
بالمؤسسات الصغرى لصالح الجالية  ةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلف برنامج
  الجزائرية بالخارج

  إشراك الجالية الوطنية في الخارج في تنمية قطاع المؤسسات الصغرى بالجزائر :الموضوع

  

المصغرة خاصة في شقها الدولي المؤسسات يشرفني أن أعلمكم انه في إطار اإلستراتيجية الجديدة المعتمدة اتجاه 
  .ستسعى وزارتنا إلى خلق آليات تسمح بإشراك الجالية الوطنية في الخارج في الجهود الرامية إلى تطوير القطاع

إن الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة قامت بالعديد من اإلصالحات التي تهدف لبعث 
يون مؤسسة مصغرة في السنوات القليلة المقبلة في مختلف المجاالت، وعليه فإن أبناء الجالية أكثر من مل وخلقالقطاع 

في الوطنية عبر جميع أنحاء العالم مدعوون للمشاركة في الوصول إلى هذا الهدف من خالل إنشاء مؤسساتهم المصغرة 
  .الجزائري في هذا المجالأرض الوطن واالستفادة من كل المزايا والتسهيالت الممنوحة للشباب 

  :فإننا سنسهر على مستوى وزارتنا بتطبيق برنامج عملي يهدف إلى تحقيق النقاط األتية وعليه

  إعطاء أفراد الجالية الوطنية في الخارج الفرصة لتحقيق مشارعهم بأرض الوطن؛-

  بيئة دولية؛ منمتنوعةبأفكار خلق مؤسسات مصغرة في الجزائر -

  ة الروابط بين أفراد الجالية في الخارج والوطن األم؛المساهمة في تقوي-

  السماح ألبناء الجالية الوطنية بالمشاركة في بناء الجزائر الجديدة والمساهمة في تقوية االقتصاد الوطني وتنويعه؛-

  تسهيل جلب الخبرات األجنبية في مجال المؤسسات المصغرة إلى الجزائر؛-

ي الخارج أصحاب المؤسسات االقتصادية المنتجة على فتح فروع لها ذات طابع مصغر تشجيع أبناء الجالية الوطنية ف-
  .في الجزائر

أولية القيام بحملة تحسيسية اتجاه أفراد  ةعبر مرحلالوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغرى  يسعىفي هذا اإلطار 
الالزمة لخلق مؤسسة  اإلدارية تواإلجراءاوكذا القوانين  وأهدافهالجالية الوطنية من أجل التعريف بهذا البرنامج 

  .مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاوالتية

هذه الحملة التحسيسية تكون من خالل تنظيم لقاءات وأيام مفتوحة مع أفراد الجالية الوطنية في الخارج مع استغالل 
  .التواصل االجتماعي من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية لوسائ واستعمالمختلف المنابر اإلعالمية 

يعنى  تيةالمقاوالبخصوص الجانب العملي سيتم خلق شباك على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية ا
  .             أبناء الجالية الوطنية الراغبين في خلق مؤسساتهم المصغرة هيجبتو

  

 
  

  
 


