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لفائدة المقاولين الذين أنجزوا مشاريعهم في إطار أجهزة دعم النشاطات 

المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني 

 للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
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بسم هللا الرحمان الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 

 ؛ السيد والي والية برج بوعريريج -

 ؛  السيدات والسادة إطارات الوالية-

 ؛  أسرة اإلعالم-

 . الحضور الكرام-

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،

 

ُيسعدني أن أتواجد بينكم اليوم، بمناسبة أشغال إجتمـاع المجنة الوالئية لتوزيـع المحالت التجارية 

التابعة لمييئات تحت وصاية وزارة السكن، لفائدة المؤسسات المصغرة الُمنشأة فـي إطار أجيزة 

الدعم العمومية، المتمثِّمة في 

، (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - 

، (CNAC)والصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة - 

(. ANGEM)كذا والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر- 

وكما تعممون، فإن ىذه العممية تندرج في إطار تجسيد قرارات المجمس الوزاري المشترك المنعقد 

، 2019 مايو 05بتاريخ 

. حيث تقرر إنشاء فوج عمل مشترك، ُأسِندت إدارتو لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي



 السيدات والسادة األفاضل

بعد أن انتيى قطاعنا الوزاري من إعداد تقييم موضوعي ألجيزة دعم التشغيل، في إطار جياَزْي 

. ، من أجل تذليل العراقيل والصعوبات التي تواجييا المؤسسات المصغرة(كناك)و  (أونساج)

وكنتيجة لمقاءات المتكررة مع المنظمات المعتمدة التي تمثل أصحاب المؤسسات المصغرة، 

تم اتخاذ جممة من اإلجراءات العممية، بداية بقرار السيد الوزير األول، الذي أمر 

بوقف المتابعات القضائية ضد الشباب المقاولين الذين يعانون صعوبات في التسديد، - 

. وكذا وقف الحجوزات عمى العتاد- 

 السيدات والسادة األفاضل

من أجل وضع حيز لتنفيذ ىذا القرار اليام، باشْرُت، إثر تكميفنا بمتابعة ىذا الممف، بتنصيب ىذه 

. 2019 ماي 13المجنة عمى مستوى دائرتنا الوزارية، وذلك بتاريخ 

وسعيا مّنا إلنجاح ىذه العممية وتيسير عمل المجان الوالئية، بادرت لجنة المتابعة عمى المستوي 

المركزي، بإعداد اآلليات واألدوات األساسية، منيا النظام الداخمي الذي يتضمن الجوانب المتعمقة 

. بتنظيم وتسيير لجنة المتابعة عمى المستوى المركزي والمحمي

: أما عن الميام المنوطة بالمجنة الوالئية تتمثل في 

 ANSEJ – CNAC - ANGEMاستقبال الممفات المودعة عمى مستوى - 

دراسة الممفات المودعة لدييا - 



إعداد الحصائل النصف شيرية - 

استقبال الطعون - 

إعداد قوائم المقاولين المستفيدين - 

نني أستغل ىذه الفرصة، ألدعو المجنة الوالئية التابعة لواليتكم من أجل العمل بوتيرة متسارعة  وا 

. قصد وضع ىذه المحالت تحت تصرف أصحاب المشاريع في أقرب وقت

في إطار الشفافية  (أي توزيع المحالت)كما أدعوكم في ىذه المناسبة إلى تنفيذ ىذه العممية 

. المطموبة تجنبا ألية تجاوزات قد تضر بالسير الحسن ليا 

مخصصة لفئة ذوي االحتياجات  % 10 محل منيا 8980حيث تم تخصيص ليذه العممية 

. مخصصة لفئة المرأة المقاولة% 30الخاصة الى جانب 

نني أؤكد لكم، أن المجنة المركزية الوزارية تبقى تحت تصرفكم وفي اإلصغاء النشغاالتكم  وا 

. ومرافقتكم لتجاوز أية عقبة قد تعترض تنفيذ ىذه العممية

 السيدات والسادة األفاضل

َتْحظى عممية توزيع المحالت التجارية عمى المرقين الشباب في إطار أجيزة دعم النشاطات، 

. بأىمية بالغة بالنسبة لمسمطات العمومية

فيي تندرج بشكل مباشر في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى االستجابة الفعالة والسريعة 

. ألىم تطمعات شبابنا في مجال العمـل المقاوالتي

كما تستيدف ترقية المؤسسة المصغرة باعتبارىا قطبا لخمق الثروة ومناصب الشغل، 



ومما ال شك فيو أن ىذا المسعى سيكون لو أثر كبير عمى عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لوطننا الحبيب، 

ال سيما في ىذه المرحمة الحساسة التي تعيشيا الجزائر، والتي تتطمب منا جميعا الوقوف في 

. صف واحد لمدفاع عن المكتسبات، وتحقيق المزيد من الرقي واالزدىار لبمدنا الجزائر

نِّي عمى يقين أن القطاعات المشاركة في تجسيد ىذه العممية النوعية، لن يدخروا أي جيد في  وا 

 .تقديم اإلسناد الضروري إلنجاحيا

 

 .وأخيرا أعلن عن توزيع قرارات االستفادة من المحالت التجارية لفائدة الُمرقين الشباب

 


