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المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
االستثمارية؛مشاريعهماجنازإطاريفالشبابمرافقة
للشباب؛االستشارةوتقدميتدعيم
أصحابابالشبلفائدةوالتنظيميوالتقيناالقتصاديالطابعذاتاملعلوماتكلوضع

املشاريع؛
املشاريع؛وتسيريإجنازتقنياتيفمعارفهمودعمالشبابتكوين
املشاريع؛أصحابللشبابواالمتيازاتاإلعاناتخمتلفتبليغ
الشبابقبلمناملنجزةاالستثماراتمتابعة.



األهـــــــــــــــــــــــــــــداف

اجلزائري؛ابالشبلدىاملقاولةثقافةوزرعاالستثماريالفكرنشر
قبلمنمصغرةمؤسساتإلحداثاملناسبةالظروفوضع

الشباب؛
دائمة؛عملمناصبخلق
املصغرةاملؤسساتدميومةواستمراريةضمان.



آلـــــــــــــــيات إنـــــــــشاء مؤسسة مصغــــــــــــــــــــــرة



Lesشــــــــــــــــروط التأهـــــــــــــــــــــــــــــــيل Conditions d’éligibilité      

سنة40إىل 19أن يرتاوح سن الشاب من 
Age compris entre 19 et 40 ans

املشروععالقة مع هلاة معرفيةمهنيمؤهالتأن يكون ذو
Qualification ou savoir-faire

بدون عملأن يكون 
Chômeur

شخصية مبستوى يطابق احلد األدىن احملدد حسب قيمة املشروعمالية ن يقدم مسامهة أ
Apport personnel



 Types deتركيــــــــــــــــــــبة التــــــــــــــــــــمويل

Financement                   

التمويل الثنائي
Financement mixte

الثالثيالتمويل
Financement mixte

بني الوكالة وصاحب املشروع
Entre ANSEJ et le jeune promoteur

بني الوكالة، البنك وصاحب 
املشروع

Entre ANSEJ, la banque et le jeune 

promoteur



      Niveaux de financementمستـــــــــــويات التــــــــــمويل

البنكي القرض
prêt 

Bancaire

 Prêtبدون فائدة القرض

non rémunéré

الشخصية المساهمة
Apport 

personnel

التمويل الثالثي-1
Financement triangulaire

70 % 29 % 1%
Iاملستوى

دج5.000.000أقل أو يساوي  

70 % 28 % 2 %
 IIاملستوى 

دج5.000.001ما بني 
دج10.000.000و 



      Niveaux de financementمستـــــــــــويات التــــــــــمويل

 Prêtبدون فائدة القرض

non rémunéré

الشخصية املساهمة

Apport personnel
التمويل الثنائي-1

Financement Mixte

29 % 71 %
Iالمستوى

دج5.000.000أقل أو يساوي  

28 % 72 %
 IIالمستوى 

دج5.000.001ما بين 

دج10.000.000و 



مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة 
Etape de création d’une micro-entreprise

التوجيهو االستقبال 
Accueil et orientation

دراسة المشروعوإعداد 
Etude du projet

فكرة املشروع
Idée de projet

موافقـة البنك
ACCORD BANCAIRE

انجاز املشروع
REALISATION DU PROJETتكوين صاحب املشروع

Formation du promoteur



اإلعانـــــات واالمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيازات
Aides et Avantages



اإلعانات واالمتيازات الممنوحة في مرحلة اإلنجاز

التمويل؛مستوىحسبالوكالةطرفمنمينحفائدةبدونقرض

؛%100بنسبةالبنكيةالقروضفوائدنسبةختفيض

سنوات03ثالثإرجاءمعسنوات08البنكيالقرضتسديدمدة.

Les aides et les avantages fiscaux liés à la phase réalisation 



اإلعانات واالمتيازات الممنوحة في مرحلة االستغالل

سنوات؛ستةأوثالثملدةاإلضافيةالبناياتوالبناياتعلىالعقاريالرسممناإلعفاء

؛سنواتستةأوثالثملدةالشركاتأرباحعلىالضريبةمنالكلياإلعفاء

ستةأوثالثملدةاملهينالنشاطعلىالرسمواإلمجايلدخلالعلىضريبةالمناإلعفاء
.سنوات

Les aides et les avantages fiscaux liés à la phase exploitation



توسيع المشروع

فـادة  مرة ثانيـة من كل يـمكن للمؤسسة املصغرة الراغبة يف توسيع نشاطها، بعد السنة الثالثة، االست
.من ديوهنا  وإثبات مردوديتها (% 70)االمتيـازات املذكـورة بعد تسديـد نسبة 

Extension des capacités de production



شكرا على المتابــــــــــــــــــــــــــــعة

www.ansej.org.dz


