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 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

ت   
 
نشا

 
 المعنوية بالشخصية تتمتع خاص طابع ذات هيئة وهي1996 سنة ا

 .بالتشغيل المكلف الوزير وصاية تحت موضوعة المالي، واالستقالل

ت   
 
نشا

 
نشطة إحداث قصد المشاريع ذوي الشباب مرافقة بهدف ا

 
 إنتاجية ا

و وخدماتية
 
 .العمل ومناصب الثروة خلق إلى تهدف اقتصادية مقاربة وفق توسيعها ا

 المتواجدة الملحقات من العديد وكذا الواليات كل تغطي فرع  51 الوكالة تضم   
 .الوطن مناطق مختلف عبر



 مهـــام الوكالـــــــــــة

النشاطات إنشاء في الشباب ومرافقة  للشباب االستشارة تقديم. 

صحاب الشباب تزويد
 
 والتقني االقتصادي الطابع ذات المعلومات بكافة المشاريع ا

 .بنشاطاتهم المتعلقة والتنظيمي والتشريعي

الضمان صناديق الضرائب، مصالح بنوك،) الجهاز شركاء مختلف مع العالقة تطوير 
 (...االجتماعي

االستثمار فرص لتحديد القطاعات مختلف مع الشراكة تطوير. 

المشاريع وتسيير إنجاز تقنيات في معارفهم ودعم الشباب تكوين ضمان. 

صحاب للشباب واالمتيازات اإلعانات مختلف تبليغ
 
 المشاريع؛ ا

الشباب قبل من المنجزة االستثمارات متابعة. 
 
 



 األهـــــــــــــــــــــــــــــداف

المحيط الحتياجات تستجيب استثمارية مشاريع انجاز. 

بالوالية  الكبرى  االستثمارية المناطق حول مناولة مصغرة مؤسسات خلق. 

فيها بما للمحيط مضافة قيمة وذات ومبتكرة نوعية مشاريع خلق على التشجيع 
 .خاصة مرافقة طريق عن الناشئة المشاريع و التكنولوجية المشاريع

 

 



 شــــــــــــــروط التأهــــــــــيل
ن يتراوح سن الشاب بين 1.

 
سنة عندما يحدث االستثمار  40يمكن رفع سن المسير إلى . سنة   35 و 19ا

 .مناصب عمل دائمة( 03)ثالثـة 

و كـفاءات مهنية على عالقة مع النشاط  2.
 
هيل ا

 
ن يكون ذو تا

 
 .ر ومعترف بهاالمختاا

ن 3.
 
جورة عند التسجيليكون ال ا

 
 .شاغل لوظيفة ما

ن يكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوالئية للتشغيل كبطال طالب عمل4.
 
 .ا

و جامعة عند تقديم طلب اإلعانة5.
 
و معهد ا

 
ن ال يكون مسجال على مستوى مركز تكوين ا

 
 .ا

.6 
 
موال خـاصة          نا

 
 .يقدم مساهمة شخصية في شكل ا

 



آلـــــــــــــــيات إنـــــــــشاء مؤسسة 

 مصغــــــــــــــــــــــرة



 التــــــــــمويل  تركيــــــــبة
         

        
        
        
        
        
        
        
        
       

 التمويل الثنائي
Financement mixte 

الثالثي التمويل  
Financement mixte 

 بين الوكالة وصاحب المشروع
 

Entre ANSEJ et le jeune promoteur 

 

 

 المشروعالوكالة، البنك وصاحب بين 
 

Entre ANSEJ, la banque et le jeune 

promoteur 

 

 



 مستـــــــــــويات التــــــــــمويل

البنكي  القرض

prêt 

Bancaire 

بدون فائدة  القرض

Prêt non 

rémunéré 

الشخصية  المساهمة

Apport 

personnel 

 التمويل الثالثي -1

Financement 

triangulaire 

70 % 29 % 1% 
 I  المستوى

و يساوي  
 
قل ا

 
 دج 5.000.000ا

 

70 % 28 % 2 % 
  IIالمستوى 

 دج 5.000.001ما بين 
 دج 10.000.000و 

 



 مستـــــــــــويات التــــــــــمويل

 Prêtبدون فائدة  القرض

non rémunéré 

الشخصية  المساهمة

Apport personnel 

 التمويل الثنائي -1

Financement Mixte 

29 % 71 % 
 I  المستوى

 دج 5.000.000أقل أو يساوي  

 

28 % 72 % 
  IIالمستوى 

 دج 5.000.001ما بين 

 دج 10.000.000و 

 



 اإلعانـــــات واالمتـــــــــــــــــــــــــــــــيازات



 االمتيازات الممنوحة للمشروع المنشأ في إطار الوكالة

 ن يمكن
 
 .جزائري  دينار ماليين 10 إلى االستثمار مبلغ يصل ا

مستوى حسب الوكالة طرف من يمنح فائدة بدون قرض 
  بنسبة البنكية القروض فوائد نسبة تخفيض إلى إضافة التمويل،

 .الثالثي التمويل إطار في % 100

لتسديد سنوات 08) سنة 13 خالل القرض تسديد فترة تكون 
 .( الوكالة من الممنوح قرض لتسديد سنوات 5و البنكي القرض

الجمركية الحقوق يخص فيما %05 بـ مخفضة نسبة تطبيق 
 .االستثمار إنجاز في مباشرة والداخلة المستوردة للتجهيزات

 



 

الوحيدة الجزافية الضريبة  من اإلعفاء (IFU) و
 
 تاريخ من ابتداء الحقيقي الضريبي النظام ا

و سنوات 3 لمدة االستغالل
 
 .الخاصة للمناطق سنوات 6 ا

عاله المذكورة الضريبة  من اإلعفاء فترة تمديد
 
 03 بتوظيف المستثمر يتعهد عندما عامين لمدة ا

قل على عمال
 
 .محددة غير لمدة اال

ولى 3 السنوات خالل الضريبة على تخفيض
 
 ,الضريبي اإلخضاع من اال

ولى السنة خالل  70%-
 
 .الضريبي اإلخضاع من اال

 .الضريبي اإلخضاع من الثانية السنة خالل  50%-

 .الضريبي اإلخضاع من الثالثة السنة خالل % 25-



 توسيع المشروع

 يـمكن للمؤسسة المصغرة الراغبة في توسيع نشاطها بعد السنة الثالثة، االستفـادة  مرة ثانيـة من
من ديونها  70%استنفاذ سنوات اإلعفاء الضريبي وتسديـد نسبة  كل االمتيـازات المذكـورة بعد

 .من التزاماتها تجاه الوكالة وإثبات مردوديتها 50%  تجاه البنك و

Extension des capacités de production 



 مراحـــل إنــــــــشاء مؤسســـــــــــة مصــــغرة

 

التحسيس 

 واإلعالم

تكوين فكرة 

 المشروع

التسجيل عبر 

البوابة 

 اإللكترونية

دراسة المشروع 

 ومخطط األعمال

تقديم المشروع 

 أمام اللجنة

الموافقة البنكية 

واإلنشاء القانوني 

 للمؤسسة

تكوين صاحب 

 المشروع

تمويل 

 المشروع

إنجاز 

 المشروع



 شكرا على المتابــــــــــــــــــــــــــــعة

www.ansej.org.dz 
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