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لماذا هذا الكتاب ؟


مقتطفات من ور�شة كتابة

�ساد ال�صمت ك أ�نه يوم حداد .عالمات اخلوف واحل�سرة كانت بادية على وجوه امل�سافرين.
نه�ضت من مكاين وقلت يف نف�سي« :الهروب من هذا العامل القا�سي والوح�شي واملنفر ،كانت
غايتنا ،احللم امل�ستحيل للعي�ش يف هناء وطم أ�نينة ويف �صدق وحب ،لكن كل هذا مل يكن �سوى
انعكا�س ًا ألملنا يف تغيري الب�شرية ،نعم يا أ��صدقائي ..امل�شاكل التي ي�شكو منها كل واحد منا
لي�ست �سوى ثمرة وانعكا�سات أ�فعال و أ�فكار الب�شر الذين �شغلوا أ�نف�سهم يف � إهانة ا آلخر و� إيذائه.
التبجح والتجرب والبخل واجل�شع والك�سل واحلنق هي �صفات بد أ�ت تغزو القلوب ،وهذا يف�سر هذه
الو�ضعية امل أ��ساوية التي يعي�شها عاملنا .علينا أ�ن نت�صدى لذلك ،وعلينا أ�ن ن ؤ�ازر �آخر الرجال
الذين الزالوا يعرفون معنى كلمات احلب واخلري .و أ�ن ن�ساعدهم يف كفاحهم اليومي �ضد ال�شر،
هذا ال�شر الذي يدمرنا �شيئ ًا ف�شيئ ًا .ه ؤ�الء هم ب�صي�ص أالمل الوحيد الذي تبقى لنا .ويتعني
علينا نحن �شباب اليوم ورجال الغد أ�ن نحمل هذا امل�شعل الذي أ�وكل � إلينا ،و أ�ن نعمل على فر�ض
العدالة وتغيري العامل � إىل ما هو أ�ف�ضل.
لنعـد يا أ��صدقاء � إىل حيث أ�تينا ..الطريق م�سطر و�سيكون كفاحنا مرير ًا وطوي ًال ،لكن من
واجبنا أ�ن نتحمل هذه امل�سئولية لبناء م�ستقبل مزدهر وم�ستقر ألبنائنا.
بعدما أ�نهيت من خطابي ،حدقت يف وجوه ا آلخرين فر أ�يت عيونهم مغرورقة بالدموع ،ك أ�نهم
قبلوا قراري .أ�ظن أ�ن كلماتي أ�نارت دربهم و أ�دخلت قلي ًال من أالمل يف قلوبهم امل�ضطربة.
طارق

ها أ�نا وحيدة ..كنت أ�ريد أ�ن أ�بقى وحيدة ألين أ�عي�ش يف بلد ال ميلك حق التعبري �سوى من
لديهم جاه و�سلطة .بد أ�ت ا�شتاق أل�صدقائي و أ�هلي .هنا ،وحيدة ،أ�ح�س بنف�سي تائهة .ال أ�حد
أ�كلمه و أ�بوح له مبا يختلج �صدري بكل أ�مان ،ألين تعلمت أ�ال أ�ثق يف أ�حد ،وب أ�نه ال يوجد أ�حباب
يف عاملنا ،ومل يبق �سوى املنافقني .هناك على أالقل ،توجد أ�مي التي ت�صغي � إ ّ
يل وتن�صحني.
النا�س يعق ّدون أالمور ،ملا تكون هنا يكونون طيبني معك ،وملا ترحل يتكلمون عنك بكالم
للن�سان أ�ن يقول لل�شخ�ص الذي ال يحبه بكالم �صريح ال مواربة فيه  « :أ�نا
قا�سي .أالف�ضل إ
ال أ�حبك» .لكن لو تقول هذا الكالم �سينقلب عليك كل النا�س و�سيقولون أ�نك �شرير .مل أ�فهم:
عندما تكونني على حق أ�نت قا�سية ،وعندما تكونني منافقة أ�نت طيبة .هو هذا الظلم الذي
دفعني ألن أ�هرب من واقعي.
أ�ميرة.

 أ��شرفت عليها ال�سيدة ليلى حموتان



مقـدمــة
أ��صبحت عملية الإدماج املهني مهمة �شاقة للغاية بالن�سبة للكثريين .ف� إيجاد من�صب �شغل أ�و
مقعد للتكوين ،وخلق أ�ي ن�شاط أ�و � إن�شاء م ؤ��س�سة �صغرية أ�و جمرد ممار�سة الإن�سان ملهنته وفق
م ؤ�هالته و�شهاداته ،أ��صبحت حق ًا مهام ًا �صعبة للتحقيق يف جزائر الزالت يف طور البناء ،والزال
فيها اقت�صاد ال�سوق يعاي�ش بريوقراطية ثقيلة و�سيا�سات � إ�صالحية يف جمال الت�شغيل تعرت�ضها
�صعوبات جمة يف ميدان التطبيق.
أ��ضف � إىل ذلك أ�ن �سوق الو�ساطة ـ بني املوظف ورب العمل ـ الزال يف بداياته .و أ�ن الوكالة
العمومية الوحيدة( ،الوكالة الوطنية للت�شغيل) تقدم خدمات غري كافية ال تلبي تطلعات
املتخرجني اجلدد والباحثني عن العمل .أ�مام هذه الهيئة الفتية وقليلة الإمكانيات ،جند
جمموعة كبرية من الوكاالت اخلا�صة التي تقدم �شتى أ�نواع العرو�ض عرب الإنرتنت باال�شرتاك
مع م ؤ��س�سات ،و أ��صبح ي�ضرب بها املثل على فعاليتها .فربامج القر�ض امل�صغر مل مت�ض أ�كرث
من ع�شر �سنوات منذ انطالقها � ،إال أ�نها ت�سعى بجد للحد من البطالة بو�سائل اقت�صادية.
اال�ستفادة منها �صعب نوع ًا ما ب�سبب ا آلجال التي تتطلبها درا�سة امللفات والنق�ص يف الإر�شاد،
لكونها تخ�ضع ملنطق توزيع ال ي�شجع روح املبادرة لإن�شاء امل ؤ��س�سات وخلق الن�شاط ،وت ؤ�يد بذلك
الفهم ال�شائع عند امل�ستفيدين والقائل ب أ�ن أ�موال الدولة هي من حقهم وعليهم لي�سوا ملزمني
بت�سديده.
� إذا كان الإدماج االجتماعي أ�مر يخ�ص اجلميع ،من بطالني و�شباب وهياكل الإدماج
وم ؤ��س�سات ومعاهد وهيئات حكومية وجمعيات ،ال نن�سى أ�بد ًا أ�نها قبل كل �شيء م� أس�لة � إعالم
موجه للباحثني عن العمل .ألن � إيجاد املعلومات ت�شكل يف غالب أالحيان حتدي ًا أ�مام تكاثر
الربامج املعقدة وتزاحم الهيئات املكلفة بالإدماج املهني وخلق منا�صب ال�شغل والن�شاط ،و أ�مام
النق�ص الفادح يف جمال االت�صال.
� إن الهدف من ا�شرتاك اللجنة الدولية لتنمية ال�شعوب مع اجلمعية الوطنية للتبادل بني
ال�شباب لإعداد هذا الدليل ال�صغري ،يكمن يف ا�ستطالع هذه ا آلليات والهيئات ل�شرحها
وتقريبها من اجلمهور .وال يدعي أ��صحاب هذا العمل ب أ�نهم ح�صروا املو�ضوع ب�شكل كامل � ،إال أ�ن
أ�منيتهم أ�ن ي�ستجيبوا ب أ�ب�سط الطرق الن�شغاالت غالبية الباحثني عن ال�شغل ،وال�سيما ال�شباب
الذين يعانون من البطالة ،ب�شهادات أ�و من غري �شهادات .وذلك باقرتاح حلول ،وتوجيههم نحو
خمتلف الهيئات وتو�ضيح الإجراءات الواجب � إتباعها ،وكيفية جتاوز ال�صعوبات لإن�شاء م�شاريع،
وكيفية البحث عن عمل أ�و تكوين للخروج من دوامة البطالة...



للدماج وبناء امل�شاريع والبحث عن ال�شغل عرب
هذا الدليل يح�صي أ�هم �آليات امل�ساعدة إ
ثالثة مداخل .أ�و ًال باحلديث � إىل ال�شباب امل�ستثمر من الذين ا�ستفادوا من برامج القر�ض
امل�صغر ومن التكوين املهني يف امل ؤ��س�سات املخت�صة ومن مر�شدين يف تلك الهيئات .هي أ�مثلة
للنجاح أ�و لل�صعوبات التي تعرت�ض ال�شباب العاطلني عن العمل يف أ�ر�ض امليدان ،مع �شهادات
و�سرد للتجارب املعا�شة ،تنري درب ال�ساعني للعثور على من�صب �شغل.
ثم من خالل �سل�سلة من البطاقات الو�صفية عن خمتلف الهيئات والربامج اخلا�صة بالت�شغيل
للجراءات مع تعاليق
والإدماج االجتماعي والقر�ض امل�صغر والتكوين .فيه �شرح وتف�صيل إ
ونقاط تفكري .هذا اجلزء ي�ستعر�ض طرق عمل وبرامج كل من الوكالة الوطنية للت�شغيل ووكالتي
أ�جنام و أ�ن�ساج وال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة .كما تعطي تو�ضيحات على الربامج
اجلديدة لدعم الت�شغيل ودور الدولة .وتقرتح �سبل ومناهج لفهم التكوين املهني .و أ�خري ًا ،فيما
يخ�ص الإنرتنت الذي أ��صبح أ�داة ال ميكن اال�ستغناء عنها يف هذا املجال .املدخل الثالث يقرتح
للدماج عرب الإنرتنت ،مع روابط بتعاليق نحو قرابة ثالثني موقع ًا مفيد ًا تابع ًا
دلي ًال �صغري ًا إ
للدماج والتكوين والبحث عن ال�شغل.
للهيئات العمومية واخلا�صة إ

حــــوارات
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«اإلدماج االجتماعي بالتكثيف من الفرص»...
لساندرو دي لوكا
مسئول اللجنة الدولية لتنمية الشعوب للمشاريع يف أفريقيا

اللجنة الدولية لتنمية ال�شعوب  • Comitatoيف اجلزائر أ�ن�شئت عدة آ�ليات
للدماج االجتماعي
 Internazionale per lo Sviluppoطموحة
إ
 dei Populiأ�و ما يرمز �إليه باحلروف ،cisp :واالقت�صادي لفائدة ال�شباب يف مطلع
الت�سعينات .لكن تنق�صها الفعالية
هي منظمة غري حكومية ت أ��س�ست عام  1982وغالب ًا ما تنتهي بالف�شل .اللجنة
ومقرها يف �إيطاليا .تن�شط يف جمال التعاون الدويل الدولية لتنمية ال�شعوب ا�شتغلت
ال على هذه امل�سائل يف كثري من البلدان.
وحماربة ا إلق�صاء االجتماعي ومتلك ح�ضوراً طوي ً
هل ن�ستطيع أ�ن نقول ب أ�ن هذه آ
الليات
يف اجلزائر.
ال زالت حديثة وب أ�نها تتطلب مرحلة
الن�ضاج أ�و التكييف؟
من إ
� إن � إقامة مثل هذه ا آلليات هي م� أس�لة معقدة دائم ًا .هناك حاالت ف�شل كثرية يف بع�ض البلدان
ألن هذا لي�س أ�مرا ب�سيط ًا .البد من � إدراك �ضرورة � إجراء حتديثات وتعديالت لإيجاد احللول
أالجنع أ
والن�سب .لكن يف جتربتنا ،أ�عتقد أ�ن أ�هم احلاالت الناجحة هي تلك التي قمنا فيها
أ
آ
بعملية تكييف لدوات الإدماج .لعل ذلك ح�صل بعد اال�ستغناء عن الليات التي قررناها يف
البداية والتي مل تكن منا�سبة للو�ضع املحلي .أ�و با�ستغالل كافة الفر�ص والإمكانيات التي مل
نكت�شفها يف النطاق املحلي الذي نن�شط فيه.
ثم � إن ال�صعوبة تكمن يف ت�صور أالدوات التي ت�ضعها ال�سلطات العمومية يف خدمة ال�شباب،
وهي جتربة ع�شناها يف عدة بلدان .فهي غري منظمة بال�شكل الذي ي�سهل االحتكاك واحلوار
وفهم االحتياجات التي يتعني عليها تلبيتها .وهي مل توظف ب�شكل فعلي وفعال .نظري ًا ،مثل
القر�ض .ميكن أ�ن جند يف مكان معني � إمكانية اال�ستفادة من قر�ض ،لكن بالن�سبة للفالحني
الذين يعي�شون يف مكان معزول مث ًال ،فامل�سافة تلعب دور ًا ،ألنه من ال�صعب التنقل � إىل مدينة
كبرية أ�و � إىل مباين البنوك الكبرية ،ويتعذر حتى � إيجاد مع من يتحدثون.
امل�سهل .ونق�صد بذلك توفري املعلومات و� إر�شاد أال�شخا�ص
يف هذه احلالة ،البد من القيام بدور ّ
لالنخراط يف هذه ا آلليات وتوجيههم وت أ�طريهم و�شرح الإجراءات لتجنيبهم الوقوع يف أ�خطاء
أ�و جتنبيهم مث ُال الإفراط يف الطموح الذي قد يع ّر�ض م�شروع حياة كلها للخطر .يجب حتديد
للعالم .ميكن أ�ن نعد
واختبار البدائل املمكنة .وهذا يعني الك�شف عن القيم الإ�سرتاتيجية إ
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أ�ف�ضل أالدوات من حيث الفعالية والتطور ،لكن يف كل احلاالت النق�ص يف املعلومات ال ي�ساعد
على ا�ستفادة حقيقية وفعلية أ
لل�شخا�ص الراغبني يف ذلك.
• اللجنة الدولية ا�شتغلت أ�ي� ًضا على آ�ليات القر�ض امل�صغر .هل تعتربونها
الدماج وال�صعوبات االجتماعية واالقت�صادية؟ يف اجلزائر ،هذه
ح ًال مل�شاكل إ
آ
الليات مل ت�ستغل ب�شكل كامل .كثري من ال�شباب يعتربون ذلك حق ًا من حقوقهم،
آ
و أ�حيان ًا يرف�ضون ت�سديد القرو�ض ،يف حني يقع البع�ض الخر يف فخ اال�ستدانة.
القر�ض امل�صغر غالب ًا ما ي�ستعمل ككلمة �سحرية حلل كل امل�شاكل .لكن عموم ًا ،عندما ال
يعرف الإن�سان أ�ي حل يطبقه لو�ضعية �صعبة يلج أ� � إىل القر�ض امل�صغر .وهناك مدر�سة فكرية
تقر باحلق يف القر�ض امل�صغر .أ�نا �شخ�صي ًا أ�ف�ضل احلديث عن احلق يف الفر�ص .هذا ميكن أ�ن
يكون و�سيلة فعالة ،لكن ال ينبغي اعتبارها ح ًال �شافي ًا وكافي ًا.
من جانب �آخر ،و أ��ستند هنا لتجربة وا�سعة يف بلدان أ�خرى ،فعندما تكون العالقة بني م ؤ��س�سة
القر�ض وال�شاب وا�ضحة ،أالمور ت�سري على ما يرام .لكن مبجرد أ�ن يعرف ال�شباب ب أ�ن امل ؤ��س�سة
ال تعري اهتمام ًا حقيقي ًا لت�سديد قر�ضها ،أ�و أ�ن امل ؤ��س�سة ال تثق كثري ًا يف م�شروعه لإن�شاء م ؤ��س�سة،
فيكون الف�شل.
� إن منح قر�ض دون � إعارة االهتمام الكايف بامل�شروع ،وبدعم غري كايف ،من دون املتابعة
للجناز
الالزمة قد يقر أ�ه ال�شباب على أ�ن املال يوزع من دون اهتمام حقيقي من قبل امل ؤ��س�سة إ
احلقيقي للم�شروع .بل هي جمرد و�سيلة المت�صا�ص الغ�ضب االجتماعي ولي�س ا�ستثمار ًا لفائدة
ال�شباب.
أ�ما بخ�صو�ص تراكم الديون ،أ��سلفت القول أ�ن القر�ض امل�صغر هذا ي�ستلزم نظري ًا �ضرورة
ا�سرتجاع املبلغ ،دون خلق ا�ستدانة .يجب ت�سيريه بطريقة �سليمة و أ�ي�ض ًا حتديد املبالغ غري
الثقيلة على املرت�شح .لكن االجتاه العام املالحظ هو أ�ن النا�س تطلب أ�موا ًال كثرية للم�ساعدات
الإ�ستعجالية .ومن ثم ما هي � إال و�سيلة من بني و�سائل عديدة مثل التكوين واملتابعة والت أ�طري
وغريها ...نحن ن�شتغل على القر�ض امل�صغر ودعم امل ؤ��س�سات ال�صغرية يف بلدان أ�خرى .و أ�جنح
تلك التجارب هي تلك التي نطبق فيها نظام دعم للم ؤ��س�سات ال�صغرية ،والقر�ض امل�صغر يعترب
� إحدى الو�سائل املتوفرة .فال�شخ�ص الذي يلج أ� � إىل هذه الو�سائل ال يحتاج رمبا ألموال أ�و لقر�ض
أ�و أ�ن ي�ستدين ،بقدر ما هو بحاجة لإر�شاد يف البحث عن فر�ص العمل.
• هل ب�إمكان هذه آ
الليات ،مثل التكوين املهني ،أ�ن ت�ستجيب إل�شكالية
«احلراقة» ؟
يف نظري وجود و�سيلة واحدة ال تكفي .و� إمنا ينبغي و�ضع نظام تكاملي تنظم فيه احللول
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ح�سب حاجيات ال�شخ�ص .لي�ست حاجيات ال�شخ�ص هي التي تتكيف مع ا آلليات التي
ت�ضعها ال�سلطات العمومية .فمنح قر�ض م�صغر قد ال يلبي حاجيات معينة للمرت�شح.
هناك حاجيات متنوعة  � :إر�شاد� ،ضبط أالفكار أ�و ات�صال مع امل ؤ��س�سات ..مث ًال نت�صور
مقاول �صغري ن�شط لكنه متوا�ضع قد يحتاج لالحتكاك مب ؤ��س�سات أ�خرى أ�كرب متنح
له فر�ص � إقامة م�شاريع أ�هم ،و أ�ن توكل له أ��شغال أ�هم .ف� إذن قد تكون هذه حاجته.
فيما يخ�ص مو�ضوع «احلراقة» ،أ�عتقد أ�نه ال توجد عالقة �سببية مبا�شرة .ففي نظري ال
يكفي القول ب أ�ن هذا النوع من التدخل من � أش�نه أ�ن يحمي املجتمع من ظاهرة احلراقة .بل
يجب العمل على هذه امل� أس�لة بتكثيف الفر�ص لفائدة ال�شباب .وهذه م� أس�لة تكت�سي أ�همية كبرية
يف كثري من البلدان .وهذا يتج�سد باال�ستثمار يف امل�ستقبل وبدعم االن�سجام االجتماعي ،وذلك
للدماج االجتماعي عو�ض خلق طبقات مهم�شة بال أ�مل يف احل�صول على
من خالل خلق �آليات إ
فر�ص وحقوق .يجب منح الفر�صة لل�شاب الختيار أ�ف�ضل الطرق لتلبية حاجياته اخلا�صة مثلما
يت�صورها هو من أ�جل حت�سني ظروفه ون�شاطه .فالدعوة � إىل االمتناع عن الهجرة وحدها ال
تكفي ،بل يجب أ�ن يكون هناك ا�ستثمار فكري وثقايف يف أ�و�ساط ال�شباب .على ال�سلطات أ�ن
ت�ساعد على تنويع الفر�ص لفائدة ال�شباب وترك حرية االختيار لهم .أ�نا أ�حتدث باال�ستناد � إىل
جتربتنا � :إن العمل على الرتكيز على حل واحد أ�و تعطيل حل �آخر ممكن ،مثل هجرة ال�شباب،
أ��سلوب غري فعال.
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«الشباب الباحثون عن العمل هم بحاجة
للدعم وللتوجيه »...لعلي ساحل
رئيس اجلمعية الوطنية للتبادل بني الشباب

تعترب اجلمعية الوطنية للتبادل بني ال�شباب • ما هي نظرتكم لربامج الدعم
اخلا�صة ب�إدماج ال�شباب؟
من أ�وىل اجلمعيات التي ر أ�ت النور بعد االنفتاح
الدميقراطي يف مطلع الت�سعينات .ت�ضم خم�سة الربنامج الذي و�ضعته احلكومة
�آالف ع�ضو وتن�شط يف العمل اجلواري لفائدة ي�ستجيب فع ًال الحتياجات ال�شباب على
امل�ستوى النظري وبف�ضل كل الإجراءات
ال�شباب.
املرافقة .لكن امل�شكل املطروح هو احل�صول
على املعلومات والت�سهيالت على م�ستوى
خمتلف ال�شبابيك املكلفة مب�ساعدة ال�شباب على � إجناز م�شاريعهم ...ال�شباب الباحث عن العمل
أ�و امل�ستثمر بحاجة أ�كرث للدعم والإر�شاد...
• على أ�ر�ض امليدان ،ال�شباب الباحث عن العمل يلقى �صعوبات كثرية...
يف ر أ�يي ،هناك �سيا�سات متناق�ضة :هناك خطاب موجه لل�شباب لتوعيتهم حتى يتكفلوا
ب أ�نف�سهم ،لكن هناك ثغرات خا�صة فيما يخ�ص م�ستوى املوظفني ويف طريقة معاجلة امل�شاكل.
وتوجد ظاهرة خطرية ،هي ظاهرة «املعريفة» التي حتبط عزمية ال�شباب .يف بداية تطبيق
الربامج ،مل�سناها يف امليدان ،فالذين ا�ستفادوا من م�شاريع هم من كانت لديهم عالقات .و أ�دى
ذلك � إىل ظهور م�ضاربة قوية .كما أ�ن النا�س اختاروا القطاعات الريعية التي تدر أ�رباح ًا �سريعة
دون خلق فائ�ض يف القيمة .البد من � إعادة النظر يف الربنامج بالنظر � إىل النتائج ولي�س � إىل
املظاهر التقنية .والبد من توعية النا�س بفكرة أ�ن خلق الن�شاط معناه خلق للحياة ،وامل�ساهمة
يف الناجت الداخلي الإجمايل ويف التنمية ال�شاملة.
• لكن هذه الربامج تتطلب موارد هامة ملحاربة البطالة
�صحيح ،لكن هناك العراقيل البريوقراطية التي حتبط عزمية ال�شباب وهناك أ�ي�ض ًا البنوك
التي تطرح م�شك ًال .نتحدث عن � إ�صالح املنظومة البنكية ،لكن � إىل اليوم ال �شيء تغري .فعلى
هذا امل�ستوى ت�صبح أالمور معقدة ،وتفر�ض على ال�شباب البحث عن عالقات ومعارف للح�صول
على ت أ��شرية البنوك .ال أ�قول ب أ�نه ال توجد � إرادة حقيقية لل�سلطات العمومية لإيجاد حلول ،لكن
البنوك تعطل امللفات .من جهة أ�خرى ،هناك امل�شكل الإعالمي :علينا أ�ن نرقي ثقافة ت�سيري

14

امل ؤ��س�سات .توجد اليوم �صورة عن ف�ساد معمم على جميع امل�ستويات .البع�ض ال يريد ت�سديد
قرو�ضه ،لكنه هو مال املواطن الذي يدفع ال�ضرائب ومال اخلزينة العامة ،ال ميكن أ�ن ت�ستمر
أالمور على هذا املنوال.
• ال�شباب الباحث عن عمل جندهم يف غالب أ
الحيان م�ستائني ،ال يعرفون
�إىل من يتوجهون...
العمل يجب أ�ن يتم على امل�ستوى املحلي ،مث ًال على م�ستوى البلديات ،ألن امل�سئولية ملقاة عليها
لتطبيق الربنامج يف امليدان .ال�شباب ال ميلك أ�ي ات�صال مع أ�ي م ؤ��س�سة ،فال ميكن أ�ن يقرر كل
�شيء من فوق .على البلديات والواليات أ�ن تعي متام ًا بدورها ومب�سئوليتها يف � إجناز الربنامج.
لكن نالحظ أ�نها عاجزة ،ألن املوظفني على امل�ستويات البلديات غري م ؤ�هلني والبلديات ال متلك
�صالحيات وا�سعة وال � إمكانيات للتوجيه .مع أ�ن املفرو�ض أ�ن تكون البلدية همزة و�صل بني
امل ؤ��س�سات واملواطن.
• لقد �سمحت منا�صب الت�شغيل أ
الويل لل�شباب اجلامعيني بدخول عامل
ال�شغل...
نعم ،لكن ب أ�جور منخف�ضة ،وحتى بالن�سبة للجامعيني هذا ال معنى له .وتبقى هي منا�صب غري
م�ستقرة .فمن املفرو�ض أ�ن من ميلك عقد ت�شغيل أ�ويل تكون له أالولوية للتوظيف .عندما يكون
هناك من�صب عمل ر�سمي ،ال يحتاجون لإجراء م�سابقة ،مبا أ�نهم ا�ستفادوا من برنامج الدعم.
يجدون أ�نف�سهم يف ال�شارع بعد أ�ن اكت�سبوا جتربة � .إن �آالف املنا�صب التي خلقت هي منا�صب
ظرفية .بالإ�ضافة � إىل ذلك هناك عجز يف عدد أال�شخا�ص املك ّونني .البد اليوم من تعميم
التكوين ح�سب الطلب تبع ًا لالحتياجات االقت�صادية ،والبد أ�ن يكون له ؤ�الء ال�شباب �ضمان على
التوظيف ،والبد من التخطيط لت�سيري امل�شاريع الكربى يف هذا االجتاه.

نمــــاذج
ولكن من هم ه ؤ�الء ال�شباب؟
بع�ض النماذج من أ�جل فهم أ�ف�ضل
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سمير ،كهربائي بطموحات كبيرة
بعد �متام تكوينه كتقني يف اللكرتوميكانيكا يف �سمري �شاب ال يتجاوز عمره �سبعة وع�شرين
إ
إ
امل ؤ��س�سات ،قام �سمري بتكوين ملف قر�ض لن�شاء �سنة .ومع ذلك يتحدث عن م�شاريع كربى
إ
�شركة للكهرباء العامة .أ�مله أ�ن يح�صل على ويحلم ب أ�ن ي�صبح مقاو ًال بور�شات كثرية.
ور�شات يف أ��سرع وقت ويغتنم فر�صة ندرة امل ؤ��س�سات غادر �سمري مقاعد الدرا�سة يف �آخر أ�طوار
التعليم املتو�سط ،أ�ي يف التا�سعة أ��سا�سي.
يف هذا املجال.
مب�ساعدة والده الذي عمل ملدة طويلة يف
م ؤ��س�سة هامة ل�صناعة املحازق ،..BCR
ا�ستطاع أ�ن يح�صل على ترب�ص للتكوين من عامني يف ( .2003بع�ض امل ؤ��س�سات توظف
مرتب�صني يف � إطار التكوين املهني ،باال�شرتاك مع مراكز التكوين املهني) .والده هو حالي ًا
متقاعد ،و�شقيقه أالكرب الذي يعمل خراط ًا أ�ن� أش� ور�شة ل�صناعة قطع غيار �صناعية بف�ضل
القر�ض الذي متنحه وكالة دعم ت�شغيل ال�شباب .م�شروعه ناجح ،ويوظف حالي ًا عدة أ��شخا�ص.
بعد � إمتام تكوينه يف الإلكرتوميكانيكا ،عام  ،2005قرر �سمري أ�ن يجرب حظه ويودع طلب ًا
لدى الوكالة الوطنية لت�شغيل ال�شباب ،مثل أ�خيه أالكرب .غري أ�ن يف تلك الفرتة ،كان البد ألي
�شخ�ص يتقدم بطلب قر�ض أ�و حتى جمرد من�صب �شغل ،أ�ن يكون معفى من التزامات اخلدمة
الوطنية .فا�ضطر ألن يتخلى عن م�شروعه � إىل غاية ح�صوله على بطاقة الإعفاء« :عندها دخلت
م ؤ��س�سة  BCRوعملت يف مهنتي � ،إمنا بعقد مدته � 6شهر فقط ،وب أ�جرة كاملة ال تتعدى
 21.000دج .عملنا على �صيانة وت�صليح ا آلالت ال�صناعية».
خالل هذه الفرتة ،بد أ� يبحث وي� أس�ل عن �سبل � إقامة م�شروعه اخلا�ص« :مهنتي وا�سعة املجال
وفكرت يف � إن�شاء م ؤ��س�سة �صغرية أل�شغال الكهرباء العامة .هو قطاع مزدهر وال توجد م ؤ��س�سات
خا�صة كثري ًا يف املجال ».يف وكالة �آن�سيج ا�ستقبل من طرف م�ست�شار ومن حلظتها �سارت أالمور
على أ�ح�سن ما يرام .بعد أ��سابيع أ�مت تكوين ملفه وطلب القر�ض وبعد �شهر تلقى �شهادة قبول
مل�شروعه.
«عندها انتقلت � إىل املرحلة أالخرى ،مرحلة البنوك .وكانت أ��صعب املراحل .يف بع�ض
الوكاالت ،كان يقال لنا مث ُال أ�نهم ال ي�ستطيعون تلبية كل امللفات لكرثتها ،ويف وكاالت أ�خرى
يطلب مني العودة .فظلت أ�دور بال فائدة ،مما أ��شعرين بحالة من الإحباط ».بالن�سبة للغالف
املايل ،كان م�شروع �سمري اال�ستثماري يكلف  1.2مليون دج ،بكل ما يت�ضمن من عتاد ثقيل
ومولدات كهربائية ورافعات و�سالمل معدنية ،ويعتقد أ�ن ذلك ما أ�ثار خوف امل�سئولني يف البنوك».
يف أالخري ،وبعد � إ�صرار كبري لدى عدة وكاالت ،أ�ودع ملفه يف تيزي وزو.
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بعد ذلك عانى �سمري كثري ًا قبل العثور على عقد � إيجار قانوين .وتعد هذه أ��صعب نقطة يف
ت أ��سي�س امل�شروع.
عموم ًا ،أ��صحاب املحالت ال يقدمون وعود ًا بالت أ�جري ،و� إمنا يطلبون أ�ن تدفع لهم امل�ستحقات
نقد ًا .عندها التم�س �سمري م�ساعدة من � إحدى اجلمعيات ال�شبانية � ،إىل أ�ن وجد يف أالخري ح ًال
ال�ستئجار حمل �صغري بقيمة ع�شرة �آالف دينار.
� إثرها انتقل � إىل تكوين امللف الإداري ،من �سجل جتاري وفاتورة بروفورما ،و�شهادة وجود
لل�ضرائب ،و أ�ودع  12.000دج يف �صندوق ال�ضمان للوكالة .خالل كل م�سريته ،دفع مبلغ ًا
قيمته  140.000دج كم�ساهمة �شخ�صية .جزء من اقت�صادياته ومعونات من عائلته .ومن
ثم كل �شيء مت ب�سرعة كبرية .وفر كل الوثائق للوكالة التي أ�عدت دفرت أ�عباء مبخطط مايل
وجدولة قر�ضه ،و�صف للم�شروع والتكاليف املقدمة وت�سديد قيمة ال�سيارة وفواتري بروفورما.
يف تقدير �سمري � إن مع أ�واخر �شهر جويلية  ،2009ي�ستطيع أ�ن ي�سرتجع �شيكاته بقيمة 1.7
مليون دج ويطلب عتاده و�سيارته �« :إذا �سارت أالمور على ما يرام � ،أس��شرع يف ور�شتي أالوىل مع
نهاية أ�وت ،يف �شهر رم�ضان .أ�عرف الكثري من املقاولني الذين يبحثون عن موكلني من كرثة
أ�عمالهم .و�ستكون بداية جيدة يل .أ�عرف �صديق ًا اقرتح علي عرو�ض ًا مهمة .بتوفر العتاد ميكن
أ�ن ننطلق ب�سرعة ،و�سيكون هناك عمل كثري .أ�فكر يف � إقامة �آالت �سرب كهربائية للبنايات ،و أ�ريد
أ�ن ا�شتغل يف الإنارة العمومية .ولدي فكرة لت�شغيل عاملني أ�حدهما تقني �سامي .يكفيني فقط
أ�ن انطلق».

حكيم وخالف ،ثنائي األب واالبن
ا�ستطاع عامل �سابق خمت�ص يف امليكانيكا العامة يبلغ خالف � 52سنة ،رب عائلة يعي�ش
بتكوين ابنه حكيم يف املجال .بف�ضل قر�ض �صغري حياة هادئة ك ّر�س حياته للميكانيكا
حت�صل عليه يف �إطار برنامج �آجنام ،متكن املتعلم العامة .بعد ح�صوله على �شهادة
ال�شاب من فتح ور�شة �صغرية ال�ستن�ساخ املفاتيح الكفاءة املهنية من مركز التكوين املهني
بد أ�ت تدر له أ�رباحاً.
للبالغني بابن عكنون عام ،1972
عمل يف عدة م ؤ��س�سات ،منها العمومية
واخلا�صة ،كخراط وكميكانيكي �صناعي ،يف ت�صنيع قطع الغيار ويف ت�صليح م�ضخات الري .بعد
خم�سة وثالثني �سنة من العمل ،كان يتقا�ضى يف �آخر م�شواره أ�جرة زهيدة ال تتعدى 20 000
دج يعتربها أ�دنى مما ي�ستحق على كفاءاته.
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خالف أ�ب لثالثة أ�طفال .زوجته حائزة على �شهادة لي�سان�س يف الرتجمة وال زالت يف البطالة
رغم الع�شرات من الطلبات التي بعثتها � إىل كل مكان منذ أ��شهر .أ��صغرهم يبلغ من العمر 14
�سنة ،أ�كربهم حكيم الذي ك ّونه يبلغ � 22سنة« :حكيم زاول الدرا�سة حتى ال�سنة التا�سعة
أ��سا�سي ،لكنه مل ينجح يف درا�سته .أ�نا كنت أ�ريد أ�ن أ�ن� أش� م ؤ��س�سة �صغرية ،ف أ��شرفت على
تكوينه بنف�سي ،و أ�ردت أ�ن أ��ساعده و أ�ن تكون لديه حرفة ما ،و�ساندته لإقامة م�شروع �صغري
ل�صناعة املفاتيح .ع ّلمته املبادئ أال�سا�سية للحرفة .لقد بحثنا عن مك ّونني بدون جدوى ،فتوليت
أ�نا بنف�سي تكوينه».
حينما �سمع بوجود برامج م�ساعدة بالقرو�ض ،ف�ضل خالف اللجوء � إىل وكالة �آجنام ،ألن
القرو�ض التي تقدمها وكالة �آن�ساج ثقيلة للت�سديد .أ
والهم كان أ�ن ينطلق يف الن�شاط ب�سرعة
وبدون تعقيدات « :فكرت يف أ�ن أ��ساعده يف � إطالق هذا امل�شروع و أ�ن أ��ساعده مالي ًا ،أ�ن أ�ك ّونه
و أ��سانده يف تكوين امللف ،وهي م� أس�لة جد معقدة لكرثة أالوراق املطلوبة .لكننا و�صلنا ».تقا�سموا
أالدوار على هذا النحو  :أالب يتوىل الإجراءات الإدارية والوثائق ،االبن يهتم بت�سيري املحل.
أالب اختار �آلتني �صغريتني ال�ستن�ساخ املفاتيح � ،إحداها للمفاتيح امل�سطحة أ
والخرى للنماذج
امل�سننة� .ساعدهم مرافقهم يف � إعداد فاتورة بروفورما و ّوجهم نحو املوردين« :كنا نحتاج لكمية
قليلة من املادة أالولية ،املفاتيح ،وكانت متوفرة .وقررنا أ�ن ن�شرتي امل�ستلزمات ب�شكل تدريجي
حتى ال ن�ضخم من التكاليف»...
أ�ودع امللف يف الوكالة يف مطلع عام  .2005ويف �شهر �سبتمرب ،أ��صدر قرار املوافقة على
امللف .فلم يبق خلالف �سوى أ�ن ي�ست أ�جر حمل �صغري ،كلفه  240 000دج كدفع م�سبق ملدة
عامني كما تقت�ضيه �شروط الت أ�جري .ومت ذلك بتحرير عقد � إيجار و�شهادة حم�ضر ق�ضائي .وهي
وثائق �ضرورية للح�صول على موافقة البنك .وكان البد من انتظار عدة أ��شهر للعثور على املحل،
يف زاوية أ�حد أالحياء بباب الزوار .انطلق الن�شاط يف �سبتمرب وكان حكيم قد أ�مت تكوينه على
ا آللتني .بعد مرور �ستة أ��شهر تبد أ� أ�وىل الت�سديدات مبعدل  24 000دج يف ثالثة أ��شهر ويف
ماي  ،2009يكون أالب واالبن قد �سددا كافة امل�ستحقات.
بد أ� املحل ين�شط ب�صورة جيدة ،و� إن كان ذلك بو�سائل قليلة« :لي�ست لدينا حما�سبة باملعنى
احلقيقي للكلمة ،فبمجرد أ�ن نح�صل على قليل من ال�سيولة النقدية نقوم ب�شراء املعدات
ال�صغرية ،واملفاتيح وغريها ..لكن ذلك ال يكفي ،مداخيلنا زهيدة ورقم أ�عمالنا قليل .علينا
أ�ن نتطور و أ�ن ن�ساير التطور املذهل الذي يح�صل يف جمال املفاتيح ،فهناك مفاتيح ال�سيارات
تعمل بنظام � إلكرتوين ،و أ�نظمة � إنذار ،لكن للعمل يف هذا القطاع ا آلالت غالية تتطلب ا�ستثمار ًا
جديد ًا»...
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� إذا �سارت أالمور ب�شكل عادي� ،سيتمون دفع القر�ض يف حدود عام  .2010بعدها قد ت أ�تي
م�شاريع أ�خرى .بوا�سطة قر�ض جديد ،ي�ستطيعون أ�ن يقتنوا �آلة ال�ستن�ساخ املفاتيح الإلكرتونية.
�سعرها  400 000دج ،لكن بف�ضل مردوديتها ال�سريعة ،ي�صبح ذلك ممكنا.
بالن�سبة خلالف ،كل ال�شروط متوفرة :املحل يقع يف حي �شعبي ،يكتظ فيه املارة وبه جامعات
وبالتايل زبائن« ..هذا املجال يتطلب حد ًا أ�دنى من اال�ستثمار ،ألنه وا�سع .نحن ال زلنا يف
امل�ستوى أالول ون�صنع مفاتيح بـ 50دج .لكن هناك م�ستويات أ�خرى ،مناذج جديدة ،مثل
املفاتيح امل�شفرة ..أ�نا متيقن من أ�ننا �سننجح»...
يف نظر خالف � ،إن قيمة القر�ض الذي منح له والذي يقدر مببلغ  400 000دج حمدود:
«البد من � إعادة النظر يف هذه املبلغ ،ألننا ال ن�ستطيع أ�ن نتقدم .تكفي لبع�ض الن�شاطات لكنها ال
تكفي لن�شاطات أ�خرى ،بحيث ي�صعب حتقيق نتائج مر�ضية ويتطلب ذلك وقت»..

ربيعة ،تركيب مالي معقد
والربعني من عمرها متكنت ربيعة هذه املر أ�ة ال�شابة الن�شطة حت�صلت
يف الثانية أ
والمن أ�ن تن�شئ على تكوين تقني �سامي يف النظافة
وهي حائزة على �شهادة يف النظافة أ
أ
والمن من معهد للتكوين املهني دخلته
م ؤ��س�ستها ال�صغرية للتنظيف بدعم من وكالة
�آجنام .يف ظرف أ�قل من �سنة ،وبف�ضل ملف مايل مب�ستوى الثالثة ثانوي .مهنتها تتمثل
معقد وم�ساهمة �شخ�صية معتربة� ،ضاعفت يف يف معاجلة امل�شاكل املرتبطة باملقايي�س
�إبرام العقود يف قطاع مزدهر تعترب املناف�سة فيه أالمنية وتوزيع املياه ال�صاحلة لل�شرب
و�صرف املياه القذرة وبالبيئة والنظافة.
�ضعيفة.
حت�صلت على �شهادتها عام 1992
بعد � 30شهر ًا من التكوين ،تلتها ثالثة
ترب�صات ميدانية يف مراكز تكوينية .خالل � 18شهر ًا ا�شتغلت على ال�صيانة من دون مقابل:
ق�ص الع�شب ،تنقية املجاري ...هذه الفرتة مكنتها من اكت�ساب جتربة متينة يف هذا املجال .يف
عام  1994تخلت عن احلياة العملية لتكر�س وقتها لولديها.
يف �سنة  ،2008قررت بدعم من زوجها الذي ميلك م ؤ��س�سة �صغرية لت�صليح أالدوات ،قررت
الدخول يف القطاع .الفكرة جاءتها حينما الحظت حالة التدهور التي �آل � إليها حيها ال�صغري وقلة
النظافة فيه ،مع كل امل�شاكل املرتتبة عن ذلك على مدار اليوم .ومبا أ�نها ال ت�ستطيع اال�ستفادة
من دعم من وكالة �آن�ساج ب�سبب �سنها ،التج أ�ت � إىل طلب قر�ض من وكالة �آجنام .يف خالل أ�ربعة
أ��شهر ،أ�متت تكوين امللف.
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ومبا أ�نها تفتقد ألي تكوين جتاري ،ا�ستفادت من توجيهات الوكالة من الناحية الإدارية
واملالية ،ال�سيما فيما يتعلق بت�سيري القر�ض وم�صاريف ومداخيل امل ؤ��س�سة ،وكذا � إعداد دفرت
أالعباء.
أ�ما زوجها فهو ي�شكو من العراقيل الإدارية« :الزالت هناك بريوقراطية ،البد من الت�سلح
بال�صرب .يطالبونا بكثري من أالوراق وامللفات ،و أ�حيان ًا نتنقل عدة مرات لت�سوية تفا�صيل
�صغرية ،.هذا بغ�ض النظر عن ح�سن نية املوظفني« ..
أ�ودعت ربيعة امللف بنف�سها على م�ستوى البنك .بالن�سبة لدرا�سة ال�سوق ،اهتدت لفكرة ب�سيطة
وذكية ،بحيث اطلعت على عرو�ض املناف�سني و أ��سعارهم و أ�خذت منها كل الوثائق واملن�شورات.
كما �شارك زوجها يف تركيب امل�شروع .بف�ضل معرفته ب�سري امل ؤ��س�سات العمومية ،قام ب� إر�سال
عرو�ض خدمة كثرية � إىل عدد من الهيئات العمومية .كان رد بع�ض امل ؤ��س�سات فوري ًا ،معربة
عن احتياجاتها يف جماالت االعتناء أ
بالع�شاب والتنظيف و�صرف املياه القذرة .فقامت ب� إعداد
خمطط أ�عباء لتلبية كل الطلبات.
كما �سارعت � إىل االت�صال مبراكز التكوين يف اخت�صا�صها لتوظيف عدد من حاملي ال�شهادات
ال�شباب ،من دون املرور بالوكالة الوطنية للت�شغيل« :يف احلقيقة ،ا�ست�شرنا الوكالة لكننا انتظرنا
مدة أ�ربعة ع�شر �شهر من دون أ�ي رد .هذا أ�ح�سن مثال على العراقيل الإدارية»...
يف خالل أ��سابيع ،ا�ستقبلت امل ؤ��س�سة عدة موظفني و�شرعت يف أ�ول ور�شة لها ،ويتمثل يف عر�ض
كبري مببلغ  800.000دج يتمثل يف تنظيف احلي اجلامعي بابن عكنون .وكان الزبون ا�شرتط
�شهادات وكفاءات .يف خالل �سنة أ
امتل دفرت الطلبات و أ��صبحت ربيعة توظف � إىل ما ي�صل 18
تقني ًا يف ور�شاتها بعقد �سنة قابلة للتجديد .ويتقا�ضى التقني الذي يعمل يف امليدان 35.000
دج ،وهذا يعترب أ�جر حمفز جد ًا للمبتدئ يف العمل.
�ساهم قر�ض �آجنام يف تغطية جزء من العتاد التقني :جهاز تنقية الغبار� ،آلة جز للع�شب،
م�ضخة مياه قذرة و�سالمل .جل أ�ت ربيعة مل�ساعدة من زوجها وعائلتها لقر�ض �سمح لها باقتناء
�شاحنة �صغرية وا�ستئجار �شقة �صغرية من حجرتني ملكاتبها .وكلفها ذلك أ�كرث من مليون دينار.
يف ظرف أ��شهر قليلة ا�ستطاعت م ؤ��س�سة «ربيعة نات» أ�ن تفز بعدة عرو�ض ،نذكر منها م�ست�شفى
بن عكنون ،احلي اجلامعي باب الزوار وثالث ور�شات يف االنتظار« :على هذا الريتم ،ابتداء
من نهاية ال�سنة �ستقوم امل ؤ��س�سة بتوظيف عنا�صر جديدة لتعزيز الفريق العامل وت أ�مني �سري
الور�شات».
بف�ضل هذه املداخيل ،ت�ستطيع امل ؤ��س�سة أ�ن ت�سدد قر�ضها والقر�ض العائلي وم�ستحقات املورد
الذي منحها قر�ض عتاد ل�شراء أ�نابيب وم�ضخة للمواد املنقية ،ب�سعر  700و 500.000
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دينار .كما مت اقتناء م�ستلزمات أ�خرى ،مثل  .palans ..ذات املحركات لتنظيف واجهات
املباين ،وم�ضخة لتفريغ أالقبية واملجاري.
تقدمت ال�شركة بطلب قر�ض بقيمة  1مليون دج لبنك خا�ص ملواجهة التحديات« :كانوا أ�كرث
ح�سا�سية وتفهم من البنوك العمومية« .حالي ًا ،طلبنا قر�ض ًا بحدود  50باملائة من �سندات
طلبنا ،ي�ساعدونا يف الرتكيب ،ويتابعون العملية وتدخالتهم �سريعة ،و� إن كان ن�سبة الفائدة
عالية بحوايل  10باملائة � ،إال أ�ن ذلك مل مينع من ال�سري اجليد للم ؤ��س�سة ».من جانب البنوك
العمومية الت�سيري أ�ثقل « :يتطلب تكوين امللف �سنة كاملة ،هذا م�ستحيل .يطلب منا ح�صيلة
ال�سنوات الثالثة أالخرية ،يف حني مل مير على بداية ن�شاطنا �سوى ب�ضعة أ��شهر قليلة ،فيطلب
منا الرجوع مرة أ�خرى»..
رغم ذلك كله ،بد أ�ت �شركة «ربيعة نات» يف ت�سديد أ�وىل امل�ستحقات :ف�صالن اثنان لوكالة
« أ�جنام» وت�سديد أ�ول للبنك ،أ�ي ما يقارب  60.000دج« :هي بداية جيدة ل�سنة جتريبية،
وح�ساباتنا متوازنة»..

أمين ،تكوين مهني مزدوج
أ�مني �شاب ب�شو�ش يبلغ من العمر
ا�ستهل أ�مني م�سريته بتكوين يف جمال الرت�صي�ص
يف مركز للتكوين املهني تخرج منه ب�شهادة تقني � 27سنة وهو مليء باحليوية والعزمية.
�سامي يف «التك ّييف والتربيد» .أ�ودع ملف ا�ستثمار قبل أ�ربع �سنوات ،كان يعد نف�سه للعمل
لدى وكالة « أ�جنام» وحت�صل على ال�ضوء أالخ�ضر يف جمال الرت�صي�ص ،وهو اليوم ي�صبو
لال�ستفادة من قر�ض .م�شروعه يتمثل يف فتح لإن�شاء م ؤ��س�سته بعدما أ�نهى تكوين ًا
كتقني �سامي .بد أ� أ�مني رحلة البحث
مكتب للدرا�سات وا إلجنازات يف جمال التكييف.
عن العمل يف عام  ،2005وكان عمره
�آنذاك � 23سنة .يف أ��سرته ال أ�حد
حت�صل على البكالوريا عدا أ�خته ،وهي ا آلن تعمل يف �سلك التعليم .اثنان من � إخوته يعمالن يف
م ؤ��س�سات خا�صة و�شقيقه أالكرب ي�شتغل بائع ًا يف ال�سوق.
والده الذي عمل كثري ًا ك�سائق �آليات يف الور�شات� ،شجعه على دخول أ�حد مراكز التكوين
املهني للتكوين يف جمال الرت�صي�ص ملدة � 18شهر ًا .ومت ذلك بعد جناحه يف امتحان الدخول
مب�ستوى التا�سعة أ��سا�سي .تعلم مبادئ املهنة على يد مك ّونني اثنني ،أ�حدهما للنظري وا آلخر
للتطبيق .ومن أالمور التطبيقية التي تعلمها نذكر � إي�صال الغاز ،تكويع أالنابيب ،ربط قنوات
املياه ،وغريها .ويو�ضح أ�مني» � إن هناك درو�س نظرية كثرية وقلي ًال من التطبيق يف امليدان».
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وحتى عندما حت�صل على ترب�ص ملدة  45يوم ًا يف م ؤ��س�سة ل�صنع املحازق «  ،»BCRأ�ح�س
بنف�س اخليبة .ألنه مل يكن �سوى ترب�ص �شكلي للح�صول على نقط لي�س � إال...
عند � إمتام الرتب�ص ،ورغم نيله ل�شهادة الكفاءة املهنية ،مل يجد أ�مني من�صب �شغل .ألن
معظم امل ؤ��س�سات ت�شرتط جتربة ترتاوح بني �سنتني و� 5سنوات .فف�ضل أ�ن يوا�صل تكوينه.
بف�ضل �شهادته وجناحه يف امتحان ،دخل أ�حد معاهد التكوين املهني كائن باحلرا�ش (بوليو) يف
اخت�صا�ص «التربيد والتكييف الهوائي» .الدرا�سة يف املعهد على حد تعبريه أ�طول :ثالث �سنوات
يطغى عليها اجلانب النظري .لكنه تع ّلم أ��شياء جديدة ،عمليات التن�صيب الكبرية ،م�ضخة
احلرارة وغريها ..وي�ضيف أ�مني بنوع من االفتخار بقوله �« :إن املعهد يعمل مع جامعة باب
الزوار ».أالدوات امل�ستعملة يف التعليم هي من أ�رقى أالدوات � ،إمنا املد ّر�سني مل يكونوا مك ّونني
عليها لهذا مل يح�سنوا ا�ستخدامها.
أ�ثناء فرتة التكوين� ،سمع أ�مني عن طريق ال�صدفة بوجود برنامج م�ساعدة لل�شباب بقر�ض
قد ي�صل  40مليون �سنتيم .ويتعلق بربنامج الوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض امل�صغر .فقرر
تكوين ملف باملوازاة مع التكوين الذي يزاوله .التقى مب ؤ�طر من الوكالة و أ�عد فاتورة «بروفورما»
لتحديد كل امل�ستلزمات التي �سيحتاج لها بالتف�صيل ثم أ�ودع طلب القر�ض.
يف نف�س الفرتة ،حت�صل على ترب�ص ميداين ملجة  6أ��شهر يف م ؤ��س�سة كبرية� ،سوكوتيد
 Socothydاملتخ�ص�صة يف املواد ال�صيدالنية .عمل �ضمن فريق ال�صيانة ،لكن التدخالت
كانت نادرة .ح�ضر مذكرة نهاية الرتب�ص مع م ؤ�طر ج ّيد حول مو�ضوع تهيئة م�ستودع تخزين
تابع لل�شركة ح�سب املعايري املعمول بها .بعدها وعدته امل ؤ��س�سة باالت�صال به لل�شغل ،لكن مل
يح�صل �شيء.
بعد نيله ال�شهادة يف فيفري  ،2009أ�ر�سل أ�مني كثري من طلبات ال�شغل مرفقة بعر�ض لكل
م ؤ�هالته ،لكثري من امل ؤ��س�سات ،منها فندق �شرياتون بالعا�صمة ،وامل ؤ��س�سة الوطنية للتربيد،
وجمموعة �سام�سونغ ،وحمود بوعالم ،وجمموعة �سفيتال ..و أ�طرق أ�بواب م ؤ��س�سات كبرية
أ�خرى .لكنه مل يتلق على أ�دنى جواب بالرغم من قانون عقد ما قبل الت�شغيل الذي ي�سمح ألي
م ؤ��س�سة بتوظيف متخرجني �شباب على نفقات الدولة ب أ�جرة �شهرية تقدر بـ  8000دج� .سجل
نف�سه يف مكتب اليد العاملة (الوكالة الوطنية للت�شغيل) للح�صول على «البطاقة الزرقاء» التي
متنح لطالبي العمل .مل يكن متفائ ًال كثري ًا للح�صول على قر�ض « أ�جنام» ،لكنه كم كانت ده�شته
كبرية حينما أ�بلغ ملا تق ّدم � إىل الفرع املحلي للوكالة ،ب أ�ن ملفه مقبول.
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أ��صبحت أ�بواب العمل مفتوحة .وبوا�سطة القر�ض ( 370.000دج) قرر �شراء أالدوات
القاعدية لل�شروع يف العمل :جهاز تلحيم ،منفاخ� ،آلة تقوي�س أالنابيب� ،آلة تقطيع� ،صندوق
أ�دوات وخوذة.
كل امللف تقريب ًا جاهز ،وما أ�خ ّره يف التح�ضري ملا يقارب ال�شهر هي �شهادات الت أ�مني
وال�ضمان االجتماعي ،املطلوبة للح�صول على موافقة البنك .يقول أ�مني � إن «معهم يجب أ�ن
يكون املرء �سريع ًا ،وكان ب� إمكاننا أ�ن جنهز امللف النهائي يف ظرف أ��سبوعني � ».إال أ�ن امل�شروع
ا�ستغرق عدة أ��شهر قبل أ�ن يح�صل على موافقة البنك « :خالل �ستة أ��شهر كان يقال يل ب أ�ن مدير
البنك الوطني اجلزائري غري موجود ».ويف املجموع ،بقي ملفه عامني كاملني قبل احل�صول على
املوافقة .يروي أ�مني ب أ�ن أالمر أال�صعب يف تكوين امللف قد يكون ا�ستخراج ك�شف احلالة اجلبائية
ملن لديهم �سجل جتاري .العراقيل البريوقراطية تعطل أال�شغال كثري ًا والبد من الت�سلح بال�صرب.
أ�عرف من تقدم بطلب قر�ض « أ�جنام» وظل ينتظر ملدة عام قبل البدء فع ًال يف الن�شاط»..
أ�مني يفكر بجدية يف م�شاريعه .هو يرغب يف � إن�شاء م ؤ��س�سة .ندم على التقدم � إىل
وكالة « أ�جنام» لكونه ي�ستطيع أ�ن يبد أ� بر أ��سمال أ�كرب بقر�ض وكالة « أ�ن�ساج» .يقول « :مل أ�قم
مب�ساعي بحث ًا عن الزبائن ،لكن مبجرد أ�ن ا�ستلم أالجهزة � أس�عمل مع من ميلك جتربة
يف امليدان .العمل متوفر .ما علينا �سوى أ�ن نقوم بالإ�شهار ال�شفوي .يف انتظار ذلك ،ال أ�ملك
موارد .أ� ّركب مك ّيف بني الفينة أ
والخرى .والدي ،بعد أ�ربعني �سنة من العمل ،يتقا�ضى أ�جرة
ال تتعدى  10.000دج»...

جمال ،إصرار وعزيمة
عا�ش جمال يف برج منايل وهي منطقة تتميز ب�صعوبة
احلياة فيها .بحيث أ�ن فر�ص العمل نادرة .أ��ضف �إىل ذلك
أ�ن زلزال  2003أ�حدث دماراً كبرياً يف عمرانها وا إلرهاب
ال يزال ي�شكل خطراً �إىل اليوم .جمال ابن رجل مغرتب
يعمل يف قطاع ال�سكك احلديدية عاد �إىل أ�ر�ض الوطن
عام  .1969عانى جمال كثرياً يف �شبابه وا�شتغل يف
مهن �صغرية كثرية �إىل أ�ن حت�صل على تكوين يف التدفئة
املركزية .وبعد �سنني من املعاناة والقيود البريوقراطية،
ا�ستطاع أ�ن يفتح م ؤ��س�سته.

يتذكر جمال تكوينه أالول
كرجل � إ�سعاف .غادر مقاعد
الدرا�سة يف �سن التا�سعة
أ��سا�سي ،وعندما عر�ض عليه
ترب�ص كرجل مطافئ متطوع
دويل ،مل ي�ض ّيع الفر�صة .لكن
أ�ثناء الرتب�ص ،وقع زلزال
بومردا�س .فعمل متطوع ًا ملدة
ثمانية أ��شهر يف م�ست�شفى
املدينة« ،يف �سبيل اهلل» كما
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يقول .يروي ق�صته كما لو أ�نه عا�ش حياتني :قبل وبعد الزلزال .يتذكر ب أ�ن املئونات نفدت و أ�ن
الطرق مقطوعة .كانت حالة أ��شبه بكابو�س.
يف عام  ،2006عر�ض عليه �صديق � إجراء تكوين يف التدفئة املركزية يف مركز التكوين
املهني للمدينة .مل يكن جمال ميلك أ�ي موارد ،لذا قال يف نف�سه أ�نه �سيكت�سب مهنة .خالل
خم�سة ع�شر �شهر ًا ،تعلم احلرفة وحت�صل على ترب�ص ملدة ثالثة أ��شهر يف املكتبة الوطنية
اجلديدة بالعا�صمة ،يف جمال �صيانة ا آلالت .عند تخرجه ،حاول التقرب من فندق �سوفيتال
بحث ًا عن من�صب �شغل ،لكن من دون جدوى .فا�ضطر لال�شتغال أ
بالعمال ال�صغرية .عامان
كنادل مقهى ب أ�جرة  7000دج ،تكفيه مل�صروفه اليومي ،ثم كعون أ�مني ب أ�جرة  12 000دج،
لكنه توقف ب�سبب الإرهاب أ
والحداث يف منطقة القبائل .ألن فيه أ�خطار كثرية .بعدها ا�ستدعي
للخدمة الوطنية .ق�ضى �سنتني يف اجلنوب و�سنة أ�خرى يف �سطيف ثم يف تندوف .بعد االنتهاء
من اخلدمة الوطنية ،عام  ،2007عمل لب�ضعة أ��شهر يف خميم �صيفي.
يف تلك الفرتة �سمع بالربنامج الذي أ�طلقته وكالة « أ�ن�ساج» لدعم الت�شغيل ومتويل م�شاريع
بقرو�ض معتربة�« :آنذاك مل نكن نعرف ماذا يعني ،فلم يكن هناك � إعالم وال مر�شدين .حتى
«امللتحني» كانوا يقولون لنا أ�ن ذلك «حرام» .مع ذلك أ�عرف واحد ًا منهم فتح حمل بيتزريا
بف�ضل م�ساعدات « أ�ن�ساج» .ال�شيء الوحيد الذي كان معقد ًا ،و أ�لغي بعد ذلك ،هو � إلزامية رهن
�شيء للح�صول على قر�ض»...
مع �صديق� ،شرع جمال يف تكوين امللف .ينه�ضان على الرابعة �صباح ًا ليكونا أ�مام أ�بواب الوالية
قبل اجلميع .حركة الذهاب والإياب دامت أ��شهر عديد « :يف تلك الفرتة كانت الإجراءات �سريعة،
لكن ال�شباب يك ّونون امللفات فقط للح�صول على �سيارات ،ومن ثم يفعلون بها ما ي�شاءون ،مثل
ت�سليم الب�ضائع وبيع اخل�ضر وغريها»...
أ�مت جمال من جتهيز امللف يف ظرف أ��شهر قليلة ،وقام بكل امل�ساعي ب�صرب وعزمية ،من
� إيجاد التاجر الذي يعد له فاتورة بروفورما والت أ�مينات وا�ستخراج ك�شف احلالة اجلبائية
وال�ضمان االجتماعي ،ون�سخ طبق أال�صل بالع�شرات...
وكان عليه أ�ن ينتظر � إر�سال امللف � إىل العا�صمة ثم � إرجاعه .معاناة طويلة .وبعدها يجب
انتظار ال�ضوء أالخ�ضر من البنك« :كل �شيء كان جاهز ًا .قيل لنا ب أ�ن الإجراءات على م�ستوى
البنك �ست�ستغرق بني �شهرين وثالثة أ��شهر .كنا يف جانفي .لكنها دامت �ستة أ��شهر � إ�ضافية...
أ�ر�سلنا � إىل بنوك كثرية يف عدة مدن كبرية .انتظرت ثالثة أ��شهر ألجد البنك الذي يقبل ملفي.
وانتظرت �شهرين �آخرين للح�صول على موافقة البنك .وعندما جاء ال�صيف ،ذهبت للعمل
يف ال�شواطئ يف املخيمات ال�صيفية »...رغم موافقة البنك ،ا�صطدم امل�شروع مبع�ضلة � إحدى
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الوثائق ،وتتعلق بعقد � إيجار حمل .ال أ�حد يقبل بالتوقيع على عقد من دون أ�ن تدفع له امل�ستحقات
م�سبق ًا .وهكذا �ض ّيع �ستة أ��شهر أ�خرى قبل أ�ن ي ؤ�جره أ�حد أ�قاربه م�ستودع �صغري .ألن ا آلخرين
يطلبون مبالغ كبرية« .النا�س ط ّماعون ،مبجرد أ�ن يعلموا ب أ�نك حت�صلت على قر�ض ،يريدون
ن�صيبهم»..
كتب وعد بالإيجار ل�صديقه ودفع  3000دج .ويف أالخري ،دفع  20 000دج لإبرام العقد،
وم�ستحقات املح�ضر الق�ضائي واملوثق .هو ال يفهم« :ي�شرتطون علينا التوفر على حمل ،لكن
لي�س عندي ما أ�خزّنه ،ال م�سخن وال �شيء �آخر .أ�عمل و أ�نا أ�حترك ب�سيارتي و أ�دواتي .أ�نا ل�ست
�صناعي ،بل جمرد حريف ي�سعى ألن ي�صبح مقاول».
بعد عامني من العراقيل الإدارية والبحث امل�ضني ،ا�ستطاع جمال أ�ن يتّم م�شروعه .أ�مامنا
أ�ظهر حافظته التي رتب فيها جيد ًا كل وثائقه :دفاتر أالعباء ،فواتري بروفورما� ،شهادة أالهلية،
املوافقة البنكية ،الت أ�مينات ،العقود ...حت�صل على قر�ض بقيمة  180مليون �سنتيم .ا�شرتى
�شاحنة �صغرية ب�سعر يفوق  100مليون .والباقي ا�ستخدمه يف دفع ثمن العتاد املوجود عنده
ويرغب يف ال�شروع يف العمل .ال �شيء يثني عزميته � .أس�ل وبحث يف كل مكان« :ع ّلي أ�ن أ�وا�صل
ت�سوية أالوراق .و أ�ن أ�جد �ضمان ًا لل�شاحنة وت أ�مينها .وع ّلي أ�ي�ض ًا أ�ن أ�قوم بح�ساباتي للت�سديد،
ت�سديد ديون اجلميع من بينهم أ�بي .كما ع ّلي أ�ن أ�مر على مكتب اليد العاملة للبحث عن أ�ربعة
ولدي خمططات.
عمال والت�صريح بهم لل�ضمان االجتماعي .أ�نا قادر ،و� إال ما قمت باملغامرةّ .
ع ّلي أ�ن أ�ح�صل على م�شاريع ،وهي متوفرة ،و� إن تتطلب أالمر ا�ستخدام «املعرفة» ،هناك �سد
البويرة ،نفق �سطيف ،ملعبي تيزي وزو وبرج منايل ...ولدي ات�صاالت� .سرنى»...
عمل جمال كل ح�ساباته .و� إذا �سارت أالمور كما يرام� ،سيدفع للبنك ووكالة « أ�ن�ساج» يف
ا آلجال املحددة .و� إذا حت�صل على «طلب ب�ضاعة» �سيكون ب� إمكانه ت�سديد القر�ض قبل أالوان،
ومل ال تو�سيع ن�شاطه بطلب قر�ض �آخر .هو يعرف أ�ن املح�ضرين الق�ضائيني قد ي�سرتجعون
العتاد وال�سيارة � إذا ما ف�شل امل�شروع ،لكنه غري حائر« :يوجد عمل»...

إستجــوابــات
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أسئلة لوسيلة
مرشدة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام)
لل�سراع يف تكوين ملف للح�صول على
الر�شادات التي ّ
• ما هي إ
تقدمونها إ
قر�ض م�صغر؟
أالمر يختلف ح�سب كل م�ستثمر .فهناك ن�شاطات قد يلقى فيها امل�ستثمر �صعوبات ،فنقدم
له توجيهات و� إر�شادات .هناك �صعوبات يف درا�سة ال�سوق واملناف�سة والزبائن و� إقامة امل�شروع...
يف غالب أالحيان امل�ستثمرون اجلدد ال يعرفون ماذا تعني درا�سة ال�سوق أ�و الزبون أ�و املناف�س.
ي أ�تون ب أ�فكار جاهزة وهم واثقون ب أ�نهم �سينجحون من دون معرفة امليدان .عموم ًا ،أالرقام
والنتائج مبالغ فيها ،فال نفتح حمل للبيتزريا يف املكان الذي يوجد به حمالن...
• ماهي أ�هم ال�صعوبات التي تعرت�ض امل�ستثمرين ميدانياً؟
ب�شكل عام هو امل�شروع ذاته ..ألن الواقع أ��صعب بكثري على أ�ر�ض امليدان والبع�ض ال ي�ستطيعون
ت�سديد قر�ضهم .على املرء أ�ن يكون واقعي ًا .وال يجب أ�ن يخدع يف م ؤ�هالته ،وهذه خماطرة
أ��صبحت �شائعة .فلمن يريد أ�ن ينجح عليه باحلد أالدنى من امل ؤ�هالت .فال�شهادة وحدها ال
تكفي دائم ًا .ف أ�غلبية امل�ستثمرين مل ميار�سوا أ�ي �شغل يف حياتهم وال ميلكون أ�ي جتربة .عند
� إطالق امل�شروع هدفنا وا�ضح :امل�ستثمر ي�شتغل على امل�شروع ،يح�ضره ،ميتحن ال�سوق ،وهذا
ي�ساعد على احلد من أالخطار.
القبال على القر�ض غري امل أ�جور بقيمة  30.000دج �ضعيف
• ملاذا جند إ
مقارنة بقر�ض أ�جنام؟
هذا القر�ض يخ�ص غالبية الن�ساء املاكثات يف البيوت .نتلقى طلبات كثرية أ
والمور ت�سري على
ما يرام .ب� إمكان املتقدمات بالطلبات أ�ن يح�صلن على عدة قرو�ض نقد ًا ،بتقدمي م�ساهمتهن
ال�شخ�صية املحددة بـ  3.000دج .على أ�ن ي�سدد املبلغ الإجمايل على مدى  15أ��شهر ًا مع
ت أ�جيل ملدة  6أ��شهر ودفع يف كل ثالثة ا�شهر .ومبجرد � إمتام الت�سديد ،با�ستطاعتهن أ�ن يطلنب
قر�ض ًا �آخر دون م�شكل .امللف ب�سيط ،يتكون من �صورة فوتوغرافية ،ون�سخة من عقد امليالد
و�صورة طبق أال�صل من بطاقة التعريف وطلب خطي ون�سخة من �شهادة درا�سية أ�و �شهادة
ت أ�هيل .وب� إمكان املر أ�ة املاكثة يف البيت أ�ن ت�صدر ت�صريح ًا ب�شرف لت أ�هيلها أ�و خربتها يف جمال
معينّ.
• ملاذا آ
الجال طويلة �إىل حد ما ؟
الإجراءات تغريت ّ
وب�سطناها أ�كرث .فيما م�ضى كان على امل�ستثمر أ�ن يودع ملفه لدى الوكالة
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البنكية و أ�ن يقوم هو بكافة امل�ساعي .لكن حالي ًا ،املر�شد هو الذي يودعه قبل أ�ن ي�ستدعي امل�ستثمر
لتوجيهه و� إر�شاده .بني املرحلتني ،ي�ستغرق تكوين امللف �شهر ًا كام ًال .ويتعني على امل�ستثمر أ�ن
يبحث عن املورد لإعداد فاتورة الربوفورما .ونحن نوجهه فيما يخ�ص التجهيزات ،ويف غالب
أالحيان يقت�ضي احلال الذهاب � إىل عدة موردين لتفادي أ�خذ العتاد غري املنا�سب .عموم ًا ،هم
عدميو التجربة فبع�ضهم ي�شرتي أ�غلى التجهيزات ،مثل ا آلالت الطابعة وغريها .بد أ�نا نتع ّود.
• بعدما يتم �إطالق امل�شروع ،ما هو دور املر�شد؟
جنري معاينة ،نحقق يف العتاد واملحل ونبقى على ات�صال مع امل�ستثمر .ن�ساعده � إذا كانت
لديه �صعوبات .طبع ًا ،هناك نا�س ا�شرتوا عتاد ال يقبلون ب�إجراء املعاينة ويرف�ضون املراقبة.
حلد ا آلن ،نكتفي ب� إ�صدار � إنذارات وحم�ضر معاينة .والزلنا ن أ�بى اللجوء � إىل العدالة .بع�ض
امل�ستثمرين ال يتعاونون معنا .وبع�ضهم ذهبوا بفكرة عدم الت�سديد وال يعودون أ�بد ًا .لكن باملقابل
هناك من يقوم بالدفع م�سبق ًا...

أسئلة لمراد
منسق أحد فروع وكالة أنجام
•من بني �شروط القبول التي تفر�ضها وكالتكم ،جند م�ستوى الت أ�هيل للمرت�شح.
وماذا عن الذين ال ميلكون أ�ي تكوين؟
أ�جل � ،إن املرت�شحني لربنامج أ�جنام ي�شرتط عليهم بلوغ �سن � 18سنة فما فوق وم�ستوى ت أ�هيل
منا�سب للم�شروع ،ولكن أ�ي�ض ًا القدرة على امل�شاركة يف امل�شروع مب�ساهمة �شخ�صية يف حدود 5
باملائة بالن�سبة للم�شاريع التي ال تتجاوز قيمتها  400.000دج .أ�ما بالن�سبة أ
لل�شخا�ص غري
امل ؤ�هلني ،ميكننا أ�ن ن�سجلهم يف تكوين قاعدي .وما عدا ذلك ،هناك غرفتي احلرف اليدوية
والتجارة على م�ستوى كل والية التي جتري اختبارات الكفاءة واخلربة والقدرات ومتنح �شهادات
للمرت�شحني .لكن يف غالب أالحيان ،أال�شخا�ص غري احلائزين على �شهادات يكونون قد ا�شتغلوا
يف جمال معينّ.
• ما هي أ�هم ال�صعوبات التي تعرت�ض امل�ستثمرين ؟
عموم ًا ،احل�صول على حمل يطرح م�شكلة حقيقية .والبنك ي�شرتط توفر امل�ستثمر على حمل،
وهذا أ�مر طبيعي .لكن أ��سعار الإيجار مرتفعة جد ًا .فغالب ًا ما تكون أ��سعار الإيجار أ�كرب من قر�ض
أ�جنام املقدر بـ  400.000دج ...امل�شكلة الثانية تتعلق بدرا�سة ال�سوق .نقوم بدرا�سة تقنية
اقت�صادية ونعد بطاقة ات�صاالت مبا يتيح للم�ستثمر امل�شاركة يف درا�سة ال�سوق .هو عمل مهم
لإجناح امل�شروع.
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• لكن يوجد برنامج حكومي لتوفري املحالت للم�ستثمرين...
أ�جل ويتعلق بالربنامج املعروف با�سم « 100حمل لكل بلدية» .توجد واليات أ�حرزت خطوات
يف الربنامج .هناك م�شكل العقار ،ففي العا�صمة مث ًال أالمر يبدو �صعب ًا ب�سبب نق�ص أالرا�ضي.
هناك جلان على م�ستوى الواليات املنتدبة .القرارات يتخذها الوايل املنتدب والهيئات الثالثة
( أ�ن�ساج ،أ�جنام ،وال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة) التي متلك كل واحدة منها ن�صابها
ن�صبت وامللفات أ�ودعت .لكن يف أ�غلب احلاالت ،درا�سة امللفات
وتق ّدم امل�شاريع املقبولة .اللجان ّ
وبناء املحالت مل تبد أ� .البلديات �ست ؤ�جر هذه املحالت ب أ��سعار رمزية ،لكنها �ستبقى ملكية
البلدية .هي حمالت خدمات فقط ولي�ست حمالت جتارية .وهذا يتوقف أ�ي�ض ًا على موقع املحل،
و�ستكون هناك ت�صفية الن�شاطات من طرف البلديات.
• ما هي املطبات التي يتعني على امل�ستثمر تفاديها؟
هناك جانب هام .الكثري من ال�شباب يريدون قرو�ض ًا كبرية .لكن بدل اال�ستثمار يف م�شروع
يكلف  500مليون �سنتيم ،مع ما يحمله من خطر اال�ستدانة ،أ�ن�صح من لي�ست لهم جتربة يف
خلق امل ؤ��س�سات ولي�س لديهم تكوين أ�ن يبد ؤ�وا مب�شروع �صغري ي�سهل عليه ت�سديده .أالف�ضل أ�ن
نبد أ� مب�شروع �صغري واكت�ساب جتربة �صغرية مع �سهولة يف الت�سديد .هذا ي�سمح أ�ي�ض ًا بخلق
الن�شاط واكت�ساب �شهرة وزبائن .ومن خالل هذه التجربة ،ي�ستطيع املرء أ�ن ينتقل � إىل املرحلة
العليا ،مع وكالة أ�ن�ساج مث ًال با�ستثمار أ�كرب .ال ينبغي � إذن القفز على املراحل ومن ثم الوقوع يف
م�شكل اال�ستدانة .ألن الت�سديد لي�س �سه ًال ،ال�سيما ل�شاب ال ميلك أ�ي جتربة .ويف هذه احلالة،
قد يجد ال�شاب البطال نف�سه بطا ًال م�ستدان.
• امل�ستثمرون ي�شكون من التباط ؤ� على م�ستوى البنوك...
�صحيح ،يف البداية كان هناك تردد من قبل البنوك ،أالمور بد أ�ت ا آلن تتغري منذ التوقيع على
االتفاقيات مع  5بنوك �شريكة ،ف أ��صبحت أ�كرث فعالية � .إال أ�نها تطلب ملف ًا يتطلب تكوينه
وقت ًا طوي ًال ،مثل �شرط التوفر على �سجل جتاري ،كما أ��سلفنا .وامللفات تر�سل � إىل املديريات
اجلهوية للدرا�سة واملوافقة ،لهذا تتباط أ� العملية ،لكن معظم امل�ستثمرين يتح�صلون يف النهاية
على املوافقة البنكية .امللفات املقبولة تكون يف عدة ن�سخ ،لكن يف البداية أالمور أ��سهل.

بطــاقــات عملية
حلول امل ؤ��س�سات
ما هي البدائل املقرتحة ؟
عر�ض خمتلف الربامج
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الوكالة الوطنية للتشغيل
«الوكالة الوطنية للت�شغيل» هي الت�سمية اجلديدة ملكتب تعترب الوكالة الوطنية للت�شغيل
اليد العاملة قدمياً ،و أ�خذت مكان الديوان الوطني لليد املعرب ا إلجباري ألي �شخ�ص يبحث
العاملة .دورها يكمن يف ربط ال�صلة بني أ�رباب العمل عن العمل ألول مرة ( أ�ي �شخ�ص
والباحثني عن العمل .وتعد حالياً الوكالة الوطنية أالوىل مل يعمل أ�بداً يف حياته) أ
ولي
للت�شغيل يف اجلزائر على الرغم من قلة املوارد و�ضعف �شخ�ص موجود يف بطالة ويف فرتة
بحث عن عمل.
نظام املعاجلة و املعلومات .
هي املرحلة أالوىل التي مير عليها
طالب جامعي مث ًال تخرج حديث ًا أ�و مرتب�ص أ�مت دورة تكوينية .عموم ًا ،مكاتب الوكالة ترزح حتت
امللفات بحيث ت�ستقبل اجلمهور يومني يف أال�سبوع أ
(الحد والثالثاء) ،ويجب التحلي بال�صرب
للتو�صل � إىل الت�سجيل .هناك فرتتان حافلتان يف ال�سنة� :شهري ماي وجوان ،عند نهاية ال�سنة
لل�شارة الت�سجيل لدى مكاتب الوكالة الوطنية للت�شغيل
الدرا�سية ،و�شهر �سبتمرب عند الدخول .إ
� إجباري لال�ستفادة من برنامج الإدماج.
• هذه الوكالة التي تعترب املعرب ا إلجباري للعاطلني عن العمل ،أ��صبحت تفر�ض على
امل ؤ��س�سات العمومية واخلا�صة املرور على م�صاحلها ألي توظيف أ�و الت�صريح ب أ�ي موظف
جديد.
يف الواقع هو � إجراء �شكلي ،بحيث أ�ن امل ؤ��س�سات ال تقوم عادة �سوى بت�سجيل أ�جراءها اجلدد
دون املرور حتم ًا بقائمة املرت�شحني للعمل يف الوكالة .كما ينبغي على املرت�شحني أ�ن ي�سجلوا
أ�نف�سهم لدى الوكالة الوطنية للت�شغيل لكل حوار توظيف أ�و التوقيع على عقد ،ولكن حتى هذه
أ�ي�ض ًا تعترب � إجراء �شكلي ًا يتحايل عليها أ�رباب العمل وطالبو العمل على حد �سواء.
يعرف أ�ي�ض ًا عن الوكالة الوطنية للت�شغيل أ�نها مكلفة مع مديريات الت�شغيل الوالئية بتوجيه
كل طالبي العمل نحو خمتلف الربامج املوجودة� ،سواء من جانب البحث عن عمل (م�ساعدة
للدماج املهني) أ�و من جانب خلق ن�شاط أ�و م ؤ��س�سة ( أ�جنام ،أ�ن�ساج ،الخ.)...
إ
مهامها :
• ت�سجيل حاملي �شهادات التعليم العايل الذين تتوفر فيهم �شروط اال�ستفادة من برنامج
الإدماج.
• ت�سجيل العمال الذين فقدوا منا�صبهم (يف � إطار ت�سريح العمال أ�و الف�صل من العمل)...
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و� إ�صدار �شهادة �شهرية ت�ضمن لهم حق التعوي�ض عن البطالة ( أ�نظر ال�صندوق الوطني للت أ�مني
عن البطالة).
• ت�سجيل طالبي العمل الذين تتوفر فيهم �شروط اال�ستفادة من برامج القر�ض امل�صغر.
تتوفر الوكالة الوطنية للت�شغيل على  200وكالة حملية ،و 48وكالة والئية و 11وكالة
جهوية منت�شرة عرب كامل الرتاب الوطني.
توجد مكاتب للوكالة على م�ستوى معظم الدوائر (حلت حمل مكاتب اليد العاملة قدمي ًا).
تقوم مكاتب امل�ساعدة االجتماعية واملكاتب البلدية لليد العاملة بتوجيه طالبي العمل نحو مراكز
الوكالة لدرا�سة طلبات العمل.
البطاقة الزرقاء ـ ت�صدر املكاتب التابعة للوكالة الوطنية للت�شغيل بطاقة طالب عمل ،التي
تعرف أ�كرث با�سم «البطاقة الزرقاء « .هي املرحلة أالوىل قبل البحث عن من�صب �شغل .البطاقة
الزرقاء تبينّ � إذا ما كان املرت�شح قاب ًال للدخول يف برنامج خا�ص ،مثل عقود ماقبل الت�شغيل
(الذي أ��صبح اليوم ي�سمى بعقد � إدماج حاملي ال�شهادات) .كما ت�صدر بيان تقدمي ير�سل � إىل
امل ؤ��س�سات .بدون هذه الورقة ،نظري ًا يتعذر على املرت�شح أ�ن يتقدم لدى امل ؤ��س�سة لإجراء حوار
توظيف أ�و التوقيع على عقد .القوانني املعمول بها تفر�ض على الوكالة العمل ح�سب أالولوية،
ومنه يكون الطالبني القدامى أالوىل يف الت�سجيل .يف واقع أالمر بع�ض امل ؤ��س�سات التي تقوم
بالتوظيف تطلب فقط من املرت�شح تقدمي هذا البيان .والكثري من املرت�شحني يتدخلون من دون
املرور عرب الوكالة ،و� إن كان ذلك منافي ًا للقانون.
الوثائق املطلوبة للوكالة من أ�جل احل�صول على بطاقة طالب عمل (البطاقة الزرقاء):
بطاقة التعريف الوطنية ،ال�شهادة أ�و املرجعيات املهنية مثل �شهادة عمل� ،شهادة ترب�ص،...
البيانات ال�شخ�صية و�صورتني .املرت�شحون ال يخ�ضعون لواجب الإعفاء من اخلدمة الوطنية.
غري أ�ن عليهم تقدمي � إثبات لو�ضعيتهم لدى مركز اخلدمة الوطنية الذين يتبعونه � :إرجاء ،ت أ�جيل
التجنيد � ،إعفاء ،أ�و دفرت ع�سكري.
للدماج والت�شغيل منذ �سنة ،2008
للدماج املهني ،برنامج جديد إ
• برنامج امل�ساعدة إ
متت مراجعة هذا الربنامج وتعديله ب�شكل كامل.
ي�شهد اجلميع ب أ�ن نظام ما قبل الت�شغيل الذي كان معمو ًال به قدمي ًا مل يعط النتائج املرجوة.
ففي غالب احلاالت �ساعد على خلق منا�صب �شغل غري قارة ونادر ًا ما ت ؤ�دي ب أ��صحابها � إىل
توظيف نهائي .املتخرجون اجلدد ،ورغم جتربتهم أالوىل يف عامل ال�شغل ،يجدون أ�نف�سهم
جمدد ًا يف البطالة يف �آخر املطاف ،وغالب ًا ما يخرجون من دون جتربة فعلية ب�سبب انعدام
الت أ�طري والتكوين ،يف حني أ�ن امل ؤ��س�سات توا�صل يف التوظيف عن طريق امل�سابقة.
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مت تب�سيط الربنامج الذي يرمي � إىل ت�شجيع التكوين والتوظيف يف نهاية عقد الإدماج.
ومت ال�شروع يف تطبيقه تدريجي ًا ح�سب املناطق .ولقد مت � إن�شاء ثالثة عقود ،ولو أ�ن ا�ستخدام
الت�سميات القدمية ال زال �ساري ًا.
للدماج
فهكذا � إذن جند أ�ن عقد � إدماج حاملي ال�شهادات وعقد الإدماج املهني وعقد التكوين إ
حلت حمل ما ي�سمى �سابقا بعقود ما قبل الت�شغيل ،وعقود الت�شغيل امل أ�جور على املبادرة املحلية
والت�شغيل املو�سمي .كما أ�جريت تعديالت على الربنامج ،بحيث أ�ن عقد الإدماج الذي حل حمل
عقد ما قبل الت�شغيل أ��صبح قاب ًال للتجديد على ثالث �سنوات بدل �سنتني ،أ
والجرة مث ًال ارتفعت
من  8.000دج  12.300دج.
الدولة ت�شجع كل الهيئات ،من م ؤ��س�سات عمومية وخا�صة و� إدارات وجماعات حملية ،على
التوظيف يف � إطار هذه العقود ،مبنح امتيازات مهمة ،مثل التكفل أ
بالجرة والتغطية االجتماعية،
و أ�ي�ض ًا نفقات التكوين (يف حدود  60باملئة) أ�ثناء فرتة العقد .يف حالة ما � إذا مت يف
النهاية توظيف املوظف بعقد ملدة غري حمددة ،ف�إن الدولة �ست�ستمر يف دعم رب العمل يف
� إطار ما ي�سمى بعقد العمل امل�ساعد مبنح مزايا مغرية :امل�ساهمة يف أالجرة على مدى ثالث
�سنوات (يف حدود  40 ،45و  30باملائة) بالن�سبة لعقود � إدماج حاملي ال�شهادات ،وعلى مدى
للدماج مع تكفل
�سنتني بالن�سبة لعقود الإدماج املهني و�سنة بالن�سبة للعقود اخلا�صة بالتكوين إ
بالتغطية االجتماعية وتخفي�ض لل�ضريبة الإجمالية على الدخل.
الربنامج تتوىل ت�س ّيريه ومراقبته ومتابعته الوكالة الوطنية للت�شغيل بالتن�سيق مع مديريات
الت�شغيل و أ�حيان ًا مع ال�شئون االجتماعية (مديريات الت�شغيل الوالئية ومديريات ال�شئون
االجتماعية) .يف بع�ض الواليات ،وح�سب أ�همية كل والية ،يوجد لكل حالة م�سئول حمدد يتوىل
درا�سة امللفات بالتن�سيق مع الوكالة الوطنية للت�شغيل.
• عقد �إدماج ال�شباب املتخرج
هذا النوع من العقود م ّوجه لل�شباب الباحثني ألول مرة عن العمل واملتخرجني من اجلامعات
وكذا للتقنيني ال�سامني املتخرجني من مراكز التكوين املهني .ي�سمح للم ؤ��س�سات بتوظيف موظفني
تتكفل الدولة ب أ�جورهم وم�شاركاتهم يف ال�ضمان االجتماعي .فرب العمل يكتفي ب�ضمان ت أ�طري
ال�شاب املتخرج وب�ضمان وتقييم تكوينه.
• خريجو اجلامعات
عقد � إدماج حلاملي ال�شهادات ملدة ثالث �سنوات مع م�ساهمة �شهرية من الدولة قد ت�صل
 12.300دج يف ال�سنة أالوىل .هذه امل�ساهمة ال�شهرية تنخف�ض تدريجي ًا � إىل  10.000دج
يف ال�سنة الثانية ثم � إىل  7.800دج يف ال�سنة الثالثة.
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• التقنيون ال�ساميون
م�ساهمة �شهرية يف حدود  10.200دينار يف ال�سنة أالوىل ،و  8.200دج يف ال�سنة الثانية
و 6.100يف ال�سنة الثالثة.
الدماج االجتماعي
• عقد إ
فيما يخ�ص ال�شباب املتخرجني من التعليم الثانوي أ�و من مراكز التكوين املهني واحلائزين
على �شهادة كفاءة مهنية :عقود الإدماج املهني ملدة �سنتني مع م�ساهمات �شهرية يف حدود
 8.000دج يف ال�سنة أالوىل و  6.000دج يف ال�سنة الثانية.
والدماج
• عقد التكوين إ
بالن�سبة لل�شباب العاطلني عن العمل الذين ال ميلكون أ�ي تكوين وال أ�ي ت أ�هيل ،هناك عقود
التكوين والإدماج ملدة �سنة مع م�ساهمة �شهرية يف حدود  6.000دج يف الور�شات مث ًال ،أ�و لدى
حرفيني .ويتعلق عادة ب أ��شغال ذات منفعة عامة ،مثل االعتناء باحلدائق والطرقات واملباين
أ
وال�شجار والتكلي�س لدى احلرفيني ،والدولة هنا هي التي تتكفل ب أ�جور املرتب�ص.
• �شروط القبول
ـ أ�ن يكون أ�ول طلب للعمل
ـ ال�سن ما بني  18و� 35سنة (هناك حاالت ا�ستثنائية بالن�سبة لوكالة أ�ن�ساج)
ـ الت�سجيل على م�ستوى الوكالة املحلية
ـ حيازة �شهادة ،وتقدمي � إثبات للم�ستوى الدرا�سي والت أ�هيل ،والتجربة أ�و خربات مهنية
(بالن�سبة للفئتني أالوىل والثانية ،عقود الإدماج حلاملي ال�شهادت ،وعقود الإدماج املهني)
للعالم
• إ
موقع الوكالة الوطنية للت�شغيل على الإنرتنت .http://www.anem-dz.com :
• جند فيه عناوين الوكاالت املحلية .لكن هذا املوقع مل يتطور وال يفيد كثري ًا يف البحث
عن ال�شغل ،ألن ال�صفحة ال تزال يف طور الإجناز � إىل غاية �شهر جويلية  .2009وفيه معلومات
�شحيحة عن البطاقة الزرقاء وعن الإجراءات الواجب � إتباعها ،وال حتتوي �سوى على عدد من
مناذج البيانات ال�شخ�صية « »CVللتحميل ،و� إر�شادات لكتابة ر�سالة حتفيز أ�و � إعداد حوار
ونبذة عن أ�هم عقود برنامج الإدماج.
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ّ
المصغر
الوكالة الوطنية لتسيير القرض
منذ �سنة  ،2002ت�سعى هذه الوكالة ملحاربة الب ؤ��س تعريف قرو�ض بدون فوائد
االجتماعي مبنح قرو�ض م�صغرة وال�سماح ب�إن�شاء ن�شاطات وقرو�ض أ��صغر من الربامج أالخرى،
للرباح ودعم احلرف ال�صغرية وامل�شاريع تنطلق من  30.000دج وقد ت�صل
�صغرية مدرة أ
التي ال تتطلب ا�ستثماراً كبرياً .وتعترب أ�ي�ضاً خطوة أ�وىل  400.000دج للمرت�شحني من
ممكنة قبل ا إلقدام على طلب قر�ض بنكي أ�كرب (وكالة ذوي �سن � 18سنة فما فوق .متنح
الوكالة � إمكانية تو�سيع امل�شروع
أ�ن�ساج).
وجتديد القر�ض .هذا الربنامج
ي�سمح ب�إن�شاء ن�شاطات �صغرية
للخدمات (مفاتيح ،تنظيف ،أ�عمال تر�صي�ص) أ�و دعم حاملي ال�شهادات الذين يرغبون يف
العمل حل�سابهم اخلا�ص (حرفيني ،أ�طباء أ��سنان ،تقنيني ،م ؤ��س�سات �صغرية ،الخ ،)...وت�شجيع
الت�شغيل الذاتي والن�شاطات االقت�صادية والثقافية .كذلك بالن�سبة أ
لل�شخا�ص من دون تكوين
وال �شهادات ،ال�سيما الن�ساء العامالت يف البيوت اللواتي هن بحاجة ملبلغ مايل �صغري ل�شراء
املادة أالولية (اخلياطة� ،صناعة احللويات� ،صناعة أالعجنة اليدوية مثل الر�شتة والك�سك�س)..
ا إلجراءات ب�سيطة يف البداية ،و� إن كانت فيما بعد تتعقد ب�سبب البريوقراطية ،وينبغي على
املرت�شح أ�ن يك ّون عدة ملفات مماثلة .تتوفر وكالة أ�جنام على مكتب تن�سيق يف كل والية وخاليا
تن�شيط على م�ستوى الدوائر مفتوحة للجمهور مرتني يف أال�سبوع .تعاين غالبية الوكاالت من
قلة الإمكانيات ملواجهة تدفق امللفات .بالإ�ضافة � إىل أ�ن املوافقة البنكية �صعب احل�صول عليها،
ولو أ�ن الإجراءات بد أ�ت تتح�سن بحيث أ�ن هناك جلنة خمت�صة يف منح القر�ض والبنك ال يعيد
درا�سة امللف مرة ثانية .كما ا�ستحدثت � إجراءات جديدة خا�صة بالإر�شاد :بحيث أ�ن � إيداع
امللفات البنكية يتوالها نظري ًا مر�شد لغر�ض ت�سهيل تكوين امللف.
االمتيازات ـ كانت الوكالة أ�جنام فيما م�ضى ال تعفي من ال�ضرائب .لكن منذ �سنة ،2009
أ��صبح امل�ستثمرون ي�ستفيدون من الإعفاء من ال�ضرائب ملدة خم�س �سنوات مع تطبيق أالثر
الرجعي (بالن�سبة للم�ستثمرين الذين ا�ستفادوا من قر�ض قبل  .)2009ميداني ًا ،مل يتم
ال�شروع يف تطبيق هذا القانون اجلديد � إىل غاية جويلية .2009
مكاتب أ�جنام تر�شد وتوجه امل�ستثمر يف فرتة حت�ضري م�شروعه.
هذه اخلدمة جمانية ولقد أ�ثبت املر�شدون فعاليتهم يف هذا املجال .يتكون امللف من عدة
وثائق � إدارية ت�سحب لدى هيئات �شتى (ال�ضرائب ،ال�ضمان االجتماعي ،ال�سجل التجاري،
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الخ) .ي�ساعد املر�شدون املرت�شح على � إن�ضاج م�شروعه و�صياغته و� إعداد دفرت أ�عباء (ميزانية
التوقعات ،جدول زمني للت�سديد )... ،و� إعداد فواتري بروفورما (البنك هي التي تدفع مبا�شرة
ثمن التجهيزات) و� إعداد طلب القر�ض لدى البنوك.
تخفي�ض آ�جال احل�صول على �شهادة القبول
القرار مثلما هو احلال بالن�سبة لوكالة أ�ن�ساج يتخذ على امل�ستوى املحلي والوالئي ،بحيث أ�ن
هناك جلان جتتمع مرة يف كل خم�سة ع�شر يوم .نظري ًا � ،إذا كان امللف اخلا�ص بطلب التمويل
كام ًال ،ف� إن أ�ق�صى أ�جل للح�صول على قرار أ�جنام هو ثالثة أ��سابيع .ويف املتو�سط ال تتعدى
عملية � إ�صدار القر�ض مدة �شهر .لكن يف الواقع ،بع�ض الوكاالت تتخبط يف امللفات الكثرية
املرتاكمة عليها ،فتطول ا آلجال وقد متتد عدة أ��شهر .وتختلف الو�ضعيات من ناحية ألخرى.
برنامج القر�ض امل�صغر
يتعني على امل�ستثمر أ�ن ميلك م ؤ�هالت ذات �صلة بامل�شروع .وميكن للم�ستفيدين أ�ن ي�صادقوا
على خربتهم من خالل ترب�ص يدوم أ��سبوعني أ�و ثالثة أ��سابيع يف أ�حد املراكز التكوين املهني
التي تربطها اتفاقية مع الوكالة .كما ميكنهم ،بالن�سبة للحرف ال�صغرية والعمل يف البيت،
� إجراء امتحان �صغري للكفاءات ونيل �شهادة .وهو � إجراء �شكلي ،لطاملا أ�ن معظم املرت�شحني
يحملون �شهادات.
يتعني على كل مرت�شح لال�ستفادة من قر�ض م�صغر أ�ن تتوفر فيه ال�شروط التالية:
• أ�ن يبلغ �سن � 18سنة
• أ�ن يكون عدمي الدخل أ�و أ�ن يكون له مداخيل زهيدة وغري منتظمة
• أ�ن تكون له � إقامة ثابتة
• أ�ن ميلك خربة يف جمال الن�شاط الذي تر�شح له
• أ�ال يكون قد ا�ستفاد من م�ساعدة أ�خرى لإن�شاء امل�شروع
• أ�ن يجند م�ساهمة �شخ�صية يف حدود  3أ�و  5باملائة من التكلفة الإجمالية للم�شروع،
ح�سب احلاالت.
املعروف عن برنامج الدعم لوكالة أ�جنام أ�نه متويل مثلثي :ي�شمل م�ساهمة �شخ�صية (بني 3
و 5باملائة ،ح�سب املنطقة) ،وقر�ض غري م أ�جور من أ�جنام (من دون فوائد 25 ،باملئة) وقر�ض
بنكي ( 70باملائة) من أ�جل ا�ستثمار قيمته ترتاوح بني  30.000دج و  400.00دج.
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قر�ض بنكي
70%

قر�ض بدون فائدة
امل�ساهمة ال�شخ�صية
25%
5%
عمليات الت�سديد تتم ب� إرجاء يرتاوح مدته بني  6أ��شهر و�سنة بالن�سبة للقر�ض غري امل أ�جور،
وما بني � 3سنوات وخم�س �سنوات بالن�سبة للقر�ض البنكي ،طبق ًا ملدة عقد الت أ�جري الذي يدرج
داخل امللف .ن�سبة الفائدة للقر�ض البنكي ترفع � إىل حدود  80باملائة ،مما ي�سمح للم�ستثمر ب أ�ال
يدفع �سوى  20باملائة من الن�سبة التجارية للبنك ،والبقية تتكفل بها الدولة.
امل�ساهمة ال�شخ�صية تكون عادة يف حدود  5باملائة من تكلفة امل�شروع ،قد تنخف�ض � إىل 3
باملائة � إذا كان امل�ستثمر يحمل �شهادة ،أ�و � إذا كان الن�شاط أ�قيم يف جنوب البالد أ�و يف منطقة
اله�ضاب العليا.
القر�ض بدون فائدة القتناء املواد أ
الولية
هذا القر�ض ال�صغري غري امل أ�جور ( أ�ي بدون فائدة) بقيمة 30.000دج متنحه الوكالة
مبا�شرة للطالب .خم�ص�ص ل�شراء املادة أالولية للن�ساء العامالت يف البيت وتتطلب ملف ًا
ب�سيط ًا .تطلب من املرت�شح وثيقة تثبت الت أ�هيل املهني أ�و اخلربة ،لكنه جمرد � إجراء �شكلي.
امل�ساهمة ال�شخ�صية هي يف حدود  10باملائة ( 3.000دج) .هذا القر�ض قابل للت�سديد على
مدى � 15شهر ًا.
قر�ض بدون فائدة
امل�ساهمة ال�شخ�صية
% 90
% 10
للعالم  -ال تزال املنظومة الإعالمية لوكالة أ�جنام غري ن�شطة .هناك
إ
من�شورات بالفرن�سية والعربية متوفرة يف املكاتب الفرعية .وكان للوكالة موقع خا�ص
( ،)http://www.angem.dzمل يعد يف اخلدمة منذ  .2009ومبا أ�ن املر�شدين ال يعملون
كثري ًا عن طريق الهاتف أ�و الربيد االلكرتوين ،فيتعني على الراغبني يف احل�صول على معلومات
أ�و معرفة الإجراءات أ�و ا�ستكمال امللفات التنقل � إىل مقر عملهم.

بطاقة عملية بنك
قرض أنجام
امل�ساهمة ال�شخ�صية
• امل�ستوى  % 5 :1من التكلفة الإجمالية للن�شاط
• امل�ستوى  % 3 :2من التكلفة الإجمالية للن�شاط � إذا كنتم حاملني ل�شهادة أ�و ما يعادلها
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أ�و � إذا كان الن�شاط أ�قيم يف منطقة خا�صة ،يف اجلنوب أ�و اله�ضاب العليا.
قيمة القر�ض البنكي
تتغري قيمة القر�ض البنكي ح�سب التكلفة الإجمالية للن�شاط .ال ميكن أ�ن يتجاوز  % 95من
التكلفة الإجمالية للن�شاط � ،إذا كانت هذه التكلفة أ�كرب من  50.000دج وت�ساوي أ�و أ��صغر من
 100.000دج.
هذا امل�ستوى يرتفع � إىل  97باملائة من التكلفة الإجمالية للن�شاط:
• � إذا كنت حامل �شهادة أ�و ما يعادلها
• � إذا كان الن�شاط أ�قيم يف منطقة خا�صة ،يف اجلنوب أ�و اله�ضاب العليا.
• تكون يف حدود  % 70من التكلفة الإجمالية للن�شاط � إذا كانت هذه التكلفة أ�كرب من
 100.000دج وت�ساوي أ�و أ��صغر من  400.000دج.
مدة القر�ض :ترتاوح بني  12و� 60شهر ًا ،مع � إرجاء ال يتعدى �ستة ( )6أ��شهر .متنح ن�سبة
فائدة مميزة للم�ستثمرين ح�سب الن�شاط أ�و خ�صو�صية املنطقة التي يقام فيها امل�شروع.
ملف القر�ض البنكي
• طلب قر�ض
• �شهادة قبول ت�صدرها وكالة أ�جنام
• درا�سة تقنية اقت�صادية من � إعداد أ�جنام
• فاتورة ( أ�و فواتري) بروفورما
• �شهادة ميالد
• �شهادة � إقامة
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الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب
أ�ن�شئت عام  ،1996وتعترب الهيئة أالوىل يف جمال دعم برنامج « أ�ن�ساج» أ�كرث
القر�ض امل�صغر أ�مام وكالة أ�جنام وال�صندوق الوطني للت أ�مني تعقيد ًا من برنامج « أ�جنام»
على البطالة ،وت�ضم �شبكة من  52مكتباً حملياً (عرب الواليات تركيب امل�شروع أ�ثقل مع
والدوائر) .توفر دعماً إلن�شاء ن�شاطات با�ستثمار أ�على قدره � 4آجال أ�طول ،لكن القرو�ض
ماليني دينار قبل أ�ن يرتفع �إىل  10ماليني دينار ( 1مليار أ�هم .يتطلب تكوين ًا يف
�سنتيم) .الربنامج يت�ضمن كذلك ا�ستثمار تو�سيع للم ؤ��س�سات املجال وحد ًا أ�دنى من املعرفة
ال�صغرية التي ترغب يف الت ّو�سع .ومن املقرر أ�ن تقوم وكالة أ�ن�ساج والإعداد للم�شروع .تطبق
أ�ن�ساج � إعفاء من ال�ضرائب
بتمويل ثالثني أ�لف م ؤ��س�سة �صغرية خالل �سنة .2009
ملدة � 3سنوات وت�سمح باقتناء
�سيارة �سياحية يف � إطار
الن�شاط ،بتخفي�ض يف ال�ضرائب مما يجذب الكثري من ال�شباب املقاولني.
الجراءات على م�ستوى « أ�ن�ساج»
ت�سهيل إ
بعدما كان قرار املوافقة على أ�ي م�شروع يتخذ على امل�ستوى املركزي ،أ��صبح ا آلن يتخذ على
م�ستوى جلان حملية منت�شرة عرب كامل الواليات .كل م�شروع ي�صرح بقبوله من طرف هذه
اللجان يح�صل تلقائي ًا على متويل .هذه الإجراءات اجلديدة من � أش�نها أ�ن ت�سمح بتقلي�ص ا آلجال
بني تكوين امللف وقرار البنك ،والتي قد ترتاوح بني  6أ��شهر و�سنتني .نظام اللجان املحلية يقبل
أ�ي�ض ًا بتخفي�ض ن�سبة الف�شل امل�سجل يف ال�سنوات ال�سابقة يف � إطالق وت�سيري امل�شاريع وبت�شجيع
الن�شاطات املربحة ،لتفادي اال�ستثمارات يف املجاالت التي يكرث اال�ستثمار فيها (النقل ،نوادي
الإنرتنت ،الخ)...
ب� إمكان وكالة أ�ن�ساج أ�ن ت�شارك يف � إطالق امل�شروع بالتعاون مع ال�سلطات العمومية واملحلية.
أ�مام ال�صعوبات التي يلقاها ال�شباب امل�ستثمر على أ�ر�ض امليدان (من حيث العالقات والنق�ص
يف التجربة من أ�جل احل�صول على عقود ،)...يتم دعم بع�ض امل�شاريع ذات املنفعة العامة ،مثل
جمع النفايات املنزلية ،تنظيف أالحياء� ،صيانة الإنارة العمومية ،تهيئة امل�ساحات اخل�ضراء،
التعامل مع �سونلغاز بالتوكيل...
�شروط القبول
ي�شرتط على امل�ستثمرين الذين يق�صدون وكالة أ�ن�ساج امتالك ت أ�هيل أ�و تكوين ذات �صلة
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بامل�شروع و أ�ن يكونوا يف �سن  � 19إىل � 35سنة .قد يحدد أ�على �سن للم�سري ال�شريك بـ � 40سنة
� إذا كان اال�ستثمار يخلق ثالثة منا�صب �شغل على أالقل.
تقوم الوكالة بتمويل كافة القطاعات (اخلدمات ،احلرف اليدوية ،املهن احلرة وغريها)
با�ستثناء ن�شاط ال�شراء و� إعادة البيع ،ون�شاط ال�صيد البحري والزراعة ،وهما جماالن يخ�ضعان
مل ؤ��س�سات مالية أ�خرى .يهدف الربنامج أ�و ًال � إىل ت�شغيل ذوي طلبات العمل أالوىل ،ال�سيما
املتخرجني من اجلامعات ومراكز التكوين املهني الذين ال يجدون أ�ماكن يف �سوق العمل.
توجد �صيغتان للتمويل يف �إطار برنامج « أ�ن�ساج».
ـ التمويل املثلثي :هي �صيغة ت�شمل م�ساهمة مالية من امل�ستثمر ،وقر�ض غري م أ�جور من أ�ن�ساج
(قر�ض من دون فائدة) متنحه الوكالة وقر�ض بنكي على م�ستويني ،من أ�جل ا�ستثمار قد ت�صل
قيمته  2مليون دج .امل�ساهمة ال�شخ�صية هي يف حدود  5باملائة ،والقر�ض غري امل أ�جور بن�سبة
 25باملائة والقر�ض البنكي يف حدود  75باملائة ،من أ�جل ا�ستثمار يرتاوح ما بني  2مليون دج
و 10ماليني دج ،امل�ساهمة ال�شخ�صية يف حدود  10باملائة ،والقر�ض غري امل أ�جور بن�سبة 20
باملائة ،والقر�ض البنكي بن�سبة  70باملائة .متنح امتيازات � إذا كان اال�ستثمار مقام يف مناطق
خا�صة (اجلنوب ،اله�ضاب العليا .)...املوقع االلكرتوين لوكالة « أ�ن�ساج» مينح الفر�صة لإجراء
عرو�ض جتريبية كاملة على �شبكة الإنرتنت.
امل�ساهمة ال�شخ�صية
5%
10%

قر�ض بدون فائدة
25%
20%

قر�ض بنكي
70%
70%

ـ التمويل املختلط  :هو تركيب مايل بدون قر�ض بنكي .امل�ساهمة ال�شخ�صية فيه تكمن يف
اال�ستثمار الرئي�سي ،يكم ّله قر�ض بدون فائدة من أ�ن�ساج على م�ستويني .بالن�سبة لال�ستثمار
الذي يبلغ  2مليون دج ،امل�ساهمة ال�شخ�صية هي يف حدود  75باملائة والقر�ض غري امل أ�جور
يف حدود  25باملائة .أ�ما بالن�سبة لال�ستثمار الذي يرتاوح قيمته ما بني  2مليون و 10ماليني
دج ،ف�إن امل�ساهمة ال�شخ�صية املطلوبة تكون بن�سبة  80باملائة والقر�ض غري امل أ�جور يف حدود
 20باملائة.
امل�ساهمة ال�شخ�صية
75%
80%

قر�ض بدون فائدة
25%
20%

يف فرتة � إن�شاء امل�شروع ،يعفى اقتناء التجهيزات من الر�سم على القيمة امل�ضافة .وخالل
الثالث �سنوات أالوىل من انطالق امل�شروع ،تعفى امل ؤ��س�سة من أ�هم الر�سوم ال�ضريبية :ال�ضريبة
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على الدخل الإجمايل ،ال�ضريبة على أ�رباح ال�شركات ،والر�سوم على الن�شاط املهني والر�سوم
العقارية .وقد متدد هذه الفرتة ب�ستة �سنوات � إذا كانت الن�شاطات تقام يف مناطق الرتقية.
املوقع االلكرتوين للوكالة يحدد املناطق التي ت�ستفيد من الت�سهيالت.
امتيازات وعرو�ض جديدة
مدة ت�سديد قر�ض أ�ن�ساج/بنك قد يرتاوح بني  5و� 7سنوات ح�سب الن�شاط .ويتم الت�سديد
وفق جدول زمني �سدا�سي يحدد يف دفرت أالعباء .كذلك مينح � إرجاء الت�سديد الذي ي�سمح
للم�ستثمر ب�إطالق ن�شاطه يرتاوح بني �سنة و�سنتني ،ح�سب الن�شاط .ن�سب الفائدة للبنك ترفع
� إىل حدود بني  75و 90باملائة ،وفق طبيعة الن�شاط ومكان � إقامته .وتتكفل بها الدولة.
أ��صبح لكل م ؤ��س�سة أ�متّت ت�سديد  70باملائة على أالقل من قر�ضها احلق يف الطموح للتو�سع
باال�ستفادة من قر�ض ا�ستثماري جديد.
مراحل ت أ��سي�س امل�شروع
مثلما هو احلال بالن�سبة لوكالة أ�جنام وال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة ،يكون دائم ًا
هناك مر�شد مل�ساعدة وتوجيه امل�ستثمر .بحيث ي�شارك املر�شد يف التح�ضري للم�شروع و� إعداد
دفرت أالعباء و� إجناز الدرا�سة التقنية التجارية ،أ�و خمطط أالعمال .وعندما يتم االنتهاء من
هذه املرحلة ،يودع امللف لدى اللجنة املحلية على م�ستوى الوالية .وبعدما تتم املوافقة على
امل�شروع ،يودع برفقة امل�ستثمر يف الوكالة البنكية .املوافقة على التمويل ي�سحب من البنك يف
أ�جل أ�ق�صاه �شهرين .خالل هذه الفرتة ،ينبغي على امل�ستثمر أ�ن يجري تكوين ًا ي�سمح له بالتدرب
على ت�سيري م ؤ��س�سة (املحا�سبة ،اجلباية ،قانون العمل .)..كما تتوىل وكالة أ�ن�ساج متابعة
وم�ساعدة امل ؤ��س�سات التي دخلت يف الن�شاط.
للعالم:
إ
املوقع االلكرتوين لوكالة أ�ن�ساجhttp://www.ansej.org.dz :
• تتميز املنظومة الإعالمية لوكالة أ�ن�ساج بفعالية ن�سبية .موقعها على الإنرتنت ثري
باملعلومات حول الإجراءات اجلديدة وغريها � .إال أ�ن املوقع مل ي َعد ت�شغيله بعد أل�سباب تقنية
والتحديثات نادرة.
• هناك عدة أ�دوات جتريبية ت�سمح مبعرفة تكاليف أ�ي م�شروع واالمتيازات اجلبائية
ون�سب الت�سديد .ويتوفر كذلك على فهر�س كامل لكل الفروع اجلهوية واملحلية .وكذلك على
دليل لإن�شاء امل ؤ��س�سات والتمويل .أ
لل�سف ال توجد طبعة بالعربية.
• أ�قامت وكالة أ�ن�ساج نظام أ�نرتانت لت�سيري امل�شاريع .هو نظام � إعالمي يربط كافة
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املكاتب مبديرية الوكالة .حتتوي قاعدة املعطيات هذه عن امل�ستثمرين ال�شباب وم ؤ��س�ساتهم
على كل خطوات امل�شروع وملف اال�ستثمار ،انطالق ًا من � إيداع امللف � إىل غاية دخول امل ؤ��س�سة
يف الن�شاط.

بطاقة عملية البنك
وكالة «أنساج»
الجراءات اجلديدة:
إ
• ارتفاع م�ستوى تكلفة امل�شروع ،من  4.000.000دج � إىل  10.000.000دج.
• التكلفة الإجمالية قد تت�ضمن أ�موا ًال �سيارة � إذا ما قدم � إثبات على ذلك.
• تقلي�ص امل�ساهمة االبتدائية للم�ستثمر ،لتنح�صر يف حدود  5باملائة من تكلفة اال�ستثمار
� إذا ما كان هذا أالخري أ�قل من  2مليون دج.
•  10باملائة من تكلفة اال�ستثمار � إذا ما كان هذا أالخري يرتواح بني  2مليون و10
ماليني دج.
• � إلغاء الرهن ك�ضمان
• متويل عملية التو�سيع يف �شكل قر�ض ا�ستثمار مل ؤ��س�سات �صغرية التي �سددت  70باملائة
على أالقل من قر�ضها ال�سابق.
• متديد أ�جل الت�سديد قد ترتاوح مدته بني  5و� 7سنوات.
• و�ضع جدول زمني للت�سديد ال�سدا�سي
• � إرجاء للت�سديد يرتاوح بني �سنة و�سنتني.
• ن�سب فوائد مرتفعة ترتاوح بني  75باملائة و 90باملائة تبع ًا لقطاع الن�شاط.
ملف الدخول
• طلب قر�ض موجهة للوكالة البنكية املحلية
• �شهادة القبول ت�صدرها املكتب املحلي لوكالة « أ�ن�ساج»
• �صورة طبق أال�صل م�صادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية
• �شهادة أ�و ت أ�هيل مهني
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• عقد ميالد
• �شهادة � إقامة
• فاتورة بروفورما ،تقييمات كمية (فواتري/ك�شوف تبني التكلفة الإجمالية لال�ستثمار)
• � إعداد درا�سة تقنية اقت�صادية للم�شروع ح�سب النموذج الذي حددته مكتب أ�ن�ساج
• ح�صيلة وح�سابات اال�ستغالل التقديرية على مدة القر�ض الذي يطلبه امل�ستثمر
• وعد باتفاقية أ�و خمطط أ�عباء
بعد درا�سة وقبول امللف ،متنح لكم موافقة �صادرة عن الوكالة.
ملف القر�ض
بعد درا�سة وقبول امللف ،يجب ا�ستكمال امللف مبا يلي:
• دفع ن�صيب التمويل الذاتي بعد فتح ح�ساب جاري (ح�ساب جتاري)
• �صورة طبق أال�صل لل�صفة القانونية للم ؤ��س�سة ال�صغرية بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي
(موثقة)
• �صورة طبق أال�صل م�صادق عليها لعقد امللكية أ�و عقد الإيجار
• �صورة طبق أال�صل م�صادق عليها لل�سجل التجاري
• �صورة طبق أال�صل م�صادق عليها للبطاقة اجلبائية
• �شهادة اال�شرتاك يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي لغري أالجراء
• وعد موثق ل�ضمان العتاد أ�و ال�سيارة التي يتم اقتنا ؤ�ها ،وت أ�مينها من كل أالخطار
• االنخراط يف �صندوق ال�ضمان
• اعتماد وكالة أ�ن�ساج (دفرت أالعباء)
• أ�مر باالقتطاع ت�صدرها املكتب املحلي لوكالة أ�ن�ساج
• قرار منح امتيازات �ضريبية.
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الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
مهامه
منذ  ،2004ي�سري ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة برناجمني لفائدة
العاطلني عن العمل .الربنامج أالول يخ�ص منحة البطالة لتعوي�ض البطالني الذين
فقدوا منا�صب عملهم �إثر عملية تقلي�ص وت�سريح للعمال .الربنامج الثاين يخ�ص
متويل وتركيب م�شاريع للعاطلني الذين ترتاوح أ�عمارهم بني  35و� 50سنة ،مببالغ
ا�ستثمارية قد ت�صل  5مليون دج مع توفري ا إلر�شادات ال�ضرورية.
ي�ساعد ال�صندوق البطالني ،ال�سيما منهم أال�شخا�ص امل ؤ�هلني ،يف البحث احلثيث عن
من�صب �شغل با�ستخدام و�سائل أ�كرث فعالية من تلك التي ت�ستخدمها وكالة الت�شغيل.
ومتلك �شبكة هامة من الوكاالت اجلهوية وحوايل خم�سني وكالة والئية.
ميكن ح�صر برنامج ال�صندوق لإن�شاء م ؤ��س�سات بني برنامج « أ�جنام» وبرنامج « أ�ن�ساج».
� إذا كان تركيب امل�شروع أ�ثقل � ،إال أ�نه ي�سمح للمحرتفني الذين ميلكون جتربة ب� إن�شاء
م ؤ��س�ستهم وب أ�ن يتكونوا وين�ضجوا بف�ضل جملة من الإجراءات وامل�ساعدات (� إر�شادات ،تكوين
وعمل جماعي � ،إعداد م�شاريع ،م�ساعدة على الرتكيب املايل ،الخ .)..تقوم الهيئة ب� إ�ضفاء طابع
�شخ�صي على اخلدمات ويتوىل م�ست�شاروها � إجراء حوارات فردية معمقة على م�ستوى نوعني
من املراكز:
مراكز البحث عن عمل
ت�ضم هذه املراكز جمموعات من املرت�شحني يرتاوح عددهم بني  12و 15مرت�شح ًا ،وجتري
ح�صيلة للكفاءات وتوجهها لإن�شاء م�شاريع والبحث عن �شغل .كل دورة من دورات املركز ي�شرف
عليها من�شط خالل ثالثة أ��سابيع.
مراكز امل�ساعدة للعمل امل�ستقل
هي ف�ضاءات خم�ص�صة حلاملي امل�شاريع الراغبني يف � إر�شادات يف كل م�ساعيهم لإن�شاء
م ؤ��س�سة .هناك فريق من امل�ست�شارين يوجهون ويك ّونون املرت�شح (دفرت أالعباء ،الدرا�سة التقنية
التجارية أ�و خمطط أالعمال ،الت�سيري واملحا�سبة ،احل�صيلة االفتتاحية واملتوقعة ،الخ)..
برنامج تكوين خا�ص
خم�ص�ص للرفع من م�ستوى الت أ�هيل املهني من أ�جل � إعادة � إدماج �سريعة يف �سوق العمل.
التكوين ي�شمل جميع الفروع ومنا�سب مل�ستوى امل�ستفيد ،وت�شرف عليه مراكز تكوين مهني يف
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دورات تعليمية عن بعد أ�و عرب ترب�صات داخل م ؤ��س�سات .ويهدف � إىل ت�شجيع البحث عن ال�شغل
والإدماج.
أ
ال�صندوق الوطني للت�مني على البطالة و�ضع نظام ًا للم�صادقة على اخلربات
املهنية.
ي�سمح للعاطلني عن العمل وامل�ستثمرين الذين ميلكون ت أ�هيل من دون �شهادات ب� إجراء
امتحان يف أ�حد مراكز التكوين لنيل �شهادة تثبت جتربتهم يف جمال معني .هذه املرحلة تعترب
أ�حد �شروط اال�ستفادة من برنامج امل�ساعدة خللق أ�ي ن�شاط .االمتحان جماين ،وال�صندوق هو
الذي يتكفل بتوجيه الطالب نحو أ�حد مراكز التكوين.
امل�ساعدات اخلا�صة بخلق ن�شاط و�إن�شاء م ؤ��س�سات
هو برنامج موجه للبطالني الذين ترتاوح أ�عمارهم بني  35و� 50سنة الراغبني يف � إن�شاء
م ؤ��س�سة مبفردهم أ�و جماعي ًا وميلكون ت أ�هي ًال مهني ًا أ�و خربة يف املجال الذي يريدون أ�ن ين�شطوا
فيه.
ال�شروط :
• أ�ن يكون �سن املرت�شح بني  35و� 50سنة
• أ�ال يكون �شغل أ�ي من�صب م أ�جور أ�ثناء � إيداع الطلب
• أ�ن يكون قد �سجل نف�سه لدى م�صالح الوكالة الوطنية للت�شغيل قبل �ستة أ��شهر على أالقل
كطالب عمل أ�و كم�ستفيد لدى ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة
• أ�ن يتمتع بت أ�هيل مهني أ�و أ�ن ميلك خربة يف جمال ن�شاطه
• أ�ن ي�شارك يف الرتكيب املايل مل�شروعه
• أ�ال يكون قد مار�س أ�ي ن�شاط حل�سابه اخلا�ص قبل � 12شهر ًا على أالقل
• أ�ال يكون ا�ستفاد من � إجراءات امل�ساعدة خللق الن�شاط
االمتيازات املالية لقر�ض ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة
منط التمويل الوحيد الذي يعتمده ال�صندوق هو من النوع املثلثي (امل�ساهمة ال�شخ�صية،
القر�ض غري امل أ�جور والقر�ض البنكي) .يغطي ب�شكل كبري اقتناء العتاد والتجهيزات
اجلديدة.
يوجد مر�شد مل�ساعدة امل�ستثمر خالل كل مراحل تركيب امل�شروع .فيما يخ�ص الإعالم
والإر�شادات والتكوين ،ي�ستفيد امل�ستثمر من م�ساعدة الوكالة يف �صياغة امل�شروع ويف الدرا�سة
التقنية التجارية و� إعداد فاتورة بروفورما و� إعداد ملفات «ال�صندوق الوطني للت أ�مني على
البطالة» والبنك.
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امل�ساهمة ال�شخ�صية تتوقف على قيمة اال�ستثمار
ن�سبة  5باملائة من املبلغ ال�ستثمار ي�صل � إىل  2مليون دج ،ون�سبة  10باملائة ال�ستثمار
يرتاوح بني  2و 5مليون دج .على امل�ستثمر يف هذه احلالة أ�ن يكون قادر ًا على جتنيد مبالغ
هامة ،مما يزيد من خطر اال�ستدانة .ال�صندوق ي�ساهم بن�سبة ترتاوح بني  20و 25باملائة
من اال�ستثمار يف �شكل قر�ض بدون فائدة ،والبنك بن�سبة  70أ�و  75باملائة املتبقية .املوقع
االلكرتوين لل�صندوق ي�سمح بالقيام بتجارب �صورية ح�سب امل�شروع .اال�ستثمارات يف مناطق
خا�صة (اجلنوب ،واله�ضاب العليا) ت�ستفيد من ن�سب مغرية.
قر�ض بنكي
75%
70%

قر�ض بدون فائدة
امل�ساهمة ال�شخ�صية
25%
5%
20%
10%
القر�ض غري امل أ�جور أ�و القر�ض بدون فائدة لل�صندوق
ال مينح � إال مرة واحدة ويغطي  25باملائة من اال�ستثمار � إذا ما كان هذا اال�ستثمار أ�قل أ�و
ي�ساوي  2مليون دج ،وبن�سبة  20باملائة � إذا كانت التكلفة الإجمالية ترتاوح بني  2و 5مليون دج.
وت�ستفيد اال�ستثمارات قي مناطق خا�صة (اجلنوب واله�ضاب العليا) من ن�سب أ�ف�ضل.
القر�ض البنكي بفوائد معقولة
متنح البنوك العمومية للم�ستثمرين الذين ت�شرف عليه ال�صندوق قرو�ض ًا ا�ستثمارية بن�سب
فوائد جد معقولة :بحيث أ�ن امل�ستثمر ي�سدد  � 10إىل  50باملائة من الفوائد البنكية ،ح�سب
امل�شروع ،والبقية تتكفل به الدولة .هذا االمتياز هو يف حدود  75باملائة يف قطاعات الزراعة
والري وال�صيد البحري ويف حدود  50باملائة يف القطاعات أالخرى .وقد ت�صل � إىل  75باملائة
بالن�سبة ملناطق اله�ضاب العليا و  90باملائة يف واليات اجلنوب.
ترفق بقر�ض ال�صندوق جملة من االمتيازات اجلبائية.
أ�ثناء ت أ��سي�س امل�شروع ،ي�ستفيد اال�ستثمار من تخفي�ض يف حقوق اجلمركة على التجهيزات
امل�ستوردة ( 5باملائة) ويعفى اقتناء التجهيزات من الر�سم على القيمة امل�ضافة .خالل ال�سنوات
الثالثة أالوىل من انطالق امل�شروع ،تعفى امل ؤ��س�سة من أ�هم الر�سوم ال�ضريبية :ال�ضريبة على
الدخل الإجمايل ،ال�ضريبة على ربح ال�شركات ،ر�سوم الن�شاط املهني والر�سم العقاري.
مدة ت�سديد القر�ض
ترتاوح بني  5و� 7سنوات مع � إرجاء يرتاوح بني �سنة و�سنتني .يتم ت�سديد قر�ض ال�صندوق يف
كل �ستة أ��شهر ،مع جدول زمني حمدد يف دفرت أالعباء .املوقع االلكرتوين اخلا�ص بال�صندوق
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يو�ضح أالدوات التي ت�سمح ب� إجراء جتارب على �شبكة الإنرتنت لكل هذه املراحل (ا�ستثمار،
� إعفاءات ،مناطق خا�صة ،الخ)...
منحة البطالة
هذا التعوي�ض اخلا�ص بالت أ�مني على البطالة يتم ح�سب أ�جرة مرجعية حت�سب بالطريقة
التالية  :أالجرة ال�شهرية الإجمالية الثني ع�شر �شهر من العمل أالخرية  +الراتب الوطني
أالدنى امل�ضمون مق�سوم ًا على  .2مثال � :إذا كانت أالجرة يف الفرتة أالخرية من العمل يف
حدود  14.000دج ،نح�صل على التعوي�ض التايل 14.000 :دج  +الراتب أالدنى الوطني
( 12.000دج) =  26.000دج .نق�سم هذا املبلغ على  2نح�صل على تعوي�ض �شهري بقيمة:
 13 000دج.
وحت�سب مدة التكفل ح�سب أالقدمية� ،شهرين ( )02من التعوي�ض يف ال�سنة عند �آخر
م ؤ��س�سة عمل بها .ال ميكن أ�ن تكون أ�قل من � 12شهر ًا وال أ�كرث من � 3سنوات (� 36شهر ًا).
متو�سط املدة هي � 23شهر ًا .العمال الذين عملوا  6أ��شهر أ�و أ�قل لهم حق يف �شهر من التعوي�ض،
والذين عملوا أ�كرث من  6أ��شهر لهم حق يف �شهرين من التعوي�ض .ميكن � إجراء جتارب �سريعة
على موقع ال�صندوق بف�ضل أ�داة �سهلة جد ًا لال�ستعمال .مدة التكفل من طرف الت أ�مني على
البطالة موزعة على أ�ربعة مراحل مع تعوي�ض متناق�ص 60 ،80 ،% 100 :و.50%
�شروط اال�ستفادة من التعوي�ض اخلا�ص بالت أ�مني على البطالة
• أ�ن يكون املرت�شح قد عمل يف �آخر من�صب �شغله بعقد عمل ذات مدة غري حمددة
(من�صب دائم)
• أ�ن يكون قد مت ت�سجيله يف ال�ضمان االجتماعي خالل مدة ال تقل عن � 3سنوات.
•" أ�ال يكون قد �سجل عليه أ�ي ت أ�خر على م�ستوى الت أ�مينات على البطالة و أ�ن يكون
قد �ساهم يف الت أ�مينات طوال ال�ستة أ��شهر أالخرية قبل أ�ن يفقد من�صبه.
• أ�ن يكون ا�سمه وارد ًا على قائمة أالجراء الذين تعر�ضوا للف�صل أل�سباب اقت�صادية .على
أ�ن تتحقق من هذه القائمة مفت�شية العمل املخت�صة � إقليمي ًا.
• أ�ال يكون قد رف�ض من�صب ًا أ�و تكوين ًا من أ�جل احل�صول على عمل.
• أ�ال يكون يتقا�ضى أ�ي دخل يدره عليه ن�شاط مهني معني.
•" أ�ن يكون قد �سجل نف�سه كطالب عمل لدى الوكالة الوطنية للت�شغيل قبل �شهرين
على أالقل.
لال�ستفادة من التعوي�ض اخلا�ص بالت أ�مني على البطالة ،يتعني على أالجري ال�سابق املقبول
أ�ن ي�ست�صدر لدى الوكالة الوطنية للت�شغيل �شهادة عدم العمل .على أ�ن تودع هذه ال�شهادة لدى
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م�صالح ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة يف الفرتة املمتدة ما بني  15و 25من كل
�شهر.
للعالم
إ
املوقع الإلكرتوين لل�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة ـ .www.cnac.dz ..
موقع جيد ،و� إن كانت �آخر التحديثات تعود � إىل �سنة  .2008جند فيه أ�هم املعلومات
اخلا�صة مب� أس�لة التعوي�ضات (مع � إمكانية � إجراء جتارب �صورية) وخلق الن�شاط .وتتوفر على
ا�ستمارات ميكن حتميلها (الت أ�مني على البطالة ،برنامج م�ساعدة خا�ص بالإبداع) .كما تتوفر
على فهر�س يحتوي على جميع املكاتب التابعة لل�صندوق ،وكذا على قوائم بالن�شاطات التي
تدعمها ال�صندوق يف �شتى املجاالت التي لها عالقة بال�سجل التجاري :احلرف اليدوية ،املهن
احلرة ،الزراعة والتجارة ..وكذلك على ملخ�ص عن الإجراءات احلثيثة (مركز البحث عن
ال�شغل ،مركز امل�ساعدة للعمل امل�ستقل والتكوين).

بطاقة عملية البنك
القرض الممنوح للعاطلين المستثمرين
(في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة)
ملف الدخول
• �شهادة القبول لدعم الدولة ي�صدرها ال�صندوق الوطني للـت أ�مني على البطالة
• طلب قر�ض خطي من � إم�ضاء امل�ستثمر العاطل
• الدرا�سة التقنية االقت�صادية تعد بالتن�سيق مع ال�صندوق الوطني للتـ أ�مني على البطالة،
مرفقة بفواتري بروفورما أ�و ك�شوف تقديرية أ
لل�شغال املزمع � إجنازها وتقييم بوا�سطة خربة
أ
لل�شغال املنجزة يف حالة تقدمي م�ساهمة مادية �ضمن امل�ساهمة ال�شخ�صية لل�شاب امل�ستثمر.
• ح�صيلة االنطالق
• � إعداد ح�ساب اال�ستغالل التقديري على مدى � 5سنوات
• احل�صيلة احلقيقية يف حالة تو�سيع
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طلب القر�ض
بعد درا�سة امللف وقبوله تتلقون تبليغ ًا من الوكالة باملوافقة .بالن�سبة للملف اخلا�ص بالقر�ض
البنكي فهو يتكون من الوثائق التالية :
• دفع امل�ساهمة ال�شخ�صية للم�ستثمر � إىل ح�ساب أ�و تقدمي � إثبات للم�ساهمة املادية للعاطل
امل�ستثمر.
• دفع قر�ض ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة (قر�ض بدون فائدة) � إىل ح�ساب
• تقدمي ال�سجل التجاري أ�و ما يعادله يف حالة الن�شاط غري اخلا�ضع لل�سجل التجاري.
• ال�صفة القانونية لل�شركة بتحديد تعيني امل�سري ومدى �صالحياته.
• ال�شهادة ال�ضريبية و�شبه ال�ضريبية
• �شهادة االنخراط يف �صندوق الكفالة املتبادلة وال�ضمان على املدة الكاملة للقر�ض
البنكي املمنوح
• قرار منح امتيازات جبائية ومالية لإجناز اال�ستثمار ،ملحقة لقائمة برنامج
التجهيزات
• عقد � إيجار أ�و عقد ملكية املحل الذي يقام فيه الن�شاط املقرر .يف حالة عقد � إيجار،
مدة العقد ال ميكن يف أ�ي حال من أالحوال أ�ن تكون أ�قل من مدة القر�ض.
• أ�مر باالقتطاع �صادرة عن مكتب ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة.
�شروط عامة :
 .1رفع ن�سب الفائدة � إىل  50أ�و  90باملائة.
 � .2إلغاء �شرط ال�ضمانات ،من رهن وكفالة طرف ثالث.
 � .3إلغاء كافة العموالت اخلا�صة بالت�سيري وااللتزام
 .4متديد أ�جل ت�سديد القر�ض مبدة ترتاوح بني  5و� 7سنوات ،مع � إمكانية � إرجاء ملدة
ترتاوح بني �سنة و�سنتني.
 .5ت�سديد القر�ض ب�شكل �سدا�سي ويت�ضمن املبلغ أال�صلي والفوائد والر�سوم.
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ّ
والتعلم
شبكة من مراكز التكوين المهني
�ساهمت مراكز التكوين املهني يف تكوين أ�جيال من املتعلمني والتقنيني واحلرفيني
مبنح �شهادات الكفاءة املهنية و�شهادات التعليم املهني و�شهادات تقني �سامي يف جماالت
وفروع ومهن متنوعة :الرت�صي�ص ،التربيد ال�صناعي ،املحا�سبة ،اخلياطة...الخ
ميادين تنق�صها اليد العاملة امل ؤ�هلة التي ب�إمكانها خلق منا�صب �شغل �شريطة
احل�صول على احلد أالدنى من اخلربة .هذه ال�شهادات ت�سمح مبتابعة الدرا�سة بف�ضل
نظام جديد للتوجيه والتعليم املهني واال�ستفادة من برامج دعم لل�شغل و�إن�شاء م ؤ��س�سات
(وكالتي أ�جنام و أ�ن�ساج) .نوعية التكوين تختلف من مركز آلخر ومن منطقة ألخرى
ومن تخ�ص�ص آلخر.
التعليم املهني يقرتح م�شوار تربوي ومهني جديد ،يجرى يف دورتني من �سنتني لكل دورة.
ي�شمل درو�س ًا نظرية وتطبيقية ودورات تكوين يف و�سط مهني .املرتب�صون بعد هذه الدورات
ال يتخرجون بتجربة كافية ،ألن الرتب�صات امليدانية عادة ما تكون �شكلية .وعليه يكون اختيار
امل ؤ��س�سة أ�مر ًا حا�سم ًا.
الدورة أالوىل تكلل ب�شهادة تعليم مهني درجة أ�وىل .أ�ما الدورة الثانية فتكلل ب�شهادة من
الدرجة الثانية وهي مفتوحة للحائزين على �شهادة من الدرجة أالوىل .ويحق للمتح�صلني على
ال�شهادة من الدرجة الثانية أ�ن يدخلوا يف تكوين لنيل �شهادة تقني �سامي واالرتقاء � إىل تكوين
عايل يف التخ�ص�ص مع توفر بع�ض ال�شروط.
ت�ضم ال�شبكة العمومية للتكوين والتعليم املهني حوايل أ�لف م ؤ��س�سة.
كما توجد �شبكة من امل ؤ��س�سات اخلا�صة وهياكل خا�صة للتكوين تابعة لهيئات عمومية .وجند
مديريات للتكوين والتعليم املهني على م�ستوى كافة واليات القطر .يتم التكوين عرب معاهد
وطنية متخ�ص�صة يف التكوين املهني (متنح �شهادات تقني �سامي) ومراكز للتكوين املهني التي
متنح �شهادات الكفاءة املهنية و�شهادات التعليم املهني .التكوين جماين وي�ستفيد املرتب�صون من
منحة قدرها  4.000دج.
القامة:
التكوين يف مكان إ
هو تكوين يتفرغ له املرتب�ص ب�شكل كامل ،ويجرى يف املعهد يف �شكل أ�ق�سام منف�صلة ،أ�و يف
� إطار تكوين على اتفاقية �ضمن الهياكل التكوينية التابعة للم ؤ��س�سات.
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التكوين عن طريق التعلّم :
هي منهجية تكوين تهدف � إىل اكت�ساب م�ستوى ابتدائي من الت أ�هيل املهني أ�ثناء العمل .التع ّلم
يتم بالتناوب بني م ؤ��س�سات التكوين املهني وامل ؤ��س�سات أ�و احلرفيني أ�و الإدارات.
التكوين عن بعد :
هو منط تكوين يجرى باملرا�سلة مع التجمعات الدورية للمرتب�صني يف امل ؤ��س�سات التكوينية.
التكوين عرب الدرو�س امل�سائية:
هذا النمط خم�ص�ص للعمال الراغبني يف التك ّون أ�و يف حت�سني و�ضعيتهم االجتماعية
واملهنية.
التكوين ح�سب الطلب :
هذا النمط موجه أ��سا�س ًا لتلبية االحتياجات اخلا�صة للم ؤ��س�سات يف � إجناز خمططاتها
التكوينية .توفر الغرف التجارية وال�صناعية تكوين ًا على الطلب ومدفوعة أالجر.
�شروط الدخول �إىل التعليم املهني:
� إن الدخول � إىل الطور أالول من التعليم املهني مفتوح لتالميذ ال�سنة التا�سعة أ�و الرابعة
متو�سط املقبولني يف الطور الثانوي ،ولتالميذ ال�سنة أ�وىل ثانوي .ويطلب يف بع�ض التخ�ص�صات
م�ستوى النهائي (ثالثة ثانوي) أ�و ابتداء من �شهادة تقني من مراكز التكوين املهني (درجة أ�وىل
وثانية) ،وجترى يف املعاهد الوطنية العليا للتكوين املهني :االت�صال املطبعي ،زراعة الب�ساتني،
التربيد والتكييف� ،صيانة أالنظمة الإعالم ا آليل وامليكانيكا ال�صناعية.
كما تخ�ص�ص مراكز التكوين مقاعد للن�ساء املاكثات يف البيوت (�صناعة احللويات ،الطبخ،
التزيني أالزهار ،الب�ساتني ،الطرز) وتعر�ض ترب�صات لل�شباب الذين ال ميلكون م�ستوى درا�سي
يف عدة �شعب (النجارة ،الدهن ،البناء ،الخ)..
للعالم
إ
املوقع اخلا�ص بوزارة التكوين املهني .www.mfp.gov.dz :
ي�ساعد على البحث عن التخ�ص�صات ح�سب ال�شعب وامل�ستويات املطلوبة لإجراء امل�سابقات،
وعلى معرفة عناوين خمتلف مراكز التكوين .مع العلم أ�ن عرو�ض التكوين تن�شر عادة على
مواقع بع�ض الواليات.

دليــل األنـتـرنـت
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مواقع مفيدة
أ�برز الهيئات االجتماعية واملهنية
• الوكالة الوطنية للت�شغيل
جند فيه عناوين الوكاالت املحلية .لكن هذا املوقع مل يتطور وال يفيد كثري ًا يف البحث عن
ال�شغل ،ألن ال�صفحة ال تزال يف طور الإجناز � إىل غاية �شهر جويلية  .2009وفيه معلومات
�شحيحة عن البطاقة الزرقاء وعن الإجراءات الواجب � إتباعها ،وال حتتوي �سوى على عدد من
مناذج البيانات ال�شخ�صية «  »CVللتحميل ،و� إر�شادات لكتابة ر�سالة حتفيز أ�و � إعداد حوار
ونبذة عن أ�هم عقود برنامج الإدماج. http://www.anem-dz.com .
• ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة
موقع جيد ،و� إن كانت �آخر التحديثات تعود � إىل �سنة  .2008جند فيه أ�هم املعلومات
اخلا�صة مب� أس�لة التعوي�ضات (مع � إمكانية � إجراء جتارب �صورية) وخلق الن�شاط .وتتوفر على
ا�ستمارات ميكن حتميلها (الت أ�مني على البطالة ،برنامج م�ساعدة خا�ص بالإبداع) .كما تتوفر
على فهر�س يحتوي على جميع املكاتب التابعة لل�صندوق ،وكذا على قوائم بالن�شاطات التي
يدعمها ال�صندوق يف �شتى املجاالت التي لها عالقة بال�سجل التجاري :احلرف اليدوية ،املهن
احلرة ،الزراعة والتجارة ..وكذلك على ملخ�ص عن الإجراءات احلثيثة (مركز البحث عن
ال�شغل ،مركز امل�ساعدة للعمل امل�ستقل والتكوين)www.cnac.dz .
• الوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض امل�صغر « أ�جنام»
كان للوكالة موقع خا�ص ،مل يعد يف اخلدمة منذ  2009أل�سباب تقنية .ميكن فتح ال�صفحات
با�ستعمال حمرك بحثhttp://www.angem.dz .
• الوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شباب
موقعها فعال ووا�ضح ،ي�شرح كل الإجراءات اجلديدة .مع أ�نه ال يزال متوقف أل�سباب تقنية
و أ�ن التحديثات فيه قليلة جد ًا .وفيه عدة أ�دوات جتريبية ت�سمح بتكوين فكرة عن تكاليف أ�ي
م�شروع واالمتيازات اجلبائية ون�سب الت�سديد ،وغريها .وهناك فهر�س كامل للمكاتب اجلهوية
واملحلية .ودليل �صغري حول كيفية � إن�شاء م ؤ��س�سة وطرق متويلها .لكن ال توجد طبعة بالعربية.
كل مراحل � إن�شاء امل ؤ��س�سة من�شورة أ�ي�ض ًا يف املوقع . emploidz.net
http://www.ansej.org.dz

55

• املديرية العامة لل�ضرائب
موقع ثري يحتوي على قائمة املديريات وامللحقات وم�صالح ال�ضرائب املحلية .ويعر�ض حتميل
اال�ستمارات باللغتني ويف �شكل ( PDFالت�صريح باملداخيل ،الت�صريح بالوجود ال�ضريبي ،طلب
الرتقيم ،الخ )..ولقد أ�ن� أش�ت مديرية ال�ضرائب موقع ًا �آخر أ�كرث تطور ًا يف �سنة .2009
http://www.impots-dz.org/ - http://www.mfdgi.gov.dz

• املركز الوطني لل�سجل التجاري
جند فيه كل الإجراءات اخلا�صة بالت�سجيل واحل�صول على �سجل جتاري ،مع أ�هم
الوثائق للتحميل يف �شكل  :PDFا�ستمارات لطلب و�ضع ت�سمية لل�شركات ،الخ...

http://www.cnrc.org.dz

• ال�صندوق الوطني للمتقاعدين
موقع � إداري يحتوي على الإجراءات أال�سا�سية املتعلقة بخدمات التقاعد واال�شرتاك .كما
ين�شر عنوانني و أ�رقام هاتف الوكاالت عرب الوالياتhttp://www.cnr-dz.com .
• ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي للعمال أ
الجراء
موقع ب�سيط ،لكنه يحتوي على وثائق للتحميل خا�صة بتكوين امللفات وبناء م�شاريع ،مما
يوفر عناء التنقل � إىل مقر ال�صندوق أ
ملل اال�ستمارات (ت�صريح بالن�شاط باللغتني العربية
والفرن�سية ،ت�صريح باال�شرتاك .)...كما يعطي �شروح ًا مف�صلة عن املنح العائلية وين�شر دلي ًال
عن الإجراءات اخلا�صة بامل ؤ��س�سات املوظفة ميكن أ�ن يكون مفيد ًا للم�ستثمرين ،وعن القوانني
التي حتكم الت�صريح أ
بالجور ح�سب الن�شاطات .ال�صندوق ي�ضمن حت�صيل اال�شرتاكات يف
ال�ضمان االجتماعي ،و أ�ي�ض ًا يف ال�صندوق الوطني للتقاعد وال�صندوق الوطني للت أ�مني على
البطالةwww.cnas.org.dz .
• ال�صندوق الوطني للعطل مدفوعة أ
الجر والبطالة
ت�صريح �سنوي أ
بالجراء ،واال�شرتاكات والتعوي�ضات .مع � إمكانية حتميل اال�ستمارات أالكرث
أ�همية لل�صندوقhttp://www.cacobatph.dz/ - http://cacobatph.com .
• الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة
موقع ممتاز و� إن كان يتعر�ض أ�حيان ًا للتوقف ب�سبب بع�ض امل�شاكل التقنية .يحتوي على وثائق
ومعلومات كثرية :ف�ضاء امل ؤ��س�سات ،تكوين ...أ�نظر أ�ي�ض ًا الغرف التجارية وال�صناعية اجلهوية
( أ�و لواليتكم) ،ين�شر معلومات ومينح فر�ص تكوين على الطلب يف جماالت �شتى (الإعالم ا آليل،
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املاركتينغ ،أ�عوان اجلمارك ،الطرز وت�صميم أالزياء )...التكوين يتم مبقابل وموجه للم ؤ��س�سات
(تكوين م�ستمر) .كما تنظم الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة ال �سيما يف العا�صمة دورات
تكوينية لفائدة ال�شباب امل�ستثمر يف ت�سيري امل ؤ��س�سات ،يف أ�فواج يرتاوح عدد عنا�صرها بني 20
و 25تلميذ ،وي�شمل التدري�س يف مواد خمتلفة مثل املاركتينغ واملوارد الب�شرية والت�سيري املايل..
http://www.caci.dz

• بوابة امل ؤ��س�سات املتو�سطة وال�صغرية
معلومات كثرية ووثائق مفيدة ( أ�وراق احل�ساب «� إك�سيل» مليزانيات اخلزينة مث ًال ،ومناذج
عن ح�سابات النتائج ،و�شروح عن االمتيازات ال�ضريبية التي ي�سمح بها القانون (وكالة أ�ن�ساج،
ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة ،مزارعون ،حرفيون � ،إعادة ا�ستثمار أالرباح)...

http://algeria.smetoolkit.org/algeria/fr

• فهر�س امل ؤ��س�سات
مفيد جد ًا وفيه عناوين امل ؤ��س�سات للبحث عن العمل ،و أ�ي�ض ًا عناوين املكاتب املحلية للهيئات
وامل ؤ��س�سات عرب الواليات والدوائر (وكاالت أ�ن�ساج ،بنوك ،الخ )...الفهر�س يتم حتديثه ب�شكل
منتظم وجماين على �شبكة الإنرتنتhttp://www.kompass.com/fr .
التكوين املهني والتوجيه
• BACFACDZ
بوابة الطلبة يف اجلزائر .هذا املوقع يهتم أ�ي�ض ًا بالإعداد للبكالوريا وتوجيه الفائزين .دليل
احلائزين على البكالوريا والتوجيه ح�سب ال�شعبة ،املدار�س الكربى واجلامعات .نظام التعليم
للطالع على ال�شعب
اجلديد «لي�سان�س ما�ستري دكتوراه» و� إجراءات الت�سجيل .أ�داة عملية إ
املتوفرة ح�سب العالمات املح�صلة عليها يف الباكالورياwww.bacfacdz.com .
• وزارة التكوين املهني
جميع تخ�ص�صات التكوين والتعليم املهني مع بطاقات مف�صلة عن امل�ستويات وامل ؤ�هالت
املطلوبة ،وجريان التكوين ومدته ،واملراكز ح�سب التخ�ص�ص ،والفروع املهنية وفر�ص
التوظيف .املوقع غري عملي ،بحيث يتطلب على اجلمهور البحث كثري ًا لإيجاد املعلومات
املهمة مثل فهر�س امل ؤ��س�سات ح�سب الواليات والبلديات ودورات التكوين لل�سنة اجلارية.
http://www.mfp.gov.dz
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• فهر�س امل ؤ��س�سات التكوينية
ح�سب الواليات والبلديات ،مع أ�رقام الهاتف.
http://www.mfp.gov.dz/sites/default.htm#Secteurs

البحث عن التكوين
أ�حياناً يجد الباحث فائدة أ�كرب يف املواقع التابعة ملعاهد التكوين ،التي تن�شر كل الربامج
احلالية واملقررة والتي يتم حتديثها بانتظام .بع�ض هذه املعاهد متلك مواقع مفيدة
وتن�شر قوائم بدورات التكوين ح�سب القطاع وامل ؤ��س�سات التكوينية املخت�صة بكل جمال.
كما تتيح للجمهور ا إلطالع على خمتلف دورات التكوين على مواقع بع�ض الواليات التي
تن�شر عرو�ضاً للتكوين امل�ستمر الذي ت�شرف عليها هيئات عمومية وخا�صة.
• معهد التكوين املهني ـ اجلزائر
ين�شر فهر�س للم ؤ��س�سات التكوين يف الواليات التالية  :اجلزائر ،بومردا�س ،تندوف ،تيبازة
وتيزي وزوhttp://www.ifp-alger.edu.dz/ressources/ANNUAIRE.HTM .
• املعهد العايل للت أ�مينات والت�سيري
دورات تكوينية يف �شتى املجاالت املت�صلة بالت أ�مينات :مهند�س جتاري أ�و تقني جتاري،
 ،MBAم�ست�شار تقني ،مكلف بالزبائن ،تخ�ص�صات حتظى ب�إقبال كبري للم ؤ��س�سات.
http://www.insag.edu.dz

• املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد
تكوين عن بعد عرب الإنرتنت ،للت أ�هيل ومنح �شهادات ،وكذلك مواد لتح�سني م�ستوى التكوين.
املركز ميلك مكاتب يف  9واليات ،وي�سمح بامتالك �شهادات دولة أ�و �شهادات ت أ�هيل :مثل �شهادة
الكفاءة املهنية ،أ�و �شهادة تقني �سامي ح�سب امل�ستوى ويف �شتى ال�شعب :التجارة الدولية،
الت أ�مينات ،احلالقة ،البنوك ،تعليم ال�سياقة� ،سياقة الوزن الثقيل ،ت�سيري املخزون ،الخ ..املوقع
مفيد و� إجراءات الت�سجيل فيه كاملة .الدرو�س واالمتحانات م ؤ�طرة وم�صادق عليها من طرف
مك ّون .بع�ض التخ�ص�صات تتم عرب الإنرتنت ،ب أ��سعار معقولة للمرتب�صني أالحرار (من  � 2إىل
 10.000دج) ،وح�سب تقييم لل�سعر بالن�سبة للم ؤ��س�ساتhttp://www.cnepd.org .
• فريق تكوين على ن�شاطات البحث التطبيقي
ي�شكل همزة و�صل بني اجلامعة وعامل ال�شغل ،ويعر�ض تكوين ق�صري (عادة يف ثالثة أ��شهر)
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يتمحور حول قابلية الت�شغيل .املحتويات :االت�صال والإعالم للجميع (فرن�سية � ،إعالم �آيل ،التنمية
ال�شخ�صية) .أ��شغال تطبيقية للمهند�سني يف الإلكرتونيك والإلكرتوتقنية ،تلحيم وتر�صي�ص،
للدماج املهني
غري أ�ن عدد املقاعد حمدود .مهمة الفريق أال�سا�سية تكمن يف تقدمي الدعم إ
لفائدة ال�شباب الباحث ألول مرة عن عملwww.ciaradz.org .
• تكوين DZ
حمرك بحث يخ�ص �شتى أ�نواع التكوين ،مع � إمكانية منح �شهادات ،يف احلرف اليدوية أ�و
عالية امل�ستوى ،أ�غلبها تتم مبقابل وت�شرف عليها هيئات خا�صة .أ�نظر خا�صة :ترب�صات وتكوين
عرب الإنرتنت وعن بعدhttp://www.formation-dz.com .
• FORMADIESEL
مركز تكوين عن بعد معتمد من طرف الدولة وخمت�ص يف �صيانة ال�سيارات ،للتكوين يف جمال
�صيانة ال�سيارات ،وحمركات ديزيل احلديثة ،وحمرك البنزين ذات ال�ضخ املبا�شر ،وامليكانيكا
الإلكرتونية ،وم�ضخات الزيت ،الخ ...تكوين عايل عرب الإنرتنت ،ترب�صات وتكوين م�ستمر،
مدفوعة أ
الجر .موقع جيد يحتوي على أ�ر�شيف ثريhttp://www.formadiesel.com .
عرو�ض وطلبات عمل
• اجلزائر ت�شغيل EMPLOI ALGERIE
موقع ممتاز جماين مع حتديثات منتظمة ومعدل  500عر�ض عمل يف �شتى املجاالت.
ويحتوي على قاعدة معطيات ثرية مع حمرك بحث ح�سب القطاع واملنطقة اجلغرافية والكلمات
اجلوهرية � .إمكانية ن�شر بيانات �شخ�صية على املوقع والت�سجيل وتلقي عرو�ض عرب الربيد
الإلكرتوين .كما يخ�ص�ص ف�ضاء للم ؤ��س�سات املوظفة .هذا املوقع ال يتدخل يف عملية التوظيف.
http://www.emploialgerie.com

• �سرية SIRA

ال�صالون الدويل للتوظيف واملوارد الب�شرية يف اجلزائر .موقع ممتاز لهذه التظاهرة
ال�سنوية التي تقام باجلزائر العا�صمة (الطبعة أالوىل جرت يف  .)2008يهتم بتوجيه
للطارات وال�شباب املتخرج ب�شهادات الباحثني عن �شغل ،كما يجذب ح�شود كبرية من حاملي
إ
ال�شهادات و أ��صحاب امل ؤ��س�سات .املوقع ي�سمح أ�ي�ض ًا ب� إيداع البيانات ال�شخ�صية عرب الإنرتنت.
http://www.sira-algerie.com

• CARRIERE ALGERIE

موقع توظيف فرن�سي جزائري ي�سمح للم ؤ��س�سات الفرن�سية بالتوظيف عرب الإنرتنت .فيه
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عرو�ض عمل مع � إمكانية � إيداع البيانات ال�شخ�صية وفيه حمرك بحث ب�سيط و�سريع .موجه
للطارات و أ��صحاب ال�شهاداتhttp://www.carriere-algerie.com .
أ��سا�س ًا إ
• EMPLOITIC
موقع مهني مرجعي يف جمال البحث عن العمل عرب الإنرتنت .أ�ن�شئ عام  ،2006وي�سمح
ملئات من امل ؤ��س�سات بالإطالع على قاعدة معطيات الباحثني عن ال�شغل يف �شتى امليادين .يتيح
� إمكانية حترير بيانات �شخ�صية عرب الإنرتنت و� إيداعها يف قاعدة املعطيات وفتح ح�ساب خا�ص.
http://www.emploitic.com

• توظيف TAWDIF

موقع تقني جد ًا يحتوي على أ�دوات و� إر�شادات كثرية :كيفية حت�ضري ا�ستجواب ،وحترير ر�سالة
حتفيز أ�و بيانات �شخ�صية .عمليات البحث عن العمل تتم ح�سب القطاع واملنطقة مع � إمكانية
تلقي عرو�ض عرب الربيد الإلكرتوينhttp://www.tawdif.com/index.php .
• اخلدمة EL KHEDMA
ف�ضاء جد عملي ب أ�دوات بحث مع � إمكانية � إيداع بيانات �شخ�صية ،والبحث ح�سب املنطقة
وقطاع الن�شاط .وفيه روابط نحو املعاهد واملدار�س الكربى واجلامعات ومراكز التكوين املهني.
عرو�ض العمل حديثة ويتم حتديثها ب�شكل منتظمhttp://www.elkhedma.com. .
• NECRUTIC
� إمكانية � إيداع بيانات �شخ�صية عرب الإنرتنت والرت�شح مبا�شرة عرب املوقع .هناك
ف�ضاء خا�ص للمرت�شحني ي�سمح بتكوين ملف وت�سيري البحوث وطلباته عرب الإنرتنيت.
http://www.nrecrutic.com
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مــصــادر
مت � إجناز هذا العمل ا�ستناد ًا ملعلومات ا�ستقيناها من خمتلف الهيئات املذكورة ومن املواقع
اخلا�صة بوكالتي أ�ن�ساج و أ�جنام وال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة والوكالة الوطنية
للت�شغيل ومن بنوك مثل بنك التنمية املحلية والبنك الوطني اجلزائري ومن �صحف يومية مثل
«الوطن» و»ليربتي».
مراجع
«ال�سيا�سة اجلزائرية لإدماج ال�شباب :بني املنطق االقت�صادي والر ؤ�ية االجتماعية»
(بالفرن�سية) بوكريف ،بلعطاف.
«بطاقة البلدان ،اجلزائر ،م�شروع . Country of Return Information – CRI
«الو�ساطة يف �سوق العمل يف البلدان املغاربية» (بالفرن�سية) املكتب الدويل للعمل.
«التكوين املهني ودعم ت�شغيل ال�شباب يف اجلزائر» .CRASC .
«قائمة الإجراءات املتعلقة برتقية ال�شغل» ،وزارة الت�شغيل والت�ضامن االجتماعي.
«دليل � إن�شاء امل ؤ��س�سات ال�صغرية» ،موقع.Emploidz.com .
«برامج الت�شغيل» لقاء مع اجلمعيات واملجتمع املدين ،مداخلة لوالية بومردا�س.
«اجلزائر :االنتقال من القر�ض امل�صغر � إىل التمويل الدائم» (بالفرن�سية) � .إيف فورنيي،
معهد البحث .IRAM
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قائمة بأسماء أهم الهيئات و النشاطات
وكالة التنمية االجتماعية
الوكالة الوطنية للت�شغيل
منحة الت�ضامن اجلزافية
ن�شاط ذات منفعة عامة
الوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض امل�صغر
الوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شباب
مركز م�ساعدة العمل امل�ستقل
مركز التكوين املهني والتعلم
ال�صندوق الوطني للت أ�مني على البطالة
املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد
عقد ذات مدة حمددة
عقد ذات مدة غري حمددة
ال�صندوق الوطني للتقاعد
عقد الت�شغيل أالويل
مراكز البحث عن ال�شغل
عقد التكوين وا إلدماج
عقد �إدماج حاملي ال�شهادات
عقد ا إلدماج املهني
عقد العمل املدعوم
برنامج دعم ا إلدماج املهني
ال�شغل امل أ�جور للمبادرة املحلية
التعوي�ض عن الن�شاطات ذات املنفعة العامة
مراكز التكوين وا إلدماج
املعهد الوطني للتكوين املهني
املعهد الوطني املتخ�ص�ص يف التكوين املهني
الديوان الوطني لليد العاملة
أالجر الوطني أالدنى امل�ضمون
أال�شغال ذات املنفعة العامة اجلد مكثفة لليد العامل

ADS
ANEM
AFS
AIG
ANGEM
ANSEJ
CATI
CFPA
CNAC
CNEPD
CDD
CDI
CNR
CPE
CRE
CFI
CID
CIP
CTA
DAIP
ESIL
IAIG
CFI
INFP
INSFP
ONAMO
SNMG
TUP/HIMO

