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Ambassade d’Algérie  à Berne بــبــــرن   ـرــزائــاجل سفـــارة 
 

نشاء املؤسسات املصغرة لأفراد    جالية الوطنية ابخلارجللتسهيل ا جراءات ا 

طار  ب عمل  تأأن    ا ـر سويسبــ   ـزائــرـاجل سفـــارة   ف ش تت  ا  يف  املصغرة  أأنه  املؤسسات  قطاع  تمنية  هجود 

تشجيع   أأجل  ومن  اجلزائر،  يف  ابخلارج  واملقاوالتية  الوطنية  اجلالية  نشاء  أأفراد  وا  مشاريعهم  حتقيق  عىل 

املرافقة ذلكل يف  اال دارية  الوطن، وهبدف تسهيل اال جراءات  بأأرض  الوطنية  مؤسساهتم املصغرة  الواكةل  طار  ا   

نه قد تقرر ما ييل :  و دلع  جراءات منع السفر، فا   تمنية املقاوالتية، خاصة يف ظل الظروف الصحية العاملية، وا 

طار الواكةل الوطنية دلع وتمنية املقاوالتية   - نشاء مؤسسة مصغرة يف ا  عفاء ش باب اجلالية الوطنية الراغب يف ا  ا 

عىل   املصغرة  املؤسسة  نشاء  اب  اخلاصة  الأولية  اال دارية  ابال جراءات  للقيام  الوطن  أأرض  ا ىل  التنقل  من رشط 

توكيل طرف اثين عن طريق  يكن  الوالئية، حيث  الواكالت  ادلبلوماس ية    مس توى  املراكز  عن  واكةل صادرة 

والقنصلية اجلزائرية ابخلارج، مصحوبة بنسخة من البطاقة القنصلية سارية الصالحية، ونسخة من جواز السفر  

 اجلزائري ساري الصالحية للمعين )املولك(؛ 

 الواكةل؛   يبقى هذا اال جراء صاحلا طيةل معلية تكوين امللف واستيفاء الشوط املنصوص علهيا من طرف  -

نشاء املؤسسة املصغرة، يمت برجمة املعين ابلأمر حلضور  ف عند استي - اء مجيع الشوط واس تكامل امللف املتعلق اب 

نتقا   جلسة أأمام جلنة   ؛ ده ة مشوعه واعامت س را دل   ، ر اخلاصة ابلواكةل اال ستمث ومتويل مشاريع    ء واعامتد ا 

الل  - أأمام  ر  التحاو ه تربيرا يؤكد ذكل، يمت عقد اجللسة عرب تقنية  ي د ق تة و جن يف حاةل عدم مقدرة املعين احلضور 

 أأعضاء اللجنة واملعين ابلأمر؛ بني  املريئ  

املس تفيد املعين ابلأمر بأأرض الوطن يف الآجال اليت حتددها    ق ح تل ي ة،  ن يف حاةل اعامتد املشوع من طرف اللج  -

 ؛  من أأجل مبارشة اال جراءات العملية لتنفيذ املشوع   ة ن هل اللج 

طلوب  عد القيام هبا أأحد اخلطوات امل ياملؤسسة املصغرة، واليت    خلق ليات  أ  خبصوص ادلورة التكوينية املتعلقة ب  -

 .ة عىل املشوع ق ليات تس يري املؤسسة املصغرة بعد املصاد بأ  تعويضها بدورة تتعلق    مت ي 

 

 


