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و بيانات أساسية  عن الجزائر :  معلومات عامة  أوال : 
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية االسم الرسمي للدولة 

 الجزائرالعاصمة 

  والية48 عدد الواليات

  عبد العزيز بوتفليقة  رئيس الجمهورية

 2.4 مليون كيلو متر مربع.  المساحة

  ٢1200 كم  طول الساحل

شمال أفريقيا الموقع 

  3 °درجة غربا ،28° شرقا  درجة     اإلحداثيات

  البلدان المجاورة
تونس ،مالي ، النيجر ،ليبيا ،المغرب ،موريتانيا ،الصحراء 

الغربية 

  المناخ
مناخ البحر األبيض المتوسط شماال ، مناخ صحراوي 

  جنوبا

  GMT +1  التوقيت

   االمازيغية , العربية  اللغة الرسمية

الفرنسية    اللغات المنطوقة

 213+ كود الدولة

  اإلسالم  الديانة

  الدينار الجزائري  العملة
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  ثانيا: السكان و الديموغرافيا  :

 
  )2016 ( عام السكان

 
   مليون نسمة40,4

  %1,8 )2014 السكاني ( عام معدل النمو 

  توزيع السكان حسب فئة األعمار

   39 %  سنة           19اقل من 

   56%سنة    64 سنة و 19بين 

 5 %    سنة         65 من أكثر

 

 :  العملأيامثالثا مواقيت و  

يومي الجمعة والسبت عطلة  (  الخميسإلى األحدمن    العملأيام
 أسبوعية )
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 الوطنية األعياد األجازات الرسمية 
  يوليو )5عيد االستقالل (  •
  نوفمبر)1عيد الثورة التحريرية الوطنية ( •
   األعياد المدنية
  مايو )1عيد العمال ( •
  يناير )1عيد راس السنة الميالدية (  •
 األعياد الدينية  
 عيد الفطر المبارك (يومين) •
  المبارك (يومين)األضحىعيد  •
  محرمأول •
 يوم عاشوراء •
المولد النبوي الشريف  •
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 رابعا مؤشرات اقتصادية
  :- البنك الدولي)ر المصد(  

 

 . دوالر ٥٤٩٠ 2014 عامنصيب الفرد من الناتج للمحلى متوسط 

                                    ٢٠١٥النقد األجنبي  احتياطي
في  ١٨٥.٢٧٣ تراجع االحتياطي من ( مليار دوالر ١٥٣
 )٢٠١٥بنهاية مليار دوالر  ١٥٣ إلى ٢٠١٤عام 

 (البنك الدولي) مليار دوالر أمريكي ٥.٤  ٢٠١٥ عام  الديون الخارجية
     %٣.٩ ٢٠١٦النمو المتوقع لعام معدل 

%  ٥.٥   ٢٠١٥ عاممعدل التضخم
%  ١١   ٢٠١٥ البطالة عاممعدل 

 مليار دوالر  ٣٧.٨ ٢٠١٥  عامالصادرات
 مليار دوالر  ٥١.٥  ٢٠١٥ عام الواردات
  مليار دوالر  ١٣.٧عجز تجاري قدره  (-)  ٢٠١٥التجاري عام الميزان 

  دينار جزائري تقريبا١٠٨الدوالر الواحد يوازي  ٢٠١٦سعر صرف الدوالر مارس 

عدد الموانئ                           
) منها 2 مزدوجة تستخدم للصيد والتجارة(11 ميناء منها 40

خاصة بالمحروقات. 
 كم . 4820السكك الحديدية 

 تخضع لمقاييس دولية. 13 منها 35عدد المطارات  
 المتوسط األبيضيسود شمال الجزائر مناخ سواحل البحر  المناخ:

معتدل صيفا ممطر وبارد شتاء ويسود الجنوب المناخ 
  حار صيفا شديد البرودة شتاء.الصحراوي

 الحرارة
وبين شتاء درجة 15.5 بين الشمال في الحرارة درجات تتراوح 

. الرطوبة نسبة ارتفاع مع صيفا درجة 30 إلى 20

 النتقاالتا
داخل الجزائر العاصمة لغير المقيم تتم باستخدام سيارات األجرة 

 وهى محدودة ويفضل التأكيد عليها مسبقا أو فور الوصول.

 الفنادق
 يفضل لذلك الكافي بالعدد متوافرة ليست المناسبة الفنادق
 فترات في وخاصة كافية بفترة الحضور قبل حجزها على التأكيد

. المماثلة واالقتصادية التجارية والمناسبات المعارض إقامة

بين مصر والجزائر  رحالت الطيران
 يومية طوال األسبوع رحلة :للطيرانمصر 

 الجمعة. األربعاء، االثنين، :الجـزائـرية
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 التجارة الخارجية للجزائر:  
 

مقدمة   

 مع معظم دول العالم ٢٠١٥تشير البيانات الرسمية للسطات الجزائرية الى تراجع التجارة الخارجية للجزائر  عام  -
الخارجي نتيجة الى انخفاض أسعار النفط والغاز بسبب زيادة اإلنتاج والعرض العالمي ،  وتداعيات هذا االنخفاض 

السلبية على موارد الدولة حيث تراجعت إيرادات الجزائر وتآكل جزء كبير من احتياطي النقد االجنبى لها الى حدود 
 ، مما دفع الحكومة إلى تقليص بنود موازنتها ، وتخفيض الرواتب ، وتقليل الدعم ٢٠١٥ مليار دوالر بنهاية عام ١٥٣

أظهرت أحدث بيانات رسمية للتبادل التجاري بين مصر  وعلى كل األحوال فقد عن المواد االستهالكية األساسية، 
 مليون دوالر . ١٠٣٥ إلى حوالي  ٢٠١٥والجزائر عن وصول حجم التجارة بين البلدين عام 

% من إجمالي الصادرات ٩٥% من موارد الموازنة العامة ، كما يشكل النفط والغاز ٦٠وتمثل إيرادات  الطاقة  -
الجزائرية ،  وتجد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا صعوبة في زيادة اإلنتاج نظرا لهبوط إنتاجية الحقول 

 جاهده لجذب االستثمارات  تعمللجزائرويرى المسئولون أن االقديمة ونقص االستثمارات األجنبية لضخ إنتاج جديد ،
يرى العديد من المستثمرين أن شروطها غير جذابة وأن اإلجراءات فى حين األجنبية من أجل دعم قطاع الطاقة، 

 .الحكومية أشد تعقيدا بالمقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط في المنطقة
تتزايد مخاوف الجزائر كلما تهاوت أسعار النفط، بسبب وجود استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمول من إيرادات  -

النفط و وكذلك بسبب ارتفاع تكلفة األعباء االجتماعية ، وعلى مدى شهور طويلة توقع المراقبون ان احتياطي النقد 
األجنبي الضخم يمكنه ان يحمى  البالد من انهيار أسعار النفط غير أن الواقع العملى قد أكد على أن  األزمة  

االقتصادية أصبحت على األبواب فى ظل التآكل السريع لهذا االحتياطي ، و أصبح على الجزائر أن ترسم لنفسها 
مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في مزيد من وسائل تقييد األنفاق العام المرتفع دون التأثير على موازنة الرعاية 

االجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق ، وتفرض بطبيعة الحال 
محاولة اإلبقاء على انخفاض األسعار ضغوطا على نظام اقتصادي يعتمد باألساس فى موارده على إيرادات صادرات 

الطاقة فقط دون تنوع فى الموارد ، والدعم الحكومي الكبير لألسعار من اإلسكان الشعبي إلى القروض الرخيصة ، وهو 
الدعم الذي ساعد الجزائر حتى االن على  تفادي موجات الربيع العربي التي شهدتها الدول المجاورة إليها ، وتحقيق 

التوازن المطلوب أمر بالغ األهمية والصعوبة في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من االستثمارات الخارجية 
  في المائة من ايرادات الدولة .٦٠للمساهمة في زيادة انتاج الطاقة الذي يمثل مصدر 

سبق وان أكد السيد  رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سالل تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام  -
يشمل معظم القطاعات باستثناء الطاقة والصحة والتعليم ، وقال سالل إنه تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد 

خطوط ترام وسكك حديدية في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خالل قروض مصرفية ال من خالل 
 .موازنة الدولة مباشرة
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 Algeria parliament approves 2016 budget, energy priceوافق البرلمان الجزائري   -
increasesخالل جلسة صاخبة، على زيادات في أسعار البنزين 2015نوفمبر  30 الموافق    مساء االثنين ،

، وذلك في محاولة حكومية لمواجهة 2016والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعمة ضمن ميزانية الدولة لعام 
 .التراجع الحاد في إيرادات الطاقة

وتعتبر هذه هى الزيادات األولى لألسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات ، ومن المنتظر  أن تتراجع  -
 مليار ٢٦ مليار دوالر هذا العام، على أن تواصل التراجع إلى حدود ٣٤% لتصل إلى ٥٠إيرادات الجزائر من الطاقة 
 .دوالر خالل السنة المقبلة

ويرى المسئولون إن االحيتاطيات األجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة ، سيساعدانها على مواجهة تحدي  -
%، وذلك بعد سنوات من زيادة اإلنفاق ٩ خفض اإلنفاق ٢٠١٦انخفاض أسعار النفط ، ويتضمن قانون ميزانية 

 مليار دوالر ٤.٥ حوالى ٢٠١٥الحكومي ، وفقا لبيانات البنك الدولي فقد بلغت الديون الخارجية للجزائر عام 
 المرتبة حاليا% ، وتشير بعض التقارير الى أن الجزائر تحتل ١١ حوالي ٢٠١٥أمريكي ، كما بلغت نسبة البطالة لعام 

 مليار ١٥٣ بين أكبر االقتصاديات العالمية من حيث إجمالي االحتياطيات من النقد األجنبي حيث بلغت حوالى ١٨
 .٢٠١٤ بالمائة كان عليه نهاية عام ٢٠  رغم انخفاضه بنسبة اكبر من ٢٠١٥دوالر  بنهاية عام 

 تريليونات دوالر تمثل ٣.٢٣المرتبة األولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد األجنبي بنحو  حاليالصين وتحتل ا -
 تريليون دوالر تمثل ١.٢٥ها اليابان بنحو ي بالمائة من إجمالي االحتياطيات العالمية من النقد األجنبي، تل٢٧ما نسبته 
 مليار دوالر تمثل ما نسبته ٦١٦ بالمائة من إجمالي االحتياطيات العالمية، ثم تليها السعودية بنحو ١٠.٤ما نسبته 

 بالمائة من اإلجمالي ٥.١ مليار دوالر تمثل ٦٠٥ بالمائة من إجمالي االحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو ٥.٢
 مليار دوالر ٣٧٢ بالمائة من اإلجمالي العالمي، ثم روسيا بنحو ٣.٦ مليار دوالر تمثل ٤٢٦العالمي، ثم تايوان بنحو 

 بالمائة من اإلجمالي، ثم ٣.١ مليار دوالر تمثل ٣٦٧ بالمائة، وجاءت كوريا في المرتبة السابعة بنحو ٣.١تمثل نحو 
 بالمائة من ٣مليار تمثل  357 بالمائة من اإلجمالي، ثم هونج كونج بنحو ٣ دوالر تمثل ٣٥٨البرازيل بنحو 

 . بالمائة من اإلجمالي٢.٩ مليار دوالر تمثل ٣٥٢اإلجمالي، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بنحو 
كما أعلنت الحكومة الجزائرية بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية ، وإنها  عازمة على إصالح نظام الدعم-  على  -

مدى األعوام القليلة المقبلة - الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء ، ويباع البنزين حاليا 
 دينارا ، وبموجب القانون الجديد للموازنة ، ١٣ سنتا أميركيا) للتر والديزل بسعر ٢٢ دينارا حوالي (٢٣.٦٠بسعر 

  ستة دنانير، والد يزل دينارا واحدا فقط، لتفادي اإلضرار بقطاعات ٢٠١٦ارتفع سعر البنزين اعتبارا من أول يناير 
%. وستطبق ١٧% حاليا إلى ٧النقل والزراعة ، كما زادت ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 

 هذه الضريبة أيضا على خدمات إنترنت الجيل الثالث. 
 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع و  ١٩ بالمائة بدال من ٢٣تم رفع معدل الضريبة على أرباح الشركات الى   -

 . بالمائة للشركات الناشطة في التجارة و الخدمات٢٥األشغال العمومية و السياحة والى 
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 :االتفاقيات الدولية للجزائر- 

عضوية الدولة في أهم المنظمات 

الدولية 

تعد الجزائر عضوا في العديد من المنظمات االقتصادية 

 ومازالت الدولي،الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

  منظمة التجارة العالميةإلىالمفاوضات جارية لالنضمام 

)WTO.( 

أهم االتفاقيات التجارية مع الدول 
 التجارة الحرة واتفاقياتاألخرى 
FTA 

  األوروبي الجزائرياتفاق الشراكة ـ  -
The EU-Algeria Association 
Agreement 

 اعتبارا الفعلي ودخل حيز التنفيذ 2002 تم توقيعه عام  -
 خالل تجارة حرة منطقة إقامة، ويتضمن 1/9/2005من

) ، يتم 2017 ـ  2006(  عاما12فترة انتقالية تبلغ 
 للرسوم جزئي كلى أو إعفاء تطبيق فيخاللها البدء 

الجمركية والرسوم المماثلة على السلع والمنتجات ذات 
 األولى ، وقد طبقت بالفعل المجموعة األوروبيالمنشأ 

من القوائم السلعية(صناعية/زراعية) المعفاة  وبشكل 
 من الرسوم الجمركية وجارى تطبيقها بالفعل ، ويتم فوري

 اإلعفاءمتابعة تنفيذ االتفاق على عدة مراحل حتى يتم 
 .2017الكامل من الرسوم الجمركية بحلول 

 في الجزائر  بدأت : تفاق منطقة التجارة الحرة العربيةا -
قائمة ب  احتفظت ( إال 2009تطبيقه اعتبارا من يناير

 اإلعفاءات تستثنى من سلعي بند927سلبية تشمل 
 المنصوص عليها باالتفاق )
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  الخارجي التجارة الخارجية للجزائر مع العالم تطور: - 
 

 انخفاضا ملحوظا لحجم التجارة الخارجية للجزائر بشكل عام  مع دول العالم الخارجي بقيمة ٢٠١٥شهد عام  -

 ليصل إلى حوالي ٢٠١٥ مليار دوالر حيث تراجع حجم التجارة الخارجية للجزائر خالل عام 32تصل إلى حوالي  

 .٢٠١٤ مليار دوالر خالل عام ١٢١ مليار دوالر مقابل حوالي ٨٩

% من وراداتها  في ١٥.٩٧ مليار دوالر وبنسبة  ـ٨.٢٢حلت الصين في صدارة الموردين الى الجزائر  بحوالي  -

 مليار دوالر.  ٤.٨٢ مليار دوالر ثم ايطاليا ٥.٤٢ تليها فرنسا بحوالي ـ٢٠١٥

 مليار دوالر لعام ٦٢.٩٥٦ مليار دوالر مقابل ٣٧.٧٨٧ لتصل  إلى ٢٠١٥تراجعت صادرات الجزائر خالل عام   -

 مليار دوالر خالل ٥٨.٣٣٠ مليار دوالر، مقابل ٥١.٥٠١ لتصل إلى ٢٠١٥، كما تراجعت الواردات عام ٢٠١٤

  .٢٠١٤عام 

مليار دوالر  ٦٠.١٤٦ مليار دوالر مقابل ٣٥.٧٢٤ لتصل إلى ٢٠١٥تقلصت صادرات المحروقات خالل عام  -

 ٢.٨١٠ مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر لعام ٢.٠٦٣، كما انخفضت الصادرات خارج المحروقات إلى ٢٠١٤عام 

 من إجمالي الصادرات. % ٩٤.٥، حيث تشكل نسبة صادرات الجزائر من الطاقة حوالي  ٢٠١٤مليار دوالر عام 

)، فيما ٢٠١٤مليار دوالر عام  11 (مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر عام ٩.٣١٤انخفضت واردات المواد الغذائية إلى  -
 مليار دوالر عام ١٠.٣٣٤ مليار دوالر (مقابل ٨.٥٩٧تراجعت واردات المواد االستهالكية غير الغذائية إلى 

٢٠١٤.( 
مليار  ١٢.٨٥ (مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر عام ١١.٩٨تراجعت واردات المواد الوسيطة والنصف المصنعة إلى  -

مليار دوالر ١٩.٦٢ (مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر لعام ١٧.٧) فيما بلغت واردات مواد التجهيز ٢٠١٤دوالر سنة 
 ).٢٠١٤عام 

 ٢.٨٧٩ مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر لعام ٢.٣٤٨شهدت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا حيث بلغت قيمتها  -
 مليار ١.٨٩١ مليار دوالر مقارنة بـ ١.٥٥١، كما تراجعت أيضاً واردات المواد الخام إلى ٢٠١٤مليار دوالر عام 

 .٢٠١٤دوالر لعام 
 مليار دوالر ١٨.٩٦١ مقابل ٢٠١٥ مليار دوالر عام ١٧.٠٤٦تراجعت واردات اآلالت والمعدات الصناعية إلى  -

 ٦٥٨ مقابل ٢٠١٥ مليون دوالر لعام ٦٦٣ في حين ارتفعت واردات االالت والمعدات الزراعية إلى ٢٠١٤عام 
 . ٢٠١٤مليون دوالر عن عام 

 مليار دوالر على الرغم من تراجع الفاتورة اإلجمالية لواردات ١.٤١احتلت واردات السيارات الصدارة بقيمة  -
، كما حلت واردات التجهيزات الخاصة بالمحركات وتجهيزات إنتاج الطاقة  فى المرتبة % ٣٥.٤السيارات بنسبة 

%، فى حين ان  التراجع لم يصل الى تجهيزات الهاتف التي شهدت ٢٥.٧ مليار دوالر مع تراجع بـ١.٢٦الثانية بــ
 . مليار دوالر١.٢١% حيث بلغ اإلجمالي ١٦.٣٢زيادة بنسبة 
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% من ١٨.٠٩%من فاتورة الواردات من حيث القيمة و١٥.٣٧ مليار دوالر بما يعادل ٩.٣١بلغت فاتورة الغذاء  -
 مليار ٣.٥٤ ، كما بلغت واردات الحبوب والسميد والدقيق حوالى ٢٠١٥حيث إجمالي واردات البالد في العام 

 مليار دوالر بتراجع ١.١٧%  ، وبلغت واردات الحليب ومشتقاته ٣.٨دوالر، بتراجع طفيف لم يتجاوز حوالي 
  ، كما .%١٧.٥١ مليون دوالر بتراجع قدره ٧٥١.١٢، وحلت واردات السكر ومشتقاته %٤٧.٧٧قدره بـ

 .  مليون دوالر٣٨٦.٢٣% لتبلغ ٤.٢٥شكلت واردات الحبوب الجافة زيادة بـ
 مليار ٤.٦٢ مليار دوالر مقابل فائض  قدره ١٣.٧١ عجزا قدره ٢٠١٥أظهر الميزان التجاري للجزائر خالل عام  -

 وذلك بسبب انخفاض قيمة صادراتها وتراجع حصيلتها، و طبقا لنفس البيانات فإن قيمة ٢٠١٤دوالر خالل عام  

%  خالل عام ١٠٧ مقابل ٢٠١٥% من تكلفة الواردات خالل عام ٧٣.٣الصادرات لم تستطع تغطية سوى 

٢٠١٤.  

أ . يوضح الجدول التالي تطور حجم التبادل التجاري بين الجزائر ودول العالم الخارجي خالل 
  طبقا لبيانات الجمارك الجزائرية .٢٠١٥ / ٢٠١٤عام 

 

 

 

 

 

 

 القيمة بالمليار دوالر ٢٠١٤ ٢٠١٥
 واردات الجزائر ٥٨.٣٣٠ ٥١.٥٠١
 صادرات الجزائر ٦٢.٩٥٦ ٣٧.٧٨٧

 (-) ١٣.٧١   (+) ٤.٦٢٦  فائض الميزان التجاري 

 (%) نسبة التغطية ١٠٧ ٧٣.٣
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دينار جزائري دوالر   (%) دينار جزائري دوالر  (%)

المواد الغذائية 886,659 11,005 18.79 935,578 9,314 18.08

الطاقة ومواد التشحيم 231,948 2,879 4.91 235,911 2,348 4.56

المنتجات الخام 152,335 1,891 3.23 155,759 1,551 3.01

منتجات نصف مصنعة 1,035,447 12,852 21.94 1,203,576 11,982 23.27

االت و معدات زراعية 52,991 658 1.12 66,655 663 1.29

االت و معدات صناعية 1,527,689 18,961 32.37 1,712,243 17,046 33.10

مواد استهالكية (غير 
الغذائية)

832,630 10,334 17.64 863,579 8,597 16.69

االجمالي 4,719,699 58,580 100 5,173,301 51,501 100

دينار جزائري دوالر  (% ) دينار جزائري دوالر  (% )

المواد الغذائية 26,053 323        0,51 23,520 234         0,62

الطاقة ومواد التشحيم 4,857,699 60,304  95.89 3,587,974 35,724    94,54

المنتجات الخام 8,818 109        0,18 10,633 106         0,28

منتجات نصف مصنعة 170,816 2,121    3,37 170,075 1,693      4.48

االت و معدات زراعية 133 2            - 45 1             -

االت و معدات صناعية 1,306 16          0.03 1,756 18           0.05

مواد استهالكية (غير 
الغذائية)

846 11          0.02 1,136 11           0.03

االجمالي 5,065,671 62,886 100 3,795,139 37,787 100

2014 2015

الواردات الجزائرية
2014

يوضح الجدول التالي  هيكل صادرات و واردات الجزائر مع العالم الخارجي خالل الفترة 2014/ 2015    ب - 

2015

        القيمة بالمليون دوالر

    القيمة بالمليون دوالر

الصادرات الجزائرية
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القيمة بالمليون دوالر
أهم الدول المستوردة من الجزائر القيمة  (% )

إسبانيا 6,565 17,37 31,15 -
إيطاليا 6,167 16,32 25,61 -
فرنسا 4,921 13,02 29,18 -

بريطانيا العظمى 2,883 7,63 47,81 -
هولندا 2,281 6,04 55,30 -
تركيا 2,071 5,48 21,61 -

الواليات المتحدة االمريكية 1,977 5,23 59,04 -
البرازيل 1,393 3,69 49,78 -
بلجيكا 1,282 3,39 55,25 -
البرتغال 1,009 2,67 42,93 -
تونس 856 2,27 45,44 -
كندا 748 1,98 51,68 -
كوريا 671 1,78 37,05 -

المغرب 667 1,77 45,37 -
اليابان 602 1,59 52,15
المجموع 34,093 90,22
االجمالي 37,787 100 %

القيمة بالمليون دوالر
أهم الدول المصدرة الى الجزائر القيمة  (% )

الصين 8,223 15,97 0,23 -
فرنسا 5,420 10,52 14,44 -
إيطاليا 4,828 9,37 4,26 -

إسبانيا 3,934 7,64 21,79 -

ألمانيا 3,382 6,67 11,07 -

الواليات المتحدة االمريكية 2,710 5,26 5,48 -

تركيا 2,036 3,95 4,59 -

األرجنتين 1,281 2,49 33,76 -

كوريا الجنوبية 1,171 2,27 28,03 -

البرازيل 1,146 2,23 17,08 -

الهند 1,114 2,16 6,86 -

هولندا 922 1,79 13,18 -

بريطانيا العظمى 903 1,75 37,60 -

روسيا 842 1,36 60,99

بلجيكا 834 1,62 9,45 -
المجموع 38,746 75,23
االجمالي 51,501 100 %

(% نسبة التغيير (

(% نسبة التغيير (

ج - يوضح الجدول التالي  اهم شركاء الجزائر 2015 
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   األوروبي واالتحاد عالقات الجزائر : 

% من ٦٨.٢٨حجم  وارداتها ،  وحوالي  % من٤٩.٢١يظل االتحاد األوربي أهم شريك تجارى للجزائر، بحوالي ـ -
 .الصادرات

% لتبلغ من ١٤.٦ تراجعا من حيث القيمة بنسبة ٢٠١٥شهدت الواردات الجزائرية من االتحاد األوروبي لعام  -
 ، و فيما يتعلق بالصادرات ٢٠١٥  مليار دوال عام ٢٥.٣٤  إلى حوالي ٢٠١٤مليار دوالر عام   ٢٩.٦٨

 . مليار دوالر١٤.٥٨% لتصل إلى  ٣٦.١الجزائرية  إلى االتحاد االوروبى فقد تراجعت بحوالي 
 ..%١٣.٠٢% ثم فرنسا بحوالي ـ١٦.٣٢.% تليها ايطاليا بحوالي ـ١٧تمثل اسبانيا أول شريك للجزائر بنسبةـ -
% و ٩.٣٧% ثم ايطاليا واسبانيا بحوالي ـ١٠.٥٢من حيث الموردين للجزائر تحتل فرنسا الصدارة بحوالي ـ -

٧.٦٤%.. 
% في مجال الواردات ١٤.٢٨تحتل منظمة األمن والتعاون المرتبة الثانية بعد االتحاد األوروبي بحوالي ـ -

 مليار دوالر مع هذه الدول  5.43  مليار دوالر إلى ١٠.٣٤% في مجال الصادرات التي تراجعت من ١٤.٣٦و
 ..%٤٧.٥٣أي بتراجع يقدر بحوالي ـ

  مليار ١٤.٣٩ مليار دوالر إلى ١٧.٦٨سجلت عمليات التبادل التجاري بين الجزائر والدول األسيوية تراجعا من  -
 .%١٨.٦دوالر وبـنسبة 

 
-The EU  بىوتطبيق بنود اتفاقية الشراكة مع االتحاد االور  2005سبتمبر األول من  فيبدأت الجزائر  -

Algeria Association Agreement   البنود األساسية لالتفاق :يليو نوجز فيما - 
 

 تجارة حرة   منطقة إقامةFREE TRADE AREA  بين الطرفين طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية
WTO كحد أقصى  وذلك من تاريخ سريان االتفاق ، / 2017 2006 عاما ( 12 التتعدى خالل فترة انتقالية (

 للرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل على السلع والمنتجات جزئييتم خاللها البدء بإلغاء كلى أو تخفيض 
  بحيث يتم تدريجيا اإللغاء الكامل لتلك الرسوم خالل الفترة المشار إليها عاليه ، وقد تحدد األوروبيذات المنشأ 

 ـ 2008 أعوام ( 5) ، 2008 ـ 2006لتنفيذ ذلك فترات زمنية متفاوتة حسب نوعية المنتجات منها عـــامين ( 
  .2017 حتى أي عاما 12 ) وبحد أقصى 2012

 
  للرسوم الجمركية على نوعية المجموعة السلعية ، ودرجة التصنيع التدريجيتعتمد معايير اإللغاء الكلى أو التخفيض 

 بندا 2076لكل منتج وقد تم اإللغاء الكلى للرسوم على قائمة من الخامات والمنتجات األولية الصناعية تضمنت 
 صادراتنا في باالتفاق ) وقد تضمنت بنودا هامة مما له مثيل ٢وذلك اعتبارا من بدء سريـــان االتفاق ( الملحق رقم 

 ، منها علي سبيل المثال : أسالك النحاس واالسمنت بأنواعه ومنتجات الحديد الجزائري السوق إلىالحالية 
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والصلب مثل المواسير ـ القطاعات ـ األسالك ـ صفائح وكذلك منتجات االلومنيوم من السلندرات واألقراص ، 
  .الخامات الكيماوية  مثل كربونات الكالسيوم ، والتعدينية مثل رمل السيليكا 

 
  بندا) وتتراوح الرسوم الجمركية 1102 (  للرسوم الجمركية للمعدات واآلالت الصناعية والزراعـــية التدريجيالـخفض 

 كذلك تم تحديد قائمة للمنتجات ،2013 ـ 2008 من أي سنوات 6 % وذلك على مدى 15 ـ 5عليها من 
 .2017 ـ 2008 عليها خالل الفترة من التدريجي بندا حيث يتم التخفيض 1964الصناعية تضم 

 
  بند ) ومنتجات الصيد  50 بند ) والمنتجات الغذائية المصنعة (114 قوائم تتعلق بالسلع الزراعية ( ٣صدرت 

 %) اعتبارا من بدء سريان 100 الي 20 لتخفيضات تتراوح بين (فوري خضعت بشكل والتي بند ) 87 ( البحري
 مثل البقول والبهارات باإلضافة الجزائري السوق إلى صادراتنا فياتفاق الشراكة ،وتضمنت القوائم بنودا مما له مثيل 

  مثل منتجات الحلويات والشيكوالتة.الجزائري بدأت تظهر بالسوق التيإلى بعض األصناف من المنتجات الغذائية 
 
  تطبيق نظاما للحصص على بعض القوائم السلعية  الملحقة باالتفاق وتشمل منتجات صناعية و زراعية وغذائية ويتم

 ستخضع للتخفيضات الجمركية ( كلية ـ جزئية ) من كل صنف ، بحيث يتم التعامل التيمن خالله تحديد الكميات 
 مع ما يزيد عن تلك الحصص وفقا للقواعد الجمركية العامة .

 
  بعدم إدخال أية رسوم جمركية أو رسوم مماثلة جديدة على المبادالت مع الجزائرييتضمن االتفاق التزام الجانب 

  أو زيادة قيمة أية رسوم عن تلك السارية عند بداية تنفيذ االتفاق .األوروبياالتحاد 
 
 ) بداية من  100 % بنسبة جمركي يسرى عليها إعفاء التيبنود الصادرات األوروبية للجزائر ) يتضمن ٧مرفق رقم 

 . 2005تطبيق االتفاق فى سبتمبر 
 

 
 
 
 التبادل التجاري بين الجزائر والدول العربية  : 

 

 ليصل إلى ٢٠١٥شهد حجم التبادل التجاري بين الجزائر والدول العربية ماعدا دول المغرب العربي تراجعا لعام  -
 . ٢٠١٤ مليار دوالر عام ٢.٦٤٦ مليار دوالر مقابل ٢.٥٤٠حوالى 

 مليار دوالر خالل عام ١.٩١شهدت واردات الجزائر من الدول العربية باستثناء دول المغرب تراجعا لتصل إلى  -
 كما انخفضت أيضا , % ٢.٥٥  (-) ، وبانخفاض نسبته٢٠١٤ مليار دوالر لعام ١.٩٦ مقارنة بحوالي ٢٠١٥
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 لتصل ٢٠١٥ حيث تراجعت واردتها خالل عام % ٨.٦٧  (-)واردات الجزائر من بلدان المغرب العربي بنسبة 
 .٢٠١٤ مليون دوالر لعام ٧٣٨ مليون دوالر مقابل ٦٧٤إلى 

 حيث وصل إلى حوالي ٢٠١٥تراجع حجم التبادل التجاري بين الجزائر ودول المغرب العربي تراجعا أيضا لعام  -
 .٢٠١٤ مليار دوالر عام ٣.٨٠٣ مليار دوالر مقابل ٢.٢٨١

نرى إنه بالرغم من ان البلدان العربية قد قطعت شوطاً ال يستهان به في ميدان التعاون التجاري رغم المعوقات التي  -
يتعين تذليلها، حيث إنه  ال بد في الوقت ذاته من تكثيف الجهود الرامية إلى إنشاء اتحاد جمركي عربي، إذ من دونه 

ال يتصور قيام سوق مشتركة الحقا تكتفي بتحرير التجارة البينية وتوحيد الرسوم الجمركية فقط ، بل يتطلب االمر 
 .كذلك حرية واسعة النتقال رؤوس األموال بين األقطار العربية وتنسيق السياسات االقتصادية

 
 
 
    :االستثمارات األجنبية فى الجزائر
 

 - یتضمن الجدول التالي بیان اھم الدول المستثمرة بالجزائر .
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  االستثمارية المشاريع كما يتضمن الجدول التالي تصنيف أنشطة -
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المصدر:- الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار      
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 الجزء الثاني
 
 
 
 

 العالقات الثنائية بين مصر و الجزائر
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  : اإلطار التعاقدي بين البلدين -أ

 
 تاريخ التوقيع۱ االتفاقية

 ٩/١٠/١٩٩٢  التصديق :           ١٠/١٩٩١ /١٥ التوقيع :  اتفاق تجارة
 ١٩/٧/١٩٩٣.             التصديق ١٥/١٠/١٩٩١التوقيع :  اتفاق التعاون االقتصادى والفنى

 ١٩/٧/١٩٩٣.             التصديق ١٥/١٠/١٩٩١التوقيع : اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي 

اتفاق النقل البحرى 
 ١١/٤/١٩٩٥التوقيع:

 لجنه مالحيه مشتركه وعقدت دورتين إطارهوتم التصديق عليه من الجانبين ، وأنشأت فى 
 حتى تاريخه . أشغالهامن 

اتفاق النقل البرى وعبورالمسافرين 
والبضائع 

 ٢٤/١٠/١٩٩٥التوقيع: فى

اتفاقيه للتعاون فى مجالى السياحه والصناعات 
. ١١/٤/١٩٩٥التوقيع: فى  التقليديه

اتفاقيه التعاون االدارى للوقايه من 
المخالفات الجمركيه 

 ٣١/٧/١٩٩٦التوقيع : فى 
 الجزائري من الجانب ٢٧/٩/١٩٩٧وتم التصديق عليها فى

. ٢٠٠٣ ودخل حيز التنفيذ عام ٢٠٠١/ ١٧/٢التوقيعاتفاق لمنع االزدواج الضريبى 
اتفاقيه تشجيع وحمايه االستثمارات بين 

البلدين 
 . ٢٠٠٠ دخلت حيز التنفيذ عام ٢٩/٣/٩٧التوقيع :

 ١٢/١/٢٠٠٥موقع ودخل حيز النفاذ فى بروتوكول تعاون فى مجال االستثمار 
مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المراكز 

التكنولوجية 
٣/٣/٢٠٠٨ 

مذكرة تفاهم لتفعيل اتفاق النقل البحرى 
بين البلدين 

٣/٣/٢٠٠٨ 

مذكرة تفاهم فى مجال اقامة المعارض 
العامة والمتخصصة بين الهيئة العامة لشئون 

المعارض واألسواق الدولية  والشركة 
الجزائرية للتصدير والمعارض 

٣/٣/٢٠٠٨ 
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 منطقة التجارة الحرة العربية . 
 

 إعالن منطقة التجارة الحرة العربية في إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي في جامعة الدول العربية تم 
 وتشمل في ١/١/١٩٩٨كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي بدأ العمل بها بتاريخ 

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، العراق، سلطة  "  وهى  ، ) دولة عربية١٧عضويتها (
 تطبيق الى الجزائر ثم انضمت  " عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن 

تتضمن   قائمة سلبيةبوضع  ، اال أن الجزائر قامت ٢٠٠٩البرنامج التنفيذي لهذه المنطقة اعتبارا من يناير 
 بند تعريفي جمركي مستثنى من اإلعفاء الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبعد ١٢٦٠

  لبعض قطاعاتها اإلنتاجية يتها حساسبدعوى  بند جمركي ٨٥٣ القائمة السلبية إلى  هذهالمراجعة تم تخفيض
  بند جمركي بدعوى ٩٢٧ قامت بتطبيق قائمة سلبية جديدة اكبر تضم ٢٠١٣اال أنها واعتبارا من أول أكتوبر 

ونود التنبيه إلي أن الحماية للمواد الغذائية والزراعية والمنسوجات والورق واألجهزة الكهربائية المنزلية ، 
صادرات الجزائر تنحصر في المحروقات و منتجات الحديد و الصلب و بالتالي فأنها ال تستفيد من مزايا 

  العربية .اإلعفاءات الجمركية من الدول

  تعامل السلع التي يتم تبادلها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة السلع الوطنية في الدول
العربية األطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية واألمنية، والرسوم 

 في إطار المنطقة الى أية قيود غير ايتم تبادلهوالضرائب المحلية.ووفقا لالتفاقية ال تخضع السلع العربية التي 
جمركية تحت أي مسمى كان وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .متابعة تطبيق ذلك في الدول األطراف

 بشؤون التجارة  المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي يضم في عضويته الوزراء العرب المعنيين يشرف
بإجراء مراجعة نصف سنوية لتقييم مدى التقدم في   أحكام منطقة التجارة الحرة حيث يقومقعلى تطبيالخارجية، 

المنازعات  ويتخذ القرارات الالزمة لمواجهة أية عقبات تعترض تطبيقها بما في ذلك فض تطبيق االتفاقية،
  .الناشئة بين الدول العربية في إطار تطبيق االتفاقية
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 بين مصر والجزائرالتبادل التجاري ب - 
  ٢٠١٥-٢٠١١يوضح الجدول التالي تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خالل الفترة . 

   القيمة بالمليون دوالر

 در :- مصلحة الجمارك الجزائريةالمص                                                                     
 

٢٠١٥*البيانات األولية لعام        
 
 

 إلى الجزائرلصادرات المصرية ّ ا-: 
 

 انخفضت الصادرات المصرية للجزائر خالل عام نفس وتيرة الواردات الجزائرية من دول العالم المختلفة فقد  على
 ٥٧٥.٧ مليون دوالر مقابل ٤٨٨ % لتصل إلى حوالي   ١٥.٢٧مليون دوالر بنسبة   ٨٧.٧ بحوالي ٢٠١٥

 ، ومما الشك  فيه ان انخفاض عائدات البترول أثر بشكل مباشر على تجارة الجزائر ٢٠١٤مليون دوالر من عام 
وأدت الى قيامها بترشيد وارداتها من كافة دول العالم عن طريق استخدام  تراخيص االستيراد  ، كما أن  الخارجية

 فى حالة نجاح الجهود إلعفاء السلع المصرية أو بعض منها من القائمة السلبية  بالشكصادراتنا سوف تتضاعف
 التى تفرضها الجزائر على وارداتها من الدول العربية.

 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ البيان

 ٤٨٨ ٥٧٥.٤ ٤٨٧.٧١ ٣٨٤.٥٢ ٤٤٣.٤١ الصادرات المصرية

 ٥٤٧.١ ٤٧٩.٧ ٥٧٧.٦٦ ٧٦٤.٩٥ ٦٨٥.٢٢ الواردات  المصرية

 ١٠٣٥.١ ١٠٥٥.٤ ١٠٦٥.٣٧ ١١٤٩.٤٧ ١١٢٨.٦٣ حجم التجارة

 ٥٩.١(-)  ٩٥.٧(+)  )٨٩.٩٤-( )٣٨٠.٤٦-( )٢٤١.٨١-( الميزان التجاري
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  :- ٢٠١٥يوضح الجدول التالي أهم بنود الصادرات المصرية إلى الجزائر خالل عام  -
 مسلسل البند الجمركى السلعة القيمة ( مليون دوالر) النسبة %

 )١( 74081100 أسالك نحاس ٦٧.٧ ١٣.٨٨
 )٢( ٢١٠٦٩٠١٠ محضرات غذائية لمرضى االورام ٦٣.٢ ١٢.٩٦

 )٣( ٠٧١٣٣٣٩٠ لوبيا أ وفاصوليا  عادية ٤٠.٣ ٨.٢٨
 )٤( ٧٣٠٨٩٠٠٠ غيرها ٣٦.٠ ٧.٣٩
 )٥( ٧٣٢١١١١٠ أجهز طبخ  تعمل بالغاز ٢٠ ٤.١٠
 )٦( ٨٤٧٤٣٩٠٠ آالت وأجهزة فرز وغربلة ١٢.٦ ٢.٦٠
 )٧( ٣٨١٧٠٠٠٠ ألكيل بنزين ١١.١ ٢.٢٩
 )٨( 49019900 كتب ومطبوعات ١١.١ ٢.٢٩
 )٩( ٩٦١٩٠٠١٩ مناديل  أخرى من ورق ١١.١ ٢.٢٨

٩.٧ ٢.٠٠ 
آالت غسيل جاف  تزيد سعة كل 

  جم١٠منها عن 
١٠( ٨٤٥٠٢٠٠٠( 

 )١١( ٢١٠٦٩٠٩١ محضرات غذائية ٧.٩ ١.٦٣

٧.١ ١.٤٦ 
تجهيزات للسفاالت أو لتدعيم 

 المداخل أو المنشآت
١٢( ٧٣٠٨٤٠٠٠( 

 )١٣( ٣٩١٨٩٠٠٠ أغطية ارضيات من لدائن اخرى ٦.٤ ١.٣٢

٥.٠ ١.٠٤ 
كابالت متحدة المحور وغيرها من 

 موصالت كهربائية م
١٤( ٨٥٤٤٢٠٠٠( 

 )١٥( 73219000 أجزاء ٤.٩ ١.٠١
 )١٦( ٣٩٠١١٠٠٠ بولى ايثلين ٤.٨ ٠.٩٩
 )١٧( ٨٥٢٨٧٢٩٠ أجهز ة أخرى لإلرسال التليفزيونى ٤.٦ ٠.٩٥
 )١٨( ٣٣٠٥٩٠٠٠ مستحضرات لتجعيد الشعر ٤.٣ ٠.٨٩

٤.٣ ٠.٨٨ 
موصالت كهربائية أخر جهد يزيد عن 

  فولت١٠٠٠
١٩( ٨٥٤٤٦٠٠٠( 

 )٢٠( ٨٤٥٠١٩٩٩ ىأالت اخر ٤.٢ ٠.٨٦
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 -: الواردات المصرية من الجزائر 

 
تحتل الصادرات الجزائرية لمصر بصفة عامة مرتبة متميزة  من حيث األهمية على  مستوي حجم صادراتها  -

 مليون دوالر ٦٧.٤  بحوالي ٢٠١٥االجمالية لدول العالم ،  وقد زادت الصادرات الجزائرية لمصر خالل عام 
  وذلك بسبب  استيراد ٢٠١٤ مليون دوالر فى عام ٤٧٩.٧ مليون دوالر مقابل ٥٤٧.١لتصل إلى حوالي 

 .LNGمصر  لعدد من  شحنات الغاز المسال الجزائرى 
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الصادرات المصریة الى الجزائر
)ملیون دوالر(
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الورادات المصریة من الجزائر
ملیون دوالر

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 



 

 %  منها)  فى سلع استيراتجية ٩٩ ( حوالى ٢٠١٥تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من الجزائر خالل عام  -
 هامة  يحتاجها السوق المصرى ( ثالثة بنود) على الوجه التالى :- 

 
 مليون دوالر   ٢٢٣.٢غاز  البوتاجاز الطبيعي المسال ( بوتان)     بحوالي مبلغ          •
 مليون دوالر  ١٦١.٣غاز طبيعي مسال                            بحوالي مبلغ          •
 مليون دوالر      ١٢٥.٩غاز طبيعى  ( بوربان )                      بحوالي مبلغ          •

 

 

 -: الميزان التجاري بين البلدين 
  مليون دوالر مقابل ٥٩.٣  ليبلغ ٢٠١٥ الميزان  التجاري بين مصر والجزائر عجزا خالل عام أظهر -

  الماضي. مليون دوالر فى  العام٩٦ حوالي فائض قدره
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الميزان التجارى بين البلدين
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  -: حجم التجارة بين البلدين
 

 مـليون دوالر ليصل إلى ما قيمته ٣٦.٦  بنحو ٢٠١٥حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خالل عام انخفض 

 .٢٠١٤عن  عام    مليون دوالر٩٥.٧ حوالي مليون دوالر مقابل ٥٩.١

 

   

 

 
 

 تعقيب المكتب-:  
 أهمية وضرورة قيام الوفد يرى المكتبفى ضوء الشكاوى المتعددة التى تثيرها الشركات المصرية المصدرة للجزائر 

المصرى فى جامعة الدول العربية بحث  السلطات الجزائرية على ضرورة دراسة إنهاء الحواجز غير الجمركية التي تمنع 

دخول السلع العربية والمصرية ( حصص االستيراد) ، وكذلك التخلص من القائمة السلبية  غير المعفاة من الجمارك 

 بند جمركى ) ،ومراجعة اإلجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويالت وتعقيدات فتح االعتمادات ٩٢٧(

المصرفية وتعدد الجهات اإلدارية المانحة لتراخيص االستيراد، فضال عن  إزالة التعقيدات الحدودية والمبالغة في 

 .المواصفات القياسية
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حجم التجارة بين البلدين

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 



 

  ج-االستثمار

:  االستثمارات المصرية بالجزائر

     طبقا ألخر إحصاءات الوكالة الوطنية لالستثمار بالجزائر فان االستثمارات المصرية فى الجزائر خالل الفترة من 

 3848 توفر حوالي دينار جزائري مليون 213,42 مشروع قيمة رأسمالها حوالي 25 بلغت حوالي 2015 حتى 2002

 1165مليون دينار جزائري وتوفر حوالي  195,43إلى خمسة مشروعات قيمة رأس مالها فرصة عمل، هذا باإلضافة 

 فرصة عمل، وعلى النحو الموضح بالجداول التالية:-

 

 ٢٠١٥ - ٢٠٠٢لك خالل الفترة ما بين ذاالستثمارات المصرية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و

 عدد فرص العمل القيمة بالمليون دينار جزائري عدد المشاريع مشاريع االستثمار
 ١٣٠٤ ١٥٨.٧٩٢ ٩ عن طريق الشراكة

 ٢٠٢٠ ٥٠٦٩٤ ١٤ استثمار أجنبي مباشر
 ٥٢٤ ٣٩٤١ ٢ استثمار متعدد الجنسيات

 ٣٨٤٨ ٢١٣.٤٢٧ ٢٥ المجموع
 

 توزيع االستثمارات المصرية المصرح بها حسب قطاع النشاط

 عدد فرص العمل القيمة بالمليون دينار جزائري عدد المشاريع قطاع النشاط
 ٨٨ ٣٧٢ ٣ البناء

 ٣١٨٩ ٢١٠.٨٧٨ ١٩ الصناعة
 ٤٠٢ ٢١٦٠ ١ النقل

 ١٦٩ ١٨ ٢ الخدمات
 ٣٨٤٨ ٢١٣.٤٢٧ ٢٥ المجموع
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 أهم الشركات المصرية المصرح بهىا لدى الوكالة المصرية لتطوير االستثمار

 عدد فرص العمل القيمة بالمليون دينار جزائري قطاع النشاط أهم الشركات
Sorfert Algerie ٧١٧ ١٥٢ صناعة األسمدة 

Societe Des Ciments 
De Zahana 

 ١٥٠ ٤.٩٤٣ صناعة االسمنت

El Sewedy Cables 
Algeria 

صناعة الكابالت 
 الكهربائية والهاتفية

١٢٨ ١.٧١٤ 

Algerian Bags 
Compagny 

 ٢٠ ٤٠٠ صناعة الورق

Arab Metals 
تحويل وتصنيع المعادن 

 غير الحديدية
١٥٠ ٣٠٠ 

 

 الجزائري: السوق د - اهم مالمح

  تلبية احتياجاتهم األساسية بل إلى المستهلكين ليس فقط نسمة وتطلعات مليون 38سوق كبير يبلغ تعداده أكثر من 

 وتطلعات شرائح منهم إلى الترف االستهالكي.

  يحتاج إلى مدخالت إنتاجية متنوعة من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية من تجهيزات متنامينشاط صناعي 

 ومعدات متنوعة 

  ضوء  وضع وتنفيذ خطط تنموية تتضمن مشروعات كبرى تشمل كافة القطاعات في اقتصاديتشهد الجزائر حركة نمو 

  طياته فرصا كبيرة للعمل الجاد.في يحمل الذياالقتصادية والخدمية األمر 

  اإلعفاءات الممنوحة للمنتجات العربية ومن بينها المنتجات المصرية . 

 
 قطاعات الجمارك، في ال مفر من التعامل معها واالصطدام بها خاصة التيالبيروقراطية الشديدة يتسم السوق الجزائري ب 

  المناقصات.فيالبت والغذائية، الرقابة الصناعية العمل، تصاريح 

  والخصوصية فى التعامل التى تتطلب من الشركات التعرف على اللوائح  يتسم النظام المصرفي فى الجزائر بالتحفظ

 إلى قادم عند دخوله أي عملة أجنبية بصحبة أيأهمية إثبات واالجراءات البنكية وااللتزام بها  ، وتجدلر االشارة الى 

 عملة أجنبية لم يسبق أي أن خروج االعتبار في منفذ الدخول من خالل استيفاء استمارة خاصة بذلك أخذا فيالجزائر 

 .تهريب للعملةإثباتها أمر غير مسموح به ويعتبر 
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  وهو أمر فرضته صالت التاريخ والجغرافيا ووجود جالية  بشكل وثيق مع األسواق األوروبيةيرتبط السوق الجزائري

المزايا والتفضيالت واإلعفاءات الممنوحة للمنتجات األوروبية من  ، فضال عن  أوروباخاصة فيجزائرية كبيرة بالخارج 

  حتى في  مما أعطى ميزة تنافسية كبيرة للصادرات األوروبية 2005 سبتمبر في بدأ تنفيذه الذيخالل اتفاق الشراكة 

 وهو تاريخ تطبيق الجزائر التفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وهو تطور 2009مواجهة الصادرات العربية حتى يناير 

 للقدرة التنافسية بينهما إال أن قيام الجزائر بفرض قائمة سلبية  تستثنى من اإلعفاءات النسبيكان  من شأنه التقارب 

  من شأنه الحد من هذا التقارب .2010 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اعتبارا من يناير فيالمنصوص عليها  

 بينما  وسكيكدة وبجاية بعضها مخصص لتصدير المحروقات كميناء أرزيو فى الجزائر  ميناء ١٧تم النقل البحري عبر ي،

  سفينة بحرية٧٤ويضم األسطول البحري   ، موانئ متعددة النشاطات وعنابة ، ووهران  ، تعتبر موانئ الجزائر العاصمة

 ، ويعتبر لنقل السكان والبضائع٣ منها لنقل المواد الكيماوية و٧ ناقالت للغاز السائل و٩ ناقالت للبترول و ٥، منها 

 النقل النهري منعدم النعدام المجاري المائية الصالحة للمالحة.

  فيمعظم المعامالت التجارية بالجزائر تتم باللغة الفرنسية ومن المشاكل التى قد تعوق تنمية التجارة بين البلدين أن 

اإلجراءات االستيرادية ير فى بطء وتأخ ، كما أن هناك حين أن الشركات المصرية تهتم باللغتين العربية واالنجليزية.

 وفتح االعتماد المستندية .

 

  للسلع االستهالكية إضافة %  30 للسلع الوسيطة والخامات و %  15 ، 5تتراوح معدالت الرسوم الجمركية  بين 

  األوروبيفيما عدا دول االتحاد   حسب نوع المنتجات % 17 ، 7إلى ضريبة قيمة مضافة نسبتها تتراوح بين صفر ، 

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.( هذا وتجدر إطار في 2009 ، والدول العربية منذ يناير  2005منذ عام 

 أن الجمارك الجزائرية أصدرت قائمة سلبية تشمل البنود السلعية التي تستثنى من اإلعفاءات المنصوص إلىاإلشارة 

 بند تشمل ٩٢٧ وقد تضمنت القائمة   ٢٠١٣ من أول أكتوبر  اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اعتبارافيعليها 

 اإلطالع للرسوم الجمركية عند دخولها الجزائر ، علما بأنه يمكن السلع العربيةمنتجات متنوعة مما يعنى خضوع هذه 

   .www.douane.gov.dzموقع الجمارك الجزائرية وهو :    من خالل على القائمة

  77 ) وهو حاليا الدوالر = المركزيسعر الصرف يتم تحديده من جانب الدولة يوميا من خالل بنك الجزائر (البنك 

   صرافة.دينار تقريبا وال توجد شركات أو منافذ 

 من الميزانية ٦٠لركيزة األساسية في االقتصاد الجزائري، حيث يمثل حوالي يشكل قطاع النفط والمحروقات ا %

تطمح الجزائر إلى التقليل من االعتماد  و% من إجمالي الصادرات٩٧% من الناتج اإلجمالي المحلي و٣٠العامة، و

تنمية  مع  والفواكهس للحد من استيراد المنتجات الزراعية كالحبوب والبطاطالزراعةعلى عوائد النفط بالتركيز على 

 الصناعي ، والقطاع .. كما للجزائر ثروات طبيعية أخرى كالحديد والفحم واليورانيوم، أخرى كالتمر منتجاتتصدير 

 تلبية احتياجاته على االستيراد من الخارج ، إال أنه يجب في وفى بداياته ويحمل فرصا كبيرة ويعتمد وناشئضعيف 
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التنويه إلى أن السلطات العليا بدأت مؤخرا توجيه اهتمامها نحو هدف إقامة صناعات متنوعة تسد احتياجات السوق 

 للحد من تدفق الواردات خاصة من السلع النهائية . 

  ويتضمن مدنا ومناطق صناعية موزعة -  اكبر دولة عربية من حيث المساحة  مترامي اإلطراف -  الجزائريالسوق

 كم ويفضل 1000 إلى بعضها في والية ) والمسافات بينهما بعيدة نسبيا وتصل 48بمختلف الواليات الجزائرية ( 

. الداخلي بينها بالطيرانالتنقل 

  الـمعارض  المتخصصة  بالجزائر  في السوق وكذا المشاركة في مع الناشطين الشخصيتعد الزيارات الميدانية والتواصل 

 من أهم وسائل التسويق الهامة بالجزائر .

 

  مصر تكاد تقتصر على بند غاز البوتان والزيوت النفطية  وتستورده إلى االعتبار أن الصادرات الجزائرية فيأخذا 
 مع الجزائر خارج نطاق المحروقات يكاد يكون فى اتجاه واحد فى شكل التجاريجهات مصرية عامة ، لذا فإن التعامل 

 فرص متاحة أمام الصادرات المصرية لتلبية احتياجات هذا السوق الهام.
  لها التي السلع المصرية  هذا السوق ويمكن تحديدفي تظل أمام الكثير من السلع المصرية فرصا للتواجد 

  :يلي أكبر من غيرها فيما الجزائريفرص بالسوق 
  العصائر والكيماويات. من الخامات والمواد األولية وخاصة من مركزات اإلنتاجمستلزمات 
  الهياكل المعدنية الهندسية،أجزاء وقطع غيار األجهزة الكهربائية المنزلية و السلع  
  الصناعياآلالت وخطوط اإلنتاج. 
 .أجزاء األثاث  غير كامل التشطيب 
 .شفرات الحالقة والبطاريات الجافة 
  المصنعة.السلع الغذائية 
   مواد ومستلزمات اإلنشاءات

 الينفى الجزائري منها له فرص جيدة بالسوق المصري أن اإلنتاج باعتبارهذا ويجب التنويه إلى أن ذكر  السلع المشار إليها 
 بالنسبة لمنتجات المالبس  والمفروشات والصناعات الجلدية  فتواجه أما ، اآلسيويوجود منافسة يعتد بها من اإلنتاج 

إضافة إلى  المنافسة اآلسيوية المنافسة   التركية  والسورية . 
  شخصية مباشرة مع المتعاملين اتصاالت وتكوينالقيام بزيارات ميدانية للتعرف على طبيعة السوق عن قرب 

 األغلب يتعامل بالطرق التقليدية باإلضافة إلى عدم توافر في مازال الذي ظل طبيعة هذا السوق فيالمستهدفين خاصة 
 عدم دقة المعلومات المتوافرة عن مجريات السوق بالدرجة الكافية وهى فيعنصر الشفافية بدرجة مناسبة وهو أمر ينعكس 

سمات تزيد من أهمية الزيارات الميدانية . 
 
  الجزائر سنويا أحد أهم مجاالت االتصال بالسوق في تقام التي المعارض المتخصصة  فيتعتبر المشاركة 

 . والوقوف على مستجداته حيث يقام سنويا بالجزائر العديد من المعارض المتخصصة الجزائري
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  المشاركة فى بعض  المناقصات فى بعض االحيان تقتصر أهمية المشاركة فى المناقصات المطروحة وان كانت
وتعطى مزايا فى السعر لعروض على الشركات الوطنية والبعض اآلخر يسمح فيها بالمشاركة للشركات الوطنية والدولية معا 

  فى المئة .٢٥للشركات الوطنية المشاركة فى العطاءات  تصل الى 
  المناقصات الدولية :   ـ 

 على بيانات ومعلومات عن المناقصات الدولية التي تقوم باإلعالن  اإلطالع       يمكن  

عنها الجهات الجزائرية من خالل  االشتراك في النشرات التالية :  

 واإلشهار: الوطنية للنشر) ويمكن االتصال بالمؤسسة BOMOP     -النشرة الرسمية للمناقصات الدولية (

 شارع بشير عطار – ساحة أول ماي – الجزائر ١العنوان : 

 ٠٠٢١٣٢١ ٦٦٥٨٧١الهاتف : 

 ٠٠٢١٣٢١ ٦٦٦٦٨٧الفاكس : 

 www.anep.com.dz   الموقع  :

 من:- كذلك يمكن المشاركة في المناقصات الدولية التي يطرحها كل 

 (في كافة قطاعات البترول والغاز الطبيعي ). المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك 
 (سونلغاز) المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز. 

 

 على baosem يورو ويمكن االتصال ب 600 وتبلغ تكلفة االشتراك السنوي Baosemوذلك من خالل نشرة 
النحو التالي :  

  ٠٠٢١٣٢١ ٣٦٩٢٢٢/٣٦٩٢٣٦الهاتف : 
  ٠٠٢١٣٢١ ٣٦٠٧٧٧الفاكس : 

            www.baosem.com           
 abonnement@baosem.com         االيميل : 

 
 

 المرفقات

 

 .بیانات السفارة والمكتب التجارى .�

 . قائمة بالفنادق الجزائریة.�

 ���� بیان بالمعارض المقامة عام  .�
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  بیان بمكاتب االستشارات القانونیة.�

 . بیان بعض الصحف الجزائریة.�

 مواقع حكومیة  وروابط ھامة بالجزائر...�

بدایة  %��� بنود الصادرات األوروبیة للجزائر التى یسرى علیھا اعفاء جمركى بنسبة  .�
  .(ANNEXE 2)  ����من تطبیق االتفاق فى سبتمبر 

 

 

  )� مرفق ( 

 

 السفارة المصریة بالجزائر : ـ                      

 

 / حیدرة   شارع عبد القادر قادوش �            العنوان :              

  ������� ������  /������  /������                         الھاتف :

 ������� ������                         الفاكس : 

 

  : مكتب التمثیل التجاري                        ـ 

  شارع الھجار- حیدرة��                       العنوان : 

 ������� ������                       الھاتف : 

  ������� ������                       الفاكس : 

  Algiers@tamseel-ecs.gov.eg                       االیمیل : 
 

 

 

 

 

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 



 

 )�مرفق (

 

 الفنادق الجزائریة

�������كود الدولة :   

 

االسعار بالدینار 
 الجزائرى

 اسم الفندق تلیفون فاكس/ ایمیل

 ۲۷۰۰۰ الى ۲٤۰۰۰من 
 غرفة مفردة

  غرفة مزدوجة۳۰۰۰۰

۷۱۷۲۹۰ 
reservation@el-aurassi.com 

 االوراسى ۷٤۸۲٥۲
  نجوم )٥(

 غرفة ۲۸۰۰۰ الى ۲٤۰۰۰
 مفردة

 غرفة ۳۰۰۰۰ الى۲٦۰۰۰
 مزدوجة

693508 
691156 

reservation@chaineeldjazair.com 

 الجزائر ۲۳۰۹۳۳/34
  نجوم )٥(

  غرفة مفردة۲٦۰۰۰
  غرفة مزدوجة۳۱۰۰۰

377388 
deals.sheraton.com/Sheraton-Club-Des-Pins-

Hotel- 

  نجوم )٥شیراتون( 377777

  غرفة مفردة۳۱۰۰۰
  غرفة مزدوجة۳٥۰۰۰

219694 
Algiers.reservations@hilton.com 

 ٥(الجزائرالدولى 219696
 نجوم)ھیلتون 

 *قریب من المعرض
  غرفة مفردة30000
  غرفة مزدوجة34000

673142 
H1540-re@sofitel.com 

  نجوم)٥(سوفیتل  685210/11

  غرفة مفردة۲۳٥۰۰
  غرفة مزدوجة۲٦۰۰۰

245910 
H3173@accor.com 

  نجوم )٤(مركور 245970/78
 *قریب من المعرض

 غرفة ۱۱۰۰۰ الى ۱۰۰۰۰
 مفردة

  غرفة مزدوجة۱۲۰۰۰

736587 
safirhot@yahoo.fr 

  نجوم )٤السفیر( 735040

  غرفة مفردة۱۰۰۰۰
  غرفة مزدوجة۱۱۰۰۰

911820 
www.elbiar-hotel.com 

elbiarhotel@gmail.com 

  نجوم )٤االبیار( 916030

  غرفة مفردة۱۲٥۰۰
  غرفة مزدوجة۱۳٥۰۰

988001 
h5682@accor.com  

www.ibis.com/fr/hotel-5682-ibis-alger-  

 IBISفندق  988020
 *قریب من المعرض

  غرفة مفردة٦۲۰۰
  غرفة مزدوجة۸٥۰۰

202779   205577 
www.groupehotelsadghir.com 

 الفندق الكبیر( أدغیر) 215405
  نجوم )۳ (

 *قریب من المعرض
  غرفة مفردة۸٥۰۰
  غرفة مزدوجة۹٦۰۰

361011/12 
dardiafcheraga@dar-diaf.com 

www.dar-diaf.com 

  نجوم )۳دار الضیاف( 361010

 ۷۰۰۰ الى ٦۰۰۰من 
  غرفة مزدوجة۸۰۰۰

632156 
www.hotelsuisse-dz.com 

  نجوم )۳السویس( 631009

  غرفة مفردة۷۰۰۰
  غرفة مزدوجة۸۰۰۰

  نجوم )۳البیر االول ( 736506/07 738034
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 اسم الفندق تلیفون فاكس/ایمیل االسعار بالدینار الجزائرى
 غرفة ۷٥۰۰ الى ٦٥۰۰
 مفردة
 غرفة ۸٥۰۰ الى 7500

 مزدوجة

548701/02 
 contact@hotelhydra.dz 

 ۳فندق حیدرا( 548942/44
 نجوم)

  غرفة مفردة۸۰۰۰
  غرفة مزدوجة۸٥۰۰

373358 
www.hotelemir.com.dz/fr/Reservation 

  نجوم )۳االمیر( 361510

  غرفة مفردة٦۰۰۰
  غرفة مزدوجة۷٥۰۰

  نجوم )۳موفلندور( 54256٤ 542566

  غرفة مفردة٤۹۰۰
  غرفة مزدوجة٥٥۰۰

376161 
elmarsa@sidifredjhotels.com 

www.sidifredj-hotels.com 

  نجوم)۳(المرسى 376936

  غرفة مفردة٤۰۰۰
  غرفة مزدوجة٤٥۰۰

  نجوم )۳ (رجینا 740035 738595
 

  غرفة مفردة۳۲۰۰
  غرفة مزدوجة٤۱۰۰

  نجوم )۲(تورینج  737644 736903

  غرفة مفردة٤٥۰۰
  غرفة مزدوجة٥۸۰۰

862445 
863063 

 ۲(فندق رایس  ۸٦۲۱۰۰/78
 نجوم )

 

  دینار تقریبا .���سعر الدوالر  =   

 

  یمكن الدخول على الموقع التالى :����أھم المعارض المقامة فى الجزائر لعام لمعرفة  )  � (

http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/itemlist/category/43-2016.html   

 

 صالون المرأة

  ۰۹:۲۱ ۲۰۱٦ آذار/مارس ۰۳الخمیس،  •

 

 

 الصالون الدولي للسیارات

  ۰۹:۲٥ ۲۰۱٦ آذار/مارس ۱۷الخمیس،  •
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 الصالون الدولي للطفل

  ۰۹:۲۷ ۲۰۱٦ آذار/مارس ۲۸اإلثنین،  •

 

 صالون المؤسسات المتوسطة و الصغیرة للشراكة و التكنولوجیات

  ۰۹:۳۱ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۰٤اإلثنین،  •

 

 

 الصالون الدولي للطباعة و التغلیف في الجزائر

  ۰۹:۳۳ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۰٥الثالثاء،  •

 

 

 الصالون الدولي للمعدات الطبیة و المستشفى

  ۰۹:۳٥ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۰٦األربعاء،  •

 

 

 الصالون الدولي لإلعالم االلي ، المكتبیات و االتصال

  ۰۹:۳٦ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۱٤الخمیس،  •

 

 

 

 

 جزاقرو الصالون الدولي لألغدیة

  ۰۹:۳۹ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۱۸اإلثنین،  •

 

 

 الصالون الدولي لمعدات للتجارة

  ۰۹:٤۲ ۲۰۱٦ نیسان/أبریل ۱۸اإلثنین،  •
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 الصالون الدولي للبناء ،مواد البناء و األشغال العمومیة

  ۰۹:٤٤ ۲۰۱٦ أیار ۰۳الثالثاء،  •

 

 

 صالون المناولة-ألجاست

  ۱٤:٥۸ ۲۰۱٦ أیار ۱٤السبت،  •

 

 

 الصالون الدولي للسیاحة و األسفار

  ۰۹:٤۸ ۲۰۱٦ أیار ۱٥األحد،  •

 

 

 الصالون الدولي لتربیة الحیوانات

  ۱٥:۰۱ ۲۰۱٦ أیار ۱٥األحد،  •

 

 

لمعرض الجزائر الدولي٤۹الطبعة   

  ۰۹:٥۰ ۲۰۱٦ أیار ۲۸السبت،  •

 

 

 الطبعة الخامسة لصالون الجزایر للتصدیر

  ۱۲:۲۱ ۲۰۱٦ أیار ۲۸السبت،  •
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 میجا متاجر الخصم

  ۰۹:٥۲ ۲۰۱٦ آب/أغسطس ۱۷األربعاء،  •

 

 

 لوجیتاك

  ۱۱:۱٤ ۲۰۱٦ أیلول/سبتمبر ۱٤األربعاء،  •

 

 

 الصالون الدولي للمركبات الصناعیة

  ۰۹:٥۳ ۲۰۱٦ أیلول/سبتمبر ۱۹اإلثنین،  •

 

 

 معرض الجزائر النفط والغاز والبتروكیماویات

  ۰۹:٥٥ ۲۰۱٦ أیلول/سبتمبر ۲٦اإلثنین،  •

 

 

 

۲۰۱٦برنامج التظاھرات االقتصادیة في الجزائر •  

 "الصالون الدولي المھني للصناعة"الجزائر للصناعة

  ۰۹:٥۹ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۰۳اإلثنین،  •

 

 

 صالون الثروة الحیوانیة و المعدات الزراعیة

  ۱۰:۰۱ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۰٤الثالثاء،  •

 

 

 الصالون الدولي إلعادة استخدام و استعادة النفایات الصناعیة

  ۱۰:۰۷ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۰٥األربعاء،  •

 

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 

http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/425-2016-01-03-09-53-48.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/425-2016-01-03-09-53-48.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/443-2016-01-12-11-17-07.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/443-2016-01-12-11-17-07.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/426-2016-01-03-09-55-31.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/426-2016-01-03-09-55-31.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/427-2016-01-03-09-57-09.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/427-2016-01-03-09-57-09.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/428-2016-01-03-10-01-36.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/429-2016-01-03-10-07-00.html
http://www.safex.dz/ar/manifestations-2/item/429-2016-01-03-10-07-00.html
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 الصالون الدولي للصناعة و الحرف التقلیدیة

  ۱٤:٥۷ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۲۰الخمیس،  •

 

 

 صالون السكن و العمران و الھندسة المعماریة

  ۱۳:۰۱ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۲۳األحد،  •

 

 

 صالون االلكترونیات و معدات السالمة

  ۱۲:٤۹ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۲٦األربعاء،  •

 

 

 الصالون الدولي للكتاب الجزائر

  ۱٥:۰۰ ۲۰۱٦/أكتویر ۱ تشرین۲٦األربعاء،  •

 

 

 صالون مغرب فارما

  ۱۱:۱۷ ۲۰۱٦/نوفمبر ۲ تشرین۰۸الثالثاء،  •

 

 

 

 الصالون الدولي للنقل و الخدمات اللوجیستیة

  ۱۰:٤٥ ۲۰۱٦/نوفمبر ۲ تشرین۲۳األربعاء،  •

 

 

 الصالون الدولي لألشغال العمومیة

  ۱٥:۰۷ ۲۰۱٦/نوفمبر ۲ تشرین۲۳األربعاء،  •
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  و الدیكور٥صالون بست 

  ۱٥:۰۹ ۲۰۱٦/نوفمبر ۲ تشرین۲۳األربعاء،  •

 

 

 صالون المأكوالت

  ۱٥:۱۰ ۲۰۱٦/نوفمبر ۲ تشرین۲۳األربعاء،  •

 

 

 الصالون الوطني لالبتكار

  ۱٥:۱۳ ۲۰۱٦/دیسمبر ۱ كانون۰۷األربعاء،  •

 

 

 الصالون الدولي الجزائري للخضر و الفواكھ

  ۱٥:۰٤ ۲۰۱٦/دیسمبر ۱ كانون۱٤األربعاء،  •

 

 

 

 

 معرض اإلنتاج الجزائري

  ۱۳:۲۸ ۲۰۱٦/دیسمبر ۱ كانون۲۱األربعاء،  •

 

 

 صالون البنوك، التأمینات، و المنتجات المالیة

  ۱٥:۱۸ ۲۰۱٦/دیسمبر ۱ كانون۲۱األربعاء،  •
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ـ تجدر اإلشارة إلى أنھ یقام فى الجزائر سنویا عدة معارض ومن أھمھا معرض الجزائر الدولي 
الذي تشارك فیھ مصر سنویا من خالل الھیئة المصریة للمعارض واألسواق وكانت قد شاركت 

 . ( منتجة ومصدرة)  شركات  مصریة�� كضیف شرف ب ����مصر

 من أھم فى المعارض المتخصصة فى مواد البناء وھو یقام BATIMATECیعتبر معرض  -
 .۲۰۱۲سنویا وسبق وأن شاركت مصر فیھ وأخر مشاركة لھا كان فى شھر مایو

 
 
 
 
 
 
 
 )�مرفق (

 

 : مكاتب استشارات قانونیة ( لتأسیس شركات ومراجعة ومحاسبة مالیة )      ـ 

  ـ الجزائر لإلستشارات الدولیة �                         

 bd ben boulaid mustapha-algiers 17                         العنوان : 

 ������� ������/����                         الھاتف : 

 ������� ������/����/����                         الفاكس : 

 aic@wissal.dz                         االیمیل :  

                         aicdz@yahoo.fr  

 

 ORFICO ـ مكتب �            

 LOTISEMENT RESIDENCE LA CADATE LES SOURCES 27العنوان :                     

 ������� ������       / ������� ������ تلیفون وفاكس :   

 
 
 
 
 
 

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 

mailto:aicdz@yahoo.fr
mailto:aicdz@yahoo.fr


 

 
 

The Commercial office of Egyptian Embassy in Algiers, assumes no responsibility or 
liability for the professional ability of persons or firms whose names appear below. The 
names are arranged alphabetically and the order in which they appear has no other 
significance.   

 
 
 

• Maitre Youcef REHALI 
Cite 153 Logements Bt 40 Numéro 03, Said Hamdine, Algiers 16000 
Mobile: 0554 862 688 – 0664 157 087 
E-mail : Youcefrehali@gmail.com – Maitrerehali@gmail.com  

 
Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, marriage/divorce, 
business disputes, commercial, intellectual property, insurance, banking, financial, civil, 
contracts, auto/accidents . 

 
Languages: Arabic, French, English and Italian  

 
• Maitre  Kahina AZOUAOU 

�� Rue Larbi Ben M’hidi. Algiers 16000 
Mobile: 0771 186 555 
E-mail: KAHINAAZOUAOU@yahoo.fr 

 
Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection 
marriage/divorce, civil, criminal, auto/accidents . 

 
Languages: Arabic, French, English . 

 
 

• Maitre Zahia AIT AMEUR 
�� Avenue 1 er Novembre Rouiba 

Tel : 0771 287 234 
E-mail: aitameurz@hotmail.com  

 
Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection 
marriage/divorce, civil, criminal, auto/accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English  . 

 

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 



 

• Maitre Saida KHELIFA BOUBAKEUR 
Garidi 1 BT 15 Kouba, Alger 
Tel: 021. 28.96.31 
E-mail: boubakeursaida@hotmail.com 

 
Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, marriage/divorce, 
business disputes, commercial, intellectual property, insurance, banking, financial, civil, 
contracts, auto/accidents. Advisor for BJ . 

 
Languages:  Arabic, French, English 

 
 

• Maitre Adnane BOUCHAIB 
�� ,Rue Claude Debussy Alger Centre 

Tel: 021.74.80. 43 
Fax: 021. 74. 80.44 
E-mail: adbouchaib@yahoo.fr 

 
Practices: Family, adoptions, child custody, child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial business, foreign 
investment, marketing agreements, patents, trademarks , copyrights, civil, collections, 
contacts, transportation, enterprises, aeronautical , maritime, 

 
Foreign claims, estates, taxes, labor, social immigration, auto accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English 

 
• Maitre  Ahmed Reda BOUDIAF 

� Rue Beauregard Hydra Alger 
Tel: 021484059, 021484063 
Fax: 021 48 40 52 
E- mail: contact@boudiaf-avocats.com, selma@boudiaf-avocats.com 

 
Practices :Civil, criminal, Insurance, commercial, business, foreign investment, 
marketing agreements, patents, Trademarks, copyrights, criminal, social, international 
arbitration, legal advice and assistance, transportation, enterprises , aeronautical , 
maritime, foreign claims, estates, taxes, labor,  immigration. 

 
Languages: Arabic, French, English   . 

 
• Maitre Sadek CHAIB 
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�� ,Rue Yahia Cherif Omar Hydra, Alger 
Tel: 021. 60.05.12 
Fax: 021.60.05.12 
E-mail: maitrechaib@gmail.com 

 
Specialized in the negotiation of contracts and tender documents 

 
Practices: Family, adoptions, child custody, child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, marketing agreements, patents , 

 
Trademarks, estates, taxes, labor, social, immigration, auto/ accidents, civil, criminal, 
contracts, transportation, enterprises, , aeronautical , maritime, foreign claims, estates, 
taxes, labor, social immigration. 

 
Languages: Arabic, French, English 

 
• Maitre Mohammed CHEMLOUL & his Partners 

Rue El Djamila, C/16, BP 435 Hydra 16035, Alger. 
Tel: 021. 48. 00.20/691 495 
Fax: 213 (0) 600 332 
E-mail: mchemloul_conseiljuridique@hotmail.com 

 
Practices: Family, Engineering, Contracts negotiations, Oil and hydrocarbons, 
construction, property, shipping, banking, environmental law,  social, industrial relations, 
investment privatization assets, transfer, capital repurchases, cinema and 
cinematographic industry, insurance, commercial, business, foreign investment, 
marketing agreements, patents, Trademarks, copyrights, civil, criminal, social, 
international arbitration, legal advice and assistance, transportation, enterprises , 
aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor,  immigration, auto-
accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English . 

 
• Maitre Birady DARINE 

Cabinet d’Avocats Bengana 
�� ,chemin Khalef Mustapha Ben Aknoun 

Tel: 021. 91.12.10, 021.21.91.14.57 
Fax: 021.21.91.19.99 
E-mail: darine.birady@bengana-lawyersoffice.dz 
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Practices: Family, child custody, parental child abduction, marriage/divorce, insurance, 
banking, financial, commercial, business, foreign investment, marketing agreements, 
commercial, business, foreign investment, marketing agreements, patents, Trademarks, 
copyrights, civil, criminal, contracts, transportation, enterprises, aeronautical , maritime, 
foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto- accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English . 

 
Maitre Salima Filali BENHACINE 

�� rue des frères Azirou ex rue des Oliviers Hydra, Alger 
Tel: 021-48-10-01, 021 69 49 02, 061-53-70-16 
E-mail: avocatfilben@hotmail.com  

 
Practices : child protection, , insurance, banking, financial, commercial, business, 
foreign investment, marketing agreements, commercial, business, foreign investment,  
patents, Trademarks, copyright, contracts, enterprises, aeronautical , maritime, foreign 
claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto -accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English    

 
Maitre Hassiba SIDI SAID HARCHA 

�� Lot El Huda Draria 
Tel: 021.35.30.88 
Fax: 021.35.30.88 
E-mail: sidisaidhassiba@yahoo.fr 

 
Practices : Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, , commercial, business, foreign investment, marketing agreements, patents, 
Trademarks, copyrights, civil, criminal,  contracts, transportation, enterprises, 
aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto- 
accidents. 

 
Languages: Arabic, French . 

 
Maitre Lila KHELILI 

�� ,Avenue Gheboub Boualem El Harrach Alger 
Tel: 021.52.22.21, 021 .52.40.02 
Fax: 021. 52. 96.99 
E-mail: Salem_melissa6@yahoo.fr 
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Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, marketing agreements, commercial, business, foreign investment,  patents, 
Trademarks, copyrights, civil, criminal,  contracts, transportation, enterprises, 
aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto -
accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English  . 

 
Maitre Walid LAOUAR 

�� ,Bd Zighoud Youcef Alger 
Tel: 021. 73. 97.10 
Fax: 021.73.97.08 
E-mail: walidlao@yahoo.com  

 
Practices: Family, marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, 
business, foreign investment, marketing agreements, commercial, business, foreign 
investment, patents, Trademarks, copyrights , civil, criminal,  contracts, transportation, 
enterprises, aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor, social, 
immigration, auto- accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English . 

 
Maitre Hachemi MENACEUR 

� ,rue Abane Ramdane Algiers  
Tel: 021 73-95-78 
Fax: 021-73-47-91 
E-MAIL: menaceur–avocats@hotmail.fr  

 
Practices: Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, marketing agreements,  business, foreign investment,  patents, Trademarks, 
copyrights, civil, criminal,  contracts, transportation, enterprises, aeronautical , maritime, 
foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto- accidents. 

 
Languages: Arabic, French and English . 

 
Maitre Mohamed SATOR 

�� ,Rue Abane Ramdane Alger 
Tel: 021.73.56.59, 021. 73.74.82 
Fax: 021. 71.47.21 
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E-mail: contact@cabinet-sator.com 
 
Practices : Family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, marketing agreements,  business, foreign investment,  patents, Trademarks, 
copyrights, civil, criminal,  contracts, transportation, enterprises, aeronautical , maritime, 
foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration, auto- accidents. 

 
Languages: Arabic, French, English . 

 
 

Maitre Fatma Zohra Sefsaf 
Cabinet Bouchachi  

� ,Rue Didouche Mourad Alger  
Tel: 021.63.50.89 
Fax: 024.48.61.22 
E-mail: sefsaf.fati@yahoo.fr 

 
Practices: insurance, banking, financial, commercial, business, foreign investment, 
marketing agreements, commercial, business, foreign investment, marketing 
agreements, patents, Trademarks, copyrights, civil, criminal, collections, contracts, 
transportation, enterprises, aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor, 
social, immigration 

 
Languages: Arabic, French, written English  . 

 
Maitre Mohamed Rachid SID-LAKHDAR 
Residence des 24 logements  Said Hamdine 
Tel: 021. 54.64.61/67 
Fax: 021. 54.64.61/67 
E-mail: rachid.sidlakhdar@gmail.com 

 
Practices: insurance, banking, financial, commercial, business, foreign investment, 
marketing agreements, commercial, business, foreign investment, marketing 
agreements, patents, Trademarks, copyrights, civil, enterprises, aeronautical , maritime, 
foreign claims, estates, taxes, labor, social, immigration. 

 
Languages: Arabic, French . 

 
Maitre Fadhila Zidani 

� ,Rue Belle Vue Stand Batna  

 �� Page ����دلیل المصدر المصري للسوق الجزائري 
 



 

Tel: 030.36.18.27 
Fax: 033.80.46.73 
E-mail: aline-16000@hotmail.com 

 
Practices: family, adoptions, child custody, parental child abduction, child protection, 
marriage/divorce, insurance, banking, financial, commercial, business, foreign 
investment, marketing agreements, commercial, business, foreign investment, marketing 
agreements, patents, Trademarks, copyrights, civil, criminal, collections, contracts, 
enterprises, aeronautical , maritime, foreign claims, estates, taxes, labor, social, 
immigration, auto accidents. 

 
Languages:  Arabic French, English. 

 
 
 

  )٥مرفق ( 
  : ـ أھم الصحف الیومیة الجزائریة

  :الصحف الصادرة باللغة العربیةأ ـ   
 صحیفة الخبر  •

  الجزائر– ساحة اول ماي ۳۷۸                      العنوان: ص ب 
  ۲۱۳۲۱ ٦۷۰۷۱۳                      الھاتف : 
  ۲۱۳۲۱ ٦۷۰۷۱۲                      الفاكس : 
 admin@elkhabar.com                      االیمیل : 

 

 صحیفة الشروق •
  شارع فرید زیوش القبة ـ الجزائر۲   العنوان: دار الصحافة ، 

  ۲۱۳۲۱ ٤٦۲۷۳٦   الھاتف : 
  ۲۱۳۲۱ ٤٦۲۷۳۷   الفاكس : 
  infos@ech-chorouk.com   االیمیل : 

                                  www.echoroukonline.com/ara/  
 

 صحیفة الشعب •
  الجزائر ۱٦۰۰۱ الجزائر بورالسعید ٥۹ شارع باستور الجزائر ص ب ۱   العنوان : 
 ۲۱۳۲۱ ۷۳۳۰٤۳ /۷۳۷٦۷۸ / ۷۳۷۱۲۸   الھاتف : 
 ۲۱۳۲۱ ۷۳۹٥٥۹   الفاكس : 
 test@ech-chaab.com   االیمیل : 

        www.ech-chaab.com            

  : ب ـ الصحف الصادرة باللغة الفرنسیة       
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• EL MOUDJAHID 
  ۲۱۳۲۱ ۷۳۳۰٤۳ /۷۳۷۱۲۸ /۷۳۷٦۷۸لھاتف : ا     
 ۲۱۳۲۱ ۷۳۹٥٥۹ الفاكس :     
  www.elmoudjahid.com االیمیل :    

• LE SOIR D ALGERIE 
  ANEP 1 AVENUE PASTEUR-ALGERالعنوان :    
  ۰۰۲۱۳۲۱ ٦۷۰٦۷٥الفاكس :    
 INFO@LESOIRDALGERIE.COMاالیمیل :    
   www.lesoirdalgerie.comالموقع :    

 LIBERTEصحیفة : •

  ANEP 1 AVENUE PASTEUR-ALGERالعنوان :    

 737678/737128 0021321الھاتف :    
 ۰۰۲۱۳ ۷۳۰٤۸۷الفاكس :    

 

 )٦مرفق (
 

  بمواقع أھم الجھات الحكومیة الجزائریة على شبكة االنترنت بیان

  موقع  الجزائرwww.algeria.com 
   www.algeria.info.com 
    .dzwww.odci.gov 
  موقع الجمارك الجزائریةwww.douane.gov.dz   
  موقع وكالة االستثمارwww.andi.dz       
 وزارة التجارة :عموق  www.mincommerce.gov.dz/arab 

 

بدایة  %��� بنود الصادرات األوروبیة للجزائر التى یسرى علیھا اعفاء جمركى بنسبة ) �مرفق(
 .(ANNEXE 2)  ����من تطبیق االتفاق فى سبتمبر 

Produits de l'Annexe 2 Accord Association  
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