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هــي منظمــة أو وحــدة يتــم تأسيســها مــن أجــل إنتــاج 
وتقديــم ســلع أو خدمــات لمجموعــة مــن العمــالء أو 
ــداد  ــك تقــوم المؤسســة بإع ــام بذل المســتخدمين، للقي
والبشــرية  المادّيــة  وغيــر  الماديــة  المــوارد  واســتهالك 
لتنســيق مهّمــات  والماليــة واإلعالمّيــة ممــا يقودهــا 

ما هو مفهوم المؤسسة؟

ما هو االقتصاد؟
ــع واســتهالك الســلع والخدمــات. يغطــي كامــل  ــاج وتوزي ــع الســلوكيات المتعلقــة بإنت االقتصــاد هــو دراســة جمي

ــة. ــة، سياســية أو أخالقي ــارات اقتصادي ــى خي ــي تنطــوي عل األنشــطة البشــرية الت

يمكن للمؤسسة ان توجد بأشكال متعددة، يميز القانون الجزائري للشركات قانونين رئيسيين منها:

ماهي أشكالها القانونية في الجزائر؟ 

وفقــا  الــخ،   .... معلوماتيــة  وكذلــك  وتجاريــة  إداريــة 
كمــا  عملهــا،  مجــال  فــي  خاصــة  تنظيميــة  لمعاييــر 
لتحقيــق  حاجيــات عمالئهــا  تلبيــة  الــى  أيضــا  تهــدف 

اجتماعيــا. أو  وظيفيــا  تعليميــا،  كان  ســواء  هدفهــا، 

1

عــام  بشــكل  مخصــص  النمــوذج  هــذا 
وال  المتواضــع،  الحجــم  ذات  للشــركات 
تحتــاج إلــى حالــة قانونيــة، حتــى إنشــا ء هــا 
بســيط. االنتهــاء مــن إجــراءات وتشــكيل 
التجــاري  الســجل  فــي  التســجيل  ملــف 
ديــون  مــن  إعفاؤهــا  يمتــد  قــد  ســريع. 
الشــخصية.  الممتلــكات  إلــى  الشــركة 
يمنــح  التجــاري  الســجل  فــي  التســجيل 

التاجــر1. تأهيــل 

الشخص المعنوي، االعتباريالشخص الطبيعي
2

وذات 	  الوحيــد  الشــخص  ذات  الشــركة 
المحــدودة؛ المســؤولية 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛	 
الشركة ذات أسهم للشراكة المحدودة؛	 
شركة مساهمة؛	 
الشركة ذات المسؤولية بسيطة؛	 
شراكة التضامن؛	 
المجمع.	 

1: مركز السجل التجاري الوطني

 عموميات حول المؤسسة                                                  
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ــد، قــد يكــون الشــخص  هــي شــركة ذات شــخص وحي
محــدودة  واحــدة  لشــركة  وحيــًدا  شــريًكا  الطبيعــي 
مســؤولية  ذات  لشــركة  تكــون  ال  قــد  المســؤولية، 
محــدودة الشــريك الوحيــد شــركة أخــرى ذات مســؤولية 

الوحيــد1. الشــخص  مــن  تتألــف  محــدودة 
الشــخصية  التجــاري  الســجل  فــي  التســجيل  يمنــح 
ــر.  ــى المدي ــر ال ــل التاج ــح تأهي ــة للشــركة، ويمن القانوني

الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
يتــم تحديــد راس المــال بحريــة مــن قبــل الشــريك فــي 
النظــام األساســي للشــركة. وتكــون الملكيــة الشــخصية 

للمنشــئ منفصلــة عــن الملكيــة الخاصــة للشــركة.
تأســس الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة بيــن شــركاء 
مــن  قدمــوا  مــا  حــدود  فــي  اال  الخســائر  يتحملــون  ال 
الحصــص مــع بيــان راس مــال الشــركة )المــادة 564 مــن 

ــاري(. ــون التج القان

هــي شــركة، يجــب أن تكــون مؤلفــة مــن شــخصين كحــد 
أدنــى وخمســين )50( كحــد أقصــى. إذا أصبحــت الشــركة 
ــر مــن خمســين )50( شــريًكا، فيجــب أن يتــم  تضــم أكث
تحويلهــا إلــى شــركة فــي غضــون عــام واحــد. خــالف 
ذلــك، يتــم حلهــا، إال إذا، خــالل الفتــرة المذكــورة، أصبــح 

عــدد الشــركاء مســاويا أو أقــل مــن خمســين )50(.
الشــخصية  التجــاري  الســجل  فــي  التســجيل  يمنــح 
للمديريــن1. فقــط  التاجــر  وتأهيــل  للشــركة  القانونيــة 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يتم تعيين رأس مال الشــركة ذات المســؤولية المحدودة 
بحريــة مــن قبــل المســاهمين فــي النظــام األساســي 
ال  ولكــن  متســاوية،  أســهم  إلــى  وينقســم  للشــركة. 
يمكــن أن يكــون أقــل مــن 100،000دج. القيمة االســمية 
لألســهم ثابتــة عنــد 1000 دينــار علــى األقــل. الشــركاء 
مســؤولون عــن ديــون الشــركة حتــى مبلــغ مســاهماتهم 

)المــواد: 564 و566 و590 مــن قانــون التجــارة(.

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

الشركة ذات أسهم للشراكة المحدودة
وبشــكل  غيــر مســمى  أجــل  إلــى  يســتجيبون  الشــركاء 
متعــدد إلــى ديــون الشــركة. اإلدارة تابعــة لجميع الشــركاء، 
مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك فــي النظــام األساســي، 
ال يجــوز نقــل األســهم إال بموافقــة جميــع المســاهمين1 

)المــادة 551 والقانــون التجــاري(.

هــي شــركة رأس مــال، وهــي نمــوذج بامتيــاز للشــركات 
 )07( ســبعة  عــن  يقــل  ال  مــا  تجمــع  فهــي  الكبيــرة، 
العــام.  المــال  رأس  ذات  الشــركة  باســتثناء  مســاهم 
ــرأس المــال االجتماعــي لدســتورها هــو  ــى ل الحــد األدن
ــة الطــرح  ــار فــي حال خمســة مالييــن )5،000،000( دين
العــام ومليــون )1،000،000( دينــار فــي حالــة العكــس.

ويديرهــا إمــا مجلــس إدارة يتألــف مــن ثالثــة )03( علــى 
األقــل، وأثنــى عشــر )12( عضــًوا، يرأســها رئيس تنفيذي 
أو رئيــس يســاعده واحــد أو اثنــان مــن كبــار المســؤولين 

شركة مساهمة
التنفيذييــن، أو يرأســهم مجلــس إدارة يتكــون مــن 03 
إلــى 05 عضــًوا يســيطر عليهــم مجلــس إشــرافي مكــون 
مــن 07 إلــى 12 عضــًوا. إن أداء هيئــات اإلدارة يخضــع 
ديــون  مــن  المســاهمين  مســؤولية  صارمــة.  لقواعــد 
الشــركة متــروك لمســاهماتهم. يمنــح التســجيل فــي 
الســجل التجــاري الشــخصية القانونيــة للشــركة ونوعيــة 
التجــار ألعضــاء مجلــس اإلدارة. )المــادة 592 ومــا يليهــا 
ــون التجــارة / المرســوم التشــريعي رقــم 08-93  مــن قان

المــؤرخ 25 نيســان / أبريــل 1993(1.
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للشــركاء  أشــخاص  مــن  تتألــف  هجينــة  شــركة  هــي 
محدوديــن. لشــركاء  المــال  ورأس  العاميــن 

ينقســم رأس المــال إلــى أســهم ويتــم إدارة الشــركة 
فــي  التســجيل  يمنــح  أكثــر.  أو  واحــد  بواســطة مديــر 
الســجل التجاري للشــركة الشــخصية القانونية والشــركاء 
العامــون  والشــركاء  المتداوليــن،  حالــة  العاميــن 

الشركة ذات المسؤولية بسيطة
يســتجيبون إلــى أجــل غيــر مســمى وبشــكل متعــدد إلــى 
يســتوفون  ال  المحــدودون  والشــركاء  الشــركة،  ديــون 
ديــون الشــركة التــي تصــل إلــى مســاهماتهم. )المــادة 
563 مكــرر مــن القانــون التجــاري / المرســوم التشــريعي 
رقــم 93-08 الصــادر فــي 25 نيســان / أبريــل 1993(. هــذا 

الشــكل مــن الشــراكة ال يــزال نــادرًا جــدًا فــي الجزائــر.

العاميــن  للشــركاء  األشــخاص  مختلطــة  شــركة  هــي 
ورؤوس األمــوال لشــركاء محدوديــن، تتكــون بيــن واحــد 
أو أكثــر مــن الشــركاء العامين والشــركاء المحدودين، وال 
يجــوز أن يكــون عــدد الشــركاء المحدوديــن أقــل مــن ثالثة 
)30(. الحــد األدنــى لــرأس المــال الخــاص بدســتورها هــو 
ــة الطــرح  ــار فــي حال ــن )5،000،000( دين خمســة ماليي
ــا  ــم يكــن متاًح ــار إذا ل العــام ومليــون )1،000،000( دين
بشــكل عــام. يمكــن أن تــدار مــن قبــل واحــد أو أكثــر 

شراكة التضامن
مــن المديريــن. ويمنــح التســجيل فــي الســجل التجــاري 
المتداوليــن  ونوعيــة  للشــركة  القانونيــة  الشــخصية 
إلــى  العامــون  الشــركاء  العاميــن، ويســتجيب  للشــركاء 
أجــل غيــر مســمى وعــدة ديــون مــن الشــركة، الشــركاء 
المحــدودون هــم المســاهمون وال يتحملــون إال خســائر 
تصــل إلــى مبلــغ مســاهماتهم )المــادة 715 مكــررا ثانيــا 
ــر  ــون التجــاري(. هــذا الشــكل مــن الشــركات غي مــن القان

ــر. منتشــر فــي الجزائ

مــن  أكثــر  أو  شــخصين  بيــن  التجمــع  تشــكيل  يتــم 
األشــخاص القانونييــن لفتــرة محــددة، يتــم تشــكيله 
شــأنها  مــن  التــي  الوســائل  جميــع  تنفيــذ  أجــل  مــن 
ألعضائــه،  االقتصــادي  النشــاط  تطويــر  أو  تســهيل 
ــؤدي فــي  ــج هــذا والنشــاط ال ي ــادة نتائ لتحســين أو زي
حــد ذاتــه إلــى تحقيــق وتقاســم األربــاح، ويمكــن أن 

المجمع
ــر مــن  ــل واحــد أو أكث ــدار مــن قب ــدون رأس مــال. ي ــم ب يت
النــاس. يمنــح التســجيل فــي الســجل التجــاري للمجموعــة 
الشــخصية االعتباريــة، ويكــون أعضــاء المجموعــة لديهــم 
ديــون علــى هــذا الشــخص علــى أســاس تراثهــم الخــاص، 
وســوف يكونــون متضامنيــن، مــا عــدا اتفاقيــة مخالفــة 
ــارة(.  ــون التج ــن )المــادة 796 مــن قان ــن المتعاقدي للثلثي

إن الملــف المطلــوب للتســجيل فــي الســجل التجــاري منصــوص عليــه فــي أحــكام المرســوم. التنفيــذي رقــم 111-15    
بتاريــخ 2015/05/03، حيــث يضــع إجــراءات التســجيل والتعديــل واإللغــاء فــي الســجل التجــاري1.

ما هو الملف المطلوب للحصول على السجل التجاري على المستوى المركز 
الوطني للسجل التجاري؟

الوضع القانوني 
الشركة

 سند ملكية أو عقداسم الشركة
إيجار

رسوم التسجيل

1: مركز السجل التجاري الوطني
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ماهي األجهزة المساعدة المقدمة من طرف الدولة؟

وهــي هيئــة عامــة ذات طبيعــة محــددة، تتمتــع بالشــخصية 
وزارة  إشــراف  تحــت  المالــي،  واالســتقالل  القانونيــة 

التشــغيل.
هــي المســؤولة، فــي إطــار مهمتهــا فــي إنشــاء وتوســيع 
لدعــم  والخدمــات،  الســلع  إلنتــاج  الصغيــرة  المشــاريع 

الوكالة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب

وتقديــم المشــورة ومرافقــة الشــباب المبادريــن   فــي 
إطــار التنفيــذ مــن مشــاريعهم االســتثمارية.

)ANSEJ(

يكــون بيــن 19 و35 ســنة. عندمــا يولــد االســتثمار مــا 	 
ال يقــل عــن ثــالث )30( وظائــف دائمــة )بمــا فــي ذلــك 
ــم رفــع الحــد  ــن فــي الشــركة(، قــد يت الشــباب المبادري
األدنــى لســن مديــر الشــركة التــي تــم إنشــاؤها إلــى 

ــا؛ ــن )40( عاًم أربعي

الحصــول علــى شــهادة أو مؤهــل مهنــي و / أو معرفــة 	 
مهنيــة؛

تعبئة مساهمة شخصية في شكل األموال الخاصة؛	 

دورات تمهيدية، إعادة تأهيل وتكوين على تقنيات اإلدارة والتسيير لصالح الشباب المبادر.

شروط األهلية

التكوين

عــدم التواجــد فــي العمــل المدفوع األجــر عند إدخال 	 
اســتمارة التســجيل للحصول على المساعدة؛

أن يكــون مســجاًل فــي خدمــات وكالــة التوظيــف 	 
الوطنيــة كشــباب للعمالــة العاطليــن عــن العمــل؛

عدم التســجيل على مســتوى مركز تدريب أو معهد 	 
أو جامعــة فــي وقــت تقديــم طلــب المســاعدة، إال 

إذا كان تطــوًرا فــي نشــاطها؛

إلنشــاء 	  الدعــم  تدبيــر  مــن  االســتفادة  عــدم 
. نشــطة أل ا
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يســتفيد الشــاب المبــادر مــن المزايــا الضريبيــة فــي وقــت تحقيــق مشــروعه كذلــك فــي مرحلــة الخلــق كمــا فــي 
مرحلــة تمديــد قــدرات اإلنتــاج.

اإلعفاء من الضريبة العقارية على اإلنشاءات وإضافات اإلنشاءات لمدة 03 سنوات، 06 سنوات أو 10 	 
سنوات«، حسب مكان تنفيذ المشروع، وذلك اعتباًرا من تاريخ تحقيقه. 

إعفاء كلي من المبلغ المقطوع الضريبي الموحد )IFU( أو الضرائب بموجب نظام الربح الحقيقي لفترة »03 	 
سنوات أو 06 سنة أو 10 سنوات«، حسب موقع تنفيذ المشروع من تاريخ بدء التشغيل. يجوز تمديد فترة 

اإلعفاء هذه لمدة سنتين )20(، عندما يتعهد المبادر بتوظيف ثالثة )30( موظفين لمدة غير محددة.

يؤدي عدم االلتزام بااللتزامات المتعلقة بعدد الوظائف التي تم إنشاؤها إلى سحب المنافع وتذكير بالرسوم 	 
والضرائب التي كان يجب دفعها.

خصم ضريبي على الدخل العام )IRG( أو ضريبة أرباح الشركات )IBS(، حسب الحالة، باإلضافة إلى الضريبة 	 
على النشاط المهني )TAP( في نهاية فترة اإلعفاء، خالل السنوات الثالث األولى من الضرائب على النحو 

التالي:

السنة الضريبية األولى: تخفيض بنسبة 70 ٪؛

السنة الضريبية الثانية: تخفيض بنسبة 50 ٪؛

السنة الثالثة للضرائب: تخفيض بنسبة 25 ٪.

مقدار االستثمار
أقصى مبلغ لالستثمار هو عشرة ماليين دينار )10،000،000 دج(، لكل مرحلة: الخلق أو التمديد.

المساعدات المالية
قرض غير مدفوع ألنواع التمويل المختلطة أو المثلثية.	 

قرض إضافي غير مدفوع، إذا لزم األمر. يمنح هذا القرض فقط عندما يسعى المبادر الشاب إلى التمويل 	 
المصرفي في مرحلة إنشاء النشاط.

زيادة سعر الفائدة المصرفية إلى 100 ٪.	 

فترة سماح مدتها ثالث سنوات )03( لسداد االئتمان المصرفي.	 

فوائد ضريبية

المزايا المالية والضريبية التي يمنحها الجهاز
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الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة 
»ANGEM«

هي منظمة محددة توضع تحت إشراف وزارة التضامن الوطني واألسرة ومركز المرأة.   
يضمــن مرافقــة المبــادر طــوال عمليــة إنشــاء وتشــغيل المشــروع ومراقبتــه. الهــدف الرئيســي هــو مســاعدة ودعــم 

المبــادر فــي جميــع خطواتــه.

معايير األهلية للمبادر
أن يكون عمره 18 سنة وأكثر وأن يكون قادًرا على القيام بنشاط ما،	 
أن يكون دون دخل،	 
أن يملك سكن ثابت،	 
أن يملك المعرفة الفنية فيما يتعلق بالنشاط المخطط له،	 
عدم االستفادة من دعم إنشاء األعمال األخرى.	 

معايير أهلية النشاط
النشاط اإلنتاجي للبضائع و / أو الخدمات،	 
الشركات الصغيرة.	 

شروط األهلية

الخدمات المالية
ــة  ــرة ومــادة أولّي ــاء معــدات صغي ــا 1،000،000 دج، القتن ــي ال تتجــاوز تكلفته ــد للمشــاريع الت ــدون فوائ ائتمــان ب

ــف الالزمــة للشــروع فــي النشــاط، بمســاهمة شــخصية قدرهــا 1 ٪. ودفــع التكالي
قــرض بــدون فوائــد القتنــاء المــواد األولّيــة، التــي ال تتجــاوز تكلفتهــا 100000 دج. يمكــن أن تصــل هــذه التكلفــة 

إلــى 250000 دج علــى مســتوى واليــات الجنــوب.

الخدمات غير المالية
	 مرافقة، نصح ومتابعة؛

	 تكوين في مختلف البرامج؛
	 اختبارات لتصديق المكتسبات المهنّية؛

	 تنظيم معرض للعرض / البيع؛ 
	 اعداد بوابة الكترونية خاصة باإلعالنات المجانية.
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االمتيازات والمساعدات الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر
قروض بدون فائدة لشراء المواد األولية؛	 
قروض إلنشاء أنشطة مدعومة بنسبة ٪100؛	 
التدريب؛	 
الدعم والمشورة والدعم في تنفيذ نشاطك؛	 

التمويل المختلط الجهاز -المبادر، شراء المواد الخام
وهــو يتألــف مــن القــروض غيــر المدفوعــة )PNR(، التــي يمنحهــا الجهــاز، لشــراء المــواد الخــام ويتــم تغطيتهــا 

فــي 100000 دج )ويمكــن أن تصــل إلــى 250،000 دج فــي واليــات الجنــوب(،

مقدار االستثمار

التمويل الثالثي الجهاز -البنك -المقاول
هذه القروض ممنوحة من قبل البنك والجهاز إلنشاء نشاط. ال يتجاوز مبلغ المشروع   000 1000  دج 

يتكون التمويل على النحو التالي:
قرض بنكي 70 ٪	 
قرض الجهاز غير مدفوع 29 ٪	 
مساهمة شخصية 1 ٪	 

المزايا الضريبية
إعفاء كامل من الضريبة الثابتة الوحيدة لمدة ثالث سنوات؛	 
إعفاء من ضريبة األمالك على المباني المستخدمة في األنشطة المنفذة، لمدة ثالث سنوات؛	 
إعفائه من واجب النقل، وعمليات االستحواذ العقاري التي قام بها المبادرون، بهدف إنشاء أنشطة 	 

صناعية؛
تعفى أعمال تأسيس الشركات التي أنشأها المبادرون من جميع رسوم التسجيل؛	 
خصم ضريبي على مبلغ ائتماني، مستحق في نهاية فترة اإلعفاء، خالل السنوات الضريبية الثالثة األولى.	 
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الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 
)CNAC( 

وهــي مؤسســة عامــة تحــت إشــراف وزارة العمــل والضمــان االجتماعــي، وهــي مســؤولة عــن إدارة نظــام دعــم إنشــاء 
وتوســيع أنشــطة المبــادرون العاطليــن عــن العمــل الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ثالثيــن )30( وخمســين )50(.

شروط األهلية
تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة؛	 
يكون من الجنسية الجزائرية؛	 
التسجيل في خدمات وكالة التوظيف الوطنية )ANEM(؛	 
ال يشغل وظيفة مدفوعة األجر وقت تقديم طلب المعونة؛	 
لم يستفد في السابق من دعم الدولة إلنشاء األعمال؛	 
الحصول على مؤهل مهني فيما يتعلق بالنشاط المخطط له؛	 
القدرة على تعبئة مساهمة شخصية للمساعدة في تمويل المشروع.	 

مقدار االستثمار
التمويل الثالثي

قرض بنكي مدعوم بمعدل فائدة 100 ٪قرض غير مدفوع من الجهازمساهمة شخصية

التمويل الذاتي

يمكــن للمبادريــن العاطليــن عــن العمــل إنشــاء مؤسســة صغيــرة ممولــة تمويــاًل كامــاًل مــن أموالهــم الخاصــة، 
حيــث يتمتعــون بجميــع المزايــا الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي البرنامــج.
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المنافع الضريبية في مرحلة تنفيذ المشروع االستثماري
اإلعفاء من رسوم النقل لعمليات االستحواذ العقارية في إطار إنشاء النشاط،	 
اإلعفاء من رسوم التسجيل للوثائق المكونة للمؤسسات الصغيرة )حالة الشخص االعتباري(.	 
تطبيــق المعــدل المخفــض بنســبة ٪50 مــن حيــث الرســوم الجمركيــة للمعــدات والمشــاركة بشــكل مباشــر فــي 	 

تحقيــق االســتثمار.

المزايا الممنوحة في إطار خطة »التمويل الثالثي« 30 - 50 سنة
قرض غير مدفوع من الجهاز؛	 
100 ٪ من االئتمان المصرفي المعزز؛	 
فتــرة ســداد كلــي لالعتمــادات تصــل إلــى 13 ســنة )08 ســنة للبنــك بمــا فــي ذلــك 30 ســنوات مؤجلــة، 	 

و05 ســنوات للجنــة االستشــارية(.

المزايا الضريبية في مرحلة االستغالل
اإلعفــاء مــن ضريبــة األمــالك علــى اإلنشــاءات وإضافــات اإلنشــاءات؛ لمــدة ثــالث )30( ســنوات أو ســتة )60( 	 

ســنوات للمرتفعــات ومناطــق محــددة وعشــرة )10( ســنوات للجنــوب،
اإلعفــاء الكلــي، لمــدة ثــالث )30( ســنوات، ســت )06( ســنوات أو عشــر )10( ســنوات حســب موقــع المشــروع، 	 

مــن تاريــخ بــدء تشــغيله، الضريبــة الثابتــة الوحيــدة )IFU( أو الضرائــب وفقــا لنظــام الربــح الحقيقــي وفقــا للوائــح 
المعمــول بهــا؛

تمديد عامين )02( من فترة اإلعفاء عندما يتعهد المبادر بتوظيف )30( موظفين غير محددين على األقل،	 
خصــم عــام لضريبــة الدخــل )IRG( أو ضريبــة دخــل الشــركات )IBS(، حســب الحالــة، باإلضافــة إلــى الضريبــة علــى 	 

النشــاط المهنــي )TAP( فــي نهايــة الفتــرة الضريبيــة. 
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الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
)ANDI(

إنهــا مؤسســة عامــة ذات طبيعــة إداريــة. وضعــت 
تعزيــز  عــن  المســؤول  الوزيــر  وصايــة  تحــت 
االســتثمارات، ولهــا صالحيــة الســتقبال مشــاريع 

القطاعــات  مختلــف  فــي  تتــم  التــي  االســتثمارات 
االقتصاديــة، باســتثناء قطاعــات المنبــع للمحروقــات، 

معيــن. جهــاز  بواســطة  نفســها  تديــر  التــي 

أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، مقيــم أو غيــر 	 
مقيــم، يرغــب فــي إنشــاء شــركة بموجــب القانون 
الجزائــري، فــي نشــاط اقتصــادي ينتــج بضائــع أو 

خدمــات غيــر مســتبعدة.
مــن 	  اســتفادوا  الذيــن  األشــخاص  يكــون  قــد 

برامــج  مختلــف  بموجــب  الضريبيــة  اإلعانــات 
 ANJEMو ANSEJ( المســاعدة فــي التوظيــف

شروط األهلية

أنواع االستثمار المؤهلة للحصول على الفوائد
	 إنشاء نشاط جديد.

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

المزايا التي يمنحها قانون تشجيع االستثمار    
قــد تســتفيد مشــاريع االســتثمار مــن اإلعفــاءات وتخفيضــات الضرائــب و / أو شــبه الضرائــب     اعتمــادا علــى 
الموقــع والنشــاط وتأثيــر المشــاريع علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. يتــم توفيــر ثــالث مســتويات مــن 

الفوائد:
	 الفوائد المشتركة لجميع االستثمارات المؤهلة؛
	 فوائد إضافية لألنشطة المميزة و / أو المهمة؛

	 فوائد استثنائية لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني.

دعــم  خطــة  علــى  للحصــول  مؤهليــن   )CNANCو
بعــد: الجهــاز،  برنامــج  إطــار  فــي  االســتثمار 

انتهــاء فتــرة اإلعفــاء لمرحلــة االســتغالل الممنــوح 	 
بموجــب نظــام المســاعدة فــي التوظيــف؛

التنازل عن فوائد خطة مساعدة التوظيف.	 
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المزايا الرئيسية الممنوحة حسب المستوى
المستوى 1: الفوائد المشتركة لالستثمارات المؤهلة

أ / مشاريع محققة في الشمال

مرحلة التنفيذ

اإلعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والواردة المعنية مباشرة في تحقيق االستثمار؛	 
إعفــاء مــن ضريبــة القيمــة المضافــة للســلع والخدمــات المســتوردة أو المشــترات محليــا والمشــاركة بشــكل 	 

مباشــر فــي تحقيــق االســتثمار؛
اإلعفــاء مــن ضريبــة نقــل الملكيــة والضريبــة العقاريــة علــى جميــع عمليــات االســتحواذ العقاريــة التــي تتــم فيمــا 	 

يتعلــق باالســتثمار المعني؛
اإلعفــاء مــن رســوم التســجيل، وضريبــة تســجيل األراضــي، وكذلــك المكافــأة العامــة للحصــول علــى امتيــازات 	 

للعقــارات المبنيــة وغيــر المطــورة لتنفيــذ المشــاريع االســتثمارية. تنطبــق هــذه المزايــا علــى الحــد األدنــى لمــدة 
االمتيــاز الممنــوح؛

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

ــخ 	  ــى العقــارات داخــل نطــاق االســتثمار لمــدة عشــر )10( ســنوات مــن تاري ــة األمــالك عل اإلعفــاء مــن ضريب
الشــراء؛ 

اإلعفاء من رسوم التسجيل ألعمال الشركات والزيادات في رأس المال.	 

مرحلة االستغالل

لمــدة ثــالث )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(؛	 
تخفيض بنسبة 50 ٪ على مبلغ رسوم اإليجار السنوية التي تحددها الخدمات العقارية.	 
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ب / المشــاريع المنجــزة فــي الجنــوب، الهضــاب العليــا والمناطــق التــي يتطلــب تطويرهــا مســاهمة خاصــة 
مــن الدولــة

مرحلة التنفيذ

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

إعفــاء مــن ضريبــة القيمة المضافة للســلع والخدمات 	 
ــا والمشــاركة بشــكل  المســتوردة أو المشــترات محلي

مباشــر فــي تحقيــق االســتثمار؛

اإلعفــاء مــن رســوم النقــل مقابــل اعتبــارات قّيمــة 	 
عمليــات  لجميــع  األراضــي،  تســجيل  وضريبــة 
االســتحواذ العقاريــة التــي تتــم فيما يتعلق باالســتثمار 

المعنــي؛

تســجيل 	  وضريبــة  التســجيل،  رســوم  مــن  اإلعفــاء 
األراضــي، فضــال عــن تعويــض الدولــة عــن االمتيــازات 
للعقــارات المبنيــة وغيــر المطــورة لتنفيــذ المشــاريع 
االســتثمارية. تنطبــق هــذه المزايــا علــى الحــد األدنــى 

لمــدة االمتيــاز الممنــوح؛

مرحلة االستغالل لمدة عشر )10( سنوات

اإلعفاء من ضريبة الدخل على الشركات؛ 	 
اإلعفاء من الضرائب على النشاط المهني؛ 	 
تخفيض بنسبة 50 ٪ على مبلغ رسوم اإليجار السنوية التي تحددها الخدمات العقارية.	 

ــة 	  ــة والمالي ــل كل شــيء، الحوافــز الضريبي أواًل وقب
الخاصــة التــي يوفرهــا التشــريع الســاري لألنشــطة 
الســياحية والصناعيــة والزراعيــة. ال يمكــن الجمــع 
بيــن هــذه المزايــا والميــزات التــي تمنحهــا أحــكام 
قانــون تشــجيع االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة يتــم 

ــدة. ــر فائ ــق الحافــز األكث تطبي

المستوى 2: فوائد إضافية لألنشطة المميزة و / أو المهمة

ــة األمــالك علــى العقــارات فــي إطــار 	  إعفــاء مــن ضريب
تاريــخ  مــن  ســنوات   )10( عشــر  لمــدة  االســتثمار، 

االســتحواذ؛

الشــركات 	  ألعمــال  التســجيل  رســوم  مــن  اإلعفــاء 
المــال؛ رأس  فــي  والزيــادات 

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

االســتثمار؛

تخفيــض مبلــغ رســم اإليجــار الســنوي الــذي تحــدده 	 
إنجــاز  أجــل  مــن  األرض  لمنــح  العقاريــة  الخدمــات 

االســتثمارية. المشــاريع 

هــو 	  اإلضافيــة  المنافــع  مــن  الثانــي  النــوع 
 )100( مائــة  مــن  ألكثــر  اإلبداعيــة  لالســتثمارات 
وظيفــة دائمــة خــارج المناطــق التــي ســيتم ترقيتهــا، 
والتــي تــم تحديــد مــدة إعفائهــا مــن الضــر ائــب لمدة 

ســنوات.  50
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 مرحلة االستغالل

التمديد لفترة تصل إلى عشر )10( سنوات من مدة الفوائد التشغيلية المشتركة،	 
توفيــر معاملــة معفــاة مــن الرســوم للســلع والمــواد المســتخدمة فــي إنتــاج الســلع المعفــاة مــن ضريبــة 	 

القيمــة المضافــة،
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.

المستوى 3: فوائد استثنائية لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني

مرحلة التنفيذ

جميع الفوائد المشتركة لإلنجاز	 
منــح، وفقــا للتشــريع الســاري المفعــول، اإلعفــاءات أو التخفيضــات فــي الرســوم الجمركيــة، والضرائــب، 	 

والرســوم وغيرهــا مــن الرســوم الضريبيــة، واإلعانــات الماليــة، والمســاعدات الماليــة أو الدعــم، فضــال عــن أي 
تســهيالت يمكن منحها،

ــى األطــراف المتعاقــدة 	  ــد االســتحقاق إل ــل فوائ ــي لالســتثمار، تحوي ــة، بعــد موافقــة المجلــس الوطن إمكاني
ــر. ــة عــن األخي ــق االســتثمار، نياب للمســتثمر المســتفيد، المســؤول عــن تحقي
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الفوائد والمساعدات الممنوحة
	 المساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية؛

	 تجميع خطة العمل؛
	 اإلقامة في حاضنة الوكالة.

	 النماذج؛

الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث 
والتطوير التكنولوجي

)ANVREDET(

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

ــادة األعمــال بيــن قــادة المشــروع. ري

وهــي مؤسســة صناعيــة وتجاريــة، وضعــت تحــت إشــراف 
العلمــي. وتتمثــل مهمتهــا  العالــي والبحــث  التعليــم  وزارة 
الرئيســية فــي تشــجيع المشــاريع االجتماعيــة واالقتصاديــة 
المبتكــرة مــن خــالل إنشــاء شــركات ناشــئة مبتكــرة أو نقــل 

التكنولوجيــا

مجاالت التدريب:
ــكار، التســويق،  ــة، االبت ــة الفكري  الملكي

اإلدارة 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. 	 

تمويل المشروع 
يتــم تمويــل المشــاريع المدعومــة مــن قبــل الوكالــة مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للبحــث العلمــي والتنميــة 

التكنولوجيــة. تتــم دراســة منحــة هــذا األخيــر لمرافقــة قــادة المشــروع وليــس مقابــل أجــر.

	 جعل قائد المشروع على اتصال مع النظام البيئي لالبتكار؛
	 الترقية واالتصال للمشاريع المبتكرة؛

	 التكوين، والتدريب والمتابعة.

شروط األهلية 
الشــرط الوحيــد لقبــول مشــروع فــي عمليــة دعــم 
»الوكالــة الوطنيــة لتثميــن نتائــج البحــث والتطويــر 
التكنولوجــي ANVREDET« هــو امتــالك مشــروع 

ــر. مبتك
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ماهي حاضنة المؤسسات؟
حاضنــة األعمــال أو مســرع بــدء التشــغيل هــي بنيــة دعــم لمشــاريع إنشــاء األعمــال. يمكــن أن تقــدم الحاضنــة الدعــم 

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

الحاضنات الجزائرية

)EMBUCNI( أنكوب مي

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 	 

شركتهم؛
 04 حضانات تعمل اآلن، حيث يتم تفعيلها في المدن التالية: وهران، عنابة، غرداية، وبرج بوعريريج.

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

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

ســيكون لديــه الوقــت الكافــي لبنــاء وتعزيــز قدراتــه قبــل 
مغــادرة الحضانــة.

تهــدف هــذه الشــركة إلــى تطويــر الشــركات الجزائريــة 
شــبكة  خــالل  مــن  الدولــي  الصعيــد  علــى  الناشــئة 
 ،)TIC( ــا المعلومــات واالتصــاالت ــت وتكنولوجي اإلنترن

المحمــول. الهاتــف  بمــا فــي ذلــك تطبيقــات 

 حاضنة المؤسسات
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تتمثــل المســاعدة المقدمــة إلــى المبادريــن بشــكل 
محــددة  مشــاريع  قــادة  اســتضافة  فــي:  رئيســي 

المــدة وتقديــم الخدمــات التاليــة:

مكاتب أو مباني ثابتة المدة	 
أثاث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر	 
التوثيــق، وســائل االتصــال والنســخ التصويــري، 	 

شــبكة اإلنترنــت، فاكــس الهاتــف 
نسخ المستندات والطباعة	 

»CFI« مؤسسة التمويل الدولية
وهــي منظمــة تابعــة لمجموعــة البنــك الدولــي مخصصــة للقطــاع الخــاص، ودورهــا هــو تســهيل تطويــر األعمــال 

فــي البلــدان الناميــة.

إلــى مؤسســات ومؤسســات  تســتخدم مؤسســة التمويــل الدوليــة منتجاتهــا وخدماتهــا وتعبئتهــا، باإلضافــة 
المجموعــة األخــرى، لتوفيــر التمويــل والمعرفــة والشــراكات طويلــة األجــل التــي تســاعد العمــالء علــى التغلــب علــى 

ــم.  ــل والتنظي ــة والتأهي ــة التحتي ــود التــي يوجهونهــا مــن حيــث االســتثمار والبني القي

مرافقــة مشــروع المبادريــن فــي جميــع الخطــوات 
مــن طــرف:

المؤسسات المالية	 
أموال المساعدة والدعم	 
الواليــات والبلديــات والمنظمــات األخــرى ذات 	 

الصلــة بمشــروعاتها

حاضنة »تكنو بريدج« سايبر بارك سيدي عبد الله
مــن أجــل تعزيــز ديناميكيــة وطنيــة فــي مجــال ريــادة األعمــال، تهــدف الوكالــة الوطنيــة لترقيــة الحظائــر التكنولوجيــة 
وتطويرهــا )ANPT(، تحــت إشــراف وزارة البريــد واالتصــاالت والتكنولوجيــا الرقميــة، إلــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن 
الحاضنــات فــي البــالد. ومثلهــا مثــل حاضنــة فــي ســايبر بــارك ســيدي عبــد اللــه )الجزائــر العاصمــة(، فــإن هــذه 

ــادة األعمــال المبتكــرة. ــًزا لري ــكار ومرك ــة فــي االبت ــر بحــق عناصــر فاعل ــاكل تعتب الهي
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خطة العمل
خطــة العمــل هــي وثيقــة مكتوبــة يجــب أن تقــدم جميــع 
تذهــب(،  )حيــث  الشــركة  بهــا  ســتقوم  التــي  اإلجــراءات 
والوســائل المســتخدمة لتحقيــق ذلــك )كيــف تســير( والفتــرة 
المقــدرة لتحقيــق األهــداف. وهــي تســتخدم أساســا لجمــع 
خطــة  تقديــم  أيًضــا  يمكــن  المســتثمرين.  مــن  التمويــل 

العمــل إلــى مصرفــي لتبريــر ودعــم طلــب القــرض.

تطويــر  فــي  شــركتك  تســاهم  ســوف 
قطــاع  فــي  إنشــائه  إن  البلــد.  اقتصــاد 
ــة لالقتصــاد  ــات هــو قيمــة مضاف النفاي

األخضــر.

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

نموذج فرينيوم
فــي هــذا النمــوذج، يتــم تقديــم شــريحة مجانيــة ألحــد 
خدمــة  مقابــل  آخــر  جــزء  يدفــع  حيــن  فــي  العمــالء 
متميــزة. يدعــم الجــزء الــذي يدفــع مقابــل الشــخص 
بعــض  النمــوذج  هــذا  يســتخدم  يدفــع.  ال  الــذي 
أساســية  خدمــات  لتقديــم  لنكــدن  مثــل  الشــركات 

النموذج المجاني
يقــدم نمــوذج العمــل المجانــي منتجــات أو خدمــات 
تســتخدم  اإلعــالن.  علــى  تمويلهــا  يعتمــد  مجانيــة. 
Google، علــى ســبيل المثــال، الخوارزميــات لتقديــم 

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

مقابــل  بالدفــع  البعــض  وإقنــاع  للمســتخدمين  مجانيــة 
شــمواًل. أكثــر  خدمــات 

أمثلــة: LinkedIn، Pandora، برامــج مكافحــة الفيروســات، 
Skype، Spotify

لمــدة  مجاًنــا  الخدمــة  تجربــة  اقتــراح  المحتمــل:  التكييــف 
محــددة.

علــى  البحــث  عمليــات  إلــى  اســتناًدا  مســتهدفة  إعالنــات 
اإلنترنــت.

نموذج العمل وخطة العمل
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ما هي المؤسسة الخضراء؟
شــركة خضــراء أو شــركة بيئيــة هــي شــركة تحتــرم البيئــة تقــوم بتســويق الحلــول )منتجــات، خدمــات ...( 
تهــدف صراحــة إلــى منــع أو تقليــل أو قيــاس تأثيــر األنشــطة البشــرية علــى البيئــة. يغطــي هــذا التعريــف 
الشــركات العاملــة فــي القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة والحرفيــة، بطريقــة شــاملة مــع مجموعــة 

واســعة مــن الصفقــات. يتــم وضــع شــركة بيئيــة علــى جانــب توريــد الســلع والخدمــات البيئيــة.

ومــن األمثلــة علــى ذلــك شــركات إعــادة التدويــر، والطاقــات المتجــددة، وقيــاس جــودة الهــواء، ومعالجــة 
النفايــات والمــاء3  

2: برنامج األمم المتحدة للبيئة

3: الوكالة البيئية للتحكم في الطاقة 

ما هو االقتصاد األخضر؟
االقتصــاد األخضــر هــو النشــاط »الــذي يــؤدي إلــى تحســين رفــاه اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة مــع الحــد 
بشــكل كبيــر مــن المخاطــر البيئيــة ونــدرة المــوارد«2. هــذا النمــوذج االقتصــادي تحكمــه القواعــد والمبــادئ 

ومعاييــر التنميــة المســتدامة.

ما هو االقتصاد التدويري؟
 يمكــن تعريــف االقتصــاد التدويــري بأنــه نظــام اقتصــادي للتبــادل واإلنتــاج، والــذي يهــدف فــي جميــع 
ــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد والحــد مــن التأثيــر  ــاة المنتجــات )الســلع والخدمــات( إلــى زي مراحــل دورة حي
علــى البيئــة أثنــاء تطويــر رفاهيــة األفــراد. ويســتند إلــى مبــدأ »إغــالق دورة الحيــاة«3 للمنتجــات والخدمــات 

والنفايــات والمــواد والميــاه والطاقــة.

االقتصاد األخضر
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العنوان : 04 شارع أربع مدافع الجزائر العاصمة الجزائر
info@meer.gov.dz  : البريد اإللكتروني

)MEER( وزارة البيئة والطاقة المتجددة

العنوان : 34 شارع المعدومين، محمد بلوزداد الجزائر.
الهاتف :

   contact@.and.dz  : البريد اإللكتروني

 )AND( الوكالة الوطنية للنفايات

العنوان : حي 1516 مسكن عين المالحة مبنى رقم H1 H2 H3 جسر قسنطينة
الهاتف : 

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

)ANGEM( الوكالة الوطنية إلدارة االئتمان

العنوان : 01 شارع قدور رحيم ، حسين داي )الجزائر العاصمة(.
الهاتف : 

الفاكس : 
 information@andi.dz : البريد اإللكتروني

)ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

العنوان :  08 شارع أزرقي بن بوزيد الجزائر
الهاتف : 
الفاكس :

 contact@ansej.org.dz : البريد اإللكتروني
    www.ansej.dz : موقع الويب

)ANSEJ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

العنوان : 97 بوليفار بوقرة األبيار - الجزائر العاصمة الجزائر
الهاتف :

 الفاكس : 
 contact@cnac.dz : البريد اإللكتروني

)CNAC( الصندوق الوطني لضمان البطالة

 العنوان : 23 شارع سليماني أصيلة مركز تيلي ميلي الجزائر العاصمة، الجزائر
الهاتف : 

الفاكس : 

  الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي
)ANVREDET)

العنوان : الطريق الوطني رقم 36 الرحمانية، زرالدة، الجزائر، الجزائر
الهاتف :

الفاكس :   
البريد اإللكتروني : 

موقع ويب :

  الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحضائر التكنولوجية
)ANPT)

الهاتف :
البريد اإللكتروني 

 » IFC « شركة التمويل العالمية

 العنوان : الطريق الوطني رقم 24 ليدو BP رقم                 المحمدية، الجزائر
الهاتف : 

الفاكس : 
https://sidjilcom.cnrc.dz : موقع ويب

   )CNRC) المديرية العامة للمركز الوطني للسجالت 
التجارية

روابط مفيدة 

+213 )0( 21 67 21 73

+213 )0( 0661 87 04 58
+213 )0( 0661 04 04 59

)213( 21 77 48 02 / 21 77 48 11
)213( 21 77 47 45

+213 21 678 239
 +213 21 676 572

+213 23 37 73 01
 + 213 23 37 72 82 / +213 23 37 72 9194/93/  

+213 )0( 023.50.73.62
+213)0( 023.50.73.74

+213 )0( 023 20 23 07 

+212 )0( 573 544 300 

00213 23.80.43.1473/42/ 
18 16120

XReille@ifc.org :

+213)0( 023 20 23 08
contact@anpt.dz

www@anpt.dz

00213 23.80.43.0566/






