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( األولى الصفحة)الصور   

لمشروع الشريكة للهياكل لموظفين صورة   INNO-
DEV و"  الجزائر  في الؤسسات حضانة: "مثل  

  الصغيرة   للمؤسسات  االقروض ضمان  صندوق"
 « (FGAR) » .والمتوسطة

الثانية الصفحة صور  : 

المشروع  أحداث في لمشاركين صور   INNODEV 
الجزئر لميناء منظر لنندوات؛ و  كالورشات، التكوين  

بالتعاون  
 :مع

 وزارة الصناعة 

 

  INNODEV -      والمتوسطة   الصغيرة   المؤسسات   تطور   إبتكار، 

مستدامة  مؤسسات صغيرة و متوسطة تنافسية و    نحو  »  »  

 

 

 مقاربتنا 

  والمتوسطةمع شراكئه الجزائرين، المؤسسات الصغيرة  بالتعاونالمشروع يدعم 

 : التاليةفي المجاآلت  

 تعزيز االتدويل؛  /والدوليةاألسواق الجديدة الوطنية  غزو •

 ؛والرقمنةتعزيز تسير اإلبتكار  •

 دعم اإلقتصاد األخضر/إرتفاع فعالية الموارد؛ •

 دعم إنخفاض نسبة إغالق المؤسسات  •

 

لهذفا  

تعزيز عرض   والمتوسطة إلىيهذف مشروع إبتكار، تطوير المؤسسات الصغيرة 

ِلجعلها أكثر    والمتوسطةلصالح الشركات الصغيرة  والخاصةاإلإستشارات العامة 

  .وخضراءتنافسية 

لسياق والتحديات ا  

إقتصاد  إلى  لإلنتقال  منها مواصلة مجهوداتها  التحديات  العديد من  الجزائر  تواجه 

متنوع، تطويرمؤسساتهاالخاصة وزيادة نسبة التصديرات خارج مجال الممحروقات.  

الحكومة الجزائرية مواصلة إجرءآت إصالحات السياسة اإلقتصادية    لهذا تستهذف

 . من أجل تهية الظروف المالئمة من أجل تنمية مستدامة

اإلقتصادي  التطّور  محّركات  كإحدى  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تعتبر 

للنساءو  مناصب عمل مستدامة خاصةً  وااإلقتصاد األخضر حيث تساهم في خلق 

األهذاف الرئسية للحكومة الجزائرية. غير  ما يعتبر إحدى    وذلكالمقاولين الشباب  

الثرواث   خلق  أجل  من  وذلك  للدعم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تحتاج  أن 

أسواق جديدة وتصدير   غزوأجل    ومنعمل ولكي تصبح أكثر تنافسية،    ومناصب

بلمئة من    99منتوجات ذو جودة عالية. تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة  

موظفين.  10زائرية، أغلبيتها مؤسسات صغيرة جدا التى ال تتعدى  المؤسسات الج

لذلك   الضعيف.  الدخل  ذوي  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  موظفين  أغلبية 

.تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراهاًما في خلق مناصب عمل

المتوسطة    و  الصغيرة  المؤسسات  تطور  إبتكار، 
INNODEV 

 اسم المشروع  

Ministère Fédéral Allemand pour la 

Coopération Economique et le Développement 

(BMZ) 

والية تحت  

 شريك  وزارة الصناعة

 بلد الجزائر 

 مدة 01.10.2019 ← 31.12.2022
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الصناعة وزارة  

  
مع بالتعاون  

  
األلماني التعاون  (GIZ) GmbH 

 
قبل  من نشرت  

  للتعاون الفديرالية الوزارة

والتطور اإلقتصادي  BMZ) 
والية تحت    

المؤسسة  مقر  
ألمانيا  بوِن إشبورن  

 

 السياسة ـ الشمالية إفريقيا

   المتوسطية
 الجزائر  GIZ تقسيم 

39, rue Mohamed KHOUDI, El Biar – 16000 Alger, Al-
gérie   
 37 12 05 23 (0) 213+الهاتف 
 40 12 05 23 (0) 213+ الفاكس
 

www.giz.de/algerie 

 

BMZ Bonn 
Dahlmannstraße 4 
53113 Bonn 
Allemagne 
T +49 (0)228 99 535-0 
F +49 (0)228 99 535-
3500 

BMZ Berlin 
Stresemannstr. 94 
10963 Berlin 
Allemagne 
T +49 (0)30 18 535 
F +49 (0)30 18 535-2501 

مقر عنوان  BMZ  

    GIZ  المؤلف الجزائر 

    GIZ  الصفحة  تنسيق الجزائر  

poststelle@bmz.bund.de 
www.bmz.de 
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   GIZمسؤلية تحت المنشور محتوى   
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  لإلتصال

بالس ميكائيل السيّد     

المشروع مدير   

michael.plass@giz.de  

 

   النتائج

 :المشروع الى تحقيق النتائج التالية يهذف

إستغالل الموارد بطريقة أكثر فعالية من طرف المؤسسات   •

 .والمتوسطة الصغيرة  

األسواق   غزو  والمتوسطةالصغيرة  المؤسساتتحسين كفاءات  •

 . )التصدير(   والدوليةالجديدة المحلية )التعاقد الداخلي( 

خدمات الدعم الجديدة في    والمتوسطةإستعمال المؤسسات الصغيرة   •

 .مجال تسيير اإلبتكار من اجل تطوير منتجات مببتكرة

  تتعرف المؤسسات على أسباب عجزها والسعي إلى إنخفاض نسبة •

 .والمتوسطةغلق المؤسسات الصغيرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجاالت التدخل

 

 :الموارداألخضر/فعالية  إلقتصادإ: األول المجال

تعزيز عرض اإلستشارات لتسير موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة  

ذلك يعني إستعمال المدخالت بطريقة أكثر فعالية مثال: الطاقة، الموارد    .أكثر فعالية

أكثرفعالية    والموادالمائية   بطريقة  الخارجية  االعوامل  إستعمال  وكذلك  الخامة. 

إيجابية على البيئة ويجعل    وذلك يؤثربطريقة  كالحرارة المنتوجة عن عملية اإلنتاج،

  اإلنتاج   نسبة مصاريفالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكثر فعالية من إنخفاض  

 .                                                     المختلفة

 : الجديدةاألسواق  غزوالثاني: المجال 

أسواق جديدة وطنية ودولية في مجال   أجل إحتالل  اإلستشارات منتعزيز عرض  

وإنتقال من    والتعاونالتكنولوجيا    التصدير،  المشروع  يتعاون  اإلستراتجي. 

الصغيرة   المؤسساتية  والمتوسطةالمؤسسات  والشبكات  الجمعيات   والممثلين، 

  والغرفة التجارة وكذلك موسسات دولية    ووزارة (ALGEX) العموممين كألجكس

 .بالجزائر (AHK) واأللمانيةالجزئرية التجارية 

  :(تسير اإلبتكار )األخضر الثالث:لمجال ا

اإلبتكار   وسسائل  خالل  اإلبتكارمن  تسير  مجال  في  اإلستشارات  عرض  تعزيز 

قدرات وكفاءات هياكل الدعم العمومية والخاصة من    زتعزي  .واإلنتاجيالتنظيمي  

 . تقديم خدمات مخصصة في مجال تسير اإلتكار  خالل

  :المؤسساتنسبة غلق  ضالرابع: إنخفاالمجال 

اللواتي تتلقى صعوبات   والمتوسطةتعزيز عرض اإلستشارات للمؤسسات الصغيرة  

  .المالي والتسييرخاصة في مجال تسير المخاطر التخطيطات اإلستراتجية 

http://www.bmz.de/
mailto:michael.plass@giz.de

