
Syfte: underlättande av förfarandet för att starta mikroföretag för medlemmarna i den algeriska 

gemenskapen i utlandet.  

 

Kommuniké från Ministern vid Premiärministerns kansli med ansvar för mikroföretag riktat till 

riktat till medlemmarna i den algeriska gemenskapen i utlandet:  

 

Inom ramen för medlemmarna i den algeriska gemenskapen i utlandets deltagande i utvecklingen av 

mikroföretagssektorn och av entreprenörskapet i Algeriet, och för att uppmuntra våra medborgare 

att genomföra deras projekt för bildandet av deras mikroföretag i Algeriet, samt för att underlätta de 

tillhörande förfarandena, inom ramen för den Nationella myndigheten för stöd och utveckling av 

entreprenörskap, i synnerhet under de rådande internationella omständigheterna på hälsoområdet 

och med hänsyn till reseförbuden, har det beslutats om följande:  

 

- Ett undantag görs för de unga medlemmarna i den algeriska gemenskapen i utlandet som 

önskar starta ett mikroföretag inom ramen för den Nationella myndigheten för stöd och 

utveckling av entreprenörskap,från kravet att resa till Algeriet för att fullgöra de preliminära 

administrativa förfarandena rörande bildandet av mikroföretag vid provinskontoren (agences 

de wilayas). I detta hänseende är det möjligt att utse ett ombud genom att upprätta en 

fullmakt vid en algerisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet. Till fullmakten ska 

biläggas: kopia av fullmaktsgivarens giltiga konsulära registreringsbevis och kopia av 

fullmaktsgivarens giltiga algeriska pass;  

 

- Detta beslut gäller under sammanställandet av ansökningshandlingarna och uppfyllandet av 

kraven som fastställtsav myndigheten;  

 

- Efter att ha uppfyllt alla villkor och sammanställt ansökningshandlingarna om bildande av 

mikroföretag kommer en besökstid bestämmas för sökanden att delta vid myndighetens 

kommission för urval, auktorisation och finansiering av investeringsprojekt i syfte att 

undersöka och godkänna projektet;  

 

- I det fall det är omöjligt för sökanden att närvara vid kommissionen och då sökanden 

inkommit med handlingar som styrker detta förhinder, kommer ett möte via videokonferens 

att anordnas mellan kommissionens medlemmar och sökanden;  

 

- I det fall kommissionen godkänner projektet, ska förmånstagaren/sökanden, bege sig till 

Algeriet inom den tidsfrist som kommissionen fastslår för att inleda förfarandet av projektets 

genomförande;  

 

- Gällande utbildningsperioden avseende mekanismer för att starta mikroföretag, och vars 

fullföljande är ett krav, kommer den att tas igen genom en period tillägnad 

förvaltningsmekanismerna av mikroföretag efter projektets godkännande.  

 

 


