
 كآلية لترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.  (ANDI) الوكالة الوطنية لدعم االستثمار

 امللخص:

يف انعاش االقتصاد الوطين؛  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةظى هبا حيهتدف هذه الورقة البحثية إىل ابراز األمهية الكبرية اليت أصبح           

من ما دفع الدولة اجلزائرية اىل مضاعفة جهودها من خالل اصدار جمموعة من القوانني واملراسيم وانشاء جمموعة من الوكاالت واختاذ جمموعة 

خارج الوطين النهوض ابالقتصاد جلعلها أكثر فاعلية يف  هاتنظيمها وتشجيع، تطويرهادعمها، السياسات االجتماعية واالقتصادية سعيا منها اىل 

ا مكانة ودور احملروقات، ومن بني هذه اهليئات جند الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار اليت  حبكم خربهتا وحنكتها يف جمال ترقية االستثمار أصبحت هل

 .دعم نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطةفعال يف السياسات االقتصادية الوطنية املساعدة يف 

  .ANDIالدعم، املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  لمات املفتاحية:الك

Résumé : 

      Cette recherche vise à apparaitre  l'importance qui est accordée Le secteur des petites et moyennes 

entreprises dans l'économie nationale; le paiement de l'État algérien à redoubler d'efforts par une série de 

lois et de décrets, de créer un groupe d'organismes et d'adopter un ensemble de politiques économiques et 

sociales Afin d'appuyer, de développer, de l'organiser et de les rendre plus efficaces afin de la rendre plus 

efficace dans le développement économique  en dehors de Pétrole, et entre ces organes Nous avons 

l'Agence nationale de développement  de l'investissement (ANDI), qui par son expérience dans le 

domaine de le développement de l'investissement ont du rôle efficace dans les politiques économiques 

nationales d'aide à l'appui de l'activité des petites et moyennes entreprises. 

Les mots clés : Appui, petites et moyennes entreprises, ANDI.  

 

 

 

 

 



 

 متهيد:

يعترب نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم أقطاب التنمية االقتصادية ومصدر حيوي وأساسي النعاش ابالقتصاد الوطين خارج       

قتصادية احملروقات بتوسيع وزايدة القدرات االنتاجية، وحتقيق التنوع االقتصادي وخلق الثروات وحتقيق فرص العمل وابلتايل حتقيق التوازانت اال

القتصاد واالجتماعية كأساس للوصول للتنمية االقتصادية املستدامة، لذا كان البد على الدولة اجلزائرية من تشجيع االستثمار يف خمتلف قطاعات ا

االقتصاد  الوطين بصورة عامة وقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصورة خاصة السعي لتشجيعه ودعمه وبعث روح املنافسة فيه ألجل تنويع

 حناول وسوف ،واملرافقة الدعم هيئات فعالية مدى على جمملها يف ركزت املقاوالتية لتنظيم وخلق التنافسية حماوالت عدةا كانت هلالوطين  حبيث  

دراسة الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار ومدى مسامهتها يف ذلك   خالل من الدولة يف دعم نشاط هذه املؤسسات سياسة حتليل الدراسة هذه يف

الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار  مسامهة مدى : ماويف هذا اإلطار نطرح اإلشكالية التالية كشكل من أشكال ووسائل الدعم والتطوير،

(ANDI)  ؟دعم نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف 

 ارأتينا تقسيم الورقة البحثية اىل احملاور التالية:لإلملام ابملوضوع 

 .سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراحملور األول:  ✓

 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ANDIسياسة دعم وكالة احملور الثاين:  ✓

 وحماولة تقييمها.متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  سياسات احملور األول:

 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: •

لقد اكتسبت املؤسسات الصغرية ،  حسب عدة معايريو  خيتلف مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حبسب اختالف اقتصادايت الدول      

التنمية املستدامة، وتعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر واملتوسطة أمهية ابلغة يف اقتصادايت دول العامل ملا هلا من دور فعال يف حتقيق 

املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما   2001ديسمرب  12املؤرخ يف  01-18حسب املادة الرابعة من القانون رقم 

 كانت طبيعتها القانونية كما يلي:

 شخص. 250اىل  01تشغل من  -

 مليون دج. 500مليار دج أو أن ايراداهتا السنوية أقل من  2هلا السنوي أقل من رقم أعما -



 تستويف معايري االستقاللية. -

مليار دج أو أن تكون  2مليون و 200وتناولت املادة اخلامسة من ذات القانون تعريف املؤسسة املتوسطة أبهنا مؤسسة تشغل ما بني       

شخص  49و 10تشغل ما بني  اليت يدج، وعرفت املادة السادسة من نفس القانون أن املؤسسة الصغرية ه مليون 500و 100ايراداهتا ما بني 

 مليون دج. 100مليون دج أو ال يتجاوز جمموع ايراداهتا السنوية  20وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 

ألجل ترقية والنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة قامت اجلزائر بوضع ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: برامج ترقية امل •

 برانجمني أساسني ومها:

 06 مدته عامل، 20 من أقل تشغل اليت للمؤسسات موجه برانمج هوالربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  .1

 كل مبوافقة وحظي عرضه مت جزائري، دينار مليار 06 ب تقدر ميزانية له رصدت ،، 2006 سنة من بداية التنفيذ حيز وضع سنوات،

 الصغرية املؤسسات ترقية ويعمل على 2004 مارس 08 بتاريخ الوزراء وجملس ، 2003 ديسمرب 10 بتاريخ احلكومة جملس من

 ما يلي:، والذي يسعى اىل  الوطنية املنتجات على اجيابيا ذلك لينعكس تنافسيتها، وتطوير واملتوسطة

 واملتوسطة الصغرية وخاصة اجلزائرية املؤسسات على حيتم اجلمركية احلواجز وتفكيك واالنفتاح على األسواق العاملية اخلارجية التجارة حترير -

  لتأهيلها؛ خاصة برامج يتطلب ما وهذا والتنظيمي التكنولوجي مبستواها االرتقاء منها

   420117 إىل وصل الذي عددها إىل وابلنظر االقتصادية، لإلصالحات الثاين الركن ابجلزائر واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنمية تشكل -

 لغري االجتماعي للضمان الوطين الصندوق لدى هبم مصرح عامل 1848117 حوايل تشغل ،2012متوسطة وصغرية سنة  مؤسسة

 .اإلمجايل الداخلي الناتج يف  47% من أبكثر تساهم و ،CASNOS األجراء

 األخرية هذه أن رغم عامل، 20 من أقل تشغل اليت ابملؤسسات تعىن ال األورويب، االحتاد مع ابلتعاون املنفذة وحىت املوجودة التأهيل برامج -

   .واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد إمجايل منتشكل نسبة معتربة 

 حماور الربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  (أ

 تتجسد حماور هذا الربانمج فيا يلي:     

 ابلتأهيل؛ املعنية املؤسسة إليه تنتمي الذي النشاط قطاع حتليل خالل من  :القطاعي اجلانب -



 يرتكز والايت 10 األوىل املرحلة يف الربانمج ميس حيث األولوية، ذات للوالايت واملقاييس املعايري توحيد خالل من  :االقليمي اجلانب -

 واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات من عدد أكرب فيها

  واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات دعم وهياكل املؤسسايت احمليط حتسني خالل من :احمليط جانب -

  .املطلوب املستوى يف وجعلها تنافسيتها حتسني أجل من  :واملتوسطة الصغرية املؤسسات جانب -

 أهداف الربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  (ب

 للربانمج أهداف عامة وخاصة عدة جنملها فيما يلي:

 االحتاد بني واخلدمات السلع وحركة املبادالت حترير متطلبات واجهةمل اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل يهدف الربانمج اىل -

 ةالتكنولوجي اتالتطور  مواكبة على قادرة واملتوسطة الصغرية املؤسسات جعل يف الربانمج هلذا العامة األهداف وتتمثل واجلزائر األورويب

  .وغريها، والتسويق اإلبداع اجلودة، األسعار، مستوى على تنافسيتها حتسنيو 

 البشرية املوارد وأتهيل االنتاج وتكاليف اجلودة بتسيري يتعلق فيما خاصة التنظيمية والسياسات وسائلال ومواكبة التغريات مع تكيفال -

  .التقنية واملعرفة اجلديدة التقنيات على واحلصول

  ؛وتنفيذها واملتوسطة الصغرية اجلزائرية املؤسسات تنافسية لتطوير أعمال خمطط صياغةو  تشخيص -

  واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات أتهيل برانمج متابعة -

  الربانمج؛ متويل ومصادر خمططات حول التفاوض -

  .تنافسيتها وتطوير ودعم حتسني أجل من واملتوسطة الصغرية املؤسسات خيص للمعلومات بنك وضع -

 أرابب مجعية مع ابلتشاور استحداثها مت أجهزة أربع العموم، يف هيالربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  أجهزة (ج

 :يلي فيما نوضحها املهنية، اجلمعيات وخمتلف العمل

 القروض؛ ضمان صندوق -

  واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق -

 واملتوسطة؛ الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة -

  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الصندوق -

  :التالية املراحل يفالتأهيلية للربانمج  اإلجراءات أهم تتمثل :واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل إجراءات (د

 وخمطط التمويل؛ التأهيل خطة وإعداد واملتوسطة الصغرية املؤسسة لوضعية العام االسرتاتيجي التشخيص -



 الصغرية؛  املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة طرف من التأهيل برانمج تبين -

 التأهيل؛  خطة ومتابعة تنفيذ -

 100℅جزائري؛  دينار 600000 حدود يف االسرتاتيجي التشخيص تكلفة من 100℅ :اآليت يف وتتمثل املالية، املساعدات منح -

  .املادية االستثمارات تكلفة من 20℅املادية؛  غري االستثمارات تكلفة من

 الصغرية املؤسسات وزارة كما تقوم ،(مادية وغري مادية استثمارات) جزائري دينار مليون 05 ب التأهيل خطة لتمويل األقصى املبلغ ويقدر       

 حتددها اليت املؤسسات بعض يشمل اإلجراء وهذا تنافسية املؤسسة حتسني أجل من سنتني ملدة متخصص عامل أجر تكلفة بتحمل واملتوسطة

  .الوزارة

اليت  واملتوسطة الصغرية املؤسسات أتهيل إطار يف األورويب اجلزائري والتنسيق التعاون جيسد برانمج هو: MEDA ميدا برنامج •

 مليون57)  أورو مليون 62,9 ب تقدر ميزانية له ( ورصدت2006-2002سنوات ) 05 على ميتد عامل، 20 من أكثر تشغل

 أورو مليون 2,5 التقليدية، والصناعات الصغرية واملتوسطة املؤسسات وزارة مسامهة أورو مليون 3,4 األورويب، االحتاد مسامهة أورو

 عنابة، اجلزائر، :جهوية وحدات مخس على يتوفر وأوروبيني، جزائريني بني خرباء جيمع خمتلط فريق يسريه (،املستفيدة املؤسسات مسامهة

 ، وسطيف وهران غرداية،

 وتتمثل مهامه األساسية مهام الربانمج: (أ

 واملتوسطة؛  الصغرية املؤسسات أتهيل  -

 املهنية؛  واجلمعيات العمل أرابب مجعيات قدرات دعم -

 واملتوسطة؛  الصغرية املؤسسات لفائدة جديدة متويل وسائل وتطوير إجياد -

  .القروض ضمان لصندوق املقدمة الضماانت تغطية -

 :اهدافه (ب

  اخلاصة؛ الصناعية املؤسسات تنافسية ودعم تقوية إىل أساسية بصفة الربانمج يهدف -

 متوسطي، األورو السوق وازدهار ظهور مع السوق خصوصا يف احلاصل التطور مع ابملوازاة املسري قدرات تطوير إىل ترمي بعمليات القيام -

  .يةري التسي واملمارسات األعمال حميط ويف

 جماالته: (ج

 والتسويق؛ التجارةو االسرتاتيجي  التطور -



 واحملاسبة؛ املالية، البشرية املوارد تسيريو  والتنظيم األعمال إدارة -

 التسيري؛ مراقبة -

  .(اإلنتاج .(...واملخزون املؤوانت الصيانة، اجلودة، التنظيم، التكاليف، يف التحكم -

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.( ANDIالثاين: سياسة دعم وكالة )احملور 

 (ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) أوال: تقدمي

ووسائل هناك عدة هيئات اعتمدهتا الدولة لدعم املقاوالتية يف اجلزائر ونذكر ابخلصوص الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ابعتبارها تضم مهام        

 ابقي اهليئات، وهذا هبدف تركيز اجلهود لرتقية االستثمار يف اطار هيكل موحد. 

نشأت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف اجلزائر من خالل األمر التشريعي رقم ا (:ANDIتعريف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) (1

املتعلق بتنمية االستثمار والنظام املطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املندرجة يف ايطار  2001أوت 20املؤرخ يف  01-03

وهي مؤسسة  ارات اليت تنجز يف إطار منح االمتيازات أو الرخص،األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات، فضال عن االستثم

والية على  48عمومية ذات طابع إداري  تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ويف شكل شباك وحيد غري ممركز وموزع عرب 

فيذ مشاريع االستثمار، اليت قد تكون يف شكل املستوى الوطين، وختول الوكالة القيام جبميع اإلجراءات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تن

وتتكفل هذه الوكالة ابملستثمرين ومتكنهم من  انشاء مؤسسات جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة أتهيل وهيكلة املؤسسات،

 تنفيذ مشاريعهم وضمان متابعة وترقية االستثمارات وذلك من خالل القيام ابملهام التالية:

 كني املستثمرين من تنفيذ استثماراهتم؛االستقبال ومت -

 تسهيل إجراءات تكوين املشاريع االستثمارية من خالل الشبابيك املوحدة الالمركزية؛ -

 تسيري آليات تشجيع االستثمار وذلك من خالل منح امتيازات ضريبية وشبه ضريبية ومجركية؛ -

 تسيري صندوق دعم االستثمار؛ -

 تسيري احلافظة املالية والعقارية. -

السجل وتتشكل هذه الوكالة من شباك وحيد يضم ممثلي: وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، ممثلني عن البيئة والعمران، إدارة اجلمارك، مصاحل      

اخلزينة، الكشف ، الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، مصلحة إيرادات الضرائب، مصلحة إيرادات CNRCالتجاري للغرفة الوطنية للسجل التجاري 

 الرمسي لإلعالن "االشهار القانوين".



  

 :مزااي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (2

 أبرز األهداف للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار هو تقدمي الدعم املايل للمستثمرين وذلك عن طريق: لعل من  

 مرحلة اإلجناز:  (أ

 اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار، •

من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت تدخل مباشرة  اإلعفاء •

 يف إجناز االستثمار،

 اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار املعين. •

ك ألمالاعلى ز المتيااحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمولتسجيل ق امن حقوء إلعفاا •

 .االمتيازتطبق هذه املزااي على املدة الدنيا حلق ية. رالستثماجناز املشاريع اجهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية رلعقاا

 .االستثماريةسابقا مبوجب قرار جملس الوزراء لفائدة املشاريع  املمنوحة للمستثمرين االمتيازاتكما تستفيد من هذه األحكام         

 : االستغاللمرحلة  (ب

( منصب شغل و بعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده 100احملدثة حىت مائة ) لالستثمارات( سنوات ابلنسبة 3وتكون ملدة ثالث )      

    املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر:

 (،IBSالضريبة على أرابح الشركات )اإلعفاء من  -

 (.TAPاإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ) -

 انطالق( منصب شغل أو أكثر عند 101اليت حتدث مائة و واحد ) لالستثمارات( سنوات، ابلنسبة 5و متدد هذه املدة إىل مخس )      

 قائمتها.  لالستثماريف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت حيدد اجمللس الوطين  االستثماراتالنشاط، و/أو 

 



 

 :اجلزائر( يف ANDIاثنيا: دراسة وصفية للمشاريع املدعمة من طرف )

وهذا من ( 2016-2002كما توضحه البياانت التالية للفرتة ما بني )  ،ANDIابلدعم املايل من طرف حتظى املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 خالل ما يلي:

  حسب املشاريع االستثمارية املصرح هبا: (أ

   

 28/09/2017بتاريخ  www.andi.dz املصدر: 

نالحظ من خالل األشكال املوضحة أعاله أن نسب املشاريع املصرحة لدى الوكالة اخلاصة ابالستثمار احمللي تفوق بكثري تلك اخلاصة       

 على التوايل وحىت من حيث توفري مناصب شغل واملبالغ املالية املخصصة هلا. 822و 62982ابالستثمار األجنيب من حيث عددها البالغ 

 قطاع النشاط:حسب  (ب

 

 28/09/2017بتاريخ  www.andi.dz املصدر: 

وهذا  %48.74اعاله ان قطاع النقل يسيطر على عدد املشاريع االستثمارية املصرح هبا خالل هذه الفرتة بنسبة  دولنالحظ من اجل         

القطاع الصناعي نظرا الهتمام املستثمرين يف جمال النقل هبذا القطاع ألنه كان يعاين من النقص قبل هذه الفرتة يليه قطاع البناء واالشغال العمومية و 
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أما فيما خيص  ،على التوايل، مث ابقي القطاعات ) خدمات، زراعة، سياحة، اتصاالت، جتارة( على التوايل %11.64و %11.85بنسب 

من املبالغ االستثمارية املنجزة هي يف قطاع الصناعة إذن هناك هيمنة هلذا القطاع يليه  57%القيمة املالية للمشاريع االستثمارية املصرح هبا جند ان

 .%14مث قطاع النقل بنسبة  %21. يليه قطاع البناء بنسبة %9وقطاع اخلدمات بنسبة %10ومية والبناء والسكن بنسبة قطاع األشغال العم

، يليه 41%عدد مناصب العمل فنجد أن قطاع الصناعة يستحوذ على النسبة األكرب من عدد مناصب العمل املستحدثة بنسبة  وحبسب       

 ومن مث قطاع النقل وابقي القطاعات.البناء واألشغال العمومية  قطاع 

 حسب نوع االستثمار: (ج

 

 28/09/2017بتاريخ  www.andi.dz املصدر: 

مؤسسات جديدة واليت ختصص هلا  إبنشاءحسب ما هو موضح يف اجلدول اعاله فان ما مييز الوكالة أهنا تدعم املستثمرين الذين يقومون        

، وبعدها منصب عمل 629222حوايل  وجند أهنا قد حققت نسب معتربة يف توفري مناصب شغلدج  6833051تقدر بأكرب حصة مالية 

 سات القائمة وأتهيلها للمستثمرين يف األخري.املشاريع التوسعية يف املرتبة الثانية و اعادة هيكلة املؤس دعم

 حسب القطاع القانوين: (د

 

 28/09/2017بتاريخ  www.andi.dz املصدر: 

حسب املعطيات املوضحة يف اجلدول جند أن القطاع اخلاص أي قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيظى بتشجيع ودعم كبري من طرف          

دج للقطاع  4319545دج مقابل  7290151الوكالة ألن عدد املشاريع فيه أكثر من القطاع العمومي واملختلط، وممول مببلغ مايل قدره 
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للقطاع العام، وأيضا من حيث مناصب الشغل حبيث يوفر القطاع اخلاص ما  %33.74للقطاع اخلاص و %97.99اخلاص وبنسبة تقدر ب

 منصب عمل. 963922قدره 

 اخلامتة:

يف التنمية االقتصادية حيث تعمل على توفري احتياجات  نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطةخنلص يف األخري إىل التأكيد على مدى أمهية        

ألجل  اوخلق املنافسة فيه وترقيتها ايف النهوض هب االسوق احمللية اىل جانب التصدير للخارج وتوفري فرص عمل، ومدى أمهية اهليئات املدعمة هل

نية لرتقية االستثمار يف انشاء وتوسيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مسامهة الوكالة الوط، واملتابعة عن طريق الدعم املايل والتوجيه اتشجيعه

 يف اجلزائر.  هلذا القطاع االسرتاتيجيوابلتايل البد على الدولة اعطاء املزيد من األمهية ودعمها ماليا ومتابعتها وتوفري هذه األخرية لفرص عمل، 
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