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 المقدمة
 

بعد  حيث تميزت االقتصادية في الجزائر تحوالت ومراحل كغيرها من اقتصاديات العالم رفت التنميةعلقد     

اءها ساعد في إنش ياالستقالل باالعتماد على المؤسسات العمومية الكبيرة والمجمعات الضخمة الت

ة البترولي زمةية األوتطورهااإلرتفاع الذي كان يشهده سعر البترول آن ذاك و استمر الحال على ذالك إلى غا

بترول ات الالبترول انخفاضا محسوسا جعل من الدول المعتمدة على إراد رالعالمية التي شهدت فيها أسعا

هيكلة  خطة لإلنعاش االقتصادي جديدة كبديل عن البترول فاهتدت إلى إعادة يتفكر ف الجزائر ومنها

ؤسسات إلى أخرى وتقسيمها إلى م من سنة المؤسسات الصناعية الكبيرة التي توالت نتائجها الهزيلة

قا مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وفتحت المجال للخواص بذالك وهذا انطال ءصغيرة ومتوسطة وإنشا

الدليل سطة ومن تيقنها بأنه ال توجد وسيلة تنموية في الوقت الراهن أنجع من المؤسسات الصغيرة والمتو

ذه ستطاعت النهوض باقتصادها من خالل االعتماد على هعلى ذالك تجربة العديد من الدول التي ا

 المؤسسات.

  اعيةاالجتماالقتصادية وة تتماشى مع التغيرات هذه المؤسسات اتخذت الجزائر سياس ومن أجل دعم وتنمية

هنا  ر، منفي إطار منح مزايا جبائية وشبه جبائية وإعفاءات وتخفيضات من أجل تطوير وترقية االستثما

تنمية واإلشكال التالي: كيف يمكن لهذه المزايا والتحفيزات الجبائية أن تساهم في دعم يمكن طرح 

 المؤسسات المتوسطة والصغيرة؟  
 

 

 

 

I. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرب التعريف: 
ي ياديا فلم يعد يختلف اثنان في كون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تلعب دورا هاما ور    

ثره العالم بأرية والتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة وإدراكا منها لهذه الحقيقة قامت الدولة الجزائ

ذالك نمو وبإنشاء وتهيئة المناخ المناسب لنشاط هذه المؤسسات ومنح تسهيالت لها من أجل التطوير وال

ها نجد ن بينمم ومرافقة هذه المؤسسات من خالل إنشاء العديد من الوكاالت و الصناديق التي تعمل على دع

 (ANDI)والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

والصندوق الوطني لضمان القروض من خالل هذا الدعم أخذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

ي تمتاز ات التوهذا بالنظر كذالك إلى المميزوالتطور عبر مختلف مناطق الوطن وفي كل المجاالت  االنتشار

تعود  جازاتبها، كل هذا يدفع المتتبع لسير وتطوير هذه المؤسسات إلى التفاؤل بمستقبل واعد يتسم بإن

 بالنفع على المجتمع واالقتصاد على حد سواء.

 ول لها فيير وحلة تدابولكن ورغم هذا التفاؤل إال أن هناك جملة من العوائق والتحديات إن لم تتخذ الدول  

ع متسارالوقت العاجل سوف تؤثر على سرعة وتطور هذه المؤسسات مما يجعلنا نتأخر عن ركب التطور ال

 الذي يشهده العالم اليوم ومن اجل اإلحاطة بكل هذه الجوانب سنتطرق إلى:
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I .1 المؤسسات المتوسطة والصغيرة: القانون الجزائري تعريف 
 2001الصادر في 18-01للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون رقم يتلخص تعريف الجزائر

على  المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي اعتمدت فيه الجزائر

ؤسسات ل للممعياري عدد العمال ورقم األعمال حيث يحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعريف مجم

 1يما بينها.فلتبين الحدود بين هذه المؤسسات  همن5، 6، 7توسطة ثم تأتي بعد ذالك المواد الصغيرة والم

 

 I .2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

عامال  و  250و  1طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات وتشغل ما بين  تتعرف مهما كان

ون دينار ملي ةأو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار زال يتجاو

 2.استفاءها لمعيار االستقاللية عم

 :المؤسسة المتوسطة - 1 

مليون دينار 200ويكون رقم أعمالها محصور بين  3عامال250و50تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين 

 4.يون دينارمل500و100وملياري دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مابين 

 

 

 

 :المؤسسة الصغيرة - 2 

أو ال  مليون دينار200رقم أعمالها السنوي  زشخصا وال يتجاو 49و10تعرف بأنها مؤسسة تشغل مابين 

  .مليون دينار100مجموع حصيلتها السنوية  زيتجاو

 :المؤسسة المصغرة - 3 

نار أو ال مليون دي20عمال اقل من عمال وتحقق رقم أ 9تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين عامل واحد إلى 

  5.ماليين دينار 10مجموع حصيلتها السنوية  زيتجاو
 

II .اإلستراتجية المتبعة للنهوض بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة: 
 نها رفعأشإن إعداد إستراتجية واضحة المعالم و األهداف تستوجب بالضرورة باتخاذ عدة تدابير من    

ليا في , داخنظرا النخفاض القدرة التنافسية لهذه المؤسسات داخليا أو خارجيا مرودية هذا القطاع وهذا

 لفضاءامواجهة المؤسسات العمومية و الخاصة الكبيرة, وخارجيا في مواجهة العولمة و االندماج في 

نها , ولكاألورو متوسطي, لقد برزت في الجزائر عدة محاوالت لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لية  ترقى إلى المستوى المطلوب وقد أقدمت الجزائر على إنشاء مجموعة من الشبكات لتسهيل عمال

 االستثمار من بينها:

 .(APSI)وكالة ترقية و دعم االستثمار  -1

 .(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -2

 و دعم االستثمار.  .والتي عوضت وكالة ترقية(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -3

                        

II .1  (تعريف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(ANDI: 
لقد أقدمت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على وضع إستراتجية هدفها تطوير       

ارات ستثماال االستثمار,وذالك بإنشاء هيئة حكومية جديدة تجمع بين مهام و وسائل وكالة ترقية و دعم

(APSI) و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ,(ANSEJ)ستثمار . وهى الوكالة الوطنية لتطوير اال

(ANDI). 

كن إظهار اط يمولقد حدد اإلطار العام واألسس المنظمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في عدة نق    

 6أهمها فيما يلي:

م 1988جويلية 12ه الموافق ل 1408لمؤرخ في ذي القعدة عام ا 18-88بمقتضى القانون رقم      

جوان  10يخ والمتضمن االنضمام إلى االتفاقية التي صادق عليها مؤتمر األمم المتحدة في نيويورك بتار

 م و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها.1988



 3 

ن م والمتضم1990جانفى 21ه الموافق ل 1415شعبان  19المؤرخ في  05- 95بمقتضى األمر رقم    

 الموافقة على االتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارات.

 م 1990 لافري 14ه الموافق ل 1411رمضان  19المؤرخ في  10-90بمقتضى القانون رقم      

 و المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم.

ا المادتان م,ال سيم1990ديسمبر  31ه الموافق ل 1412جمادى الثانية  14في  بمقتضى القانون المؤرخ   

 المتعلقتان بقوانين الضرائب. 65و  38

ق م والمتعل1995أوت  26ه الموافق ل 1416ربيع األول  29المؤرخ في  22-95بمقتضى األمر رقم 

 بخوصصة المؤسسات العمومية المعدل و المتمم يصدر األمر:

ستثمار تطوير االلشا لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير االستثمار, تحدد الوكالة الوطنية :تن06المادة 

 هدفين أساسين هما:

 تزويد المستثمر بكل الوثائق الضرورية إلنجاز االستثمار.

 تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها.

 

II .1.1 لمؤسسات الة الوطنية لتطوير االستثمار من اجل ترقية المزايا التي تقدمها الوكا

 الصغيرة والمتوسطة:
ذالك عن رين ولعلى من ابرز أهداف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هو تقديم الدعم المالي للمستثم  

 طريق:

 وهنا نجد نوعين من التمويل. التمويل: -أ  

 المالية على النحو التالي: ةكيبيالتمويل الثنائي: في هذه الحالة تكون التر1-أ 

o  مساهمة صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة و تتغير نسبة هذه المساهمة حسب قيمة

 االستثمار.

o لدعم  قرض بدون فائدة تقدمه الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يمول من طرف الصندوق الوطني

 االستثمار.

 مبين في الجدول التاليوهذه النسب محددة حسب قيمة االستثمار كما هو 

 يبين مستوى ونسبة المساهمة في التمويل الثنائي  (11)الجدول رقم
 نسبة القرض بدون فائدة نسبة مساهمة شخصية قيمة االستثمار

 %75 %25 دج1,000,000اقل من

 %80 %20 دج2.000.000دج الى1.000001من

 %85 %15 دج4.000.000دج الى2.000.001من

 

 المالية كما يلي: ةثالثي: وتكون التركيبيالتمويل ال 2-أ 

  المساهمة الشخصية لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ويتغير حسب مستوى او قيمة

ادية ق العلها الوكالة امتيازات خاصة عكس المناط صاالستثمار ومواطنه ذالك أن المناطق الخاصة, تخص

 .2001االستثمار من األمر المتعلق بتطوير 10وهذا حسب نص المادة رقم 

  قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة عن طريق صندوق دعم االستثمار ويتغير هذا القرض حسب

 مستوى االستثمار.

 .قرض بنكي يكمل مبلغ االستثمار ويكون بنسب مخفضة و حسب موطن االستثمار 

 وهي مبينة في الجدول التالي:

 مويل الثالثي.يبين مستويات ونسب المشاريع في الت )12 (الجدول رقم
 

 قيمة االستثمار

قرض بدون 

 فائدة

 قرض بنكي المساهمة الشخصية

مناطق 

 خاصة

مناطق 

 أخرى

مناطق 

 خاصة

مناطق 

 أخرى
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 %70 %70 %5 %5 %25 دج1.000.000

 %70 %72 %10 %8 %20 دج2.000.000دجالى1.000.001من

 %65 %71 %20 %14 %15 دج4.000.000دجالى2.000.001من

 ت:اإلعانا-ب

 يستفيد مؤسسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تطوير االستثمار من:

عن  ستثماروهي عبارة عن قروض بدون فائدة تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير اال :المالية المزايا 1-ب 

 طريق صندوق دعم االستثمار للمؤسسات الصغيرة المتوسطة.

 :الجبائية المزايا 2-ب 

 من 09ةالصغيرة والمتوسطة من إعانات جبائية وشبه جبائية وذالك وفقا لنص المادتستفيد المؤسسات 

عية المالية هذه االمتيازات تمنح لتشجيع المستثمرين وتحسين الوض2001األمر المتعلق بتطوير االستثمار

 هذه اإلعانات على مرحلتين: مللمؤسسات, وتقد

 :مرحلة تأسيس المؤسسة الصغيرة والمتوسطة1-2-ب

 خل طبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدت

 مباشرة في إنجاز االستثمار.

  اإلعفاء من ضريبة الرسم على القيمة المضافةTVA ت التي فيما يخص التجهيزات السلع والخدما

 تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.

 تثمار االس يما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطاراإلعفاء من دفع رسم نقل الملكية ف

 المعني.

 .اإلعفاء من حقوق التسجيل 

 .اإلعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار 

 مرحلة انطالق المشروع: 2-2-ب

لمتوسطة يد المؤسسة الصغيرة واسنوات تستف 10إلى  3بدا من انطالق المشروع ولفترة تتراوح ما بين 

 من عدة مزايا

 تاإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركا - 

 اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي. -

 اإلعفاء من الدفع الجزافي.   - 

 اإلعانات الممنوحة للمناطق الخاصة:         3-ب

ت المادة ما نصكان المناطق الخاصة تستفيد من مزايا خاصة إضافة إلى اإلعانات الجبائية وشبه الجبائية ف 

 من األمر المتعلق باالستثمار و هي على مرحلتين: 11

 مرحلة إنجاز المشروع: 1-3-ب

 ي إطارفاإلعفاء من دفع حقوق نقل الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تدخل مباشرة  - 

 االستثمار.

ب  بة تقدرالمال و هذه النس رأسالتسجيل العقود التأسيسية و الزيادات في تطبيق حق ثابت في مجال  -

0.2.% 

مار از االستثإلنج تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف األشغال المتعلقة بالمنشئات األساسية الضرورية -

 و ذالك بعد تقيم من طرف الوكالة.

إنجاز  شرة فيا يخص السلع و الخدمات التي تدخل مبااإلعفاء من ضريبة الرسم على القيمة المضافة فيم - 

ات الخدموعندما تكون هذه السلع  كمستوردة أو مقتناة من السوق المحلية, وذال تاالستثمار سواء كان

 موجهة إلنجاز المشروع تخضع لضريبة الرسم على القيمة المضافة.

 رة فيالمستوردة والتي تدخل مباش تطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع -

 إنجاز االستثمار.

 مرحلة االستغالل 2-3-ب

 اإلعفاء لمدة عشرة سنوات من النشاط الفعلي من: -

  IBS .الضريبة على أرباح الشركات               

 .IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي                

 VFاإلغفاء من الدفع الجزافي                



 5 

ية التي لعقارااإلعفاء لمدة عشرة السنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكيات  -

 تدخل في إطار االستثمار.
II .2 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ): 
مالم قيق محاولة منها تح (DIPJ)لقد وضعت الدولة جهاز تنظيمي يخلف جهاز إدماج و ترقية الشباب    

قد حدد وأعطت له جميع الصالحيات الالزمة و هو جهاز وطني لدعم تشغيل الشباب و (DIPJ)يحققه جهاز

و هي 1996والتي تم نشرها خالل سنة  ةاإلطار العام و األسس المنظمة ضمن سلسلة من نصوص تشريعي

 7:كما يلي

د طبيعة نفقاته دعم تشغيل الشباب وحدم الذي انشأ الصندوق الوطني ل1996قانون المالية التكميلي لسنة  - 

المالية  ؤسساتالمتعلقة أساسا بتمويل ودعم تشغيل الشباب باإلضافة إلى الضمانات التي تقدم للبنوك والم

 التي تمنح القروض في إطار هذا الجهاز .

حيث  ابم والمتعلق بدعم تشغيل الشب1996جويلية  2و المؤرخ في  234-96المرسوم الرئاسي رقم  -   

 حدد هذا األخير المبادئ العامة لسير الجهاز ومختلف أشكال دعم تشغيل الشباب.

يحدد  و  و المتضمن أنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  296-96المرسوم التنفيذي رقم  -   

  بباالعملي لجهاز دعم تشغيل الش رقوانينها وهذا المرسوم يمنح الوكالة مهام التنظيم والتسيي

مشاريع, يحدد شروط و مستوى المساعدة المقدمة للشباب أصحاب ال 297-96المرسوم التنفيذي رقم  -   

 يحدد المساعدات والطرق الممنوحة لهؤالء الشباب. اكم

 8هما: نيحدد جهاز دعم تشغيل الشباب هدفين رئيسي -   

 خلق و تشغيل النشطات والخدمات من طرف الشباب المستثمر. -1

 يع كل أشكال اإلجراءات والنشطات الهادفة لترقية الشباب.تشج -2

 للوكالة في النقاط التالية: ةكما تنحصر األهداف الرئيسي     

تشغيل  ية ودعمدعم وتشجيع وتوجيه الشباب إلنشاء مشاريعهم االستثمارية واإلجراءات الهادفة الى ترق -  

 الشباب.

فيض غيل الشباب السيما على شكل قروض بدون فائدة وتختسير تخصصات الصندوق الوطني لدعم تش -  

 نسبة الفائدة بالنسبة للقروض البنكية.

رف إعالم أصحاب المشاريع بمختلف المساعدات و االمتيازات المتحصل عليها و المقدمة من ط -  

 الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

II .2 .1  تشغيل الشبابالمزايا التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم: 

ترقية  هم ثمإن هدف الوكالة هو التخفيض من حدة البطالة في طبقة الشباب واالستفادة من كفاءتهم وخبرت

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ثروة البالد في مرحلة ثانية.

جبائية ة وليوحتى يتم ذلك في أحسن الظروف قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتقديم إعانات ما

 صغيرةللشباب المقاول من اجل تشجيعهم على القيام بالمشاريع الخاصة من جهة وترقية المؤسسات ال

 والمتوسطة من جهة أخرى.

 :التركيبات المالية -1

مالية م يبين أشكال المساعدات ال1996سبتمبر08الصدر بتاريخ    297-96إن المرسوم التنفيذي رقم 

 رغبون في االستثمار وقد صيغت هذه المساعدات على ثالثة أشكال:للشباب الذين ي ةالممنوح

 :التمويل الذاتي 1-1

 كلية في هذه الحالة يتكفل صاحب المشروع أو مؤسس المؤسسة الصغيرة و المتوسطة بتكليفه المشروع

ساعدة و الموذلك عن طريق إحضاره للحصص العينية, المادية والمعنوية, وبعد ذلك يتم تقديم الدعم له أ

 بإالعانات الجبائية والشبه الجبائية.

 

 

 : التمويل الثنائي 1-2

 في هذه الحالة تكون تكون التركيبة المالية على الشكل التالي :

 المساهمة المالية حسب مستوى االستثمار. -

ستوى مالمساهمة المالية الشخصية لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتتغير هذه المساهمة حسب  -

 الستثمار.ا
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 قرض بدون فائدة تمنحه المؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الجدول التالي يبين ذلك:-

  

 9يبين مستويات و نسب المشاريع ي التمويل الثنائي:  )13 (جدول رقم
 نسبة المساهمة الشخصية نسبة القروض بدون فائدة قيمة االستثمار المستويات

 75% 25% مليون دج 1 المستوى الثاني

 80% %20 مليون دج 2 المستوى األول

مليون  4مليون دج و 2 المستوى الثالث

 دج

%5 %85 

 :التمويل الثالثي 1-3

 التمويل الثالثي تتشكل التركيبة المالية من: ةفي صيغ

توى المساهمة المالية لصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ويتغير مستوى هذه المساهمة حسب مس -

 تمتيازااومواطنة فاالستثمارات التي يكون موطنها في المناطق الخاصة تخصص لها الوكالة االستثمار 

 أكثر من تلك التي تقام في المناطق العادية وتتمثل هذه االمتيازات الخاصة في:

 نه فيمنسبة القروض بدون فائدة تكون عالية,فيما تخفض نسبة الفوائد على القروض البنكية أكثر  -

 عادية .المناطق ال

ذا هالقرض حسب مستوى  ايتغير هذقرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -

 االستثمار.

 صاحب باإلضافة إلى المساهمة الذاتية ودعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب يستطيع أن يحصل-

قرض ذا المار وتكون نسبة فائدة هالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة من البنك على قرض بنكي ليكمل االستث

 منخفضة حسب موطن االستثمار.

 ويمكن توضيح الصيغة في الجدول التالي:

 

 يبين مستويات ونسب المساهمة في التمويل الثالثي: : ( 14 )جدول
 القرض البنكي المساهمة الشخصية نسبة القرض قيمة االستثمار المستويات

المناطق  بدون فائدة

 الخاصة

طق المنا

 األخرى

الناطق 

 الخاصة

المناطق 

 األخرى

 70% 70% 5% 5% 25% مليون دج1 األولالمستوى 

مليون دج 1 المستوى الثاني

 مليون دج2و

%20 %8 %10 %72 %70 

مليون دج 2 المستوى الثالث

 مليون دج3و

%15 %11 %15 %74 %70 

مليون دج و 3 المستوى الرابع

 مليون دج4

%15 %14 %20 %71 %65 

 :المزايا -2

تجد ويستفيد الشباب الذين يرغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار دعم وتشغيل الشباب 

 هنا شكلين وهما كما يلي:

 :وتتمثل في المالية المزايا 2-1

طة قرض بدون فائدة وهي قروض طويلة المدى تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بواس -

 .عم تشغيل الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو معفى من دفع الفوائدالصندوق الوطني لد

المؤرخ  234-69من المرسوم التنفيذي رقم  16تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية وفقا للمادة  -

ت يحدد معدل تخفيض نسبة قروض االستثمارات التي تمنحها البنوك و المؤسسا 1996سبتمبر  8في 

-96قم باب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رالمالية للش

 .1996جريلية 2المؤرخ في  234

 ونسبة التخفيض مبنية في الجدول التالي:
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 يمثل نسب التخفيضات من معدل الفائدة. (  15)الجدول رقم 

تخفيض معدل الفــائـدة  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ 

 المناطق األخرى المناطق الخاصة اعاتالمناطق    القط

 %75 %90 القطاعات األولية

 %50 %75 القطاعات األخرى

بة أما نس فارق نسبة الفائدة غير خاضع للتخفيض إاليتحمل صاحب المؤسسة الصغيرة و المتوسطة  إذن ال

نية ة االتماالتخفيض المخصومة تدفع من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بطلب من المؤسس

من  13لمادة وهذا ما نصت عليه ا اإلثباتوفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناءا على تقديم وثائق 

 .1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-97رقم  المرسوم التنفيذي

 :الجبائية وشبه الجبائية االمزاي 2-2

 31-96به الجبائية وفقا لألمر رقم وش 10تستفيد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من االمتيازات الجبائية

الشبه إن هذه االمتيازات الضريبية و 1997يتضمن قانون المالية لسنة  1996سبتمبر  30المؤرخ في 

تى هذا حالضريبية تستعمل لتحسين الوضعية المالية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والتدفق النقدي ، و

 .اآلجالتسمح للمؤسسة من تسديد قروضها في أقصر 

 : مرحلة إنشاء المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة -أ

 من: أصحابهاالمتوسطة يستفيد  أوالمؤسسة الصغيرة إنشاء في بداية 

o  شاط مؤسسة ن% لإلكتسابات العقارية الحاصلة في إطار 8اإلعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل نسبة

 صناعية.

o لعقود التأسيسية للشركات.اإلعفاء من الضريبة الخاصة بالتسجيل فيما يتعلق با 

o  اوح مدتهاة تترلفتر اإلضافيةاإلعفاء من رسم الضريبة العقارية على الممتلكات المبنية والبنايات 

جب ناطق يممن تاريخ اإلنجاز وهذا إذا كانت النشاطات تمارس في  ا  ابتداءما بين ثالثة و ستة سنوات 

 ترقيتها.

o  اضعة خالتجهيزات الموجهة لتحقيق عمليات  قتناءالاإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة

 للرسم على القيمة المضافة غير مصنوعة في الجزائر.

o فيما يخص الرسم الجمركي للتجهيزات المستوردة والداخلة3نسبة مخفضة بـ  استعمال % 

 عندما تكون هذه التجهيزات غير مصنوعة في الجزائر  االستثماراتمباشرة في إنجاز 

 :مارسة النشاطمرحلة م -ب

يرة ة الصغتستفيد المؤسس وستة سنواتبدا من انطالق النشاط ولفترة تتراوح مدتها مابين ثالثة سنوات 

 والمتوسطة من:

o  اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركاتIBS 

o  اإلعفاء من الدفع الجزافيVF 

o  اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجماليIRG 

o مستخدمين بالنسبة لألجور المدفوعة للعمال ال%7العمل بنسبة أرباب شتراكامن دعم  االستفادة

مان بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة عوضا عن النسبة المحددة بالقوانين التشريعية المتعلقة بالض

 .االجتماعي

 :ةعالوة خاصة بالمشاريع ذات الميزة التكنولوجي  2-3

ستطيع ت عالوةخاصة ، فالوكالة تنسب ألصحاب المشاريع إذا كان المشروع يخص نشاط تقني مبتكر بصفة 

كذا %من تكلفة المشروع ويتغير مبلغها حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي و10 إلىأن تصل 

 المحلي والوطني. االقتصادأثره في 

صغيرة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ألصحاب المؤسسات ال ةالوكالوالتمويالت التي تمنحها  المزايا إن

مواردهم المالية  باعتباروالمتوسطة تعتبر ضرورية جدا، خاصة أن المستفيد األول منها هم الشباب 

تشجيع الشباب من  إلىوالمادية محدودة وكذا ضعف خبراتهم في الميادين العملية ، وتهدف هذه اإلعانات 
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ترقية المؤسسات الصغيرة  إلى أيضااجل إقامة مشاريعهم الخاصة، وتجسيد أفكارهم في الواقع، كما تهدف 

التمويل الثالثي هو المسيطر بكثرة من حيث اإلعانات المقدمة، إذ أن رغم  إنوالمتوسطة، لكن نالحظ 

يكون، مما يضع  أننسبة الفائدة ، إال أنها تعتبر عائق في حالة ما إذا لم يسر المشروع كما يراد  انخفاض

 سديد.الشباب في أزمة مالية عند حضور آجال الت

 

 :الخاتمة

ية ها في التنمالمؤسسات الصغيرة المتوسطة ودورأفاق  من خالل كل ما تطرقنا إليه في بحثنا هذا حول     

ز به من تتمي أصبحنا متيقنين تماما أن لهذه المؤسسات إسهام فعال ومباشر على التنمية وهذا من خالل ما

بة ي صعوفأن الدارس لها يواجه المشكل المتمثل  خصائص وما تقدمه من منافع اقتصادية واجتماعية إال

دة إلى ع تداخل بين هذه المؤسسات والمؤسسات الكبيرة, ويعود هذا إلىتحديد تعريف لها هذا ما يؤدي 

 .أسباب من بينها النقص الفادح في مكاتب الدراسات التي تهتم بهذا القطاع

تضاهي  ري أنهاالتي يمنحها القانون الجزائ عفاءاتواإلتجدر مالحظته فيما يخص الحوافز الجبائية  وما   

كيز  أن التري، إالا أكثر القوانين تفتحا  على رأسمال المحلي والخارجنظريا  في أهمية حجمها ودرجة انفتاحه

اليته ن وفععلى الجبائية التحفيزية ليس كافيا  في حد ذاته الجتذاب االستثمارات، فمدى نجاح أي قانو

وكذلك  صادي،بية متوقف في مجال تنمية االستثمارات على عوامل المحيط المؤسساتي واالقتوقدرته االجتذا

ق واتسا التطبيقية إلي تأتي بتوضيحات وتفاصيل هامة وعديدة كفيلة بضمان انسجاميتوقف على النصوص 

  .11النظام الذي يحكم االستثمارات

ليست عوامل جبائية بحتة  ات المتوسطة والصغيرةالمؤسسقيام إن العوامل والدوافع التي تحفز في نظرنا   

وان كانت ضرورية والزمة ألن المستثمر يسعى إلى تحقيق اكبر قدر من الربح فهناك عوامل واعتبارات 

عديدة فاالستقرار السياسي الذي يسود أي بلد والذي ينبثق عنه استقرار التشريعات المالية والجبائية 

متع البلد بسوق محلية واسعة وعن المردودية المتوقعة للمشروعات والنقدية، وكذلك يتوقف على ت

االستثمارية ونتائج التحليل االقتصادي االستراتيجي الذي يقوم به المستثمرون قبل شروعهم في االستثمار 

وكذلك سهولة المواصالت ودرجة التطور التقني لشبكة المواصالت السلكية والالسلكية ووفرة الموارد 

والطاقوية واإلمكانيات البشرية المؤهلة التي يتمتع بها هذا البلد، كذلك على أهمية هياكله  الطبيعية

وتقدمه االجتماعي والثقافي. هذه فيه ودرجة نموه االقتصادي ومستوى تطوره  اإلسناداالرتكازية ومرافق 

حفيزات الجبائية  ليست العوامل والعناصر تلعب كلها تلعب في أدورا متفاوتة في جلب االستثمار، إذن الت

العامل الوحيد فقد لوحظ أن بعض الدول تغالي في منح  المنافع المالية والمزايا الجبائية والجمركية اعتقادا 

منها أن ذلك كافي لدعم وتنمية االستثمار، إنما الشيء األهم بالنسبة للمستثمر هو استقرار نظام االستثمار 

المحيط المؤسساتي المتطور والنظام المصرفي المالئم والمرن  المتمثلة فيوالضمانات المؤسساتية 

الكبرى وبالتالي السياسة االقتصادية التي تتبناها السلطات العامة للبالد والتي تدرجها  ةوالتوجهات السياسي

في نصوص تشريعية كفيلة بإدخال البالد في اقتصاد السوق والعمل بالياته وذلك برفع العوائق التي تعرقل 

 يام وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة.ق

 
 

 :البحث هوامش      
                                                

-الصادر عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  18-01القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم   1

 7ص4 المادة
 فما أكثر من قبل مؤسسة أخرى./25س مالها بقدر المؤسسة المستقلة كل مؤسسة ليمتلك رأ    2
 يقصد بالعمال في التعريف العاملين اإلجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة.   3
 نفس الصفحة.-5المادة –المرجع السابق   4
 نفس الصفحة.-5المادة –المرجع السابق   5
 .1ص  -2001 –أمر متعلق بتطوير االستثمار    6
 .01ص-1998-لوطنية لدعم تشغيل الشبابدليل الوكالة ا   7
 .03ص  -نفس المرجع السابق    8
 .1998,11ص -دليل المؤسسة الصغيرة .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   9

 .08ص  –م 1999جوان  – 02العدد -تصدر عن المجلس األعلى للشباب -مئة بالمئة  –مجلة شباب    10
11    Idara, revue de l’ école nationale d’administration, volume12, numéro1-2002 p 44. 
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