






الرمسيةدةابجلريمنشورينترشيعينيمرسومنيومبوجب،1994عاممايشهرمن26بتارخي

جراءلفائدةالبطاةلعنالتامنينظامانشأ  (34)رمق فقدواذلينالللعاملالاقتصاديالقطاعا 

راديةالبصفةمعلهممناصب ما،اقتصاديةول س بابا  نشاطبتوقفأ واال جباريابلترسحيا 

.املس تخدم

:نشأة الصندوق-ا



طاريف ابلصندوقنيطأ  للرثوة،املدرةالنشاطاتوترقيةالبطاةلملاكحفةالوطنيةالس ياسةا 

حداثدمعهجازتس يريهممةالبطاةلعنللتامنيالوطين تاجاال ن نشاطاتوتوس يعا 

مبوجب2004س نةمنابتداءودكل،س نة55-30العمرمنالبالغنيللبطالنياملوهجةواخلدمات

04/02رمقالتنفيذيابملرسومواملتبوع2003ديسمرب30يفاملؤرخ03/514رمقالرئايسالقرار

متمواملعدل2004جانفي03لاملوافق1424القعدةدي10يفاملؤرخ املرسوممبوجبوامل

ملس توايتاحملدد2010جوان20يفاملؤرخ10/158رمقالتنفيذي

.س نه55و30مابنياملشاريعدويللبطالنياملساعداتمنحورشوط



:شخص يخص هدا الجهاز كل 

.سنة55و30يبلغ سن تتراوح ما بين -1

.الجنسية الجزائرية-2

.بالواليةاإلقامة -3

.ال يشغل أي منصب عمل مدفوع األجر أثناء إيداع طلب اإلعانة-4

عمل أو التسجيل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب-5

.البطالة مستفيد من نظام تعويض الصندوق الوطني للتامين عن 



:عليهكما ينبغي 

أوشهادة)انجازهالمرادبالنشاطصلةذاتمهنيةبمؤهالتالتمتع-1

.(دبلوم

-فالحبطاقة–تجاريسجل)الخاصلحسابهنشاطأييمارسال-2

.الملفإيداعيوم(...اعتماد-حرفيبطاقة

.النشاطاتإحداثإطارفيإعانةمنقبلمنيستفدلم-3

عهمشرولتركيبنقديةشخصيةمساهمةتعبئةعلىقادرايكونأن-4

.المالي



لتشغيل إثبات وضعية البطالة بشهادة تسلمها الوكالة المحلية ل-1
.ال ص و ت باداءاتأو االستفادة من .القريبة من محل اإلقامة

ندوقالتسجيل االلكتروني المسبق في الموقع  الخاص بالص-2
المشروع في الموعد المحدد من طرف الصندوق ملف تقديم -3

:الوثائق التاليةوالدي يتضمن 
:اإلداريالملف 

.الوطنيةصورة طبق األصل لبطاقة التعريف -1

صورتان شمسيتان-2

.  أشهر6شهادة اإلقامة ال تتعدى مدتها -3

.ANEM. صورة طبق األصل لبطاقة التسجيل لدى الوكالة المحلية للتشغيل-4

. CNACنمودج.تصريح شرفي يمأل ويصادق عليه من طرف البلدية-5

.ابقةشهادة المطالىباالضافةفيه دبلوم مهني أو علمي  في النشاط المرغوب االستثمار -6

.الوطنيةصورة طبق األصل لبطاقة التعريف -1

صورتان شمسيتان-2

.  أشهر6شهادة اإلقامة ال تتعدى مدتها -3

.ANEM. صورة طبق األصل لبطاقة التسجيل لدى الوكالة المحلية للتشغيل-4

. CNACنمودج.تصريح شرفي يمأل ويصادق عليه من طرف البلدية-5

.ابقةشهادة المطالىباالضافةفيه دبلوم مهني أو علمي  في النشاط المرغوب االستثمار -6



:الملف التقني

كل أو الماشية ب( جديد)أوالعتادالفواتير الشكلية للتجهيزات -1
.الرسوم

.الرسومللتجهيزات بكلالفواتير الشكلية للتامين متعدد األخطار -2

.التهيئة بكل الرسومتقييمات -3

أشهر 3ة الفواتير الشكلية للمواد األولية الالزمة لبداية النشاط لمد-4
.لرسومعل األكثر بالنسبة لقطاعي تربية الحيوانات و اإلنتاج بكل ا

كل أو الماشية ب( جديد)أوالعتادالفواتير الشكلية للتجهيزات -1
.الرسوم

.الرسومللتجهيزات بكلالفواتير الشكلية للتامين متعدد األخطار -2

.التهيئة بكل الرسومتقييمات -3

أشهر 3ة الفواتير الشكلية للمواد األولية الالزمة لبداية النشاط لمد-4
.لرسومعل األكثر بالنسبة لقطاعي تربية الحيوانات و اإلنتاج بكل ا



الصناعة** 
.الفالحة بمختلف فروعها** 

.النشاطات الحرفية** 

البناء و الري واألشغال العمومية** 
الغابيةاألشغال ** 



.دينارمليون10يقدر المبلغ األقصى لالستثمارات ب -

.تويينتتوقف المساهمة الشخصية على مبلغ االستثمار ويتم تحديده على مس-

هناك صيغتان للتمويل 
الداتيالتمويل الثالثي والتمويل 

التمويل الثالثي
القرض -بالصندوق الخاصة السلفة–مساهمة شخصية 

.البنكي



:المستوى األول

.مليون دينار5مبلغ االستثمار يقل أو يساوي -

%.1المساهمة الشخصية                  -

%.29ب  .ت.و.صلقرض بدون فائدة -

%.70القرض البنكي                      -

.مليون دينار5مبلغ االستثمار يقل أو يساوي -

%.1المساهمة الشخصية                  -

%.29ب  .ت.و.صلقرض بدون فائدة -

%.70القرض البنكي                      -

:الثانيالمستوى
مليون دينار5< مبلغ االستثمار  ≤مليون دينار 10

%.2المساهمة الشخصية                  -

%.28ب .ت.و.صلقرض بدون فائدة -

%.70القرض البنكي                      -

مليون دينار5< مبلغ االستثمار  ≤مليون دينار 10

%.2المساهمة الشخصية                  -

%.28ب .ت.و.صلقرض بدون فائدة -

%.70القرض البنكي                      -



يكون البطال المرقي هو المساهم الوحيد في المشروع •

يغة يستفيد البطال من نفس االمتيازات الخاصة   بص•

.التمويل الثالثي

الداتيالتمويل 



.المساعدات واالمتيازات الممنوحة من طرف الصندوق: 6-1

قرض بدون  فوائد: 6-1-1

ث االستشارة والمساعدة طيلة مرحلتي انجاز وبعالمرافقة و:  6-1-2

الصندوق،مصالح طرف من المشروع

كراء محل و عربة ورشة و ) فائدة قروض إضافية بدون : 6-1-2
(مكاتب جماعية

ضمان القرض من طرف صندوق الكفالة : 6-2
المشتركة

%.100تخفيض نسبة الفائدة البنكية :  6-3



:الجبائيةاالمتيازات : 6-4

:االنجازفي مرحلة * 
ة في إطار العقارية الحاصللالكتساباتاإلعفاء من رسوم نقل الملكية بمقابل مالي -

.إنشاء نشاط صناعي

.اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات-
:في مرحلة االستغالل* 

،ست سنوات 03اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات وملحقاتها لمدة ثالث -
.سنوات حسب موقع المشروع10، أو عشر سنوات 06

06،ست سنوات 03لمدة ثالث IFUاإلعفاء الكلي من الضريبة الجزافية الوحيدة -

.سنوات حسب موقع المشروع10، أو عشر سنوات 

يرة ، يتم تمديد هده األخالوحيدة انقضاء مدة اإلعفاء من الضريبة الجزافية عند -

عمال بعقد عمل ( 03)عند قيام صاحب المشروع بتشغيل ثالث( 02) لمدة سنتين

.دائم

ثالثة ال، خالل السنوات اإلعفاء تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة عقب فترة -
.األولى من فرض الضريبة( 03)



ة مسعى المؤسسة المصغرة المبتدئة بمثاب" بعد إحداث"المتابعة تُعد 
.إلزامي مشّخص

.ولىتتم هذه العملية فور بدء النشاط وذلك، طيلة السنوات الثالثة األ

وضمان الغاية منها هو الحفاظ على نشاط المؤسسة المصغرة
.ديمومتها

ن تضمن المصالح المختصة التابعة للصندوق الوطني للتأمين ع

في صيغة نصائح وبيداغوجيادعما تقنيا و (ب.ت.و.ص)البطالة
.توجيهات

امج خالل السنوات الثالثة األولى من استغالل المشروع، يُوضع برن
:معاينات دورية تُقّرر على النحو التالي



:السنة األولى

.معاينة كل ثالثة أشهر

:السنة الثانية

،(نشاط دون صعوبات جلية)معاينة كل ستة أشهر

(.رةنشاط تعترضه صعوبات مستم) معاينة كل ثالثة أشهر

:السنة الثالثة

نشاط دون /خيار صاحب المشروع) اختيارية معاينة 
،(صعوبات

(.نشاط تعترضه صعوبات) إلزامية / معاينة كل ثالثة أشهر



شار يجب على صاحب المشروع أن يضع تحت تصرف المست

بعد إحداث النشاط جميع الوثائقالمكلف بمتابعة مرحلة
.غرةالالزمة التي تسمح له بتحليل تسيير المؤسسة المص

:يسمح ذات التحليل بتشخيص الحاالت اآلتية

مؤسسة مصغرة ذات وضع مالي جيّد،

مؤسسة مصغرة تُواجه صعوبات،

.ةمؤسسة مصغرة تُواجه صعوبات خطير

.يمكن إيجاد حلول مخففة و تطبيقها لفائدة المؤسسة المصغرة المواجهة لصعوبات



ع و يرمي استثمار توسيع النشاط، أساسا، إلى تحسين قدرات إنتاج السل

و الزيادة في اإلنتاجالخدمات من خالل تمويل تجهيزات أو معدات جديدة ألجل

.رفع المبيعات

طاعاتمفتوح في كل القللتوضيح، فإن اللجوء إلى استثمار توسيع النشاط 

ق ترجع دراسة طلبات استثمار توسيع النشاط إلى تقويم مصالح الصندو

الذي يأخذ في الحسبان بعض ( ب.ت.و.ص)عن البطالةالوطني للتأمين

...(.موقعهكإحداث مناصب شغل، خلق الثروة، طبيعة النشاط و ) المعايير



في أن يستوالمترشحصاحب المشروع ، يتعيّن على"توسيع النشاط"بامتيازات للمطالبة 
:الشروط اآلتي ذكرها

الطلب،ايداعالعمر عند سنة من 55و30بلوغ مابين -

البنكي،من القرض %70تسديد ماال يقل عن -

بنك،تسديد كلي للقرض البنكي األصلي في حالة تغيير ال-

االستفادة من امتيازات مرحلة استغالل النشاط،-

سنوات على األقل،(3)طيلة ثالثاستغالل النشاط-

إجراء تحيين اشتراكات الصندوق االجتماعي للعمال غير -
(CASNOS ) االجتماعيةو         الصندوق الوطني للتأمينات(CNAS)،

إزاء مصالح الضرائب،الجبائيةاستيفاء االلتزامات -

.االلتزام بإحداث مناصب شغل-



قائمة النشاطات المجمدة

نوع النشاط الرقم

كراء السيارات مع أو بدون سائق 01

النقل عبر الطرقات 02

نقل البضائع على كل المسافات 03

على الباردالغدائيةنقل وتسليم المنتجات  04

نقل وتوزيع كل أنواع البضائع 05

مؤسسة ترحيل االمتعة 06

النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الريفية 07

النقل الجماعي للمسافرين في المناطق الحضرية 08

مؤسسة تسيير سيارات االجرة 09

وسائل النقل االخرى المتعلقة بنقل المسافرين 10

كراء معدات االشغال العمومية والبناء والري 11



نوع النشاط الرقم

الفالحيةكراء االالت والمعدات  12

صناعة االكياس البالستيكية 13

اقتناء سفن الصيد 14

صناعة الحلويات التقليدية 15

وحلويات ومرطباتمحبزة 16

صناعيةمخبزة 17

غير صناعيةمخبزة 18

حرفي خباز حلواني 19

تنظيف المالبس، صباغة ومغسل 20

النظافة والتطهير 21

والزراعيةالغدائيةالمواد وتوظيبتكييف  22



نوع النشاط الرقم

(مخازن التبريد)استيداع التخزين 23

خدمات الجر والرأب المتنقل 24

قاعات الحالقة والتجميل 25

اطعام سريع 26

جمع الحليب 27

صناعة المجوهرات والصباغة من المعادن 

(الصناعية والحرفية)الثمينة

28

صناعة المشروبات العصائر والمياه المعدنية 29

صناعة االكواب الورقية والبالستيكية 30

مخبر الصور والتصوير 31

ودوشحمام  32



شكرا حلسن انتباهمك


