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الفكــرة هــي المرحلــة األولــى إلنشــاء مشــروع مــا وأســاس إنشــاء 
المشــاريع  أفــكار  العديــد مــن  تجــاري. حيــث هنــاك  أي عمــل 
يمكــن أن تكــون موجــودة أو مبتكــرة. فكــرة انشــاء مؤسســة 
يمكــن أن تبــدأ مــن نقــاش، مــن خبــرة مهنيــة، فكــرة مبتكــرة، 

حتــى فــي بعــض األحيــان تكــون بديهيــة.

وتطويــر  بدراســة  القيــام  الجديــد  المشــروع  حامــل  علــى  يجــب 
مشــروعه بشــكل موضوعــي وبنــاء خطــة دقيقــة قــدر اإلمــكان، ثــم 

المشــروع. وانطــاق  لبدايــة  المطلــوب  الملــف  جمــع 

معلومات 
عاّمة عن 
الّشركة 

محترمــة  مؤسســة  هــي  الخضــراء  المؤسســة 
خدمــات  )منتجــات،  بتســويق  تقــوم  للبيئــة 
أو  تقليــل  أو  الــى منــع  تهــدف  إلــخ.( كمــا 
األنشــطة  عــن  الناجــم  الضــرر  قيــاس 

البيئــة. علــى  البشــرية 
بالمؤسســات  التعريــف  هــذا  يتعلــق 
الصناعــة  قطاعــات  فــي  العاملــة 
والحــرف،  والخدمــات  والتجــارة 
مجموعــة  مــع  شــاملة  بطريقــة 
المهــن.  مــن  جــًدا  واســعة 
تضــع  الخضــراء  المؤسســة 

نفســها بجانــب عــرض للســلع والخدمــات البيئيــة.
تشــمل األمثلــة: إعــادة التدويــر، الطاقــة المتجــددة، 
قيــاس جــودة الهــواء، شــركات معالجــة النفايــات 

والميــاه.

اعتمــدت الجزائــر ميثــاق بولونيــا حــول الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي جــوان 2000 ويحــدد 

أنــواع الشــركات كالتالــي: 

ما هي المؤسسة؟ 
هــي منظمــة أو وحــدة يتــم تأسيســها مــن أجــل إنتــاج 
وتقديــم ســلع أو خدمــات لمجموعــة مــن العمــاء أو 
المؤسســة  تقــوم  بذلــك  للقيــام  المســتخدمين، 
بإعــداد واســتهاك المــوارد الماديــة وغيــر المادّيــة 
يقودهــا  ممــا  واإلعامّيــة  والماليــة  والبشــرية 
وكذلــك  وتجاريــة  إداريــة  مهّمــات  لتنســيق 

معلوماتيــة .... الــخ، وفقــا لمعاييــر تنظيميــة خاصــة فــي 
مجــال عملهــا، كمــا تهــدف أيضــا الــى تلبيــة حاجيــات عمائهــا 
لتحقيــق هدفهــا، ســواء كان تعليميــا، وظيفيــا أو اجتماعيــا.

ما هي المؤسسة الخضراء؟ 

دليل إنشاء مؤسسة
www.and.dz
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إلــى  الفكــرة  لتحويــل 
أواًل  ملمــوس  مشــروع 
انهــا  مــن  التأكــد  يجــب 
تتفــق مــع كل الوســائل 
لتنفيذه.كمــا  الازمــة 
يجــب عليــك أيًضا دراســة 
المشــروع  قــوة  نقــاط 
علــى  ضعفــه،  ونقــاط 
وجــه الخصــوص عندمــا 
ال  جديــدة  فكــرة  تكــون 
بــد عليهــا أن تتوافــق مــع 
الحقيقيــة  االحتياجــات 

المشــروع.  لهــذا 

معلومة مفيدة

المؤسسة الصغيرة 
شــخصا،   49 إلــى   10 مــن  تشــغل  مؤسســة  بأنهــا  تعــرف   
ورقــم أعمالهــا ال يتعــدى 200 مليــون دج، ومجمــوع ميزانيتهــا 

100 مليــون دج. الســنوية ال تتعــدى 

المؤسسة المصغرة
 تعــرف بأنهــا مؤسســة تشــغل مــن 1 إلــى 9 شــخصا، ورقــم 
ميزانيتهــا  ومجمــوع  دج،  مليــون   20 يتعــدى  ال  أعمالهــا 

الســنوية ال تتعــدى 10 مليــون دج.

مؤسسة المتوسطة
تعــرف بأنهــا مؤسســة تشــغل مــن 50 إلــى 250 شــخصا، ورقــم أعمالهــا محصــور بيــن 200 مليــون دج و2 مليــار دج، ومجمــوع 

ميزانيتهــا الســنوية محصــورة بيــن 100 و500 مليــون دج

جدول تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المشرع الجزائري

مجموع الميزانية السنوي رقم األعمال عدد االجراء الصنف

أقل من 10 مليون دج أقل من 20 مليون دج مؤسسات مصغرة 09-01 

أقل من 100 مليون دج اقل من 200 مليون دج 49-10 مؤسسات صغيرة

من 100 مليون دج إلى
500 مليون دج

من 200 مليون دج إلى
50-250 2 مليار دج مؤسسات متوسطة
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األشكال القانونية للمؤسسة ؟  
يمكن للمؤسسة ان توجد بأشكال متعددة، يميز القانون الجزائري للشركات قانونين رئيسيين منها:

يســتخدم هــذا المصطلــح لتعييــن مؤسســة مبتكــرة جديــدة 
ذات امكانيــات نمــو عاليــة وتقديــر قيمتهــا المســتقبلية. كمــا 
يعنــي حرفيــا »بــدء العمــل«. يرتبــط بــدء العمــل بمفهــوم تجربــة 
نشــاط جديــد، فــي ســوق جديــدة، ينطــوي علــى خطــر يصعــب 

تقييمــه.
لجعــل  ســبل  عــن  الناشــئة  المؤسســة  تبحــث  وباختصــار، 
ــادة ايراداتهــا بشــكل  ــل لزي أعمالهــا مربحــة علــى المــدى الطوي

متزايــد للوصــول الــى شــركة كبيــرة.

فــي الجزائــر، أظهــرت اإلحصائيــات أن الشــركات الناشــطة فــي 
مجــال إدارة النفايــات قــد شــهدت زيــادة ملحوظــة، حيــث أثــارت 

اهتماًمــا كبيــًرا مــن قــادة المشــاريع. فــي ســنة 2014،
ــام 2019  ــي 30.000 وفــي ع لقــد قــدر عــدد الشــركات بحوال
وصــل هــذا العــدد إلــى 4090 شــركة ناشــطة فــي إعــادة تدويــر 

واســتعادة النفايــات.

ما هي المؤسسة الناشئة؟

هــذا النمــوذج مخصــص بشــكل عــام للشــركات ذات 
الحجــم المتواضــع، وال تحتــاج إلــى حالــة قانونيــة، 
إجــراءات  مــن  االنتهــاء  بســيط.  هــا  ء  إنشــا  حتــى 

التجــاري  الســجل  فــي  التســجيل  ملــف  وتشــكيل 
ســريع. قــد يمتــد إعفاؤهــا مــن ديــون الشــركة إلــى 
الســجل  فــي  التســجيل  الشــخصية.  الممتلــكات 

التاجــر.  تأهيــل  يمنــح  التجــاري 

الشخص الطبيعي 

الشخص المعنوي، االعتباري 
الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

نصيحة
يعتبــر التحفيــز عامــل ضــروري 
ان  حيــث  المشــاريع  لحاملــي 
بالنســبة  االســتثمار  نوعيــة 
يعتبــر  الشــركة  للمؤســس 
للمشــروعه. النجــاح  مفتــاح 

مشــروع  أي  نبــدأ  ال  نحــن 
لمجــرد  مؤسســة  إنشــاء  أو 
التفكيــر  يجــب  بــل  طمــوح، 
مــن  وكافــي  عميــق  بشــكل 
المعلومــات  جمــع  حيــث 
المشــروع.  حــول  الازمــة 

يكــون  قــد  وحيــد،  شــخص  ذات  شــركة  هــي 
لشــركة  وحيــًدا  شــريًكا  الطبيعــي  الشــخص 
تكــون  ال  قــد  المســؤولية،  محــدودة  واحــدة 
الشــريك  محــدودة  مســؤولية  ذات  لشــركة 
الوحيــد شــركة أخــرى ذات مســؤولية محــدودة 

الوحيــد. الشــخص  مــن  تتألــف 

يمنح التســجيل في الســجل التجاري الشــخصية 
القانونيــة للشــركة، ويمنــح تأهيــل التاجــر الــى 
مــن  بحريــة  المــال  راس  تحديــد  يتــم  المديــر. 
قبــل الشــريك فــي النظــام األساســي للشــركة. 
وتكــون الملكيــة الشــخصية للمنشــئ منفصلــة 

ــة الخاصــة للشــركة. عــن الملكي

المحــدودة  المســؤولية  ذات  الشــركة  تأســس 
بيــن شــركاء ال يتحملــون الخســائر اال فــي حــدود 
ــان راس مــال  مــا قدمــوا مــن الحصــص مــع بي

الشــركة 

 )المادة 564 
من القانون 

التجاري(
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الشركة ذات المسؤولية المحدودة

)المواد: 564 
و566 و590 من 

قانون التجارة(

هــي شــركة، يجــب أن تكــون مؤلفــة مــن شــخصين كحــد أدنــى 
وخمســين )50( كحــد أقصــى. إذا أصبحــت الشــركة تضــم أكثــر مــن 
خمســين )50( شــريًكا، فيجــب أن يتــم تحويلهــا إلــى شــركة فــي 
غضــون عــام واحــد. خــاف ذلــك، يتــم حلهــا، إال إذا، خــال الفتــرة 
المذكــورة، أصبــح عــدد الشــركاء مســاويا أو أقــل مــن خمســين 

.)50(
يمنــح التســجيل فــي الســجل التجــاري الشــخصية القانونية للشــركة 

وتأهيــل التاجــر فقــط للمديرين.

يتــم تعييــن رأس مــال الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بحريــة 
مــن قبــل المســاهمين فــي النظــام األساســي للشــركة. وينقســم 
مــن  أقــل  يكــون  أن  يمكــن  ال  ولكــن  متســاوية،  أســهم  إلــى 
ــار  ــد 1000 دين ــة عن 100،000دج. القيمــة االســمية لألســهم ثابت
ــغ  ــى مبل ــون الشــركة حت ــى األقــل. الشــركاء مســؤولون عــن دي عل

مســاهماتهم

شركة مساهمة

الشركة ذات أسهم للشراكة المحدودة
)المادة 551 

والقانون التجاري(
إنهــا شــراكة، عــادة مــا تكــون شــركة عائليــة. الحــد األدنــى لعــدد 
الشــركاء هــو اثنــان )20( وليــس هنــاك حــد أدنــى لــرأس المــال، 
الســجل  فــي  التســجيل  ويمنــح  أســهم.  إلــى  األخيــرة  وتنقســم 
الشــركاء تأهيــل  القانونيــة وجميــع  التجــاري للشــركة الشــخصية 

التجــار، وجميــع الشــركاء يســتجيبون إلــى أجــل غيــر مســمى وبشــكل 
متعــدد إلــى ديــون الشــركة. اإلدارة تابعــة لجميــع الشــركاء، مــا لــم 
ينــص علــى خــاف ذلــك فــي النظــام األساســي، ال يجــوز نقــل 

األســهم إال بموافقــة جميــع المســاهمين

ــرة،  ــاز للشــركات الكبي هــي شــركة رأس مــال، وهــي نمــوذج بامتي
فهــي تجمــع مــا ال يقــل عــن ســبعة )07( مســاهم باســتثناء الشــركة 
ذات رأس المــال العــام. الحــد األدنــى لــرأس المــال االجتماعــي 
دينــار فــي حالــة  لدســتورها هــو خمســة ماييــن )5،000،000( 

الطــرح العــام ومليــون )1،000،000( دينــار فــي حالــة العكــس.
ويديرهــا إمــا مجلــس إدارة يتألــف مــن ثاثــة )03( علــى األقــل، 
وأثنــى عشــر )12( عضــًوا، يرأســها رئيــس تنفيــذي أو رئيــس يســاعده 

يرأســهم  أو  التنفيذييــن،  المســؤولين  كبــار  مــن  اثنــان  أو  واحــد 
عليهــم  يســيطر  عضــًوا   05 إلــى   03 مــن  يتكــون  إدارة  مجلــس 
ــات  ــى 12 عضــًوا. إن أداء هيئ ــس إشــرافي مكــون مــن 07 إل مجل
اإلدارة يخضــع لقواعــد صارمــة. مســؤولية المســاهمين مــن ديــون 
الســجل  فــي  التســجيل  يمنــح  لمســاهماتهم.  متــروك  الشــركة 
التجــار ألعضــاء  ونوعيــة  للشــركة  القانونيــة  الشــخصية  التجــاري 

اإلدارة. مجلــس 

)المادة 592 وما يليها 
من قانون التجارة / 

المرسوم التشريعي 
رقم 93-08 المؤرخ 

25 نيسان / أبريل 
)1993
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المجمع

ــة تتألــف مــن أشــخاص للشــركاء العاميــن ورأس  هــي شــركة هجين
ــن. المــال لشــركاء محدودي

بواســطة  الشــركة  إدارة  ويتــم  أســهم  إلــى  المــال  رأس  ينقســم 
مديــر واحــد أو أكثــر. يمنــح التســجيل فــي الســجل التجــاري للشــركة 
الشــخصية القانونيــة والشــركاء العاميــن حالــة المتداولين، والشــركاء 

ــى  ــر مســمى وبشــكل متعــدد إل ــى أجــل غي العامــون يســتجيبون إل
ديــون الشــركة، والشــركاء المحــدودون ال يســتوفون ديــون الشــركة 
ــزال  التــي تصــل إلــى مســاهماتهم. هــذا الشــكل مــن الشــراكة ال ي

نــادرًا جــدًا فــي الجزائــر.

الشركة ذات المسؤولية بسيطة

العاميــن ورؤوس  للشــركاء  هــي شــركة مختلطــة األشــخاص 
األمــوال لشــركاء محدوديــن، تتكــون بيــن واحــد أو أكثــر مــن 
الشــركاء العاميــن والشــركاء المحدوديــن، وال يجــوز أن يكــون عدد 
الشــركاء المحدوديــن أقــل مــن ثاثــة )30(. الحــد األدنــى لــرأس 
المــال الخــاص بدســتورها هــو خمســة ماييــن )5،000،000( 
دينــار فــي حالــة الطــرح العــام ومليــون )1،000،000( دينــار إذا لــم 
يكــن متاًحــا بشــكل عــام. يمكــن أن تــدار مــن قبــل واحــد أو أكثــر 

مــن المديريــن. ويمنــح التســجيل في الســجل التجاري الشــخصية 
العاميــن،  للشــركاء  المتداوليــن  ونوعيــة  للشــركة  القانونيــة 
غيــر مســمى وعــدة  أجــل  إلــى  العامــون  الشــركاء  ويســتجيب 
ديــون مــن الشــركة، الشــركاء المحــدودون هــم المســاهمون 
وال يتحملــون إال خســائر تصــل إلــى مبلــغ مســاهماتهم. هــذا 

ــر. ــر منتشــر فــي الجزائ الشــكل مــن الشــركات غي

شراكة التضامن

)المادة 715 مكررا ثانيا 
من القانون التجاري(

)المادة 563 مكرر 
من القانون التجاري / 

المرسوم التشريعي رقم 
93-08 الصادر في 25 

نيسان / أبريل 1993(

)المادة 796 من 
قانون التجارة(

يتــم تشــكيل التجمــع بيــن شــخصين أو أكثــر مــن األشــخاص 
تنفيــذ  أجــل  مــن  تشــكيله  يتــم  محــددة،  لفتــرة  القانونييــن 
جميــع الوســائل التــي مــن شــأنها تســهيل أو تطويــر النشــاط 
االقتصــادي ألعضائــه، لتحســين أو زيــادة نتائــج هــذا والنشــاط 
ال يــؤدي فــي حــد ذاتــه إلــى تحقيــق وتقاســم األربــاح، ويمكــن أن 
يتــم بــدون رأس مــال. يــدار مــن قبــل واحــد أو أكثــر مــن النــاس. 

يمنــح التســجيل فــي الســجل التجــاري للمجموعــة الشــخصية 
ــون علــى هــذا  ــة، ويكــون أعضــاء المجموعــة لديهــم دي االعتباري
يكونــون  وســوف  الخــاص،  تراثهــم  أســاس  علــى  الشــخص 

متضامنيــن، مــا عــدا اتفاقيــة مخالفــة للثلثيــن المتعاقديــن 
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الخطوات الرئيسّية إلنشاء مؤسسة

لتنفيذ مشروع انشاء مؤسسة من الضروري إعداد الملف اإلداري حيث يجب عليك اتباع سبع خطوات أساسية:
1. توفر اسم الشركة

2. سند ملكية او عقد إيجار
3. صياغة القانون 

األساسي
4. التسجيل في السجل 

التجاري

5. استخراج البطاقة الضريبية
6. استخراج رقم التعريف 

اإلحصائي

7. فتح حساب بنكي.

مــن الضــروري التوجــه إلــى موثــق 
لصياغــة  قضائــي  ومحضــر 
الرئيســي  للمقــر  ايجــار  عقــد 
يجــب  عليــه.  والتوقيــع 
ــع هــذا العقــد باســم  توقي

شــخص  باســم  وليــس  الشــركة 
طبيعــي، يجــب عليــك أيًضــا تقديــم 

التاليــة: المســتندات 
1. شهادة مياد الشركاء

مــن  عليهــا  مصــادق  نســخ   .2

بطاقــات التعريــف الوطنيــة للشــركاء.
3. االشكال القانونية للمؤسسة

علــى  األطــراف  توقيــع  بعــد   .4
العقــود، يجب تســجيلها لــدى اإلدارة.

 أواًل؛ يتوجــب علــى قائــد المشــروع الحصــول علــى شــهادة 
ــي للســجل التجــاري بشــأن توفــر اســم  مــن المركــز الوطن
ــن أربعــة  الشــركة. ولهــذا يتوجــب مــأل اســتمارة وتضمي

490 دينــار  أســماء محتملــة للمؤسســة. يجــب دفــع مبلــغ 
جزائــري لتغطيــة تكاليــف البحــث والطابــع المالــي.

سند ملكية او عقد إيجار

توفر اسم الشركة

إنشاء 
مؤسسة

يتــم إنشــاء االشــكال القانونيــة للمؤسســة لــدى 
الموثــق. يجــب تقديــم المســتندات التاليــة إلــى 

مكتــب الموثــق:
1.  شهادة مياد الشركاء

2. نســخ مصــادق عليهــا مــن بطاقــات 
الوطنيــة للشــركاء. التعريــف 

3. عقد اإليجار لمقر المؤسسة.

4. تعهــد مــن مدقــق حســابات )التكلفــة: 46.800 
دينــار جزائــري / ســنة منهــا ٪50 أي 23.400 دينــار 

عنــد تأســيس الشــركة والباقــي نهايــة العــام(.
)يتــم  المؤسســة  مــال  رأس  إيــداع  إثبــات   .5

الموثــق(. قبــل  مــن  اإلجــراء  مــع  التعامــل 
 

صياغة االشكال القانونية )في نفس وقت عقد اإليجار(
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المركــز  لــدى  مســجلة  المؤسســة  تكــون  عندمــا 
ــي للســجل التجــاري، ســيتم تخصيــص رقــم  الوطن
تعريــف لهــا يســتخدم فــي جميــع إجراءاتهــا اإلداريــة 

وحتــى مــع مصلحــة الضرائــب الجزائريــة
يجــب علــى المؤسســة حديثــة النشــأة التســجيل فــي 

الرســم علــى القيمــة المضافــة لتكــون قــادرة علــى 
تســوية التزاماتهــا الضريبيــة، للقيــام بذلــك يتوجــب 

علــى المســير تقديــم المســتندات التاليــة:
1. نسخة مصدقة من السجل التجاري.

2. األشكال القانونية للمؤسسة.

3. ســند ملكيــة المحــل التجــاري او عقــد إيجــار موثــق 
)باســم المؤسسة(.

4. نمــوذج مقــدم مــن مفتشــية الضرائــب موقــع 
ومختــوم باســم المؤسســة.

يتعلــق األمــر ببنــك المعلومــات عــن المؤسســات 
الجزائريــة. إلنجــاز هــذه العمليــة ســتحتاج إلــى تقديــم 

المســتندات التاليــة:
النمــاذج  علــى  ومحــّرر  موقــع،  طلــب  تقديــم   .1
هــذه  تســّلم  )لــن   .)cnrc( طــرف  مــن  المقّدمــة 

الملــف(. باقــي  إعــداد  بعــد  إال  الوثيقــة 
2. ســند ملكيــة المحــل التجــاري أو عقــد إيجــار موثــق 

)باســم المؤسسة(.
3. نسختان من الشكل القانوني للمؤسسة.

الرســمية  النشــرة  اشــعارات  مــن  نســختان   .4
وفــي  للمؤسســة   )BOAL(القانونيــة لإلعانــات 

وطنيــة. يوميــة  صحيفــة 
ومســتخرج  الميــاد  شــهادة  مــن  مســتخرج   .5
)يســتخرج  للمســيرين  العدليــة  الســوابق  شــهادة 

علــى مســتوى محكمــة الواليــة او مــن أي محكمــة 
مــن الجزائــر(.

الســجل  فــي  التســجيل  رســوم  دفــع  ايصــال   .6
.)cnrc( ــك شــريك ــرع بن ــع فــي أي ف ــاري، يدف التج

7. وصــل يبــرر دفــع رســوم الدمغــة )4000 دينــار( 
علــى الضرائــب.

)cnrc( التسجيل بالمركز الوطني للسجل التجاري

)NIF( استخراج البطاقة الضريبية

شــركة  إلنشــاء  األخيــرة  قبــل  الخطــوة  تتمّثــل 
التعريــف  رقــم  علــى  الحصــول  فــي  الجزائــر  فــي 
الرقــم للتعــرف علــى  اإلحصائــي. ُيســتعمل هــذا 
مديريــة  مثــل  الجزائريــة  اإلدارات  مــع  الشــركة 

خدمــات الضرائــب والصناديــق االجتماعيــة. للقيــام 
بذلــك، يجــب عليــك تقديــم طلــب إلــى الخدمــات 
للمكتــب  اإلقليميــة  للملحقــات  اإلحصائيــة 

التاليــة: األوراق  تقديــم  خــال  مــن  الوطنــي. 

صورة من البطاقة الضريبية.. 1
نسخة من السجل التجاري. 2
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.. 3
نسخة من األشكال القانونية للمؤسسة.. 4

)NIS( استخراج رقم التعريف اإلحصائي
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فتح حساب بنكي  
يجــب علــى كل مؤسســة أن يكــون لديهــا حســاب بنكــي خــاص بهــا. 

المســتندات التاليــة مطلوبــة:
1. السجل التجاري

2.التسجيل الضريبية.
3. االشكال القانونية للمؤسسة.

BOAL 4. رأي النشرة الرسمية لإلعانات القانونية

دراسة السوق
التوجه الى مكتب الدراسات

تعد دراسة السوق مرحلة أساسية إلنشاء مؤسستك تسمح لك بتحديد حاجيات السوق الذي ستدخله واقناع الممولين المحتملين.
لكــي تكــون دراســة الســوق الخاصــة بــك فعالــة، عليــك بإتبــاع اجــراء مدقــق ومنظــم، الهــدف منــه الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن قطــاع 

النشــاط المعنــي وتحليــل العــرض والطلــب.
من خال دراسة السوق، يجب تقديم إجابة، على األسئلة الرئيسية التالية:

ما الفائدة من دراسة السوق؟   

مــن  القطــاع  هــذا  علــى  المطبقــة  األنظمــة  ماهــي 
محــددة؟ ضريبيــة  أحــكام  هنــاك  هــل  النشــاطات؟ 

ماهي حالة السوق وما هي آفاقه المستقبلية؟
ما هي أحدث االبتكارات في هذا القطاع؟

هل السوق موجود من قبل؟
هل هو جديدأم قائم منذ فترة طويلة؟                                                                          

فيما يخص القطاع وأنظمته

بمجّرد أن يكون لدى المقاول فكرة عن مشروع لبدئه، سيتوجب 
عليه التأكد من أن السوق الذي يرغب الدخول فيه يلبي توقعاته 
لهذا سيكون من الضروري القيام بدراسة السوق. يمكن تنفيذ 

هذه الخطوة بالكامل من قبل صاحب المشروع نفسه، ولكن من 
الممكن أيضًا أن يتم مساعدته كليا أو جزئيا من قبل متخصص.

نصيحة مهمة
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ما هو نموذج العمل؟
نمــوذج العمــل، هــو أداة لوضــع قائمــة بالنمــوذج االقتصــادي للشــركة. ولذلــك 
فهــي وثيقــة مرجعيــة تعــرض الطريقــة التــي تعتــزم الشــركة تأسيســها وضمــان 

ربحيتهــا، علــى ســبيل المثــال: نمــوذج فرينيــوم، النمــوذج المجانــي، ....

نموذج فرينيوم
فــي هــذا النمــوذج، يتــم تقديــم شــريحة مجانيــة ألحــد العمــاء فــي حيــن يدفــع 
جــزء آخــر مقابــل خدمــة متميــزة. يدعــم الجــزء الــذي يدفــع مقابــل الشــخص الــذي 
ال يدفــع. يســتخدم هــذا النمــوذج بعــض الشــركات مثــل لنكــدن لتقديــم خدمات 
ــر  ــاع البعــض بالدفــع مقابــل خدمــات أكث ــة للمســتخدمين وإقن أساســية مجاني

شمواًل.
Skype، Spotify ،برامج مكافحة الفيروسات ،LinkedIn، Pandora :أمثلة

التكييف المحتمل: اقتراح تجربة الخدمة مجاًنا لمدة محددة.

نموذج العمل وخطة العمل

مــن هــم المنافســون الرئيســيون المباشــرون وغيــر المباشــرون في الســوق؟ 
)حجــم الشــركة، رأس المــال، الموقــع الجغرافي....(

المؤسسات: الحجم، النشاط، المكان، البعد الدولي....
الخواص: العمر، الجنس، الفئة، الحالة االجتماعية....

آخرين: السلطات المحلية، الجمعيات...  
ما هو موقفي؟

مــا هــي حالــة المنافســين الرئيســيين؟ )سياســة المبيعــات، تنظيــم التوزيــع، 
الزبائــن المســتهدفون…… إلــخ.(

ماهي رؤوس أموالهم؟ هامشهم، مواردهم البشرية؟
ماهي خصائص خدماتهم ومنتجاتهم؟

ما هو مخطط هؤالء المنافسون من أجل التطوير؟

فيما يخص العرض

ــن )خــواص أو  ــن المحتملي مــا هــي خصائــص الزبائ
الضــروري  مــن  ذلــك، ســيكون  بعــد  محترفيــن(؟ 

تحديــد الفئــة المســتهدفة علــى ســبيل المثــال:
إذا كان الزبائــن مــن فئــة الخــواص: الفئــة العمريــة، 

الفئــة االجتماعيــة المهنيــة، الدخــل ....

إذا كان الزبائــن مــن فئــة المحترفيــن: حجــم الشــركة 
 )TPE ،PME(

مــا هــي تفضياتهــم ؟، رأيهــم فــي العــرض المقدم 
مــن قبــل المنافســين؟ مــا لــذي يمكــن تحســينه؟ 
)هــذه األســئلة مهّمــة ألنهــا يمكــن أن تســمح لــك 

بالّتمّيــز عــن منافســيك فــي المســتقبل؟
مــن هــم أهــم الفاعليــن االقتصادييــن فــي الســوق 

)الهيئــات التنظيميــة، المنتجــون، الموزعــون....(؟

فيما يخص الطلب
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سوف تساهم 
شركتك في تطوير 
اقتصاد البلد. إن 
إنشائه في قطاع 
النفايات هو قيمة 
مضافة لاقتصاد 

األخضر.

1. رئيس مؤسسة جيد )روح المبادرة(
إن الرؤيــة الواضحــة لرئيــس المؤسســة، وإيمانــه بمشــروعه، واإلجــراءات 
التــي يقــوم بإتخاذهــا بشــكل يومــي تأســس الشــركة، وتمنحهــا ثقافــة 
وقيًمــا واتجاههــا. أي باختصــار فــإن شــخصية رئيــس المؤسســة تلعــب 
دورا هامــا فــي ابــراز قــوة شــخصية الشــركة وتضــع لهــا مكانــا فــي 

الســوق.

العوامل الرئيسية لنجاح المؤسسة
يعتمــد نجــاح انشــاء المؤسســات علــى عــدد كبيــر جــًدا مــن المعاييــر، والتــي قــد تختلــف أهميتهــا اعتمــاًدا علــى طبيعــة النشــاط أو حجــم الهيــكل أو شــدة المنافســة. 

التحــدي يتعلــق بعــدم الضيــاع فــي هــذه المعاييــر والعــودة إلــى أساســيات مــا يجعــل المؤسســة ناجحــة:

2. الموظفين الفعالين
 تقــع إدارة المــوارد البشــرية فــي قلــب المنظمــة تتطلــب معــارف ومهــارات 
محــددة والكثيــر مــن الوقــت الــذي يقضــى فــي التســيير االداري والتكويــن، 
التواصــل الداخلــي، التحفيــز، دون أن ننســى الحاجــة إلــى إتقــان قانــون 

العمــل.

النموذج المجاني  
ــى  ــى اإلعــان. تســتخدم Google، عل ــا عل ــة. يعتمــد تمويله ــي منتجــات أو خدمــات مجاني يقــدم نمــوذج العمــل المجان

ــت. ــى اإلنترن ــات البحــث عل ــى عملي ــات مســتهدفة اســتناًدا إل ــم إعان ــات لتقدي ــال، الخوارزمي ســبيل المث

خطة العمل  
خطــة العمــل هــي وثيقــة مكتوبــة يجــب أن تقــدم جميــع اإلجــراءات التــي ســتقوم بهــا الشــركة )حيــث تذهــب(، والوســائل 
المســتخدمة لتحقيــق ذلــك )كيــف تســير( والفتــرة المقــدرة لتحقيــق األهــداف. وهــي تســتخدم أساســا لجمــع التمويــل مــن 

المســتثمرين. يمكــن أيًضــا تقديــم خطــة العمــل إلــى مصرفــي لتبريــر ودعــم طلــب القــرض.
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نصيحة
ال تقلل من شأن احتياجاتك المالية! ال تتردد 

في التفكير بشكل كبير، فقد يكون لمشروعك 
إمكانيات أكثر مما تتخيل. 4. السوق

بعــض األســواق مزدهــرة بينمــا البعــض اآلخــر فــي حالــة تراجــع، عــادة بســبب 
وجــود عــدد كبيــر جــًدا مــن الفاعليــن االقتصادييــن المشــاركين فــي نفــس النشــاط. 
اي باختصــار، يعتبــر الســوق الــذي يتــم فيــه وضــع صاحــب المشــروع عامًا رئيســًيا 

مــن عوامــل النجــاح )أو الفشــل( فــي بــدء انشــاء المؤسســة.

5. الشبكة
ــة خاصــة وان  ــي تعمــل بمفردهــا فــي ســوقها فــرص نجاحهــا ضئيل  الشــركة الت
المتعامليــن االقتصادييــن االخريــن مــن جانبهــم يشــكلون تحالفــات او تبــادل 
خدمــات او معلومــات وصــف انشــطة الشــركاء او العثــور علــى مقاوليــن ذوي 
جــودة وتلقــي نصائــح جيــدة. دفتــر العناويــن هــو عامــل نجــاح فــي بــدء انشــاء 

المؤسســة، غالبــا مــا يكــون المصــدر االول للزبائــن.

3. التواصل الجيد
 عامــل أساســي آخــر لنجــاح مؤسســة، يســاعد التواصــل الجيــد فــي جــذب الزبائــن وخاصــة الفئــة المســتهدفة. لكــي تكــون فعالــة، يجــب أن يكــون االتصــال 

متناســًقا مــع روح العمــل وكذلــك مــع احتياجــات الزبائــن وعاداتهــم:
التواصل مع شريحة عريضة من المجتمع.	 
التواصل عبر االنترنت.	 
التسويق المباشر )البريد اإللكتروني، الهاتف، الخطابات، الكتيبات، إلخ(.	 
الحدث والعاقات الصحفية، أو االتصال "الشبكي".	 

قائمة مرجعّية 
)حتى ال تنسى أي شيء(

للتنميــة  أساســي  اســتثمار  المؤسســات  إنشــاء  يعتبــر 
التدابيــر  مــن  سلســلة  دخلــت  لألقاليــم.  االقتصاديــة 
حيــز التنفيــذ. مــن اجــل تعزيــز إنشــاء مؤسســات جديــدة 
المشــاريع. لحاملــي  المقاوالتيــة  اإلجــراءات  وتســهيل 

بهــا  القيــام  عليــك  يجــب  التــي  المختلفــة  اإلجــراءات 
ليحظــى مشــروعك بأفضــل الفــرص للنجــاح ايضــا مــن 
أجــل إطــاق مشــروع فعــال، إليــك قائمــة مرجعّيــة تتكــّون 

مــن خمــس )05( خطــوات )الجــدول فــي الملحقــة 1(.
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الشروط األساسية للتأهيل تتمثل في:

ماهي 
األجهزة 

المساعدة 
المقدمة 

من طرف 
الدولة؟

وتنميــة  لدعــم  الوطنيــة  الوكالــة 
ذات  عموميــة  هيئــة  المقاوالتيــة 
طابــع خــاص، تحــت وصايــة مصالــح 
الوزيــر  لــدى  المنتــدب  الوزيــر 
بالمؤسســات  المكلــف  األول 

. ة لمصغــر ا
الوطنيــة  الوكالــة  تتكفــل 
وتنميــة  لدعــم 

مقاربــة  ذو  جهــاز  بتســيير  المقاوالتيــة 
ــة الشــباب  ــى مرافق ــة، يهــدف إل اقتصادي
وتوســيع  إلنشــاء  المشــاريع  ذوي 
إنتــاج  مجــال  فــي  مصغــرة  مؤسســات 

والخدمــات. الســلع 
وتنميــة  لدعــم  الوطنيــة  الوكالــة  تســعى 
الفكــر  ونشــر  ترقيــة  إلــى  المقاوالتيــة 
ماليــة  إعانــات  وتمنــح  المقاوالتــي، 

مراحــل  كل  خــال  جبائيــة  وامتيــازات 
فقــة. ا لمر ا

وتنميــة  لدعــم  الوطنيــة  الوكالــة  تضــّم 
تغطــي  والئيــة  وكالــة   51 المقاوالتيــة 
كامــل التــراب الوطنــي وكــذا العديــد مــن 
الفــروع موزعــة عبــر كامــل التــراب الوطنــي 

الكبــرى. الدوائــر  فــي  متواجــدة 

مراحل المرافقة
عبــر  التســجيل   ⬅ المشــروع  فكــرة 
وتوجيــه  ⬅اســتقبال  اإللكترونــي  الموقــع 
صاحــب  ⬅تكويــن  المشــروع  ⬅إعــداد 
المشــروع  علــى  المشــروع⬅المصادقة 
انتقــاء واعتمــاد وتمويــل  لجنــة  مــن قبــل 
⬅اإلنشــاء  البنــك  ⬅موافقــة  المشــاريع 
القانونــي للمؤسســة ⬅تمويــل المشــروع 
متابعــة   ⬅ النشــاط  فــي  ⬅االنطــاق 

النشــاط.

أن يكون سن الشاب يتراوح بين 19 و40 سنة 
ــة تتــاءم مــع المشــروع  ــه مؤهــات مهني أن تكــون لدي

المــراد انشــاؤه
أن يقــّدم الشــاب مســاهمة شــخصية فــي شــكل 
صيــغ  أحــد  يطابــق  بمســتوى  خاصــة  أمــوال 

المختــارة. التمويــل 
أن ال يكــون الشــاب قــد اســتفاد مــن إعانــة 
ــزة  ــف أجه الســتحداث نشــاط مــا مــن مختل

الدعــم

الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاوالتية 
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فئــــــة البطاليـــــــــن والطلـــــــــبة

القرض البنكي مخفض 
الفوائد بنسبة 100%

القرض غير المكافئ تمنحه 
ANADE

المساهمة الشخصية المنطقة التي ينجز فيها 
المشروع

قيمة االستثمار

% 70 % 25 % 05 كافة المناطق حتى 10.000.000 دج

مالحظة
نســبة المســاهمة الشــخصية لفئتــي 
الطلبــة والبطاليــن هــي 05 % مــن 

ــة للمشــروع. الكلفــة اإلجمالي

فئـــة غيــــــر البطاليـــــن

القرض البنكي مخفض 
الفوائد بنسبة 100 %

القرض غير المكافئ تمنحه 
ANADE المساهمة الشخصية المنطقة التي ينجز فيها 

المشروع قيمة االستثمار

% 70 % 20 % 10 مناطق الجنوب حتى 10.000.000 دج

% 70 % 18 % 12 مناطق الهضاب والمناطق 
الخاصة حتى 10.000.000 دج

% 70 % 15 % 15 بقية المناطق حتى 10.000.000 دج

التمويــــــــــــل الثــــــــــــــــنائي
قيمة االستثمار المساهمة الشخصية ANADE القرض غي المكافئ تمنحه

% 50 % 50 حتى 10.000.000 دج

التمويـــــــــــــــل الذاتـــــــي

المساهمة الشخصية نقدا أو عينا قيمة االستثمار

% 100 حتى  10.000.000دج
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القرض غير المكافئ اإلضافي لالستغالل
غيــر  إضافــي  قــرض  مــن  االســتفادة  المشــاريع  لحاملــي  يمكــن 
مكافــئ لاســتغال تصــل قيمتــه إلــى مليــون دينــار1.000.000دج.
يمنــح هــذا القــرض بصفــة اســتثنائية وفــق الشــروط والكيفيــات 
المحــددة حســب التنظيــم والتشــريع وكــذا اإلجــراءات المعمــول بهــا.

فترة التسديد: 11 سنة و06 أشهر

امتيازات المرافقة والتكوين

القرض غير المكافئ اإلضافي لكراء محل
عنــد الضــرورة يمكــن لحاملــي المشــاريع االســتفادة مــن قــرض إضافــي غيــر 
مكافــئ تصــل قيمتــه إلــى 500.000 دج للتكفــل بإيجــار المحــل أو مــكان 
ــاج الســلع  ــئ المخصــص إلحــداث أنشــطة إنت ــى مســتوى الموان الرســو عل
والخدمــات باســتثناء األنشــطة غيــر المقيمــة ويمنــح هــذا القــرض عندمــا 
ــة  ــل البنكــي فــي مرحل ــى التموي يلجــأ الشــاب او الشــباب ذوي المشــاريع ال

ــداث النشــاطات، إح

مالحظة
األولوية تعطى 

لألنشطة 
الصناعية 
والتحويلية 
ولابتكار.

يســتفيد الشــباب ذوي المشــاريع، دون مقابــل مــن المســاعدة التقنيــة للوكالــة 
الوطنيــة لدعــم وتنميــة المقاوالتيــة ومــن استشــارتها ومرافقتهــا وكــذا متابعــة 

تطــور مشــاريعهم.

إضافــة إلــى المســاعدة التــي توفرهــا الوكالــة لهــؤالء الشــباب حاملــي المشــاريع 
فإنهــا توفــر لهــم كذلــك برامــج تكوينيــة فــي كيفيــة إنشــاء وتســيير مؤسســاتهم 

المصغرة.

اإلعانات المالية ومدة التسديد
ــغ االســتثمار يســّدد  ــر حســب مبل ــدة يتغي ــدون فائ قــرض ب

كمــا يلــي:

	 18 شهرا إرجاء. 
	 05 سنوات لتسديد القرض البنكي

	 05 ســنوات لتســديد القــرض غيــر المكافــئ بعــد تســديد 
القــرض البنكــي.

مالحظة: القرض البنكي 
مخفض الفوائد بنسبة 

100%
الماليــة  اإلعانــات  علــى  زيــادة 
التكويــن  وبرامــج  والمرافقــة 
المقدمــة مــن طــرف الجهــاز توفر 
أخــرى،  امتيــازات  أيضــا  الوكالــة 
خاصــة الجبائيــة منهــا ســواء فــي 
فــي  أو  المشــروع  إنجــاز  مرحلــة 
ــى فــي  ــة االســتغال أو حت مرحل

المشــروع. توســعة  مرحلــة 

االمتيازات الجبائية
اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة.

1. مرحلة اإلنجاز
تخفيض الرسوم الجمركية للتجهيزات المستوردة	 
اإلعفــاء مــن القيمــة المضافــة علــى العتــاد بالنســبة 	 

الحقيقــي. للنظــام  الخاضعــة  المصغــرة  للمؤسســات 

اإلعفــاء مــن دفــع رســوم نقــل الملكيــة علــى االكتتابــات 	 
العقاريــة التــي تتــم فــي إطــار إنشــاء النشــاط.

تأســيس 	  عقــود  علــى  التســجيل  حقــوق  مــن  اإلعفــاء 
المصغــرة. المؤسســات 
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 2. مرحلة االستغالل

هــي منظمــة محــددة توضــع تحــت إشــراف وزارة التضامــن الوطنــي واألســرة 
ومركــز المــرأة.   

يضمــن مرافقــة المبــادر طــوال عمليــة إنشــاء وتشــغيل المشــروع ومراقبتــه. 
ــه. ــع خطوات ــادر فــي جمي الهــدف الرئيســي هــو مســاعدة ودعــم المب

شروط األهلية

أن يكــون عمــره 18 ســنة وأكثــر وأن يكــون قــادًرا 	 
ــام بنشــاط مــا، ــى القي عل

أن يكون دون دخل،	 
أن يملك سكن ثابت،	 

أن يملــك المعرفــة الفنيــة فيمــا يتعلــق بالنشــاط 	 
المخطــط لــه،

عدم االستفادة من دعم إنشاء األعمال األخرى.	 

النشاط اإلنتاجي للبضائع و / أو الخدمات،	 
الشركات الصغيرة	 

معايير أهلية النشاط معايير األهلية للمبادر

)ANGEM( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

اإلعفــاء مــن مبلــغ الكفالــة المتعلقــة بحســن التنفيــذ بالنســبة للنشــطات 	 
الحرفيــة والمؤسســات المصغــرة عندمــا يتعلــق األمــر بترميــم الممتلــكات 

الثقافيــة،
اإلعفــاء مــن الرســم العقــاري علــى البنايــات وإضافــات البنايــات لمــدة 	 

03 ســنوات أو 06 ســنوات للمناطــق الخاصــة والهضــاب العليــا، أو 10 
ســنوات لمناطــق الجنــوب.

اإلعفــاء الكلــي مــن الضريبــة الجزافيــة الوحيــدة )IFU( ابتــداء مــن تاريــخ 	 
االســتغال لمــدة 03 ســنوات أو 06 ســنوات للمناطــق الخاصــة، أو 10 

ســنوات لمناطــق الجنــوب. 
ــن 	  ــدة )IFU( لمــدة عامي ــة الوحي ــة الجزافي ــرة اإلعفــاء مــن الضريب ــد فت تمدي

)02 ســنة( عندمــا يتعهــد المســتثمر بتوظيــف 03 عمــال علــى األقــل لمــدة 
غيــر محــددة.

 http//anade.dz لمزيد من المعلومات تصفحوا الموقع اإللكتروني للوكالة
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الخدمات غير المالية
مرافقة، نصح ومتابعة؛	 
تكوين في مختلف البرامج؛	 
اختبارات لتصديق المكتسبات المهنّية؛	 
تنظيم معرض للعرض / البيع؛ 	 
اعداد بوابة الكترونية خاصة باإلعانات المجانية.	 

الخدمات المالية
ائتمــان بــدون فوائــد للمشــاريع التــي ال تتجــاوز تكلفتهــا 1،000،000 دج، 	 

القتنــاء معــدات صغيــرة ومــادة أولّيــة ودفــع التكاليــف الازمــة للشــروع فــي 
ــا 1 ٪. النشــاط، بمســاهمة شــخصية قدره

قــرض بــدون فوائــد القتنــاء المــواد األولّيــة، التــي ال تتجــاوز تكلفتهــا 100000 	 
دج. يمكــن أن تصــل هــذه التكلفــة إلــى 250000 دج علــى مســتوى واليــات 

الجنوب.

مقدار االستثمار
التمويل الثالثي الجهاز - البنك -المقاول

هــذه القــروض ممنوحــة مــن قبــل البنــك والجهــاز إلنشــاء نشــاط. ال يتجــاوز مبلــغ 
المشــروع   000 1000  دج   يتكــون التمويــل علــى النحــو التالــي:

قرض بنكي 70 ٪	 
قرض الجهاز غير مدفوع 29 ٪	 
مساهمة شخصية 1 ٪	 

التمويل المختلط الجهاز -المبادر، شراء المواد الخام
الجهــاز،  يمنحهــا  التــي   ،)PNR( المدفوعــة  غيــر  القــروض  مــن  يتألــف  وهــو 
لشــراء المــواد الخــام ويتــم تغطيتهــا فــي 100000 دج )ويمكــن أن تصــل إلــى 

250،000 دج فــي واليــات الجنــوب(،

قروض بدون فائدة لشراء المواد األولية؛	 
قروض إلنشاء أنشطة مدعومة بنسبة ٪100؛	 
التدريب؛	 
الدعم والمشورة والدعم في تنفيذ نشاطك؛	 
المزايا الضريبية:	 
إعفاء كامل من الضريبة الثابتة الوحيدة لمدة ثاث سنوات؛	 
األنشــطة 	  فــي  المســتخدمة  المبانــي  علــى  األمــاك  ضريبــة  مــن  إعفــاء 

ســنوات؛ ثــاث  لمــدة  المنفــذة، 
إعفائــه مــن واجــب النقــل، وعمليــات االســتحواذ العقــاري التــي قــام بهــا 	 

أنشــطة صناعيــة؛ إنشــاء  بهــدف  المبــادرون، 
تعفــى أعمــال تأســيس الشــركات التــي أنشــأها المبــادرون مــن جميــع رســوم 	 

التســجيل؛
خصــم ضريبــي علــى مبلــغ ائتمانــي، مســتحق فــي نهايــة فتــرة اإلعفــاء، خــال 	 

الســنوات الضريبيــة الثاثــة األولــى

الفوائد والمساعدات الممنوحة لمتلقي االئتمان األصغر
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)CNAC( الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

وهــي مؤسســة عامــة تحــت إشــراف وزارة العمــل والضمــان االجتماعــي، وهــي 
ــن  ــادرون العاطلي مســؤولة عــن إدارة نظــام دعــم إنشــاء وتوســيع أنشــطة المب

عــن العمــل الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ثاثيــن )30( وخمســين )50(.

شروط األهلية
و50 	   30 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

؛ ســنة
يكون من الجنسية الجزائرية؛	 
وكالــة 	  خدمــات  فــي  التســجيل 

)ANEM(؛ الوطنيــة  التوظيــف 
ال يشــغل وظيفــة مدفوعــة األجــر 	 

وقــت تقديــم طلــب المعونــة؛

لــم يســتفد فــي الســابق مــن دعــم 	 
الدولــة إلنشــاء األعمــال؛

الحصــول علــى مؤهــل مهنــي فيمــا 	 
يتعلــق بالنشــاط المخطــط لــه؛

مســاهمة 	  تعبئــة  علــى  القــدرة 
شــخصية للمســاعدة فــي تمويــل 

المشــروع.

التمويل الذاتي
عــن  العاطليــن  للمبادريــن  يمكــن 
صغيــرة  مؤسســة  إنشــاء  العمــل 
ممولــة تمويــًا كامــًا مــن أموالهــم 
بجميــع  يتمتعــون  حيــث  الخاصــة، 
عليهــا  المنصــوص  الضريبيــة  المزايــا 

البرنامــج. فــي 

مقدار االستثمار
التمويل الثالثي

مساهمة شخصية؛	 
قرض غير مدفوع من الجهاز؛	 
بمعــدل 	  مدعــوم  بنكــي  قــرض 

.٪  100 فائــدة 

المزايا الممنوحة في إطار خطة »التمويل الثالثي« 30-50 سنة:
قرض غير مدفوع من الجهاز؛

100 ٪ من االئتمان المصرفي المعزز؛	 
فترة سداد كلي لاعتمادات تصل إلى 13 سنة )08 سنة للبنك بما في ذلك 30 سنوات مؤجلة، و05 سنوات للجنة االستشارية(.	 

المنافع الضريبية في مرحلة تنفيذ المشروع االستثماري
ــات االســتحواذ 	  اإلعفــاء مــن رســوم النقــل لعملي

ــة فــي إطــار إنشــاء النشــاط، العقاري
ــة 	  ــق المكون ــاء مــن رســوم التســجيل للوثائ اإلعف

الشــخص  )حالــة  الصغيــرة  للمؤسســات 
االعتبــاري(.

مــن 	   ٪ 50 بنســبة  المخفــض  المعــدل  تطبيــق 

حيــث الرســوم الجمركيــة للمعــدات والمشــاركة 
بشــكل مباشــر فــي تحقيــق االســتثمار.
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المزايا الضريبية في مرحلة االستغالل
اإلعفــاء مــن ضريبــة األمــاك علــى اإلنشــاءات 	 

وإضافــات اإلنشــاءات؛ لمــدة ثاث )30( ســنوات 
ومناطــق  للمرتفعــات  ســنوات   )60( ســتة  أو 

محــددة وعشــرة )10( ســنوات للجنــوب،
اإلعفــاء الكلــي، لمــدة ثــاث )30( ســنوات، ســت 	 

حســب  ســنوات   )10( عشــر  أو  ســنوات   )06(

تشــغيله،  بــدء  تاريــخ  مــن  المشــروع،  موقــع 
الضريبــة الثابتــة الوحيــدة )IFU( أو الضرائــب وفقــا 
ــح المعمــول  ــح الحقيقــي وفقــا للوائ لنظــام الرب

بهــا؛
)02( مــن فتــرة اإلعفــاء عندمــا 	  تمديــد عاميــن 

غيــر  موظفيــن   )30( بتوظيــف  المبــادر  يتعهــد 

األقــل، علــى  محدديــن 
خصــم عــام لضريبــة الدخــل )IRG( أو ضريبــة دخــل 	 

الشــركات )IBS(، حســب الحالــة، باإلضافــة إلــى 
الضريبــة علــى النشــاط المهنــي )TAP( فــي نهايــة 

الفتــرة الضريبيــة. 

)ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

إنهــا مؤسســة عامــة ذات طبيعــة إداريــة. وضعت تحت وصاية الوزير المســؤول 
عــن تعزيــز االســتثمارات، ولهــا صاحيــة الســتقبال مشــاريع االســتثمارات 

التــي تتــم فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، باســتثناء قطاعــات المنبــع 
للمحروقــات، التــي تديــر نفســها بواســطة جهــاز معيــن.

أو 	  مقيــم  اعتبــاري،  أو  طبيعــي  شــخص  أي 
غيــر مقيــم، يرغــب فــي إنشــاء شــركة بموجــب 
ــج  ــري، فــي نشــاط اقتصــادي ينت ــون الجزائ القان

مســتبعدة. غيــر  خدمــات  أو  بضائــع 

مــن 	  اســتفادوا  الذيــن  األشــخاص  يكــون  قــد 
برامــج  مختلــف  بموجــب  الضريبيــة  اإلعانــات 
 ANJEMو ANSEJ( المســاعدة فــي التوظيــف
وCNANC( مؤهليــن للحصــول علــى خطــة دعــم 

االســتثمار فــي إطــار برنامــج الجهــاز، بعــد:

االســتغال 	  لمرحلــة  اإلعفــاء  فتــرة  انتهــاء   
فــي  المســاعدة  نظــام  بموجــب  الممنــوح 

؛ ظيــف لتو ا

التنازل عن فوائد خطة مساعدة التوظيف.	 

شروط األهلية
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المزايا التي يمنحها قانون تشجيع االستثمار  أنواع االستثمار المؤهلة للحصول على الفوائد
• إنشاء نشاط جديد.

•  تمديد القدرات اإلنتاجية عن طريق حقن االستثمارات التكميلية.
• إعادة تأهيل.

قــد تســتفيد مشــاريع االســتثمار مــن اإلعفــاءات وتخفيضــات الضرائــب و / أو 
شــبه الضرائــب اعتمــادا علــى الموقــع والنشــاط وتأثيــر المشــاريع علــى التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة. يتــم توفيــر ثــاث مســتويات مــن الفوائــد:
•,الفوائد المشتركة لجميع االستثمارات المؤهلة؛
• فوائد إضافية لألنشطة المميزة و / أو المهمة؛

• فوائد استثنائية لاستثمارات ذات األهمية الخاصة لاقتصاد الوطني.
المزايا الرئيسية الممنوحة حسب المستوى 

المستوى 1: الفوائد المشتركة لالستثمارات المؤهلة
أ / مشاريع محققة في الشمال

اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة والــواردة المعنيــة 	 
مباشــرة فــي تحقيــق االســتثمار؛

أو 	  المســتوردة  للســلع والخدمــات  المضافــة  القيمــة  إعفــاء مــن ضريبــة 
االســتثمار؛ تحقيــق  فــي  بشــكل مباشــر  والمشــاركة  المشــترات محليــا 

اإلعفــاء مــن ضريبــة نقــل الملكيــة والضريبــة العقاريــة علــى جميــع عمليــات 	 
االســتحواذ العقاريــة التــي تتــم فيمــا يتعلــق باالســتثمار المعنــي؛

اإلعفــاء مــن رســوم التســجيل، وضريبــة تســجيل األراضــي، وكذلــك المكافــأة 	 
ــر المطــورة لتنفيــذ  ــازات للعقــارات المبنيــة وغي العامــة للحصــول علــى امتي

لمــدة  األدنــى  الحــد  علــى  المزايــا  هــذه  تنطبــق  االســتثمارية.  المشــاريع 
االمتيــاز الممنــوح؛

تخفيــض بنســبة 90 ٪ مــن قيمــة رســوم اإليجــار الســنوية التــي تحددهــا 	 
الخدمــات العقاريــة خــال فتــرة تنفيــذ االســتثمار؛ 

اإلعفــاء مــن ضريبــة األمــاك علــى العقــارات داخــل نطــاق االســتثمار لمــدة 	 
عشــر )10( ســنوات مــن تاريــخ الشــراء؛ 

اإلعفاء من رسوم التسجيل ألعمال الشركات والزيادات في رأس المال.	 

  مرحلة التنفيذ

لمــدة ثــاث )30( ســنوات بالنســبة للمشــاريع التــي تهيــئ مــا يصــل إلــى مائــة 
)100( وظيفــة فــي بدايــة النشــاط وبعــد بــدء النشــاط الــذي حددتــه الدوائــر 

الضريبيــة فــي اجتهــاد المســتثمر:
• اإلعفاء من ضريبة الدخل على الشركات )IBS(؛

• اإلعفاء من الضريبة على النشاط المهني )TAP(؛
• تخفيــض بنســبة 50 ٪ علــى مبلــغ رســوم اإليجــار الســنوية التــي تحددهــا 

الخدمــات  العقاريــة.

مرحلة االستغالل
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ب / المشاريع المنجزة في الجنوب، الهضاب العليا والمناطق التي يتطلب تطويرها مساهمة خاصة من الدولة

مرحلة التنفيذ
الســلع 	  علــى  الجمركيــة  الرســوم  مــن  اإلعفــاء 

تحقيــق  فــي  مباشــرة  المعنيــة  المســتوردة 
االســتثمار؛

المضافــة للســلع 	  القيمــة  إعفــاء مــن ضريبــة 
محليــا  المشــترات  أو  المســتوردة  والخدمــات 
تحقيــق  فــي  مباشــر  بشــكل  والمشــاركة 

ر؛ االســتثما
اعتبــارات 	  مقابــل  النقــل  رســوم  مــن  اإلعفــاء 

لجميــع  األراضــي،  تســجيل  وضريبــة  قّيمــة 
عمليــات االســتحواذ العقاريــة التــي تتــم فيمــا 

المعنــي؛ باالســتثمار  يتعلــق 
اإلعفــاء مــن رســوم التســجيل، وضريبــة تســجيل 	 

عــن  الدولــة  تعويــض  عــن  فضــا  األراضــي، 
االمتيــازات للعقــارات المبنيــة وغيــر المطــورة 
لتنفيــذ المشــاريع االســتثمارية. تنطبــق هــذه 
االمتيــاز  لمــدة  األدنــى  الحــد  علــى  المزايــا 

الممنــوح؛
إعفــاء مــن ضريبــة األمــاك علــى العقــارات فــي 	 

إطــار االســتثمار، لمــدة عشــر )10( ســنوات مــن 
تاريــخ االســتحواذ؛

اإلعفــاء مــن رســوم التســجيل ألعمــال الشــركات 	 
والزيــادات فــي رأس المــال؛

الدعــم الجزئــي أو الكلــي مــن قبــل الدولــة، بعــد 	 
تقييــم الوكالــة لنفقــات أعمــال البنــى التحتيــة 

الازمــة لتحقيــق االســتثمار؛
الــذي 	  الســنوي  تخفيــض مبلــغ رســم اإليجــار 

تحــدده الخدمــات العقاريــة لمنــح األرض مــن 
االســتثمارية. المشــاريع  إنجــاز  أجــل 

مرحلة االستغال لمدة عشر )10( سنوات:
• اإلعفاء من ضريبة الدخل على الشركات؛ 

• اإلعفاء من الضرائب على النشاط المهني؛ 
• تخفيــض بنســبة 50 ٪ علــى مبلــغ رســوم اإليجــار 

الســنوية التــي تحددهــا الخدمــات العقارية.

المستوى 2: فوائد إضافية لألنشطة المميزة و / أو المهمة

الضريبيــة 	  الحوافــز  شــيء،  كل  وقبــل  أواًل 
والماليــة الخاصــة التــي يوفرهــا التشــريع الســاري 
والزراعيــة. ال  والصناعيــة  الســياحية  لألنشــطة 
يمكــن الجمــع بيــن هــذه المزايــا والميــزات التــي 

تمنحهــا أحــكام قانــون تشــجيع االســتثمار، وفــي 
ــدة. ــر فائ ــز األكث ــق الحاف ــم تطبي ــة يت هــذه الحال

هــو 	  اإلضافيــة  المنافــع  مــن  الثانــي  النــوع 
ــة )100(  ــر مــن مائ ــة ألكث لاســتثمارات اإلبداعي

ســيتم  التــي  المناطــق  خــارج  دائمــة  وظيفــة 
ترقيتهــا، والتــي تــم تحديــد مــدة إعفائهــا مــن 

50 ســنوات. لمــدة  ائــب  الضــر 



24

دليل إنشاء مؤسسة
www.and.dz

 مرحلة االستغالل
التمديــد لفتــرة تصــل إلــى عشــر )10( ســنوات مــن مــدة الفوائــد التشــغيلية 	 

المشتركة،
توفيــر معاملــة معفــاة مــن الرســوم للســلع والمــواد المســتخدمة فــي إنتــاج 	 

الســلع المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافة،

منــح، لفتــرة ال تتجــاوز 50 ســنوات، اإلعفــاءات أو التخفيضــات فــي الرســوم 	 
والضرائــب، بمــا فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة علــى أســعار 

الســلع المنتجــة كجــزء مــن األنشــطة الصناعيــة الناشــئة.

الوكالة الوطنية لتعزيز نتائج البحث والتطوير التكنولوجي 
)ANVREDET(

وهــي مؤسســة صناعيــة وتجاريــة، وضعــت تحــت 
العلمــي.  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  إشــراف 

وتتمثــل مهمتهــا الرئيســية فــي تشــجيع المشــاريع 
االجتماعيــة واالقتصاديــة المبتكــرة مــن خــال إنشــاء 

ــا. ــل التكنولوجي ــرة أو نق شــركات ناشــئة مبتك

عنصر التكوين
قامــت الوكالــة بإعــداد برنامــج تكويــن غنــي تحــت 
شــعار: »درب نفســك علــى ابتــكار أفضــل«. ويهــدف 
هــذا التكويــن لتوحيــد لغــة ريــادة األعمــال بيــن قــادة 

المشــروع.

مجاالت التدريب
اإلدارة  التســويق،  االبتــكار،  الفكريــة،  الملكيــة 

واالتصــاالت.

أهداف التكوين هي
• تعزيز روح الفريق مع ابتكارات األلعاب؛

• إدارة اإلجراءات اإلدارية والفنية للملكية الفكرية؛
• إتقان جوانب االتصاالت التجارية؛

• إدارة المخاطر والترقب؛
• إتقان جوانب التواصل بين األشخاص. 

جميع الفوائد المشتركة لإلنجاز	 
المفعــول، 	  الســاري  للتشــريع  وفقــا  منــح، 

الرســوم  فــي  التخفيضــات  أو  اإلعفــاءات 
وغيرهــا  والرســوم  والضرائــب،  الجمركيــة، 

الماليــة،  واإلعانــات  الضريبيــة،  الرســوم  مــن 
والمســاعدات الماليــة أو الدعــم، فضــا عــن أي 

منحها، يمكن  تســهيات 
الوطنــي 	  المجلــس  موافقــة  بعــد  إمكانيــة، 

إلــى  االســتحقاق  فوائــد  تحويــل  لاســتثمار، 
المســتفيد،  للمســتثمر  المتعاقــدة  األطــراف 
المســؤول عــن تحقيــق االســتثمار، نيابــة عــن 

األخيــر.

المستوى 3: فوائد استثنائية لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني
مرحلة التنفيذ



25

www.and.dz
دليل إنشاء مؤسسة

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات المصغرة 

ــم انشــاءه بموجــب المرســوم  ــذي ت ــري للشــركات الناشــئة ال ــدوق الجزائ الصن
التنفيــذي رقــم 20-254 المــؤرخ فــي 27 محــرم 1442 الموافــق 15 ســبتمبر 
الناشــئة  )الشــركات  لعامــات  الوطنيــة  اللجنــة  بإنشــاء  المتعلــق   2020

مهامهــا. وتحديــد  والحاضنــات(  المبتكــرة  والمشــاريع 
تكوينــه وعملــه يشــكان مرحلــة جديــدة فــي دعــم المروجيــن للمشــاريع المبتكرة 
تعكــس إرادة الدولــة فــي بنــاء نســيج اقتصــادي يخلــق الثــروة ومناصــب العمــل 

باالعتمــاد علــى إمكانــات االبتــكار وريــادة االعمــال لــدى شــباب البــاد.

مرســوم تنفيــذي رقــم 20-244 مــؤرخ فــي 27 محــرم عــام 1442 الموافــق 15 
ســبتمبر ســنة 2020، يتضمــن انشــاء لجنــة وطنيــة لمنــح عامــة )مؤسســة 
ناشــئة( و )مشــروع مبتكــر( و )حاضنــة اعمــال( وتحديــد مهامهــا وتشــكيلتها 

وســيرها.
مرســوم تنفيــذي رقــم 20-244 مــؤرخ فــي 12 محــرم عــام 1442 الموافــق 31 
غشــت ســنة 2020، يســند الــى الوزيــر المنتــدب لــدى الوزيــر األول المكلــف 
ــة المشــتركة  ــدوق الكفال ــى صن ــة عل بالمؤسســات المصغــرة، ســلطة الوصاي

لضمــان اخطــار القــروض الممنــوح إياهــا الشــباب ذوي المشــاريع.

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة

تمويل المشروع
يتــم تمويــل المشــاريع المدعومــة مــن قبــل الوكالــة 
العلمــي  للبحــث  الوطنــي  الصنــدوق  قبــل  مــن 
والتنميــة التكنولوجيــة. تتــم دراســة منحــة هــذا األخيــر 

لمرافقــة قــادة المشــروع وليــس مقابــل أجــر.

الفوائد والمساعدات الممنوحة
• المساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية؛

• تجميع خطة العمل؛
• اإلقامة في حاضنة الوكالة.

• النماذج؛
• جعــل قائــد المشــروع علــى اتصــال مــع النظــام 

البيئــي لابتــكار؛
• الترقية واالتصال للمشاريع المبتكرة؛

• التكوين، والتدريب والمتابعة.
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ما هي حاضنة األعمال؟

حاضنة 
األعمال

دعــم  بنيــة  هــي  التشــغيل  بــدء  أو مســرع  األعمــال  حاضنــة 
لمشــاريع إنشــاء األعمــال. يمكــن أن تقــدم الحاضنــة الدعــم 

مــن حيــث الســكن والنصيحــة والتمويــل خــال المراحــل األولــى 
مــن عمــر الشــركة.

إنهــا أول حاضنــة أفريقيــة تــم إطاقهــا فــي الجزائــر العاصمــة، 
جنســيتهم  عــن  بأفــكار مســتقلة  الشــباب  دعــم  بهــدف 
اإلفريقيــة«،  لاحتياجــات  اإلفريقيــة  »الحلــول  وتقديــم 

وفقــًا لمؤسســيها المشــاركين.
ســيؤدي ذلــك إلــى التوجهــات والتوصيــات، وهــذا 
باإلضافــة إلــى ملــف اســتضافة مؤقــت للتشــغيل 

الــذي ســيكون لديــه الوقــت الكافــي لبنــاء وتعزيــز قدراتــه قبــل 
ــة. مغــادرة الحضان

ــة الناشــئة  ــر الشــركات الجزائري ــى تطوي تهــدف هــذه الشــركة إل
علــى الصعيــد الدولــي مــن خــال شــبكة اإلنترنــت وتكنولوجيــا 
تطبيقــات  ذلــك  فــي  بمــا   ،)TIC( واالتصــاالت  المعلومــات 

الهاتــف المحمــول.

)INCUBME( أنكوب مي

الحاضنات الجزائرية

مشتلة األعمال

مشــتلة األعمــال، والمعروفــة أيًضــا باســم الحاضنــة، هــي عبــارة عــن هيــكل عــام للدعــم، االســتضافة 
ومرافقــة قــادة المشــاريع التــي أنشــأتها وزارة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن بيــن مهامهــا:

تقديم المشورة الشخصية والمالية والقانونية والضريبية والتجارية والفنية.	 
تنظيــم جميــع أشــكال النشــاطات، المســاعدات والتدريبــات المحــددة ومتابعــة قــادة المشــروع 	 

حتــى نضــوج وإنشــاء شــركتهم؛

ــة،  ــة، غرداي ــة: وهــران، عناب ــا فــي المــدن التالي ــم تفعيله ــث يت ــات تعمــل اآلن، حي  04 حضان
ــج. ــرج بوعريري وب

تتمثــل المســاعدة المقدمــة إلــى المبادريــن بشــكل رئيســي فــي: اســتضافة قــادة مشــاريع 
محــددة المــدة وتقديــم الخدمــات التاليــة:
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حاضنة »تكنو بريدج« سايبر بارك سيدي عبد الله
مــن أجــل تعزيــز ديناميكيــة وطنيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال، تهــدف الوكالة 
ــة وتطويرهــا )ANPT(، تحــت إشــراف  ــر التكنولوجي ــة الحظائ ــة لترقي الوطني
وزارة البريــد واالتصــاالت والتكنولوجيــا الرقميــة، إلــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن 

الحاضنــات فــي البــاد. ومثلهــا مثــل حاضنــة فــي ســايبر بــارك ســيدي عبــد 
اللــه )الجزائــر العاصمــة(، فــإن هــذه الهيــاكل تعتبــر بحــق عناصــر فاعلــة فــي 

االبتــكار ومركــًزا لريــادة األعمــال المبتكــرة.

مكاتب أو مباني ثابتة المدة	 
أثاث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر	 
التوثيق، وسائل االتصال والنسخ التصويري، شبكة اإلنترنت، فاكس الهاتف 	 
نسخ المستندات والطباعة	 
مرافقة مشروع المبادرين في جميع الخطوات من طرف:	 

المؤسسات المالية	 
أموال المساعدة والدعم	 
الواليات والبلديات والمنظمات األخرى ذات الصلة بمشروعاتها	 
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دار 
المقاوالتية

ما هو؟ ولماذا مصطلح )دار(؟
ــز او مــن المعاهــد  ــح مرك ــف عــن مصطل ــح دار يختل المصطل

ــدي. ــم التقلي ــة للتعلي ــاكل أكاديمي ــى هي ــر ال ــي تشــير أكث الت
التــي تقــوم عليهــا  دار المقاوالتيــة هــو األداة المناســبة 

الهيــاكل قصــد ترســيخ قيــم المقاوالتيــة وتمهيــد الطــاب عليهــا 
لتحقيــق أفكارهــم علــى ارض الواقــع وظهــور مشــاريع ذات قيمــة 

مضافــة عاليــة تســاهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي.

مهام دار المقاوالتية
نشر ثقافة ريادة االعمال من خال التوعية. 1
تدريب الطاب في مجال المقاوالتية . 2
الدعم المسبق للطاب حاملي المشاريع . 3

أنشطة دار المقاوالتية
تســهر دار المقاوالتيــة علــى ان يســتفيد الطلبــة علــى الخبــرة فــي مجــال ريــادة االعمــال مــن خــال زيــارة 

معــارض التوظيــف
تستند انشطتهم على خطة عمل سنوية موزعة على النحو االتي:

أيام إعامية وتوعية ذات الطابع العام	 
ندوات وأيام دراسية حول مجال ريادة االعمال 	 
ANADEالجامعات الصيفية : دورات حول كيفية انشاء مؤسسة بمشاركة شركاء	 
مائدة مستديرة موضوعية 	 
مسابقة أفضل خطة عمل 	 
 	 BMG ــادة االعمــال طريقــة ــة حــول ري العمــل لمنظمــة TRIE-CREE دورات تدريبي

ــة و انشــاء االعمــال بنمــوذج الدولي
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دار 
للمقاوالتية

الجامعيــة  المراكــز  داخــل  تقــع  للمقاوالتيــة  دار   75 هنــاك  هــذا  يومنــا  الــى 
والمــدارس العليــا علــى الصعيــد الوطنــي تحــت اشــراف مدربيــن مصــادق 
عليهــم مــن طــرف المكتــب الدولــي للعمــل، مــن اجــل ضمــان مهــام وأنشــطة 

ديــار المقاوالتيــة والترويــج لــروح المبــادرة.

دار المقاوالتية التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية.. 1
دار المقاوالتية لوالية برج بوعرريج.. 2
دار المقاوالتية لجامعة االخوة منتوري قسنطينة 1.. 3
دار المقاوالتية لجامعة مستغانم.. 4
دار المقاوالتية لجامعة فرحات عباس سطيف 1.. 5
دار المقاوالتية لجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة.. 6
دار المقاوالتية لجامعة قاصدي مرباح ورقلة.. 7

75

مخطط ديار المقاوالتية في الجزائر
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حل وتصفية 
شركة في 

الجزائر

مقدمة
اثنــاء تصفيــة مؤسســة يتــم اتخــاذ قــرار الحــل إمــا فــي اجتمــاع 
الحــل  حالــة  فــي  األســهم  ألصحــاب  اعتيــادي  غيــر  عــام 

القضائــي. الحــل  المحكمــة فــي حالــة  بأمــر مــن  او  التقليــدي 

حل المؤسسة
الحل هو الخطوة األولى في اإلجراءات الحل والتصفية لمؤسسة تجارية، األول يأمر الثاني.

يتم حل الشركة في الحاالت التالية:

1. انتهاء مدته على الوجه اآلتي:
المــادة 546 مــن القانــون التجــاري الجزائــري يحــدد شــكل 
الشــركة ومدتهــا التــي ال يمكــن ان تتجــاوز 99 ســنة 
وموضوعهــا  ومركزهــا  واســمها  عنوانهــا  وكذلــك 

ــا األساســي. ــا فــي قانونه ــغ راس ماله ومبل
المدنــي  القانــون  مــن   437 المــادة  وكذلــك 
الجزائــري: تنتهــي الشــركة بانقضــاء الميعــاد 
التــي  الغايــة  بتحقيــق  او  لهــا  عيــن  الــذي 

ألجلهــا. انشــات 

أجلهــا  مــن  تأسســت  التــي  المهمــة  نهايــة   .2
سســة لمؤ ا

حسب المادة 437 من القانون المدني الجزائري:
فــاذا انقضــت المــدة المعنيــة او تحققــت الغايــة التــي 
أنشــئت مــن اجلهــا ثــم اســتثمر الشــركاء يقومــون بعمــل 
مــن نــوع االعمــال التــي تكونــت مــن اجلهــا الشــركة امتــد 
العقــد ســنة فســنة بالشــروط ذاتهــا. ويجــوز لدائــن أحــد 
الشــركاء ان يعتــرض علــى هــذا االمتــداد ويترتــب علــى 

اعتراضــه وقــف أثــره فــي حقــه. 

حســب المــادة 438 مــن القانــون المدنــي 
الجزائــري:

تنتهــي الشــركة بهــاك جميــع مالهــا او 
جــزء كبيــر منــه بحيــث ال تبقــى فائــدة 

فــي اســتمرارها.

وإذا كان أحــد الشــركاء قــد تعهــد بــان يقــدم 
هــذا  وهلــك  بالــذات  معينــا  شــيئا  حصتــه 
الشــيء قبــل تقديمــه اصبحــت الشــركة منحلــة 

فــي حــق جميــع الشــركاء.

3. خسائر رأسمالية كبيرة

أسباب تصفية المؤسسة
أ/ أسباب التصفية الشائعة لجميع الشركات
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4. وفاة أحد الشركاء
حسب المادة 439 من القانون المدني الجزائري:

تنتهــي الشــركة بمــوت أحــد الشــركاء او الحجــز عليــه 
او بإعســاره او بإفاســه.

اال انــه يجــوز االتفــاق فــي حالــة مــا ادا مــات أحــد 
الشــركاء ان تســتمر الشــركة مــع ورثتــه ولــو كانــوا 

قصــرا. 
ويجوز ايضا االتفاق ...... على ذلك الحادث.

5. االتفاق واإلجماع بين الشركاء
حسب المادة 440 من القانون المدني الجزائري:

ــت  تنتهــي الشــركة بانســحاب أحــد الشــركاء، إذا كان
ــن الشــريك  ــى شــرط ان يعل ــة، عل ــر معين ــا غي مدته
ســلفا عــن ارادتــه فــي االنســحاب قبــل حصولــه، وان 
ال يكــون صــادرا عــن غــش او فــي وقــت غيــر الئــق.

وتنتهي الشركة ايضا بإجماع الشركاء على حلها.

6. اندماج الشركة مع شركة أخرى
 وفقــا للمــواد 743 إلــى 764 مــن القانــون المدنــي 

الجزائــري.

ليــس هنــاك مــا يمنــع االشــكال القانونيــة مــن ضمــان البنــود التــي تنــص علــى 
حــل الشــركة بعــد حــدوث مواقــف او احــداث معينــة.

 ب.1/ الدعاية عن الحل
ــن نشــر انحــال  ــري: يتعي ــون التجــارة الجزائ وفقــا ألحــكام المــادة 550 مــن قان

ــه. الشــركة حســب نفــس شــروط واجــال العقــد التأسيســي ذات

ب.2/ أثار الحل
ب.2.1/-الشركة تحت التصفية من تاريخ حلها

ــة تصفيــة مــن وقــت  ــر الشــركة فــي حال المــادة 766 مــن قانــون التجــارة: تعتب
حلهــا مهمــا كان الســبب.

ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالي:
شركة في حالة تصفية.

وتبقــى الشــخصية المعنويــة للشــركة قائمــة الحتياجــات التصفيــة الــى ان يتــم 
اقفالهــا. وال ينتــج حــل الشــركة اثــاره علــى الغيــر اال ابتــداًء مــن اليــوم الــذي 

ــه فــي الســجل التجــاري. تنتشــر في

ب 2.2/بقاء الشخصية المعنوية
المادة 444 من القانون المدني الجزائري

تنتهــي مهــام المتصرفيــن عنــد انحــال الشــركة امــا شــخصية الشــركة فتبقــى 
مســتمرة الــى ان تنتهــي التصفيــة.

ب/ أسباب الحل القانوني
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المصفي 

تصفية المؤسسة
تتضمن التصفية تعيين مصٍف يعمل كممثل قانوني للشركة المنحلة.

يعــد شــطب نشــاط تجــاري الخطــوة األخيــرة مــن القائمــة لغلــق المؤسســة. 
ــه ينطــوي علــى إزالــة تســجيله مــع اإلدارة. بعــد  فــي الممارســة العمليــة فان
عمليــة الشــطب لــن يعــد للشــركة أي وجــود قانونــي ولــن يعــود بإمكانهــا 

القيــام بــاي نشــاط.

شطب شخص معنوي
يتضمن الملف المستندات التالية:. 1
طلب بشأن االستمارات المقدمة من المركز الوطني للسجل التجاري.. 2
شهادة موثقة بخصوص حل الشركة مرفقة بالمداوالت ذات صلة.. 3
ــات . 4 نســخة مــن ادراج شــهادة حــل الشــركة فــي النشــرة الرســمية لإلعان

ــة.  ــة الوطني ــة وفــي اليومي القانوني

الوثيقة الرسمية للسجل التجاري.. 5
شــهادة الحالــة الضريبيــة الصــادرة عــن الســلطات الضريبيــة المختصــة . 6

إقليميــا.
نسخة من قرار المحكمة المتسبب في اإللغاء ان وجد.. 7
وصل بالدفع بحقوق اإللغاء )2080 دج(. . 8

ا/ تعيين المصفيين
يجب إلغاء تعيين المصفين أو استبدالهم أو االعتراض عليهم.

ب/إجراءات التصفية القانونية
التسجيل واإلعان عن الترشيح.	 
منع القيام بعمليات معينة.	 
عقــد اجتمــاع التخــاذ قــرار لتقريــر المصفــي عــن الوضــع المالــي وخطــة 	 

التصفيــة.
مدة وكالة المصفي.	 

الحق في التواصل المسبق باالجتماع مع ماحظة اغاق التصفية.	 
الطبيعة العادية للقرارات المتعلقة بإغاق التصفية.	 
نشر قرار التوزيع وعدم التوزيع قبل انتهاء مهلة االعتراض.	 
تناسب فائض التصفية وتقديم المستندات المتعلقة بالتصفية.	 

الشطب من السجل التجاري
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بورصة النفايات الصناعية
هــي منصــة إلكترونيــة تلعــب دور همــزة وصــل بيــن منتجــي النفايــات المرجــح 
تثمينهــا فــي الجزائــر والحائزيــن عليهــا مــن جهــة، ومســترجعيها مــن جهــة اخــرى، 

bourse.and.dz الخــاص بهــا إليهــا عبــر الموقــع  يمكنكــم الوصــول 

الوكالة تضع في متناول 
حاملي المشاريع مجموعة 

من األدوات

خدمات 
النظام الوطني المعلوماتي حول النفايات الوكالة

»SNID«
الخاصــة  األداء  مؤشــرات  يقــدم 
النفايــات  تســيير  فــروع  بمختلــف 
منزليــة  نفايــات  كانــت  ســواء 
النفايــات  وكذلــك  ومشــابهها 
مــا  وهــذا  الخطــرة،  الخاصــة 

ــي المشــاريع  ــى حامل ــدة عل يعــود بالفائ
إنجــاز  فــي  المســاهمة  خــال  مــن 
المتعلقــة بســوق  الدراســات  مختلــف 

الجزائــر فــي  النفايــات 
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  and.ddev@and.dz الوكالة تضع كذلك البريد اإللكتروني
لفائدة الشباب حاملي المشاريع وهو مخصص الستقبال انشغاالتهم المتعلقة بمجال تسيير المدمج للنفايات.

تــم اعــداد البطاقــات التقنيــة للنفايــات باللغتيــن )الفرنســية والعربيــة(. وكل 
بطاقــة تقنيــة تحــدد لنــا صنــف النفايــة واإلطــار القانونــي التــي تخضــع لــه كل 
نفايــة وكيفيــة االســترجاع وظــروف التخزيــن والتثميــن لــكل نفايــة وهــذا لتقديــم 

معلومــات تقنيــة وهــذا ينــدرج فــي الســير األمثــل للنفايــات وتشــجيع االقتصــاد 
الدائــري.

البطاقات التقنية للنفايات 
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البطاقات المهنية )المهن الخضراء( 
الهــدف مــن هــذه البطاقــات هــو مســاعدة حاملــي المشــاريع والمؤسســات 
المصغــرة علــى تطويــر نشــاطها فــي قطــاع اســترجاع وتثميــن النفايــات. إذ 

تســمح للشــاب فــي المباشــرة بتأســيس مؤسســته وممارســة نشــاطه فــي 
ظــل احتــرام القوانيــن التــي ســنها المشــرع الجزائــري.

المســتخدمة فــي مجــال  التكنولوجيــات  أحــدث  تقــدم معلومــات حــول 
تســيير النفايــات فــي العالــم.

المجلة للرصد التكنولوجي 
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ملحق
نعمالتعليقالمراحل

مرحلة ما قبل المشروع او البدا
هل هدف المشروع محدد بوضوح؟

هل اهداف المشروع محددة؟
.)هل تم جمع كافة مستندات المشروع )الملف، تكاليف المشروع، الميزانية، الجداول الزمنية، معايير فريق المشروع

هل وضعت خطة إلدارة المشروع؟
هل تمت دراسة تقارير المشروع واإلمكانيات الخاصة به؟

هل الفاعلون االخرون ومصالحهم معروفة؟
هل تم تحديد القيود والظروف التي من المحتمل أن تؤثر على تحقيق المشروع؟

هل تم تحديد المستندات ذات الصلة لقيادة المشروع )على سبيل المثال: ترخيص، ملف أساسي ... إلخ(؟

مرحلة التخطيط
هل يتم احتساب جميع مستندات العقد؟

هل التقرير المالي وتكاليف المشروع محسوبة؟
هل تم تحديد االحتياجات المادية والفوائد واألهداف والتكاليف والمراحل االساسية؟

هل تم وضع خطة التواصل؟
هل التقدير المالي جاهز؟

هل تم تحديد المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها؟
هل األنشطة محددة؟

هل الفترات الزمنية محددة؟
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"مرحلة "انطالق المشروع
هل تم إطاق المشروع؟

هل تم تعيين المهام واألنشطة التي تناسب كل صاحب مصلحة؟
هل تم تنفيذ الوسائل والخطط وأنظمة المراقبة؟

هل تم تحديث خطة إدارة المشروع؟
مرحلة اإلنجاز والمتابعة

هل تم تنفيذ طريقة لرصد المشروع؟
هل تم تطبيق طريقة لإلباغ؟
هل تم تنفيذ طريقة للتواصل؟

هل يتم التخطيط لمراجعة المشاريع؟
مرحلة انهاء المشروع

هل تم فحص الوثائق القابلة للتسليم؟
النتائج المرتقبة من النتائج السابقة

هل تم وضع قائمة الوظائف الصغيرة؟
هل تم حساب الميزانية النهائية؟

هل تم انشاء التقرير النهائي للمشروع؟



وزارة البيئة
العنوان : شارع المدافع األربعة. الجزائر العاصمة

info@meer.gov.dz : البريد االلكتروني 

الوكالة الوطنية للنفايات
العنوان: 34 شارع المعدومين، محمد بلوزداد الجزائر

 الهاتف67 36 67 21 (0) 213+
الفاكس90 38 67 21 (0) 213+

الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة
الهاتف : 59 59 50 023
فاكس : 97 59 50 023

www.mmsec.gov.dz : موقع الويب 
العنوان: رقم 46 شارع محمد الخامس الجزائر

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
 العنوان: 01 شارع قدور رحيم، حسين داي الجزائر العاصمة

الهاتف :11 48 77 21 / 02 48 77 21(213) 
الفاكس : 45 47 77 21 (213) 

information@andi.dz : البريد االلكتروني

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 العنوان: حي 1516 مسكن عين المالحة جسر قسنطينة  213+ (0)661

87 04 58 الهاتف
الفاكس : 59 04 04 661(0) 213+

contact@angem.dz : البريد االلكتروني
  https://www.angem.dz : موقع الويب

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية
العنوان: 08 شارع أزرقي بن بوزيد الجزائر

الهاتف : 39 82 67 21(0) 213+

 الفاكس: 213+ 21 67 65 72
  contact@ansej.org.dz  :البريد االلكتروني

الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
العنوان: الطريق الوطني رقم 36 الرحمانية، زرالدة، الجزائر، الجزائر

الهاتف :07 23 20 23(0) 213+
فاكس : 08 23 20 23(0) 213+

contact@anpt.dz : البريد االلكتروني
www.anpt.dz : موقع الويب

الصندوق الوطني لضمان البطالة
العنوان: 97 بوليفار بوقرة األبيار -الجزائر العاصمة الجزائر

الهاتف : 82 72 37 23(0) 213+
فاكس : 01 73 37 23(0)213+

contact@cnac.dz : البريد االلكتروني

الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي
 العنوان: 23 شارع سليماني أصيلة مركز تيلي ميلي الجزائر العاصمة،

الجزائر
الهاتف : 62 73 50 23(0) 213+

الفاكس : 74 73 50 23(0) 213+

المركز الوطني للسجل التجاري
 العنوان: الطريق الوطني رقم 24 ليدو المحمدية، الجزائر

الهاتف : 023.80.43.42 / 023.80.43.14 213+
الفاكس : 023.80.43.66 / 023.80.43.05 213+

https://sidjilcom.cnrc.dz/: موقع ويب

« IFC«شركة التمويل العالمية
الهاتف : 300 544 573(0)212+

  XReille@ifc.org : البريد االلكتروني

روابط مفيدة






