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La vision 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

فرع سطيف 

AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A
L’EMPLOI DES JEUNES

ANSEJ SETIF



املهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

االستثمارية؛مشاريعهمانجازإطارفيالشبابمرافقة

للشباب؛االستشارةوتقديمتدعيم

والتقنياالقتصاديالطابعذاتالمعلوماتكلوضع

المشاريع؛أصحابالشبابلفائدةوالتنظيمي

روتسييإنجازتقنياتفيمعارفهمودعمالشبابتكوين

المشاريع؛

مشاريع؛الأصحابللشبابواالمتيازاتاإلعاناتمختلفتبليغ

الشبابقبلمنالمنجزةاالستثماراتمتابعة.



األهـــــــــــــــــــــــــــــداف

المحليوالواقعتتماشىاستثماريةمشاريعانجاز.

االستثماريةالمناطقحولمناولةمصغرةمؤسساتخلق

.بالواليةالكبرى

ضافةمقيمةوذاتومبتكرةنوعيةمشاريعخلقعلىالتشجيع

عنناشئةالالمشاريعوالتكنولوجيةالمشاريعفيهابماللمحيط

.خاصةمرافقةطريق



شــــــــــــــروط التأهــــــــــيل

يمكن رفع سن . سنة  35و19أن يتراوح سن الشاب بين 1.
( 03)سنة عندما يحدث االستثمار ثالثـة 40المسير إلى 

.مناصب عمل دائمة

أن يكون ذو تأهيل مهني أو كفاءات مهنية على عالقة مع 2.
. النشاط المختار

ي الشاب يشغل أي منصب عمل عند إيداع الملف أيكون ال أن 3.
. طاالب

ن يقدم مساهمة شخصية في شكل أمووال أ4.
خووووـاصة بمسووووتوى يطووووابق الحوووود ا دنووووى 

.المحدد حسب قيمة المشروع



آلـــــــــــــــيات إنـــــــــشاء مؤسسة مصغــــــــــــــــــــــرة



 Types deتركيــــــــــــــــــــبة التــــــــــــــــــــمويل

Financement                   

التمويل الثنائي
Financement mixte

الثالثيالتمويل
Financement mixte

بين الوكالة وصاحب 

المشروع

Entre ANSEJ et le jeune promoteur

بين الوكالة وصاحب 

المشروع

Entre ANSEJ et le jeune promoteur

حب الوكالة، البنك وصابين 

المشروع

Entre ANSEJ, la banque et le jeune 

promoteur

حب الوكالة، البنك وصابين 

المشروع

Entre ANSEJ, la banque et le jeune 

promoteur



      Niveaux de financementمستـــــــــــويات التــــــــــمويل

البنكي القرض

prêt 

Bancaire

بدون فائدة القرض

Prêt non 

rémunéré

الشخصية املساهمة

Apport 

personnel

التمويل الثالثي-1

Financement 

triangulaire

70 % 29 % 1%
Iالمستوى

دج5.000.000أقل أو يساوي  

70 % 28 % 2 %
 IIالمستوى 

دج5.000.001ما بين 

دج10.000.000و 



 Niveaux deمستـــــــــــويات التــــــــــمويل

financement      

 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 



اإلعانـــــات واالمتـــــــــــــــــــــــــــــــيازات

Aides et Avantages



االمتيازات املمنوحة للمشروع املنشأ في إطار الوكالة

ماليين10إلىاالستثمارمبلغيصلأنيمكن
.جزائريدينار

بحسالوكالةطرفمنيمنحفائدةبدونقرض
فوائدبةنستخفيضإلىإضافةالتمويل،مستوى
إطارفي%100بنسبةالبنكيةالقروض
.الثالثيالتمويل

08)سنة13خاللالقرضتسديدفترةتكون
سنوات5والبنكيالقرضلتسديدسنوات
.(الوكالةمنالممنوحقرضلتسديد

Les avantages du projet ANSEJ



االمتيازات بعد استغالل املشروع

الوحيدةالجزافيةالضريبةمناإلعفاء(IFU)تاريخمنابتداء

.الخاصةللمناطقسنوات6أوسنوات3لمدةاالستغالل

الوحيدةالجزافيةالضريبةمناإلعفاءفترةتمديد(IFU)عامينلمدة

.محددةغيرلمدةا قلعلىعمال03بتوظيفالمستثمريتعهدعندما

Les avantages après l’exploitation du projet



توسيع املشروع

ة الثالثة، يـمكن للمؤسسة المصغرة الراغبة في توسيع نشاطها، بعد السن

سبة االستفـادة  مرة ثانيـة من كل االمتيـازات المذكـورة بعد تسديـد ن

.من ديونها  وإثبات مردوديتها (% 70)

Extension des capacités de production
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شكرا على املتابــــــــــــــــــــــــــــعة

www.ansej.org.dz


