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الجمهورية الجزائرية :  الهوية 
  الديمقراطية الشعبية  

إفريقيا :  القارة 
الجزائر  :  لعاصمة 
2 كلم 2.381.741:  المساحة 

  بوتفليقة عبدالعزيزفخامته :  الرئيس 
مليون نسمة 32:   السكان  

العربية :  اللغة الرسمية 
التعددية الحزبية :  النظام السياسي  

: ثنائي التمثيل :  البرلمان 
 المجلس الشعبي الوطني�
 مجلس األمة �

واليات ، دوائر و  :  التنظيم اإلداري 
   بلديات 
الدينار الجزائري :  العملة 
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 رجوع االستقرار السياسي  
 استقرار اطار االقتصاد الكلي      

 تحديد سياسات تنموية
 تطوير البنيات     سيما االنعاش االقتصادي،   برنماج تنفيذ 

  القاعدية 
 التنموية االسياسات إنشاء اطار قانوني و مؤسساتي لتنفيذ    

�4وط ا���%�ب ا/����2ر �����ة   �4وط ا���%�ب ا/����2ر �����ة   
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����ر دو/ر أ���:�110 : ا���$8 ا��ا7�� ا��6م 

 دو/ر أ���:�3.450:   ا���$8 ا��ا7�� ا��6م ����د 

�@�,�ةإ<���=�ت  

 <�����إ����2ر ��ص 

��	ا�� ا��و�� !����  B�" ر 286 ا����2رات����

 �:���دو/ر أ

����ر دو/ر40 &��� واردات $@�دل   


	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

��ق آ,��ة��ق آ,��ة
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	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

��ص ا����2ر �@�,�ة  ��ص ا����2ر �@�,�ة  

: ��ص &%�"�� . 2

��ت ���#، ا�,��ك، : ا�6Jا������،  ا�� �Kت،  ا����/�L$/ا����<� ا  ا Mرة�N�� ،را��ت�إ�P،  ا���O  و ا�

  �"��Lا���،: (ا�R)ا�,��وآ����ء ا�:����ء و  ا�، ،����L،  ا����ت ا����6� ا���6�"��Lا�  T�إ�P  ،ا���:�

،إ�P، ا��ي ا/4(�ل ا�@�����، :�,��ء ا

���    ا������ت،  ا���W،  ا�0
�،  ا���7م، ا�RهV، : ا��@�دن  �����ا���X و ا��@�دن ا�0��0 ،Pإ�

  �>Yا�� :،�Zح ا/راYLا�,�0ي،  ا�� ��Lت   ا����إ�P، ا��Y<��$�!�� ا���ا�4، ا�6

 1 .  ����8 ا/����2رات ا�@����! #" �
$�2014-��2010ص 

���N,��0# ا������ ا�$ 

��Kد ا���L�&/د"[ $���� ا  

  O)Nا� V^���
�_ إ�Nء N$ 

 $%��� ا&��Lد ا��@��� 

   ����� ا�@�����ا^�� $%��� ا���aNت ا���"��� ا`����� و$��0# ا�6 
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	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

��ص ا����2ر �@�,�ة  ��ص ا����2ر �@�,�ة  
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	ا����     ��ص  �L�6�����ص 

����ن دو/ر

 ا�	اردات� ا���درات 

ا���آ� ا�	��� �����	�� و ا������ت: ا���
ر 
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	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

��ص ا����2ر �@�,�ة  ��ص ا����2ر �@�,�ة  

�# ا��اردات ا�
	ا����     . . 33 �L�6����# ا��اردات ا�
	ا����     ��ص  �L�6�����ص 
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	��ن دو�ر

���ر� ��ردات ا�
	ا�� �� ا����ة  ��^�> :2009-2004

��اد RXا��� ا�%�&� و ا�	��ت  ا�����=�ت
�@�L� cLا��

ا�@��د 
�>Yا��

ا���اد 
ا/���Yآ��

 ا�����=�ت
��ا��6

�"��Lا�@��د ا�

ا���آ� ا�	��� �����	�� و ا������ت: ا���
ر 




	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

���ل      �و(�� إ'$��د&� �%$#�ة، � ��� �
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	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

65544433ا�
	ا��   

�L�44444444

��,��66666646

 +�$33333333

33333333ا��(�ب  

 �19992000200120022003200420052010ا�,�

�,���ة ا�.�
ان ��,+*�    

��#  ا��
�رة ا��6ر=��       J�� �����#  ا��
�رة ا��6ر=��       ا��Nآ� ا���J�� ���    44أ  أ    :   : COFACECOFACE    ––ا��Nآ� ا���

��# ا��
�رة ا��6ر=��     ا`���K� ا`���K�   ا���آ�ا���آ�J��      ��=رة ا��6ر�
��# ا��J�� ––    SACESACE  :   :  11م م

::���j� ا��و��� ���@�ون و ا������ ا/&��Lد��# ���j� ا��و��� ���@�ون و ا������ ا/&��Lد��# ا�ا�



�,� ا��:��ب -4,:� وا�@� ���ز�_ ا�:��!�ء     :% 97     ��Kا��%� ا�� #� 
_��� �  4,:� ا/$�L/ت �� $%�ر =

�ت  $��� ��ل.س.د.  !�����m ا�@��� و ال أ   ا/

آ[ + 000 107ا�%�ق 

  �����ا��:T ا�0
 آ[ 700 4+  

 o��ت �# ����Z    11ا���ا��دة ا�6@�� o��ا #������  -���� 

�# ����Z    31 ا��%�رات   ���%�ر ����ح ��%��ان ا�� 
�LL6� ا�%��ان ا��و��    13.
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بنية تحتية جيدة   


	ا��  �� �
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من الشعب الجزائري في سن التعليم كل سنة          75 %: منبع موارد بشرية مؤهلة   


	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

في التعليم المتوسط      235 805 6
 في التعليم العالي      000 939
 في التكوين المهني    000 464

البكالوريا    معدل نسبة النجاح في امتحان      %  40
مدرسة عليا  80  أكثرمن  متخرج  من  + 000 120

مؤسسة تكوين مهني    658متخرج من   ) في المعدل  (000 190  
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��ارد K,�@�� و���ة   


	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

 لإلحتياطاتمليار طن بمعدل بترول   بالنسبة 45( العالمية البترولية اإلحتياطاتفي مجال 15المرتبة الـ 
) . المؤكدة من البترول 

منتج للبترول )  18(ثامن عشر  
مصدر للبترول  )  12(ثاني عشر 

سنويا  / مليون طن 22 إلى التكريرتصلقدرات 
عالميا في مجال الموارد المؤكدة من الغاز  ) 7(المرتبة الـسابعة 

منتج للغاز  ) 5(خامس 
مصدر للغاز )   3( ثالث 

أول منتج و مصدر للبترول و الغاز الطبيعي في البحر األبيض المتوسط 
ممون لإلتحاد األوروبي للغاز الطبيعي  ) 3( ثالث 
ممون للطاقة لإلتحاد األوروبي    ) 4(رابع 

 .إلخ الكاولين ،تنغستين ، األورانيوم ، الزنك ، الحديد ، الفوسفاط: موارد أخــرى 
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����	ة�@� $:��� ا��ج 

O�)Nا�� O�)Nا�� : : 
 ���� !�# : : ا��%�ع ا�@���� ا��%�ع ا�@�� #�! ��دجدج000 00054 54و و 14 00014 000
�� !�# : : ا��%�ع ا��6ص ا��%�ع ا��6ص  #�! ��دجدج  000 00070 70 و   و  12 00012 000

:: ا�%�&�  ا�%�&� 
: : ا�(�ز ا�(�ز 

::ا�:��!�ء ا�:��!�ء 

 c$ا���  c$ا��� ::
�0�� : : ا��2!) ا��2!)  ��0� : : #�! �� #�! ���� !�#  : :  دو��  دو�� --  دجدج   8 8 و و33  #�! �� دجدج  1515و و 1212
�0�� : : ا����ل ا����ل  ��0� و<�ةو<�ة//دجدج  1515: :  دو��  دو�� --و<�ة و<�ة //دجدج  66: : 

 �"��Lا�@��ر ا�  �"��Lا�@��ر ا�  : :
�� !�# : : أ�Yك ا��و�� أ�Yك ا��و��  #�! ��22 م م000 00017 17 و  و 4 0004 000

Z�7_ �����و��   Z�7_ �����و��   : : أ�Yك ا��6اص أ�Yك ا��6اص 


	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

�ول ا���=�د !����&_ 
 www.andi.dz :ا��=�ع  إ�B ا�

�� "�O�,� B ا/���/ل  ����@%��ت 
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	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر

 ���j��  ����,= ����@� �N��! �^�7آ�ت 

 ����=Mا O7�) إ . د . ض ( ا�" �,��d�B ا�
�,� ا��6$ �,��d�V�> c ا��O7 : ا��O7 ا���Nي  �
�# ا���رد  اM&�%�ع: دO7 ا����ه��#  � :% 12.5 

 2 %) : م . ن . ر ( ا���[ "�B ا���Nط ا�����  
  ���dا����� ا�� B�" ]17 %و 7) : م . ق . ر( ا���

  #���26 %: أ",�ء ا����6



©© andiandi 20102010 www.andi.dzwww.andi.dz


@� �r"��ل N� O�" ��=����

 ��!P�����:�� و د���
    V���s�� !�# ا�������2# ا��0���# و ا�������2# ا`=� ����@���Zن 

�ت !��@�Yت ا���!��     ��Zن O��0$ رأ���ل ا������2 و "���ات ا/����2ر ا����0� �# ا����ه�  
���Lف


�ء ا�������2# ا`=�V إ�B ا��0:�[ ا��و�� �� <��� ا��	ا         � ���:�ع إ
��6�c   إ��dم Bا�� إ�	

�ل ��Zن و <����   اM$��&��ت  ا��  اM$��&�ت  و ا��2��Mرات ا��و��� �� 

: ا��,��4ة ا`=�,�� !���2��Mرات ا��و��� ا���@���   

�_ و <����  41        * N$ ��2رات ا$��&��ت��Mا
 *24 V�
. ا���d,� اMزدواج ا$��&��ت $


	ا��  �� �
	ا��  ا��	ا�� ا����ر�� �ا��	ا�� ا����ر
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ا������ت ا������� ��    ا������ت ا������� ��    
ا�
	ا��ا�
	ا��
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

��Nر  .1Mا    �"��L�� �"�%ا��   :

I .  ��"��Lا� ��
: ا/���ا$

:   الجيد    بإستغاللها  تثمين الموارد الطبيعية  بواسطة ترقية الصناعات تسمح            
 مرحلة مصدر للمواد األولية نحو منتج و مصدر للمواد                 الجزائرمن  نقل 

المحولة       

تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع الصناعات المساهمة في عملية إدماج          
النشاطات الموجودة  في مؤخرة سلم اإلنتاج           

تكنولوجيا    :   مثل غيرمتطورة  غير موجودة  و      : تطوير صناعات جديدة    
و المركبات   االعالم و االتصال 
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

��Nر. 2Mت  ا�"��L�� ���dا�� :

I .  ��"��Lا� ��
: ا/���ا$

، أقطاب تقنية و     )    م  .  ص  . ت  .  م (  تعيين و وضع مناطق التطوير الصناعي المدمج       
 و وضع اإلقتصادية  للنشاطات التمركزالفضائي  خلق التعاون من خالل     : مناطق متخصصة 

.   التكوين و الخبرة    المؤسسات ضمن شبكة ، هيئات التنظيم  العمومية و كذا هياكل البحث ،       

  
.اإلستثمار إحداث مناخ محلي لألعمال و تقوية      
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

I .  ��"��Lا� ��
: ا/���ا$

:ا��
�/ت ا��@��� !�������ت ا�������   . 3

إعادة تأهيل المؤسسات
 من أجل دعم سياسة ترقية و تطوير التقدم التقنيلألبداعإعداد منظومة وطنية 

تطوير الموارد البشرية و المؤهالت
ترقية االستثمار المباشر األجنبي
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

II .        �ت و ا��,�$�ت ا������� و $�!�� ا���0ا�L8 $%��� ا����!

1 . ����:4Mا :

بعض األرقام التي تشرف نشاطات الصيد في الجزائر       

من الحيوانات المحيطية % 80طن تشكل نسبة 000 130إنتاج سنوي يقارب  �
 ) . واألنشوفةالسردين ( الصغيرة 

 مليون هكتار من مجموع  المساحة الموضوعة تحت الوالية 2.2 بـ  إستغاللمعدل �
.  مليون هكتار 5.9 بـالوطنية مقيمة 

.طن 500تربية حيوانية مائية حديثة  بإنتاج يقارب �
الحد ( سنويا / للفرد / كلغ6.2سنويا مقابل / للفرد / كلغ58.4 حاليا لـ إستهالك

.األدنى المقرر من طرف المنظمة العالمية للصحة 
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

II .        �ت و ا��,�$�ت ا������� و $�!�� ا���0ا�L8 $%��� ا����!

: ا`ه�اف . 2

الرفع من اإلنتاج       
تشجيع الصادرات   

المساهمة في الألمن الغذائي         
المحافظة على المورد الطبيعي        

خلق مناصب شغل     
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

II .        �ت و ا��,�$�ت ا������� و $�!�� ا���0ا�L8 $%��� ا����!

: ا`"��ل و ا���ا!��  . 3

 ، الصيدية  العقالني الواسع للقدرات       اإلستغالل
تنظيم نشاطات إنتاجية ،   

 ،   الصيدية تنويع مصادر تموين السوق بالمواد   
تطوير صناعة تربية المائيات ،   

 أسطور الصيد ،  عصرنة ، تجديد و   اإلعتبار إعادة   
 الهياكل   إستغالل نشاطات الصيد و توسيع  إلستقبالتهيئة  و إنجاز هياكل قاعدية   

القاعدية و الهياكل الممتازة الموجودة ،         
وضع نسيج صناعي  نحو األعلى و األسفل ،     

 ، القانوني ، العلمي ، التقني و المهني لنشاطات القطاع ،          التأطيراإلداري   تحسين 
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

III .   �>Yا�� ���%�� ��K8 ا����ا�,�

 1 . ����:4Mا :

ا���� "�B ا��@��ل أ�Od و #��2$ ����رات ا�%,�@�،    

$:��c أ�j� ا/��ج �_ �4وط ا`و��ط ا�����7�،  

،$����2� ا�����ة �# Y7ل إ=�اءات     ا��Y<�� $���_ ا����<� 

.�(Rا�� ا��c�2:$   ��K و $���_ ا/��ج ا��Y<� �� ا����mK ا����Y� ����0# ا`�# ا     
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

III .   �>Yا�� ���%�� ��K8 ا����ا�,�

: ا`ه�اف . 2

إرساء  قواعد التطوير الفالحي و الريفي بصفة دائمة ،       
، ) التسيير الفاعل للجفاف     (  تحسين األمن الغذائي للبالد بالتكيف مع القحط الدائم          

،  )  العقالني للمياه    اإلستعمال محاربة التصحر ،   ( تسيير عقالني للموارد الطبيعية ،   
 ذات القدرة الضعيفة ،    الفالحية  وضع خيارات  لتطوير المناطق    

 الفالحي ذات التحصيل القوي  ،      اإلستغاللتعيين و مضاعفة أراضي  
 سكان الريف ،    إستقرارخلق مناصب شغل و  
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ا������ت ا������� �� ا�
	ا��  

III .   �>Yا�� ���%�� ��K8 ا����ا�,�

 ،  الفالحية   المنتوجات و تكتيف الفالحية  إعادة تأهيل المستثمرات    
: عن طريق  ) محاربة التصحر  ( حماية الموارد الطبيعية    

، ) مياه و تربة   ( لحماية الموارد الباطنية    ) التكيف   ( تكييف أنظمة اإلنتاج       * 
حماية األحواض الملوثة و تحسين الغطاء الغابي ،                * 
 للمناطق المجارية والرعوية ،      تسييرعقالني ، السهب حماية       * 

زيادة قيمة األراضي عن طريق التنازل ،             
تطوير الفالحة الصحراوية و شبه الصحراوية ،   

في منطقة الجنوب ،    ) الفالحة المؤسساتية     ( اللجوء إلى تحسين أكبر    

 : ا���ا!��ا�������  ا`"��ل و . 3
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و 2015: المدى المتوسط  (   التطوير السياحي الوطني لمختلف االفاق     إبــرازنظــرة  
لجعل من الجزائر بلد مستقطب ،      ) 2025:  المدى البعيد  

  
 توضيح أداوت تنفيذها و تحديد شروط إمكانية تحقيقها ،    

  
 البيئية ، اإلستدامة و اإلقتصادية ، الفعالية    اإلجتماعية   ضمان العدالة   

  
 خدمة السياحة الجزائرية    تثمين القدرات الطبيعية ، الثقافية و التاريخية للبالد و وضعه  في         
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: أر!@� إ=�اءات ر����� . 2

.  إعادة تنظيم النشاط السياحي في إطار الحكم الجديد            ▪ 
        
.  تحديد قواعد التهيئة على أساس مستويات األعباء البيئية والسكانية       ▪  

.   إدارة السياسة السياحية  ▪  

. المواطن بالواقع السياحي     تحسيس ▪  
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 الجزائر من أجل توسيع الجاذبية و التنافسية ،         إتجاه  تثمين -1
 ، اإلستثمار  عقلنة تطوير األقطاب و المدن السياحية الممتازة بواسطة        -2
،    ) س . ن .  م (  نشر مخطط نوعية سياحية  -3
 و التنسيق في النشاطات بتحريك سلسلة السياحة و وضع شراكة   اإلستعراضية تحسين -4

 خاصة   –عمومية 
اولين    تحديد و وضع مخطط  تمويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية والمق          -5

. التنمويين  وجلب كبار المستثمرين   
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رابح  رابح  // رابح رابح––شراكة متوازية  شراكة متوازية  

 مشاريع استثمارية تتطابق مع 
االستراتجيات التنموية، االقليمية   

أو القطاعية منها، للبالد

 سلبية على ميزان    إنعكاسات 
المدفوعات مقلصة

 للمعرفة و التكنولوجياتجويل 

 و فتح  االستراد تعويض 
أسواق جديدة

 مع  يتالئم اطار مؤسساتي  
التكفل بمختلف جوانب االستثمار 

 هيئات مرافقة المركزية 

 و شبه جبائية  تحفيزات 
 مردودية لضمان جبائية

المشروع

 اجراءات مبسطة و تسهيالت   
عديدة
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information@andi.dz

ANDIا��Nآ� ا����K� ��%��� ا/����2ر    
http:// www.andi.dz
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