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تمهيد
« تكافؤ الفرص يمر عبر معلومة كاملة
حول اإلمكانيات الممنوحة لكل واحد من
أجل تجسيد مشروعه اإلجتماعي المهني »

يعــد هــذا الدليــل العملــي أداة لمهنيــي القطــاع المكلــف بالتضامــن الوطنــي و األســرة
و قضايــا المــرأة المكلفيــن بإســتقبال و توجيــه النســاء ،الســيما مــن هــن فــي وضــع
إجتماعــي صعــب أو ضحايــا العنــف.
و قــد ح ّ
ضــر هــذا الدليــل علــى أســاس اآلليــات التشــريعية الوطنيــة الســارية المفعــول مــن
خــال جمــع العناصــر المتوفــرة حــول تراتيــب المســاعدة لــدى الهيئــات المعنية بالتشــغيل
و التكويــن و اإلســتفادة مــن ســكن ،و هــذا بعــد التشــاور مــع القطاعــات المعنيــة.
كمــا يهــدف إلــى وضــع تحــت تصــرف مديريــات النشــاط اإلجتماعــي و التضامــن
للواليــات مجموعــة مــن المعطيــات التــي مــن شــأنها اإلجابــة علــى اإلنشــغاالت المتعلقــة
باإلدمــاج اإلجتماعــي و المهنــي للمواطنيــن و باألخــص النســاء التــي يتــم إســتقبالهن و
الباحثــات عــن النصــح (المشــورة) و المرافقــة.
و يتمثــل الهــدف فــي معالجــة مختلــف المســائل حســب ترتيــب منطقــي لألولويــات مــع
األخــذ بعيــن اإلعتبــار اإلنشــغاالت المطروحــة فــي الميــدان و المتعلقــة منهــا باإلصغــاء
و التكفــل النفســي و اإلســتفادة مــن الســكن و مــن دروس محــو األميــة و دورات التكويــن
و برامــج التشــغيل.
و قــد تــم إعــداد كل فصــل مقتــرح بطريقــة تســهل إســتعماله لجميــع المواطنيــن مــن
نســاء و رجــال ،دون الوقــوع فــي الشــرح التقنــي .فهــو محاولــة جمــع األجوبــة حــول
كل اإلنشــغاالت المطروحــة لتمكيــن جميــع األشــخاص المهتميــن بأحــد هــذه الجوانــب
الحصــول بســرعة علــى كافــة المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا فــي إطــار مشــروع
إعــادة اإلدمــاج اإلجتماعــي و/أو المهنــي .لكــن ال تشــكل فــي أي حــال مــن األحــوال
المصــدر الوحيــد لإلجابــة التــي تقــدم للشــخص المعنــي و الــذي ســيوجه نحــو الهيئــة
المختصــة و المكلفــة مباشــرة بالشــق المطلــوب.
يلخــص هــذا الدليــل مجمــل زوايــا اإلدمــاج المهنــي و تشــريع العمــل و تنميــة المهــارات
الالّزمــة التــي لهــا عالقــة ضروريــة بالمرافقــة الفعّالــة للنّســاء فــي وضــع إجتماعــي
صعــب مــن طــرف الفــرق المتعــددة اإلختصاصــات لمديريــات النشــاط اإلجتماعــي و
التضامــن للواليــات.
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ألفاظ مختصرة
ADS
ANEM
ANGEM
ANSEJ
CNAC
CNAS
CNL
CNR
CPE
EPLF
IAIG
LSL
LSP
OPGI
TUP-HIMO
PNR
TVA
IRG
IBS
TAP
CID
DAIP
CIP
CFI
CTA
CAP
CATI
CDI
BTS
DEP1
INSFP
CFPA
BEP
DASS
CPS

وكالة التنمية االجتماعية
الوكالة الوطنية للتشغيل
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الصندوق الوطني للسكن
الصندوق الوطني للتقاعد
عقد ما قبل التشغيل
مؤسسة ترقية السكن العائلي
تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة
السكن االجتماعي اإليجاري
السكن االجتماعي التساهمي
ديوان الترقية و التسيير العقاري
األشغال العمومية ذات اإلستعمال المكثف لليد العاملة
قرض دون فائدة
الرسم على القيمة المضافة
الضريبة على الدخل العام
الضريبة على ربح الشركات
الرسم على األعمال المهنية
عقد إدماج حاملي الشهادات
جهاز الإلدماج المهني
عقد اإلدماج المهني
عقد تكوين اإلدماج
عقد العمل المساعد
شهادة الكفاءة المهنية
مركز مساعدة العمل المستقل
عقد عمل لمدة غير محددة
شهادة تقني سامي
شهادة تعليم مهني درجة أولى 1
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
مركز التكوين المهني و التمهين
شهادة التكوين المهني
مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن للوالية
الخاليا الجوارية للتضامن
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 . Iاإلستقبال و التكــفل بالنـــساء في وضــع إجتماعي صـعب
 .1اإلستقبال
اإلســتقبال داخــل كل مؤسســة أو هيئــة هــو اال حلقــة األولــى مــن سلســلة نحــو الوصــول إلــى الحقــوق مــن خــال تكفــل
نوعــي .لهــذا ،البــد مــن تحســين ظــروف هــذا اإلســتقبال لترســيخ عالقــة ثقــة ،لــذا يســتحب أن يتــم :
 تعيين أعوان اإلستقبال و التّوجيه من الجنسين عند مدخل المؤسسة،
 تحديد فضاء مخصص لإلستقبال،
 وضع الفتة في عين المكان تحدد هذا الفضاء،
 تكييف المكان و توفير الظروف ألجل تسهيل وصول النساء من ذوي اإلحتياجات الخاصة،
 السهر على ضرورة استجابة هذا الفضاء لمعايير حسن االستقبال،
 الســرية (وســط مغلــق ،شــخص واحــد فــي االســتقبال ،توفيــر قــارورة مــاء ،علبــة مناديــل ،الهاتــف مغلــق أثنــاء
الحــوار و البــاب مغلــق و الحــرص علــى عــدم اإلزعــاج)،
 السهر على إرتداء لباس الئق (الهندام)،
 الســهر علــى أن يكــون المتدخــل مهنــي (علــى درايــة بالمهنــة التــي يقــوم بهــا) ،موضوعــي ،واقعــي ،جاهــز،
مهــذب ،متواضــع ،يســتعمل لغــة بســيطة و واضحــة ،يحتــرم و يقــدر الســرية ،قــادر علــى تحليــل و تقييــم االحتياجــات.

 .2عملية التّكفل
أثنــاء التكفــل يجــب ترتيــب و تصنيــف اإلحتياجــات حســب األولويــة ،مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار االحتياجــات األكثــر
إســتعجاال :
 الحاجة الطبية  :أثار الضرب و الجرح ،األمراض المزمنة و/أو العجز ،الحمل ،الوالدة وغيرها...
 الحاجة المادية  :ألبسة ،مواد غدائية ،حليب ،حفاظات ،أدوية...إلخ.
 الحاجة النفسية و/أو البسيكولوجية  :اإلحباط النفسي (االكتئاب) ،القلق ،الهلع ،الخوف ،محاولة اإلنتحار.
 الحاجــة اإلجتماعيــة العائليــة  :الــزواج العرفــي و مخلفاتــه ،مشــاكل تمــدرس األطفــال ،مشــاكل التواصــل مــع
األبنــاء المراهقيــن ،الســكن ،التشــغيل.
 الحاجة القانونية  :التوعية و التوجيه بمختلف اإلجراءات اإلدارية القانونية.
الهــدف الرئيســي مــن التكفــل و مرافقــة النســاء فــي وضــع إجتماعــي صعــب هــو حمايتهــن و دعمهــن ،وفقــا للتنظيــم
المعمــول بــه.
 في إطار الحماية و الدعم المستعجل على المتدخل دراسة إمكانية :
ضمان اإليواء المؤقت للمرأة التي تركت البيت العائلي أو الزوجي في المراكز المفتوحة لهذا الغرض،
تأمين إطعامها ونظافتها و ملبسها،
السهر على التكفل الطبي المستعجل لها.
 األهداف من مرافقة النساء في وضع إجتماعي صعب :
 الدعم البسيكولوجي،
 إعادة اإلدماج العائلي،
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 إعادة اإلدماج االجتماعي المهني و /أو المدرسي،
 المرافقة اإلدارية و القضائية عند اإلقتضاء،
 الدعم المادي (المالبس ،مواد غذائية ،حليب األطفال ،حفاظات ،أدوات مدرسية.)...

 .3المرافقة
المرافقــة قــد تكــون بــداع بســيكولوجي أو طبــي أو مــادي أو إداري أو تربــوي مدرســي أو قضائــي ،وتتــم علــى المــدى
القصيــر و المــدى المتوســط و المــدى الطويــل.

 .1على المدى القصير :
تكــون فوريــة مــن خــال اإلســتجابة الســريعة (تكفــل النفســي و العالجــي و المــادي و المصالحــة العائليــة و/أو الزوجيــة
إذا كان ممكنــا و إذا لــزم األمــر).
 الرعاية النفسية و الشخصية،
 في حالة وجود امرأة مع أطفالها المعنيين بالمتابعة البسيكولوجية يجب توجيههم نحو المراكز المختصة.

 .2على المدى المتوسط :
تلبية اإلحتياجات :
 إقتصادية (مهنية) :
 التشــغيل  :إقتــراح إدماجهــن فــي أحــد تراتيــب المســاعدة و اإلدمــاج المهنــي المنشــأة مــن طــرف الدولــة (الوكالــة
الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب ،الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصغــر ،وكالــة التنميــة االجتماعيــة ،الصنــدوق
الوطنــي للتأميــن علــى البطالــة)...
التكويــن  :توجيههــن نحــو التكويــن المهنــي ،مــع العلــم أن النســاء بــدون مســتوى تعليمــي بإمكانهــن اإلســتفادة مــن
تكويــن مناســب.
 التكوين لدى القطاع الخاص أو على مستوى الحركة الجمعوية،
 يمكن للمتدخل تحديد الهياكل التي توفر فرص الشغل و مراكز التكوين الواقعة داخل الوالية.
 بإمــكان المتدخــل توجيــه و مرافقــة النســاء لتكويــن ملــف إداري حســب الحاجــة تبعــا للتراتيــب المدرجــة فــي
هذا الدليل.
اإلدارية :
 الحصول على بطاقة اإلعاقة أو الشفاء أو المعوز و الحصول على وثائق الحالة المدنية،
 تمدرس األطفال و دراسة كل اإلمكانيات التكاملية بالتواصل مع مصالح وزارة التربية الوطنية،
 النظــر فــي التكفــل المناســب ( مدرســي ،بســيكولوجي ،أرطوفونــي ،نشــاطات ترفيهيــة رياضيــة و موســيقى و
غنــاء).
قضائية :
تســجيل الــزواج ،الميــاد ( إثبــات النســب) ،اإلســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة (الطــرد مــن الســكن ،اإلبــن /الــزوج
محبــوس.)...
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 .3على المدى البعيد :
السعي لتوفير سكن عن طريق اإليجار،
إيداع ملف للحصول على سكن إجتماعي ،تساهمي(...أنظر هذا الشق في الدليل)،
الهوايــات  :توجيههــن نحــو دور الشــباب ،و الجمعيــات الناشــطة ذات الطابــع الثقافــي و الترفيهــي و قاعــات
الرياضــة...؛
تحسيسهن بضرورة إعادة إدماجهن في البيت الزوجي ،الوسط العائلي أو المهني،
تحديــد األشــخاص الذيــن يمكــن اللجــوء إليهــم أو الذيــن لهــم مكانــة علــى مســتوى األســرة (العمــة ،الخالــة،
الجارة...،الــخ) لإلتصــال بــه و تحسيســه و توعيتــه و إطالعــه بالخطــوات المتخــذة،
العمل المتواصل من أجل إعادة نسج الروابط العائلية،
المتابعــة و المرافقــة عــن بعــد بتقديــم المســاعدة الماديــة (الحفاظــات ،المالبــس ،األدوات المدرســية و المتابعــة
الطبيــة و األدويــة.)...

 يجب أن يتوفر لدى المتدخل ما يلي :
قائمة مؤسسات اإلستقبال العامة و الخاصة،
قائمة الجمعيات النسوية أو تلك التي تنشط في مجال المرأة،
قائمة األشخاص المؤهلة لتقديم المساهمة و الدعم،
اإللمام باإلجراءات القانونية لنقل و تحويل القصر لدى عائالت اإلستقبال أو إلى المراكز المتخصصة،
تحديد تراتيب المساعدة و اإلدماج المهني و التكوين التي و ضعتها الدولة المذكورة في هذا الدليل.
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مستند ملحق ( :وثيقة ملحقة على سبيل المثال)
بطاقة معلومات خاصة بالمرأة في وضع إجتماعي صعب السيما ضحية العنف
(هذه المعلومات يجب أن تد ّون في سجل سري مخصص لهذا الغرض)
اإلسم و اللقب :
العنوان :
سن المرأة :
المستوى الدراسي :
المهنة :
المؤهالت :
هل هي مؤمنة إجتماعيا ؟
الوضعية الصحية :
رقم الهاتف :
ال 
نعم 
المهنة :
ال 
نعم 
عزباء :
ال 
ماكثة بالبيت  :نعم 
ال 
نعم 
متزوجة:
ال 
نعم 
أرملة:
ال 
نعم 
مطلقة:
مدة الزواج :
سن الزوج و مهنته :
عدد األطفال :
السن و الجنس و المستوى الدراسي :
ال  في مكان أخر ماهو ؟
نعم 
تعيش مع العائلة ؟
ماهي الصعوبات التي تواجهها ؟
منذ متى و هي في وضع صعب أو تعاني من العنف ؟
طبيعة العنف :
أسباب العنف :
عند من ؟
هل طلبت المساعدة من قبل ؟
هل لديها شهادات طبية ؟
هل رفعت شكوى ؟
من هو المعتدي ؟
معلومات أخرى
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 . IIتراتيب المساعدة واإلدماج المهني و التكوين التي و ضعتها الدولة
اإلستفادة من سكن
 .1اإليجاري يالسكن العموم

الســكن العمومــي اإليجــاري هــو الســكن الممــول مــن طــرف الدولــة أو الجماعــات المحليــة والموجــه فقــط لألشــخاص
الذيــن تــم تصنيفهــم حســب مداخيلهــم ضمــن الفئــات االجتماعيــة المعــوزة والمحرومــة التــي ال تملــك ســكنا أو تقطــن فــي
ســكنات غيــر الئقــة و/أو ال تتوفــر علــى أدنــى شــروط النظافــة.

شروط اإلستفادة من صيغة السكن العمومي اإليجاري
ال يمكن للشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا إذا كان :
 يملك عقارا ذو استعمال سكني ملكية تامة،
 يملك قطعة أرض صالحة للبناء،
 اســتفاد مــن ســكن عمومــي إيجــاري أو ســكن اجتماعــي تســاهمي أو ترقــوي مدعــم أو ســكن ريفــي أو ســكن تــم
اقتنــاؤه فــي إطــار البيــع باإليجــار،
 استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
مالحظة  :تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن.
كمــا ال يســتفيد مــن الســكن العمومــي اإليجــاري إال الشــخص الــذي يقيــم منــذ خمــس ســنوات علــى األقــل ببلديــة إقامتــه
االعتياديــة و ال يتجــاوز دخلــه العائلــي الشــهري ( 24000 ،00دج) أربعــة و عشــرون ألــف دينــار جزائــري وعمــره ال
يقــل عــن واحــد و عشــرون ( ) 21ســنة ،يــوم إيــداع طلبــه.

كيفيات طلب سكن عمومي إيجاري
يحرر طلب السكن العمومي االيجاري في مطبوع  ،ويرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية اآلتية :
 مستخرج من شهادة الميالد رقم (،)12
 شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين،
 شهادة اإلقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت اإلقامة،
 شهادة األجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها،
 شهادة تثبت عدم امتالك عقار لطالب السكن ،مسلمة من المحافظة العقارية،
 تصريــح شــرفي يقــر مــن خاللــه طالــب الســكن انــه اطلــع علــى شــروط منــح الســكنات موضــوع هــذا المرســوم
ويتقيــد بهــا وانــه لــم يتقــدم بطلــب ســكن عمومــي إيجــاري فــي دائــرة أخــرى .

مكان إيداع طلب سكن عمومي إيجاري
 يودع طلب سكن عمومي إيجاري لدى لجنة الدائرة المعنية مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل،
 يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استالمه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة المختص إقليميا.
النصــوص التنظيميــة المرجعيــة  :مرســوم تنفيــدي رقــم  08-142المــؤرخ فــي  05جمــادى األولــى عــام  1429الموافــق لـــ  11مــاي  2008يحــدد
قواعــد منــح الســكن العمومــي االيجــاري.
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 .2السكن الترقوي المدعم

الســكن الترقــوي المدعــم :ســكن جديــد ينجــزه متعهــد بالترقيــة العقاريــة ،موجــه للطالبيــن المؤهليــن ،للحصــول علــى
المســاعدة المباشــرة التــي تمنــح مــن طــرف الدولــة.

شروط االستفادة من هذه الصيغة
اليمكن الشخص أن يطلب سكن ترقوي عمومي إذا كان:
 يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة ،
 يملــك قطعــة ارض صالحــة للبنــاء اســتفاد مــن ســكن عمومــي إيجــاري أو ســكن ثــم اقتنــاؤه فــي إطــار البيــع
باإليجــار أو ســكن اجتماعــي تســاهمي أو ســكن ريفــي أو إعانــة عموميــة فــي إطــار إقتنــاء أو بنــاء أو تهيئــة ســكن.
و فــي حالــة مــا إذا كان الطالــب مســتأجرا لســكن عمومــي إيجــاري ،فإنــه ال يمكنــه االســتفادة مــن المســاعدة المباشــرة إالّ
بشــرط إرجــاع ســكنه خاليــا إلــى الهيئــة .هــذه الشــروط تعنــي كذلــك زوج طالــب الســكن.

مستويات اإلعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة القتناء مسكن ترقوي مدعم
 700.000 دج إذا كان دخــل العائلــة يتجــاوز مــرة واحــدة ( )1األجــر الوطنــي األدنــى المضمــون واقــل مــن أربــع
( )4مــرات األجــر الوطنــي األدنــى المضمــون أو يســاويها ،
 400.000 دج إذا كان دخــل العائلــة يتجــاوز أربــع ( )4مــرات األجــر الوطنــي األدنــى المضمــون واقــل مــن ســت
( )6مــرات األجــر الوطنــي األدنــى المضمــون.
مالحظة  :يشمل الدخل المشار إليه في اإلعانة المباشرة دخل المتقدم بالطلب و دخل زوجه.
 يمكن لهذه اإلعانة المباشرة أن تقترن بقرض بنكي بفائدة قدرها  % 1فقط سنويا.
كما تقدم الدولة إعانات غير مباشرة تتمثل في :
 تخفيض القيمة التجارية لألراضي التابعة ألمالك الدولة.

 مكان إيداع طلب هذه الصيغة من السكنات
الفوائد الغير مباشرة  :يستفيد من السكن الترقوي كذلك:
 %80 بالنسبة لواليات الشمال،
 %90 بالنسبة لواليات الهضاب العليا،
 %95 بالنسبة لواليات الجنوب.
يتــم إيــداع طلــب هــذه الصيغــة مــن الســكنات فــي بلديــة إقامــة طالــب الســكن أمــا تكويــن ملــف الطلــب ســيجده طالــب الســكن
فــي االســتمارة الخاصــة بالصنــدوق الوطني للســكن.
النصــوص التنظيميــة المرجعيــة  :مرســوم تنفيــدي رقــم  10-235مــؤرخ فــي  26شــوال  1431الموافــق لـــ  5أكتوبــر ســنة  ،2010يحــدد مســتويات
المســاعدة المباشــرة الممنوحــة مــن الدولــة القتنــاء ســكن جماعــي أو بنــاء ســكن ريفــي و مســتويات دخــل طالبــي هــذه الســكنات وكــذا كيفيــات منــح
هــذه المســاعدة ،المعــدل و المتمــم.

 .3السكن الريفي

ينــدرج الســكن الريفــي فــي إطــار سياســة التنميــة الريفيــة والهــدف منــه هــو ترقيــة المحيــط الريفــي والتقليــل مــن النــزوح
الريفــي .وهــو كل ســكن ينجــزه أشــخاص مؤهلــون للحصــول علــى مســاعدة الدولــة بعنــوان الســكن الريفــي.

 يكون هذا النوع من السكنات في شكل
 الســكن الريفــي فــي شــكل مفــرق  :ســكن جديــد ينجــزه فــي وســط ريفــي فــي إطــار البنــاء الذاتــي أشــخاص
مؤهلــون للحصــول علــى مســاعدة الدولــة بعنــوان الســكن الريفــي،

11

دليل ألفضل إعادة إدماج إجتماعي مهني للمرأة

 السكن الريفي في شكل مج ّمع
ســكن جديــد ينجــزه متعهــد بالترقيــة العقاريــة مرقّــي معتمــد فــي تجمعــات ريفيــة يقــل عــدد ســكانها عــن 5.000
نســمة ،موجهــة إلــى األشــخاص المؤهليــن للحصــول علــى مســاعدة الدولــة بعنــوان الســكن الريفــي.
مســاهمة المســتفيد تكــون بقطعــة أرضيــة غالبــا مــا تكــون ملكيتــه الخاصــة و كــذا فــي إكمــال البنــاء خاصــة مــا يتعلــق
بإنهــاء األشــغال للســكن الريفــي.

 شروط االستفادة من إعانة السكن الريفي
يستفيد من إعانة السكن الريفي كل شخص مقيم في الوسط الريفي لبناء مسكن ريفي ويجب ما يلي:
 ال يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة؛
 ال يملــك قطعــة أرض صالحــة للبنــاء إال إذا كانــت هــذه القطعــة مخصصــة لبنــاء ســكن موضــوع المســاعدة
المباشــرة الممنوحــة مــن الدولــة فــي إطــار الســكن الريفــي،
 لــم يســتفد بعــد مــن ســكن عمومــي إيجــاري أو ســكن اجتماعــي تســاهمي أو ترقــوي مدعــم أو ســكن ريفــي أو ســكن
تــم اقتنــاؤه فــي إطــار البيــع باإليجار،
 لم يستفد بعد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي،
 أن يكون دخله المالي بين مرّة ( )01أو ستة مرات ( )06الدخل األدنى الوطني .SNMG
مالحظة  :هذه الشروط تعني كذلك زوج طالب السكن.

 كيفية الحصول على إعانة السكن الريفي
للحصــول علــى الدعــم الموجــه للســكن الريفــي ،يجــب علــى طالــب اإلعانــة الماليــة التقــدم بطلــب لــدى رئيــس المجلــس
الشــعبي البلــدي المختــص إقليميــا.
طلب اإلعانة يجب أن يرفق بملف كامل :
 شهادة الميالد ( رقم  )12للطالب و زوجه،
 شهادة تثبت المداخيل،
 شهادة اإلقامة،
 وثيقة تثبت أن الطالب يمارس مهنة في الريف،
 وثيقة تثبت حيازته على قطعة صالحة للبناء.

 قيمة اإلعانة المخصصة للسكن الريفي
 1.000.000 دج فــي  10واليــات الجنــوب  :ادرار ،تمنراســت ،ايليــزي ،تنــدوف ،األغــواط ،بســكرة ،بشــار،
ورقلــة ،الــوادي وغردايــة،
 700.000 دج في باقي الواليات.

 كيفية صرف إعانة الدولة للسكن الريفي
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد قائمة الطالبين المتوفرة فيهم شروط اإلستفادة من اإلعانة المالية للدولة،
ترســل القائمــة إلــى مصالــح وزارة الســكن والعمــران والمدينــة للتحــري عــن طريــق البطاقيــة الوطنيــة للســكن ،ثــم
المصادقــة عليهــا مــن طــرف الوالــي المختــص إقليميــا؛
تقــوم مديريــة الســكن ،بعــد إبالغهــا بمقــررات المســتفيدين ،بإرســالها إلــى البلديــة المعنيــة التــي يخــول لهــا أمــر اســتدعاء
المســتفدين وتســليمهم "مقــرر منــح الســكن "بعــد موافقتهــم علــى دفتــر الشــروط.
 يجب على المستفيد الشروع في إنجاز األشغال في أجل أقصاه  60يوما بعد تاريخ تبيلغه مقرر منح اإلعانة.
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 كيفية دفع منحة الدعم للسكن الريفي ؟

يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع منحة الدعم للسكن الريفي وفق مرحلتين:
 60% مــن اإلعانــة تدفــع حســب تقــدم األشــغال ،عنــد تقديــم رخصــة البنــاء بموجــب طلــب مصــادق عليــه مــن
طــرف المصالــح التقنيــة المؤهلــة مديــر الســكن أو المجلــس الشــعبي البلــدي.
 40% مــن اإلعانــة تمنــح عنــد إنهــاء أشــغال المنشــآت الكبــرى ،كليــا أو جزئيــا ،وهــذا بنــاء علــى محضــر معاينــة
تقــدم األشــغال ،معــد مــن طــرف المصالــح التقنيــة لمديريــة ال ّســكن الوالئيــة.
 يمكــن للمســتفيد مــن اإلعانــة الماليــة لبنــاء مســكن ريفــي اإلســتفادة مــن قــرض بنكــي مد ّعــم مــن طــرف الدولــة
بحيــث ال تتجــاوز الفائــدة الســنوية (.)% 1
النصــوص التنظيميــة المرجعيــة :مرســوم تنفيــدي رقــم  10-235مــؤرخ فــي  26شــوال عــام  1431الموافــق ل  05أكتوبــر ســنة  ،2010الــذي
يحــدد مســتويات المســاعدة المباشــرة الممنوحــة مــن الدولــة القتنــاء ســكن جماعــي أو بنــاء ســكن ريفــي ومســتويات دخــل طالبــي هــذه الســكنات وكذا
كيفيــات منــح هــذه المســاعدة ،المعــدل والمتمــم.

 .4صيغة البيع باإليجار "عدل"

البيــع باإليجــار صيغــة تســمح بالحصــول علــى المســكن بعــد إقــرار شــرائه بملكيــة تامــة بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار المحــددة
فــي إطــار عقــد مكتــوب.

 شروط وكيفيات االستفادة من صيغة البيع باإليجار
 يتــاح البيــع باإليجــار لــكل طالــب ،يتــراوح دخلــه بيــن مبلــغ يفــوق( )24ألــف دينــار و يســاوي ســت ( )6مــرات
الدخــل الوطنــي األدنــى المضمــون ،اليملــك أو لــم يســبق لــه أن ملــك هــو وزوجــه ملكيــة كاملــة قطعــة ارض صالحــة
للبنــاء أو عقــارا ذا اســتعمال ســكني ولــم يســتفد كالهمــا مــن مســاعدة ماليــة مــن الدولــة لبنــاء مســكن أو لشــرائه،
 يجــب علــى كل مــن يطلــب شــراء مســكن فــي إطــار البيــع باإليجــار أن يســدد دفعــة أولــى ال تقــل عــن  25مــن
ثمــن المســكن.
غير أن تسديد هذه الدفعة األولى يمكن أن يتم حسب الكيفيات اآلتية:
 % 10 من ثمن المسكن عند اإلقرار الثابت بالشراء
 % 5 من ثمن المسكن عند استالم المستفيد المسكن
 % 5 من ثمن المسكن أثناء السنة األولى من شغل المسكن
 % 5 من ثمن المسكن أتناء السنة الثانية من شغل المسكن
 يجــب أن يســدد المســتفيد مبلــغ ثمــن المســكن فــي كل الحــاالت بعــد خصــم مبلــغ الدفعــة األولــى علــى مــدى فتــرة
ال تتجــاوز خمــس وعشــرين( )25ســنة.
 قصــد تحويــل الملكيــة بصفــة شــرعية لفائدتــه وبمجــرد تســديد الدفعــة األولــى  ،يمكــن المســتفيد أن يقــوم بالتســديد
المســبق للجــزء المتبقــي مــن ســعر المســكن بكاملــه،
 يجــب علــى المســتفيد أن يســدد فــي كل الحــاالت ،بعــد خصــم مبلــغ الدفعــة األولــى علــى مــدى فتــرة ال تتجــاوز
عمــره  70ســنة.
 غيــر انــه يمكــن عــدم األخــد بعيــن االعتبــار هــذا الحــد األقصــى للســن ،فــي حالــة التــزام المســتفيد ،عنــد تســديد
الدفعــة األولــى  ،بالتســديد المســبق لســعر المســكن بكاملــه
طريقة التسجيل  :يتم التسجيل بواسطة استمارة نموذجية يتحصّل عليها طالب السكن من خالل الدخول للموقع الرسمي
وهو)www.aadl.dz( :
تودع االستمارة على مستوى مصالح و كالة "عدل" مرفوقة بالملف المشار إليه في االستمارة.
و هذا كلما فتح المجال للتسجيل.
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النصــوص التنظيميــة المرجعيــة  :مرســوم تنفيــدي رقــم  01-105المــؤرخ فــي  29محــرم عــام  1422الموافــق ل  23أكتوبــر ســنة  2001الــذي
يحــدد شــروط و كيفيــات شــراء المســاكن المنجــزة بأمــوال عموميــة أو مصــادر بنكيــة أو أي تمويــات أخــرى ،فــي إطــار البيــع باإليجار،المعــدل
والمتمم.

 .5السكن الترقوي العمومي

الســكن الترقــوي العمومــي :هــو مشــروع عقــاري ذو صالــح عــام ويســتفيد مــن إعانــة الدولــة ويخصــص لألشــخاص
الذيــن يفــوق دخلهــم ســت ( )6مــرات ويقــل أو يســاوي اثنتــي عشــر ( )12مــرة الدخــل الوطنــي األدنــى المضمــون.

 شروط الحصول على سكن ترقوي عمومي
يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب :
 ال يملك أو لم يسبق له أن ملك ،هو أو زوجه ملكية تامة ،عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة ارض صالحة للبناء،
 لم يستفد هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه
يتقدم طالب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين.
يتــم إيــداع طلــب هــذه الصيغــة مــن الســكنات لــدى المرقــي المعيــن ( )ENPIبعــد تكويــن ملــف الطلــب الــوارد فــي
المطبــوع النموذجــي الخــاص بهــذه الصيغــة.
النصــوص التنظيميــة المرجعيــة  :مرســوم تنفيــدي رقــم  14-203مــؤرخ فــي  17رمضــان عــام  1435الموافــق لـــ  15يوليــو ســنة  ،2014يحــدد
شــروط وكيفيــات شــراء الســكن الترقــوي العمومــي .

14

دليل ألفضل إعادة إدماج إجتماعي مهني للمرأة

تنظيم عملية محو األمية
مقدمة

يضمــن الديــوان الوطنــي لمحــو األميــة و تعليــم الكبــار تحــت وصايــة وزارة التربيــة الوطنيــة مــع المؤسســات ،الهيئــات
و الجمعيــات ترقيــة و رفــع المســتوى المعرفــي و الثقافــي للمواطــن األمــي الــذي يســمح لــه بإكتســاب المعــارف األساســية
لتحســين نوعيــة المســتوى المعيشــي ،للمشــاركة فــي التنميــة و التعلــم مــدى الحيــاة.
وحتــى يتمكــن كل شــخص أمــي مــن اإلســتفادة مــن تكويــن بلبــي حاياتــه األساســية ،فــإن الجزائــر وضعــت
حيــز التطبيــق برنامجهــا لمكافحــة األميــة تمثــل فــي اإلســتراتجية الوطنيــة لمحــو األميــة فــي ســبتمبر 2007
و المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة في جانفي .2007

أهداف اإلستراتجية الوطنية لمحو األمية
 تقليص نسبة األمية بنسبة  50%مع أفاق ،2012
 إستئصال آفة األمية مع نهاية .2016

الفئات المستهدفة

كل فــرد جزائــري تجــاوز ســنه إلزاميــة التعليــم النظامــي أو انقطــع عــن الدراســة (ألي ســبب مــن األســباب) قبــل أن يتحكــم
فــي آليــات القــراءة والكتابــة.

الجمهور ذو األولوية
 الشريحة العمرية و تتراوح ما بين  15و  49سنة،
 المرأة والفتاة،
 سكان المناطق الريفية.

ملف التسجيل
 استمارة معلومات،
 شهادة ميالد يعفي منها ذوي الحاالت الخاصة،
 صورتان شمسيتان.

تسجيالت الدارسين  :إبتداءا من  01سبتمبر

إنطالق الدراسة  01 :أكتوبر(الدراسة و الكتاب مجانيان)
مدة الدراسة  18 :شهرا موزعة كما يلي:
المستوى األول  :مدته  09أشهر يبدأ من  01أكتوبر إلى غاية  30جوان،
المستوى الثاني  :مدته  04أشهر يبدأ من  01أكتوبر إلى غاية  31جانفي،
المستوى الثالث  :مدته  05أشهر يبدأ من  01فيفري إلى غاية  30جوان.
بعد نهاية المستوى الثالث تمنح للدارس شهادة تسمى " شهادة التعليم القاعدي"

مرحلة ما بعد محو األمية
 مواصلة الدراسة عن طريق المراسلة (االتعليم عن بعد)،
 اإللتحاق بمراكز التكوين المهني.
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التــكويــــــن و التـــعلــيم المـــهنــيين
يتم التكوين المهني على أساس :
التكوين األولي الذي يؤدي إلى الحصول على شغل.
التكوين المتواصل الذي يمنح للعمال تكوين مهني:
 :تكميلي.
 إعادة تأهيل مهني.
 تحسين المستوى.
أنماط التكوين
تضمن التكوينات عن طريق التكوين األولي و المتواصل من خالل أنماط مختلفة.
التكويــن اإلقامــي  :هــو نمــط تكويــن يجــري علــى مســتوى المؤسســة (مراكــز تكويــن مهنــي و تمهيــن و معاهــد
متخصصــة فــي التكويــن المهنــي) و فــي فــروع منتدبــة (مقــرات تابعــة للبلديــات و دور الشــباب).
التكويــن عــن طريــق التمهيــن :يهــدف هــذا النمــط إلــى إكتســاب تأهيــل مهنــي أولــي ،ينظــم بالتنــاوب مــا بيــن
مؤسســات التكويــن المهنــي و المؤسســات اإلقتصاديــة و الحرفييــن و اإلدارات.
التكوين عن بعد  :يتم عن طريق المراسلة مع تنظيم تجمعات دورية للمتربصين.
التكويــن عــن طريــق الــدروس المســائية  :هــذ النمــط مــن التكويــن موجــه إلــى العمــال الراغبيــن فــي تكويــن أو
تحســين مســتواهم قصــد تحســين وضعيتهــم المهنيــة و االجتماعيــة و ذلــك بتخصيــص وقــت مالئــم لهــذه التكوينــات.

 .1المدونة الوطنية للتخصصات

تعتبــر مدونــة التخصصــات للتكويــن المهنــي أداة لتنظيــم ضبــط و توجيــه و تخطيــط التخصصــات المبرمجــة لتلبيــة
الحاجيــات فــي مجــال اليــد العاملــة فــي القطــاع اإلقتصــادي.
تتــوزع هــذه المدونــة إلــى  22فــرع مهنــي و تحتــوي علــى  422تخصــص تغطــي المياديــن الرئيســية للنشــاطات و التــي
تتخلــص فيمايلــي :
 1الفالحة

 2اإلنشاءات المعدنية

 4الفنون و الصناعة المطبعية

 5اإلنشــاءات الميكانيكيــة و الصناعة  6المعلوماتية

 3صناعة األغذية الزراعية

الحديدية
 7الحرف التقليدية

 8الصناعة الجلدية

 9مهن المياه و البيئة

 10الخشب و التأثيث

 11الكهرباء و اإللكترونيك

 12حرف الخدمات

 13البناء و األشغال العمومية

 14صناعة األلبسة و األنسجة

 15ميكانيك المحركات و اآلليات

 16الكيمياء الصناعية و التحويالت

 17الفندقة و السياحة

 18الصيد البحري و تربية المائيات

 19تقنيات اإلدارة و التسيير

 20الصناعة النفطية

 21المناجم و المحاجر

 22تقنيات السمعي البصري

 .2جهاز التكوين المهني

تســتفيد النســاء و الفتيــات مــن جميــع التكوينــات مهمــا كانــت طبيعتهــا ،كمــا يمكــن لهــا اإلســتفادة مــن مختلــف األجهــزة
الموضوعــة مــن طــرف قطــاع التكويــن و التعليــم المهنــي.
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 التكوين لفائدة الشباب بدون مستوى
يخــض هــذا التكويــن الشــباب و خاصــة ،الفتيــات منهــم الالتــي تركــن الدراســة مبكــرا أو الالتــي لــم تلتحقــن بالدراســة  ،إذ
يمكنهــن هــذا الجهــاز مــن متابعــة تكويــن بعــد فتــرة تحســين مســتواهم (تأهيــل ماقبــل التكويــن).

 جهاز تأهيل و محو األمية

بعــد فتــرة محــو األميــة ،يهــدف هــذا الجهــاز إلــى التكفــل بفئــة عديمــي المســتوى الدراســي مــن أجــل تلقينهــم عــن طريــق
التمهيــن مهنــة علــى مســتوى مؤسســات التكويــن المهنــي تصمــن لهــن إســتقاللية إقتصاديــة.

 تكوين الفئات ذات االحتياجات الخاصة

فــي إطــار سياســة محاربــة اإلقصــاء اإلجتماعــي تــم تخصيــص نشــاط خــاص موجــه لفائــدة الفئــات ذات اإلحتياجــات
الخاصــة إلعطائهــم تأهيــل مهنــي يمكنهــم مــن المســاهمة فــي النمــو اإلقتصــادي.
تكوين األشخاص المعاقين جسديا
توجد أربعة ( (04مراكز جهوية متخصصة في تكوين المعاقين بقدرة إجمالية تقدر بــــــ  1000منصب بيداغوجي
و  480منصب على مستوى الداخلية ،متواجدة بكل من واليات بومرداس ،األغواط ،غليزان و الجزائر.
تكوين في وسط السجون
تم إمضاء إتفاقية إطار مع وزارة العدل سنة  ،1987عدلت و تممت في نوفمبر  ، 1997تتضمن تكوين مهني
للمحبوسين ،الهدف من هذه اإلتفاقية هو التكفل بصفة تشاورية في مجال التكوين في وسط السجون.
تكوين الشباب في خطر معنوي
يتم تطوير و تدعيم عرض التكوين لفائدة الشباب في خطر معنوي على مستوى مراكز إعادة التربية و دور
األيتام ،مصالح المالحظة و التربية في الوسط المفتوح و مراكز اإلستقبال التابعة لوزارة التضامن الوطني و األسرة
و قضايا المرأة.

.3جهاز التكوين الخاص بالنساء و الفتيات

التكوين الجواري (فروع منتدبة) لفائدة الفتيات في الوسط الريفي
قصــد تقريــب النســاء و الفتيــات فــي الوســط الريفــي مــن التكويــن المهنــي بهــدف تمكينهــن مــن تأهيــل مهنــي ،ثــم وضــع
جهــاز خــاص فــي شــكل فــروع منتدبــة و المتمثــل فــي إســتغالل الهيــاكل المحليــة لتنظيــم التكويــن المهنــي لفائــدة هــذه
الفئــة.

تكوين المرأة الماكثة في البيت

يهــدف هــذا اإلجــراء الموجــه أساســا للمــرأة الماكثــة فــي البيــت إلــى تمكينهــا مــن إكتســاب تأهيــل و كفــاءة مهنيــة تســمح
بــأداء عمــل إنتاجــي و المســاهمة فــي تطويــر اإلقتصــاد.

وضع المراكز الجوارية

تــم وضــع  8مراكــز جواريــة مــن أجــل التكفــل باإلحتياجــات الخاصــة للســكان فــي المناطــق النائيــة ،و بالخصــوص للنســاء
و الفتيــات الريفيــة.
هــذه الهيــاكل الجواريــة مجهــزة بتكنولوجيــات اإلعــام اآللــي و اإلتصــال ( )TICولها خصوصيــة بيداغوجيــة و إجتماعية
و إقتصاديــة ،إذ أنهــا تقــدم خدمــات فــي مجــال التكويــن فــي اإلعــام و اإلتصــال  ،الغايــة منهــا تعزيــز التنميــة المحليــة و
تقريــب خدمــات التكويــن مــن المســتفدين ســيما النســاء.
تتواجــد هــذه األخيــرة فــي وليــات أدرار ،الجلفــة ،البويــرة ،إليــزي ،النعامــة ،غليــزان ،تبســة و تمنراســت ســيتم فتــح خمــس
( )05هيــاكل جواريــة منظمــة فــي هيــاكل متنقلــة للوصــول لســكان المناطــق البعيــدة إلــى جانــب ســكان البــدو و الرحــل.
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وكالة التنمية اإلجتماعية ()ADS
أنشــأت وكالــة التنميــة االجتماعيــة ( ، )ADSســنة  1996كهيئــة ذات طابــع خــاص تحــت رعايــة وزارة التضامــن
الوطنــي و األســرة ،يســند إليهــا مهــام تنفيــد نشــاطات ثريــة موجهــة للفئــات االجتماعيــة المحرومــة خاصــة علــى مســتوى
البلديــات الفقيــرة.
تنقسم هذه النشاطات إلى جهازين رئيسيين:
 .1الشبكة االجتماعية
 .2دعم الشبكة االجتماعية

 .1الشبكة االجتماعية
هــو جهــاز مســاعدة ماليــة لفائــدة العائــات و األشــخاص عديمــي الدخــل ،يضمــن لهــم تغطيــة إجتماعيــة قصــد مكافحــة
التهميــش اإلجتماعــي,

المنحة الجزافية للتضامن ()AFS
مســاعدة ماليــة مباشــرة للفئــات المحرومــة العاجــزة عــن العمــل ،تقــدر بـــ  3000دج شــهريا عــاوة علــى  120دج لــكل
فــرد متكفــل بــه فــي حــدود  3أشــخاص علــى األكثــر.

 .2دعم الشبكة االجتماعية
جهاز يتمحور حول :

 .1.2برامج ترقية التشغيل و اإلدماج
تهــدف برامــج التشــغيل و اإلدمــاج إلــى مكافحــة ظاهــرة اإلقصــاء و التهميــش و تحســين ظــروف المعيشــةو تمكيــن
البطاليــن( مؤهليــن أو غيــر مؤهليــن) مــن اكتســاب خبــرة و ضمــان لهــم دخــل مؤقــت و كــذا تغطيــة اجتماعيــة و فــرص
إيجــاد مناصــب عمــل دائمــة و تتفــرع إلــى  4برامــج.

برامج األشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف لليد العاملة ()TUP HIMO
يهدف إلى :
 خلق مناصب عمل مؤقتة
 صيانة الهياكل القاعدية،
 تطويرالقطاع الخاص ال سيما المؤسسات المصغرة لفائدة البلديات ذات نسب بطالة عالية أو البلديات الفقيرة.
مبالغ المشاريع ال تفوق قدرتها  2,5مليون دج ،إجراءاته مستمدة من قانون الصفقات العمومية لضمان الشفافية التامة عند
منح المشاريع.
مجاالت التدخل :
 صيانة الطرقات،
 تصحيح المجاري المائية،
 صيانة شبكات التطهير،
 تنظيف األودية،
 مكافحة األمراض و العقارب في الصحراء.
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لإلستفادة من البرنامج يجب أن يحوز
 كمقاول بطاقة حرفي أو سجل تجاري في الوالية المعنية،
 كعامل بطال مسجل في البلدية ،يتراوح عمره ما بين  18و  59سنة.
المزايا :
عالوة للمستفيدين من برامج
 كمقاول :
 برنامج عمل للمقاولين الصغار، عدم تطلب يد عاملة مؤهلة النجاز المشاريع. كعامل :
 أجرة مساوية لألجر القاعدي المضمون لمدة  3أشهر، -االستفادة من تغطية اجتماعية لمدة سنة كاملة.

برنامج الجزائر البيضاء Blanche Algérie
يهــدف إلــى خلــق مؤسســات صغيــرة متخصصــة فــي الصيانــة و التنظيــف ،تحســين اإلطــار المعيشــي للســكان و إدمــاج
البطاليــن الغيــر مؤهليــن بمســاهمة الجمعيــات و الســلطات المحليــة،
يمنح المشروع بموجب اتفاقية خاصة تتضمن  04صفقات لتنظيف األحياء و الشواطئ في فصل الصيف
يقيم المستفيد و عماله السبع حتما في البلدية المستفيدة من المشروع
لإلستفادة من البرنامج
كمقاول بطال مسجل في البلدية  /عمره يتراوح ما بين  18و  40سنة /مستوى تعليم ال بأس به
كعامل بطال مسجل في البلدية /عمره يتراوح ما بين  18و  59سنة/دون مستوى.
المزايا
 كمقاول :
 اإلستفادة من صفقة بمبلغ قدرته  850000،00دج  4مرات تعلم تسيير فريق عمل، تغطية اجتماعية لمدة سنة كاملة، الحصول على بطاقة حرفي. كعامل :
 أجرة مساوية لألجر القاعدي المضمون لمدة سنة، االستفادة من تغطية اجتماعية لمدة سنة كاملة، -اكتساب خبرة في مجال التنظيف و الصيانة.

 منحة إدماج حاملي الشهادات ()PID
يســمح هــذا الجهــاز بإدمــاج حاملــي الشــهادات مــن خريجــي الجامعــات و معاهــد التكويــن المهنــي الذيــن لــم تتــح لهــم فــرص
الحصــول علــى منصــب عمــل و ذلــك مــن خــال اكتســاب خبــرة مهنيــة تســهل لهــم فرصــة الحصــول علــى عمــل دائــم و
ترقيته.
لالستفادة من البرنامج يشترط مايلي :
السن يتراوح ما بين  19و  35سنة،
إنعدام الدخل.
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المزايا :
إدماج المستفيدين في مؤسسات عمومية أو خاصة،
تغطية اجتماعية مدة اإلدماج،
إدماج لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد مرة واحدة،
مكافئة تقدر بـ  10000دج للجامعيين 8000/دج للتقنيين السامين،
إمكانية التكوين  2500 +دج شهريا.

برنامج أنشطة اإلدماج اإلجتماعي ()DAIS
يسمح هذا الجهاز بإدماج بطالين غير مؤهلين (دون مستوى) في مناصب عمل مؤقتة (أشغال أو خدمات)
المزايا :
مكافئة تقدربـ  6000دج شهريا،
إدماج مدة سنتين قابلة للتجديد مرتين،
تغطية اجتماعية مدة اإلدماج،
إمكانية التكوين 2500 +دج شهريا.

 .2.2برامج التنمية الجماعية التساهمية و النشاطات الجوارية
برامج التنمية الجماعية التساهمية ()Dev com
يهــدف إلــى بعــث اليقظــة االجتماعيــة لــدى الفئــات المحرومــة علــى أســاس مســاهمتهم مــع الخاليــا الجواريــة فــي تحديــد
احتياجاتهــم الضروريــة و إنجــاز المشــاريع التــي تســتجيب لهــذه اإلحتياجــات ( إنجــاز منشــآت قاعديــة صغيــرة)

النشاطات الجوارية للتضامن ()CPS
وضعــت الوكالــة علــى مســتوى التــراب الوطنــي الخاليــا الجواريــة المتكونــة مــن فــرق متعــددة اإلختصاصــات و التــي
تضــم طبيــب و أخصائــي نفســاني و أخصائــي إجتماعــي و مســاعدة إجتماعيــة بهــدف:
تحديد و كشف بؤر (جيوب) الفقر،
تحديد اإلحتياجات اإلجتماعية و اإلقتصادية للفئات الهشة،
مساعدة الفئات الفقيرة على ترجمة احتياجاتهم على شكل مشاريع،
تمتين العالقات بين الفئات الهشة و المجتمع المدني و المصالح العمومية.
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القرض المصغر
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ()ANGEM
.1الوكالة الوطنية لتسييرالقرض المصغر ومهامها

تــم إنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصغــر ،بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  04-14المــؤرخ فــي  22جانفــي
.2004

األهداف العامة

مكافحــة البطالــة والفقــر فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة مــن خــال تشــجيع العمــل الذاتــي والمنزلي،إضافــة إلــى
الصناعــات التقليديــة والحــرف والمهــن خصوصــا لــدى الفئــة النســوية،
اســتقرار ســكان األريــاف فــي مناطقهــم األصليــة بعــد إنشــاء النشــاطات االقتصاديــة والثقافيــة ،وإنتــاج الســلع والخدمــات
المــدرة للمداخيــل ،تنميــة روح المبــادرة عوضــا عــن االتكاليــة التــي تســاعد األفــراد فــي إدماجهــم االجتماعــي.

مهامها

تعتبــر الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصغــر أداة لتحقيــق سياســة الحكومــة لمكافحــة البطالــة ،وتتمثــل مهامهــا
الرئيســية فــي:
 تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع و النصوص المعمول بهما،
دعم و نصح ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار انجاز أنشطتهم،
 إبالغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز ،بمختلف االمتيازات التي سيحظون بها،
ضمــان متابعــة األنشــطة التــي ينجزهــا المســتفيدون مــع الحــرص علــى احتــرام بنــود دفاتيــر الشــروط التــي
تربطهــم بالوكالــة،
مرافقة المستفيدين عند الحاجة ،لدى المؤسسات والهيئات المعنية في تنفيذ مشاريعهم.

 .2تنظيم الوكالة الوطنية لتسييرالقرض المصغر

تملــك الوكالــة هيئــة تحــت اســم "صنــدوق الضمــان المشــترك للقــروض المصغــرة" الــذي يقــوم بضمــان القــروض التــي
تمنحهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة المنخرطــة فيــه لفائــدة المقاوليــن الذيــن تلقــوا إشــعارا بإعانــات الوكالــة الوطنيــة
لتســيير القــرض المصغــر.
لــذا ،وألجــل ضمــان تنفيــذ المهــام المســندة إليهــا علــى أحســن وجــه ،تبنــت الوكالــة نمــوذج تنظيمــي المركــزي بإنشــاء 49
فــرع والئــي تغطــي كافــة أرجــاء الوطــن مدعمــة بخاليــا المرافقــة علــى مســتوى الدوائــر .فيمــا يمثــل صنــدوق الضمــان
المشــترك للقــروض المصغــرة ،إطــار مكلــف بالدراســات علــى مســتوى كل فــرع والئــي.
يضمــن الفــرع الجهــوي الرابطــة الوظيفيــة بيــن المديريــة المركزيــة والفــروع المحليــة (الفــروع الوالئيــة) ،تشــرف هــذه
الهيئــة علــى حوالــي خمســة ( )05تنســيقيات وهــي تقــوم بــدور التنســيق ،التعزيــز ومتابعــة األنشــطة ،ولهــذا الغــرض تــم
إنشــاء شــبكة تضــم عشــرة  10فــروع جهويــة تشــرف علــى مجمــل الفــروع الوالئيــة ،وتمثــل هــذه الهيئــة النمــوذج المناســب
لتنفيــذ العمــل الجــواري وتقليــص اآلجــال ال تخــاذ القــرارات الســريعة والمالئمــة.

 .3أنماط تمويل القروض المصغرة

تدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر جهاز القرض المصغر من خالل صنفين من التمويل

ســلفة بــدون فوائــد يتــم منحهــا لشــراء المــواد األوليــة والتــي ال تتجــاوز كلفتهــا  100.000دج ،تصــل إلــى  250.000دج
علــى مســتوى واليــات الجنــوب .وقــد تصــل مــدة تســديد هــذه الســلفة إلــى  36شــهرا.

 قرض بنكي بدون فوائد مكمل بسلفة بدون فوائد من الوكالة إلنشاء مشروع

التمويــل الثالثــي يدعــو إلــى تركيــب مالــي (الوكالــة -البنــك –المســتفيد) ،وهــو قــرض موجــه للمشــاريع التــي ال تتعــدى
كلفتهــا بـــ  1.000.000دج ،إلنشــاء النشــاطات ،ألجــل شــراء عتــاد صغيــر ومــواد أوليــة ودفــع المصاريــف األساســية
لالنطــاق فــي النشــاط.
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 .4شروط التأهيل وتكوين الملف

 سلفة بدون فوائد لشراء المواد األولية

 شروط التأهيل
 بلوغ سن  18سنة فما فوق ،و امتالك القدرة على ممارسة النشاط،
 عدم امتالك دخل أو امتالك مدا خيل غير ثابتة وغير منتظمة،
 إثبات مقر اإلقامة،
 امتالك شهادة تثبت الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها أو التمتع بمهارة مهنية مؤكدة تتوافق مع النشاط
المرغوب انجازه،
 عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات،
 االلتزام بتسديد مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب جدول زمني محدد.
 الملف اإلداري المطلوب
 صورة شمسية حديثة؛
 شهادة الميالد؛
 بطاقة اإلقامة أو إثبات اإلقامة؛
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة؛
 نسخة من الفاتورة األولية للمواد األولية وتقدير كمي للمواد األولية.

 التمويل الثالثي
 شروط التأهيل
 بلوغ سن  18سنة فما فوق و امتالك القدرة على ممارسة نشاط ،
 عدم امتالك دخل أو امتالك مدا خيل غير ثابتة وغير منتظمة،
 إثبات مقر اإلقامة،
 امتالك كفاءة مهنية مثبتة تتوافق مع النشاط المرغوب انجازه،
 عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات،
 القدرة على دفع مساهمة شخصية نسبتها  % 1من الكلفة اإلجمالية للنشاط ،ألجل شراء عتاد صغير ومواد أولية
لالنطالق في النشاط،
 االشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حالة طلب المقاول لقرض بنكي ( % 0.5من
قيمة القرض البنكي).
 الملف اإلداري المطلوب :
 صورة شمسية حديثة ؛
 شهادتان للميالد ؛
 بطاقتين إقامة أو شهادتين إثبات إقامة ؛
 نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ؛
 نسختان من الشهادة أو شهادة عمل أو شهادة تثبت التكوين ،أو شهادة الخبرة.
 المساعدات واالمتيازات المقدمة :
 التكوين؛
 الدعم والنصح والمرافقة لتنفيذ النشاط؛
 ضمان القرض البنكي؛
 االمتيازات الجبائية.
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أجهزة دعم إحداث وتوسيع النشاطات
التابعة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي
 .1الجهاز المسيّر من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ()ANSEJ

أنشــأت الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب فــي ســنة  1996وهــي هيئــة ذات طابــع عمومــي ،موضوعــة تحــت وصايــة
وزارة العمــل والتشــغيل والضمــان اإلجتماعــي ،تقــوم بتنفيــذ جهــاز قائــم علــى مقاربــة إقتصاديــة وتســعى إلــى ترقيــة ونشــر
الفكــر المقاوالتــي وتمنــح إعانــات ماليــة وإمتيــازات جبائيــة خــال كافــة مراحــل المرافقــة.

شروط التأهيل
أن يتــراوح ســن الشــاب مــن  19إلــى  35ســنة ويمكــن أن يصــل إلــى  40ســنة بالنســبة لمســير المؤسســة علــى أن
يتعهــد بتوفيــر ثالثــة ( )03مناصــب عمــل دائمــة (بمــا فيهــا الشــركاء)،
أن يكون ذوي تأهيل مهني و/أو ذوي ملكات معرفية معترف بها،
أن يستفيد صاحب المشروع من تكوين قبل بداية مرحلة اإلنجاز،
أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة،
أن ال يكون شاغال وظيفة مأجورة عند تقديم طلب إحداث المؤسسة المصغرة،
أن يكون مسجال لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل

الوثائق المكونة للملف
طلب اإلستفادة من إمتيازات ومساعدات الدولة،
شهادة الميالد،
شهادة الجنسية أو نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية،
صحيفة السوابق العدلية،
بطاقة وصفية لمشروع اإلستثمار،
الشهادة أو المؤهل المهني المطلوب،
الدراسة التقنية اإلقتصادية للمشروع،
الفاتورات الشكلية ذات الصلة،
الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد األخطار وألعمال التهيئة المحتملة،
القانون األساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات،

 صيغ التمويل المقترحة

 .1التمويل الثنائي  :تتشكل التركيبة المالية في الصيغة الثنائية من:
 المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع،
 القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

 الصيغة المالية للتمويل الثنائي
المستوى األول
كلفة اإلستثمار

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

أقل أو يساوي  5.000.000دج

٪ 71

٪ 29
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المستوى الثاني
كلفة اإلستثمار

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

يتجــاوز  5.000.000دج ويقــل

٪ 72

٪ 28

أو يســاوي  10.000.000دج

 .2التمويل الثالثي  :تتشكل التركيبة المالية في الصيغة الثالثية من:
 المساهمة الشخصية لصاحب المشروع،
 القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
 القرض البنكي.
 الصيغة المالية للتمويل الثالثي
المستوى األول
كلفة اإلستثمار

القرض البنكي

أقل أو يساوي  5.000.000دج ٪ 70

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المساهمة الشخصية
٪ 29

٪1

المستوى الثاني
كلفة اإلستثمار

القرض البنكي

يتجــاوز 5.000.000دج ويقــل ٪ 70

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المساهمة الشخصية
٪ 28

٪2

أو يســاوي  10.000.000دج

 اإلعانات المالية واإلمتيازات الجبائية
تمنح هذه اإلعانات المالية و اإلمتيازات الجبائية على مرحلتين :
 مرحلة اإلنجاز
 .1اإلعانــات الماليــة  :باإلضافــة إلــى القــروض بــدون فائــدة الممنوحــة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل
الشــباب ،تمنــح ثالثــة ( )3قــروض بــدون فائــدة إضافيــة لفائــدة الشــباب أصحــاب المشــاريع :
 قــرض بــدون فائــدة إضافــي بقيمــة  500.000دج موجــه لحاملــي شــهادات التكويــن المهنــي إلقتنــاء ورشــات
متنقلــة لممارســة نشــاطات الترصيــص وكهربــاء العمــارات والتدفئــة والتكييــف وصناعــة الزجــاج ودهــن
العمــارات وميكانيــك الســيارات،
 قرض بدون فائدة إضافي بقيمة  500.000دج للتكفل بإيجار المحالت المخصصة إلحداث أنشطة مستقرة،
 قــرض بــدون فائــدة إضافــي يمكــن أن يصــل إلــى  1.000.000دج لفائــدة حاملــي شــهادات التعليــم العالــي
للتكفــل بإيجــار المحــات الموجهــة إلحــداث مكاتــب جماعيــة لممارســة النشــاطات المتعلقــة بمجــاالت طبيــة
ومســاعدي القضــاء والخبــراء المحاســبين ومحافظــي الحســابات والمحاســبين المعتمديــن ومكاتــب الدراســات
والمتابعــة الخاصــة بقطاعــات البنــاء واألشــغال العموميــة والــري.
ال تجمــع هــذه القــروض بــدون فائــدة وتمنــح فقــط للشــباب أصحــاب المشــاريع الذيــن يلجئــون إلــى تمويــل ثالثــي وفــي
مرحلــة إحــداث النشــاط فقــط.
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 تمديد فترة مؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثالث ( )3سنوات،
 ال يمكــن أن تتجــاوز مــدة تســديد القــرض البنكــي ثمانــي ( )8ســنوات بمــا فيهــا الثــاث ســنوات مــن مؤجــل التســديد
إبتــداء مــن منــح القــروض.
 .2اإلمتيــازات الجبائيــة  :اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة المضافــة للحصــول علــى معــدات التجهيــز والخدمــات التــي
تدخــل مباشــرة فــي إنجــاز اإلســتثمار،
 تطبيق معدل مخفض بنسبة  5٪من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة،
 اإلعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط،
 اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة.
 مرحلة اإلستغالل
تمنح إمتيازات جبائية للمؤسسة المصغرة لمدة ثالث ( )3سنوات بداية من انطالق النشاط.
 تمديــد مــدة اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل اإلجمالــي إلــى عشــر ( )10ســنوات بالنســبة للنشــاطات المتواجــدة
فــي واليــات الجنــوب،
 تمديــد مــدة اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى أربــاح الشــركات إلــى عشــر ( )10ســنوات بالنســبة للنشــاطات المتواجــدة
فــي واليــات الجنــوب،
 الرسم على النشاطات المهنية،
عندمــا تحــدث المؤسســة المصغــرة علــى األقــل ثالثــة مناصــب عمــل غيــر محــددة المــدة ،تمــدد فتــرة اإلعفــاء إلــى ســنتين
( )02فيمــا يخــص:
 اإلعفــاء مــن الكفالــة المتعلقــة بحســن التنفيــذ بالنســبة لنشــاطات المصغــرة عندمــا يتعلــق األمــر بترميــم الممتلــكات
الثقافية،
 تمديــد اإلعفــاء مــن الرســم العقــاري علــى البنايــات وإضافــات البنايــات إلــى عشــر ( )10ســنوات عندمــا تتواجــد
األنشــطة فــي مناطــق الجنــوب وإلــى ســت ( )06ســنوات ،عندمــا تتواجــد هــذه األنشــطة فــي واليــات الهضــاب
العليا.
 تخفيــض بنســبة  100%مــن المعــدل المديــن الــذي تطبقــه البنــوك والمؤسســات الماليــة بعنــوان اإلســتثمارات
المنجــزة فــي كل قطاعــات النشــاطات.
 الجباية التدريجية خالل فترة اإلخضاع الضريبي:
 25٪ في السنة األولى لإلخضاع الضريبي،
 50٪ في السنة الثانية لإلخضاع الضريبي ،
 75٪ في السنة الثالثة لإلخضاع الضريبي ،
 100٪ في السنة الرابعة لإلخضاع الضريبي.
 يحــدد معــدل الضريبــة علــى أربــاح الشــركات بـــ  19%بالنســبة لألنشــطة المنتجــة للمــواد والبنــاء واألشــغال
العموميــة وكــذا األنشــطة الســياحية وأنشــطة وكاالت الســياحة واألســفار الناشــطة فــي مجالــي الســياحة الوطنيــة
والســياحة االســتقبالية.
ال يمكــن للمقاوليــن المســتثمرين االســتفادة إال مــن جهــاز واحــد ( )1لدعــم التشــغيل ،وال يطبــق هــذا الحكــم عندمــا
ينــص الجهــاز علــى توســيع قــدرة اإلنتــاج.
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 .2الجهاز المسيّر من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ()CNAC

أنشــأ الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة فــي ســنة  ،1994وهــو مؤسســة ذات طابــع عمومــي ،موضوعــة تحــت
وصايــة وزارة العمــل والتشــغيل والضمــان اإلجتماعــي ،تقــوم خصوصــا بتنفيــذ جهــاز دعــم إحــداث النشــاطات لفائــدة
البطاليــن أصحــاب المشــاريع البالغيــن مــا بيــن  30و 50ســنة.

 شروط التأهيل
 أن يبلغ من العمر ما بين  30و  50سنة،
 أن يكون من جنسية جزائرية،
 أن ال يكون شاغال منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب اإلعانة،
 أن يكــون مســجال لــدى مصالــح الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل بصفــة طالــب شــغل أو أن يكــون مســتفيدا مــن تعويــض
الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالة،
 أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يملك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
 تقديم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة،
 أن ال يكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص،
 أن ال يكون قد إستفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.

 الوثائق المك ّونة للملف
 مستخرج من شهادة الميالد رقم ،12
 نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية،
 صورة شمسية،
 شهادة اإلقامة،
 شــهادة التســجيل لــدى الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل( ،بالنســبة للمســتفيدين مــن نظــام تعويــض الصنــدوق الوطنــي
للتأميــن عــن البطالــة ،تســلمهم الوكالــة الوالئيــة المعنيــة شــهادة تقاضــي تعويضــات التأميــن عــن البطالــة)،
 تصريح شرفي يثبت أن البطال (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة):
 ال يمارس أي نشاط مأجور،
 ال يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب اإلعانة،
 لم يستفيد من قبل من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط،
 يتعهد بالمساهمة في تمويل مشروعه (المساهمة الشخصية)،
 شــهادة أو أيــه وثيقــة تثبــت مســتوى المؤهــات المهنيــة ذات الصلــة بالنشــاط المرغــوب القيــام بــه ،مســلمة مــن
طــرف أي هيئــة عموميــة أو خاصــة (شــهادة عمــل أو شــهادة تكوين...إلــخ)،
 بطاقة وصفية (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).
مالحظــة  :توجــه هيــاكل المرافقــة البطاليــن أصحــاب المشــاريع الذيــن يصرحــون بإمتالكهــم لملــكات معرفيــة أو مؤهــل
مهنــي وال يملكــون شــهادات مبــررة ،نحــو الهيئــات المك ّونــة المتعاقــدة مــع الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة مــن
أجــل التصديــق علــى مكتســباتهم المهنيــة و/أو ملكاتهــم المعرفيــة (العمليــة منظمــة وممولــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي
للتأميــن عــن البطالــة).
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 الفواتير الشكلية للتجهيزات (خارج الرسوم).
 الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد األخطار و/أو كافة أخطار التجهيزات.......
 كشف تقديري لتهيئة وتنظيم المحالت (خارج الرسوم) لو إقتضى األمر.

 صيغة التمويل المقترحة
 التمويل الثالثي  :تتشكل التركيبة المالية في الصيغة الثالثية من :
 المساهمة الشخصية لصاحب المشروع،
 القرض بدون فائدة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
 القرض البنكي.
 الصيغة المالية للتمويل الثالثي
المستوى األول
كلفة اإلستثمار

القرض البنكي

أقل أو يساوي  5.000.000دج ٪ 70

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المساهمة الشخصية
٪ 29

٪1

المستوى الثاني
كلفة اإلستثمار

القرض البنكي

يتجــاوز 5.000.000دج ويقــل ٪ 70

القرض بدون فائدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المساهمة الشخصية
٪ 28

٪2

أو يســاوي  10.000.000دج

 اإلعانات المالية واإلمتيازات الجبائية
تمنح هذه اإلعانات المالية واإلمتيازات الجبائية على مرحلتين :
مرحلة اإلنجاز
 .1اإلعانــات الماليــة  :باإلضافــة إلــى القــروض بــدون فائــدة الممنوحــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن
البطالــة  ،تمنــح ثالثــة ( )3قــروض بــدون فائــدة إضافيــة لفائــدة الشــباب أصحــاب المشــاريع:


قــرض بــدون فائــدة إضافــي بقيمــة  500.000دج موجــه لحاملــي شــهادات التكويــن المهنــي إلقتنــاء ورشــات

متنقلــة لممارســة نشــاطات الترصيــص وكهربــاء العمــارات والتدفئــة والتكييــف وصناعــة الزجــاج ودهــن العمــارات
وميكانيــك الســيارات،


قرض بدون فائدة إضافي بقيمة  500.000دج للتكفل بإيجار المحالت المخصصة إلحداث أنشطة مستقرة،

 قــرض بــدون فائــدة إضافــي يمكــن أن يصــل إلــى  1.000.000دج لفائــدة حاملــي شــهادات التعليــم العالــي للتكفــل
بإيجــار المحــات الموجهــة إلحــداث مكاتــب جماعيــة لممارســة النشــاطات المتعلقــة بمجــاالت طبيــة ومســاعدي
القضــاء والخبــراء المحاســبين ومحافظــي الحســابات والمحاســبين المعتمديــن ومكاتــب الدراســات والمتابعــة الخاصــة
بقطاعــات البنــاء واألشــغال العموميــة والــري.
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ال تجمــع هــذه القــروض بــدون فائــدة وتمنــح فقــط للشــباب أصحــاب المشــاريع الذيــن يلجئــون إلــى تمويــل ثالثــي وفــي
مرحلــة إحــداث النشــاط فقــط.


تمديد فترة مؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثالث ( )3سنوات،



ال يمكن أن تتجاوز مدة تسديد القرض البنكي ثماني ( )8سنوات بما فيها الثالث سنوات من مؤجل التسديد إبتداء

من منح القروض.
 .2اإلمتيازات الجبائية


اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز

اإلستثمار،


تطبيق معدل منخفض بنسبة  5٪من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة،



اإلعفاء من حقوق تحويل الملكية في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشاط.

مرحلة اإلستغالل


تمنح إمتيازات جبائية للمؤسسة المصغرة لمدة ثالث ( )3سنوات بداية من انطالق النشاط.

 تمديــد مــدة اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل اإلجمالــي إلــى عشــر ( )10ســنوات بالنســبة للنشــاطات المتواجــدة
فــي واليــات الجنوب،
 تمديــد مــدة اإلعفــاء مــن الضريبــة علــى أربــاح الشــركات إلــى عشــر ( )10ســنوات بالنســبة للنشــاطات المتواجــدة
فــي واليــات الجنوب،


الرسم على النشاطات المهنية،

عندمــا تحــدث المؤسســة المصغــرة علــى أقــل ثالثــة مناصــب عمــل غيــر محــددة المــدة ،تمــدد فتــرة اإلعفــاء إلــى ســنتين
( )02فيمــا يخــص:
 اإلعفــاء مــن الكفالــة المتعلقــة بحســن التنفيــذ بالنســبة لنشــاطات المصغــرة عندمــا يتعلــق األمــر بترميــم الممتلــكات
الثقافية،


تمديــد اإلعفــاء مــن الرســم العقــاري علــى البنايــات وإضافــات البنايــات إلــى عشــر ( )10ســنوات عندمــا تتواجــد

األنشــطة فــي مناطــق الجنــوب وإلــى ســت ( )06ســنوات ،عندمــا تتواجــد هــذه األنشــطة فــي واليــات الهضــاب العليــا.


تخفيــض بنســبة  100%مــن المعــدل المديــن الــذي تطبقــه البنــوك والمؤسســات الماليــة بعنــوان اإلســتثمارات

المنجــزة فــي كل قطاعــات النشــاطات.
 الجباية التدريجية خالل فترة اإلخضاع الضريبي:
 25٪ في السنة األولى لإلخضاع الضريبي،
 50٪ في السنة الثانية لإلخضاع الضريبي ،
 75٪ في السنة الثالثة لإلخضاع الضريبي ،
 100٪ في السنة الرابعة لإلخضاع الضريبي.
 يحــدد معــدل الضريبــة علــى أربــاح الشــركات بـــ  19%بالنســبة لألنشــطة المنتجــة للمــواد والبنــاء واألشــغال
العموميــة وكــذا األنشــطة الســياحية وأنشــطة وكاالت الســياحة واألســفار الناشــطة فــي مجالــي الســياحة الوطنيــة
والســياحة االســتقبالية.
ال يمكــن المقاوليــن المســتثمرين االســتفادة إال مــن جهــاز واحــد ( )1لدعــم التشــغيل ،وال يطبــق هــذا الحكــم عندمــا ينــص
الجهــاز علــى توســيع قــدرة اإلنتــاج.
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 .3الوكالة الوطنية للتشغيل
التنصيب الكالسيكي وجهازالمساعدة على اإلدماج المهني ()ANEM
الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل مؤسســة عموميــة ذات تســيير خــاص موضوعــة تحــت وصايــة وزارة العمــل والتشــغيل
والضمــان اإلجتماعــي ،تقــدم خدمــات متنوعــة مــن شــأنها تســهيل اإلدمــاج المهنــي لطالبــي الشــغل مــن خــال وضــع تحــت
تصرفهــم عــروض الشــغل المتوفــرة.

 شروط التأهيل بالنسبة لجهاز المساعدة على اإلدماج المهني
أن يكون طالب شغل مبتدأ،
أن يكون من جنسية جزائرية،
أن يتراوح عمره ما بين  18إلى  35سنة،
تقديم إجازات وشهادات تثبت المستوى التعليمي و التأهيلي و المكتسبات المهنية،
أن يكون مسجال كطالب عمل مبتدأ لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة في مكان إقامتهم،
أن يكــون بالــغ مــن العمــر  16شــريطة أن يوافــق علــى متابعــة تكويــن فــي الفــروع التــي تعــرف عجــزا فــي ســوق
التشغيل.

 مضمون الملف
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
الشهادات،
السيرة الذاتية،
مالحظة  :بعد التسجيل ،تسلم بطاقة طالب عمل للمعني وهي سارية المفعول لمدة ستة ( )6أشهر.

 .1التنصيب الكالسيكي
يحــق لــكل طالــب شــغل أيــا كان ســنه أو مســتوى تأهيلــه اإلســتفادة مــن تنصيــب عــن طريــق الهيــاكل التابعــة للوكالــة
الوطنيــة للتشــغيل ،وفقــا للعــروض الــواردة مــن طــرف الهيئــات المســتخدمة العموميــة والخاصــة ،ويســتفيد مــن الموافقــة
و اإلستشــارة والمرافقــة فــي البحــث عــن الشــغل.
 .2جهاز المساعدة على اإلدماج المهني
يمنــح جهــاز المســاعدة علــى اإلدمــاج المهنــي للشــباب الفرصــة للحصــول علــى عقــد إدمــاج علــى مســتوى مؤسســات
القطــاع اإلقتصــادي والمؤسســات واإلدارات العموميــة وشــبه العموميــة.

 أنواع ومدة عقود اإلدماج
 عقود إدماج حاملي الشهادات
بالنسبة للشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
 عقود اإلدماج المهني
بالنسبة للشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا.
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 ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات تسيير خاص،
 سنة ( )1واحدة قابلة للتجديد في القطاع اإلقتصادي.
 عقود تكوين-إدماج :الشباب بدون تكوين وال تأهيل
 سنة ( )01واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوينات لدى الحرفيين المؤطرين،
 ستة ( )06أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،
 سنة ( )01واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات اإلنتاج.
عقود العمل المدعم في القطاع اإلقتصادي
مــن خــال هــذه العقــود ،تمنــح الدولــة مســاهمة فــي أجــر المنصــب قصــد تشــجيع التوظيــف الدائــم لطالبــي الشــغل
المبتدئيــن بعــد أو خــال فتــرة اإلدمــاج.
 ثالث ( )03سنوات غير قابلة للتجديد (عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود اإلدماج المهني)،
 سنة ( )01واحدة غير قابلة للتجديد (عقود إدماج-تكوين).
 عقود تكوين تشغيل
موجهــة للشــباب المدمــج فــي إطــار عقــود إدمــاج حاملــي الشــهادات وعقــود اإلدمــاج المهنــي وعقــود تكويــن  -إدمــاج،
الذيــن يســتفيدون مــن تكويــن تكميلــي أو تجديــد المعــارف أو تحســين المســتوى مــن أجــل تكييفهــم لمنصــب العمــل وتحســين
مؤهالتهــم.
يمــول هــذا التكويــن فــي حــدود  ٪ 60مــن الجهــاز لمــدة أقصاهــا ســتة ( )06أشــهر فــي حالــة إلتــزام المســتخدم بتوظيــف
المســتفيدين لفتــرة ال تقــل عــن ســنة واحــدة عنــد إنتهــاء التكويــن.

 األجور والمنح
 .1يتقاضى المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات أجرة شهرية تحدد ب :
 15.000 دج/صاف للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي،
 10.000 دج/صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين،
 .2المستفيدين من عقود اإلدماج المهني :
 8.000 دج/صاف للشهر لخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني،
 .3المستفيدين من عقود تكوين  -إدماج  :أجرة شهرية تقدر قيمتها بـ :
 12.000 دج للشباب المدمج في إطار الورشات المختلفة المبادر بها من طرف القطاعات والبلديات،
 مســاهمة الدولــة بـــ  6.000دج لفائــدة الشــباب المنصــب فــي المؤسســات العموميــة التــي مــن شــأنها إنجــاز األشــغال
ذات المنفعــة العموميــة ،يدفــع المســتخدم فــارق األجــر،
 أجرة شهرية بقيمة  6.000دج تدفع لمدة سنة لفائدة الشباب المنصب لدى المؤسسات اإلقتصادية،
 4.000 دج بالنسبة للشباب المنصب لدى الحرفيين المؤطرين.
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مالحظــة  :يمكــن للشــاب أن يســتفيد كذلــك مــن منحــة شــهرية للتشــجيع علــى البحــث للتكويــن لفائــدة الذيــن نجحــوا فــي
تســجيل أنفســهم فــي تربــص تكوينــي مدتــه القصــوى ســتة ( )06أشــهر فــي الفــروع أو التخصصــات التــي تعــرف عجــزا
فــي ســوق العمــل ويحــدد مبلغهــا بـــ  3.000دج .تتكفــل الدولــة كليــا خــال فتــرة عقــد اإلدمــاج باألجــرة الشــهرية وبالتغطيــة
اإلجتماعيــة المتعلقــة بــأداءات التأمينــات اإلجتماعيــة فــي مجــال المــرض واألمومــة وحــوادث العمــل واألمــراض المهنيــة.
 .4عقد العمل المدعم
إن توظيــف الشــباب فــي إطــار عقــد العمــل المدعــم مــن طــرف الهيئــات المســتخدمة للقطــاع اإلقتصــادي يتــم بمســاهمة
الدولــة فــي األجــر تحــدد بـــ:
 12.000 دج /صاف للشهر بالنسبة للجامعيين (عقود إدماج حاملي الشهادات)،
 10.000 دج /صاف للشهر بالنسبة للتقنيين السامين (عقود إدماج حاملي الشهادات)،
 8.000 دج /صاف للشهر في إطار عقود اإلدماج المهني،
 6.000 دج /صاف للشهر في إطار عقود تكوين  -إدماج.
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