
Program presenterat av Departementet vid Premiärministerns kansli med 
ansvar för mikroföretagriktat till den algeriska gemenskapen i utlandet 
 
Syfte: den algeriska gemenskapen i utlandets deltagande i utvecklingen av 
mikroföretagssektorn 
 
Jag har äran att meddela er att inom ramen för den nya strategi som fastställts gentemot 
mikroföretagen på det internationella planet, planerar vårt departement att inrätta mekanismer som 
gör att den nationella gemenskapen i utlandet kan delta i ansträngningarna att utveckla denna 
sektor.  
 
Sekretariatet vid Premiärministerns kansli med ansvar för mikroföretag har genomfört flera 
reformer i syfte att utveckla sektorn och skapa mer än en miljon mikroföretag inom olika 
områdende kommande åren. Därmed är medlemmarna i vår gemenskap världen över inbjudna att 
bidra till slutförandet av detta mål genom bildandet av deras mikroföretag i hemlandet med alla de 
fördelar och stöd som ges till algeriska ungdomar inom detta område.  
 
Sålunda övervakar departementet tillämpandet av arbetsprogrammet som syftar till att genomföra 
följande punkter:  
 

 Ge medlemmarna i den nationella gemenskapen i utlandet tillfälle att genomföra deras 
projekt i hemlandet;  

 Starta mikroföretag i Algeriet med idéer som härrör från en internationell miljö;  

 Bidra till att stärka banden mellan medlemmarna i den nationella gemenskapen i utlandet 
och hemlandet;  

 Ge medlemmarna i den nationella gemenskapen i utlandet möjlighet att bidra till byggandet 
av ett nytt Algeriet samt till förstärkandet och diversifieringen av den nationella ekonomin;  

 Underlätta överföringen av utländsk expertis beträffande mikroföretag till Algeriet;  

 Uppmuntra medlemmarna i den nationella gemenskapen i utlandet som driver produktiva 
affärsföretag att öppna filialer i Algeriet på mikroföretagsnivå.  

 
Utifrån detta perspektiv avser Departementet med ansvar för mikroföretag att, i ett första skede, 
genomföra en informationskampanj gentemot medlemmarna i den nationella gemenskapen för att 
presentera syftet med detta program och de förordningar och administrativa förfaranden som krävs 
för att starta mikroföretag genom den Nationella myndigheten för stöd och utveckling av 
entreprenörskap.  
 
I detta sammanhang kommer en guide för den unga entreprenören att tas fram, liksom en 
audivisuell publikation av allt tillhörande material för att vägleda de projektansvariga medlemmarna 
i den algeriska gemenskapen.  
 
På det praktiska planet kommer en kontaktpunkt att öppnas inom Generaldirektoratet vid den 
Nationella myndigheten för stöd och utveckling av entreprenörskap. Den kommer att ha till uppgift 
att vägleda de medlemmar i den nationella gemenskapen som önskar starta mikroföretag.  
 
 
 


