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:تمهيد

حلقةأولالواسعبمفهومهالعلم  التحصيليعتب  
ابطةاألخرىالحلقاتسلسلةضمن ببعضا بعضهالمبر

المعالمواضحمستقبلتحقيقإىلوالمؤدية

  العلم  فالتحصيل
المفتاحةبمثابيعتب  إذنالمهن 

  التفوقأبوابتفتحبهالذي
ر
للفرد لنسبةباليسوالرق

ورةنظرا المجتمع،لكلبلفحسب الملحةللض 
رةندمنيشكوا أضىحالذيالعملسوقوالحتياجات

  حادة
 
بعد والمؤهلي   المتخصصي   منالخامةالمادةق

لقالطالهواءعىلمفتوحةورشةالجزائر أصبحتأن
قمن الجنوبإىلالشمالومنالغربإىلالشر

ىبمشاريــــع .مثيللها يسبقلموضخمةكب 
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فيهعشرالذيالتشييدمسارفيكبيرةأشواطالجزائرقطعتلقد

عدةاءإنشعنهنتجتاالستقالل،عشيةوطنناأبناءمناألولالرعيل
.ىالكبرالهياكلفيخاصةالمجاالتشتىوفيكبرىمؤسسات

باتعصرفيالتحدىهذارفعلوحدهايمكنهاالاألخيرةهذهوألن

مختلفلإنشائهاوعبرالجزائرراحتدقيقة،تخصصاتلعدةيحتاج

فعالدذلكتجدأنالمصغرةالمؤسساتبإنشاءالخاصةالدعمأجهزة

قاتالطامنخزانهاذلكفيمستغلةبالذات،المرحلةهذهفيالمنوط

ةإتاحعبروالجامعاتالمهنيالتكوينقطاعمنالمتخرجةالشابة

ذاهضمنتندمجمصغرةمؤسساتتأسيسنحوودعمهملهمالفرصة
.الحقل

منأتهانشحداثةورغمالمصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةتعد

امعبرالحراكهذامسايرةفيكثيراعليهاالمعولاألدواتبين

نامجبرمنوالمستهدفةالمعنيةللفئاتومرافقةخدماتمنتتيحه
.المصغرالقرضصندوق



:المصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةنشأةحولنبذة

قصيرةةتجرببعدالمصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةنشأت

أسندمصغرةمشاريعتمويلعبر1999سنةمنذبالدناخاضتها

حولالدولىلملتقىالجزائرتنظيمليأتيالمحلية،للجماعاتتسييرها

حجربمثابة2002سنةالمصغرالقرضمجالفيالجزائرتجربة

بيننمجاءحيثالمصغرالقرضلتسييرالوطنيةللوكالةاألساس

حابأصمرافقةمهمةلهتسندهيئةخلقضرورةالملتقىتوصيات

كانلتياالنقائصلرفعالتقنيةوالمساعدةالدعموتقديمالمشاريع
.المصغرللقرضالسابقالتسييريشهدها

رقمالرئاسيالمرسومعبر2004سنةالملتقىهذاثماروجاءت

ومبالمرسوالمتممالمعدلالمصغرالقرضبجهازالمتعلق04/13

تسندوكالةإنشاءعلىأحكامهنصتحيث.11/133رقمالرئاسي

وصنصعبرذلكجاءوبالفعلالمصغر،القرضتسييرمهاملها

الوطنيةالوكالةإنشاءالمتضمن04/14رقمالتشريعيالمرسوم
.المصغرالقرضلتسيير
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:المصغرالقرضلبرنامجالعاماإلطار

يةاالجتماعالتنميةإطارفيالمصغرالقرضبرنامجيندرج

يةبترقتهتمالتيوالعموميةالسلطاتطرفمنالمستهدفة

ستوىملبلوغبذاتهم،للتكفلالسكانيةالفئاتواألفرادقدرات

جديدةةاجتماعيسياسةبتطبيقدائم،شغلومنصبالئقمعيشي

تقالاالنأجلمناالجتماعيةالكلفةتخفيضاألساسيهدفها،

ومستهدفمباشر،دعمسياسةهيالمعنىبهذاالسوق،القتصاد

جسيدتتماإلطارهذاوفياالتكالية،للروحكبديلتقترحتساهمي،
.المصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةإنشاءمشروع

القرضيرلتسيالوطنيةالوكالةلعملالتقنيالجانبإلىالتنقلقبل

يهفتعملالذيالمجاليستوعبالحضورمنجعلوبهدفالمصغر

يرلتسيالوطنيةالوكالةوأهدافمهامإلىالتطرقفضلناالوكالة
المصغرالقرض



:للوكالةاألساسيةالمهام

بهمامعمولالالتنظيموالتشريعوفقالمصغرالقرضجهازتسيير-1
.

ارإطفيالمصغرالقرضمنالمستفيدينومرافقةنصحدعم،-2
.أنشطتهمإنجاز

بمختلفللجهاز،المؤهلةالمشاريعذويالمستفيدين،إبالغ-3
.بهاسيحظونالتيالمساعدات

علىالحرصمعالمستفيدونينجزهاالتياألنشطةمتابعةضمان-4
.بالوكالةتربطهمالتيالشروطدفاتربنوداحترام

الهيئاتوالمؤسساتلدىالحاجة،عندالمستفيدين،مساعدة-5
.مشاريعهمبتنفيذالمعنية
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:الوكالةأهداف

وكالةالتوفرهاالتي(الماليةغيرأوالماليةسواء)الخدماتجملةإن
:ييلفيماتتلخصالتيوالمسطرةاألهدافتجسيدعلىقادرة

عنالريفيةوالحضريةالمناطقفيالفقروالبطالةمحاربة-1
.والحرفالمهنوالمنزليالعملوالذاتيالعملتشجيعطريق

اطاتنشخلقبعداألصليةمناطقهمفياألريافسكاناستقرار-2
للمداخيلالمدرةوالخدماتللسلعمنتجةثقافية،اقتصادية،

فيفراداألتساعدالتياإلتكالية،عنكبديلالمقاولة،روحتنمية-3
.ضالتهمإيجادواالجتماعياندماجهم



الجانب التقني لعمل الوكالة
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علىيتحصلالمتتبعجعلإلىيهدفالمداخلةمنالجزءهذاإن
:التاليةالعامةالتساؤالتحولواضحةإجابات

ل؟التأهيشروطالمصغر؟القرضجهازمناالستفادةيمكنهمن-1

القرضلتسييرالوطنيةالوكالةتقدمهاالتيالخدماتماهي-2
المصغر؟

جهازإطارفيالمقبولةالتخصصاتأوالمجاالتهيوما-3
المصغر؟القرض

مدععلىالحصولفيالمترشحمنالمطلوبةالضماناتهيما-4
المصغر؟القرضمن

سديدتيتموكيفالوكالة؟قبلمنللمشاريعمتابعةتوجدهل-5

القرض؟

راءشأومشروعإلنشاءملفإيداعأولإلستفسارأتوجهمنإلى-6
األولية؟المواد



منهاقسبماأنإالنشيراألسئلةهذهعناإلجابةفيالشروعقبل

فحسبهاعناإلجابةيمكنالتياألسئلةمجملبالضرورةيعتبرال

كمكلفينتنابصفقضيناهاوجيزةجدفترةوبعدحسبناتعتبربل

أهمهاواإلعالمالتحسيسمجالفيالوكالةلدىباالتصال

تصاليةاإلبرامجنامختلفمنالمستفيدينبينانتشاراواألكثر
.سطــيفواليةعبر

فائدةاللتعموردتكمااألسئلةهذهعنباالجابةنقومأنونفضل
.عالمسمتأوللمحاضرسواءالجهدواقتصاداإلطنابولتجنب

بركةعلى
هللا،،،،،



ل؟التأهيشروطالمصغر؟القرضجهازمناالستفادةيمكنهمن-1

عةمجموعبرالمصغرالقرضجهازيسيربيانهسبقكما

دويعالجزائريالقانونفيالمحددةالتشريعيةالنصوصمن

المرسومبموجبهألغىالذي11/134رقمالتنفيذيالمرسوم

نيمكحيثمستواهاوحدداالستفادةلشروطالمحدداإلطار04/15

لتسييرطنيةالوالوكالةمنالتقرببيانهااآلتيالشروطفيهتتوفرلم

والخدماتالمصغرالقرضمناالستفادةوطلبالمصغرالقرض
:الوكالةتقدمهاالتي



:التأهيلشروط

.فوقفماسنة18العمر*

غيرضعيفدخلذويمنأودخلبدونالقرضطالبيكونأن*

منتظم،وغيرمستقر

مستقرة،إقامةعلىيتوفرواأن*

المرتقب،بالنشاطعالقةلهامهاراتذويمنيكونأن*

نيكوأن،األنشطةإلحداثأخرىمساعدةمناستفادقديكونأال*

فقط،%1بـمقدرةشخصيةمساهمةتقديمعلىقادر

للقرضالتعاضديالضمانصندوقلدىاالشتراكاتتسديد*

نكيةالبوالفوائدالقرضمبلغبتسديدوااللتزامFGMMCالمصغر

.عليهالمتفقللتسديدالزمنيالجدولحسب
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لتسييرالوطنيةالوكالةتقدمهاالتيالخدماتجملةماهي-2
المصغر؟القرض

فضلوبالمصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةتقترح
الخدماتمننوعانلعملهاالمسيرالقانونيةالترسانة

التمويالتمننوعينفيالخدماتهذهتتمثل:ماليةخدمات

ويلالتممنالنوعهذايضمنحيثاألوليةالموادشراءتمويل:أوال

لألنشطةدج100000كلفتهاتتعدىالالتياألوليةالمادةاقتناء

لتمويلايتمحيثشخصية،مساهمةبدونبالبيتحتىالمستحدثة

النوعبهذاالمصغرالقرضطالبيستفيدكماالوكالة،منمباشرة

أهيلالتلجنةقبلمنطلبهقبولبعدوجيزوقتفيالسلفةمن
.والتمويل



قرض بدون فوائد 
Prêt Non Rémunéré

% 100

Coût du projet 100.000 DA

كلفة المشروعدج100.000

قرض ممنوح من الوكالة لوحدها 

Prêt octroyé par l’Agence seule



هذاصويخص(الثالثيالتمويل)المشاريعإنشاءتمويل:ثانيا

رالفكحملةمنسواهادونالبطالةللفئاتالتمويلمنالنوع

خرجينالمتأومهنيتأهيلعلىالمتحصلينمنخاصةالمقاوالتي

مناالإقباألكثرالتمويلمنالنوعهذاويعدالعالي،التعليممن

يكفلهامبفضلذاتيشغلمنصبخلقفيالراغبالشبابقبل
:من

بالمشروع،الخاصوالعتاداآلالتاقتناء

المشروع،النطالقاألساسيةاألوليةالموادشراءامكانية

المرغوب،المشروعبإيواءالخاصالمحلتهيئةامكانية

األخطار،كلضدالعتادتأمين

النشاط،لخلقالتمهيديةالمصاريف

دج،مليون01الـعتبةهذااالستثمارمبلغيتعدىأنيمكنوال

يل،والتموالتأهيللجنةأمامفيهللبتالملفيعرضأنعلى

:اليالتالنحوعلىاللجنةموافقةبعداالستمثارمبلغويقسم
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،%01بنحومقدرشخصيةمساهمةالمشروعصاحبيقدم-
بـةمقدرالمشروعمننسبةالتأهيللجنةقبلمنالمختارالبنكيمول-
،%100إلىمخفضةفوائدبنسبة70%

لتكملةالمشروعمن%29بنسبةالمصغرالقرضدعمصندوقيساهم-

الطالب،مساهمة



قرض بنكي
Crédit Bancaire

70%

قرض بدون فوائد
Prêt Non Rémunéré

% 
29

مساهمة شخصية
APPORT PERSONNEL

1%

من النسبة التجارية%100مخفظة بنسبة   :الفوائد

Intérêts :  Bonifier 100% du taux commercial

تمويل ثالثي
Financement triangulaire

دج 1.000.000ال تتعدى  كلفة المشروع

Coût du projet ne saurait dépasser 1.000.000 DA



:مالحظة هامة

القرضجهازمناالستفادةطلباتجميعإن

التأهيليلجنتمستوىعلىفيهاوالبتدراستهايتمالمصغر

اريعالمشبإنشاءأواألوليةالموادشراءبسلفةالخاصتين

.والئيةوكالةكلبمحلالمنعقدة

بطلبالنظربإعادةالطعنبالرفضقراراتهاوتقبل
.لهالمرفوضمن



:خدمات غب  مالية-ب

يل إىل جانب الخدمات المالية المعروض قبل قل
  ومساعدة ال

مقاول وبــهدف تنمية الروح المقاوالتر
المستفيد من جهاز القرض المصغر من ولوج
تفيد السوق وما يتضمنه من صعوبات وأخطار يس

رض كل من تم قبوله وتأهيله ضمن برنامج الق
المصغر من سلسلة من الخدمات غب  المالية 

  
:  المجانية المتمثلة أساسا ق 

حيث يستفيد طالب القرض: المرافقة -
ر المصغر من مرافقة دائمة من قبل خاليا الدوائ

اية من مجرد فكرة إىل التجسيد الفعىل  وإىل غ
.  تسديد كل القرض

رض يقوم مرافق طالب الق: النصح واإلرشاد-
  إطار المهام المسندة إليه بالن

صح المصغر وق 
وعواإلرشاد سواء قبل أثناء أو بعد تجسيد الم .شر



مرافقيها حيث تقوم الوكالة وبفضل: المساعدة التقنية-

تذيل من تقديم يد العون لكل طالب للقرض المصغر ل

روع وإن كل العقبات التي تعترض السير الفعلي للمش

تطلب األمر االنتقال مع المقاول إلى الهيئات أو 
.عالجهات التي حالت دون مواصلة التجسيد للمشرو

ق حيث تقوم الوكالة وبفضل فري: التكوين-

مكونيها من تقديم دروس تكوينية حول مختلف 

ية والتي المقاييس التي يحتاجها المقاول في حياته المهن
.نهتؤدي إلى نجاح المشروع وتحقيق الغاية المرجوة م

ية توفر الوكالة الوطن: المشاركة في المعارض-

لجهوية لتسيير القرض المصغر عبر هياكلها المحلية، ا

يدين من والوطنية دوريا امكانية تسويق منتجات المستف

جهاز القرض المصغر عبر المشاركة في المعارض

المنظمة دوريا حيث يستفيد مقاول جهاز القرض 

عام المصغر من تكفل تام من النقل إلى اإليواء واإلط
طيلة مدة هذه المعارض 
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تأطلقلقد:االنترنتعبرالمجانياإلشهار-

مصغرالالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةمؤخرا

المقدمةالماليةغيرخدماتهاتدعيموبهدف

نيةاإللكتروالبوابةجهازها،منللمستفيدين

الخاصالموقعتحديثتمأنبعدالجديدة

باتالمتطلآلخريستجيبباتحيثبالوكالة

منالمستفيدينكليمكنحيثاإللكترونية

اإلعالناتموقععبرلمنتجاتهمالترويج

وتحميلالتسجيلبمجردمجانيةوبطريقة
.وبمنتوجاتهمبهمالمتعلقةالمعلومات

عبرللوكالةالحديثالموقعيوفركما
www.angem.dzالتيالمعلوماتكل

.المصغرالقرضطالبيحتاجها

http://www.angem.dz/
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يفالمقبولةالتخصصاتأوالمجاالتهيما-3
المصغر؟القرضجهازإطار

عالمشاريأفكارحصريمكنالأنهمنبالرغم

ممكنالالمشاريعمجالفيأنإالمعينةقائمةفي

غرالمصالقرضجهازإطارفيوتمويلهاتأهيلها

تعلقالمالرئاسيالمرسوملمقتضياتواستنادا

تهدفالتيالمشاريعجميعفإنالمصغربالقرض

ملالعحتىأوماخدمةتقديمأومعينانتاجإلى

يكونأنبشرطالتجسيدممكنةالتجارةفي

الموقوفالسقفحدودفيمتكامالالمشروع
.دجمليون1مبلغعندحاليا

مويلالتتقبلالتيالمجاالتأهمحصريمكنكما
:هيالمصغرالقرضجهازإطارفي
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اآللي،اإلعالم:أنواعهابمختلفالخدمات-
إلخ....البيتزةتحضيرالحالقة،

صناعةالخياطة،:الصغيرةالصناعة-
إلخ...الجاهزةاأللبسةالعجائن،

بيةتراألغنام،تربية:الفالحيةاألنشطة-
إلخ...البالستيكيةالبيوتالنحل،

الترصيصبناء،:العموميةاألشغال-
إلخ....العماراتدهنالصحي،

الموادبيعمحل:التجاريةاألنشطة-
خإل....التجميلموادبيعالعامة،االستهالكية

الطب،المحاماة،:الحرةالمهنيةاألنشطة-
إلخ....الهندسة
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لللحصوالمترشحمنالمطلوبةالضماناتهيما-4
المصغر؟القرضمندعمعلى

للفئاتموجهالمصغرالقرضجهازأنباعتبار-

ممنتظغيرأوالمستقرغيرالضعيفالدخلذوي

المطلوبالضمانفإنوعليهإطالقاالدخلوعديمي

رالمصغالقرضمندعمعلىللحصولالمترشحمن

المشتركالضمانصندوقفياالنخراطقبولههو

04/16التنفيذيبالمرسومالمحددالمصغرةللقروض

عدمعنالناجمةاألخطاركلاألخيرهذايضمنحيث
.البنكيالقرضتسديد

لالمقاويقومالمشروعانطالقوقبلهذاجانبإلى-

قفوطائلتحتالمصغرالقرضجهازمنالمستفيد

للوكالةالثانيةبالدرجةواآلالتالعتادبرهناستفادته

الحمصلدىوقيدهالمصغرالقرضلتسييرالوطنية

جاوزتتالمدةفياقليمياالمختصةالتجاريالسجل
.الحيازيالرهنانعقادمنشهر
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ة؟الوكالقبلمنللمشاريعمتابعةتوجدهل-5

القرض؟تسديديتموكيف

مصغرالالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةتضمن

زجهاإطارفيالمجسدةالمشاريعجميعمتابعة

فتردعبرالمقاوليلتزمحيثالمصغر،القرض

قبولفيالوكالةمعيربطهالذيالشروط

يحرصكماالوكالةقبلمنللمتابعةالخضوع

التتعديمنالمشروععلىيطرأمابكلبإيفادها

المساعداتسحبطائلتحتتغييراتأو

باالمتيازاتمنهاتعلقماالسيماالممنوحة

صبحوتالتسديدآجالجميعسقوطوكذاالجبائية

دفترلبنودالجسيمالخرقحالفياآلداءمستحقة

رضالقوكالةمعالمستفيديربطالذيالشروط

.المصغر
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مافينسردهامراحلعبرالقرضتسديديتم

:يلي

تمياألوليةالموادشراءلسلفةبالنسبة:أوال

بدايةريانالسفيتبدأثالثيةأقساطعبرالتسديد

بدايةتاريخمنالثالثالشهرانقضاءمن

أشهرةثالثمنحللوكالةويمكنالسلفة،استهالك

لىعالتسديدويستمرللتسديد،كإرجاءأخرى

مبلغساوىأوقلفإنالقرضمبلغحسب

زجاوإنأماسنتين،خاللذلكيتمدج40000

لـاعتبةيفقولمدينارألفأربعونالمبلغ

نهايةغايةإلىالمدةفتستمردج100000

.االستفادةمنالثاليةالسنة
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هذاتسديديتم:الثالثيللقرضبالنسبة:ثانيا
:اآلتيةللمراحلوفقاالقرض

ةثالثلمدةالتسديدإرجاء:األولىالمرحلة-
المشروع،انطالقبعدسنوات

عدباألجلهذاسريانيبدأ:الثانيةالمرحلة-

فاءلإلعالثالثةالسنةمناألخيرالشهرنهاية

سداسيةأقساطعبرسنوات5لمدةويستمر

ائدةفبنسبةالبنكيالقرضلتسديدتدفع
كلية،مخفضة

آخرمنالمدةهذهتنطلق:الثالثةالمرحلة-

نواتسثالثةلمدةوتستمريسددبنكيقسط

القرضةسلفلتسديدتدفعثالثيةأقساطعبر
.مكافئةدونسلفةوهيالمصغر
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المصغرالقرضلتسييرالوطنيةالوكالةتنتهج

مديعتممركزغيرنظامبرامجهاتسييرفي

قةالمرافخالياخاللمنالجواريالتواجدعلى

يمكنحيثالوطن،دوائركلعبرالمتواجدة

قةالمرافخليةمنمباشرةالتقربمعنيلكل

ماكسكناه،مقردائرةمستوىعلىالمتواجدة

الئيةالوالوكالةمنالتقربلالستفساريمكن

بعيناإلداريالحيمستوىعلىالمتواجدة

.بسـطيفتبينت

العملتنفيذمنيمكنمماالدوائرتوى

القراراتالتخاذاآلجالتقليصوالجواري

.المناسبةوالسريعة



يبةمنالكىل  اإلعفاء يبةاإلجماىل  الدخلعىلالض  كاأرباحعىلوالض  3لمدةتالشر
.سنوات

تما  
  النشاطات النر

 
3رس لمدة اإلعفاء من الرسم العقاري عىل البنايات المستعملة ق

.سنوات

العقاريةاالقتناءاتالملكيةنقلالرسممناإلعفاء  
المقاولونبها يقومالنر

.صناعيةنشاطاتإنشاءقصد 

كاتتأسيسالمتضمنةالعقود التسجيلحقوقمناإلعفاء   الشر
.المقاولونها ينشئالنر

 اتالمتعلقةالجمركيةالرسومتحدد   المستوردةبالتجهب  
  ةمباشر تدخلالنر

 
التحقيقق

.%5نسبةبتطبيقاالستثمار 

يبةمنتخفيض يبةأو اإلجماىل  الدخلعىلالض  كاتاألرباحعىلالض  منوكذا ،الشر
  النشاطعىلالرسم

ةنهايةعند المستحقالمهن  لثالثاخاللوذلكاإلعفاءات،فبر
ين   اإلخضاعمناألوىلسنوات

  كما التخفيضهذا ويكونالض 
:يأتر

ين   اإلخضاعمناألوىلالسنة
.%70:الض 

ين   اإلخضاعمنالثانيةالسنة
.%50:الض 

ين   اإلخضاعمنالثالثةالسنة
.%25:الض 

االمتيازات الجبائية الممنوحة 



عة شكرا على كرم اإلصغاء والمتاب


