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:انمهخض
،جهَجسٚوَو ِٓ ثاللض٪ٌز يف ثٌْٕىثس ثألمًنر دبىجٔز ٘جِز يف ث٢ّغًنر وثدلضىٌٚ ثدلؤّْجس ث٧ج٢ديضجٍ ل
جهٚ ودلج ٌٗ ِٓ ؤمهُز وربي يف صُّٕز ثاللض،ُٗض٩وي ثٌّٕى ؤى٪ِ و ؤْ ؤصذظ لوًصٗ ٌضقمُك ِْجمهز وذًنر يف٪د
ٕف ِٓ دٌن ثالّضغّجًثس ثذلٖزَٚ ٌٗٔث ٌىى٦ٔ ّج ُ٘ىٍُج وِجٌُج وذًنث٩ٍخ ه٢ غًن ؤٔٗ وٌضقمُك ىٌه فئٔٗ َض،ين١ثٌى
و ربمُك ؤ٘وثفٗ وثٌضؾٌدزٚجس ؤمٌي ل٩ج٢ ؤوغٌ ِٓ ؤٌ ل،ُ٩ إى جيو ٔفْٗ حبجؽز ِجّز ٌٍو،يف ّٕىثصٗ ثألوذل
وٚالفجس لٙوَو ِٓ ثإل٪ٌش ث٪ٝجهَجس ثٌيت وٚ وثجلَثةٌ وغًن٘ج ِٓ ثاللض.وَو ِٓ ثٌووي٪ٌدُٕش ىٌه يف ث
جؽَر يف٩  ٌىٕهج دمُش،الفجسّٙٓ فَِز ِٓ ثإلٝ ٧ج٢ؤوٌش ؤمهُز وربي ذليث ثٌم،جهَزٚ ذهج ثاللض٩جِٚ ِىثؽهز
وَالس٪ُ وثدلْجٔور ِٓ مالي ثٌض٩ٌَمز ؤو دإمٌي ٌضموصل ثٌو٢جس رلربر د٢ًٌٍْ ث٪ ثألٌِ ثٌيٌ ؽ،ربمُك ىٌه
ٗىٌٕٚفز ِذجٌٕر ِٓ مالي لىثُٕٔهج ثٌضىؽُهُز ؤو غًن ِذجٌٕر ِٓ مالي ثٚ ّىثء وجٔش د،ُز ثجلوَور٪ٌَٖثٌض
 منىىػ ثٌوًثّز فُظ َىّٓ ثذلوف ِٕهج يف إدٌثٍ هوً ٘يث." ّىُِز٪ٌفمجس ثٌّٚىُِز "لجٔىْ ث٪ٌّز ٌٍنوِز ث٦ٕثدل
.ٗجٌُض٪ز وِوي ف٢ّغًنر وثدلضىٌٚ ثدلؤّْجس ث٧ج٢ُ ل٩ثٌمجٔىْ يف ه
.ٌٌ لجٔىْ ؽَثة،ّىُِز٩ فمجسٙ ،ٌُٕ غًن ِذج٩ ثٌو،ز٢ّ ثدلضى،غًنرٌٚ ثدلؤّْجس ث:انكهماث انمفتاحٍت
Abstract:
In recent years, the small and medium-enterprises sector has an important position in many
economies, after it has proven its ability to achieve a significant contribution to the growth rate and
its quality, and because of its great importance in the development of the national economy, but to
achieve this, it requires significant structural and financial support, because it is classified among
the fragile investments in its early years, as it finds itself in urgent need of support, more than any
other sectors in order to achieve its goals, and experience has shown this in many countries .
The Algeria's economy, like other economies that developed many reforms in order to face
their economic difficulties, gave a great importance to this sector as part of a reforms package, but
it remained unable to achieve this, which made the authorities compelled in one way or another to
provide support and support through new legislative amendments, Whether directly through its
directive laws or indirectly through the texts regulating the public service, the "Public Procurement
Law". Model of the study where the aim is to highlight the role of this law in supporting the small
and medium enterprises sector and its effectiveness .
Key Words: Small and medium entreprises, indirect support, public deals, Algerian law.
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مقدمة:
يف إ١جً ه ُ٩وٌِثفمز ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دل َضىثسل ثٌضٌَٖ ٨ثجلَثةٌٌ
يف وٚٔ ٨ٝىٗ لجٔىُٔز زب٘ ٘يث ثٌم٢ج ،٧فُظ صو ُ٩دٚفز غًن ِذجٌٕر يف إ١جً صىفًن
ثٌغ٢جء ثٌمجٔىشل ٌض٢ىٌَ وصٌلُ ز ٘يث ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ففٍ وً ٌِر ،صلو
ثٌووٌز صْ ً٪إذل إجيجه ثحلٍىي ثٌٕجؽ٪ز ٌضىفًن ثٌُِجس ثٌيت ذب ِٓ ً٪ثاللضٚجه ِض٢ىًث وحيمك
ؤ٘وثفٗ ،ومجٙز ثٌُِجس ثٌمجٔىُٔز ِٕهج ،ودبج ؤْ ثٌمجٔىٌٔن ثٌضىؽُهٌُن ٌضٌلُز وص٢ىٌَ ل٢ج٧
ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز و ًغُ ِج وً ثٌضقفَُثس ثدلٕٚىٗ ٍُ٩هج ّٕٝهُ ّ٩و ثدلٌٖ٧
ثجلَثةٌٌ ِ ًٍ٩ىثٍٙز ثٌو ُ٩ذليث ثٌم٢ج.٧
إْ ثٌغجَز ثألوذل ٌٍٕهى ٛدم٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ّىثء صٍ٪ك ثألٌِ
دجدلٌثفمز وثٌو ُ٩ثإلهثًٌ وثدلجرل٘ ،ى ِىثٍٙز ثٌووٌز ؽهىه٘ج يف و ٨ٝلىثٌٔن صالءَ وصْجُ٘
دٖىً وذًن يف إصلجؿ ثٌُْجّز ثدلٌّىِز ِٓ ٌ١فهج يف رلجي ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
صلو ثٌٕٚىٗ ثٌمجٔىُٔز ىثس ثٌٍٚز دجٌٕٖج ٟثاللضٚجهٌ مٚٚش ؤفىجِج ٘جِز ٌم٢ج ٧ثدلؤّْجس
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ؤمٚو دجٌٕٚىٗ ثدلّٕ٦ز ٌٍٕٖج ٟثاللضٚجهٌ صٍه ثٌيت ص ّٓٞوً ِج ٌٗ
ٍٙز دجٌْىق ّىثء وجٔش ذبجًَز ؤو ِجٌُز ؤو ٌِٚفُز وثٌيت ٘وفهج ربٌٌَ ٘يٖ ثٌْىق ِٓ وً
ثٌمُىه وثحلىثؽَ ٌٍمُجَ دىً ٍُّ٩جس ثإلٔضجػ وثٌضىٍَ ٨دلنضٍف ثٌٍْ ٨وِٓ ثٌٕٚىٗ ثٌذجًٍر
وثدلهضّز هبيث ثٌم٢ج ٧صٍه ثٌيت صٕ ُ٦ثخلوِز ثٌّ٪ىُِز يف ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌ صلو لجٔىْ
ثٌٚفجس ثٌّ٪ىُِز ،ثٌيٌ ص٪ضرب ٩اللضٗ دم٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٩اللز زلىًَز
و٘جِز الْ ٘يث ثٌٕى ِٓ ٧ثدلؤّْجس ِٓ ِٕ٦ىً ؤفىجَ ٘يث ثٌمجٔىْ ؤفو ؤُ٘ زلٌوجس ثاللضٚجه
ثٌى١ين وصُّٕضٗ.
و ٍُٗ٩ص٦هٌ ؤمهُز ثٌوًثّز يف صذُجْ هوً ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وأٌُز غًن ِذجٌٕر ٌوُ٩
وص٢ىٌَ ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةٌ .وّج صربٍ ؤمهُز ثدلىٝى ِٓ ٧مالي
صذُجْ هوً ثدلٕجوٌز وٌٞوًر فضُّز ٌٚجحل ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةٌ.
وٌ٢ٔ ٍُٗ٩ؿ ثالٕىجٌُز ثٌضجٌُز :إذل ؤٌ ِوي َْجُ٘ لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز يف هُ٩
وصىغُف ُْٔؼ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثٌٕهى ٛدجاللضٚجه ثٌى١ين يف ثجلَثةٌ؟
فُّج َضٍ٪ك دبىٝى ٧ثٌوًثّز مت ثال٩ضّجه  ًٍ٩ثدلٕهؼ ثٌضقٍٍٍُ ٌضقًٍُ ِّٞىْ ثدلىثه
ثٌمجٔىُٔز ثٌيت صٕجوٌش ِىٝى ٧ثٌوًثّز ًٍ٩ ،ؤْ َىىْ صمُُْ هًثّضٕج إذل عالعز ِذجفظ صٕجوٌٕج
يف ثدلذقظ ثألويِ ،فهىَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةٌ .ويف ثدلذقظ ثٌغجشل مت ثٌضٌ٢ق
فُٗ إ ذل ِفهىَ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وثٌضوثدًن ثدلىؽهز ٌم٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز،
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وؤمًنث ثدلذقظ ثٌغجٌظ ثٌيٌ مٕٚٚجٖ ٌٌٞوًر ثدل٪جٍِز ثٌغٕجةُز "ثدلٕجوٌز" ِ ٨ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز.
املبخح األول :مفهوو املؤسشات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
ص٪و ِْإٌز إجيجه صٌَ٪ف ِىفو ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ ثدلْجةً ثذلجِز ثٌيت
َغًن٘ج ٘يث ثٌٕى ِٓ ٧ثدلؤّْجس وىٌه ًثؽ٪ٌ ٨ىثًِ ٩ورِٕ ،هج ثمضالف ِؤٌٕ لُجُ فؾُ
ثدلؤّْجس ِٓ دٍو ِمٌ ،1وثٔفٌثه ،وً هوٌز دضٌَ٪ف مجٗ دجدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دٖىً
َضّجًٕ ِ ٨فؾُ منى٘ج ثاللضٚجهٌ وثدل٪جًَن ثدل٪ضّور ِٓ لذً مربثةهج ،وٌىً هوٌز ثدلؤّْز ثٌيت
صٌَو٘ج ،وص٪ىِ ثخنفج ٛؤو ثًصفجِ ٧ىثًه٘ج ثاللضٚجهَز وثٌذٌَٖز.2
املطلب األول :معايري تعريف املؤسشات الصغرية واملتوسطة
وً زلجوٌز ٌضقوَو وصٌَ٪ف ٕجًِ وهلُك ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ث٢ٙوِش
دىؽىه ٩وه ٘جةً وِضٕى  ِٓ ٧ثدل٪جًَن ،فّٕهج ِج َ٪ضّو  ًٍ٩فؾُ ثٌّ٪جٌز ،فؾُ ثدلذُ٪جس ،فؾُ
ثألِىثي ثدلْضنوِز ،فٚز ثدلّٕ٦ز ِٓ ثٌْىق١ ،ذُ٪ز ثدلٍىُز وثدلْؤوٌُز ،و٘ى ِج ؤولٕ ٨ذٗ
إمجج ٧دٌن ثٌىضجح وثدلّٕ٦جس ،وٌِثوَ ثٌذقىط وثذلُتجس ثحلىىُِز ،وثٌذٕىن وسلضٍف ثٌووثةٌ
ثدلهضّز دم٢ج ٧ثدلّٕ٦جس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز  ًٍ٩ىٌه .3ودجٌٌغُ ِٓ ٩وَ وؽىه صٌَ٪ف هورل
ِضفك ٌٍّ ٍُٗ٩ؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،إال ؤٔٗ َىؽو ثصفجق  ًٍ٩ثدل٪جًَن ثٌيت ديىٓ ًٍ٩
ؤّجّهج صٌَ٪ف ثألفؾجَ ثدلنضٍفز ٌٍّؤّْجس ،وثٌيت لو صْج٩ؤج يف ثٌىٙىي إذل ِفهىَ ِٖضٌن
ْٔذُج ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز،فُظ ِٕهج ِج ٘ى وٍّ وثِمٌ ٔى ،ٍ٩فجدل٪جًَن ثٌىُّز هتضُ
دضُٕٚف ثدلؤّْجس ث٩ضّجهث  ًٍ٩رلّى٩ز ِٓ ثدلَُثس ثٌىُّز ثٌيت صربٍ ثٌفىثًق يف ثألفؾجَ
ثدلنضٍفز ٌٍّؤّْجس يف فٌن هتضُ ثدل٪جًَن ثٌٕىُ٩ز دضُٕٚف ثدلؤّْجس دٚىًر ِىٝىُ٩ز ،و٘يث
دجالّضٕجه إذل ٕ٩ج ٌٙثٌضٖغًُ ثٌٌةُُْز ِغً ثٌضىٕىٌىؽُج ؤو ثٌضمُٕز ثدلْضنوِز ،4وصضّغً يف
ثِيت:
الفرع األول :املعايري الكنية
صًّٖ ٘يٖ ثدل٪جًَن ٩ ًٍ٩وه ثٌ٪جٌٍِن وًؤُ ثدلجي ولُّز ثألٙىي وٙجيف ثٌمُّز ثدلٞجفز
ولُّز ثإلٔضجػ ولُّز ثدلذُ٪جس وِ٪وي ثّضنوثَ ثٌ٢جلز ثإلٔضجؽُز ،وٌىٓ ُِ٪جً ثٌّ٪جٌز وًؤُ
ثدلجي وًلُ ثألّ٩جي يف ثدلؤّْز ُ٘ ؤوغٌ ث٩ضّجهث  ًٍ٩ثدلْضىي ثٌ٪جدلٍ يف صٌَ٪ف ثدلؤّْجس
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،وىٌه ٌْهىٌز ثٌض٪جًِ يف ثحلٚىي  ًٍ٩ثدلٍ٪ىِجس ثدلضٍ٪مز هبُ و٘يث ِج
ّٕضٕجوٌٗ ِٓ مالي ثِيت:
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أوال  -معيار عدد العنال:
َ٪ضرب ٩وه ثٌّ٪جي ثألوغٌ ثّضنوثِج يف ثٌضَُُّ دٌن فؾُ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
ووذًنر ثحلؾُ فُظ َضٌثوؿ ٩وه ثٌّ٪جي يف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دجمضالف وً هوٌز
وِمىِجهتج ثاللضٚجهَز ،ففٍ ِ ُ٦٪ثٌووي ثٌٕجُِز صلو ؤْ ٩وه ثٌّ٪جي يف ثدلؤّْجس َضٌثوؿ ِج
دٌن ٩جًِ وثفو إذل ٩ 50جِالٌ ،ىٓ ثّضنوثَ ثٌضمُٕجس ثحلوَغز يف د ٜ٪ثدلؤّْجس ؽ ً٪فؾُ
ثٌّ٪جٌز َضٞجءي ِمجًٔز دجدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثٌىذًنر ثحلؾُ ثٌيت ال صْضنوَ
ثٌضىٕىٌىؽُج ،ألْ ٖٔج١جس ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وجٔش ّجدمج ص٪ضّو فم ًٍ٩ ٠ثدلهجًر
ثٌُووَز وإِىجُٔجس ثٌ ًّ٪دجٌوًؽز ثألوذل ،وذليث صغًن ثّضنوثَ ُِ٪جً ثٌّ٪جٌز يف ثدلور ثألمًنر
 ٓ٩ثدلور ثٌْجدمز وّقوه حلؾُ ٖٔج ٟثدلؤّْز ،وِٓ مث ؤٙذـ ثدلفهىَ ؤوغٌ ص٪مُوث دجّضنوثَ
ُِ٪جً ثٌّ٪جٌز ،ألٔٗ َْضنوَ يف ثٌف ًٚدٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز  ٓ٩ثدلؤّْجس ثٌىذًنر.5
ثاىيا  -معيار رأس املال:
َ٪ضّو ٘يث ثدلُ٪جً ٌٍضَُُّ دٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز  ًٍ٩فؾُ ًؤامجي ثدلؤّْجس
فُظ صضٚف ٘يٖ ثدلؤّْجس دبقووهَز ًؤُ ثدلجي ثدلْضغٌّ فُهج فٞال  ٓ٩ثمضالف فؾّٗ ِٓ
هوٌز إذل ؤمٌي فْخ ثٌّٕى ثاللضٚجهٌ ثٌْجةو فُهج وفْخ ٖٔج ٟثدلؤّْز وَ٪ضرب ٘يث ثدلُ٪جً
ُِ٪جًث ٔموَج ِج ؽَ ٍٗ٪ضُْ دجمضالف صمُُّٗ ،الًصذج ٗ١ثًصذج١ج وعُمج دضغًنثس ثألّ٪جً
وثمضالفهج وصغًنثس ؤّ٪جً ثٌٌٚف.
وّج ؤٔٗ َضٍ٪ك مجٙز دبىؽىهثس وِذُ٪جس ثدلؤّْز ذليث جيُخ إ٩جهر صمُُّٗ مجٙز يف
ؤولجس ثٌضٞنُ.6
ثالجا  -معيار رقه األعنال:
َ٪و ًلُ ثألّ٩جي ِٓ ثدلؤٌٕثس ثدلهّز دلٌ٪فز لُّز وؤمهُز ثدلؤّْجس وصُٕٚفهج ِٓ فُظ
ثحلؾُ ،وَْضنوَ ٌمُجُ ِْضىي ٖٔج ٟثدلؤّْز ولوًثهتج ثٌضٕجفُْز ،وَْض٘ ًّ٪يث ثدلمُجُ
دٚىًر وذًنر يف ثٌىالَجس ثدلضقور ثألٌَِىُز وؤوًودج و٘ى ٌَصذ ٠ؤوغٌ دجدلؤّْجس ثٌٕٚجُ٩ز،
١ذمج ذليث ثدلُ٪جً فئْ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر صضُْ دٚغٌ ِذُ٪جهتج ِٓ فُظ ثٌىُّز وثٌمُّز ِمجًٔز
دجدلؤّْجس ثدلضىّ٢ز وثٌىذًنر وّج ؤهنج صٌصذ ٠دجألّىثق ثحملٍُز الًصذج١هج هبج ِٓ ٔجفُز ،ؤو ٌ٪وَ
لوًهتج ٌٕ ًٍ٩فجى إذل ثألّىثق ثخلجًؽُز وٌَصذ ٠دججلهىه وثٌضىٍفز ثدلٕجّذز ِٓ ٔجفُز ؤمٌي
وال٩ضذجًثس ثدلٕجفْز.7
ولو ث٩ضّوٖ ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ يف صٌَ٪فٗ ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ؤٌ لجَ دضقوَو
فو ؤل ًٚال ديىٓ ذبجوٍٖ وإال ث٩ضربس غًن ىٌه ،و٘ى ٍُِ 04جً هَٕجً ؽَثةٌٌ.
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الفرع الجاىي :املعايري اليوعية "الوصفية"
دج٩ضذجً ثدل٪جًَن ثٌىُّز غًن وجفُزٌ ،ضىُٝـ ثحلووه ثٌفجٍٙز دٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز ثٌىذًنر فئٔٗ َضُ إهًثػ ِ٪جًَن ٔىُ٩ز صربٍ مٚجة٘ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
دٖىً ؤهق ،8وثٌيت صضّغً يف ثِيت:

9

أوال  -معيار الشكل القاىوىي:
َضىلف ٕىً ثدلؤّْز ثٌمجٔىشل ١ ًٍ٩ذُ٪ز ًؤُ ثدلجي وويث ِٚجهًٖ وفؾّٗ ،ف٪جهر ِج
صإمي ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٕىً ثدلٖجًَ ٨ثٌ٪جةٍُز وثٌٌٖوجس ثٌضٞجُِٕز ؤو ثٌىوجالس ،ؤو
ٌٕوجس ثٌضىُٙز دجألّهُ ،10وٌٕوجس ثحملجٙز ،ثدلهٓ ثٌٚغًنر ثإلٔضجؽُز وثحلٌفُزٕٙ ،ج٩جس
ِٕضؾجس وثحملالس ثٌضؾجًَز ،ثدل٢جد ٨ثألّىثق ثدلٌوََز ،ثدلَثً ،٧دجإلٝجفز إذل وًٕجس ثٌُٚجٔز،
ثإلٙالؿ وويث ؤّ٩جي ثٌذٕجء وثألٕغجي ثٌّ٪ىُِز.11
ثاىيا  -معيار املشؤولية:
فْخ ٘يث ثدلُ٪جً صىىْ ثدلْؤوٌُز ثدلذجٌٕر وثٌٕهجةُز ٌٍّجٌه وثٌيٌ َىىْ يف وً ثحلجالس
٘ى ٙجفخ ثٌمٌثً هثمً ثدلؤّْز وٌٗ صإعًن ١ ًٍ٩ذُ٪ز ثٌضٕ ُُ٦وؤٍّىح ثإلهثًر،فجدلوٌَ ؤو ثدلجٌه
َؤىٌ ثٌ٪وَو ِٓ ثٌى٥جةف يف ولش وثفو وجإلٔضجػ ،ثإلهثًر،ثٌضّىًَ،ثٌضْىَك وٍ٘ ٍُّ٩جس صىٍ٧
يف ثدلؤّْجس ثٌىذًنر ٩ ًٍ٩ور ؤٕنجٗ وثٌيت ص٦هٌ ثٌفٌق دُٕهج ودٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز فىت وثْ ثّضنوَ ِجٌه ؤو ِوٌَ ثدلؤّْز د ٜ٪ثدلْج٩وَٓ (زلجّخ).12
ثالجا  -معيار درجة االستقاللية املالية:
ٕ٘جن ِٓ َ٪ضرب ؤْ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٍ٘ ثٌيت صىىْ ِْضمٍز ِجٌُج ؤٌ ؤهنج
سبٍه  ًٍ٩ثأللً ً ِٓ % 50ؤُ ِجذلج وٌىٓ يف د ٜ٪ثٌووي لو صىىْ ثٌْٕذز ؤلً ِٓ ىٌه ،وِهّج
وجْ ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ ص٪جًَف سلضٍفز يف سلضٍف ثٌذٍوثْ ،فئْ وؽىه صٌَ٪ف
وثٝـ وزلوه هثمً ثٌذٍو ثٌىثفو ٌٝوًٌ وىٌه ِٓ ؤؽً ٍَجهر وفجءر ثٌربثِؼ وثالِضُجٍثس
ثدلموِز ذلج ،وصٌُٕو ثّضنوثَ ثدلىثًه ثدلجٌُز وّٝجْ وٙىذلج ٌٍهوف ثدلٕٖىه.13
دجّضمٌثء ٔ٘ ثدلجهر  ..." :05صْضىيف ُِ٪جً ثالّضمالٌُز وّج ٘ى زلوه يف ثٌٕم٢ز 03
ؤهٔجٖ".
وصّٕٞش ثٌٕم٢ز ثٌغجٌغز ِٓ ٔفِ ثدلجهر ؤْ "ثدلؤّْز ثدلْضمٍز ٍ٘ وً ِؤّْز ال ديضٍه
ًؤامجذلج دبموثً  % 25فّج ؤوغٌ ِٓ لذً ِؤّْز ؤو رلّى٩ز ِؤّْز ؤمٌي ،ال َٕ٢ذك ٍُ٩هج
صٌَ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز".
ِٓ مالي ٘يٖ ثدلجهر ،صذٌن ؤْ ؤالّضمالٌُٗ ثدلمٚىه هبج ٍ٘ ثّضمالٌُز ًؤُ ثدلجي ،وىٔٗ
صىؽو ثّضمالٌُجس ؤمٌي ثدلضّغٍز يف إثّضمالٌُز ثٌضًُْن ،وثّضمالٌُٗ ثٌيِز ثدلجٌُز ،فُٕذغٍ ًٍ٩
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وً ِؤّْز فىت َٕ٢ذك ٍُ٩هج صٌَ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ؤْ َىىْ ًؤامجذلج شلٍىء ذلج
دٚفز وٍُز دْٕذز  % 100ؤو دٚفز ؽَةُز ال صًٚن إذل ْٔذز ً ِٓ % 25ؤُ ِجذلج ٌىٍٍ ِٓ
لذً ِؤّْز ؤمٌي و٘ى ٌٕ٩ ٟجَ يف ًؤُ ِجي ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز.
ٌىٓ ِٓ مالي ثّضمٌثء ٔ٘ ثدلجهر ثٌْجد٪ز ِٓ ىثس ثٌمجٔىْ  02 - 17صلو ثٔٗ َىؽو
ثّضغٕجء  ٌٟٕ ٓ٩ثالّضمالٌُز يف ًؤُ ثدلجي ثحملوه ح  ،%25فإؽجٍ ؤْ سبضٍه ٌٕوٗ ؤو رلّىٗ٩
ٌٕوجس ثٌٌؤامجي ثالّضغّجًٌ ؽَء ِٓ ًؤامجي ثدلؤّْز ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز َ ًٚإذل فووه
 ، %49وصذمً ٍَّٖهج صٌَ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،و٘ى ثالّضغٕجء ثٌيٌ دل صٕ٘ ٍُٗ٩
ثدلجهر  ِٓ 04ثٌمجٔىْ ثدلٍغً ًلُ .1418 - 01
الفرع الجالح :تعريف املشرع اجلزائري للنؤسشات الصغرية واملتوسطة
ويف إ١جً ُّجّز ثٌووٌز يف صٕىَ ٨ثاللضٚجه ؤوغٌ ِٓ ؤٌ ولش ِ ًٞوصٖؾُ ٨وه ُ٩إٖٔجء
ثٌغٌور مجًػ ثٌٌَ ٨ثٌذضٌورل مت ص٪وًَ ثٌمجٔىْ ًلُ 18/01

15

دبىؽخ إلٌثً وٍثًر ثدلؤّْجس

ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثٌٕٚج٩جس ثٌضمٍُوَز ثٌمجٔىْ ثٌضىؽُهٍ ٌض٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز و٘ى ثٌمجٔىْ ًلُ ِ 02-17ؤًك يف ً 11دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1438ثدلىثفك يَٕ 10جٌَ
ّٕز  ،162017ثٌيٌ محً مجُ ٨ثأل ٌ١ثٌضُُّٕ٦ز وثٌمجٔىُٔز ثٌيت صٕ٘ ُ٦يٖ ثدلؤّْجس ،فُظ
ؽجء يف ثدلىثه  ًٍ٩ 10/9/8/5ثٌضىثرل ثإل١جً ثٌمجٔىشل ٌضٌَ٪فهج ،وألوي ٌِر ،صٌ٪ف ثدلؤّْز
ثخلجٙز إ١جً لجٔىشل يف ثجلَثةٌ.
ولو صِ ّٓٞفهىِج ثلضٚجهَج ٌٍّؤّْز ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وىٌه دجٌضٌوَُ  ًٍ٩فؾّهج،
وذبوً ثإلٕجًر إذل ؤْ ثدل٪جًَن ثدل٪ضّور يف سلضٍف ثٌووي ٌضُٕٚف ٘يٖ ثدلؤّْجس غًن ِىفور
فُظ زبضٍف دجمضالف ثلضٚجهَجس وً هوٌز.17
وصٌ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِهّج وجٔش ١ذُ٪ضهج ثٌمجٔىُٔز ،دإهنج ِؤّْز إٔضجػ
ثٌٍْ ٨و /ؤو ثخلوِجس.
 صٖغً ِٓ وثفو ( )1إذل ِجةضٌن ومخٌْن (ٕ )250نٚج، ال َضؾجوٍ ًلُ ؤّ٩جذلج ثٌْٕىٌ ؤًد٪ز (ِ )4الًَن هَٕجً ؽَثةٌٌ ،ؤو ال َضؾجوٍ رلّى ٧فٍُٚضهجثٌْٕىَز ٍُِجً ( )1هَٕجً ؽَثةٌٌ،
 صْضىيف ُِ٪جً ثالّضمالٌُز وّج ٘ى زلوه يف ثٌٕم٢ز  3ؤهٔجٖ.املطلب الجاىي :احلدود املعترب لتخديد رقه أعنال أو دلنوع احلصيلة
ٍ٘ صٍه ثدلضٍ٪مز دأمٌ ٖٔجِ ٟمفً ِور ٕ )12( ٌٖ٩هٌث.

 - 1املؤسشة املشتقلة :وً ِؤّْز ال ديٍه ًؤامجذلج دبموثً  % 25فّج ؤوغٌ ِٓ لذً ِؤّْز

ؤ رلّى٩ز ِؤّْجس ؤمٌي ال َٕ٢ذك ٍُ٩هج صٌَ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز.18
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 - 2املؤسشة املتوسطة :صٌ٪ف ثدلؤّْز ثدلضىّ٢ز دإهنج ِؤّْز صٖغً ِج دٌن مخٌْن ()50
إذل ِجةضٌن ومخٌْن (ٕ )250نٚج ،وًلُ ؤّ٩جذلج ثٌْٕىٌ ِج دٌن ؤًدّ٪جةز (ٍُِ )400ىْ هَٕجً
ؽَثةٌٌ إذل ؤًد٪ز (ِ )4الًَن هَٕجً ؽَثةٌٌ ؤو رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز ِج دٌن ِجةضٌن ()200
ٍُِىْ هَٕجً ؽَثةٌٌ إذل ٍُِجً ( )1هَٕجً ؽَثةٌٌ.19
 - 3املؤسشة الصغرية :صٌ٪ف ثدلؤّْز ثٌٚغًنر دإهنج ِؤّْز صٖغً ِج دٌن ٌٖ٩ر ( )10إذل

صْ٪ز وؤًدٌ٪ن (ٕ )49نٚج ،وًلُ ؤّ٩جذلج ثٌْٕىٌ ال َضؾجوٍ ؤًدّ٪جةز (ٍُِ )400ىْ هَٕجً
ؽَثةٌٌ ،ؤو رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز ال َضؾجوٍ ِجةضٌن (ٍُِ )200ىْ هَٕجً ؽَثةٌٌ.20
 - 4املؤسشة الصغرية جدا :صٌ٪ف ثدلؤّْز ثٌٚغًنر ؽوث دإهنج ِؤّْز صٖغً ِٓ ٕن٘
( )01وثفو إذل صْ٪ز ( )09ؤٕنجٗ ،وًلُ ؤّ٩جذلج ثٌْٕىٌ ؤلً ِٓ ؤًدٌ٪ن (ٍُِ )40ىْ هَٕجً
ؽَثةٌٌ ،ؤو رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز ال َضؾجوٍ ٍُِ )20( ٌَٖٓ٩ىْ هَٕجً ؽَثةٌٌ.21
فىً ِؤّْز صٖغً ٩وهث ؤورب ِٓ ٘يٖ ثألًلجَ زبٌػ  ٓ٩ؤٕٙجف ٘يٖ ثدلؤّْجس وصٕٚف
 ّٓٝثدلؤّْجس ثٌىربي ودجٌضجرل ديىٓ ثٌمىي إْ ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ ثّضنوَ ُِ٪جً ثٌّ٪جٌز ٌضُٕٚف
ثدلؤّْز ِٓ ثدلٚغٌر إذل ثدلضىّ٢ز ،و٘يث ثألوغٌ ثّضّ٪جال يف دجلٍ ثٌووي.
وذبوً ثإلٕجًر ؤْ ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ ثّضّو ٘يٖ ثدل٪جًَن ِٓ صىُٙز ثٌٍؾٕز ثألوًودُز
دٖإْ صٌَ٪ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،شلج َفٌْ إًثهر ثٌٍْ٢ز ثٌّ٪ىُِز ثٌضىؽٗ إذل
ثلضٚجه ثٌْىق دئدٌثَ ثصفجلُز ثٌٌٖثوز ِ ٨ثالربجه ثألوًويب وزلجوٌز ثالّٔٞجَ إذل ثدلّٕ٦ز
ثٌ٪جدلُز ٌٍضؾجًر.22
شلج ّذك ىوٌٖ َضذٌن ؤْ ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ ث٩ضّو  ًٍ٩ثدل٪جًَن ثٌغالعز ٌضُٕٚف ثدلؤّْز
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثٌيت ٍ٘ ٩وه ثٌّ٪جيُ٪ِ ،جً ًلُ ثألّ٩جي ثٌْٕىٌُ٪ِ ،جً رلّى ٧ثألٙىي،
وثٌيت ٍٔنٚهج فُّج ٍٍَ:
أ -املؤسشة املصغرة 1 ِٓ :إذل ّ٩ 9جي ،وًلُ ؤّ٩جذلج ؤلً ِٓ ٍُِ 40ىْ هػ ،وال َضؾجوٍ 20
ٍُِىْ هػ رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز.
ب  -املؤسشة الصغرية 10 ِٓ :إذل ٩ 49جًِ ،وًلُ ؤّ٩جذلج ال َضؾجوٍ ٍُِ 400ىْ هػ وال

َضؾجوٍ ٍُِ 200ىْ هػ رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز.

ج  -املؤسشة املتوسطة 50 ِٓ :إذل ٩ 250جًِ ،وًلُ ؤّ٩جذلج ٍُِ 400ىْ إذل ؤًدِ ٨الًَن

هػ ،وال َضؾجوٍ ٍُِ 200ىْ هػ إذل ٍُِ 1جً هػ رلّى ٧فٍُٚضهج ثٌْٕىَز.

املبخح الجاىي :مفهوو الصفقات العنومية والتدابري املوجهة لقطاع املؤسشات الصغرية واملتوسطة

ٔٚش ثدلجهر ثخلجِْز وثٌٌٖ٪وْ ( ِٓ )25ثٌمجٔىْ ثٌضىؽُهٍ ٌض٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر

وثدلضىّ٢ز  ًٍ٩ؤٔٗ "دٕ٪ىثْ إدٌثَ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز صْهٌ ثدلٚجحل ثدلُٕ٪ز ٌٍووٌز وٌىثفمهج ًٍ٩
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زب ُ٘ٚؽَء ِٓ ٘يٖ ثٌٚفمجس ٌٍّٕجفْز فُّج دٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،فْخ
ثٌٌٖو ٟوثٌىُفُجس ثحملوهر دبىؽخ ثٌضٕ ُُ٦ثدلّ٪ىي دٗ".23
ولو ؤٕجً هوضىً ثاللضٚجه "زلؾىح دور" ٌٍنرب ،ؤْ ص٪وًَ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ثٌٚجهً يف 7
ؤوضىدٌ  2010ثدلضٍ٪ك دضٕ ُُ٦ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ُُّ٪و صٕ ُُ٦ثٌربٔجِؼ ثٌضّٕىٌ ثخلّجٍّ
ثجلوَو ثٌيٌ ٌ٩ف ِٖجوً يف صٕفُيٖ و٘ ًٍ٩يث ثألّجُ ،فئْ ثٌض٪وًَ ثدلهُ ؤَٞج َىّٓ يف إ٢٩جء
ثٌىّجةً ثٌٌٞوًَز ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثدلٚغٌر ٌٍّْجمهز يف ثدلٖجًَ.24٨
و٘ى ِج وجْ ف٪ال فُظ ٕهو ثٌمجٔىْ ثدلٕٖب ٌٍٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ًلُ ٩ ،25236/10ور
ص٪وَالس وجْ آمٌ٘ج دبىؽخ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  ،247/15وثٌيٌ ؤٌغً ؤفىجَ ٘يث ثألمًن.
املطلب األول :مفهوو الصفقات العنومية
فىت َضْىن ٌٕج وِ ٨ٝفهىَ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ال دو ِٓ ثٌضٌ٢ق إذل صٌَ٪فهج وصذُجْ
ؤٌ١ثفهج.
26

ف٢ذمج ٌٕ٘ ثدلجهر ثٌغجُٔز ِٓ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  ، 247/15ثدلض ّٓٞثٌٚفمجس
ثٌّ٪ىُِز وصفىَٞجس ثدلٌفك ثٌ٪جَ دـ "ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٩مىه ِىضىدز يف ِفهىَ ثٌضٌَٖ ٨ثدلّ٪ىي
دٗ ،صربَ دبمجدً ِِ ٨ض٪جٌٍِن ثاللضٚجهٌَن وفك ثٌٌٖو ٟثدلٕٚىٗ ٍُ٩هج يف ٘يث ثدلٌّىَ ،لٚو
ثصلجٍ ثألٕغجي وثلضٕجء ثٌٍىثٍَ وثخلوِجس وثٌوًثّجس ،حلْجح ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور.27
ؤًٖن إذل ؤٔٗ صضٍ٢خ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وؽىه ٌ١فٌن ؤو ؤوغٌ ٔضٌ٢ق ذلُ ِٓ مالي
ثِيت:
 - 1املصاحل املتعاقدة:
ص٪ضرب ثدلٚجحل ثدلض٪جلور ثٌٌ٢ف ثألوي يف ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز ألْ وؽىه٘ج ٘ى ثٌيٌ َٞفٍ
 ًٍ٩ثٌ٪مو ٙفز ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز فُظ ٔٚش ٘ ًٍ٩يث ٔ٘ ثدلجهر ثٌْجهّز ِٓ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ
ًلُ  247/15وثٌيت صضّغً يف ثٌووٌز ،ثجلّج٩جس ثحملٍُز ،ثدلؤّْجس ثٌّ٪ىُِز ىثس ثٌ٢جد٨
ثإلهثًٌ،ثدلؤّْجس ثٌّ٪ىُِز ثخلج٪ٝز ٌٍضٌَٖ ٨ثٌيٌ حيىُ ثٌٕٖج ٟثٌضؾجًٌٕ٩ ،وِج صىٍف
دجصلجٍ ٍُّ٩ز شلىٌز ،وٍُج ؤو ؽَةُج دبْجمهز ِؤلضز ؤو هنجةُز ِٓ ثٌووٌز ؤو ِٓ ثجلّج٩جس
ثإللٍُُّز.28
 - 2املتعامل املتعاقد:
َ٪ضرب ثدلض٪جًِ ثدلض٪جلو ثٌٌ٢ف ثٌغجشل يف ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز ألٔٗ ٘ى ثٌيٌ ٍَضََ دضٕفُي٘ج
وفمج ٌٍضوثدًن ثدلضفك ٍُ٩هج وثدلضّٕٞز يف هفضٌ ثٌٌٖو ،ٟوديىٓ ؤْ َىىْ ٕنٚج ١ذُُ٪ج ؤو ِٕ٪ىَج
ؤو ٩ور ؤٕنجٗ ٍَضَِىْ إِج فٌثهي ؤو يف إ١جً ذبِّ ٨ؤّْجس و٘يث ِج ٔٚش  ٍُٗ٩ثدلجهر ِٓ 37
ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  247/15دمىذلج "ديىٓ ثدلض٪جًِ ثدلض٪جلو ؤْ َىىْ ٕنٚج ؤو ٩ور ؤٕنجٗ
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١ذٌُُ٪ن ؤو ِٕ٪ىٌَن ٍَضَِىْ دبمض ًٞثٌٚفمز إِج فٌثهي وإِج يف إ١جً ذبِّ ٨ؤلش دلؤّْجس وّج
٘ى زلوه يف ثدلجهر  81ؤهٔجٖ" ،29وؤَٞج ديىٓ ؤْ َىىْ ٩جِج ؤو مجٙج وُٕ١ج ؤو ؤؽٕذُج و٘يث ِج
ٔٚش  ٍُٗ٩ثدلور ٔ ِٓ 38فِ ثدلٌّىَ دمىذلج "ديىٓ ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور ِٓ ثؽً ربمُك ؤ٘وثفهج،
ؤْ صٍؾإ دغُز صٕفُي موِجهتج إذل إدٌثَ ٙفمجس ص٪مو ِ ٨ثدلؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌ
و /ؤو ثدلؤّْجس ثألؽٕذُز١ ،ذمج ألفىجَ ٘يث ثدلٌّىَ".
املطلب الجاىي :تقرير حق األفضلية يف الصفقات العنومية لصاحل املؤسشات الصغرية واملتوسطة
ٍَ٪خ لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز هوًث غًن ِذجٌٕ حلّجَز ثإلٔضجػ ثٌى١ين وإهِجػ ثدلؤّْجس
ثٌىُٕ١ز يف ثٌٍ٢خ ثٌّ٪ىٍِ وهوًث غًن ِذجٌٕ ؤَٞج يف صٖؾُ ٨ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
و٘يث ِج ّٕضٌ٢ق إٌُٗ ِٓ مالي ِج ٍٍَ:
الفرع األول :متتع املؤسشات الصغرية واملتوسطة بهامش األفضلية يف الصفقات العنومية

30

ص٪و ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ِٓ ثجملجالس ثٌيت صٍؾإ إٌُهج ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٌضٕفُي
ِٖجًَ ٨ثٌووٌز ثٌضجد٪ز ذلج ،ثألٌِ ثٌيٌ ديىٕهج ِٓ ثالّضفجهر ِٓ ثدلىثًه ثدلجٌُز ٌَ١ ٓ٩ك

ثالّضفجهر ِٓ ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز إذل ؽجٔخ ثخلربثس وثٌىفجءثس ثٌٕجذبز ٕ٩هج.31

ِٓ ؤؽً سبىٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ ثالّضفجهر ِٓ ؤّىثق ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز
ثٌيت سبٕـ  ًٍ٩ؤّجُ ِذوؤ ثدلٕجفْز وِذوؤ ثألفٍُٞز يف  ً٥ثفضمجً٘ج ٌٍّؤ٘الس ثدلجٌُز وثٌضمُٕز
ثٌيت صضٍ٢ذهج ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز ،و٪ٝش ثٌٍْ٢جس ثٌّ٪ىُِز ٩ور صوثدًن يف ٘يث ثٌٖإْ و٘يث ِج
ذبًٍ يف ٔ٘ ثدلجهر  ِٓ 25لجٔىْ ًلُ  02 – 17ثٌيت ؽجء فُهج " دٕ٪ىثْ إدٌثَ ثٌٚفمجس
ثٌّ٪ىُِز ،صْهٌ ثدلٚجحل ثدلُٕ٪ز ٌٍووٌز وٌىثفمهج  ًٍ٩زب ُ٘ٚؽَء ِٓ ٘يٖ ثٌٚفمجس ٌٍّٕجفْز
فُّج دٌن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،فْخ ثٌٌٖو ٟوثٌىُفُجس ثحملوهر دبىؽخ ثٌضُُٕ٦
ثدلّ٪ىي دٗ ".32
إذل ؽجٔخ ٘يث فمو ٔٚش ثدلجهر ٔ ِٓ 32فِ ثٌمجٔىْ  ًٍ٩ 02 – 17إهًثػ دٕش صفٍٍُٞ
 ّٓٝهفجصٌ ٌٕو ٟثدلٕجلٚجس وثالّضٖجًثس ثدلضٍ٪مز دجٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ثٌىُٕ١زٌ ،فجةور
ثدلض٪هوَٓ ثٌيَٓ ٍَؾتىْ ٌٍّٕجوٌز ثدلموِز ِٓ ٌ١ف ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ديٌه َىىْ
ثدلٌٖ ٧لو ؤًلً ِٓ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وِٕـ ذلج فك ثألفٍُٞز فىت يف رلجي ثدلٕجوٌز
ووً ٘يث هبوف ثٌضٖؾُ ًٍ٩ ٨إٖٔجء ٘يث ثٌٕى ِٓ ٧ثدلؤّْجس دلج ذلج ِٓ لُّز وربي ٌاللضٚجه
ثٌى١ين.33
وفك ثألفٍُٞز َ٪و ِٓ ِذجها لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز فُظ ٔ٘  ٍُٗ٩ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ
ًلُ  247-15ثدلضٍ٪ك دجٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وصفىَٞجس ثدلٌفك ثٌ٪جَ يف ٔ٘ ثدلجهر  83دمىذلج "
ديٕـ ٘جِٔ ثألفٍُٞز دْٕذز مخْز و ٌَٖٓ٩يف ثدلجةز ٌٍّٕ % 25ضؾجس ىثس ثدلٕٖإ ثجلَثةٌٌ
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و/ؤو ٌٍّؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌ ثٌيت ربىٍ ؤغٍذُز ًؤُ ِجذلج ؽَثةٌَىْ ِمُّىْ،
فُّج خي٘ ؤٔىث ٧ثٌٚفمجس ثدليوىًر يف ثدلجهر  29ؤ٩الٖ" .34
ِٓ مالي ٘يٖ ثدلجهر ٌٔي ؤْ ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ لو ٍثه يف ْٔذز ثٌضف ًُٞثدلض٪جًف ٍُ٩هج
وثدلض٪جًِ هبج ِٓ  % 15إذل  % 25وّج ٌٔثٖ ؤَٞج لو وّ٘ ِٓ ٨يث ثدلذوؤ د٪وِج وجْ َضُ ِٕقٗ فم٠
ٌٍّٕضؾجس ىثس ثأل ًٙثجلَثةٌٌ فُظ ؤٙذـ ثألٌِ ًَّٖ ثدلؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌ
وثٌيت حيىٍ ؤغٍذُز ًؤامجذلج ؽَثةٌَىْ ِمُّىْ.35
ودغُز ٌِ٪فز وُفُز ص٢ذُك ٘جِٔ ثألفٍُٞز ٙوً ثٌمٌثً ثٌىٍثًٌ ٌْٕز  ،2011وثٌيٌ
وٝـ وُفُز ص٢ذُك ٘جِٔ ثألفٍُٞز دجٌْٕذز ٌٚفمجس ثٌٍىثٍَ وؤَٞج دجٌْٕذز ٌٚفمجس ثألٕغجي
وثخلوِجس وثٌوًثّجس.36
خبٚىٗ ٙفمجس ثٌٍىثٍَ ديٕـ ٘جِٔ ثألفٍُٞز ْٔذز ٌٍّٕ %25ضؾجس ىثس ثدلٕٖإ
ثجلَثةٌٌ ،ثدل٪ٕٚز زلٍُج دٕجء  ًٍ٩صموصل ٕهجهر ؽَثةٌٌ ثدلٕٖإ ِٓ ٌ١ف ثدلض٪هوَٓ ثدلٌُٕ٪ن،
فُظ صٍُْ ٕهجهر ؽَثةٌٌ ثدلٕٖإ ،دٕجء ٍ١ ًٍ٩خ ثدلض٪هو ِٓ لذً غٌفز ثٌضؾجًر وثٌٕٚج٩ز
ثدلُٕ٪ز.37
ؤِج فُّج َضٍ٪ك دٚفمجس ثألٕغجي وثخلوِجس وثٌوًثّجس ديٕـ ٘جِٔ ؤفٍُٞز دْٕذز %25
ٌٍّؤّْجس ؤو ِىجصخ ثٌوًثّجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌ وويث ٌٍضؾّ٪جس ثدلنضٍ٢ز دْٕذز
ثحلٚز ثٌيت ربىٍ٘ج ثدلؤّْز ثجلَثةٌَز يف ثٌضؾّ ٨وديٕـ ٘جِٔ ثألفٍُٞز ثدليوىً يف ثٌفمٌر
ثٌْجدمز فمٌٍّ ٠ؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌٕ ،ن٘ ١ذُ ٍ٪ؤو ٌٕوز حيىٍ ؤغٍذُز
ًؤُ ِجذلج ثالؽضّج ٍ٩ؽَثةٌٌَن ِمُّىْ ويف فووه ثحلٚز ثٌيت حيىٍ٘ج ثجلَثةٌَىْ
ثدلمُّىْ.38
الفرع الجاىي :االستعاىة بالصفقات الوطيية
ص٪ضرب ثٌٚفمجس ثٌىُٕ١ز ثّضغٕجءث ِ ًٍ٩ذوؤ ثدلْجوثر دٌن ثدلض٪جٌٍِن ثاللضٚجهٌَن يف رلجي
ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز فّٓ مالي ٝغ ٠ثدلؤّْجس وثدلض٪جٌٍِن ثٌىٌُٕ١ن لًٌس ثٌووٌز ِٕـ ٘جِٔ
ؤفٍُٞز ذليٖ ثألمًنر دٖىً سلضٍف  ٓ٩ثذلجِٔ ثدلمًٌ يف ثدلجهر  ِٓ 83ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ -15
 ،247و٘ى فٌِجْ ثدلض٪جٌٍِن ثألؽجٔخ ِٓ صموصل ٌ٩وٝهُ يف ثٌٚفمجس ثٌىُٕ١ز وَ٦هٌ ٘يث يف
ثٌفمٌر ثألوذل ِٓ ٔ٘ ثدلجهر  ِٓ 85ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  247-15وثٌيت ٔٚش  ًٍ٩ؤٔٗ "ٕ٩وِج
َىىْ ثإلٔضجػ ثٌى١ين ؤو ؤهثر ثإلٔضجػ ثٌى١ين لجهًَٓ  ًٍ٩ثالّضؾجدز ٌٍقجؽجس ثٌىثؽخ صٍذُضهج
ٌٍٍّٚقز ثدلض٪جلور فئْ ٘ ًٍ٩يٖ ثألمًنر ؤْ صٚوً ه٩ىر ٌٍّٕجفْز وُٕ١ز ٌِِ ٨ث٩جر فجالس
ثالّضغٕجء ثدلٕٚىٗ ٍُ٩هج يف ؤفىجَ ٘يث ثدلٌّىَ" .39
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ٍَ٢ك ٘ ًٍ٩يٖ ثٌٍُّ٪ز زب ُ٘ٚثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز،ثٌيٌ صىّٓ ؤمهُضٗ يف وىْ ؤٔٗ َّْـ
ٌٍّؤّْجس ثٌىُٕ١ز ٩جِز وثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز  ًٍ٩وؽٗ ثخلٚىٗ يف ثصلجٍ ثٌٚفمجس
ثٌّ٪ىُِز فضّٕـ ذلج ؤفٍُٞز ٌَ١ ٓ٩ك ثحلو ِٓ ثٌومىي إذل ثدلٕجفْز ،فجدلٍٚقز ثدلض٪جلور ذلج
ثحلك يف و ٨ٝثٌٌٖو ٟثٌيت صٌث٘ج ِٕجّذز وديٌه ربو ِٓ ثدلٕجفْز وربٌ٘ٚج يف رلّى٩ز
ُِٕ٪ز ِٓ ثدلض٪جٌٍِن ،و٘يث ًثؽ ٨إذل مٚىُٙز ثٌٚفمز ،40وَىىْ ٘يث ِٓ مالي ِٕجلٚز
زلووهر ؤو دجّضٖجًر ثٔضمجةُز ؤو َِثَور صْضغين ثدلض٪جًِ ثألؽٕيب و٘يث ِج ؤٕجًس إٌُٗ ثدلجهر
 ِٓ 85ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  247-15ولو صىىْ ؤَٞج دئؽٌثء ثٌضٌث ٍٝثٌذُْ ٠ؤو ثٌضٌث ٍٝد٪و
ثالّضٖجًر ثٌيٌ جلإس إٌُٗ ثٌووٌز وغًنث فُظ مت ث٩ضذجًٖ يف ؤفو ثٌفضٌثس ٘ى ثأل ًٙوثٌو٩ىر
إذل ثدلٕجفْز ثّضغٕجء ،41وديٌه ديٕـ ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور فٌَز ثمضُجً ثدلض٪جًِ ثاللضٚجهٌ ،وِٓ
ثألٕىجي ؤَٞج ؤْ صمىَ ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور دجإل٩الْ  ٓ٩ثٌٚفمز زلٍُج حبُظ صضّىٓ ثدلؤّْجس
ثٌمٌَذز ِٕهج فم ِٓ ٠ثٌومىي إذل ثدلٕجفْز ،فىً ٘يٖ ثألٕىجي صُٞك ِٓ ثدلٕجفْز وص ٍ٢٪ؤوغٌ
ف٦ىٌٍّ ٣ؤّْجس ثٌىُٕ١ز ّ٩ىِج وثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز مٚىٙج ثحلٚىي  ًٍ٩ؤورب
ْٔذز ِٓ ثٌٍ٢خ ثٌّ٪ىٍِ.
الفرع الجالح :الصفقات املخصصة لفائدة املؤسشات الصغرية واملتوسطة
ص٪ضرب ثٌٚفمجس ثدلنٚٚز (ثحملؾىٍر) ؽجٔخ آمٌ ِٓ ثالِضُجٍثس ثدلّٕىفز ٌٍّض٪جًِ
ثٌى١ين  ًٍ٩فْجح ثدلض٪جًِ ثألؽٕيبٌ ،ىٓ ٌُِ دضف ًُٞثدلض٪جًِ ثٌى١ين  ًٍ٩ثدلض٪جًِ ثألؽٕيب،
دً حبٌِجْ ٘يث ثألمًن ِٓ ثٌومىي يف ٘يث ثٌٕى ِٓ ٧ثٌٚفمجس فُظ ٔ٘ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ -15
 ًٍ٩ 247زب ُ٘ٚثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٌٙثفز ٌذ ٜ٪ثدلؤّْجس ،وّج وًه يف ٔ٘ ثدلجهصٌن 86
و 87فُظ ٔٚش ثدلجهر  ِٕٗ 86دمىذلج "زب ٘ٚثخلوِجس ثدلٌصذ٢ز دجٌٕٖج١جس ثحلٌفُز ثٌفُٕز
ٌٍقٌفٌُن ،وّج ٘ى ٌِ٪فٌن يف ثٌضٌَٖ ٨وثٌضٕ ُُ٦ثدلّ٪ىي هبّجِ ،ج٩وث يف فجٌز ثالّضقجٌز ثدلربًر
لجٔىٔج ِٓ ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور دجّضغٕجء ثخلوِجس ثدلًْنر دمىث٩و مجٙز ربوه ص٢ذُك ؤفىجَ ٘يٖ
ثدلجهرٕ٩ ،و ثحلجؽز ،دبىؽخ لٌثً ِٓ ثٌىٌٍَ ثدلىٍف دجدلجٌُز"  ،42وؤَٞج ٔٚش ثدلجهر  87دمىذلج
"ٕ٩وِج ديىٓ صٍذُز د ٜ٪فجؽجس ثدلٚجحل ثدلض٪جلور ِٓ لذً ثدلؤّْجس ثدلٚغٌر ،وّج ٍ٘ ٌِ٪فز يف
ثٌضٌَٖ ٨وثٌضٕ ُُ٦ثدلّ٪ىي هبّج " ،فئٔٗ جيخ  ًٍ٩ثدلٚجحل ثدلض٪جلور إال يف ثحلجالس ثالّضغٕجةُز
ثدلربًر لجٔىٔج وّج َٕذغٍ زب٘ ُ٘ٚيٖ ثخلوِجس ذلج فٌَٚج ٌِِ ٨ث٩جر ؤفىجَ ٘يث
ثدلٌّىَ...ثخل .43
ٔالف ٤ؤْ ثدلجهصٌن مٚٚش ؽجٔخ ِٓ ثٌٚفمجس إذل ثدلؤّْجس ثٌىُٕ١ز هوْ غًن٘ج و٘يث
ِج َ٪ىه  ًٍ٩ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دفجةور وذًنر وىهنج ص ّٓٞفٚىذلج  ًٍ٩فو ؤهسل ِٓ
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ثٌٚفمجس ثدلربرلز ِٓ ٌ١ف ثٌووٌز ّىثء صٍ٪ك ثألٌِ دبؤّْز فٌفُز ؤو ؤٌ ٔى ٧آمٌ ِٓ
ثدلؤّْجس ثدلٚغٌر يف فووه  ِٓ % 20ثٌٍ٢خ ثٌّ٪ىٍِ ويف ٕىت ثجملجالس.44
املبخح الجالح :ضرورة التعامل الجيائي مع املؤسشات الصغرية واملتوسطة "املياولة"
يف  ً٥ثٌضقوَجس ثٌىذًنر ثٌيت فٌٝضهج ثٌضقىالس ثاللضٚجهَز ثحملٍُز وثٌووٌُز ،ؤوو
ثٌ٪وَو ِٓ ًؽجي ثألّ٩جي ثإللضٚجه  ًٍ٩فضُّز ث٩ضّجه ٩مو ثدلٕجوٌز وجّضٌثذبُز ثلضٚجهَز يف
وً ثٌم٢ج٩جس ثاللضٚجهَزٌ٦ٔ ،ث ٌٍووً ثٌيٌ صضَُّ دٗ دج٩ضذجً٘ج ثحملٌن ٌ٪اللجس ثٌض٪جوْ دٌن
سلضٍف ثدل ؤّجس ثاللضٚجهَز ،ذليث دجس ِٓ ثٌٌٞوًٌ ثٌٍؾىء إٌُهج وإٍّىح َ٪ضّوٖ ثدلمجوٌٌن
ٌضٕفُي ثٌٍُّ٪جس ثٌىربي وثدل٪مور وفىت ثٌذُْ٢ز ِٕهج دلج صىفٌٖ ِٓ َِثَج ٘جِز ذلُ ،ؤٌ٦ث
ٌالمهُز ثٌىربي ثٌيت َىضُْهج ِىٝى ٧ثدلٕجوٌز يف هًثّضٕج ثًصإَٕج ثحلوَظ ٕ٩هج  ّٓٝزلجوً
ثٌوًثّز ِٓ مالي ثِيت.
املطلب األول :التعريف الفقهي واإلقتصادي لعقد املياولة وطبيعته القاىوىية
صٌ٢ق ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ إذل ثٌض٪جًِ ثٌغجٔىٌ يف ثٌمجٔىْ ثدلوشل ربش ثُّ ثدلمجوٌز
ثٌفٌُ٩ز فُّٕج صٌ٢ق ٌٍ٪مىه ثٌىثًهر  ،ًّ٩ ًٍ٩فُظ ٔ٘ ِٓ مالي ثدلجهر ِ ًٍ٩ ِٕٗ 564ج
ٍٍَ" :جيىٍ ٌٍّمجو ي ؤْ َىوً صٕفُي ثٌ ًّ٪يف مجٍضٗ ؤو يف ؽَء ِٕٗ إذل ِمجوي فٌ ٍ٩إىث دل
ديٕ ِٓ ٗ٪ىٌه ٌٕ ٟيف ثٌ٪مو ؤو دل صىٓ ١ذُ٪ز ثال٩ضّجه  ًٍ٩وفجءصٗ ثٌٖنُٚز ،وٌىٓ َذمً يف

٘يٖ ثحلجٌز ِْتىال  ٓ٩ثدلمجوي ثٌفٌ ٍ٩ذبجٖ ًح ثٌ.45 "ًّ٪

وصلوٖ صىٍُ ٌِ ٕٗ٩ر ؤمٌي يف لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٌْٕز  2015ربش ثُّ ثدلٕجوٌز
فُظ ص٪ضرب ثدلٕجوٌز ِٓ ؤُ٘ ثٌُِجس ثٌيت ؽجءس ٌضىُّ٢ٔ ٨جق ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
وثٌيت صٌ٢ق ذلج ٔ٘ ثدلجهر  140ثٌفمٌر  ِٓ 02ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  247-15دمىذلج "ديىٓ ثدلض٪جًِ
ثدلض٪جلو ٌٍٍّٚقز ثدلض٪جلور ِٕـ صٕفُي ؽَء ِٓ ثٌٚفمز دلٕجوي دىثّ٢ز ٩مو ِٕجوٌز ،فْخ
ثٌٌٖو ٟثدلٕٚىٗ ٍُ٩هج يف ٘يث ثدلٌّىَ ،وِهّج َىٓ ِٓ ؤٌِ ،ال ديىٓ ؤْ صضؾجوٍ ثدلٕجوٌز ؤًدٌ٪ن
يف ثدلجةز ( ِٓ )% 40ثدلذٍغ ثإلمججرل ٌٍٚفمز..ثخل ".46
ِٓ مالي ثدلجهصٌن ٌٔي ؤْ ثدلٕجوٌز ٩مو َربَ دٌن ثدلض٪جًِ ثدلض٪جلو وِض٪جًِ آمٌ ،ؤٌ ٩مو
عجٔىٌ َض٪هو ِٓ مالٌٗ ٘يث ثألمًن دئصلجٍ ِج ؤووً ٌٗ ِٓ موِجس دبىؽخ ٩مو و٘يث َ٪ين ؤْ
ثدلٌٖ ٧دل جيرب ثدلض٪جًِ ثاللضٚجهٌ  ًٍ٩صٕفُي ِىٝى ٧ثٌٚفمز دبفٌهٖ دً صٌن ٌٗ ثحلٌَز يف
ِٕـ فٚز ِٓ ثٌٚفمز يف ثحلووه ثدلٕٚىٗ ٍُ٩هج يف لجٔىْ ثٌٚفمجس إذل ِض٪جًِ آمٌ ًَّْ
ثدلض٪جًِ ثٌغجٔىٌ.47
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الفرع األول :التعريف الفقهي واالقتصادي لعقد املياولة
أوال  -التعريف الفقهي:
ٌَ٪ف ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذج ٓ١دإٔٗ "ثٌضٌٚف ثٌيٌ دٌِٗ ثدلض٪جلو يف ثٌ٪مو ثأل ٨ِ ٍٍٙثٌغًن
دمٚو صٕفُي ؽَء ِٓ زلً ثٌ٪مو ؤو صٕفُي ثٌضَثِجصٗ ثٌض٪جلوَز ،48وٌ٩فٗ ؽجٔخ آمٌ ِٓ ثٌفمٗ
دإٔٗ " ثٌفىٌر ثٌيت َ ٨ٍ٢ٞدبمضٞجٖ ثدلض٪جلو ثأل ،ٍٍٙثٌيٌ ثمضجًصٗ ثإلهثًر دجٌومىي د٪اللز
لجٔىُٔز ِٓ ٌ١ف عجٌظ ٌضٕفُي ؽَء ِٓ ِىٝى ٧ثٌض٪جلو ،حبُظ َ ً٦ثدلض٪جلو ثألِْ ٍٍٙتىال ٓ٩
صٕفُي ثٌ٪مو دٌِضٗ ؤو ٝجِٕج ذليث ثٌٌ٢ف ثٌيٌ ٍَ٢ك  ٍُٗ٩ثدلض٪جلو ِٓ ثٌذج."ٓ١
ثاىيا  -التعريف االقتصادي لعقد املياولة:
َْضٌ ًّ٪ف ٤ثدلٕجوٌز ؤو ثدلمجوٌز يف ثجملجي ثاللضٚجهٌ إى َمجي َ ًّ٪دٌَ٢ك ثدلٕجوٌز ؤو
ثٔٗ َمجوي ِٓ ثٌذجٕ٩ ٓ١وِج َىىْ ٍدجةٕٗ ٌُْىث ُ٘ ثدلْضهٍىٌن ثٌٕهجةٌُنٌ ،ىٕٗ ٌُِ ِؤّْز ؤو
٩ور ِؤّْجس ٍَؾإ إٌُهج الصلجٍ د ٜ٪ثألّ٩جي ،ؤو ٌٕٚج٩ز ؽَء ؤو ٩ور ؤؽَثء صومً يف صٌوُخ
ثدلٕضىػ ثٌٕهجةٍ ،وهبيث ثٌىٝىؿ ٔىىْ دٚوه ِمجوٌز ِٓ ثٌذج ٓ١يف وً ٌِر ٍَؾإ فُهج ِض٪جًِ
ثلضٚجهٌ إذل ِض٪جًِ ؤمٌ ِْضً ٌُ ٕٗ٩ضىذل دوال ِٕٗ صٕفُي ٌ٪ِ ًّ٩ن ،ؤو  ٨ٕٙؽَء ِٓ
ثألؽَثء ثدلْضٍّ٪ز يف ٕٙج٩ز ثدلٕضىػ ثٌٕهجةٍ.49
َضٞـ ِٓ مالي ٘يث ؤٔٗ وفمج ذليث ثدلفهىَ صضَُّ ثدلٕجوٌز دىؽىه ٩اللز ِذجٌٕر دٌن
ثدلٕجوي ثٌٌةٍُْ وثدلمجوي ثٌفٌ ،ٍ٩فُظ صضؾْو يف ٩مو وثفو دٌن ثٌٌ٢فٌن ،وال وؽىه ٌ٪اللز
دٌن ثدلمجوي ثٌفٌ ٍ٩وثٌٖن٘ ثدلْضفُو ِٓ ثٌ ًّ٪ثدلٕؾَ ؤو ثدلٕضىػ ثٌٕهجةٍ ،إى َذمً ثدلْضهٍه
رلهىال ٌٍّمجوي ثٌفٌ.ٍ٩
ذبوً ثإلٕجًر إذل ؤْ ثٌمجٔىْ ثٌضىؽُهٍ ٌض٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ًلُ -17
 02لو ٔ٘ ِ ًٍ٩فهىَ ثدلٕجوٌز يف ِجهصٗ  30دمىذلج "ص٪ضرب ثدلٕجوٌز ثألهثر ثدلفٍٞز ٌضىغُف ُْٔؼ
ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز،رب ً٦ثدلٕجوٌز دُْجّز صٌلُز وص٢ىٌَ هبوف ص َََ٪صٕجفُْز
ثاللضٚجه ثٌى١ين".50
الفرع الجاىي :طبيعة عقد املياولة
جيّ ٨ثٌفمٗ  ًٍ٩ث٩ضذجً ثدلٕجوٌز دبفهىِهج ثٌىثًه يف ثٌمجٔىْ ثدلوشل ٙىًر ص٢ذُمُز دلفهىَ
ثٌ٪مو ِٓ ثٌذج ،ٓ١وديٌه َىىْ وؽىه ٘يث ثٌ٪مو ٌِصذ ٠دٖىً ؤّجٍّ دىؽىه ٩مو ِمجوٌز ّجدك
ٌٗ ٌُضذ٩ ِٓ ٗ٪ور ؽىثٔخ ٔ ٌ٦الٕضٌثوهّج يف زلً وثفو.
إْ ٩ذجًر ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذجٌُْ ٓ١ش ٌِثهفٗ دٖىً هثةُ دلٍ٢ٚـ ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز إال يف
د ٜ٪ثحلجالس ثحملووهر ودٚىًر مجٙز يف ثٌٕٚج٩جس ثٌٞنّز ٕٙج ٗ٩ثٌُْجًثس ،فُظ ال
َْض ٨ُ٢ثدلٕجوٌىْ ثدلذجٌٕوْ صٍذُز وجفز ثفضُجؽجس ِ ٍ٪ٕٚثٌُْجًثس ِٓ مجُ ٨ثدلىىٔجس وثٌم٨٢
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ثٌالٍِز ذليٖ ثٌٕٚج٩ز ،وٕ٘ج ٍَؾج إذل ثدلٕجوٌز ِٓ ثٌوًؽز ثألوذل إذل ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذج ً١ؤو
ثٌفٌ ٍ٩دلىثؽهٗ ثفضُجؽجس ثدلؤّْجس ثدلموِز ٌألّ٩جي.
و ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذجَ ٓ١ىىْ وفك ٌٕوِٕ ٟهج ،ؤْ َضذ ٨ثٌ٪مو ِٓ ثٌذج٩ ٓ١موث ؤٍُٙج ّجدمج
ٌٗ ،وثْ َضذ ٨ثٌ٪مو ِٓ ثٌذج ٓ١ثٌ٪مو ثأل ٍٍٙو٘يث ٌُضقمك ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذج ،ٓ١وؤمًنث لذىي
ثٌض٪جلو ثأل ٍٍٙثألوي دجٌ٪مو ِٓ ثٌذج.51ٓ١
املطلب الجاىي :دور املياولة الصياعية "املقاولة مً الباطً" يف دعه وتطوير ىشاط املؤسشات الصغرية
واملتوسطة
صٖىً ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز زلىًث ؤّجُّج يف ثّضٌثصُؾُجس ثدلؤّْجس ثٌٕٚجُ٩ز ٌٍووي،إى
سبىٕهج ِٓ صُّٕز وص٢ىٌَ ِٕضؾجهتج وثٌٌف ِٓ ٨لوًثهتج ثٌضٕجفُْز يف ثألّىثق،شلج جي٘ ً٪يث
ثألّ ٍىح ٩جِال ؤّجُّج ٌضقٌْن ثٌموًر ثٌضٕجفُْز ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وّٝجْ
هديىِضهج يف ثألؽً ثٌ٢ىًَ وصٖؾُ ٨ثٔضٖجةهج وصٌلُضهج ِٓ مالي ثِيت:
الفرع األول :حتشني القدرة التيافشية للنؤسشات الصغرية واملتوسطة عً طريق املياولة الصياعية
ثدلَُر ثٌضٕجفُْز ٍ٘ ثٌموًر  ًٍ٩ثٌّٚىه ؤِجَ ثدلٕجفٌْن دغٌ ٛربمُك ثأل٘وثف ثٌضجٌُز
ثٌّٕى ،ثالّضمٌثً ،ثٌضىّ ،٨وثالدضىجً وثٌضؾوَو فهٍ لوًر ثدلؤّْز  ًٍ٩ؤ ٨ٝفْهج دٌن ثدلٕجفٌْن
يف ثٌْىق ِٓ ،ثؽً ثٌض٢ىً وثٌذمجء دلور ؤ١ىي ،فُظ صضقمك ثدلَُثس ثٌضٕجفُْز ٌٍّؤّْجس ِٓ
مالي ٔىٌ٩ن ًةٌُُْن مهج:
مميزات التكلفة األقل ٍ٘ :لوًر ثدلؤّْز  ًٍ٩صموصل ِٕضؾجس دإلً ودْ ٌ٪ثلً ِ٨
ِٕجفُْهج.
متييز امليتج آو اخلدمة :صىىْ دجّضنوثَ ثدلؤّْز ؤّجٌُخ ثٌضَُُّ فُظ صموَ ِٕضؾجس
ِضَُّر ِمجًٔز ِِٕ ٨جفْهج وَ٪ضمو ٍدجةٕهج ؤهنج صْضقك ثٌْ ٌ٪ثألِ ًٍ٩مجدً ثٌضَُُّ.
وصْجُ٘ ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز دٖىً وذًن يف صو ُُ٩صٕجفُْٗ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز
دج٩ضذجً٘ج ؤفو ؤُ٘ ثٌىّجةً يف ربمُك ثٌضن ٘ٚوثٌضَُّ يف ثٌ ًّ٪ثٔ٢اللج ِٓ ٩ور َِثَج ٍ٘
ثِيت:
أوال  -التخصص والرتكيز:
فُظ َ٪ضرب صٕجٍي ثدلؤّْز  ٓ٩د ٜ٪ثألّ٩جي وإٔضجػ د ٜ٪ثدلٕضؾجس ثجلَةُز يف ِؤّْجس
ؤمٌي ثوضٌ وفجءر وزبٚٚجُّ ،ؾ ً٪ثدلؤّْز صٌوَ ؽهىه٘ج  ًٍ٩ثألٖٔ٢ز ثألّجُّز ثٌيت ربىػ
فُهج  ًٍ٩مربر ووفجءيت ٩جٌُضٌن.
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ثاىيا  -التخفيف يف التكلفة:
فُظ ؤْ صفىَ ٜثدلؤّْجس ثِِٕز د٪و ثدلهجَ ٌٍّؤّْجس ثدلٕجوٌز ىثس مربر ووفجءر صفىق
مربثهتج يف ىثس ثجملجي ّ ُؤهٌ غجذل زبفُ ٜثأل٩ذجء ثٌٕجذبز  ٓ٩ثصْج ٧ثألٖٔ٢ز وصٕى٩هج
ودجٌضجرل زبفُ ٜؤ٩ذجء ثدلٌثلذز وثٌضًُْن و٘ى ِج َؤهٌ إذل ثخنفج ٛثٌضىٍفز ثٌٕهجةُز ٌٍّٕضىػ.
ثالجا  -االستغالل األمجل للطاقات:
و٘يث ِٓ مالي صفىَ ٜثدلهجَ إذل ِٓ ٘ى ؤوغٌ مربر وثمضٚجٗ وديٌه صمىَ ثدلؤّْجس
ثٌِِر دضْنًن ١جلجهتج يف رلجالس صضفىق يف ثصلجٍ٘ج.
و ٍُٗ٩فجْ ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز ِٓ مالي ٘يٖ ثدلَثَج صْجُ٘ دٖىً ؤّجٍّ يف ربمُك
وصوِ ُُ٩مىِجس ثٌضٕجفِ ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ مالي ربمُك ثٌضفىق وثٌض٢ىً وًف٨
ثجلىهر شلج َِ ٍَ٪ىجٔضهج يف ثٌْىق.
الفرع الجاىي :تشجيع إىشاء وترقية املؤسشات الصغرية واملتوسطة عً طريق أعنال املياولة
ص٪و ثدلٕجوٌز ِٓ ؤّجٌُخ ثالّضغالي ثألِغً ٌ٢جلجس ثإلٔضجػ ثدلضىفٌر ٌوي ثدلؤّْجس ِٓ
مالي صىفًن ِىىٔجس ثإلٔضجػ ٌٍٕٚج٩جس ثٌىربي ٌَ١ ٓ٩ك ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،فهٍ
وٍُّز ف٪جٌز ٌضٕ ُُ٦ثإلٔضجػ ثٌٕٚج ٍ٩ودجٌضجرل ٍَجهر ثإلٔضجػ وصٖغًُ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز ث٩ش دج٩ضذجً ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز ثفو إٕىجذلج فُظ صّْـ دضٖىً رلّى ٧ثدلؤّْجس
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ثٌيت ربُ ٠دجدلؤّْز ثٌىربي وصىفٌ ذلج ؤؽَثء ِٓ ثإلٔضجػ وّج ٘ى ثحلجي يف
ثٌ٪وَو ِٓ ثدلٕج١ك ثٌٕٚجُ٩ز ثجلَثةٌَز  ًٍ٩غٌثً ثدلٕج١ك ثٌٕٚجُ٩ز ثٌيت هتضُ دجٌٕٚج٩ز
ثدلُىجُٔىُز دجألم٘ ٕٙج٩ز ثٌُْجًثس.
ويٌه َ٪و ٖٔج ٟثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز هّ٩ج ٘جِج ٌٍٕٚج٩جس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٌَ١ ٓ٩ك
ثٌضىجًِ وثٌ ُٔ٪يف  ً٥ثدلؤّْجس ثٌىربي ثٌيت صىفٌ ذلج ثإلِىجٔجس ثدلجٌُز وثٌضمُٕز الصلجٍ
ِٖجًَ٪هج ِٓ مالي ٩مىه ثدلٕجوٌز ،فجدلؤّْجس ؤٌٚغًنٖ وثدلضىّ ٠ربضجػ دلٓ َىٍّهج وَوّ٩هج
ٌضؾجوٍ زلووهَز ِىثًه٘ج ،وٙغٌ فضقهج ثٌْىلُز و٩ؾَ٘ج  ٓ٩صىفًن ثحلّالس ثٌضْىَمُز ثدلىٍفز
ودجٌضجرل ديىٕٕج صٍنُ٘ ؤمهُز ثدلٕجوٌز يف صُّٕز ثدلؤّْجس ِٓ مالي ،لُجَ ثدلٕٖجس ثٌٚغًنر
دئٔضجػ وُّجس ِٓ ثدلىىٔجس ؤو ثألؽَثء ثٌىُّ٢ز فْخ ٍ١ذجس ثٌض٪جلو دضىٍفز ثلً وؽىهر ؤًٍ٩
ّ٩ج إىث مت إٔضجؽهج يف ثٌٌٖوجس ثٌىذًنر وؤَٞج َْج٩و ٔ٦جَ ثدلٕجوٌز  ًٍ٩ص٢ىٌَ وصٕىَ ٨ثدلٕضؾجس
١ذمج الفضُجؽجس ثٌْىق وثالّضغالي ثألِغً ٌٍ٢جلز ثدلضجفز وصإًُ٘ ثٌىفوثس ثٌٕٚجُ٩ز دبج
َ ُ٦٪لوًثهتج  ًٍ٩صٚوٌَ ِٕضؾجهتج وِىثؽهز ثدلٕجفْز يف ثألّىثق ثحملٍُز وثٌووٌُز دجإلٝجفز
إذل ثالّضنوثَ ثألِغً ٌٍّىثًه وثٌضٌٚف ثٌولُك وثحملىُ يف وّجةً إٔضجؽهج.52
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وربش ٘يث ثٌغ٢جء و ًٍ٩غٌثً ثٌضٌَٖ٪جس ثألمٌي ًّ٪َ ،ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ  ًٍ٩هُ٩
ٖٔج ٟثدلٕجوٌز وصىٌَِ ثٌ ًٍ٩ ًّ٪صٌلُضهج يف إ١جً لجٔىشل ِٕ ،ُ٦مجٙز ٌضٍه ثدلؤّْجس
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ثٌيت الٍثٌش ص٪جشل ِٓ ثٌ٪وَو وثٌىغًن ِٓ ثدلٖجوً ،و٘يث ِٓ مالي و٨ٝ
إّضٌثصُؾُز وُٕ١ز ٌضُّٕ٦هج.
فُظ دجٌ٪ىهر إذل ثٌىًثء صلو ؤْ ثدلٕجوٌز يف ثجلَثةٌ دل رب ً٦دج٘ضّجَ ثٌٍْ٢جس يف
ثٌفضٌر ثدلّضور ِٓ  1963إذل غجَز ٌ٦ٔ 1988ث ٌ٢ذُ٪ز ثٌٕ٦جَ ثٌْجةو آٔيثن ،وثٌيٌ دل َّْـ
دربوٍ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ثدلٕجوٌز غًن صٍه ثٌضجد٪ز ٌٍم٢ج ٧ثٌ٪جَ ودٚىًر ؽو زلووهر،
ؤٌ ؤٔٗ دل صىٓ ٕ٘جن ُّجّز وثٝقز ٌٍّٕجوٌز ،فّٓ ثٌٕجفُز ثاللضٚجهَز ٔالف ٤غُجح ٌىً
ؤٔىث ٧ثٌضُْٕك دٌن ثٌىفوثس ثٌوثمٍُز ٌٍّؤّْجس ثدلٕجوٌز.53
خامتة:
مضجَ ثٌمىي ؤْ ه ُ٩ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٘ى ثٌغجَز ثٌيت صْ ً٪إٌُهج
ثٌووٌز ثجلَثةٌَز ،ثألٌِ ثٌيٌ ؤهي هبج إذل ثٌضىغُف ِٓ لىثُٕٔهج ثٌوثمٍُز ثدلذجٌٕر ثٌوثّ٩ز
ذليث ثٌم٢ج ًٍ٩ ٧غٌثً ثٌمجٔىْ ًلُ  02 – 17ثٌيٌ ؤٌغً دٗ ثدلٌٖ ٧ثٌمجٔىْ ًلُ  ،18 - 01فُظ
ؤ٩جه ِٓ مالٌٗ ُٙجغز ُّجّز ؽوَور ٌض٢ىٌَ ٘يث ثٌم٢ج ٧مجٙز فُّج َضٍ٪ك دجٖٔجةٗ وثمنجةٗ
وهديىِضٗ٘ ،يث ِٓ ؽهز وِٓ ؽهز ؤمٌي لو م٘ ثدلٌٖ ٧هّ٩ج غًن ِذجٌٕمشً رلجي ثٌٚفمجس
ثٌّ٪ىُِز ثٌيٌ َ٪و ِٓ ثجملجالس ثٌيت مت صْنًن٘ج ذليث ثٌغٌ ،ٛوثٌيٌ ّجُ٘ وإْ وجْ دْٕخ
لٍٍُز ثٌيت دٍغش دْٕذز  % 25وهّجٓ ؤفٍُٞز سبٕـ ٌم٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز.
وّج َضذٌن ٌٕج ِٓ مالي ثٌوًثّز ؤْ ثٌض٪جًِ ثٌغجٔىٌ " ثدلٕجوٌز يف ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز "
ص٪و وئّضٌثذبُز ٔجؽقز ٌضٌلُز وص٢ىٌَ صٕجفُْز ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وثٌٌف٨
ِٓ لوًثهتج ثالٔضجؽُزٌَ١ ٓ٩ ،ك ثألٕنجٗ ١ذٌُُ٪ن ؤو ِٕ٪ىٌَن يف صٕفُو ثٌ٪مىه ثدلربِز ؤّجّج
ٌضٕفُي ؽَء ِٓ ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز حبُظ ال صضؾجوٍ لُّز ثٌٚفمز ِٕ %40هج ِهّج وجْ ٔى٩هج
مجٙز فُّج َضٍ٪ك دٚفم جس ثالٕغجي ثٌىربي إىث َ٪ضرب ثٌٍؾىء ثذل ثدلٕجوٌز ٌٝوًر فضُّز الدو
ِٕهج ،فُظ َىرل ثدلض٪جًِ ثدلض٪جلو ِ ٨ثدلٍٚقز ثدلض٪جلور ث٘ضّجِج وذًنث دجالٌضََ ثدل٪هو ثٌُٗ ٌضٕفُي
ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز ،ذليث ص٪و ثدلٕجوٌز وقً ثّضٌثصُؾٍ ٍَؾج ثٌُهج الصلجٍ ثٌٚفمز ثٌّ٪ىُِز ٓ٩
ٌَ١ك زبٚ ُٚهج ٌفجةور ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز هبوف صٌلُضهج وثٌضىغُف ِٓ وؽىه٘ج
ودجٌضجرل ثٌٕهى ٛدجاللضٚجه ثٌى١ين.
ِٓ مالي ٘يث وٍٗ مٍٕٚج إذل ثٌٕضجةؼ ثِصُز:
 َضٞـ ِٓ مالي ثٌوًثّز ؤٔٗ ٕ٘جن ث٘ضّجَ وصإوُو ٌَٙـ  ًٍ٩فضُّز ثّضفجهر ل٢ج ٧ثدلؤّْجسثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ ثدلٖجًَ ٨ثٌّ٪ىُِز فىت وٌى وجْ ْٔذز ىٌه لٍٍُز.
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 ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ ّ ً٪إذل محجَز وه ُ٩ثٌم٢ج ٧ثخلجٗ ِٓ مالي زب ُ٘ٚؽجٔخ ِٓثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٌٚجحل ل٢ج ٧ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ِٓ مالي ٔٚىٗ ثدلٌّىَ
ثٌٌةجٍّ ًلُ  247- 15ثدلضٍ٪ك دجٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز.
 ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌ  ّٓٝثٌمجٔىْ ثٌضىؽُهٍ ٌض٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز 02 – 17وثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  247 – 15ثجلوَوَٓ لو  ٍَ٩صوثدًن ثٌو ُ٩ثدلنٚٚز ٌم٢ج ٧ثدلؤّْجس
ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ثٌيت مت ثٌٕ٘ ٍُ٩هج يف ّجدمج ،فُظ ؤوذل ٘يث ثٌم٢ج ٧ؤمهُز وربي ِٓ مالي
إٌَثَ ثدلٚجحل ثدلض٪جلور دو ُ٩وص٢ىٌَ ثإلٔضجػ ثٌى١ين ِٓ مالٌٗ.
 ص٪ضرب ثدلٕجوٌز "ثٌض٪جًِ ثٌغٕجةٍ" ِٓ ثحلٍىي ثإلّضٌثصُؾُز دً فضُّز َضُ ثٌ٪ىهر إٌُهج الصلجٍثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ِهُ وجْ ٔى٩هجٌ ،ىٓ دجٌٌغُ ِٓ ثٌضْهُالس ثٌيت و٪ٝضهج ثجلَثةٌ إلصلجؿ ٘يٖ
ثإلّضٌثصُؾُز ٌضًّٖ ثٌ٪وَو ِٓ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ال ََثي َ ً٦وثل ٨ثدلٕجوٌز يف
ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٌٚجحل ٘يٖ ثألمًنر ؽو زلضّٖج ِمجًٔز دبج صٖهوٖ ِغُالهتج يف هوي ؤمٌي.
ِٓ مالي ثٌٕضجةؼ ثٌضجٌُز ٔى ٍٙدجِيت:
  ًٍ٩ثدلٌٖ ٧ثجلَثةٌٌ صىغُف ِٓ ثٌُِجس ثٌوثّ٩ز ثٌيت صّْىث دم٢ج ٧ثدلؤّْجس ٙغًنر وجٔشؤو ِضىّ٢ز يف رلجي ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز وًفْٔ ٨ذز ثّضفجههتج ؤوغٌ شلج مت
ثٌٕ٘  ّٓٝ ٍُٗ٩ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ،ووُّ ٨ٝجّز وثٝقز ٌو ُ٩ثإلٔضجػ ثحملٍٍ.
  ًٍ٩ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ص٢ىٌَ ٔفْهج ؤوغٌ يف رلجي ثدلٕجوٌز يف ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِزٌَ١ ٓ٩ك ثالفضىجن دجدلؤّْجس ثٌىربي يف ٘يث ثجملجي ،وثدلٖجًوز ِ ٨ثٌفجٌٍ٩ن يف ٘يث ثجملجي ِٓ
مالي ثدل٪جً ٛوثدلٍضمُجس ثٌىُٕ١ز وفىت ثٌووٌُز ،و٘يث ٌٍضٌ٪ف ؤوغٌ ووْخ مربر يف ٘ج ثجملجي.
 ثٌّ٪ذً  ًٍ٩وٚٔ ٨ٝىٗ لجٔىُٔز صُُّٕ٦ز ثٌغٌِٕ ٛهج صذُجْ ثألفىجَ ثٌىثًهر يف رلجيثدلٕجوٌز يف لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز.
 و ٨ٝوّجةً لجٔىُٔز هبوف ٌِثلذز ؤّ٩جي ثدلٕجوٌز يف رلجي ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وثًٌٍ٩ ًّ٪صف ًُ٪هوً رلٍِ ثٌى١ين ٌض٢ىٌَ ثدلٕجوٌز.
 فظ ثدلؤّْجس ثٌىُٕ١ز ودجلٍ ثجملّ٪جس ثٌٕٚجُ٩ز ثألمٌي ثذل ٩وَ ثٌٍؾىء ثذل ثدلٕجوالسثألؽٕذُز  ًٍ٩فْجح ثدلؤّْجس ثدلٕجوٌز ثٌىُٕ١ز وثٌ ًٍ٩ ًّ٪ربمُك ثٌضُّٕز ثاللضٚجهَز ِ٪ج.
اهلوامش:
1

 -فجًٍّ مجٍُزِ ،فهىَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌِ ،وثمٍز  ّٓٝف٪جٌُجس ثدلٍضمً

ثٌى١ين :فىي ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ِْ ً٥ضؾوثس ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌَ ،ىَ ٔ 28ىفّرب  ،2019ؽجِ٪ز
صٌَُ وٍو ،ثجلَثةٌ.389 ٗ ،
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 - 2دى١ى ٓ١آُّج ،ثٌذُتز ثٌمجٔىُٔز ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف  ً٥ثٌمجٔىْ ِ ،02 – 17وثمٍز  ّٓٝف٪جٌُجس
ثدلٍضمً ثٌى١ين :فىي ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ِْ ً٥ضؾوثس ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌَ ،ىَ ٔ 28ىفّرب ،2019
ؽجِ٪ز صٌَُ وٍو ،ثجلَثةٌ.466 ٗ ،

3

 -زلّو ًٕوٌ ٍّ٢ج شل ،ثإلهثًر ثإلّضٌثذبُز يف ثدلّٕ٦جس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ٟ ،ثٌغجٌغز ،هثً ؽٍُِ ثٌَِجْ

ٌٌٍٕٖ وثٌضىٍَ ،٨ثألًهْ.63-62 ٗ ٗ ،2013 ،

4

 -غذىرل ؤمحو ،صإًُ٘ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةٌ  -هًثّز فجٌز ثٌىوجٌز ثٌىُٕ١ز ٌض٢ىٌَ

ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢زِ ،يوٌر ِجؽ ْضًن ،وٍُز ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز وٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،ثلضٚجه وِٕجمجٕش ،ؽجِ٪ز
ِٕضىًٌ لُْٕٕ٢ز ،ثجلَثةٌ.06 ٗ ،2011-2010 ،

5

٘ -جدل ٍُّّزُ٘ ،تجس ثٌو ُ٩وثٌضّىًَ وهوً٘ج يف ص٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةٌ ،ؤٌ١وفز

هوضىًثٖ يف ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز ،ثلضٚجهَجس إهثًر ثألّ٩جي ،وٍُز ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز وثٌضؾجًَز وٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،لُْ
ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز ،ؽجِ٪ز زلّو مُ ،ٌٞدْىٌر ،ثجلَثةٌ.21 ٗ ،2017-2016 ،

6

ٌ -ىوجهٌَ ِجحلز ،هوً ثٌذٕىن يف سبىًَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢زِ ،يوٌر ًٌُٕ هًؽز ثدلجؽْضًن يف ثٌمجٔىْ،

فٌ ٧لجٔىْ ثٌضُّٕز ثٌىُٕ١ز ،وٍُز ثحلمىق وثٌٍ٪ىَ ثٌُْجُّز ،ؽجِ٪ز صٌَُ وٍو ،ثجلَثةٌ.13 ،12 ٗ ٗ 2012 ،

7

 -دٓ ٔيٌَ ٔ ٌٚثٌوَٓ ،هًثّز إّضٌثصُؾُز ث إلدوث ٧ثٌضىٕىٌىؽٍ يف صىىَٓ ثٌموًر ثٌضٕفُْز ٌٍّؤّْجس ثٌٚغًنر

وثدلضىّ٢ز  -فجٌز ثجلَثةٌ ،ؤٌ١وفز هوضىًثٖ يف ٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،زب ٘ٚصًُْن ،وٍُز ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز وثٌٍ٪ىَ
ثٌضؾجًَز وٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،ؽجِ٪ز ثجلَثةٌ.13 – 12 ٗ ٗ ،2012 – 2011 ،

8

ٍ -صىشل ٙجدٌَٓ ،ثٌٌٖثوز ثألؽٕذُز وإهثر ٌضإًُ٘ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز – هًثّز فجٌز ثجلَثةٌ،

ألٌ١وفز هوضىًثٖ ذبجًر هوٌُز وٌىؽْضُه ،وٍُز ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز وٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،ؽجِ٪ز ٩ذو ثحلُّو ثدٓ
دجهَِِْ ،ضغجزل ،ثجلَثةٌ.11 .ٗ ،2017-2016 ،

9

ٕ -جوٌ ٙذجؿ ،ؤعٌ ثٌضٕ ُُ٦ثإلهثًٌ  ًٍ٩ؤهثء ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز  -هًثّز ص٢ذُمُز ٌذ ٜ٪ثدلؤّْجس

ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دىالَز ُّ٢فِ ،يوٌر ِجؽْضًن يف ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز ،ثلضٚجه وصًُْن ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر
وثدلضىّ٢ز ،وٍُز ثٌٍ٪ىَ ثاللضٚجهَز وثٌضؾجًَز ٍ٩ىَ ثٌضًُْن ،ؽجِ٪ز فٌفجس ٩ذجُُ٢ّ ،ف ،ثجلَثةٌ-2009 ،
.143 .ٗ ،2010

ٍَ - 10ضىشل ٙجدٌَٓ ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.11 ٗ ،
 - 11غذىرل ؤمحو ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.8 ٗ ،

٘ - 12جدل ٍُّّز ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.23 ٗ ،

ٍَ - 13ضىشل ٙجدٌَٓ ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.12 ٗ ،
14

 -فْجَٓ ّجُِز ،دلٌن ٩ذو ثحلُّو ،لٌثءر يف ٔ٘ ثدلجهر  ِٓ 05ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 – 17ثدلٍضمً ثٌى١ين فىي "

ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ِْ ً٥ضؾوثس ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌ ،ؽجِ٪ز صٌَُ وٍو ،ثجلَثةٌ– 348 ٗ ٗ ،
.349

15

 -ثٌمجٔىْ ًلُ  18 – 01ثدلؤًك يف ًِٞ 27جْ ٩جَ  1422ثدلىثفك ي  12هَّْرب ّٕز  ،2001ثدلض ّٓٞثٌمجٔىْ

ثٌضىؽُهٍ ٌضٌلُز ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ػ ً ثٌ٪وه ًلُ  ،77ثدلؤًك يف ًِٞ 30جْ ٩جَ  1422ثدلىثفك ي 15
هَّْرب ّٕز .04 ٗ ،َ 2001
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16

 -ثٌمجٔىْ ًلُ ِ 02-17ؤًك يف ً 11دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1438ثدلىثفك ي َٕ 10جٌَ  ،2017ثدلض ّٓٞثٌمجٔىْ

ثٌضىؽُهٍ ٌض٢ىٌَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،ػ ً ثٌ٪وه ًلُ  02ثدلؤًك يف ً 12دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1438ثدلىثفك ي
َٕ 11جٌَ .04 ٗ ،2017

٩ - 17ذو ثٌٍ٢خ ٩ذو ثجملُو ،ثلضٚجهَجس سبىًَ ثدلٌٖو٩جس ثٌٚغًنر ،ثٌوثً ثجلجُِ٪ز.40 -24 ٗ ٗ ،2009 ،
 - 18ثدلجهر  ِٓ 05ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 -17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 19ثدلجهر  ِٓ 08ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 -17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 20ثدلجهر  ِٓ 09ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 -17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 21ثدلجهر  ِٓ 10ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 -17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
22

ٍٕ -غىَ ًفُّزّٝ ،جٔجس ثٌمٌٌ ٛضّىًَ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ثجلَثةًٌّ ،جٌز هوضىًثٖ ،ؽجِ٪ز

ثجلَثةٌ  ،-1-وٍُز ثحلمىق ،ثجلَثةٌ.29 ٗ ،2015 – 2014 ،

 - 23ثدلجهر  ِٓ 25ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 -17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
24

 -ففُٙ ٤ىثٍٍَ ،ص٪وًَ لجٔىْ ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ٌضو ُُ٩ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢زِ ،مجي ٌٖٔ جبٌَور

ثخلرب دضجًَل  ،2011/12/20وث ٍُٗ٩ ٨ٍ١دضجًَل  ،2020/08/26ثٌْج٩ز .19:50
25

https://www.djazairess.com/elkhabar/274670

 -ثٌمجٔىْ ًلُ  236/10ثدلؤًك يف ٕ 28ىثي ٩جَ  1431ثدلىثفك ي  07ؤوضىدٌ ّٕز  ،2010ثدلض ّٓٞلجٔىْ

ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز ،ػ ً ثٌ٪وه ًلُ  ،58ثدلؤًك يف ٕ 28ىثي ٩جَ  1431ثدلىثفك ي  07ؤوضىدٌ ّٕز .03 ٗ ،2010

26

 -ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  247/15ثدلؤًك يف  2ىٌ ثحلؾز ٩جَ  1436ثدلىثفك ي ّ 16ذضّرب ّٕز  ،2015ثدلضّٓٞ

صٕ ُُ٦ثٌٚفمجس ثٌ ّ٪ىُِز وصفىَٞجس ثدلٌفك ثٌ٪جَ ،ػ ً ثٌ٪وه  50ثدلؤًك يف  06ىو ثحلؾز ٩جَ  ٖ 1436ثدلىثفك ي
ّ 20ذضّرب .03 ٗ ،2015

 - 27ثدلجهر ثٌغجُٔز  ِٓ 02ثدلْىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 28ثدلجهر ثٌْجهّز  ِٓ 06ثدلٌّىَ ًلُ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.

 - 29ثدلجهر  37و ِٓ 38ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
30

ِ -ذوؤ ثألفٍُٞز مت ثٌٕ٘  ٍُٗ٩ؤوي ٌِر دبىؽخ ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  250 - 02ثدلض ّٓٞصٕ ُُ٦ثٌٚفمجس

ثٌّ٪ىُِز يف ٔ٘ ثدلجهر .ِٕٗ 19

31

 -دٓ محٍز ّجٍِ ،آٌُجس ه ُ٩وصٌلُز ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز ،رلٍز ثٌذقىط وثٌوًثّجس ثٌٍُّ٪ز ،ثجملٍو

 ،09ثٌ٪وه  ،02هَّْرب .04 ٗ ،2015

 - 32ثدلجهر  ِٓ 25ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 – 17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 33ثدلجهر  ِٓ 32ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 – 17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.

 - 34ثدلجهر  ِٓ 83ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ ًلُ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
ٍٕ - 35غىَ ًفُّز ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.60 ٗ ،
36

 -ثٌمٌثً ثٌىٍثًٌ ثدلؤًك ً 23دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1432ثدلىثفك ي ِ 28جًُ  ،2011ثدلضٍ٪ك دىُفُجس ص٢ذُك ٘جِٔ

ثألفٍُٞز دجٌْٕذز ٌٍّٕضؾجس ىثس ثدلٕٖإ ثجلَثةٌٌ و/ؤو ٌٍّؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ ثجلَثةٌٌ ،ػ ً ثٌ٪وه  ،24ثدلؤًك
يف  16مججهي ثألوذل  ٖ 1432ثدلىثفك ي  20ؤدًٌَ .26 ٗ ،.2011
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 - 37ثدلجهر ثٌغجُٔز  ِٓ 1 – 02ثٌمٌثً ثٌىٍثًٌ ،ثدلؤًك ً 23دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1432ثدلىثفك ي ِ 28جًُ  ،2011ثدلضٍ٪ك
دىُفُجس ص٢ذُك ٘جِٔ ثألفٍُٞز دجٌْٕذز ٌٍّٕضؾجس ىثس ثدلٕٖإ ثجلَثةٌٌ و/ؤو ٌٍّؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ
ثجلَثةٌٌ ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.

 - 38ثدلجهر ثٌغجُٔز  ِٓ 2 – 02ثٌمٌثً ثٌىٍثًٌ ،ثدلؤًك ً 23دُ ٨ثٌغجشل ٩جَ  1432ثدلىثفك ي ِ 28جًُ  ،2011ثدلضٍ٪ك
دىُفُجس ص٢ذُك ٘جِٔ ثألفٍُٞز دجٌْٕذز ٌٍّٕضؾجس ىثس ثدلٕٖإ ثجلَثةٌٌ و/ؤو ٌٍّؤّْجس ثخلج٪ٝز ٌٍمجٔىْ
ثجلَثةٌٌ ،ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.

 - 39ثدلجهر  ِٓ 85ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  ،247 -15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
40

 -فٍُُ ٌّ٩وٓ ،ثٌفْجه يف ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وصإعًنٖ  ًٍ٩محجَز ثدلجي ثٌ٪جَ ،ثدلٍضمً ثٌوورل فىي ثٌىلجَز ِٓ

ثٌفْجه يف ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِزَ ،ىٍِ  24و 25ؤفًٌَ  ، 2013وٍُز ثحلمىق وثٌٍ٪ىَ ثٌُْجُّز ،ؽجِ٪ز ؽُالرل ثٌُجدِ
ُّوٌ دٍ٪ذجُ ،ثجلَثةٌ.03 ٗ ،

 - 41دىًٕ٪ن ُّ٪و٦ ٔ ،جَ ثدلض٪جًِ ثاللضٚجهٌ دٌن ثدلٌؤز وثٌف٪جٌُز ،ثجملٍز ثجلَثةٌَز ٌٍٍ٪ىَ ثٌمجٔىُٔز وثاللضٚجهَز
وثٌُْجُّز ،ثٌ٪وه .412 ٗ ،1986 ،27

 - 42ثدلجهر  ِٓ 86ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
 - 43ثدلجهر  ِٓ 87ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
44

 -ثٌمٌثً ثٌىٍثًٌ ثدلٖضٌن ثدلؤًك يف  29مججهي ثٌغجُٔز ٩جَ  ،1435ثدلىثفك ي 29ؤفًٌَ ّٕز  ،2014ثحملوه

ٌىُفُجس ثدلٕـ ثٌضفٍ٢ٌٍ ٍٍُٞخ ثٌّ٪ىٍِ ٌٍّؤّْجس ثدلٚغٌر ،ػ ً ثٌ٪وه  ،30ثدلؤًك يف ً 21ؽخ ٩جَ  ٖ 1435ثدلىثفك
ي ِ 21جٌ ّٕز .07 ٗ ،َ 2014

45

 -ثدلجهر  ِٓ 564ثألٌِ ًلُ  58-75ثدلؤًك يف ًِٞ 20جْ  1395ثدلىثفك ي ّ 26ذضّرب ّٕز  ،1975ثدلضّٓٞ

ثٌمجٔىْ ثدلوشل ثدل٪وي وثدلضُّ ،ػ ً ثٌ٪وه ًلُ  ،78ثدلؤًك يف ًِٞ 24جْ ٩جَ  ٖ 1395ثدلىثفك ي ّ 30ذضّرب ّٕز
.990 ٗ ،َ 1975

 - 46ثدلجهر  140ثٌفمٌر  ِٓ 02ثدلٌّىَ ثٌٌةجٍّ  ،247-15ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
47

 -فًنوٍ فوثهر ،ثٌض٪جِ ً ثٌغجٔىٌ يف ٙفمجس ثٌضىًَوِ ،يوٌر ِجؽْضًن ،زب ٘ٚلجٔىْ ثألّ٩جي ،ؽجِ٪ز ثجلَثةٌ،

دٓ َىّف دٓ مير.02 ٗ ،2011/2010 ،

48

٩ -جٌِ ٩جٕىً ٩ذو ثهلل ثٌذُجشل ،ثٌض٪جلو ِٓ ثٌذج ،ٓ١هًثّز ِمجًٔز ،هثً ٕضجصز ٌٌٍٕٖ وثٌربرلُجس ،ثٌمجٌ٘ر،

.19 ٗ ،2013
- Alain Bénabent ,le droit de construction, Dalloz, Edition, 2000,p.1465.

49

 - 50ثدلجهر  ِٓ 30ثٌمجٔىْ ًلُ  ،02 - 17ثدلٌؽٔ ٨فْٗ.
51

ِ -ىًّ ل٢جًٌ ،ثدلٕجوٌز يف ثٌٚفمجس ثٌّ٪ىُِز وهوً٘ج يف صىغُف ُْٔؼ ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز وربمُك

ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٌِ ،وثمٍز  ّٓٝف٪جٌُجس ثدلٍضمً ثٌى١ين فىي "ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز يف ِْ ً٥ضؾوثس
ثٌمجٔىْ ثجلَثةٌٌ"َ ،ىَ ٔ 28ىفّرب  ،2019ؽجِ٪ز صٌَُ وٍو ،ثجلَثةٌ.809 – 807 ٗ ٗ ،

 - 52صٌِىي ًٔٚنر ،دٍقٌُّ ّ٩جً ،ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز وو٩جِز ٌضٌلُز ثدلؤّْجس ثٌٚغًنر وثدلضىّ٢ز دججلَثةٌ ،رلٍز
ثحلىثً ثٌفىٌٌ ،ثجملٍو ًلُ  ،12ثٌ٪وه ًلُ  ،14هَّْرب .342 – 337 ٗ ٗ ،2017

53

 -وّجي ًٍَك ٍٍ٩ ،ثٌٖجَ ،٨امًن دٓ ّ٩ىً ،ثإلدوث ٧وثالدضىجً وّومً ثّضٌثصُؾٍ ٌض٢ىٌَ ثدلٕجوٌز ثٌٕٚجُ٩ز يف

ثجلَثةٌ ،رلٍز ثاللضٚجه وثٌضُّٕز ثٌذٌَٖز ،ثجملٍو ًلُ  ،02ثٌ٪وه ًلُ  ،02هَّْرب .16 ٗ ،2011
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