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Conceptuel rooting for the incentive agency contract as a method for running
local public under the executive decree 18-199 related to public utility
delegations

Abstract:
Due to the shortcomings in the functioning of public utilities and their
effectiveness in carrying out their tasks and achieving public benefit, The
Algerian Organizer estimated that other ways of governance should be sought,
reflecting them in the methods of the general assembly’s delegations, which was
regulated by presidential decree 15-247 and confermed by executive decree 18199 on the mandate of the General Assembly.The Agency’s incentive method is
one of these new methods, which is of a special nature in terms of the process of
managing it and diverting it to the authority of the delegated authority.
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ملدمت:
بن مً بحن ألاؾالُب الجضًضة للدؿُحر التي جبىتها الضولت هجض ؤؾلىب جفىٌٍ اإلاغفم الػام ،وال
حػض جلىُت حؿُحر اإلاغافم الػامت غً َغٍم ؤؾلىب جفىًٍها جلىُت خضًثت غلى نػُض الدكغَؼ الىَني ،بل
حػىص حظوعها بلى الػضًض مً الىهىم اللاهىهُت التي َاإلاا ؤَغث اللُاع ؤلاصاعي الػام وؤلاكخهاصي غلى
خض ؾىاء ،وهى ما حػل اإلاىظم الجؼاثغي ًلجن هظا ألاؾلىب يمً ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي 247-15
اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام ،وهظا بةصعاحه يمً هظا اإلاغؾىم الغثاس ي
لجملت مً الهُغ التي جدىم جفىٌٍ اإلاغفم الػام والتي مً بُنها ؤؾلىب الىوالت املحفؼة مدىع الضعاؾت.
فخباًً اإلاغافم الػامت ًاصي الى هدُجت خخمُت هي حػضص َغق اصاعتها ومفاص طلً ؤن ما نلح إلاغفم
غام ال ًهلح بالًغوعة ألزغ ،وجإهُضا غلى ما جم ؤلاصالء به هو اإلااصة  210مً اإلاغؾىم الغثاس ي 247-15
اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام التي جىو غلى " ًمكً أن ًأخذ جفىٍع
املزفم الػام خسب مسخىي الخفىٍع والخؼز الذي ًخدمله املفىض له وركابت السلؼت املفىطت
شكل إلامخياس ،أو إلاًجارأو الىكالت املحفشة أو الدسييركما هي مدددة آدهاه ".
وغلُه ًمىً اللىٌ ؤن اإلاكغع الجؼاثغي ؤزظ بالىوالت املحفؼة وإؾلىب مً ؤؾالُب جفىًٍاث
اإلاغفم الػام ،فُبلا للماصة  55مً اإلاغؾىم الخىفُظي  199-18اإلااعر في  02ؤوث  2018اإلاخػلم بخفىًٍاث
اإلاغفم الػام التي حاءث جدذ غىىان اللؿم الثاوي مً اإلاغؾىم الؿابم طهغه بػىىان ؤقياٌ جفىٌٍ
اإلاغفم الػام ،هجض اإلاكغع هو غلى غلض الىوالت املحفؼة هكيل مً ؤقياٌ جفىٌٍ اإلاغفم الػام ومىه
ًدبحن لىا ؤن هظه ألازحرة هي مغاصف إلاهُلح ( مكاَغة ؤلاؾخغالٌ ) ،ؤي ؤنها َغٍلت مً َغق بصاعة اإلاغافم
الػامت جلىم بةبغامها بخضي الؿلُاث الػامت مؼ هُئت زانت فغصا واهذ او قغهت.
أهميت الدراست :وجخلخو في ؤهمُت غلمُت وغملُت:
 ألاهميت الػلميت :وجخجلى في مػغفت ؤؾلىب الىوالت املحفؼة وَبُػخه اللاهىهُت وإؾلىب لخفىٌٍ
اإلاغفم الػمىمي.
 ألاهميت الػمليت :وجىمً في مػغفت مياهت ؤؾلىب الىوالت املحفؼة في حؿُحر اإلاغافم الػمىمُت
ومضي هجاغتها باإلالاعهت مؼ باقي ألاؾالُب ألازغي.
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دو افؼ إخخياراملىطىع :خُث جخجؿض في ؤؾباب طاجُت وؤزغي مىيىغُت:
 ألاسباب الذاجيت :وجخلخو في الىلاٍ:
 اإلاُل بلى هظا الىىع مً الضعاؾاث (ؤهىاع غلىص جفىٌٍ اإلاغفم الػام).
 ؤلاإلاام ؤهثر بإخيام اإلاغؾىم الخىفُظي  199-18واإلاغؾىم الغثاس ي  247-15هظغا ألهمُتهما في مجاٌ
صعاؾت اللاهىن ؤلاصاعي بهفت غامت.
 الغغبت الشخهُت في زىى غماع هظا اإلاىيىع "الىوالت املحفؼة" وإزغاءه وىهه خضًث ولم ًإزظ خظه
بالضعاؾت في الجؼاثغ.
 ألاسباب املىطىغيت :وجىمً في وىن ؤن لهظه الضعاؾت بالغ ألاهمُت في صفؼ عجلت الخىمُت ،ووىن
اإلاىيىع ًدؿم بالحضازت وألاهمُت غلى خض الؿىاء وان البض مً مػغفت مضي هجاغت هظا
ألاؾلىب "الىوالت املحفؼة" غلى نػُض حؿُحر اإلاغفم الػمىمي املحلي.
إشكاليت الدراست :وجىمً في الدؿائٌ الخالي:
إلى أي مدي ًمكً إلاغخماد غلى أسلىب الىكالت املحفشة في حسييراملز افم الػامت املحليت؟.
ألاسئلت الفزغيت:
 ما هى حػغٍف ؤؾلىب الىوالت املحفؼة ؟.
 ماهُت ؤَغاف غلض الىوالت املحفؼة ؟.
 ما هي زهاثو هظا ألاؾلىب ؟.
 ما ًمحزه غً غحره مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام ؟.
أهداف الدراست :وجخمثل في:
 الدشخُو اإلاػمم والضكُم للىوالت املحفؼة وطلً بضعاؾتها وجدلُل ؤخيامها الىاعصة في اإلاغؾىم
الغثاس ي  247-15واإلاغؾىم الخىفُظي  199-18وجمُحزها غً غحرها مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام.
 اإلاؿاهمت في بزغاء البدث اللاهىوي وحػل هظه الضعاؾت ملضمت ومىُللا لضعاؾاث ؤزغي في هظا
املجاٌ.
 حؿلُِ الًىء غلى الىوالت املحفؼة وإؾىب خضًث لدؿُحر اإلاغافم الػامت املحلُت.
 مداولت ويؼ جلُُم والخغوج بخىنُاث وخلىٌ لضغم ؤهثر لضوع الىوالت املحفؼة وجفػُله.
املىهج املخبؼ في الدراست :فالإلحابت غلى بقيالُت الضعاؾت جم بجباع ملاعبت مىهجُت ججمؼ بحن:
 الىصف :وهظا مً زالٌ ؤلاقاعة والخػغى بهضص الضعاؾت إلاىكف الفله مً بػٌ اإلاؿاثل
والخػغٍفاث.
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 الخدليل :وىن اإلاىيىع مخهل مً الىاخُت اللاهىهُت بػضة ههىم جىظُمُت واحبت الخدلُل،
واإلاغؾىم الغثاس ي  247-15اإلاخًمً كاهىن الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام،
واإلاغؾىم الخىفُظي  199-18اإلاخًمً جفىٌٍ اإلاغفم الػام.
خؼت الدراست :ختى ًدؿنى لىا ؤلاحابت غً ؤلاقيالُت اإلاُغوخت بهظا الهضص وؤلاإلاام بيل حؼثُاث اإلاىيىع
وجدضًضا للخإنُل اإلافاهُمي لػلض الىوالت املحفؼة  ،جم جلؿُم زُت الضعاؾت جلؿُما زىاثُا وفم مدىعًٍ:
خُث جم الخُغق الى مفهىم غلض الىوالت املحفؼة (املحىع ألاوٌ) ،وجمُحزها غً باقي الػلىص ألازغي (املحىع
الثاوي).
املحىرألاو ::مفوىم غلد الىكالت املحفشة كأسلىب لدسييراملز افم الػامت املحليت
ٌػض غلض الىوالت املحفؼة قىال مً ؤقياٌ جفىًٍاث اإلاغفم الػام ًبرم بحن َغفحن ؤخضهما
ؾلُت غامت (ؤلاصاعة اإلافىيت) مؼ شخو َبُعي ؤو مػىىي مً اللاهىن الخام.
وؾىدىاوٌ في هظا الهضص حػغٍف غلض الىوالت املحفؼة (الفلغة ألاولى) ،وؤَغاف غلض الىوالت املحفؼة
(الفلغة الثاهُت) ،زم زهاثو غلض الىوالت املحفؼة (الفلغة الثالثت).
الفلزة ألاولى :حػزٍف غلد الىكالت املحفشة كأسلىب لدسييراملز افم الػامت املحليت
بزغ ؤلانالخاث ؤلاكخهاصًت التي بظلتها الحيىمت الجؼاثغٍت ،والتي تهضف الى مىذ ؤلاؾخلاللُت في
حؿُحر ماؾؿاث اللُاع الػمىمي ومىه جم اللجىء الى بؾخدضار ؤؾالُب حضًضة للدؿُحر مً بُنها غلض
الىوالت املحفؼة ،ألن هظه الفىغة في الػلض ؤلاصاعي مػغوفت لىنها لم جدظى بةهخمام هبحر مً كبل الفلهاء،
(خُضع حابغ ،صون ؾىت ،نفدت  )37وكض جم بؾخدضار غلض الىوالت املحفؼة بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي
 247-15الؿابم طهغه.
أوال :الخػزٍف الفلهي
حػضصث الخػغٍفاث الفلهُت خىٌ ؤؾلىب مكاَغة ؤلاؾخغالٌ ومً هاجه الخػغٍفاث هظهغ حػغٍف
الضهخىع ؾلُمان الُماوي الظي غغفه غلى ؤهه " غلض ًبرم بحن الضولت وفغص ؤو قغهت خُث ًخػهض هظا
ألازحر بةصاعة اإلاغفم الػام لحؿاب الضولت ملابل خهىله غلى غىى مً كبل الضولت ال مً ألافغاص
( اإلاىخفػحن ) "( .ؾلُمان الُماوي ،1997 ،نفدت )75
ؤما غً الضهخىع ولُض خُضع حابغ فلض غغفه بإهه " غلض بملخًاه ًفىى اإلاىول الى الىهُل اللُام
بلًُت ؤو غضة كًاًا ؤو ؤلاهخمام بػمل ؤو فػل ؤو حملت مً ؤغماٌ ؤو ؤفػاٌ وَكترٍ كبىٌ الىهُل
وٍجىػ ؤن ًيىن كبىٌ الىوالت يمىُا وؤن ٌؿخفاص مً كبل الىهُل بها ".
ؤما ألاؾخاط خؿً دمحم غلى خؿً البىان ؤقاع الى ؤهه " غلض بمىحبه ٌػهض شخو غام الى شخو
زام هظحر ملابل ًخلًاه ألازحر مً الجهت اإلاخػاكضة وفلا لحؿً ؾحر ؤلاؾخغالٌ غلى ؤن جخدمل ؤلاصاعة
املخاَغ اإلاالُت للمكغوع "( .غلي البىان ،2014 ،نفدت )230
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ؤما غً الفلُه الفغوس ي ألاؾخاط  Braconnierفىجضه كضع غغفه بإهه " الػلض الظي مً زالله
جىول ؤخض الؿلُاث الػمىمُت حؿُحر ونُاهت مغفم غام لشخو َبُعي ؤو مػىىي مً اللاهىن الخام
ًخىلى الدؿُحر لحؿاب الجماغت الػمىمُت اإلافىيت ،وال ًخدهل غلى اإلالابل اإلاالي مً بجاواة اإلاغجفلحن بل
بإحغ مدضص بيؿبت مئىٍت مً عكم ألاغماٌ املحلم في بؾخغالٌ اإلاغفم ًاإليافت الى غالواة ؤلاهخاحُت وحؼء
مً ألاعباح ".
وغلُه ومما ؾبم بُاهه ًطح لىا ؤن غلض الىوالت املحفؼة هى َغٍلت مً َغق بصاعة اإلاغفم الػام
خُث حػهض بمىحبه ؤلاصاعة ( الضولت ؤو ؤخض هُئاتها ) الى فغص ؤو قغهت بدؿُحر ؤو بصاعة مغفم في قيل غلض
لىً لِـ لحؿابه بل لحؿاب ؤلاصاعة هفؿها وغلى مؿاولُتها وهفلاتها ،خُث جخلاض ى الهُئت الخانت
( الُغف اإلاخػاكض مؼ ؤلاصاعة ) اإلاضًغة للمغفم اإلابلغ اإلاخفم غلُه في الػلض ؾىاء وان اإلاغفم هاجحا في وكاَه
ؤو زاؾغا( .بىغ خؿحن ،2000 ،نفدت )210
ثاهيا :الخػزٍف اللظائي
ٌػغف غلض الىوالت املحفؼة غلى ؤهه ؤؾلىب مً ؤؾالُب بصاعة اإلاغافم الػامت املحلُت وهي في
مػظم ألاوكاث هجضها جىدهغ يمً اإلاغافم الخجاعٍت والهىاغُت ،ألهه بالػىصة لللًاء الفغوس ي والظي
ٌػض مهضعا لللًاء ؤلاصاعي الجؼاثغي وبالىظغ للغاع مجلـ الضولت الفغوس ي الهاصع بخاعٍش 30 :حىان
 1999في كًُت  SMITOMؤن مكاَغة ؤلاؾخغالٌ (الىوالت املحفؼة) هي غلض مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم
الػام كُاؾا غلى َغٍلت وؤؾلىب جدهُل اإلالابل اإلاالي وغالكخه بةؾخغالٌ اإلاغفم.
وغلُه فهى ججؿُض وجىيُذ لهىعة قغاهت الخىام في حؿُحر اإلاغفم الػام صون جدمل ألغباء
البىاء والخجهحز ،ومىه هالخظ مضي بعجباٍ عكم ألاغماٌ وؤلاهخاحُت والفػالُت باإلالابل اإلاالي اإلاخدهل غلُه
هدُجت حؿُحر اإلاغفم( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )565
ثالثا :الخػزٍف الخىظيمي:
ال ًىحض هو جىظُمي مدضص لػلض الىوالت املحفؼة "مكاَغة ؤلاؾخغالٌ" جماما هما الحاٌ باليؿبت
لػلض ؤلامخُاػ في فغوؿا( .فىهاؽ ،2014 ،نفدت )259
لىً بالغحىع للمكغع الجؼاثغي فىجضه كض ؤظهغ حؿمُت الىوالت املحفؼة همغاصف إلاهُلح
مكاَغة ؤلاؾخغالٌ ،وكض هظمها ؤوال في الفلغة  08مً اإلااصة  210مً اإلاغؾىم الغثاس ي  ،247-15التي ههذ
غلى ؤهه " حػود السلؼت املفىطت للمفىض له بدسييرأو بدسييروصياهت املزفم الػام .وٍلىم املفىض له
بإسخغال :املزفم الػام لحساب السلؼت املفىطت التي جمى :بىفسوا إكامت املزفم الػام وجدخفظ
بإدارجه.
وٍدفؼ أجز املفىض له مباشزة مً السلؼت املفىطت بىاسؼت مىدت جددد بيسبت مئىٍت مً ركم
ألاغما ،:جظاف إليها مىدت إهخاجيت وخصت مً ألارباح ،غىد إلاكخظاء".
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هما ؤهه بالغحىع للمغؾىم الخىفُظي  199-18اإلاخػلم بخفىٌٍ اإلاغفم الػام والظي حاء جُبُلا
ألخيام اإلاظوىعة ؤغاله مً اإلاغؾىم اإلاخػلم بالهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام ،هجض ؤن وافت
اإلاىاص ألاولى مً هظا ألازحر ( اإلاغؾىم الخىفُظي  ) 199-18جدضص هُفُت ؤؾلىب الخفىٌٍ ومً ًلىم به
وغحره.
ؤما اإلااصة  52مىه فلض خضصث ألاقياٌ التي ًإزظها جفىٌٍ اإلاغفم الػام ،وهي ؤعبػت ،مً بُنها
غلض الىوالت املحفؼة.
ؤما اإلااصة  55مىه فلض غغفذ لىا الىوالت املحفؼة غلى ؤنها " هي الشكل الذي حػود السلؼت
املفىطت مً خالله للمفىض له حسييراملزفم الػام أو حسييره وصياهه ".
الفلزة الثاهيت :أػزاف غلد الىكالت املحفشة
ٌػض غلض الىوالت املحفؼة ؤخض ؤؾالُب جفىًٍاث اإلاغفم الػام ،وهظا ألازحر ٌكيل غلضا بصاعٍا
وهى هباقي الػلىص ًفترى فُه وحىص ؤَغاف واإلاخمثلت فُما ًلي:
أوال :السلؼت املفىطت
وهي مً جمىذ الخفىٌٍ ،فهي شخو بغخباعي مً ؤشخام اللاهىن الػام لها بزخهاناث مً
بُنها بزخهام ؤنُل في حؿُحر اإلاغفم والظي جم جدضًضه كاهىها ،وبما ؤنها هي الجهت التي جملً ؾلُت مىذ
الخفىٌٍ إلاً ًىص بؾخغالٌ اإلاغفم الػام ،فهي ال مدالت مسخهت بةنضاع كغاع ببغام غلض الخفىٌٍ( .دمحم
غبض اللُُف ،2000 ،نفدت )104
وبالغحىع الى هو اإلااصة  207الفلغة  02مً اإلاغؾىم الغثاس ي ً 247-15فهم ؤن ؤخض الؿلُاث
الػامت كض جيىن الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت ؤو غحرها مً ؤشخام اللاهىن الػام.
هما ؤن اإلاغؾىم الخىفُظي  199-18هو غلى الؿلُت اإلافىيت وإزخهانها في الػلض فهي مً
حػهض بالدؿُحر وطلً في المادة  55منه.
وبالخالي فالضولت لها الؿلُت في جفىٌٍ اإلاغافم الػامت ،منها اإلااؾؿاث الىَىُت واإلاغافم طاث
الُابؼ الىَني بةؾخثىاء اإلاغافم الؿُاصًت واإلاغافم التي ال جلبل الخفىٌٍ بإي قيل مً ألاقياٌ.
(بىيُاف ،2017 ،نفدت )478
فىجض ؤن اإلاغافم التي جفىى مً كبل الضولت حػغف باإلاغافم طاث الهبغت الىَىُت ألنها حكمل
بكلُم الضولت وامال وفيها فاثضة لػضص هبحر مً ألافغاص واملجخمؼ ،فػىض ببغام الضولت لػلىص الخفىٌٍ فةن
مً ًمثل الضولت "الؿلُت اإلافىيت" كض ًيىن الىػٍغ اإلايلف باإلاغفم اإلاػني واللُاع اإلاػني( .بىيُاف،
 ،2017نفدت )478
وكض مىذ اللاهىن للهُئاث املحلُت جفىٌٍ اإلاغافم الػمىمُت خُث ؤنبدذ مً نالخُاتها حؿُحر
وإؾخغالٌ اإلاغافم الػامت ألشخام اللاهىن الخام ،وجخمثل هظه الهُئاث في الجماغاث ؤلاكلُمُت
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(الىالًت ،البلضًت) ،خُث ٌؿمذ لها بةبغام غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام بطا واهذ غاًتها جدلُم اإلاهلحت
الػامت ،هما ؤهه بةميان اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي جفىٌٍ اإلاغافم الػمىمُت التي جضزل
جدذ جهغفها ألاشخام اإلاىخمحن لللاهىن الػام ؤو الخام( .بىيُاف ،2017 ،نفدت )479
ثاهيا :املفىض له غمىما واملىاو :إسخثىاءا
ٌػض اإلاخػامل ؤلاكخهاصي ؤو ما ًضعى اإلافىى له الُغف الثاوي لػلض الىوالت املحفؼة( ،فايل،
 ،2018نفدت  )06فهى مؿخلم الخفىٌٍ وَغفه اإلالابل ،فلِـ له قيل كاهىوي ًسهه ألهه كض ًيىن
شخو َبُعي ؤو مػىىي ؤو قغهت طاث َابؼ بكخهاصي ؤو ججاعي ؤو حمػُت ،فخيىن له ؾلُت بصاعة
اإلاغفم مدل الخفىٌٍ "ؤلاؾخغالٌ".
فػىضما ًبرم الػلض بحن شخو غام ماهذ الخفىٌٍ وشخو زام ناخب الخفىٌٍ إلصاعة
اإلاغفم مىيىع الػلض ،هظا ال ًمىؼ ؤن ًيىن ناخب الخفىٌٍ شخها غاما ،فلض ًيىن ماؾؿت غامت
ًفىى لها بصاعة اإلاغفم الػام ،مؼ الػلم ؤهه بطا وان ماهذ الخفىٌٍ شخها زانا فال هيىن هىا بهضص
غلض جفىٌٍ مغفم غام( .فايل ،2018 ،نفدت )06
وإؾخثىاءا غلى طلً الػلىص التي جبرم بحن شخهحن زانحن "مً اللاهىن الخام" ولىً بةؾم
ولحؿاب الشخو الػام وجدذ ؾلُخه وإقغافه وعكابخه وجىحيهه فهىا هيىن بهضص اإلاىاولت ،وهى غلض مً
غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام( .دمحم غبض اللُُف ،2000 ،نفدت )98
ثالثا :املىخفػين
هم ألاشخام اإلاؿخفُضًً مً جلً اإلايكأث الػامت واللظًً ٌؿخػملىنها خُث ًظهغون لىا وإنهم
لِؿىا َغفا في الػلض بالغغم مً ألاهمُت التي ٌكيلىنها ،غحر ؤن اللاهىن مىذ لهاالء مغهؼا هاما زانت في
خاالث الخفىٌٍ خماًت لهم ،ولخخطح لىا الػالكت بحن الؿلُت اإلافىيت واإلافىى له ،خُث ًظهغ خم
هاالء في بَالغهم غلى بجفاكُت الخفىٌٍ بةغخباعها وزُلت بصاعٍت ،فِؿمذ للمىخفػحن ؤلاَالع غليها ،خُث
ًخم جدضًض الخػغٍفت التي ًخدملها اإلاىخفػحن يمً غلض الىفىٌٍ وهظا اإلاازغاث التي جىػىـ غليهم ،ألن
الغاًت ألاؾاؽ مً هُان اإلاغفم الػام هى الغغبت في جدلُم الحاحاث الػامت وؤصاء الخضماث للجمهىع
مػىىٍت واهذ والخػلُم ؤو ماصًت هخىفحر الؿلؼ( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )573
الفلزة الثالثت :خصائص غلد الىكالت املحفشة
مً الخػغٍفاث التي حػغيىا لها في بضاًت ألامغ واإلاخػللت بالىوالت املحفؼة واإلاىهىم غليها في ول
مً اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام و اإلاغؾىم
الخىفُظي  199-18اإلاخػلم بخفىًٍاث اإلاغفم الػام ،وؿخيخج ؤن لػلض الىوالت املحفؼة حملت مً
الخهاثو التي جخمحز مً زاللها وجسخلف غً باقي الػلىص ؾىاءا اإلاخػللت بخفىًٍاث اإلاغفم الػام ؤو عباعي
الهفلاث الػمىمُت ؤو غلىص اللاهىن الخام ،فهظه اإلامحزاث جخػلم بةؾخسضام اإلاغفم الػام وهُفُاث
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بصاعجه مً كبل اإلافىى له وملابله اإلاالي اإلاخدهل غلُه ،وؤًًا جدضًض اإلاضة التي ٌؿحر وفلها اإلاغفم،
وهىحؼها فُما ًلي:
أوال :إلاسخغالً :كىن لحساب السلؼت املفىطت
بن بهجاػ وججهحز اإلاغفم الػام مً بزخهام ؤلاصاعة الػامت ،فهي مً جلىم باإلهفاق اإلاالي غلُه،
وهي مً جخدمل مساَغه مالُا ،فهي بظلً الُغف الظي جاوٌ بلُه ألاعباح اإلاالُت في خاٌ ما جدللذ.
فالؿلُت الػامت جخدمل هخاثج بؾخغالٌ اإلاغفم الػام طلً ؤهه خلُلت ًضاع لحؿابها وغلى
مؿاولُتها( .زُاع ،2003 ،نفدت )249
وبما ان هىان عؾىم جفغى غلى اإلاىخفػحن (اإلاؿتهلىحن) فهي ال جيىن مً خم مضًغ اإلاكغوع واهما
ًخم جدهُلها لحؿاب الؿلُت الػامت.
هظا خؿب اإلااصة  210مً اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15وهظلً الفلغة  5مً اإلااصة  55مً اإلاغؾىم
الخىفُظي اإلاخػلم بخفىًٍاث اإلاغفم الػام  ،خُث حاء فيها "جدضص الؿلُت اإلافىيت باالقتران مؼ اإلافىى
له الخػغٍفاث التي ًضفػها مؿخػملى اإلاغفم الػام ،وٍدهل اإلافىى له الخػغٍفاث لهالح الؿلُت
اإلافىيت اإلاػىُت "جلغٍبا هفـ هو اإلااصة  210الفلغة  10مً اإلااصة .247-15
ثاهيا :السلؼت املفىطت جمى :املزفم الػام وجدخفظ بادارجه
ان نالخُت الؿلُت الػامت في جفىٌٍ اإلاغفم الػام ال حػني فلضان اإلافىى له الؿلُت ،بل ًبلى
مدخفظا بها وله خم اؾترصاصاها في اي وكذ .ألن جىُُف وكاٍ ما غلى اهه مغفم غام ام ال هى مً
ازخهام الضولت .ألن وكإة اإلاغفم جلىم غلى كاهىن مػحن طلً اهه مً الػىانغ ألاؾاؾُت اإلامحزة للمغفم
الػام بضعحاث مػُىت( .بىَُب ،2008 ،نفدت )08
فاإلاغفم الػام ًيكإ وٍمىٌ مً كبل الؿلُت اإلافىيت في غلض الىوالت املحفؼة ،خُث ههذ في
طلً الفلغة  03مً اإلااصة  55مً اإلاغؾىم الؿالف الظهغ.
"ٌسخغل املفىض له ،املزفم الػام لحساب السلؼت املفىطت التي جمى :بىفسوا املزفم الػام
،وجدخفظ بادارجه وركابخه الكليت" ،وهظلً هجض في هظا الهضص الفلغة  08مً اإلااصة  210مً اإلاغؾىم
الغثاس ي  247-15الؿالف الظهغ "....باالسخغال :املزفم الػام لحساب السلؼت املفىطت .".....
اطا هجض الؿلُت الػامت (الاصاعة) هي مً لها ملىُت اإلاغفم الػام وجلىم بخلضًم ألامىاٌ الالػمت
إلغضاصه وهظا ما هجضه مخباًىا ،والخمىٍل في غلض الامخُاػ الظي ًيىن مً َغف ناخب الالتزام ( اإلافىى
له) ،فالؿلُت اإلافىيت هي مً جضًغ اإلاغفم الػام وجماعؽ غلُه حملت مً الؿلُاث ؾىاء مً خُث
الخىظُم والهُيلت واليكاٍ الخام( .حماٌ الضًً ،2009 ،نفدت )542
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ثالثا :حػلم امللابل املالي بيخائج الاسخغال:
مً ؤخض ألاؾاؾُاث التي ًلىم غليها مكاَغة الاؾخغالٌ (غلض الىوالت املحفؼة) ،هي الدشجُؼ غلى
الاؾدثماع والؿعي وعاء جدلُم اإلاغصوصًت ،وهظلً اللُام غلى الضافؼ الشخص ي الظي ًملىه اإلافىى له
،والظي ًخمثل اؾاؾا في ملابله اإلاالي اإلاخدهل غلُه ،بطا فاإلالابل اإلاالي له اعجباٍ وزُم ومباقغ بدؿُحر
واؾخغالٌ اإلاغفم الػام ( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )565
مهضع هظا اإلالابل اإلاالي هي الاجاواث التي ًضفػها اإلاىخفػىن هدُجت الاؾخفاصة مً زضماث اإلاغفم
والخدهُل غً َغٍم الؿلُت اإلافىيت ،طلً في نىعة مىدت ًخم جدضًضها بيؿبت مئىٍت مً عكم الاغماٌ
املحلم في اؾخغالٌ اإلاغفم الػام وهى مبلغ زابذ مً اإلااٌ ؾىىٍا للاء كُامه بالػمل  ،ؾىاء وان وكاٍ
اإلاغفم ميلال بالىجاح ام ال ،وهظا خؿب هو اإلااصة  55الفلغة  4مً اإلاغؾىم الخىفُظي الؿالف الظهغ
ً"199_18دفؼ للمفىض له اجز مباشزة مً السلؼت املفىطت في شكل مىدت جددد بيسبت مئىٍت مً
ركم الاغما، :جظاف اليها مىدت الاهخاجيت ،وغىد الاكخظاء خصت مً الارباح ."......
ومً هىا ًخطح لىا ان اإلالابل اإلاالي في غلض الىوالت املحفؼة ( مكاَغة الاؾخغالٌ ) ال ًىدهغ
فلِ في اإلاىدت املحضصة بل غالوة غلى طلً فان اإلافىى له ًخلاض ى مبلغا مخغحرا ً،مىً اللىٌ غىه اهه
ميافإة ايافُت مهحرها مػلم غلى هجاح اإلاغفم وجدلُم الغبذ مً خُث اإلالضاع ،وجإزظ هظه ألازحرة نىعة
خهت مً ألاعباح جلضع غلى اؾاؽ الغبذ الظي ًدلله اإلاكغوع او غلى اؾاؽ الضزل الاحمالي له ،وهظا فُه
غاًت لجػل اإلافىى له ًبظٌ مجهىصاث اهبر لهالح الخضمت الػمىمُت ،وجدلُم فػالُت اهثر للمغفم وعكُا
،وهظا صون هلاف ؾحرفؼ مً كُمت ملابله اإلاالي( .فىهاؽ ،2014 ،نفدت )260
رابػا :ارجباغ غلد الىكالت املحفشة بمدة سمىيت
هما اصعهىا ؾابلا ان اقياٌ جفىًٍاث اإلاغفم الػام هي غباعة غً اجفاكُت وهي مغبىَت بؼمً مدضص ،ألن
الخفىٌٍ غمل غحر مابض ،وهظا ال ٌػني الخىاػٌ غً اإلاغفم ،ولىً اإلاضة جسخلف مً قيل الى ازغ ،خؿب
همِ اليكاٍ وما هى مُلىب جىفُظه.
وكض حػضصث اؾخػماالث اؾلىب مكاَغة الاؾخغالٌ "الىوالت املحفؼة" في مػظم اإلاغافم الػامت
غلى ازخالفها وجسخلف اإلاضة بحن  6ؾىىاث الى  5ؾىىاث كابلت الخجضًض  ،خؿب ما ًىو غلُه اللاهىن
الخام باإلايان اإلاىحىص به اإلاغفم .
وغلى هظا ؤن ما ًمىً كىله ؤن غلض الىوالت املحفؼةً ،مخاػ بلهغ اإلاضي اإلاضة جتراوح ما بحن  5و 8
ؾىىاث في مسخلف اإلاغافم الػامت ( .فىهاؽ ،2014 ،نفدت )260
املحىرالثاوي :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً باقي الػلىد املشابهت له
بن جلىُت الخفىٌٍ حػلذ وؤؾخدضزذ ؤؾاؾا إلصاعة اإلاغافم الػامت ،واإلاىيؼ ألاؾاؽ لهظه
آلالُت (الخفىٌٍ) هى اإلاغافم طاث الُابؼ الهىاعي والخجاعي ،وبما ؤن الىوالت املحفؼة غلض فهى ًسخلف
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غً باقي الػلىص ألازغي وٍدكابه مػها في حىاهب ؤزغي ،وهظا ما ؾىداوٌ جىيُده في هظا اإلاُلب ،خُث
ؾيخُغق الى الخباًً بحن غلض الىوالت املحفؼة وؤقياٌ الخفىٌٍ ألازغي (الفلغة ألاولى) ،زم بلى الفغق بحن
غلض الىوالت املحفؼة وغلىص الهفلاث الػمىمُت (الفلغة الثاهُت) ،وؤزحر الى الخمُحز بحن غلض الىوالت
املحفؼة وغلىص اللاهىن الخام مً غلض مضوي وغمل وغحرها (الفلغة الثالثت).
الفلزة ألاولى :جمييزغلد الىكالت غً باقي أشكا :الخفىٍع
ٌػض غلض الىوالت املحفؼة ؤؾلىب مً ؤؾالُب الخفىٌٍ للمغفم الػام خؿب ما حاء في اإلاغؾىم
الخىفُظي  199-18اإلاخًمً جفىًٍاث اإلاغفم الػام وجدضًغا في اإلااصة  52مىه ،واإلاغؾىم الغثاس ي 247-15
اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام  ،الجريدة الرسميت العدد  ،55الصادرة
بتاريخ  75سبتمبر  7505في ماصجه عكم  ،2010وخؿبهما ًمىً ؤن ًإزظ جفىٌٍ اإلاغفم الػام ؤعبػت ؤقياٌ
جخمثل في :ؤلامخُاػ ،ؤلاًجاع ،الىوالت املحفؼة "مدىع الضعاؾت" ،الدؿُحر ،وغلُه ؾِخم الخمُحز بحن الىوالت
املحفؼة وباقي نىع الخفىٌٍ ألازغي.
أوال :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً غلد إلامخياس
بالغحىع ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي اإلاخًمً جفىٌٍ اإلاغفم الػام في مىاصه  53و  55وؤخيام
اإلاغؾىم الغثاس ي اإلاخًمً جىظُم الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام في اللفغاث الثالثت وما
بػضها مً اإلااصة  ،210هجض ؤن اإلاغؾىم الخىفُظي في اإلااصة  53مىه ٌػغف غلض ؤلامخُاػ غلى ؤهه " ...الشكل
الذي حػود مً خالله ،"...وغلُه فةن غلض ؤلامخُاػ ًلخلى مؼ غلض الىوالت املحفؼة في وىنهما قيلحن آلُخحن
مً آلُاث جفىٌٍ اإلاغفم الػام ،فىالهما غلضان حػهض بهما الؿلُت اإلافىيت للمفىى له كهض الدؿُحر
وؤلاؾخغالٌ.
لىً الػلضان ًسخلفان مً خُث ؤلاؾخغالٌ ،ففي غلض ؤلامخُاػ ًسىٌ للمؿخغل كهض بهجاػ
ميكأث ؤو بكخىاء ممخلياث الػمت لنهىى اإلاغفم بةؾمه (اإلاؿخغل) وهى مً ًمىله بىفؿه وهظا ما ال هجضه
في غلض الىوالت املحفؼة ،ألن اإلافىى له في غلض الىوالت املحفؼة ًلىم بالدؿُحر والهُاهت وؤلاؾخغالٌ
لحؿاب الؿلُت اإلافىيت فهي مً جمىله (اإلافىى له)( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )562
وهظلً ًسخلف الػلضان مً خُث اإلالابل اإلاالي ،ففي غلض ؤلامخُاػ ًخدهل غلُه اإلافىى له في
قيل آجاواث مً اإلاغجفلحن ،ؤما في غلض الىوالت املحفؼة فهى ًخدهل غلُه مً الؿلُت اإلافىيت مباقغة.
(بىعهُبت ،2017 ،نفدت )562
زم ؤهه في غلض ؤلامخُاػ ناخب ؤلالتزام (اإلافىى له) وخضه فلِ مً ًخدمل املخاَغ زالفا لػلض
الىوالت املحفؼة ،خُث هجض اإلافىى له فيها ًخدمل حؼءا مً املخاَغ فلِ هدُجت إلعجباٍ ؤحغه بىدُجت
ؤلاؾخغالٌ التي ًدللها اإلاغفم الػام( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )565
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ؤما فُما ًسو اإلاضة فػلض ؤلامخُاػ مً اإلاػغوف غىه ؤهه غلض َىٍل اإلاضي ملاعهت بػلض الىوالت
املحفؼة الظي ٌػض غلض كهحر اإلاضي "  08ؾىىاث غلى ألاهثر"( .ؾلُمان الُماوي ،1997 ،نفدت )90
ثاهيا :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً غلد إلاًجار
َبلا ألخيام اإلاغؾىم الخىفُظي  199-18الؾُما اإلااصة  54مىه ،وؤخيام اإلااصة  210فلغة  06مً
اإلاغؾىم الغثاس ي  ،247-15وؿخيخج ؤن ؤلاًجاع هى غلض بمىحبه ًسىٌ شخو غام مغفلا غاما لشخو
آزغ إلؾخغالله وطلً جدذ مؿاولُخه ،وفي اإلالابل ًضفؼ اإلاؿخإحغ للماحغ ملابل ؤلاًجاع( .بىعهُبت،
 ،2017نفدت )565
وغلُه فةن غلض الىوالت املحفؼة ًدكابه مؼ غلض ؤلاًجاع في وىنهما ؤؾلىبحن لخفىٌٍ اإلاغفم
الػام ،وؤن للؿلُت اإلافىيت الخمىٍل بىفؿها في هظًً الػلضًً ،ؤما غً ؤوحه ؤلازخالف بحن ألاؾلىبحن
فخىدهغ فُما ًلي:
 ػزٍلت الحصى :غلى امللابل املالي :ففي غلض ؤلاًجاع ًخم الحهىٌ غلُه في قيل ؤجاوي مً
مؿخسضمي اإلاغفم الػام ؤو اإلاىخفػحن مىه ،واإلاؿخإحغ هىا ال ًدخفظ بيامل ألاجاوي بل ًضفؼ للماحغ
ملابل هدُجت ؤلاؾخغالٌ ،وهى غباعة غً عؾم مسهو لخغُُت هفلاث الؿلُت اإلافىيت "الهُئت
اإلااحغة"( ،لباص ،2012 ،نفدت  )125وهظا ما ال هجضه في غلض الىوالت املحفؼة.
 مؿاولُت املخاَغ الحاصزت بمىاؾبت ؤلاؾخغالٌ :هجضها في غلض ؤلاًجاع جلؼ غلى غاجم اإلاؿخإحغ ،ؤما في
غلض الىوالت املحفؼة فىجضه ًخدمل حؼءا منها فلِ( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )565
 اإلاضة الؼمىُت :ففي غلض ؤلاًجاع هجضها مخىؾُت اإلاضي جتراوح بحن  7الى  8ؾىىاث ،ؤما في غلض الىواة
املحفؼة هجضها كهحرة اإلاضي.
ثالثا :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً غلد الدسيير
بن الدؿُحر هى غلض مبرم بحن هُئت غمىمُت وشخو مً اللاهىن الخام ويهضف الى الدؿُحر
الحؿً للمغفم الػام صون جدمل ؤغباء الخجهحز ،ؤي ؤن مؿحر بؿُِ غحر مؿاوٌ غً ألاعباح وال غً
الخؿاثغ( ،ظغٍفي ،2010 ،نفدت  )59فلض هظم اإلاكغع الجؼاثغي غلض الدؿُحر بمىحب اللاهىن عكم -89
 01اإلااعر في  07فُفغي  1989اإلاخمم لألمغ  58-75اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،وطلً في الباب
الخاؾؼ مىه بػىىان الػلىص الىاعصة غلى الػمل ،وكض غغفه ؤًًا اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15بإهه غلض حػهض
به الؿلُت اإلافىيت للمفىى له بدؿُحر ؤو بدؿُحر ونُاهت اإلاغفم الػام وطلً مً زالٌ الفلغة  11مً
اإلااصة  210مىه .وهى ما ؤهضه اإلاغؾىم الخىفُظي  199-18في ماصجه .56
ومىه ًخطح ؤن غلض الدؿُحر ًلخلي مؼ غلض الىوالت املحفؼة في الهضف ،خُث ؤن هالهما ؤوش ئ
لدؿُحر وإؾخغالٌ اإلاغفم لحؿاب الؿلُت اإلافىيت ،وغالوة غلى طلً ًدكابه الػلضان في َغٍلت جدهُل
اإلالابل اإلاالي ،ففي هالهما ًخم الخدهُل مً كبل الؿلُت اإلافىيت مباقغة.
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عغم هلاٍ ؤلالخلاء الىثحرة بحن ألاؾلىبحن بال ؤنهما ًسخلفان في:
 هُفُت الحهىٌ غلى اإلالابل :ففي غلض الدؿُحر ًخدضص مبلغه مؿبلا في الػلض صون ؤن ًيىن له غالكت
بةؾخغالٌ اإلاغفم ؤو حؿُحره ،هما ؤن اإلافىى له ال ًخدمل ؤصوى كُمت مً الخؿاثغ وألاعباح ،وهظا
زالفا لػلض الىوالت املحفؼة( .ؾػُضاوي ،2007/2006 ،نفدت )21
وما ًمىً كىله في هُفُت الحهىٌ غلى اإلالابل اإلاالي مً خُث بعجباَه بىدُجت حؿُحر وإؾخغالٌ اإلاغفم
ؤن لها جإزحرا اًجابُا في حشجُؼ اإلاؿحر لبظٌ ول الجهىص للنهىى بالخضمت الػمىمُت وجغكُتها( .فايل،
 ،2018نفدت )10
 مضة ؤلاحغاءاث وؾغغتها :خُث ًخمحز ؤؾلىب الدؿُحر بالبِء والغوجحن وجغاهم الػمل وهثرة بحغاءاتها
وحػلُضها ،مما ًازغ طلً في هىغُت الخضماث اإلالضمت ،ػص غلى طلً بوػضام اإلاهلحت الشخهُت
والضافؼ الشخص ي لضي الػاملحن واللاثمحن غلى اإلاغفم الػام ،غلى زالف غلض الىوالت املحفؼة الظي
ًجػل الدؿُحر في الغالب بُض حهت زانت مما ًسفف الػبء غلى الؿلُت اإلافىيت ،وٍدغع بظلً
اإلاغفم الػام مً ألاؾالُب ؤلاصاعٍت واإلاالُت التي ٌػغفها الدؿُحر اإلاباقغ( .ؾػُضاوي،2007/2006 ،
نفدت )10
الفلزة الثاهيت :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً غلىد الصفلاث الػمىميت
عحىغا للماصة  02واإلااصة  29مً اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15هجض اإلاكغع الجؼاثغي كض هو نغاخت
غلى ؤعبؼ ؤهىاع مً الهفلاث الػمىمُت التي جبرمها ؤلاصاعة ؤو الهُئت الػامت( ،بىيُاف ،قغح جىظُم
الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت  )170هما هى ألامغ باليؿبت لػلض الىوالت
املحفؼة ،و بالغغم ؤن هالهما غلضًً بصاعٍحن بال ؤن ليل منهما زهاثو وممحزاث جسخلف غً ألازغ ،وهظا
ما ؾىداوٌ جمُحزه فُما ًلي:
أوال :جمييز غلد الىكالت غً صفلتي ألاشغا :والدراساث  :باإلَالع غلى اإلااصة  29مً اإلاغؾىم  247-15في
فلغتها الػاقغة وؿخيخج ؤم اإلاكغع ؤعاص مً غلض الضعاؾاث ؤن ًيىن بمثابت ؤفًل ماَغ لػلض ألاقغاٌ
الػامت( ،بليىع ،2010/2009 ،نفدت  )16بال ؤن ليل منهما زهىنُاث غً آلازغ ،لظا ؾِخم جُمُحز ول
منهما غلى خضي:
 /1جمييزغلد الىكالت املحفشة غً صفلت ألاشغا :الػامت
مً زالٌ الفلغة الثالثت مً اإلااصة  29مً اإلاغؾىم الغثاس ي  274-15وؿخسلو ؤن غلض ألاقغاٌ
الػامت هى غلض مً غلىص الهفلاث الػمىمُت ًىهب غلى جىفُظ ؤقغاٌ واعصة غلى غلاع لحؿاب ؤلاصاعة،
وجدذ بقغافها جدلُلا للهالح الػام( .بً قػبان ،2012 ،نفدت )08
وغلُه فةن غلض ألاقغاٌ الػامت هى غلض مً غلىص الهفلاث الػمىمُت ؤما غلض الىوالت املحفؼة
فهى مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام( ،كغَل ،2002 ،نفدت  )42هما ؤن لهفلت ألاقغاٌ الػمت
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قغوَها لخدلم الهفلت ،وهي ؤن ًىهب الػلض غلى غلاع وإن ًخػلم ألامغ بمكغوع َغٍم غام ؤو حؿغ ؤو
ؾض( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )172
باإليافت الى طلً البض ؤن ًخىفغ في غلض ألاقغاٌ الػامت الحض اإلاالي "الػخبت اإلاالُت" اإلاُلىب
املحضص كاهىها يمً اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الغثاس ي  ،247-15وهى ما ٌغُب في غلض الىوالت املحفؼة.
ؤما بسهىم هلاٍ الخىافم بحن هال الػلضًً فىجضها جىدهغ في( :كاؾم حػفغ ،1999 ،نفدت )61
 ؤن هلاٍ هالهما ًيىن لحؿاب الشخو اإلاػىىي "الؿلُت اإلافىيت".
 ؤن ليليهما هفـ َبُػت وهىع الػملُت الىاعصة غلى اإلاغفم اإلاخمثلخحن في الهُاهت وؤلاؾخغالٌ.
 ؤن هالهما يهضف لخدلُم الهالح الػام واإلاىفػت الػامت.
 /2جمييزغلد الىكالت املحفشة غً صفلت إهجاسالدراساث
بن غلض بهجاػ الضعاؾاث صون غحره مً غلىص الهفلاث الػمىمُت وان اإلاكغع الجؼاثغي مًُغبا
بكإهه فإخُاها ٌكحر بلُه وٍلىىه وؤخُاها ؤزغي ٌغفل غىه ،وغلُه فبالىظغ بلى جمحز مغؾىم الهفلاث
الػمىمُت بالُابؼ الخػغٍفي الخلني وإهُالكا مً ما طهغهاه حاءث اإلااصة  29في فلغتها الػاقغة لخبحن الهضف
مً غلض الضعاؾاث بلىلها " :تهدف الصفلاث الػمىميت للدراساث إلى إهجاس خدماث فكزٍت " ،ومىه
ًخطح لىا ؤن غلض بهجاػ الضعاؾاث له صوع جىحُهي في بفاصة ؤلاصاعة بما ًخػلم باإلاكغوع( .قىكاعة،2010 ،
نفدت )11
وغلُه فػلض بهجاػ الضعاؾاث ًلخلي مؼ غلض الىوالت املحفؼة في ؤن هالهما لهالح الشخو
اإلاػىىي الػام ،وهالهما ًًمىان الؿحر الحؿً للمغفم الػام "اإلاكغوع" ،وول منهما يهضف لخدلُم اإلاىفػت
الػامت( .بىعهُبت ،2017 ،نفدت )564
عغم هلاٍ ؤلالخلاء الػضًضة بال ؤنهما ًسخلفان في وىن غلض بهجاػ الضعاؾاث هى نفلت وله خض
مالي مدضص كاهىها في اإلاغؾىم  247-15بمىحب اإلااصة  13مىه ،وهظا ماال ال هجضه في غلض الىوالت املحفؼة
ألنها حػض مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام ولِـ لها خض مالي ،هما ًظهغ ؤلازخالف في اإلاىيىع والجاهب
الظي ًىهب غلُه الػلض ،خُث هجض ؤن غلض بهجاػ الضعاؾاث ًىهب غلى حاهب فني وجلني طو َابؼ غلمي
ًغمي بلى جىىٍغ ؤلاصاعة ،ؤما غلض الىوالت املحفؼة فهى ًىهب غلى نُاهت ؤو بؾخغالٌ مغفم غام( .فايل،
 ،2018نفدت )13
ثاهيا :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً صفلت إكخىاء اللىاسم
بن وكاٍ ؤلاصاعاث كض ٌػترف لها بةبغام غلىص الخىعٍض ؤو ما ًضعى عؾمُا بػلض بكخىاء اللىاػم ألن
اليكاٍ هى مً ًفغى جىافغ مىخىج مػحن لضيها( ،غبض اإلاىػم زلُفت ،2005 ،نفدت  )79وغلُه فان غلض
اكخىاء اللىاػم ًجض ؤؾاؾه اللاهىوي في اإلااصة  02و  29مً اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15فهي نفلت غمىمُت
279

عبد العايل حفظ هللا ،فواز جللط
جىهب غلى مىلىٌ تهضف الى جىفحر مىخىج ؤو ماصة مػُىت لإلصاعة بهفت صوعٍت زالٌ مضة مخفم غليها في
غلض الهفلت ( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )179
وغلُه فةن غلض الىوالت املحفؼة ًلخلى وغلض بكخىاء اللىاػم في ؤن هالهما غلضًً بصاعٍحن وهالهما
مضجه الؼمىُت كهحرة ومدضصة .
لىً الازخالف بحن هظًً الػلضًً ًظهغ في( :بىعهُبت ،2017 ،نفدت )566
 ؤن غلض اكخىاء اللىاػم هىمً غلىص الهفلاث الػمىمُت ،ؤما غلض الىوالت املحفؼة فهى ؤؾلىب مً
ؤؾالُب جفىٌٍ اإلاغفم الػام .
 ؤن غلض اكخىاء الىاػم ًغص غلى مىلىٌ  ،زالفا لػلض الىوالت املحفؼة فهى ًغص غلى غلاع.
 ؤن غلض اكخىاء اللىاػم له جدضًض مالي ،و هظا ما ال هجضه في غلض الىوالت املحفؼة.
ثالثا :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً صفلت جلدًم الخدماث
إن ؤلاصاعة زالفا للػلىص الؿابلت فهي بداحت بلى ببغام غلض آزغ ًخمثل في نفلت الخضماث ،وهى
غلض له ؤهمُت جظهغ في وىهه ؤلاَاع اللاهىوي والخػاكضي الظي ًمىً حهت ؤلاصاعة مً ؤلاؾخفاصة مً زضمت
مػُىت والخضماث مخىىغت( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ،2017 ،
نفدت )187
وغلُه فةن غلض جلضًم الخضماث ًخمحز غً غلض الىوالت املحفؼة مً خُث الُاثفت الػلضًت،
فاألوٌ مً غلىص الهفلاث الػمىمُت ؤما الثاوي فهى مً ؤقياٌ جفىًٍاث اإلاغفم الػام ،بيافت الى طلً
هجض ؤن مىيىع نفلت جلضًم الخضماث كض ًيىن بؿُُا غباعة غً زضمت مػُىت زالفا لػلض الىوالت
املحفؼة الظي مىيىغه بؾخغالٌ مغفم غام ونُاهخه مما ًخُلب بغخماصاث مالُت هبحرة زالفا إلاا هى
مإلىف في نفلت جلضًم الخضماث التي هي مدضصة مالُا في اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15بمىحب اإلااصة 13
مىه.
الفلزة الثالثت :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً بػع غلىد اللاهىن الخاص
ًسخلف غلض الىوالت املحفؼة غً ؾاثغ الػلىص بما فيها غلىص اللاهىن الخام مً غلىص مضهُت
وججاعٍت وغحرها بزخالفا هبحرا ،وهظا عاحؼ ليىن ؤن ما ٌػض نالحا لألفغاص كض ال ًيىن هظلً باليؿبت لجهت
ؤلاصاعة( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )148
هما ؤن جفىًٍاث اإلاغفم الػام بما فيها الىوالت املحفؼة جيلف زؼٍىت الضولت لظا وحب ؤن جسًؼ
ألخيام جخػلم بُغق وإحغاءاث ببغامها جسخلف غً جلً التي ًسًؼ لها ألافغاص في اللاهىن الخام.
(بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )149
وغلُه ؾِخم الخمُحز بحن غلض الىوالت املحفؼة واللاهىن اإلاضوي مً حهت وبحن الىوالت املحفؼة
والػلض الخجاعي مً حهت ؤزغي ،زم بحن غلض الىوالت املحفؼة وغلض الػمل:
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أوال :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً الػلد املدوي
جسخلف جفىًٍاث اإلاغفم الػام بما فيها الىوالت املحفؼة غً الػلىص اإلاضهُت مً مسخلف الىىاحي
ؤبغػها:
 /1مً خبث أػزاف الزابؼت الػلدًت:
بن الػلض اإلاضوي له ؤَغاف ًخمخػىن بمغجبت واخضة فال بمخُاػ لُغف غلى آلازغ ،ألن ألامغ ًخػلم
بمهلحت زانت ،لظا لِـ باإلميان جغحُذ مهلحت غلى مهلحت هخغلُب مهلحت الباجؼ غلى اإلاكتري،
(بيي ،صون ؾىت وكغ ،نفدت  )85ؤو ماحغ غلى مؿخإحغ ،ؤو عاهً غلى مغتهً ،ألن طلً ًًغ بىظغٍت
الػلض في مجاٌ اللاهىن الخام غمىما ،بِىما في الػلض ؤلاصاعي جدضًضا غلض الىوالت املحفؼة وبالىظغ
إلخخىاثه غًىٍا غلى شخو مػىىٍا غام ؤي بصاعة غامت "ؾلُت مفىيت" وحب ؤلاغتراف لها بالخمخؼ
بةمخُاػاث الؿلُت الػامت بما ًمىنها مً جدلُم الهضف مً الخػاكض( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث
الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )149
 /2مً خيث إجزاءاث إبزام الػلد:
بن الػلض اإلاضوي ًدىمه مبضؤ الحغٍت الػامت في بزخُاع الُغف اإلاخػاكض للُغف آلازغ ،هما ًخم
بؿغغت هبحرة وال ًسًؼ إلحغاءاث مدضصة مً بقهاع وغحره وإنل غام ،ومً حهت ؤزغي هجض ؤن الؿلُت
اإلافىيت في غلض الىوالت املحفؼة جسًؼ لُغق مدضصة غىضما جبضي عغبتها في الخػاكض وجلؼم وإنل غام
بمسخلف الُغق ،وهي جسًؼ إلحغاث َىٍلت وعكابت مػلضة فاإلصاعة الػامت في غالب ألاخُان لِؿذ خغة في
حػاكضها مؼ ألازغًٍ بل هي مجبرة غلى الخػاكض بىُفُاث وإحغاءاث مدضصة( ،بىغلي ،قغٍلي ،و غماعة،
 ،2016نفدت  )127وطلً بهضف جغقُض الىفلاث الػامت مغاغاة إلاا جيلفه جفىًٍاث اإلاغفم الػام مً
ؤوحه هبحرة في مجاٌ ؤلاهفاق الػمىمي( ،بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ،
 ،2017نفدت  )150بل بن اإلاىظم الجؼاثغي غمض الى جسهُو حملت مً الىهىم لخىظُم جفىًٍاث
اإلاغفم الػام مً اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15بلى اإلاغؾىم الخىفُظي .199-18
 /3مً خيث الودف مً الخػاكد واللظاء املخخص
بن الهضف مً ببغام الػلض اإلاضوي هى جدلُم اإلاهلحت الخانت( ،بىيُاف ،قغح جىظُم
الهفلاث الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت  )150بِىما الهضف مً ببغام غلىص جفىًٍاث
اإلاغفم الػام غامت وغلض الىوالت املحفؼة زانت هى جدلُم اإلاهلحت الػامت( ،فايل ،2018 ،نفدت )10
ؤما ؤلازخهام اللًاجي فبالىظغ الى الخهىماث الىاججت غً جىفُظ الػلىص اإلاضهُت فهى ًاوٌ لجهت
اللًاء الػاصي ،بِىما ٌػلض ؤلازخهام بالىظغ في مىاػغاث جفىًٍاث اإلاغفم الػام "غلض الىوالت املحفؼة"
وإنل غام لللًاء ؤلاصاعي ولجهت مدضصة حكغَػُا ،هما ؤن ؾلُت اللاض ي ؤلاصاعي ؤوؾؼ مً ؾلُت
اللاض ي اإلاضوي( ،بىيُاف ،اإلاغحؼ في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت "اللؿم ألاوٌ" ،2013 ،نفدت  )219فهظا ألازحر
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ٌؿحره الخهىم بهما اللاض ي ؤلاصاعي فِؿخُُؼ حبر ؤلاصاعة غلى جلضًم ما ًدخاحه مً وزاثم( .بىيُاف،
اإلاغحؼ في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت "اللؿم ألاوٌ" ،2013 ،نفدت )219
ثاهيا :جمييزغلد الىكالت املحفشة غً الػلد الخجاري
ًخمحز الػلض الخجاعي غً غلض الىوالت املحفؼة مً هىاحي غضة ؤبغػها:
 /1مً خيث كىاغد إلاثباث:
هظغا لُبُػت الحُاة الخجاعٍت وإحؿامها بالؿغغت وؤلاثخمان( ،قغٍلي ،2013 ،نفدت  )21فةن
اإلاكغع الجؼاثغي وان مغها بكإن كىاغض الػلض الخجاعي بدُث حػل مً وؾاثل بزباجه غضًضة جهل الى ول
ما هى ملغع في اإلااصة  30مً اللاهىن الخجاعي الجؼاثغي( ،بً ػاعع ،2014 ،نفدت  )38بِىما غلض الىوالت
املحفؼة وهظغا ليىهه غلضا بصاعٍا فةزباجه ال ًيىن بال بالىخابت( ،بىغمغان ،2018 ،نفدت  )117وهى ما ؤهض
اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15وؤًضه في طلً اإلاغؾىم الخىفُظي .199-18
 /2مً خيث ػزق إلابزام:
خُث بهه بطا وان مً الؿهل ببغام غلض ججاعي جماقُا مؼ الؿغغت وخغهت املجخمؼ الخجاعي ،فةن
ألامغ لِـ هظلً باليؿبت لػلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام غامت وغلض الىوالت املحفؼة زانت ،خُث ًإزظ
ببغامها مغاخل وٍمغ بةحغاءاث( ،بىغلي ،قغٍلي ،و غماعة ،2016 ،نفدت  )127وول مسالفت لها حؼاء.
 /3مً خيث اللظاء املخخص:
ًخمحز الػلض الخجاعي غً غلض الىوالت املحفؼة فُما ًسو كىاغض ؤلازخهام اللًاجي في خالت
وكىب هؼاع ؤو زهىمت ،فةطا وان اللًاء ؤلاصاعي وإنل غام هى املخخو في غلض الىوالت املحفؼة بةغخباعه
غلض بصاعي ،فةن اللًاء الػاصي هى املخخو بالىظغ في اإلاىاػغاث الخجاعٍت( ،بغباعة ،2013 ،نفدت )97
وهى ما فهله كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت بمىحب اإلااصة  533مً اللاهىن  09-08اإلاخػلم باألحغاءاث
اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلااعر في  23فُفغي  ،2008الجغٍضة الغؾمُت غضص  ،21اإلااعزت في  25فُفحري ،2008
واللاهىن  02-98بمىحب اإلااصة  03مً اللاهىن  02-98اإلاخػلم باملحاهم ؤلاصاعٍت ،اإلااعر في  30ماي ،1998
الجغٍضة الغؾمُت غضص  ،37اإلااعزت في  01حىان .1998
.ثالثا :الخمييزبين غلد الىكالت وغلد الػمل
ٌػغف غلض الػمل غلى ؤهه "بجفاق ًلؼم بمىحبه شخو بىيؼ وكاَه في زضمت شخو ؤزغ
وجدذ بقغافه ملابل ؤحغ "( .ؤخمُت ،1998 ،نفدت )15
ومىه فاإلاكغع الجؼاثغي هػاصجه زو املجخمؼ الػمالي بإخيام زانت ،غحر ؤن غلض الػمل كض
ًلترب مً غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام "الىوالت املحفؼة" ألن هالهما مىيىغه ًىهب غلى آصاء زضمت.
(اللغَش ي ،الجؼاثغ ،نفدت )77
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وعغم هظا الخلاعب بحن الػلضًً فةهه جىحض هلاٍ ازخالف وجماًؼ بُنها هىحؼها في:
 /1مً خيث الشكل:
بن قغٍ الىخابت ال ٌػض قغَا حىهغٍا في غلض الػمل وهظا زالفا لػلض الىوالت املحفؼة ألن هظا
ألازحر غلض بصاعي وؤلاصاعة ال جخػامل بال مؼ الىزاثم ،وغلُه فػىهغ الىخابت غحر مهم في غلض الػمل وهى ما
ؤهضه اللاهىن  11-90بمىحب اإلااصة  80مً اللاهىن  ،11-90اإلااعر في  21ؤفغٍل  1990اإلاخػلم بػالكاث
الػمل ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  ،17اإلااعزت في  25ؤفغٍل  .1990ؤي ؤن غلض الػمل ًلىم بمجغص الػمل
لحؿاب مؿخسضم ما( ،هاصفي ،2002 ،نفدت  )60بِىما في غلىص الخفىٌٍ بما فيها الىوالت املحفؼة ٌػض
قغٍ الىخابت عهً مً ؤعوان الػلض وهى ما ؤهضجه اخيام اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15والخىفُظي .199-18
 /2مً خيث ػزق إلابزام وكىاغد الزكابت:
خُث هجض ؤن غلض الىوالت ًسخلف غً غلض الػمل في اإلاىيىع وَغق ؤلابغام ،بل وٍهل
ؤلازخالف الى كىاغض الغكابت ،فالػلىص ؤلاصاعٍت "الخفىٌٍ بما فُه الىوالت املحفؼة" حؿخغغق مضة ػمىُت
البإؽ بها ،بِىما غلض الػمل ًبرم في مضة وححزة وفلا ألَغ عكابُت زانت( .بىيُاف ،قغح جىظُم الهفلاث
الػمىمُت ،5 ٍ ،اللؿم ألاوٌ ،2017 ،نفدت )155
 /3مً خيث كىاغد إلاخخصاص اللظائي:
بن ؤلازخهام اللًاجي بىظغ مىاػغاث الػمل ًاوٌ لللًاء الػاصي ممثال في املحىمت ؤلابخضاثُت
بػض اإلاغوع وحىبا غلى مغخلت الهلح بمىحب اإلااصة  508مً اللاهىن  09-08الؿابم طهغه ،بِىما ًىػلض
ؤلازخهام للفهل في الػلىص ؤلاصاعٍت غامت وغلض الىوالت املحفؼة لللًاء ؤلاصاعي هما ؾبم بُاهه صون
اإلاغوع بمغخلت الهلح.
الخاجمت:
مً زالٌ صعاؾدىا اإلاخػللت بالخإنُل اإلافاهُمي لػلض الىوالت املحفؼة في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي
 199-18اإلاخػلم بخفىًٍاث اإلاغفم الػام ،هجض ؤن غلض الخفىٌٍ ًبرم مً زالٌ غضة ؤؾالُب جخجؿض في
غضة غلىص ،جخمثل في غلض ؤلامخُاػ وغلض ؤلاًجاع والدؿُحر والىوالت املحفؼة.
فبػض غُاب َىٍل لىحىص هو كاهىوي مىخض ونغٍذ ًدضص اللىاغض الػامت اإلاُبلت غلى مسخلف
غلىص الخفىٌٍ التي جبرم مؼ اللُاع الخام وٍدض مً ؤلازخالف الهاعر في بحغاءاث ؤلابغام والخىفُظ وإزاع
الخىفُظ ،وفي ظل اإلاىاصاة الحثِثت والخىنُاث اإلاخىغعة ألهل ؤلازخهام ،بؾخجاب اإلاىظم الجؼاثغي لهاجه
الخىنُاث وألانىاث اإلاىاصًت بىيؼ مىظىمت كاهىهُت مىخضة لهاجه ألاؾالُب ،فهضع غىه بضاًت اإلاغؾىم
الغثاس ي  247-15اإلاخًمً كاهىن الهفلاث الػمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الػام لُلُه نىع اإلاغؾىم
الخىفُظي  199-18اإلاخػلم بخفىٌٍ اإلاغفم الػام.
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فمً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظي  247-15كام اإلاىظم الجؼاثغي ألوٌ مغة بالىو نغاخت غلى غلض
الىوالت املحفؼة ومحزه غً باقي غلىص جفىٌٍ اإلاغافم الػامت ألازغي ،خُث حػله غلى غىـ باقي ألاهىاع
"ؤلامخُاػ ،الدؿُحر ،ؤلاًجاع" غلضا ًلىم فُه اإلافىى بدؿُحر اإلاغفم لهالح الؿلُت اإلافىيت في ملابل
جللُه ملابل مالي منها ًخمثل في وؿبت مئىٍت مً عكم ألاغماٌ املحلم جًاف بليها خهت بهخاحُت وخهت مً
ألاعباح ولِـ في قيل حػغٍفاث وعؾىم ًخللاها مً اإلاىخفػحن مً زضماث اإلاغفم الػام.
لىً بػض نضوع اإلاغؾىم الغثاس ي  247-15ظهغث الًغوعة لىحىب نضوع جىظُم آزغ ًضغم هظا
ألاؾلىب وٍىفُه بالخىظُم ؤلاحغاجي وٍدضص كىاغضه الػامت ،وهى ما خث غلُه فلهاء اللاهىن ؤلاصاعي
الجؼاثغي في هخاباتهم وباخثُه في جىنُاتهم ،وهى ما حػل اإلاىظم الجؼاثغي ٌؿخجُب وٍهضع اإلاغؾىم
الخىفُظي  199-18اإلاخػلم بخفىٌٍ اإلاغفم الػام الظي حمؼ فُه ول غلىص جفىًٍاث اإلاغفم الػام وخضص
كىاغضها الػامت ،ومً بحن هظه الػلىص اإلالىىت بمىحب الخىظُم الجضًض الىوالت املحفؼة مىيىع الضعاؾت.
هخائج الدراست:
مً زالٌ هظه الضعاؾت جم الخىنل بلى حملت مً الىخاثج هىحؼها فُما ًلي:
 بؾخجابت اإلاىظم الجؼاثغي لألنىاث والخىنُاث اإلاىاصًت بًغوعة ويؼ جىظُم زام لخفىٌٍ اإلاغافم
الػامت.
 غلض الىوالت املحفؼة ٌػض مً الػلىص التي حشجؼ غلى الدؿُحر وجغكُت اإلاغفم الػام ومً زالله الخضمت
الػمىمُت.
 بن ؤلاَاع اإلافاهُمي لهظه ؤلاجفاكُت ؤنبذ واضحا بةغخباعها قيل مً ؤقياٌ الخفىٌٍ ،وبالخالي فهي
جيخمي الى َاثفت الػلىص ؤلاصاعٍت ،خُث ٌػغف الفله ؤلاصاعٍةجفاكُتالىوالت املحفؼة بىنفها مكاَغة
ؤلاؾخغالٌ .ؤما كًاءا فلض غغفها وإؾلىب مً ؤؾالُب بصاعة اإلاغفم الػام ،ؤما فُما ًسو اإلاىظم
الجؼاثغي فلض حػل لها هها مدضصا ًاهض غلى ؤنها همِ مً ؤهماٍ الخفىٌٍ ،وكض عهؼ اإلاىظم
الجؼاثغي غالوة غلى طلً غلى ؤَغاف هظه ؤلاجفاكُت وكام بخدضًضهم الى ؾلُت ماهدت للخفىٌٍ
ومفىى له.
 جمُحز اإلاىظم الجؼاثغي لػلض الىوالت املحفؼة غً باقي غلىص جفىٌٍ اإلاغفم الػام بةغخباعه غلض ًًمً
فُه اإلافىى له بؾخغالٌ اإلاغفم الػام لحؿاب الؿلُت اإلافىيت صون جدمله غبء البىاء والخجهحز
وبخللُه في اإلالابل ملابال مالُا منها بيؿبت مئىٍت مً عكم ألاغماٌ جًاف بليها مىدت بهخاحُت وخهت
مً ألاعباح.
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جىصياث الدراست:
مً ؤحل حػؼٍؼ ؤهثر لضوع الىوالت املحفؼة في حؿُحر اإلاغافم الػامت املحلُت هلترح الخىنُاث
الخالُت:
 يبِ اإلافاهُم وجدضًض اإلاػاًحر اإلاخػللت بمسخلف غلىص الخفىٌٍ.
 ويؼ غلىص همىطحُت خؿب زهىنُت ول غلض جفىٍط ي.
 الخىثُف مً اإلاللُاث الخفهلُت الخانت بيل غلض جفىٌٍ غلى خضي ،لضعاؾت هظه ألاؾالُب
وحضواها مً َغف الباخثحن واإلاىظفحن وؤصحاب عئوؽ ألامىاٌ.
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