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''من جلس في بيته بسبب الوباء فـله اجر الشهيد بإذن اهللا وان لم يمت''
سبا يعلم انه اليصيبه  ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محت:(لقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

- أخرجه احمد- )كان له مثل اجر الشهيدإالما كتب اهللا له  إال

مفاهیم أساسیة حول قانون األعمال :     المحور األول

:التعریف بالمقیاس وعالقته الوظیفیة ضمن مقاییس شعبة التكوین:الفصل األول 

:تمهید
له مدخالت ومعالجة ومخرجات وترتبط مخرجات الجامعة من المعروف بالضرورة ان نظام التعلیم العالي 

بمتطلبات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة لمحیطها االقتصادي واالجتماعي والن مخرجات نظام التعلیم 
العالي تتجسد في خریجي الجامعة والذي بكل تأكید هو مرتكز التنمیة في مصدرها ومصبها فالتنمیة 

)اإلنسان الصالح وباإلنسان المصلح اجتماعي((غایتها وهدفها شاملة والمستدامة االجتماعیة واالقتصادیة ال
تكوین طالب خمس نجوم:ولتتذكیر ومن باب الوفاء بالوعود فان شعار جامعتنا لهذه السنة هو 

ــا ،الذي مــن خــالل هــذا المقیــاس یقــع علینــا واجــب االلتــزام بمعــاییر  تحقیــق هــذا التكــوین المنشــودوعلیــه فإنن
المفــاهیم، المبــادئ ،المعاییر،والمكانــة الوظیفیــة بالنســبة ( اسیــیتطلــب منــا معرفــة اإلطــار التصــوري لهــذا المق

وهـــو مـــا نتطـــرق إلیـــه علـــى النحـــو التـــالي فـــي هـــذه المحاضـــرة مـــن خـــالل )  للمقـــاییس التكـــوین ذات العالقـــة
:العناصر التالیة

).رح المفاهیم مع منهج دراسة الحالة للمقارنة العملیةنعتمد منهج األسلوب الوصفي في ش: (هامةمالحظة
اقتصاد التأمیناتقانون األعمال وعالقته بالتكوین في مرحلة ماستر تخصص :أوال
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والمالیـــــة االقتصـــــادیةمتســـــارعة فـــــي جوانبهـــــاتحـــــوالت تعـــــرفواألعمـــــالمـــــن المعلـــــوم ان بیئـــــة المـــــال 
والبحـــث ،المنظومـــة التعلیمیـــة علـــى مســـتوى التعلـــیم العـــاليیلـــزم وهـــو مـــا ،)الوطنیـــة والدولیـــة(واالجتماعیـــة

والتـــي ،أن تســـایر تلـــك التحـــوالت بتخصصـــات مواكبـــة لمتطلبـــات بیئـــة المـــال واألعمـــال المعولمـــة،العلمـــي 
هم المالیـــة واالقتصـــادیة فـــي طتنشـــأو ،تتجـــاوز الحـــدود اإلقلیمیـــة لتـــؤثر علـــى احتیاجـــات األعـــوان االقتصـــادیة

األعمـــال فـــي وقتنـــا الحـــالي تنضـــبط بمعـــاییر التنافســـیة الدولیـــة فـــي وألن بیئـــة المـــال و ،لحیـــاةمختلـــف منـــاحي ا
، فقد اقتضـى ذلـك إصـدار االستثمار، وحركة رؤوس األموال واألشخاص وجذب المدخراتیل و و مجاالت التم
كـز البحـث العلمـي المالیـة واالقتصـادیة والعلمیـة وأساسـها مرا(ترتب من خاللها الـدول وهیئاتهـا تقاریر سنویة

ومنــاخ بیئــة المــال واألعمــال (مجــاالت فــي ،) والجامعــات، ومختلــف الهیئــات االجتماعیــة والبیئیــة األخــرى 
)الــخ........، عوامــل جاذبیــة االســتثمار المحلــي والــدولي، التنافســیة الصــناعیة، اقتصــاد المعرفــةاالســتثمار

عرفـت بالمعـاییر )International standards.(دولیـةأسـاس نمطیـةتنجز تلك التقاریر الدولیـة سـنویة،على 
، التنافسـیة الدولیـة، منـاخ األعمـال الـدولي(تقـاریر مثـلوالبیئیـة ،الدولیة شملت المجاالت اإلنتاجیـة والخدمیـة

ومـــن األمثلـــة األكادیمیـــة فـــي مجـــال التكـــوین فـــي تخصصـــات المالیـــة ،)إلـــخ..تـــدفقات التمویـــل واالســـتثمار 
International Accounting)معـاییر المحاسـبیة الدولیـةى  كـز علـتر یالـذيإلفصاح المحاسبي ر والمحاسبة نذك

Standard IAS) معــاییر التقــاریر المالیـــة الدولیــة ،و(International Financial Reporting Standard IFRS)

فـي التقیـیم واإلفصـاح عــن ، الحّیـز األهـم (IFRS)خصوصـا بعـد أن شـغل االهتمـام بالتقـاریر المالیـة الدولیــة 
)2004ســـنة (منـــذ بدایـــة القـــرن الحـــاليم أعمـــال وأربـــاح األعـــوان االقتصـــادیة فـــي بیئـــة المـــال واألعمـــالارقـــأ

وقـام  بإدخـال إصـالحات،ومما ال شك فیه أن تلك العوامل كانت دافعـا لصـانع القـرار التنمـوي فـي الجزائـر،
،والتأمینـــاتوالبنـــوك 2010والجبائیـــة تـــم ســـریانها مـــن ســـنة المحاســـبیة المالیـــة (التعلیمیـــة علـــى المنظومـــة

ولذلك فإن إدراج مقیاس معاییر التقاریر المالیة الدولیـة أو معـاییر المحاسـبة الدولیـة أو معیـار المحاسـبة فـي 
ـــة ـــدولي بیئـــة المـــال واألعمـــال الدولی ـــانون األعمـــال ال ـــداأو ق ـــة و فـــي می ـــوم االقتصـــادیة والتجاری ـــوم ن العل عل

محاســـبة فـــي مرحلـــة اللیســـانس بصـــفة عامـــة وفـــي مرحلـــة الماســـتر بصـــفة أخـــص یر وعلـــوم المالیـــة والالتســـی
یتطلب توثیق المعلومات العلمیة من مقاربة میدانیة إلسـقاط ذلـك التنظیـر العلمـي للتخصصات ذات الصلة،

راســة المیدانیــة التطبیقیــة بمنظـور الدوالبنكیــة والنقدیــة المحاسـبیة المالیــة(التكوینیــة علــى المنظومــة العـالمي
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تجویــد التكــوین الجــامعي للتخصصــات ذات الصــلة وربطــهبقصــد وذلــك ،فــي بیئــة المــال واألعمــال الجزائریــة
.لتحقیق هدف  تكوین طالب خمس نجزمباحتیاجات األعوان االقتصادیة 

:التعریف بقانون األعمال:ثانیا
، وذلـــك ألعمـــال الـــدولي هـــو مـــن الصـــعوبة بمكـــانممــا الشـــك فیـــه ان ضـــبط مفهـــوم موحـــد ودقیـــق لقـــانون ا

محلیــا ودولیــا وأساســها تطــور منطقیــا جــدا ،الن القــانون هــو الحــق لتطــور المجتمــع فــي حاجیاتــه المتعــددة
النشـــاط االقتصـــادي بشـــكل متغیـــر و مســـتمر ودائـــم انطالقـــا مـــن تنافســـیة األعمـــال ومـــن التـــدافع بـــین النـــاس 

شـباع الحاجـات ا ٕ فـي مواضـع عـدة لمتعـددة والمتجددة،وقـد نستشـف ذلـك مـن قـول اهللا تعـالى لتحقیق المنافع وا
ولوال دفـاع اهللا للنـاس (ومن التدافع لعمارة األرض ..) وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون(من القرءان الكریم مثل 

وجســدت الســنة الشــریفة فضــل عمــارة ارض حتــى فــي لحظــات نهایــة ....)بعضــهم بــبعض لفســدت األرض
لو قامت القیامة وفي ید  أحدكم فسـیلة واسـتطاع ان ( قیام القیامة بقول النبي علیه الصالة والسالمإيالدنیا 

-وكما قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم)  یغرسها قبل ان تقوم  فلیغرسها
.ولذلك نجد الیوم مصطلح الجرائم المستحدثة التي تتطلب قواعد قانونیة مستحدثة وطنیا ودولیا

مــع القــانون الــدولي لألعمــال،أو یتــداخل أوضــافة لــذلك فــان قــانون األعمــال الــدولي ،یــرتبط ویتكامــل وباال
،وقواعــــد االتفاقیــــات الدولیــــة الثنائیــــة أو متعــــددة األطــــراف،أو قواعــــد قیــــام التكــــتالت قــــوانین التجــــارة الدولیــــة

،قــوانین العقــود الدولیــة .....)،اآلســیاناالتحــاد األوربــي ،اتحــاد المغــرب العربي( اإلقلیمیــة و الجهویــة والدولیــة
،البیع الـدولي ،قـوانین الملكیـة الفكریـة والصـناعیة،قوانین اسـتثمار وحركـة تـدفقات المالیـة والسـلعیة والخـدمات 

الخ....واألشخاص
:فان قانون األعمال  یمكن تعریفه من المفردات المكونة له وهي:سبق لكل ما

التــي تؤســس لممارســة والموضــوعیةاإلجــراءات الشــكلیةقواعــدد بــه جملــةیقصــ: القــانون-ا
.وفق المعاییر الدولیة)االقتصادیة والمالیة ( األنشطة
إي أساسیة یستلزم التقیـد بهـا ) إجرائیة( تصنف القواعد القانونیة إلى قواعد قانونیة شكلیة: 01لإلفادة

أوال تحت طائلة البطالن شكال 
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إذا لـم یمتلـك التـاجر الـدفاتر المحاسـبیة اإللزامیـة أو ..ترفض المحاسبة شـكال ( بق دراساتها أمثلة عملیة س
مع ان ا یاي تاجر یمسك محاسبة قانونیـة یمسـك أیضـا '' دفتر الیومیة،دفتر الجرد،دفتر األجرة '' اإلجباریة  

)الخ..........الدفاتر المساعدة األخرى  دفتر المشتریات ،المبیعات،البنك،الصندوق
من تم تقیده بمصالح السجل التجاري،إالیمكن ان یتصف بصفة التاجر ال:  (02مثال 

الهیئة بعد الحصول على االعتماد من إالیمكن ممارسة المهنة الحرة ال
الخ....العالقة ذاتالمنظمة المهنیة أو

أوموضـــوع القضـــیة أيالقواعـــد  الفاصـــلة  فـــي جـــوهر الحـــدث فهـــي :امـــا القواعـــد القانونیـــة الموضـــوعیة
تبـــین  قبـــول المحاســـبة شـــكال لتـــوافر الســـجالت التجاریـــة المحـــددة بموجـــب إذاالمنازعـــة  علـــى ســـبیل المثـــال 

فإننـــامـــن القـــانون التجـــاري الجزائـــري مرفقـــة بالبیانـــات المحاســـبیة مـــن فـــواتیر ومرفقاتهـــا 10و 9و8المـــواد 
هل التقیـدات المحاسـبیة طبـق لقواعـد أيالنظام المحاسبي المالي  المتضمن11-07قانون نحتكم لقواعد ال

إلـىمخالفة له وكذلك قواعد القانون الجبائي في االنتقال مـن النتیجـة المحاسـبیة أوم .م.المحاسبة حسب ن 
قتصـــادیة مـــن بلـــدان ابـــأعواناألمـــرتعلـــق إذاالنتیجـــة الجبائیـــة والـــى مضـــمون المعـــاییر المحاســـبیة الدولیـــة 

..... مختلفة
عــــوان أیطبــــق علــــى معــــامالت أن قــــانون األعمــــال الــــدولي هــــو قــــانون خــــاص :نتیجــــة

.تكون مصالحهم في دول مختلفة) طبیعیة أو معنویة أو تنظیمیة(اقتصادیة
تحقیـــق فیقصــد بهــا كـــل عمــل إنســـاني هــادف إلــى إشـــباع حاجــة أو األعمـــال: األعمــال-ب

مشروع العمل..،و األعمال تنطلق من فكرة منفعة وفقا لحاجیات اإلنسان المتعددة والمتجددة
المدخل القانوني، المدخل االقتصادي، (قد یتناول من عدید المداخل منهاإن مفهوم مشروع العمل

ى غالبا مفهوم یعز ) الخ...المدخل المحاسبي، المدخل الجبائي، المدخل البیئي، مدخل اقتصاد المعرفة
.أو یتعدى ذلك إلى تحقیق الربح) یحقق منفعة(إلى كونه یلبي حاجة ) مشروع العمل(المشروع 

هو التقید باإلجراءات والتنظیمات من المدخل القانوني فإن مشروع العمل: من المدخل القانوني-1
تأهیل من منظمات األعمال القانونیة الساریة المفعول القید في السجل التجاري، الحصول  على رخصة أو
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الحرة، باإلضافة إلى إبرام عقد تأسیس إذ تعلق األمر بالشخص المعنوي وجمیع المستلزمات القانونیة 
،اي یعرف مشروع العمل وفقا لاللتزام القانوني المطلوب لممارستهكإشهار التسمیة وغیرها

التي تؤكد مفهوم مشروع العمل من والمراسیم التنفیذیةالقوانیناطلع على مجموعة :(02لإلفادة
:المدخل القانوني  ومنها على سیبل المثال

،لممارسات التجاریةاطبقة علىالقواعد الم02-04القانون حدد

.)الخ.......شروط ممارسة األنشطة التجاریة08-04حدد القانون 

.ستهلك وقمع الغشالقواعد المتعلقة بحمایة الم03-09حدد القانون 

نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات األعوان      66-16حدد المرسوم  التنفیذي رقم 

.االقتصادیین الملزمین بالتعامل بها

شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود 467-05حدد المرسوم التنفیذي رقم 

. وكیفیات ذلك

یحدد القواعد المطبقة على المعامالت الجاریة 2016/03/16المؤرخ في 01_16النظام رقم

.مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

من تنظیم الصفقات العمومیةضیت2015/09/16المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي 

.    وتفویضات المرفق العام

.المتضمن القانون التوجیھي للبحث العلمي والتطور التكنولوجي02_15قانون ال

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03/10القانون 

ماثلة،قانون الضرائب غیر المباشرةقانون الضرائب المباشرة والرسوم الم( الجبائیةالقوانین

).الجبائیةاإلجراءات،قانون التسجیل،قانون الطابع،قانوناألعمالقانون الرسم على رقم 
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.المتعلق  بالجمارك04-17القانون 

).104_17الى غایة 100_17( المتعلق باالستثمار والمراسیم التنفیذیة المرقمة منالقانون

إن مشاریع األعمال تصنف إلى مشاریع أعمال قانونیة و:في حیاتنا العملیة نجد من المدخل القانوني 
مرفوضة مخالفة للقانون ايمرفوضة اجتماعیا أو مشاریع عمللكنها ال تحضي بالقبول االجتماعي إي 

.قانونا ومقبولة اجتماعیا

.مرفوضة قانونا مثل التاجر المتجول الدروس الخاصةاألعمال المقبولة اجتماعیا و عملیةأمثلة
القانونیة والمرفوضة اجتماعیا هي كل األعمال التي المرخص بها قانونا ومرفوضة اجتماعیا  إي األعمال 
.الخالعاب الرهان والمغامرات،القروض الربویة ،بیع الخمور  :الشریعة والعادات االجتماعیة مثلتخالف 

أو تعظیم منفعة ومن هذه هو النشاط اإلنساني الهادف إلى تحقیق دخل: قتصاديمن المدخل اال-2
:على النحو التاليترتبط بتنوع مشروع العمله والدخل یتنوع بتعدد مصادر المقاربة فإن 

:حسب المصادر المعروفة اقتصادیاأنواع الدخل) 01(جدول رقم 

المبدعالفائدةالربحاألجرالریعالدخل

اقتصاد المعرفةرأس المالالتنظیمالعملالملكیةدر الدخلمص

یعرف مشرع العمل بأنه المشروع المحاسبي الذي یلخص في :والجبائيمن المدخل المحاسبي-3
جملة األصول والخصوم لكیان ما، الفارق بین هوالكشوف المالیة السنویة طبقا للنظام المحاسبي المالي ف

ویرتبط كذلك بمدخل الجبایة الساریة خالل سنة تحققه، .مالیة محددةونتائجه خالل سنة 

حسب هذا المدخل فإن كل مشروع عم مكلف بالضریبة إال ما نص القانون :من المدخل الجبائي-4
ح ر ، ولذلك أوجبت قواعد القانون الجبائي كل مكلف بالضریبة أن یص)EXONERATION( باإلعفاء 
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من قانون الضرائب 183حسب ما نصت علیه المادة (من بدایة النشاطیوم األولى30نشاطه خالل ب
ال فرضت علیه غرامة جبائیة قدرها )المباشرة ٕ .دج عقوبة عدم التصریح30.000، وا

"حیث أن مشروع العمل یتطلب وجوبا التقید بمعاییر الصحة، الجودة البیئیة : من المدخل البیئي-5

للتأمین عن البطالة لسوء األحوال الجویة لقطاعات األشغال العمومیة باإلضافة إلى القواعد المنظمة 
الخ.....والبناء والري

والن مشروع العمل هو عمل مؤسسي أي غالب یتخذ شكل المؤسسة التي نتطرق الیها من ذات المدخل 
:على النحو التالي) المدخل االقتصادي( 

دیة، وما هي معاییر تصنیفها؟ما المقصود بالمؤسسة االقتصا: س
هنـاك تعـاریف عدیـدة تناولــت مفهـوم المؤسسـة بحسـب المـداخل أو طبیعـة النشــاط أو : تعریـف المؤسسـة) 1

أهـداف المؤسسـة، واالختیـار بـین تلـك التعـاریف المختلفـة یتوقـف علـى الغـرض مـن توظیفـه واسـتعماله، ومــن 
البشـریة والمالیــة التــي تســتخدم وتســیر بهــدف إنتــاج المؤسســة هــي مجموعــة عناصــر اإلنتــاج : "هـذه التعــاریف

المـــواد والســـلع والخـــدمات، وكـــذلك بیعهـــا كـــل ذلـــك بكیفیـــة فعالـــة تضـــمنها مراقبـــة التســـییر بواســـطة وســـائلها 
ــز علــى ،)"إلــخ...المحاســبة، الموازنــات، جــداول المؤشــرات (المختلفــة  ویتضــح مــن التعریــف الســابق أنــه یرّك

لعون االقتصادي الهادف إلى تحقیق الـربح، رغـم أن تعریـف المؤسسـة یشـیر أیضـا المؤسسة االقتصادیة أو ا
نمـا تقـدیم الخدمـة والمسـاعدة للفئـات المحتاجـة،  ٕ إلى المؤسسة االجتماعیة التي ال تهدف إلى تحقیق الربح، وا

وتطبیـق وقد یتسع مفهوم المؤسسة إلى المؤسسة السیاسیة، ومـا یـرتبط بهـا مـن مكونـات ووسـائل وأداء لتبنـي
مشــــروع سیاســــي لــــه ارتباطــــات بالجوانــــب االقتصــــادیة والمالیــــة، كمــــا قــــد یتســــع أیضــــا للمؤسســــة العلمیــــة أو 

.إلخ...الریاضیة  
نستخدمه هو المؤسسة االقتصادیة الهادفة إلى تحقیـق الـربح والمنافسـة علیـه، سإال أن مفهوم المؤسسة الذي 

مـل وعناصــر محـیط یئــة المـال واألعمــال، لـذلك نســتطیع أن وجـذب االسـتثمارات والتمویــل والتسـییر بأخــذ عوا
نقــول أن المؤسســة هــي مشــروع محاســبي لهــا الشخصــیة المحاســبیة المســتقلة عــن كــل األطــراف ذات العالقــة 

).إلخ...المساهمین، المالكین، المستثمرین (
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:تصنف المؤسسات حسب معاییر متعددة أیضا منها: أصناف المؤسسة) 2
ویتخذ هذا التصنیف موضوع نشـاط المؤسسـة كمؤشـر لتصـنیفها، فـإذا كانـت تخـتص :شاطمعیار الن-2-1

ذا كانــت تنشــط فـــي  ٕ ذا كانــت تخــتص الصـــناعة فهــي مؤسســة صــناعیة، وا ٕ بالتجــارة فهــي مؤسســة تجاریــة، وا
ذا كانت في مجال تقدیم الخدمات فهي مؤسسة خدمیة،  ٕ المجال الفالحي فهي مؤسسة فالحیة، وا

ط قد یبدو للوهلة األولى سهل في تصیف المؤسسات لكـن المهـم هـو نظـرة المحاسـب لـذلك إن موضوع النشا
المشــروع، فالمحاســب الــذي یمســك محاســبة المؤسســة التجاریــة ال شــك أنــه مــن الناحیــة المحاســبیة والجبائیــة 

ـــات وحركتهـــا، والهـــوام ـــة بالمشـــتریات والمبیعـــات، أي المخزون ش ســـیجد عـــدد محـــدود مـــن الحســـابات المتعلق
الربحیة وتحدیدها، ولذلك فهـو فـي راحـة نسـبیة لحجـم لعمـال المحاسـبي مقارنـة مـع المؤسسـة الصـناعیة التـي 

ـــــل ـــــات المالیـــــة مث ـــــد العملی ـــــب فیهـــــا عمـــــل المحاســـــب اإلطـــــالع بعدی محاســـــبة المشـــــتریات، محاســـــبة : یتطل
د الحســابات وتشــّعب عمــا الــدورة المحاســبیة ألنــ ه فــي نهایــة األمــر المخزونــات، محاســبة الورشــات، أي تعــّد

سنویة لكل صنف من أصناف المؤسسات السـابقة، ولـذلك فـإن مالیةیجب أن یتوّج عمل المحاسب بكشوف
.المؤسسات التجاریة تبدو من الوجهة المحاسبیة أكثر طلبا في عمل الحاسب لما أشرنا إلیه سابق

یر األوروبیـــة، وكـــذلك بیئـــة هـــذا التصـــنیف تأخـــذ بـــه المعـــای: معیـــار حســـب العمالـــة وحجـــم األعمـــال-2-2
01/18رقــم (األعمــال الجزائریــة كمــا تــم تضــمینه بالقــانون التــوجیهي لترقیــة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

:، حیث وفقا لهذا المعیار یمكن التمییز بین حجم المؤسسات في الجزائر وفق الجدول التالي)في الجزائر
.بالجزائر18-01سب القانون التوجیهي رقم حتصنیف المؤسسة االقتصادیة: 02الجدول رقم 

رقــــــــــــم األعمــــــــــــال الســــــــــــنوي العمال الموظفةالمعاییر/المؤسسة
دج1000.000

1000.000الحصیلة السـنویة 
دج

092010إلى 01من المؤسسة المصغرة 
49200100إلى 10من المؤسسة الصغیرة

500إلى 2000100إلى 250500إلى 50المؤسسة المتوسطة
.09، 08القانون السابق ذكره، ص : المصدر

لإلشارة أن هذا المعیار یتطابق تقریبا مع المفهوم الذي أوردته منظمة األمـم المتحـدة للتنمیـة الصـناعیة، ومـا 
یؤخذ علـى هـذا المعیـار هـو احتكامـه للعـدد سـواء فـي حجـم العمـال أو رقـم األعمـال، دون أن یظهـر إشـكالیة 

عیــة اســتخدام التكنولوجیــا، فقــد نجــد اآلن بعــض المؤسســات قلیلــة العــدد لكنهــا تقــوم علــى نوعیــة العمالــة ونو 
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اقتصــاد المعرفـــة المــرتبط بالتقنیـــات التكنولوجیــة العالیـــة، وهــي أهـــم فــي أرقـــام أعمالهــا مـــن المؤسســات التـــي 
ت فــي عامــل، ولــذلك فــإن هــذا التصــنیف یخضــع لكثیــر مــن التحیینــات والتعــدیال250یتجــاوز عــدد عمالهــا 

إظهــار نســیج المؤسســات مــع التأكیــد دومــا علــى أن لــه أثــر بالنســبة للمحاســب، خاصــة فــي ظــل االلتزامــات 
.الجبائیة واألنظمة الجبائیة المعمول بها

قد تتناول مراجع أخرى هذا التصنیف باإلشارة إلى طبیعـة الملكیـة، ومـع ذلـك فـإن : المعیار القانوني-2-3
، حیـث أن la forme juridiqueجانـب الشـكل القـانوني :المؤسسة مـن الجـانبینالمعیار القانوني ینظر إلى

كمـا قـد یكـون (EURL)المؤسسة هي عقد شركة قـد یتخـذ شـكل المؤسسـة الفردیـة ذات المسـؤولیة المحـدودة 
، كما یتخذ أیضا الصنف الثالـث الشـركة ذات (SNC)في شكل شركة تضامن أو الشركة باالسم الجماعي 

، وهــي األصــناف األكثــر شــیوعا فــي بیئــة (SPA)كة المســاهمة ر ، وكــذلك شــ(SARL)المحــدودة المســؤولیة
.یةاألعمال الجزائر 

أما إذا أدرجنا معیار الملكیة، فإنه إضافة إلى االلتزام بالشكل القانوني فإن المؤسسة االقتصادیة یمكن 
أو ) ملكیتها للدولة(مومیة مؤسسة خاصة، أو مؤسسة ع: تصنیفها حسب طبیعة ملكیة رأس المال إلى

.مؤسسة مختلطة ذات رأس مال مختلط، أو مؤسسة أجنبیة إذا لم تكن لها إقامة جبائیة بالجزائر

لالطالع قواعد قانون األعمال لها بعد دولي نتیجة للعولمة وتشابك العالقات الدولیة : 01إضافة
:وعلیه وجب التنبیه إلى ما یلي 

الدولي  بالمعامالت التي تكون بین األعماللقانونیة واالقتصادیة على تحدید قانون ااألدبیاتدرجت 
وقوانین التجارة الدولیة والمحاسبة لألعمالبالقانون الدولي متأثراالتجاه افي دول مختلفة  وهذأشخاص

واالستهالك والتمویل نتاجلإلالدولیة والمعیاریةفي وقتنا الحالي وبفعل العولمة أماالدولیة التي سادة سابقا 
االحتكام إلى قواعد المعاییر الدولیة في كل المجاالت معاییر اإلنتاج فأصبحواالستثمار وسائر المعامالت 

الدولي ومعاییر السالمة والحمایة الصحیة للمستهلك ومعاییر التكوین والتعلیم والبحث ومعاییر البیئة 
قانون األعمال الدوليوعلیه یمكن القول ان  تعریف.....والصحة
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أن قانون األعمال هو قانون خاص یطبق على معامالت أعوان      (:  نتیجة
وفقا لمعیاریة دولیة  سواء كانت في )  طبیعیة أو معنویة أو تنظیمیة(اقتصادیة

وهو من الناحیة     .تكون مصالحهم في دول مختلفةأوبینهم داخل بلدانهم ما 
لصاحب المشروع أو مسیره تستوجب      ) Ttableau débours(   العملیة لوحة قیادة 

االطالع وباستمرار وبشكل محیین على تلك القوانین لالستفادة منها من جهة
)والجتناب مخالفتها لتفادي عقوباتها من جهة ثانیة

المكانة الوظیفیة لمقیاس قانون األعمال ضمن التكوین في ماستر تخصص نقدي وبنكي:ثالثا

یتكامل هذا المقیاس مع دراسة مقیاس القانون التجاري ومقیاس المحاسبة ومقیاس المقاوالتیة 
محاسبة سبة الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقیاس ویؤسس لالستفادة من مقیاس معاییر المحا

.الخ......شركات التامین

:محتوى المقیاس:رابعا

.مفاهیم أساسیة حول قانون األعمال:األولالمحور - 

:المنظومة المؤسسیة الجزائریةاإلسناد القانوني لقانون األعمال: المحور الثاني -
الممارسات التجاریة-
السیاحة، الفالحة -

.الصناعة والبحث العلمي واالبتكار التكنولوجي-
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الخ...،الصفقات العمومیة-

:قانون األعمالبالمسؤولیة االجتماعیة لألعوان االقتصادیة: الثالثالمحور -

الحسابات االجتماعیة-

الممارسات غیر النزیهة-

رة وفاتورة المجاملةالفاتورة المزو -

:قـائمة المراجع المساعدة في المقياس:  خامسا

:قائمة المراجع
:الكتب

.2002سلیمان بوذیاب الموجز في مبادئ ومواضیع قانون األعمال دار العلم للمالیین ط-01
.2010، 1، طدار هومة ، عمر سعد اهللا ،القانون الدولي لألعمال-02
.2012عمان، الوراق للنشر و التوزیع، لتجارة الدولیةالمعاصر في قوانین ا: فیاض محمود -03
.2011، ، مصر، دار الجامعة الجدیدة، القانون االقتصادي الدولي: عبد الكریم عوض خلیفة-04
.2000، الكویت، عالم المعرفة، النظام االقتصادي الدولي المعاصر، الببالوي حازم-05
، العــدد دراســات اقتصــادیة، مجلةلمي الجدیــددور المنظمــة العالمیــة فــي النظــام العــا: صــالح صــالحي-06

.الجزائر2000سنة02العدد.
.1997معایر المحاسبة الدولیة، تعریب سابه وشركائهم، : لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة-06
ائــر، ، نومیــدیا للطباعــة والنشــر، قســنطینة، الجز IAS, IFRSالمعــاییر المحاســبیة الدولیــة: غــانم شــطاط-07

2009.
، دیـــوان المطبوعـــات )المحاســـبة الوطنیـــة(مبـــادئ الحســـابات االقتصـــادیة القومیـــة : عبـــد القـــادر رضـــوان-10

.1990الجامعیة، الجزائر، 
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مختصـــر المعـــاییر الحاســـبیة الدولیـــة، مطبعـــة جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة، : خالـــد جمـــال جعـــرات-11
.2014الجائر، 

المحاســـبة الدولیـــة، الـــدار العلمیـــة الدولیـــة للنشـــر والتوزیـــع، : دانحســـین القاضـــي ومـــأمون توفیـــق حمـــ-12
.2000عمان، األردن، 

جمعــة حمیــدات، خبیــر المعــاییر الدولیــة إلعــداد التقــاریر المالیــة، المجمــع الــدولي ابرعبــي للمحاســبین -13
.2014القانونیین، عمان، األردن، 

.2003، اإلسكندریة، مصر، المحاسبة الدولیة، الدار الجامعیة: ثناء القباني-14
أحمـــد محمـــد أبـــو شـــمالة، معـــاییر المحاســـبة الدولیـــة واإلبـــالغ المـــالي، مكتبـــة المجمـــع العربـــي للنشـــر -15

.، األردن2008، 1والتوزیع، ط
16-CARREAV DOMINIQUE   et  GUILLARD PATRIK :Droit international
économique .4eédition dalloz.paris2015
17-H.Werevs LIM : A Basic G Vide TO HNTERNATIONAL Business Law
1édition Noord hoffhouten the nether lanitgevers gronigen,2016.

18-Loel Osons, Veronica Poole, guide de référence sur les IFRS, deloitte,
édition 2012, Montréal, France, 2012.
19-international financial reporting standard (IFRS10), pd net, professional
development network, 2011.
20-international accounting standards board, IFRS standards as issued at 13
January 2016, part A and B, London, UK, 2016.
21-World Bank Group (2016,2017,2018,2019)Annual report washington,USA.

:القوانین
، یحدد قواعد التقییم المحاسـبي ومحتـوى الكشـوف المالیـة وعرضـها 26/07/2008القرار المؤرخ في -01

.2009لسنة 19دة رسمیة رقم یوكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، جر 
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.01/18القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، رقم -02
.الجزائريالقانون التجاري -03
.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21القانون -04
.، المتضمن النظام المحاسبي المالي25/11/2007المؤرخ في 07/11القانون -05
تقوم مقام یحدد نموذج الوثیقة التي 2016فیفري 16المؤرخ في 66_16المرسوم التنفیذي رقم - 06

.)10الجریدة الرسمیة العدد (عامل بھا عوان االقتصادیة الملزمین بالتالفاتورة وكذا فئات األ

.41الرسمیة العدد(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الجریدة 02_04القانون 07-

.)52ریدة الرسمیة العددجال(لیة لشروط الممارسات التجاریة القوانین الشك08_04لقانون 08-

)15ة الرسمیة العدد الجرید(المتعلق بحمایة المستھلك 09/03قانون 09-

المتعلق بصالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 104_17الى غایة 100_17رقم ةالتنفیذیمراسیم ال- 10

.)16الجریدة الرسمیة رقم (ANDIاالستثمار

یحدد القواعد المطبقة على المعامالت الجاریة مع 2016/03/16المؤرخ في 01_16النظام رقم- 11

.)17الجریدة الرسمیة رقم (عملة الصعبة الخارج والحسابات بال

یحدد كیفیة االعتماد لممارسة نشاط استیراد الذھب والفضة والبالتین الخام 2016/02/04قرار - 12

).07م قریدة الرسمیة رجال(ھیلھا أوتوالنصف المصنع ونشاط استرجاع المعادن الثمینة

راضي الفالحیة كیفیات استغالل األیحدد شروط و2010/08/15المؤرخ في 03_10القانون - 13

.تابعة للدولةلا

من تنظیم الصفقات العمومیة ضیت2015/09/16المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي - 14

).50الجریدة الرسمیة رقم (وتفویضات المرفق العام 

لرسمیة الجریدة ا(المتضمن القانون التوجیھي للبحث العلمي والتطور التكنولوجي 02_15قانون ال- 15

).17رقم 

.المتعلق بالتنمیة المستدامة17/02/2003المؤرخ في 03/11القانون -16

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/07/2003المؤرخ في 03/10القانون -17

.المتعلق بالطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة04/07القانون -18
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:.............تبع المحور الثانيی.............
:اإلسناد القانوني لقانون األعمال المنظومة المؤسسیة الجزائریة: المحور الثاني المحور الثاني -

الدستور الجزائري-

الخ...السیاحة، الفالحة ،الممارسات التجاریة-

،االستثمار الصناعي-

البحث العلمي،،اقتصاد المعرفة- 

،الصفقات العمومیة-
''من جلس في بيته بسبب الوباء فـله اجر الشهيد بإذن اهللا وان لم يمت''

ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم انه اليصيبه  :(لقول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم
- أخرجه احمد- )كان له مثل اجر الشهيدإالما كتب اهللا له  إال


