بطاقة وثائقية :
الرمز 3.0.8 :
ديوان مؤسسات الشباب:

مارس 0202

الوكالة الوطنٌة للتشغٌل هً مؤسسة عمومٌة دات طابع إداري تنشط على المستوى الوطنً و
الجهوي سمٌت  ANMEبموجب قرار رقم  92009الصادر فً فً 0992-29-20م

مهام الوكالة :ANEM
جمع العروض الخاصة بالعمل.
وضع هٌكلة إعالمٌة واضحة ودقٌقة ومستمرة تحت تصرف طالبً العمل.
إعادة رسكلة عمال الوظٌف العمومً والقطاع الخاص من أجل إعادة تأهٌلهم ودلك عبر المرور
بالوكاالت الجهوٌة للتشغٌل.
المشاركة فً تنظٌم برامج خاصة بالعمل
توظٌف كل العوامل والظروف الخاصة بالعمل بالخارج
تشجٌع اإلدماج المهنً للشباب

الفئات المعنية:

تتعامل الوكالة مع جمٌع الفئات من  00سنة إلى  02سنة كل فرد ٌرغب فً العمل حتى من دون
مستوى دراسً

مواقيت وأيام العمل:
كل أٌام األسبوع ماعدا الجمعة والسبت
من  20.22إلى  03.62سا
البطاقة الزرق اء:
شروط الحصول علٌها:
اإلقامة فً الوالٌة
الشهادات
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
التقرب من الوكالة المحاذٌة للسكن

الوكاالت المتواجدة بالوالية:

 .0وكالة البالطو (الجنوب) 200-02-00-63
 .0وكالة آرزٌو 200-03-00-00
 .6وكالة بطٌوة 200-03-26-30
 .0وكالة واد تلٌالت 200-06-36-32
 ANEX .0عٌن الترك 200-03-00-00

جهاز المساعدة على اإلدماج المهني:

هو البرنامج الجدٌد الدي أعلنت عنه الوكالة الوطنٌة للتشغٌل فً أفرٌل  0220بهدف تشجٌع
اإلدماج المهنً للشباب طالبً العمل المبتدئٌن.

جهاز المساعدة على اإلدماج المهنيD.A.I.P :

إن جهاز المساعدة على اإلدماج المهنً مسٌر بأحكام المرسوم التنفٌدي رقم  003-20المؤرخ
فً أفرٌل 0220م

أهداف الجهاز:
تشجٌع اإلدماج المهنً للشاب طالبً العمل ألول مرة
تشجٌع كافة أشكال النشاط والتدابٌر األخرى الرامٌة إلى ترقٌة تشغٌل الشباب.

الفئات المعنية:
 - 0الشباب حاملً شهادات التعلٌم العالً والتقنٌن السامٌٌن .
 - 0الشباب خرٌجً التعلٌم الثانوي للتربٌة الوطنٌة ومراكز التكوٌن المهنً أو الدٌن تابعوا تربصا
تمهٌنٌا.
 - 6شباب بدون تكوٌن وال تأهٌل.

شروط االستف ادة من هدا الجهاز:
ٌجب أن تكون طالب عمل آلول مرة.
السن من  00سنة إلى  60سنة.
جنسٌة جزائرٌة.
مسجل بالوكالة المحلٌة للتشغٌل
حائز على الشهادات ومثبت لمستواك التعلٌمً و التأهٌلً والمؤهالت المهنٌة.
عقود اإلدماج:

تمكنكم الوكالة الوطنٌة للتشغٌل  ANEMمن اإلستفادة من اإلدماج المهنً بالمؤسسات والهٌئات
واإلدارات العمومٌة والجماعا ت المحلٌة ومختلف القطاعات النشاط ،وتحدد مدة اإلدماج كما ٌلً .
سنة واحدة قابلة للتجدٌد مرة واحدة فً قطاع المؤسسات واإلدارات العمومٌة بالنسبة لعقود
إدماج حاملً الشهادات وعقود اإلدماج المهنً.
سنة واحدة غٌر قابلة للتجدٌد بالنسبة للتكوٌن لدى الحرفٌٌن المعلمٌن (القطاع اإلقتصادي)
مدة الورشة فً ورشات األشغال المختلفة لدى الجماعات المحلٌة.

مـالحـظــة:
فً إطار هدا الجهاز تتكفل الدولة باألجر الشهري وكدا التقطٌه اإلجتماعٌة للمستفٌدٌن من هدا
الجهاز ،كما تساهم الدولة فً أجور عقد العمل فً إطار توظٌف الشباب لدى المؤسسات العمومٌة
والخاصة وكدا الحرفٌٌن.

لــمــعــلــومـــات أكـثــر اتــصـــلـــــوا بــــ
الوكالة المحلٌة للتشغٌل القرٌبة من مقر سكناك أو إتصل بـ
الوكالة الوطنٌة للتشغٌل ANEM
 20شارع جالط الحبٌب .الصدٌقٌة وهران
الفاكس\200-06-00-09 :
الهاتف119-35-91-91:
E-Mail : awen-8Oran@yahoo.fr.

ديـوان مـؤسـســات الشـبــاب
العنوان :تعاونية للمناخ إيسطو HLM

الهاتف041-42-74-59:

الفاكس200.00.36.90 :

