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� الجزائر
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� سوق العمل لتحقيق
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

. � � الج�س��  المساواة ب��
� االقتصادي للمرأة.    تعت�� ر�ادة المرأة لألعمال خطوة مهمة للنهوض �التمك��
� مجال ر�ادة 

� المرأة �� وع هو تمك�� � هذا الصدد، فإن الهدف من هذا الم��
و��

األعمال من خالل توف�� أهم المعلومات المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم 
�ات  وعاتهم، ح�ث �مثل هذا التق��ر دل�ل مت�امل إل�شاء وتأس�س ال�� وم��

� الجزائر.  
��

1.2 الجهة المختصة لتأس�س الشر�ات في الجزائر

�
� للسجل التجاري، مؤسسة عموم�ة تم إ�شاؤها �موجب المرسوم ٦٣ ــ ٢٤٨ المؤرخ �� المركز الوط��
� للمل��ة الصناع�ة ل�س� ف�ما �عد �المركز   ١٠ يوليو�ج��ل�ة ١٩٦٣، تحت �سم�ة الديوان الوط��
� ٢١ نوفم�� ١٩٧٣، �صالح�ات 

� للسجل التجاري عند صدور المرسوم ٧٣ ــ ١٨٨ المؤرخ �� الوط��
م آنذاك من ق�ل م�اتب ض�ط المحا�م.

�
� تجميع �سخ السجل التجاري المسل

انح�ت ��

اف وز�ر التجارة  � للسجل التجاري هيئة إدار�ة مستقلة موضوعة تحت إ�� المركز الوط��
منذ شهر مارس ١٩٩٧.
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� للسجل التجاري وكذلك البوا�ة الجزائ��ة إل�شاء المؤسسات المركز الوط��
ا) تعد السلطات المختصة بتحص�ل الرسوم ذات الصلة وتأس�س ون��  (إل���

. �ات وكذلك ال�سج�ل �الضمان االجتما��  و�سج�ل ال��



1.3 القوانين الحا�مة لالس�ثمار في الجزائر

� للسجل التجاري  مرفق �األسفل را�ط الموقع الرس�� للمركز الوط��
 h�ps:��sidjilcom.cnrc.dz/ar

� للسجل التجاري: � للمركز الوط��
مرفق الموقع الجغرا��

h�ps:��goo.gl/maps/yKQM٣nUpPGtdDfX٢٦

� س��ل تط��ر االس�ثمار
ع �� تمثل الحوافز الج�ائ�ة والضمانات القانون�ة أهم مساهمة من الم��

والهدف من القانون ١٦ -٠٩،

لقد حدد قانون االس�ثمار الجد�د ثالث أنواع من المزا�ا ط�قا للمادة ٧ منه إذ تنص ع� المزا�ا 
كة ل�ل االس�ثمارات القا�لة لالستفادة المزا�ا اإلضاف�ة لفائدة المنصوص عليها: المزا�ا المش��
ال�شاطات ذات االمت�از و�أو الم�شئة لمناصب شغل، المزا�ا االس�ثنائ�ة لفائدة االس�ثمارات 

. � ذات األهم�ة الخاصة لالقتصاد الوط��

� تتحصل عليها االس�ثمارات مهما ات ال�� � كة �مثا�ة الحد األد�� من التحف�� تعت�� المزا�ا المش��
�انت طب�عتها �مجرد �سج�لها لدى الو�الة الوطن�ة لتط��ر االس�ثمار، وتتعلق هذە المزا�ا ب�عفاءات

� �شمل تخف�ضات ف�ما يتعلق  ج�ائ�ة ع� مستوى مرحلة إنجاز االس�ثمار ثم مرحلة االستغالل، وال��
� هذا الصدد، الرسم ع� الق�مة المضافة، حقو ق نقل

 �الحقوق الجمرك�ة للسلع المستوردة ��
�
عموما

المل��ة وحقوق ال�سج�ل، والرسم ع� اإلشهار العقاري، حق اإل�جار المفروض لصالح أمالك الدولة.

�خضع االس�ثمار في الجزائر لقانون سنة 2016 والذي يتكون من 6 أبواب وأهم ما جاء �ه: 
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� عام ٢٠٠٧،
� الجزائر لقانون االس�ثمار الصادر ��

�ات �� تخضع عمل�ة تأس�س ال��
� الجزائر والق�ام �حزمة من اإلصالحات

والذي يهدف إ� مراجعة منظومة االس�ثمار ��
� األعمال وتحقيق االنتعاش االقتصادي   اله��ل�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لتحس��

� المس�ثم��ن. �ات وتحف�� من خالل �سه�ل وت�س�� عمل�ة تأس�س ال��

https://sidjilcom.cnrc.dz/ar
https://goo.gl/maps/yKQM3nUpPGtdDfX26


� تخصص لفائدة ال�شاطات ذات االمت�از وال�شاطات الم�شئة لمناصب شغل،  �ال�س�ة للمزا�ا اإلضاف�ة وال��
 ع� الرفع من مدة االستفادة من المزا�ا من ثالث ا� خمس سنوات وهذا �ال�س�ة 

�
ف�� تنصب أساسا

� ١٠٠ منصب شغل فما فوق، �ما �ح�م منح هذە المزا�ا اإلضاف�ة م�دأ عدم ترا�م � ت��� لالس�ثمارات ال��
� تعت�� أ��� فائدة للمس�ثمر. � حالة تعدد المزا�ا الممنوحة لالس�ثمار تلك ال��

 المزا�ا ح�ث تطبق ��

� �مكن أن تؤثر  � �ع�� قانو ن االس�ثمار ب�نظ�مها وال�� �عت�� موض�ع الضمانات �دورە من أهم المواضيع ال��
� قرار االس�ثمار، ع� الخصوص �ال�س�ة لالس�ثمارات األجن��ة 

ا �النظر إ� توفرها من عدمه �� ا أو سل�� إ�جا��
 من مطال�ات المس�ثم��ن األجانب عن ط��ق عقود االس�ثمار واالتفاق�ات

�
ح�ث جاءت هذە الضمانات تار�خا

� االس�ثمار المتعاق�ة.  � قوان��
 الثنائ�ة لالس�ثمار �دا�ة ثم عن ط��ق إدراجها ��

وع  � إطار إنجاز الم��
تخف�ض م�لغ اإلتاوة اإل�جار�ة لألصول العقار�ة والممتل�ات العقار�ة المقتناة ��

االس�ثماري

� إطار االس�ثمار
� تدخل �� اإلعفاء لمدة محددة من الرسم العقاري ع� المل��ات العقار�ة ال��

� رأس المال
�ات وال��ادات �� إعفاء من حقوق ال�سج�ل ف�ما �خص العقود التأس�س�ة لل��

وع للمشار�ــــع المصدرة مزا�ا ج�ائ�ة وش�ة ج�ائ�ة خالل مدة ح�اة الم��

� التم��ل من البنوك العموم�ة مثل انخفاض �س�ة الفوائد ع� القروض ل٥٫٥٪ 
مساعدات ��

4

إ�شاء ش�اك وح�د ضمن الو�الة �ضم اإلدارات والهيئات المعن�ة �االس�ثمار

� ش�ل حساب تخص�ص خاص
إ�شاء صندوق لدعم االس�ثمار ��

قانون االس�ثمار لسنة ٢٠١٦

PDF
ترق�ة االس�ثمار الجزائري

أهم هذە االمت�ازات تتضمن على: 
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https://drive.google.com/file/d/1jq532lp8r210tvGOvx2wJ_6rcxWm51uU/view?usp=sharing
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2.1  مراحل تأس�س الشركة
كة. و�مثل هذا  � إ�شاء ��

� �مر بها أي شخص يرغب �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��
�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة العرض خطوات تحض��

كة.  وذلك ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ال��

2.  تأس�س الشر�ات في الجزائر

� الجزائر 
كة �� الش�ل التوض��� ٢: مراحل تأس�س ��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

� محاسب قانو��تعي��

تحد�د المدير أو
�  المدراء المسؤول��

 وصالحيتهم 
 

�سخ أصل�ة من القانون
كة  األسا� لل��

 

تحض�� األوراق 
المطل��ة

 

�سخ من عقد اإل�جار 
أو شهادة المل��ة 

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

1- حجز ال�سم�ة

2- �سج�ل القانون 
كة األسا�� لل��

3- الق�د �السجل التجاري
 

ة  � ال���
4- ال��� ��

الرسم�ة لإلعالنات القانون�ة

� �ــــ�� 5- دفع حقوق الطابع ال��
كة شخص وح�د  � حالة ��

�� 
وذات مسؤول�ة محدودة

���ة 6- استخراج ال�طاقة ال��

� 7- ال�سج�ل �الصندوق الوط��

 للضمان االجتما��



2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)
وع، وتصور  وع من أهم المراحل وذلك ألنها تعت�� أداة لبناء تصور مسبق عن الم�� تعد مرحلة تخط�ط الم��

وع عند تنف�ذە، وما �� اآلل�ات الالزمة لمعالجة هذە المشا�ل المتوقعة. � ستواجه الم�� المخاطر المتوقعة ال��
� الت�بؤ �المشا�ل 

اتهم �� � ع� التخط�ط وخ�� وع يرت�ط �قدرة القائم��  ولذلك فإن نجاح تخط�ط الم��
� مرحلة تنف�ذە.

وع �� � ستواجه الم�� والمصاعب ال��

2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 

كة، وق�ل اتخاذ � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� الجزائر:

�ات �� � تح�م تأس�س ال�� � ال��  أي إجراء. و�وضح الجزء التا�� القوان��

 6

القانون التجاري الجزائري

PDF
القانون التجاري الجزائري

2.2.1.1  أنواع الشر�ات التجار�ة في الجزائر 

� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع �ات واالختالفات، وال�� �عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��
 لطب�عته.

�
وعك وفقا  المناسب لم��

� الجزائر
�ات �� الش�ل التوض��� ٣: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

اله��ل القانونى

المؤسسة الفرد�ة

�ات االسهم  ��

كة ذات ��
 األسهم

كة توص�ة  ��
�األسهم

كة ذات ��
 مسؤول�ة محدودة 

كة شخص واحد  ��
وذات المسؤول�ة المحدودة

كة ذات  ��
المسؤول�ة المحدودة

المؤسسة الفرد�ة 
�ات األشخاص   و��

كة تضامن كة ذات �� ��
التوص�ة ال�س�طة

https://drive.google.com/file/d/1jFhmhVwcuIeqpH6YmIos35w0BG2pESHc/view?usp=sharing
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المؤسسة 
الفرد�ة

المؤسسة الفرد�ة �� مؤسسة �مل�ها شخص واحد ال تتمتع �الشخص�ة القانون�ة المستقلة.
 تعت�� المؤسسات الفرد�ة �� الش�ل المفضل للمشار�ــــع الصغرى.

مزا�ا المؤسسة الفرد�ة �� ١- اإلجراءات الش�ل�ة الم�سطة. 
                                  ٢- ال يوجد حد أد�� لرأس المال. 

� اتخاذ القرار. 
                                  ٣- االستقالل�ة والح��ة ��

السلب�اتاإل�جاب�ات

•ال يتطلب هذا النموذج إ�شاء القانون 
، وال إ� إ�داع رأس المال لدى األسا��
 الموثق، مما �سهل اإلجراءات اإلدار�ة 

و��عها.

� مجال عملها، 
•محدودة إ� حد ما ��

وال �مكنها أن تتطور دون أن تتحول إ
� وتكسب طابع 

� ش�ل مؤسسا��
كة �دل المؤسسة.  ال��

والقانون التجاري المعدل والمتمم (المادة 551 وما �ليها)

�ات للتوضيح،  ح الش�ل التا�� خصائص هذە ال�� ���

�ات الش�ل التوض��� ٤: خصائص ال��

كة ��
 تضامن 

�اء هو ٢ • العدد األد�� لل��
� حالة ما نص قانون المؤسسة ع� عكس ذلك 

�اء، إال �� • ال�سي�� �شارك ف�ه �ل ال��
• رأس مال إجتما�� يتم تقس�مه إ� حصص اجتماع�ة

كة   � االستجا�ة لدفع ديون ال��
�� � �اء و�ش�ل تضام�� • �شارك �ل ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

� تنظ�م 
ة هذا الش�ل القانو�� � •تقدم م��

� مرن �ح�ث ال يتطلب رأس مال
قانو��

كة. �ما �مكن للمؤسسات  لتأس�س ال��
ة والمتوسطة أن ت�ب�� هذا   الصغ��

الش�ل من المؤسسات إذا �انت تتوفر
ة الس�ما   ع� رؤوس أموال صغ��

� �ستهلك القل�ل  المشار�ــــع المبتكرة ال��
من رؤوس األموال الخاصة 

�اء غ�� محدودة  • مسؤول�ة ال��
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كة ذات ��
 التوص�ة ال�س�طة 

 � كة هجينة، نجد أشخاص لل�سي�� وأشخاص ممثل�� �� .
�
كة ذات التوص�ة ال�س�طة قل�لة الوجود عمل�ا �� •

لرؤوس األموال
•  رأس المال اإلجتما�� �قسم إ� حصص اجتماع�ة 

� الذي
� �خضعون لنفس النظام القانو�� �اء متضامن�� �ن، �� كة من طرف مس�� واحد أو عدة مس�� • �س�� ال��

كة. � مسؤول�ة تضامن�ة، وغ�� محددة عن ديون ال�� كة التضامن، ف�كونون مسؤول�� �� �
�اء ��  �خضع له ال��

� حدود حصصهم وال �ك�سبون صفة التاجر وال �شاركون
كة إال �� � ال �سألون عن ديون ال�� �اء موص�� �� •

كة � إدارة ال��
�� 

السلب�اتاإل�جاب�ات

كة التوص�ة ال�س�طة، �أنها �� � •تتم��
�اء، � من ال��  �شمل نظم خاصة بنوع��

� مسؤوليتهم غ�� �اء متضامن�� �� 
�اء موصون � من ال��

 محدودة، ون�ع ثا��
 تكون مسؤوليتهم محدودة حسب 

� ساهموا بها الحصة ال��

ا  �ات ل�س من��� • هذا الش�ل من ال��
� الجزائر 

ة �� �ك��

المادة ٥٦٣ وما �ليها من القانون التجاري  

كة ذات ��
 الشخص الوح�د

 والمسؤول�ة المحدودة 

مؤسسة مكونة من شخص واحد

� القانون األسا�� للمؤسسة
�ك �� �حدد رأسمالها االجتما�� �ح��ة من طرف ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

• تكون األمالك الشخص�ة لمستحدث المؤسسة منفصلة عن أمالك
� حدود الرأسمال 

م أثر ذلك �ديون المؤسسة إال �� �  مؤسسته وال �ل��
االجتما��

ال يوجد

المادة 563 وما �ليها من القانون التجاري

كة ذات  ��
مسؤول�ة محدودة 

� (٥٠) ع� األ��� � ع� األقل وخمس�� � اثن�� �ك�� �� � كة أموال تؤسس ب�� �� •
كة � القانون األسا�� لل��

�اء �� • �حدد رأسمالها االجتما�� �ح��ة من طرف ال��
� رأس المال االجتما��

كة حسب مساهمتهم �� �اء �ديون ال�� م ال�� � • �ل��
�ن • �ما �س�� من طرف مس�� واحد أو عدة مس��

السلب�اتاإل�جاب�ات

� أنفسهم.  �اء تداول الحصص ب�� •من حق ال��
كة ذات المسؤول�ة المحدودة  �ما �ساعد ال��

ة ع� توسيع واستمرار المشار�ــــع الصغ��

• ف�ما يتعلق برأس المال �جب أال �قل
 عن ١٠٠٫٠٠٠ دينار جزائري مقسمة 

�اء. إ� أسهم حسب عدد ال��

القانون التجاري، المعدل والمتمم (المواد564 و565 من القانون التجاري)
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2.2.1.2   وضع الشر�ات الناشئة في الجزائر  

.

ها تمس
ّ
 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون أن

�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

�ات الناشئة برأس   ما ت�دأ ال��
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
 حاجة ماسة ��

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل الالزم لتنم�ة حجم عمل�اتها وتوسعة
مال متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحّد�ات جّمة ��

� السوق.
 حضورها ��

كة ذات  ��
االسهم

السلب�اتاإل�جاب�ات

� المتخذ 
كة أموال، تعد الش�ل القانو�� �� ��•
ة �امت�از من طرف المؤسسات ال�ب��

�ات  •يتطلب إ�شاء هذا الن�ع من ال��
� ورأس   ما ال �قل عن س�عة مساهم��

 �
� دينار جزائري �� مال ي�لغ ٥ مالي��

� لالدخار ومليون حالة اللجوء العل��
 دينار إذا لم يتم ذلك، ح�ث يتم تقس�م

 رأس المال هذا إ� أسهم.

القانون التجاري المعدل والمتمم (المادة ٥٩٢ وما �عدها من القانون التجاري المعدل والمتمم)

كة توص�ة  ��
�األسهم

 � �اء المتضامن�� �ك واحد وعدد من ال�� �� � ، تضم ب�� � �اء متضامن�� � و�� �اء موصي�� كة هجينة تتكون من �� ��•
 � والموصي��

� ال �مكن أن �قل عن ثالثة  �اء الموصي�� •عدد ال��
�ن كة ع� ش�ل أسهم و�مكن أن �س�� من طرف شخص واحد أو عدد من المس�� •�قسم رأسمال ال��

 � �اء المتضامن�� � حدود �س�ة مساهمتهم، لل��
� وال �مكن أن يتحملوا لوحدهم الخسائر إال �� ون هم مساهم�� •المس��

كة مسؤول�ة غ�� محدودة وتضامن�ة لديون ال��

 � •  تضم ع� األقل ٧مساهم��
� حالة الدعوة إ� اال�تتاب العام ومليون

� دينار �� • الحد األد�� لرأسمالها االجتما�� لتأس�سها هو خمسة مالي��
 دينار جزائري إن لم �كن هناك دعوة لال�تتاب العام، �قسم رأس الما�� االجتما�� إ� أسهم. �س�� من طرف

أسه رئ�س مدير عام، � ع�� عضوا، ي��  مجلس إدارة يتكون ع� األقل من ثالثة أعضاء وع� األ��� من اث��
 يراقب من طرف مجلس مراق�ة 

• �خضع عمل فروع ال�سي�� لقواعد صارمة ومحددة 
كة. � رأس مال االجتما�� لل��

� �سد�د الديون تتم حسب �س�ة مساهمتهم ��
�� � • مسؤول�ة المساهم��

السلب�اتاإل�جاب�ات

�ات ما ال �قل •ال يوجد •يتطلب إ�شاء هذا الن�ع من ال��
� دينار � ورأس مال ي�لغ ٥ مالي�� عن س�عة مساهم��

� لالدخار ومليون � حالة اللجوء العل��
 جزائري ��

 دينار إذا لم يتم ذلك، ح�ث يتم تقس�م رأس 
المال هذا إ� أسهم.

القانون التجاري المعدل والمتمم (المادة ٥٩٢ وما �عدها من القانون التجاري المعدل والمتمم)

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو ازد�اد خّ��  كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء مقا�ل عدم تكّ�د نفقات  � الموازنة ب��

� ذلك ��
(ثا�ت) للت�ال�ف و��من التحدي ��

عرف �افتقادها لنموذج عمل Business model مت�لور وواضح، �ل كة الناشئة أو الستارت أب تُ ة.  كذلك ال�� عمل�ات�ة كب��
� السوق.

ه مطلوب ��
ّ
� أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

 تصب جهودها ��



 ودراسة الجدوى نوعان:
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  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 
وع من عدمه. وع مهم جدا ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى تحدد مدى مناس�ة �دء الم�� عمل دراسة جدوى للم��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل مسح للسوق،
 وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 

 ودراسة الجدوى نوعان:

•  تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
 . � •  تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع. •  ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
•  ق�اس �س�ة العرض والطلب.

•  ق�اس درجة المنافسة.
•  دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها.

وع � الم��
الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس مدى مناس�ة الدخول ��

� أنه رأس المال الذي يتم جل�ه
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
 لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أن رأس المال �غ�� هذە الت�ال�ف المصاح�ة لتقد�م وعرض الفكرة.

� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل أن
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب التم��ل  � السنوات األخ��
� تم��ل المشار�ــــع ال��اد�ة و��

 تتحّول الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة ��
ّع  وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين �ستجدي الت�� الجم�� Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��

وع مهّمة ورسالة اجتماع�ة تنعكس وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم�� وع من شخص يؤمن �جدوى الم�� لتم��ل الم��
 ع� الب�ئة والمجتمع ��ل.

�
 إ�جا�ا

� تح��ل أف�ارهم لمشار�ــــع ناشئة لما تتمتع
�� � � فتعد المؤسسة الفرد�ة الش�ل األ�سب لرواد األعمال الراغب��

وعن الش�ل القانو��
 �ه المؤسسة الفرد�ة من امت�ازات قد سلف ذكرها.

كة ناشئة ال تختلف عن اإلجراءات السالف ذكرها  و�جب التن��ه أن اإلجراءات المت�عة والمس�ندات المطل��ة ل�سج�ل ��
كة الذي �حددە رائد األعمال. � لل��

ا للش�ل القانو�� وفق�

كة ناشئة. كة ناشئة أو ملف خاص ب��شاء �� ومن الجدير �الذكر أنه ال يوجد إجراءات خاصة ب��شاء ��
�ما ال يوجد إدارة معينة ومحددة أين يتم دفع الملف الملف.

 �
�ما تمر بنفس اإلجراءات ونفس الوثائق، الفرق قد تحصل ع� اس�ثناءات ج�ائ�ة مستق�ال، من ب�نها ما هو منصوص عل�ه ��

ها، ماعدا ما نص ها عن غ�� � �ات الناشئة �م�� � خاص �ال��
وع قانون المال�ة 2021 إن مررت تلك المواد. وال يوجد إطار قانو�� م��

ض أن �سمح لك تلك العالمة أن تحصل ع� االمت�ازات   عل�ه مؤخرا وهو طلب الحصول ع� عالمة مؤسسة ناشئة. ومن المف��
قرت الحقا.

�
إن أ

وع التجاري ولتحد�د � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��
: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �

الن�ع الثا��
وع التجاري، وغ�� ذلك وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق لتوسعة الم�� وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��

 �س�ة ال��ــح ��
 مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه
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2.2.2   التم��ل 
، وكذلك القدرة �

ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��
وع.  ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل الم��

2.2.3   التم��ل 

  2.4.1 اإلجراءات الواجب ات�اعها لتأس�س شركة تجار�ة

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو: 

 � وع ح�ث أنها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن تعي�� � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع� اإلجراءات ا ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س.  فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم�� الموظف��
كة، فينقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها �اإلضافة إ� األوراق  لواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

  . � مرحلة التحض��
المطل��ة ��

كة الش�ل التوض��� ٥: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

01

02

03

04

� محاسب قانوى تعي��
كة  ل�عمل �مراقب لحسا�ات ال��

كة  �اء و�سبهم �� ال�� تحد�د ال��
وتحد�د الحصة وق�متها

كة و�كون � محا�� لل�� تعي��
 ع� األقل درجة ق�د واس�ئناف

تحد�د المدير�المدراء 
� وتحد�د صالحيتهم المسئول��

2.4 المرحلة الثالثة (التأس�س):

� تختلف وفَقا لله��ل  � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� من خالل هذ المرحلة س�تم ال��
 ، � الش�ل التا��

� تتلخص �� �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��
القانو��

اخ�ص والتصار�ــــح،  دفع لمرة واحدة (ال��
ُ
� ت ١.  تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��

اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون، و�ناء العالمة التجار�ة،  ، و�� � والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم��
، و��جار العقارات، إلخ). وفعال�ات االفتتاح ال�ب��

اء  ا لـ ١٢ شهر ع� األقل (اإل�جار أو ق�مة ال�� قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح�
ُ
� ت ٢.  تحد�د الم�وفات ال��

، ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك � والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف��
 . �

� الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال الم�د��
�مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��

 
2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)



كة تجار�ة اإلجراءات الوجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1

 لهذە اإلجراءات واألوراق المطل��ة، �ما �مكن االطالع على جميع النماذج 
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
المتاحة وكذلك الرا�ط الخاص بها من خالل الجدول في الملحقات 
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�ات   الش�ل التوض��� ٦: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

�ات عن ط��ق التوجه إ� حوا�� 4 جهات أساس�ة وهم،  يتم تأس�س ال��

إستخراج
عقد

التأس�س

دفع رسوم
نقا�ة

� المحامي��

دفع حقوق الطابع 
كة  � حالة ��

�� � �ـــــ�� ال��
شخص وح�د وذات 
مسؤول�ة محدودة

�
��� الوضع القانو��
ة الرسم�ة   �ال���

لإلعالنات القانون�ة

الق�د �السجل
 التجاري

استخراج 
ال�طاقة 
���ة ال��

�
ال�سج�ل ��

 صندوق الضمان 
االجتما��

�
الوضع القانو��

كة  لل��
حجز 

ال�سم�ة

تنطبق جميع هذە اإلجراءات على جميع خصائص الشر�ات ف�ما عدا الشر�ات ذات الشخص الوح�د 
والمسؤول�ة المحدودة، ح�ث أنه ال يتطلب هذا الن�ع من الشر�ات إ�شاء القانون األساسي للشركة 

(الوضع القانوني للشركة)، وال إلى إ�داع رأس المال لدى الموثق، مما �سهل اإلجراءات اإلدار�ة و�سرعها 

كة واستخراج السجل التجاري. � لل��
� للسجل التجاري CNRC – ل�سج�ل الوضع القانو�� المركز الوط��

كة. � لل��
ة الرسم�ة لإلعالنات القانون�ة وج��دة رسم�ة - ��� الوضع القانو�� ال���

كة. ���ة لل�� ائب - الستخراج ال�طاقة ال�� مصلحة ال��

كة. CASNOS – ل�سي�� أداء التأمينات االجتماع�ة لل�� � للضمان االجتما�� الصندوق الوط��



�
كة مساهمة 72 نها�� نموذج عقد ��

�ات �� �
إستعالم أم��

PDF

�سج�ل العقد في
 السجل التجاري 

المس�ندات
المرادفة

•�طاقة التع��ف الوطن�ة
•استمارة طلب ال�سم�ة

�ات  جدول ١: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

�سج�ل الوضع القانوني
 للشركة في المركز الوطني
CNRC للسجل التجاري 

�شر ملخص للوضع 
القانوني للشركة في ال�شرة 
الرسم�ة لإلعالنات القانون�ة

�
إشعار لإلشهار القانو��

استمارة طلب ال�سم�ة

األوراق
المطل��ة 

حجز ال�سم�ة

اإلجراءات

استمارة �سج�ل شخص 
 طب�عي في السجل التجاري 
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•وث�قة الوضع القانوني 
للشركة (�كتبها المس�ثمر أو محامي)

•�سخة من �طاقة التع��ف الوطن�ة ألطراف العقد
•�سخة من شهادة الم�الد

•شهادة �سم�ة الشركة
استمارة �سج�ل شخص•شهادة السوابق لعدل�ة ألطراف العقد

 معنوي في السجل التجاري

الق�د في السجل 
التجاري (األساسي) 

• طلب ممضي ومحرر على استمارات الق�د من
 المركز الوطني للسجل التجاري

• عقد مل��ة � إ�جار (�كون �اسم الشركة)
• �سختين من القانون األساسي للشركة

• �سخة من إعالن القانون األساسي للشركة في
 ال�شرة الرسم�ة و�سخة من اإلعالن ال�شور في 

الج��دة الوطن�ة اليوم�ة
• مستخ�ج شهادة م�الد، مستخ�ج السوابق العدل�ة

 للمسير�ن والمتصرفين اإلدار�ين وأعضاء مجلس 
المدي��ن وأعضاء مجلس المراق�ة

• وصل �سد�د حقوق الطابع الضر�بي (4000 
دينار جزائري)

• وصل �سد�د حقوق الق�د في السجل (490 
دينار جزائري)

• رخصة إ�شاء شركة من اإلدارة المختصة حسب
 �شاط الشركة

عقد إ�جار

PDF
docs_ar_1547032188256

PDF
docs_ar_1547032142722

PDF
docs_ar_1607000266671

PDF
إشعار

https://drive.google.com/file/d/1af-tLzVCV7F6Tei7zTlCBarmTaR7kk2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoaBZB3_AsK3w7DFPT6Rv5f-3kB4HBas/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12EhFisMorU2d3alDvFDTkxxH7uLOTxHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yd0vqup8K2RmtVe8eXTr3w2dbLlXZ_ko/view?usp=sharing


�
كة مساهمة 72 نها�� نموذج عقد ��

�ات �� �
إستعالم أم��

PDF
formulaire_import_pm

دفع حقوق الطابع الضر�بي
 في حالة شركة شخص
 وح�د وذات مسؤول�ة

 محدودة

المس�ندات
المرادفة

• طلب ممضي ومحرر على استمارات الق�د من المركز
    الوطني للسجل التجاري

•عقد مل��ة � إ�جار (�كون �اسم الشركة)
•�سختين من القانون األساسي للشركة

•وصل �سد�د حقوق الطابع الضر�بي (4000 دينار
    جزائري)

•وصل �سد�د حقوق الق�د في السجل (490 دينار جزائري)
•رخصة إ�شاء شركة من اإلدارة المختصة حسب �شاط 

   الشركة

�ات  جدول ١: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

استخراج ال�طاقة 
الضر���ة من مصلحة 

الضرائب

مستخ�ج السجل التجاري وجه أما��

األوراق
المطل��ة 

الق�د في السجل 
التجاري (الثانوي)

اإلجراءات
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ال�سج�ل في الصندوق 
الوطني االجتماعي 

• �سخة من السجل التجاري
• شهادات م�الد �ل األعضاء

• ال�طاقة الضر���ة
•  ملئ الب�انات الخاصة �استمارة �سج�ل الشركة من خالل
    ف�ع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التابع له مقر 

    الشركة
• �سخة من القانون األساسي للشركة

�
مستخ�ج السجل التجاري وجه خل��

النموذج المقدم من ق�ل

ائب مف�ش�ة ال��

• صورة ضوئ�ة من عقد الشركة ونظامها األساسي
• عقد مل��ة أو إ�جار الشركة

• إشهار الشركة في الجرائد
• �سج�ل اسم الشركة وشعارها

• تقد�م شهادة الوجود
• تضمين من السجل

•�سد�د حقوق الطابع الضر�بي المقدرة �ـ 4000
 دينار جزائري ال �ستدعي تقد�م أي وث�قة

PDF
doc_affilia�on

PDF
a�enta�on_casnos

النموذج المقدم من طرف الف�ع 
المح�� لصندوق الضمان االجتما�� 

للعمال الغ�� أجراء.

شهادة االن�ساب لصندوق 

الضمان االجتما��

https://drive.google.com/file/d/1eLLUG4fcfPCzT4XLvFw_b6x5wIIcXfJu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17CTVRywF_qXWmeBN7Vc2eCA-58mIYenw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184KFJwcPakfZGayg4k_6FyUT9aNbKb1p/view?usp=sharing


� حالة إ�شاء مصنع واألوراق المطل��ة الستخراج سجل 
ا ذكر االعت�ارات �� ومن المهم أ�ض�

� األسفل:
صنا�� �ما موضح ��

2.4.3   في حالة إ�شاء مصنع
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ة، تأس�سها �س�ط ال �ستدع مؤسسة الشخص الطب��� �� من المؤسسات الصغ��
� السجل التجاري سهلة و��عة.

ي قانون تأس��� و�جراءات ال�سج�ل ��

ومن خصائص هاته المؤسسة اختالط الذمة المال�ة للمؤسسة مع صاحبها، ف�متد
� السجل التجاري �منح 

 �سد�د ديونها ا� الذمة المال�ة للشخص و�سج�لها ��
لصاحبها صفة التاجر

� خطوات التأس�س ف�ما عدا أن تأس�سها 
كة الشخص المعنوي �� وت�شا�ه مع ��

�حتاج إ� إث�ات وجود محل مؤهل الستق�ال �شاط تجاري و�حتاج ذلك إ� الوثائق
 التال�ة:

كة: � األساس�ة لل�� �ال�س�ة للقوان��
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مؤسسة الشخص الطب�عي

�اء) كة (ال�� � لل�� شهادة م�الد األعضاء المؤسس��
كة (شهادة)  �سم�ة ال��

� الخ��نة)
كة عند الموثق (ش�ك أو نقدا� أو ��  �جب دفع م�لغ رأسمال ال��

 أو أي وث�قة �طلبها الموثق

كة:  �ال�س�ة لعقد إ�جار مقر ال��
 

   عقد مل��ة المحل التجاري (خاص �المؤجر)
   شهادة م�الد مالك المحل

� ضد ال�وارث الطب�ع�ة للمحل    عقد تأم��

2.4.2  في حالة إ�شاء مصنع 

كة و�جراءات إقامة م�شأة صناع�ة.  � إجراءات �سج�ل �� ال توجد اختالفات مب�نة ب��
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3.  الجهات المختصة 
جدول 3: الجهات المختصة لهذە المرحلة التأس�س

المستخ�جالغرضالمكتب

المركز الوطني
�سج�ل الوضع القانوني للشركة  للسجل التجاري

ال�شرة الرسم�ة
 لإلعالنات القانون�ة

وزارة المال�ة شارع أحمد فرا�س�س، حي 

مالكي بن عكنون الجزائر 16000

https:��www.mfdgi.gov.dz/inde
 �x.php/ar

ممر ساغور ب��كر- داقار 

سا�قا 5 16000 

 https:��casnos.com.dz

المدي��ة العامة للضرائب

الصندوق الوطني
 للضمان االجتماعي

 لغير األجراء

الط��ق الوطني رقم 24 ل�دو صندوق 

البر�د 18، ب�ج ال��فان -الجزائر- 16212

https:��sidjilcom.cnrc.dz/ar/publ
icites-legales-boal

الط��ق الوطني رقم 24 ل�دو صندوق البر�د 

18، ب�ج ال��فان -الجزائر- 16212

https:��sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc
 �accueil

اإلعالن عن الوضع
 القانوني للشركة

استخراج ال�طاقة 
الضر���ة للشركة

ت�سير التأمينات 
االجتماع�ة للشركة

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/accueil
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/publicites-legales-boal
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/
https://casnos.com.dz/?fbclid=IwAR1IgKRNxL3ks1CW5-ZGz_2A5vBCA6O1IDmFThTTBltlCKsemDxUXSznx_M

