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    ادلستخهض
يًتديٌٝ ع٢ً  ٞايطسٜب١ٝ. ٜٚهؿتػهٌ اإلتاٚات َصدزًا ًَُٗا يإلٜسادات ايعا١َ غري 

 ٢باضتُساز. ٚعًسٜع١ٝ ٚاي٥٬ش١ٝ تًذأ إىل ؾسضٗا أٚ تعدٌٜ َعدهلا ذيو إٔ ايٓصٛص ايتػ
 ايسغِ َٔ ٖرٙ ا٭١ُٖٝ مل تٌٓ ا٫ٖتُاّ ايرٟ تطتشك٘ َٔ ايباسجني.  

ٚاملعاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يإلتاٚات مل تهٔ ض١ًٗ، ؾكد استاز ا٭َس إىل دزاضتٗا يف 
ايعا١َ ذات ايص١ً بٗا،  كتًـ ايكٛاْني َٔ أدٌ ؼدٜد َطُْٛٗا، ٚاضتد٬ص ا٭ؾهاز

دزاض١ اإلتا٠ٚ يف ايكاْْٛني املصسٟ  ِقُٝتٗا. ٚتتٚأخريًا بٝإ ايكٛاعد اييت ؼهِ ؼدٜد 
ٚايؿسْطٞ. ٚحيع٢ ايكإْٛ ا٭خري بأ١ُٖٝ نبري٠ يف ايدزاض١؛ ْعسًا ي٬ٖتُاّ ايؿكٗٞ 

 ٚايتػسٜعٞ ٚاي٥٬شٞ باملٛضٛع، ؾط٬ً عٔ قطا٤ غصٜس َٚتطٛز باضتُساز. 
ع٢ً ذيو ٜتٓاٍٚ ايبشح َٛضٛع اإلتا٠ٚ يف ؾصًني ز٥ٝطٝني: أَا ايؿصٌ ا٭ٍٚ ٚ

ؾٝعسض ا٭ؾهاز ايعا١َ يإلتا٠ٚ ٚذيو بتشدٜد َطُْٛٗا ٚخصا٥صٗا ٚمتٝٝصٖا عٔ غريٖا َٔ 
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ا٭ؾهاز ا٭خس٣ ٚبٝإ أْٛاعٗا. ٚأَا ايؿصٌ ايجاْٞ ؾٝتٓاٍٚ نٝؿ١ٝ تكدٜس اإلتاٚات ضٛا٤ً 
   .  د١َ املكد١َإتا٠ٚ ا٭٬َى أٚ إتا٠ٚ اـ

 ،ايتشطني اإلتا٠ٚ َٚكابٌ ،، إتا٠ٚ اـد١َ املكد١َىإتا٠ٚ أ٬َ ،إتا٠ٚ :ايهًُات املؿتاس١ٝ
    .اإلتا٠ٚ ٚايطسٜب١ ٚايسضِ

Abstract 

Royalties constitute an important source of non-tax 

public revenue. It suffices to prove this that legislative and 

regulatory texts resort to imposing or constantly adjusting 

their rate.   

The legal treatment of royalties was not easy, as it was 

necessary to study them in various laws in order to 

determine their content, elicit general ideas related to them, 

and finally clarify the rules that govern the determination of 

their value. The royalty is studied in Egyptian and French 

laws. The latter law is of great importance in the study. 

Accordingly, the research deals with the subject of the 

royalty in two main chapters: The first chapter presents the 

general ideas of the royalty by defining its content and 

characteristics and distinguishing it from other ideas and 

indicating its types. As for the second chapter, it deals with 

how to estimate royalties, whether property royalties or 

service fees provided. 

Key words: Royalties, Domanial royalties, royalties for 

services rendered, royalties and capital gains, royalties, taxes 

and fees. 
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 ادلقذمـت    
 َٛضٛع ايبشح ٚأُٖٝت٘: 

اإلٜسادات ايعا١َ اييت تكّٛ ايدٚي١ ٚا٭غداص ايعا١َ بٛاضطتٗا بتٌُٜٛ ايٓؿكات 
ايعا١َ َتٓٛع١ ؾكد تهٕٛ ضسٜب١ٝ أٚ غري ضسٜب١ٝ. ٚقد ْايت اإلٜسادات ايطسٜب١ٝ اٖتُاًَا 

َٔ ا٭عاخ ايع١ًُٝ َٔ ؾا٥كًا َٔ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايعاّ ٚايكإْٛ املايٞ، ٚسعٝت بايعدٜد 
 داْب ايباسجني. 

أَا اإلٜسادات غري ايطسٜب١ٝ َٚٔ أُٖٗا اإلتاٚات ؾًِ ٜهٔ ْصٝبٗا َٔ ا٫ٖتُاّ 
ايؿكٗٞ نبريًا، بٌ ميهٔ ايكٍٛ إٕ اإلتاٚات َاتصاٍ ست٢ ايّٝٛ غري ٚاضش١ يف ْعس عدد َٔ 

ضري٠ يػُٛض ضٝطس عًٝٗا َٓر ايهتاب ضٛا٤ً يف ايكإْٛ ايعاّ أٚ ايكإْٛ املايٞ بٌ َاتصاٍ أ
 شَٔ طٌٜٛ. 

ؾُا تصاٍ اإلغاز٠ إىل اإلتا٠ٚ ع٢ً أْٗا َكابٌ ايتشطني ايرٟ تؿسض٘ ايطًطات 
احمل١ًٝ يف ساي١ ازتؿاع ق١ُٝ ايعكازات ؛ بطبب أعُاٍ املٓؿع١ ايعا١َ. ٚضٛف ْبّٝٔ يف أثٓا٤ 

أخس٣ ٚددْا ْطام اإلتا٠ٚ ٖرٙ ايدزاض١ َد٣ صش١ ٖرا ا٫عتكاد، ٖرا َٔ ْاس١ٝ. َٚٔ ْاس١ٝ 
ٚاضعًا ٜػٌُ تطبٝكات عدٜد٠، ٖٚرٙ ايتطبٝكات تتٓاٚهلا ايتػسٜعات املدتًؿ١ يف كتًـ 
ؾسٚع ايكإْٛ، َٚٔ ٖٓا تبدٚ املؿازق١ ٚاضش١ بني اٖتُاّ تػسٜعٞ ٚاضح بٗا ٚاْصساف 

 ؾكٗٞ ٚاضح أٜطًا عٓٗا.

٠، ٚتطبٝكات َتٓٛع١، ٚاإلتاٚات بٛصؿٗا إٜسادات غري ضسٜب١ٝ هلا أ١ُٖٝ نبري
ٚتكّٛ ايدٚي١ ظباٜتٗا َٔ ا٭ؾساد ٚاملػسٚعات باضتُساز، َٚٔ ثِ تبدٚ أُٖٝتٗا املاي١ٝ 

 يٮغداص ايعا١َ املطتؿٝد٠ بٗا، ٚا٭ؾساد املًتصَني بأدا٥ٗا يٝطت ق٬ً يٓصاع. 

ٚبصؿ١ عا١َ ٚع٢ً ايسغِ َٔ تٓٛع اإلتاٚات إ٫ إٔ ايؿك٘ يف ؾسْطا دس٣ ع٢ً 
ُٗا يف ْطام ايكإْٛ ايعاّ إىل ْٛعني أضاضٝني: إتا٠ٚ ا٭٬َى ايعا١َ ٚتؿسض ع٢ً تكطٝ

 املصّسح هلِ بإغػاٍ ٖرٙ ا٭٬َى، ٚإتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ يٮؾساد.   
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 خط١ ايبشح َٚٓٗذ٘: 

ْطتٗدف َٔ ٖرا ايبشح ؼدٜد َطُٕٛ ؾهس٠ اإلتا٠ٚ يٝظ ؾكط يف ايكإْٛ ايعاّ ٚإمنا      
خس٣ أٜطًا، ؾايكإْٛ ايعاّ ٫ حيتهس ٚسدٙ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يإلتاٚات اييت يف ايكٛاْني ا٭

تعسؾٗا ايكٛاْني ا٭خس٣ َجٌ ايكإْٛ املدْٞ ٚايكإْٛ ايطسٜيب ٚايكإْٛ ايدٚيٞ أٜطًا. 
ٚباإلضاؾ١ إىل ذيو إذا ناْت ايدٍٚ تٓعِ اإلتاٚات ٚؾكًا يطٝادتٗا إ٫ أْٗا ؽطع يف ٖرا 

 ٨ أٚ ايكٝٛد اييت ْصت عًٝٗا ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً.ايتٓعِٝ يبعض املباد
َٔ ٖٓا تبدٚ دزاض١ اإلتا٠ٚ َجا٫ً منٛذدًٝا ٜربٖٔ َٔ ددٜد صش١ املٓٗر ايكا٥ِ ع٢ً     

 ؾهس٠ ٚسد٠ ايكإْٛ.

ٜؿرتض َٛضٛع ايبشح ايتعسض أ٫ًٚ يٮؾهاز ايعا١َ يإلتاٚات َٔ سٝح خصا٥صٗا      
ا. ٚيف ٖرا ايطٝام ضٛف ْعسض يًٓكط١ املجري٠ ٖٚٞ ٌٖ اإلتا٠ٚ ٚايطًط١ املدتص١ بإْػا٥ٗ

 ٖٞ َكابٌ ايتشطني أٚ ٌٖ َكابٌ ايتشطني ٖٛ إتا٠ٚ؟   

ؾإذا اْتٗٝٓا َٔ ايكٛاعد ايعا١َ يإلتاٚات ميهٔ يٓا ا٫ْتكاٍ إىل املٛضٛع ايػا٥و ٖٚٛ     
يكٛاعد املتعًك١ دٖٛس ايبشح ذات٘ ٖٚٛ بٝإ ا٭سهاّ اـاص١ بتكدٜس ق١ُٝ اإلتاٚات، ٚا

 باملٓاشعات اـاص١ بٗا.  

نٌ ٖرٙ ايٓكاط ضٛف ْتٓاٚهلا يف ايكاْْٛني املصسٟ ٚايؿسْطٞ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ ضٝهٕٛ     
يًكإْٛ ا٭خري ايٓصٝب ا٭نرب يف ايدزاض١ ؛ ْعسًا ي٬ٖتُاّ ايٛاضع َٔ داْب ايؿك٘ مبٛضٛع 

صدد تطبٝل املباد٨ ايتػسٜع١ٝ أٚ اإلتا٠ٚ، ؾط٬ً عٔ قطا٤ غصٜس َٚتطٛز باضتُساز ٖٚٛ ب
 ايكٛاعد اي٥٬ش١ٝ ذات ايص١ً مبٛضٛع اإلتاٚات.

 ٚع٢ً ذيو زأٜٓا َعاؾ١ ٖرا ايبشح ٚؾكًا يًدط١ اٯت١ٝ:      

  ا٭ؾهاز ايعا١َ يإلتا٠ٚايؿصٌ ا٭ٍٚ:   

 ا٭سهاّ اـاص١ بتكدٜس اإلتا٠ٚايؿصٌ ايجاْٞ:   
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 انفصم األول
 األفكار انعامت نإلتاوة

 ِٜ ٚتكطِٝ:تكد

ٜبدٚ ؼدٜد ا٭ؾهاز ايعا١َ يإلتا٠ٚ ع٢ً قدز نبري َٔ ا٭١ُٖٝ، ٚتأتٞ يف َكد١َ ٖرٙ     
ا٭ؾهاز بطبٝع١ اؿاٍ ؼدٜد َؿّٗٛ اإلتا٠ٚ، ٚاـصا٥ص املُٝص٠ يإلتا٠ٚ، ٚا٫ختصاص 

 بإْػا٤ اإلتا٠ٚ، ٚأخريًا بٝإ َا إذا نإ َكابٌ ايتشطني إتا٠ٚ أّ ٫. 

 خط١ ٖرا ايؿصٌ نُا ٜأتٞ:  ٚع٢ً ذيو تهٕٛ    

 َطُٕٛ ؾهس٠ اإلتا٠ٚ املبشح ا٭ٍٚ:

 اـصا٥ص املُٝص٠ يإلتا٠ٚ  املبشح ايجاْٞ:

 ا٫ختصاص ايكاعدٟ بإْػا٤ اإلتا٠ٚ املبشح ايجايح:

 َكابٌ ايتشطني ٚؾهس٠ اإلتا٠ٚ     املبشح ايسابع :

 دلبحث األولا
 مضمون فكرة اإلتاوة

ْٕٛ اـاص نُا ؼع٢ أٜطًا باٖتُاّ ايكإْٛ ايعاّ. غري إٔ ؼع٢ اإلتا٠ٚ باٖتُاّ ايكا    
َؿَٗٛٗا يف ايكإْٛ اـاص خيتًـ نجريًا عٔ َؿَٗٛٗا يف ايكإْٛ ايعاّ. عًٝٓا إذٕ  عح 

قبٌ إٔ  ا٭ٍٚ( )املطًبَطُٕٛ ؾهس٠ اإلتا٠ٚ يف بعض ايكٛاْني ا٭خس٣ غري ايكإْٛ ايعاّ 
 ب ايجاْٞ(.)املطًْعسض ملطُْٛٗا يف ايكإْٛ ايعاّ 
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 ادلطهب األول
 فكرة اإلتاوة يف بعض انقوانني

 األخرى غري انقانون انعاو
 املع٢ٓ ايعاّ يإلتا٠ٚ: 

ن١ًُ إِتَا٠ٚ تعين يف ايًػ١ اؾص١ٜ ٚاـساز .ؾاؾص١ٜ تعط٢ ؿانِ أٚ أ١َ نديٌٝ ع٢ً    
 اـطٛع أٚ نجُٔ يٮَٔ. ٚأَا اـساز ؾٗٛ خساز ا٭زض أٟ ضسٜب١ تؿسض ع٢ً ايب٬د

 املؿتٛس١ صًشًا.

ٚاإلتا٠ٚ ٚؾكًا يًُع٢ٓ ايعاّ تعين َا ٜ٪خر نسٖا، أٚ سل يًطٝد اإلقطاعٞ ٜؿسض٘ ع٢ً     
أتباع٘ ٚضهإ إقطاع٘. ٖٚرا املع٢ٓ ا٭خري ٖٛ املتعازف عًٝ٘ عٓد عا١َ ا٭ؾساد، ٚؼدٜدًا 

بطبٝع١  عٓدَا تهٕٛ اإلتا٠ٚ ٫ تطتٓد إىل أٟ ضٓد قاْْٛٞ، ٖٚٛ َا ٫ ٜعرتف ب٘ ايكإْٛ
 اؿاٍ.  

  .(2)، أٚ إِتَاٚات(1)ٚاإلتا٠ٚ ٖٞ صٝػ١ املؿسد، أَا صٝػ١ اؾُع ؾٗٞ أَتَا٣َٚ

ٖٚرٙ املعاْٞ ايعا١َ يإلتا٠ٚ مل تعد دا٥ص٠ ايّٝٛ، ؾًِ تعد ايكٛاْني اؿدٜج١ تكس اؾص١ٜ أٚ     
دٕٚ  اـساز، نُا ٫ تعرتف ٭ٟ غدص عاّ أٚ خاص بإنساٙ ا٭ؾساد ع٢ً دؾع َبايؼ َاي١ٝ

. َٚٔ امل٬سغ إٔ بعض ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ َاتصاٍ ست٢ اٯٕ تسبط بني (3)ضٓد َٔ ايكإْٛ
اإلتا٠ٚ ٚؾسض َبايؼ ٫ ضٓد هلا َٔ ايكإْٛ. َٚٔ ذيو إٔ قه١ُ ايكطا٤ اإلدازٟ تسؾض 
اعتباز ق١ُٝ ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ يًؿشص ايطيب يًُرتغشني جملًظ ايٓٛاب إتا٠ٚ ٫ ضٓد هلا َٔ 

 ، بُٝٓا ٖٞ إتا٠ٚ ٚؾكًا يًكإْٛ! (4)ايكإْٛ

أَا يف ايكإْٛ ؾكد أخرت اإلتا٠ٚ َع٢ٓ قددًا، يهٓ٘ خيتًـ ٚؾكًا ملا إذا نٓا يف ايكإْٛ     
اـاص أٚ ايكإْٛ ايعاّ. ؾؿٞ ايكإْٛ اـاص تتُٝص اإلتا٠ٚ بهْٛٗا دا٥ًُا زضا١ٝ٥ أٟ ٜتِ 

                                                      

 مجسع اللغة العخبية، كلسة َأَتا. ،انعخ السعجم الهسيط (7)

 معجم السعاني   انعخ  (2)
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ٖا َٔ داْب ايػدص ايعاّ ٚسدٙ أٟ ؼدٜدٖا با٫تؿام، أَا يف ايكإْٛ ايعاّ ؾٝتِ ؼدٜد
   َٔ دٕٚ اتؿام.

 اإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ اـاص:

 ايكإْٛ ايعاّ ٫ حيتهس ٚسدٙ ؾهس٠ اإلتا٠ٚ، ؾايكإْٛ اـاص ٜتٓاٚهلا أٜطًا بايتعسٜـ.      

، أَا ايرتمج١ اإللًٝص١ٜ هلا ؾٗٞ  Redevanceٚايرتمج١ ايؿسْط١ٝ يه١ًُ إتا٠ٚ ٖٞ     
Royalty ؾُع َٓٗا ٚصٝػ١ ا Royalties ٚا٫صط٬ح اإللًٝصٟ ٜػري إىل املبايؼ .

. نُا تطتددّ أٜطًا (1)اييت ناْت تدؾع يف ؾرت٠ َاض١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً ا٫َتٝاشات َٔ ايتاز
Royautéن١ًُ 

تطتددّ ن١ًُ اإلتا٠ٚ يًد٫ي١ ع٢ً ا٭دس ؾأَا يف يػ١ املُازض١ ايتذاز١ٜ  .  
    نُكابٌ ـد١َ َكد١َ.مبع٢ٓ ايعُٛي١ ايتذاز١ٜ املدؾٛع١ 

َبًؼ َطتشل بػهٌ دٚزٟ  يف صٛز٠ دخٌ  ٚايتعسٜـ ايعاّ يإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ اـاص ٖٛ    
rente  أٚ إجيازloyer  

ٜٚتشكل ٖرا ايتعسٜـ يف طا٥ؿ١ َٔ ايعكٛد اييت ؽطع . (2)
ٛدب٘ ٜٓصٍ مب  عكد ٖٚٛ، (3)يًكإْٛ املدْٞ َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ عكد اإلجياز ٚاإلداز٠

باؿل يف إداز٠ املٓػآ٠. ٖٚرٙ  gérant  َػػٌ َٓػأ٠ ػاز١ٜ إىل تادس ٜطًل عًٝ٘ املدٜس
بإٔ  املطتأدس املدٜس ٢ ايعكدًٜتصّ مبكتطاإلداز٠ ؼٌُ املدٜس كاطس ا٫ضتػ٬ٍ. نُا 

ٜدؾع يًُ٪دس َبًػًا ٜطًل عًٝ٘ إتا٠ٚ. ٚيف خ٬ٍ َد٠ ط١ًٜٛ اعتربت قه١ُ ايٓكض يف ؾسْطا 
ٖرٙ اإلتا٠ٚ غسط أضاضٞ يعكد اإلجياز ٚاإلداز٠، ٚتستب ع٢ً عدّ تٛاؾسٙ إَا  إٔ ٚدٛد

   . (4)اعتباز ايعكد باط٬ً أٚ إعاد٠ تهٝٝؿ٘ بٛصؿ٘ قسض ي٬ضتدداّ أٚ سص١ يف ا٫ْتؿاع
َع٢ٓ آخس أنجس ؼدٜدًا ٚمتٝصًا، ؾٗٞ أدا٤ ْكدٟ ٜدؾع ٚتعسف اإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ اـاص       

سل املًه١ٝ ايؿهس١ٜ َجٌ سكٛم امل٪يـ، أٚ بسا٤ات ا٫خرتاع، أٚ ا٫ضِ بػهٌ دٚزٟ ملايو 
                                                      

(1) F. Le Mentec, Traitement fiscal. Redevance, JC Droit 

international, Fasc. 3580, 2008, mise à jour 2016 n.1   
ويقرج بالجخل ىشا الجخل الجوري، وغالبًا يكهن سشهيًا، ويكهن واردًا من مرجر غيخ  (2)

 العسل مثل الترخف في مال أو تهظيف رأسسال. انعخ: 

G. Cornu (sous direc.), Vocabulaire juridique, PUF, 2014, p.894 

(3) “Contrat de location- gérance”   
(4) Dalloz action. Droit et pratique des baux commerciaux. Chapitre 

793, Effets du contrat de location -gérance 3021-2022, n.793-41   
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ايتذازٟ، أٚ ايتصُُٝات أٚ ايُٓاذز بٛاضط١ غدص أٚ أغداص َصّسح هلِ با٫ضتُساز يف 
 اضتػ٬هلا ع٢ً َط٦ٛيٝتِٗ اـاص١. 

ضتدداّ ٖٚرا املع٢ٓ ٖٛ ا٭نجس غٝٛعًا يف ايكإْٛ اـاص؛ ْعسًا ٭١ُٖٝ ايعكٛد اييت ٜتِ ا    
اإلتا٠ٚ ؾٝٗا ٖٚٞ عكٛد املًه١ٝ ايؿهس١ٜ. َٚٔ املِٗ اإلغاز٠ إىل إٔ ايكإْٛ ايطسٜيب ٜٗتِ 
اٖتُاًَا خاصًا باإلتا٠ٚ يف عكٛد املًه١ٝ ايؿهس١ٜ، ؾٝشدد املكصٛد بٗا ؛ َٔ أدٌ إخطاعٗا 

 نُا ٜٗتِ ايكإْٛ ايدٚيٞ أٜطًا بتعسٜـ اإلتا٠ٚ يف إطاز ا٫ٖتُاّ يًطسٜب١ ع٢ً ايدخٌ.
  باملعا١ًَ ايطسٜب١ٝ هلا اييت ٫ ت٪ثس ضًبًا ع٢ً ايع٬قات ا٫قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ.  

ٚاإلتا٠ٚ يف عكٛد املًه١ٝ ايؿهس١ٜ تتشدد يف ايعكد، ٚؼدد عس١ٜ َٔ داْب ا٭طساف يف     
ايعكد. ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ميهٔ إٔ تهٕٛ تساخٝص بسا٠٤ ا٫خرتاع اتؿاقًا فاًْٝا أٚ مبكابٌ. 

ٕ ا٫تؿام مبكابٌ ؾٝذٛش إٔ تهٕٛ  اإلتا٠ٚ ثابت١، أٚ ؼدد دصاؾًا، أٚ ميهٔ إ تهٕٛ ٚإذا نا
ٚاسد٠ أٚ َتعدد٠، أٚ َتػري٠ أٚ تستبط بسقِ أعُاٍ املسخص ي٘، أٚ أٟ إمجايٞ آخس حيددٙ 
ايطسؾإ يف ايعكد َجٌ املبايؼ احملص١ً، أٚ سذِ املٓتر أٚ اؿذِ املطًِ. َٚعدٍ اإلتا٠ٚ 

    .(1). ٚميهٔ ا٫تؿام ع٢ً سد أد٢ْ َطُٕٛ يإلتا٠ٚميهٔ إٔ ٜتػري

ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٚعا٤ اإلتا٠ٚ ع٢ً ع٬ق١ َع املًه١ٝ ايؿهس١ٜ املُٓٛس١ أٚ قٌ ا٫َتٝاش.     
َٚٔ داْبٗا ؾكد أداْت قه١ُ ايعدٍ ي٬ؼاد ا٭ٚزٚبٞ ايرتخٝص ايرٟ ٜػٌُ إتا٠ٚ مل ٜهٔ 

 .  (2)ٛس١ اٚ قٌ ا٫َتٝاشيٛعا٥ٗا أٟ ع٬ق١ َع اضتػ٬ٍ املًه١ٝ املُٓ

ُٜٚرتى يًعكد إٔ حيدد غسٚط ايدؾع، ٚتكدِٜ اؿطابات، ٚزمبا ايسقاب١ ع٢ً املطتٓدات     
 احملاضب١ٝ يًُسخص ي٘.  

َٔ  150ٚتتٓاٍٚ بعض ايتػسٜعات بإجياش اإلتا٠ٚ يف عكٛد املًه١ٝ ايؿهس١ٜ. ؾاملاد٠     
١ٝ ايؿهس١ٜ تٓص ع٢ً أْ٘: يًُ٪يـ إٔ بػإٔ محا١ٜ سكٛم املًه 2002يط١ٓ  82قإْٛ زقِ 

ٜتكاض٢ املكابٌ ايٓكدٟ أٚ ايعٝين ايرٟ ٜساٙ عاد٫ً ْعري ْكٌ سل أٚ أنجس َٔ سكٛم 

                                                      

(1) N. Binctin, Brevet invention, Répertoire IP/IT Communication, 

janv.2018, n.259  
(2)N. Binctin, Marque, concession de marques, Répertoire de droit 

commercial, oct.2020, n.449, CJCE 25 févr. 1986, Windsurfing 

International, aff. C-183/83, RTD eur. 1987. 313 obs. G. Bonet.  
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ا٫ضتػ٬ٍ املايٞ ملصٓؿ٘ إىل ايػري، ع٢ً أضاع َػازن١ ْطب١ٝ يف اإلٜساد ايٓاتر َٔ 
 ا٭ضاضني.   ا٫ضتػ٬ٍ، نُا ٫ جيٛش ي٘ ايتعاقد ع٢ً أضاع َبًؼ دصايف أٚ باؾُع بني

ٚإذا ناْت ايتػسٜعات ٫ تعطٞ تعسٜؿًا عاًَا يإلتا٠ٚ إ٫ إٔ ايكإْٛ ايطسٜيب ع٢ً ايدخٌ     
ٜكدّ َٔ داْب٘ تعسٜؿًا عاًَا ٜساٙ داَعًا يإلتا٠ٚ. ٖٚرا ٖٛ َٛقـ قإْٛ ايطسٜب١ ع٢ً ايدخٌ 

 يف َصس.  

 اٖتُاّ ايتػسٜع ايطسٜيب باإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ اـاص: 

يتػسٜعات ايطسٜب١ ع٢ً ايدخٌ ع٢ً تعسٜـ اإلتا٠ٚ بٛصؿٗا ٚعا٤ً خاضعًا ؼسص     
يًطسٜب١؛ ٭ٕ ايدخٌ ايٓاغ٧ َٔ اَتٝاش ايربا٠٤ مثس٠ ْػاط َٗين ٚؾكًا ٭سهاّ قإْٛ 
ايطسا٥ب. نُا إٔ ٖرا ايتشدٜد ٜبدٚ ًَُٗا بػهٌ خاص ؛٭ْ٘ ٜؿطس تؿطريًا ضٝكًا ؛ ٭ٕ 

ع٢ً سل املًه١ٝ ست٢ ٚيٛ ظٌ ٖرا ا٫عتدا٤ يف اؿدٚد ايطسٜب١ ٖٞ يف ْٗا١ٜ املطاف اعتدا٤ 
 ايدضتٛز١ٜ. 

ٚتعترب اإلتا٠ٚ ٚؾكًا يتػسٜعات ايطسٜب١ ع٢ً ايدخٌ ْٛعًا َٔ اإلٜسادات ؽطع يًطسٜب١     
ضُٔ عٓاصس ايدخٌ املعتاد، ٚتؿسض عًٝٗا ايطسٜب١ با٭ضعاز ايعاد١ٜ  عٓدَا ٜهٕٛ 

ػأ٠ دا١ُ٥ يف ايدٚي١ اييت ٜكِٝ ؾٝٗا داؾع أٚ َصدز اؿاصٌ ع٢ً اإلتا٠ٚ غدصًا َكًُٝا أٚ َٓ
 . (1)اإلتا٠ٚ

ٜٚػرتط ايتكٓني ايعاّ يًطسا٥ب يف ؾسْطا إٔ ٜطع َاْح ا٫يتصاّ بطسٜك١ َٓتع١ُ ٚؾعاي١     
ٚضا٥ٌ َاد١ٜ ٚبػس١ٜ، أٚ يف اؿاي١ اييت ٜهٕٛ ي٘ اؿل يف املطا١ُٖ يف  يٓػاط ا٫َتٝاش

 نًًٝا أٚ دص٥ًٝا، ٚؾكًا هلرا ايتػػٌٝ.تػػٌٝ املًتصّ، ٜٚتكاض٢ أدسًا، 

٫ٚ ٜعد َٔ قبٌٝ ٖرٙ ا٭ْػط١ امل١ٝٓٗ ا٫يتصاّ ضًٜٓٛا بأتعاب احملاَا٠ ٚا٫ضتػازات يف     
املًه١ٝ ايؿهس١ٜ بٗدف ٚسٝد ٖٛ صٝا١ْ ايك١ُٝ ا٫قتصاد١ٜ يًربا٤ات دٕٚ ٚضع أٟ ٚضا٥ٌ 

   .(2)از٠ ير١َ َاي١َٝاد١ٜ أٚ بػس١ٜ يطُإ تػػًٝٗا ا٫قتصادٟ؛ ٚإمنا فسد إد

                                                      

القاىخة،  ، الزخائب في عالم االقتراد الخقسي، دار الشيزة العخبية،د. رمضان صديق (7)
 .773و 772، ص 2020

(2) CE, 29 nov.2021, n.451521, Sté Bio-Rad Innovation 
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ٜٚبدٚ ؼدٜد املطتؿٝد ايؿعًٞ َٔ اإلتا٠ٚ اييت تدؾع ٫ضتدداّ أٚ ٫َتٝاش اضتدداّ سل      
امل٪يـ ع٢ً ا٭عُاٍ ا٭دب١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ أٚ ايع١ًُٝ أَسًا ًَُٗا، ٚميازع قاضٞ ايٓكض عًٝ٘ 

     .(1)زقاب١ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ

بػإٔ ايطسٜب١ ع٢ً ايدخٌ يف َصس تٓص  2005يط١ٓ  91ٚاملاد٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ زقِ     
ع٢ً أْ٘ ٜكصد باإلتاٚات املبايؼ املدؾٛع١ أٜا نإ ْٛعٗا َكابٌ اضتعُاٍ أٚ اؿل يف 
اضتعُاٍ سكٛم ايٓػس اـاص١ بعٌُ أدبٞ أٚ ؾين أٚ عًُٞ مبا يف ذيو أؾ٬ّ ايطُٝٓا، ٚأٟ 

خط١ أٚ تسنٝب١ أٚ ع١ًُٝ ضس١ٜ أٚ بسا٠٤ اخرتاع أٚ ع١َ٬ ػاز١ٜ أٚ تصُِٝ أٚ منٛذز أٚ 
َكابٌ اضتعُاٍ أٚ اؿل يف اضتعُاٍ َعدات صٓاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ أٚ ع١ًُٝ أٚ َعًَٛات َتعًك١ 

 باـرب٠ ايصٓاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ أٚ ايع١ًُٝ.  

ٚتدخٌ اإلتا٠ٚ املطتشك١ يًُ٪دس يف عكد اإلجياز ٚاإلداز٠ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ يف طا٥ؿ١      
اع١ٝ ٚايتذاز١ٜ. ٚؽطع َٔ ثِ نأٟ زبح ْاتر َٔ تكدِٜ خدَات، ٖٚٛ ٖٓا ا٭زباح ايصٓ

 . (2)ْػاط اإلجياز، يًطسٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املطاؾ١

 اٖتُاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ باإلتا٠ٚ: 

ٜبدٚ اٖتُاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ باإلتا٠ٚ يف داْبني: داْب املعا٬َت ا٫قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ      
يف ٖرٙ املعا٬َت، ٚداْب تٓاٍٚ اإلتا٠ٚ بٛصؿٗا دص٤ًا َٔ  ٚاملعا١ًَ ايطسٜب١ٝ يإلتا٠ٚ

  تٓعِٝ ْػاط ٜٗتِ ب٘ اجملتُع ايدٚيٞ بايٓعس ٭ُٖٝت٘. 

 تعسٜـ اإلتا٠ٚ يف ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ ذات ايص١ً بايطسا٥ب: -1

تجٛز َطأي١ اإلتا٠ٚ باملع٢ٓ ايٛازد يف ايكإْٛ اـاص يف ايع٬قات ايدٚي١ٝ، ؾاملػػٌ ايرٟ     
. ْٚعسًا ٭ٕ املعا١ًَ ايطسٜب١ (3)ٓٛيٛدٝا ٜتكاض٢ عاد٠ َكاب٬ً يف ١٦ٖٝ إتا٠ٚ ٜٓكٌ ته

ؾٝتِ ايرتنٝص دا٥ًُا ع٢ً ا٫زتباط  يإلتاٚات جيب إٔ تهٕٛ أدا٠ يتػذٝع ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا،

                                                      

(1) CE,5 fév.2021, n.430594.432845, Ministre de l'action et des 

comptes publics  

(2) E. Cruvelier, Fonds de commerce ; régime fiscal, Répertoire de  

droit immobilier, 2022, n.17 et 18   
(3) F. Le Mentec, Traitement fiscal -Redevances, JC Droit 

international, fasc.3580, 2008, actualisation 2016, n.1   
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بني ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ املباغس٠ يف بًد َعني ٚايٓعِ ايطسٜب١ٝ ايتؿط١ًٝٝ املطبك١ ع٢ً 
 ايت١ُٝٓ.  عًُٝات ايبشح ٚ

ٚايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ اييت تٓاٚيت بايتعسٜـ اإلتا٠ٚ ٖٞ ٚثا٥ل غري ًَص١َ أٚ أْٗا تٓتُٞ     
 . Soft lawيرٚات ايكإْٛ ايٓاعِ

تعسٜؿًا يإلتا٠ٚ يف ا٫تؿاق١ٝ ايُٓٛذد١ٝ  (1)ؾكد ٚضعت َٓع١ُ ايتعإٚ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ    
اإلتا٠ٚ ٖٞ املبايؼ املدؾٛع١ َٔ أٟ ْٛع  َكابٌ ، ٚٚؾكًا هلرا ايتعسٜـ (2)َٓٗا 12يف املاد٠ 

اضتدداّ أٚ اَتٝاش اضتدداّ سل امل٪يـ ع٢ً عٌُ أدبٞ أٚ ؾين أٚ عًُٞ، مبا يف ذيو 
ا٭عُاٍ ايطُٝٓا١ٝ٥ ٚبسا٤ات ا٫خرتاع ٚايع١َ٬ ايصٓاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ أٚ تصُِٝ أٚ منٛذز أٚ 

اجملاٍ ايصٓاعٞ أٚ ايتذازٟ أٚ  خط١ أٚ صٝػ١ أٚ ع١ًُٝ ضس١ٜ ٚاملعًَٛات املهتطب١ يف
ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ع٢ً اضتبعاد  1992ايعًُٞ. ٚقد سسصت ا٫تؿاق١ٝ بعد تعدًٜٗا يف ايعاّ 

املبايؼ َٔ أٟ ْٛع ٫ضتعُاٍ أٚ ٫َتٝاش ا٫ضتعُاٍ ملعدات صٓاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ أٚ ع١ًُٝ 
 عٝح أصبشت َٔ أزباح املػسٚعات. 

اتؿاق١ٝ  1979تشد٠ اتؿاق١ٝ منٛذد١ٝ يف ايعاّ َٚٔ داْبٗا أٜطًا ٚضعت ا٭َِ امل    
منٛذد١ٝ ضسٜب١ٝ ست٢ تطبل يف ايع٬قات بني ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚايدٍٚ املتكد١َ، ٚتطُٓت 
تعسٜؿًا يإلتا٠ٚ ٜػب٘ إىل سد نبري ايتعسٜـ ايٛازد يف ا٫تؿاق١ٝ ايُٓٛذد١ٝ ملٓع١ُ ايتعإٚ 

ملبايؼ املدؾٛع١ ٫ضتعُاٍ سكٛم ٚايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ يهٓ٘ خيتًـ َٔ سٝح إْ٘ ٜػٌُ ا
امل٪يـ يف ا٭ؾ٬ّ ٚايتطذ٬ٝت اإلذاع١ٝ ٚايتًٝؿص١ْٜٝٛ، ٚاملبايؼ املدؾٛع١ ٫ضتعُاٍ َعدات 

 .  (3)صٓاع١ٝ أٚ ػاز١ٜ أٚ ع١ًُٝ

 تٓاٍٚ اإلتا٠ٚ يف بعض ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ : -2

ٕٛ ايعاّ نُا ضٓٛضح ٜٚٗتِ ايكإْٛ ايدٚيٞ أٜطًا باإلتا٠ٚ باملع٢ٓ ايرٟ ٜأخر ب٘ ايكاْ    
ذيو تؿص٬ًٝ. ٚيٝظ اهلدف َٔ تٓاٍٚ ا٫تؿاقٝات يٮتا٠ٚ ٖٓا ٖٛ إؾساد َعا١ًَ ضسٜب١ٝ هلا، 

                                                      

(1) “Organisation de coopération et développement économique” 

(OCDE) 

(2) “Convention modèle”  

(3) F. Le Mentec, Traitement fiscal -Redevances, précité, n.4 et s.   
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ٚإمنا اإلقساز يًدٍٚ باؿل يف ؾسض اإلتا٠ٚ، ٚٚضع بعض املباد٨ اييت ؼهِ اضتدداّ ايدٍٚ 
 يطًطتٗا.  

ٚاؿكٛم  (1)ا٠ٚ املطازاتَٔ اتؿاق١ٝ غٝهادٛ بػإٔ إت 15َٚٔ ذيو َا تٓص عًٝ٘ املاد٠     
املػاب١ٗ َٔ سل ايدٚي١ املتعاقد٠ يف ؾسض أٚ ايتصسٜح بؿسض إتاٚات خصٛصًا ٫ضتدداّ 
املطازات ٚاملٓػآت ٚخدَات امل٬س١ اؾ١ٜٛ املستبط١ بٗا. ٖٚرٙ ا٫تؿاق١ٝ تتُٝص باإليصاّ 

 . Hard lawٚتٓتُٞ إىل ايكإْٛ اؾاَد

رٙ اإلتاٚات غري متٝٝص١ٜ يف َٛاد١ٗ ايطا٥سات ٚتؿسض اتؿاق١ٝ غٝهادٛ إٔ تهٕٛ ٖ    
ايػسنات ا٭دٓب١ٝ اييت ٫ جيٛش َطايبتٗا مببايؼ أنرب َٔ تًو املطًٛب١ َٔ ايػسنات 
ايٛط١ٝٓ اييت تكّٛ غدَات مماث١ً. ٚباإلضاؾ١ إىل ذيو ٫ جيٛش ٭ٟ دٚي١ َتعاقد٠ إٔ تؿسض 

ت ؾكط. ٚبعباز٠ أخس٣ جيب إٔ سكٛقًا أٚ زضًَٛا أٚ إتاٚات أخس٣ َٔ أدٌ عبٛز ايطا٥سا
تهٕٛ إتا٠ٚ املٛا٧ْ اؾ١ٜٛ َكاب٬ً ـد١َ َ٪دا٠. ٚأخريًا تٓص اتؿاق١ٝ غٝهادٛ ع٢ً إٔ 

 اإلتاٚات جيب إٔ تٓػس ٜٚتِ إب٬ؽ َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ بٗا. 

يًربملإ  12/ 2009ٚيف إطاز ا٫ؼاد ا٭ٚزٚبٞ أٜطًا مت إقساز ايتٛدٝ٘ ا٭ٚزٚبٞ زقِ     
بػإٔ إتاٚات املٛا٧ْ اؾ١ٜٛ. ٚحيعس ايتٛدٝ٘  2009َٔ َازع  11ٚبٞ ٚاجملًظ يف ا٭ٚز

   .(2)ايتُٝٝص بني املٓتؿعني َٔ املطازات

ٜٚكصد باملٓتؿعني أٟ غدص طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ ٜٓكٌ بايطسٜل اؾٟٛ زنابًا أٚ بسٜدًا      
تعدٌٜ اإلتا٠ٚ ٭ضباب أٚ بطا٥ع يف اػاٙ أٚ َػادز٠ َٔ املطاز املعين، ست٢ ٚيٛ نإ ميهٔ 

َتعًك١ باملصًش١ ايعا١َ مبا يف ذيو املصًش١ َٔ طبٝع١ ب١ٝ٦ٝ، أٚ إذا نإ اخت٬ف دٛد٠ 
ْٚطام اـدَات املكسز٠ َٔ داْب ايهٝإ اإلدازٟ يًُطاز ميهٔ إٔ ت٪دٟ إىل تٓٛع اإلتاٚات. 

٢ ا٭قٌ يف ٜٚٛدب ايتٛدٝ٘ اضتػاز٠ املٓتؿعني أٚ ممجًٞ مجعٝات املٓتؿعني َس٠ ٚاسد٠ عً
ايعاّ سٍٛ ْعِ اإلتا٠ٚ، َٚطتٛاٖا، ٚدٛد٠ اـد١َ املكد١َ. ٚجيب إب٬ؽ املٓتؿعني 

 بايعٓاصس اييت ع٢ً أضاضٗا ٜتِ ؼدٜد اإلتا٠ٚ.

                                                      

(1) “Redevance aéroportuaire”  

(2) S. Rodrigues, Transport aérien, Répertoire de droit européen, 

2014, act.2022, n.59 et 60   
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ٚقد ْكًت ايدٍٚ أعطا٤ ا٫ؼاد أسهاّ ٖرا ايتٛدٝ٘ إىل قٛاْٝٓٗا ايداخ١ًٝ، ْٚكًت٘ ؾسْطا     
ه١ُ ايعدٍ ي٬ؼاد ا٭ٚزٚبٞ دع٣ٛ ضًٛؾانٝا . ٚقد زؾطت ق2011يط١ٓ  1300با٭َس زقِ 

املٛد١ٗ بإيػا٤ ٖرا ايتٛدٝ٘ اضتٓادًا إىل كايؿت٘ َباد٨ املطاٚا٠ يف املعا١ًَ ٚايتٓاضب 
   .(1)ٚايصؿ١ ا٫ستٝاط١ٝ

ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜٓص تكٓني ايطريإ املدْٞ يف ؾسْطا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ع٢ً أْ٘ يف     
ز اؾٟٛ ايعاّ تهٕٛ مجٝع اـدَات اييت ت٪دٟ مجٝع املطازات املؿتٛس١ يًُسٚ

يًُطتؿٝدٜٔ مبكابٌ ٜأخر غهٌ إتا٠ٚ ٜتِ ؼصًٝٗا ملصًش١ ايػدص ايرٟ طًب اـد١َ. 
٬ٜٚسغ أٜطًا إٔ ايطا٥سات ٫ ؽطع ٚسدٖا يإلتاٚات؛ ؾاملطازات ٜتِ متًٜٛٗا أٜطًا 

 .(2)ذاز١ٜ بػهٌ خاصبإتاٚات َكابٌ اإلغػاٍ اـاص يٮ٬َى ايعا١َ ملُازض١ ا٭ْػط١ ايت

 ادلطهب انثاني
 مضمون فكرة اإلتاوة يف انقانون انعاو

 اصط٬ح اإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ ايعاّ: 

٫ ٜٛدد تعسٜـ تػسٜعٞ يإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ ايعاّ، بٌ نُا ٜػري ايبعض إٕ إط٬م     
ضّٛ ٖٞ يف ايكإْٛ ن١ًُ إتا٠ٚ ٫ ٜهؿٞ يتُٝٝصٖا أٚ ؼدٜد ْعاَٗا ايكاْْٛٞ، ؾهجري َٔ ايس

سكٝكتٗا إتاٚات، ٚايعهظ صشٝح أٜطًا. ؾاإلتا٠ٚ اـاص١ بايتًٝؿصٜٕٛ ٖٞ يف سكٝكتٗا زضِ 
. نُا إٔ اإلتا٠ٚ تػطٞ سا٫ت َتعدد٠، َٚٔ ٖٓا ٜتعني أخر ٖرا ا٭َس يف (3)غب٘ ضسٜيب

 .(4)ا٫عتباز

                                                      

(1) CJUE, 12 mai 2011, Luxembourg c/ Parlement européen et 

Conseil, aff. C-176/09, Rec. I. 3727.    

(2) J. Dutheil de la Rochère et L. Grard, Navigation aérienne, 

Répertoire de droit international, 1998, actualisation 2018, n.16 et 

17   

(3)  J.-P. Camby, Taxe parafiscale, (La redevance télévision : impôt, 

redevance, taxe parafiscale ou prix, AJDA/ 1992) p.467.    

(4) Ch. Nzaloussou, A propos des redevances d’utilisation des 

fréquences UMTS en France (RIDE/ 2001), p.225 et s. 
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كصٛد٠. ؾؿٞ ٚقد ٜطتددّ ايكإْٛ اصط٬سًا آخس غري اإلتا٠ٚ بُٝٓا تهٕٛ اإلتا٠ٚ ٖٞ امل    
ايكإْٛ ايؿسْطٞ نإ املػسع يف ايتكٓني ايعاّ يًطسا٥ب ٜطتددّ اصط٬ح زضِ زؾع 
املدًؿات املٓصي١ٝ بُٝٓا مل ٜهٔ ي٘ ٚصـ اضتكطاع َٔ املُٛيني ست٢ ٜػطٞ مجٝع ْؿكات 
َٛاش١ْ املكاطع١ ٚإمنا  َٛضٛع٘ ؾكط تػط١ٝ ايٓؿكات اييت تتشًُٗا املكاطع١ يًكٝاّ بسؾع 

 .(1)دًؿات املٓصي١َٝٚعاؾ١ امل

بػإٔ اؾُازى ايرٟ ٜعسف يف  2020يط١ٓ   207َٚجاٍ ذيو أٜطًا يف َصس ايكإْٛ زقِ   
املاد٠ ا٭ٚىل َٓ٘ ن١ًُ "اؾعاي١" ع٢ً أْٗا َبًؼ ٜ٪دٜ٘ املسخص ي٘ مبطتٛدع مجسنٞ أٚ 
كصٕ مجسنٞ َ٪قت أٚ ضٛم سس٠ يًُصًش١ ْعري ايرتخٝص ي٘، ؾاؾعاي١ ٖٓا يف سكٝكتٗا 

 ٠ٚ أ٬َى. إتا

عًٝٓا ايسدٛع  إىل نتابات ايؿك٘ ايؿسْطٞ بػإٔ تعسٜـ اإلتا٠ٚ ؛ ْعسًا يعدّ ٚدٛد ٖرا     
 ايتعسٜـ يف نتابات ايؿك٘ املصسٟ؛ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إىل ايٓتٝذ١ اييت أغسْا إيٝٗا سا٫ً.

 تعسٜـ اإلتا٠ٚ يف أعُاٍ ايؿك٘ ايؿسْطٞ:   

ا١َ تػهٌ اإلتاٚات طا٥ؿ١ َع١ٓٝ َٔ اإلٜسادات ايعا١َ، ٚؾكًا يًُعذِ املٛضٛعٞ يًُاي١ٝ ايع    
ٚتطًب َٔ املٓتؿعني بكصد تػط١ٝ أعبا٤ َسؾل عاّ قدد، أٚ تهايٝـ إْػا٤ ٚصٝا١ْ 
َٓػأ٠ عا١َ، ٖٚٓا تٛصـ اإلتا٠ٚ بأْٗا إتا٠ٚ أٚ َكابٌ خدَات َكد١َ، أٚ ميهٔ إٔ تهٕٛ 

  .(2) تا٠ٚ بأْٗا إتا٠ٚ أ٬َى عا١ََكاب٬ً  ي٬ضتعُاٍ اـاص ٭٬َى عا١َ، ٖٚٓا تٛصـ اإل
. ؾكد قاّ اجملًظ 2002ٚقد ٚزد ٖرا ايتعسٜـ أٜطًا يف دزاض١ فًظ ايدٚي١ يف ايعاّ     

. َٚ٪د٣ ٖرا (3)بتكدِٜ تعسٜـ يٓٛع قدد َٔ اإلتاٚات ٖٚٛ اإلتا٠ٚ عٔ اـد١َ املكد١َ
سدٖا جيب ع٢ً ايتعسٜـ إٔ إتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ ٖٞ َبًؼ قدد َٔ داْب اإلداز٠ ٚ

  1958َٓتؿعٞ بعض املساؾل ايعا١َ أدا٩ٙ، أٚ ٖٞ ٚؾكًا ؿهِ اجملًظ ْؿط٘ يف ايعاّ 

                                                      

(1) CE, 20 sept. 2019, n.419661, Sogefimur (Sté), AJDA, 2020, p.147 

(2)E. Untermaier, Redevance, in G. Orsoni (sous direc), Dictionnaire 

encyclopédique des finances publiques (2éd., Economica) p. 737.  
(3) “Redevance pour service rendu ou de rémunération pour service 

rendu”. Conseil d’Etat, Redevances pour service rendu et 

redevances pour occupation du domaine public, Documentation 

française, 2002, p.9   
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اإلتا٠ٚ اييت تطًب َٔ َٓتؿعٞ املساؾل ايعا١َ؛ بكصد تػط١ٝ أعبا٤ َسؾل عاّ قدد، أٚ 
تهايٝـ إْػا٤ أٚ صٝا١ْ َٓػأ٠ عا١َ، ٚػد َكاب٬ً َباغسًا يف ا٭دا٤ املكدّ َٔ املسؾل أٚ 

 . (1)تعُاٍ املٓػأ٠اض
أٟ تًو  (2)باإلضاؾ١ إىل َا تكدّ تطِ ايدزاض١ أٜطًا اإلتاٚات اـاص١ با٭٬َى ايعا١َ    

، ٖٚٞ اييت ٜطًل عًٝٗا ٚؾكًا (3)اييت ٜكع أدا٩ٖا ع٢ً غاغٌ ا٭٬َى ايعا١َ إغػا٫ً خاصًا
ظ ْٛع٢ اإلتا٠ٚ: ٚع٢ً ذيو تطِ دزاض١ اجملً .(4)يكإْٛ املٛاش١ْ دخٍٛ ايدَٚني أٚ ا٭٬َى

 إتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ، ٚإتا٠ٚ ا٭٬َى ايعا١َ. 

َٚع ذيو ٜٓبػٞ اإلغاز٠  .(5)ٖٚرا ايتشدٜد ملؿّٗٛ اإلتا٠ٚ ٖٛ ايطا٥د يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ    
إىل إٔ اصط٬ح اإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ ٜبدٚ َجريًا يًبظ؛ ٭ْ٘ ٜطتددّ أسٝاْا بٛصؿ٘ 

ًُا ٫ ميهٔ اضتدداَ٘، أٚ ميهٔ إس٬ٍ َصطًح آخس قً٘ َجٌ َٔ ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ، َج
ايسضِ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ْؿظ املطُٕٛ ٚاملع٢ٓ. ٚتسدع ٖرٙ ايٓتٝذ١ إىل خًط 
تازخيٞ يف اضتعُاٍ املؿسدات َٔ داْب املػسع؛ ٭ْ٘ اضتددّ َؿسدات عدٜد٠ َجٌ 

  .  (6)املطاُٖات أٚ ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ أٚ ايسضّٛ

ذيو تٛدد بعض ايهتابات يف ايؿك٘ ايؿسْطٞ تكصس اصط٬ح اإلتا٠ٚ ع٢ً ايٓٛع  َٚع     
  .(7)ا٭ٍٚ اـاص بإتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ

 

                                                      

(1) CE, Ass., 21 nov.1958, Syndicat national des transporteurs aériens, 

Rec., p.572  
(2) “Redevance domaniale” 

(3) “Occupation privative du domaine public”  
(4) “Revenus du domaine”  
(5) J.-L. Albert, Ressources locales : redevances, Encyclopédie des 

collectivités locales, Chapitre 1 (folio n.8110), 2018, n.16 ; E. 

Untermaier, précité.  
(6) “Participations, contributions, impositions, droits, taxes” Voir : J.-

L. Albert, Ressources locales : redevances, Encyclopédie des 

collectivités locales, Chapitre 1 (folio n.8110), 2018  
(7) A. Van Lang, G. Gondouin et V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire 

de droit administratif, Sirez, 7 éd., 2015, p.396.  



 اإلتاوة في القانون الخاص والقانون العام والقانون المالي

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

33 

 تعسٜـ اإلتا٠ٚ يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ يف َصس:

َا ٜصاٍ املكصٛد باإلتا٠ٚ يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ يف َصس غري ٚاضح متاًَا. ؾايؿك٘ ٜكصس     
يتشطني نُا ضٓس٣ ؾُٝا بعد، بٌ ٫ ٜعٗس اصط٬ح اإلتا٠ٚ يف اصط٬ح اإلتا٠ٚ ع٢ً َكابٌ ا

 .(1)ا٭عُاٍ اـاص١ بأمثإ اـدَات ايعا١َ

أَا ايكطا٤ ؾ٬ ٜكدّ أٟ َديٍٛ ٫صط٬ح اإلتا٠ٚ. ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ تكسز قه١ُ     
ابٌ ايكطا٤ اإلدازٟ يف سهِ هلا أْ٘ جيب ايتُٝٝص بني ايطسٜب١ ٚايسضِ ٚاإلتا٠ٚ ٚايجُٔ أٚ َك

اـد١َ، ٚإذا ناْت احمله١ُ قد تطسقت يتشدٜد املكصٛد بايطسٜب١ ٚايسضِ ٚايجُٔ إ٫ اْٗا مل 
  .(2)تعسض يًُكصٛد باإلتا٠ٚ 

ٜٚبدٚ إٔ املؿّٗٛ ايعاّ يإلتا٠ٚ بٛصؿٗا َبًػًا تتِ دباٜت٘ َٔ دٕٚ ضٓد يف ايكإْٛ      
إلدازٟ يف سهُٗا إٔ تهٕٛ حيع٢ بتأٜٝد ايكطا٤. ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ تٓؿٞ قه١ُ ايكطا٤ ا

ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ يًؿشص ايطيب يًُرتغشني جملًظ ايٓٛاب إتا٠ٚ ٫ ضٓد هلا، أٚ زمسًا 
ايرٟ جيٝص ذيو إعُا٫ً ٭سهاّ  باملع٢ٓ ايؿين يًسضِ ميتٓع تكسٜسٙ يف غٝب١ ْص ايكإْٛ

ايدضتٛز، ٚإمنا ٖٞ قض مثٔ أٚ َكابٌ خد١َ تكدَٗا ايدٚي١ يًُرتغح دٕٚ ايتكٝد 
ٖٚرا ايتشًٌٝ ٜعٗس إٔ ايكطا٤ ع٢ً غساز ايؿك٘ ٫  .(3)بايطٛابط ايدضتٛز١ٜ يؿسض ايسضِ

ٜس٣ إٔ َكابٌ أدا٤ اـدَات  ٜٓطبل عًٝ٘ ٚصـ اإلتا٠ٚ، بٌ إٕ احمله١ُ نُا ٜبدٚ َتأثس٠ 
 بؿهس٠ إٔ اإلتا٠ٚ تؿسض دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ.

 عصش ضسٚز٠ ٖرٙ ايدزاض١.إٕ عدّ ٚدٛد َطُٕٛ ٚاضح يؿهس٠ اإلتا٠ٚ نُا قدَٓا أَس ٜ     

 
                                                      

تثسين خجمات الجولة في إطار ما  ،مرطفى الديج دبهس .د :انعخ على سبيل السثال (7)
 .(2077رسالة دكتهراه، كلية حقهق السشهفية، )عام من خجمات، يقجمو السخفق ال

من إبخيل  30غيخ مشذهر؛ ،69/ 59023، القزية رقم 2078من يهنيه  26م.ق.إ.،  (2)
 غيخ مشذهر. ،66/ 37068القزية رقم  ،2079

أيزًا  خ، غيخ مشذهر. انع69/  29573القزية رقم  ،2075من فبخايخ  77م.ق.إ.،   (3)
غيخ  ،65/ 54926القزية رقم  ،2078من فبخايخ  27سعشى م.ق.إ.، في ىحا ال

 مشذهر.
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 ادلبحث انثاني
 اخلصائض ادلميزة نإلتاوة

ميهٔ ايكٍٛ: إٕ اإلتا٠ٚ تتُٝص غصا٥ص َع١ٓٝ متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ا٭ؾهاز، ؾٗٞ     
إٜسادات غري ضسٜب١ٝ، َٚٔ طبٝع١ ْكد١ٜ، ٫ٚ تؿسض إ٫ ْعري َكابٌ، ٚتتُٝص بايتعادٍ بني 

 ًا ؽطع إلَها١ْٝ ايتشصٌٝ اؾربٟ. ق١ُٝ اإلتا٠ٚ ٚتهايٝـ املكابٌ، ٚأخري

 ايطبٝع١ غري ايطسٜب١ٝ يإلتا٠ٚ:   -1

ايطبٝع١ ا٭ضاض١ٝ يإلتا٠ٚ ٖٞ أْٗا ٫ تٓتُٞ إىل ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ أٟ ايطسا٥ب     
ٚايسضّٛ، إْٗا تطبٝل َتُٝص يًتهايٝـ أٚ ايؿسا٥ض املاي١ٝ غري ايطسٜب١. ٖٚرا ايتهٝٝـ 

اييت تهسع ٭ٍٚ َس٠ اصط٬ح  2014دضتٛز  َٔ 38ٜبدٚ اٯٕ ٚاضشًا يف املاد٠ 
 املتشص٬ت ايطٝاد١ٜ غري ايطسا٥ب ٚايسضّٛ اييت تعد اإلتاٚات أبسشٖا.

ايصؿ١  1976َٔ أنتٛبس  6ٚاجملًظ ايدضتٛزٟ َٔ داْب٘ اضتبعد يف سهُ٘ يف      
ز يف ايطسٜب١ٝ يإلتاٚات؛ ٭ْٗا ػد َكاب٬ً يف بعض ا٭دا٤ات اييت ضٓبٝٓٗا  ؾُٝا بعد .ٜٚكس

ٖرا اؿهِ بأْ٘ إذا نإ ؼدٜد ايكٛاعد املتعًك١ بٛعا٤ ٚضعس ٚطسم ؼصٌٝ ايؿسا٥ض 
َٔ ايدضتٛز إ٫  34ايطسٜب١ٝ أٜا ناْت طبٝعتٗا قد عٗد بٗا إىل اختصاص املػسع باملاد٠ 

أْ٘ ٚباملكابٌ ؾإْػا٤ أٚ تٓعِٝ  اإلتاٚات املطًٛب١ َٔ املٓتؿعني َٔ أدٌ تػط١ٝ تهايٝـ 
د أٚ تهايٝـ إقا١َ أٚ صٝا١ْ َٓػأ٠ عا١َ ػد َكاب٬ً َباغسًا يف أدا٤ات َسؾل عاّ قد

 . (1)ٜكدَٗا ٖرا املسؾل أٚ يف اضتعُاٍ املٓػأ٠ ٫ ميهٔ ايٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا قذٛش٠ يًكإْٛ
ٖٚرا ٖٛ َٛقـ ايكطا٤ اإلدازٟ يف ؾسْطا أٜطًا. ؾكد قط٢ فًظ ايدٚي١  بإٔ طسم     

ددات اإلذاع١ٝ ايهٗسبا١ٝ٥ اييت تبٓاٖا َسضّٛ إْػا٥ٗا ٫ تطؿٞ سطاب إتا٠ٚ اضتدداّ ايرت
 . (2)ع٢ً إتا٠ٚ اإلداز٠ ٚصـ ايسضِ ايرٟ نإ املػسع ٚسدٙ ضٝدتص بإْػا٥٘

                                                      

(1) CC, 6 oct.1976, n.92 L., P. Montgroux et R. Chiroux, note, 

Annales de la Faculté de Droit et de science politique de Clerment-

Ferrand, 1977, n.14, p.174 
(2) CE, 3 août 2018, n.337740, Syndicat national des installateurs en 

radiocommunications 
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نُا قطت إسد٣ احملانِ اإلداز١ٜ بأْ٘ ٫ ٜٛدد أٟ ْص تػسٜعٞ ٜطؿٞ ع٢ً اإلتاٚات     
، ٚإٔ اإلتا٠ٚ املٓصٛص عًٝٗا يف اييت ٜدؾعٗا املًتصّ يًػدص ايعاّ ٚصـ اإلٜساد ايطسٜيب

عكد اإلجياز ٜتِ ؼصًٝٗا اضتٓادًا إىل اإلغػاٍ اـاص ٭٬َى عا١َ، ٚأْ٘ جيب ايٓعس إيٝٗا 
ع٢ً أْٗا مثٔ ُٜشطب أخرًا يف ا٫عتباز املصاٜا اييت حيصٌ عًٝٗا املًتصّ َٔ أٟ ْٛع، ٚيٝظ 

 .(1)١ املٓتؿعبٛصؿٗا زمسًا غبًٝٗا بايطسا٥ب غري املباغس٠، ٚتدؾع بٛاضط

ٜٚربش ايؿك٘ ايؿسْطٞ إٔ اإلتاٚات أدٚات َاي١ٝ أٚ إٜسادات غري ضسٜب١ٝ، ٚتدزز بٗرٙ     
، ٚإٔ اإلتاٚات طا٥ؿ١ خاص١ َٔ املٛازد ايعا١َ (2)ايصؿ١ يف َٛاش١ْ ايػدص ايعاّ املعين

َٔ  34َتُٝص٠ عٔ ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ أًٜا ناْت طبٝعتٗا املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ 
أٚ اإلٜسادات ايطسٜب١ٝ اييت تتِ دباٜتٗا  ،Taxes، ٚنريو بٛد٘ خاص ايسضّٛ(3)تٛزايدض

   .(4)مبٓاضب١ اضتعُاٍ أٚ تكدِٜ خدَات عا١َ

 : ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ايطبٝع١ غري ايطسٜب١ٝ يإلتاٚات

ٜٚ٪دٟ تهٝٝـ اإلتاٚات بأْٗا َٔ طبٝع١ غري ضسٜب١ٝ إىل عد٠ ْتا٥ر ع٢ً دزد١ نبري٠      
 ١ُٖٝ.َٔ ا٭

ؾ٬ ٜٛدد َا ميٓع أ٫ًٚ َٔ اؾُع بني اإلتا٠ٚ ٚايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ َجٌ ايسضّٛ ايبًد١ٜ إذا     
ناْت اإلتا٠ٚ ْعري َٓح ايتصاّ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ؾايسضّٛ ٖٞ ْعري اـدَات احمل١ًٝ اييت 

اؾُع بني . َٚٔ ايبدٜٗٞ أْ٘ جيٛش (5)ت٪د٣ يًػسن١، أَا اإلتا٠ٚ ؾٗٞ َكابٌ َٓح ا٫يتصاّ هلا
   . (6)اإلتا٠ٚ ٚايطسا٥ب أٜطًا

                                                      

(1) TA de Melun,13 oct.2009, n.0605819/2, AJDA, 2010, p.331 ; 

ibid.p.331, concl. S.Dewailly,   

(2) J.-L. Albert, précité, n.16 

(3) “Imposition de toute nature” 

(4) E. Untermaier, Que reste-t-il de la distinction des redevances pour 

service rendu et redevances pour occupation du domaine public ? 

(AJDA/ 2010) p.1062 

من  76؛ 7047، ص5/7مج ،3/ 262القزية رقم ،7957من يهنيه  72م.ق.إ.،   (5)
 .7563ص ،7/3مج  ،5/ 343، القزية رقم 7953يهنيه 

    783ص ،9/7مج  ،635/7، القزية رقم 7954سبخ من ديد 27، .م.ق.إ  (6)
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ٚايطبٝع١ غري ايطسٜب١ٝ يإلتا٠ٚ ت٪دٟ ثاًْٝا إىل ْتٝذ١ ١َُٗ ٚخصٛصًا يف ايكإْٛ    
املصسٟ، ٖٚٞ أْ٘ جيٛش يًُػسع تصشٝح إتا٠ٚ ؾسضت باملدايؿ١ يًكإْٛ أٟ تهٕٛ قد 

دع١ٝ إ٫ بايٓطب١ ٫ حيعس ايس 225ؾسضت س٦ٓٝر بأثس زدعٞ، ؾايدضتٛز املصسٟ يف املاد٠ 
 يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ ٚايطسٜب١ٝ. 

َٚع ذيو ؾسض ايكطا٤ يف ؾسْطا قٝٛدًا ع٢ً ؾ٤ٛ املػسع يتصشٝح ايكسازات املٓػ١٦     
يإلتاٚات باملدايؿ١ يًكإْٛ يف اؿاي١ اييت ٜصدز ؾٝٗا قإْٛ ايتصشٝح يف أثٓا٤ دع٣ٛ 

يػا٤ ٖرا ايكساز ايرٟ قصد قٝاّ قطا١ٝ٥ َتعًك١ مبػسٚع١ٝ قساز ؾسض اإلتا٠ٚ؛ بٗدف ػٓب إ
املطتؿٝدٜٔ َٔ اضتدداّ طسٜل دا٥سٟ باملطا١ُٖ يف  متٌٜٛ اـطا٥س اييت ؼًُتٗا ايػسن١ 
يف بٓا٤ املٓػأ٠، بُٝٓا ٫ تػهٌ املصًش١ املاي١ٝ اييت أزاد ايكإْٛ ؼكٝكٗا َصًش١ عا١َ 

اْات احملان١ُ ناؾ١ٝ يتربٜس تصشٝح ايكساز قٌ ايطعٔ باإليػا٤، ٚخيايـ َٔ ثِ ضُ
  .(1)َٔ ا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ ؿكٛم اإلْطإ 6املٓصؿ١ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ 

ٜٚجٛز ايتطا٩ٍ ثايجًا عٔ خطٛع اإلتاٚات اييت تكّٛ ا٭غداص ايعا١َ ظباٜتٗا يًطسٜب١     
ع٢ً ايك١ُٝ املطاؾ١. أثري ايط٪اٍ يف ؾسْطا ٚناْت ْتٝذت٘ خطٛع َكابٌ املسٚز يف ايطسم 

يطسٜع١ إىل ٖرٙ ايطسٜب١، يهٓ٘ ٜجاز أٜطًا بايٓطب١ ؾُٝع اإلتاٚات اـاص١ بإغػاٍ ا٭٬َى ا
 ايعا١َ ٚاـدَات املكد١َ. 

َٔ ايتكٓني ايعاّ يًطسا٥ب يف ؾسْطا ؽطع يًطسٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ  256ٚؾكًا يًُاد٠     
خيطع هلا  املطاؾ١ تٛزٜدات ايطًع ٚاـدَات اييت تتِ ْعري َكابٌ َايٞ َٔ قبٌ غدص

َٔ ايتكٓني ايعاّ يًطسا٥ب ٜتهٕٛ أضاع ؾسض ايطسٜب١  266بٗرا ايٛصـ. ٚٚؾكًا يًُاد٠ 
َٔ مجٝع املبايؼ ٚايكِٝ ٚايطًع ٚاـدَات اييت ٜتًكاٖا املٛزد أٚ َصٚد اـد١َ َكابٌ ٖرٙ 
ايعًُٝات َٔ املػرتٟ أٚ املطتأدس أٚ َٔ ايػري مبا يف ذيو اإلعاْات املستبط١ بٗرٙ 

 ات.ايعًُٝ

 

 

                                                      

(1) CE, 28 juill. 2000, n.202798.202872, TêteAssociation du “collectif 

pour la gratuité contre le racket”  
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 ايطبٝع١ ايٓكد١ٜ يإلتا٠ٚ:  -2

إذا ناْت اإلتا٠ٚ أدا٠ َاي١ٝ غري ضسٜب١ٝ نُا قدَٓا إ٫ أْٗا َٔ طبٝع١ ْكد١ٜ أٟ تدؾع      
ْكدًا غأْٗا يف ذيو غإٔ ايؿسا٥ض املاي١ٝ بٌ ٚايطسٜب١ٝ. غري إٔ ذيو ٫ ٜعين إٔ اإلتا٠ٚ 

، ؾٝذٛش بطبٝع١ اؿاٍ إٔ جيب إٔ تدؾع ْكدًا، ٚإمنا املكصٛد أْٗا يف ا٭صٌ يٝطت ع١ٝٓٝ
   . (1)تدؾع ْكدًا أٚ بػٝهات أٚ بأٟ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايدؾع اإليهرتْٚٞ نُا ٜتِ اٯٕ

َٚع ذيو جيٛش يف بعض ا٭سٝإ إٔ ت٪د٣ اإلتا٠ٚ عًٝٓا. ًٜٚصّ س٦ٓٝر ايٓص ايصسٜح     
ع ع٢ً ذيو. َٚٔ ايتطبٝكات َا تٓص عًٝ٘ ايتػسٜعات اـاص١ مبٓح تساخٝص ايتعاقد َ

غسنات ايبرتٍٚ ؛ؾٗٞ قد ػٝص يًشه١َٛ ا٫ختٝاز يف إٔ تتكاض٢ اإلتا٠ٚ عًٝٓا أٚ ْكدًا، أٚ 
بعطٗا ْكدًا ٚايبعض ٯخس عًٝٓا، ٚجيب ع٢ً اؿه١َٛ س٦ٓٝر إب٬ؽ املسخص ي٘ بايهٝؿ١ٝ 

  . (2)اييت تسغب يف ؼصٌٝ اإلتا٠ٚ بٗا

إغػاٍ ا٭٬َى ايعا١َ اييت تدؾع ٚتدؾع اإلتاٚات َكدًَا، ٚيف َٛاعٝد قدد٠ َجٌ إتا٠ٚ     
ضًٜٓٛا. غري أْ٘ ٫ ٜٛدد َا ميٓع َٔ ايطُاح يًُطتؿٝد بايدؾع عٔ طسٜل أقطاط بٌ قد 
ٜػرتط دؾعٗا َكدًَا َس٠ ٚاسد٠ عٔ املد٠ بأنًُٗا. ٚقد تدؾع اإلتا٠ٚ يف نٌ َس٠ عٓد 

 ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا نُا يف إتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ.

 La contrpartieَكابٌ: عدّ ؾسض اإلتا٠ٚ إ٫ ْعري  -3
اإلتا٠ٚ ع٢ً عهظ ايطسٜب١، ٚاتؿاقًا َع ايسضِ، ٫ تؿسض إ٫ ْعري َكابٌ َباغس. ٖٚرا     

املكابٌ نُا ٜبدٚ َٔ ْٛعٞ اإلتا٠ٚ ٜتُجٌ يف اإلغػاٍ اـاص يعٓصس َٔ عٓاصس ا٭٬َى 
  ايعا١َ، أٚ اضتعُاٍ َٓػأ٠ عا١َ، أٚ ا٫ضتؿاد٠ َٔ خد١َ قدد٠ ملسؾل عاّ. 

                                                      

 798من الالئحة التشفيحية لقانهن الثخوة السعجنية رقم  32انعخ على سبيل السثال السادة   (7)
 .2074لدشة 

بذأن التخخيص  7963لدشة  764من الذخوط السخفقة بالقانهن رقم  75نعخ السادة ا  (2)
لهزيخ الرشاعة بالتعاقج مع الذخكة الجولية للديت السرخي والذخكة الذخقية للبتخول 

 وغيخىسا.



 (22( ، السنة )97( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

33 

ٚتتُتع ايطًطات املدتص١ بطًط١ تكدٜس١ٜ يف ؼدٜد املكابٌ ايرٟ ٜطتشل عٓ٘ اإلتا٠ٚ.      
ٚع٢ً ذيو إذا ناْت ٚناي١ اهلذس٠ ايدٚي١ٝ يف ؾسْطا ؽتص باإلضٗاّ، َٚٔ أدٌ املصًش١ 
ايعا١َ، ٚيف إطاز َُٗت٘ يف ا٫ضتكداّ ٚا٫ضتكباٍ، يف ؾشص ايطًبات املكد١َ َٔ ا٭داْب 

ع٢ً قدّٚ أؾساد أضسِٖ يف إطاز ايتذُع ايعا٥ًٞ ؾتُازع ٖرٙ امل١ُٗ بصؿ١  بكصد املٛاؾك١
أضاض١ٝ َٚباغس٠ ملصًش١ ا٭غداص املصسح هلِ باإلقا١َ، ٚذيو بد٤ًا َٔ ٚصٛهلِ إىل 
ا٭زاضٞ ايؿسْط١ٝ، َٚٔ ثِ جيٛش يًشه١َٛ قاًْْٛا إٔ تؿسض َٔ أدٌ متٌٜٛ ٖرٙ امل١ُٗ، 

 .  (1)٢ً عاتل َكدّ ايطًبْٚعري اـدَات املكد١َ إتا٠ٚ تكع ع

َٚٔ تطبٝكات إتا٠ٚ اـد١َ املكد١َ أٜطًا اإلتا٠ٚ املطتشك١ عٔ إعاد٠ ا٫ضتعُاٍ أٟ     
املكابٌ املباغس عٔ مجع ٚإْتاز ٚتكدِٜ ْٚػس املعًَٛات ايعا١َ، ٚعٓد ا٫قتطا٤ ػًٗٝٗا 

ٛدد أٟ ْص فًظ ايدٚي١ بػهٌ خاص عٔ ٖرٙ اإلتا٠ٚ: إْ٘ ٫ ٜ زبٛاضط١ اإلداز٠. ٜٚكس
تػسٜعٞ أٚ ٥٫شٞ أٚ أٟ َبدأ حيٍٛ دٕٚ دبا١ٜ َاٍ مبٓاضب١ ْكٌ ايدٚي١ يًػري َعًَٛات 

 .(2)عا١َ؛ بكصد تطٜٛكٗا

ٚإذا اْتؿ٢ املكابٌ ايرٟ ٜطتؿٝد َٓ٘ املٓتؿع ؾ٬ فاٍ يؿسض اإلتا٠ٚ. ٚيف ٖرا املع٢ٓ     
َطاُٖتٗا اإليصا١َٝ قط٢ فًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ بأْ٘ ٫ جيٛش إلسد٣ املكاطعات متٌٜٛ 

املد١ٜٓ بٗا إىل إسد٣ ايٓكابات اييت عٗدت بعض املكاطعات فتُع١ إيٝٗا صٝا١ْ غبهات 
املٝاٙ َٔ أدٌ َٓع ايؿٝطاْات َٔ خ٬ٍ إْػا٤ إتا٠ٚ ٫ تهٕٛ َكاب٬ً ـد١َ تكدَٗا 

     .(3)بٓؿطٗا، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ قساز إْػا٥ٗا فسدًا َٔ أٟ ضٓد قاْْٛٞ

و إٔ ا٭دا٤ ايرٟ ٜكدّ ْعري اإلتا٠ٚ جيب إٔ ٜهٕٛ ملصًش١ َٓتؿع أٚ ٜطاف إىل ذي     
َطتؿٝد قدد. ٚاملٓتؿع أٚ املطتؿٝد ٖٛ ايرٟ ٜطتددّ اـد١َ أٚ املٓػأ٠ بايؿعٌ. ٚع٢ً 
ضبٌٝ املجاٍ ؾؿٞ ساي١ مجع ايٓؿاٜات املٓصي١ٝ ٜدؾع املطتأدس، ٚيٝظ املايو، اإلتا٠ٚ 

    .(4)بٛصؿ٘ املطتؿٝد َٔ اـد١َ

                                                      

(1) CE, 10 av.2002, n.227746, GISTI  

(2) CE, ass.10 juill. 1996, n.168734, n.169631. 

(3) CE,8 juill.1998, Cne de Bressey-sur-Tille, req.nn.151261  

(4) N. Kada et M, Mathieu (sous direc.), Dictionnaire 

     d’administration publique, (PU de Grenoble/ 2014( p.431 
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ٚيف ٖرا املع٢ٓ قطت قه١ُ ايٓكض بأْ٘ ٫ ػٛش املطايب١ باإلتا٠ٚ َٔ ا٭غداص ايرٜٔ     
٫ ٜطتؿٝدٕٚ َٔ اـدَات املع١ٝٓ، ٚقطت َٔ ثِ بٓكض اؿهِ املطعٕٛ ؾٝ٘ ايرٟ مل 

     .(1)ٜطتٓد إىل اضتعُاٍ اـد١َ يتكدٜس اضتشكام اإلتا٠ٚ

يط٤ٛ ع٢ً إٔ املسنص ايكاْْٛٞ يًُٓتؿع أٚ ٚتعسٜـ اإلتا٠ٚ ع٢ً أْٗا ْعري َكابٌ ٜطًط ا    
املطتؿٝد َٔ ٖرا املكابٌ يف َٛاد١ٗ املسؾل  ضٛا٤ً نإ ٥٫شًٝا إذا نإ املسؾل إدازًٜا 
ٚتعاقدًٜا إذا نإ املسؾل صٓاعًٝا ٚػازًٜا  يٝظ ي٘ أٟ تأثري ع٢ً  ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ 

ايطعس ٚيٝطت ن١ًُ اإلتا٠ٚ ٖٞ  يًُكابٌ املايٞ ايرٟ ٜطًب َٔ املٓتؿع ست٢ ٚيٛ ناْت ن١ًُ
اييت تطتددّ نجريًا يًد٫ي١ ع٢ً املكابٌ املايٞ املؿسٚض ع٢ً َٓتؿعٞ بعض املساؾل ايعا١َ 

َٚع ذيو ٫ تطبل مجٝع ايكٛاعد اييت ؼهِ ؼدٜد ا٭ضعاز ع٢ً  .(2)ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ
 اإلتاٚات. 

  ايتعادٍ بني َبًؼ اإلتا٠ٚ ٚق١ُٝ املكابٌ:  -4
١ُٝ اإلتا٠ٚ َٔ داْب ٚاسد أٟ َٔ داْب اإلداز٠ أٚ ايطًط١ اي٥٬ش١ٝ. ٖٚرا املبًؼ ؼدد ق    

ايرٟ ٜؿرتض إقا١َ ع٬ق١ تٓاضب بني ق١ُٝ اإلتا٠ٚ  (3)حيدد ٚؾكًا ملبدأ ايتعادٍ املايٞ
ٚايتهًؿ١ اؿكٝك١ٝ يًدد١َ امل٪دا٠ يًُٓتؿع، ٚإٕ نإ ايكطا٤ قد أدخٌ سدٜجًا عٛاٌَ أخس٣ 

صاد١ٜ يٮدا٤ املكدّ بايٓطب١ يًُطتؿٝد ميهٔ إٔ ت٪خر يف ا٫عتباز مبٓاضب١ َجٌ ايك١ُٝ ا٫قت
 ؼدٜد ق١ُٝ اإلتا٠ٚ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ضٓبٝٓ٘ ٫سكًا. 

ٚيف ساي١ ايتعادٍ ايتاّ بني ق١ُٝ اإلتا٠ٚ ٚتهًؿ١ ا٭دا٤ تصبح اإلتا٠ٚ يف سكٝكتٗا مثٓا     
Prixٕٖٚٚٓا ٫ جيٛش إغؿاٍ سكٝكتٗا،  َكابٌ، . نُا تٛدد إتاٚات ٜتِ اضتكطاعٗا َٔ د

.ٚإذا ؼكل ايتعادٍ (4)ٚتدخٌ يف ٖرٙ اؿاي١ يف عداد ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ أٜا ناْت طبٝعتٗا

                                                      

(1) Cass. 1
re

 civ. 4 juin 1991, Blot c/ Trésorier principal de Chinon, 

Gaz. Pal. 27-29 octobre 1991  

(2) Conseil d’Etat, op.cit, p.10  

(3) ”Equivalence financière”  

(4) “Imposition de toutes natures” A. Van Lang et alii, op.cit. p.396. 

Voir également : CC, 23 juin 1982, n.124 DC, Rec.p.99 ; CE, 20 

déc. 1985, SA Outters , Rec.p.382  
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تبدٚ اإلتا٠ٚ َتُٝص٠ عٔ ايسضِ ايرٟ ٜؿرتض عدّ ايتعادٍ بني قُٝت٘ ٚاـد١َ اييت 
 مبٓاضبتٗا ٜتِ اقتطا٩ٙ. 

ٚع٢ً ضبٌٝ  ايٞ املطًٛب َٔ املٓتؿع.ٚميهٔ إٔ ٜجاز اـ٬ف سٍٛ طبٝع١ املكابٌ امل    
ايعا١َ ايرب١ٜ ٚخصٛصًا  املطًٛب َٔ َطتددَٞ املٓػآت  Péageاملجاٍ ؾُكابٌ ايعبٛز 

اعتربت٘ قه١ُ  ٚايهبازٟ ٚا٭ْؿام Auotoroutes ايطسم ايطسٜع١ أٚ طسم ايطٝازات
د١َ َكد١َ زغِ أْ٘ ، غري إٔ فًظ ايدٚي١ اعتربٙ ٫سكًا إتا٠ٚ ـ(1)ايتٓاشع يف ايبدا١ٜ زمسًا

    .(2)يف سكٝكت٘ يف سكٝكت٘ مثٔ

 ؽصٝص اإلتا٠ٚ:  -5

تطًب اإلتا٠ٚ َٔ املٓتؿعني بكصد تػط١ٝ أعبا٤ َسؾل عاّ قدد، اٚ تهايٝـ إْػا٤ أٚ     
ٖٚٞ  صٝا١ْ َٓػأ٠ عا١َ قدد٠. ٚع٢ً ذيو ؾاإلتاٚات ٖٞ إٜسادات كصص١ بطبٝعتٗا،

يٝطت ؾكط كصص١ يػدص عاّ، ٚإمنا يتٌُٜٛ خد١َ أٚ َٓػأ٠ َع١ٓٝ. َٚٔ ثِ ؽطع 
 .  (3)اإلتا٠ٚ ملبدأ ايتدصٝص

ٜٚطتٓد ايكطا٤ إىل َعٝاز ايتدصٝص يتهٝٝـ اإلتا٠ٚ. ؾؿٞ زأٟ جملًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ     
ٓؿاٜات اْتٗٞ ؾٝ٘ إىل أْ٘ إذا قسزت َكاطع١ متٌٜٛ َسؾل زؾع اي 1992َٔ إبسٌٜ  24يف 

املٓصي١ٝ بإتا٠ٚ ؼطب ٚؾكًا يًدد١َ املكد١َ ؾٗرا املسؾل تهٕٛ ي٘ ايصؿ١ ايصٓاع١ٝ 
 .(4)ٚايتذاز١ٜ 

ٚيف زأٟ سدٜح جملًظ ايدٚي١ يف َصس اْتٗٞ إىل إٔ َٛازد صٓدٚم اـدَات ايتع١ًُٝٝ     
ٚؾات َكابٌ اـدَات ايط٬ب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ اييت ٜتًكاٖا ايط٬ب ٚتتهٕٛ َٔ ايسضّٛ ٚاملصس

اييت ٜ٪دٜٗا ايط٬ب ٖٞ َٛازد كصص١، ٚؾكًا ٭سهاّ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ 

                                                      

(1)TC. 28juin 1965. Dlle Ruban, p. 816  

(2) D'abord implicitement CE Ass., 14 février 1975, Époux Merlin, p. 

110, puis explicitement CE, 13 mai 1977, Compagnie financière et 

industrielle des autoroutes, précité. 

(3) ”Principe d’affectation de la redevance”  

(4) S. Petit, La compétence du juge judiciaire en matière de redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères, (AJDA/ 2002( p.922  
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، َٚٔ ثِ ٫ جيٛش ؽصٝص دص٤ َٔ إٜسادات ٖرا ايصٓدٚم 1972يط١ٓ  49اؾاَعات زقِ 
 .  (1)َهاؾآت يًعاًَني بإسد٣ اؾاَعات

 ؼصٌٝ اإلتا٠ٚ با٭ضًٛب اؾربٟ: -6

ايطسٜب١ٝ يإلتا٠ٚ إ٫ إٔ ايكإْٛ ٜهؿٌ هلا محا١ٜ ؾُٝا ٜتعًل ع٢ً ايسغِ َٔ ايطبٝع١ غري     
بتشصًٝٗا، ؾٝذٝص ؼصًٝٗا ٚؾكًا إلدسا٤ات اؿذص اإلدازٟ املب١ٓٝ يف ايكإْٛ عٓد عدّ 
ايٛؾا٤ بٗا يف املٛاعٝد احملدد٠. ٚٚؾكًا يًُاد٠ ا٭ٚىل َٔ قإْٛ اؿذص اإلدازٟ يف َصس زقِ 

ٔ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ َع اإلٜسادات ا٭خس٣ َجٌ تطتؿٝد اإلتاٚات َ 1955يط١ٓ  308
ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ظُٝع أْٛاعٗا، ٚاملبايؼ املطتشك١ يًدٚي١ َكابٌ خدَات عا١َ ٚغريٖا َٔ 
اإلٜسادات املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ. نُا تهسع ايٓصٛص اـاص١ 

 .(2)بإْػا٤ اإلتاٚات ؼصًٝٗا بطسٜل اؿذص اإلدازٟ

٫ جيٛش اؽاذ إدسا٤ات اؿذص إ٫ بٓا٤ً ع٢ً أَس َهتٛب َٔ ايٛشٜس املدتص أٚ َٔ ٚ    
ز٥ٝظ املصًش١ أٚ َٔ احملاؾغ أٚ ممجٌ ايػدص ا٫عتبازٟ ايعاّ، أٚ ممٔ ٜٓٝب٘ نٌ َٔ 

 (. 3(.ٜٚكع اؿذص ع٢ً نٌ أَٛاٍ املدٜٔ أٜا نإ ْٛعٗا)املاد٠ 2ٖ٪٤٫ نتاب١ )املاد٠ 

َع تطبٝل املاد٠  ؼصٌٝ اإلتاٚات ٚؾكًا يًكسازات اييت أْػأتٗا،ٚيف ؾسْطا أٜطًا ٜتِ     
L.252A  تكٓني اإلدسا٤ات ايطسٜب١ٝ اييت تٓص ع٢ً أْ٘: تعترب ضٓدات تٓؿٝر١ٜ َٔ

ايكسازات، أٚ ايهػٛف، أٚ ايكٛا٥ِ، أٚ إخطازات ايتشصٌٝ، أٚ ضٓدات ايتشصٌٝ، أٚ 
أٚ امل٪ضطات ايعا١َ اييت ٜتٛاؾس هلا  اإلٜصا٫ت اييت تصدزٖا ايدٚي١ أٚ ا٭غداص اإلق١ًُٝٝ

 .   (3)قاضب عاّ يتشصٌٝ اإلٜسادات َٔ أٟ ْٛع ٚاييت حيل هلا اقتطا٩ٖا

                                                      

  2736/  4/ 86، فتهى رقم 2022من يشايخ  26ج.ع.،   (7)

 ،7956لدشة  86من قانهن السشاجم والسحاجخ رقم 39انعخ على سبيل السثال السادة   (2)
 غيخ مشذهر. ،47/  8772الطعن رقم ،2006من مارس  28ًا م.إ.ع.، وانعخ ايز

(3) “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de 

mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, 

les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés 

d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes 

de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.”  
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   دصا٤ات عدّ ايٛؾا٤ باإلتاٚات يف املٛعد املكسز:

تؿسض ايٓصٛص املٓػ١٦ يإلتاٚات اؾصا٤ات اييت تساٖا َٓاضب١ ؿٌُ املطتؿٝدٜٔ َٔ     
 يٛقت املكسز. َٚٔ ٖرٙ اؾصا٤ات  شٜاد٠ ق١ُٝ اإلتا٠ٚ. اـدَات َٔ ايٛؾا٤ بٗا يف ا

ٚجيٝص ايكطا٤ إٔ ٜتكسز ٖرا اؿهِ  يف ْصٛص ٥٫ش١ٝ؛ بايٓعس إىل ٖرا ايٓص ًٜشل     
 بايتٓعِٝ اي٥٬شٞ ايعاّ يإلتا٠ٚ. 

ٚشٜاد٠ ق١ُٝ اإلتا٠ٚ يف سكٝكت٘ دصا٤، َٚٔ ٫ جيٛش تطبٝك٘ إ٫ َع َساعا٠ سكٛم ايدؾاع،     
ٜتطُٔ ايتٓعِٝ اي٥٬شٞ يإلتا٠ٚ أسهاًَا صسحي١ يف ٖرا ا٫ػاٙ ؾ٬ جيٛش تؿطري  ؾإذا مل

 .      (1)ايٓص ع٢ً أْ٘ ٜطتبعد ا٫يتصاَات املطتُد٠ َٔ ٖرٙ اؿكٛم

 ادلبحث انثانث
 االختصاص  انقاعذي بإنشاء اإلتاوة

إْٛ ايؿسْطٞ أٚ ايكإْٛ ا٫ختصاص بإْػا٤ اإلتاٚات ٜٓعكد يًطًط١ اي٥٬ش١ٝ ضٛا٤ً يف ايك    
 املصسٟ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد بعض ا٫خت٬ؾات احملدٚد٠. 

 ا٫ختصاص اي٥٬شٞ اؿصسٟ إلْػا٤ اإلتا٠ٚ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ: 

َٔ املطًِ ب٘ يف ؾسْطا إٔ اإلتا٠ٚ ميهٔ إٔ إْػا٩ٖا بايطسٜل اي٥٬شٞ أٟ بكساز َٔ     
ٕ إْػا٩ٖا بكساز َٔ ضًط١ ايتكسٜس أٟ اجملًظ ايطًط١ اي٥٬ش١ٝ. ٚع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٜهٛ

    .(2)ايبًدٟ

ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜكٍٛ اجملًظ ايدضتٛزٟ: إذا نإ ؼدٜد ايكٛاعد املتعًك١ بايٛعا٤ ٚايطعس    
ٚنٝؿ١ٝ ؼصٌٝ ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ أٜا ناْت طبٝتٗا ٜدخٌ يف اختصاص املػسع اضتٓادًا 

أٚ تٓعِٝ اإلتاٚات اييت تطًب َٔ املٓتؿعني بكصد  َٔ ايدضتٛز، إ٫ إٔ إْػا٤ 34إىل املاد٠ 
تػط١ٝ تهايٝـ َسؾل عاّ قدد، أٚ تهايٝـ إقا١َ أٚ صٝا١ْ َٓػأ٠ عا١َ ٚػد َكاب٬ً 

                                                      

(1) CE, 8 juill. 2003, n.221070, Ferrand.  

(2) “Conseil municipal”  
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أدا٤ات ٜكدَٗا ٖرا املسؾل أٚ يف اضتعُاٍ املٓػأ٠ ٫ ميهٔ ايٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا  َباغسًا يف
     .(1)قذٛش٠ يًكإْٛ

أٜطًا ٖرا اؿهِ، ؾكط٢ بإٔ ق١ُٝ ايتهايٝـ ايدزاض١ٝ ٚايسعا١ٜ ٜٚطبل فًظ ايدٚي١     
يًت٬َٝر املػطٛبني َٔ املدازع ايصش١ٝ يًذٝؼ ٖٞ إتا٠ٚ خد١َ َكد١َ ٚيٝطت زمسًا، 

إٔ ؼدد بػهٌ ؾعاٍ  1974َٔ َاٜٛ  17َٔ َسضّٛ  2/  32َٚٔ ثِ نإ دا٥صًا يًُاد٠ 
   .(2)1959َٔ ٜٓاٜس  2َٔ أَس  5ٖرٙ اإلتا٠ٚ ٚؾكًا يًُاد٠ 

ؾايسضِ ايطسٜيب ٜتطًب تدخٌ املػسع ايرٟ ٜتُتع عس١ٜ يف تكدٜس قُٝت٘، بُٝٓا اإلتا٠ٚ     
ضٛا٤ً ـد١َ َكد١َ أٚ إلغػاٍ ا٭٬َى ايعا١َ أٟ ميهٔ إْػا٩ٖا َٔ سٝح املبدأ بايطسٜل 

     . (3)اي٥٬شٞ َاداّ ؼدٜد تعسٜؿتٗا ٜتِ َع اسرتاّ َبدأ ايتعادٍ

 ٜع١ٝ يف َصس يتٓعِٝ بعض اؾٛاْب اإلدسا١ٝ٥ يإلتا٠ٚ:  تدخٌ ايطًط١ ايتػس

، ٚدٛبًٝا، ٚنإ 1971مل ٜهٔ تدخٌ املػسع إلْػا٤ اإلتاٚات، ٚؾكًا يًدضتٛز املصسٟ يف     
َٔ ٖرا ايدضتٛز ناْت تٓص يف  119ا٫ختصاص ٜٓعكد نا٬ًَ يًطًط١ اي٥٬ش١ٝ. ؾاملاد٠ 

١ ٚتعدًٜٗا أٚ إيػا٩ٖا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بكإْٛ، ٫ٚ ؾكستٗا ا٭ٚىل ع٢ً أْ٘: إْػا٤ ايطسا٥ب ايعاَ
ُٜعؿ٢ أسد َٔ أدا٥ٗا إ٫ يف ا٭سٛاٍ املب١ٓٝ يف ايكإْٛ. أَا ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرٙ املاد٠ 
ؾهاْت تٓص ع٢ً أْ٘: ٫ٚ جيٛش تهًٝـ أسد غري ذيو َٔ ايطسا٥ب أٚ ايسضّٛ إ٫ يف سدٚد 

 ايكإْٛ. 

إٔ ايطسا٥ب غري ايعا١َ أٚ ايطسا٥ب احمل١ًٝ ٚايسضّٛ  ٚايؿكس٠ ايجا١ْٝ ناْت صسحي١ يف    
جيٛش ؾسضٗا يف سدٚد ايكإْٛ. أَا غري ٖرٙ ايؿسا٥ض ؾٝذٛش، مبؿّٗٛ املدايؿ١، إْػا٩ٖا 
ٚتعدًٜٗا ٚإيػا٩ٖا بكساز َٔ ايطًط١ اي٥٬ش١ٝ املدتص١. ٖٚرا اؿهِ ٜٓطبل بطبٝع١ اؿاٍ 

 ع٢ً اإلتاٚات.  

                                                      

(1) CC, 6 oct.1976, n.92 L. 

(2) CE, 30 janv. 2008, M.A., req.n.276865 

(3) E. Untermaier, Que reste-t-il de la distinction des redevances pour 

service rendu et des redevances pour occupation du domaine 
public ? (AJDA/ 2010( p.1062  
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أبكت ع٢ً اؿهِ  38. ٚتؿصٌٝ ذيو إٔ املاد٠ 2014تٛز ٚقد تعدٍ ٖرا اؿهِ يف دض    
بايٓص ع٢ً  1971َٔ دضتٛز  119ايصسٜح يف نٌ َٔ ايؿكستني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ املاد٠ 

أْ٘: ٫ ٜهٕٛ إْػا٤ ايطسا٥ب ايعا١َ، أٚ تعدًٜٗا، أٚ إيػا٩ٖا إ٫ بكإْٛ، ٫ٚ جيٛش اإلعؿا٤ 
 َٓٗا إ٫ يف ا٭سٛاٍ املب١ٓٝ يف ايكإْٛ. 

سهًُا خاصًا ٜطبل  2014َٔ دضتٛز  38َٚع ذيو ؾكد أضاؾت ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠     
. ٚاؿهِ 1971ع٢ً ايسضّٛ ٚاإلتاٚات بُٝٓا مل ٜهٔ ٖرا اؿهِ َٓصٛصًا عًٝ٘ يف دضتٛز 

اؾدٜد ٖٛ إٔ ايكإْٛ حيدد طسم ٚأدٚات ؼصٌٝ ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ٚأٟ َتشص٬ت 
 ضٝاد١ٜ أخس٣. 

ٜهٕٛ تدخٌ املػسع ٚدٛبًٝا يتشدٜد طسم ٚأدٚات ؼصٌٝ ايسضّٛ  ٚع٢ً ذيو   
ٚاملتشص٬ت ايطٝاد١ٜ ا٭خس٣. َٚٔ املعًّٛ إٔ ؼدٜد اإلدسا٤ات ايطسٜب١ٝ َٚٓٗا طسم 

 ٚأدٚات ايتشصٌٝ نإ ٜدخٌ يف اختصاص املػسع . 

يو ٫ٚ ٜٛدد ؼدٜد يؿهس٠ املتشص٬ت ايطٝاد١ٜ ا٭خس٣ غري ايطسا٥ب ٚايسضّٛ. َٚع ذ    
ْس٣ أْ٘ ٜدخٌ يف ٖرٙ املتشص٬ت ؾكط اإلٜسادات اييت تؿسض َٔ داْب ٚاسد َٔ ضًطات 
ايدٚي١، ٜٚتِ ؼصًٝٗا دربًا، َٚٓٗا بايتأنٝد اإلتاٚات ٚايػساَات، ٚايكسٚض اإلدباز١ٜ، 

 َٚكابٌ ايتشطني. ٚباملكابٌ ٫ ٜدخٌ يف ا٫صط٬ح ايجُٔ، ٚعا٥دات ايدَٚني املايٞ.

إذا ناْت اإلتاٚات جيٛش إْػا٩ٖا بكساز إ٫ إٔ املػسع ٜتدخٌ يتشدٜد  ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو    
طسم ٚأدٚات ؼصًٝٗا. ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ تبدٚ غسٜب١ بعض ايػ٤ٞ ؛ ٭ٕ املػسع ٚؾكًا يًٓص 
ايدضتٛزٟ ٫ ٜتدخٌ إ٫ َٔ أدٌ ؼدٜد اإلدسا٤ات اـاص١ بايتشصٌٝ، بُٝٓا ٫ ٜتدخٌ 

سدٚدًا هلا. ٖٚٓا تتُٝص اإلتاٚات عٔ ايسضّٛ اييت ٜهٕٛ ابتدا٤ً إلْػا٤ اإلتاٚات، ٫ٚ إٔ ٜطع 
 إْػا٩ٖا يف سدٚد ايكإْٛ أٟ اضتٓادًا إىل قإْٛ. 

َٚع ذيو قد حيدخ تدخٌ املػسع يتشدٜد اإلتا٠ٚ ؛ اضتٓادًا إىل أْ٘ صاسب ا٫ختصاص     
   .(1) ٠ايعاّ بايتػسٜع، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٫ جيٛش يًطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ايتدخٌ يتعدٌٜ اإلتاٚ

 

                                                      

 غيخ مشذهر. ،46/ 6653، الطعن رقم 2007من ديدسبخ  25م.إ.ع.،   (7)
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 ؼدٜد ايطًط١ املدتص١ بإْػا٤ اإلتا٠ٚ:  

ٜعرتف ايكطا٤ تكًٝدًٜا يًطًط١ اإلداز١ٜ بإْػا٤ اإلتا٠ٚ ؛ ٚذيو ٜسدع إىل إٔ َبدأ اجملا١ْٝ     
٫ ٜعٗس َٔ بني َباد٨ املساؾل ايعا١َ. نُا إٔ اإلتاٚات يٝطت َٔ ايؿسا٥ض ايطسٜب١ٝ بأٟ 

 ساٍ. 

طًط١ ايتٓؿٝر١ٜ املسنص١ٜ إذا ناْت اـد١َ َكد١َ َٔ ٚع٢ً ذيو ٜٓعكد ا٫ختصاص يً    
ايدٚي١. نُا ٜدخٌ ا٫ختصاص بإْػا٥ٗا إىل فًظ إداز٠ اهل١٦ٝ أٚ امل٪ضط١. أَا ؾُٝا 

 .(1)ٜتعًل با٭غداص احمل١ًٝ ؾٝٓعكد ا٫ختصاص يًُذًظ احملًٞ املعين
ٚاسد. ٚإذا ناْت  ٚأٜا ناْت ايطًط١ املدتص١ بإْػا٤ اإلتا٠ٚ َٔ سٝح املبدأ َٔ داْب    

اإلتا٠ٚ تػب٘ ايجُٔ ؾتدطع َٔ ثِ يكٛاعد َٛضٛع١ٝ ٚازد٠ يف بعض ايكٛاْني َجٌ قإْٛ 
غري إٔ ذيو ٫ ٜعين إعؿا٤ تًو ايكسازات َٔ اـطٛع يًكٛاعد ايػه١ًٝ  ،(2)املٓاؾط١

 . (3)ٚاإلدسا١ٝ٥ املكسز٠

١ ؛ ٭ْٗا ؼدد دا٥ًُا َٔ ٚاإلتا٠ٚ تػب٘ ايجُٔ يهٓٗا يٝطت مثًٓا باملع٢ٓ ايدقٝل يًهًُ   
   . (4داْب ٚاسد  نُا ٫ تطبل مجٝع ايكٛاعد اـاص١ با٭ضعاز عًٝٗا

ٚايكساز ايرٟ ٜٓػ٧ اإلتا٠ٚ قساز ي٘ صؿ١ ٥٫ش١ٝ، َٚٔ ثِ ٫ حيتر ب٘ ٫ٚ ٜطبل إ٫ إذا نإ     
    ق٬ً يًٓػس ٚؾكًا يٮٚضاع ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾر٠.

ػا٤ اإلتا٠ٚ ٫ ٜتعازض َع٘ إبساّ اتؿام بني املطتؿٝد َٔ ٚاْؿساد ايطًط١ اي٥٬ش١ٝ بإْ   
 . (5)اـد١َ ٚايػدص ايعاّ ؼدد ؾٝ٘ غسٚط ا٫ضتؿاد٠ َٔ اـد١َ

 

 

                                                      

(1)  CE Sect., 30 juin 1939, Cne de Granville, p. 441 ; 27 juillet 1984, 

Cne de la Teste-de-Buch, p. 282.  
(2)  CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, req. n. 200886.  
(3)  Conseil d’Etat, op.cit., p.23.  
(4)  Ibid.  
(5)  CE, ass.10 juill. 1996, n. 168702, n.169631, précité.    
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 ادلبحث انرابع
 مقابم انتحسني وفكرة اإلتاوة

تٓؿٝر أغػاٍ عا١َ ميهٔ إٔ ٜ٪دٟ إىل ازتؿاع يف ق١ُٝ ا٭٬َى اجملاٚز٠، يف اؿاي١ اييت     
٭٬َى َصٚد٠ بػهٌ أؾطٌ باـدَات، أٚ أصبشت تتُتع بب١٦ٝ أؾطٌ. تصبح ؾٝٗا ٖرٙ ا

ٜٚعسف ازتؿاع ق١ُٝ ا٭٬َى يف ٖرٙ اؿاي١ يف ايكإْٛ املصسٟ مبكابٌ ايتشطني، بُٝٓا ٜعسف 
 . (1)يف ؾسْطا باضِ ازتؿاع ايك١ُٝ

قا١َ ٜجاز غايبًا ايتطا٩ٍ عٔ طبٝع١ َكابٌ ايتشطني ايٓاغ٧ عٔ تٓؿٝر أغػاٍ عا١َ أٚ إ    
َٓػآت عا١َ. ٜٚرٖب ايؿك٘ املايٞ يف َصس إىل تهٝٝـ ٖرا املكابٌ ع٢ً أْ٘ إتا٠ٚ. أَا يف 
 ايؿك٘ ايؿسْطٞ ؾًِ حيدخ إضؿا٤ ٖرا ايتهٝٝـ عًٝ٘ َٔ داْب ايؿك٘ ٫ٚ  َٔ داْب ايتػسٜع. 

املطًب )0ضٛف ْعسض أ٫ٚ ملكابٌ ايتشطني يف ؾسْطا ايرٟ ٜطًل عًٝ٘ ازتؿاع ايك١ُٝ   
 املطًب ايجاْٞ(. ِ ْعسض بعد ذيو يطبٝع١ َكابٌ ايتشطني يف َصس)،ثا٭ٍٚ(

 ادلطهب األول
 طبيعت ارتفاع انقيمت يف فرنسا

ٜٗتِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ اإلدازٟ بدزاض١ َٛضٛع ازتؿاع ايك١ُٝ ؼت عٓٛإ اضرتداد ازتؿاع     
   .(2)ايك١ُٝ

غري َباغس َٔ خ٬ٍ املكاص١،  ٚاضرتداد ازتؿاع ايك١ُٝ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ إَا إٔ ٜهٕٛ    
 أٚ َباغسًا أٟ ْكدًٜا. 

 

 
                                                      

(1) “Plus-values”   

(2) “Récupération des plus-values” Voir : J.-M. Auby et alii, Droit 

administratif des biens, Dalloz, 2008, n.577 et s ; Y. Gaudemet, 

Droit administratif des biens, LGDJ,2002, p.475 et 476 ; R. 

Chapus, Droit administratif général, t.2, 1997, p.593 et s ; Ch. 

Debbasch et alii, Droit administratif des biens, PUF, 1997, p.320 et 

s.    
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 ا٫ضرتداد غري املباغس ٫زتؿاع ايك١ُٝ أٚ ا٫ضرتداد باملكاص١:

ٜهٕٛ ممهًٓا إ٫ إذا نإ املايو املطتؿٝد َٔ  ٫ (2)أٚ غري املباغس (1)ا٫ضرتداد باملكاص١    
ػاٍ َصدز ازتؿاع ايك١ُٝ ذاتٗا. ا٫زتؿاع ٜتُتع عل دا٥ٓٝ٘ يف َٛاد١ٗ اإلداز٠؛ بطبب ا٭غ

 ٚيف ٖرٙ اؿاي١ خيصِ ازتؿاع ايك١ُٝ َٔ ايتعٜٛض املطتشل ي٘.

 . (3)ٚتٛدد ث٬خ سا٫ت إلدسا٤ ا٫ضرتداد باملكاص١

أَا اؿاي١ ا٭ٚىل ؾٗٞ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ َٔ تكٓني ْصع املًه١ٝ ٚتتعًل     
٥ٞ ملًه١ٝ عكاز يتٓؿٝر أغػاٍ عا١َ، ٚتستب بتعٜٛض ْصع املًه١ٝ. ؾؿٞ ساي١ ايٓصع اؾص

ع٢ً تٓؿٝر ٖرٙ ا٭غػاٍ ازتؿاع يف ق١ُٝ اؾص٤ ايباقٞ َٔ ايعكاز جيب ع٢ً قاضٞ ْصع 
 املًه١ٝ خصِ َبًؼ ٖرا ا٫زتؿاع َٔ َبًؼ تعٜٛض ْصع املًه١ٝ. 

صسٜح . ؾإذا مت ايت(4)ٚأَا اؿاي١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ اييت تتعًل بايتعٜٛض عٔ اإلغػاٍ امل٪قت    
باإلغػاٍ امل٪قت يتٓؿٝر أغػاٍ عا١َ، ٚتستب ع٢ً ٖرٙ ا٭غػاٍ ازتؿاع ساٍ ٚخاص يف 
ق١ُٝ ايعكاز ؾٝذب إٔ ٜ٪خر ٖرا ا٫زتؿاع يف اؿطبإ يف تكِٝٝ َبًؼ ايتعٜٛض عٔ اإلغػاٍ 
امل٪قت مبع٢ٓ آخس جيب ع٢ً ايكاضٞ خصِ ٖرا ايتعٜٛض َٔ املبًؼ املطتشل عٔ ازتؿاع 

 ايك١ُٝ. 

ٚقٛع أضساز ْتٝذ١ تٓؿٝر أغػاٍ عا١َ. ٖٚرٙ اؿاي١  اؿاي١ ايجايج١ ٚا٭خري٠ ؾٗٞ ٚأَا    
ػد ضٓدٖا يف أسهاّ ايكطا٤ َٚ٪داٖا إٔ ايكاضٞ خيصِ َٔ ايتعٜٛض اـاص بأضساز 
ا٭غػاٍ ايعا١َ َبًؼ ازتؿاع ايك١ُٝ ايرٟ أسدثت٘ ٖرٙ ا٭غػاٍ. ؾا٭ضساز ايٓاػ١ ملطتػٌ 

س١ اْتعاز ضٝازات ميهٔ إٔ تعٛض دص٥ًٝا باملكاص١ ؛ ؾٓدم َٚطعِ بطبب تػٝٝد ضا
بطبب املٝص٠ اييت اضتؿاد َٓٗا ايؿٓدم بعد إقا١َ ضاس١ اْتعاز ايطٝازات. ٚجيب إٔ ٜهٕٛ 

 ازتؿاع ايك١ُٝ ٖٓا أٜطًا َباغسًا ٚخاصًا. 

 

                                                      

(1) “Récupération des plus-values par compensation”    

(2) “Récupération des plus-values indirecte”    

(3) J.-M. Auby et alii, op.cit, n.557, p.372 et s.  

(4) “Occupation temporaire”   
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 ا٫ضرتداد املباغس ٫زتؿاع ايك١ُٝ:  

يف أٟ َٓٗا   عد٠ َساسٌ مل ٜطًل عًٝ٘ يفَس بدٚزٙ ب (1)ا٫ضرتداد املباغس ٫زتؿاع ايك١ُٝ    
اصط٬ح إتا٠ٚ، ٚنإ خ٬هلا ْعاًَا ْعسًٜا عتًا، ست٢ ٚصٌ إىل املسس١ً اؿاي١ٝ اييت مل ٜعد 

 ْعاّ ا٫ضرتداد املباغس قا٥ًُا. 

ايرٟ نإ ٜكسز أْ٘ جيٛش  1807َٔ ضبتُرب 16ؾؿٞ ايبدا١ٜ ْعِ اضرتداد ايك١ُٝ بكإْٛ     
٠، ا٫ضرتداد بٛاضط١ ايكٛا٥ِ ايتٓؿٝر١ٜ ازتؿاعات ايك١ُٝ املتشكك١ يإلداز٠، بعد اـرب

اييت أؾادت امل٬ى ْتٝذ١ تٓؿٝر أغػاٍ عا١َ. ٖٚرا ايٓعاّ مل ٜطبل بطبب  (2)ٚاملًشٛظ١
 تعكد اإلدسا٤ات اييت تطُٓٗا. 

َٔ  16ايرٟ عدٍ قإْٛ  1935َٔ أنتٛبس  30ٚيف َسس١ً تاي١ٝ ْعِ َسضّٛ بكإْٛ     
عٝح أصبح دا٥صًا يإلداز٠ إٔ تطًب، يف خ٬ٍ َد٠ ضٓتني  ابتدا٤ً َٔ تطًِ  1807ضبتُرب 

% َٔ ق١ُٝ ايعكاز، ٚس٦ٓٝر تٓعِ ؼكٝكًا  15ا٭غػاٍ، َكاب٬ً  َاداّ ازتؿاع ايك١ُٝ ٜتذاٚش 
يتذدٜد ا٭٬َى املطتؿٝد٠ َٔ تٓؿٝر ا٭غػاٍ ايعا١َ، ٚبعد اْتٗا٥٘ ٜصسح َسضّٛ بعد أخر 

. ٜٚتِ ؼصٌٝ املكابٌ (3)١ يإلداز٠ مبتابع١ ؼدٜد ٚدؾع َكابٌ ازتؿاع ايك١ُٝزأٟ فًظ ايدٚي
Indemnité      َٔ ٌنُا يف ساي١ ايطسا٥ب املباغس٠. ٖٚرا ايٓعاّ مل ٜهٔ َصريٙ أؾط

 . 1807َصري قإْٛ 

َٔ تكٓني ْصع املًه١ٝ ايطابل اييت سًت قٌ املسضّٛ  L.164ٚأخريًا ٚٚؾكًا يًُاد٠     
ْصت ع٢ً أْ٘: إذا سدخ بعد تٓؿٝر أغػاٍ عا١َ إذا ؼكل  1945َٔ أنتٛبس  30 بكإْٛ يف

٭٬َى خاص١ ازتؿاعًا يف ايك١ُٝ ؾُٝهٔ اضرتداد ٖرا ا٫زتؿاع َٔ ذٟٚ ايػإٔ ٚؾكًا يًػسٚط 
 اييت ؼددٖا ٥٫ش١ إداز٠ عا١َ.

ستب عًٝ٘ إٔ ٖٚرٙ اي٥٬ش١ مل تصدز ست٢ صدز تكٓني ْصع املًه١ٝ اؿايٞ، ا٭َس ايرٟ ت    
ايتكٓني مل ٜتطُٔ أٟ ْص ٜتعًل باضرتداد ازتؿاع ايك١ُٝ، َٚٔ ثِ ٫ ٜعسف ايكإْٛ 

 ايؿسْطٞ إ٫ ا٫ضرتداد باملكاص١ ؾكط يف اؿا٫ت اييت عسضٓا هلا.  

                                                      

(1) “Récupération direct des plus-values”   

(2) “acquises et notables”   

(3) “Indemnités de plus-values”   
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املِٗ أْ٘ َٔ خ٬ٍ ايبشح اـاص باضرتداد ازتؿاع ايك١ُٝ مل لد أٟ إغاز٠ ٫صط٬ح     
 ٜعترب ا٫ضرتداد ي٘ أٟ صؿ١ ضسٜب١ٝ. ٚإمنا نإ ايتعبري املطتددّ اإلتا٠ٚ، َٚٔ باب أٚىل ٫

 ٖٛ َكابٌ ازتؿاع ايك١ُٝ ضٛا٤ً َٔ داْب ايتػسٜع أٚ ايؿك٘. 

 ْعسض اٯٕ يس١ٜ٩ ايؿك٘ املصسٟ يطبٝع١ َكابٌ ايتشطني.   

 ادلطهب انثاني
 طبيعت مقابم انتحسني يف انقانون ادلصري

بػإٔ ؾسض َكابٌ ؼطني ع٢ً  1955يط١ٓ  222زقِ ٜٓعِ َكابٌ ايتشطني ايكإْٛ     
ايعكازات اييت ٜطسأ عًٝٗا ؼطني بطبب أعُاٍ املٓؿع١ ايعا١َ أٟ ٜطسأ ازتؿاع ق١ُٝ 
ايعكازات ْتٝذ١ تٓؿٝر أغػاٍ أٚ َٓػآت عا١َ. ٜٚس٣ أضاتر٠ ايكإْٛ املايٞ إٔ ٖرا املكابٌ 

يط١ٓ  22يف ايكإْٛ زقِ  إتا٠ٚ. ضٛف ْعسض أ٫ٚ بإجياش َطُٕٛ ْعاّ َكابٌ ايتشطني
 ، ثِ ْعسض زأٟ أضاتر٠ ايكإْٛ املايٞ قبٌ إبدا٤ زأٜٓا. 1955

 : 1955يط١ٓ 222َطُٕٛ ْعاّ َكابٌ ايتشطني ٚؾكًا ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ 

ٜؿسض ٖرا ايكإْٛ، ٚؾكًا ملادت٘ ا٭ٚىل، يف املدٕ ٚايكس٣ اييت بٗا فايظ بًد١ٜ )أٚ     
عكازات ٚا٭زاضٞ اييت ٜطسأ عًٝٗا ؼطني بطبب أعُاٍ ق١ًٝ( َكابٌ ؼطني ع٢ً اي

املٓؿع١ ايعا١َ. ٜٚتٛىل نٌ فًظ يف دا٥س٠ اختصاص٘ ؼصٌٝ ٖرا املكابٌ ٜٚهٕٛ َٛزدًا 
 . (1)َٔ َٛازدٙ

ٚؼدد املاد٠ ايجا١ْٝ ا٭عُاٍ اييت تعترب َٔ أعُاٍ املٓؿع١ ايعا١َ ٖٚٞ إْػا٤ ايطسم     
ٚإْػا٤ ايهبازٟ ٚاجملاشات ايططش١ٝ)املصيكاْات(، ٚاملٝادٜٔ، َٚػسٚعات اجملازٟ، 

ٚاملُسات ايطؿ١ًٝ أٚ تعدًٜٗا. ٚأداشت املاد٠ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ إضاؾ١ أعُاٍ أخس٣ 
 ذات َٓؿع١ عا١َ إىل ٖرٙ ا٭عُاٍ. 

                                                      

األشغال  ،القانهن اإلداري لألمهال، الكتاب الثاني :انعخ مديجًا من التفريل في مؤلفشا   (7)
 ىا.وما بعج 302، ص 2075العامة، 
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ع٢ً ايعكازات اييت ٜطسأ عًٝٗا ؼطني  1955يط١ٓ  222ٚتطسٟ أسهاّ ايكإْٛ زقِ     
٢ً ايعكازات اييت ٜطسأ عًٝٗا ايتشطني بطبب اعتُاد املدططات بطبب املٓؿع١ ايعا١َ ع

 بػإٔ ايبٓا٤. 2008يط١ٓ  118ايتؿص١ًٝٝ يًُٓاطل املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ زقِ 

ٚٚؾكًا يًُاد٠ ايعاغس٠ ٜهٕٛ َكابٌ ايتشطني َطاًٜٚا ْصـ ايؿسم بني تكدٜس ايًذ١ٓ يك١ُٝ     
 ايعكاز قبٌ ايتشطني ٚبعدٙ. 

يًُايو اختٝاز طسٜك١ أدا٤ َكابٌ ايتشطني: أدا٤ املكابٌ ؾٛزًا، أٚ  11ملاد٠ ٚأداشت ا    
أدا٩ٙ ع٢ً عػس٠ أقطاط ض١ٜٛٓ، أٚ أدا٩ٙ نً٘ أٚ بعط٘ عًٝٓا إذا نإ ايعكاز أزض ؾطا٤. 
ٚاملايو ٖٛ ايرٟ حيدد طسٜك١ ايٛؾا٤ اييت ٜساٖا َٓاضب١ دٕٚ إٔ ٜستبط اختٝازٙ مبٛاؾك١ 

 ٝٗا قبٍٛ طًب ايتكطٝط إذا َا طًب٘ املايو.  د١ٗ اإلداز٠ اييت جيب عً

ٚجيٛش يًُايو ايطعٔ يف قساز ؾ١ٓ تكدٜس َكابٌ ايتشطني أَا ؾ١ٓ ايطعٔ، ٜٚهٕٛ قساز     
 ا٭خري٠ قاب٬ً يًطعٔ أَاّ ايكطا٤ اإلدازٟ، بٛصؿ٘ قسازًا إدازًٜا ذات اختصاص قطا٥ٞ.

ا٭سٛاٍ إٔ حيصٌ َكابٌ ايتشطني يًُذًظ احملًٞ املدتص يف مجٝع  13ٚػٝص املاد٠     
عٔ طسٜل خصُ٘ مما ٜطتشل يف ذَت٘ يرٟٚ ايػإٔ َٔ تعٜٛض عٔ ْصع املًه١ٝ أٚ 

 ايتشطني، ٖٚرا ٖٛ أدا٤ املكابٌ باملكاص١. 

ٚأخريًا ٜهٕٛ َكابٌ ايتشطني دًٜٓا ممتاشًا ع٢ً ايعكاز ٜٚأتٞ بعد املصسٚؾات ايكطا١ٝ٥     
 (.  15ذص اإلدازٟ )املاد٠ٚايطسا٥ب ٜٚهٕٛ ؼصًٝ٘ بطسٜل اؿ

 تهٝٝـ َكابٌ ايتشطني: 

اٖتِ أضاتر٠ ايكإْٛ املايٞ بتهٝٝـ َكابٌ ايتشطني مبٓاضب١ ايتُٝٝص بٝٓ٘ ٚبني ايسضِ     
ٚايطسٜب١. ٚايسأٟ ايرٟ اْتٗٛا إيٝ٘ ٖٛ إٔ َكابٌ ايتشطني إتا٠ٚ. ٜٚبدٚ َٔ نتابات ايؿك٘ 

ني، ؾُكابٌ ايتشطني ٖٛ إتا٠ٚ، ٚاإلتا٠ٚ ٖٞ املايٞ اعتباز اإلتا٠ٚ َٚكابٌ ايتشطني َسادؾ
 . (1)َكابٌ ايتشطني

                                                      

دار السعارف ) ، مهجد السالية العامةمحمود رياض عطية.د :انعخعلى سبيل السثال  (7)
)بالدار  ، السالية العامة،د. الديد عبد المولى؛ 705رقم  770ص ( 7969/بسرخ
 .405األدوات السالية، ص  (7975 نذخ/
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ٚيف ٖرا ايطٝام ٜعسف بعض ايؿك٘ اإلتا٠ٚ ع٢ً أْٗا عباز٠ عٔ َبًؼ َٔ املاٍ تؿسض٘      
ايدٚي١، أٚ أسد ا٭غداص ايعا١َ بٗا، دربًا ع٢ً ٬َى ايعكازات بٓطب١ املٓؿع١ ايعا١َ اييت 

 . (1)ا٭غػاٍ أٚ ا٭عُاٍ ايعا١َ عادت عًِٝٗ َٔ ٚزا٤ قٝاَٗا ببعض

ٖٚرا ايتكسٜس ٜٓطٟٛ ع٢ً ؾِٗ غري دقٝل يإلتا٠ٚ اييت ٫ تكتصس ع٢ً َكابٌ ايتشطني إذا     
َا اعتربْا ٖرا املكابٌ تطبٝكًا هلا، ؾاإلتا٠ٚ نُا زأٜٓا ٚنُا ضٛف ْس٣ ؾُٝا بعد هلا 

 تطبٝكات َتٓٛع١، ٖرا َٔ ْاس١ٝ.

ًٜٗٝا تهٝٝـ َكابٌ ايتشطني ع٢ً إْ٘ إتا٠ٚ، نُا ذٖب إىل َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ٫ ٜبدٚ بد    
، ٜٚسدع ذيو إىل إٔ َؿّٗٛ اإلتا٠ٚ مل ٜتبًٛز ست٢ اٯٕ يف ايؿك٘ ضٛا٤ً يف (2)ذيو ايبعض

 ايكإْٛ املايٞ أٚ ايكإْٛ إلدازٟ، مما دعٌ ٖرا ايتهٝٝـ غري ايدقٝل ضا٥دًا. 

املُهٔ اعتبازٙ إتا٠ٚ، ٭ٕ ٖرٙ ٚؾُٝا خيص تهٝٝـ َكابٌ ايتشطني ٜبدٚ َٔ غري     
ايؿسٜط١ املاي١ٝ ٫ ُتطًب إ٫ َٔ حيصٌ ع٢ً أدا٤ قدد، ؾٗٞ تؿرتض ايتشدٜد  ضٛا٤ً َٔ 
داْب ايػدص املطتؿٝد، أٚ ضٛا٤ً  َٔ داْب اـد١َ أٚ ا٭دا٤ ايرٟ تكدَ٘ اإلداز٠. نُا إٔ 

طًب َٔ مجٝع ٬َى تكدِٜ ا٭دا٤ ٜؿرتض طًب٘ أٜطًا َٔ املطتؿٝد. أَا َكابٌ ايتشطني ؾٝ
ايعكازات اييت ازتؿعت قُٝتٗا َٔ أعُاٍ املٓؿع١ ايعا١َ بُٝٓا مل ٜهْٛٛا قددٜٔ َطبكا، 
ٚدٕٚ أٟ َٛاؾك١ َٔ داْبِٗ، نُا إٔ املٓؿع١ اييت عادت عًٞ عكازاتِٗ ناْت عا١َ أٜطًا، 

ايعكازات  ثِ تأتٞ يف َسس١ً تاي١ٝ ع١ًُٝ إدسا٤ سصس يتًو ايعكازات. ايتشطني أٚ ازتؿاع ق١ُٝ
 يٝظ إ٫ ْتٝذ١ ٭غػاٍ أٚ َٓػآت اضتٗدف تٓؿٝرٖا بايدزد١ ا٭ٚىل َصًش١ عا١َ. 

ٚأخريًا َكابٌ ايتشطني يٝظ َكاب٬ً يٮغػاٍ أٚ املٓػآت ست٢ ميهٔ اعتبازٙ إتا٠ٚ،     
 ٚإمنا ٖٛ َكابٌ ٫زتؿاع ق١ُٝ ايعكازات ْتٝذ١ يٮغػاٍ أٚ املٓػآت.  

                                                      

( 7983 /عيةمؤسدة الثقافة الجام)اقتراديات السالية العامة،  ،د.عادل أحمد حذيش  (7)
ظ أن مقابل التحدين تفخضو السجالذ السحلية وليذ الجولة أو أى ح.ومن السال747ص 

 أشخاص عامة أخخى كسا سبق أن بيشا.
، ماستخ ، الشعام القانهني لتسهيل اإلدارة السحلية، رسالةد.إبراهيم عطية محمود المهدي  (2)

 .بعجه وما 753، ص 2020حقهق السشرهرة، 
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صص َكابٌ ايتشطني يف ايكإْٛ املصسٟ إ٫ يًُذايظ احمل١ًٝ ٚباإلضاؾ١ إىل ذيو ٫ خي    
اييت ؾسضتٗا دٕٚ اغرتاط ؽصٝص٘ يتٌُٜٛ خدَات قدد٠ عهظ ايؿهس٠ ا٭ضاض١ٝ يف 

 اإلتا٠ٚ. 

باختصاز ميهٔ ايكٍٛ: إٕ َكابٌ ايتشطني، أٚ َكابٌ ازتؿاع ايك١ُٝ يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ،     
ني ض٣ٛ أْ٘ إٜساد غري ضسٜيب. َٚٔ داْبٓا ؾكد يٝظ إتا٠ٚ، بٌ يٝظ ي٘ ٚصـ قاْْٛٞ َع

 .     (1)اَتٓعٓا عٔ إعطا٤ تهٝٝـ ي٘ عٓد دزاضتٓا ي٘ َٔ قبٌ

 اخلامتـت
 اٯٕ ْصٌ إىل ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح ٚنتاب١ ايهًُات ا٭خري٠ ؾٝ٘. ٚنإ اهلدف َٓ٘ َصدٚدًا: 

هلدف أمت٢ٓ إٔ أَا اهلدف ا٭ٍٚ ؾٗٛ ؼدٜد َطُٕٛ ؾهس٠ اإلتا٠ٚ. ٚيف ْطام ٖرا ا     
تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ قد أضُٗت بؿعاي١ٝ يف إشاي١ ايػُٛض ايرٟ ظًت اإلتاٚات أضري٠ ي٘ طٛاٍ 
ايطٓٛات املاض١ٝ، ؾكد زبطٗا ايعا١َ ظبا١ٜ أَٛاٍ دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ، بُٝٓا زبطٗا 

 ايكإْْٛٝٛ مبكابٌ ايتشطني، بُٝٓا نإ ٖرا ا٫عتكاد أٚ ذيو غري صشٝح.  

َٔ إٔ تكطِٝ اإلتا٠ٚ إىل إتا٠ٚ أ٬َى عا١َ ٚإتا٠ٚ خدَات َكد١َ ٜبدٚ ٚع٢ً ايسغِ      
دٖٛسًٜا يف دزاض١ اإلتا٠ٚ إ٫ إٔ ايتُٝٝص بني ايٓٛعني نُا قدَٓا يٝظ متٝٝصًا َطًكٌا، ٚتبدٚ 
ا٫خت٬ؾات بُٝٓٗا غري قاطع١؛ بطبب نٝؿ١ٝ تكدٜس ق١ُٝ اإلتا٠ٚ. َٚٔ ٖٓا مل تهٔ دزاض١ نٌ 

اضتك٬ٍ، ٚإمنا ٚؾكًا ٭ؾهاز ٚقٛاعد عا١َ تعٗس أٚد٘ ايتػاب٘  َٔ ْٛعٞ اإلتا٠ٚ ع٢ً
 ٚا٫خت٬ف بُٝٓٗا.   

ٚأَا اهلدف ايجاْٞ ؾٗٛ إبساش ايعٓاصس املُٝص٠ يإلتا٠ٚ اييت متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ     
اإلٜسادات ايعا١َ. ٖٚٓا لد إٔ اإلتا٠ٚ تتُٝص غصا٥ص تكتصس عًٝٗا ٖٚٞ أْٗا َكابٌ تكدَ٘ 

بايتصسٜح بإغػاٍ أ٬َى عا١َ أٚ بتكدِٜ خدَات قدد٠ ٭غداص قدد٠،  اإلداز٠ ضٛا٤ً
باإلضاؾ١ إىل إٔ قُٝتٗا تتُٝص بايتعادٍ َع ق١ُٝ ا٭دا٤ ايرٟ تكدَ٘ اإلداز٠. ٖٚرٙ 
اـصا٥ص متٝص اإلتا٠ٚ عٔ ايطسٜب١ ٚايسضِ. ٚإىل داْب ٖرٙ اـصا٥ص أٚ املعاٜري ايجابت١ 

                                                      

 بشا القانهن اإلداري لألمهال، سبقت اإلشارة إليو.انعخ كتا  (7)
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مبس١ْٚ نبري٠، ٚأصبح ايتُٝٝص بطببٗا بني ْٛع٢ اإلتا٠ٚ  تتُٝص َعاٜري تكدٜس ق١ُٝ اإلتا٠ٚ
 متٝٝصًا ٫ ٜطتٓد إىل أضاع ق٣ٛ. 

َٛضٛع اإلتا٠ٚ ٜبدٚ غا٥هًا تتداخٌ ؾٝ٘ عٓاصس عدٜد٠ ٚتؿص٬ٝت َتٓٛع١. ٚساٚيٓا     
تكدمي٘ َٔ خ٬ٍ ز١ٜ٩ تتدًٌ أنجس َٔ ؾسع َٔ ؾسٚع ايكإْٛ، ٖٚٛ َا ضاعـ َٔ صعٛب١ 

 عسض٘.

ناْت قبٌ إدسا٤ ٖرا ايبشح تبدٚ ن١ًُ تٓتُٞ إىل عامل اؾرتاضٞ غري ٚاقعٞ يف  اإلتا٠ٚ    
عامل ايكإْٛ. ٚنٌ َا أمتٓاٙ إٔ تهٕٛ قد اْتكًت اٯٕ إىل ايعامل اؿكٝكٞ هلا ٖٚٛ عامل 
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