الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

إعالن
لفائدة شباب الجالية الوطنية في الخارج

يعرض عليكم بلدكم الجزائر ،إمكانيات تقديم مساهمتكم في تنميتها االقتصادية واالجتماعية.
في هذا اإلطار ،فإن برنامج فخامة رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،يولي أهمية خاصة
للجالية الوطنية في الخارج و لمشاركتها الفعالة في جميع قطاعات االقتصاد الوطني.
تم إعادة التأكيد على هذا االهتمام من طرف الوزير األول خالل لقائه ،في  07ديسمبر 2017
بباريس مع أعضاء الجالية الوطنية ،بمناسبة زيارته الرسمية لفرنسا.
تزخر الجزائر بمقومات كبيرة تستدعي تثمينها ،وهي تشكل فرصا معتبرة لتحقيق استثمارات توفر
مناصب شغل وثروات.
وفي هذا السياق ،من المهم اإلشارة بأن طاقة النمو لبلدنا ال زالت بعيدة عن االستغالل بشكل كامل،
وتوجد مجاالت استثمارية مهمة للغاية ومفيدة اجتماعيا و ناجعة اقتصاديا ليست مستثمرة بعد في
عدة قطاعات ،مثل الفالحة والصناعة الفالحية والسياحة واالقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية
والطاقات المتجددة واالقتصاد األخضر ،إلخ.
تدخل صيغ إنشاء مكاتب مجمعة أو سيارات ورشية ،من أجل نشاطات محددة أيضا في إطار هذا
البرنامج الموجه نحو إنشاء المؤسسات الصغرى ،وكذا قرض إضافي بدون فوائد إليجار المحل
الموجه نحو نشاط إنتاج السلع و الخدمات.
في هذا الصدد ،ققد تم اتخاذ تدابير تتضمن تسهيالت و تحفيزات قصد تشجيع مواطنينا في الخارج
وخاصة منهم الشباب ،لالستثمار في بلدهم ووضع مهاراتهم و مؤهالتهم المكتسبة في بلد اإلقامة في
خدمة وطنهم.

و من هذا المنظور ،فإن برنامج فخامة رئيس الجمهورية وضع آليات خاصة لترقية روح العمل
المقاوالتي لدى الشباب ،وتشجيعهم في االنطالق نحو إنشاء المؤسسات الصغرى وإشراكهم بفعالية
في التطور االقتصادي و االجتماعي للوطن.
هذه الترتيبات العمومية لدعم إقامة نشاط يتم تسييرها من طرف هيئتين ،هما الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب ،بالنسبة للشباب الذين يحملون مشاريع و تتراوح أعمارهم بين  19و  35سنة ( 40
سنة عندما يوفر المشروع أكثر من  03مناصب شغل ) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة
بالنسبة للبطالين الذين لديهم مشاريع و يتراوح سنهم بين  30و  50سنة.
تقوم هذه الترتيبات حول تمويل ثالثي يتدخل فيه -1 :مساهمة صاحب المشروع ()1% - 2%
 -2قرض بدون فوائد ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني
للتأمين على البطالة ( )28% - 29%و  -3قرض بنكي ( )70%من غير فوائد (. )100%
تتوفر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على صيغة مشتركة ،دون اللجوء إلى القرض البنكي
وال يتدخل فيها إال صاحب المشروع ( )71% - 72%و القرض بدون فوائد للوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب (.)28% - 29%
ال يتجاوز سقف االستثمار مهما كانت الصيغة مبلغ  10.000.000د ج .
إضافة إلى مشاركة الهيئتين في البناء المالي للمشروع عن طريق منح قرض بدون فوائد ،فإنهما
يقومان أيضا بمرافقة أصحاب المشاريع في جميع مراحل إنشاء المؤسسة الصغرى وخالل فترة
االستغالل.
تمنح عدة مزايا ضريبية و شبه ضريبية ،كما تتخذ تدابير لصالح المستفيدين من هذه الترتيبات
و هي مزايا و تدابير يمكنكم تصفحها في الموقعين االلكترونيين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 www.ansej.org.dzوالصندوق الوطني للتأمين على البطالة  www.cnac.dzأو عن طريق
االتصال المباشر مع هاتين الهيئتين ،أين سيتم تخصيص استقبال كبير لكم و تقدم لكم كافة
المعلومات.
فضال عن ذلك ،فإنه اعتبارا من سنة  2018ستطور كل من للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خدمة الكترونية ،تمكنكم من التسجيل االلكتروني اآلني
وتسمح لكم بمتابعة تطور ملفكم دون الحاجة للتنقل.
من جهة أخرى ،فإن بوابة في موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي توجد في صدد
اإلعداد ،توجه خصيصا إلعالم جاليتنا في الخارج بجميع فرص االستثمار الموجودة والمزايا
والتحفيزات المقدمة للمستثمرين.
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سيتم تنظيم حصص تلفزيونية تبثها القناة العمومية ” “Canal Algerieحول موضوع النشاط
المقاوالتي للشباب ،قصد شرح و تبسيط الترتيبات التي تم وضعها من طرف السلطات العمومية في
مجال مساندة إنشاء نشاطات من طرف الشباب و أصحاب المشاريع البطالين.
إلى جانب ذلك ،سينظم كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على
البطالة خالل فصل الصيف أبوابا مفتوحة لفائدة الشباب الجزائريين المتواجدين بالجزائر في فترة
العطلة ،سيتم خاللها تقديم كافة المعلومات الضرورية.
و أخيرا ،فإن كافة المعلومات المتعلقة بالترتيبات العمومية للدعم المتعلقة بإنشاء نشاطات في شكل
الكتروني أو مطويات ،سيتم إرسالها إلى ممثلياتنا الدبلوماسية ووضعها تحت تصرفكم.
مواطنونا الشباب في الخارج
انطالقا من الكفاءات التي اكتسبتموها في بلد اإلقامة ،فإنكم تمثلون ثروة لبلدكم وناقلون فعالون
لتحويل المهارات والطاقات التي يحتاجها بلدكم من أجل بناء اقتصاد حديث و ناجع.
في هذا السياق ،و مهما كان البلد الذي تقيمون به ،يمكنكم التقرب من ممثلياتنا الدبلوماسية و الهيئات
الوطنية لترقية المؤسسة الصغرى ،خالل فترات إقامتكم بالجزائر ،من أجل معرفة وفهم جميع
الفرص المعروضة عليكم قصد وضع لبنة في بناء بلدكم و المساهمة في ازدهاره في جميع
المجاالت.
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بطاقة فنية حول كيفيات إنشاء مؤسسات صغرى من طرف شباب الجالية الوطنية في الخارج

شروط االستفادة الخاصة بشباب الجالية الوطنية في الخارج
جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:
 أن يتراوح السن من  19إلى  35سنة ،عندما ينشأ االستثمار على األقل ثالث مناصب عمل دائمة( بما في ذلك الشباب أصحاب المشاريع المساهمين في المؤسسة) يمكن رفع سن المسير إلى 40
سنة.
 أن يكون حاصل على دبلوم و كفاءة مهنية و/أو الحصول على مهارة معترف بها ،لها عالقة معالنشاط المختار.
 أن يقدم مساهمة شخصية بالعملة الصعبة في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد األدنىالمحدد من طرف التنظيم.
 لم يسبق له أن استفاد من تدابير المساعدة بخصوص إنشاء نشاطات.جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:
 أن يتراوح السن من  30إلى  50سنة. التمتع بكفاءة مهنية و  /أو الحصول على مهارة معترف بها لها عالقة مع النشاط المختار. أن يقدم مساهمة شخصية بالعملة الصعبة ،في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد األدنىالمحدد من طرف التنظيم.
 لم يسبق له أن استفاد من تدابير المساعدة بخصوص إنشاء نشاطات.هياكل التمويل:
بخصوص التمويل الثالثي يتضمن تمويال بنكيا (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،الصندوق
الوطني للتأمين على البطالة):
المساهمة الشخصية لصاحب المشروع بالعملة الصعبة:
 عندما يكون االستثمار أقل أو يساوي  5خمسة ماليين دينار 1% :من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يكون االستثمار أكثر من  5خمسة ماليين دينار و أقل أو يساوي  10عشرة ماليين دينار: 2%من المبلغ اإلجمالي لالستثمار.
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قرض دون فوائد (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
البطالة):

()01

أو الصندوق الوطني للتأمين على

 عندما يكون االستثمار أقل أو يساوي  5خمسة ماليين دينار 29% :من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يكون االستثمار أكثر من  5خمسة ماليين دينار و أقل أو يساوي  10عشرة ماليين دينار: 28%من المبلغ اإلجمالي لالستثمار.
()1

توجه المساعدة الممنوحة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل مشروع منجز،
بصفة فردية أو جماعية ،من شاب أو شباب أصحاب مشاريع.

قرض بنكي مخفض الفوائد (:)100%
  70%من المبلغ اإلجمالي لالستثمار قرض إضافي من دون فوائد " مكتب مجمع" ،ممنوح للحاصلين على شهادات التعليم العالي بمبلغال يمكن أن يتجاوز واحد  1مليون دينار ،يجب تسديده للتكفل بإيجار المحالت المخصصة إلنشاء
المكاتب المجمعة ،ونعني بالمكتب المجمع اجتماع مشروعين على األقل يشغالن نفس المحل يتم
عرضهما من طرف شباب أصحاب مشاريع ويعمالن في نفس قطاع النشاط التابع للمهن  :طب،
توابع العدالة ،خبرة محاسبة ،مركز حسابات ،محاسبون معتمدون ،مكاتب دراسات ومتابعة تابعة
لقطاعات البناء ،األشغال العمومية و الشؤون المائية.
 قرض إضافي من دون فوائد " سيارة ورشة " ،ممنوح خصيصا للشباب أصحاب المشاريعللحاصلين على شهادات التكوين المهني بمبلغ خمسمائة ألف ( ) 500.000دينار يجب تسديده
يخصص لشراء سيارة ورشة لممارسة نشاطات تتطلب التنقل و الحركة  :الترصيص ،كهرباء
عمارات ،التدفئة ،التبريد ،تركيب الزجاج ،دهن العمارات ،ميكانيكا السيارات ،وهذا بتمويل ثالثي
في طور اإلنشاء.
 قرض إضافي من دون فوائد بمبلغ ال يمكن أن يتجاوز خمسمائة ألف ( ) 500.000دينارللتكفلبإيجار المحل أو رصيف ميناء موجه إلقامة نشاطات إنتاجية للسلع والخدمات ،باستثناء النشاطات
المذكورة أعاله والنشاطات التي تتطلب التنقل.
بخصوص التمويل المشترك دون اللجوء إلى التمويل البنكي:
المساهمة الشخصية لصاحب المشروع بالعملة الصعبة:
 عندما يكون االستثمار أقل أو يساوي  5مليون دينار 75% :من المبلغ اإلجمالي لالستثمار5

 عندما يكون االستثمار أكثر من  5خمسة ماليين دينار وأقل أو يساوي  10عشرة ماليين دينار: 72%من المبلغ اإلجمالي لالستثمار.
قرض دون فوائد (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب):
 عندما يكون االستثمار أقل أو يساوي  5خمسة ماليين دينار 29% :من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما يكون االستثمار أكثر من  5ماليين دينار وأقل أو يساوي  10عشرة ماليين دينار28% :من المبلغ اإلجمالي لالستثمار.
االنخراط في صندوق الضمان:
 يجب على الشاب أو الشباب أصحاب مشاريع أن ينخرطوا ويدفعوا في صناديق ضمان تعاضديةلضمان مخاطر /قروض شباب أصحاب مشاريع أو بطالين أصحاب مشاريع.
 يتكفل هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية بضمان القروض الممنوحة من هذهالمؤسسات للشباب أصحاب المشاريع وللبطالين أصحاب المشاريع.
آجال السداد:
التمويل الثالثي 13 :سنة على النحو التالي:
قرض بنكي 08 :سنوات منها  03سنوات إرجاء.
قرض دون فوائد (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أوالصندوق الوطني للتأمين على البطالة):
بعد سداد القرض البنكي ،يتوفر صاحب المشروع على أجل  05سنوات لتسديد القرض من دون
فوائد ،المقدم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
التمويل المشترك :يحدد أجل تسديد القرض من دون فوائد بـ  06سنوات منها  1واحد سنة إمهال.
عملية الموافقة على الملفات:
 -1تسجيل صاحب المشروع كحامل للمشروع يتم الكترونيا ،عن طريق موقعي الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
 -2تتم المقابلة الشخصية مع المستشار المرافق الكترونيا.
 -3يتم إعداد مخطط األعمال الكترونيا مع المستشار المرافق.

6

 -4بعد استكمال ملفات أصحاب المشاريع على مستوى المكاتب والوكاالت المحلية للوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ،يتم عرضها على لجنة االختيار
واإلقرار والتمويل ،بالنسبة للوالية التي يقع فيها المشروع ،للموافقة وقرار التمويل.
 -5يتم تحديد موعد المرورأمام لجنة االختيار واإلقرار والتمويل ،بالنظر الستعداد صاحب
المشروع.
 -6يتم التسجيل لدى مصالح الضرائب بصفة الكترونية.
أحكام خاصة بالشباب أصحاب المشاريع للجالية الوطنية في الخارج:
 قطاعات النشاط المفتوحة الستثمار الشباب أصحاب المشاريع للجالية يجب أن تكون قطاعات ذاتقيمة مضافة كبيرة و طاقة تكنولوجية عالية.
 التجهيزات الموجهة للمشاريع يجب أن يتم اقتناؤها من الجزائر ،إال إذا كانت غير متوفرة فيالسوق المحلي.
 يتم التحقق من اقتناء الوسائل المادية ووجود محل يحتضن النشاط ،بحضور صاحب المشروعأو ممثل عنه مؤهل بتم اختياره سلفا.
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