
  لجزائرا

  رسمٌاً الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 :السكان

 37.1 وبتوقع زٌادة سكانٌة  قدرها2011 ملٌون نسمة حسب إحصائٌات ٌناٌر 36,3بلغ عدد سكان الجزائر 

 . ، وٌنحدر غالبٌة السكان من أصول عربٌة وامازٌغٌة2012ملٌون مع مطلع سنة 

 : المساحة

كما تقدر الحدود .  كم من تونس شرقا إلى المغرب غربا1660ٌوجد الشرٌط الساحلً فً الشمال على مسافة 
 مٌالً بحرٌا كنطاق 52 إلى 32 مٌالً بحرٌا شمال الساحل كمٌاه إقلٌمٌة وما بٌن 12البحرٌة الجزائرٌة بـ 

 .للصٌد البحري

 لٌبٌا، وتونس، والمغرب، والصحراء الغربٌة، ومورٌتانٌا، ومالً والنٌجر     البلدان المجاورة 

  كم6,343ٌبلغ طول حدود الجزائر البرٌة 

  :االقتصاد

فً هذا .  بمرحلة انتقالٌة، من النهج المركزي االشتراكً نحو اقتصاد السوق1993مرت الجزائر خالل العام 
 .النسق، لعبت مواردها الطبٌعٌة الدور األهم

 . ملٌار دوالر120تتمتع الجزائر بواحد من أكبر االقتصادات فً إفرٌقٌا، وٌقدر الدخل القومً فً الجزائر بـ 

لعبت االشتراكٌة دورها فً تعطٌل القطاع الزراعً، متوجهة نحو القطاع الصناعً بدون جاهزٌة، لكن بقدوم 
 1988وكانت أحداث أكتوبر األسود فً . الرئٌس الشاذلً بن جدٌد تأكدت أهمٌة تغٌٌر السٌاسة القدٌمة ككل

اإلصالحات السٌاسٌة واالقتصادٌة أثناء فترة الرئٌس، كان انخفاض أسعار . وراء تسرٌع عملٌة اإلصالح

، وراء أزمة البالد وقتها1986البترول عالمٌا فً  . 

من % 60الركٌزة األساسٌة فً االقتصاد الجزائري، حٌث ٌمثل حوالً  (المحروقات)ٌشكل قطاع النفط 
تطمح الجزائر إلى . من إجمالً الصادرات% 97من الناتج اإلجمالً المحلً و% 30المٌزانٌة العامة، و

التقلٌل من االعتماد على عوائد النفط بالتركٌز على الفالحة للحد من استٌراد المنتجات الزراعٌة كالحبوب 
كما للجزائر . وتعمل الدولة على تحفٌز تصدٌر منتوجات أخرى كالتمر والتً تشتهر به. والبطاطا والفواكه

 .ثروات طبٌعٌة أخرى كالحدٌد والفحم والٌورانٌوم

كان الهدف األساسً من اإلصالحات، التحول القتصاد الّسوق، طلبا لالستثمارات األجنبٌة، وخلق مناخ 
 وألغت احتكارها 2/3تخلت الدولة عن المركزٌة  فً المؤسسات العمومٌة بنسبة . تنافسً داخل البلد

وعملت على  تشجٌع الخصخصة فً القطاع الزراعً. لالستٌراد . 

كما ارتفعت المؤشرات االقتصادٌة فً الجزائر فً النصف الثانً من التسعٌنٌات، وٌرجع ذلك إلى دعم البنك 
 .الدولً لسٌاسة اإلصالحات وعملٌة إعادة جدولة الدٌون التً أقرها نادي بارٌس



 دولة شملها 195 من أصل 51وبالرغم من أن ترتٌب الجزائر عالمٌا من حٌث الناتج المحلً اإلجمالً هو 
  حسب 17وتحتل بذلك المرتبة  % 17.7التصنٌف  ٍاال أن نسبة البطالة فٌها مرتفعة نسبٌا إذ تبلغ 

2004إحصائٌات سنة . 

 : االستثمار

 .اهم القطاعات االستثمارٌة تتمثل فً الطاقة والغاز واستكشاف واستخراج المعادن والسٌاحة والزراعة

 امتٌازات االستثمار فى الجزائر

 المتعلق بتنمٌة 03-01تقدم الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار فى الجزائر ومن خالل األمر التشرٌعى رقم 
االستثمار النظام المطبق على االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة المندرجة فى إطار األنشطة االقتصادٌة إلنتاج 

 .السلع والخدمات، فضالً عن االستثمارات التى ُتنجز فى إطار منح االمتٌازات و الرخص

 :االمتٌازات-

باإلضافة إلى الحوافز الضرٌبٌة وغٌر الضرٌبٌة والجمركٌة المنصوص علٌها فى القانون العام، : النظام العام
 بالمزاٌا التالٌة فى إطار إنجاز مشارٌعهم 2 و 1ٌتمتع للمستثمرٌن المنصوص علٌهم فى المادتٌن 

 :االستثمارٌة

تطبٌق النسبة المخفضة للرسوم الجمركٌة بشأن األجهزة المستوردة التى تدخل مباشرة فى إنجاز              •

 المشروع االستثماري؛

اإلعفاء من ضرٌبة القٌمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التى تدخل مباشرة فى إنجاز              •

 المشروع االستثماري؛

 .اإلعفاء من رسوم نقل ملكٌة العقارات الالزمة إلنجاز المشروع االستثماري             •

 اإلعفاء من رسوم نقل ملكٌة العقارات الالزمة إلنجاز المشروع االستثماري؛             •

 سنوات بعد مزاولة نشاطه الفعلى من الضرائب على 10ٌعفى المشروع االستثمارى لمدة              •
الشركات وضرٌبة الدخل التى تخضع لها األرباح الموزعة والضرائب على المدفوعات اإلجمالٌة والضرٌبة 

 المهنٌة؛

ٌعامل الشخص الطبٌعى والشخص المعنوى سواء كان من القطاع الخاص أو العام وسواء أن كان              •

 . جزائرٌا أو أجنبٌا نفس المعاملة فٌما ٌتعلق بالحقوق وااللتزامات الخاصة باالستثمار

 .إمكانٌة اللجوء الى التحكٌم الدولى فى حالة حدوث نزاعات بالنسبة للمستثمرٌن غٌر المقٌمٌن             •

 :اجمالً االستثمارات



أكثر من " ملٌار دٌنار 730منها "  ملٌار دوالر16أكثر من " ملٌار دٌنار 1 200حوالى : المبلغ االجمالً -
 200 ملٌار دٌنار مقدمة من قبل القطاع الخاص وأكثر من 250قدمت من طرف الدولة وحوالى  %" 60

 .ملٌار دٌنار من قبل المؤسسات األجنبٌة

 :الموارد الطبٌعٌة واالحتٌاطات

وهً تتواجد عموما فً جنوبها، ووفقا .تمتلك الجزائر احتٌاطات تتعلق بالطاقة والمناجم هً األكبر فً العالم
. من احتٌاطات البترول والغاز ٌقعان فً حاسً ومسعود ووادي مٌا% 67لشركة سوناطراك الجزائرٌة، فإن 

من االحتٌاطً والبقٌة تتوزع على مناطق عدة فً البالد% 14، وتحتوي مدٌنة إلٌزي على  .  

 معدن مستخدم فً مختلف االحتٌاجات البشرٌة من 30نشاط التعدٌن فً الجزائر متنوع جدا، فهناك أكثر من 
الحدٌد، الملح، الزنك، الرصاص، البارٌت، الرخام، التنغستن، الذهب والمعادن الثمٌنة كاأللماس، : بٌنها 

ٌتواجد الحدٌد فً الونزة وبوخضرة، خانقات الموحد، تمزٌرت، بنً . واألحجار الكرٌمة والمعادن النادرة
 ملٌار طن من 35)أما أكبر منجم من حٌث االحتٌاطً فٌوجد فً غار جبٌالت ومنجم مشري عبد العزٌز .صاف
 18 طن من الذهب الخام فً منجمً تٌراك وأمسماسة واللذان ٌنتجان 173.000فً الهقار ٌوجد .(الحدٌد

 .طن

كما تشمل البالد احتٌاطات كبٌرة من الجبس والحجر الجٌري والرمال والطٌن والدلومٌت واإلسمنت فً شمال 

 .البالد

 


