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خطوات إنشاء مؤسسة
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Establishing goals (SMART)



كیف أنِشئ
شركتي؟

ما هي أنواع الشرکات املوجودة؟
اإلجراءات اإلداریة













شرکة املساهمة البسیطة  S S S S

S S S
خاصة بكل المؤسسات•
على األقل07: عدد الشركاء•
دجم5أو دجم1: رأس المال•
مالیة فقط: األسھم•

S S S S
ةبالمؤسسات الناشئحصریاخاصة •
على األقل01: عدد الشركاء•
ال یوجد حد أدنى: رأس المال•
مالیة أو حصص تقدیم عمل: األسھم•



اإلجراءات اإلداریة
)  مصلحة السجل التجاري(التسمية •
)عند موثق(التأسيسي القانون •
)BOAL(القانونية  النشرة الرسمية لإلعالنات •
السجل التجاري•
االنتساب إلى صندوق الضمان االجتماعي للعمال غير األجراء •

)CASNOS(
)CNAS(االنتساب إلى صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء •
)G12(التصريح بالوجود لدى مصلحة الضرائب •
)NIF(الجبائياستخراج رقم التعريف •
)NIS(استخراج رقم التعريف اإلحصائي•
إنشاء حساب بنكي•



األنظمة الضریبیة

الضریبة الجزافیة الوحیدة
النظام الحقیقي



الضریبة الجزافیة الوحیدة

































کیف أحصل یلع شعار الشرکات 
الناشئة؟







املؤسسات الناشئة ؟ استمرارية









freelance



جماالت العمل احلر على االنترنت 
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Freelance platforms



أفكار مشاريع

توصيل باجلملة 

B2B
منصة للعقار

ةمنصة تعليمي منصة للمهن

منصة توظيف بنك معلومات
لدراسات سوق



مصادر مفيدة

Algeria freelancersنيجمتمع املستقل

Algeria ventureعبد الرحيم عبد الالوي

Lokopic

زووم على االقتصاد

Casbaاهلوامريحتدي  business Angels

Sharks tank us

ياسني وليد
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