
الوكالة الوالئية سطيف

جـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقــراطــيــة الـشـعـبـيـةـال

مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة

ـيــةــة الــوطنــيــة لــدعـــم وتــنمـيـة المـقـاوالتــالوكـــال

جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتيةجهاز الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية



تعريف بالوكالة

وصايةتحتحاليا،1996عامأنشأتخاصطابعذاتهيئة
.صغرةالمبالمؤسساتالمكلفاألولالوزيرلديالمنتدبةالوزارة

ألجلاديةاقتصمقاربةوفقجديدةاستراتيجيةتجسيدعليتعمل

فتهدونوعيةذاتمصغرةمؤسساتلخلقمالئممناختوفير
.يالوطنوالمحليالصعيدعلىمضافةوقيمةثروةخلقإلى

غرةالمصالمؤسساتإنشاءعمليةتقييموعصرنةعلىتسهر.

الفاعلينوالقطاعاتجميعمعشراكةتطويرعلىتعمل
.المقاوالتيةعالمولوجتشجيعاجلمناالقتصاديين

ائدةلفالمجهزةوالمخصصةالمصغرةالنشاطاتمناطقتسيير
.المصغرةالمؤسسات



أهداف الوكالة

تطوير أشكال التعاون مع محيط المؤسسات المصغرة

تسهيل اجراءات استحداث مؤسسات مصغرة

تشجيع بروز المشاريع المبتكرة

 تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجديدة

ضمان ديمومة المؤسسات و مرافقتها

تشجيع المؤسسات علي تنطيم أفضل

ي العمل علي جعل المؤسسات المصغرة عامال استراتيجيا ف

التطور االقتصادي  



القطاعات الممولة

البناء واألشغال العمومية و الري

الصناعة

الخدمات و الصيانة 

الفالحة

الحرف و الصناعة التقليدية

المهن الحرة

الصيد و تربية المائيات



الفئات المستهدفة

الشباب الجامعين            
والبطالين

حاملي السجل 
اج التجاري في االنت
و الخدمات

المهن الحرةالفالحين

الحرفين



شروط التأهيل

أن يتراوح عمر 
الشاب أو 

الشباب ما بين
سنة40و 19

أن يتراوح عمر 
الشاب أو 

الشباب ما بين
سنة40و 19

ان يكون الشاب
ذوي شهادة أو 
تأهيل مهني 

ان يكون الشاب
ذوي شهادة أو 
تأهيل مهني 

ان ال يكون قد 
استفاد من اجهزة

الدعم

ان ال يكون قد 
استفاد من اجهزة

الدعم

أن يقدم 
مساهمة 
شخصية

أن يقدم 
مساهمة 
شخصية



خدمات الوكالة

المرافقة إلنشاء و توسيع المشاريع

،  فكرة مشروع)تكوين في مجال المقاوالتية 
(انشاء و تسيير المؤسسات

منح اعانات مالية و امتيازات ضريبية

المتابعة الميدانية للمشاريع الممولة 



التركيبات  المالية

القرض البنكي قرض بدون فائدة المساهمة الشخصية

70% 25% 5% لشباب البطال او ا

الجامعين

70% % 18أو % 15 %  15أو % 12 الفئات األخرى

التمويل الثالثي

قرض بدون فائدة المساهمة الشخصية

50% 50% كل الفئات من الشباب

المساهمة الشخصية

100% الفئات من الشبابكل

التمويل الثنائي

التمويل الذاتي



االمتيازات الضريبية
مرحلة االنجاز

العقاريةاالكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الملكية على  العقاريةاالكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الملكية على 

فيما يخص الحقوق الجمركية % 5تطبيق معدل مخفض بنسبة 
للتجهيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في تنفيذ المشروع

فيما يخص الحقوق الجمركية % 5تطبيق معدل مخفض بنسبة 
للتجهيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في تنفيذ المشروع

اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات 
المصغرة 

اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات 
المصغرة 

العقاريةاالكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الملكية على  العقاريةاالكتسباتاإلعفاء من دفع رسوم الملكية على 

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمعدات اإلنتاج 
لبعض االنشطة 

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمعدات اإلنتاج 
لبعض االنشطة 



االمتيازات الضريبية
مرحلة االستغالل

االعفاء من الرسم العقاري علي البناءات و البناءات•
سنوات6سنوات أو 3االضافية لمدة 

وع اعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة  أو الخض•
سنوات6سنوات أو 3لنظام الضريبي الحقيقي لمدة 

عندما يتعهد ( 2)تمديد فترة االعفاء لمدة سنتين •
عمال علي االقل لمدة غير محددة3المستثمر بتوضيف 



كيفية تسديد الديون

مدة 
التأجيل

شهر 18•

القرض 
البنكي

سنولت5•

قرض 
ةبدون فائد

سنوات5•



البوابة االليكترونية 



البوابة االليكترونية 



خدمات اخري




