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  عام للجزائر  تقديم. 1

 تاريخ وجغرافيا   1.1
 األرض و التاريخ    1.1.1

 
 وساحل 2 آم2,381,741الجزائر بلد إفريقي متوسطي، يتربع على مساحة 

 آم، وله حدود مشترآة مع آل دول إتحاد المغرب العربي، 1200طوله 
 ومع دولتين من  موريتانيا،،)الصحراء الغربية(المغرب،تونس، ليبيا، 

اإلفريقي، مالي والنيجر، وبفضل موقعها الجغرافي المفضل الساحل 
من العربي وشساعة مساحتها فالجزائر هي الدولة الثانية بين بلدان العالم 

  . بعد السوداناإلفريقيساحة والثانية على الصعيد محيث ال
حيث تلتقي الطبيعة الجزائر أرض التنوع واالختالف الجغرافي والمناخي 

 .لهضاب العليا شبه الجافة و فضاءات صحراوية واسعةالمتوسطية مع ا
شبه ر بلد يغلب عليه الطابع الجاف وورغم شهرته المتوسطية فالجزائ

تساقط أآثر نسبة سجل تتعدى مساحة السهل الساحلي الذي يالجاف، حيث ال 
السالسل آما أن  آم في العمق بداية من الساحل، 150 مم سنويا الـ400من 

من سرعة جفاف المناخ آلما توجهنا نحو الجنوب، بسبب الجبلية تزيد 
 .تموقعها الموازي للسهل الساحلي
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ويوجد ثالث مجموعات مختلفة من التضاريس تتقاسم مساحة الجزائر وهي 
عليا  بالمائة من مساحة الجزائر والهضاب ال4السلسلة التلية في الشمال بـ

 بالمائة من 87 بنسبة الصحراءاحة اإلجمالية ثم س بالمائة من الم9التي تمثل 
عرف بشمس ساطعة  وتتوفر الجزائر على مناخ متوسطي يمساحة البالد،

 .دافئطوال السنة وشتاء 
 )، إفريقيعربيمتوسطي، (ملتقى األفضل لثالث عوالمالجزائر أيضا هي ال
 أطماع العديد من القوى منذ  وآانت الجزائر محل.وهي أرض اللقاءات
الفينيقين والرومان والوندال والبيزنطيين، ( ت من قبلالقديم حيث استعمر

ورغم المقاومة الشديدة لسكانها األصليين في ) العرب واألتراك ثم الفرنسيين
، )الفترة الرومانية(ماسينيسا، يوغرطة : آل مرة بقيادة شخصيات بارزة

مة واألمير عبد القادر، اللة فاط) فترة الفتوحات اإلسالمية(الكاهنة وآسيلة 
منذ الغزو ...(نسومر، المقراني، العربي بن مهيدي، عبان رمضان

 ). الفرنسيواالستعمار
تتوفر الجزائر على مواقع أثرية رائعة الجمال تعود إلى الحقبة الرومانية  و

والفينيقية، حيث تم تصنيف سبعة مواقع منها ضمن التراث العالمي الذي 
 .تشرف عليه منظمة اليونسكو

 السواد األعظم من سكان الجزائر يمثلون نفس  فإنلثقافية،من الناحية ا
المزيج الثقافي و االجتماعي لسكان المغرب وتونس، آما أن سكان الجزائر 

 .  بحضارات حوض المتوسطاتأثرو
العرب والفرنسيون هم أآثر من ترك بصمات واضحة جدا على سكان 

بية، أما فرنسا فمن الجزائر، العرب من خالل الدين اإلسالمي واللغة العر
 اخالل العالقات الثقافية واللغة الفرنسية التي جعلت من الجزائر بلد

تصال األآثر اللغة الفرنسية هي لغة اإلالعلم أن  بامتياز، مع افرانكفوني
 .عالم االقتصاداألولى في الجزائر خاصة في و انتشارا

والمتنوعة، من ناحية أخرى تتميز الجزائر بثرواتها الطبيعية الهامة 
، آما أن  من أهم االحتياطات في العالمفاحتياطات الغاز في الجزائر يجعلها

 ضخمة وموارد هامة باطن األرض الجزائرية يتوفر على موارد بترولية
 ...).رانيوم، تنغستين، آاولينوفات، حديد، ذهب، يزنك، فوس(أخرى 
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 :الديمغرافيا، السكان
           ،2005ن نسمة في جانفي  مليو32,6بلغ عدد سكان الجزائر 

 ). 1998 نسمة خالل اإلحصاء العام للسكان والسكن سنة 29276767(
طورا توحسب مقياس نسبة النمو الطبيعي فإن النمو الديمغرافي يعرف 

إيجابيا بما أن التوجه الظاهر هو تراجع نسبة نمو السكان خالل العشرين 
 بالمائة في النصف األول من 3,14انتقلت النسبة من (سنة الماضية 

 ).2005 و 99 بالمائة في الفترة الممتدة بين 1,44السبعينيات إلى حوالي 
األمل (العمر المتوقعوسجلت تطورات هامة في المؤشرات الرئيسية، حيث 

 عاما 70الـين سنة خالل الثالثين سنة األخيرة، باقترابه بعشر) في الحياة
 بنسبة 2004 و1970 المواليد بين سنة ، وتراجعت نسبة وفيات2004سنة 

 . بالمائة5 بالمائة إلى 15الثلثين من 
 لكل امرأة سنة  طفال8,3آما أن مؤشر الخصوبة تراجع بشدة منتقال من 

تحت التأثير المتزايد لتراجع معدل ، 2004 سنة  طفال2,54 إلى 1970
 ، هذا التحول فيالزيجات واالنتشار الواسع لممارسات منع الحمل

 2020المؤشرات الديمغرافية يؤدي إلى بلوغ عدد سكان الجزائر سنة 
 .  مليون نسمة40حوالي 

العامل الذي يشغل بال السلطات هو عدم التوازن الحاصل في التوزيع 
 بالمائة من السكان على 40الديمغرافي للسكان، حيث يتمرآز حوالي 

احلي ال يمثل  مليون نسمة على شريط س12الشريط الساحلي، حيث يعيش 
 نسمة في 245 بالمائة من مساحة البالد بكثافة متوسطة قدرها 4,7 من أآثر

 نسمة في الكم المربع في 1الكيلومتر المربع الواحد، هذه الكثافة تنزل إلى 
 . الواحد2 نسمة في الكم13المناطق الجنوبية، ويبلغ المعدل الوطني 

لمتحكم فيه للمدن على حساب االتجاه األخر المثير للقلق هو النمو غير ا
 60 وصلت النسبة إلى 1960 بالمائة فقط سنة 12الريف، وفي مقابل 

 11، وتضاعفت نسبة السكان الذين يعيشون في المدن 2004بالمائة سنة 
  . مرة خالل األربعين سنة األخيرة

 
     المدن الرئيسية، اللغة، والديانة 2.1.1  
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 68 مرآز حضري رئيسي و 121 الـعيشون فيأغلبية سكان الجزائر ي
 . تجمع شبه حضري متوقعا58مرآز شبه حضري و

وتتمرآز المدن الرئيسية الجزائرية في المناطق الشمالية والهضاب العليا 
، وهران، قسنطينة، )العاصمة اإلدارية، االقتصادية، الثقافية(الجزائر : وهي

جل، تيارت، باتنة، عنابة، سطيف، تلمسان، سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، جي
بسكرة، مستغانم، سعيدة، مسيلة، شلف، بشار، ورقلة، غرداية، أدرار، 

 . الواد، تامنراست
العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وهي لغة أغلبية الشعب، إلى جانب 

، من خالل العديد من 2002ذلك تم اعتماد األمازيغية لغة وطنية منذ 
ة الفرنسية التي يتم تعليمها منذ المرحلة اللهجات المحلية، آما أن اللغ

االبتدائية تعتبر لغة متداولة جدا آتابة وقراءة داخل المجتمع الجزائري، 
 .  االقتصاد واألعمالعالمخاصة في 

، يدينون باإلسالم وهم سنيون) ئة بالما99أزيد من (أغلبية الجزائريين
الدستور حرية وينص الدستور على ان اإلسالم هو دين الدولة، ويضمن 
 . المعتقد والعبادة والتسامح الديني حقيقة ملموسة داخل المجتمع

، في حين أن التعدد المجتمع الجزائري ال يمارس تعدد الزوجات في المجمل
مباح شرعا وتجيزه اإلجراءات القانونية التي أطرته بمجموعة من الشروط 

 .  فرها في الزوجاالواجب تو
 
 مي واإلداري ـ الهيئات السياسيةالتنظيم اإلقلي 3.1.1 

البلدية هي الجماعة القاعدية لتنظيم اإلقليم في الجزائر ويبلغ عدد البلديات 
 227، تتوزع على مقاطعات إدارية هي الدائرة التي يبلغ عددها 1541

 ).  محافظة( والية 48، تتوزع بدورها على )دائرة(
تخابه لعهدة مدتها خمسة تسير البلدية من قبل مجلس شعبي بلدي يتم ان و

 . أعوام، ويتم انتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي
تتوفر على مجلس شعبي والئي ينتخب هو أيضا لعهدة ) المحافظة(الوالية 

رئيس ) يعينه(يسميه ) محافظا(مدتها خمسة أعوام، ويسير الوالية، واليا
 ). المقاطعات اإلدارية(وائر الجمهورية الذي يعين أيضا رؤساء الد
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 جمهورية ديمقراطية " وينص الدستور في مادته األولى على أن الجزائر
 للتعددية الحزبية التي 1989وأًسس دستور ، "وهي وحدة ال تتجزأ. شعبية

تضمن الممارسة الكاملة للحريات الفردية والجماعية تحت آل األشكال وفي 
 .لطاتآل المجاالت و أقر أيضا فصال للس

النظام المؤسساتي والسياسي الجزائري ذو طبيعة رئاسية للسلطة التنفيذية، 
 . الفصل بين السلطات الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائيةيكرس و

رئيس الجمهورية ينتخب باالقتراع العام المباشر والسري لوالية رئاسية 
 . مدتها خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة

األمة، وهو حامي الّدستور، ، يجّسد وحدة جمهورية، رئيس الدولةرئيس ال
  الّدولة مثلوي

 . داخل البالد وخارجها
يضّطلع رئيس الجمهورية، باإلضافة إلى الّسلطات التي تخّولها إّياه 

 : صراحة أحكام أخرى في الّدستور، بالّسلطات والّصالحيات اآلتية
 حة للجمهورية،  هو القائد األعلى للقّوات المسّل- 1 
  يتوّلى مسؤولية الّدفاع الوطني، - 2 
  يقّرر السياسة الخارجية لألمة ويوّجهها، - 3 
  يرأس مجلس الوزراء، - 4 
  يعّين رئيس الحكومة وينهي مهامه، - 5 
  يوّقع المراسيم الّرئاسية، - 6 
  له حق إصدار العفو وحّق تخفيض العقوبات أو استبدالها، - 7 
يمكنه أن يستشير الّشعب في آّل قضية ذات أهمية وطنية عن  - 8 

 طريق االستفتاء، 
  يبرم المعاهدات الّدولية ويصادق عليها، - 9 
 .  يسّلم أوسمة الّدولة ونياشينها وشهاداتها الّتـشريفية- 10 
    

 : يعّين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام اآلتية 
   

 نصوص عليها في الّدستور،  الوظائف والمهام الم- 1 
  الوظائف المدنية والعسكرية في الّدولة، - 2 
  التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، - 3 
  رئيس مجلس الّدولة، - 4 
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  األمين العام للحكومة، - 5 
  محافظ بنك الجزائر، - 6 
  القضاة، - 7 
  مسؤولو أجهزة األمن، - 8 
 78 و 77 و 70نصوص المواد ... .... الوالة ورؤساء الدوائر – 9 

 . من الدستور
وّلى مهام رئيس الّدولة رئيس مجلس األمة هو الشخصية الثانية في الدولة، يت

يوما، تنظم خاللها انتخابات ) 60(مّدة أقصاها ستون في حال الشغور ل
وال يحق لرئيس الّدولة المعّين بهذه الطريقة أن يترّشح لرئاسة ، رئاسية
 . يةالجمهور

رئيس الحكومة المعين من قبل رئيس الجمهورية، مسؤول عن سياسة 
 ). األمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس ( حكومته أمام البرلمان بغرفتيه

 لبرلمان بغرفتين أصبح المجلس 1996 نوفمبر 28بعد إقرار دستور 
الشعبي الوطني يمثل الغرفة األولى من البرلمان الجزائري المكون من 

نائبا منتخبا على أساس برامج األحزاب التي ينتمون لها، أو على  389
 . قوائم حرة، فيما يمثل مجلس األمة الغرفة الثانية للبرلمانأساس

، يتم انتخاب الثلثين )سيناتور( عضوا 144مجلس األمة يتكون من 
عن طريق االنتخاب العام غير المباشر من بين ومن طرف ) 96(منهم

 الجمهورية جالس الشعبية البلدية والوالئية، ويعين رئيسالمنتخبين في الم
 ). عضوا48(الثلث اآلخر

أعضائه، ويتم إخطاره بالنصوص ¾ يقر مجلس األمة القوانين بأغلبية 
المعتمدة من قبل المجلس الشعبي الوطني ولكنه ال يتمتع بسلطة التعديل، هذه 

 يتم تكوين لجنة األخيرة وفي حالة التعارض مع المجلس الشعبي الوطني
متساوية األعضاء بقصد تحضير نص معدل والذي يعرض للمصادقة على 

 . الغرفتين بدون إمكانية إجراء التعديالت
وبقصد السهر على احترام اإلجراءات الدستورية، أنشأ دستور فبراير 

 .   مجلسا دستوريا مكونا من تسعة أعضاء1989
رئيس الجمهورية  :صيات هم ثالث شخالدستوريإخطار المجلس  حقيملك 

 .  أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة فقط
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وفضال عن صالحياته في ميدان مراقبة مدى دستورية القوانين يكلف 
المجلس الدستوري بمهمة السهر على قانونية عمليات االستفتاء، انتخاب 

   .  هذه العملياترئيس الجمهورية، االنتخابات التشريعية، حيث يعلن نتائج
المجلس األعلى لألمن، : وهناك هيئات أساسية أخرى للدولة الجزائرية وهي

المحكمة العليا، مجلس دولة، المجلس اإلسالمي األعلى، المجلس الوطني 
 ومعلوم أن دور هذه الهيئات  مجلس المحاسب،االقتصادي واالجتماعي،
  .عادة ما يكون استشاريا

 
 اسية ـ الحرآة الجمعوية   األحزاب السي4.1.1

، الذي أسس لنظام تعددي في الجزائر منهيا عهد 1989دستور العام 
 ).جبهة التحرير الوطني(األحادية الحزبية من طرف حزب واحد

 من الدستور الجديد، 40 الذي يسمح بتطبيق المادة 1989 جويلية 5قانون 
 مجموعة من آان متبوعا مباشرة بميالد تشكيالت جمعوية شابة، وظهور

األحزاب السياسية التي آانت تنشط في إطار السرية، ليرتفع عدد األحزاب 
األحزاب حزب جبهة التحرير أهم  حزبا، 50في ظرف قياسي إلى 

، التجمع الوطني )الحزب الواحد سابقا المنبثق عن حرب التحرير(الوطني
ى تشكيلتين ، باإلضافة إل)المتجدر أساسا في األوساط اإلدارية(الديمقراطي

أسسه الزعيم (هما حزب جبهة القوى االشتراآية) قبائلي(ذات توجه بربري
، وحزب التجمع من أجل الثقافة )1963التاريخي حسين أيت أحمد سنة 

حرآة مجتمع : والديمقراطية، باإلضافة إلى تشكيلتين تمثالن التيار اإلسالمي
 الوطني،حزب العمال تيار اإلخواني، وحرآة اإلصالح السلم المقربة من ال

 .الجبهة الوطنية الجزائرية ،ةالتروتسكيصاحب الميول 
من إنشاء الجمعيات، ، فإن الدستور يضاألحزابإلى جانب حرية إنشاء  و

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في الجزائر أزيد من حيث يبلغ عدد
66000  . 

 
  النظام القضائي 5.1.1

مستقل يحمي المجتمع والحريات ويستند نظام قضائي ينص الدستور على 
ويسمح باللجو إليه تصرفات السلطات ، إلى مبادئ المساواة والمشروعية
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. القاضي محمى ضد آل أشكال الضغط وال يخضع إال للقانون. العمومية
 . وهو مسؤول أمام المجلس األعلى للقضاء

ة أشكال ازدواجي:  أساسيةمعالمبثالث يتميز النظام القضائي الجزائري 
وتتمثل الهياآل ، التقاضي، بساطة اإلجراءات وتقريب العدالة من المتقاضين

 : األساسية لهذا النظام في 

هي هيئة منظمة ألنشطة المجالس والمحاآم وتتضمن توحيد : المحكمة العليا
 . االجتهاد القضائي وتسهر على احترام القوانين

 هو جهاز منظم لنشاط و) 1998( مؤسسة حديثة النشأة :مجلس الدولة
 القرارات التنظيمية أو الفردية، ، ويبث في الطعون ضدالمحاآم اإلدارية

الصادرة عن السلطات اإلدارية المرآزية، والمؤسسات العمومية الوطنية 
الطعون التفسيرية والطعون التقييمية ، يبث في والمنظمات المهنية الوطنية

 . عا لمجلس الدولةلشرعية األفعال التي يكون نزاعها تاب

 يتم ترأسه من قبل رئيس الجمهورية، يسهر أساسا :المجلس األعلى للقضاء
 .  على احترام تدابير القانون األساسي للقضاء وعلى مراقبة سلوك القضاة

  هناك فعالية النظام القضائي الجزائري وفي إطار إصالح الدولة،حسينلت
عقوبات ضافة إلى مطابقة قانون الباإل، دالةجه نحو استقاللية حقيقية للعوت

 ، غياب الشفافية والمحاآم المتخصصة،ةالمعايير الدوليوقانون األسرة مع 
مشروع قانون عضوي سمحا بتنصيب مجموعات عمل مختصة لتحضير 

يعدل التنظيم القضائي ويؤسس محاآم عقارية واجتماعية وتجارية و 
 .ليةومطابقتها للتشريعات والمقاييس الدو...بحرية

 
 الشروط، الكيفية، رخصة العمل:  اإلقامة في الجزائر6.1.1

للقيام بزيارة الجزائر في إطار سياحي أو زيارة أعمال، يستوجب التوفر 
على جواز سفر ساري المفعول وآذا الحصول على تأشيرة دخول يتم 
الحصول عليها على مستوى القنصليات الجزائرية، وللحصول على 

 .يم دعوة عمل أو دعوة خاصةالتأشيرة يجب تقد
لتسهيل ) 2003 جويلية 19مرسوم رئاسي بتاريخ (تم صدور نص جديد

 . إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الجزائر
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أصبح باإلمكان الحصول على تأشيرة قنصلية تسمح بزيارة الجزائر عدة 
قامة مرات صالحة لثالثة أشهر أو ستة أشهر، سنة أو سنتين، تتضمن مدد إ

 يوما، غير ان اإلقامة المستمرة في الجزائر ال يمكن 90ال يمكن أن تتجاوز 
 . في السنة)  اشهر6( يوما 180أن تتعدى 

 
 : يمنح صنفان من التأشيرات

تمنح لألجانب الذين يتوفرون على دعوة من شريك : تأشيرة أعمال. 1
من الهيئة  أمر بمهمة أوجزائري، أو الذين يتوفرون على رسالة التزام 

المستخدمة لطالب التأشيرة إلى جانب حجز في أحد الفنادق بالجزائر أو 
 .شهادة تكفل من الهيئة المستقبلة

 يتم إعطائها لألجانب الحاصلين على عقد عمل ورخصة :تأشيرة عمل. 2
مؤقتة للعمل سابقة للتصريح بالعمل الذي تصدره المصالح المختصة المكلفة 

 من قبل المصالح  الهيئة المستخدمة المؤشرةبالعمل فضال عن رخصة
 .المعنية

يمكن إعطاء هذه الرخصة المؤقتة للعمل لألجنبي الحائز على عقد مساعدة 
 . أو تقديم خدمات

من جهة أخرى وللحصول على بطاقة إقامة، يجب إيداع عقد ميالد لدى 
ن للمعني  الدفتر العائلي وشهادة عمل إذا آالىإالمصالح القنصلية باإلضافة 

عقد عمل في الجزائر أو توضيح الوضعية بالنسبة للشرآات، الترقيم يتم 
 .على مستوى القنصلية

منذ الدخول إلى الجزائر، يستفيد الشخص من اإلعفاء من آل الحقوق 
والرسوم على المتعلقات الشخصية التي يحتاجها خالل طيلة مدة إقامته، 

 .ستعمال التجاري من اإلعفاءوتستثنى آل المواد والسلع الموجهة لال
لك المبالغ أو األوراق المالية تيمكن للمسافر أن يجلب معه دون تحديد سقف 

 استمارة ءأو وسائل اخرى للدفع، على أن يصرح بذلك آتابيا من خالل مل
يضمنها األوراق المالية واألشياء الثمينة و وسائل الدفع األخرى التي أدخلها 

 .إلى الجزائر
كمال اإلجراءات الجمرآية، على المسافر أن يجري طيلة مدة وبعد است

إقامته العمليات الخاصة بالصرف في الوآاالت البنكية، تفاصيل هذه 
العمليات تسجل على استمارة التصريح بالعملة الصعبة، هذه االستمارة و 

 . بيان الصرف يمكن التأآد منها عند مغادرة التراب الوطني
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 اين يمارسون نشاطات بالجزائر، يجب ان يكونوالرعايا األجانب الذ
حاصلين على رخصة عمل أو تصريح مؤقت بذلك، مقدم من طرف مصالح 

 .    مفتشية العمل للوالية المعنية
عروض االستقبال لزوار الجزائر عرفت تحسنا ملحوظا في السنوات 
األخيرة، باإلضافة إلى نسبة صرف تفضيلية جدا، سلسلة فنادق 

فتحت فنادق آبيرة من خمسة ) فيتال، مارآير، هيلتون، شيراتونسو(أعمال
نجوم، خاصة في العاصمة الجزائر، مما سمح بتدارك العجز الذي آان 

فندق الجزائرـ ( مسجال من قبل على مستوى المؤسسات الفندقية الجزائرية 
مجموعة أآور تنوي ، ) ـ أليتي سابقاـ ـ، األوراسي، السفير سابقاسان جورج

هامة أخرى إنشاء سلسلة فنادق من خاصة فرنسية باإلضافة إلى مجموعة ال
 . الجزائري  في أهم المدن الجزائرية وفي الجنوبنجمتين

آما أن العديد من الفنادق ذات التصنيف الدولي هي اآلن في طور اإلنجاز 
 . في عدد من المدن الجزائرية الهامة

 
 :العملة

  دينار جزائري تتجزأ إلى1، نار الجزائريالديالوحدة النقدية للجزائر هي 
 .  سنتيم100

، وفق السعر الرسمي مسموح به، أما تحويل العمالت األجنبية إلى الدينار
إال في اآلن  تحويل الدينار إلى العمالت األجنبية فال يسمح به بالنسبة لعملية

 .خاضعة للتنظيم الجاري العمل بهالنة موًطالتجارية العمليات الإطار 
 ): 2005نهاية ( الرسمي الصرفمعدل

 . دج87  =أورو 1
 . دج72= أمريكي دوالر  1

 .الخميس والجمعة: العطلة األسبوعية في الجزائر
شبابيك البنوك والمؤسسات المالية وشرآات التأمين وبعض المصالح 

العطلة األسبوعية (،  الخميسلىإمفتوحة من األحد ) الحالة المدنية(اإلدارية
 .)الجمعة والسبت:  لهابالنسبة

 
في العادة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف : أوقات العمل

مساء، بينما تغلق شبابيك البنوك على الساعة الثالثة مساء في حين ان بعض 
 المصالح العمومية
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 .بعض الظهرمن تظل مفتوحة إلى غاية السادسة ...) الحالة المدنية، البريد،(
 

 :  الرسميةالعطلاألعياد و
 . جويلية05 : الوطنيعيد االستقالل

  . نوفمبر01 :اإلحتفال بإندالع حرب التحرير الوطني
  . ماي01 :عيد العمال
  . جانفي01 : الميالديةرأس السنة

  :األعياد الدينية
 . عطلة لمدة يومين عيد الفطر

 .عطلة لمدة يومين: عيد األضحى
 .يوم واحد):سالمية اإل السنة الهجريةرأس(أول محرم
 . يوم واحد) عيد الزآاة(اليوم العاشر من شهر محرم: عاشوراء

  واحدم، يو ربيع األول12: المولد النبوي الشريف
 . سا1+ غرينتش: التوقيت

 
 :الترقيم الهاتفي

  الهاتفية من الخارج نحو الجزائرالمكالمات
 .م المراسلرق) + دون الصفر(دليل الوالية ) + دليل الجزائر (00213 

 ات الهاتفية من الجزائر نحو الخارجالمكالم
 رقم المراسل + )بدون صفر(دليل المنطقة + دليل الدولة+ 00
 

     البنى التحتية ـ النقل  7.1.1
البنى التحتية في الجزائر تمتد على طول البالد، ولكن هناك عجز في هذا 

قطاع البنى التحتية المجال بقد ر شساعة التراب الوطني مما يجعل تنمية 
 . بمثابة الفرصة المواتية  لدعم االقتصاد الوطني

 آم، وهي األهم من 104000الجزائر تتوفر على شبكة طرقية طولها 
 . نسمة1000 لكل ، آم3,7نوعها في منطقة المغرب العربي بالكامل بمعدل 

الطرقات، على رغم ترابطها تعاني من ضغط آبير ما يدفع بالسلطات شبكة 
العمومية إلى تسريع وتيرة إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي 

ن البرامج الحكومية ذات  آم، وهو المشروع المسجل ضم2000سيغطي 
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إنجاز هذا المشروع الهام أعيد بعثه مؤخرا وينتظر ان تنتهي . األولوية
 .2012أشغاله سنة 

 تمتد على مسافة  آبيرا من البالد، حيثءاشبكة السكك الحديدية تغطي جز
 .  محطة تجارية عملية200 آم،   تتوفر على أزيد من 4500
النقل بالسكك الحديدية وبنيتها التحتية اعتماد مخطط تدهور حظيرة تطلب 
إعادة هيكلة الشرآة الوطنية  وتنمية النقل بين المدن، فضال عن لعصرنة

 النقل عبر السكك الهدف المعلن هو العمل على ترقية. للنقل بالسكك الحديدية
 مليار مقعد سنة 2,6 إلى 2004 مليون مقعد متاح سنة 800من الحديدية 

2010 . 
 13، )ميناء جوي( مطار35وفي مجال النقل الجوي، تتوفر الجزائر على 

 تضمن 2003 الدولية، قانون المالية لسنة سميناء جويا يستجيب للمقايي
، الذي )م في جويلية الماضيسُل(قروضا هامة إلنجاز مطار الجزائر الجديد

 ماليين مسافر سنويا وهو مجهز وفق 6يتوفر على طاقة استيعاب قدرها 
 بالمائة من النقل الدولي 25أحدث التقنيات، وتهدف الحكومة إلى تحرير 

 . خالل السنوات القادمة
 9 ميناء بحريا رئيسيا، منها 13على الواجهة البحرية، تتوفر الجزائر على 

عددة وأربعة موانئ متخصصة في المحروقات، ويستقبل ميناء موانئ مت
 ، بالمائة من واردات الجزائر من السلع30الجزائر العاصمة أآثر من 

تخضع حاليا لبرنامج عصرنة الحاويات موانئ  بالمائة من 70وحوالي 
 . وتأهيل

 
  اإلتصاالت  8.1.1

ات تحوالت والالسلكية منذ ثالث سنويعرف قطاع اإلتصاالت السلكية 
، الذي ألغى االحتكار العمومي في 2000معتبرة بفضل قانون جويلية 

المجال، وفصل بين خدمة البريد وخدمة اإلتصاالت، وهو ما سمح 
 . لمتعاملين خواص وأجانب باالستثمار في القطاع

من جهة اخرى تأسست سلطة ضبط للبريد واالتصاالت تسهر على احترام 
 وتضمن المنافسة الشريفة بين مختلف المتعاملين التطبيق الصارم للقانون

 . في القطاع
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 لالستثمار في أنظمة المتعلق باالتصاالت، ثالثة 2000 أوت 5قانون حدد 
 :هذا القطاع

 وهذا ما سمح بدخول متعاملين. الرخصة، التصريح، اإلعالن البسيط
 . جزائرا في ثورة حقيقية في مجال اإلتصاالت الهاتفية في الجديدين تسبب

 توسعا معتبرا، حيث أنتقلت الكثافة الهاتفية عرفت درجة االختراق الهاتفية 
 .  2005 بالمائة سنة 34 إلى 2002 بالمائة سنة 5من اقل من 

  
  وسائل اإلعالم  9.1.1

 :)يوميات، أسبوعيات، دوريات(الصحافة ) أ
اح في مجال وسائل اإلعالم، استفادت الجزائر بشكل واسع من اإلنفت

 .1989الديمقراطي والتعددية الحزبية التي أقرها دستور 
 150 يومية وأزيد من 30حرية الصحافة حقيقة ميدانية ملموسة مع ازيد من 

 .نشرية، دورية، الساحة اإلعالمية تعرف تنوعا آبيرا
حصة الصحافة الخاصة مسيطرة في مجال الصحافة المكتوبة، ويبلغ حجم 

 . مليون نسخة 1,6السحب اليومي حوالي 
 
 :  اإلذاعة والتلفزيون)ب

على المستوى المحلي والوطني، تبث العديد من القنوات برامج ثرية 
، القناة )اللغة األمازيغية(، القناة الثانية )اللغة العربية(القناة األولى: ومتنوعة
،إذاعة )اللغة الفرنسية وهي أنشط القنوات اإلذاعية في الجزائر(الثالثة 
عربية دارجة جزائرية تتكون من جمل :هجات محلية مختلطةل(البهجة

، آما أن المدن الكبرى لها إذاعاتها  الجهوية أو )ةمتقطعة فرانكو عربي
 ). إذاعة متيجة، الساورة ، الصومام( المحلية 

ة للتلفزيون يتوفر اليوم على ، التابع للمؤسسة الوطنيالجزائريالتلفزيون 
زائر التي تبث برامجها باللغة الفرنسية بنفس مع إنطالق قناة الج قناتين

حيوية برامج القناة الثالثة، باإلضافة إلى القناة الجزائرية الثالثة التي تبث 
 .برامج موجهة للعالم العربي

و باإلضافة إلى القنوات الوطنية، يستقبل الجزائريون منذ نهاية الثمانينات 
 الفرنسية التي فرضت نفسها برامج القنوات التلفزيونية األجنبية، خاصة

بنوعيتها وأصبح ال يمكن االستغناء عنها في يوميات السكان في المدن 
 .واألرياف
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وسائل اإلعالم السمعية البصرية المملوآة للحكومة عرفت منذ سنوات 
انفجارا حقيقيا في حجم الومضات اإلشهارية في انتظار تحرير قطاع 

 .  السمعي البصري
 

  ـ التكوين ـ محو األمية التربية  10.1.1
التربية والتكون ظلتا في صدارة اهتمام الدولة الجزائرية منذ استقاللها،  

حيث عمدت الدولة إلى مجانية وإلزامية التعليم األساسي إلى غاية سن 
 .السادسة عشر

 هامة تمثل حوالي ربع الميزانية واستثماراتوبفضل جهود دعم الميزانية 
، أصبحت الجزائر تضمن اليوم التمدرس ألزيد )والتجهيزالتسيير (اإلجمالية

محققة نسبة )  سنوات6( بالمائة من األطفال البالغين سن التمدرس98من 
 .  سنة14 و6 بالمائة بالنسبة لألطفال بين 85تمدرس تزيد عن 

 مؤسسة 53م ض مدينة ت36وبالنسبة لشبكة التعليم العالي فتتوزع على 
 الف 510 متعددة التخصصات تستقبل أزيد من  جامعة17ة، منها يجامع

 . بالمائة منهم بنات54طالب، 
 طالب عند االستقالل سنة 3000يجدر التذآير بأن عدد الطلبة لم يكن يتعدى 

1962. 
 الميزانية ، ورغموتبقى النتائج المحققة ليست في مستوى الجهود المبذولة

 فإن العديد من السلبيات ولة بالمائة من ميزانية الد20المرصودة التي تتعدى 
والنقائص تم تسجيلها ومنها النسبة العالية للتسرب المدرسي التي يبينها العدد 
المرتفع البالغ نصف مليون تلميذ سنويا تلفظهم المنظومة التربوية ألسباب 

 .مختلفة
وزيادة على الخسائر المادية الفادحة التي تسببها ظاهرة التسرب، تسبب هذه 

توترا اجتماعيا عاليا في األوساط العائلية ينتج عنه انحراف خطير األخيرة 
 . يزيد من حدة األمية والبطالة في أوساط الشباب الجزائريين

  
   الماء ـ الموارد المائية 11.1.1

الماء في الجزائر يعد ملكية جماعية وإقتصادية، وهو مورد حيوي ، تزداد 
أن آانت محل لها حيوية لم يسبق ندرته من وقت إلى أخر، هذه المادة ال

وث ندرة حدظهرت التوقعات إمكانية أهتمام السلطات العمومية إال عندما ا
خطيرة على المدى المنظور، وهو ما زاد من حساسية القطاع وأثار قضية 
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تسيير الموارد المائية إلى درجة تأسيس دائرة وزارية آاملة لإلشراف على 
 . القطاع

 بالمائة من الحجم القابل 43مرصودة ال تمثل سوى الموارد المائية ال
 43، الموارد المتوفرة متأتية في مجملها من 3 مليار م12لالستغالل بحوالي 

 ولكن وبسبب قلة الصيانة، تعاني 1995 و1952سد تم إنجازها بين سنوات 
 . هذه السدود اليوم من مشكلة التوحل

 في 3 مليار م19تغاللها، تقدر بـالقدرات الجزائرية في المجال التي يمكن اس
 . المجمل تعتبر محدودة نسبيا

ولكسب المعرآة التي يمكن أن تكون عواقبها خطيرة، لجأت السلطات إلى 
رصد مبالغ هامة لتعزيز البنية التحتية لتخزين المياه وتوزيعها لرفع الحصة 

ب  للشخص سنويا، ما يعادل طل3م170تي بلغت حاليا اليومية للمواطن ال
 .  سنويا3 مليار م5إجمالي يقدر بـ 

إطالق برنامج إلى لتسيير قطاع المياه باإلضافة  لقد أدرجت مقاربة مدمجة
هام للتحكم أآثر في الموارد المائية، باإلضافة إلى سن نظام عمل وإنجاز 

) اقتصاد حقيقي(وصول إلى تأسيس تهدف للإجراءات تشريعية وتنظيمية 
 . للماء

 
  القوة الطاقوية األولى في المتوسط :ئر  الجزا12.1.1

 جال م تحتل الجزائر على الساحة الطاقوية الدولية المرتبة الخامسة عشر في
، والثامنة عشر في مجال اإلنتاج، والثانية عشر في االحتياطات النفطية

 مليون 22وتقدر طاقة التكرير التي تتوفر عليها الجزائر بـ. مجال التصدير
 ). 2005سنة (طن سنويا

تحتل الجزائر المرتبة السابعة عالميا في مجال موارد الغاز الطبيعي 
المؤآدة، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث اإلنتاج والثالثة في مجال 

مالقا طاقويا ، بعد روسيا وآندا، وتجعل هذه األرقام من الجزائر عالتصدير
ل منتج ومصدر في الفضاء المتوسطي، وتمنحها مكانة مسيطرة آونها أو

 . للنفط والغاز الطبيعي في حوض المتوسط
 من اإلنتاج اإلجمالي 48 بالمائة من االحتياطات و50بالنسبة للغاز الطبيعي 

 بالمائة مما يجعل من 94والنسبة  العالية من صادرات الغاز الطبيعي البالغة 
 الصعوبة بمكان إيجاد بديل للجزائر في المتوسط، الجزائر هي الممول
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الثالث لإلتحاد األوروبي في مجال الغاز الطبيعي، ورابع ممول طاقوي 
 . إجماليا

 
 االقتصاد الجزائري . 2.1

 لمحة تاريخية :   االقتصاد الجزائري1.2.1
سنة من 132 استقاللها الوطني عقب ةبعد خروجها من حرب مؤلمة الستعاد

 االجتماعية االستعمار، وجدت الجزائر نفسها مطالبة بتحويل مؤسساتها
 .واالقتصادية التي ورثتها عن العهد االستعماري

 غير وتمثلت المهمة األولى في القطيعة مع التنظيم االجتماعي واالقتصادي
العادل الذي أسسته اإلدارة االستعمارية، آان يجب في البداية تقوية أسس 

دي الدولة الفتية إلعطائها اإلمكانيات الالزمة إلدراج التحول االقتصا
  :المطلوب

أمالك المعمرين،الثروات المنجمية، (ـ استرجاع الثروات الوطنية 
 ).المحروقات

 .ـ  تأميم الشرآات الصناعية والقطاع البنكي
 . ـ إنشاء عملة وطنية ووضع سياسة لمراقبة الصرف والتجارة الخارجية

 
  بمثابة القاعدة1969 تبع ذلك تأسيس نظام تخطيط، أصبح بداية من سنة 

 .لمخططات التنمية الممتدة على عدة سنوات
 أخد االقتصاد الجزائري توجها جديدا يجعل من بين أولوياته 1966منذ 

وسيطرة المصالح األجنبية ذات الطبيعة والماضي  االقتصاد تفكك إنهاء 
 . االستعماري

بناء صناعة قاعدية، اإلصالح الزراعي واالستقالل عن الخارج، آانت 
 .ثة للسياسة المنتهجةالمحاور الثال

وآان الهدف المنشود إلى جانب الوصول إلى تحكم وطني في الثروات 
والوسائل ورفع مستوى معيشة السكان، هو توفير اآبر عدد ممكن من 

  .فرص الشغل للجزائريين
 1967وقد تم تسطير العديد من المخططات الوطنية التي تواصلت بين   

 تم تسطير برنامج طموح لتثمين آل ، وفي قطاع المحروقات1977إلى 
 أصناف الموارد الطاقوية 
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 30 ليستمر على مدى 1978سنة ق نطلا) البترول، مكثفات، غاز طبيعي( 
 مرات حجم 4 مليار دوالر، وهو ما يعادل 35سنة بقيمة مالية تجاوزت 

 . 1978المديونية الخارجية للجزائر سنة 
تم التخلي عن ) 1978مبر في ديس(عند وفاة الرئيس هواري بومدين 

 . المخطط
إلى سدة الحكم، ) 1992ـ1979( ومع وصول الرئيس الشاذلي بن جديد 

 .  سياسة دفع المديونية الخارجية1980ادرجت بداية من سنة 
 ومع تراجع مداخيل العملة الصعبة المتأتية من تصدير ، 1984وبداية من 

ستمرار في دفع أقساط النفط وجدت الجزائر نفسها في وضع ال يسمح باال
تجلى ضعف  ومع انهيار أسعار النفط 1986المديونية الخارجية، وفي سنة 

 . االقتصاد الجزائري آليا
نفجرت أحداث الشغب في آل المدن الكبيرة ا، 1988 أآتوبر 5في 

 قتيل وعشرات 500والتجمعات الحضرية للبالد، وآانت نتيجتها أزيد من 
الممارسة من طرف ) عمليات توقيف وتعديب(الجرحى نتيجة أعمال القمع

 . الجيش وقوات األمن بأمر من رئيس الجمهورية
تاريخ الخامس من أآتوبر آان بمثابة نهاية نظام أحادي بعد أن بين االنسداد 
السياسي الذي آان يعيشه النظام منذ استقالل باإلضافة إلى التبعية المطلقة 

 . للمورد الوحيد المتمثل في الطاقة
بعد انفجار أآتوبر لجأت الجزائر إلى جدولة مديونيتها الخارجية التي آانت 

 مليار دوالر في بداية سنوات التسعينات وصحب عملية 25تقدر بازيد من 
آان مؤلما جدا بالنسبة للطبقات االجتماعية الجدولة مخطط إعادة هيكلة 

مج تصحيح المرفقة ببرناالجدولة  إعادة المرهقة اصال، وسمحت عملية 
 . على الجزائر إلى النصفبتقليص خدمة الدين السنوية المستحقةهيكلي 

 مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين المختلفين 1994اإلتفاق الموقع سنة 
، نجم عن ذلك فقدان 2006ألزم الجزائر بدفع مبالغ آبيرة آل سنة إلى غاية 

ار متوسط الدخل  مناصب الشغل، باإلضافة إلى انهياآلالف منمئات 
 . الجزائري

المديونية تطبيق التصحيح الهيكلي انتقلت اليوم، وبعد عشر سنوات من 
 . 2005 مليار دوالر سنة 16 مليار دوالر إلى 32,2الخارجية من 
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 اقتصاد السوق عتمدت الجزائر سياسة التحرير مع تبنيبالموازة مع ذلك، ا
فتح ثمار الخاص الوطني و لدعم االستموجهةجديدة آلية تشريعية ووضع 

 .رؤوس األموال األجنبيةالمجال أمام 
 : هذا الشأن تم تكيف وسن العديد من القوانينوفي 

 . ـ قانون النقد والقرض
 . ـ القانون التجاري

 . ـ األمر المتعلق بإنشاء بورصة القيم المنقولة
 . ـ قانون اإلستثمار
 . لدولةية لالتجار األموالرؤوس بتسيير ـ األمر المتعلق 

 .ـ األمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية
 . ـ قانون المنافسة

 
 " الجيل الثاني"إصالحات   2.2.1

والتوجه التصحيح الهيكلي لتحقيق التغييرات المفروضة بفعل برنامج 
" إصالحات الجيل الثاني" االقتصادي الجديد، أنتهجت إصالحات عرفت بـ

 :ية،  هذه اإلصالحات تمحورت حولبهدف دعم التنمية االقتصاد
 

 اإلندماج في االقتصاد العالمي
أعتبر هذا الهدف آوسيلة للخروج من التبعية لقطاع المحروقات وتحسين 

 .مستوى معيشة السكان
إتفاق الشراآة مع اإلتحاد األوروبي، واإلنظمام إلى منظمة التجارة العالمية 

 2004ـ2001القتصادي  ااإلنعاشبرنامج دعم تضمن تشكل أولويات، 
بهدف ترقية االنفتاح الكلي للتجارة إصالحات متعلقة بالتعريفة الجمرآية 

 . الخارجية
 

 ترقية االستثمار ومحيط المؤسسات 
وهو هدف يتمحور حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد 

 . محرآا أساسيا للنمو االقتصادي والشغل
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قانون االستثمار، سياسة المنافسة، توحيد (اإلطار التنظيمي والمؤسساتي
 المؤسسات  فضال عن استهداف،)القياسة، الملكية الصناعية المعايير، 

 .  بشكل أساسيالصغيرة والمتوسطة
 االقتصادي برنامج إلعادة تأهيل اإلنعاشوتقرر أيضا في إطار برنامج دعم 

 .  مليون اورو30المؤسسات بميزانية أولية قدرت بحوالي 
 
 الخصخصة /صالح القطاع العموميإ

إنشاء : وتتعلق بالقوانين الجديدة حول رؤوس اموال الدولة والخصخصة
 . وزارة للخصخصة ومساهمات الدولة

 
 إصالح القطاع البنكي والمالي
 تأهيل تقني، معرسملتها بصفة شاملة لمعاد  يستهدف تطهير البنوك ا

 للبنوك أمام انتقائير فتح وينتظ والمراقبة، وتطوير وعصرنة نظام الدفع
 . الرأسمال الخاص واألجنبي

  
   تحرير البنى التحتية  

تعديل القواعد التشريعية سيسمح لمؤسسات القطاع الخاص بالدخول إلى 
قانون المناجم المصادق عليه سنة في (قطاع الطاقة، المناجم، والمحروقات 

ن المحروقات مارس ، قانو2002، قانون الكهرباء فيفري 2001ويلية ج 03
2005.( 

اإلنعاش االقتصادي برنامج المعتمدة في في قطاع النقل، اإلستراتيجية 
التوسع مع االنفتاح على / تمازج بين استثمارات التجديد2004ـ2001

، )نائية البحرية والجويةخاصة النشاطات التجارية المي(القطاع الخاص
ب استثمارات هامة في شبكة التنازل التدريجي على تسيير الموانئ إلى جان

 . الطرق والسكك الحديدية
 بناء خطوط قطارات 2009فاق آالبرنامج التكميلي لدعم النمو سطر في 

سريعة، واالنتهاء من مشروع ميترو انفاق الجزائر، مطار الجزائر الدولي 
 . جديدةبحرية وجوية وبناء منشآت مينائية 

 
 تحديث المالية العمومية  
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 التهرب ورفع مردودية الجباية، تزودت اإلدارة المالية بقانون بهدف محاربة
 .ن في مرحلة إعادة تنظيم وعصرنةجديد خاص وهي اآل

المنشأة حديثا موجهة للمؤسسات الكبرى التي مديرية للمؤسسات الكبرى 
 . 2006هي عملية منذ  مليون دج، و100 رقم أعمالها يزيد

 
  الغذائياألمن /الفالحة

لقضاء على المردودية الضعيفة لإلنتاج والتقليص من التبعية الهدف هو ا
 . للخارجوالكبيرة للجزائر 

إلى توضيح القانون العقاري عن طريق نظام قانوني مكيف البرنامج يهدف 
المستغلين، توسيع المساحة الزراعية من خالل االستغالل تأمين لضمان  

نتاجية، التسيير عن طريق االمتياز، وتحويل الزراعات، وتكثيف اإل
 . المستدام للموارد الطبيعية وتنمية الصيد البحري

 
 الماءـ البيئة 

الهدف هو ترقية الخدمات وتقليص تبذير المياه بواسطة حشد الموارد، 
  .ويتضمن التطهير وإعادة تأهيل المتعاملين في المجال

 .  الماء مبرمجة في وقت ال حققطاعمشارآة القطاع الخاص في تسيير 
تضع السياسة البيئية في أولوياتها إقامة تسيير اقتصادي للموارد األرضية 

  . والطاقوية عن طريق تسيير الموارد والحوافز الجبائية خصوصا
 

 التحوالت الجارية :   التشريع االقتصادي3.2.1
 الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمية، تم فتح ورشة انضمامفي إطار مسار 
رحلة ة تشريعات البالد االقتصادية، وبلغت الجزائر حاليا المآبيرة لمطابق

 .  لى المنظمة إانضمامهاالنهائية من مسار 
 من اوفي إطار تنظيم النشاط التجاري، أطلقت وزارة التجارة مسار

 : تمحور حولياإلجراءات 
 . ـ تعديل القانون التجاري

 الصادر في 08ـ04قم القانون ر(ـ مراجعة القانون المتعلق بالسجل التجاري
 في السجل قيد، الهادف إلى تخفيف إجراءات ال)2004 أوت 14

 ). 2003عملي منذ جانفي (التجاري
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القانون (ـ تأطير المهن والنشاطات التجارية التي تتطلب تنظيم خاص
 ).2004 جوان 23 الصادر في 02ـ04

 . ـ إدراج قواعد متعلقة بالعمران التجاري
 

 : ت لوزارة التجارةهذه اإلصالحاوتسمح 
 . الذي يضمن التناغم الجيد بين العرض والطلببممارسة دورها التنظيمي ـ 

ـ تكييف النشاطات االقتصادية مع قواعد العمران التجاري بالتنسيق مع 
 . القطاعات التقنية المؤهلة

بفضل تقنين النشاطات والمهن التي ـ ضمان حماية وصحة المستهلك، 
 . بالنسة لمخاطرها أو أنها تشكل مخاطر معينةتتطلب عناية خاصة 

 
  تعديل القانون التجاري

، وإليه يعود رجال القانون التجاري هو األداة األساسية في عالم اإلقتصاد
األعمال عند إنشاء شرآاتهم، وإليه يحتكم القضاة عند أي خالف، وعليه 

 .  صادية الجديدةيجب أن يستجيب القانون التجاري لكل تعقيدات الحقائق االقت
 : تعديل القانون التجاري باألساس اإلجراءات المتعلقة بـاستهدف 

 . ـ الشرآات التجارية
 . األساسي لغرف التجارة والصناعةـ إدراج إطار تشريعي للقانون 

 . ـ شروط ممارسة النشاطات التجارية بالنسبة للتجار األجانب
ابقة على أساس حقائق القطاع النشاطات التجارية التي تبحث إعادة المطـ 

 .التجاري والتطور االقتصادي
 . ـ سير المجمعات
 .  الوآاالتـ سير الفروع و

ن مقرها في الجزائر، ولكالمقيمة الشرآات األجنبية الحقوق المطبقة على ـ 
 .االجتماعي في دولة أخرى

 .استقرار التجار األجانبظروف ـ 
 

 ريتعديل القانون المتعلق بالسجل التجا
بينت نصوص القانون السابق محدوديتها أمام تطور المناخ االقتصادي، مما 

 : تطلب إدراج تعديالت مهمة على القانون تتعلق بـ
 . فروع الشرآات والممثليات التجارية في السجل التجاريـ ترقيم 
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التجاري عندما تكون ـ العقوبات المطبقة في حال عدم الشطب من السجل 
 .إلزامية

 لمقرات الشرآة  بالنسبة في السجل التجاريقيد شروط الييز بينالتمـ 
 . وأماآن مزاولة النشاط

 .  في السجل التجاري للمجموعاتقيدـ شروط ال
 .  في السجل التجاري وشروط تطبيقهاقيدتحديد االعتراض على الـ 

النشرة الرسمية بـ العقوبات في حال عدم احترام الشروط المتعلقة 
 .  االجتماعية، وإيداع الحسابات) ق .إ.ر.ن( قانونية لإلعالنات ال

ـ توضيح اإلجراءات المتعلقة بطرق الطعن والمنازعات الناتجة عن عدم 
 . قدرة التاجر، أو عن القيد في السجل التجاري

 . عدم القدرة على مزاولة نشاط تجاريـ إدراج اإلجراءات المتعلقة بالمنع و
 .  تجاريةـ شروط إنجاز وممارسة نشاطات

 . ـ تخفيف إجراءات القيد في السجل التجاري
، المتعلق 1997 يناير 18 المؤرخ في 41 ـ 97المرسوم التنفيذي رقم 

، وتم أيضا إلغاء بعض ره آلياي تم تغيبشروط القيد في السجل التجاري
شهادة الوثائق التي آانت تشترط في ملف القيد في السجل التجاري مثل 

المصفى، وأصبح يشترط  مستخرج من جدول الضرائب و ةالوضعية الجبائي
 : فقط الوثائق التالية

وصل ، مستخرج من عقد الميالد، سجل التجاريمرآز الوطني لل الاستمارة
شهادة ، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية  والرسوم،حقوق التسجيلدفع 
 ).في حالة ممارسة نشاط مقنن ( عتماداإل
 

 الخارجيةلتجارة نظام تأطير ا
 االقتصاد ارة الخارجية تحوالت تدريجية تضعلتجعرف نظام تأطير ا

 .الجزائري في إطار االنفتاح التام
للتجارة الخارجية بالوصول إلى  احتكار الدولة  سمح إلغاء1991منذ سنة 

  : التحوالت  التالية
 الرخصة (التي تحكم التجارة الخارجية دارية اإلجراءات آل اإلإلغاءـ 
 ).جمالية لالستيراد، التراخيص، وبرامج االستيراد والتصديراإل

 . ـ تفكيك نظام الحماية غير الجمرآية
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إعادة االعتبار للحماية التعريفية وفي نفس الوقت تقليص عدد ومستويات ـ 
 .  معدالت الحقوق الجمرآية

، 1994ـ تفكيك احتكار الدولة للتجارة الخارجية أعتمد نهائيا بداية من سنة 
 الدينار صرف، الذي سمح بتحرير في إطار برنامج إعادة الهيكلة الصناعية

الخارجية وحرية الحصول على العملة الصعبة   التجارةصفقاتالجزائري ل
 . االقتصاديين نمليمتعالمجمل ال

تنظيم التجارة "  على أنت بوضوحنص  من الدستور19رغم أن المادة 
تأطير هذه األخيرة يتم بمجموعة  أن، إال "الخارجية من اختصاص الدولة

ويتعلق األمر بالتعريفة الجمرآية، من النصوص التشريعية والتنظيمية، 
قانون الجمارك، قانون القرض والنقد، قانون االستثمار، قوانين الضرائب 

 .   وقوانين المالية  السنوية
ضمنها جية يالمتعلقة بميدان قانون للتجارة الخار التشريعية الوحيدة التدابير
إلجراءات المضادة لإلغراق با  ويتعلق األمرقانون الجماركحاليا 

  . ، والدعم، وتحديد التصدير واالستيرادواإلجراءات التعويضية
 النص ذو ،2004جارة الخارجية سنة تالب يتعلقأمر تمت المصادقة على 

ق ويحدد التأآيد على مبدأ حرية التجارة الخارجية بتدقي. طبيعة شاملة
االستثناءات التي تكون من جهة أخرى متطابقة مع االلتزامات الدولية في 

 . إطار المنظمة العالمية للتجارة
يشكل تبادل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية جزءا من اتفاقيات المنظمة 
العالمية للتجارة وهي محكومة على المستوى المحلي بنصوص تشريعية 

 .   خاصة
 

   ألسواق المنافسة وشفافية ا
االستعداد لالنضمام بتفاق الشراآة مع اإلتحاد األوروبي، وابالتوقيع على 

 على الجزائر المطابقة مع القواعد المحددة ،إلى منظمة التجارة العالمية
 . األسواقشفافيةعلقة بالمت

يحدد هذا النص شروط المنافسة في . 2003هناك أمر جديد تم إصداره سنة 
 على الممارسات الفاسدة ويراقب الترآزات السوق، يمنع ويعاقب

 .االقتصادية
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 في مجال األسعار يكرس األمر الجديد حرية األسعار وينص على أن 
أسعار السلع والخدمات يتم تحديدها بحرية عن طريق المنافسة، وفي هذا 

 . يعطي هذا األمر آامل الصالحيات لمجلس المنافسةالمجال 
 

 ت األساسية المعطيا:     الجزائر4.2.1
 

 القاعديةالبنى 
 .  آم من الطرق السريعة1350 آم، منها 104000: شبكة الطرقات

 .  مطار يستجيب للمعايير الدولية13 مطار، منها 35: مطارات
الجزائر، عنابة،أرزيو، بجاية، (  ميناء بحري 13: الموانئ البحرية الرئيسية

 وهران،سكيكدة، مستغانم، جيجل، الغزوات، دلس، جن جن، بني صاف،
 ).تنس

 ). محطة قطار تجارية عملية200( آم4500: شبكة السكك الحديدية
 ة وطنيا يتم إنجاز شبكةشبكة رقمية بالكامل، آم: االتصاالت السلكية

 8000، ربط باأللياف البصرية طوله  آم15000باأللياف البصرية طوله 
 . آم

 مليون 3,6رتفع إلى  لت2002 مليون خط سنة 2,6: حظيرة الهاتف الثابث
 .2004خط سنة 

 . 2001 خط سنة 60000 مقابل 2005 مليون خط سنة 12: الهاتف النقال
 بالمائة منها سيارات سياحية 65 مليون سيارة، 3,4: حظيرة السيارات

والباقي سيارات نفعية، آما أن سوق السيارات تعرف توسعا هائال، لتقليص 
 . 2005سنة جديدة  سيارة 135000متوسط عمر السيارات، حيث تم بيع 

، 800000يعرف نمو هائال حيث بلغ عدد المشترآين في الشبكة : االنترنت
، مع إطالق قاعدة انترنت بطاقة "مقاهي السيبر"باإلضافة إلى األالف من 

 .  مشترك قريبا100000
يهدف " أسرتك"سم او أطلقت الحكومة في أآتوبر برنامجا طموحا تحت 

 . األسر الجزائرية لشراء جهاز آمبيوترإلى تحفيز آل 
 97 بالمائة من التراب الوطني مغطاة بشبكة الكهرباء، آما أن 95:الكهرباء
الممتد على  ويسعى البرنامج  من األسر مربوطة بشبكة الكهرباء،بالمائة
 . الكهرباءجديد بيت 110000داد أم إلى 2004 ـ 2002مدار 
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 سعىسر مربوطة بشبكة الغاز الطبيعي، وي بالمائة من األ35: الغاز الطبيعي
 .الغازجديد ب بيت 500000إلمداد  2009 إلى 2005 من البرنامج الممتد

  
 السكان 

  .2004 مليون نسمة حسب تقديرات نهاية 32,4: عدد السكان
سبة إلى ن، وانخفضت ال2000 و1990 بالمائة بين 1,6حوالي : نسبة الوالدة

 . 2002 سنة 1,4
 ). 2002توقعات ( طفل لكل إمرأة2,63: وبةمؤشر الخص

  سنة 70,5: مؤشر أمل الحياة
ـفما 65 بالمائة، 45,9:  سنة64ـ20 بالمائة، 50,2: سنة19ـ0: بنية السكان

 . بالمائة3,9:فوق
 نسخة 1,5 يومية، 30 جريدة أسبوعية أو شهرية، 150: الصحافة المكتوبة

 . يومية
 .  مليون وحدة5: تلفزيون ملون

  
 ربية  تكوين  صحةت

 . مليون تلميذ8: التمدرس في الطور االول والثاني
 .  طالب700000: التعليم العالي

 ). مرآز استشفائي جامعي13( سرير،100000: البنى القاعدية الصحية
 .  نسمة1000طبيب لكل : التغطية الصحية

 
 األرقام المفتاحية ـ معطيات اإلقتصاد الكلي: اإلقتصاد
 مليار دوالر 68 مقابل 2002 مليار دوالر سنة 54,7: خلي الخامالناتج الدا

 . 2004  مليار دوالر سنة84,6 و2003سنة 
 ليرتفع إلى 2002 دوالر سنة 1600:نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام

 دوالر 3150 و 2004 دوالر سنة 2600 مقابل 2003 دوالر سنة 2096
 .2005سنة 

 الخاص  بالمائة للقطاع65: خارج المحروقات/متوزيع الناتج الداخلي الخا
 . بالمائة للقطاع العام35مقابل 
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 مليار دوالر سنة 32,9، 2002 مليار دوالر سنة 22,5:إحتياطات الصرف
 مليار دوالر سنة 60، حوالي 2004 مليار دوالر سنة 43,1، 2003
2005 . 

 ). المرتبة الثالثة في العالم العربي( طن173,6:احتياطي الذهب
 بالمائة سنة 5,4، 2003 بالمائة سنة 6,9، 2002 بالمائة سنة 4,5: النمو

2004. 
 بالمائة من مداخيل 97 بالمائة من الناتج الداخلي، 30: نصيب المحروقات

 . العملة الصعبة
 . بالمائة من إجمالي مداخيل الميزانية55تمثل حوالي : الجباية البترولية

 مليار دوالر سنة 13,5، 2003ر سنة  مليا7,7:رصيد الحساب الجاري
2004 . 

 . 2004 مليار دوالر فائض سنة 13,5:الميزان التجاري
 ). 2004نهاية ( مليار دوالر 45:الحجم اإلجمالي للمبادالت

 بالمائة سنة 2,5، 2004 بالمائة سنة 3.7، 2003 بالمائة سنة 2,6: التضخم
2005 . 
 .ن بالمائة من السكان الناشطي30: البطالة

 مليار دوالر نهاية 8، 2005 مليار دوالر سنة 16,3: حجم الدين الخارجي
 . 1994 مليار دوالر سنة 32,4، مقابل 2006ن جوا

 10 إلى اقل من 2001 بالمائة سنة 22 أنتقلت من خدمة الدين الخارجي
 . 1998 بالمائة سنة 47,5  المعدل، وآان2004بالمائة سنة 

 
  ) 2004نهاية (أهم القطاعات اإلنتاجية 

 ).  مليار طن1,5االحتياطات ( مليون طن 52: البترول
 ). المرتبة الرابعة عالميا (3 مليار م144,3: الغاز

 محطات آهربائية إلنتاج ء ميغاوات، آما تم برمجة بنا6000: الكهرباء
 . 2009 ميغاوات أخرى في غضون 1200

 ).  مليون طن13اإلستهالك ( مليون طن11:اإلسمنت
 .  مليون طن1,5: حديدال

 .  مليون طن1,4: الفوسفات
 ).  مليون2: طاقة إنتاج(  طن 700000: صناعة الحديد والصلب
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 الفالحة الجزائرية 
 المنتجات األساسية

 مليون قنطار، سنة 23,4 بلغ 2003ـ1991المعدل السنوي بين : الحبوب
 .  مليون قنطار42,4 سجل اإلنتاج رقما قياسيا بلغ 2003

 . 2005 الف طن سنة 516، 2003 الف طن سنة 420: لتمورا 
 . 2004 طن سنة 900000: الطماطم
 .  طن500000: البرتقال

 مليون 2 مليون رأس أغنام و18 مليون رأس، منها 29: الثروة الحيوانية
 . رأس ابقار
 . هيكتولتر650000: الخمور

 . 2004 طن سنة 130000: الصيد البحري
، االستهالك )الطلب الوطني من % 40( مليار لتر1,9: إنتاج الحليب

 .  مليار لتر3,6السنوي يقدر بحوالي 
 . 2004 مليون قنطار سنة 45: الخضر الطازجة

 .  طن160000معدل سنوي بلغ : البطاطس
 من الناتج الداخلي الخام، وانتقلت % 10ويمثل القطاع الفالحي اليوم 

 % 2 إلى حوالي 2002 سنة % 0,6مساهمة القطاع في النمو اإلجمالي من 
 . 2004سنة 

 
 آلفة الفواتير

 األجور،األجر الوطني األدني المضمون، األعباء االجتماعية
 األجر الوطني األدني المضمون. 1

على أساس (شهريا / دج10000): ساعة عمل192(األجر الذي يدفع شهريا 
 ).  ساعة عمل أسبوعيا39
 متوسط األجر الشهري الصافي. 2
 القطاع االقتصادي العمومي ـ 

  دج  23745,20                            ):الكوادر(اإلطارات 
   دج16338,48                                  : اعوان التحكم
   دج12424,86                            :       اعوان التنفيذ 

 ـ متوسط األجر الخام اإلجمالي لكل قطاع نشاط 
     دج 28638,75                :  لمحروقات والخدمات البتروليةا
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  دج 15570,00                            :             الصناعة
  دج12055.20                       :  البناء واألشغال العمومية

  دج18507,60                                :         الخدمات
  دج17680,80                                          :   النقل

  دج16118,40                               :            التجارة
 

األدنى الحد األجور التي تتجاوز أن إلى البد أن نشير  : هامةمالحظة
عادة ما يتم تحديدها تم إعطاؤها بصفة تأشيرية فقط، ألن األجور المضمون 
 في إطار ن االجتماعياءآ المستخدمين والشربينق المفاوضات عن طري

  .االتفاقيات الجماعية
 
 األعباء االجتماعية والضريبية.3

 الضرائب 
 .2006تم إلغائها سنة ). األجر المدفوع: على أساس (%1 :الدفع الجزافي

 ). رقم األعمال: على أساس % (2: الضريبة المهنية
 الضمان االجتماعي 

    % 12,5:           االجتماعيالتأمين
    %1,25حوادث العمل والمرض     

    %9,50التقاعد                      
    %1,25التأمين على البطالة         
    % 1,00التقاعد المسبق              

    %     0,55ترقية السكن اإلجتماعي    
                                  

 %  26,05                  المجموع
 

على الدخل بتطبيق سلم الضريبة االقتطاع الضريبي من المنبع يتم حساب 
 هاخصمالتي يتم  والمبالغ الخاضعة للضريبة لألجوراإلجمالي الشهري على 

 .قبل المستخدمين من يتم دفع آل عند 
 :المعدالت التي يتم اعتمادها هي آالتالي



                                                                                                       
 

 38

دفعها بشكل غير شهري من يتم التي المردودية  بالنسبة لعالوات % 15 
 وآذلك بالنسبة للمبالغ المدفوعة ألشخاص يمارسون إلى ،قبل المستخدمين

جانب نشاطهم الرئيس، أنشطة تدريس، بحث، مراقبة، أو مساعدة بشكل 
تكميلي، آما تخضع لنفس المعدل متأخرات األجور، التعويضات 

 . والعالوات
 الجنسيات أعوان التأطير ذويين وي التقنألشخاصابالنسبة ألجور  % 20

 .  شرآات أجنبية من قبل الجزائرالمستخدمين فياألجنبية 
ض الضريبة يخفتاالستفادة من حق يلغي  % 20و  % 15 معدالتتطبيق 

  .المعاشاتأصحاب المقرر لصالح األجراء و
 
  

  الضريبة على الدخل اإلجمالي
 (%) الضريبةمعدل                  )دج(الدخل الخاضع للضريبة قسط 

  0                                    60000       ال يتجاوز
 10                                    180000     ـ60001

 20                                     360000   ـ180001
 30                                    1080000 ـ 360001

 35                                    3240000ـ 1080001
 40                                         3240000أآثر من 

 
في واليات والممارسون لنشاطهم ن  العمال المقيمويستفيد: مالحظة هامة
في الضريبة من تخفيض ) أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف( الجنوب الكبير

، ويستفيد األجراء العزاب من تخفيض في  %50 ـ بدخل اإلجماليعلى ال
 300 بحيث ال يقل التخفيض عن( % 10 الضريبة على الدخل اإلجمالي بـ

ويستفيد األجراء العزاب من تخفيض في ، ) دج في الشهر1500 وال يتجاوز
 دج وال 400بحيث ال يقل عن % (30الضريبة على الدخل اإلجمالي بـ

 . ) دج شهريا1500يتجاوز 
 .   دج1500 دج إلى 100ـ تتراوح اشتراآات العمال في التعاضدية من 

 %. 9: ـ المساهمة على عاتق العمال لصالح الضمان االجتماعي
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 )سب الهيئة الموظفة وقطاع النشاطالنسبة متغيرة ح(ملحقات األجر. 4
 عالوة المردودية 

 تعويض الحضور 
 العمل المناوب تعويض 
 ) الجنوب(نقل، تعويض المنطقةتعويض ال

 
 الطاقة 

 الكهرباء 
سا، في الجزائر، بالنسبة للضغط العالي يعد /السعر خارج الرسوم للكيلواط

 . األرخص في منطقة البحر األبيض المتوسط
شرآة عمومية صناعية ( شرآة سونلغاز: الشرآة التي تقدم الكهرباء

 )وتجارية
 ).  آم سنويا150وسع بـتت(  آم150300:شبكة النقل والتوزيع

  %. 97: توزيع الكهرباءشبكة 
 

 المنتجات البترولية 
الشرآة الوطنية لتوزيع المنتجات : الشرآة التي توفر المواد

 ).  نفطال(البترولية
 

 ) دج(سعر التجزئة للمستعملين:  التعريفة
 

سعر في 
 المحطة

السعر 
 للمستهلك

السعر 
 للموزعين

 المنتجات الوحدة

 بنزين ممتاز  ل1    21,50       23,25     23,25 
 بنزين عادي  ل1    19,00       21,20     21,20 
غاز   ل1    11,65       13,70     13,70 

 )مازوت(أويل
 غاز النفط المميع   1    6,80       9,00     9,00 
بنزين بدون   ل1           22,60     22,60 

 رصاص
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 الماء 
 الجزائرية للمياه : وفير المياهشرآة ت

 : تسعيرة الماء
 

             السعر دج 3أصناف المشترآين           شطر االستهالك م
 

  6,30                     25ـ1البيوت                           
   20,48                    53ـ25                                 

   34,65                   82ـ 54                                 
 <                                   83                     40,95    

 34,65إدارة، جماعات محلية           شطر وحيد                  
   34,65قطاع الخدمات                 شطر وحيد                   

   40,95احة                 شطر وحيد                  صناعة، سي
 

 من القيمة اإلجمالية 1/3تتضمن فاتورة الماء أتاوة تطهير الماء تعادل تقريبا 
 . للفاتورة

 
 خدمات : اتصاالت

بريد الجزائر، إتصاالت الجزائر، وثالث : خمس شرآات عاملة في القطاع
سكوم تلكوم الجزائر، وطنية، أورا: متعاملين خواص ويتعلق األمر بـ

 ).لكم(الشرآة الجزائر للهاتف 
 ).  مكتب آل سنة50مع زيادة بـ (3160: مكاتب البريد
 ). الف خط سنويا250نمو بحوالي ( خط 3600000: خطوط الهاتف

 
 ): إتصاالت الجزائر(تعريفة الخدمات الهاتفية 

 دقيقة/تعريفة المكالمة
 نحو الثابث* 

 آامل الرسوم/  دج2,34                               ـ داخل  الوالية 
 آامل الرسوم/ دج7,60     ـ خارج الوالية                           

 آامل الرسوم /دج10,53      نحو النقال                             * 
 ) إتصاالت الجزائر(اإلتصاالت الدولية * 
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 آامل الرسوم /دج50,00             ـ بلدان المغرب العربي          
 آامل الرسوم /دج100,00         ـ بلدان أوروبا                       

 آامل الرسوم /دج110,00         بلدان إفريقيا                        ـ
 آامل الرسوم /دج150,00        ـ أمريكا، اسيا، أوقيانوسيا            

 
 )اوراسكوم تلكوم الجزائر(صاالت النقالةسلم تعريفة اإلت*

 ) دج3000 دج، 2100 دج،1300:ثالث صيغ(اإلشتراك الشهري* 
 )خارج قيمة صيغة اإلشتراك(التعريفة بالدقيقة* 

  دج 6,00ـ5,00        ـ جازي إلى جازي                   
 دج8,00 ـ6,50            ـ جازي إلى ثابث                

  دج10,00ـ 9,00      لى شبكات نقال أخرى        زي إـ جا
 تعريفة الدقيقة للفاآس وتحويل المعطيات * 

  دج 6,00ـ5,00        ـ جازي إلى جازي                  
  دج10,00ـ 9,00     أخرى ـ جازي إلى الثابث وشبكات نقال

 )خارج قيمة صيغة اإلشتراك(تعريفة الرسائل القصيرة * 
 دج3,50   لى جازي                      إـ جازي 

 دج5,00      جازي نحو شبكات نقال اخرى      ـ 
 دج 14,00     شبكات نقالة دولية        ـ جازي نحو 

 آل الرسوم          /سنويا/دج80000   شتراك السنوي في االنترنت سعر اإل* 
 النقل 

مسافة، المسار، والوزن تحَدد التسعيرة وفق طبيعة السلعة المنقولة، ال
 ). الشمال، الهضاب، الجنوب( المنقول،  حسب آل منطقة

 
 أشكال ونسب القروض 

، ) سنوات7ـ2(ة المتوسط:قروض االستثمار المتوسطة والطويلة األجل
 ).  سنوات7>(الطويلة

 . رسم على القيمة المضافة على الفوائد% 17 % + 9ـ7: نسب الفوائد
 ).  سنتينأو تساويأقل (المدىيرة قروض قص: قروض التصدير

 
 مختلف أنواع القروض 
 ـ قرض الخصم التجاري



                                                                                                       
 

 42

 ـ تسهيالت الصندوق 
 ـ سحب على المكشوف 

 )موسمي( قروض مصاحبةـ
 مالية الوراق األ على ـ تسبيق
  البضاعة على ـ تسبيق

  تفويض الصفقات العمومية ـ قرض على
 ـ قرض تمويل أولي لعمليات الصادرات 

 بواسطة اعتماد )يتجدد تلقائيائر، اعتماد دا( تمويل أولي قابل للتجديدقرضـ 
 قابل للخصم

 )   للمؤسساتمساعدات غير مباشرة من المصارف(ـ إعتمادات نقدية بضمان
  إعتماد دفع مؤجلـ 

  إلخ..نظام قبول مؤقتسند مضمون، :ـ ضمان احتياطي
 

سنة  % 4,5 إلى 1996سنة  % 13معدل إعادة الخصم أنخفض من 
 . 2004سنة % 4، و2003

 
 قانون

 االستثمار
 الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمرآية  القانون العام

 على التجهيزات المستوردة
% 
% 
4/1000 
 )إعفاء % (0

  %40ـ 0
2%  
5/1000 
  %17ـ 7

 الحقوق الجمرآية على التجهيزات المستوردة 
  الخدمات الجمرآية أتاوات
  راءات الجمرآية اإلجأتاوات

   2001.01.01 :الرسم على القيمة المضافة منذ
 

 
      التطور االقتصادي 5.2.1

على وقع اإلصالحات المنتجهة منذ  الجزائري تطورا االقتصادعرف 
 . الدوليالنقد  تحت رعاية صندوق 1994

التطور الذي عرفه االقتصاد الجزائري آان إيجابيا بالنسبة للنتائج التي 
تها التجارة الخارجية وعلى مستوى التوازنات الكلية، ولكنه ال يزال حقق

(  التي تمثلب الذي تتعرض له اسعار البترولذبا بشكل قوي بالتذمرتبط
 من مصادر 60(و بالنسبة للميزانية  )من مداخيل العملة الصعبة% 97

 ). متأتية من الجباية البتروليةالالميزانية 
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رة التي عرفت الميزانية فائضا هاما، يبقى وباستبعاد السنوات األخي
االقتصاد الجزائري مطبوعا بمستوى ضعيف نسبيا لمعدالت النمو وتكريس 

شباب ويستقبل سوق % 50من النشطين منهم % 20(لمعدل بطالة مقلق
 ).  طالب عمل جديد200000العمل سنويا 

بأآثر من  لةويقدر معدل النمو الالزم لبداية تراجع حاسم ودائم لنسب البطا
 %. 6 اقل من كن ما تحقق من هذه النسبة حاليا، ولسنويا% 7

وقد سمح تالزم النتائج المترتبة عن التعديل الهيكلي وتعزيز القدرات 
التصديرية للجزائر من المحروقات لمالية الجزائر من تحقيق أداء حقيقي مع 

في  صرف ورصيد إيجابي لميزان المدفوعات واحتياطاتميزانية متوازنة 
 مليار دوالر سنة 42,3 و 2003 مليار دوالر سنة 32,5( نمو مستمر

لقد آانت احتياطات  . )2005  سنة مليار دوالر تقديرات60 و 2004
 .1994 مليار دوالر فقط سنة 2,6الصرف في حدود 

الحكومة سنة التوازنات المالية الكلية المحققة بتجسيد رغبة  لقد سمحت
 وهذا بإطالق ي مستدام لآللة االقتصادية،اقتصادش في تحقيق إنعا 2001

 عمليات  برنامجا طموحا لدعم اإلنعاش االقتصادي يتمحور حول2001سنة 
في مجال البنى التحتية والمياه والنقل، بعث النشاطات اإلنتاجية الفالحية، و

 اإلطار المعيشي للسكان و التنمية المحلية، وتحسين فضال عن تحسين
 . شريةالموارد الب

ضخم ال يقل أهمية عن البرنامج  تم إطالق برنامجولتعزيز البرنامج األول، 
 مليار دوالر، ما يعادل 55، خصص له مبلغ 2009ـ2005األول ويمتد من 

 .  النمودج، وهو البرنامج التكميلي لدعم مليار 4800
خر ،  سجل الناتج الداخلي الخام هو اآل1995و بعد فترة رآود دامت منذ 

 مليار 51,5 الداخلي الخامالناتج  حيث بلغ ،2000موا بداية من العام ن
 مليار دوالر 59 ثم 2002 مليار دوالر سنة 56 مقابل 2001دوالر سنة 

 مليار دوالر سنة 102,2(  و2004 مليار دوالر سنة 86 و 2003سنة 
2005.(  

 صافي للناتج المحلي الخام للفرد الواحد بتسجيل تحسنوسمح هذا التطور 
خالل السنوات الثالثة األخيرة، بعد عشرية آاملة من السقوط المنتظم الذي 

 2600آان في بعض الفترات عنيفا جدا، وبلغ الناتج المحلي الخام للفرد 
لقدرات التي تتوفر عليها  وهو مستوى غير آافي بالنظر ل2004دوالر سنة 
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 6500الدخل وبمفهوم تكافؤ القدرة الشرائية يعادل هذا الجزائر، 
 ).  األمم المتحدة للتنميةأرقام برنامج(دوالر

 هو األخر، حيث عرف ص مستوى المديونية فإن التحسن ظاهروبخصو
 . مخزون الدين العمومي تراجعا مستمرا

 ، 2004 مليار دوالر سنة 20مخزون المديونية الخارجية الذي آان يقدر بـ 
 مليار دوالر سنة 32 بلغ  قدوآان مليار دوالر، 16 إلى 2005نزل سنة 

 . بهذا يكون معدل الدين الخارجي هو األضعف في المنطقة. 1996
 

 المناجم ـ الطاقةـ المحروقات   6.2.1
 مليون 1,5الجزائر بلد غني بالمحروقات، آما أن نطاقه المنجمي المقدر بـ

 45ة من المحروقات  غير مستغل في معظمه، وتبلغ االحتياطات المؤآد2آم
 .  بترولر طن معادلمليا

الجزائر تزخر ببنية قاعدية هامة وقدرات إنتاجية آبيرة، وعرف القطاع 
 1991 ديسمبر 4 الصادر في 21ـ91تطورات هامة منذ إعتماد القانون رقم 

انفتاح القطاع  المتعلق بالمحروقات والذي يكرس 14ـ86المعدل للقانون 
أعطت دفعة حقيقية للشراآة، على االستثمار األجنبي، هذه الخطوة الجديدة 

 بين الشرآة 1992 عقد استكشاف منذ 60زيد من أحيث تم التوقيع على 
الوطنية للمحروقات سوناطراك و شرآات أجنبية، تعمل في نشاطات 

 . االستكشاف واالستغالل على اساس تقاسم اإلنتاج
 الشراآة ال تتوقف عند هذا الحد، إنما تمتد إلى خلق شرآات مختلطة في

 . مجال الخدمات، الصيانة، والهندسة
ة البترولية طألنشلالذي تم توسيعه وهذا التحرير لقطاع المحروقات تدعم 

 افريل 28 حول المحروقات الصادر في 07ـ05منذ صدور القانون  األمامية
 . ، وهو القانون الذي أنهى احتكار الدولة للقطاع2005

شرآة خر آبشكل أو بأصبحت سوناطراك وبموجب القانون المذآور 
دية وتجارية بدون صالحيات السلطة التي آانت تتمتع بها والتي هي اقتصا

 إنشاؤهاتم في الحقيقة من وظائف الدولة التي استعادتها وفوضتها لوآاالت 
 . خصيصا لهذا الغرض

وتطبيق قانون الكهرباء وتوزيع الغاز، وهو  المصادقة 2002سنة عرفت 
 االمتياز في مجاالت توزيع الكهرباء والغاز ويسمح القانون الذي يضع نظام

   . أيضا باالستثمار الخاص في انتاج الكهرباء وبيع الطاقة
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 الحكومة تهيمن على الشرآة العمومية سونلغاز التي تتوفر على لوال تزا
 مليون مشترك في الغاز 1,5 ماليين مشترك في الكهرباء و 5قرابة الـ

 ميغاوات، قدرت 6000ج سونلغاز من الكهرباء الطبيعي وتبلغ طاقة إنتا
 .   مليار دوالر12 بـ 2010ـ 2000االستثمارية في القطاع في الفترة ما بيم 

ميغاوات 1200 ميغاوات، منها 2000وتم تسجيل مشروع ضخم تبلغ طاقته 
موجهة للتصدير نحو أوروبا وهي اليوم في طور اإلنجاز في إطار شراآة 

، راك من جهة وآونسورسيوم دولي من جهة ثانيةبين سونلغاز وسوناط
 .وترمي هذه المشاريع إلى مضاعفة القدرة الفعلية لشرآة سونلغاز

في قطاع المناجم، آانت النتائج المحققة غير متوافقة مع القدرات التي تتوفر 
عليها الجزائر من الموارد المنجمية، ولجلب اهتمام المستثمرين إلستغالل 

 قانونا جديدا يشجع على 2001جويلية  3دت الجزائر في هذه الموارد أع
قيان يلى ذلك صدر نصان تطبإاالستثمار المحلي واألجنبي، باإلضافة 

للقانون الجديد، يتعلق األول بطرق وإجراءات منح رخص استغالل المناجم 
 . والثاني بإعالن المناقصات

 
 لمتوسطةالصناعات والمؤسسات الصغيرة وا: القطاع الخاص  7.2.1

التوسع الذي عرفه القطاع الخاص بالجزائر خالل العشريتين األخيرتين يعد 
 . واحدا من مظاهر التحول في وجهة االقتصاد الجزائري

خارج في الناتج الداخلي الخام  % 75حوالي بالخاصة تساهم المؤسسة 
وال يتوقف عدد . القيمة المضافةفي  % 55قطاع المحروقات، وبـ 

لصغيرة والمتوسطة عن االرتفاع رغم الصعوبات المرتبطة المؤسسات ا
  .  والبنكيةةبمحيط المؤسسة والعراقيل اإلداري

 بحوالي 2001وقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سنة 
 نهاية 160000 مقابل  عامل،600000 تشغل ازيد من  مؤسسة180000

1999 . 
كل أولوية و خالق للنمو والقيمة ومن اجل ترقية هذا القطاع الذي يش

المضافة، تم تطبيق قانون توجيهي حول ترقية المؤسسات الصغيرة 
 :  والذي يرتكز على محورين أساسيين2001 ديسمبر 12والمتوسطة في 

 . ـ تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
 . ـ اليات الدعم والمساهمة في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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ل مؤسسات ومراآز لتسهيل إجراءات  هذا القانون تم خلق مشاتوفي سياق
، اإلعالم، التوجيه والمرافقة، على جانب إنشاء صندوق مؤسساتالنشاء إ

ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق ضمان 
 . القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 
        القطاع البنكي 8.2.1
  عشرية من اآلن،منذ ت العميقة لالقتصاد الجزائري انطالق اإلصالحاقبل

أداة مفضلة في آ ينموعمل وآان يبنكي على نظام آانت الجزائر تتوفر 
النشاط البنكي وهو ما جعل خدمة االقتصاد العمومي والتخطيط المرآزي، 

 أهمإذن مرآزا على السير الحسن للمؤسسات العمومية، التي آانت تشكل 
  . ادية للجزائراإلمكانيات االقتص

نظام البنوك والقروض ال سيما ب المتعلق 12ـ86وانطالقا من القانون رقم 
، بدأت مالمح النظام البنكي 1990منذ تطبيق قانون القرض والنقد سنة 

 . الجزائري في التشكل
وبعد المصادقة على القانون المذآور، بدأ مناخ بنكي ومالي في التشكل، قبل 

وجعل بنك  المكبل بوصاية اإلدارة رير االقتصاديتضح أآثر مع تح أن
شمولية هذا القانون عزز . الجزائر هو السلطة النقدية الحقيقية في البالد

النظام المالي والبنكي الجزائري، وسمح بانفتاح هذا الفضاء أمام البنوك 
  . والمؤسسات المالية الوطنية والدولية
 وتتجه حصة نك ومؤسسة مالية، ب33تعد الساحة المالية اليوم أزيد من 

 . من السوق نحو التوسع % 6إلى 5القطاع البنكي الخاص المقدرة بـ 
البنكي الجزائري هذا التنوع في العرض البنكي العائد إلى انفتاح النظام 

يسمح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية أجنبية سواء عن طريق التواجد المباشر 
 حقيقية لية، وصاحب ذلك جهودفي الجزائر أو عن طريق ممثليات مح

 .  القطاعلعصرنة
لمسار الجاري يهدف إلى رفع مستوى تواجد البنوك في الساحة، الذي هذا ا

 ليعد ضعيفا في الجزائر وجعل العمليات ما بين البنوك أآثر مرونة من خال
 .  آليات الدفع الحديثة مؤمنة وإدراج آل شبكة اتصاالتتطوير 

 
 : التحديث يترجم من خاللبداية مسار التطهير و

 . ـ إعادة رسملة البنوك وتطهير محافظ التزاماتها
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سلسلة منتجات بنكية جديدة، بطاقات دفع (ـ إطالق ورشة مابين البنوك
 ). دولية، شبكة تبادل معطيات نقدية

بداية تغطية موسعة لحاجات الزبائن، العائالت، واألفراد بواسطة تطوير ـ 
 . ستهالآيةالقروض العقارية واال

 
      اإلعالم األلي ـ التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال 9.2.1

في هذين القطاعين تبدو الجزائر حاليا أآبر سوق في المنطقة  
 مليون 12أآثر من : األورومتوسطية حيث تم إطالق برامج هامة للتجهيز

من ف الخط إضافي للهاتف الثابث، مئات اآل مليون 3خط هاتف نقال، 
أجهزة الحاسوب لتجهيز آالف المؤسسات التربوية ومقاهي السيبر والبنوك 

 . واإلدارات والجماعات المحلية إلى جانب عشرات اآلالف من البيوت
برا والميل  معتجزائرنمو تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم األلي واالنترنيت في ال

 .  في المجتمعصبح ظاهرة حقيقيةأالستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
 ا مستخدم450000 قرابة 2000اإلتحاد الدولي لالتصاالت أحصى سنة 

نتقل عدد مواقع ا، آما ا مشترآ40000لإلنترنيت في الجزائر مع ما يقارب 
 موقعا حاليا 1500 إلى ازيد من 1997 سنة 10اإلنترنيت في الجزائر من 

خص لفتح مقاهي رت موقع في طور اإلنجاز حاليا، نظام ال1000واآثر من 
 . ، وتم تعويضه بتسجيل بسيط2000ألغي سنة السيبر 

 وقامت وزارة 3000 بلغ عدد مقاهي االنترنيت 2002وفي نهاية سنة 
 100000قاعدة انترنيت طاقتها البريد وتكنولوجيا االتصال ببرمجة إنشاء 

 . 2003 بداية من سنة ا إضافيامشترآ
 يسمح 2002وم في اآتوبر على صعيد التشريعات والنصوص صدر مرس

ويحرر استغالل خدمات االنترنيت، وأصبح بإمكان الشرآات الدولية 
 .    المختصة تأسيس شرآات محليا خاضعة للقانون الجزائري

 
    الصحة ـ البنى التحتية الصحية 10.2.1

 بعدد معتبر من المؤسسات الصحية بطاقة 1962تزودت الجزائر منذ 
 سرير، وبموازاة ذلك بدلت جهودا آبيرة 100000إجمالية تقدر بحوالي 

الشبه طبي المؤهل وهي الجهود التي لتكوين مستخدمي القطاع من الطبي و
 258انعكست إيجابيا على هذا التطور الذي أرتفع عدد األطباء معه من 
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عدد آبير منهم في حالة بطالة  (2004 سنة 45000 إلى 1962طبيب سنة 
 .(! 

 الصحية للسكان من حيث مستخدمي القطاع من األطباء وبلغ معدل التغطية
 .  وهو تطور إيجابي2004 نسمة 900 لكل 1ين يوشبه الطب

و لمواجهة المشاآل المتعلقة بهياآل االستقبال والتكفل بالمرضى التي آان 
يعاني منها القطاع، استفاد هذا من ميزانية تكميلية وبرامج إعادة تنظيم 

 سنة، فيما 26 سنة ارتفع أمل الحياة بـ 40 ظرف ، وفي2002مطابقة سنة 
 .    سنة خالل نفس المدة30استفادت النساء من 

 
    الفالحةـ الصناعات الغذائية ـ الصيد البحري 11.2.1

التي طبعتها األولوية التي أعطيت لسياسة خالل أآثر من عقدين من التنمية 
هو ما ترجم بتسجيل نتائج التصنيع، لم تستفد الفالحة باالهتمام الالئق، و

أدت إلى حالة جمود في القطاع الفالحي نتج عنه تبعية قوية متزايدة عكسية 
للواردات خاصة في مجاالت الحبوب،القمح الصلب ، القمح اللين، الحليب، 

 .السكر، ومختلف المدخالت إلخ
وتعد الجزائر إحدى أهم الدول المستوردة للقمح الصلب والقمح اللين، 

 . ةة الحليب، ومشتقات الحليب والبذور الزراعيوبودر
نصوص ال( يك اإلنتاج الوطني الجامد والمعاق بمختلف األثقالولتحر

في يغطي ال الذي ) القانونية لألراضي وأمالك المعمرين، المكننة الضعيفة
الفالحي القطاع اليوم ى من االستهالك الداخلي، يحظ % 30د بالكاالمتوسط 

 .ية وطنيةبأولو
بهدف خلق الشروط التقنية  الوطني للتنمية الفالحية المخططلقد تم إطالق 

 ا دوريلعب  واالجتماعية الالزمة لجعل قطاع الفالحةةالتنظيمي،االقتصادية،
 . جزائرفي ال ة واالجتماعيةاالقتصاديديناميكية في التنمية أآثر 

االقتصاد يوفر ويهيئ البرنامج الوطني للتنمية الفالحية عناصر تكامل 
 التحويل  وفروعت بين فروع اإلنتاج الزراعيتفاعالالالوطني انطالقا من 

 . الصناعي
وإعادة االعتبار لألراضي عن طريق نظام للتشجير برامج أخرى وأدرجت 

 .  في هذا المخططاالمتياز، وحماية السهوب آمحاور أساسية
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حية بتسجيل وبعد سنتين من التطبيق، سمح المخطط الوطني للتنمية الفال
 منصب شغل وبداية 200000نتائج مشجعة، إلى جانب خلق حوالي 

 : عصرنة االستغالل واإلنتاج الفالحي، وسجلت نتائج مطابقة لألهداف
تمور، طماطم، بطاطا، بيض ، لحوم :ـ نتائج قياسية لبعض المنتجات

 . بيضاء، حليب، خضار وفواآه
مطاحن، ( الغذائية التحويليةـ استثمارات قياسية في بعض فروع الصناعات

معاصر الزيت، معامل تكرير السكر، إنتاج الخمور، إنتاج الحليب 
 ...). ومشتقاته، إنتاج المصبرات
 : وينتظر للسنوات القادمة

 مليون هكتار 8ـ ارتفاع المساحات الصالحة لالستغالل الزراعي لتنتقل من 
 .  مليون هكتار9إلى 

 . 2009دود  منصب شغل في ح300000ـ خلق 
 . 2009ا إلىسنويفي المتوسط  % 10 نمو بـمعدلـ ضمان 

 . ويعرف قطاع الصيد البحري خطوات مشابهة لتحريكه
 على قانون متعلق بالصيد البحري وتربية 2000وإلى جانب المصادقة سنة 

 . المائيات، تم إطالق مخطط دعم وعصرنة للقطاع
قة لمناصب العمل للوصول إلى الهدف هو تنمية النشاطات اإلنتاجية الخال

 الستهالكزيادة عرض المنتجات الصيدية والوصول بالمعدل الوطني 
، بعد أن آان اقل 2005 آيلوغرام سنة 5إلى اآثر من المنتجات الصيدية 

 . 1997في العام  آغ سنويا 3من 
 طن تقريبا، منطقة الصيد المقدرة بـ 130000ويبلغ اإلنتاج الوطني حاليا 

 هكتار تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي، ويتوقع برنامج اإلنعاش ماليين9
 من أزيدضافية وخلق اإل طن من األسماك 30000الجاري إنتاج أزيد من 

 .  منصب عمل جديد10000
هذه األهداف التي تشكل أولوية ارفقت بتطبيق برنامج عمل يمس تنظيم 

ى المستوى القانوني أو نشاط اإلنتاج،  تنظيم المهنة وشبكات التوزيع إن عل
 . التأطير الالزم

 
    الصناعة 12.2.1

لذين أعقبا االستقالل، تم بناء العديد من المصانع الضخمة لخالل العقدين ا
الحديد والصلب، صناعة المحروقات، نسيج وجلود، (في مختلف القطاعات
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من ميزانيات التجهيز % 60أآثر من ...) صناعات غذائية، إلكترونيك
الذي تحقق،  السريعالتصنيع  البالد، مية آانت مخصصة لتصنيعالعمو

  .لم يف بالغرض المنشودإال أنه  مرآبات ضخمة ورغم توفير
ضعف التكامل القطاعي والتبعية المتزايدة لالستيراد ساهما في إضعاف هذا 

وال االستجابة التكنولوجي القطاع الذي لم يستطع اليوم مسايرة التطور 
وال زالت مؤسسات القطاع . لكمية والنوعية المتزايدة للسوقلالحتياجات ا

تعاني من سوء استخدام قدرات اإلنتاج المتاحة، فضال عن سوء التنظيم 
 .   واإلدارة مع ضعف التنافسية

ال تستطيع اليوم العيش سنوات، عدة دعم الدولة منذ وباستفادة معظمها من 
مؤسسات الكلفة، رسملة مإعادة عمليات بفضل  إال على الحقن المالي

في العديد من األساسية قدرات مثل التالتي ال زالت  ة الصناعيلعموميةا
 . المتوفرةالسبل  تلفخبانتهاج م اقتصاد السوق تقوم باآتشافالفروع 

وتم إطالق مسار تكميلي إلعادة الهيكلة الصناعية والخصخصة من طرف 
ج تنمية التنافسية الصناعية الحكومة، ويتم دعم هذا المسار من خالل برنام

 : الذي سطر ثالثة أهداف رئيسية
 . ـ تحسين إنتاجية المؤسسات العمومية
 . ـ تنمية الصادرات خارج المحروقات

 ةـ االندماج في السوق العالمية، والتكيف مع التحوالت الهيكلية والتنظيمي
 .  للصناعة العالمية

 سمح بتنمية الشراآة بين هذا الجهد الذي يتضمن ايضا مسار الخصخصة،
المؤسسات الجزائرية ونظيراتها األجنبية حيث ظهرت عدة فرص جديدة، 

" سيدارـ إسبات"في مجال صناعات الحديد والصلب فإن نموذج الشراآة 
يبدو واعدا، ومثله ايضا الشراآة بين مجموعة هنكل األلمانية والشرآة 

آة، إلى جانب الحفاظ على حيث نتج عن تلك الشرا. الوطنية لمواد التنظيف
 .  تأهيل طموحالعمالة في أماآن اإلنتاجية، إنجاز برنامج 

انطالقة قوية للقطاع نجم عن هذه التوجهات في عمق القطاع الصناعي 
، ءالخاص، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية ، النسيج ، الكيميا

 . لصيدالنية، األسمدةالتعدين، الكهرباء، اإللكترونيك، مواد البناء، الصناعة ا
قطاعات، باحتاللهم مواقع وظهر العديد من الصناعيين الخواص في بعض ال

 استثمارات تعبئة حجممعتبرا مدعوما بمعتبرة وتعرف هذه المجمعات نموا 
 . تراوحت بين مليون وعشرات الماليين من االوروأآبر 
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    تنظيم القطاع العام ـ الخصخصة 13.2.1

 .  الجزائري بقطاع اقتصادي عمومي معتبر جدايتميز االقتصاد
 إلى تكريس اقتصاد السوق وتأهيل وتهدف اإلصالحات االقتصادية الجارية

 اقتصادي يتمتع باستقاللية تامة عن الدولة من جهة، ومن  آعونالمؤسسة
 تسمح للدولة بلعب دورها آقوة ومنظم تجهة ثانية وضع إجراءا

 . ستراتيجيا
صالحات والسماح لوحدات القطاع االقتصادي التابع ولتسريع مسار اإل

راج تشريع جديد مصحوب بتنظيم للدولة بالتكيف مع الحقائق الجديدة، تم إد
 للقطاع العمومي وإلغاء وصاية الدولة التي أصبحت تمارس من حديث

التي أنتقلت إليها آل ) صناديق المساهمة ثم الهولدينغ(طرف أعوان ائتمانيين
شرآات تسيير المساهمات وعددها ساهمين وبعذ ذلك إلى   صالحيات الم

 للمؤسسات مملوآةلدولة الالتجارية لموال األ مكلفة اليوم بتسيير رؤوس 28
ؤسسة مالية  م11 مجمع شرآات منها 18إلى جانب العمومية االقتصادية 

 . مينأوك والتالبنمهيمنة على قطاع 
المؤسسات العمومية غير مؤهلة وبسبب مديونيتها واختالل بنيتها، غالبية 

 لتوضيح 2001حول الخوصصة في اوت  اليوم للخوصصة، صدر أمر
 وع القطاعات إلى مجمالخوصصةع نطاق المرتكزات القانونية وتوس

 . التنافسية
فاق الواضحة لتخل آامل من طرف الدولة عن المحيط هذا القانون يسطر اآل

لحائزين المحتملين والصالحيات متحاورين مع اتم تحديد ال حيث االقتصادي
  .الواسعة الممنوحة لهم

 
  السكن ـ العقار ـ األشغال العمومية14.2.1

أزمة السكن في الجزائر واحدة من أهم المشاآل التي تعترض البالد والتي 
االجتماعية، هذا المشكل يظهر في عدة أشكال، الضغط في األوساط ي ذتغ

 .  السكنمشكلةثار آالتي أطلقت للحد من رغم المقاربات العديدة والبرامج 
العجز الحالي في قطاع السكن وعلى اساس معدل شغل سكنات صافي 

  .2002 مسكن سنة 1200000أفراد في السكن الواحد، قدر ) 05(بـ
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 أفراد يترجم 6الهدف الموضوعي المتمثل في معدل شغل سكن صافي بـ
أن الدولة رصدت خالل ارقة هي ف مسكن، الم800000حاجة وطنية تقدر بـ

 . العشرية األخيرة مبالغ مالية ضخمة للقضاء على العجز المسجل
في تحرير القروض  ساهم إنشاء وضع سوق رهني ،من جهة أخرى

التي تستفيد من اآلن  للترقية العقارية، ةالعقارية مما أعطى دفعة حقيقي
سكنية إلنجاز مختلف البرامج الفصاعدا من تدابير تحفيزية وضمانات 

مي، دعم السكن، البيع السكن االجتماعي، السكن االجتماعي التساه(
 .العجز في وسائل اإلنجازالتي تعاني من ) باإليجار

 
  العقار   15.2.1

 تنمية  غير متجدد، يؤثر علىاموردالتحكم في الفضاء العقاري الذي يعتبر 
 . برامج السكن والتجهيز والصناعة

د حثيثة من طرف الدولة من أجل وضع ترسانة لت جهوذومنذ االستقالل ب
 .  وسياسة التنميةىتشريعية وتنظيمية مالئمة لجعل العقار يتماش

وفي هذا السياق حددت النصوص جملة من اإلجراءات العقارية تهدف إلى 
أراضي (واألراضي الجماعية) ملك(اإلطالع ميدانيا على األراضي الخاصة

 . ذات الملكية الفردية) العرش
من األمالك وحسب قانون أمالك الدولة الساري المفعول يوجد صنفان 

 . األمالك العمومية، األمالك الخاصة للدولة: الوطنية
يسير وفق مبدأ عدم نقل الملكية، لكن هذا المبدأ ال :  الملك العمومي

يتعارض مع االستغالل الصناعي او التجاري حيث استغالله عن طرق 
 . االمتياز

ية ال توجد عدم مطابقة بين الملكية العمومية والصفة الخاصة في الحقيق
  .للقوانين التي تستخدم لتسيير المصالح الصناعية والتجارة

في مسألة الحصول على العقار طيلة السنوات األخيرة عنصر مرآزي 
النقاش الدائر حول قضية إنعاش االستثمار حيث عادة ما ينظر إلى العقار 

 . ل لالستثمار بسبب ندرته وظروف تسييرهعلى أنه عامل معرق
و ينتظر أن يمكن تطبيق القانون التوجيهي الجديد للعقار من توضيح الوضع 
القانوني للوعاء العقاري الجزائري، ويجيب على هذا االنشغال، حيث 
تجري حاليا عملية تأسيس بنك معطيات مرآزي على مستوى وزارة 

 . العقارالمساهمة وترقية االستثمار، خاص ب
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 إجمالية تقارب  منطقة صناعية، تغطي مساحة66وتوجد بالجزائر حاليا 
 هامة مجمدة داخل) عقارية(قدرات اإلشارة إلى أن  هكتار، وتجدر12800

 . المناطق الصناعية
  هكتار7300نشاط، تغطي مساحة إجمالية تقارب  منطقة 477وجد وت
  مستوى الواليات جهاز لجنة مساعدة وترقية االستثمار علىسمحوي

قطع لل  بالتراضياالمتيازصناعي عن طريق العقار البالحصول على 
. االستثماريةمشاريع الموجهة الستقبال التابعة ألمالك الدولة الرضية األ

 . نجاز المشروعى تنازل بمجرد إللهذا االمتياز أن يتحول إويمكن 
تابعة ألمالك ال راضياأل عن إمكانية التنازل 2006قانون المالية ويمنح 

 . الدولة لصالح المستثمرين وفق صيغة التراضي
 

 2010احتماالت النمو ألهم القطاعات في أفق . 3.1
   األشغال العمومية 1.3.1

برنامج دعم اإلنعاش  في إطار التنمية االقتصادية للجزائر، وفي سياق
م  استفاد قطاع األشغال العمومية من برنامج مه2004ـ2001 االقتصادي

في مجال البنى التحتية، نفس االهتمام جاء مع البرنامج التكميلي لتعزيز 
 حيث تم رصد مبالغ ضخمة إلنجاز 2009ـ 2005النمو االقتصادي 
 . مشاريع في القطاع

وفي هذا اإلطار فإن برنامج عمل األشغال العمومية يرتكز على إعادة بعث 
زلة عن مناطق مشروع إنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب، وفك الع

 . الهضاب العليا والمناطق الجنوبية وبناء مطارات وموانئ جديدة
 

   طاقة، آهرباء2.3.1
برامج االستثمار لشرآتي سوناطراك وسونلغاز للسنوات القادمة قدرت 
بعشرات الماليير من الدوالرات من أجل استغالل حقول جديدة ورفع نسب 

بناء أنابيب نقل غاز جديدة ورفع االسترجاع للمحروقات لألبار القديمة و
 .  الخطاقة إنتاج البتروآمياويات

ة او من خالل مشاريع شراآ) سونلغاز(وبالنسبة لشرآة الكهرباء والغاز
يتعلق األمر بإنجاز أو مصاحبة مخطط نمو عمليات االستثمار المباشر، و

و ما  وه)ما يعادل القدرة الحالية( ميغاوات 6000وإنتاج الكهرباء بحوالي 
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مضاعفة الشبكة فضال عن  مليار دوالر، 10تتجاوز  استثمارات يعني
 .  الحالية لتوزيع الغاز بثالث مرات

 
   صيدلة ومواد طبية3.3.1

 1,5متراآمة في مجال األدوية واألجهزة الطبية بـ التقدر الحاجات السنوية 
 . لسوق بالمائة من حاجة ا20ال يغطي اإلنتاج الوطني سوى ومليار دوالر، 

 
   صناعة 4.3.1

تعرف السوق الجزائرية ديناميكية آبيرة في مختلف المنتجات الصناعية، 
وال يغطي اإلنتاج الوطني سوى جزء صغير من حاجة سوق تقدر بأآثر من 

 آالت، قطع غيار، سيارات ( مليار دوالر بالنسبة للمواد الصناعية5
 ...).صناعية، منتجات نصف مصنعة، إلكترونيك

ستهالك السنوي من مادة الحديد تقدر بمليوني طن، وال يغطي اإلنتاج اال
من حاجة السوق، على الرغم من وجود طاقة نظرية  % 30المحلي سوى 

 .  مليون طن2,5تقدر بـ
 
 

   صناعات غذائية 5.3.1
من الناتج الوطني الخام، وواردات قيمتها % 12مع إنتاج زراعي ال يتعدى 

الحبوب، الحليب ومشتقاته والسكر والقهوة  مليار دوالر، خاصة 3
حاجة في والخضار الجافة،  تعاني الصناعة الغذائية من عجز آبير يجعلها 

 . إلستثمارت ضخمة
 

 قاعدية البنى ال  6.3.1
 وحدة سكنية سيتم إنجازها 1000000إلى جانب النشاطات المرتبطة بالسكن

تم إطالقها وأهمها إنجاز ، هناك العديد من البرامج الضخمة 2009في حدود 
 العشرات إلى آم، باإلضافة 1250الطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 
بري، الموانئ والمطارات، الجسور من المنشآت الفنية في مجال النقل ال

 .واألنفاق، السدود، المدن الجديدة
 

 :  خصص2009ـ2005 النمو البرنامج التكميلي لدعم
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 ...). ميترو، قطارات عالية السرعة، ترامواي(  مليار دج لقطاع النقل700
 ...). الطريق السيار شرق ـ غرب(  مليار دج لألشغال العمومية600
 ...). سدود، قنوات نقل المياه(  مليار دج للموارد المائية400
عالم (  مليار دج لتحديث القطاع االقتصادي على عالقة بالمجتمع350

 ...).  الريف، الفالحة
 كنولوجيات حديثة  ت7.3.1

تمثل الجزائر أآبر سوق للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في منطقة 
 مليون خط هاتفي 10: حوض المتوسط، وتم إطالق برنامج هام للتجهيز

 مليون جهاز حاسوب لتجهيز 3 مليون خط ثابت إضافي، وحوالي 3نقال، 
 . المؤسسات التربوية والبنوك واإلدارات والبيوت

في إطار  مليار دج تم تخصيصها في هذا الشأن من طرف الدولة 50
 مليار دج في 50تم تخفيض (. )2009ـ 2005( النموالبرنامج التكميلي لدعم

 ؟)هذا السكن
 
 االستثمار األجنبي في الجزائر . 2

 اإلطار القانوني والتأسيسي؟.  1.2
    تعريف االستثمار 1.1.2

 .ستثمارأختار المشرع تعريفا موسعا لال
 :وأخذ المشرع ثالثة أنواع لالستثمار

 توسيع  أواستحداث نشاطات جديدة التي تدخل في إطار صولاألـ اقتناء 
 .وسائل اإلنتاجهيكلة إعادة   أوإعادة التأهيل أو قدرات اإلنتاج

مساهمات نقدية، مساهمات (ـ المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومية
 ). أو تسيير خبراتاجي تكنولو تتمثل في جلبعينية

 . خوصصة آلية أوخوصصة جزئية في إطار  النشاطاتـ مواصلة
براءات، ( أو رخصامتيازاتـ االستثمارات المنجزة عن طريق منح 

 الصادر 03-01هي األخرى معنية باألمر التشريعي رقم ) عالمات الخ
 . ات االستثمار المتعلق بتطوير2001أغسطس  20بتاريخ 

دى الطويل في العمالت  غير مهدد بندرة على المائرياالقتصاد الجز
 التي يمكن أن  االلتزاماتىعل ال يعتمد تمويل االستثمارات عموماالصعبة،
 . التحويلمومخاطر عدمخاطر الصرف متحملة الشرآات األجنبية  تأخذها
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نشير إلى أن االستثمارات في شكل نظام البناء ـ التشغيل ـ التحويل والتي 
ا صاحب االمتياز تمويل االستثمار بالمشارآة في رأسالمال، يضمن فيه
 .   بالقدر الكافيةليست منتشر

في المقابل فإنه تم تسجيل عدة عمليات لتحويل الديون إلى أصول وخاصة 
ب المستثمرين من هذه ائر تبحث عن جذمع فرنسا وإيطاليا، وعليه فإن الجز

 . اشر عن االستثمارالدول عن طريق منحهم إمكانية التراجع المب
 تعتمد على إعادة شراء الجزائر 2004 مع فرنسا سنة  اعتمدتمثلمااآللية 

حقوقا على فرنسا مثل التي آانت على الجزائر لشرآات ترغب في 
عملية إعادة تم وت، ) على وجه الخصوصألستوم (االستثمار في الجزائر

من الحصول على بما يمكن المستثمرين شراء بسعر أعلى من سعر السوق ال
 في قيمة المشاريع المنجزة من هذا األخير ال يتم نقدا وإنما يمثل مقابال. ربح

 . قبل المستثمر
     حرية االستثمار والمساواة في المعاملة 2.1.2

تنجز االستثمارات بطريقة  " 03-01رقم  من األمر 4حسب نص المادة 
المقننة وحماية  نشاطاتمتعلقة بالحرة مع مراعاة التشريع والتنظيمات ال

وتعني النشاطات المقننة آل النشاطات الخاضعة إلى قواعد خاصة ، "البيئة
 . تنظمها القوانين والتنظيمات

ولمزاولة نشاط مقنن، على الشرآة الحصول على ترخيص أو اعتماد يسلم 
 . من طرف الجهات المختصة

شاطات التي ال عبارة حماية البيئة، االمتناع عن مزاولة النونفهم من 
 1983 فيفري 5لـ تتعارض والمبادئ التي حددها القانون اإلطار حول البيئة 

 . المعدل والمتمم
االنشغاالت األساسية للسلطات العمومية التي تمثل التنمية المستدامة إحدى 

وجي لريو دي الجزائر على اتفاقية التنوع البيولقبل مصادقة  تم تأآيدها
 .)1992 جوان 5(جانيرو
 ديسمبر 25 إنشاء مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستدامة في يشهد

د الطبيعية الموارحماية للسلطات الجزائرية لالطابع األساسي على 1994
 .ة اإليكولوجيوالثروة

يعامل "  من األمر 14مساواة في المعاملة فجاءت في المادة فيما يتعلق بال
ثل مايعامل به األشخاص األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب بم
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 والواجبات ذات الطبيعيون والمعنويون  الجزائريون في مجال الحقوق
 ".الصلة باالستثمار

يعامل جميع "على أن  من نفس المادة ضافة إلى ذلك نصت الفقرة الثانيةوإ
األشخاص الطبيعيين والمعنويين نفس المعاملة مع مراعاة أحكام االتفاقيات 

  ".لة الجزائرية مع دولهم األصليةالتي أبرمتها الدو
وبفضل هذه اإلجراءات األخيرة اصبح التشريع الجزائري مشجعا وليس 

القانون تشريعا للرقابة يقوم على أساس مبدأ الحياد آما آان الشأن مع 
 .1993 أآتوبر 5 الصادر في 12ـ93األمر التشريعي رقم السابق أي 

ب  إلى جذانون الجزائريالقيرمي على غرار التشريعات المحفزة، 
 لهذا عليه أن يوفر المعاملة الالئقة، أآيد أن هذه القطيعة في ،المستثمرين

، ولكن هي حصيلة منطقية امعبر عنهل المساواة في المعاملة غير مجا
 في االتفاقات المبرمة بين الجزائر والدول لةالمتمثآلليتين قانونيتين و

ة ثانية من خالل االتفاقية مع األصلية للمستثمرين من جهة، ومن جه
 . التي تعمل لصالح الدولة والمستثمر" الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار"

 اتفاقية ثنائية لحماية المستثمرين تضاف إلى 25الجزائر وقعت أزيد من 
 .االتفاقيات المتعددة األطراف التي وقعتها الجزائر في نفس السياق

وقع بين الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار وفي ما يتعلق باالتفاق الذي ي
والمستثمر فإن هذا األخير يتفاوض بشأنه بكل حرية بين الطرفين بعيدا عن 

 المصادقة السريعة وتتم القانون العام، إطار في  أي اتفاق يتماالنتماء إلى
ى جانب صدوره في الجريدة من طرف المجلس الوطني لالستثمار إلعليه 

المستثمر  الخدمات المقدمة من تكون فيه بعقد تبادلق األمر ويتعل .الرسمية
 والتي تكون مسجلة في  التي يتمتع بها بموجب القانونالمزايابمعوضة 

 . اتفاقية التأسيس
 

 ضمانات ـ الحماية ـ اتفاقيات موقعة من قبل الجزائر  3.1.2
نسجل في المقام األول أن هناك إجراء عاما يقضي بأنه إذا تم التصريح 

الستثمار األجنبي في إطار نظام معين، فإنه ال يمكن المساس به، حتى وإن با
 فإن أي مراجعة أو إلغاء يمكن 15وبناء على المادة . تم تعديل هذا النظام

إجراؤها في المستقبل ال تطبق على االستثمارات المنجزة إال إذا طلب 
 .  المستثمر ذلك صراحة
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سعى التنظيمات، فقد أو / التشريعات ووتحسبا لما قد يواجه المستثمر بسبب
  . إلى تحقيق استقرار مطلق لنظام االستثمارالمشرع

وبالتالي فإن أي ارتفاع في الضغط الضريبي، أو أي إجراءات جديدة في 
مجال الحقوق االجتماعية أو قانون الشرآات ال يمكن تطبيقها على 

 . االستثمارات قيد اإلنجاز
أن  يمكن المستثمر،التي تكون لصالح التشريعية ت التسهيالفإن المقابل، في 

إيجابي في  وهكذا يمكن الحديث عن استقرار. تمتد إليه إذا طالب بذلك
القانون، بحيث تكون فقط التدابير القانونية المستقبلية التي هي في صالح 

  .ثمر هي التي تكون قابلة للتطبيق عليهالمست
 ال يمكن أن تكون االستثمارات " فإنه 16من جهة أخرى وحسب المادة 

المنجزة موضوع مصادرة إدارية إال في الحاالت المنصوص عليها في 
 ".  التشريع المعمول به ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف

مطلب المستثمرين (لمستثمر األجنبيالخاصة لويوجد نوع أخر من الحماية 
 إلى ر والدولة الجزائريةتتعلق بإخضاع آل خالف بين المستثم) 1970منذ 

من المؤآد أن المبدأ العام يقضي بإعطاء االختصاص للمحاآم .      التحكيم
يقع على إقليم الدولة المحلية، علما بأن الخالف المتعلق باالستثمار 

المستقبلة، وأن القوانين القضائية الجزائرية المختصة تقوم بتعيين محاآم 
 . محلية بطريقة مباشرة

 فإنه أصبح 1993 افريل 25 في 09ـ93ر األمر التشريعي ومع صدو
يسمح ( ات الدوليةباإلمكان اللجوء إلى إدراج بنود تسوية في هذه االتفاقي

   ). خالل مؤسسات تحكيم من أوبالتحكيم بالتراضي
لالعتراف  الجزائر إلى اتفاقية نيويورك انضمتقبل صدور هذا النص 

قانون  (1958 جوان 10 الصادرة في وتطبيق قرارات التحكيم األجنبية
 ). 1988 جويلية 18 الصادر في 18ـ88

يعد في الحقيقية األول من نوعه منذ ( بعد ذلك صدر قانون جديد للتحكيم
صادقت الجزائر على معاهدة تسوية إذ ، )االستقالل في مجال التحكيم

رة في الخالفات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى الصاد
، )1995 جانفي 21 الصادرة في 04ـ95األمر رقم  ( 1965 جوان 18

باإلضافة إلى االتفاقية المتعلقة بإنشاء الوآالة الدولية لضمان االستثمارات 
 05ـ95األمر (1988 والتي دخلت حيز التطبيق سنة 1986في سبتمبر 
 ). 1995جانفي 21الصادرة في 
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 جزائر    تحويل رؤوس األموال في ال4.1.2

 المنجزة االستثماراتتستفيد :" 03ـ01 من األمر رقم 31نص المادة ت
بواسطة عملة صعبة حرة التحويل  من مساهمة في رأس المال انطالقا

 ومن ضمان نتظام ويتأآد من استيرادها قانونا،يسعرها بنك الجزائر با
مان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، آما يشمل هذا الض

المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية حتى وإن آان هذا 
 ". ايةدبر من الرأسمال المستثمر في البالمبلغ أآ
العتبارات ال بد من التمييزـ قع ا في الو.من مشاآلتطبيق هذا النص لم يخل 

ل بطريقة أخرى آ( رأس المالبين ، للتحويلتتعلق بتحديد الجزء القابل 
 مالالالتي تمثل قيمة رأس( الخاصةواألموال ) الوسائل المستعملة في اإلنتاج

األرباح غير وحتياطات االالرأسمال االجتماعي، : لشرآةالمملوك ل
 ). الموزعة

وحدها األموال التي دخلت إلى الجزائر في إطار االستثمار يمكن استخدامها 
ة للتحويل وليس مجمل آأرضية لحساب قيمة الرساميل والعائدات القابل

 . النفقات المستخدمة إلنجاز المشروع
لبيعها على حالتها ال تعطي الحق في  السلع والمنتجات استيرادمن جهة فإن 

 . تحويل العوائد التي حققتها
التي يتم على آل، إشكالية تنظيم سوق الصرف وحرآة رؤوس األموال هي 

أصبحت الوضعية لقد . طرحها عن طريق تحويل األرباح ورؤوس األموال
 جوان 6 الصادر في 03ـ05 رقم نظام بنك الجزائرأآثر وضوحا منذ اعتماد 

 . مارات األجنبيةث المتعلق باالست2005
 الحقيقية الصافية تحويل األرباح والفوائد والنواتجويحدد هذا النص آيفيات 

قم تصفية االستثمارات األجنبية المنجزة في إطار األمر رلللتنازل أو 
 . المذآور أعاله03ـ01

رخصة التحويل آانت " فإن ، 03ـ2000 مظلة النظام رقمفي حين، تحت 
ائر في ظرف ال يتجاوز الشهرين بدءا من تاريخ بنك الجزقبل من تعطى 

 ".إيداع الملف
تنفيذ بدون ب"  يلزم البنوك والمؤسسات المعتمدة 03ـ05 رقم أصبح النظام

د الناتجة عن التنازل عن االستثمار األجنبي، تأخير تحويل األرباح والفوائ
  . عالوات الحضور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة األجانبإلى جانب 
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 ينص على أن 03ـ05 رقم  فإن النظام03ـ2000النظام رقم ولكن مثل 
هي قابلة أيضا  )وطنية وأجنبية( األرباح الناتجة عن االستثمارات المختلطة

 . لمساهمة األجنبية في رأس المال اللتحويل بحصة تتوافق مع
بخصوص التنازل وتصفية االستثمار فإن التحويل يتم على أساس مساهمة 

سوى الجزائر  ولن يكون لبنك .الشريك األجنبي في قيمة المشروع اإلجمالية
 . لتحويالت المنجزة من طرف البنوك األوليةعلى ادور رقابي بعدي 

عمليات التحويل المسجل، رغم  ينهي ثقل  من شأنه أنإن تطبيق هذا النظام
ويتعلق األمر بتمكين بنك الجزائر :تبريرات هذا التأخير لم تكن مؤسسةأن 

تيراد رؤوس من الحصول على مجمل المعطيات المتعلقة بعمليات اس
األموال في حدودها إذ تستجيب لشروط إجراءات التحويل التي تكون الحقة 

   . لها
       
 زات الجبائية الممكن منحها للمستثمرين االمتيا2.2 

   امتيازات النظام العام 1.2.2
باإلضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية والجمرآية المنصوص 

 :عليها في القانون العام، يجوز للمستثمرين التمتع بالمزايا التالية
التي تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمرآية بشأن األجهزة المستوردة "ـ

 ؛"تدخل مباشرة في إنجاز المشروع االستثماري
اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي تدخل "ـ

 ؛"مباشرة في إنجاز المشروع االستثماري
اإلعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات الالزمة إلنجاز المشروع "ـ

  ".االستثماري
 
  امتيازات النظام الخاص   2.2.2 

تمنح مزايا خاصة للمشاريع االستثمارية التي تنفذ في المناطق التي تحتاج 
تنميتها إلى مساهمة خاصة من جانب الدولة والمشاريع االستثمارية التي 

قطاع المياه، الري، البناء، (ية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطنيتكون لها أهم
، وآذلك القطاعات )خال...الهياآل القاعدية للطرقات والموانئ والمطارات

 تستخدم التكنولوجيات النظيفة التي تساعد على حماية البيئة والموارد التي
 . استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددةالطبيعية، والتي تقتصد 
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مرحلة إنجاز االستثمار، ومرحلة دخوله قيد :يميز المشرع بين مرحلتين
، فإن المزايا الممنوحة للمستثمر فالنسبة لمرحلة إنجاز االستثمار. االستغالل

 :هي أربعة إشكال
 . ـ اإلعفاء من حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص آل المقتنيات العقارية

ـ تطبيق معدل مخفض بالنسبة لرسوم التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية 
 .   والزيادات في رأسالمال

الالزمة إلنجاز المشروع تتحمل الدولة جزءًا من تكاليف الهياآل األساسية ـ 
االستثماري أو آل التكاليف بعد تقييم المشروع من جانب الوآالة الوطنية 

 .لتنمية االستثمار
القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي على ضريبة الاإلعفاء من ـ 

 آانت مستوردة أو نجاز المشروع االستثماري، سواءتدخل مباشرة في إ
لمحلية حينما تدخل هذه السلع والخدمات في إنجاز من السوق امقتناة 

 القيمة المضافة؛على لضريبة لعمليات خاضعة 
مخفضة على السلع المستوردة التي تدخل تطبيق نسبة رسوم جمرآية ـ 

 .مباشرة في إنجاز المشروع االستثماري
الشروع في  سنوات بعد 10يعفى المشروع االستثماري لمدة وبعد اإلنجاز 

نشاطه الفعلي من الضرائب على الشرآات وضريبة الدخل التي لة ومزا
وعات اإلجمالية والرسم تخضع لها األرباح الموزعة والضرائب على المدف

 .على النشاط المهني
إعفاء الممتلكات غير المنقولة التي تدخل في إنجاز آما يستفيد المشروع من 

بدءًا من تاريخ ات  لمدة عشر سنوروع االستثماري من الرسم العقاريالمش
 .امتالآها

 إضافية على نحو يزيد من االستثمارات أو آما يستفيد أيضا من امتيازات
  .الكتهترحيل العجز ومد فترات االييسر إنجازها مثل السماح ب

 
  الهيئات المكلفة بترقية االستثمارات 3.2

  (C.N.I)  المجلس الوطني لالستثمار 1.3.2
 :ا رئيس الحكومة مهامها األساسية تتمثل فييتعلق األمر بهيئة يرأسه

 . تنمية االستثماراتلألولويات ا  وستراتيجيةاإلـ اقتراح 
  . ـ يفصل في المزايا الممنوحة في مجال االستثمار
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ـ يقترح على الحكومة آل القرارات واإلجراءات الضرورية لتطبيق 
 . إجراءات دعم وتشجيع االستثمار

  2001 سبتمبر 24 في  المؤرخ281ـ 01  رقمتنفيذيال سوممرويحدد ال
 . وسيره هتنظيمتشكيلة 

توصياته ال أو /للعلم أن المجلس ليس سلطة إدارية مستقلة، وأن قراراته و
 إلى المستثمر ولكنها موجهة للسلطات المكلفة بتطبيق ةتوجه مباشر

ير النصوص التشريعية حول ترقية االستثمار وفي المقام األول الوآالة لتطو
 .   االستثمار

 
      (A.N.D.I)الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار     2.3.2 

 تتمتع بالشخصية المعنوية سة الحكومةويتعلق األمر بهيئة تابعة لرئا
 : واالستقاللية المالية، لها صالحيات هامة تتمثل في
 . ـ ضمان ترقية االستثمارات، تطويرها ومتابعاتها

 .، إعالمهم ومساعدتهم)المقيمين وغير المقيمين(نـ استقبال المستثمري
 .ـ منح المزايا للمستثمرين

 . ـ ضمان احترام االلتزامات من طرف المستثمرين طيلة مرحلة اإلعفاء
ويوجد على مستوى الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار الشباك الوحيد 

(G.U)الذي يجمع آل اإلدارات والمصالح المعنية باالستثمار . 
جدير ذآره إن مهمة الشباك الوحيد هي ضمان تخفيف وتسهيل إجراءات 

ويكلفه المشرع في النهاية بالوضع قيد  .المشاريعتشكيل المؤسسات وإنجاز 
 .  المقررةالتطبيق التسهيالت والتخفيفات

 ال مرآزية شبابيك وحيدة) 6 (آانت هناك ستة  2006 جانفي 31إلى غاية 
 ).  ائر، البليدة، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلةالجز(على المستوى الوطني

 
 نظام الخوصصة  . 3
     سياسة الخوصصة 1.3 

بعد ستة أعوام فقط من انطالق الخطوات األولى للخوصصة، مع األمر رقم 
 المتعلق بخوصصة الشرآات العمومية، 1995 أوت 26 الصادر في 22ـ95

 04ـ01 األمر رقم وضعت السلطات العمومية سياسة جريئة من خالل
المؤسسات  يتعلق بتنظيم تسيير وخوصصة 2001 أوت 20الصادر في 

 . العمومية االقتصادية
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غيرها من مؤسسات اإلستراتيجية ومؤسسات الأصبح المشرع ال يفرق بين 
فكال النوعين أصبح قابال للخوصصة فضال عن . القطاع التنافسي

وآال النوعين من المؤسسات المؤسسات التي تضمن مهمة الخدمة العمومية 
تعتبر دعائم االقتصاد أو الصناعة ولهذا فإن عمال نوعيا يمكن أن تقوم به 
الدولة بشكل مؤقت حتى ال تكون هذه موجهة لخدمة المصالح األجنبية، ومن 

تهدف السياسة الجزائرية إلى تحسين . أجل المحافظة على نشاطها الرئيسي
 والقضاء على مديونية الخزينة يا الجديدةالتسيير والحصول على التكنولوج

 . تجاه بنك الجزائر
من أجل هذه األسباب ومن خالل شرآات تسيير مساهمات الدولة، تتفاوض 

 بحزم وحرص شديدين حول أسعار التنازل عن الشرآات بالصيغة الدولة 
التي تمكن وفقها عمليات الخوصصة من تحصيل مداخيل جديدة للخزينة 

 . العمومية
يع عمليات تشج إلى  السلطات العمومية على وجه الخصوصاسةسيرمي ت

 . الخوصصة في إطار سليم ونزيه
 أوت 20 الصادر في 04ـ 01من األمر  17وهو ما تنص عليه المادة 

يات الخوصصة التي يلتزم فيها المشتري أو المشترون عمل"  حيث 2001
 جزء من مناصب الحفاظ على آل أو أو/ و أو تحديثهابإصالح المؤسسة

يمكنها االستفادة من امتيازات خاصة يتم لشغل واإلبقاء على نشاط الشرآة، ا
 ". التفاوض بشأنها حالة بحالة

وبعبارة أخرى، الخوصصة المفيدة للمجموعة الوطنية هي التي تسمح 
مالية، تكنولوجية، (للمؤسسات الموجودة باالستفادة من مساهمة خارجية

ن  تطوير نشاطاتها، دعم قدراتها اإلنتاجية، خلق لتمكينها م) تسييرية
 . مناصب شغل جديدة

من جهة وحتى تتمكن الجزائر من احترام التزاماتها تجاه الهيئات المالية 
الدولية بصفة عامة وهيئات بروتون وودز بصفة خاصة، فإن سياسة 

في مجال اإلنتاج و المشلولة الخوصصة تمنع اإلبقاء على حياة الشرآات 
 .  أو المرهقة لدافع الضريبةمكلفةالفعالة والوغير المهجورة لشرآات ا
 

 التحضير للخوصصة   2.3
يجب أن تكون عناصر األصول  :" 04ـ01 من األمر 18حسب المادة 

 المعروضة للخوصصة، قبل آية عملية خوصصة، موضوع تقييم والسندات
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 19 أن المادة ، آما"من قبل خبراء، يقوم على مناهج متفق عليها عموما
 تخضع شروط نقل" تنص على أن

 ال يتجزأ من عقد التنازل الذي ءا الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جز
، وتشكل طرق تقييم "ات آل من المتنازل والمتنازل لهيحدد حقوق وواجب
 في عملية التحضير للخوصصة، وتستعمل حاليا ا محورياالمؤسسات جانب

 . ف الخبرة المالية والمحاسبيةثالث طرق للتقييم من طر
التي تقوم على األصول المحاسبية الصافية  الذمةطريقة وهناك في البداية 

 . المعدلة
 ة النقديات التدفقانطالقا من على قيمة الشرآة عتمدةوهناك أيضا الطرق الم

 . المحينة ةالمستقبلي
 . ةيطرق البورصهناك الوفي األخير 

سنة االنطالق الفعلي (1998العمومية منذ إن تجربة تقييم المؤسسات 
الذمة تمثل الحد األدنى في حين تظهر جليا أن طريقة ) لعمليات الخوصصة

 إال أننا نجد ،أن طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المحينة هي المفضلة
 .  لتحديد قيمة الشرآة إلى الطريقة األولى% 90بنسبة  اللجوء

 مجرد مشكل تقني في آل الحاالت، إذ يمكن يستقييم الشرآات العمومية ل
 . أن يدخل في الحساب اعتبارات سياسية واقتصادية

يكلف الوزير المكلف بالمساهمات  " 04ـ01 من األمر 22وحسب المادة 
بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه 

 :مجلس الوزراء بما يأتي
 ير قيمة المؤسسة أو األصول التي يعتزم التنازل عنها، ـ يكلف من يقوم بتقد

ـ يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصال حول العرض الذي تم 
  قبوله،

 ـ يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات آفيلة بضمان سرية هذه المعلومة، 
 الذي يحتوى ـ يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة

، وآذا آيفيات نقل لخصوص على تقييم األسعار وحدها األدنى واألعلىبا
 ". الملكية التي تم قبولها وآذا اقتراح المشتري

 
 
 

 طرق الخوصصة    3.3
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 أعاله أن عمليات الخوصصة يمكن  من األمر المشار إليه26وتنص المادة 
 : أن تتم آاألتي

ي البورصة، أو عرض العرض ف(ـ إما باللجوء إلى أليات السوق المالية
 ، )علني للبيع بسعر محدد

 إما بالمناقصات، ـ 
 عن طريق تشجيع المساهمة ـ إما باللجوء إلى البيع بالتراضي، وإما

  ). الخوصصة الجماهيرية(الشعبية
 لألحكام الخاصة بالتنازل لصالح فصل آاملمن جهة أخرى تم تخصيص 

 :األجراء من مؤسساتهماألجراء ونسجل ثالث إجراءات موجهة الستفادة 
 . على األآثر من رأس مال الشرآة % 10ـ الحصول مجانا على نسبة 

 . ـ يستفيد األجراء الذين يريدون استعادة مؤسساتهم من حق الشفعة
 . على األآثر من سعر التنازل% 15ـ تخفيض قدره 
 البورصة أو عرض علني بالقيد في السوق آلياتاللجوء إلى يمكن أن يترجم 

 وراقطرح أيكون دخول السوق بلبيع بسعر محدد، وفي الحالة األولى ل
 .   االستثمارية أو مستثمرين خواص مؤسسيينطرف مستثمرينمسعرة من 

وبالتالي يجب تحديد السعر وفقا  قيمة سوقية، ة فإن لها إذن مسعرالورقةإذا 
ر أن وتبقى هذه الطريقة نظرية على اعتبا. الستخدام طريقة تقييم معتمدة
 يمثل آل ا بطريقة بطيئة من خالل ثالث أوراقبورصة الجزائر تعمل حالي

 . بالمائة من رأس مال الشرآات المعنية % 20واحد منها 
 طبقا لقانون البورصة  وبالتاليتكون األوراق غير مسعرةفي اغلب الحاالت 

يوضع ملف مرجعي حول المؤسسة القابلة للخوصصة تحت تصرف 
في الحدود التي  جدا، نة مراقبة عمليات البورصة مفيدة لجالسوق، مهمة

  . لتنازل عنهااتقوم فيها بتحديد األسعار واألوراق القابل 
 في العملية إال بعد صدور أمر لجنة مراقبة عمليات البورصة، وال يتم البدء

 أو  األسهم بالبحث عن مستثمرين مؤسسيينوتقوم الهيئات المكلفة بإدراج
 األمر بعروض البيع العام، وتتمثل في قيام المؤسسة القابلة خواص، ويتعلق

 . للخوصصة بفتح جزء من رأسمالها للجمهور بسعر يحدد مسبقا
اللجوء إلى البيع بالتراضي يمثل بالنسبة للدولة التنازل عن مؤسسة عمومية 
لمتعامل خاص، من خالل التفاوض المباشر مع هذا األخير حول سعر 

 . سداد وشروط تنفيذ الخوصصة ومدة الالتنازل
 : يأخذ تشجيع المساهمة الشعبية شكلين
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نسبة معينة من ل) رة أو إلى مجموعة من المساهمينمباش(ـ البيع للعمال
 األسهم،

" ـ اقتراح بيع األسهم للجمهور عن طريق البورصة او عن طريق
 بتشجيع الجمهور على تمتاز هذه الطريقة، "الخوصصة بواسطة سندات

بال واالهتمام بظروف سوق رؤوس األموال، على اعتبار إنها خاضعة اإلق
لتطور سعر األسهم المعروضة، ولعب دور جاد في مسار التحول 

 . االقتصادي
من رأسمالها،  % 20أسهم ثالث شرآات بنسبة وتوجد حاليا في البورصة 

رياض وال) اعات صيدالنيةصن(وهي فندق األوراسي، مجمع صيدال
 . )مطاحن(سطيف

لنسبة للغالبية العظمى من المؤسسات األخرى، بمجرد إجراء عملية التقييم با
المحتملين يتم إعالن مناقصات ثم البدء في مفاوضات مع المشترين لها، 

شرآات تسيير المساهمة، في حالة الشرآات القابلة للخوصصة تحت رعاية 
ت بالنسبة ، وتحت غطاء وزارة المساهما500التي ال يتعدى عدد عمالها 

 .  عامل500للشرآات التي يفوق عدد عمالها الـ
مجلس تتم المصادقة عليه من قبل تم التفاوض بشأن المقترح، يعندما 

مساهمات الدولة الذي يقرر بكل سيادة قبول او رفض العرض، وفي حالة 
  .القبول يتم التفاوض حول  عقد التنازل ويتم التنازل عن الشرآة

   
 انونية لإلقامة في الجزائر األشكال الق. 4

  الشرآات التجارية 1.4
  باألسهم الشرآة   1.1.4

القانون التجاري الذي يعرفها على أساس يليها من  وما 592تحكمها المواد
إلى أسهم وتتكون من شرآاء ال يتحملون  مالها مقسم رأسشرآة "أنها 

ات، و يمكن ، وتعين بالضرورة محافظ حساب"إال بقدر مساهماتهمالخسائر 
 .  لالدخارلجوء العلنيال  من خاللإنشاء هذه الشرآات

 التي القوانين التي تحكم شرآات األسهماستعراض في هذا الذليل إال وال يتم 
 . طريق عدم اللجوء لالدخار العامال يتم تأسيسها عن 

 
 التأسيس 

 :الشروط الجوهرية
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 في قيد استعمالهابق  تسمية لشرآة ساختياراليجوز : التسمية االجتماعية
 تقييد ندتجاري من طرف شرآة أو مؤسسة أخرى، ويشترط عالسجل ال

صالحة لمدة ) التسمية(الشرآة في السجل التجاري تقديم شهادة عدم تسجيل
 .  اشهر6

، تحت تحفظ يةحربكل الغرض االجتماعي يتم تحديد : الغرض االجتماعي
ات مقننة، ولم يقدم المرآز احترام الشروط المحددة في حالة مزاولة نشاط

     . رموز لمدونة األنشطةخمسة الوطني للسجل التجاري حتى اليوم سوى 
ال يمكن أن يقل عدد الشرآاء عن سبعة، ماعدا الشرآات ذات : عدد الشرآاء

 . رؤوس األموال العمومية
باألسهم والتي ال شرآات ال رأس مال يجب أال يقل: رأس المال اإلجتماعي

 . ، يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل مليون دج1عن دخار العموميتلجأ لإل
على األقل من قيمتها ) 1/4(عند االآتتاب بنسبة الربعالنقدية األسهم  تحرر
مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار تحرير الفائض ويتم .  اإلسمية

مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب آل حالة، في أجل ال يمكن أن 
. في السجل التجاري الشرآة قيدسنوات ابتداء من تاريخ ) 5(يتجاوز خمس

  .  في حين تحرر األسهم العينية آاملة بمجرد إصدارها
 تكون األموال الناجمة عن االآتتابات النقدية محل إيداع :نقديةال المساهمة

 . إما لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا
يمين، تودع مبالغ االآتتاب في حساب مؤقت بالنسبة للمساهمين غير المق

 . يفتح بالعملة الصعبة لدى بنك جزائري باسم الشرآة قيد التأسيس
ين محافظ أو أآثر بناء على قرار العدالة إستجابة عييتم ت: عينيةال المساهمة

لطلب المؤسسين أو أحدهم، ليقوموا بتقدير قيمة الحصص العينية تحت 
 . تقريرهم بالقانون األساسيويتم إلحاق . مسؤوليتهم

 
 يةشروط الشكلال

 القوانين األساسية الموقعة من قبل جميع الشرآاء أو من:القانون األساسي
 . في عقود أصليةيجب أن تحرر) المتمتع بتفويض خاص(يمثلهم 

يتم تعيين أعضاء أول مجلس إدارة ومحافظ الحسابات في القانون األساسي 
يودع لدى سية مجسدة في عقد موثق أو عقد أصلي أو أثناء جمعية عامة تأسي

 . موثق
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شهادة عدم تسجيل : الوثائق المطلوبة من طرف الموثق لتأسيس شرآة
التسمية االجتماعية في قيد السجل التجاري للشرآة قيد التأسيس، عقد إيجار 

 . المحل بعنوان المقر اإلجتماعي للشرآة
 . المقيمينبيان إيداع مبالغ االآتتاب للشرآاء غير 

 
 : لكل شخص معنوي مساهم

ثلها باآتتاب أسهم في شرآة ـ محضر للهيئة المديرة للشرآة يسمح لمم
 .باألسهم

 .  لشرآة المساهمةـ شهادة تسجيل ا
 إذا آان ممثل الشرآة المساهمة غير مؤهل بموجب ـ تفويض خاص موثق

 . القانون األساسي
 . ساهمةـ نسخة من القوانين األساسية للشرآة الم

 
 : لكل شخص طبيعي مساهم

 . ـ مستخرج من سجالت الميالد
 . أقل من ثالثة اشهرعمرها  مستخرج من صحيفة السوابق العدليةـ 
 

 : أعضاء مجلس المراقبةألعضاء مجلس اإلدارة أو 
  . ـ مستخرج من سجالت الميالد

 . مستخرج من صحيفة السوابق العدليةـ 
 . ـ نسخة من بطاقة التعريف

 
 : تسجيل الشرآة في قيد السجل التجاري

 . الشخصية المعنويةللشرآة باآتساب التسجيل يسمح 
 :  الشرآةالوثائق الالزمة لتسجيل

 . لمرآز الوطني للسجل التجاريـ استمارة التسجيل ل
 . )بإسم الشرآة محرر( عقد ملكية أو إيجار المحل ـ 
 . محضر إثبات وجود المحل يحرره محضر قضائيـ 

 .ـ نسختين من القانون األساسي
إعالن نشر القوانين األساسية بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونية و يومية ـ 

 .وطنية
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 .  من قبل شرآة أخرىـ شهادة عدم تسجيل التسمية
 . ـ اعتماد في حالة ممارسة نشاط مقنن

 . ج من صحيفة السوابق العدلية بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارةـ مستخر
 

 : باألسهمشرآات المسيرو 
يمكن اختيار نموذجين لإلدارة من قبل المساهمين المؤسسين لشرآة 

 : باألسهم
 .مجلس إدارة ورئيسمع " على الطريقة الفرنسية" إدارة ـ 

 . مع مجلس مراقبة ومديرية" على الطريقة األلمانية" ـ إدارة 
 .  من مجلس إدارة ورئيسوتتشكل اإلدارة
 . األآثر عشر على وأثنييتكون من ثالث أعضاء على األقل : مجلس اإلدارة

 
 :التعيين

التأسيسية أو أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة  يتم إنتخاب
وتحدد مدة عضويتهم في القانون األساسي دون أن . الجمعية العامة العادية

 . سنوات) 6(يتجاوز ذلك ست 
) 5( الوقت إلى أآثر من خمسة ال يمكن لشخص طبيعي االنتماء في نفس

وال تشترط .  يوجد مقرها في الجزائرباألسهملشرآات امجالس إدارة 
 . الجنسية في التعيين لعضوية مجلس اإلدارة لشرآة باألسهم

شريطة اختيار ممثل دام عضوا بمجلس اإلدارة معنوي شخص يمكن تعيين 
لمدنية يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات ا

 . عضو بمجلس اإلدارة باسمه الخاصوالجزائية آما لو آان 
أن يقبل من الشرآة عقد عمل بعد تعينه فيها، اإلدارة ال يجوز لعضو مجلس 

عضو مجلس اإلدارة  المساهم في الشرآة أن يعين يجوز لألجيربالمقابل ال 
قا لمنصب نه ومطابيلى األقل لتعيإال إذا آان عقد عمله سابقا بسنة واحدة ع

 . فعليعمل 
ن األسهم التي يحوزها يحدد القانون األساسي العدد األدنى م: أسهم الضمان

أن تكون األسهم المملوآة لمجموع يجب لكن إدارة، آل عضو مجلس 
   . من رأس مال الشرآة % 20مثل على األقل أعضاء مجلس اإلدارة ت

، بما فيها األعمال تخصص هذه األسهم بأآملها لضمان جميع أعمال التسيير
 . إلدارة، وهي غير قابلة للتصرف فيهاأعضاء مجلس االخاصة بأحد 
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ينه مالكا للعدد ي فيه تععضو مجلس اإلدارة في اليوم الذي تمإذا لم يكن 
ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيال المطلوب من األسهم أو إذا توقفت أثناء توآيله 

 . الث أشهرتلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ث
اإلدارة في أي وقت من قبل جمعية يمكن تنحية أعضاء مجلس : التنحية

 . عامة عادية للمساهمين
يخول مجلس اإلدارة آل السلطات للتصرف في آل الظروف : السلطات

ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشرآة، ومع بإسم الشرآة، 
 . يات المساهمينمراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمع

ال يحتج على الغير بأحكام القانون األساسي التي تحد من صالحيات مجلس 
 . اإلدارة

تضامنية، الفردية أو المسؤولية يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة ال: المسؤولية
حسب الحالة، تجاه الشرآة و تجاه الغير، سواء في حالة مخالفة التشريعات 

 في حال ارتكاب أخطاء فردية متعلقة أو خرق القوانين األساسية، أو
 . بالتسيير

 على أعضاء مجلس اإلدارة تحت طائلة البطالن، ريحظ: االتفاقيات المقننة
 أو أن الحصول على قروض من الشرآة تحت أي شكل من األشكال،

 المكشوف أو بطريقة أخرى، يحصلوا منها على فتح حساب جاري لهم على
ها آفيال أو ضامنا احتياطيا اللتزاماتهم تجاه ر عليهم أن يجعلوا منآما يحظ

 .الغير
ال يجوز تحت طائلة البطالن عقد أي اتفاقية بين الشرآة وأحد القائمين 

 مجلس استئذانشرة أو غير مباشرة، إال بعد بإدارتها سواء آان بصورة مبا
 .   اإلدارة مسبقا، بعد   تقديم تقرير من مندوب الحسابات

بخصوص االتفاقيات التي تعقد بين الشرآة ومؤسسة  ويكون األمر آذلك
 أوأخرى وذلك إذا آان أحد القائمين بإدارة الشرآة مالكا شريكا أم ال، مسيرا 

قائما باإلدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم باإلدارة الذي يكون في حالة 
 . من الحاالت المذآورة أن يصرح بذلك لمجلس اإلدارة

ت أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن على محافظي الحسابا
 . االتفاقيات التي رخص بها المجلس

وال يجوز للقائم أو القائمين باإلدارة المعنيين أن يشترآوا في التصويت وال 
 . تؤخذ في االعتبار أسهمهم لحساب النصاب واألغلبية



   
 

 71

، همنشاطات عن مكافأةمجلس اإلدارة تمنح الجمعية العامة ألعضاء : مكافأةال
 عشر  وال يمكن أن يتجاوز مبلغ المكافآت الحضورمبلغا ثابتا سنويا عن بدل

القابلة للتوزيع بعد طرح االحتياطات المكونة تنفيذا لمداوالت األرباح 
 . الجمعية العامة والمبالغ المرحلة من جديد

يجوز لمجلس اإلدارة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوآاالت المعهود 
اإلدارة، وفي هذه الحالة يجب موافقة الجمعية العامة ألعضاء مجلس بها 

 .  على هذه العملية
يجوز لمجلس اإلدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقالت وآذا 

 . مصلحة الشرآةأعضاء مجلس اإلدارة لالمصاريف  التي أداها 
 إال إذا حضر  مجلس اإلدارةال تصح مداولة: واألغلبيةالقانوني النصاب 

نصف عدد أعضائه على األقل، وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات 
القانون األساسي على أغلبية أآثر، ويرجح صوت الحاضرين ما لم ينص 

القانون األساسي على خالف ة عند تعادل األصوات ما لم ينص رئيس الجلس
 . ذلك

 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 :  التعيين
ن أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا ينتخب مجلس اإلدارة من بي

 . طبيعيا وذلك تحت طائلة بطالن التعيين، آما يحدد مجلس اإلدارة أجره
 ة قابلمدة ال تتجاوز مدة نيابته آعضو مجلس اإلدارة وهييعين الرئيس ل

 .  لتجديدل
يمكن لمجلس اإلدارة فصل الرئيس في أي وقت، ويعد آل حكم : التنحية

 مخالف لذلك
 .   لم يكنآأن

تحت مسؤوليته، اإلدارة العامة يتولى رئيس مجلس اإلدارة : الصالحيات
 . للشرآة ويمثل الشرآة مع الغير

يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف مع 
مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولذا 

ة خاصة لمجلس اإلدارة وفي حدود موضوع السلطات المخصصة بكيفي
 . الشرآة
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ال يحتج على الغير باحكام القانون األساسي أو قرارات مجلس اإلدارة 
 . المحددة لهذه السلطات

 . تتشكل اإلدارة من مجلس المراقبة ومجلس المديرين
 مجلس المديرين

 : التعيين
) 5(مسةإلى خ) 3( مجلس مديرين مكون من ثالثةسهماألبيدير شرآة 

 . أعضاء على األآثر
 . ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة

يحدد القانون األساسي مدة عضوية مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح 
بين عامين وستة سنوات، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة 

 . تقدر مدة العضوية بأربع سنوات
وتحت  المديرين ويسند الرئاسة ألحدهم ء مجلسيعين مجلس المراقبة أعضا

 .يني طبيعاطائلة البطالن، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاص
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة عزل أعضاء 

 . مجلس المديرين
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم : الصالحيات

 .فالشرآة في آل الظرو
مع مراعاة السلطات التي ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشرآة 

 . لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمينيخولها القانون صراحة 
ال يحتج على الغير باحكام القانون األساسي أو قرارات مجلس المديرين 

  . المحددة لهذه السلطات
 إفالسها، يمكن أن يكون في حالة التسوية القضائية للشرآة أو :المسؤولية

 .  عن ديون الشرآةمجلس المديرين مسؤوال
تخضع آل اتفاقية تعقد بين شرآة ما وأحد أعضاء مجلس : االتفاقيات المقننة

المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشرآة إلى ترخيص مسبق من مجلس 
 . المراقبة

ؤسسة ويكون األمر آذلك بخصوص االتفاقيات التي تعقد بين الشرآة وم
، ، شريكاأخرى وذلك إذا آان أحد أعضاء مجلس المديرين في الشرآة مالكا

 .عاما لهذه الشرآة أو مديرا عضو إدارة ،مسيرا أو 
ر تحت طائلة البطالن المطلق للعقد على أعضاء مجلس المديرين غير يحظ

 الوجوه قروضا من  تحت أي وجه منااألشخاص المعنويين أن يقترضو
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ر عليهم أن يجعلوا منها آفيال أو ضامنا احتياطيا ظالشرآة، آما يح
  .   اللتزاماتهم الشخصية تجاه  الغير

االتفاقات المرخصة يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل 
 . مصادقة الجمعية العامةلويخضعها 

يات إلى الجمعية العامة يقدم مندوبوا الحسابات تقريرا خاصا عن هذه االتفاق
 . في شأن التقرير المذآورتبت التي 

يحدد عقد التعيين آيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ : ةلمكافأا
 . ذلك

حسب  يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته :النصاب القانوني واألغلبية
 . الشروط التي يحددها القانون األساسي

حبها، سلطة ال تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصا: صالحيات الرئيس
 . إدارة أوسع من تلك التي منحت لألعضاء اآلخرين في مجلس المديرين

 
  مجلس المراقبة

 : التعيين
أعضاء على األقل، ومن اثني ) 7(يتكون مجلس المراقبة من سبعة

  .ين أو معنوييني طبيعا، يمكن أن يكونوا أشخاصعلى األآثر) 12(عشر
جمعية العامة العادية أعضاء مجلس تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو ال

) 6( تحدد فترة وظائفهم بموجب القانون األساسي دون تجاوز ستالمراقبة،
 ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون األساسي على خالف سنوات،

  .ذلك
 . ال يمكن ألي عضو من مجلس المراقبة االنتماء لمجلس المديرين

المقررة بخصوص لتلك ديدها مطابقة عددها وطريقة تح: اتأسهم الضمان
 . مجلس اإلدارة

  .  في أي وقت أن تعزل أعضاء مجلس المراقبةلجمعية العامةيمكن ل: التنحية
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشرآة، ويمكن ان :الصالحيات

يخضع القانون األساسي إبرام العقود التي يعدها لترخيص مجلس المراقبة 
 . مسبقا

يقوم المجلس في أي وقت بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه أن 
 .يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة
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 تطبق على أعضاء مجلس المراقبة نفس النصوص :االتفاقيات المقننة
  . المطبقة على أعضاء مجلس اإلدارة، آما أن المسؤوليات متساوية

عضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا عادية منح أكن للجمعية العامة اليم:ةالمكافأ
 . آأجر مقابل نشاطهم، ويقيد مبلغ هذا األجر في تكاليف االستغالل

يصوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوآاالت 
 . المعهودة ألعضاء هذا المجلس

بحضور إال   مجلس المراقبينتداوالتصح مال   :النصاب القانوني واألغلبية
 . نصف أعضائه على األقل

تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص القانون 
   . األساسي على أغلبية أآثر ويرجح صوت الرئيس عند تعادل األصوات

ينتخب مجلس المراقبة على مستواه، رئيسا يتولى استدعاء المجلس : الرئاسة
 .دة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبةوإدارة المناقشات، وتعادل م

 
 حقوق المساهمين

 حق اإلعالم 
ضع و يبلغ المساهمين ي على مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أنيجب 

نهم من إبداء الرأي عن لتمكيتحت تصرفهم آل المعلومات وقائمة الوثائق 
 . ار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشرآةدراية وإصد
 : سة حق االنتخابطرق ممار

يجوز أن يحدد القانون األساسي عدد األصوات التي يحوزها آل مساهم في 
الجمعيات، بشرط ان يفرض هذا التحديد على جميع األسهم دون تمييز فئة 

 . عن أخرى
مجلس  باستدعاء مجلس اإلدارة أو خالل الجمعيةقرارات المساهمين تتخذ 
 .  ية يوما قبل انعقاد الجمع30ديرين، الم

 : ـ الجمعية غير العادية
وحدها بصالحيات تعديل القانون  غير العادية عامةالجمعية التختص 

األساسي في آل أحكامه، ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن، ماعدا 
العمليات الناتجة عن تجمع األسهم التي تمت بصفة منتظمة، وال يصح 

ضرين أو الممثلين، يملكون النصف تداولها إال إذا آان عدد المساهمين الحا
على األقل من األسهم في الدعوة األولى وعلى ربع األسهم ذات الحق في 

 . أثناء الدعوة الثانيةالتصويت 
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 . وتبث الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي األصوات المعبر عنها
 

 : ـ الجمعية العامة العادية
ى إال إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو ال يصح تداولها في الدعوة األول

الممثلين على األقل ربع األسهم التي لها الحق في التصويت، وال يشترط أي 
 .نصاب في الدعوة الثانية

 . وتتخذ قراراتها بأغلبية األصوات المعبر عنها
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل في السنة خالل الستة 

 .قفل السنة المالية للتصديق على الحسابات تسبق أشهر التي
ويقدم مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين إلى الجمعية العامة بعد تالوة 

فضال عن . تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة
  .تقريرهمل الحسابات تقديم مندوبي

 األول في  البندعليها في المصادق لشرآةالحسابات اإلجتماعية لتودع 
المرآز الوطني للسجل التجاري خالل الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية 

 . العامة عليها، ويعد اإليداع بمثابة إشهار
 : الحقوق المالية

 األسهم، وفي حالة التصفية في توزيع أرباحللمساهمين العاديين الحق في 
 . فائض التصفية بالتناسب مع مساهمتهم

 
  سهم األعنطريقة التنازل 

 للغير بأي وجه  اإلسمية األسهمالتنازل عنيجوز عرض :شروط المضمون
آان على الشرآة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون األساسي، مهما 

 سواء لزوج أو أصل أو التنازلتكن طريقة النقل، ما عدا حالة اإلرث أو 
 . فرع

على الهيئات المؤهلة في المقترح، يتعين متنازل لها الشرآة الإذا لم تقبل 
 . في أجل شهرينإبالغ الرفض الشرآة 

 في الممارسة الجزائرية سمية يتمالتنازل عن األسهم اإل: شروط الشكل
تثبيتها  الغير إال بعد ال يمكن االحتجاج بها على الشرآة أو علىموثقة بعقود 

 . موجب موثقمن الشرآة أو قبولها  ب
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، ويحتفظ بخمس سعر  %)2,5( قيمتهايخضع عقد التنازل لحقوق تسجيل
 تنازلأسابيع على سبيل ضمان ضريبة ال) 6( الموثق لمدة ستةالبيع لدى 

 . لصالح الخزينة العمومية
 تعديل رأس مال الشرآة 

 رأس مال الشرآة إما بإصدار أسهم جديدة تتم زيادة: زيادة رأس المال
يمة اإلسمية لألسهم برفع القبقرار من الجمعية العامة االستثنائية، أو 

 .  بإجماع المساهمين، يتم إقراره الموجودة
 : وتتم الزيادة

 ـ إما نقدا 
 ومستحقة األداء من الشرآةحقوق سائلة ـ إما بالمقاصة مع 

 ـ إما بضم االحتياط أو األرباح أو عالوات اإلصدار
 ـ إما بما يقدم من حصص عينية 

 يازات أو بدونها بامتسواء آان ذلك ـ إما بتحويل السندات 
في زيادة رأس المال، لكن يجوز للجمعية  سلطة البتمجلس اإلدارة ال يملك 

 . بهذا الشأن الخاصةالسلطات آل العامة أن تفوض لمجلس اإلدارة 
 . العملية الخاصة برفع رأسالمالالكيفيات القانون د يحد

ين التنازل  حق األفضلية في االآتتاب، ويمكن للمساهم منلمساهمينيستفيد ا
 . عن حق األفضلية بصفة فردية

 
 : تخفيض رأس المال

تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التي يجوز لها أن 
تفوض لمجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، آل الصالحيات 
لتحقيقه، غير أنه ال يجوز لها في أي حال من األحوال أن تمس بمبدأ 

 .  بين المساهمينالمساواة
ضا في رأس المال إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفي

ثلي أصحاب األسهم والدائنين الذين يكون مخسائر فإنه يجوز لمغير مبرر ب
دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة بالمرآز الوطني للسجل التجاري، 

 . وماأن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثالثين ي
 

 المال خسارة ثالثة أرباع رأس 
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وثائق الإذا آان األصل الصافي للشرآة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في 
إلى اقل من ربع رأس مال الشرآة، فإن مجلس اإلدارة أو مجلس محاسبية ال

المديرين، حسب الحالة، ملزم في خالل األشهر األربعة التالية للمصادقة 
فت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية غير العادية على الحسابات التي آش

 . للنظر فيما إذا آان يجب اتخاذ قرار حل الشرآة قبل حلول األجل
إذا لم يتقرر الحل، فإن الشرآة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل السنة المالية 

تحقيق الخسائر، ومع مراعاة ر التي تلي السنة التي تم فيها الثانية على األآث
لخسائر التي لم يساوي على األقل مبلغ ابمقدار تنظيم بتخفيض رأسمالها ال

  في هذا األجلاألصل الصافييعد تكوين ، إذا لم تحمل على االحتياطات
 . بقدر يساوي على األقل ربع رأسمال الشرآة

 
 تحويل شرآات المساهمة 

 : التحويل
 عند تا آانخر إذآيجوز لكل شرآة مساهمة أن تتحول إلى شرآة من نوع 

تمت المصادقة من التحويل، قد مر على إنشائها سنتان على األقل وتاريخ 
 . وأثبتت موافقة المساهمين عليها. قبل المساهمين على ميزانية هاتين السنتين

 على تقرير مندوبي الحسابات الذي يؤآد على أن يتخذ قرار التحويل بناء
 . لشرآةتساوي على األقل رأس مال ااألصول الصافية 

 . يتطلب التحويل إلى شرآة تضامن موافقة آل الشرآاء
يتقرر التحويل إلى شرآة توصية بسيطة أو شرآة مساهمة حسب الشروط 

الذين المنصوص عليها لتعديل القانون األساسي وبموافقة آل الشرآاء 
 . يقبلون أن يصبحوا شرآاء متضامنين

وفقا للشروط المقررة لتعديل ويتم التحويل إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة 
 . القانون األساسي لهذا النوع من الشرآات

 
 االنفصال دماج ـ اإل
للشرآة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شرآة أخرى أو أن تساهم في  

 . تأسيس شرآة جديدة بطريقة الدمج
آما لها أن تقدم ماليتها لشرآات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شرآات 

ة بطريقة اإلدماج واالنفصال، آما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشرآات جديد
 . جديدة بطريقة االنفصال



                                                                                                       
 

 78

يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين شرآاء ذات 
 . ةل مختلفاشكأ

ويجب أن تقررها آل واحدة من الشرآات المعنية حسب الشروط المطلوبة 
 . اسيةفي تعديل قوانينها األس

إذا آانت العملية تتضمن إحداث شرآات جديدة، يتعين تأسيس آل واحدة 
 . منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشرآة الموافق عليها

 
  باألسهمشرآات الحل 

ماعدا أشكال التصفية القضائية، تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل 
 . شرآة المساهمة الذي يتم قبل حلول االجل

 
 مراقبة شرآات المساهمة 

ين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أآثر يجب أن تع
لمدة ثالث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف 

 . الوطني
 أي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر دونوتتمثل مهمتهم الدائمة، 

آما يدققون في . اقبة انتظام حسابات الشرآة وصحتهالشرآة وفي مرقيم او
صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب 
الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين، حول الوضعية المالية للشرآة 

 . وحساباتها
. ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشرآة والموازنة، وصحة ذلك

. إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمينمما ويتحقق مندوبو الحسابات 
ويجوز لهؤالء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها 

 .   الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجالاستدعاءآما يمكنهم . مناسبة
 

 ) م.م.د.ش(   الشرآة ذات المسؤولية المحدودة 2.1.4
 وما يليها من القانون التجاري، وتؤسس من شخصين 564تخضع للمواد  

 .أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموه من حصص
 

 التأسيس 
 شروط المضمون 
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اليجوز اختيار تسمية للشرآة سبق استعمالها في قيد : التسمية االجتماعية
أخرى، ويشترط عند تقييد السجل التجاري من طرف شرآة أو مؤسسة 

صالحة لمدة ) التسمية(الشرآة في السجل التجاري تقديم شهادة عدم تسجيل
 .  أشهر6

الغرض االجتماعي حر، تحت تحفظ احترام الشروط : الغرض االجتماعي
 . ددة في حالة مزاولة نشاطات مقننةالمح

ال شخصا إذا آانت الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، ال تضم إ:عدد الشرآاء
مؤسسة ذات الشخص الوحيد " تسمى هذه الشرآة " آشريك وحيد"واحدا 

 ". وذات المسؤولية المحدودة
ال يصوغ أن يتجاوز عدد الشرآاء في شرآة ذات مسؤولية محدودة عشرين 

ا وجب شريكا، وإذا أصبحت الشرآة مشتملة على أآثر من عشرين شريك
، وعند عدم تطبيق ذلك تنحل حدة اجل سنة وا فيباألسهمتحويلها إلى شرآة 

الشرآة، ما لم يصبح عدد الشرآاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين 
    .  شريكا أو اقل

 
الشرآة ذات المسؤولية  أن يكون رأس مال ال يجوز: رأس المال االجتماعي

 دج، وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة 100000المحدودة أقل من 
يجب أن يتم االآتتاب بجميع .  دج على األقل1000 مبلغها اسمية متساوية

الحصص من طرف الشرآاء وأن تدفع قيمتها آاملة سواء آانت الحصص 
 .  وال يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل. عينية أو نقدية

تودع األموال الناتجة عن االآتتابات النقدية وقائمة : نقديةال المساهمة
 المحرر موثقاللغ التي يدفعها آل مكتتب، لدى المكتتبين، مع ذآر المبا

للقانون األساسي، أما بالنسبة للشرآاء غير المقيمين فتودع في حساب 
مفتوح بالعملة الصعبة لدى بنك جزائري باسم الشرآة قيد التأسيس، وتسلم 

 . مبالغ الحصص إلى مدير الشرآة بعد قيدها في السجل التجاري
يتضمن القانون األساسي ذآر قيمة الحصص  يجب أن :عينيةال المساهمة

العينية المقدمة من الشرآاء ويتم ذلك بعد اإلطالع على تقرير ملحق بالقانون 
األساسي يحرره تحت مسؤوليته المندوب المختص بالحصص والمعين بأمر 

 . من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين
ه الغير عن القيمة يكون الشرآاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجا
  . المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشرآة
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 الشروط الشكلية
يجب جميع الشرآاء، القوانين األساسية الموقعة من قبل  :القانون األساسي

 .أن تحرر في عقود موثقة
ال تتمتع الشرآة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في :ترقيم الشرآة

   . تجاريالسجل ال
 . الشرآات األسهم لقيدالوثائق المطلوبة هي نفسها طلوبة الوثائق الم

  
 التسيير 
يدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص  :التعيين
  . نطبيعيي

 . ويجوز اختيارهم خارجا عن الشرآاء
تخذ ويعينهم الشرآاء في القانون األساسي أو خالل الجمعية العامة التي ت

 . القرارات من الشرآاء الذين يمثلون أآثر من نصف رأسمال الشرآة
يمكن عزل المدير بقرار من الشرآاء الممثلين أآثر من نصف : التنحية

وإذا قرر العزل . رأسمال الشرآة ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن
 . من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر الالحق

زل المدير من طرف المحاآم لسبب قانوني بناء على طلب يجوز أيضا ع
 . آل شريك

 
 الصالحيات

 وعند سيرينيحدد القانون األساسي سلطات الم:في العالقات بين الشرآاء
أن يقوم بكافة أعمال يمكنه  في القانون األساسي، عدم تحديد سلطات المسير

 .  اإلدارة لصالح الشرآة
 واحد منهم بالسلطات في تمثيل الشرآة،  يتمتع آلوعند تعدد المسيرين

 . ويحق لكل واحد منهم أن يعارض في آل عملية قبل إبرامها
للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف : في العالقات مع الغير

باسم الشرآة من دون إخالل بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة 
 . للشرآاء

ر التي لم تدخل في نطاق موضوع تكون الشرآة ملزمة بتصرفات المدي
الشرآة ما لم تثبت أن الغير آان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع 
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 أن نشر نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر عنذلك أو أنه لم يخف عليه 
 . القانون األساسي آاف لوحده لتكوين ذلك اإلثبات

ساسي والمحددة ال احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون األ
 . لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة

 يتمتع آل واحد منفردا بالسلطات، وال اثر لمعارضة أحد عند تعدد المسيرين
المديرين لتصرفات مدير أخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل على أنهم آانوا 

 . على علم بها
 

 المسؤولية 
تجاه الشرآة أو ا حسب الحالة فرادى أو تضامني مسؤولين سيرونيكون الم

ا القانون أو عن مخالفة اإلجراءات الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذ
 عن إنتهاك القانون األساسي أو األخطاء التي يرتكبونها أثناء أوالقانونية 
  .  تسييرهم

ولكنه يعاقب . المديرال يمنع القانون صراحة عقد أي اتفاقية بين الشرآة و
ر المتورط في استعمال أمالك الشرآة ألغراض شخصية، أو جنائيا المدي

 .  غير مباشرةأولتفضيل شرآة أخرى تربطه بها عالقة مباشرة 
ناء  أن تقرر بإفالس شرآة عن نقص في األصول يمكن للمحكمةإذا أسفر 

الذي طلب وآيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر على 
 أآانوا من الشرآاء أم ال، أو من  سواء المسيرينيعينه إما على آاهل

 .  أم الاءراألج
آي يتخلصوا من المسؤولية  ورطينتالشرآاء الموإلخالء ذمة المسيرين و

على أنهم بذلوا في إدارة شؤون  على عاتقهم، عليهم إقامة الدليلالملقاة 
 . الشرآة ما يبذله الوآيل المأجور من النشاط والحرص

 
 ء حقوق الشرآا

 : الحق في اإلعالم
لجميع الشرآاء الحق في الحصول على نسخ من التقرير الصادر عن 
عمليات السنة المالية، وبعض الوثائق خاصة الوثائق المحاسبية، للمصادقة، 

 . معتمدويمكن االستعانة بخبير
 طرق ممارسة حق االنتخاب
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، باستدعاء تصدر قرارات الشرآاء في جمعيات يعقدونها: بواسطة الجمعيةـ 
عدة شرآاء يمثلون على األقل ربع رأسمال الشرآة قبل شريك أو المسير 

  . من انعقاد الجمعيةاألقلخمسة عشر يوما على 
أو زوجه وال يسوغ له أن ينيب عنه لكل شريك أن ينيب عنه شريكا أخر 

   . آان القانون األساسي يعين شخصا أخرشخصا أخر إال إذا 
إذا القانون باستشارة مكتوبة للشرآاء يسمح : توبةـ بواسطة استشارة مك

 .  أجاز ذلك القانون األساسي
 :  على الحساباتصادقةللمـ الجمعية العامة السنوية 

في الجمعيات أو خالل االستشارات الكتابية من واحد أو أآثر  القرارات تخدت
 .يمثلون أآثر من نصف رأسمال الشرآةمن الشرآاء الذين 

ادر عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب االستغالل التقرير الص
العام وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين تعرض على جمعية 

 . الشرآاء للمصادقة عليها في اجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة المالية
 . همباألسشرآات لبالنسبة لالمحددة شروط إيداع ونشر الحسابات هي نفسها 

 
 : الجمعية غير العادية

ال يجوز إدخال أي تعديل على القانون األساسي إال بموافقة أغلبية الشرآاء 
أرباع رأسمال الشرآة، يجب أن تكون قرارات الجمعيات ثالثة التي تمثل 

، ماعدا غير العادية مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشرآة
  .حصص للغير حالة التنازل عنفي 

 
 : الحقوق المالية

 وتحدد  األسهم،أرباح في  بطريقة متساويةالحقم .م.ذ.في شللمساهمين 
 ما عدا ذلك يتم  باالنتخاب في جمعية عامة،رباح هذه األطريقة دفع 

 .  من قبل المسير أو المسيرينتحديدها
 خالل األشهر التسعة التي تعقب إغالق الحسابات، رباحيجب أن يتم دفع األ

 .   من العدالةاب تمديد الفترة قرارويتطل
 .  لصالح الشرآاءهذه الفترة تخصيص فائدة ثابتة أو غيرهاويمنع خالل 

 
  الحصص االجتماعيةالتنازل عنطريقة 
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 نقلها بحرية عن طريق الحصص اسمية يمكنتكون :شروط المضمون
اج  بكل حرية بين األزوالتنازل عنهااإلرث أو بين الشرآاء، آما أنه يمكن 

 . واألصول والفروع، إال في حال وجود نص في القانون األساسي يمنع ذلك
ألشخاص األجانب إال بموافقة التنازل عن حصص الشرآاء لال يجوز 

 .  أغلبية الشرآاء التي تمثل ثالثة أرباع رأس مال الشرآة على األقل
ثة ، يتحتم على الشرآاء في اجل ثالالتنازلفإذا امتنعت الشرآة عن قبول 

 يعلموا عن شراء الحصص التي أشهر اعتبارا من االمتناع أن يشتروا أو
 خبير معتمد معين إما من قبل األطراف، وإما عند عدم حصول يقيمها

حكمة بناء على طلب الطرف الذي االتفاق فيما بينهم بأمر من رئيس الم
 . ه التعجيلينيع

ي نفس األجل قرر ف أن تز أيضا للشرآة برضا الشريك المتنازليجو
تخفيض رأس مالها بمبلغ حصص قيمة هذا الشريك وشرائها من جديد 

          . الثمن المعين حسب الشروط الواردة أعالهالحصص ب
 

 الحصص االجتماعية إال بموجب التنازل عنال يمكن إثبات : شروط الشكل
 . عقد رسمي

م الشرآة بها أو الوال يسوغ االحتجاج على الشرآة أو الغير بها إال بعد إع
 . قبولها للتنازل بعقد موثق

، ويحتفظ بخمس سعر  %)2,5( لحقوق تسجيل قيمتهايخضع عقد التنازل
أسابيع على سبيل ضمان ضريبة ) 6(البيع من طرف الموثق لمدة ستة

 .  الجزائرية لصالح الخزينة العموميةتنازلال
 

 تعديل رأس مال الشرآة 
الشرآاء بزيادة أو خفض رأسمال الشرآة  تأذن جمعية :زيادة رأس المال

يمكن أن تكون زيادة . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون األساسي
هتلك سترأسمال الشرآة عن طريق االآتتاب بقبول حصص نقدية أو عينية، 

المالية الخامسة  زيادة رأسمال على أقصى تقدير عند نهاية السنة مصاريف
 . ر الزيادة إقرابعد تلك التي تم فيها
 جمعية الشرآاء بتخفيض رأسمال الشرآة، وال ترخص: تخفيض رأس المال

 . يجوز بأي حال من األحوال أن يمس التخفيض بمساواة الشرآاء
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وفي آل الحاالت البد أن . مال بالخسائرال يمكن تبرير تخفيض رأس ال
لدائني الشرآة الحق في معارضة تخفيض . يعتمد من قبل محافظ حسابات

رأسالمال في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع قرار الجمعية العامة 
ويكون قرار المحكمة إما برفض المعارضة أو األمر بتسديد . بالتخفيض

 .  الديون أو بتكوين ضمانات إذا عرضتها الشرآة وتم اعتبارها آافية
لجمعية التي ر شراء حصصها الخاصة من قبل شرآة، غير انه يجوز ليحظ

رخص للمسير  بخسائر، أن تغير المبررالمال  لتخفيض من رأسقررت ا
 .بشراء عدد معين من الحصص إلبطالها

 
 : ثالثة أرباع رأس المالخسارة 

 استشارة  الشرآة يجب على المسيرينفي حالة خسارة ثالثة أرباع رأس مال
 في عين إصدار قرار بحل الشرآة، ويجبالشرآاء للنظر في ما إذا آان يت

لحاالت إشهار قرار الشرآاء في صحيفة معتمدة لتلقي اإلعالنات جميع ا
القانونية في الوالية التي يكون مرآز الشرآة الرئيسي تابعا لها وإيداعه 
بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المرآز تابعا لها وقيده بالسجل 

 .التجاري
  

  الشرآة ذات المسؤولية المحدودة تحويل
ريكا وجب الشرآة مشتملة على أآثر من عشرين شالتحويل إذا أصبحت 

 .  في اجل سنةتحويلها إلى شرآة باألسهم
عند عدم ذلك تنحل الشرآة ما لم يصبح عدد الشرآاء في تلك الفترة من 

  . الزمن مساويا لعشرين شريكا على األقل
جب  محدودة إلى شرآة من شكل أخر يإن تحويل شرآة ذات مسؤولية

لجمعيات العامة غير العادية، مسبوقة غلبية المطلوبة في اتصويت عليه باألال
تحويل إلى شرآة تضامن التي تتطلب بتقرير خبير معتمد، باستثناء ال

 .  لشرآاءالموافقة بإجماع ا
 

 اإلدماج ـ االنفصال 
شرآة تبتلع ولو في حالة تصفيتها، أن ذات المسؤولية المحدودة  للشرآة 

 .  شرآة جديدة بطريقة الدمجأخرى أو أن تساهم في تأسيس
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 أو تساهم معها في إنشاء تساهم بذمتها في شرآات موجودةآما لها أن 
آما لها أخيرا أن تساهم بذمتها شرآات جديدة بطريقة اإلدماج واالنفصال، 

 . شرآات جديدة بطريقة االنفصالفي 
  ذاتيها في المادة المتقدمة بين شرآاتيسوغ تحقيق العمليات المشار إل

 . شكل مختلف
ويجب أن تقررها آل واحدة من الشرآات المعنية حسب الشروط المطلوبة 

 . في تعديل قوانينها األساسية
إذا آانت العملية تتضمن إحداث شرآات جديدة، يتعين تأسيس آل واحدة 

 .  الموافق عليهاأشكال الشرآاتمنها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من 
 

 ية المحدودةحل الشرآات ذات المسؤول
خسارة ثالثة أرباع رأس المال ( إضافة إلى مختلف حاالت الحل القانوني

حل ينتج ) االجتماعي، تخفيض رأس المال إلى أقل من الحد األدنى القانوني
 . من الشرآاءبقرار  القانون األساسي أو  تنفيذ أحكامالشرآة عن
د الشرآاء أو احوفاة شرآة ذات المسؤولية المحدودة نتيجة الال تنحل 

 . االجتماع في يد واحدة لكل حصص الشرآة
 

  المحدودة ة   المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولي3.1.4
 ديسمبر 27 الصادر في 27ـ96أقر القانون الجزائري من خالل األمر رقم 

 . ، مبدأ الشرآة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة1996
 وما تبعها من القانون التجاري المتعلقة 564اد وعدل األمر المذآور المو 

 . بالشرآة ذات المسؤولية المحدودة
آانت الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، ال تضم إال شخصا واحدا إذا 

مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات " آشريك واحد، تسمى هذه الشرآة 
 ". المسؤولية المحدودة

آة ذات المسؤولية المحدودة وتعد المبادئ القانونية وطرق عمل الشر
 : والشرآة ذات الشخص الوحيد، هي نفس المبادئ فيما عدا النقاط التالية

 
ال يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إال في شرآة : الشريك* 

يجوز لشرآة ذات مسؤولية أن يكون واحدة ذات مسؤولية محدودة ، وال 
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حدودة مكونة من شخص آشريك وحيد شرآة أخرى ذات مسؤولية مها في
 .واحد

لشريك يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشرآاء، ال يجوز ل
 المتخذة عوض الجمعية ومكانها في هالوحيد تفويض سلطاته، وتدون قرارات

 . سجل
يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية، بعد 

أشهر اعتبارا من اختتام السنة ) 6( في أجل ستةتقرير محافظي الحسابات
 . المالية

 
مسيرا للشرآة، ويمكن أن يعين الشريك الوحيد يمكن أن يكون : المسير* 

  . مسيرا من خارج الشرآة
  الشرآاءميثاق: ختلف الشرآاتقاعدة مشترآة لسير م

  بينميثاق إعداد المستقبليون في شرآة أن يبادروا إلىينصح الشرآاء 
 . شرآاء أو بروتوآول إتفاقلا

مدة  للشرآة خالل ية التجارية والتسييرالكيفياتتحديد ى لإويهدف األول 
هتم بكيفيات أما الثانية فت. حياتها وهذا هو ميثاق الشرآاء في معناه الضيق

وفي هذه الحالة . ءالمستقبلي للشرآاة، بهدف تحديد االتفاق إنشاء الشرآ
 . تضمنه القوانين األساسية سلفا ما ستاألخيرة، يحدد

 ويتم التوصل إليه إذن في وبصفة عامة، فإن الميثاق يمزج بين الوظيفتين
نفس اليوم  الذي تكون فيه قوانين الشرآة المراد تأسيسها بين الشرآاء 

 . جاهزة
 في صورة عقد عرفي ويكون غير خاضع لحقوق  الميثاقعدادإيمكن 
 .التسجيل

 بنودا ميثاق الشرآاء واسعة، ما إذا لم يتضمن ترآت للشرآاء حرية تعاقد
 من القانون 545تتناقض مع القانون األساسي أو القانون حسب نص المادة 

 . التجاري
طرق يفضل أن تتضمن القوانين األساسية أيضا الشروط الخاصة المتعلقة ب

للقانون   التعارض مع القواعد الملزمة عدمسير الشرآة وهياآلها، في حدود
   .زائري، ويمكن للشرآاء تنظيم حياة الشرآة مع احترام هذه الشروطالج
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في المقابل، يمكن إلطراف العقد إدراج بند تسوية متعلق بالتحكيم الدولي في 
 خالف بين الشرآاء، ولهم آل الحرية في اختيار القانون الذي ءحال نشو
تطبيق ألمر ب، ما لم يتعلق امجرد ما يقدم الميثاق عناصر أجنبيةسيطبق، ب

وجود  ذات الصلة بالقانون األساسي وبالنظام العام للقانون الجزائريقواعد 
  . الشرآة

 
   

        
  األشكال األخرى لإلقامة المهنية 2.4

   رتباطمكاتب اال   1.2.4
 ةوزاريال تعليمةحكمها الانوني والجبائي لمكاتب االرتباط ت القالنظام

بااللتزامات المالية  ة المتعلق1986يلية  جو30في ة الصادرة مشترآال
لشرآات أو تجمعات الشرآات األجنبية المعتمدة من وزارة لمكاتب ارتباط ا

 . التجارة
 

 المبدأ 
 جويلية 30 المشترك الصادر في ة الوزاريحسب المادة األولى من التعليمة

  نشاطات مكسبة وال يتوفر علىرتباطاالال يمكن أن تزاول مكاتب ، 1986
 .أي عائد محلي

وتتكفل الشرآة األم بدفع تكاليف التسيير بما فيها أجور الموظفين واألعباء 
 الناتج عن مقابل االجتماعية الملحقة، ويجب أن تكون بالدينار الجزائري

 .  صعبة قابلة للصرف مستوردة من ذي قبلعملة
 

  رتباطاالاعتماد مكاتب 
رة التجارة لمدة سنتين قابلة  من طرف وزارتباطيمنح اعتماد مكاتب اال

 .للتجديد
 :يشترط منح االعتماد بـ

،  دوالر لوزارة التجارة20000 لكفالة بقيمة االتصالتقديم مسؤول مكتب ـ 
 دوالر في حساب مجمد بأحد البنوك 2000ولضمان الكفالة، يتم إيداع مبلغ 

 .  الجزائرية طيلة مدة صالحية االعتماد
 . الدينار القابل للتحويل لدى نفس البنكأي نية ـ فتح حساب بالعملة الوط
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تكاليف بالعملة الصعبة يساوي على األقل ـ دفع لدى نفس البنك لمبلغ 
 . التسيير المحتملة لثالثة أشهر

 االرتباط سير والتزامات مكاتب 
عمل بها الجاري الن وانيمطابقة للق محاسبة مكتب االرتباط يجب أن يمسك

 . بأعباء وتكاليف مكتب االرتباطمتعلقةبالنسبة للمصاريف ال
وفي إطار نشاطاته في الجزائر، يتم دفع األعباء والتكاليف بواسطة صك 

ولمواجهة .  القابل للتحويلمسحوب  من الحساب المفتوح بالدينار الجزائري
المكتب على صندوق يزود فقط باالقتطاع من النفقات، يمكن أن يتوفر 

 . القابل للتحويلالحساب المفتوح بالدينار 
 

 مكتب ارتباط اللجوء إلى فرص 
 ة المتعلق1986 جويلية 30 في ة الصادرة المشترآةالوزاريمثلت التعليمة 

بية  أو تجمعات الشرآات األجنبااللتزامات المالية لمكاتب االرتباط للشرآات
 02ـ 78قانون رقم ا لل عند سنها استثناء واضحالمعتمدة من وزارة التجارة،

المتعلق باحتكار الدولة للتجارة المعدل و  1978 فيفري 11ريخ بتا
 .  الخارجية

مكتب ارتباط لتطوير نشاطها في في الماضي، لجأت بعض الشرآات إلى 
 . الجزائر

 لإلقامة المحلية الممكنة لها،من حيث أن المكتب آان يعد الصيغة الوحيدة 
 . داف عن األها سجل انحراففي آثير من الحاالتأنه إال 

إلقامة شرآات  يعد اليوم هناك من مانع ، ولم02ـ 78تم إلغاء القانون رقم 
أجنبية في الجزائر، ولها الحق في اختيار الشكل القانوني التي تراه مناسبا 

 . الحتياجاتها
اليوم لم تعد له نفس الفائدة التي آانت في مكتب ارتباط بمعنى أن اللجوء إلى 

إلقامة الشرآات األجنبية في الممكنة  ةلوحيداالسابق أين آان الصيغة 
 .  الجزائر

لإلطار القانوني لمكتب االرتباط المذآورة سابقا، يتبين أنه ال توجد وبالنظر 
 . أية شرآة أجنبية ستعود لمكتب ارتباط لتعزيز تواجدها في الجزائر

وتعتبر . ومستقلعادي بشكل  يقدم أي عمل تجاري أنمكتب اليمكن لل
 يره، طريقة س

 .  ما عدا االستثناء، غير مطابقة إلستراتيجية تنمية شرآة أجنبية في الجزائر
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بيع منتجاتها لمستوردين وفي آل الحاالت فإن الشرآات األجنبية التي ت
 في الجزائر، من هاتوزيعتنمية وترقية شبكات  إلى  والتي تسعىنجزائريي
ألن هذا النشاط ال (ئية جبا االعتماد على مكتب ارتباط إلعتباراتمصلحتها

 تكاليفمن جهة، ومن جهة ثانية بسبب ) ةيخضع للرسم على القيمة المضاف
بالنظر لمختلف األعباء الناتجة عن ) األجور التي تعد غير مكلفة( االستغالل

 .       لهاينشاط فرعتوطين 
    

   األشكال األخرى لإلقامة الدائمة  2.2.4
إن الشرآات األجنبية يمكنها فتح إقامات على غرار الشرآات المحلية، ف

 لمنشأة  أو وآالة تجارية أو أشكال أخرىممثلياتدائمة لألعمال على شكل 
 . ثانوية

 فإن 1997 جانفي 18 الصادر في 41ـ 97وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 
منشأة من هذا آل  مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر 

 . لزامية القيد في السجل التجاريخاضعة إلالنوع 
من جهة أخرى، فإنه وفق التشريع الحالي هذا الشكل من التواجد االقتصادي 

  . ال يكسب المزايا المعتادة المنتظرة من المنشآت
 
 التشريع التجاري . 5 

  شروط ممارسة النشاطات التجارية 1.5
  :السجل التجاري    1.1.5

 موقع من طرف  الوطني للسجل التجاري، المرآزوثيقة تحت ملكيةهو 
  . القاضي

كل شخص ليكسب صفة التاجر  موثقا امستخرج السجل التجاري يمثل عقد
يتم التعامل معه على  طبيعي أو معنوي ويسمح له بممارسة أعماله التجارية،

  .أساس ذلك مع الغير
اط  في السجل التجاري آل شخص طبيعي أو معنوي لممارسة نشيلزم بالقيد
غير مسجل في السجل التجاري، آل شخص طبيعي أو معنوي تجاري، 

يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد أرتكب مخالفة تعاين ويعاقب 
 . عليها القانون
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آل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة 
بة عن هذه إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج المترت التاجر
 . الصفة

مسجل في السجل التجاري أن يذآر يجب على آل شخص طبيعي أو معنوي 
في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على آل 
المراسالت الخاصة بمؤسسته والموقعة منه وباسمه رقم التسجيل الذي 

 .حصل عليه
 :، مثل08ـ 04قانون رقم بعض النشاطات ال تدخل ضمن مجاالت تطبيق ال

 .النشاطات الفالحية* 
 .نوالحرفي* 
 .الشرآات المدنية* 
 .التعاونيات التي ال تستهدف الربح* 
 . المهن المدنية الحرة* 
المنشآت العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية، ما عدا الشرآات * 

 . العمومية الصناعية والتجارية
قيد في السجل التجاري ملزمة باإلشهار القانوني آل شرآة تجارية مطالبة بال

 . المنصوص عليه في القانون الساري المفعول
تعريف اآلخرين بمضمون لألشخاص المعنويين إلى اإلشهار القانوني يهدف 

، التعديالت باإلضافة بالعمليات المتعلقة بالرأسمال العقود التأسيسية
ير محالت، بيع قاعدة تجارية االجتماعي، الرهون الحيازية، إيجارات تسي

 . وآذا الحسابات واإلعالنات المالية
يتم القيد في السجل التجاري باالستناد إلى البيانات الواردة في مدونة 

 . النشاطات االقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 
العديد  2003 ديسمبر 1 الصادر في453ـ03المرسوم التنفيذي رقم أضاف 

 شروط الترقيم في السجل التجاري، نذآر منها ات فيما يخصالتجديدمن 
 . األآثر أهمية

على خلفية النشاط اري القيد في السجل التجفي حالة التسجيل المتعدد يتم 
   .ثانوية لنشاط أو منشأة رئيسية ولمنشآت األساسي المكون

 األول في السجل التجاري، أما النشاط الرئيسي هو الذي ينتج عن القيد
في نطاق إقليم الوالية (لنشاط األساسي لالنشاط الثانوي فهو الذي يمثل امتدادا

 .)أو في واليات أخرى/التي توجد بها المنشأة و
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في السجل التجاري على أنها ثانوية تقيد النشاطات االقتصادية المصرح بها 
 .  بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسيةإجماليةبصفة 

 
 :  آل شخص معنوي من الوثائق التاليةيتكون الملف المطلوب لقيد

 التسجيل في السجل التجاري يسلمها المرآز الوطني للسجل استمارة *
 .التجاري

 . نسختان من القوانين األساسية المتضمنة تأسيس المؤسسة* 
عالن نشر القوانين األساسية بالنشرة الرسمية لإلعالنات إنسخة من * 

 .القانونية و يومية وطنية
الخاص بالمسيرين   مستخرج من صحيفة السوابق العدليةو الميالد ة شهاد* 

 .  وأعضاء مجلس المديرين ومجلس المراقبةو المتصرفين اإلداريين
 .بإسم الشرآة أو إيجار  محررالمحل عقد ملكية * 
 . نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع* 
 . وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري* 
لرخصة اللذان تسلمهما اإلدارات المختصة عندما يتعلق االعتماد أو ا* 

  .األمر بالنشاطات المقننة
 

  النشاطات المقننة    2.1.5
النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري تستجيب لقواعد 

 .خاصة تحددها القوانين والتنظيمات
سجل التجاري  أو مهنة مقننة خاضعة للقيد في الاآل شخص يمارس نشاط

عليه الحصول على رخصة مؤقتة أو اعتماد تسلمهما السلطات اإلدارية 
 .المختصة
 إال بحصول الشخص المعني ممكنةالممارسة الفعلية لهذه النشاطات ال تكون 

 .على الرخصة أو االعتماد النهائي
      

    القانون األساسي للتجار األجانب 3.1.5
للتنظيم والنشاط التجاري لألشخاص التطورات المخصصة تحت طائلة 

ئر، في األجزاء األخرى من هذا  والمعنويين األجانب في الجزانالطبيعيي
تجار األجانب بمقتضى المرسوم  نشير إلى االلتزامات المطلوبة من الليل،الد

 .2003 ديسمبر 1 الصادر في 453ـ03التنفيذي رقم 
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 . نويينيجب الفصل بين حاالت األشخاص الطبيعيين والمع
وبخصوص األشخاص الطبيعيين فإن الملف المطلوب للقيد في السجل 

 : التجاري يتضمن الوثائق التالية
 التسجيل في السجل التجاري يسلمها المرآز الوطني للسجل استمارة *

 .التجاري
 . نسختان من القوانين األساسية المتضمنة تأسيس المؤسسة* 
ة الرسمية لإلعالنات ساسية بالنشرعالن نشر القوانين األإنسخة من * 

 .يومية وطنيةالقانونية و
  .مستخرج من صحيفة السوابق العدلية* 
 .بإسم الشرآة أو إيجار  محررالمحل عقد ملكية * 
 . نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي* 
 . وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري* 
اإلدارات المختصة عندما يتعلق االعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما * 

 . األمر بالنشاطات المقننة
 . بطاقة التاجر األجنبي* 

وفيما يتعلق باألشخاص المعنويين فإن الملف المطلوب لقيد الفروع 
والوآاالت والممثليات التجارية وآل المنشآت األخرى التابعة لشرآة مقيمة 

 :  في الخارج، يشمل الوثائق التالية
 التسجيل في السجل التجاري يسلمها المرآز الوطني للسجل ةاستمار طلب*

 . التجاري
 .نسخة من السجل التجاري للشرآة األم*

 . في الجزائرمحضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة * 
نسخة من اإلعالن عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في *

 . يةالجزائر، في النشرة الرسمية لإلعالنات القانون
 . نسخة من شهادة الميالد ومستخرج من السوابق العدلية لمسير الشرآة* 
 .بإسم الشرآة أو إيجار  محررالمحل عقد ملكية * 
 . من وصل تسديد حقوق الطابعنسخة * 
 

تكون اإلقامة الجبائية للتاجر األجنبي في الجزائر إذا آان يتوفر على سكن 
 ن المداخيل والفوائد التي يحققهان تكومنذ سنة على األقل، أو أمستقر 

  . دوليةاتفاقيةخاضعة للضريبة في الجزائر بمقتضى 
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وزارتي بموجب قرار مشترك بين نموذج بطاقة التاجر األجنبي يتحدد 
الداخلية والتجارة، تتضمن هذه البطاقة الحالة المدنية للتاجر والعنوان 

 . المهني وجنسية حاملها
الوالي المختص إقليميا، وتكون صالحة لمدة ي يسلم بطاقة التاجر األجنب

 . سنتين
 .على مستوى آل والية يوضع سجل لقيد التجار األجانب

المقيم  يلي الحصول على بطاقة  التاجر األجنبيبطاقةالحصول على 
 .األجنبي
 وعند مغادرة . صاحبها في حال إفالس هذا األخيربطاقة التاجر منتسحب 

. لزم التاجر األجنبي برد البطاقة للسلطات المختصةالتراب الوطني نهائيا، ي
وهم األسهم األجنبية، بشرآات ال إدارة أعضاء مجلسيجب القول أن 

  .  عند نهاية مهامهم في الجزائرإرجاع الوثيقة ن أيضا بمطالبو
 

 الخارجية  التجارة 2.5
     حَرية االستيراد والتصدير 1.2.5
 الصادر في 04ـ03لمجال نصوص األمر المبادئ األساسية في هذا اتحدد 

 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد 2003 جويلية 19
 . البضائع وتصديرها

" تنجز عمليات استيراد المنتجات وتصديرها بحرية:" 2بمقتضى المادة 
وتستثنى من  مجال تطبيق هذا األمر عمليات تصدير واستيراد المنتجات 

 . ألمن والنظام العام واألخالقالتي تخل با
  القيود    2.2.5

تخضع عمليات تصدير واستيراد المنتجات إلى مراقبة الصرف طبقا 
 ).عمليات التجارة الخارجية:أنظر الحقا(والتنظيم المعمول بهماللتشريع 

وهذا بهدف يمكن أن تؤسس تراخيص الستيراد المنتجات أو تصديرها 
 أحكام هذا األمر أو االتفاقيات الدولية التي  بموجبيتخذتسيير أي إجراء 

 .  تكون الجزائر طرفا فيها
يجب ان تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعية 

 1989 فيفري 7 الصادر في 02ـ 89المنتجات وأمنها، خاصة القانون رقم 
 366ـ 90رقم المرسوم التنفيذي القواعد العامة لحماية المستهلك، المتعلق ب

بوسم  وعرض المنتجات المنزلية  المتعلق 1990نوفمبر 10الصادر في 
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 المتعلق 2004 جوان 23 الصادر في 04ـ04غير الغدائية والقانون 
 المحدد لطرق تطبيق المادة 2002 جوان 15بالتقييس، األمر الصادر في 

    .  من قانون الجمارك المتعلق باستيراد السلع المقلدة22
 اإلجراءات الحمائية      3.2.5

يمكن ان يستفيد اإلنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمرآية 
أو إجراءات تعويضية وتدابير الدفاع التجارية، ويتعلق األمر بتدابير وقائية 

 .أو مضادة لإلغراق
 بكميات متزايدة ا ما إذا آان مستوردمنتوج الحماية تجاه تإجراءاتطبق 

 تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بفرع من فروع اإلنتاج على درجة
 . الوطني لمنتجات مماثلة أو منافسة له مباشرة

خذ في شكل تقييدات آمية عند االستيراد  أيضا تطبيق تدابير وقائية تتويمكن
 . أو رفع نسب الحقوق الجمرآية

يمكن فرض حق تعويضي على سبيل المقاصة، على آل دعم ممنوح 
و غير مباشرة عند اإلنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يلحق مباشرة أ

 . تصديره إلى الجزائر أو يهدد بإلحاق ضرر آبير لفرع من اإلنتاج الوطني
 يستوفى آما هو الشأن بالنسبة للحقوق نوعيالحق التعويضي حق 

 . الجمرآية
 يستوفى آما هو الشأن بالنسبة للحقوق نوعيالحق ضد اإلغراق حق 

 . لجمرآيةا
 

     اعتماد تشريع استثنائي  4.2.5
ـ 05 تم اعتماد المرسوم التنفيذي رقم 04ـ03أآيد أنه طبقا لروح األمر رقم 

 المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات 2005 نوفمبر 30 الصادر في 458
 .استيراد المواد األولية، المنتجات والسلع الموجهة للبيع على حالتها

 التي أدت  األسبابعنالنص، من الضروري التساؤل وللفهم الجيد لهذا 
بالمشرع إلى تشديد الشروط التي يتم وفقها القيام بعمليات االستيراد الخاصة 
بالمنتجات الموجهة إلعادة البيع على حالتها و بصيغة أخرى تلك التي ال 

 . تخضع ألي تحويل يمكنه أن يشكل قيمة مضافة ما
 : ن العتماد هذا النصيبدوا أنه هناك سببان رئيسيا
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السبب في العديد من الحاالت حتى ال نقول بطريقة آلية، هو عدم التحرير ـ 1
الكلي للمبلغ األدنى للرأسمال االجتماعي خاصة للشرآات التجارية عند نشر 

 . القوانين األساسية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية
مع ممارسة الشرآة لنشاطها، وازي بالت تدريجيا في الواقع، ال يتم ذلك إال

ير المباشر للرأسمال و لدعم قاعدة التحر. بعد القيد في السجل التجاري
 2005 جويلية 25 الصادر في 05ـ 05ص األمر رقم االجتماعي، خص

ال يمكن أن " أنه للحديث عن  13المادة  . تضمن قانون المالية التكميليوالم
ولية والمنتجات الموجهة للبيع على تمارس نشاطات استيراد المواد األ

 ".  مليون دج20حالتها، إال من قبل الشرآات التي يساوي أو يفوق رأسمالها 
الخاصة  البنية االجتماعية ة أحدثت انقالبا في مبدأ الفصل بينهذه الماد

 نية االجتماعية الخاصة بشرآات رأس المال، حيثبوال شرآات األشخاصب
      .انت، فإن الغرض االجتماعي هو المهمأن طبيعة الشرآة مهما آ

 من الشرآات ال تتوفر على الوسائل ا آبيراـ السبب الثاني، هو أن عدد2
 . البشرية والمادية والمالية واللوجستية الكافية لمزاولة نشاط االستيراد

السلطات العمومية التي قررت وضع حد للتجاوزات المسجلة، ساهمت في 
ابق في الخروقات العديدة للنصوص التشريعية حقيقة األمر في الس

 التجارة الخارجية الحين أساس  آانت تشكل منذ ذلكوالتنظيمية التي
 . للجزائر

وعلى هذا األساس، أصبحت الشرآات التجارية التي تقوم بنشاط االستيراد، 
 : ملزمة باحترام الشروط الثالثة التالية

     
 .  للتخزين والتوزيعامتالك البنية التحتية المناسبة* 
 . امتالك إمكانيات النقل المناسبة لخصوصيات النشاط* 
امتالك إمكانيات مراقبة النوعية والمطابقة، والمراقبة الصحية والمراقبة * 

 . البيطرية والنباتية الصحية للمواد المستوردة قبل بيعها
حظات التالية يمكن تشكيل المالوعند التحليل الدقيق للشروط الثالثة السابقة، 

 . ال تملك حلولالتي العديد من األسئلة تثير التي 
 السلع؟ وهل تي تملك هياآل آافية للتخزين وحفظماهي نسبة الشرآات ال

لشروط؟ إمكانات النقل ال يمكن للمصالح اإلدارية التأآد من احترام هذه ا
لها بذ تل مشكلة عبر آل التراب الوطني، رغم الجهود المعتبرة التيتزال تمث

 . السلطات العمومية لتسهيل ممارسة نشاط الناقلين
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الستيراد في الظروف الحالية قادرة آات ا شر أنمن غير المعقول االعتقاد
 أغلب هذه  ال تتوفر. بوسائل مراقبة النوعية في وقت قصيرزودعلى الت

 هيئات مراقبة مطابقة السلع، أو حتى ىالشرآات على مخابر للتحليل وال عل
  . ى الكفاءة البشرية التي يمكنها العمل وفق هذه الشروطعل

د قوة مساعدة في هذا  التدخل آمجرال يمكن للدولة ومختلف المصالح
 .  تصور المرسوم المشار إليه سابقايالمجال، مثلما 

 يجب وضع إمكانات آافية تحت إنه على مستوى الجماعات المحلية أين
ء من القيام بالمراقبة التي يتضمنها تصرف أعوان الدولة حتى يتمكن هؤال

من جهة أخرى فإن الشرآات التي تبيع على حالتها منتجات يمكن أن . النص
تمس بأمن وصحة المستهلك، ملزمة باالستعانة الدائمة بالخبرة الخاصة أو 

 . العمومية التي تبقى بكل صراحة مع األسف غير آافية بشكل واضح
 ال 2005 نوفمبر 30لتنفيذي الصادر في المشكل الذي يطرحه المرسوم ا

 مبدأ حماية مصالح المستهلك وحماية مبدأ المنافسة بين فيينحصر 
في  (1996يجب أن نشير هنا إلى أن الدستور الجزائر لسنة . المتعاملين

 وااللتزامات الدولية للجزائر) 132المادة 
  العالميةمنظمةل المرتقب لشراآة مع اإلتحاد األوروبي واالنضماماتفاق ال(

 من الدولة في سير نشاط التجارة الخارجية، ا قوياتتطلب تحكم) للتجارة
التي فوضوية التجارية الممارسات لوبالتالي آان من الضروري وضع حد ل

   .ال تحترم قواعد السوق وال  أقل من ذلك صحة وأمن المستهلك
ن أخلقة النشاطات ال يمكن أن نغفل هنا روح اإلرادة التي تميز هذا النص، أل

شد وسائل ، ح طويالاالتجارية ومطابقتها مع القوانين السارية يتطلب وقت
اتجاه المتعاملين اإلقتصادين الذين ال يملكون في هامة في عملية التحسيس 

   .  بخصوص متطلبات الممارسة النوعية القتصاد سوق حقيقييتهم وعيا غالب
 أوال، يقال أن الجماعات، .افيتينهذا النص في نظرنا مالحظتين إضيطرح 
في عملياتها لالستيراد بالقيود العمومية، غير مقيدة والهيئات ، المنشآت

هذه تتم ، ومع مراعاة أن  باقي األشخاص التجاريينعلى المفروضة 
 . العمليات في إطار االلتزام الدقيق بممارسة نشاطاتها

 من لق األمر بالتقليل، هل يتعمن هذا الحدال ندري ماذا يراد بالضبط 
الكميات المستوردة من الدولة لضمان حرية االستيراد بالنسبة للشرآات 

؟ في هذه الحالة وفوق مستويات استيراد تتجاوز حدود الغرض الخاصة
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التدابير  حتما تحت طائلة عامل العمومي، هذا األخير سيقعاالجتماعي للمت
 . أعاله المذآورة 5 التي تضمنتها المادة التقييدية

  آل متعامل عموميالتي يقوم بها أن عمليات االستيراد  النصثانيا، ذآر
نفهم من هذا أن عمليات .  يجب أن تكون في حدود حاجاته الخاصةلصالحه

خاصة ( قيمة مضافةهدفها توليد االستيراد المعنية بهذا النص هي تلك التي 
 ).بعد تحويل المواد المستوردة
لماذا ألحق المشرع هنا حرية . وجد في مكان أخرصعوبة فهم هذا النص ت

 .االستيراد بتلبية الحاجات الخاصة للمتعامل؟
 :هناك قراءتان ممكنتان

سقف وإجبارية لتحديد السلطات العمومية تسعى بطريقة رسمية تسعى ـ 1
 من طرف المتعاملين، بشكل يمكنها من المراقبة زوحجم االستيراد المنج

 .ومطابقة المنتجاتباشرة لنوعية لمباشرة أو غير الما
في هذه الحالة وفر المشرع الحد األدنى من وسائل ضمان حماية المستهلكين 

 .نوالمستعملي
المشرع وضع عالقة بين قيمة رأسمال شرآة االستيراد وأحجام يريد ـ 2

 .السلع المستوردة، خاصة بالنسبة الختيار أنظمة الدفع
وم في عالقات التجارة الدولية للجزائر هي صيغة الدفع األآثر استعماال الي

في هذه الطرح، وحدهم . المؤآدة لإللغاء وةقابلالاإلعتمادات المستندية 
المستوردون الذين يتوفرون على قدرة مالية هامة في نظر البنوك يمكنهم 

 . الوصول إلى وسيلة الدفع هذه التي توفر األمن الكافي للمورد
 
 قانون المنافسة . 6

  حرية األسعار  1.6
صادق المشرع على نص جديد لترقية المنافسة لتعزيز اإلجراءات التي جاء 

 .  المتعلق بالمنافسة06ـ95بها األمر 
 المتعلق بالمنافسة، أعاد التأآيد 2003 جويلية 19الصادر في  03ـ03األمر 

آسابقه، على مبدأ حرية األسعار، ما عدا بالنسبة للمواد التي تصنف 
 . جية أو في حالة االرتفاع المفرط لألسعارإستراتي

  للحد من االرتفاع المفرط بسبب اضطرابتدابير استثنائيةيمكن إتخاد 
خطير للسوق أو آارثة أو صعوبات مزمنة في التموين أو في حاالت 

 . االحتكارات الطبيعية
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 لكن وفي الحالتين، ال تقوم الحكومة سوى بإتخاد إجراءات استثنائية للحد من
        .          رأي مجلس المنافسةأشهر، بعد أخذ) 6(لمدة أقصاها ستةاالرتفاع 

 البيع   أسعار  عرض األسعار أوكونويعدل أيضا مبدأ حرية األسعار عندما ي
مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل مخفضة بشكل غير طبيعي للمستهلكين 
 .والتسويق

، أو منع السوقى إقصاء منافسيه من إليسعى بائع ويتم التدخل أيضا عندما 
 .  للسعرالدخول بواسطة خفض معتبر

        
 الممنوعة  مقيدة الممارسات ال2.6

 :  تعرقل المنافسة وهي تقييديةتيمكن حصر ستة نماذج لممارسا
 . حد من الدخول في السوقالممارسات التي ت* 
 . االستثماراتيق واإلنتاج أو منافذ التسوالممارسات التي تحد أو تراقب * 
 . اقتسام األسواق أو مصادر التموينالممارسات التي تؤدي إلى * 

السوق عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد الممارسات الرامية إلى * 
 . مصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضهابالتشجيع ال

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الممارسات الرامية إلى * 
 . اء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسةالشرآ

 إخضاع إبرام العقود مع الشرآاء لقبولهم خدمات إضافية  الممارسات إلى*
 . العقودليس لها صلة بموضوع هذه 

 حظر المشرع آل تعسف ناتج عن 03ـ 03 من األمر 7وحسب المادة 
 .وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها

، تم اعتمادها  التقييدية للمنافسةتممارسافس الممنوعات المحددة في الون
 .آل تعسف ناتج عن وضعية الهيمنةأيضا لمعاقبة 

  :الممارسات التقييدية المسموح بها استثنائيا من قبل القانون هي التي
 .حقق تطور اقتصادي أو تقنيت* 
 . ليشغت في تحسين التساهم* 
     .ة في السوق التنافسيالوضعيةز تعز* 
     

 رآيز  الت تشريعات3.6
 : قتصادي في ثالث حاالتاال يتم الترآيز

 . إذا اندمجت مؤسستان أو أآثر آانت مستقلة من قبلـ1
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ـ إذا حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على آل أو جزء 2
   .  من مؤسسة أو عدة مؤسسات

 مة جميع وظائف آيانتؤدي بصفة دائـ إذا أنشئت مؤسسة مشترآة 3
 .  مستقلاقتصادي

الحق  لذاتها، بل يعود لمجلس المنافسةيست ممنوعة التجمعات االقتصادية ل
 . المساس بالمنافسة من شأن هذا الترآز في ما إذا آانفي البت

المشتريات المنجزة في سوق أو من المبيعات  % 40 آلما تجاوز الترآز
   .لإلخطار بهذا الخصوصمعينة، يكون مجلس المنافسة مؤهال 

 :  المحققة من المتعاملين يمكن لمجلس المنافسة أنوبحسب درجة الترآيز
 على التدابير من شأنها التخفيف أثار الترآيز اعتماد مجموعة من* 

 . المنافسة
 .إما رفض التجميع* 

وفي هذه الحالة، يمكن الطعن في قرار الرفض المتخذ من مجلس المنافسة 
 .  الدولةأمام مجلس 

 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو يمكن أن ترخص الحكومة بالترآيز 
 الذي آان محل رفض من  طلب من األطراف المعنية بالترآيزبناء على

 ).  من األمر21المادة (مجلس المنافسة
   

  القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 4.6
 . 2003 جوان 23لصادر في  ا02ـ04محددة بالقانون رقم هذه القواعد 

مجال تطبيق هذا القانون واسع جدا آونه ينظم شفافية ونزاهة الممارسات 
 .حدد المخالفات والعقوبات ضد المعرقلينويالتجارية، 

إعالم التجارية، تتولى المؤسسات وجوبا بخصوص شفافية الممارسات 
ب أن تكون يج. الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع

آل عملية مصحوبة بفاتورة، يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل 
يقبل وصل التسليم بدل الفاتورة في . صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة

 . المعامالت التجارية المتكررة والمنتظمة
يجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها وصوالت التسليم 

 .المعنية
 خمسة 02ـ 04ة الممارسات التجارية، عدد القانون وبخصوص نزاه
 : ممارسات محظورة
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 .الممارسات التجارية غير الشرعية. 1
 . ممارسة أسعار غير شرعية. 2
  . الممارسات التجارية التدليسية. 3
 . الممارسات التجارية غير النزيهة. 4
 . الممارسات التعاقدية التعسفية. 5

تجارية غير الشرعية، إعادة بيع سلعة بسعر تعتبر من بين الممارسات ال
أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي الذي يقصد به سعر الشراء بالوحدة المكتوب 

 .  على الفاتورة، يضاف إليه الحقوق والرسوم، وحقوق النقل عند االقتضاء
ممارسة أسعار غير شرعية تعني آل بيع سلع أو تأدية خدمات ال تخضع 

، ال يمكن أن تتم إال ضمن احترام نظام األسعار المقننة لنظام حرية األسعار
 . طبقا للتشريع المعمول به

التجارية التدليسية ترمي إلى دفع أو استالم فوارق مخفية للقيمة، الممارسات 
 . أو تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة

الممارسات التجارية غير النزيهة هي تلك الممارسات غير النزيهة وغير 
 .النظيفة، التي تلجأ إليها مؤسسة لتشويه سمعة عون أو أعوان اقتصاديين

تتمثل في فرض شروط والتزامات على الممارسات التعاقدية التعسفية 
المستهلك تتعارض آليا مع قواعد الحماية التي يوفرها له القانون والتي تعيد 

  . النظر آليا في العالقة التعاقدية
 

  مجلس المنافسة 5.6
تعلق األمر بسلطة إدارية تنشأ لدى رئيس الحكومة، تتمتع هذه السلطة ي

 . بالشخصية القانونية واالستقالل المالي
معنوية أو مادية ترى أنها يتم إبالغ هذه السلطة من طرف آل شخصية 

 .   تقييديةتممارساضحية ل
 بتحقيقات حول المسائلمجلس المنافسة قرارات، ويبدي أراء والقيام يتخذ 

 . المتعلقة بالسير الحسن لقانون المنافسة
 :  المجلس األساسية فيصالحياتو وتتمثل قرارات

 . المقيدة للمنافسة ت بغرض وضع حد للممارساعلال مامقرر يرسل* 
  ). ه بالتطبيق مقررفي حال لم يحظ(ماليةتقرير عقوبات * 
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 أجل لوقف الممارسات المقيدة، أو منإتخاد إجراءات مؤقتة موجهة * 
 . تجنب خسائر وشيكة  بإمكانها تهديد مصالح شرآات بفعل تلك الممارسات

إذا طلبت الحكومة بالمنافسة ترتبط  مسألة آل رأيه في المنافسةمجلس يبدي 
 .منه ذلك،  ويبدي آل اقتراح في مجاالت المنافسة

الهيئات االقتصادية والمالية،  و ويمكن أن تستشيره الجماعات المحلية
  .ين جمعيات حماية المستهلكوآذاسات والجمعيات المهنية والنقابية، المؤس

 . يستشار مجلس المنافسة في آل مشروع نص تنظيمي له صلة بالمنافسة
ة المختصة طلب رأي المجلس، لجهات القضائي يمكن لمن جهة أخرى،

  . التي توضع أمامهاالقضايابخصوص 
 
 
 
 
  ة، الطاقممناجاألنظمة القانونية للمحروقات، ال. 7 

   المحروقات1.7
 مادة موزعة على 115من الصعوبة بمكان اإلحاطة الكاملة بقانون يتضمن 

 . اباب 11
على وجه الخصوص هي النصوص  المستثمرين التي تهم مصالح األبواب

 . 8 إلى 1من 
صالحيات سلطتي الضبط المتمثلة في سلطة ضبط المحروقات والوآالة 

  ).ألنفط(د المحروقاتالوطنية لتقييم موار
 .  خاصةتتوفر الهيئتين على ذمة

 :تكلف سلطة ضبط المحروقات بـ
 . التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يسيرها القانون* 
 . التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات* 
 . نوات والتخزيندفتر الشروط لبناء هياآل النقل بواسطة الق* 
 . مات التي تسدد للخزينة العموميةالعقوبات والغراتطبيق * 
 . التنظيم في مجال الوقاية واألمن الصناعي والبيئة* 
 

 :  بـ ال سيما،)ألنفط(تكلف الوآالة الوطنية لتقييم موارد المحروقات
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 . ترقية االستثمارات* 
 . تسيير وتحديث بنوك المعطيات* 
 . تسليم رخص التنقيب* 
 . نشر إعالنات عن المنافسة* 
 .نح مساحات البحث ومساحات االستغاللم* 
 . الدراسة والموافقة على مخططات التنمية* 
 . تحديد وجمع اإلتاوة وإعادة تحويلها إلى الخزينة العمومية* 
 .المساعدة على ترقية الصناعة الوطنية* 

 مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع العمل على إعداد* 
 .المحروقات

  
 . أو بعبارة أخرى نشاطات التنقيب والبحث واالستغاللالمنبع النفطي

مبدأ الحرية الممنوحة لصاحب رخصة :هذا الفصل مبدأين أساسيينيتضمن 
من خالل الوزارة (البحث واالستغالل، ومبدأ التنظيم التي تقوم على أساسه

بالتدخل لتأطير ) مؤسسةالمكلفة بالطاقة والمناجم وسلطتي الضبط ال
 . ملنشاطات المتعا

 وما تالها من النص، التي تمنح 35 على نصوص المادةمبدأ الحرية يعتمد 
لفترة لصاحب الرخصة االستفادة الطويلة من رخصة البحث واالستغالل 

 سنة  بالنسبة للمحروقات السائلة مع خمس سنوات 32تمتد على مدى 
 .إضافية لمكامن الغاز الجاف تضاف إلى مدة فترة االستغالل

 من القانون الذي يمنح المتعاقدين 24بدأ الحرية أيضا من المادة ميستخلص 
حصرية على موقع األرض الممنوحة له للبحث حق ممارسة 

  ).في حالة االآتشافات التجارية(واالستغالل
 تحويل آل أو جزء من 31إضافة إلى ذلك، يمكن للمتعاقد بمقتضى المادة 

 .حقوقه وواجباته في العقد إلى شخص أخر
الوآالة  من طرف من المعيار المعتمديشتق مبدأ التنظيم،   أن حينفي

 : من بين المعايير التالية انتقاءفي  الوطنية لتقييم موارد المحروقات
      . الحد األدنى من برنامج اإلشغال المعد من المرحلة األولى للبحث*

ند التوقيع مبلغ الزيادة غير القابل للحسم الذي يدفع للخزينة العمومية ع* 
 . على العقد

 . نسبة اإلتاوة المقترحة فوق الحد األدنى الذي حدده القانون* 
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 على المتعاقد أن يستجيب خاصة للمقاييس والمعايير التي ينص عليها

 : التنظيم فيما يخص
     . األمن الصناعي* 
 حماية البيئة* 
 التقنية العملية* 

لة الوطنية لتقييم موارد النفط بانتظام آما يتعين على المتعاقد أن يزود الوآا
 . ودون تأخير بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيد العقد

يلزم المتعاقد بتطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة األفضل على 
الصدد، ألسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة، هذا في و. المكامن

   . اإلنتاجالمتعاقد على الحد من يمكن أن يحمل 
النزاعات  يمكن أن تخضع .لحرية فيما يتعلق بتسوية المنازعاتنجد مبدأ ا

 لي،تحكيم الدولل، الوآالة الوطنية لتقييم موارد النفطالقائمة بين المتعاقد و
حتى وإن آانت المحكمة المتفق عليها بين الطرفين مجبرة على تطبيق 

 . القانون الجزائري
وآالة الوطنية لتقييم موارد  ال المهام األساسية وصالحياتستعرضن

 : المحروقات، وهي
 . تحديد السعر المرجعي لكل عقدالسهر على * 
 . ضمان تموين السوق الوطنيةالسهر على * 

 :  الحساب يأخذ بعين االعتبار فإنوفيما يتعلق باألسعار المرجعية،
 .أسعار آل عقد منفردا* 
 . جعي للمرحلة السابقةالسعر المر* 

سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية يحدد على أساس الكميات الالزمة لسد 
حاجة السوق، وبرنامج العشرية الذي يعكس آميات التموين الضرورية لسد 

 .حاجة السوق الوطنية
  

 بواسطة القنوات النقل 
 : تأخذ مبادئ تحديد تسعيرة النقل بواسطة القنوات أربعة معايير

 . عرض أخفض تسعيرة* 
 . لياتتحسين فعالية العم* 
 . تقليص تكاليف التشغيل* 
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مارت بطريقة تمكن من ضمان نسبة ثالتسيير الحذر والعقالني لإلست* 
 . مردودية معقولة

 تحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة االمتياز 
 وعند ،يتم التحويل لصالح الدولة عند انقضاء مدة عقد بحث أو استغالل

القيام بعملية التحويل يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها 
 . عملية وفي حالة اشتغال جيدة

     
 أو االستغالل /النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و
 :  يتضمن هذا النظام دفع خمسة رسوم أساسية

 .  ـ رسم سطحي1
 . ـ إتاوة تسدد شهريا لوآالة ألنفط2
 . ـ رسم على الدخل النفطي3
 . ـ ضريبة تكميلية على الناتج4
 . ـ ضريبة عقارية5
 

 : يسدد المتعامل رسوما أخرى بموجب الخدمات التالية
 .   نقل حقوق وواجبات المتعاقد لمتعامل أخر* 
 .  رخصة حرق الغاز* 
 . استعمال مياه الشرب أو مياه السقي* 
 . انبعاث الغاز* 

 يوفر 2005الخاص بالمحروقات الصادر في جويلية " جي.أم.بي.ك"دليل 
   .2005 أفريل 28آل عناصر التحليل والتفكير حول قانون 

 
  نظام المناجم 2.7

تمكن أهمية هذا القانون في آونه يسمح ألول مرة للمتعامل األجنبي بإقامة 
 . استثمارات هامة في استكشاف واستغالل الموارد المنجمية

 يخصص أربعة مبادئ 2001 جويلية 3 الصادر في 10ـ01القانون رقم 
 : آبرى

 .  ملكية األرض وما تحت األرضبينالفصل ـ 
 . بين المواد المنجميةعدم التفريق ـ 

 . ـ الوصول إلى نشاطات البحث واالستكشاف واالستغالل لكل المستثمرين
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  . ـ المساواة في معاملة المستثمرين
 

اطات تجارية، تمارس دون تفريق من أشخاص تعتبر النشاطات المنجمية نش
 . طبيعين أو معنويين

. مرحلة التنقيب ومرحلة االستكشاف: البحث المنجمي مرحلتينيتضمن 
 يتضمن

 . مرحلة التنقيب مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي
توفر على أن ي المتعامل اف تعد أآثر تعقيدا حيث يشترط فيمرحلة االستكش

 . قدرات تقنية ومالية
يمكن أن يكون المتعامل حاصال على رخصة التنقيب من طرف السلطات 

فوزه اإلدارية المعنية، سواء عندما يقدم الطلب األولي، أو عندما يتم 
 . بالمناقصة

ستفيد إذا لم تكن المساحة موضوع تنقيب يالذي يقدم أول طلب هو أول من 
 . من قبل

  
 : ـ االستغالل المنجمي
الل عقود امتياز تسلم لشخص معنوي يتوفر على رخصة يمكن أن يتم من خ

وعندما يتعلق األمر باستغالل صغير أو . تنقيب، أو لشخص فائز بمناقصة
متوسط، يمكن أن يسلم إلى شخص معنوي أو طبيعي حسب سلم األولويات 

 : التالي
 . صل على رخصة استكشافاحـ ال

 . صل على تصريح بالتنقيبـ الحا
 . المناقصـ 

 ح الرخص المنجمية ـ من
ة، قابل بالنسبة للبحث المنجمي، فإن التصريح بالتنقيب صالح لمدة سنة واحد

 . رللتمديد مرتين لمدة ستة أشه
وات قابلة للتمديد رخصة االستكشاف، صالحة لمدة ابتدائية تقدر بثالث سن

في حالة تسجيل ( تمنح فترة سماح لسنتينمرتين لسنتين، وعند االستحقاق
 ). ر مالئمظرف غي

جمي لمدة ثالثة وبخصوص االستغالل المنجمي يتعلق األمر بمنح امتياز من 
 . طول مدة عمل المنجمسنوات، مع تمديد 
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سط، حددت المدة بعشر  صغير أو متومبالنسبة لرخصة االستكشاف لمنج
 . مدة عمل المنجمطوال تمديد سنوات، مع 

حددت المدة بخمس سنوات، التقليدي، االستغالل المنجمي بالنسبة لرخصة 
وال تمنح الرخص المنجمية إال بعد . قابلة للتمديد حسب طبيعة عمل المنجم

 . تحقيق إداري مسبق
الذي يتقدم بأول طلب يستفيد من مزايا، إذا لم يكن المنجم مموال من مصادر 
عمومية، ويتم منح الرخص عن طريق المناقصة إذا تمت دراسة المنجم 

 . ة أو إذا تم تحويل االستغالل إلى مساحة مفتوحةعلى نفقات عمومي
 : يجب معرفة أن متوسط مدة معالجة الملفات هي

 . شهر على األقصى للتنقيبـ 
 . ثالثة على األقصى لالستكشافـ 
 .لالستغاللمسة أشهر على األقصى خـ 
  

 المزايا الجبائية الممنوحة 
 .  الرسم على النشاط المهنياإلعفاء من

المحصلة أو  الضريبة على القيمة المضافة على األمالكمن الرسم اإلعفاء 
   . في إطار النشاط المنجميالمستوردة

الحقوق الجمرآية على آل التجهيزات المستعملة في و اإلعفاء من الرسم
  . البحث المنجمي

 .  المنجميةرائب، ما عدا الضريبة على األرباحاإلعفاء من آل الض
  .  قيب واالستكشاف في حالة االستغاللاستهالك تكاليف التن

 . اإلتاوة المنجميةعلى تخفيض 
 .ترحيل الخسائر على عشر سنوات

من رقم األعمال خارج الرسم يستخلص من الناتج  % 1احتياطي بـإنشاء 
 . الخاص إلعادة بناء المنجم

يجب اإلشارة إلى أن الرأسمال المستثمر واألخطار الناجمة عنه يشكالن 
 . ضمان تحويلموضوع 

على تشجيع المستثمر األجنبي، آما يظهر من خالل القانون فلسفة هذا تقوم 
 : ة المنجميتؤسس للقيمة القانونية لألصولالعناصر األساسية التي 

جمية لالستكشاف الذي  الرخصة المنمكتشف لصالح الحائز علىالحق ـ 
 . يكتشف مكان المعدن
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االتفاق إلى غاية ق على الرخص منذ بدء التنظيم المطبـ استقرار التشريع و
 . نهاية صالحية الرخصة

 .  المرتبطة بالبيئةـ التكفل بالقيود
اللجوء إلى التحكيم (ـ اللجوء إلى التحكيم الدولي الخاص لتسوية النزاعات

 ). التجاري الدولي
 
 قانون الكهرباء والغاز  . 8

الكهرباء وتوزيع  حول 2002 فيفري 5 الصادر في 01ـ02القانون يهدف 
الغاز عبر القنوات إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المرتبطة 

  .باإلنتاج والنقل والتوزيع وبتسويق الغاز عبر القنوات
 أن المشرع وضع المبدأ العام توزيع الكهرباء والغاز هو خدمة عمومية، آما

 . للمنافسة الحرة لنشاطات إنتاج الكهرباء
ختلف طرق تسيير نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق ولضمان سير م

الكهرباء والغاز، أنشأت لجنة لضبط الكهرباء والغاز، وهي هيئة مستقلة 
 .  تتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية المالية

وتتمثل مهمة هذه اللجنة في السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق 
 .   المستهلكين وآذا المتعاملينالكهرباء والغاز الوطنية، لصالح

إجراءات القانون فيما  ا من قبل خاصا اهتماميولى المتعاملون األجانب
 في الرأسمال االجتماعي للمؤسسات العمومية المكلفة ميتعلق بمساهماته

 . بمختلف نشاطات الكهرباء والغاز
في وإلى غاية صدور القانون آانت آانت في المقام األول، سونلغاز التي 

 إلى مجمع شرآات هاليحوتم تشكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، 
 . ، مع بقاء الدولة آأآبر مساهم في رأسمالهاباألسهم

اآة، والمساهمة الخاصة  للشررأسمال فروع سونلغاز شرآة باألسهم، مفتوح
 . المتنوعة أو هما معا وإلى العمال

 
 نظام االتصاالت . 9

ى درجات نموه، ورغم ذلك تواصل خالل سنة يتعلق األمر بقطاع في أقص
التقدم يعود  بالمقارنة مع البلدان المجاورة،  تسجيل بعض التأخر2005

المسجل إلى أن الجيران انطلقوا قبل الجزائر في تحديث شبكاتهم الهاتفية 
 .  الثابتة والمتنقلة
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 :يوجد اليوم ثالث متعاملين في قطاع االتصاالت
اتصاالت الجزائر، باإلضافة إلى متعاملين   وهويعموم" تاريخي"متعامل 

 . خاصين، أوراسكوم تلكوم الجزائر والوطنية تلكوم الجزائر
 باستثمارات مهمة لتحديث شبكة النقال 2004المتعامل العمومي ومنذ قام 

 تأهيل جيدة  آما قامت اتصاالت الجزائر بإعادةعلى وجه الخصوص،
 . لنوعية خدماتها

تلكوم الجزائر التي انطلقت شبكتها في الخدمة منذ الثالثي أوراسكوم قامت 
، من جهتها باستثمارات مهمة وهي اليوم تتوفر على أزيد 2002سنة لاألول 

 . من ثمانية ماليين مشترك
 فقط، فهي 2004ل منذ أوت بالنسبة للوطنية تلكوم التي انطلقت في العم

 . 2005  ديسمبر31 مليون مشترك إلى غاية 1,2ى تتوفر عل
اعد  الذي يحدد القو2000 أوت 5 الصادر في 03ـ 2000القانون أقر 

لضبط هيئة ل" المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية تأسيس 
 . 10المادة "  المعنوية واالستقاللية الماليةمستقلة تتمتع بالشخصية

 :  تتمثل فيومن بين عشرين مهمة أسندت لهذه الهيئة نذآر هنا األهم والتي
السهر على وجود منافسة فعلية مشروعة في سوقي البريد والمواصالت *

 . السلكية والالسلكية
السهر على توفير تقاسم منشأت المواصالت السلكية والالسلكية مع *

 . احترام حق الملكية
 .  االستغاللمنح رخص* 
 . الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني* 
 .  في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملينالتحكيم* 

يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية سلطة آما، 
 :  الضبط بخصوص ما يأتي

تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصالت * 
 .  السلكية والالسلكية

  .   تحضير دفاتر الشروط* 
  

 :  من جهة أخرى تبدي سلطة الضبط الرأي في
 .   جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية* 
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والمواصالت السلكية تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد * 
 . والالسلكية

      . تعلق بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكيةإقرار التشريع الم* 
إستراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصالت السلكية إعداد * 

 .    والالسلكية
  

في األخير، تؤهل سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
 : للقيام بمهام منها

 . تقديم آل توصية للسلطة المختصة* 
 . اقتراح مبالغ المساهمات في تمويل التزامات الخدمة العامة* 
 .  القيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صالحياتها طبقا لدفتر الشروط*
 

لضبط بناء على  بخصوص عمل سلطة ايمكن اإلشارة هنا أيضا لنقطتين
 من القانون المذآور 17مبدأ دولة القانون، أوال بناء على نص المادة 

 في يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة:"سابقا
 ." أجل شهر واحد من تاريخ تبليغها

السهر على وجود منافسة في سوق البريد ثانيا، في إطار احترام 
يمكن وحماية المستخدمين والمستهلكين، والمواصالت السلكية والالسلكية، 

أن يتم إبالغ مجلس المنافسة بكل مخالفة متعلقة بقطاع االتصاالت السلكية 
ويعد ذلك ضمن المبادئ . سخة من الملف لإلعالميتم تسليمه نوالالسلكية، و

مجلس المنافسة يطور عالقات " العامة التي وضعها المشرع المتمثلة في أن 
 ".  تعاون، وتشاور وتبادل معلومات مع هيئات الضبط

 
  التأمينات . 10

عرف قطاع التأمينات تطورا على ثالثة مراحل منذ استقالل البالد 
 ). 1962(سنة

األولى أعقبت مباشرة االستقالل والمتمثلة في استرجاع شرآات المرحلة 
 إلى وزارة المالية، من وصايتهاآانت موجودة، التي انتقلت التأمين التي 

خالل إدراج مبدأ أن األخطار الواقعة في الجزائر ال يمكن أن تكون مؤمنة 
 . سوى من هيئات معتمدة
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، الذي سيتمثل في تأميم ولةالمرحلة الثانية تمثلت في تأسيس احتكار الد
شرآات التأمين التي آانت موجودة وإنشاء شرآات تأمين، على غرار 

 مع إنشاء الصندوق لتأمين، وهيئة التأمين التعاوني إلعادة االمرآزية
 . الوطني للتعاون الفالحي

تتميز بتحرير قطاع التأمينات، الذي تعزز مع المرحلة الثالثة واألخيرة 
 المتعلق 1995 جانفي 25 الصادر في 07ـ95األمر رقم المصادقة على 

 . بالتأمينات
   . نشاط سوق التأمينات مفتوح لالستثمار الخاص

 
   بنية قطاع التأمينات في الجزائر 1.10

 شرآة تأمين عمومية أو خاصة على مستوى السوق 17توجد إلى اليوم 
نتظمة في شكل هذه الشرآات م). أنظر قائمة الشرآات ال حقا(الجزائرية

 . أو شرآات تضامنشرآات أسهم 
 معتمدة لممارسة عمليات التأمين  مباشر شرآة تأمين11يمكن هنا تعداد 

 : المتعلقة بكل القطاعات بما فيها إعادة التأمين
 

 لضمان الشرآة الجزائرية : المتخصصةثالث شرآات عمومية للتأمينات * 
خاصة بقروض العقار، شرآة الصادرات، شرآة تسيير القروض العقارية، 

 . ضمان قروض االستثمار، خاصة بالقروض الداخلية الخاصة باالستثمار
 . شرآة عامة تمثل أهم مؤمن لقطاع المحروقات: أش.أس.أ.سي"شرآة* 

الصندوق الوطني للتضامن : صةتخصللتأمينات الم) 2(تعاضديتين* 
 التربية الوطنية الفالحي، بالنسبة للتأمينات الفالحية، وتعاضديه عمال

 . والثقافة
 . الشرآة المرآزية إلعادة التأمين: شرآة عمومية إلعادة التأمين* 

 منتوج تأمين في مختلف فروع 100وتعرض شرآات التأمين حوالي 
 .التأمين

  
 شبكة توزيع منتجات التأمين 

 بيع، منها  نقطة1340توزيع هذه المنتجات يتم من خالل شبكة تتكون من 
 .  موزعين عبر التراب الوطني سمسار20يل عام و وآ432
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إتحاد المؤمنين وإعادة (لة داخل منظمة مهنية تدعى ثشرآات التامين مم
 ). التأمين
التأمينات يربطهم عقد تمثيل، الوآالء العامون للتأمين آوسطاء في يعتبر 

 .ينتظمون في جمعيةمكلفون من شرآة واحدة أو عدة شرآات تأمين، ووهم 
 وبالتالي تخضع المهنة للقيد ا تجارياعتبر المهنة نشاطتسبة للسماسرة، بالن

ة لهذه الفئة حاليا قيد يوجد مشروع إلنشاء جمعية مهني. في السجل التجاري
 .التحضير

نشاط مختلف هؤالء المتدخلين مؤطر من طرف مجلس وطني للتأمينات 
 . يرأسه وزير المالية

 المتعلقة بوضعية تنظيم وترقية نشاط مهام هذه الهيئة تعني آل الجوانب
 . التأمين وإعادة التأمين

تكلف أربع لجان بداخل المجلس بدراسة طلبات االعتماد للشرآات ووسطاء 
   .التأمين

 
  تنظيم السوق 2.10

 تقنية  أقسام)04(ة منظمة حول أربع دائمة أمانةيتوفر المجلس على 
 . مختصة

 : آالتاليالوضعية الحالية لسوق التأمينات 
حقق الجزء المهم من حيث رقم األعمال في الشرآات العمومية هي التي ت* 

 .  من حجم السوق % 80قطاع التأمينات بـ 
 بلغ 2005رقم األعمال الذي سجله القطاع خالل السداسي الثاني من * 

 .  مليار دج11,1
تأمين على السيارات، ويفسر هذا النمو القطاع يعرف هيمنة فرع ال* 

 .بالتشبيب الذي تعرفه الحظيرة الوطنية للسيارات
وتعرف فروع التأمين األخرى ومنها الحرائق واألخطار األخرى نمو * 

 . طفيفا
، خاصة مع إدراج 2005تأمين األشخاص عرف هو األخر نموا سنة * 
   . ونمو قروض االستهالك" تأمين السفر"
 

  ماد  اإلطار التشريعي وشروط الحصول على االعت3.10
 : النصوص التي تحكم اعتماد شرآات التأمين هي
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 المتعلق 1995 جانفي 25مؤرخ في ال 07ـ95األمر رقم * 
 ).  1995 مارس 8 الصادر في 65الجريدة الرسمية رقم (بالتأمينات

 المتعلق 1995 أآتوبر30 الصادر في 344ـ95تنفيذي رقم المرسوم ال* 
 الصادر في 65الجريدة الرسمية رقم (بالحد األدنى لرأسمال شرآات التأمين

 ).  1995 أآتوبر 31
 المحدد لشروط 1996 أوت 3 الصادر في 267ـ 96مرسوم تنفيذي رقم * 

الجريدة الرسمية رقم (منح اعتماد شرآات التأمين وإعادة التامينوآيفيات 
 ). 1996 جويلية 7 الصادر في 47

 
 : شروط الحصول على االعتماد هي

أو ، باألسهماضعة للقانون الجزائري في شكل شرآة تأسيس شرآة خ* 
 . تعاضديةشرآة في شكل 

 .  محددة في االعتمادالالممارسة الحصرية لنشاط عمليات التأمين * 
 . الخلق الحسن واألهلية المهنية للمسيرين الرئيسين للشرآة* 
 : تكوين رأسمال أو صندوق بالنسبة للتعاضديات، حسب حد أدنى يقدر* 
 التي تنفرد بممارسة عمليات باألسهم مليون دج بالنسبة لشرآات 200ـ 

 .األشخاص، وال تمارس تنازالت عن إعادة التأمين في الخارجتأمين 
التي تمارس جميع أنواع  مليون دج بالنسبة لشرآات المساهمة 300ـ 

 . التأمين وال تمارس تنازالت عن إعادة التأمين في الخارج
سبة لشرآات المساهمة التي تمارس جميع أنواع  مليون دج بالن450ـ 

 .التأمين  من ذلك التنازل عن إعادة التأمين في الخارج
 .  تأمين األشخاصي تنفرد بعمليات مليون دج بالنسبة إلى الشرآات الت50ـ 
  .  مليون دج بالنسبة إلى الشرآات التي تمارس جميع أنواع التأمين100ـ 
 

مستوى مديرية التأمينات بوزارة المالية، تودع ملفات االعتماد على 
والحصول على موافقة لجنة اإلعتمادات المشكلة على مستوى المجلس 

 .  الوطني للتأمينات
وتتم الموافقة على االعتماد بناء على عناصر الملف المقدم الذي يسمح 

 . بإعطاء صورة عن نوعية وقدرة الشرآة
 . وينشر في الجريدة الرسميةيمنح االعتماد بقرار من وزير المالية 

 . وينشر رفض االعتماد أيضا متضمنا شرح األسباب
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  وأفاق النمو  اإلصالحات الجارية 4.10

 عميقة، ويعرف أيضا تغيراتيوجد قطاع التأمينات حاليا في مرحلة 
تحوالت هيكلية مهمة ستسمح له بلعب دوره آامال في المصاحبة والحماية 

 . تثمارية التي تنجزالمالية للمشاريع االس
 جانفي 25مؤرخ في ال 07ـ95آما تمت المصادقة على تعديل األمر رقم 

 المتعلق بالتأمينات، حيث تضمن تعديالت عميقة لقطاع التأمينات 1995
 . على الصعيد القانوني والتنظيمي

واإلدارة  القطاع، واألمن المالي، تحفيزوتتمثل االنشغاالت الرئيسية في 
 . ؤسسات التأمينالرشيدة لم

آما تم أخد عملية مراقبة نشاط الشرآات بعين االعتبار، من خالل اقتراح 
إنشاء بعض آليات المراقبة، تكون مكلفة بتأمين قدرة وفاء شرآات التأمين، 

 . وتأمين حماية مصالح المؤمن لهم
   

 الترقية العقارية  . 11
 على الرغم من ،1970أزمة السكن في الجزائر مشكلة لم تتوقف منذ 

الجهود التي تبدل من قبل الدولة للقضاء على المشكلة من خالل استعمال 
 . عدة صيغ من أجل حصر العجز الكبير المتراآم منذ أزيد من أربعين سنة

 مليون وحدة سكنية، في وقت تتحدث فيه 1,2ويقدر العجز الحالي بـ 
 سكنية، مع معدل  مليون وحدة2 عن عجز يقارب ةالتحاليل األآثر سوداوي

 . شغل بخمسة أفراد لكل مسكن
 مليار دج 550، تم تخصيص ) مليار دوالر55( مليار دج4200ومن بين 

من البرنامج التكميلي لتعزيز النمو لخفض العجز في مجال السكن، بواسطة 
 . 2009إنجاز  مليون وحدة سكنية في حدود 

اع بأهمية وضخامة ومن أجل تسريع تحسيس آل األطراف الفاعلة في القط
المشروع الضخم، تم عقد العديد من الملتقيات، واأليام الدراسية، التي 
حضرها العديد من المختصين لمناقشة السبل الكفيلة بتجسيد األهداف التي 

 . سطرتها السلطات العمومية في المجال
 

آما أن المشروع سيحقق مكاسب جمة للمهنين من المهندسين والمهندسين 
ريين في البناء والمقاييس العالمية في البناء المقاوم للزالزل، بعد المعما
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وهو ما  2003الزلزال المدمر الذي ضرب والية بومرداس في شهر ماي 
السلطات المعنية لالنتباه الدقيق والتعامل بحزم مع مسألة نوعية دفع اليوم 
 . البنايات

ت بفضل بداية من جهة أخرى، سيمكن التوسع الذي تعرفه سوق العقارا
عمل شرآة ضمان القروض العقارية و شرآة إعادة التمويل الرهني في 

 بكل تأآيدالحصول على سكنات من سهولة مجال القروض العقارية، 
الشروع في تجميع األموال وسيشجع أيضا المتعاملين في قطاع السكن على 

مانات للتوسع وتنمية االستثمار في قطاع العقار، مما يوفر ضالضرورية 
 .                حقيقية لهذا األخير

             
 حقوق وواجبات العقود  . 12

 10ـ05م أدرجت تعديالت مهمة على قانون العقود بواسطة القانون رق
 المؤرخ في 58ـ75تمم األمر رقم المعدل و الم2005 جوان 20الصادر في 

 .  المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26
 

  العقد حول إبطال
 الجديدة على سقوط الحق في إبطال العقد 101وبهذه الكيفية، نصت المادة 

 سنوات 10سنوات، بعدما آانت ) 5(إذا لم يتمسك به صاحبه خالل خمس
 . في القانون السابق

وبنفس الكيفية، ال يجوز التمسك بحق إبطال العقد بسبب الغلط أو التدليس أو 
 سنة في القانون 15القانون الجديد، مقابل  سنوات، في 10إآراه إذا أنقضت 

 . السابق
 إلى الحالة التي آانا مت بفقرة تنص على إعادة المتعاقدين تم103المادة 

عليها قبل العقد في حالة بطالن العقد أو إبطاله، فإن آان هذا مستحيال جاز 
 . الحكم بتعويض معادل

 
 االلتزام باإلرادة المنفردة 

 . في القانون المدني نإجرائيأدرج المشرع 
يجوز أن يتم التصرف باإلرادة  " )123المادة (اإلجراء األول وتنص عليه

 ." المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير
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ويسري على التصرف باإلرادة المنفردة ما يسري على العقد من األحكام "
 ." باستثناء أحكام القبول

من وعد بإعطاء جائزة يلزم حيث ة، اإلجراء الثاني يعني الوعد بالمكافأ
 . بإعطائها

الرجوع عن الوعد بإعالن الجمهور، ال أثر له على من أتم العمل قبل 
 . الرجوع عن الوعد

وبخصوص دليل االلتزام، أدرج المشرع أربعة نصوص على القسم األول، 
 .  الخاص بالدليل المكتوب

وصاف أو أرقام ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أ" وينص األول
أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما آانت الوسيلة التي 

 ." تتضمنها، أو طريقة إرسالها
يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني آاإلثبات بالكتابة " أما الثاني 

على الورق، بشرط إمكانية التأآد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن 
 ".  في ظروف تضمن سالمتهاتكون معدة ومحفوظة

يتلقى الضابط "  السابقة على النحو التالي324من جهة أخرى تعدل المادة 
 ". العمومي، تحت طائلة البطالن، العقود اإلحتفائية، بحضور شاهدين

 المتعلقة بالعقد العرفي، الذي يعتد بالتوقيع 327وبالنسبة للمادة 
قعه، ما لم ينكر صراحة ما هو اإللكتروني،إذا آان صادرا ممن آتبه أو و

منسوب إليه، أما اإلثبات    بالشهود فيجوز إذا وجد مبدأ الكتابة، ويجوز 
إذا وجد مانع ) 1: "(أيضا اإلثبات بالشهود فيما آان يجب إثباته بالكتابة
إذا فقد الدائن سنده ) 2(مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آتابي،

 ". ج عن إرادتهالكتابي لسبب أجنبي خار
 

لسادس المتعلق بالعقود آما تم أيضا إدراج تعديلين أثنين على الباب ا
داء خدمة، في فصله األول الخاص بعقود الشرآات وبالضبط الخاصة بأ

 . التزامات المقاول
خر بإنجاز آ على أنه يجوز لرب العمل أن يعهد إلى مقاول 553المادة تنص 

العمل على وجه معيب أو مناف لشروط ام بأثبت أن المقاول قالعمل، إذا 
 جاز لرب العمل إنذاره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خالل أجل معقول العقد

، ويمكن أيضا أن يطلب فسخ العقد، طبقا ألحكام اإلنذار التي تنص يعينه له
 . 180عليها المادة 
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لى  الجديدة، يمكن طلب إلغاء العقد في الحال دون حاجة إ553في المادة 
 . تعيين أجل إذا آان إصالح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيال

 58ـ75ر رقم  من األم558 المادة وبخصوص التزامات رب العمل، فإن
عندما يتم المقاول العمل " : تنص على ما يلي1975 سبتمبر26الصادر في 

ويضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا األخير أن يبادر إلى 
أقرب وقت ممكن بحسب ماهو جار في المعامالت، فإذا أمتنع تسلمه في 

دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار  رسمي أعتبر أن 
 ". العمل قد سلم إليه

 
 .    في عقود البناء، يمثل االستالم واحدة من أهم التزامات رب العمل

 عن ذلك تبعات يلزم رب العمل بالموافقة على العمل الذي أستلمه وينجم
 . تحرير ضمانات المقاول، احتساب مدد الضمان وتحويل المخاطر: مهمة

إذا أمتنع رب العمل عن التسلم دون سبب مشروع مرتبط بمسؤولية 
 . المقاول، يتحمل آل ما يترتب على ذلك من خسارة لدى المقاول

ول من وتم إدراج هذا النص اإلجباري في القانون المدني لحماية حقوق المقا
تصرفات رب العمل ورفضه التوقيع على محضر االستالم المؤقت بهدف 

 . األخرى المتعلقة بنوعية اإلنجازعدم تحرير المبالغ المالية والضمانات
يجب القول هنا أن هذه التصرفات التماطلية المشينة المعرقلة، ظلت سائدة 

 . تؤثر سلبا على محيط األعمال في الجزائرومنذ سنوات 
   

 تنظيم الصفقات العمومية . 13
  مجال التطبيق 1.13

 جويلية 24 الصادر في 250ـ02عرض أسباب المرسوم الرئاسي رقم 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم باألمر الرئاسي 2002

 ينص على أن التسيير الراشد 2003 سبتمبر 11 الصادر في 301ـ 03رقم 
ة يتطلب أساسا إضافة إلى تكريس المبدأ في مجال الصفقات العمومي

 : األساسي للمنافسة، مبادئ أخرى تعزز هذا األخير هي
 . عدم التمييز* 
 .  المساواة* 
 .  النزاهة* 
 . الشفافية* 
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 . نجاعة النفقات العمومية* 
 

في اإلطار، فأن الهدف األساسي إلجراءات منح وتنفيذ الصفقات العمومية 
غال،  اقتناء اللوازم، تقديم الخدمات، إنجاز الدراسات، وبالتالي إنجاز األش

وفق أحسن الظروف فيما يتعلق بالسعر والنوعية ومدد اإلنجاز، وبعبارة 
 . أخرى وفق أحسن الصيغ الممكنة لقواعد المنافسة

ولمعرفة الظروف التي تسمح لإلجراءات المطبقة حاليا بتشجيع تطبيق 
افسة وبتنفيذ أآثر اتزانا للصفقات أحسن الصيغ الممكنة لقواعد المن

العمومية، يجب في البداية إعادة إحصاء التعديالت األآثر أهمية التي 
 . أدرجت من خالل التنظيم الجديد للصفقات العمومية

 توسيع مجال تطبيق تنظيم الصفقات هكذا ذهبت اإلجراءات القانونية إلىو
نزاعات ـ الذي يفضل اللجوء العمومية إلى إعادة تهيئة هامة لنظام تسوية ال

ية للصفقات العمومية ل اللجنة الوطنختدعن طريق إلى التسوية بالتراضي، 
الدراسات التي تهدف إلى دفع المتعاملين  سوق  استقاللية ـ إلىبصفة خاصة 

 .  إلى اإلحاطة أآثر بمشاريعهمنالعموميي
ية المستقلة، تطبق أحكام التنظيم على اإلدارات العمومية والهيئات الوطن

الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ومختلف 
الهيئات األخرى، مراآز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية 
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

جاري والثقافي والمهني والشرآات العمومية ذات الطابع الت
ة عندما تكلف هذه األخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومي...والصناعي

 . بمساهمة نهاية لميزانية الدولة
نسجل أيضا تسهيل إجراءات لبعض صفقات استيراد المنتجات والخدمات 

  . التي تعرف تقلبات أو مدى توفرها، مما يبرر إعطاء تسهيالت هامة
ل على مجموع اقصات من الحصوالنشر المدروس للمنيجب أن يسمح 

 . العروض المقبولةبتقديم المعلومات التي تمكن من ال
بالنسبة لما يتعلق بشروط منح الصفقة، فهي مؤقتة، وتنشر وفق نفس شروط 

لمتعهدين المستبعدين الطعن في االختيار أمام لجنة ويمكن لالمناقصة، 
 . الصفقات للمصلحة المتعاقدة

من قيمة المشروع إلى المساهمة في % 1ن قيمته اشتراط تقديم ضمايهدف 
 . استبعاد المشارآات غير الجادة
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احترام معايير االختيار في دفتر شروط إعالن المناقصة، شرط أساسي 
 . لصحة المناقصة

منع أي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح العروض وأثناء تقييم العروض 
 .  الشريك على أساس المنافسةالختيار الشريك المتعاقد هو أهم ميزة الختيار

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات أو التسوية النهائية، 
 يوما إبتداء من استالم الكشف أو الفاتورة، 30في اجل ال يمكن أن يتجاوز 

عات في األجل للمتعامل المتعاقد الحق في استالم لدفيخول عدم صرف ا
 .  فوائد التأخير
فوائد التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات ة التنازل عن يمكن إعاد

تسهيل تنفيذ لعمومية، الذي يعتبر بنك الدولة والذي يكمن دوره في ا
ويقوم هذا الصندوق بإصدار الكفاالت المطلوبة لفائدة . الصفقات العمومية
 . الشرآاء المتعاقدين

فقة على أجل تحويل آفالة حسن التنفيذ إلى آفالة ضمان عندما تنص الص
الضمان، وعندما يكون اجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات 
والخدمات، فإن الرصيد المكون من مجموع االقتطاعات تحول عند التسليم 

 . المؤقت إلى آفالة ضمان
الدفع المباشر للمتعاقد الثانوي من طرف المصلحة المتعاقدة، في إطار حسن 

 للمصلحة المتعاقدة بنفس نانوية شرآاء حقيقييالتنفيذ يجعل المؤسسات الث
 . درجة المتعاقد الرئيسي

تثبيت شروط رهن الصفقة العمومية وتدخل صندوق ضمان الصفقات 
 . العمومية في تمويل الصفقات العمومية قاعدتان تسهالن تمويل الصفقات

إمكانية تدخل اللجنة الوطنية للصفقات للتسوية النهائية للنزاعات تشكل 
 . ضمان تسوية سريعة ومتوازنة، بالنظر إلى الكفاءة األآيدة ألعضاء اللجنة

اجتماع لجنة فتح األظرفة في جلسة عامة بحضور المتعاقدين، الذين يتم يتم 
إعالمهم مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، في اليوم األخير الموافق 

 اتجاه دعم واضح لتاريخ أخر أجل لتسليم العروض، هذه القواعد تذهب في
 . لرهان التنافسية في اختيار الشريك المتعاقد للمصلحة المتعاقدة

المصلحة التأشيرة اإلجمالية التي تسلمها لجنة الصفقات تفرض على 
    .    والمحاسب المعينة، المراقب الماليالمتعاقد

    
  إجراءات تسليم الصفقة العمومية  2.13
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 على تشجيع السير الحسن لقواعد المنافسة ماهو مدى قدرة هذه اإلجراءات
 والتنفيذ المتوازن للصفات العمومية؟ 

تنظيم الصفقات العمومية المطبق حاليا، ورغم حاجته لبعض 
، تنص على سلسلة من القواعد الجديدة )أنظر الخالصة الحقا(التعديالت

التي تذهب مباشرة في اتجاه تطوير رهان المنافسة في اختيار الشرآاء 
 . المتعاقدين

  محاور أساسية ةوتنتظم هذه القواعد حول ثالث
 :تنظم اختيار الشرآاء المتعاقدينطبيعة القواعد التي 

القواعد التي تنظم اختيار الشريك المتعاقد تحد بصفة معتبرة من حرية 
التحديد المسبق في دفتر الشروط اقدة، والتي يجب عليها المصلحة المتع

 .  لالختيارمنظمة التفاصيل القواعدألدق 
 يعطي الحق في ا البداية مؤقتضف إلى ذلك، اختيار الشريك الذي آان في

 أمام لجنة الصفقات من طرف المتعهدين الذين يعتبرون أنفسهم الطعن
 . مبعدين تعسفا

موضوعية هذا االختيار من خالل إلزامية التعهد أمام تظهر من جهة أخرى، 
 : ى مرحلتينالمصلحة المتعاقدة بالعمل عل

االختيار األول، يخص المتعهدين الذين تخضع تعهداتهم إلى المعطيات * 
 . التقنية للمشروع للوازم والخدمات أو الدراسة موضوع الصفقة المطلوبة

لمتعهد االختيار الثاني، يصبح نهائيا بعد استنفاد طرق الطعن ويخص ا* 
، ما عدا في بعض ايلآويكون هذا االختيار ، الذي يقدم أحسن عرض مالي

  .   االستثناءات
 .هذا الهدف مدعم بطرق الدفع والتمويل التي نص عليها القانون

 
    لشرآاء المتعاقدين الدفع من ل التعديالت الواردة على تدابير3.13

 وتمويل الصفقات العمومية
 يوما 30هي ثالثون مدة صرف الدفعات على الحسابات أو التسوية النهائية، 

 .  أو الفاتورةالوضعية من استالم ءابتدا
عات للمتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء، الحق في يخول عدم صرف الدف

 .  إستالم فوائد تأخير من المصلحة المتعاقدة، منذ تسجيل التأخير
مفهوم المتعامل المتعاقد الثانوي الذي يمكنه التفاوض بشأن يمكن أن يشمل 

 .  المتعاقدة مقابل الخدمات المنجزةالدفع المباشر من قبل المصلحة
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يجب التوضيح أن صندوق ضمان الصفقات العمومية بصفته بنك الدولة 
 .يمكنه التدخل في سير الصفقة العمومية لتسهيل التنفيذ

 
  تسوية النزاعات 4.13

يفضل القانون التسوية بالتراضي للنزاعات التي يمكن أن تنتج عن منح 
 . وتنفيذ الصفقات العمومية

في حالة إخفاق التسوية بالتراضي، يمكن لألطراف المتنازعة اللجوء إلى 
ويمكن . المحكمة الجزائرية المختصة إقليميا، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي

لتي تملك صالحيات للشرآاء اللجوء إلى اللجنة الوطنية للصفقات ا
قابلة التي لها خصوصية البث في القرارات وجعلها حقيقية و" محكمة"

 .  يوما30للتنفيذ في ظرف 
 

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية . 14
الملكية الفكرية خاضعة لعدة نصوص تشريعية وتنظيمية في الجزائر، 

هذه النصوص حقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية األدبية تحمي 
 .والفنية

  
  حقوق الملكية الصناعية 1.14

. إلبداع في المجال الصناعي والتكنولوجيحقوق الملكية الصناعية تحمي ا
وتتمثل في االختراعات . هذه اإلبداعات متنوعة وتمس عدة مجاالت

الصناعية، الرسومات والنماذج الصناعية، الرموز المميزة آعالمات 
 . التصنيع، التجارة أو الخدمات، أو في األخير التسميات األصلية

 .إجراءات خاصة للحمايةب األخرى المعلومات الغير قابلة للكشف، تتمتع هي
 .   آل قواعد الحماية مرفقة بإجراءات ضد المنافسة غير الشرعية

 
 االختراعات الصناعية

 19 الصادر في 07ـ03االختراعات الصناعية محمية بموجب األمر رقم 
 الصادر 275ـ05 المتعلق ببراءات االختراع و المرسوم رقم 2003جويلية 

 . طرق اإليداع وتسليم براءات االختراعدد ل المح2005 أوت 2في 
ة الناجمة عن نشاط اختراعي االختراعات المحمية هي االختراعات الجديد

 .   االختراع المحمي يمكن أن يكون منتوجا أو طريقة. للتطبيق الصناعيقابال 
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االختراعات التي تستجيب للشروط المعلنة تعطي الحق في الحصول على 
 : لصاحبها لمنعا استئثارياي حقبراءة اختراع تعط

 
 . الصناعة، االستعمال، أو بيع منتجه* 
 . االستعمال، البيع، استيراد منتوج متحصل عليه من طريقته* 

االختراعات التي يمكن أن تتحصل على براءات االختراع، تخص مجاالت 
متنوعة على أساس المعايير المعلنة بما فيها المنتجات الغذائية، مواد 

  . جميل، المواد الصيدالنية أوجزي حيويالت
ال تعد من قبيل االختراعات الصناعية وال يمكنها الحصول على براءة، 

 . برامج الكمبيوتر
 سنة، غير قابلة للتجديد، بداية من 20حماية براءة االختراع مضمونة لمدة 

 تاريخ إيداع الطلب، وتنتهي صالحية الشهادات المرفقة التي سلمت للمخترع
 . مع نهاية المدة المذآورة

على الحماية حسب براءات اختراع من األجانب  على يتوفر الحاصل
 الجزائر لالتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية باريس لحماية الملكية انضمام

 إليها الجزائر ي انضمت، المعدل والت1883 مارس 20ي الصناعية الموقع ف
 . 1966سنة 

 المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وتودع براءات االختراع لدى
لمكلية الصناعية النشرة الرسمية ل(لخاصة للبراءاتوتنشر في النشرة ا

  ). سابقا
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، هيئة عمومية ذات طابع 

 ويسير المعهد وفق بنود المرسوم. عةصناعي وتجاري تابعة لوزارة الصنا
 . 1998 فيفري 21 الصادر في 68ـ98التنفيذي رقم 

 
    العالمات1.1.14

 19 الصادر في 06ـ03تتم إدارة العالمات في الجزائر بموجب األمر رقم 
 2 الصادر في 277ـ05 المتعلق بالعالمات والمرسوم رقم 2003جويلية 

 . طرق إيداع وتسجيل العالمات المحدد ل2005أوت 
ز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو العالمة هي رمز قابل للتمثيل لتميي

 . معنوي عن سلع وخدمات غيره
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آل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، ال سيما الكلمات بما فيها " تعتبر عالمة 
أسماء األشخاص واألحرف واألرقام، والرسومات أو الصور واألشكال 
 المميزة للسلع أو توضيبها، واأللوان بمفردها أو مرآبة، التي تستعمل آلها

 ". لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره
 . يمكن أن تأخذ العالمة شكل رمز، قياس أو عدة قياسات

 . واضحة للعينتكون ال تقبل آعالمات سوى الرموز التي 
في الجزائر، تعتبر عالمة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة 

 . مقدمة، بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب الوطني
آما ال يمكن استعمال أي عالمة لسلع أو خدمات عبر اإلقليم الوطني إال بعد 

 . تسجيلها عند المصلحة المختصة
 .   وط اإليداعالعالمة ملك للشخص األول الذي استوفى شر

 
 أصناف العالمات 
 :وجد عدة أصناف للعالمات ت05ـ03بحسب األمر رقم 

 , عالمة المنتوج أو الصنع* 
 ,عالمة الخدمة* 
 ,  العالمة التجارية* 
 ,العالمات الجماعية* 
 , عالمات التصديق* 
 , عالمات الشهرة* 
 

 مدة حماية العالمة 
 . بلة للتجديد لفترات متتاليةقا) 10(العالمة محمية لمدة عشر سنوات

 جراءات اإل
 . لجزائري للملكية الصناعيةل العالمات لدى المعهد ايجب أن تسج

 : ولهذا، يلتزم طالب التسجيل
طلب تسجيل العالمة يقدم في االستمارة الرسمية المحددة من طرف * 

 . المعهد الجزائري للملكية الصناعية
 .  سم9×9صورة من العالمة بمقاس * 
قائمة واضحة وآاملة للسلع والخدمات، طبقا للتصنيف الدولي بموجب * 

 . اتفاق نيس
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 . وصل يثبت دفع رسوم اإليداع والنشر المستحق* 
يستطيع اصحاب العالمة الحصول على حقوقهم وممارسة صالحياتهم من 

 . خالل وآيل في الملكية الصناعية
  :الحقوق التي تمنحها العالمة

 . ة تخول لصاحبها حق ملكيتهاالعالمة المسجل
 . الحق في ملكية العالمة يخول صاحبه حق التنازل عنها بإذن مسبق

 
 العقوبات 

 : يعاقب على تقليد عالمة
 ).   2(أشهر إلى سنتين)6(بالحبس من ستة* 
إلى )  دج2500000(وبغرامة مالية من مليونين وخمسة مئة ألف دج* 

 . إحدى هاتين العقوبتينأو ب)  دج10000000(عشرة ماليين دج
 

 االتفاقيات الدولية 
 : الجزائر عضو في

 مارس 20 في  عليهااتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الموقع* 
 . 1966، منذ 1883

 ). 1972منذ (اتفاق مدريد حول التسجيل الدولي للعالمات * 
يل إتفاق نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات بغرض تسج* 

 ).1972منذ (العالمات، 
 

  الرسوم والنماذج الصناعية   4.1.14
 86ـ66الرسوم والنماذج الصناعية محمية في الجزائر بموجب األمر رقم 

 ان المتعلق بالرسوم والنماذج، والمرسوم1966 أفريل 28المؤرخ في 
ضمن تطبيق والمت 1966 أفريل 28 في انمؤرخالو 86ـ66 رقم انالتنفيذي
 . 1966 أفريل 28 المؤرخ في 86ـ66قم األمر ر

 
 شروط الحماية

آل ترآيب خطوط أو ألوان، يقصد به إعطاء مظهر " يعتبر رسما صناعيا
خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، ويعتبر نموذجا آل شكل 
قابل للتشكيل ومرآب بألوان أو بدونها أو آل شيء صناعي أو خاص 
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 استعماله آصورة أصلية لصنع وحدات أخرى بالصناعة التقليدية يمكن
 ". ويمتاز عن النماذج المشابهة له بالشكل الخارجي

 . الحماية تشمل الرسوم والنماذج األصلية الجديدة دون غيرها
 . يختص بملكية الرسم أو النموذج أول من أجرى إيداعه

نيبوا يجب على األجانب الذين يريدون إجراء إيداع في القطر الجزائري أن ي
 . عنهم وآيال جزائريا مقيما بالقطر الجزائري

 
  شكليات اإليداع 

حتى تكون محمية، يجب أن تودع الرسوم والنماذج الصناعية أو ترسل 
 . بالبريد المضمون مع وصل استالم إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية

 : يجب أن يتضمن اإليداع
ة يسلمها المعهد الوطني للملكية أربع نسخ من تصريح اإليداع على استمار* 

 , الصناعية
ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم أو عينتان من آل واحد من األشياء أو * 

 ,الرسوم
 , د وذلك إذا آان المودع ممثال بوآيلوآالة ممضاة بخط الي* 
 . هاوصل بدفع الرسوم الواجب أداؤ* 
 

 مدة الحماية 
و نموذج، عشرة أعوام ابتداء من مدة الحماية الممنوحة لكل رسم أتبلغ 

 . تاريخ اإليداع
 : وتنقسم هذه المدة إلى فترتين

  , إحداهما من عام واحد* 
 . الثانية من تسعة أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم االحتفاظ* 
 

 العقوبات 
يشكل آل مس بحقوق صاحب رسم أو نموذج جنحة التقليد المعاقب عليها 

وفي حال العود إلى اقتراف الجنحة .  دج15000لى  دج إ500بغرامة من 
يعاقب مرتكبها بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، ومصادرة األشياء التي 

 . تمس بالحقوق المضمونة لفائدة المتضرر
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    التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة  3.1.14
خ في  المؤر08ـ03التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة يحكمها األمر رقم 

 . 2005 أوت 2 المؤرخ في 276ـ05 جويلية والمرسوم التنفيذي رقم 19
 . يمكن حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة األصلية

 
 الحقوق المخولة لصاحبها 

التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة لصاحبه الحق في منع الغير من يخول 
  :القيام باألعمال التالية

 , شكلي المحمي بشكل جزئي أو آلينسخ التصميم ال* 
استيراد أو بيع أو توزيع ألغراض تجارية، تصميم شكلي محمي أو دائر * 

 . متكاملة
 

 شكليات اإليداع 
على من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي للدوائر 
المتكاملة أن يقوم بإيداعه لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، بشكل 

 .  من صاحبه أو ممن ينوب عنهمباشر
 . يخضع آل طلب حماية إلى تسديد الرسوم المحددة

تسجيل التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة يستوجب النشر في النشرة 
 .  الرسمية للملكية الصناعية

 
 العقوبات  

 : يعاقب عن تقليد التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة
، وبغرامة مالية من مليونين )2(نأشهر إلى سنتي)6(بالحبس من ستة* 

 10000000(إلى عشرة ماليين دج)  دج2500000(وخمسة مئة ألف دج
 ,)دج
 . أو بإحدى هاتين العقوبتين* 

 محل الجريمة أو المنتجاتيمكن أن تأمر المحكمة في حالة اإلدانة، بإتالف 
بوضعها خارج التداول التجاري، وآذا بمصادرة األدوات التي استخدمت 

 .  نعهالص
    تسميات المنشأ 4.1.14

  .    1976 جويلية 16 مؤرخ في 75ـ 76األمر رقم يحكم تسميات المنشأ 
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اإلسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة، أو ناحية " تعني تسمية المنشأ 
أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذا المنتج 

حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل أو مميزاته منسوبة 
 ".. الطبيعية والبشرية

 : ال يمكن أن تشمل تسمية المنشأ
 , التسمية المشتقة من أجناس المنتجات* 
 .  التسميات المنافية لألخالق الحسنة واآلداب أو النظام العام* 
 

  في وضع تسميات المنشأ الجهات المؤهلة
 المختصة، وذلك باالتفاق تبناء على طلب الوزاراتحدث تسميات المنشأ 

 : مع الوزارات المعنية األخرى وآذلك بناء على طلب
 ,   آل مؤسسة منشأة قانونا* 
في المساحة ) بكسر التاء(آل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط منتج* 

 . الجغرافية المقصودة
 

 مدة الحماية 
أ لمدة عشر سنوات ابتداء من يسري مفعول الحماية الخاص بتسمية المنش

 . تاريخ اإليداع، ويمكن تجديد المدة دائما لمدة مساوية
 

 شكليات التسجيل 
لالستفادة من الحماية القانونية لتسميات المنشأ أن تودع هذه األخيرة لدى 

 . المعهد الوطني للملكية الصناعية
 وآيال من طرف جزائري أو أجنبي ينيب عنهطلب التسجيل يمكن أن يقدم 

 . جزائريا مقيما بالقطر الجزائري
 : آل طلب تسجيل لتسمية المنشأ يجب أن يتضمن

 , اسم وعنوان المودع وآذلك نشاطه* 
  , تسمية المنشأ المعنية وآذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها* 
 , قائمة المنتجات المشمولة بالتسمية* 
 :  الخصوص على ما يليذآر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه* 

 ,ـ المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ
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ـ شروط االستعمال لتسمية المنشأ خاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد 
 .  في نظام االستعمال

 . ـ وعند االقتضاء، قائمة أصحاب االنتفاع المرخصين
 .  يخضع طلب التسجيل لتسمية المنشأ لدفع رسم

 
 لعقوبات ا

 : يعاقب آل تقليد لتسمية المنشأ
 3 أشهر إلى 3 دج والحبس من 20000 دج إلى 2000غرامة من * 

 , سنوات
 .  أو احدى هاتين العقوبتين* 
 

  حقوق الملكية األدبية والفنية 2.14
حقوق الملكية األدبية والفنية اإلبداع في المجال األدبي والفني بما فيها تحمي 

  .وتربرامج الكومبي
وهي محكومة . تنقسم هذه الحقوق إلى حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

 المتعلق بحقوق 2003جويلية 19 الصادر في 05ـ03بمواد األمر رقم  
  . المؤلف والحقوق المجاورة

 
  حقوق المؤلف   1.2.14
 :  حقوق المؤلف اإلبداع في المجالين األدبي والفني وخاصةتحمي 

 ,  بية المكتوبة أو الناطقة، أدبية أو علمية أو شعرية الخالمصنفات األد* 
  ,برامج الكمبيوتر* 
 , قواعد المعطيات األصلية* 
 , المصنفات السينماتوغرافية أو السمعية البصرية* 
 , المصنفات الدرامية، أو الدراما الموسيقية* 
 , مصنفات الفنون التشكيلية والفنون المطبعية* 
 , ية والمخططات والرسوم التخطيطية، والمنشآت التقنيةالنماذج الهندس* 
 . مبتكرات األلبسة لألزياء والوشاح* 
 

 الحقوق المحمية 
 . يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه
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 الحقوق المعنوية 

 : يتمتع المؤلف بأربعة حقوق معنوية
 , لذي يراه مناسباالحق في الكشف عن مصنفه للجمهور في الوقت ا* 
 , الحق في اشتراط احترام سالمة مصنفه* 
 , الحق في اشتراط ذآر اسمه العائلي على مصنفه* 
 . الحق في السحب* 
 

 الحقوق المادية 
هي الحقوق االقتصادية المعترف بها للمؤلف فيما يتعلق بالحق الحصري 

 . في السماح أو منع استغالل مصنفه ألغراض ربحية
 

 : لمحمية هيالحقوق ا
 ,      ـ الحق في استنساخ المصنف بأي وسيلة آانت1
 , ـ حق إبالغ المصنف للجمهور2
 , ـ حق تمثيل المصنف3
 , ـ حق آراء المصنف4
  , الفنون التشكيلية المتابعة بالنسبة ألصحابـ الحق في5
 , ـ الحق في المكافأة6
التحويالت المدخلة ـ الحق في الترجمة واالقتباس والتوزيع وغير ذلك من 7

 . على المصنف
 

 مدة حماية الحقوق 
مدة حماية الحقوق المعنوية دائمة، غير قابلة للتصرف ويمكن تحويلها إلى 

 . الورثة بعد وفاة صاحب المصنف
 .  سنة بعد وفاته50الحقوق المادية محمية طيلة حياة المؤلف، ولمدة 

العتبار أن تاريخ بداية هذه المدة على آل المصنفات، مع األخذ باتنطبق 
 . سريان المدة، يختلف حسب نوع المصنف

 
  االستثناءات والحدود 

 االستثناءات 
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 : ن من استثناءات حماية حقوق المؤلفهناك حالتا
 ,     بالترجمةة إجباريةصرخ* 
 . باالستنساخة إجباريةصرخ* 

ندما عالجامعي، ثانوي ولتعليم التمنح هذه الرخص الحتياجات ايمكن أن 
 : خاللعلى القطر الوطني خ يكون مصنف لم تتم ترجمته أو لم يستنس

 ,    سنة واحدة بعد نشره للمرة األولى بالنسبة للترخيص بالترجمة* 
 , ثالث سنوات للمصنفات العلمية* 
 , سبع سنوات للمصنفات الخيالية* 

خمس سنوات للمصنفات األخرى التي تتطلب ترخيص إجباري * 
  .لالستنساخ

 
 الحدود 

يمكن استنساخ جزئي أو آلي لمصنف في نسخة واحدة بدون إذن من 
 : المؤلف لالستعمال العائلي

بغرض االستشهاد، التمثيل أو األداء شريطة اإلشارة إلى المؤلف * 
 ,  والمصدر

 , الدوائر العائلية* 
 , بغرض حماية وأمن المعطيات* 
 . ضائيلطرق اإلثبات في إطار إجراء إداري أو ق* 
 

 التنازل عن الحقوق 
 . يتم التنازل عن حقوق المؤلف بعقد مكتوب

 :  على ثالثة أصناف للعقود05ـ03ونص األمر رقم 
 ,   إبالغ المصنف للجمهورةصرخ* 
 , عقد النشر* 
 . عقد التمثيل* 

 .  حدود دنيا إلزاميةوتتضمن هذه العقود
 

 العقوبات 
 : والفنية بعقوبات شديدة يعاقب على تقليد المصنفات األدبية 

 , ) دج1000000( إلى مليون دج)  دج500000(خمسمائة ألف دينار* 
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أو بواحدة من هاتين , سنوات) 3(أشهر إلى ثالث) 6(الحبس من ستة * 
 ,  العقوبتين

عتاد أنشئ خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع مصادرة وإتالف آل * 
 , وآل النسخ المقلدة

 , مقلدةإتالف النسخ ال* 
 , نشر أحكام اإلدانة في الصحف* 
أشهر أو النهائي للمؤسسة التي يستغلها ) 6(الغلق المؤقت إلى غاية ستة* 

 . المقلد أو شريكه
    

  الحقوق المجاورة أو الملحقة 2.2.14
الحقوق المجاورة هي الحقوق المعترف بها للمساهمين في تأدية أعمال فنية 

، تسجيالت سمعية، أو سمعية المنفذ المؤدي أو بالفنان: سواء تعلق األمر
 .  بصرية وهيئات إبالغ المصنفات للجمهور

 
 الحقوق المخولة 
 الحقوق المعنوية 

 . الحقوق المعنوية مكفولة فقط للفنان المؤدي والفنان العازف
 : وهذه الحقوق هي

 ,      الحق في احترام سالمة أدائه* 
 . ى مصنفهالحق في ذآر اسمه العائلي عل* 
 

 الحقوق المادية 
 : للفنان المؤدي والفنان العازف حقوق هي

 ,  الترخيص باالستنساخ أو بوضع نسخ تحت تصرف الجمهور* 
 .  ة مادية نظير استغالل المصنفحصول على مكافأال* 

  
 :  لمنتج التسجيالت السمعية حقوق هي

حت تصرف الترخيص باالستنساخ أو بوضع نسخ من المصنف السمعي ت* 
 , الجمهور

 .  المكافئة عن استغالل ثانوي الستخدام المصنف السمعي التجاري* 
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يحق لهيئة البث اإلذاعي السعي أو السمعي البصري أن ترخص بإعادة بث 
 .وتثبيت  حصصها أو استنساخها

 
 مدة الحماية 

ة مدة حماية الحقوق المعنوية للفنان المؤدي والفنان العازف دائمة، غير قابل
 .  للتصرف ويمكن تحويلها إلى الورثة بعد وفاة أصحابها

تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو الفنان العازف 
 : سنة ابتداء من) 50(خمسين

نهاية السنة المدنية لتثبيت األداء والعزف بالنسبة للفنان المؤدي أو الفنان * 
 ,العازف

يها التسجيل السمعي، بالنسبة لمنتج التسجيل نهاية السنة المدنية التي نشر ف* 
 .  نهاية السنة المدنية ألول بث، بالنسبة لهيئات البث. * السمعي

 
 االستثناءات والحدود 

 استثناءات وحدود الحقوق المجاورة المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف 
 . هي نفسها بالنسبة لحقوق المؤلف

 العقوبات 
المصنفات األدبية والفنية تطبق أيضا على تقليد الحقوق العقوبات على تقليد 

 . المجاورة
 الخضوع إلتاوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 :  تخضع لذلك
 ,  المؤسسات التي تبث الموسيقى في األمكنة التي يرتادها الجمهور* 
 ,   مالك مواقع االنترنيت الموسيقية* 
 ,  موسيقى في الومضات اإلشهاريةالوآاالت اإلشهارية التي تستعمل ال* 
 ,  المؤسسات التي تستعمل موسيقى االنتظار على موزعاتها الهاتفية* 
 , منظمي الحفالت* 
 , قاعات السينما، آراء نسخ التسجيل البصري، ومقاهي السيبر* 
 , منتجو التسجيالت السمعية والسمعية البصرية* 
 , أوديوتيكس* 
 ). بما فيها األجهزة الرقمية(جيلصناع ومستوردو أجهزة التس* 
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 حساب اإلتاوات 
 : تحسب اإلتاوات آالتالي

 1بالتناسب مع رقم األعمال المحقق مع حد أدنى مضمون، وتناسبيا بين * 
 ,  %10و 
 , جزافيا في الحاالت التي أشار إليها تنظيم الجباية* 
اإلتاوة على  المتعلق ب2000 ماي 16تبعا ألمر وزارة الثقافة الصادر في * 

 . النسخ الخاصة
 . على الخاضعين الحائزين على الرخص اإلداريةواجباتال

 يتعين على الملزم باإلتاوة التصريح للديوان الوطني لحقوق المؤلف 
 . والحقوق المجاورة بعناوين المصنفات المستعملة

 
 أين تطلب رخصة الديوان 

آاالت الديوان الرخص والتصاريح لحقوق المؤلف يمكن طلبها لدى و
الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على عناوينه الموجودة على 

 : موقع الديوان على االنترنت
dz.onda.www 
 

 النظام المالي و البنكي . 15
  اإلطار القانوني للنشاط البنكي 1.15

 قانون النقد والقرض سنة عرف النشاط البنكي تحسنا ملحوظا منذ صدور
 والمتعلق بالنقد والقرض 2003 أوت 26 الصادر في 11ـ03األمر . 1990

جاء في نفس السياق ويمنح إطارا قانونيا جديدا والذي أبطل هذا القانون 
. لقوانين المطبقة في الدول الليبراليةلممارسة العمليات البنكية شبيها با

 . جاه الخزينة العموميةباستقاللية آاملة تالبنوك وتتمتع 
 المتعلق بالنقد والقرض جاء 2003 أوت 26 الصادر في 11ـ03األمر رقم 

نتيجة لإلختالالت المسجلة في مسار اإلصالحات االقتصادية بصفة عامة 
 . واإلصالحات البنكية بصفة خاصة

وسمح األمر بتوضيح بعض اإلجراءات التي لم تكن واضحة في القانون 
 جديدة في مجال متابعة تدابيرل نقد والقرض الذي الغي أدخبق حول الالسا

 .البنوك والمؤسسات المالية
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 المتعلق بالنقد 11ـ03األمر رقم الصادر في التشريع البنكي الجديد يعيد 
   .والقرض وضع النشاط البنكي الجزائري في محيط جديد

النقد لق ب، األمر المتع1990بالنسبة للقانون البنكي القديم الصادر سنة 
مة لمراقبة النظام البنكي فيما يتعلق والقرض يضع إطارا أآثر مالء

للعالقة بين السلطة السياسية والبنك  جديدا باإلشراف ويؤسس شكال
 . المرآزي

حافظت على . أساسيات السلطة النقدية للبنك المرآزي لم يتم مراجعتها آليا
 . ض من استقالليتها بعمع فقداستقالليتها تجاه الخزينة العمومية، 

 
 

 : مهام البنك المرآزي
 : يتكفل بنك الجزائر بالمهام التالية

يمارس امتياز إصدار األوراق المالية والقطع النقدية التي يكون لها سعر * 
 ,  قانوني موحد على المستوى الوطني

 ,  هو بنك البنوك* 
 , هو المؤسسة المالية للدولة* 
 , يسير احتياطات الصرف* 
 ,  ضامن السير الحسن للنظام البنكي والمصرفي*

 , يسهر على السير الحسن لنظام الدفع* 
 , يضمن األمانة العامة للجنة البنكية* 

 من األمر المتعلق بالنقد والقرض، تتمثل مهمة بنك 35وحسب المادة 
سعر (والخارجي) األسعار(الجزائر العامة السهر على االستقرار الداخلي

 . وعلى هذا األساس يقوم بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. دللنق) الصرف
وإضافة إلى المهام التقليدية لكل بنك مرآزي، يتكفل بنك الجزائر بتطبيق 

 : قرارات مجلس النقد والقرض في مجال
 ,  تنظيم عمليات الصرف وحرآة رؤوس األموال مع الخارج* 
 , شروط فتح البنوك والمؤسسات المالية* 
 , د التي تحكم العمليات البنكية والعالقات بين البنوك والزبائنالقواع* 
 , وضع قواعد التسيير المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية* 
 . أهداف في مجال تطور مختلف مكونات الكتلة النقدية وحجم القروض* 
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 . بنك الجزائر على ثالث أجهزة قرار وجهاز للرقابةيتوفر 
   :وتظم أجهزة القرار

 , المحافظ* 
 , مجلس النقد والقرض* 
 .مجلس اإلدارة* 

 .  جهاز الرقابة يتكون من مراقبين
 

  األمر حول النقد والقرض   تدابير1.1.15
 مراقبة أنظمة الدفع  

 قرر بعزم تطوير النظام البنكي من 11ـ03األمر رقم في مشرع أختار 
الدفع ( أنظمة الدفعخالل توسيع مهمة البنك المرآزي في تسيير ومراقبة 
 ).الجماعي، دفع المبالغ الكبرى، التسوية، تسليم السندات الخ

 .  المبادئ المحاسبية الدوليةإعتماد
مجلس النقد والقرض الذي يعد هيئة تنميط المحاسبة في المجال تكفل 

 وقواعد المحاسبة، المهمة ، باإلضافة إلى إعداد ونشر معاييربتقبل تالبنكي، 
 ورات الدولية في المجال، بمعنى إعتماد في مخططع التطللمطابقة م

المحاسبة الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية قواعد المحاسبة الدولية 
 . الموحدة آما هو الحال في آل الدول

 
 تعزيز المراقبة البنكية 

نمط . النقطة األخرى المهمة التي ال يمكن إهمالها بمراقبة البنوكتتعلق 
خر وفق صالحيات حصرية للجنة البنكية المكلفة بتنظيم المراقبة المس

 . مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
 الشرط المتعلق بالحد األدنى لرأس المال 

يجب أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على :" ينص القانون على
 ..."رأسمال محرر آليا ونقدا

دنى حيث فرض منذ المتعلق بالرأسمال األالنظام البنك الجزائري غير 
على البنوك اآتتاب رأسمال .  تحريره آليا مع تحديد أسقف جديدة2004

 .  مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية500 مليار دج و2,5أدنى قدره 
 

 القانون األساسي للمؤسسة المالية   
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القانون األساسي للمؤسسة المالية للقضاء على آل لبس حول تم توضيح 
وبهذا تحدد بنود األمر . والعمليات التي يسمح لها بالقيام بهاطبيعة نشاطها 

أن المؤسسات المالية ال يمكنها استقبال أموال الجمهور وال يمكنها أيضا 
القيام بتسيير أنظمة الدفع، وهو ما يعني أنها ال تستطيع ضمان خدمة 

يجب أن يكون . الصندوق للزبائن مع فتح حسابات جارية وإصدار الصكوك
القروض التقليدية، التأجير، (مقتصرا على القروض بمختلف أشكالهااطها نش

 ).  خصم الديون، رأسمال المخاطرة  إلخ
 

 نظام أخد المساهمات   
 االعتبار، جدير أن نشير إلى ها القانون بعينأخذمن بين االنشغاالت التي 

  البنوك والمؤسسات المالية مساهمات في الشرآات القائمة أو قيدأخد
ألغى . من األموال الخاصة % 50  آانت محددة بحد أقصى قدرهالتأسيس

وآلف مجلس النقد والقرض هذه % 50األمر الجديد تحديد سقف المساهمة بـ
 . المرة بتحديد الحدود فقط بالنسبة للبنوك

ت المالية غير معنية بهذا السقف، وبهذا يصبح أن المؤسسايعنى وهو ما 
 مساهمات غير يد حشد مواردها للقروض و أخذ الجدمع األمربإمكانها 

محدودة في عمليات موجودة أو قيد اإلنشاء، بمعنى القيام بتدخالت في 
 . األموال الخاصة للشرآات

ي وني الذي هو المؤسسات المالية التاألول لهذا الصنف القانر وهو الدو
ال في رأسمتكون مؤهلة لالستثمار  االقتصادي ومنه مبرر وجودهاتستمد 

المخاطرة، رأسمال االستثمار، رأسمال التنمية، تسيير صناديق االستثمار، 
باإلضافة إلى نشاطات القروض الخاصة مثل التأجير، خصم الديون، 

 . الضمان والكفالة وغيرها
 
 

 المؤسسات خارج التشريع البنكي 
أستثنى القانون بعض المؤسسات من حقل التشريع البنكي المطبق على 

الهيئات التي ال تستهدف ويتعلق األمر بالخزينة العمومية وبعض البنوك، 
هذا يعني أن آل عملية . ضع نظام استثناءات خاص بهيئات السكنوو. الربح

بنكية يجب أن تكون معتمدة من طرف السلطة النقدية تحت طائلة عقوبات 
 . جنائية
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 عمليات الخزينة العامة للمجموعة 

شرآات من نفس لالذي يسمح لاإلجراء د أعاد التشريع البنكي الجديأعاد 
المعيار الذي أخذ بعين . بينها) قرض(ينةالمجموعة بالقيام بعمليات الخز

هذا النوع من العمليات، يتعلق مبدئيا باحتكار البنوك ب االعتبار للسماح
بالصيرفة "وهذا ما نسميه . والمؤسسات المالية، يبرر بمفهوم المراقبة

، إذا عرفت ر آبيرة في مجال التنظيم والتسيياراء يفتح أفاقوهو إج" الداخلية
الشرآات التي تنتمي إلى نفس المجموعة آيف تحسن استغالله، ويمكن أن 

 . يشكل حال لمشاآلها في ما يتعلق بالخزينة العامة
 

 االتفاقيات المقننة والعمليات العادية 
ل تمكينها من هذه الرخصة الممنوحة لشرآات المجموعة الواحدة من أج

القيام بعمليات قرض داخل المجموعة، ال يمكن القيام بها عندما يتعلق األمر 
 من األمر الذي 104آده المادة وهو ما تؤ. ك أو المؤسسات الماليةبالبنو

يضع مبدأ المنع المطلق، الذي ال يمنح أي استثناء، للبنوك والمؤسسات 
 .  يها أو لمؤسسات المجموعةالمالية لمنح قروض لمسيريها، وللمساهمين ف

 
 سحب الخزينة العامة من صندوق ضمان الودائع   

شرآات أسهم بل األمر يتعلق بضمان الودائع بحيث لم يعد تمت إعادة تهيئة 
ى العمومية األمر الذي أدأآثر من هذا لم يعد هناك صفة المصلحة . صناديق

الخزينة في تمويل بمشرع القانون القديم حول النقد والقرض إلى إدراج 
 . من الحصة التي تدفعها البنوك % 50صندوق ضمان الودائع بنسبة 

 
 إلغاء الحق في الحساب 

 لم يعد بإمكانه الطعن أمام البنك  لهالمواطن الذي يرفض البنك فتح حساب
 . خر لهآ المرآزي لتعيين بنك توطين

 
 تعزيز التعاون مع السلطات النقدية األجنبية 

بتنظيم عالقات تعاون أيضا بما يسمح الذي  تكفل به القانون، هذا الجانب
 . وتبادل المعلومات مع الهيئات النقدية األجنبية
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 11ـ03 مبادئ النظام البنكي الجزائري التي وضعها األمر رقم  2.1.15
 الخاص بالنقد والقرض 

  القانونية لألمر المتعلق بالنقد والقرض صنافاأل
إال من طرف نوعين من الهيئات، البنوك اطات البنكية لنشاال يمكن مزاولة 

  . والمؤسسات المالية
هذان الصنفان القانونيان المتمثالن في البنك الشامل والمؤسسة المالية 

كية بهدف مة لتنمية الوساطة البنمختصة تمثالن الدعامة األآثر مالءال
 . ت الماليةالتوجه الشامل المعروف للبنوك والصفة االختصاصية للمؤسسا

الشامل هو نتاج تطور حصل في الدول التي تتوفر على البنك اختيار نموذج 
اقتصاد السوق، والذي قاد إلى التخلي عن التفريق بين بنوك األعمال وبنوك 
الودائع والبنوك ذات القانون األساسي الخاص مع آل القيود المفروضة على 

 . آل واحدة من هذه األصناف
سة الداخلية وحتى التأآيد يعد االختيار األمثل بالنسبة للمنافالبنك الشامل ب
 . فادى آل إخالل بالمنافسةالدولية، ألنه ت

أن تمارس أي نشاط بنكي بدون البحث يمكنها هكذا فإن البنوك المعتمدة و
 . عن تصريح مسبق، أو التساؤل حول ضرورة الحصول على تصريح

 والقرض مثله مثل القانون القديم أعطى في هذا اإلطار، األمر المتعلق بالنقد
الجواب الذي يسمح للبنوك بالتمتع بالحرية الكافية الختيار زبائنها، 

 . ومنتجاتها، أو طرق تمويلها
لمساواة في شروط المنافسة  هو ضمان لوجود هذا اإلطار القانوني الوحيد

 . وأمن العمليات
 إلى أن المشرع أدرج إلى جانب البنك والمؤسسة المالية، يجب اإلشارة

 .  وهو التعاضديةا ثالثاصنف
 
 

 المساواة في المعالجة 
األمر الخاص بالنقد والقرض لكل البنوك والمؤسسات المالية نفس يوفر 

 للمالك أو أصل أصحاب يالقانونالوضع المعاملة مهما آانت الطبيعة، 
. تفرقةوال يسمح بأي تمييز أو ). مقيمين أو غير مقيمين(رؤوس األموال

 . يجب أن يعتمدوا في نفس الظروف وأن يخضعوا لنفس الرقابة االحترازية
  



                                                                                                       
 

 138

  العالمية راحترام مقاييس التسيي
األمر المتعلق بالنقد والقرض للبنوك يعترف مثل القانون القديم، 

والمؤسسات المالية بشكل الشرآة مع آل التبعات المترتبة على ذلك في 
  .مجال المردودية والنجاعة

القواعد االحترازية على البنوك قياس المخاطر التي تتحملها في تفرض 
 ). المراقبة الداخلية(نوعيا) نسبة(إطار نشاطها، آميا

 
 االستشارة بين السلطات

األمر المتعلق بالنقد والقرض أيضا االستشارة والتعاون بين البنك أدرج 
. ائية محددة في األمرالقواعد اإلجر. المرآزي والسلطات المكلفة باالقتصاد

دون االآتراث  النقدية ي مستقل آليا ال يسير إال المجمعاتنموذج بنك مرآز
 . بالباقي لم يعد موجودا

 
 صالحيات للسلطات النقدية تفويض واسع لل

منح صالحيات واسعة للسلطات البنكية للتكفل السريع اختيار المشرع 
 من االنشغال المرتبط بتسهيل بالتعديالت الواجب تطبيقها على النشاط نبعت

. وضع تدابير عملية، تتوافق مع حاجيات تسيير البنوك والمؤسسات المالية
ناسب حتما النشاط البنكي الذي يحتاج إلى إطار تدخل ة جدا ال ت مفصلقيادة

 . مرن وقابل للتطور
 من األنسب منح السلطة النقدية الصالحيات التي تسمح لهذه األسباب بدا

المجاالت التي تهم المهنة البنكية بإجراءات بسيطة تسمح بالعصرنة بتنظيم 
 . التدريجية المسجلة على مستوى النظام البنكي خالل السنوات األخيرة

مجاالت مختلفة مجلس النقد والقرض في عن  1990منذ األنظمة الصادرة 
 البنوك، شروط  المحاسبة، القواعد االحترازية، مراقبة الصرف، شروطمثل 

افتتاح شبابيك البنوك، الضمانات، وسائل الدفع، الخ، تنبع آلها من هذه 
 . الرؤية الجديدة

 
  وسلطة الرقابة  نظيمالفصل بين سلطة الت

والسلطة التي تراقب بمنحهما حرية نظيم سلطة التأعتمد المشرع فصال بين 
 .  عن آل تداخلىواستقاللية تضعهما في منأ
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تنظيمية المشرع يعترف للجنة البنكية بسلطة ولكن يجب التأآيد على أن 
لإلجراءات االحترازية ) مخططات، وشروحات(  العمليةتتعلق بالجوانب

تفاصيل تقنية بسبب تي تتطلب التي نص عليها مجلس النقد والقرض ال
 . تعقيدات تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

 
  مميزات القطاع البنكي الجزائري  2.15
  القطاع البنكي الجزائري تطور

هذا التطور من خالل العدد اإلجمالي للبنوك والمؤسسات المالية يالحظ 
  . وبعدد الشبابيك البنكية التي تمارس نشاطا في الجزائر

، آان القطاع البنكي 1990مع دخول قانون النقد والقرض حيز التنفيذ سنة 
صندوق الوطني مكونا في األساس من خمس بنوك تجارية عمومية، ال

وآاالت تغطي من الللتوفير واالحتياط، والبنك الجزائري للتنمية ، مع شبكة 
 . آل التراب الوطني

 
 بنك البرآة المختلط 1991، منذ أضيفلى هذا القطاع البنكي العمومي، إ

الذي تأسس بين مجموعة دلة البرآة السعودية والبنك الجزائري للتنمية 
 . الريفية

، سجل القطاع البنكي إنشاء العديد من الهيئات المالية 1995ة وابتداء من سن
التي تسجل في سياق دعم النشاط البنكي وتستجيب النشغاالت قطاعية في 

 . بعض األحيان
 :  دعم تمويل قطاع السكن إلى الواقع أدىفي
 

 , ـ تحويل الصندوق للتوفير واالحتياط إلى بنك
 ,ـ إنشاء الصندوق الوطني للسكن

 , شاء شرآة إعادة التمويل الرهنيـ إن
 , ـ تأسيس صندوق ضمان القروض العقارية

 . ـ صندوق ضمان الترقية العقارية
 

 إعادة هيكلة البنك باإلضافة، )البنى القاعدية( قطاع التجهيزأدى دعم
الجزائري للتنمية، إلى إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية سنة 

 . 2005 للتجهيز والتنمية سنة ، إلى جانب الصندوق الوطني1998
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، عدد 1995وعلى غرار هذه الهيئات المالية العمومية، سجلنا تطور، منذ 
آبير من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، بعض منها بدعم من أصحاب 

 ). أجانب(مقيمينالرؤوس األموال غير 
ة  سمح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالي1990 سنة ابريل في هجدير بالذآر أن

 . برؤوس أموال وطنية أجنبية وذلك بصفة فردية أو عن طريق الشراآة
سياسة االنفتاح االقتصادي المنتهجة والمكرسة بواسطة مجموعة من أدت 

 ظهور عدد من البنوك إلىالنصوص التشريعية، منها قانون النقد والقرض، 
 ). شراآة أو فروع(الدولية مرموقة في الجزائر بشكل أو بأخر

لة أولى ولتمكين هذه الهيئات من المتابعة الجيدة لتطورات في مرح
 تحت إدارة إطارات منتدبة من 1991اقتصادنا، تم افتتاح مكاتب تمثيل سنة 

بنك أصبح الشرآات األم، ويتعلق األمر بسيتي بنك، آريدي ليوني الذي 
غير أن التوجهات المسجلة . آاليون، بي أن بي باري با، سوسيتي جنرال

العشرية الماضية على الساحة السياسية أدت بهذه المؤسسات إلى خالل 
 . تجميد مؤقت لمشاريعها البنكية

  بعد1997األجنبية في بداية سنة وسجلت عودة حيوية لمصالح البنوك 
السماح لمتعاملين وطنيين بتأسيس بنوك خاصة، وهكذا ظهرت أول مؤسسة 

 . نك أعمال بصفة ب1995مالية وطنية خاصة يونين بنك سنة 
 ومؤسسة مالية ا بنك27ن لوقت أصبح القطاع البنكي يتكون مومنذ ذلك ا

 . موزعة بين القطاعين العمومي والخاص
 : ـ بنوك ومؤسسات مالية ذات رأسمال عمومي

 بنك الجزائر الخارجي 
 البنك الوطني الجزائري       

 القرض الشعبي الجزائري 
 بنك الفالحة والتنمية الريفية

  التنمية المحلية بنك
 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 

 البنك الجزائري للتنمية 
  )الشرآة المالية(سوفينانس 

 شرآة إعادة التمويل الرهني 
 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

 ). السالم للتأجير(السالم ليزينغ
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 :  ـ البنوك والمؤسسات المالية ذات الرأسمال الخاص

 : ة الوطنيةالبنوك الخاص
 ) بنك(ـ البنك المتوسطي العام

 ) بنك(ـ الشرآة الجزائرية للبنك
 : البنوك الخاصة الدولية
 % 50ملكية مجموعة دلة البرآة السعودية،  % 50ـ بنك البرآة الجزائر 

 , بنك بدر العمومي
 ,  ـ سيتي بنك الجزائر، فرع سيتي بنك نيويورك

من أ بي  % 70ر فرع مراقب بنسبة ـ المؤسسة المصرفية العربية الجزائ
، )فرع البنك الدولي للتنمية(من الشرآة المالية الدولية % 10سي البحرين، 

 , من قبل مستثمرين محليين% 10الشرآة لالستثمار جدة، % 10
 , ـ سوسيتي جنرال الجزائر، فرع شرآة سوسيتي جنرال الفرنسية

 , تكسيس فرنساكسيس األمانة الجزائر، فرع من مجموعة ناـ نات
 , ، منها بنك قطر الوطني%90ـ الريان بنك، بنك برأسمال قطري بنسبة 

 , )األردن(ـ البنك العربي الجزائر، فرع البنك العربي بعمان
المجموعة الفرنسية بي أن % 100، فرع )باري با(ـ البنك الوطني الباريسي

 , بي باري با
 , ة ودوليةـ تروست بنك، مزيج من رؤوس أموال خاصة وطني

ـ أراب ليزينغ الجزائر، مؤسسة مختصة في التأجير، فرع أراب بنك 
 , آوروبوريشن الجزائر
 , )راسمال أردني(ـ بنك اإلسكان والتجارة

 , ـ بنك الخليج الجزائر، بنك تابع لمجموعة آيبكو الكويتية
  ,مؤسسة قيد االعتماد فرع بي أن بي باري با الفرنسية, ـ سيتيالم الفرنسية
مؤسسة مالية برؤوس أموال تونسية :المغرب للتأجير (ـ ماغريب ليزينغ
 ,)ومستثمرين خواص

  . )بنك برؤوس أموال لبنانية قيد االعتماد(ـ فرنسا بنك،
سة ممارهيئات القرض الوطنية المرخصة بال يتجاوز عدد إلى غاية اليوم، 
، بسبب 2006وهذا الرقم معرض لالنخفاض سنة أربعة، النشاط البنكي 
، المقدر بالنسبة للبنوك، مالدة المرتبطة بالحد األدنى لرأس الالشروط الجدي
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 مليار دج وبالنسبة للمؤسسات المالية بخمس مائة مليون دج 2,5بـ 
 ).  دج500000000(
  

 تنوع النظام البنكي 
 أنه يوجد في الجزائر في  يمكن مالحظة،في البدايةمن وجهة نظر وظيفية، 

آل البنوك ( شاملة، منها البنوك التي تتوفر على فروعمؤسساتنفس الوقت 
العمومية وبعض البنوك الخاصة، مثل بي أن بي باري با وسوسيتي جنرال 

في بعض األصناف من المنتجات وبالتالي وهيئات  مختصة ) الجزائر
 .). مؤسسات اإليجار، شرآة إعادة التمويل الرهني، إلخ(الزبائن

إلى جانب النظام البنكي الجزائري أشتمل ية، من وجهة نظر اقتصاد
مؤسسات  علىإمكانيات هامة تتمتع بمؤسسات مؤسسات من الحجم الكبير و

 تنحصر يشتمل على مؤسسات,  ونفس الشيء.بعد متواضع جداذات 
نشاطاتها بدقة في العمليات البنكية ومؤسسات تقدم تشكيلة متنوعة وواسعة 

  . من الخدمات البنكية
مؤسسات  لبتوحد االنظام البنكي الجزائري يمتاز هة نظر قانونية، ومن وج

في شكل شرآات أسهم، باستثناء الصندوق الوطني للتضامن الفالحي، في 
 . شكل تعاضدية

 ا آبيرا األموال، نسجل أيضا تنوعسالمشارآين في رؤووبخصوص طبيعة 
امل تعود حيث نجد أن ملكية رؤوس أموال بعض الهيئات بالك. في الوضعية
 .  بدقةدةمحدن و أو معنوينود من المساهمين، أشخاص طبيعيولعدد محد

موزعة نسبيا، لكن  حيازة األسهمنجد أخرى، وعلى العكس، مؤسسات في 
 .المساهم المرجعيتتمفصل حول نواة صلبة تعتبر 

التي تتضمن من بين ويوجد في النظام البنكي حاليا، عدد من المؤسسات 
 ... لبنوك المهمة، الشرآات الصناعية والتجاريةمساهميها بعض ا

البنوك والمؤسسات : ونص القانون البنكي على صنفين من المؤسسات
 . المالية

وفي مجال تنظيم المهنة، ألزم القانون البنكي آل البنوك والمؤسسات المالية 
باالنخراط في الجمعية التي تأسست لهذا الغرض تحت وصاية البنك 

 .  علق األمر بجمعية البنوك والمؤسسات الماليةويت. المرآزي
 

 عصرنة النظام البنكي الجزائري 
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هذه عرفت آأهداف إلصالح البنوك، العصرنة منذ مدة سجلت وأعلنت 
 مع إطالق العمل ببطاقة ،2005جد محتشمة سنة تجسيد  بداية  العصرنة

شبكة البنكية السحب مابين البنوك وفق المقاييس الدولية وتعميمها على آل ال
 . وشبكة بريد الجزائر

 االنطالقة الفعلية، بداية من شهر جانفي، لنظام الدفع 2006وستعرف سنة 
 اإللكتروني

صكوك، دفع، استعالم السحب، سفتجة، آشف (للمدفوعات الجماهيرية 
نظام دفع المبالغ الكبرى في الوقت الحقيقي الذي يسيره البنك و ) وسند إذن
 . المرآزي

ا ت انطلقنتيل العصرنة النظام البنكيلين تالمهمتين العمليتين وازاة مع هاوبالم
، باشرت البنوك أيضا عملية تطوير أنظمة معلوماتها وأنظمة 2002سنة 

 . 2006تسييرها  حتى تستطيع أن تكون في الموعد سنة 
األساسي للنظام  العيب الدفع بالنسبة للصكوك والمبالغ األخرىجال آ تمثل
 حسب المقاييس الدولية في 2006ستسير بداية من و ، الجزائريالبنكي

بالنسبة للمبالغ . تحصيلالمودعة لل المنقولة لألوراق أيام  3المجال، يعنى 
                         . العمليات في الوقت الحقيقيتتم الكبرى، 

 
   البنوك والمؤسسات المالية قامة   شروط تأسيس وإ3.15
لبنوك والمؤسسات المالية و مكاتب تمثيل البنوك األجنبية في تأسيس ايحكم 

 مجلس  التي يصدرهااألنظمة، وأيضا  والقرضالنقدباألمر المتعلق الجزائر 
 .  والقرضالنقد

لشرطين رئيسين تأسيس مؤسسات مالية في الجزائر يخضع وفي الواقع، 
 :عمومامقبولين 

 . ذه المؤسسات اآتتابه هعلى واجبمال ال اللرأسـ الحد األدنى من 
الكرامة، الخلق الحسن واألهلية المهنية لألعضاء المؤسسين والمسيرين ـ 

 . لهذه المؤسسات
في خاضعة للقانون الجزائري البنوك والمؤسسات المالية اليجب أن تؤسس 

  . شكل شرآات مساهمة
 ال يوجد سقف أعلى لمساهمة الشرآاء غير المقيمين في رأسمال المؤسسات

من قبل غير المقيمين أو % 100سس بنسبة هذه األخيرة يمكن أن تؤ. لماليةا
 .  بالشراآة بين مقيمين وغير مقيمين على قاعدة اتفاق حر بين الشرآاء
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 : مال البنوك والمؤسسات المالية الواجب أن يكتتب قدره الالحد األدنى لرأس

ر بسعر الصرف  مليون دوال23ما يعادل ( مليار دج بالنسبة للبنوك2,5* 
 , )الجاري

 4,5(دج بالنسبة للمؤسسات المالية) 500000000(خمسمائة مليون* 
 ). مليون دوالر

 
، مطالبة جد مقرها االجتماعي في الخارجالبنوك والمؤسسات المالية التي يو

مال يعادل على األقل الحد األدنى  البتزويد فروعها بالجزائر بحد أدنى لرأس
 الخاضعة للقانون الجزائري من نفس  والمؤسسات الماليةمال البنوك اللرأس
 . النوع

 عند  آليا ونقداامحررالمحدد يجب أن يكون الحد األدنى لرأس المال 
 .  االآتتاب

على ضوء القواعد االحترازية المطبقة، وجدير بالذآر، من جهة أخرى، 
ك نشاط البنوفاق نمو آمتناسبا مع الحد األدنى لرأس المال يعتبر 

، يجب التأآيد على أن رؤوس األموال الحقيقةفي . والمؤسسات المالية
طر والتي يجب أن ال تقل عن اخالمصة يجب أن تمثل نسبة تغطية الخا

 االلتزاماتمستوى يجب أن يكون من جهة أخرى،  ).نسبة آوك%(8
 . للبنوك داخل سقف يعادل أربع مرات األموال الخاصةالخارجية 

 : ة مالية حيز النشاط مرتبط بالحصول علىدخول بنك أو مؤسس
 , في مرحلة أولى، رخصة تأسيس مسلمة من مجلس النقد والقرض* 
 . وفي المرحلة الثانية، اعتماد يسلمه محافظ بنك الجزائر* 
 

فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية لنفس شروط يخضع 
   .فتح المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

طلب رخصة تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وآذا فتح مكتب تمثيل بنك يعتمد 
 :  على تقديم ملف يتضمن عناصر التقييم المتعلقةأو مؤسسة مالية أجنبية

  , وضماناتهم المحتملة الشرآاء آرامةنوعية وـ 
 , قائمة بأهم المسيرينـ 

 , ـ اإلمكانيات المالية والتقنية المقترحة
 , داخلي التنظيم الـ
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  .)مخطط األعمال (برنامج العمل ـ
 

 الشروط التي يجب أن تتوفر في األعضاء 1992 صادر سنة يحدد نظام
ويتعلق األمر المسيرين، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، ؤسسين، الم

 : أساسا
التي نص عليها األمر المتعلق بالنقد والقرض الشروط القانونية توافر ـ 

 , ريوالقانون التجا
المؤسسة يجعل ممارسة مهامهم بالشكل الذي ـ إعالن قدرتهم على 

، خاصة المودعين، ال يسجلون اية خسائر، ويرون مصالحهم والزبائن
 . محمية

بطلب رخصة التأسيس يسلم للطالب شهرين على األقصى القرار المتعلق 
 . بعد تقديم ملف آامل

  .  ب الترخيصرفض طليمكن الطعن في 
 تمثيلية بنك أو مؤسسة مالية أجنبية المؤسسة المالية باإلضافة إلى بنك أولل

حصلت على ترخيص أن تطلب االعتماد من محافظ بنك الجزائر، في مدة 
 .  شهرا) 12(أقصاها اثني عشر

قبل الحصول على االعتماد، يمنع على البنوك والمؤسسات المالية القيام بأية 
 . عملية  بنكية

 إذا أستوفى الطالب تماد يتم بقرار من محافظ بنك الجزائرالموافقة على االع
 آما أن األمر المتعلق بالنقد والقرض.  االستقرارآل شروط التأسيس أو

 : والنصوص التطبيقية له تكرس
إنشاء البنوك والمؤسسات المالية من قبل مستثمرين مقيمين وغير ـ حرية 

 , مقيمين، منفردين أو بالشراآة
 , تمثيليات لهيئات مالية أجنبيةـ حرية إنشاء 

 . ـ إضافة إلى المساواة في المعالجة بين الوطنين واألجانب
 القانون المساواة في المعالجة للمقيمين وغير المقيمين بغض  يضمنإذن

 .النظر عن جنسياتهم
لتجارة، لالعالمية منظمة ل لأن الجزائر تتفاوض حاليا بشأن انضمامهاا وبم

 عضو في 140 وفي إطار تحليل مقارن مع حوالي ، أنهجدير بالذآر
 : المنظمة تبين

 , ـ نظام تأسيس البنوك في الجزائر مرن وشفاف
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ـ النظام االحترازي يستجيب للمعايير العالمية، ألنه مستمد من توصيات 
لجنة بال، الممارسة البنكية في الجزائر متطابقة مع المقاييس الدولية 

، مؤوناتعلق بتعريف األموال الخاصة، قواعد الالمعمول بها خاصة فيما يت
 . النسب االحترازية والترحيل

الحظ والمخاطرة بلنشاط البنكي المرتبط ا) ية الشديدةالحساس(خصوصيةـ 
تبقى و, شروط المفروضة على المؤسسين ومسيري البنوكالنظامية تبرر ال

 .مطابقة لتوصيات لجنة بال
ظة في عدد آبير من الدول األعضاء ـ على العكس من الممارسات المالح

في تمت اإلشارة إليه النشاط البنكي ألي قيد إجرائي ال يخضع في المنظمة، 
  .  بتجارة الخدماتةاالتفاق المتعدد األطراف المتعلق

 
    السوق المالية 4.15
، 1993سنة  سوق القيم المنقولة الجزائري بمقتضى مرسوم تشريعيأنشئ 
 المتعلق 2003 فيفري 17 الصادر في 04ـ03ن رقم متمم بالقانوومعدل 

بورصة الجزائر التي تعمل من خالل شرآة تسيير . ببورصة القيم المنقولة
سلطة الضبط في لجنة تتمثل ، 1999القيم المنقولة، انطلقت في العمل سنة 

  . 1996تنظيم ومراقبة عمليات البورصة العملية منذ 
 بسلطة السوق إلى تشجيع إنشاء مؤتمن أدتسندات العصرنة وإلغاء مادية 

 الجزائر لمقاصة "مرآزي للسندات مسير من قبل شرآة اسهم تدعى
، ودخلت الخدمة سنة 2002ت سنة التي أنشئ" يات المالية والتجاريةالعمل

 .  بمساهمة البنوك2004
لجنة متابعة أقرت إضافة إلى اإلجراءات التي تضمنها قانون البورصة، 

رصة  أهمية معتبرة لضبط سوق البواذنظاما ات البورصة ومراقبة عملي
 لالدخار، القانون األساسي لوسطاء عمليات اللجوء العلني( بكل مكوناته

لتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، البورصة، القانون األساسي لهيئات ا
القانون األساسي لمصدري السندات، المعلومة المالية اإللزامية والدورية، 

 .).   المرآزي، حسابات حفظ السندات، الخالمؤتمن
 : ، ثالث شرآات عمومية1999استقبلت بورصة الجزائر منذ انطالقتها سنة 

مجموعة تنشط في مجال الصناعات : رياض سطيفالشرآة ـ 
 ,)مطاحن أساسا(الغذائية

 , مجموعة تنشط في مجال الصناعات الدوائية: ـ صيدال الجزائر
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 . مجموعة تنشط في مجال الفندقة: ي األوراسيـ مؤسسة التسيير السياح
وفي الوضعية الحالية لعمل البورصة، يتم . جلسات التسعير أسبوعياتعقد 

  . تدول ثالثة أسهم المذآورة سابقا في البورصة
 . 1999بالنسبة للسندات يتداول سند مجموعة سوناطراك الذي تم إصداره 

من قبل آبار المتعاملين  ا خاصايالحظ أن سوق السندات جلب اهتمام
سونلغاز، الخطوط الجوية الجزائرية، اتصاالت الجزائر، ( االقتصاديين

 2003 بانتظام منذ  للقروض السندية تسجل السوق الماليةبالنسبة.) الخ
   .إصدارات سندية في السوق بالتراضي

سلطات السوق حاليا عمليات من أجل إدراج هذه السندات في تقود 
  . البورصة

رين بالنسبة للمستثم. سوق البورصة مفتوح للمقيمين وغير المقيمين
 متعلق بحرآة رؤوس 2000ـ04رقم (ااألجانب، أصدر بنك الجزائر نظام

الذي يسمح لهؤالء بشراء ) األموال، وسندات استثمار المحافظ لغير المقيمين
   .أسهم متنقلة مسعرة، بحرية

الناتجة ) فوائد وأرباح(ويل العائدات تحالرابعة من هذا النظامالمادة تضمن 
 . عن استثمارات المحافظ لغير المقيمين

 
    تشريعات الصرف5.15

  السياقعناصر 
 

حيط ومنذ تخلي الدولة عن الم. عاشت الجزائر في ظل نظام صرف مقَيد
أصبحت  ومع صدور قانون النقد والقرض، 1990 منذ سنة االقتصادي

فضل تحرير التجارة الخارجية، وبهذه الطريقة العديد من التسهيالت ممكنة ب
لم تعد عمليات تنظيم الصرف تشكل حاجزا أمام المستثمرين والمتعاملين 
االقتصاديين إال بخصوص بعض الجوانب الخاصة المتعلقة بتسيير 

      .   الحسابات المالية لميزان المدفوعات
عمل بالتحويل التجاري  مع بداية ال1994التحويل الجاري للدينار سنة أنطلق 

هذا التحويل قاد . المدعمة لتحرير الدفع بعنوان الوارداتللعملة المحلية 
 إلى وضع نظام لتحديد نسب صرف 1994التجاري بنك الجزائر سنة 
   .  في سوق الصرفالدينار حسب العرض والطلب
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، تم تعويض نظام تحديد نسب الصرف بسوق الصرف ما 1996في سنة 
يسمح لبنك الجزائر بالتدخل لالستجابة للطلب أو الموافقة على  بين البنوك

تحويل الجاري للدينار، ال طلبات العملة الصعبة الموجهة للتحويل في إطار
إستيراد السلع والخدمات، دخل العمل أو ( لتحويل للعمليات الجاريةللدفع أو ل

 ). االستثمار، إلخ
ي، ينار إلى العالج الطبالتحويل الجاري للدتوسع في مرحلة ثانية، 
 أصبح بإمكان المواطنين سحب ،من أجل هذه النفقات. والتكوين، واألسفار
 مقابل القيمة بالدينار، العملة الالزمة في حدود المبالغ وتحويل إلى الخارج

  . ثبوتيةالالسنوية المسموح على أساس تقديم الوثائق 
 القانون األساسي  من8 على المادة 1997مصادقة الجزائر سنة جعلت 

لصندوق النقد الدولي قابلية التحويل للدينار بالنسبة للعمليات الجارية ال 
 في الحقيقة، البلد العضو في صندوق النقد الدولي الخاضع لهذه. ارجعة فيه

المادة ملزم بعدم تطبيق قيود على عمليات الدفع والتحويل المتعلقة بالعمليات 
 . الدولية الجارية

ال يشمل سوى الحساب الجاري يره يويل، وفق الطريقة الحالية لتسهذا التح
حساب رأس (قابلية تحويل الحساب الماليوال تزال . لميزان المدفوعات

 جزئية، ما عدا، بمعنى أن تحرير حرآة رؤوس األموال )المال سابقا
االستثمارات األجنبية المباشرة أو ( الجزائربالنسبة للتدفقات األجنبية نحو

 ). افظ االستثمار لغير المقيمينمح
األمر حول النقد (غير أن اإلجراءات التشريعية والقانونية السارية المفعول

سمحت للمتعاملين ) 01ـ2002والقرض، ونظام بنك الجزائر رقم 
االقتصاديين المحليين بالقيام بتحويل مبالغ لضمان تمويل نشاطاتهم في 

اج السلع والخدمات في الجزائر،  على عالقة بنشاطات انت والتيالخارج
ئض اإليرادات بواسطة رخصة من مجلس النقد والقرض شريطة إعادة فا

 لدينار، ضمان تحويل الفوائد وفوائض التحويل الجاري ليساهم. أو الفوائد/و
التنازل المحتمل عن بيع األصول الناتجة عن االستثمارات األجنبية وأيضا 

 خلق محيط مشجع لالستثمارات استقرار معدل الصرف، تساهم في
 . األجنبية

 
 التصميم الدقيق لمراقبة الصرف 
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النظام الذي تعمل في إطاره حاليا مراقبة عمليات الصرف ناتج عن تصور 
 . دقيق للمبادالت مع الخارج

والهدف هو منع . آل عملية دخول وخروج للعملية الصعبة تدرس لوحدها
تحويل أو وطنيين أو االجانب من التزوير من خالل منع المتعاملين ال

 .  الحصول على عملة صعبة بدون تصريح وبالتالي الترخيص لها
خالل ذلك توجهت السلطات . هذا التصميم أثقل معالجة العمليات مع الخارج

المكلفة بمراقبة الصرف أآثر نحو تسهيالت بإعطاء تفويض لوسطاء 
ا بمعالجة هذه العملية دون معتمدين، البنوك التجارية، بالقيام على مستواه

 . وهكذا تكون المراقبة بعدية. الرجوع إلى موافقة بنك الجزائر
 

      مبدأ حرية حرآة رؤوس األموال في اإلطار التجاري
المبدأ هو حرية حرآات رؤوس األموال لتمويل نشاط اقتصادي، وآذا 

  . ولكن هذه الحرية تخضع لمراقبة دقيقة.  االستثماراتأرباحتحويل 
ولكن تطبيق المبدأ من طرف مصالح مراقبة عمليات الصرف لم تعد 

 إجراءات جديدة تسهل 2005ألن بنك الجزائر أعتمد سنة " بيروقراطية"
ة مكافأاتج التنازل عن االستثمارات األجنبية، وتحويل الفوائد، األرباح، ن

  . حضور ونسبة أرباح للمسيرين األجانبال
 تعالج على مستوى بنك الجزائر منذ تفويض طلبات التحويل أصبحت ال

 . العملية للبنوك التجارية المعتمدة لمعالجة هذه الطلبات على مستواها
 

 الحسابات بالعملة الصعبة 
لكل حرآة رؤوس األموال التي ال تتم بالدينار، يتوجب فتح حساب بالعملة 

 الصعبة،
 المصرفية مع النوع من الحسابات يمثل الوسيط الوحيد للتدفقاتهذا 

 . الخارج
المعتمدة  حرية فتح حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك الوسيطةمبدأ 

 .صالحة للمقيمين وغير المقيمين
 المتعلق 1997 ديسمبر 23 الصادر في 07ـ 95 من القانون رقم 22المادة 

آل شخص مادي أو معنوي، مقيم أو غير " ينص على أن بمراقبة الصرف 
لدى بالعملة الصعبة  الطلب أو ألجل  بفتح حساب تحت لهمقيم، مسموح

  ." البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة
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 تعدد الحسابات بالعملة الصعبة 

 المتعلق بشروط فتح وعمل الحسابات 02ـ90 بنك الجزائر ينص نظام
 من فتح  على تمكين شخصية معنويةبالعملة الصعبة لألشخاص المعنويين

 . ويمكن أيضا فتح حساب بكل عملة. ات بالعملة الصعبةعدة حساب
باإلمكان دفع واستالم بأي مبلغ محرر ، يصبح وعند فتح حساب بعملة ما

 . بعملة أخرى
 

 عمل حسابات العملة الصعبة 
وحيازة وسائل دفع محررة بعملة شراء حق كل مقيم جزائري لآان إذا 

، متفاوض بشأنها تكون مكتسبةأجنبية قابلة للتحويل، هذه الوسائل يجب أن 
 .   لدى البنوك الجزائريةمودعة
الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة من طرف أشخاص معنويين تزود 

جزائريين خواص بمبالغ تتمثل في الدفعات القادمة من الخارج أو حسابات 
أو آل وسائل الدفع المحررة بالعملة الصعبة أو  أخرى بالعملة الصعبة،

 . ير سلع وخدمات منجزة من قبل صاحب الحسابإيراد تصد
 

 استعمال حسابات العملة الصعبة 
  : اقتطاع من أجلب األمرلرصيد الموجود، يمكن صاحب الحساب في حدود ا

 , القيام بكل تخليص في الجزائر* 
شراء بالعملة الصعبة، في الجزائر أو في الخارج، آل تجهيز، أدوات، * 

 , ل في إطار أو في موضوع نشاطهآالت، منتجات ومواد تدخ
آل أجور العمال األجانب، أجور ,  من الخارجمة مؤداةدفع آل خد* 

 ,  الرخص والعالماتومستحقات،
بترخيص من بنك , آل تحويل أو دفع في الخارج خالفا لما ذآر سالفا* 

 . الجزائر
 . إال على عالقة بطبيعة نشاط صاحبهاأن تشتغل هذه الحسابات ال يمكن ل

 
 عمليات الصرف 

 .  على مستوى وسطاء معتمديناآلنية أو ألجلعمليات الصرف، يمكن القيام ب
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  نقداالتحويل 
عتبر األمر منفذا ي. أوامر الصرف من المقيمين لدى بنوآهم لتنفيذهاتدرج 

  .  الزبون من طرف بنكهعندما يتم إعالم
 لبنك الجزائر سعر التنفيذ هو سعر الصرف الصادر عن التسعيرة الرسمية

 . وقت تنفيذ األمربها المعمول 
يتم حل عملية الصرف بواسطة قرض حساب بالدينار لألمر والتسليم 

 . المتالزم للعملة الصعبة المشتراة أو المباعة
  

 الصرف األجل 
تدرج ). إلى أجل مسمى(إال أن التسليم يتم ألجلسعر الصرف يتم تحديد 

  . نوآهم لتنفيذهاأوامر الصرف من المقيمين لدى ب
إما شكل و )خيار الصرف(االختياريالصرف ألجل سواء الشكل يكتسي 

  ). عملية صرف ألجل(غير قابل لإللغاءعقد 
محدد من العملة ألجل خيار الصرف هو حق شراء بسعر التداول لمبلغ 

عندما تعطي الحق بشراء ألجل لعملة   وتسمى سلفة تحت الطلب.مسمى
 . العكس عندما يتعلق األمر ببيع العملة و دينارالصعبة مقابل 

 
 نظام الواردات 

 وفق عالجة عمليات التوطين يجب أن تتمفي الوضع الحالي للتنظيم، م
 : المبادئ التالية

 المبدأ العام 
آل عقد إستيراد سلع وخدمات مدفوعة بتحويل العملة تخضع إلزاميا لعملية 

 . توطين لدى وسيط معتمد
 :  تتطلبستيرادتوطين عملية اال

 : بالنسبة للمستورد* 
اختيار بنك وسيط معتمد قبل إنجاز العملية، حيث يلتزم بالقيام بجميع يتم 

العمليات واإلجراءات البنكية المنصوص عليها ضمن قواعد التجارة 
 . الخارجية والصرف

  :بالنسبة للمصرفي* 
لمنصوص عليها في اإلجراءات ايقوم بتنفيذ تنفيذ العملية مباشرة أو يقوم ب
 .  لصالح المستورد العملياتالتنظيم
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إجراء إداري "آـ توطين عملية االستيراد في مجال االلتزام، يجب أن تعتبر 
تستخدم آوسيلة تقنية لمراقبة الصرف والتجارة الخارجية الممارسة " بسيط

  . من طرف النظام البنكي والجمرآي
 مدين بأمر مكتوب من الزبون، ويبقى بحسابمنفذة الالتسوية المالية للعملية 

 . المنتظمة لملف االستيراد مراجعة الالبنك مسؤوال عن
 

    :  والمعنويين اآلتيينن لألشخاص الطبيعييمتاحةالخارجية التجارة 
 وخواص مقيدين بانتظام في السجل نإدارات، منتجين عموميي, بنوك* 

لتجاري، وآالء وتجار التجاري، تجار، تجار الجملة مقيدين في السجل ا
 . جملة معتمدين من طرف مجلس النقد والقرض

 إمكانية توطين عمليات االستيراد للتجهيزات الصغيرة والسلع األخرى تمنح
تباعا لصالح فئات المهنيين في قطاع الصحة لالحتياجات الخاصة 

    .والتعاونيات الفالحية المؤسسة قانونا
    

 :  المعتمد مرتبط بدراسةقبول ملف التوطين من الوسيط
 , ضمانات القدرة على الوفاء المقدمة من الزبون المالية وـ السعة

ـ قدرته على القيام بالعملية في أحسن الظروف وطبقا للقواعد المعمول بها 
 , في عمليات التجارة الخارجية

 . ـ قانونية عملياته في نظر القوانين التي تحكم الصرف والتجارة الخارجية
 
 ناصر ومالحظات العقد التجاري ع

 : الشكل
    .ـ عقد في صورة جيدة

 .  ـ فاتورة شكلية
 . ـ وصل أو رسالة طلب مؤآدة

 . ـ تأآيد نهائي للشراء
ـ تبادل مراسلة تتضمن آل المعطيات الالزمة التي تبين صراحة إنهاء فعلي 

 . للعقد
 : العناصر

 . ـ هوية المتعاقدين
 . ـ بلد المنشأ للسلعة
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 . ـ طبيعة السلعة أو الخدمات المقدمة
 . ـ الكمية

 . ـ سعر الوحدة
 . ـ القيمة اإلجمالية

 . ـ عملة الفوترة وعملة الدفع
 . ل بين الحصة القابلة للتحويل والحصة بالدينارالفصـ 

  . اإلضافيةـ النفقات
 . ـ مهلة التسليم

 . اآلجال المحددة للدفعـ 
 . لمحتملةـ البنود المتعلقة بالخالفات ا

 
 تسديد الواردات 

.  مساوي لقيمةالعملة الصعبة االستيرادبيتم تسديد الواردات عادة بالدينار 
  . ويقوم به بنك التوطين

 مناسبة وتستفيد في بلد الواردات مغطاة بقروضتكون في هذه الحالة، 
 من يتم ترآيبه وتسوية التمويل. المورد من قروض ضمان الصادرات

  . طين الجزائريطرف بنك التو
.  الصعبةاستثنائيا، يمكن تسوية الواردات باقتطاعات من حسابات بالعملة

 .  الحالة خاضعة للنقاط السابقةولن تكون في هذه
البنك الوسيط المعتمد بأمر من المتعامل بجميع التحويالت نحو الخارج يقوم 

لى المستورد عو .البضائع والفواتير النهائيةشحن شريطة أن يقدم له سندات 
، يشتمل "3دي " الخاص بالتقديم لالستهالكيرآالمستند الجمأن يقدم للبنك 

يحصل بعد تقديم ملف يتضمن سند (على معلومات مقدمة من وآيل العبور
  ). الشحن

بقة لتأسيس الشرآة، يشترط البنك اسللتجهيزات العينية ال المساهمةفي حالة 
   .لخبير مساهماتتقديم تقرير تقييمي 

عندما يتعلق األمر باستيراد خدمات، يتم التحويل على أساس فواتير مؤشرة 
 . بوثائق الخدمة والعقودمن المستورد المقيم، مصحوبة 

 
 نظام الصادرات 
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 شروط 1993 أوت 14 الصادر في 13ـ93 بنك الجزائر رقم يحدد نظام
  . توطين الصادرات خارج المحروقات

داع، وأيضا تصدير الخدمات نحو الخارج، تصدير السلع النهائي أو اإلي
 . خاضعة لقيود التوطين المسبق

اإلجراء في اختيار المصدر، قبل القيام بالتصدير للبنك الوسيط يختصر 
 المعتمد للقيام 

  . لجاري العمل بهاالبنكية ابالعمليات واإلجراءات 
تصدير د بقيد عقوخالل القيام بعملية تصدير، يقوم البنك الوسيط المعتمد 

 . هلدى شبابيكالسلع والخدمات 
يقوم المستورد بفتح ملف توطين بتقديم النسخة األصلية من جهة أخرى، 

وصورتين من العقد التجاري أو من آل الوثائق ذات الصلة إلى بنك وسيط 
وبعض إجراءات مراقبة الصالحية، تسلم نسخة عليها رقم ملف . معتمد

  .التوطين وختم البنك للمصدر
لده عند حلول تاريخ السداد، المصدر إلى ب المنتوج رجاعبإلمصدر ملزم ا

 تسديد تصريح من بنك الجزائر، ال يجب أن يتجاوزماعدا في حال وجود 
       .  تاريخ إرسال البضائعيوما من 120 الصادرات

   
  النظام الجبائي في الجزائر . 16

   الضرائب المباشرة 1.16
 الدخل اإلجمالي الضريبة على   1.1.16

الضريبة على " ضريبة سنوية تعرفنيفرض على دخل األشخاص الطبيعيي
 ".الدخل اإلجمالي

وهي موحدة، ألنها تحسب على أساس الدخل اإلجمالي الذي يتكون من عدة 
 .  الفالحية أو العقاريةمداخيلمداخيل صافية، نوعية مثل ال

 قواعد محددة خاصة، الدخل الصافي لكل صنف بطريقة منفردة حسبيحدد 
  . ويتم إعداد دراسة منفصلة لكل صنف

ون بهذه الضريبة هم بالدرجة األولى، األشخاص ياألشخاص المعن
وبهذا ووفق مبدأ غياب يملكون إقامة جبائية في الجزائر،  الذين نوالطبيعي

 الدرجة فيذه الضريبة عن عائداتهم العالمية، وخاضعين لهاالتفاقيات، 
 غير المقيمين في الجزائر على عائداتهم ذات نشخاص الطبيعيوالثانية األ

    .  المصدر الجزائري
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وبالتالي فإن .  ثالث معايير بديلة لإلقامة الجبائيةيعطي قانون الضرائب
سكن ملكا أو   الجزائر هم األشخاص الذين يتوفرون علىالمقيمين جبائيا في

يجعلون من الجزائر  ين، أو األشخاص الذ)تأجير لسنة على األقل(نفعي
 الرئيسية لمصالحهم أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا مصالحهممرآزا ل
  .  بالجزائر

يخضع أيضا لهذه الضريبة األشخاص من الجنسية الجزائرية أو األجنبية 
نوع من على يحصلون ال على إقامة جبائية في الجزائر، الذين يتوفرون أو 

لضريبة في الجزائر بموجب اتفاقية جبائية  الخاضعة ل أو العائداترباحاأل
 .  ثنائية

 
 والتجارية    األرباح الصناعية 1.1.1.16

 
الناتجة من ممارسة مهنة األرباح األرباح الصناعية والتجارية هي تلك 

 . تجارية، صناعية، حرفية أو نشاطات منجمية
نفس نوعية األرباع الصناعية من جهة أخرى، هناك نشاطات تخضع ل 
التجارية، ومنها عمليات الوساطة لشراء أو بيع البنايات أو القواعد و

ة  تربيفيالصناعية ية أو شرائها بغرض إعادة بيعها، أو النشاطات التجار
 . األرانبالدواجن و

 
  الدخل الخاضع للضريبة تعريف

أحال قانون الضرائب الجزائري تحديد الدخل الخاضع للضريبة على قواعد 
 . ة على أرباح الشرآاتتحديد الضريب

المجموع يشمل فائض قيم األصول على ، الدخل الخاضع للضريبة وعليه
    .  المبررةالآات والمؤوناتهستاإل، الغيرمن حقوق لخصوم المكون ل

 
 : األعباء الرئيسية القابلة للخصم هي

 . مباني، مصاريف العماللآراء الشرآة ل العامة، ـ األعباء
المرتبطة بعمليات خارج الجزائر التي تتطلب خصم بعض المصاريف 

آما هو الحال بالنسبة . التحويل من قبل السلطات المالية المختصةب اعتماد
الخاصة المبرمة خارج الجزائر أو لقروض باالخاصة لمصاريف المالية ل
 .  المسددة بعملة صعبةتعابالرخص، البراءات أو األب
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المتنازل أو التصاعدي أو الآات تهاإلالمنجزة فعال في حدود الآات تهـ اإل
المسموح به، بمعنى اعتماد ) نشاط القرض اإليجاري(المتسارع الخطي 

 .بعض االستثناءاتفي  و المعدل الخطي
بالنسبة للسيارات السياحية هناك سقف لمبلغ الشراء الذي يتم على أساسه 

ارات التي تحديد مبالغ اإلهتالك وهو ثماني مائة ألف دينار، ماعدا السي
تشكل أداة أساسية لنشاط المؤسسة فإنها تخضع لسعر الحيازة الحقيقي في 

 . تحديد مبالغ اإلهتالك
ومدونة في محتملة وتكون  بدقة، هادعباء، عند تحديلخسائر أو األمؤونات اـ 

قيود الدورة وآشف المؤونات وتحت طائلة المراجعة الجبائية، ال بد من 
بدون غرض أو غير مطابقة لوجهتها خالل بح صالتي ت إعادة المؤونات

 . الدورة
. المدفوعة من قبل المؤسسة والتي تم تسديدها خالل الدورةـ الضرائب 

  .  قابلة للخصمالمؤسسة هي التي التكون وحدها الضرائب على مداخيل
والمعفاة من ـ قيمة سلع التجهيز، قطع الغيار والمواد المستوردة بدون دفع، 

اقبة التجارة الخارجية والصرف وقيمة المنتجات المستوردة في مرإجراءات 
من طرف مجلس النقد مرخصة موجهة لنشاطات والنفس الظروف 

 . ممارسة من طرف تجار جملة أو وآالءالوالقرض، و
 أخرى ال تعطي الحق في إلى جانب هذه األعباء القابلة للخصم، نجد أعباء

قوبات مهما آانت طبيعتها، والتي العالمحجوزات، الغرامات، الخصم مثل 
 .  على عاتق المؤسسةتكون

 
 نظام فرض الضرائب 

رقم األعمال المحقق من طرف يوجد نظامان لفرض الضرائب تطبق حسب 
 : المؤسسة

 . ، والنظام الحقيقيالنظام الجزافي
 النظام الجزافي

 : ؤسسات التي ال يتجاوز رقم أعمالها السنويويخص الم
دج، عند بيع السلع، األغراض،  )1500000(ائة الف ـ مليون وخمسم

 ؛ ك في المحل، واللوازم المنزليةمستلزمات وأغذية محمولة أو لالستهال
 . دج، للنشاطات األخرى)800000(ـ ثمانمائة ألف
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من مبيعات البنزين  % 50هذا، يجب اإلشارة إلى أن تحديد رقم األعمال 
  .الحسبانوالوقود  الممتاز والمازوت، تأخذ في 

وال تعطي نشاطات البيع بالجملة والبيع من خالل الوآالء وشرآات األشغال 
  .الحق في الخضوع للنظام الجزافي

آل سنة مدنية واقعي ألرباح في إطار هذا النظام تقوم اإلدارة الجبائية بتقييم 
وتستطيع الشرآة قبول التقييم أو التعبير عن رفضها . ولفترة سنتين

 .والتفاوض
 

  الحقيقية نظام األرباح
يطبق على الشرآات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي السقف المحدد للنظام 
الجزافي، وشرآات األشخاص، وتجار الجملة والوآالء والشرآات األخرى 

 . التي ال يتضمنها النظام الجزافي
 باآتتاب قبل الفاتح أفريل من آل سنة وبموجب هذا النظام تطالب المؤسسات

 . تصريح خاص بخصوص مبلغ أرباحها الجبائية للسنة السابقة
 . وإذا سجلت الشرآة عجزا، يكون التصريح بمبلغ العجز في نفس الظروف

مسك  بخصوص التزامات خاصة ودقيقة من ناحية أخرى المؤسسةوعلى 
 . محاسبتها

 
 م الخاصالنظ

 .رائب للتخفيض والبعض األخر تعفى نهائيا من الضاألرباحبعض تخضع 
 30بنسبة المعاد استثمارها إلى تخفيض ضريبي تخضع األرباح وهكذا 

  .  الذي تشمله قواعد الضرائب على الدخل اإلجماليبالمائة في تحديد الدخل
من ناحية أخرى، النشاطات الممارسة من طرف الشباب أصحاب المشاريع 

شغيل عم تدالمنجزة في إطار الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني ل
لضريبة على الدخل عفاء آلي من اهذه النشاطات من إتستفيد الشباب، 

  . اإلجمالي لمدة ثالث سنوات بداية من انطالق االستغالل
تمدد ) الواجب ترقيتها(لترقية تقام هذه النشاطات في مناطق خاضعة لعندما 

 .  سنوات6الفترة إلى 
   

     أرباح المهن غير التجارية 2.1.1.16



                                                                                                       
 

 158

عباء والدواوين التي ال يتمتع األباح المقصودة هي أرباح المهن الحرة، األر
أصحابها بصفة التاجر و آل النشاطات التي ال ترتبط بصنف أخر من 

 . األرباح أو العوائد
وتشمل أيضا مصنفات حقوق المؤلف للكتاب والمؤلفين وحقوق المخترعين 

متياز أو التنازل عن بعنوان التنازل عن رخصة االستغالل وبراءتهم واال
 . عالمة التصنيع

وتعني ايضا أرباح الشرآاء في شرآات األشخاص، الشرآات المدنية 
شرآات ذات اليحوزون األغلبية في الذين مسيرين الالمهنية وأرباح 

 . المسؤولية المحدودة
 

  الخاضع للضريبة تحديد الدخل
 : نأخذ بالحسبان

 للنشاط والتعويضات الموجهةل وصاألالقيمة المرتبطة بعناصر فائض 
 . المحصلة مقابل تحويل الزبائن

 . قولة والحقوق االجتماعيةن عن التنازل عن القيم المفائض القيمة الناتج
 . الآاتته المهنية، الضرائب والرسوم، اإلاألعباء آإيجار المقرات

خذ بعين االعتبار حقوق المؤلفين والمخترعين المسجلة بالموازاة، ال تؤ
 . عنوان مصنفات أدبية، علمية، فنية من طرف المؤلفين أنفسهمب

عندما يتنازل المخترع نفسه أو يمنح امتياز براءة اختراع أو رخصة 
 األعباء، ماعدا خصم  %30استغالل، يطبق على عائداته تخفيض بنسبة 

     .   الحقيقية المرتبطة باالختراع
 

 فرض الضرائب نظام 
 . لتصريح المراقبيطبق نظام واحد وهو ا

الخاضعون للضريبة ملزمون بتقديم تصريح خاص قبل الفاتح افريل من آل 
سنة بخصوص نتائجهم مع إحترام عدد من االلتزامات، في حين أنهم 

 على% 24بنسبة ذي طابع تحريري يخضعون القتطاع من المصدر 
 ائرمقيمين بالجزمن قبل والمدفوعة األرباح التي ال تعتبر غير تجارية 

 في الجزائر، وتشمل أيضا المبالغ  جبائيا مقيمينمستفيدين غيرلصالح 
 .المدفوعة مقابل خدمات مقدمة أو مستعملة في الجزائر مهما آانت طبيعتها
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لتنازل عن الحصص االجتماعية المحققة في  قيمة اضوبالنسبة لفوائ
 ولكن بوجود.  داخل اإلقليممن المفروض أن تخضع للضريبةالجزائر، 

غير المقيمين في الجزائر الذين يمكن ل سارية المفعول، ثنائيةجبائية اتفاقية 
بشكل  اإلخضاع الضريبياالستفادة من الفوائض من يحققون مثل هذه 

  .  في بلد إقامتهمحصري
 

      المداخيل الزراعية  3.1.1.16
األرباح الزراعية هي تلك األرباح الناتجة عن النشاطات الزراعية 

على أن ال يكون لها طابع . عوية والناتجة عن تربية النحل، الخوالر
 . صناعي

 . وتعفى من الضرائب عائدات زراعة الحبوب، الخضر الجافة والتمور
  

      المداخيل العقارية المبنية وغير المبنية المؤجرة4.1.1.16
رية المداخيل المعنية هي تلك المتأتية من تأجير العمارات، والمحالت التجا

والصناعية الفارغة، وتلك التي تنتج عن عقد سلف لالستعمال، وتلك الناتجة 
 . عن تأجير ممتلكات غير مبنية من آل األصناف بما فيها األراضي الفالحية

يتعلق األمر . بعض العائدات العقارية خاضعة لالقتطاع من المصدر
ت االستعمال بالعائدات الناتجة من التأجير لهدف غير تجاري للمباني ذا

لضريبة والعائدات  ذات طابع تحريري من ا، %10السكني الخاضعة لنسبة 
الناتجة من تأجير المحالت ذات االستعمال التجاري أو المهني الخاضعة 

 %. 15القتطاع 
واسطة تصريح خاص مكتتب من قبل المعني بالضريبة بوتحدد الضريبة 

 . قبل الفاتح فيفري من آل سنة
 

   رؤوس األموال المنقولة ائداتع  5.1.1.16
 : يوجد صنفان من العائدات المعنية بهذا الصنف

الديون، المماثلة من جهة وعائدات  األسهم، الحصص االجتماعية نواتج
 . ضمانات من جهة أخرىالودائع وال
 

  األسهم والحصص االجتماعية نواتج
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لمسؤولية ويتعلق األمر بعوائد توزعها شرآات األسهم، الشرآات ذات ا
خاضعة للضريبة ال شرآات المساهمةالمحدودية، وشرآات األشخاص و

 . على أرباح الشرآات
ناديق وتدرج في خانة العائدات القابلة للتوزيع أرباح األسهم، ونواتج ص

والتوزيعات ، االمتيازات  للشرآاء، المكافآتالتوظيف، القروض والتسبيقات
التي لم توجه ي انتظار التخصيص  الحضور والنتائج فمكافآتمحجوبة، ال

  .في حدود ثالث سنواتللرأسمال االجتماعي للمؤسسة 
، %15هذه العائدات تمنح، عند حلول موعد سدادها اقتطاع من المصدر بـ

.  والمعنويين، غير المقيميننمثل األرباح الموزعة بين األشخاص الطبيعيي
 .  ية مطبقةالوضعية ستكون مختلفة في حالة وجود اتفاقية جبائ

   
 ودائع وآفاالت الديون،  نواتج

 األخرى للديون الرهنية، يشمل هذا الصنف الفوائد والنواتجومن بين ما 
مضمون، السندات، الكفاالت النقدية، ودائع المبالغ ال أو دين غير االمتيازات

 . المالية والحسابات الجارية
و تسجيل حساب دائن  دفع أبمجردالخضوع للضريبة آل هذه األشياء توجب 

، %10 خالل خصم من المصدر بنسبة منيتم هذا اإلخضاع . أو مدين
 .هالحاملبالنسبة لألوراق % 50صل إلى وي

        
 

     الرواتب، األجور، المعاشات،الريوع العمرية 6.1.1.16
 . ، أجور، معاشات، ريوع عمريةويتعلق األمر إذن بالمرتبات، التعويضات

ت الممنوحة ألصحاب األقلية في الشرآات ذات لمكافآوتعتبر أيضا ا
 األشخاص الذين يعملون في بيوتهم، المسؤولية المحدودة، آأجور، مكافئات

عالوات المردودية والمنح غير الشهرية بصفة شخصية ولحساب الغير، 
 . والمكافئات الناتجة عن آل نشاط مناسباتي بصفة شخصية

  
 بة النتيجة الخاضعة للضريتحديد

 األساسية المدفوعة والمكافآتتتكون من المعاشات والريوع العمرية 
طعام، سكن، ملبس، ( ممنوحة لهمللمستفيدين إلى جانب امتيازات عينية 

 ...). تدفئة، إنارة
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 من طرف التي تتم للضريبة االقتطاعات ة الخاضعةجيتويستثنى من الن
ألجراء في الضمان المستخدم لغاية المعاشات أو التقاعد، اشتراآات ا

، التعويضات المؤقتة، الريوع المعاشية االجتماعي، التعويضات العائلية
المدفوعة تعويضا عن حوادث العمل، التعويضات الممنوحة آتكاليف تنقل 

ممنوحة لجغرافية، األجور ومكافئات أخرى  المناطق امة، تعويضاتأو مه
نح البطالة في إطار برامج تشغيل الشباب، تعويضات الفصل، وم

والتعويضات أو األداء المدفوع بمقتضى قوانين ومراسيم المساعدة 
               .والضمان

 نظام فرض الضرائب 
خاضعة المنح غير الشهرية لعالوات والت، التعويضات، المكافأباستثناء 

، تكون المداخيل %15ن المصدر بنسبة للضريبة من خالل االقتطاع م
 آليا من امحرربة وفق مبدأ االقتطاع من المصدر  خاضعة للضرياألجرية

 من قبل المستخدم حسب سلم الضريبة على الدخل اإلجمالي وتنفذالضريبة 
  :شهري آالتاليالالتصاعدي 

 
 
  

 الدخل الشهري الخاضع للضريبة قساطأ  %النسبة
 أعزب   دج8000ال يتجاوز  0      
 متزوج  دج9000ال يتجاوز  

      10  
      20  

      30 
      35 
      40  

  دج 15000 إلى 8001/9001 من 
  دج 30000   إلى 15001من 
                                       دج 90000 إلى 30001من 
                                  دج  2700000 إلى 90001من 

                                        دج2700000أآثر من 
 

يمنح )  آل العوائد الفئويةمجموع(بعد حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي
الضريبة التي تختلف حسب األجير تخفيض نسبي على لفائدة الخاضع 

من غير المتزوجين بخصم نسبته ن بالضريبة يستفيد المكلفو. وضعيته
في السنة و   دج18000ج و  د3600بين إلزاميا يتراوح ، 10%
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 18000 دج و4800يا بين إلزاميتراوح % 30ن بخصم نسبته للمتزوجو
 .دج في السنة

 على أساس الوضعية الزوجية ص االقتطاع من المصدر، يتم حسابهبخصو
(  ةيمة التي تحسب على أساسها المكافأ  الدورة الزمنية للدفع والقلألجير،

 ).  باليومالساعة أو 
   

  قيمة التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية  فائض  7.1.1.16
ويتعلق األمر بالزيادات في القيمة المحققة فعليا من طرف األشخاص الذين 
يتنازلون خارج إطار النشاط المهني، عن العمارات أو أجزاء من العمارات 
المبنية، وغير المبنية باإلضافة إلى حقوق عقارية على عالقة بهذه 

 . لكاتالممت
 القيمة الناتجة عن تنازل على ملك عقاري مرتبط بفوائضوليست معنية 

 . بالتنازل عن ميراث ألغراض تصفية ميراث غير مقسم موجود
  
  فائض القيمة الخاضع للضريبة عريفت

 منه األعباء والرسوم الذي تخصمتتكون من الفارق بين سعر التنازل 
لألخذ بعين  سنة آاملة لكل% 8يادة زب اإلنشاءالمرتبطة وسعر الشراء أو 

  . لتضخموالبعض التكاليف االعتبار 
عندما تعتبر اإلدارة سعر تنازل غير آافي يمكنها أن تعيد التقييم على أساس 

هذا يؤدي إلى إعادة تقييم الحقوق العقارية والحقيقية والقيمة التجارية 
 . الفعلية

زافية التي تختلف حسب يستفيد دافع الضريبة من بعض التخفيضات الج
 سنة يعفى 15تنازل تم في مدة تتجاوز مثال فائض القيمة . خ شراء الملكتاري

 سنوات تستفيد من 10 و6نهائيا، أما العمليات التي تتم في فترة تتراوح بين 
فيما تستفيد العمليات التي تتم في فترة بين سنتين  % 60تخفيض قيمته 

 %. 30وأربع سنوات من تخفيض قيمته 
 

 فرض الضريبة نظام 
باآتتاب تصريح خاص  فائض قيمة يلزم الضريبة أيب عندما يحقق المكلف

  .   يوما30 خالل لعقد البيع 
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مبالغ  أيام من تسجيل التصريح، تقوم اإلدارة بحساب ال10في ظرف 
  . موضوع مستخرج ضريبة منفردوتصبح الخاضعة للضريبة 

 
 الدخل اإلجماليحساب   8.1.1.16

، ويحسب على أساس من مجموع المداخيل الصنفيةالدخل اإلجمالي، يتكون 
  : السلم التصاعدي التالي

 
%النسبة  )  دج( الخاضع للضريبة سنويالدخل ال قساطأ

0 
10 
20 
30 
35 
40 

  60000أقل من 
                   180000   إلى   60001من 
   360000  إلى  180001من 
                     1080000 إلى 360001من 
                   3240000 إلى 1080001من 

                                3240000أآثر من 

 
ة ضريبة جزافية دنيا بعنوان ضريبسن  2006وتم بموجب قانون المالية 

 نيي مبلغ الضريبة المستحق على األشخاص الطبيعفإن .الدخل اإلجمالي
الضريبة على األرباح الصناعية /بعنوان الضريبة على الدخل اإلجمالي
ما عدا الخاضعين للنظام الجزافي، . والتجارية و األرباح غير الصناعية

    .  دج5000 عنقل بالنسبة لكل دورة ومهما آانت النتائج المحققة يجب أال ي
 

الذين ألشخاص  الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لألجانب و ا 9.1.1.16
  لهم إقامة جبائية في الجزائر  تليس

األشخاص غير المقيمين بالجزائر ال يخضعون سوى آما سبق ذآره، 
 .  ذات المصدر الجزائريمداخيلهمللضريبة على 

  للضريبة   ةتعريف المداخيل الخاضع
للتوضيح، تعتبر مداخيل من مصدر جزائري عائدات الملكية الواقعة في 

وائد القيم المنقولة الجزائرية، مداخيل النشاطات المهنية الجزائر، ع
والمبالغ المدفوعة المأجورة مأجورة أو غير الالممارسة في الجزائر 

ائر إلى  مقابل خدمة مهما آانت طبيعتها مقدمة أو مستعملة في الجزآمكافآت
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 عن الملكية والصناعية أو التجارية والحقوق جانب آل النواتج العائدة
  . اثلةالمم

 
 تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة 

باستثناء أجور مستخدمي التأطير الموظفين من قبل بعض الشرآات غير 
 حسب نفس القواعد المطبقة على المداخيل من تتحدد هذه المداخيلالمقيمة، 

تطبيق اتفاقية في حالة نفس الطبيعة المحصلة من قبل المقيمين، ما عدا 
 ). االتفاقيات الجبائيةأنظر تطور (  جبائية

المستفيدون من مثل هذه المداخيل ملزمون بتعيين ممثل لهم في الجزائر 
 . مكلف بكل االلتزامات الجبائية المرتبط بها

 في بعض الشرآات ا تقنية أو تأطيرااألجراء األجانب الذين يمارسون مهن
األجنبية ويتوفرون على رخصة عمل، يخضعون إلى اقتطاع شهري من 

غير قابلة للخصم % 20 الدخل اإلجمالي بنسبة علىلمصدر للضريبة ا
 .  دج80000 أدني قدره ا خاما شهرياعندما يتلقون أجر

 قطاع 37هذا االقتطاع من المصدر في إطار النشاطات الممارسة في يطبق 
 . 1993 جويلية 4الوزاري الصادر في بموجب القرار محددة في قائمة 

ريبة من الخارج إلى الجزائر إقامته فإن المداخيل عندما ينقل مكلف بالض
  .  الخاضعة للضريبة تحسب في الجزائر ابتداء من يوم إقامته فيها

    
 إلغاء االزدواج الضريبي   

ة لألجنبي غير المقيم في بتطبيق قاعدة الدخل العالمي من طرف دولة اإلقام
يبة مرتين على هذا األخير أن يجد نفسه ملزما بالضريمكن الجزائر، 

، مثال لكسمبورغ تفرض ضريبة على المداخيل مداخيله من أصل جزائري
    .   جبائيا داخلهاقيمينمن مصدر جزائري على  الم

القانون الداخلي الجزائري غير معني بخطر ثقل االزدواج الضريبي، هناك 
الرجوع  يتم وعند اللزومإمكانية الرجوع إلى القانون الداخلي لدولة اإلقامة، 

 . لالتفاقية  الجبائية المطبقة
 بخصوص الضريبة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةاالتفاقية النموذج 
، التي تتمثل طريقة اإلعفاء:  تضع الخيار بين طريقتينعلى الدخل المحدد،

 أن دولة اإلقامة تعفي المداخيل التي سبق خضوعها للضريبة في في
ة ، التي تعني أن دولة اإلقامالتحميل، طريقة ، والطريقة األخرىالجزائر
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 مبلغا يعادل الضريبة على الدخل  على الضريبة التي تحصلهاتحمل
              . المدفوعة في الجزائر

  
 الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لألجانب واألشخاص الذين 10.1.1.16

 .   لهم إقامة جبائية في الجرائر
 في والذين لهم إقامة جبائيةجنسيات األجنبية ن بالضريبة من الكلفوالم

الجزائر خاضعون للضريبة بمقتضى القواعد المطبقة على المكلفين 
 . بالضريبة من المواطنين، بمعنى وفق سلم مداخيلهم العالمية

ن بالضريبة على الدخل الة نقل إقامتهم إلى الخارج، يبقون ملزميفي ح
ة خالل السنة وإلى غاية تاريخ المغادرة، خيلهم المحققااإلجمالي بالنسبة لمد

، خضعت للضريبة دورةاألرباح الصناعية والتجارية المحققة منذ نهاية أخر 
 . وآل المداخيل غير المحصلة إلى تاريخ المغادرة

قانون الضرائب المباشرة نص نص ، 2006قبل صدور قانون المالية لسنة 
صاحبها أنها خضعت على أن المداخيل من مصدر أجنبي التي يثبت 

حاليا تم إلغاء هذا . مستثناة من الضريبة على الدخل في الجزائرللضريبة، 
وأصبح يتم اللجوء إلى اإلتفاقايات الجبائية و إلى الطريقتين . اإلجراء

 . السابقتي الذآر
حاليا تم (أن الجزائر لم توقع سوى عدد محدود من االتفاقات الجبائيةا وبم

وبسبب هذا الفراغ يمكن أن ).  سارية المفعولفاقية جبائية ات23التوقيع على 
 . تتعرض بعض المداخيل ذات المصدر األجنبي إلى ازدواج ضريبي

 بعنوان نالضرائب على األشخاص الطبيعييبعد هذا المسح المفصل لنظام 
جمالية، سنمر إلى الوصف التحليلي ألهم الضرائب المباشرة مداخيلهم اإل
 . للشرآات
د، يجب أن نشير إلى بعض المستجدات التنظيمية التي عرفتها إدارة آتمهي

هيئة ستتكفل من األن وهي  مديرية الشرآات الكبرى، الجباية، آإنشاء
شرآات األجنبية، تعويض رقم التعريف فصاعدا بمعالجة ملفات ال

 .  برقم تعريف جبائياإلحصائي
يرة لنشاطات القرض  أعطى امتيازات آب2006آما أن قانون المالية لسنة 

 . اإليجاري
         

   الضريبة على أرباح الشرآات  2.1.16
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تخضع األرباح المحققة من قبل الشرآات التي لها شخصية معنوية لضريبة 
 . سنوية تعرف بالضريبة على أرباح الشرآات

شرآات األشخاص، شرآات المساهمة، الشرآات المدنية الغير مؤسسة في 
 التعامل ختار غير معنية بهذه الضريبة، لكنها يمكن أن تشكل شرآات أسهم،

 . وفق هكذا الشكل من الضريبة
أشكال أخرى مثل هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ال يمكنها 

 .  اختيار الخضوع لهذا النظام الضريبي
 . األرباح المعنية هي األرباح أو المداخيل المحققة في الجزائر

 المؤسسة في الجزائر، بمعنى تتوفر ون الداخلي، يجب أن تكونبة للقانبالنس
وفي حالة عدم وجود مثل . على وجود مادي، واستقاللية مع إبداء ديمومة

، بمعنى وجود وآيل ممثل النشاط من قبل جب أن يمارسهذه الشروط، ي
 النشاط غياب الشرآة والوآيل، يجب أن يترجمحقيقي لحساب الشرآة، وفي 

 . رية آاملةبدورة تجا
  .    بط أساسا بمفهوم المؤسسة الدائمة معايير أخرى وترتياتاالتفاقيشمل 

 
       نظام الحق العام 1.2.1.16

  تعريف الربح الخاضع للضريبة 
مع نتائج مجموع عمليات الشرآات مهما تكن طبيعتها، بما في ذلك يتوافق 

 أو عند نهاية ، سواء الجاريعمليات التنازل المختلفة على األصول
 .  االستغالل

من النتائج المحاسبية قبل دفع الضرائب، الربح الخاضع للضريبة ويحدد 
 . المصححة على أساس المؤشرات الضريبية

 
 تحديد األرباح الخاضعة للضريبة 

 فائض قيم األصول على المجموع المشكل يمتد منالدخل الخاضع للضريبة 
 . آات والمؤونات المبررةللخصوم من مستحقات الغير، اإلهتال

  الخاضعة للضريبة   النواتج) أ
 أداء خدماتشغال واأل المبيعات، 
التي تم بيعها، األعمال المنجزة أو الخدمات سعر السلع من  واتجنتتكون ال

    . وتتعلق بحقوق محصلة. التي تم تأديتها
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     الماليةنواتجال
 ـ فوائد الديون 

ن ليست معنية ألنها مدرجة في رقم األعمال، قروض الدفع المقدمة للزبو
 . بالمقابل فوائد الودائع البنكية والكفاالت النقدية معنية

 ـ مداخيل القيم المنقولة  
 ...  أدون الخزينةوهي مداخيل األسهم، الحصص االجتماعية، السندات، 

  االستثنائية نواتجال
 ـ فائض قيمة التنازل 

ء الجاري أو عند نهاية  سوا أصل عقاري،تتحقق عند التنازل عن عناصر
  االستغالل،

 . وهي خاضعة للضريبة سواء آانت قصيرة أو طويلة األجل
 ـ فوائض القيمة المعاد استثمارها 

األصول الثابتة قبل انقضاء عندما يلتزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار 
  مضاف إليهض قيمة، مبلغ فائ من إقفال السنة الماليةءامهلة ثالثة سنوات بد

في الربح  ال تدرجسعر التكلفة للعناصر المتنازل عنها، فوائض القيمة 
 .  التي تحققت خاللهاالخاضع للضريبة للسنة

 ـ فوائض قيمة إعادة التقييم 
 . يعاد إدماجها في النتائج مبدئيا

 
 اإلعانات 

 . ةهناك ثالثة أنواع من اإلعانات تمنحها الدولة أو الهيئات العمومي
إعانات التجهيز، ال تشملها نتائج العملية عند تاريخ دفعها، عندما تساهم في 

 يجب أن تلحق باألرباح .إنشاء أو شراء أصول ثابتة قابلة لإلهتالك
هذه سعر التكلفة إلى حد بلوغ قيمة اإلهتالآات المطبقة الخاضعة للضريبة 

 . األصول الثابتة
يضية في حالة عدم آفاية السعر التعوإعانات االستغالل المنح تشمل 

للضريبة وتعتبر خاضعة لموجهة لتغطية تكاليف االستغالل، واإلعانات ا
 .حسب شروط القانون العام

إعانات التوازن التي تمنح تماشيا مع نتائج المؤسسة تعد ضمن النتائج 
  .الخاضعة للضريبة خالل السنة المالية
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   األعباء القابلة للخصم)ب
قة بالتسيير ت متعلقابلة للخصم إال إذا آان واألعباءمصاريف الال تكون 

ية الجارية،  مدرجة في أعباء السنة المال فعلية ومبررة،العادي للشرآة،
  .  في األصل الصافيوتترجم من خالل نقص

    )مخزون(مشتريات واستهالك المواد والسلعال
سعر (الشراء بسعر المشتريات يجب أن تكون مدرجة في حسابات المؤسسة

 ). مرتفع بالتكاليف الملحقة ومنخفض بالخصوماتالشراء 
 

 الخدمات 
 . مع مراعاة بعض الشروط. تكاليف الخدمات غالبا ما تكون قابلة للخصم 

في  بها عة لغير األجراء يجب أن تكون مصرحت المدفووهكذا المكافأ
غالل، وفي أسعار آراء المحالت الموجهة مباشرة لالستالوثائق الجبائية، 

 الحفاظ على تساهم فينفس الوقت تكاليف الصيانة والتصليح يجب أن 
هياآل المؤسسة على حالها وأن ال تزيد من مستوى تبقى األصول الثابتة و

 . حياتها
 

    المستخدمين مصاريف
حتى تكون مصاريف المستخدمين قابلة للخصم يجب أن تتناسب مع عمل 

 . ى أهمية الخدمة التي تمت تأديتهافعلي غير مبالغ فيه بالنظر إل
ت المسيرين والشرآاء قابلة للخصم، يجب أن ينشط هؤالء أمكافحتى تكون 
 في داخل

 . مؤسسات خاضعة للضريبة على أرباح الشرآات
ضمان االجتماعي الملحقة بالمكافآت قابلة األعباء االجتماعية وإشترآات ال

   .  النتائج من خصم لل
 

 الضرائب 
ضريبة عقارية (ب والرسوم المستحقة على الشرآة قابلة للخصمالضرائ

التطهير،  المبنية الموجودة في األصل، رسم المبنية وغير ملحقة بالعقارات
 . الضريبة على أرباح الشرآات نفسهاباستثناء ).  النشاط المهنيالرسم على
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. األرباح الخاضعة للضريبةمن خصم لغير قابلة لوالعقوبات الغرامات 
 التأخير أو ارتفاع الحقوق الحاصل في حالة فوائدالشيء بالنسبة لونفس 
 .  غير قابلة للخصمفهي آذلك أو عدم آفاية التصريح أو الدفع نقص 

 
 األعباء المالية  

 . هي من حيث المبدأ قابلة للخصم
 المصاريف المختلفة 

تي  الاألخطارمختلف عندما تدفع لضمان  قابلة للخصمأقساط التأمين 
 . عناصر األصوللها تتعرض 

بلة للخصم في الهبات الممنوحة للمؤسسات العلمية أو الجمعيات الخيرية قا
 . يجب أن يصرح بها لإلدارة الجبائية. من الربح % 1حدود 

 
 اإلهتالآات 

إلهتالك المسموح به، بمعنى اإلهتالآات الفعلية قابلة للخصم في حدود ا
التنازلي، التصاعدي أو   اإلهتالكاالتاإلهتالك  الخطي وفي بعض الح

نشاطات القرض اإليجاري منذ صدور قانون المالية ( الخطي المتسارع
2006 .(     

نفس الحد العمول به بالنسبة للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية 
يطبق على إهتالآات السيارات السياحية التي تشتريها المؤسسة، إال إذا 

  .  تعمل في إطار النشاط األساسي للشرآةآانت السيارة تس
 
 المؤوناتا

 شكلية اوفي شروطستحتى تكون االحتياطات قابلة للخصم يجب أن ت
 . وموضوعية

تكون محتملة وليس فقط متوقعة  الخسائر واألعباء بدقة، يجب أن تالحظ
 . خالل السنة الماليةالحدوث 
المؤونات  آشف فيسجلة في المحاسبة ومرحلة  أيضا ممؤوناتوتكون ال
   .بالوثائق الجبائيةالخاص 

 
 حساب الضريبة 

 النسب المطبقة ) أ
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 %. 30 أرباح الشرآات محدد بنسبة علىالمعدل العام المطبق 
 : مقررة لبعض األرباح، و هذه األرباح هي% 15نسبة مخفضة قدرها 

 بعض األصول المنتجة، في تحقيق دورةاألرباح المعاد استثمارها خالل ال
 منجزة أو هذه االستثمارات بقائمة عن طريق التنظيم سواء آانت محددة 

   . نشاط الشرآةغير منجزة في مجال
 لتزاماإلب تصريحاتها السنوية و أثناء باالآتتابالشرآاتومن أجل ذلك تقوم 
  .  خالل السنة المالية التي تعقب تحقيقهابإعادة استثمارها

 . لى الشرآات مسك محاسبتها بانتظام، عولالستفادة من النسب المخفضة
القابلة في التصريح السنوي بالنتائج، األرباح بشكل منفصل  وأيضا تحديد

 بقائمة االستثمارات المنجزة مع إرفاقها ولالستفادة من المعدل المخفض
          .    تحديد طبيعتها، وتاريخ دخولها في األصول وأسعار تكلفتها

 يجب أن تبقى ملكا للشرآة لمدة خمس عدل المخفضماألمالك التي تخضع لل
ئلة تطبيق المعدل العادي للضريبة على المبلغ سنوات على األقل، تحت طا

 المخفض الذي آان المبلغ للمعدلبعد طرح  المخفض، الخاضع للمعدل
 %. 5 بنسبة سترفعالرسوم اإلضافية المستردة . موضوع العملية

 اإلضافية المستردة سترفع بعقوبة ، الحقوقاعندما ال تحترم الشرآة التزامه
   %.  25بنسبة 

 االقتطاعات من المصدر ) ب
يوجد عدد من نسب االقتطاع الضريبي من المصدر بخصوص الضريبة 

  :على أرباح الشرآات، المحددة آاألتي
االقتطاع المتعلق يمثل .  الديون، الودائع والكفاالتفوائدبالنسبة ل% 10

 .  على الضريبة النهائية ضريبي يرحلقرض
يكون بالنسبة للمبالغ المحصلة من الشرآات في إطار عقد تسيير % 20

يكون محررا االقتطاع . خاضعا للضريبة من خالل االقتطاع من المصدر
 . من الضريبة

 
 إلغاء االزدواج الضريبي على أرباح الشرآات )ج

تكون  ،خرى أشرآاتالمعنويين لأرباح األسهم الموزعة من األشخاص 
أرباح الشرآات بنسبة لضريبة على شرآة المستفيدة من لال  فيخاضعة

 هذا االزدواج 2003قانون المالية الصادر في جوان ألغى %. 30
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تخضع للضريبة الشخصية المعنوية المستفيدة في الحقيقة ولم تعد الضريبي، 
 . بخصوص هذه األرباح الموزعة

 
 تحديد ودفع الضريبة 

  الشرآات التزامات) أ
 االلتزامات الضريبية 

اآتتاب لدى ب يوما من بداية نشاطهم 30المكلفون بالضريبة ملزمون خالل الـ
 . تصريح بالوجودمفتشية الضرائب المختصة إقليميا 

بة المستحقة على األرباح عند تنازل أو انقطاع الشرآة عن النشاط، الضري
 . غير المحصلة يجب إعدادها مباشرة

 . ماد من طرف مجلس النقد والقرض مماثل لالنقطاع عن النشاطسحب االعت
تحويل شرآة أسهم أو شرآة ذات مسؤولية محدودية إلى شرآات أشخاص 

ملزم بتبليغ مفتش المكلف بالضريبة . يعتبر بمثابة انقطاع عن النشاط
 .  أيام10الضرائب في مدة ال تتجاوز 

 
 لتزامات المحاسبية اإل

 محاسبتها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري العمل الشرآات ملزمة بمسك
 . بها وخاصة المخطط المحاسبي الوطني

الوثائق المحاسبية خالل آل طلب شرعي المكلفون بالضريبة ملزمون بتقديم 
 . من إدارة الضرائب

التي تعمل عليها إدارة الضرائب واألوراق  الكشوفات، السجالت، الوثائق
 . ها لمدة عشر سنوات على األقل باالحتفاظيجب أن يتم 

 
  ودفع الضرائب  التصريح)ب

بإسم األشخاص المعنويين في مقراتهم الضريبة على أرباح الشرآات تعد 
 . االجتماعية أو هيئاتهم الرئيسية

وإذا .  أفريل من آل سنة1التصريح السنوي بالنتائج يجب أن يكتتب قبل 
  . لعجز وفق نفس الشروطالتصريح بقيمة ايتم آانت الشرآة عاجزة، 
السنة أرباح السنوات السابقة إلى غاية للترحيل على عجز سنة مالية قابل 

على  العجز للشرآات لترحيلها ترحيلحرية تترك . مدمجةالخامسة المالية 
     . يجب البدأ بأقدم عجزترحيل الخمس سنوات، خالل 
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 ةلجزائري على ثالثدفع الضريبة بالنسبة للشرآات الخاضعة للقانون ايتم 
أرباح السنة المالية األخيرة  المحتسبة علىمن الضريبة % 30بنسبة أقساط 

  . المقفلة عند تاريخ استحقاقه
  . عن طريق الورد الضريبة رصيديتم تحصيل 

لضريبة من ا% 30آل قسط يساوي ت حديثا، بالنسبة للشرآات التي أنشئ
 . أسمال االجتماعي المطلوبمن الر% 5المقدر بـ على الناتجالمحسوبة 

 
   الخاصة  األنظمة   3.1.16

   ة المؤقتاتاإلعفاء) أ
من   سنوات10 من إعفاء مدته لنظام االستثنائيالشرآات الخاضعة  لتستفيد 

 المتعلق 2001 أوت 20 التي نص عليها األمر الصادر في االمتيازات
وير االستثمار، هذا المعروف بنظام الوآالة الوطنية لتط بترقية االستثمار

 تم تفصيله بدقة في هذا الدليل في الفصل المتعلق النظام المتعلق باالستثمار
 . باالستثمار

 سنوات الشرآات السياحية التي أنشئت من 10تستفيد أيضا من إعفاء لمدة 
إلى ،  واألسفار السياحةوآالتطرف مقاولين وطنين أو أجانب، وباستثناء 

 . التي تنشط في قطاع السياحة المختلطجانب شرآات االقتصاد 
 ات واإلعفاءات الدائمة التخفيض) ب

تستفيد عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير باستثناء النقل البري 
، إلى 2006والبحري والجوي من إعفاءات دائمة بموجب قانون المالية 

ستثمار تم لقديمة إلعادة االالشروط ا. جانب شرآات إعادة التأمين والبنوك
  .هاإلغاؤ

 :وتستفيد أيضا من إعفاء دائم من الضريبة
 , التعاونيات االستهالآية للشرآات والهيئات العمومية

الشرآات التابعة لجمعيات األشخاص المعاقين المعتمدة باإلضافة إلى آل 
 , الهيئات التابعة لها

ن المنجزة فقط صناديق التعاضديات الفالحية بعنوان العمليات البنكية والتامي
 ,  المساهمين فيهامع

  . التعاونيات الفالحية للتموين والشراء
 

    النظام المطبق على الشرآات األجنبية 4.1.16
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األجنبية العاملة في الجزائر جبائيا بطريقة مختلفة حسب الشرآات تعامل 
  . االتفاقية الجبائية مع آل دولة

تطبق دولة إقامة الشرآة األجنبية، وفي غياب اتفاقية جبائية بين الجزائر و
وتختلف . رباح مهما آانت مدة نشاطهاعلى هذه األخيرة ضريبة على األ

 . الضريبة حسب نشاط الشرآة
 تأدية الخدمة ) أ

 . الشرآةطبيعة توطين في هذه الحالة تكون الضريبة بحسب 
مة أيضا، وفي المقام األول الشرآة غير المستقرة في الجزائر بطريقة دائ

اب  يوما على التر183وتحقق من الخارج أو خالل حضور أقل من 
. الجزائري عمليات تأدية خدمات مختلفة ال تخضع ألية ضريبة في الجزائر
 . وهي ملزمة فقط بالتسجيل الجبائي لدى مصالح اإلدارة الجبائية في الجزائر

لمصدر ضريبة تتم باالقتطاع من انيا، تفرض على الشرآة من هذا النوع ثا
  .  يوما183إذا تجاوزت مدة إقامة خبرائها في الجزائر % 24بنسبة 

هذه الشرآات معفاة من اإللتزامات المفروضة على الشرآات المقيمة في 
 . مجال التصريحات

مقيمة في الجزائر بصورة دائمة خاضعة الشرآة تكون الفي األخير، 
   . للضريبة حسب القانون العام

 لعقارية تنفيذ العقود ا) ب
 نظام القانون الضريبي هو ت األخرى، فإن نظام اإلخضاعبالنسبة للنشاطا 

خاضعة للضريبة مهما تكن مدة وطبيعة عملها، بنسبة الشرآة تكون . العام
    . من األرباح المحققة في الجزائر% 30

 د عمليات مؤقتة في الجزائر تجعلها خاضعةي تنفبالنسبة للشرآات الت
.  نظام خاص لدفع الضريبةارباح الشرآات، ويطبق عليهاة على للضريب

على المداخيل المحققة % 0,5يجب عليها دفع قسط شهري محسوب بنسبة 
 .  في إطار العقد

 
  في حالة وجود اتفاقية جبائية مطبقة

 عندما تكون الشرآة مقيمة في دولة تربطها مع الجزائر اتفاقية جبائية فإن
 .  لمفهوم الشرآة المقيمةتخضعالضريبة المفروضة عليها 
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وحسب االتفاقية النموذج لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بخصوص 
  يعني إقامة ثابتة لألعمالستقرة فإن مصطلح مؤسسة م،الدخل والثروة

  .  من نشاطهاا أو جزءتمارس بواسطتها الشرآة آال
 : المؤسسة المستقرة يعني عمليا نوعين من الحضورمفهوم 

ضور دائم مثل مقر مديرية، فرع أو مصنع، يستجيب لمفهوم المؤسسة ح
 . المستقرة

 مستقرة وهذا في ةحضور غير دائم، مثل ورشة بناء، يمكن اعتبارها إقام
 . حالة تجاوز مدة معينة محددة في االتفاقية الجبائية

 يظهر جليا في الحالة األخيرة أن مفهوم المؤسسة المستقرة هو اعتبار جبائي
 . أآثر منه مؤسسة حقيقية

عندما تعتبر شرآة أجنبية صاحبة مؤسسة مستقرة في الجزائر، فأن األرباح 
 . لمؤسسة المستقرة خاضعة للضريبة في الجزائرالمحققة من قبل ا

إقامتها في دولة في غياب مثل هذه المؤسسة، ال تخضع الشرآة للضريبة إال 
وهكذا فالشرآات . لجزائريوهذا حتى بالنسبة للمداخيل ذات األصل ا

من المصدر، وفي غياب إقامة % 24المذآورة سابقا والمعنية باقتطاع 
جدير بالذآر هنا أنه حسب . مستقرة ال يمكنها تحمل ضريبة في الجزائر

هذه الشرآات خاضعة تكون  لإلدارة الجبائية الجزائرية، تفسيرات الحاليةال
هيئة مستقرة بمفهوم االتفاقية ل آانت ال تشكحتى وإن % 24للضريبة بنسبة 
  . المعمول بها

  
      الدفع الجزافي 5.1.16

لشرآة  المدفوعة من االمكافآت التي تحسب على أساس مبلغ هذه الضريبة
   . 2006 قانون المالية ها بموجبؤوعلى عاتقها تم إلغا

 
     الرسم على النشاط المهني   6.1.16

  مجال التطبيق 
 : لرسم بمناسبة هذا افرضيتم 

من طرف المكلفين بالضريبة الذين لهم إقامة مهنية المداخيل الخامة المحققة 
بديال للضريبة اإلجمالية على أرباحه تعد ، ممارسة نشاط في الجزائردائمة 
 .خل في صنف األرباح غير التجاريةالد



   
 

 175

رقم األعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بالضريبة الذين 
 ا نشاطونيمارس

تعد أرباحه بديال للضريبة اإلجمالية في صنف األرباح الصناعية والتجارية 
 . أو الضريبة على أرباح الشرآات

  . ال تطبق هذه الضريبة على العمليات المنجزة بين وحدات نفس الشرآة
بالنسبة لوحدات شرآات األشغال العمومية والبناء، يتكون رقم األعمال من 

 . سنةمبلغ مداخيل ال
 

 قاعدة حساب الضريبة 
مع التحفظات بخصوص اإلعفاء الضريبي المنصوص عليه في التنظيم 

خارج ضريبة الرسم سنويا على رقم األعمال يحسب الساري المفعول، 
  : تستفيد من تخفيض بنسبة. القيمة المضافة

المنجزة مبلغ عمليات البيع بالجملة ومبلغ عمليات البيع بالتجزئة %: 30
 . من الحقوق غير المباشرة% 50 سعر بيعها أآثر من  المواد التي يضمعلى
 سعر بيعها يضممبلغ عمليات البيع بالجملة المنجزة على المواد التي %: 50

، ومبلغ عمليات البيع بالتجزئة من الحقوق غير المباشرة% 50أآثر من 
يع بالجملة لألدوية المصنفة إستراتيجية و هامش ربحها بالنسبة لعمليات الب

 %. 30 و10يتراوح بين 
 . مبلغ البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي والمازوت%: 75

 النسب 
 %. 2النسبة مقدرة بـ

 
 اإلعفاء 

 : معفاة من الرسوم
في السنة، إذا تعلق األمر  دج 80000رقم األعمال الذي ال يتجاوز 

 السلع،  بيعفيبالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي 
ائية محمولة أو لالستهالك في المحل، الغذمواد ال و، والتجهيزاتواألغراض

   .خدماتالذين يقدمون  دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة 50000أو 
حتى يستفيد األشخاص الطبيعيون من هذا اإلعفاء يجب أن يعملوا لوحدهم 

 . بدون اللجوء إلى مساعدة أشخاص آخرين
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مدعمة من الميزانية البيع للمنتجات واسعة االستهالك مبلغ عمليات ال
 , مستفيدة من التعويضال أو العمومية

 الموجهة السلع السمسرة على األغراض أومبلغ عمليات البيع، النقل أو 
 المصاحبة، باإلضافة لعمليات عملياتير، بما فيها آل مباشرة للتصد

 , باشرة للتصديرالمعالجة لصناعة المنتجات البترولية الموجهة م
 مثلما ينص عليها ة بالتجزئة المتعلق بالسلع اإلستراتيجيمبلغ عمليات البيع

، عندما يكون هامش 1996 جانفي 15 الصادر في 31ـ96المرسوم رقم 
 , %10التجزئة أقل من 

 . الجزء الموافق لتعويض القروض في إطار عقود قروض اإليجار المالية
، وبصفة دائمة وبدون التزام بإعادة 2006منذ صدور قانون المالية 
 و الخدمات الموجهة للتصدير، بيعال، عمليات االستثمار في حدود المبلغ

  . وإعادة التأمين والبنوك، البحري والجوي النقل البريباستثناء 
 

 ن للضريبة ومكانها واألشخاص الخاضع
  : الرسميحرر 

حلول مزاولة المهنة أو بإسم صاحب المداخيل الخاضعة للضريبة في مكان 
 , موعد السداد للمؤسسات الرئيسية

هيئاتها أو آل قبل بإسم آل مؤسسة، على أساس رقم األعمال المحقق من 
 .  في آل بلدية أو مكان اإلقامةوحداتها

الرسم بإسم يحرر في الشرآات مهما آان شكلها وآذلك جمعيات المساهمة، 
  . الشرآة أو بإسم الجمعية

  
  لتصريحا
الخاضعون للرسم ملزمون باالآتتاب سنويا لدى مفتش المكلفون بالضريبة  

 بالنتائج، فيه تصريحالضرائب المختص إقليميا في نفس الوقت الذي يقدم 
 .  برقم أعمال الدورة خاضع للرسمالتصريح

يتم يجب أن . تخفيضمعني بالال رقم األعمال قسط يجب أن يظهر بوضوح
 . وحدة أو هيئة في بلديات مكان وجودها حسب آل حإعداد التصري

المنجزة في إطار شروط الجملة، يجب أن تكون وبخصوص العمليات 
 : المعلومات التاليةبالنسبة لكل زبون وضعية تضم واضحة جدا في 
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لقب أو ال واالسم، رقم القيد في سجل الضرائب، رقم التعريف الجبائى
عمليات البيع المحققة، رقم القيد التسمية االجتماعية، عنوان الزبون، مبلغ 

 .في السجل التجاري و مبلغ  الرسم على القيمة المضافة المفوترة
 

 الضرائب غير المباشرة    2.16
 عمال      الرسوم على رقم األ1.2.16

       الرسم على القيمة المضافة 1.1.2.16
لمتعلقة واألحكام ا 1992لمضافة في الجزائر سنة الرسم على القيمة اطبق 

هذه تعيد . بذلك تضمنها قانون خاص يسمى قانون الرسوم على رقم األعمال
. المعمول بها في مختلف الدولاألحكام بصفة عامة نفس المبادئ واآلليات 

التي وتحتوى بعض الخصوصيات تتعلق بتعريف بعض المفاهيم والقواعد 
  . تحدد شروط تطبيق وحساب الرسم على القيمة المضافة

 
 ل التطبيق مجا

الرسم على القيمة المضافة على آل النشاطات المتعلقة بالقيام بعمليات طبق 
تقديم الخدمات واالستيراد و هذا مهما يكن القانون البيع، واألشغال العقارية، 

األساسي لألشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذه العمليات وبدون اعتبار 
 . متعلقة بالضرائب األخرىفي نظر أحكام النصوص المختلفة التهم وضعي

لرسم على القيمة المضافة يجب التوضيح أيضا أن عملية ما تكون خاضعة ل
 يكون مكان تسليم السلع أو استعمال أو استغالل حالفي في الجزائر 

 . الخدمات والحقوق هو الجزائر
 

 اإلقليمية 
 :  بأنها أنجزت في الجزائر ماعمليةتعتبر 

 , م وفق شروط تسليم البضاعة في الجزائرـ بخصوص البيع، عندما تت
عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق ـ بخصوص العمليات األخرى، 

، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو  أو الشيء المؤجرالمتنازل عنه
 .استغلت بالجزائر

 
 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة 

   : فيها إلزاميا هي  القيمة المضافةلرسم علىا تطبيق التي يعدالعمليات 
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 . المبيعات والتسليمات المنجزة من قبل المنتجين والمحققين
 . األشغال العقارية

 . بيع العقارات والقواعد التجارية
 . عمليات البيع المحققة من تجار الجملة

 . المنتجات التي يقوم بها المنتجون ألنفسهمتسليم 
 

 . عمليات الكراء
في إطار خدمات، أشغال الدراسات والبحث، والعمليات المنجزة تأدية ال 

 . ممارسة مهنة حرة
 . العمليات المنجزة من طرف البنوك وشرآات التأمين

 
 العمليات الخاضعة باالختيار 

هي عمليات توجد من حيث المبدأ خارج حقل تطبيق الرسم على القيمة 
 .المضافة، ولكن تكون خاضعة باالختيار

 طرف غير الخاضعين في الحدود التي  المنجزة منعملياتالي وهذا يعن
خاضعين أو الشرآات البترولية، لتصدير أو البالفوترة عند ا يقومون فيها

 .  من نظام الشراء وفق نظام اإلعفاء أو للشرآات المستفيدة اآلخرين
 

 المعفاة  العمليات
قل تطبيق اإلعفاءات المنصوص عليها لبعض العمليات التي يتضمنها ح

تتعلق بالنظام االقتصادي، الرسم على القيمة المضافة يستجيب العتبارات 
االجتماعي، الثقافي، أو نتيجة العتبارات معاملة بالمثل مطبقة مع دولة 

 . أخرى
بالنسبة لألعمال المنجزة داخل الدولة، تطبق اإلعفاءات على وجه 

 : الخصوص
   ,مبيعات المنتجات الصيدالنية

 , بعض أصناف السيارات النفعية والسياحيةمبيعات 
السلع، والمواد، المنتجات واألعمال المستلمة أو المنجزة لحساب الشرآات 

 , البترولية
 , عقود التأمين لألشخاص
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لموجهة لشراء أو بناء مساآن عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائالت وا
 . شخصية

 : ، تخص اإلعفاءاتبالنسبة لألعمال المنجزة عند االستيراد
عفاء من الرسم على اإلمن التراب الوطني السلع التي يستفيد بيعها داخل 

 , القيمة المضافة
 من الرسوم المؤدية إلى اإلعفاءالسلع المستوردة المصنفة تحت أحد األنظمة 

 , الجمرآية
 . جمرآيةالرسوم باإلعفاء من ال المقبولة للتداولالسلع 

 : لتصدير، اإلعفاءات تعنيجزة عند ابالنسبة لألعمال المن
 , أعمال البيع على السلع الموجهة للتصدير

 للمخازن تحت الجماركأعمال البيع على السلع ذات المنشأ الوطني المسلمة 
 . المنشأة قانونيا

تجار ات البيع الموجهة للتصدير من طرف وتستثنى من هذه اإلعفاءات عملي
قديم، الكتب القديمة، األثاث، الثاث األ نتضماألثاث القديم أو لحسابهم وي

منجزة من طرف فنان الأغراض للجمع إلى جانب مبيعات التحف الفنية 
 . توفي قبل عشرين سنة

المتاجرة في األشياء الثمينة و التحف الفنية  وتستثني أيضا من اإلعفاءات،
 .  إال إذا تضمنها القانون بشكل أخراألصلية و العتيقة

 
   المطبقةء الضريبي والنسبقاعدة الوعا

 :  لفرض الضريبةمعدالتبخصوص حساب الضريبة، هناك ثالث 
المعدل %(7الثانية حددت بـ، )المعدل العادي%(17األولى حددت بـ

 . بالنسبة لبعض المنتجات منها األدوية% 0 بـ األخيروحدد المعدل) المخفض
 
  ة المخفضنسبةال

واد إلى جانب عدد من العمليات تطبق على بعض السلع، المنتجات والم
 .  من قانون الرسم على رقم األعمال23المنصوص عليها في المادة 

 آان يرمي إلى توجيه االستهالك نحو 2006على سبيل المثال قانون المالية 
استعمال الطاقات المتوفرة األقل تلويثا، منها الغاز الطبيعي والبروبان، 

ة المضافة على التجهيزات الموجهة ولذلك قلص نسبة الرسم على القيم
 . الستعمال الغاز الطبيعي السائل آوقود
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 ،سلعالأسعار على على األعمال المنجزة بالداخل، معدالت هذه التطبق 
 والرسوم مدمجة باستثناء الرسم  أو الخدمات، آل األعباء والحقوقاألشغال،

 . على القيمة المضافة بذاتها
تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة بخصوص بعض القواعد الخاصة لوضعت 

 الذاتي العمليات المنجزة على المواد البترولية واألشغال العقارية والتسليم
للسلع إلى جانب العمليات المنجزة من قبل الوآالء ومتعهدي النقل ووآالء 

  . العبور، الشرآات الملحقة وتجار األمالك العقارية و القواعد التجارية
 ا، مضافاركالجملدى  على القيمة لع المستوردة يطبق المعدلبالنسبة للس

 . إليها الحقوق والرسوم خارج الرسم على القيمة المضافة
 

 خصم الرسم على القيمة المضافة 
المفروض المفوتر تخفيض الرسم على القيمة المضافة يمكن للخاضع للرسم 

 . ى الزبونعلى المشتريات والمستلمات من الرسم المحصل والمفوتر عل
مبدأ خصم الرسم على القيمة المضافة مؤطر بشروط في المضمون والشكل 

 . والوقت
من حيث المضمون، السلع المشترات يجب أن تساعد على إنجاز عمليات 
خاضعة فعليا للرسم على القيمة المضافة وغير مستثناة من الحق في 

 خارج مجال تطبيق ةبالنسبة لهذه النقطة يجب ذآر العمليات الواقع. الخصم
العمليات المستثناة هذه الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة و

 : عني أيضااألخيرة ت
تبطة باستغالل نشاط مرالغير ات، المواد، العقارات، المحالت السلع، الخدم

 , خاضع للرسم على القيمة المضافة
ة األساسية الستغالل السيارات السياحية وسيارات النقل التي ال تمثل الوسيل

 , الشرآة
 , والعطاياالهبات 

 ,  تجار السلع وما شابه ذلك
 . سماسرةالوآالء وال

ظهر القابلة للخصم يجب ان يمضافة من حيث الشكل، الرسم على القيمة ال
 وبخصوص الرسم على. بطريقة واضحة على الفاتورة المعدة للمحاسبة

ر األصول الثابتة، يجب أن يكون غيمن على السلع القيمة المضافة المطبق 
  . ابتداء من الشهر الموالي إلصدار الفاتورةالتخفيض 
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بالنسبة للمدينين الذين لم يدفعوا الرسم على القيمة المضافة على مجموع 
 للخصم محدد الرسم على القيمة المضافة القابل، )ن جزئياومدين(عملياتهم

المترتبة على مشتريات السلع في قسط من مبلغ الرسم على القيمة المضافة 
المدفوع والخاضع هذا القسط الرسم على القيمة المضافة يساوي . والخدمات

 ( PRORATA).  الحصة لتخفيض تدعى لنسبة عامة من ا
 
ن للرسم بإعادة دفع الرسم على القيمة المخفض من الرسم الخاضعيعلى  

ها أو تم  تم شراؤفقدان السلع التيعلى القيمة المضافة المجمع في حالة 
 في عملية غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو عندما يتم استعمالها

اعتبار فاتورة الشراء التي تشتمل على الرسم على القيمة المضافة المخفض 
 . غير مدفوعة تماما

 الرسم على إلعادة دفع لم تسجل أي عملية 2006منذ صدور قانون المالية 
ة لشرآات القرض فض عند التنازل عن األمالك بالنسبالقيمة المضافة المخ
 . نزع خيار الشراء ألجل من قبلاإليجاري في حالة 

 
 تعويض الرسم على القيمة المضافة 

 من طرف الرسم على القيمة المضافة المترتب عن عمليات الشراء المنجزة
لرسم على القيمة المضافة  لخصم ابالكون قاالخاضعين للرسم عادة ما ي

 . المفوتر
 ممارسة حقهم في تخفيض الرسم على ي بعض الحاالت المدينين ال يمكنف

رسم على القيمة المضافة القيمة المضافة عن طريق التوزيع بسبب غياب ال
  وضعت إجراءات تسمح باسترداد ذلك عن طريق تعويضلذا. المجمع

 . لمناول، مؤدي الخدمات أو اين الممونة المدفوعالرسم على القيمة المضاف
عن عملية تصدير أو أعمال خدماتية أو تسليم تعويض الرسم يجب أن ينتج 

 على مدة سبيقتمنتجات  قابلة لإلعفاء عند الشراء أو التوقف عن النشاط أو 
ثالثة أشهر متواصلة وناتج عن الفارق بين نسبة التخفيض المطبقة على 

 . المبيعات والنسب العادية على فواتير الشراء
 عند 2006 دج يشترط قانون المالية 100000سبة للعمليات التي تتجاوز بالن

على . تعويض الرسم المخفض أن ال تتم تسوية العمليات مصدر التقديم نقدا
  . 2006أن تطبق هذه القاعدة بداية من الفاتح سبتمبر 
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   اإلعفاءب الشراء
درين على حسم  للخاضعين غير القاالحل الثاني نظام الشراء باإلعفاءيشكل 
 على القيمة المضافة خالل عملية الشراء، في سياق يسمح لهم بشراء الرسم

 . المتعلقة بهاسلع، مواد وخدمات بدون دفع الرسم على القيمة المضافة 
  

 : ويشمل هذا النظام
 , من الموردين للشرآات البتروليةالسلع والخدمات المسلمة 

يب ألغلفة المستخدمة لإلنتاج، أو التوضامكونات أو ال, شراء المواد األولية
 , المعفاة أو الموجهة لقطاع معفىأو للعرض التجاري للسلع 

المشتريات أو الواردات من المنتجات الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير 
يب أو تغليف السلع ، أو لتكون مدرجة في التصنيع، توضعلى حالتها

 , طة مباشرة بعملية التصديرالموجهة للتصدير، وأيضا الخدمات المرتب
سلع التجهيز، غير السيارات السياحية التي يستلمها الشباب أصحاب 

 . المشاريع االستثمارية
السلع والخدمات المستلمة في إطار صفقة مبرمة بين شرآة أجنبية غير 

نة جبائيا بموجب التنظيم الجاري على الرغم من إجراءات االتفاقيات موط
 لإلقامة المهنية الدائمة في الجزائر، ومتعاقد معفى من الجبائية الدولية

 . الرسم
 على إلغاء بعض السلع والخدمات من االستفادة 2006قانون المالية نص 
الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة وهذا بغرض تجنب من 

 . تهريب بعض السلع
استرداد يمكنهم ن كلفوالم. من خالل التنظيموستحدد قائمة السلع المعنية 

  . الرسم على القيمة المضافة المدفوعة
   

 نظام اإلعفاء للوآالة الوطنية لتطوير االستثمار 
بقرار من ينجزون مشاريع استثمارية، خاصة المكلفين بالضريبة الذين 

الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار، بإمكانهم االستفادة من نظام اإلعفاء من 
هذا النظام يمكنهم من شراء باإلعفاء للسلع . المضافةالرسم على القيمة 

مباشرة في تنفيذ االستثمار شريطة أن يكون هذا التي تدخل والخدمات 
 . األخير موجه إلنجاز العملية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة
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 شروط اإلعفاء
ة باستيفاء جمل اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ن من المستفيدويلزم

 . من الشروط
 يوما من بداية نشاطهم لدى مفتش الضرائب 30عليهم االآتتاب خالل 

التابعين الختصاصه، تصريح بالنشاط مشفوع بنسخة من القانون 
وينجز تصريح مشابه . والسجل التجاري) بالنسبة للشرآات(األساسي

 . للفروع والوآاالت الموجودة
صل على فواتير البيع، يجب الرسم على القيمة المضافة بشكل منفيظهر 

  . إنجاز هذه الوثائق بناء على القانون المنصوص عليه في هذا المجال
يجب مسك المحاسبة في إطار االحترام الكامل لبنود قانون التجارة 

 . والمخطط المحاسبي الوطني
لرسم على القيمة المضافة من جهة أخرى، على هؤالء القيام بإعالن ا

 في حال وجود  يوما األولى من آل شهر20خالل  و المدفوع المستحق
 . الضريبة المفروضة

  . الوثيقة الخاصة بالعملية أيضا مكان للضرائب األخرىتشمل 
 أيام التي 10في حالة التوقف عن النشاط، يجب القيام بالتصريح بذلك خالل 

 . مفتشية الضرائب التابعين لهاتعقب ذلك لدى 
 العقوبات 

لتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة مخالفة النصوص ا
 .أو عقوبات جنحتستوجب تطبيق عقوبات جبائية 

  
 العقوبات الجبائية 

التأخر في إيداع التصريح الشهري بالرسم على القيمة المضافة، عدم الكفاية 
والدقة في هذه التصريحات، يسمح إلدارة الضرائب بفرض عقوبة تتراوح 

ق عقوبة يتطبيمكن  حالة القيام بعملية غشوفي %. 25 و10ا بين نسبته
 . ها على آل الحقوق التي تم إخفاؤ%200بنسبة 

  
 جنح عقوبات ال

 أو دفع الرسم ش في الوعاء الضريبي الخاص بالتصريحالقيام بعمليات غ
على القيمة المضافة، مثل البيع بدون فاتورة أو تسجيل الكتابة غير 
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 20000 دج و 5000لفقة، توجب غرامة تتراوح قيمتها بين الصحيحة أو م
 . أو بالسجن من سنة إلى خمس سنوات/دج و

 
     رسوم أخرى على رقم األعمال 2.2.16

، التصفية، والتحصيل و تمتد إليها قواعديوجد أيضا رسمان آخران 
ويتعلق األمر بالرسم الداخلي . منازعات الرسم على القيمة على المضافة

 . على المنتجات البتروليةستهالك والرسم لال
األول على مختلف المنتجات االستهالآية مثل التبغ والقهوة وبعض يطبق 

  . الفواآه والكحول
وتختلف . وتوجد هذه المنتجات في قائمة قانون الرسوم على رقم األعمال

 يكتتب تزامنا مع ا شهرياوتستوجب تصريح. قيمة الرسم حسب المنتجات
 . على القيمة المضافةالرسم 
الرسم الثاني على المنتجات البترولية أو المنتجات المماثلة المستوردة يطبق 

وتختلف قيمة الرسم حسب المواد المحددة في قائمة . أو المستلمة في الجزائر
وتستثنى من ذلك المواد البترولية الموجهة . قانون الرسوم على رقم األعمال

 . للتصدير
 .  يكتتب تزامنا مع الرسم على القيمة المضافةا شهرياوتستوجب تصريح

 
  التسجيل    حقوق 3.2.16

يمكن تعريف التسجيل آإجراء منجز من طرف موظف عمومي مكلف 
 . المذآورة في القانونبالتسجيل، حسب اإلجراءات المختلفة 

ما يمكن يمكن تطبيق اإلجراء على عقود أو على نقل غير ناتج عن عقد، 
 .ل رسم آمقابل للتسجيلمن تحصي

 حقوق التسجيل على نقل الملكية 
 ) بمقابل(عوضبنقل الملكية 

ملكية  نقل  بموجبهف قانون التسجيل، البيع بأنه عقد يترتب على البائعيعَر
 . تلتزم بدفع سعر البيعشيء أو آل حق ملكية للمشتري، الذي 

  
 بيوع العقارات 

 . ساسي للملكيةتعتبر العقارات في العادة العنصر األ
 . وتشمل أساسا األمالك المبنية وغير المبنية



   
 

 185

بيوع العقارات التسجيل لدى مفتشية التسجيل واإلشهار لدى تستلزم 
و رسم % 5حقوق تسجيل بنسبة وهذا يتطلب دفع . المحافظة العقارية

 %. 1اإلشهار العقاري بنسبة 
) عقد موثق(يةمن جهة أخرى، يجب أن تكون البيوع محررة في عقود حقيق

 .  لخمس المبلغ بين أيدي الموثقوالدفع عند الطلب
حق التسجيل ليس فقط عقود البيع ولكن أيضا آل العقود األخرى التي يمس 
 ال تأخذ

  . وال تغيير على األقل تحويل الملكية بمقابلشكل البيع، 
الوعاء الضريبي من السعر المعبر عنه في العقد مضافا له آل يتكون 
المعززة، وآل التعويضات لصالح البائع وعندها تقوم إدارة اء األعب

الضرائب بمراقبة القيمة المالية لألمالك، في حال اآتشاف قيمة أعلى من 
   .السعر المعلن خالل المراقبة يمكن فرض رسم

   
 المنقوالت بيوع 
بيوع المنقوالت يمكن أن شكل البيوع العمومية أو بالتراضي، وإذا تأخذ 
بعقد يجب أن تخضع لزوما إلجراءات التسجيل على أن تفرض عليها تمت 

  %.2,5رسوم معدلها 
لبيوع الطائرات والبواخر والسفن التي % 2توجد نسبة خاصة قيمتها 

 .تستخدم للمالحة البحرية غير اليخوت أو سفن النزهة
 

  المشترآةحقوقالتنازل عن ال
بيع الحقوق المشترآة (التنازل عن الحقوق المشترآة بالمزايدةيخضع 

% 3وبالنسبة لألمالك المنقولة % 1,5لحقوق نسبية بقيمة ) يستوجب قسمتها
في حالة شراء من طرف % 1,5هذه األخيرة قيمتها تقدر . للعقارات

  . شاركم
والملكية  )حق االستعمال والتمتع بالملك(فيما يتعلق بتحويل حق االنتفاع 

بعين االعتبار في حساب قيمتها تأخذ ، )يرملكية ملك ينتفع به الغ(المحدودة
  . االنتفاع أو تكاليف الملكية المحدودةاألسعار 

 
 بيوع القواعد التجارية والزبائن 
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نقل ملكية الحقوق المرتفعة للقواعد التجارية والزبائن لحقوق تسجيل يخضع 
على سعر البيع للزبائن، والتنازل عن حق هذا الحق يستوفى %. 5بنسبة 
  . جار واألغراض المنقولة وأخرى تستعمل في استغالل القاعدةاإلي

غير أن السلع الجديدة الملحقة بالقاعدة التجارية ال تخضع إال لحق نسبته 
2,5 .% 

  
 نقل الملكية المجاني 

المنقوالت المجانية هي التحويالت المنجزة التي ال تحتوى مبدئيا تسليم 
 .  وفاة أو تحدث بين األحياءيمكن أن تنتج عن. مقابل للمستفيدين

 
 نقل الملكية بالوفاة 

حق نقل الملكية بالوفاة ال يعني إال األمالك المتواجدة في الجزائر، يمس آل 
على الورثة . األمالك المشكلة لترآة المتوفى والمحولة إلى ورثته بعد وفاته

 . محصلذآر في تصريح اإلرث آل ملك 
الحق في لمقدرة المعلنة من الورثة، مع الضريبة على أساس القيمة اتحسب 

  . المراقبة اإلدارية
وثة تحت شروط ويسمح القانون لحساب الحقوق بطرح الديون المور

ماعدا تكاليف . النسبة للديون المتولدة بعد الوفاةوال يسمح بطرح . صارمة
 .  دج50000الجنازة يمكن خصمها وتحسب جزافيا بمبلغ قدره 

 
  : تصفية الحقوقيشمل 

لدى موثق يظهر " فريضة"إعالن عقد : تحديد حصة آل وصاحب حق
 , الحق الصافي لكل وريث

للحصة % 5بنسبة حقوق نقل الملكية بالوفاة تستوفى : حساب الضريبة
بالنسبة لألصول والفروع % 3النسبة إلى تخفض . الصافية لكل صاحب حق

   . واألزواج
دة من تخفيض على الضريبة تحت بعض الشروط، آل وريث يمكنه االستفا

 . عن آل طفل تحت الكفالة، مهما يكن عددهم% 10بنسبة 
هم لفروع واألزواج األحياء يتم إعفاؤالورثة على خط مباشر من األصول وا

من حقوق نقل الملكية بالوفاة على السكنات الخاصة التي آان يشغلها 
 . المتوفي وما يلحق بها مباشرة
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 الهبات بين األحياء 
يضاف له رسم اإلشهار % 5هبات بين اإلحياء خاضعة لحق تسجيل نسبته ال

غير أن حق التسجيل للهبات بين األصول والفروع %. 1العقاري بنسبة 
  %. 3واألزواج ال يستوفى إال بنسبة 

   
 حقوق التسجيل بالنسبة لعمليات القسمة والتبادل 

 القسمة 
خالل توزيع الترآة هو عقد يرمي إلى وضع حد لملكية مشترآة من 

والتي العقود المحددة للقسمة خاضعة لقواعد الرسم . المشترآة بين الشرآاء
 . تشمل رسم القسمة وأيضا معدل فرق األنصبة

 
 البحتة والبسيطة القسمة 

هي حالة مشارك تحصل في حصته على أمالك بقيمة مساوية لحقوقه في 
سمة  مرتبط بوجود قخصم حقوق القسمة. آتلة األمالك المعدة للقسمة

األصل الصافي . ليل ملكية غير مقسمةحقيقية، وبعقد القسمة ووجود د
 %. 1,5المقسم خاضع لرسم 

 
 القسمة غير المتساوية أو مع معدل فرق األنصبة 

وهي الحالة التي يتلقى فيها أحد الشرآاء األمالك المشترآة بقيمة أعلى من 
ض المستفيد إما بدفع مبلغ مالي أو إلقامة المساواة يجب تعوي. قيمة حقوقه

 . تكفله بديون  أعلى من تلك التي آان عليه تحملها
يخصم معدل فرق األنصبة من األصل الخاضع لحق القسمة عندما تكون 
هناك ضرورة لدفع حق نقل الملكية حتى ال تتحمل في نفس الوقت حق 

 .القسمة وحق نقل الملكية
 

 تبادل العقارات 
ن خالله المتعاقدون بصفة متبادلة بتحويل الملكية بينهم هو عقد يتعهد م
من قيمة أحد % 2,5ويترتب على ذلك حق تبادل بنسبة . لملكية غير نقدية

وفي حالة عدم تساوي القيمة فإن . العقارات، عندما تكون متساوية القيمة
 لضريبة نقل الملكية افائض القيمة المحقق من أحد المتعاقدين يكون خاضع

 %. 5 بنسبة عوضب
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تبادل عقار مقابل ملك منقول أو العكس تعتبر هذه العملية جبائيا آعملية بيع 
 . حقيقية

 افي حالة تبادل عقار مقابل ملك منقول، فإن العقار هو الذي يعتبر مباع
 العقار أعلى فهي التي تعتبر قاعدة لك المنقول يمثل السعر، فإذا آانوالم

 . لعقارلعوض تصفية حق نقل الملكية ب
في حالة تبادل ملك منقول مقابل أخر، األمالك من نفس الطبيعة خاضعة 

 واحد على قيمة الحصة األهم، وإذا آان اوال يستوفى إال حق. لنفس التسعيرة
 .  يطبق السعر األعلىاالسعر مختلف

 
 حقوق التسجيل المطبقة على الشرآات 

 عقود تكوين الشرآات 
مختلف عن  ملك معين للشخص المعنويتخصيص إنشاء الشرآات يتطلب 
   . مساهمينالأمالك 

 
 ت الصافية االمساهم
) حصص فوائد أو أسهم( حقوق اجتماعيةلحاملها مقابل مشارآتهتمنح 

و ينص التشريع الجبائي على أن عقود تكوين . معرضة لكل مخاطر الشرآة
 من القيمة اإلجمالية للمشارآات% 0,5الشرآات خاضعة لرسم قيمته 

 .  دج10000المنقولة والثابتة الصافية من الشرآاء دون أن تقل عن 
 

  بمقابلات المساهم
المساهم للشرآة يمكن تحليلها على أنها عمليات بيع حقيقية منجزة من طرف 

وتعطي الحق بدفع حق تحويل ملكية محدد حسب طبيعة األمالك موضوع 
األعباء أو على مقابل ولهذا الحق على ايستوفى . العملية، تماما مثل البيع

  . القيمة المالية لألمالك إذا آانت األعلى
 

 ات المختلطة المساهم
يترتب على . بمقابل بالنسبة للفائضصافية وبسيطة ساهمات تتعلق بم

، إذا آان موضوع عوضاألطراف التصريح في عقد األمالك المحولة ب
 فقط شريطة أن ال ، وهنا يطبق سعر العقار منقوالا أو ملكاالتصريح عقار
 . المنقولة مقيمة بصفة مفردة في العقدتكون األمالك 
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 العقود خالل حياة الشرآة 
 . يتعرض رأسمال الشرآة إلى تغييريمكن أن خالل حياة الشرآة، 

 
 رفع رأسمال الشرآة 

 %. 0,5رفع رأسمال الشرآة خاضع لحق تسجيل بنسبة 
مال المتغير، الحق النسبي ال تتم بالنسبة لرفع رأسمال الشرآات ذات الرأس 

تسويته إلى على أقساط الرأسمال االجتماعي عند نهاية السنة االجتماعية 
 . المتجاوزة للرأسمال الذي سبق تسوية رسومه

رفع رأسمال .  الجديدةى القيمة الحقيقية للمساهماتة عليوفى حق المساهم
ما آانت طبيعتها ال دادات مهشرآة بإدراج األرباح و االحتياطات أو اإلم

 %. 1 الضريبة على أرباح الشرآات وتخضع لحق تسجيل قيمته تخضع
 

 خفض رأس المال 
خفض رأس المال هو تقليص رأسمال الشرآة الخاضعة للضريبة لدى 

 : فرق بيناالجتماعين من الناحية الجبائية يالدائنين 
ر التقليص بسبب الخسارة المسجل في الحقوق الثابتة للعقود غي

 . بشرط أن ال يتم أي تعويض متعلق بمصالح الشرآاء) دج5000(المسماة
التقليص المنجز بإعادة توزيع القيم االجتماعية الذي يمنح حق تقاسم بنسبة 

 . على القيم المخصصة لكل شريك% 2
 

  المال رأسإهتالك 
 بواسطة لتعويض الكلي أو الجزئي للمساهماتإهتالك رأس المال هو ا

الحق الثابت للعقود الغير مسماة بقيمة . من االحتياطات أو األرباحاالقتطاع 
 .  دج هو الوحيد المستحق على العقد5000

 
 تغيير الصفة القانونية 

العقد يخضع عندما ال يعطي تحويل شكل الشرآة ميالد شرآة جديدة، فإن 
في الحالة المعاآسة، . دج500مسماة قيمتها الير لحقوق ثابتة للعقود غ

 ). أنظر الفقرة المتعلقة بذلك( حقوق المترتبة عن إنشاء الشرآة مستحقةال
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 تمديد الشرآة 

هذه العملية لنظام جبائي تخضع تمديد الشرآة هو تمديد لفترة حياتها، 
  . مختلف بالنسبة لوقت العملية قبل أو بعد نهاية عمر الشرآة
% 0,5د لنسبة إذا تم التمديد قبل انقضاء مدة عمر الشرآة، يخضع العق

تستوفى من األصل االجتماعي، وفي حالة التمديد بعد انقضاء عمر الشرآة 
 يجب أن تخضع لحق المساهمة العاديالذي يستوجب إنشاء شرآة جديدة 

 حق نقل الملكية بمقابلفي وآذا المطبقة على الرأسمال االجتماعي الصا
 . المطبقة على مبلغ الخصوم

 
 إدماج الشرآة 

باقية بما أن الشرآة الساهمة بمقابل ل أنواع اإلدماج، هناك مبالنسبة لك
 . تتحمل على عاتقها خصوم الشرآات المنحلة

ت على القيمة الحقيقية للمساهما% 0,5 بنسبة المساهمةحق يتم تسوية 
حق نقل الملكية يستوفي الخصوم الحقيقية المتكفل بها ايضا، وة من المخفض
المختلطة، تجدر اإلشارة للمساهمات وص بتطبيق القواعد المنصبمقابل 

يؤدي إلى ال يجب أن % 0,5 أن تطبيق نسبة باألسهمشرآات البخصوص 
 .  دج300000دج، وال أآثر من 10000استيفاء حق أقل من 

 
 للحقوق االجتماعية والسندات بمقابل التنازل 

 التنازل عن الحقوق االجتماعية 
، العقود )تطور فوائض القيمة( زيادة على تطبيق رسم على فائض القيمة

الخاصة المتعلقة بالتنازل عن األسهم والحصص االجتماعية خاضعة لحق 
 . تحصيل هذا الحق خاضع لوجود عقد يثبت التنازل% 2,5نسبته 

مثل األمالك المنقولة، بمعنى تسويته على أساس سعر  الحقتتم تسوية 
ة المالية للسندات المتنازل  األعباء أو على أساس القيما إليهالتنازل، مضاف
  . أآبرعنها إذا آانت 

بعض حاالت التنازل عن الحقوق االجتماعية من وجهة نظر جبائية تعتبر 
وهذا . مثل العمليات الخاصة باألمالك العينية ممثلة بالسندات المتنازل عنها

 : يعني
   ,هذه األسهمم المنجزة خالل مدة عدم التفاوض على التنازالت عن األسه
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التنازالت عن الحصص االجتماعية عندما تتم خالل السنوات الثالث من 
 .  المقدمة للشرآةساهمةتقديم الم

التي يتم هذه التنازالت خاضعة إلى النظام الجبائي الخاص ببيع األمالك 
 . تها بالسندات المتنازل عنهاتعويض مساهم

 
  السندات نقل ملكية

  %.5 لرسم نسبته  القابلة للتفاوض السنداتالعقود المتعلقة بنقل ملكيةتخضع 
هذا الحق يصفى مثل ماهو عليه األمر بخصوص نقل الملكية االجتماعية، 

  القيمة الحقيقية، إذا أساسه األعباء، أو علىيلإ االسعر، مضاف أساس على 
  . آانت أآبر

 
 العقد المتعلق بحل الشرآة    

 العقد الخاص بحل الشرآة 
 3000وتستوجب دفع حق ثابت قيمته . عة لزوما للتسجيلهذه العقود خاض

 . دج، إذا لم يتم تحويل أي ملك بين الشرآاء أو أشخاص آخرين
 

 نقل ملكية الحقوق االجتماعية بعد الحل 
  خاضعنقل ملكية الحقوق االجتماعية بعد الحل، ولكن قبل نهاية التصفية

ذلك، عندما تنتهي وعلى العكس من . لنفس القواعد المطبقة قبل الحل
قوق نقل الملكية العادية، لح نقل ملكية الحقوق االجتماعيةيخضع التصفية، 

 .  بالسعر المتوقع لكل واحد من األشياء المذآورة
 

 المؤدي إلى الحل نقل ملكية الحقوق االجتماعية 
 التنازل عن الحقوق حقوق نقل الملكية العادية هي أيضا عندما يكونتستحق 
 نفس الشيء بالنسبة لحصول أحد ة من أثاره زوال الشرآةاالجتماعي
في . االجتماعيةحقوق ال  التنازل للغير عنحقوق الكل أوعلى الشرآاء 

عمليات اقتسام الشرآة للقواعد العادية لفرض الضريبة على تخضع األخير 
  . االقتسام

 
 لجزائر  الناتجة عن االتفاقيات الجبائية التي أبرمتها ات الخصوصيا4.2.16
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 اإلصالحات الجبائية لسنوات التسعينات والتحول نحو اقتصاد ظهورمنذ 
 .السوق، ألتزمت الجزائر بتطوير شبكة االتفاقيات

التشريع الجبائي الداخلي بتشجيع  ال يسمح في الحقيقة في الحقيقة
زدواج مقترحات تتعلق بحلول اال غياب الخارجية، نتيجةاالستثمارات 

وتوفير في نفس الوقت، استقرار تشريعي لالستثمارات ضريبي الدولي ال
 .الموجودة
إلعطاء مرونة للتشريع الجبائي االتفاقيات الجبائية الدولية إذن جاءت 

 .  الداخلي وإضافة حلول عملية لإلشكالية االزدواج الضريبي
           

    مبدأ عام 1.4.2.16
 الكثير من ا من قبلالتوقيع عليهاالتفاقيات الجبائية الدولية وتم اليوم تطورت 

  . الدول التي تريد تأمين االستثمارات المتوقع قدومها إلى إقليمها
وتمر هذه الحماية بواسطة منح المستثمر ضمانات بأن األرباح التي يحققها 

 . محليا لن تتعرض لالزدواج الضريبي
ون بكون المستثمر األجنبي عادة ما يكخطر االزدواج الضريبي مرتبط 

، واألخرى هي الدولة إقامته بدولتين مختلفتين، األولى هي بلد امرتبط
مصدر عائداته وأرباحه، التي من خالل تطبيق قوانينهما اإلقليمية تقوم 

 .بفرض ضريبة على هذه األرباح
 . د هذا االزدواج الضريبييحيف من االتفاقيات إذن هو منع أو تالهد

الل تأسيس شروط اإلقامة الجبائية وتلغي خطر االزدواج الضريبي من خ
 جباية مكان اإلقامة أو، المتناسقة والتي تحدد مكان فرض الضريبة

، هذا التناغم للقواعد الجبائية الضرائب، بالنسبة لكل صنف من العوائد
 . سمح له بمعرفة النظام الجبائي المطبق عليهويحمي المستثمر ي

م تسوية ذلك بواسطة قواعد عندما ال تلغي هذا االزدواج الضريبي، يت
 . التخصيص أو اإلعفاء من الثقل الضريبي المترتب

االتفاقية الجبائية أيضا المستثمر األجنبي على اعتبار أنها معاهدة تحمي 
. دولية، بعد دخولها حيز التنفيذ تكون لهل قيمة قانونية فوق القوانين المحلية

 التي تنص 132في مادته هذا المبدأ منصوص عليه في الدستور الجزائري 
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط " على

 ". المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون
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عطى ل االتفاقية حيز التنفيذ، الخاضع لإلجراءات الخاصة بالدول، يدخو
 حيز آما أن دخول االتفاقية،االتفاقيةبداية تنفيذ إجراءات فكرة عن موعد 

اتفاقية موقعة من الطرفين . يخضع لمصادقة األطراف المتعاقدة عليهاالتنفيذ 
 .ليس بالضرورة قابلة للتطبيق ما لم تتم المصادقة عليها

من جهة أخرى، بالنسبة للدول آلية لمكافحة االتفاقيات الجبائية وتمثل 
             .  التهرب والغش الضريبي الدولي، وآلية للتواصل بين الدول

 
  االتفاقيات الجبائية التي أبرمتها الجزائر2.4.2.16

ر متطورة بقوة منذ فترة، في إطاتتوفر الجزائر على شبكة من االتفاقيات 
 .إتمام برنامج تطوير االستثمار

عند تحليل الشبكة عن قرب، نالحظ أن أغلبية االتفاقيات التي تم توقيعها 
تنمية االقتصادية وبعض اإلجراءات منظمة التعاون والمستمدة من نموذج 

 . من نموذج منظمة األمم المتحدة
وبخصوص الدول التي وقعت على هذه االتفاقيات، يتبين أن أغلبها بلدان من 
اإلتحاد األوروبي، الذي وقعت معه الجزائر اتفاق شراآة، وآذا مع بلدان 

مام  اإلنض، التي تتفاوض الجزائر بشأنمنخرطة في منظمة التجارة العالمية
 . الخيارات لم تكن إذن عرضيةهذه . لعضويتها

وفي إطار ضبط دراسة االتفاقيات الجبائية، يظهر أنه من األهمية بمكان أخد 
االتفاقية الجديدة الموقعة بين الجزائر وفرنسا آمرجع، ودراسة المفاهيم التي 

 . تتضمنها بصفة عامة
آقاعدة لالتفاقيات أيضا ستخدم لن ت، وويظهر أن هذا التحليل لن يكون شامال

ن فهم اإلجراءات التعاقدية الجبائية األخرى التي توقعها الجزائر، معلوم أ
للهيئات المختصة، المتمثلة في الوزارة المكلفة بالمالية، وللقراءة الثانية عود ي

 . السلطة القضائية
 
 

مالحظات المرجع في 
الجريدة الرسمية

رقم وتاريخ 
 التصديق 

 الدولة  التوقيعتاريخ 

سارية 
 المفعول

  في 95ـ2000 2000ـ 26رقم 
2000.05.07 

 إفريقيا.ج 1998.04.28

سارية 
 المفعول

  في 194ـ2005 2005ـ 38رقم 
2005.05.28 

 النمسا  2003.06.17
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سارية 
 المفعول

  في 432ـ2002 2002ـ82رقم 
2002.12.09 

 بلجيكا  1991.12.15

سارية 
 المفعول

  في 435ـ2004 2005ـ01رقم 
2004.12.29 

 بلغاريا  1998.10.25

سارية 
 المفعول

  في 276ـ2003 2003ـ50رقم 
2003.08.14 

 البحرين  2000.06.11

سارية 
 المفعول

  في 364ـ2000  2000ـ86رقم 
2000.11.16 

 آندا  1999.02.22

آوريا  2001.11.24   
 الجنوبية 

 إثيوبيا  2002.05.26   
سارية 
 المفعول

  في234ـ2005 2005ـ45م رق
2005.06.23 

 إسبانيا  2002.10.07

األمارات  2001.04.24   
العربية 
 المتحدة

سارية 
 المفعول

  في 141ـ2003 2003ـ23رقم 
2003.03.25 

 مصر  2001.02.17

سارية 
 المفعول

  في 121ـ2002 2003ـ24رقم 
2002.04.07 

 فرنسا  1999.10.17

 الهند  2001.01.25   
ة ساري

 المفعول
  في342ـ1997 1997ـ61رقم 

1997.09.13 
 اندونيسيا  1995.04.28

سارية 
 المفعول

  في213ـ1991 1991ـ35رقم 
1991.07.20 

 إيطاليا  1991.02.03

سارية 
 المفعول

  في 186ـ1995 1995ـ37رقم 
1995.07.15 

 رومانيا  1994.08.28

سارية 
 المفعول

  في 305ـ1994 1994ـ05رقم 
1994.10.02 

 ترآيا  1994.08.02

سارية 
 المفعول

 في161ـ1985 1985ـ26رقم 
1985.06.11 

 تونس  1985.02.09

سارية 
 المفعول

 في180ـ1989 1990ـ41رقم 
1989.09.26 

 ليبيا  1988.06.19
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سارية 
 المفعول

 في299ـ1990 1990ـ44رقم 
1990.10.13 

 المغرب  1990.01.25

عوضت 
االتفاقيات 

 الثنائية

 في424ـ1990 1991ـ06رقم 
1990.12.22 

إتحاد  1990.07.23
المغرب 
 العربي

 في427ـ2000 2000ـ79رقم  
2000.12.17 

 األردن  1997.09.16

 لبنان  2002.03.26   
 مالي  1999.01.31   
 النيجر  1998.05.26   
 بولونيا  2000.01.31   

سارية 
 المفعول

 في105ـ2005 2005ـ24رقم 
2005.03.31 

 البرتغال  1997.03.31

سارية 
 المفعول

  في 64ـ2003 2003ـ10رقم 
2003.02.08 

 عمان  2000.04.09

 قطر  1998.08.05   
سارية 
 المفعول

  في78ـ2001 2001ـ19رقم 
2001.03.29 

 سوريا  1997.09.14

سارية 
 المفعول

  في 131ـ2004 2004ـ27رقم 
2004.04.19 

 أوآرانيا  2002.12.14

 الفتنام  1999.12.06   
  في78ـ2005 2005ـ16رقم   

2005.02.26 
 اليمن  2002.01.29

 
  مع فرنسا  االتفاقية الجبائية المبرمة3.4.2.16

هذه االتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي والوقاية من التهرب والغش تهدف 
ة على الدخل، ع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبالضريبي ووض

  .1999 أآتوبر 17وتم التوقيع عليها بالجزائر في . تنازلوالثروة وال
 

 مجال التطبيق 
 . تشمل األشخاص، الضرائب، اإلقليم
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بخصوص األشخاص، تطبق االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى 
هذا المفهوم مهم جدا، آونه يحدد طبيعة األشخاص المعنيين بهذه . الدولتين
 . االتفاقية

لدولتين وال يقيمون في شخاص الذين يملكون جنسية إحدى ا األوحينئذ فإن،
 . ا، ال يمكنهم المطالبة بتطبيق بنود االتفاقيةواحدة منه

بالنسبة للضرائب، فيما يتعلق بالجزائر، تطبق االتفاقية على الضريبة على 
الدخل اإلجمالي، الضريبة على أرباح الشرآات، الضريبة على النشاط 

زافي، الضريبة البترولية، الضريبة على األمالك وعلى المهني، الدفع الج
، الضريبة 2 من المادة 4محتوى الفقرة ويضاف إلى ذلك . حقوق التنازل

بالمصادقة على قانون المناجم الصادر ناجمة عن على األرباح المنجمية، ال
 .2001جويلية  3في 

 بخصوص يةاالتفاقالواردة في   لبعض العبارات العامةوأخيرا، التعاريف
   .اإلجراءات التعاقدية، وتلك المتعلقة بأقاليم الدولتين

 
 على الدخل  فرض الضرائب

 . ال نتطرق سوى للمداخيل األآثر أهمية
 الضريبة على أرباح الشرآات

 و 8، 7، 5اإلجراءات المالئمة في المجال هي تلك المشار إليها في المواد 
 . من االتفاقية9

 . ماذج منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمبادئ متطابقة مع ن
للضريبة إال في هذه الدولة، إال أرباح شرآة دولة متعاقدة ال تخضع ، حينئذ

إذا آانت الشرآة ال تمارس نشاطها في الدولة األخرى المتعاقدة بواسطة 
الحدود التي تكون قابلة للتحميل على هذه المؤسسة مؤسسة مستقرة وفي 

 . المستقرة
م المؤسسة المستقرة مهم جدا، ألن فرض الضريبة ال يقع في دولة إال مفهو

األرباح يتم على في إطار وجود الشرآة المستقرة على إقليمها وأن حساب 
 . هذه الشرآةأساس المداخيل القابلة للتحميل على 

 : وجود مؤسسة مستقرة يخضع عادة لشروط ثالثة
 ,تتوفر على هيكل

 , باتالحصول على درجة من الث
 . ممارسة، آامل أو جزء، من نشاط
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مرور مدة معينة أين يتم اعتبار وتخفف هذه الشروط بالنسبة لورش البناء،  
و في هذه الحالة تنص االتفاقية . باالستقرارالشرآة آافيا للحكم على 

 أشهر، خالفا لبنود نماذج منظمة التعاون 3الجزائرية الفرنسية على مدة 
ة ومنظمة األمم المتحدة التي تنص على فترة أطول والتنمية االقتصادي

 .  شهرا12و6تتراوح بين 
بخصوص تحديد األرباح، تطبق االتفاقية ما ورد في نموذج منظمة األمم  و

 .  مع تحديد طبيعة األعباء القابلة للخصمالمتحدة
 ةختلط والجوية والشرآات الماإلجراءات األخرى المتعلقة بالمالحة البحرية

القواعد المنصوص عليها في نماذج االتفاقية، ومنها الضريبة على تأخذ 
األرباح الناتجة عن استغالل النقل الدولي بالبواخر والطائرات في الدولة 

ية إقرار تعديل من إحدى التي يوجد فيها مقر المديرية الفعلية للشرآة و إمكان
 . لمنع أسعار التحويلالدولتين بخصوص الشرآات المختلطة 

 
 فرض اإلتاوات 

هذه اإلجراءات في نقطتين أساسيتين بالمقارنة مع نموذج منظمة تتميز 
تحديد واسع بإدراج التعاون والتنمية االقتصادية، فهي تنص من جهة على 

  آراء التجهيزات الصناعية، التجارية أو العلمية، ومن جهة أخرىمداخيل
  :  بنسبةتقر فرض ضريبة على المنبع

  ,ستعمال أو امتياز استعمال حقوق مؤلفبالنسبة ال% 5
عندما تكون دولة المصدر هي بالنسبة لكل الحاالت األخرى، % 12

 . الجزائر
 

 الضرائب على مداخيل األمالك المنقولة 
 . ويتعلق األمر أساسا، بأرباح األسهم والفوائد

، حددت االتفاقية الجبائية نسبة عامة قدرها وفيما يتعلق بأرباح األسهم
15 .% 

، عندما يكون المستفيد الفعلي شرآة %5لنسبة إلى  هذه اخفضفي حين، ت
على األقل من رأس مال الشرآة % 10تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

 . التي تدفع األرباح
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وتعد هذه النسبة محفزة، آونها من جهة، تسجل تطور بالمقارنة مع نموذج 
هي % 15من ناحية ن جهة أخرى، وم، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 . التي نص عليها التنظيم الجبائي الجزائري للقانون العامالنسبة 
بالنسبة للفوائد، تم اإلبقاء على قاعدة تقاسم فرض الضريبة، ونص 

، عندما تكون دولة المصدر هي %12بخصوص ذلك على نسبة قدرها 
وائد القروض بين تم منح سلسلة من اإلعفاءات لففي المقابل، . الجزائر

 الدولتين، ويرتبط ذلك بقروض بيع التجهيزات الصناعية، التجارية أو
العلمية أو السلع أو مستلزمات الخدمات وأخيرا آل قرض تتم الموافقة عليه 

 . من هيئات القروض
 

 إلغاء االزدواج الضريبي 
 . ة، بمعنى تلك المتعلقة بقرض الضريبالدولتان مبدأ التخصيصتطبق 
 الخاضعة للضريبة المخصصة إلحدى الدولتين، صوص المداخيلوبخ

على المكلف بالضريبة أن يأخذها في االعتبار  بموجب اإلجراءات التعاقدية
الوعاء الضريبي إذن على المبلغ يحتوي . عند حساب الضريبة المستحقة

  . اإلجمالي للمداخيل المستوفاة من المكلف بالضريبة في البلدين
لحاصل عن هذه العملية االزدواج الضريبي اسيتم إلغاء  وبصفة عامة،

. األخرىبواسطة خصم قرض يعادل مبلغ الضريبة التي تم دفعها في الدولة 
  . ضريبي مع تطبيق النسبة الفعلية إلعفاء تطبيق هذه الطريقة مشابه

 
 الدخول حيز التنفيذ 

دخولها حيز التنفيذ االتفاقية الجبائية بين الجزائر وفرنسا، التي حدد تاريخ 
، تنص على أن اإلجراءات التي تتضمنها االتفاقية تدخل 2002في ديسمبر 

 : وعلى هذا تطبق االتفاقية على. خحيز التطبيق عند هذا التاري
لمبالغ التي يتم دفعها بداية من ب التي يتم اقتطاعها من المصدر، الضرائا

 , التاريخ المذآور
 أو العمليات 2002ى المداخيل الخاصة بسنة عل، بالنسبة للضرائب األخرى

 . المحاسبية التي افتتحت بداية من هذه السنة
 تم توقيف 1982 ماي 17جدير ذآره أن التنظيم السابق الخاص باتفاقية 

 . 2002العمل به بداية من ديسمبر 
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هذه االتفاقية أيضا على مساعدة إدارية بين الدولتين بغرض تنص أخيرا، 
عدة والدعم المشترآين لتحصيل الحقوق الضريبية، تبعا للقواعد تقديم المسا

يشار أيضا إلى أن هذا اإلجراء غير معمم . التشريعية للبلدين أو التنظيمية
، ربما بسبب خصوصية العالقات على بقية االتفاقيات التي وقعتها الجزائر

  . الموجودة بين البلدين
            
 النظام الجمرآي . 17

 الجمرآي التشريع    1.17
  . بداية التسعيناتتجارة الخارجية في الجزائر تحرير الانطلق 

 تنظيم الجزائري ال وال يستثني.اليوم، أغلب المنتجات يتم استيرادها بحرية
ل تهديدا للنظام العام، والصحة العامة المواد التي تشكسوى  من االستيراد
 .وحماية البيئة

هذا تأآد . تراجعا محسوسا مستوى الحماية التعريفات، سجلوعلى صعيد 
الشراآة مع اإلتحاد ، تاريخ دخول إتفاق 2005االتجاه منذ الفاتح من سبتمبر 

  . التنفيذاألوروبي حيز 
.  مادة500الرسم اإلضافي المؤقت على الذي أسس ، 2001قانون المالية 

عنية  مادة م380 سوى ، لم يتبق2005نة في سأي أربع سنوات بعد ذلك، 
 . بالرسم اإلضافي المؤقت

لخلق توازن في التأثير على جدير ذآره هنا أن الرسم اإلضافي المؤقت جاء 
المالية العمومية الذي خلفه تخفيض الرسوم الجمرآية، إلغاء القيمة اإلدارية 

، عرف الرسم اإلضافي المؤقت 2001منذ . والرسم اإلضافي الخاص
 %. 12 بنسبة ا سنوياتراجع
حيث . ، عرفت التعريفة الجمرآية انقالبا2002 من الفاتح جانفي بداية

 . على التوالي% 30و% 15و% 5جمرآية نسبتها معدالت عرفت إدراج 
 تعويضه بالرسم وه  مادة، تم إلغاؤ800 الذي آان يمس  اإلداريةةنظام القيم

وتم .  مادة400والمطبق على % 60اإلضافي المؤقت الذي بلغت نسبته 
 .2006لرسم اإلضافي المؤقت بموجب قانون المالية إلغاء ا

االتفاقيات نصت . رعايةبال األولىمبدأ الدولة تم إسناد التعريفة الجمرآية ل
جمرآية لم يسبق المبرمة مع تونس والمغرب على إعفاءات من الرسوم ال

  . تطبيقها من قبل
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، فإن وبخصوص التعريفة الجمرآية بعينها، وبخصوص االستيراد النهائي
 : آالتالياإلجراءات هي 

 والوثائق الثبوتية المصاحبة صريح الجمرآي يجب أن يتم بالتفصيلالت* 
 ,   يجب إظهارها

المفصل يوقع إما من طرف مالك السلعة وإما من قبل وآيل التصريح * 
 , جمرآي مفوض من قبل صاحب السلعة

 التجارة ولمراقبةالتصريح الجمرآي يستعمل لإلجراءات الجمرآية * 
آقاعدة لجباية الرسوم الخارجية وأيضا تشريعات الصرف، وتستخدم أيضا 

  .  والضرائب المستحقة وتسمح بجمع المعطيات اإلحصائية
   

 وثائق المصاحبة الثبوتية 
 : المطابقة للشروط التنظيمية لممارسة نشاطات التجارة الخارجية

 ,جبائيمستخرج من السجل التجاري وبطاقة التسجيل ال* 
للشخص المعنوي بالنسبة لبيع السلع على حالتها، الرأسمال االجتماعي * 

دج ويجب أن يكون  )20000000( مليون20فوق يجب أن يساوي أو ي
 . محررا بالكامل

 : المعطيات المتعلقة بالصفقة هي
 ,  الفاتورة النهائية أو العقود الباتة* 
 , اليف األخرىالوثائق المتعلقة بالنقل، التأمين والتك* 
 . اإلشعار الجمرآي المفصل بالقيمة* 

 مراقبة الصرف 
 للفاتورة النهائية أو العقد البات في حالة تحويل  التوطين البنكيةتأشير* 

 , رؤوس أموال
نقدا، خط قرض، عملة صعبة شخصية، (توضيح الخيار المستعمل للدفع* 

 ). بدون دفع
 مراقبة التجارة الخارجية 

 , لمسبق باالستيرادالتصريح ا* 
 . القياسةتأشيرة أو شهادة المراقبة التقنية، المطابقة، * 

 .  مراجع في التعريفة الجمرآية المستعملةلتصاريح والتأشيراتتكون ل
 .  المستورد للوثائق المتعلقةجمرآة التجهيزات متعلقة بتقديم

 . مختلف األنظمة الجمرآية المعمول بهاالرجوع إلى يجب 
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 لمستودع نظام ا

 : التفريق بين ثالث أنواع من المستودعاتمن الضروري 
 , المستودع العمومي* 
 , المستودع الخاص* 
 . المستودع الصناعي* 

 . وفي هذه المستودعات الثالث يتم تخزين التجهيزات تحت مراقبة الجمارك
 التهيئة، التجهيز،(للقواعد التنظيميةملفات االعتماد يجب أن تكون مطابقة 

التعهدات العامة تكون مشفوعة بضمانات مالية أو بواسطة رهون ). األمن
 . بتقديم الوثائق الثبوتية الكالسيكية) سند اإلعفاء بكفالة(

 : استخدام المستودعات
 ,   تكوين مخزونات. 1
 , التنازل في المستودعات العمومية. 2
 , جمود الخزينةتخفيف . 3
 , إلغاء تكاليف التخزين. 4
 , نشاطات المناولةمكانية تطوير إ. 5
 . تكوين مخزون التموين. 6
 

 نظام القبول المؤقت 
يطبق على التجهيزات المستخدمة في اإلنتاج و تنفيذ األشغال في إطار عقود 

ويسمح أيضا . يسمح بتسهيل التجارة الدولية و التنقيب التجاري. اإلنجاز
 .  النقلاإلنتاج أوباستعمال وتأجير تجهيزات األشغال، 

. تنفيذ هذا النظام بعد الحصول على إذن مسبق من مصالح الجماركيتم 
تخضع . ويعود لهذه األخيرة حق تحديد نسبة اإلعفاء من الحقوق والرسوم

  . مدة نظام القبول المؤقت لمدة العقد
السلع الموجهة لالستهالك وتلك التي ال تتمكن مصالح الجمارك ال تخضع 

  . لنظام القبول المؤقتمن تحديد طبيعتها 
 

 لتأهيل األصولالقبول المؤقت 
سبب وجود هذه الصيغة هي السماح باستيراد مدخالت تستعملها الشرآة في 

 . لتنفيذ اإلنتاج الموجه إلعادة التصدير، بعد انتهاء عملية التحويل



                                                                                                       
 

 202

وتحدد مدة النظام المتفق عليها إدارة الجمارك على القبول المؤقت توافق 
  . جب أن تتزامن مع مدة إنجاز العمليةالتي ي

يجب أيضا معرفة أن العمليات التي تخضع لهذا النظام هي عمليات محددة 
 . وليس بطريقة آلية
 القيمة الجمرآية 

 : تحديد بلد المنشأ للسلعة ضروري من أجل
 , حساب قيمة الحقوق المطبقة* 
 , ةمعرفة اإلجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجي* 
 , ضبط إحصائيات التجارة الخارجية* 
  . التنظيمات االستثنائيةتطبيق، عند اللزوم، * 
 

  االتفاق األورومتوسطي المؤسس لشراآة بين المجموعة األوروبية 2.17
 والجزائر 

 2002 أفريل 22التطور المنتظر من إتفاق الشراآة الموقع في فالنسيا في 
راطية والشعبية، من جهة والمجموعة بين الجمهورية الجزائرية الديمق

 . األوروبية والبلدان األعضاء فيها، من جهة أخرى
، 2005 أفريل 27من طرف الجزائر يوم تمت المصادقة على هذا االتفاق 

  .2005 أفريل 26 من قبل البرلمان الجزائري يوم إقرارهبعد 
 

      على ماذا ينص االتفاق؟
 التفضيلية التعريفات الجمرآية 

 ذات األثر المكافئ للرسم رسومالوتتعلق هذه األخيرة بقانون الجمارك وآذا 
اإلضافي المؤقت، حسب مخطط التنازل المرسوم وحسب طبيعة السلع 

 . المستوردة
كلي من الرسوم الجمرآية السلع الصناعية التي ستستفيد من اإلعفاء التتكون 

ريفة جمرآية تتمثل في  تع2076في مدونة من والرسوم ذات األثر المكافئ 
  . مواد أولية ومدخالت أخرى موجهة للتشغيل

 
 نظام الحصص 
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لحد من السلع المستفيدة من معاملة الجمرآية هو نظام لالحصص نظام 
ويسمح بالحد من الكميات التي ستستفيد من التخفيض الكلي . تجارية تفضيلية

  . ئأو الجزئي للحقوق الجمرآية والرسوم ذات األثر المكاف
 لعملية جمرآة عادية، ، الواردات ال يعاد ردها بل تخضععند بلوغ الحصة

 . بمعنى دفع الحقوق المنصوص عليها في التعريفة
الذي يأتي أوال، " الحصول على معاملة تفضيلية وفق المبدأ المسمىيتم 

الذي يسمح بجمرآة الواردات وفق شروط تفضيلية إلى غاية " يستفيد أوال
الواردات التي تتم بعد تاريخ استهالك . المحددة بالحصصوط إتمام الشر

  . الحصص تطبق عليها الرسوم والحقوق الجمرآية
 قواعد المنشأ 

ال تستفيد من التعريفات الجمرآية التفضيلية التي نص عليها االتفاق، سوى 
ليل وفي هذا اإلطار يتكون د. السلع الجزائرية وسلع اإلتحاد األوروبي

 . 1شهادة التداول أورو  منالمنشأ 
اإلتحاد األوروبي، يجب أن من حتى تعتبر السلع ذات منشأ جزائري أو 

وتوآول السادس من اتفاق تستوفي الشروط والمقاييس المحددة في البر
  .الشراآة

 
 آيف يستفاد من هذه اإلجراءات؟ 

دلة ، المتعلقة بالحماية المتبا من االتفاق44ماعدا تطبيق إجراءات المادة 
والفعلية لحقوق الملكية الفكرية، الصناعية والتجارية، السلع ذات مصدر 

من اإلتحاد األوروبي، ) نقل مباشر(المجموعة األوروبية المستوردة مباشرة
، يجب التصريح بها سواء آانت خاضعة 2005بداية من الفاتح سبتمبر 

 . لنظام الحصص أو ال
 

 السلع غير الخاضعة لنظام الحصص 
دليل  حسب نظام طرحها لالستهالك مع التصريح بهذه األخيرةيجب 

 . 1025يحمل الرقم الذي التصريح 
 دولة أو دليل 25دليل (يجب أن يكون منشأ السلع من المجموعة األوروبية 

 ). 599=المجموعة األوروبية
 . ةمرفق يالمحددة لألصل األوروب 1. شهادة أوروويجب أن تكون
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قاعدة النقل (لسلعة قادمة من المجموعة األوروبيةآما أنه يجب أن تكون ا
ويجب أن يثبت في حالة عبور عن طريق تونس أو المغرب، ). المباشر
البروتوآول (للمراقبة الجمرآيةباستمرار أن السلعة آانت خاضعة بالدليل 

 ). 14، المادة 6
 

 السلع الخاضعة لنظام الحصص 
التفضيالت لحصول على اليمكن اباإلضافة للشروط المحددة أعاله، 

تسيير الحصص نظام . إال في أطار الحصص المتاحة عليها المنصوص
يشرف على مرآزة المعلومات والتوزيع اليومي للكميات المتوفرة بناء على 

 ). يعني حسب أولوية تسجيل التصريحات اليومية(الساعة والتاريخ 
إلى السوق وبخصص التصدير، حتى تتم االستفادة من تفضيالت الدخول 

يجب ، )5 و3، 1، والبروتوآوالت 8المادة (المشترآة المتضمنة في االتفاق
  . 1السلع الجزائرية المصدرة بإتجاه اإلتحاد األوروبي بشهادة أوروأن ترفق 
 االقتراب من غرف التجارة والصناعة من أجل شرآات المصدرةيمكن لل

 . رى، والوثائق الملحقة األخ1الحصول على شهادات أورو
آانت  من طرف مصالح الجمارك في حالة ما إذا 1شهادة التنقل أوروتسلم 

مؤشرة من تكون هذه الشهادة . السلع موضوع ذلك ذات منشأ جزائري
عمليات التصدير، منذ اللحظة األولى التي تسيير مكتب الجمارك المكلف ب

 . نجز فيها العملية أو تؤمنت
 

 مختلف دوائر الجمرآة 
. نا سوى الدائرة الخضراء التي تسمح بالجمرآة السريعة للسلعال يعنينا ه

 الشراآة اتفاقمؤشرة حسب تكون غالبية السلع، منتجات وتجهيزات 
وخالل ذلك يجب انتظار تعليمات . بإمكانها االستفادة من هذا اإلجراء

المديرية العامة للجمارك للمصالح المعنية التي تحدد قائمة المنتجات المعنية 
  .  جانب وضعيتها التعريفيةإلى

 المستوردة، بالنظر إلىفي الحقيقة مجمل المنتجات، السلع والتجهيزات 
يمكنها ) 2009ـ2005( في تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النموأهميتها

 .  الخضراء في المنطقةالتسهيالت المدرجةاالستفادة من 
 

 األنظمة االجتماعية . 18
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 لقانون العمل    الخصائص الرئيسية 1.18
 في المجاالت لتشريع الجزائري إعادة تأسيس آلي، عرف ا1988بداية من 

 . المتعلقة بالحياة االقتصادية واالجتماعية، خاصة ما تعلق بقانون العمل
ه تماشيا مع انفتاح السوق الجزائرية على الخارج هذا التغير تم إجراؤ

وعلى هذا األساس . األجانبواالستثمارات التي آانت متوقعة من المحليين و
تم إعادة تعريف عالقات العمل بالنسبة للنصوص القديمة التي آانت تعطي 
سلطة قوية للهيئات الممثلة للعمال، مثل ما آان عليه التسيير االشتراآي 

فيما يتعلق بالقطاع العام حيث اإلجراءات المتعلقة بنظام ، للمؤسسات األسبق
 .شرآات الخاصةفي الالعمل وسلطة النقابات 

( عالقات العمل في الشرآات الخاصة آانت موضوع نص قانوني خاص
 ). 1975 أفريل 29 الصادر في 31ـ75األمر رقم 

وتحت سلطة النصوص القديمة، آان من الصعب فصل عامل، ألسباب 
لقد آانت . بة الوحيدةالتعرض لمتاعب مع النقاتأديبية أو اقتصادية دون 

بالمفهوم االشتراآي الذي آان سائدا " مسَيرة" يتها بـهناك نقابة يمكن تسم
 . في فترة ما

 . إعادة إدماج العامل آانت هي الحكم الغالب الصادر من المحاآم االجتماعية
هذا التشريع، إلعادة صياغة هامة وتم اعتماد العديد من النصوص تعرض 

  . في اتجاه إعطاء حرية ومرونة أآبر لصاحب الشغل
 ، المتعلق بعالقات العمل1990 أفريل 21 الصادر في 11ـ90م القانون رق

على غرار النصوص . هو النص األساسي الذي يحكم مجمل عالقات العمل
. السابقة، يقوم هذا األخير على أساس مبدأ عالقات العمل، بدل عقد العمل

هذا القانون تعرض للعديد من التعديالت والتكميالت حتى يكون أآثر مطابقة 
 . روف الجديدة ومتطلبات سوق العملللظ

يوجد باإلضافة إلى ذلك اتفاقات جماعية التي تنظم القواعد واإلجراءات في 
 . القطاعات الهامة للنشاط

العديد من النصوص التطبيقية األخرى ال حقا لجعل بعض جاءت 
اإلجراءات من القانون قابلة للتطبيق، أو لتنظيم بعض الجوانب المتعلقة 

  . لمؤسساتبحياة ا
 

 المفاوضات الجماعية 
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االتفاقية الجماعية هي إتفاق مكتوب يخص مجمل شروط التوظيف والشغل 
. يمكن أن تبرم لفترة محددة أو غير محددة. لصنف أو عدة أصناف مهنية

  . لالتفاقيات الجماعيةالقانون الهيئة المستخدمة بضمان إشهار آافي يلزم 
 
  الداخلي قانونال

 عامال، يشترط القانون وضع قانون 20ت التي توظف أزيد من في الشرآا
داخلي الذي يجب أن يخضع ألراء الهيئات المساهمة إذا آانت موجودة، 

 . وفي حالة العكس، ألراء ممثلي العمال
القانون الداخلي هو وثيقة يحدد فيها صاحب العمل إلزاما القواعد المتعلقة 

يحدد تصنيف األخطاء . األمن واالنضباطبالتنظيم التقني للعمل، النظافة، 
 . المهنية ودرجات العقوبات المتعلقة، وإجراءات تنفيذها

القانون الداخلي لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا، يجب أن يودع 
  .  أيام8للمصادقة عليه في ظرف 

 
 ممارسة الحق النقابي وهيئات المشارآة 
ل آما ألصحاب العمل، الذين يمكنهم الحق النقابي معترف به، بالنسبة للعما

ويشترط . االنتظام في منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية
 جمعية ذات طابع ةالقانون فقط أن تكون هذه التنظيمات منفصلة عن أي

سياسي، ويسمح القانون للجزائرين أصال أو لمن أآتسب الجنسية الجزائرية 
تأسيس منظمة نقابية، باإلضافة إلى الشروط منذ أزيد من عشر سنوات ب

 .المعهودة المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية واألغلبية
  

 هيئات المشارآة 
 : المشارآة مضمونة داخل الهيئة المستخدمة

 20في حالة وجود عدة أماآن للعمل، على مستوى آل مكان عمل به * 
ال و في مقر الشرآة المستخدمة عامل أو ازيد من خالل مفوضين عن العم

 . من خالل لجنة مساهمة تتشكل من المفوضين المنتخبين
في حالة وجود مكان واحد للعمل، المفوض عن العمال يمارس صالحيات * 

 . لجنة المساهمة
مبدئيا، لجنة المساهمة تستقبل آل المعلومات التي تتلقاها من المستخدم مرة 

رآة وخاصة الجوانب المتعلقة بالتشغيل واحدة آل ثالثي حول حياة الش
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يتخد اإلجراءات الالزمة الحترام هذه القواعد . والنظافة واألمن في العمل
يعطي رأيه حول المخططات السنوية، حول تنظيم العمل، . من قبل المستخدم

 .مشاريع الهيكلة، إعادة توزيع وخفض العمالة، وتسيير الخدمات االجتماعية
 عامال في شرآة واحدة تقوم لجنة المشارآة 150 العمال عندما يتجاوز عدد

بتعيين ممثل أو أآثر لتمثيل العمال في مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة في 
 . حالة وجوده

 : مفتشو العمل لهم
 األطراف في مجال عالقات العمل بإعطاء الرأيدور االستشارة واإلعالم، 

 . ة مختلف نزاعات العملوالعمل على الصلح في إطار الوقاية وتسوي
ـ دور الرقابة، بالسهر على احترام اإلجراءات القانونية والتنظيمية 

 ,  واالتفاقات الجماعية الخ
 . ـ دور عقابي، عند تسجيل ومالحظة المخالفات

التنظيم والوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق اإلضراب تمثل أيضا 
 . مواضيع نصوص خاصة

 الصادر 02ـ90اية من النزاعات الجماعية آما يعرفها القانون التسوية والوق
 استشارة بين صاحب العمل ، يضع قيد العمل عملية1990فيفري 6في 

 تسوية لهذه الخالفات تإجراءاوممثلي العمال لتجب النزاعات، إلى جانب 
وساطة في تعيين وسيط باتفاق مشترك لحل العملية تتمثل . في حال وقوعها

  .  ويضع في نفس الوقت طريقة للتحكيم من اختيار األطرافالنزاعات
القيام .  بنفس القانون المشار إليه سابقاالحق في اإلضراب معترف به ومقنن

باإلضراب ال يحتكم إليه إال بعد فشل محاوالت التسوية الودية المذآورة 
سابقا بعد إشعار مسبق بثمانية أيام على األقل بعد إعالم صاحب العمل 

 . ومفتشية العمل المختصة إقليميا
ية المتمثلة في الحد  بضمان الحاجات االجتماعحق اإلضراب مشروط
 .  والمنع بعض النشاطات واألعمالاألدنى، يشمل  التسخير

 : الدفاتر والسجالت الخاصة الواجب توفيرها من آل صاحب عمل هي
 ,  سجل المالحظات واإلعذارات لمفتشية العمل* 
 , واتبسجل الر* 
 , سجل العطل المدفوعة* 
 , سجل الموظفين* 
 , سجل العمال األجانب* 
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 , سجل المراقبة التقنية للمنشئات والتجهيزات الصناعية* 
 ,  وسجل طب العملسجل النظافة واألمن* 
 . سجل حوادث العمل* 
 

 شروط التوظيف 
 :  حرية آاملة في التوظيفهناك

 , حب العمل شخصيامباشرة، من قبل صاسواء بطريقة * 
 أو الوآالة المحلية للشغل، التي  عن طريق الوآالة الوطنية للشغل، سواء*

 . هي هيئات عمومية
 . توجد وآاالت خاصة للتوظيفال 

وال يوجد أي تمييز بين الحق في العمل  القانون اعدة العامة، يضمنفي الق
لى أساس العمال في مجال الشغل، وال في األجور أو في شروط العمل ع

، أو الوضعية االجتماعية أو العائلية، العالقات العائلية، أو  أو الجنس،السن
  .  من غيرهالدينية أو القناعات السياسية، االنخراط في نقابة

في . شفهية، الكتابية، بدون أدنى شكلياتآل أشكال التوظيف مقبولة، ال
مدة مع آل ما ر محدد العقد العمل غييفترض أن غياب توضيحات مكتوبة، 

 . يترتب على ذلك
القوانين األساسية ( التي تسير األنظمة الخاصة يوجد عدد من النصوص 

ن المالحيلبعض األصناف من العمال، مثل مسيري الشرآات، ) الخاصة
الصيد، العمال في البيوت،  السفن التجارية وسفن ن، عمالالجويين والبحريي
 النخبة لممثلين التجاريين، رياضيي، انن و الكوميدييالصحفيين، الفناني

    .موظفي البيوتوالنتائج و
 290ـ90 التنفيذي رقم إلجراءات المرسوم يخضع مسيرو المؤسسات

اإلطار مع هيئة /عقد عمل المسيريبرم . 1990 سبتمبر 29الصادر في 
ويحدد . إدارة شرآة رؤوس األموال،  المتمثلة في مجلس اإلدارة أو المراقبة

الموظف ب ويتعلق األمر. هذه الهيئةالتي تمنح من قبل السلطات الحقوق و
حقوق وواجبات مسيرو . المسير األساسي واإلطارات المسيرة المساعدين له
 . الشرآة، وأجورهم غير معنية بالمفاوضات الجماعية

 . األجانبيطبق التشريع على األجراء الجزائريين و
 األجراء الجزائريين
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لمدة غير محددة أو محددة، تكون وعقود العمل يمكن أن التوظيف يتم بحرية 
 . في إطار التشريع

 
  : المدةودالعقود غير محد

. ةيفترض دائما أن عقد العمل غير محدود المدغياب توضيحات مكتوبة، في 
 .  بكل الوسائلإثباتهيمكن و

 ال يمكن أن ، لكندد المدة يمكن أن يبرم لوقت جزئينفس العقد غير مح
 : نصف المدة القانونية العملأقل من ذلك يكون 

 , عندما يكون حجم العمل ال يسمح باللجوء لخدمات عامل لكل الوقت* 
ألسباب عائلية أو لذلك طلب بقدم عندما يكون العامل في حالة نشاط ويت* 

 . عطلة لشؤون خاصة
 

 عقد لمدة محدودة 
 : يمكن إبرامه لكل الوقت أو لوقت جزئي

 , األمر بتنفيذ عمليات أو تأدية خدمات غير قابلة للتجديدعندما يتعلق * 
 , لتعويض عامل دائم تغيب لمدة مؤقتة* 
 , لتنفيذ أشغال دورية متقطعة* 
 ,  عندما يكون هناك نمو زائد للعمل أو ألسباب موسمية تبرر ذلك* 
 . أو أنها مؤقتة بطبيعتهاعندما يتعلق األمر بنشاطات وأعمال لمدة محدودة * 

ويراقب مفتش . المدةويبرر في آل األحوال، عقد العمل يجب أن يحدد 
 .  السليم لهذه الحاالتقالعمل التطبي

 
  القصر والمعوقين 
.  سنة، ماعدا في حال عقد تمهين16تحت سن التوظيف ال يجب أن يكون 

  .الموافقة المكتوبة لولي األمر واجبة في هذه الحالةتكون و
ممنوعة الخالقية األ غيرسخة والمضرة للصحة أو الواألشغال الخطيرة، 

 . على األطفال
شخاص المعوقين من حيث المبدأ عدد معين من مناصب يخصص لأل

 . هذا اإلجراء ليس له وقع عند التطبيق. الشغل
  

 فترة التجربة 
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تختلف حسب  حديثا عادة ما يخضع لفترة تجربة العامل الذي تم توظيفه
 أشهر بالنسبة للعمال الذين يملكون 6 تصل إلى مدة يمكن أن. درجة التأهيل

تي تتطلب  ال شهر بالنسبة لمناصب العمل12متواضعا وتصل إلى تأهيال 
 . عالياتأهيال 

 . ، بالنسبة لكل صنف من العمالمدة التجربة محددة في االتفاقيات الجماعية
 6 و3ن مدة التجربة بشهر واحد للعمال بدون تأهيل وبيتقدر  التطبيق، في

في االعتبار عند حساب  تؤخذ مدة التجربة .أشهر بالنسبة لإلطارات
   .  العامل في منصبه، عندما يتم تثبيتاألقدمية

خالل مدة التجربة، يمكن فسخ العقد من أحد الطرفين، بدون إشعار مسبق أو 
 . تعويض

 
 مدة العمل القانونية واألجر الوطني األدنى المضمون 

.  ساعة عمل في الظروف العادية للعمل40ونية محددة بـمدة العمل القان
 . من غير العطل، تمتد من السبت إلى األربعاءوهي موزعة على خمسة أيام 

يومي الخميس والجمعة، ماعدا القطاع البنكي، بالعطلة األسبوعية محددة 
 إلى الذي يشتغل يوم الخميس ويقفل يومي الجمعة والسبت، باإلضافة

 .  مع الجمهورة المباشرارية ذات العالقةالمصالح اإلد
 

محدد في االتفاقيات والعقود على األسبوع تهيئة وتقسيم ساعات العمل 
 . الجماعية

 .  ساعة12يوم العمل الفعلي ال يتجاوز بأي حال من األحوال 
عات العمل مستمرة يجب تسجيل توقف ال يتجاوز ساعة منه عندما تكون سا

. اعمليا دوام العمل غالبا ما يكون مستمر. ملنصف ساعة تعتبر آوقت ع
 . في وقت متقدم نوعا ماالعمل يوم األربعاء نتهي عادة ما ي

 صعبة ابالنسبة لألشخاص الذين يزاولون مهاممدة هذه اليمكن خفض 
وخطرة، آما يمكن زيادتها لبعض المناصب التي تعرف أوقات توقف عن 

  . النشاط
 1800ة العمل القانونية المرجعية محددة بـفي المستثمرات الفالحية، مد

 . ساعة عمل في السنة وتوزع حسب ضرورة النشاط
اللجوء إلى الساعات اإلضافية ممكن، ولكن يجب أن يستجيب لضرورة 

 .  مطلقة، ويكون لها طابع خصوصي
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 من الوقت القانوني للعمل %20الساعات اإلضافية ال تتجاوز بأي حال 
ية للعمل ال يجب أن تتجاوز الحد األقصى المحدد قانونا اليومي، والمدة الكل

 .  ساعة في اليوم12وهي 
بعد استشارة إجبارية لحد هذا ايمكن تجاوز  الحاالت اآلتية، حصريا في

  : ثلي العمال ومفتشية العملممل
 , الستدراك حوادث متوقعة، أو تصليح ضرر ناتج عن حوادث* 
 . ا، بسبب طبيعتهاإلنهاء أشغال يسبب توقيفها ضرر* 

من األجر % 50الساعات اإلضافية الحق في تعويض ال يقل عن تعطي 
  . الساعي العادي

 . صباحا5 ليال و21العمل الليلي هو العمل المنجز بين الساعة 
 :  ويمنع

 , سنة19على العمال من الجنسين أقل من * 
 . على العمال من النساء* 

 العمل عندما تتطلب طبيعة ويمكن منح استثناءات من طرف مفتش
 . وخصوصية العمل ذلك

. العمل بالتداول على المنصب مسموح به وهو منتشر بكثرة في الواقع
 . ويعطي الحق في التعويض

 
 األجر الوطني األدنى المضمون 

ويحدد .  يتناسب مع النتائجأو دخال/ واة العمل يمكن أن تكون أجرمكافأ
 الشغل حسب التصنيفات المهنية باتفاق مشترك بين األجير وصاحب

 . المحددة باالتفاقيات الجماعية المطبقة من طرف صاحب العمل
 ساعة 40األجر الوطني األدنى المضمون مع مدة عمل تساوي يتناسب 

   .  دج في الشهر10000عمل في األسبوع وهي 
 الراحة القانونية والعطل 

 إذا آانت الظروف محددة مبدئيا بيوم الجمعة إالالراحة األسبوعية 
، هناك أيام عطلة مدفوعة األجر محددة بالقانون االقتصادية ال تسمح

وتتوافق في العادة مع أعياد دينية وأعياد وطنية مثل تاريخ اندالع حرب 
 . الخ)  جويلية5(و االستقالل)  نوفمبر1(التحرير الوطني

ون ألصحاب عندما ال يتناسب يوم العطلة األسبوعية مع طبيعة العمل، يك
 . العمل المعنيين منحه بالتناوب
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 .يمنح يوم راحة تعويضية بنفس المدة في حالة العمل يوم عطلة قانونية
العامل أيضا من حقوق تعويض الساعات اإلضافية في هيئات يستفيد 

ومؤسسات تجارة التجزئة، يحدد يوم العطلة األسبوعية بقرار من الوالي 
  . حسب ضرورة تموين المستهلكين

 
 األجر  مدفوعةالسنوية العطلة 

ال . للعامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة األجر من طرف صاحب العمل 
يمكن التراجع عن هذا الحق في العطلة الذي يحسب على أساس مدة عمل 

 جوان من 30سنوية تمتد من الفاتح جويلية من السنة التي تسبق العطلة، إلى 
 . السنة موضوع العطلة

 .  توظيف جديد نقطة البداية هي تاريخ التوظيففي حالة
 من الشهر األول من التوظيف  يوما مخصصة للعمل15المدة التي تفوق 

 . عند حساب العطلة آامالاتعادل شهر
  

 في شمال البالد 
وال يمكن أن العطلة على أساس يومين ونصف عن آل شهر عمل، تحسب 

  . عن سنة عمليوما  30تتجاوز مدة العطلة 
ذه وه. ل أسابيع عمل تعادل شهر عم4 يوما آاملة أو 24آل مدة تساوي 
 .  ساعة آاملة للعمال الموسميين180المدة مساوية لـ 

 في مناطق الجنوب الجزائري
 .  ايام في السنة10تمنح عطلة إضافية ال تقل عن 

 . تحدد طرق منح العطل الجماعية واالتفاقاتاالتفاقيات 
 متعبة خاصة بالنسبة للعمال الذين يزاولون أشغاال يمكن رفع مدة العطلة

  . على الصعيد الجسماني والذهني
 . ال يمكن تعليق أو قطع عالقة العمل خالل مدة العطلة

 من األجر السنوي اإلجمالي للعامل 1/12تعويض العطلة السنوية يعادل 
 . خالل السنة التي تسبق العطلة
وق خاص بالنسبة لعمال المهن الذين من صنديدفع تعويض العطلة السنوية 

ال يشتغلون عادة بطريقة مستمرة من قبل نفس المستخدم، في هذه الحالة 
 . اشتراكعلى الهيئات المستخدمة إلزاميا االنخراط في هذه الصناديق ودفع 
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 الغيابات 
الغيابات غير تكون خارج نطاق الحاالت المحددة قانونا أو التنظيم، 

غياب التي ال يضيع معها األجر مرتبطة بالتمثيل النقابي حاالت ال. معوضة
 حسب مدد محددة باإلجراءات القانونية أو التعاقدية، وأيضا العمال،تمثيل أو 

ة من طرف المستخدم أو ات التكوينية أو النقابية المرخصبالنسبة للدور
 . مهنيةالآاديمية أو األمتحانات اال

 :  الحق في غياب مدفوع األجر لمدة ثالثة ايامالمناسبات العائلية التالية تعطي
 , زواج العامل* 
 , والدة طفل للعامل مع تبرير بعدي* 
 ,  أحد فروع العاملزواج* 
وفاة األصول والفروع واألقارب من الدرجة األولى أو زوج العامل مع * 

 , التبرير البعدي
 , ختان أحد األبناء* 
 .  المهنيةأداء مناسك الحج مرة خالل الحياة* 

خالل المراحل التي تسبق وتعقب الوالدة تستفيد العامالت من عطلة أمومة 
ويمكن الحصول .  أسبوع متتالية14مدة العطلة . حسب التنظيم المعمول به

على هذه العطلة  بين ستة أسابيع على أقصى تقدير وأسبوع من التاريخ 
تماعي بتعويض ويتكفل الصندوق الوطني للضمان االج. المحتمل للوضع

 %. 100العطلة بنسبة 
يمكن أيضا االستفادة من تسهيالت في إطار الشروط المنصوص عليها في 

 . القانون الداخلي لصاحب الوظيفة
 التكوين والترقية خالل العمل 

زم بالقيام بعمليات تكوين  عامل مل20آل صاحب عمل يشغل أزيد من 
.  تحدده لجنة المساهمةلصالح العمال، حسب برنامجوتحسين المستوى 

 . ويلزم العامل بمتابعة التكوين
العامل الذي يتم اختياره من صاحب الشغل ملزم بالمساهمة النشطة في 

 . عمليات التحسين والتكوين
مع موافقة صاحب الشغل، العامل المسجل لتلقي دروس تكوين أو تحسين 

من عطلة خاصة مهني يمكنه االستفادة من تعديل في وقت العمل أو مستوى 
 . مع حجز منصب عمله
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 25 و 15ويلزم أيضا بتنظيم عمليات تمهين للشباب الذي يتراوح سنه بين 
 . سنة

يعفى صاحب العمل في هذه الحالة من دفع األعباء االجتماعية طوال مدة 
ويستفيد . ويتم التمهين من خالل عقد مكتوب يحدد آل الشروط. عقد التمهين

 شهرا، عن 12 و 6تدفعه الدولة لمدة تتراوح بين المتمرن من شبه أجر 
 . طريق صاحب العمل

 . التمهين مضمون عن طريق هيئة مكونة
 

  :وقف عالقة العمل تغيير،
عندما يضيف القانون، التنظيم، االتفاقيات واالتفاقات تغيير عقد العمل يتم 

. قد ذاتهفي العالجماعية قواعد جديدة لصالح العمال أفضل من تلك الموجودة 
  . في العقد قد تتسبب في تغييرهاإلرادة المشترآة للطرفين 

في هذه . هذه القاعدة بشكل دقيق جدا من طرف العدالة الجزائريةتفسر 
 العدالة ال تفرق بين التغيير الجوهري والتغيير غير الجوهري في عقد الحالة
 . العمل

  . عقد، ولو بسيطبدون موافقة العامل ال يمكن إدراج أي تغيير على ال
  :  عالقة العمل تكون قانونية عندماتعليق

  , في حالة اإلحالة على االستيداع الطرفين، باتفاق* 
 , العطل المرضية* 
 , )الخدمة العسكرية(تأدية واجب الخدمة الوطنية* 
 , القيام بمهمة عمومية انتخابية* 
 , فقدان حرية العامل، قبل صدور حكم نهائي* 
 , ارسة الحق في اإلضرابعند مم* 
 . العطل غير مدفوعة األجر* 

يعاد إدماج العامل في منصب عمله أو في منصب مأجور معادل لمنصبه 
 . قبل الفصل

 
 : تم في حالوقف عالقة العمل ي

 ,  أو اإللغاء القانوني لعقد العملبطالن ال* 
 , نهاية مدة عقد العمل المحدود المدة* 



   
 

 215

 مغادرة منصب  من الحقوق المعترف بها للعامل فياالستقالة، التي تعد* 
 , العمل، بعدة مهلة تعادل مدتها في العادة مدة التجربة

 , العجز التام عن العمل* 
 , التوقف القانوني عن النشاط من صاحب العمل* 
 , التقاعد* 
 , الوفاة* 
 . ةتأديبيألسباب اقتصادية أو الفصل * 

ة بإمكان المستخدم أن يقوم بخفض عدد عندما تتأآد األسباب االقتصادي
 . العمال

خفض العمال بفصل جماعي من خالل فصل فردي متزامن، يتم بعد يتم 
ويمنع على صاحب العمل القيام بتوظيف جديد بنفس . مفاوضات جماعية

 . درجة التأهيل
سوى بعد استيفاء آل السبل األخرى للحفاظ  ال يتم خفض العمال مرة واحدة

واإلحالة على ،  تخفيض ساعات العمل، العمل الجزئي مثل العمل،على
في هذه الحالة، العامل الذي يرفض . التقاعد، التحويل إلى نشاطات أخرى

  . التحويل المقترح يستفيد رغم ذلك من تعويض مقابل تخفيض العمال
 .  على أساس األقدمية، الخبرة والتأهيل لكل منصب عملالفصليتم 

ة العمال الذين يتعرضون لفقدان مناصب عملهم تم وضع جهاز لحماي
 . ألسباب اقتصادية

 
  عمال، ويرغب9تخدم يشغل أزيد من الجهاز على أن آل مسص هذا يحر

يستفيد . ملزم باستعمال آل الوسائل السالفة الذآرفي تعديل مستوى العمل، 
التأمين على  إلى  التقاعد المسبقمنتتراوح  من حماية اجتماعيةالعامل 
همات التأمين على البطالة والتقاعد المسبق بواسطة مسانظام يمول . البطالة

العامل الذي يستفيد من تقاعد . النشاط المستخدمين وعمال آل قطاعات
 . مسبق ليس له الحق في أي تعويض ما عدا العطلة المدفوعة األجر

لقانون ويحدد ا. الفصل ألسباب تأديبية في حالة قيام العامل بخطأ خطيريتم 
  . الداخلي واالتفاقات واالتفاقيات الجماعية األخطاء التي تصنف بالخطيرة

احترام اإلجراءات المحددة في القانون والنظام الداخلي، ب يتم الفصل
 : وخاصة

   ,    اإلعالن المكتوب لزوما لقرار الفصل* 
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 .  أن يكون مرفوقا بأحد عمال المؤسسةلقاء العامل المفصول الذي يمكن* 
طرق تسوية نزاعات العمل الفردية في آليتين ويمكن أن تحدد في تتمثل 

  : االتفاقيات واالتفاقات الجماعية للعمل
ؤوله المباشر بالنزاع، الذي يجب أن العامل مسيطلع : الطريقة الداخلية* 
 أيام، وفي حال عدم الرد خالل المدة المحددة يتوجه 8خالل عليه رد ي

 المكلفة بالمستخدمين أو إلى المستخدم مباشرة، وعليه العامل إلى الهيئة
 . يوما آتابيا، مبينا رفضه الكامل أو الجزئي المحتمل15اإلجابة خالل 

في حالة فشل الطريقة الداخلية، يجب حل النزاع عن : الطريقة القضائية* 
  في حال، أو أو التسوية القضائيةطريق القضاء، ما عدا في حالة اإلفالس

خارج إقليم مفتشية العمل المختصة، وفي هذه يقع ر إقامة المدافع أن مق
  : الحالة

 عن 2ـ يتم اللجوء لمحاولة صلح أمام مكتب الصلح، المكون من ممثلين 
           ,  عن الهيئة المستخدمة2العمال وممثلين 

ـ في حال فشل محاولة الصلح، يقوم مكتب الصلح بطلب من العامل، عن 
 , العمل بإرسال محضر بعدم المصالحةطريق مفتش 

التي الجهة المعنية بإشعار المحكمة المختصة في القضايا االجتماعية، تقوم ـ 
  , يرأسها قاضي مختص يساعده مستشارين من العمال والمستخدمين

 . االختصاصما يتعلق ب، ما عدا فيمطاف رأول وأخآ ـ تعقد المحكمة إذن
وليس نادرا رؤية القاضي  في صالح العامل يتجه اإلجتهاد القضائي ليكون

العامل ودفع أجوره المستحقة وتعويض الضرر وهو يأمر بإعادة إدماج 
. الذي لحقه، وهذا رغم التسهيل الموجود في اإلجراءات في هذا المجال

 . الحترام اإلجراءاتالقضاة يولون عناية خاصة 
 العمل التي تتسبب األخطاء الخطيرة حسب مفهوم القانون الخاص بعالقات

 :  أو تعويض هيإشعارفي الفصل بدون الحصول على 
 , األخطاء الجنائية المرتكبة خالل العمل* 
 , الرفض بدون مبرر مقبول لتنفيذ التعليمات المرتبطة بااللتزامات المهنية* 
 , إفشاء األسرار المرتبطة بالنشاط المهني* 
 ,  خرقا لإلجراءات القانونيةالمشارآة في توقف جماعي عن العمل يسبب* 
 , أعمال العنف* 
 , استدعاء معلن مطابق لإلجراءات القانونيةرفض تنفيذ أمر * 
 . استهالك الكحول أو المخدرات في مكان العمل* 
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في أعلى مستوياتها تعتبر أن الحاالت جدير بالتوضيح أن العدالة الجزائرية 
( بار من طرف صاحب العملخذ باالعتالخطيرة التي تؤالوحيدة لألخطار 

هي تحديدا الحاالت السبع لألخطاء القانونية ) التي تؤدي إلى فصل العامل
 . المذآورة سابقا باستثناء األخطاء األخرى التي يحددها القانون الداخلي

الحاالت األخرى لألخطاء الخطيرة التي يحددها القانون الداخلي للمؤسسة 
 . تؤدي إلى الفصلتصبح عديمة األثر وال يمكن أن 

شهادة عمل للعامل إلزاما مع اإلشارة إلى تاريخ توظيفه وتاريخ إنهاء تمنح 
  . مهامه والمناصب التي شغلها والفترات الموافقة لذلك

 ا مدتهن قيامه بأخطاء خطيرة له الحق في عطلةالعامل الذي يفصل من دو
 . يةمبدئيا مساوية لفترة التجربة المتناسبة مع درجته المهن

 مدفوعة األجر  الحق في ساعتين قابلة للتراآمخالل هذه المهلة للعامل
  . للبحث عن وظيفة أخرى

م بدفع تعويض إجمالي  بالقياالتحرر من منح العطلةيمكن صاحب العمل 
  .  أيضا في حالة التوقف عن النشاطويمنح هذه العطلة. يعادل العطلة

ة تغيير الوضعية القانونية لصاحب في األخير يجب اإلشارة إلى أنه في حال
وهو الوضع في حاالت اإلستحواد أو قائمة عالقات العمل التستمر العمل، 

  . شراء الشرآة
 

  الحماية االجتماعية، التقاعد، البطالة   2.18
هذا النظام طابعا يكتسي . نصوص آثيرةتحكم نظام الحماية في الجزائر 

تماعي سلطات وصالحيات خاصة صناديق الضمان االجطي لإلزاميا ويع
  . في نظر القانون العام

 
  واالنتساب الخضوع

بما فيه الخواص الذين يوظفون (آل صاحب عمل شخص طبيعي أو معنوي
لحسابهم  وآذا العمال غير األجراء الذين يعملون الحسابهم الخاص أشخاص

ة ملزمون بتوجيه طلب انتساب لوآالة الضمان االجتماعي للوالي) الخاص
 .  بداية نشاطهمليميا خالل العشرة أيام التي تليالتابعين لها إق

مارات المقدمة الخاص باالنتساب، إلى جانب االستهذا الطلب يجب أن ترفق 
من الضمان االجتماعي ببعض الوثائق مثل القانون األساسي للشرآة 

  . والسجل التجاري، رقم التسجيل لدى مصالح الضرائب، إلخ
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ملزم بتوجيه طلب انتساب لكل أجير خالل العشرة األيام التي صاحب العمل 
تلي توظيفه، إلى هيئة الضمان االجتماعي الواقعة في الدائرة المختصة 

 . إقليميا
 : ويجب أن يتضمن ملفه الوثائق التالية

   , )استمارة(طلب تصريح انتساب للمؤمن اجتماعيا* 
 ,  مقر بلدية والدتهمستخرج من شهادة ميالد المؤمن تستخرج من* 
 .  شهادة عائلية للحالة المدنية إذا آان المؤمن له متزوجا* 

في حالة عدم التصريح بانتساب العامل في اآلجال المطلوبة، يمكن أن 
األجير من انتساب مباشر بطلب  يستفيد يتعرض صاحب العمل لعقوبة، و

  . منه أو من طرف دوي حقوقه
بسبب عدم التصريح بالخضوع وبسبب صاحب العمل لعقوبات، يتعرض 

  . عدم التصريح بالعمال
م صاحب العمل بتوجيه  يوما التي تعقب نهاية آل سنة مدنية يلز30خالل 

تبين ألجور واألجراء إلى وآالة الضمان االجتماعي تصريح اسمي با
األجور التي تلقوها من اليوم األول إلى غاية اليوم األخير من السنة، مبلغ 

 . اآات المحصلةاالشتر
وفي حال عدم القيام بالعمل السابق ذآره، يمكن لهيئة الضمان القيام بتحديد 

 بصفة مؤقتة على أساس االشتراآات المدفوعة شهريا، من مبلغ االشتراآات
الثالثي أو السنة الماضية، على قاعدة جزافية محسوبة وفق آل عوامل 

       .   التقييم
، وزيادة على ذلك %5فة مؤقتة يتم رفعه بنسبة مبلغ االشتراك المحدد بص

عدم  بيمكن أن يتسب. على االشتراآات المستحقة% 10يدفع عقوبة بنسبة 
التصريح بانتساب عامل في غرامة مالية لصاحب العمل يتراوح قدرها بين 

 دج على آل عامل غير مصرح بانتسابه وبالسجن من 20000 و10000
 الجنسيات الذين يمارسون مختلفخاص من  آل األش.شهرين إلى ستة أشهر

 . ينتسبون إجباريا للضمان االجتماعينشاطا مأجورا أو مماثال 
  

 التقاعد 
يوجد نظام واحد للتقاعد في الجزائر يعتمد على وحدة القواعد المتعلقة 

 ةعيبذا طمنحة التقاعد تمثل . بالحصول على الحقوق واالمتيازات والتمويل
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منحة مباشرة تمنح للعامل، أو منحة يمثل التقاعد . ايعمر وا، شخصيةنقدي
   . للزوج على قيد الحياة أو لليتيم أو األصول
 : لالستفادة من منحة التقاعد، على العامل

 سنة بالنسبة 55 سنة على األقل بالنسبة للرجال و60أن يكون عمره * 
 , للنساء

 .  سنة على األقل15يكون قد عمل لمدة * 
أن يستفيد من التقاعد مع التمتع المباشر قبل السن مكن العامل  ذلك، يخالل

  : المذآورة عندما يبرر
    , %)100( سنة من العمل فعلية دون شرط السن32* 
 ). نسبيا( سنة بطلب منه50 سنة عمل فعلية بداية من 20* 

 الشغل بدرجة إزعاج السن مرتبطة يوجد رخصة بخصوص شرط
كلية ونهائيا عن العمل، وصفة قدماء المجاهدين، الممارس، وعدم القدرة ال

 . ، إلخ)شهداء حرب التحرير الوطني(أبناء وبنات الشهداء
العامل إلى سن التقاعد، بدون أن يكون قد توفرت له شروط عندما يصل 

 5العمل واالشتراك، يستفيد من الموافقة على سنوات تأمين في حدود 
 12لى عاتقه مساهمة دعم لمدة شريطة أن يأخذ صاحب العمل عسنوات، 

 باإلضافة إلى ضريبة جزافية تعادل  سنوات5لمدة سنويا مساهمة شهرية 
 .  الخاضع لالنتساب عن آل سنة دعمثالث مرات األجر الشهري
من معدل األجر الشهري للخمس سنوات %  2,5قيمة منحة التقاعد محدد بـ

من  % 80%=2,5×  سنة32: مثال(األخيرة في عدد سنوات االنتساب
باستثناء قدماء المجاهدين الذين ). معدل األجر خالل سنوات االنتساب

منحة كون  تفضال عن ذلك ال يمكن أن% 100نهم الحصول على يمك
و أآثر منه أمن قيمة األجر الوطني األدنى المضمون % 75أقل من التقاعد 

 .  مرة15
         

 تنظيم التأمين على البطالة 
ان منصب العمل الذي سببته عملية إعادة هيكلة االقتصاد أمام خطر فقد

الجزائري سيما خوصصة الشرآات العمومية، وضع المشرع إجراءات 
 . لحماية العمال

فقدوا حيث يتوجه التأمين على البطالة لعمال القطاع االقتصادي الذين 
ال تعني األجراء الذي و. مناصب عملهم بطريقة قصرية ألسباب اقتصادية
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ئك الذين بإمكانهم الحصول على تقاعد ة للتقاعد أو أولغوا السن القانونيبل
قل من نصف المدة ألمسبق، أو الذين فقدوا عملهم بصفة مؤقتة أو جزئية 

 . القانونية للعمل
 تسيير التأمين على البطالة إلى صندوق مستقل هو الصندوق الوطني وأوآل

 . للتقاعد على البطالة
 . الصندوق من قبل األجراء وأصحاب العملويتم تمويل نفقات 

والجزء %) 0,5(من طرف العمالجزئيا تمويل التأمين على البطالة يتم 
المستخدمين في العديد من قطاعات %). 1,75(األخر من صاحب العمل

حصته النشاط بمن فيهم الدولة، يدفعون لصالح العامل الجزء الذي يمول به 
 . تمويل التأمين على البطالةفي الضمان االجتماعي المحول ل
 عليها القانون  في الدفع هي تلك التي نصالشروط واإلجراءات ودورية

 . لتحصيل اشتراآات الضمان االجتماعي
صاحب العمل الذي يتوقف عن النشاط أو يخفض عدد العمال طبقا لتأآيد 
مفتشية العمل يجب أن يقدم للصندوق الوطني للتأمين على البطالة قائمة 

يجب تقديم . دون من نظام التأمين على البطالةيفصلة بأسماء الذين سيستفم
لمفتشية العمل للموافقة القبلية وإلى الوآالة المحلية للتشغيل هذه القائمة 

 . لتسجيلهم في قائمة طالبي العمل
يلزم صاحب العمل بدفع مساهمة لفتح الحقوق لكل العمال الذين لهم أقدمية 

من أجرة شهر لكل سنة  % 80التي تحسب على أساس  سنوات، و3تتجاوز 
 .  شهرا من األجور12أقدمية، في حدود 

وتتم مناقشة آيفيات الدفع مع هيئة التأمين على البطالة، وفي آل الحاالت ، 
ألجر لكل عامل معني آتسبيق عن يلزم صاحب العمل بدفع شهرين من ا

  . ريخ توقيع االتفاقية شهر، بداية من تا24 تتجاوز ال الدفع التي أجال
األجير المستفيد من التأمين على البطالة له نفس حقوق الحماية االجتماعية 

 . التي يستفيد منها العمال
 

 ، الدفع، المراقبة والمنازعاتالوعاء
من مجموع عناصر األجر أو المساهمة في الضمان االجتماعي  يتكون وعاء

  : المداخيل الناتجة عن العمل، باستثناء
      , )األجر الوحيدمنحة التمدرس، تعويض (الخدمات ذات الطابع العائلي* 
 , ...)عالوة السلة، تعويض السيارة(تعويضات تمثيلية للمصاريف* 
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تعويض الفصل، تعويض الذهاب (منح وتعويضات ذات طابع إشتثنائي* 
 , ...)إلى التقاعد

سكنات جاهزة (ةتعويضات مرتبطة بظروف استثنائية للسكن والعزل* 
 , ...)متنقلة، نظام العمل بالتناوب

األجر الخاضع للمساهمة ال يمكن أن يكون أقل بأي حال من األحوال من * 
 , األجر الوطني األدنى المضمون

 التي تساوي أو تقل عن األجر الوطني األدنى  والريوعبالنسبة للمعاشات* 
 . االشتراآاتالمضمون، ال يدفع أصحابها تلك 

 : مقسمة آاألتي،%35بـ االشتراآات في الضمان االجتماعي تقدر نسبة
 . على عاتق العامل% 9على عاتق صاحب العمل و % 26
 

حصة  %المجموع 
 %العامل

حصة المستخدم 
% 

 الفروع 

14,00 
1,25 

16,00 
1,75 
1,50 
0,50 

 

1,50 
 

6,50 
0,50 
0,50 

.. 
 

12,50 
1,25 
9,50 
1,25               
1,00 
0,50 

الضمان االجتماعي              
المرض     /حوادث العمل

  التقاعد
 التأمين على البطالة  

  التقاعد المسبق             
حصة صندوق الخدمات 

                االجتماعية
 المجموع  26,00 9,00 35,00

     
 الدفع 

ى صاحب عل. دفع االشتراآات االجتماعية المفروضة على صاحب العمل
العمل القيام باالقتطاعات على الحصص المترتبة على العامل خالل دفع آل 

اشتراآات الضمان االجتماعي في تكون . لعامل االحتجاجال يحق ل. أجر
شكل دفع موحد من طرف صاحب العمل إلى هيئة الضمان االجتماعي 

  : التابع لها إقليميا
 آل ثالثي مدني إذا آان صاحب لالثين يوما األولى التي تلي أجاخالل الث* 

 ,  عمال10العمل يشغل اقل من 
 آل شهر إذا آان صاحب العمل الثين يوما األولى التي تلي أجالخالل الث* 

 .  عمال9يشغل أآثر من 
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رفع قيمة االشتراآات إلى عدم دفع اشتراآات الضمان االجتماعي يؤدي 
 %.  5بنسبة 

 ة مراقبال
 موضوع عملية رقابة من طرف أعوان آل صاحب عمل يمكن ان يكون

محلفين تابعين لهيئات الضمان االجتماعي المعتمدة من طرف الوزارة 
يلزم . هؤالء القسم أمام المحاآميؤدي . المكلفة بالحماية االجتماعي

ن والعمال بتقديم آل الوثائق والمعلومات الضرورية ألعوان الخاضعو
 . مهنيوعلى األعوان التزام السر ال. الرقابة

 
 النزاع 

 2 الصادر في 15ـ83إجراءات القانون رقم تحكم نزاع الضمان االجتماعي 
  . عدة مراتتعديالت  الذي أدخلت عليه 1983جويلية 

 : هذا القانون يفصل بين ثالث أنواع من النزاعات
 النزاع الطبي، الذي يعني النزاعات المتعلقة بالحالة الصحية للمؤمنين ـ1

      ,وذوي حقوقهم
 النزاعات التقنية، وتعني آل النشاطات الطبية التي لها عالقة مع الضمان ـ2

 . االجتماعي
 :  النزاع العامـ 3
 ,   عدم االنتساب، ألنه إجباريـ
 ,  عدم التصريح باالنتساب لعامل أو عدة عمال لدى الصندوق المختصـ
 ,  عدم دفع االشتراآات يمكن أن تنجر عنها متابعة قضائيةـ
 عدم دفع االشتراآات في األوقات واآلجال المحددة بالقانون ينجم عنه زيادة ـ

 , وعقوبات تأخير معتبرة
 االحتجاج على مبلغ األجر المصرح به الذي يشكل قاعدة حساب وعاء ـ

 , االشتراك
 .  عدم التصريح بحادث عمل أو مرض مهنيـ

ل االحتجاجات المبدأ المنصوص عليه في القانون إلى أن ترفع آيرمي 
الناتجة عن نزاع عام أمام لجنة الطعن قبل عرضها على المحاآم 

  ).محكمة واقعة في دائرة االختصاص اإلقليمي(المختصة
 لجنة الطعن الوالئية 



   
 

 223

طلبات تخفيض العقوبات  أولية ونهائية في االلجنة أحكامهذه تصدر 
  :  ويلجأ إليها تحت طائلة عدم القبول.والزيادات

يتعلق بتفاصيل اإلخطار باالحتجاج، إذا آان هذا  شهرين بعد خالل* 
  , خدمات الضمان االجتماعي

خالل مهلة شهر بالنسبة لكل ما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بتفاصيل * 
 . االنتساب، وتحصيل االشتراآات، الزيادات وعقوبات التأخير

  : اإلخطاريتم 
   ,سواء برسالة مسجلة مع إفادة باالستالم* 
 . سواء بطلب مودع لدى أمانة اللجنة مقابل استالم وصل* 
 

 اللجنة الوطنية للطعن المسبق 
القرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية يمكن إخطار هذه اللجنة بخصوص 

 . التأخر والزياداتتلك المتعلقة بعقوبات ما عدا لكل النزاعات األخرى 
 مطابقة لتلك المذآورة أعاله المهل وطرق اإلخطار بالنسبة لهذه األخيرة

 . بالنسبة للجنة الوالئية
 .  يوما بداية من تاريخ اإلخطار30يجب أن تتأسس في مهلة 

  .  التالية15محاضر هذه اللجان للوصاية خالل ترسل 
األولية، يتم رفع  آل طرق الطعن مع استنفادفي حال استمرار االحتجاج 

 . القضية أمام المحاآم المختصة إقليميا
يجب إخطار المحكمة خالل الشهر الذي يتبع تبليغ القرار لصاحب القرار أو 

 .  أي جواب بداية من طلب الطعن الذي لم يلقخالل األشهر الثالثة
 يتحرك و مفضالا دائنرغم هذه اإلجراءات تبقى هيئة الضمان االجتماعي 

 : ضد صاحب العمل المبلغ قانونا
     , سواء عن طريق الورد* 
 , اإلجبارسواء بطريقة * 
أو الحجز أو حجز األمالك غير أو بإجراءات أخرى مثل اإلخطار * 
 . قولة، الخنالم

 من قبل مدير هيئة الضمان االجتماعي الذي يوقع على طريقة الوردتتخذ 
، ثم تصبح قابلة للتنفيذ من قبل هذه الوثيقة تؤشر .مجموع المبالغ المطلوبة
 الضرائب المباشرة الذي يقوم بتنفيذها آأن األمر الوالي ثم تحول إلى قابض

 . يتعلق بتحصيل جباية
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طريقة اإلجبار هي األخرى من قبل مدير هيئة الضمان االجتماعي، ثم تتخذ 
من هذا القرار يجسد تؤشر وتوقع من رئيس المحكمة المختصة إقليما، 

    .  مثل األحكام القضائيةوتنفذ. طرف عون الرقابة المحلف
      

 المستشار المستقل وعقد العمل 
ال توجد إجراءات خاصة بالمستشار المستقل في القانون الذي يحكم عالقات 

المستشار المستقل هو خبير في قطاع محدد بدقة يقوم بتقديم خدمات . العمل
 . يمكن أن يكون شخصية طبيعية أو معنوية. خارج عقود العمل

، والهيئة أته آما هوتم مكاف جزائرية تاألمر بمستشار من جنسيةعندما يتعلق 
 من أجره في شكل ضريبة على الدخل ا جزافياالمستخدمة له تقتطع مبلغ

 . اإلجمالي
% 24غير مقيم، يتم اقتطاع أما إذا تعلق األمر بمستشار من جنسية أجنبية 

 إذا آان مقيما يتم التعامل . من طرف الهيئة المستخدمةنسبة من المصدر
يكون خاضعا لنفس الحقوق . عامل مع المستشار الجزائريمعه مثل الت

ون حاصال على بشرط أن يك. والواجبات حسب طبيعة شكل ممارسة مهنته
  . الهيئةرخصة إقامة أو ترخيص

  
   القانون األساسي للعمال المغتربين   3.18

 قانون العمل 
 في القطاع االقتصادي 
الة األجنبية عندما ال يجد أن يلجأ إلى توظيف العميمكن صاحب العمل 

  . عمالة وطنية بنفس المؤهالت
في السابق لم يكن . من مستوى التقنيين إال العمال مبدئيا ال يمكن توظيف

بإمكان األجانب العمل إال بالنسبة لرعايا الدول التي تربطها اتفاقيات مع 
عة الجزائر أو أصحاب اللجوء السياسي ولكن توجد استثناءات مرتبطة بطبي

 . النشاط
للتمكن من العمل واإلقامة في الجزائر، على العامل األجنبي أن يحصل على 

مدة تقدر . رخصة أو تصريح مؤقت للعمل وبطاقة مقيم بعد تقديم عقد عمل
طلب بطاقة اإلقامة لمحافظ الشرطة يقدم . رخصة العمل بسنتين قابلة للتجديد

إيواء، وعقد العمل، وشهادة المختص إقليميا مرفق بنسخة من جواز السفر، 
   . مدة بطاقة اإلقامة هي نفس مدة عقد العمل. صور وطوابع جبائية
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 ساعة في 48صاحب العمل ملزم بإعالم مصالح التشغيل المختصة، خالل 
وعليه أن يقدم قائمة بأسماء العمال األجانب خالل . حالة فسخ عقد العمل

 . األشهر الثالثة األولى من آل سنة
 

 لمصالح العمومية في ا
مصالح الدولة والجماعات المحلية اللجوء إلى تعيينات في شكل عقود يمكن ل

ويتعلق األمر على وجه الدقة بالمدرسين من مستويات . للعمال األجانب
العقد االبتدائي مدته القصوى سنتان ويمكن تجديدها عدة . عالية ومكونين

ن للسلطات الجزائرية في فوويخضع العمال الموظ. أقصاها سنةمرات لمدة 
وال يمكنهم ممارسة نشاطات سياسية، ولهم نفس الحقوق أداء مهامهم 
 . ننفس الواجبات التي يخضع لها نظراؤهم الجزائريوويخضعون ل

 
 الجباية 

 : حسب التشريع الجبائي الجزائري، الذين لهم إقامة جبائية في الجزائر
 ,  كن لمدة ال تقل عن سنةاألشخاص من جنسية أجنبية الذين لهم س* 

األشخاص الذين يحصلون أرباحا أو مداخيل خاضعة للضريبة في * 
 . الجزائر بواسطة اتفاقية دولية متعلقة باالزدواج الضريبي

 : بالنسبة لألجراء عندما يتعلق األمر
بشرآة أجنبية ليس لها إقامة مهنية دائمة في الجزائر لكنها تشغل عماال * 

المستحقات الخاضعة للضريبة  ملزمة خالل دفع األجور وأجانب، الشرآة
عندما يتعلق  % 20 بنسبة االقتطاعيتحدد هذا . بتطبيق اقتطاع من المصدر

األمر بالعمال التقنين والتأطير الذين ينشطون في بعض 
طبية، المحروقات، المعادن، الصناعات الدوائية والتجهيزات ال(القطاعات
 . دج80000 على عائد شهري خام اقل من صلون، إذا آانوا يح)السياحة

بشرآة خاضعة للقانون الجزائري أو شرآة أجنبية لها أقامات دائمة في * 
الشرآة تطبق أيضا اقتطاع من المصدر على األجور حسب السلم . الجزائر

 . المعمول بالنسبة لألجراء المحليين
  

 ترحيل األجور 



                                                                                                       
 

 226

 حق تحويل أجره، عليه أن يكون العامل األجنبي الذي يريد الحصول على
 عمل مؤقت وعقد عمل قانوني  على رخصة عمل او تصريححاصال

 . أو الوزارة المكلفة بالعمل/ العمومي وةللوظيف العامة ومؤشر من المديرية 
نفس اإلمكانية للعمال الذين ال يخضعون لشرط الحصول على تصريح تمنح 

   . العمل ولهم وصل التصريح
 
 
 

 مبدأ 
 قابل للتحويل وأخر يدفع بالدينار الجزائري يحدد كون األجر من جزءيت

  . بحرية بين صاحب العمل والعامل األجنبي
 : يجب أن يكون العامل األجنبي

 , موظفا من إدارة أو متعامل اقتصادي خاضع للقانون الجزائري* 
 , )نموذج مسلم من بنك التوطين( استمارة طلب تحويليمأل* 
 , ة طبقا لألصل من عقد العملتقديم نسخ* 
 , تقديم نسخة طبقا لألصل لرخصة العمل* 
تقديم آشف شهري للراتب خاص بتحويل األجر مسلم من صاحب العمل * 

 . في نسخة أصلية واحدة
 

 استثناءات
           : وتشمل هذه األخيرة

 .العمال األجانب الخاضعين إلتفاقية موقعة بين حكومتهم أو هيئة دولية* 
    .  هؤالء يخضعون لقواعد خاصة محددة في إطار االتفاقية

العمال األجانب الذين يعملون لدي شرآات أجنبية عاملة في الجزائر في * 
 . إطار تنفيذ عقد عمل أو أداء خدمة، يكون هؤالء خاضعين لشروط العقد

الذين ال يتوفرون على صفة أجراء وهم في مهمة قصيرة العمال األجانب * 
ويخضعون لشروط التحويل المحددة في . فوعة جزافيا أو لجزء من الوقتمد

 . العقد
يقومون والذين  )قتمؤ(ال األجانب المستخدمين بشكل تكميلي العم* 

 .  بعنوان نشاطات أخرىتبتحويال
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 الجزائري منتجة شرآات خاضعة للقانونالعامل األجنبي المساهم في * 
 . لسلع أو خدمات

 
 عي الضمان االجتما

يقوم  وجزائريخارج االتفاقيات، األجير األجنبي خاضع للتشريع ال
  . االقتطاعات آما بالنسبة للجزائريينبمستخدمه 

. مانيا، وفرنساتم توقيع اتفاقيات مع بعض الدول مثل بلجيكا، تونس ورو
 بالبقاء منتسبا لصندوق الضمان االجتماعي الذي آان وتسمح للعامل المنتدب

 . دة معينة محددة في االتفاقيةتابعا له لم
 لصندوق الضمان نمنتسبون يبقى العمال المغتربوبة لفرنسا، بالنس

االشتراآات تدفع . االجتماعي األصلي قبل تحويلهم في حدود ثالث سنوات
من الصندوق األصلي تبرر عدم وتسلم شهادة . المحصلة للصندوق الفرنسي
    .الدفع للصندوق الجزائري

    
 نظام القضائي الجزائري ال. 19

  نظرة عامة    1.19
  الخصائص األساسية   1.1.19

تستجيب العدالة لمطالب متعددة ومختلفة، تستجيب لمبادئ أساسية للتنظيم 
 . والسير التي تضمن استقالليتها

ولضمان تنظيم جيد للعدالة، من الضروري أن يتم احترام المبدأ األساسي 
.  يمثل المفتاح الرئيسي لعمل السلطات العموميةللفصل بين السلطات، الذي

هذه يضمن و.  وحيادهااستقاللية العدالةينبثق مبدآن آخران، وهما ومنه 
 سلطة القضائيةالمبادئ القانون وهي نتيجة طبيعية لمبدأ التسلسل السلمي لل

 .لى قاعدة الدرجة المزدوجة للتقاضيع
ي هي المساواة أمام العدالة المميزات الرئيسية للنظام القضائي الجزائر

. وحياد القاضي، الذي يعد مستقال من الناحية النظرية وال يخضع إال للقانون
وتشكل العدالة خدمة عمومية تضمن مجانية الخدمات التي تقدمها في إطار 

 . تأدية مهامها
    

  التنظيم القضائي   2.1.19
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 ح العدالة التي شرعقراءة في النصوص التشريعية األخيرة المتعلقة بإصال
 تعطي فكرة محددة عن إرادة السلطات العمومية 1999فيها منذ سنة 

الواضحة في تحسين تنظيم وسير العدالة بصفة معتبرة، وترقية تأهيل 
. القضاة وأعوان العدالة وهذا بهدف التأسيس التدريجي لدولة القانون

ول تنظيم  ليظهر نص جديد ح2005وبالتالي آان الزما انتظار سنة 
 . القضاء

التنظيم القضائي، نظامين قضائيين، النظام القضائي العادي والنظام يتضمن 
   .القضائي اإلداري

القضاء من الدرجة النظام القضائي العادي المحاآم التي تشكل يشمل 
ويوجد بعد ذلك المجالس التي تمثل هيئات استئناف لألحكام . األولى

لى الهرم توجد العليا التي تمثل بموجب وفي أع. الصادرة عن المحاآم
 الهيئة المنظمة لنشاط المحاآم والمجالس وتمارس أيضا دورا 1996دستور 

، تم في إطار إصالح العدالة. معياريا من خالل السهر على حياد القضاء
نظامها الداخلي  صدر  وراالستقاللية المالية والتسييمنح المحكمة العليا 
   . 2005بمرسوم رئاسي سنة 

المحاآم أما النظام القضائي اإلداري فهو يشمل، آدرجة أولى للقضاء، 
اختصاص هذه األخيرة مسير . 1998ها لسنة اإلدارية التي يرجع إنشاؤ

دائما بصفة انتقالية من طرف الغرف اإلدارية لدى المجالس، وعلى رأس 
القضاء هذا النظام نجد مجلس الدولة، الذي يمثل الهيئة المنظمة لنشاط 

اإلداري، من خالل ضمان وحدة القضاء اإلداري والسهر على احترام 
حكومة استشارات للمجلس الدولة يقدم بالموازاة مع دوره القضائي، . القانون

 . من خالل إعطاء رأيه في مشاريع القوانين
 .  االستقاللية المالية والتسييرلمجلس الدولةوعلى غرار المحكمة العليا، 

، 1996خالل تعديل الدستور سنة  في النظام القضائي ازدواجيةتم إدراج 
) بمن فيهم الرئيس( قضاة7 مشكلة من ازعنتسمح بتأسيس محكمة وهذا ما 

من بين قضاة المحكمة العليا ، يعين نصف هؤالء القضاة 1998نة س
هذه المحكمة أحكامها في تصدر . دورية ومجلس الدولة وتكون الرئاسة 

د إخطارها بالنزاعات التي تدخل في إطار النظام القضائي  أشهر بع6مهلة 
 . قراراتها غير قابلة للطعن. العادي واإلداري
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اإلصالحات المدرجة منذ التعددية السياسية والحريات العامة بإلغاء سمحت 
  . آل أنواع القضاء الخاص او االستثنائي

 
   المحاآم في النظام القضائياختصاص  3.1.19
وتنقسم إلى أقسام وتمثل . كمة القضاء األساسي للقانون العامالمحتشكل 

القضاء من الدرجة األولى في الجانب المدني، االجتماعي والعائلي، األمالك 
 بالنسبة للقصر، في المجال قولة، البحري، التجاري، االستعجالغير المن
 ).المخالفاتالجنح، (الجنائي

) ل االجتماعي وبالنسبة لألحداثفي المجا(ماعدا في وجود إجراءات عكسية
   . المحكمة على قاضي واحدتقوم 

أحكاما جماعية في الدعاوى المرفوعة ضد األحكام الصادرة المجلس يصدر 
مدنية، جنائية، اتهام، استئناف، (عن المحاآم األولية وتتضمن عدة غرف

  ). يةالقضايا العائلية،  األحداث، االجتماعية، العقارية، البحرية والتجار
  

  المحاآم في النظام اإلدارياختصاص  4.1.19
ويحدد . المحاآم اإلدارية قضاء الحق العام في المجال اإلداريتشكل 

اختصاصها بواسطة مقياس نظامي يحكم بموجبه في آل النزاعات التي 
 . تكون اإلدارة طرفا فيها

م يمثل هيئة للدعوة في األحكا. مجلس الدولة له دور قضائي مزدوج
وهيئة ) الغرف اإلدارية في الوقت الحالي( الصادرة عن المحاآم اإلدارية

  . نقض بالنسبة ألحكام مجلس المحاسبة
وله أحكاما نهائية في الطعون باإللغاء المؤسس ضد قرارات تنظيمية أو 

، وهيئات عمومية )وزارات(ن السلطات اإلدارية المرآزيةصادرة عفردية 
 . نيةوطنية ومنظمات مهنية وط

من التصرفات قانونية متعلقة بتقدير طعون الالوالمتعلقة بالتفسير طعون ال
 . صالحيات مجلس الدولة

 
    أعوان العدالة 5.1.19
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المساعدون، القضاة، : إلى ثالثة فئاتينقسم األفراد المؤطرون للعدالة 
 . نوالموظفو
ئي النظامين القضا(على العكس من ازدواجية القضاء بين : القضاة

، سلك القضاة موحد تحت سلطة المجلس األعلى للقضاء ويتكون )واإلداري
النيابة قضاة المحاآم وقضاة : من المهنيين فقط الذين يشكلون مجموعتين

 . العامة
 في إطار 2004القانون األساسي للقضاة إلعادة صياغة سنة تعرض 

ترجمت تي تعزيز استقاللية القضاة، اإلصالحات ال إلى اإلصالح الرامي 
تم دور المجلس األعلى للقضاء الذي أصبح يتمتع باالستقاللية المالية بتعزيز 
 .  في تشكيلته المنتخبةتوسيع

نشاط مساعدي العدالة في شكل مهن حرة تحت السلطة يمارس : نالمساعدو
: تضم هذه الفئات. ة وزارة العدالةالمباشرة لمجلس تنظيم لكل فرع ووصاي

، ، محافظي البيع، الخبراءنن، المحضرين القضائييالمحامين، الموثقي
         . والمترجمين الوآالء اإلداريين القضائيين 

وزارة العدل في برنامج إعادة صياغة آل القوانين األساسية شرعت 
  .ونصبت لجان مختلطة لمطابقة النصوص مع تطور الظرف وانفتاح السوق

 :نقسم هؤالء إلى صنفينباعتبارهم مساعدين للقاضي، ي: الموظفون
آاتب الضبط الذي يعد موظفا مدنيا مكلفا بإدارة المصالح اإلدارية : أوال

 . والتسيير المالي للمحاآم
الشرطة القضائية، سلك مكون أساسا من موظفي األمن الوطني، : ثانيا

الدرك الوطني، وأشخاص آخرين معينين مهمتهم تتمثل في استخالص 
وجمع وسائل اإلثبات، والتعرف على المنفذين وتنفيذ المخالفات الجنائية، 

. تفويضات المحاآم المختصة طبقا للقانون وتحت سلطة وآيل الجمهورية
ووفق اإلصالح األخير لقانون اإلجراءات الجنائية، تدعمت سلطات الشرطة 

  .القضائية بشكل معتبر، تحت رقابة غرفة االتهام
 

    النزاع الجبائي2.19
ع الضريبي مجمل الخالفات التي تكون بين المكلف بالضريبة يشمل النزا

أن تتحرك لطلب تصحيح الخطأ التي أرتكب في ويمكن . واإلدارة الجبائية
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 لصالح حق ناتج عن إجراء قانوني أو تنظيمي، أو حق المكلف بالضريبة
 . إلى خصم أو تخفيف دين ضريبي باللجوء إلى اإلدارة

ائية العالقات بين المكلف بالضريبة واإلدارة قانون اإلجراءات الجبيعرف 
ويحدد قواعد إجراءات النزاع الخاصة باإلدارة ومختلف القوانين الجبائية 

  . الجزائرية
 ايحتج على الضريبة المفروضة عليه يقدم طعنالمكلف بالضريبة الذي 

يخطر من خالله مدير الضرائب للوالية التي يكون خاضعا فيها . ا أولياإداري
للضريبة أو مدير مديرية المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين بالضريبة 

 . التابعين لهذه الهيئة
 :قبول االحتجاج آاألتيبصفة عامة، اإلدارة الجبائية تقدر 

 
  

 طبيعة االحتجاج  المهلة  ج.إ.ق.المادة
 ديسمبر من السنة التي تعقب سنة 31 1.72

 تحصيل الكشوف 
المستوفاة الضرائب 

 ورد طريق العن
 ديسمبر من السنة التي تعقب سنة 31 2.72

 إرسال اإلنذارات المصححة
خطأ إرسال 

 اإلنذارات 
 ديسمبر من السنة التي تعقب السنة 31 3.72

التي يكون المكلف قد تعرف على تزوير 
 أو عمل مزدوج 

التزوير أو العمل 
 المزدوج

 ديسمبر من السنة التي تعقب تلك 31 3.72
 جلت فيها عملية االقتطاع التي س

طاع من االقت
المصدر الضريبة 

على الدخل 
. أ/ اإلجمالي
 الشرآات

 ديسمبر من السنة التي تعقب تلك 31 4.72
 . التي دفعت خاللها الضريبة

ضريبة مدفوعة 
 عفويا من المكلفين

 
المكلف يمكن  من قانون اإلجراءات الجبائية، 74عند تطبيق إجراءات المادة 

 من 73و72المنصوص عليها في المواد يبة الذي تتوفر فيه الشروط بالضر
لغ المعترض عليها إلى غاية صدور نفس القانون طلب تأخير دفع المبا
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القرار النهائي للمدير الوالئي للضرائب أو قرار مدير مديرية الشرآات 
  . من الحصة المتنازع عنها% 30االعتراض المقدم مقابل دفع الكبرى على 

 أشهر من أجل 4 من خالل مدير الضرائب الوالئي، على مهلة اإلدارةوفر تت
أشهر عندما يقدم االحتجاج بعد 6هذه المدة إلى ترفع .  على االحتجاجالرد

ال في هذه الحالة . المحاسبة أو متعلقة بمبلغ يفوق مليون دج إجراء مراقبة 
ن طرف السلطات مدير الضرائب الوالئي سوى بتثبيت القرار المتخذ ميقوم 

   .المرآزية لإلدارة الجبائية
عليه باللجوء لطرق الطعن قرار اإلدارة،  بالضريبة المكلف عندما ال يقبل
    : وللمكلف بالضريبة أن يختار بين. الممنوحة له

الغرفة اإلدارية في المجلس ورفع دعوى أمام (إخطار الجهات القضائية
 ). مجلس الدولة

 . محلية أو المرآزية حسب الحالةإخطار لجنة الطعن ال
يجب توضيح أن الطعن أمام اللجنة يصبح غير ممكن بعد إخطار الهيئات 
القضائية من المكلف بالضريبة، ويمكن االحتجاج دائما أمام الغرفة اإلدارية 

 . لدى المجلس إذا آان قرار لجنة الطعن غير مقبول
 

 : ية هيلجان الطعن المنصوص عليها في القوانين الجبائ
يرأسها رئيس الدائرة وتتكون من منتخبين محليين ممثلين عن : لجنة الدائرة
 الضريبة التي ال تفوق  في أقساطالمهنية، ولها صالحية البتالجمعيات 
 .  دج500000

يرأسها قاضي من المحكمة المختصة إقليميا وتتكون من : لجنة الوالية
ها صالحية البث في الطعون منتخبين وممثلين عن الجمعيات المهنية، ول

 دج 2000000 و 500000الضريبية التي تتراوح بين  باألقساط الخاصة
 . وفي القضايا التي ترفضها لجنة الدائرة

يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالمالية، تتكون من : اللجنة المرآزية للطعن
زارة وو) التجارة، الميزانية، التجهيز( االقتصاديةإلداراتممثلين عن ا

  في طعون األقساط ولها صالحية البتالعدل، وممثل االتحادات المهنية،
 المتعلقة بنزاعات قساطاأل دج، وأيضا في 2000000الضريبية التي تفوق 

 . الشرآات التابعة لمديرية الشرآات الكبرى
 آل السبل الخاصة بالطعن أمام مدير الضرائب وأمام مختلف بعد استنفاد

 .  حل النزاع يمكن اللجوء إلى تحكيم القاضياللجان، ولم يتم
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 . بواسطة عريضة تمهيدية انطالق اإلجراء القضائيإخطار القاضي يشكل 
القواعد اإلجرائية المطبقة في هذا المجال هي تلك المنصوص عليها في 

من جهة،  ائية،قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة بالنزاعات اإلدارية القض
ويفضل السلك . ه في التشريع الجبائي، من جهة أخرىوتلك المنصوص علي
 . الثاني من النصوص
  :  الخاصة أساسا بقواعد اإلجراءات التاليةتتعلق هذه التدابير

 . االحتجاج على النزاعات لدى اإلدارة الجبائية قبل إخطار القاضي
 .  إخضاع النزاع مباشرة لقرار القاضيجبائية فيإمكانية اإلدارة ال

 . ا جبائيا عريضة الدعوى يكون على ورق يحمل طابعتقديم
 . والخبرة المضادة) الخبرة(لدعوى، خاصة ملحق الدعوى با الخاصةالتدابير

 . القواعد والمدد المتعلقة بالنزاعات والتحصيل
 . العقوبات الجبائية من القضاء من الدرجة األولى يمكن الطعن فيها

 بشهر بداية من تاريخ إعالن الحكم من مهلة الطعن أمام مجلس الدولة محددة
 . الغرفة اإلدارية من المحكمة المختصة إقليميا

   
 الجمرآي  النزاع   3.19

وله .  من قانون الجمارك النزاعات الجمرآية15الفصل الـيعالج 
خصوصيات عديدة ناتجة عن الطبيعة الخاصة لقانون الجمارك الذي 

  . اميتناقض مع بعض إجراءات القانون الع
على  مكرر من قانون الجمارك، 42المخالفة الجمرآية، آما تعرفها المادة 

ويعاقب .  خرق للقوانين والتنظيمات المطبقة من طرف مديرية الجماركأنها
عليها بقانون الجمارك وتكتفي بعنصرين بدال من الثالث المعمول بها عادة 

 : في القانون العام
  , العنصر المادي
 , ونيالعنصر القان

ال يمكنهم االستناد بعين االعتبار، وحتى القضاة العنصر العمدي لم يؤخذ 
  .  من قانون الجمارك281إليه بموجب المادة 

 لفترة قصيرة طابع التصحيح اوالحجز الجمرآي، اللتان اآتسبتالغرامة 
لتصحيح المدني  ا فقط طابع، ليكتسبا1979 وذلك إلى غاية المدني والجنائي

 الصادر 10ـ98قانون ال مع تعديالت الطابع المزدوج ، استعادتا1999بعد 
 من قانون الجمارك مع تغليب 249 الذي ألغى المادة 1998 جويلية 21في 
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يتم العقوبات بعنوان العمل الجبائي التي تعود إلدارة الجمارك . الفعل المدني
مة بل المحكضبط لدى آتابة ال تودع والسلع المحجوزة تحصيلها من قبلها 

 . على مستوى قباضة الجمارك األقرب من مكان الحجز
 

  المخالفات معاينة
 .  المخالفات الجمرآية وسلطة األعواناألشخاص المؤهلين لمعاينة

 من قانون الجمارك، يمكن إثبات المخالفة الجمرآية 241 المادة حسب تدابير
 : من طرف

 , ـ أعوان الجمارك
 , ةـ ضباط وأعوان الشرطة القضائي

 , ـ أعوان الضرائب
 ريات المكلفين بالتحح الوطنية لحراس السواحل، األعوانـ أعوان المصال

 . االقتصادية، المنافسة، األسعار، النوعية وقمع الغش
الحق لهؤالء األعوان بمصادرة السلع يعطي معاينة مخالفة جمرآية 

صاحبة لهذه المحجوزة إلى غاية دفع الغرامات القانونية، وآل الوثائق الم
 في حالة التلبس يمكن اللجوء إلى توقيف المتهمين وتقديمهم مباشرة .السلع

  . بعد إتمام اإلجراءات إلى وآيل الجمهورية
 

  المخالفات الجمرآية طريقة معاينة
 تحرر في محاضر حجز أو محضر تهاالمخالفات الجمرآية، بعد معاين

راقبة في مكاتب الجمارك أو  عن مة ناتجتعلق األمر بمعاينة سواء معاينة
 من قانون الجمارك، 255وحسب المادة . تفتيش في مكاتب المخالف

 : محاضر الجمارك يجب أن تتضمن الشكليات التالية، تحت طائلة البطالن
اصطحاب وإيداع السلع والوثائق المحجوزة لدى مكتب أو مرآز الجمارك ـ 

ال بد أن يحرر المحضر األآثر قربا من مكان الحجز، وفي هذا المكتب 
    , فورا

 , ـ تأسيس قابض الجمارك المكلف بالمتابعة بصفة مودع السلع المحجوزة
ـ ذآر في المحاضر توضيحات تسمح بالتعرف على المخالفين، والسلع، 

 : وتأسيس المخالفة
  , التاريخ الساعة، ومكان الحجز* 
 , سبب الحجز* 
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 , الحجز للمخالفب التصريح* 
اء واأللقاب وصفات وعناويين المحجوزين وقابض الجمارك األسم* 

 , المكلف بالمتابعة
 , وصف السلع المحجوزة، وطبيعة الوثائق* 
آذلك المتابعات محضر وتحرير الل بالحضور اإلخطار المبلغ للمعنى* 

 , ذلكالمخصصة ل
 , مكان تحرير المحضر وساعة غلقه* 

المزورة الوثائق . لسلع المحجوزةوبالطبع، األسماء واأللقاب وصفة حراس ا
 . األعوان الذين حرروا المحضر، وتلحق بالمحضرقبل توقع وتحفظ من 

 من جهة أخرى، محاضر المعاينة الناتجة عن تحقيقات أو المراقبة في
 :  يجب أن تتضمن من قانون الجمارك48الكتابة حسب نص المادة 

ين يحررون المحاضر، ـ األسماء واأللقاب ونوعية وإقامة األعوان الذ
 , ومكان التحقيقات المنجزةالتاريخ 

 الوثائق أو منجزة والمعلومات المحصلة، إما بعد مراقبة الـ طبيعة المعاينات
 , االستماع إلى األشخاص

 , الحجز المتوقع للوثائق مع وصفهاـ 
 , ـ اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص الردعية

ة إلى أن األشخاص الذين أجرى أمامهم التحقيق والمراقبة، قد تم اإلشارـ 
قراءة تمت أمامهم وأنه إطالعهم على تاريخ ومكان تحرير المحضر، وأن ال

 . هم لتوقيعهتم استدعاؤ
 

 اختصاص المحاآم 
    مادة البواقع 

تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائرية في المخالفات 
تنظر آما .  وآل المسائل الجمرآية المثارة عن طريق استثنائيالجمرآية،

هذه الهيئة في المخالفات الجمرآية المرتبطة بجنح من اختصاص القانون 
  . العام

.  من قانون الجمارك272 المادة هذه الصالحية المخولة بموجب
وآذلك ا، هأو بتسديدالحقوق والرسوم االعتراضات المتعلقة بدفع 

 الهيئات القضائيةمن اختصاص هي اإلداري  اإلآراه على االعتراضات
 .ةالمدنيالتي تبت في القضايا 
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  بواقع المكان

إن المحكمة ف بمحاضر حجز  تم إثباتهاتقام دعاوي ضد مخالفاتعندما 
 مكتب الجمارك األقرب  في دائرة اختصاصةالمختصة هي المحكمة الواقع

ضة اإلآراه أمام الهيئة القضائية التي تقام معار. المخالفة إلى مكان معاينة 
تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك 

 ).  من قانون الجمارك274المادة ( الذي أصدر اإلآراه 
 

 المخالفات الجمرآية 
وأربع درجات للجنح توجد خمس درجات من المخالفات الجمرآية 

المخالفات تم مع التفريق، من جهة، ت فامخالتصنيف هذه ال. الجمرآية
المتعلقة بالسلع المحرمة أو التي تطبق عليها رسوم عالية، ومن جهة أخرى 

خذ باالعتبار السلع المشتبهة أو تم األ، في المقام الثاني. ممنوعةالالسلع غير ب
ير على تحصيل والرسوم وتلك التي ليس لها أي تأثالمتملصة من الحقوق 

   .م للخزينةالحقوق والرسو
 

 الجنح 
 من الدرجة األولى، آل مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة التي جنحةتعد 

رك تطبيقها، عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة تتولى إدارة الجما
عمليات أو اللرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراآز الجمارك أثناء 

 . المراقبة
موضوع الغش والسلع التي تخفي ويعاقب على هذه الجنحة بحجز السلع 

من شهرين الحبس الغش، و غرامة مالية تعادل قيمة البضائع المصادرة و
 ).  من قانون الجمارك325المادة (إلى ستة أشهر

 من الدرجة الثانية، أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة تعد جنحة
ضائع محل يعاقب على هذه الجنحة بمصادرة الب. أو خاضعة لرسم مرتفع

قيمة ) 2(الغش والبضائع التي تخفي الغش، وغرامة مالية تساوي مرتين
. شهرا) 12(أشهر إلى اثني عشر) 6(البضائع المصادرة، والحبس من ستة

 ).  من قانون الجمارك326المادة (
الثالثة، أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة الدرجة تعد جنحة من 

لتي ترتكبها مجموعة مكونة من ثالثة أفراد فأآثر أو خاضعة لرسم مرتفع وا
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يعاقب على هذه المخالفات، . سواء حملوا آلهم البضائع محل الغش أم ال
البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، وغرامة مالية بمصادرة 

مرات قيمة البضائع المصادرة، والحبس من اثني ) 3(تساوي ثالث
 ).  من قانون الجمارك327 المادة(. شهرا24شهرا إلى ) 12(عشر

تعد جنحة من الدرجة الرابعة، أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع محظورة  
أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب باستعمال سالح ناري أو حيوان أو 
مرآبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة طن صافية أو عن 

 المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش  طن إجمالية، يعاقب على هذه500
مرات القيمة المدمجة للبضائع ) 4(ووسائل النقل، وغرامة مالية تساوي أربع

المصادرة ووسائل النقل، والحبس من أربع وعشرين شهرا إلى ستين 
 ). من قانون الجمارك328المادة .(شهرا

 المخالفات الجمرآية 
فة ألحكام القوانين واألنظمة التي تعد مخالفة من الدرجة األولى، آل مخال

قها، ليس لها اثر على مقاييس الحظر أو تحصيل تتولى إدارة الجمارك تطبي
ويعاقب على هذه المخالفة بغرامة قدرها خمسة . الحقوق والرسوم

 ).  من قانون الجمارك319المادة .(دينار)5000(أالف
وانين واألنظمة التي تعد مخالفة من الدرجة الثانية، آل مخالفة ألحكام الق
منها أو نتيجتها هو تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف 

التملص من تحصيل الحقوق والرسوم والتغاضي عنها، ويعاقب على هذه 
المخالفة بغرامة تساوي ضعف مبلغ الرسوم المتملص منها أو المتغاضي 

 ).  من قانون الجمارك320المادة  . (عنها
ات من الدرجات الثالثة، آل مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة التي تعد مخالف

تتولى إدارة الجمارك تطبيقها التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة 
لرسم مرتفع مصدرة أو مستوردة من المسافرين أو بواسطة طرود بريدية، 

فات ويعاقب على هذه المخال.  من قانون الجمارك22وآذا مخالفة المادة 
 ).  من قانون الجمارك321المادة . (بمصادرة البضائع المتنازع فيها

تعد مخالفة من الدرجة الرابعة، آل مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة التي  
تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي تتعلق ببضائع غير محظورة وغير 

 هذه ويعاقب على. خاضعة لرسم مرتفع، مرتكبة بواسطة وثائق مزورة
من غير مساس دينار، ) 5000(المخالفة بغرامة قدرها خمسة أالف

 . الجزائية المتعلقة بالتزوير واستعمال المزوربالعقوبات 
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تعد مخالفات من الدرجة الخامسة، أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع غير 
يعاقب على هذه المخالفات . محظورة وغير خاضعة لرسوم مرتفعة

) 10000(محل الغش وبغرامة مالية قدرها عشرة آالفبمصادرة البضائع 
  .دينار

 . مخالفات أساسية يمكن تسجيلها خالل عمليات مراقبة البضائع
المبدأ األساسي في الجمارك هو مراقبة تصريحات السلع بدقة من طرف 
ضابط مراقبة وثائق المنتجات إلثبات التصريح والمراقبة المادية للسلع 

تشمل . حقيقة المعطيات الموجودة في التصريح بدقةالمصرح للتأآد من 
مراقبة هذه تسمح . المراقبة أساسا القيمة الجمرآية، نوع ومنشأ السلع

أيضا بحساب الحقوق  العناصر الثالثة المعروفة بعناصر فرض الرسم، 
 .تمس هذه السلعقد  وآذا تطبيق مقاييس المنع التي والرسوم المفروضة

في مجال القيمة . مراقبة إلى إثبات وتسجيل مخالفاتهذه اليمكن أن تؤدي 
 وما يليها من 16الجمرآية، هذه األخيرة يجب التصريح بها طبقا للمادة 

   . قانون الجمارك
السعر المدفوع أو الواجب دفعه للمورد، طبقا وتعبر القيمة الجمرآية عن 
 من يمكن أن تكون هذه القيمة محل اعتراض. لسعر الفاتورة المحسوب

ة عدم صحة القيمة مكنثبت بكل الوسائل الميضابط المراقبة، الذي عليه أن 
وفي حالة الخطأ، يتمسك صاحب . المصرح بها، وهذا بطريقة موضوعية

مهلة، تحكيم المسؤول التصريح بالقيمة المصرح بها وله الحق في طلب 
وإدارة ويمكنه أيضا . األعلى المباشر لضابط المراقبة في إطار طعن مجاني

ي يصدر قرارا لجنة الطعن التي يرأسها قاضي، الذالجمارك إخطار هيئة 
 . يطبقه الطرفان

تسمح ، تصنيف للنظام الموحدالقواعد فإن وبخصوص النوع التعريفي، 
في مرآز أو مرآز فرعي بتصنيفه  مدرج باالسمعندما يكون المنتج غير 

إمكانية إخطار لجنة ، للمصرح وفي حاالت المبالغة .بسهولة بشكل مبرر
 . الطعن المذآورة

 
 متابعة وقمع المخالفات الجمرآية 

 بسبب إن األشخاص المالحقين"  من قانون الجمارك،265مادة بموجب ال
تهم طبقا قصد معاقبالقضائية المختصة يحالون أمام الهيئات مخالفة جمرآية 

  ). 1 الفقرة 265المادة " (ألحكام هذا القانون
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  الذين يرغبون في تقديم تسوية إداريةتسمح للمخالفينالمادة غير أن نفس 
العقوبات المالية والتكاليف لدى تمام تسمح بإلغاء المتابعات في حالة دفع 

 . إدارة الجمارك
وتجرى . خالل المحاآمة، تتمتع إدارة الجمارك والمخالف بنفس الحقوق

غير أن إدارة . دنية المفي األحكامالمحاآمة في شكل مواجهة، ويمكن الطعن 
 : الجمارك تتمتع ببعض االمتيازات منصوص عليها في قانون الجمارك

 : يجوز للقاضيال 
 .ـ تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم

ـ الموافقة على رفع اليد عن السلع المحجوزة بسبب مخالفة جمرآية بدون 
 استخراج لسلع المحظورة للجمرآة بدون مقابل قيمتها عن اتقديم آفالة 

 , مسبق لتصاريح من السلطات المعنية
بين يدي قباض الموجودة  آل سلع الحقوق والرسوم ـ مصادرة
 ).  من قانون الجمارك296المادة .(الجمارك

 بمقتضى األحكام التي إدارة الجمارك بأي تسديد تقوم المن جهة أخرى، 
ات تطبق اإلآراهو)  من قانون الجمارك294المادة (تكون محل طعن

مارك بكل الطرق  من قانون الج262اإلدارية المنصوص عليها في المادة 
 .  اإلآراه الجسديالقانونية، ما عدا

أنواع اإلآراه بواسطة أية معارضة أو أي تصرف أخر  اليمكن إيقاف تنفيذ
  ).  من قانون الجمارك293المادة (من قبل المكلف

 ة حلحق المصا
األشخاص المتابعين بسبب مخالفات  مع إلدارة الجمارك حق التصالح

، حتى يمكن طلب التصالحومن الطبيعي .  بذلكاجمرآية الذين يقدمون طلب
اف وقبول شرعية المخالفة االعترعلى المتابعين أوال الموافقة على 

 . المرفوعة
وثائق جمرآية بالطريقة التي يتم فيها إعداد نزاع يتم طلب التصالح بملء 
 .  ويقدم آفالة مالية لقابض الجمارك.المخالفة المرتكبةأين يعترف المخالف ب

ويخضع قرار التصالح لقرار الهيئة المختصة ويسجل على وثيقة خاصة 
المخالف في الحاالت األخرى، يقدم . مستخرجة من دفتر محمول للمسافرين

على ورق يعترف فيه بالمخالفة المتابع بها ويقدم عرضا باألرقام طلبا 
ويمكن أن يوجه هذا الطلب للجهات المختصة حسب مبلغ . علتسوية النزا
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 محاولة الغش، ولن تكون المصالحةالحقوق والرسوم موضوع الغش أو 
 . ممكنة في حالة المخالفات المتعلقة بالسلع الممنوعة بصفة مطلقة

، إما برأي اللجنة  منهاتملصالحقوق المتسوية أو وفق حقوق المصالحة تم 
وتأخذ صفة األمر كن أن تحصل قبل الحكم أو بعد الحكم ويم. أو بدون رأي
 يبقى في حين أن الحكم، الجبائيفالمصالحة تطفئ الفعل : المقضى فيه

 . عقوبات الحرية
المخالفات األخرى المثبتة والمسجلة من اإلدارة الجمرآية وال يعاقب عليها 

 قانون يتعلق األمر أساسا بمخالفة تشريعات وتنظيمات: قانون الجمارك
 . الصرف

يمكن لضباط المراقبة، خالل عمليات الفحص والمراقبة، التوصل إلى 
مخالفة جمرآية ملحقة بمخالفة قواعد الصرف، وخاصة في حالة تصريح 
آاذب بقيمة التحويالت غير القانونية لألموال أو خالل عدم تطبيق شروط 

ءات األمر رقم التوطين البنكي، هذه المخالفات يتابع بشأنها وفقا إلجرا
 المتعلق بقمع مخالفة تشريعات 1996 جويلية 9 الصادر في 22ـ96

  .2003 فيفري 19 الصادر في 01ـ03الصرف، المعدل والمتمم باألمر رقم 
 

 التحكيم . 20
منذ أن أصبح للجزائر قانون جديد للتحكيم الدولي، بعد مصادقتها على 

رتبطة باالستثمار التابعة للبنك المرآز الدولي لتسوية الخالفات الماتفاقية 
واتفاقية سيول حول الوآالة المتعددة األطراف لضمان العالمي 

أآثر من (االستثمارات، بغض النظر هنا عن عدد مهم من االتفاقيات الثنائية
، أصبح اللجوء إلى التحكيم الدولي الوسيلة المفضلة لتسوية الخالفات )40

الشرآات األجنبية، وأصبح هؤالء آات الجزائرية والناجمة بين الشر
غرفة التجارة الدولية أو المرآز ( وأوالئك يحبذون التحكيم المؤسساتي

ويلجؤون نادرا إلى التحكيم ) الدولي لتسوية الخالفات المرتبطة باالستثمار
 . الخاص

 الحكام، ومكان التحكيم، والقانون المطبق في وأيضا، بخصوص اختيار
لك، القانون المطبق على الموضوع، إجراءات اإلجراءات  وأآثر من ذ

 المعدل والمتمم لقانون 1993 أفريل25 الصادر في 09ـ93األمر رقم 
اإلجراءات المدنية وتطبيقه الحقا مكنا من توفير حرية آبيرة لألطراف 

 . والحكم في مهمة تحديد القواعد المطبقة، في حال صمت المتعاقدين
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لصادر بين شرآتين أجنبيتين ال يمكن أن في نفس الوقت، قرار التحكيم ا
الذي يمثل أولوية في المجال هو أن  إال في حال تطبيقه، المبدأ يكون فعاال

تطبيق الحكم يجب أن يكون إرادي، الجهة الخاسرة يجب أن تقبل بشرف 
 . العقوبة التي يصدرها الحكام

 ويمكن خالل ذلك أن يرفض أحد األطراف تطبيق الحكم الصادر ضده،
. مفضال اللجوء إلى طرق الطعن التي يمنحها القانون أمام المحاآم الوطنية

عندما نتأآد من سوء نية الطرف الخاسر وأنه يبحث عن التملص من 
التزاماته بتطبيق الحكم النهائي الذي سبقت موافقته عليه، يمكن اللجوء إلى 

 . بند من التحكيم
دأ إلزامية تطبيق قرار تحكيم، لقاضي من حيث المبفي القانون الجزائري، ل

تم في قد شرط أن يكون نشر الحكم (سواء تعلق األمر بطعن تم أمامه
 طلب تطبيق بالقوة من قبل الطرف الرابح إذا آان أو بمناسبة) الجزائر
 .  في الخارجاصادر

حترام ، اةالدوليالقوة العمومية المفروضة من بالنظر إلى المتطلبات وخاصة 
لحكم لمهمته التي يكون القاضي الجزائري قد لمطابقة الدقيقة لحق الدفاع، وا

 .قدر مدى صالحية الحكم بالنسبة للنظام القانوني الجزائري
بعض األحكام التحكيمية التي تناهت إلى علم القاضي الجزائري خالل 

وهو ما يدل على أن أغلب األحكام التحكيمية تنفذ ( الثالث سنوات األخيرة
م اعتمادها من قبل القاضي الجزائري وأتخذ موقفا قي ت) بشكل إرادي

الغالب لصالح التحكيم الدولي بقبوله إعطاء أثار لألحكام األجنبية والدولية 
 . ضد شرآات جزائريةوالتي من بينها أحكام 

حيث يشكل وهو ما أصبح يتأآد أآثر فأآثر مع تدفق االستثمارات األجنبية، 
بند " ن في القانون ية ما يسميه المختصو للهيئات القضائالمخصصالبند 

بند يؤدي قبوله من األطراف إلى ضرورة ، وبعبارة أخرى "محرك ومحدد
 .قبول باقي بنود العقد

البند األول الذي تبحثه الشرآة األجنبية مع نظيرتها الجزائرية في الواقع 
 . يتعلق ببند التحكيم

 هذه الطريقة لحل الخالفات في الحقيقة ليس اختيار: ولكن ال يجب أن ننخدع
 تحكيم مؤسساتي ـ هي محور النقاش، ولكن األمر يتعلق باالختيار بين

الذي الخاص، نوع الن إلى قواعد التحكيم ـ أو تحكيم من يخضع فيه الطرفا
 . تقريبا للطرفين ا استثنائيعماليمثل 
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 القانون المطبق في الخالفات هو  آثيرا آونيفمن جهة أخرى، ال يض
مثال القانون المطبق في بلد الطرف (قانون الجزائري أو قانون أجنبيال

 ). األجنبي
ومن المفارقة، أن الطرف األجنبي يقبل أآثر اللجوء وبرغبته للقانون 

أو مصالح ) في عقد بيع(الجزائري الذي يحمي أآثر مصالح البائع
أآثر من مصالح المستهلك أو صاحب المشروع ) في عقد شرآة(المقاول

وفي حال تصميم الطرف الجزائري على تطبيق القانون . الجزائري
ن القانون الجزائري هذا القانون وأيضا ألبالجزائري، فهذا يعود لمعرفته 

  .  عند تطبيق العقدغالبا ما ينفذ
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