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 LỜI NÓI ĐẦU 
 

Algeria nằm ở Bắc Phi, là nước có nền kinh tế lớn thứ 4 châu Phi, với tổng 
sản phẩm quốc nội năm 2020 là 145,2 tỷ USD, dự trữ ngoại hối 44 tỷ USD (tương 
đương 15 tháng nhập khẩu). Dân số Algeria tương đối đông, hơn 44 triệu người, 
GDP bình quân đầu người là 3.310 USD với sức mua khá lớn. Algeria có trữ 
lượng khí tự nhiên đứng thứ bảy và trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 14 trên thế giới. 
Kim ngạch xuất khẩu dầu khí chiếm đến 93% tổng giá trị xuất khẩu của nước này. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nói chung năm 2020 của Algeria đạt 
34,4 tỷ USD. Mặc dù Algeria đang chủ trương đa dạng hóa nền kinh tế song nước 
này phải nhập khẩu hầu hết các mặt hàng trong đó có 50% là lương thực, thực 
phẩm.  

Thị trường Algeria có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt 
Nam, đặc biệt là nông sản như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản… Theo thống 
kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao đổi thương mại giữa hai nước lên tới 
300 triệu USD năm 2017, trong đó Việt Nam xuất khẩu 281 triệu USD. Do tác 
động của đại dịch Covid-19 và chính sách hạn chế nhập khẩu của Algeria, năm 
2021, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này chỉ đạt 153 triệu 
USD, với các mặt hàng chính là nông sản, thực phẩm. Do chưa phải là thành viên 
của WTO nên thuế nhập khẩu vào Algeria còn duy trì ở mức cao, trung bình là 
30% và nước này thường xuyên áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhằm 
giảm nhập siêu và bảo vệ sản xuất trong nước. Mục tiêu của chính phủ Algeria là 
đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển sản xuất trong nước và tăng 
cường xuất khẩu, nhất là những mặt hàng phi dầu khí. 

Về hợp tác đầu tư, Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí (PVEP) của 
Việt Nam đã tham gia công ty liên doanh với đối tác Algeria và Thái Lan trong 
việc thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba ở sa mạc Sahara (Algeria). Dự án 
triển khai từ năm 2003 và đã đi vào hoạt động năm 2015, cho kết quả tích cực.  

Hiện nay thông tin về thị trường Algeria còn nằm rải rác, chưa có tính hệ 
thống. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp cận và thâm nhập 
thị trường Algeria một cách có hiệu quả, Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm 
nhiệm Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia) đã biên soạn cuốn “Cẩm nang 
kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria năm 2021”. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho doanh nghiệp Việt 
Nam trong việc tìm hiểu thị trường Algeria để xuất khẩu cũng như đầu tư vào 
quốc gia Bắc Phi này./. 

      
    Hoàng Đức Nhuận 

    Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria 
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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 
AfCFTA Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi 
ALGEX Cục xúc tiến xuất khẩu Algeria 

ALNAFT Cơ quan quốc gia về nâng cao giá trị các nguồn tài nguyên 
dầu khí 

ANDI Cơ quan quốc gia Phát triển và Đầu tư của Algeria 
ARH Cơ quan điều tiết dầu khí 
AU Liên minh châu Phi 
BI Kinh doanh thông minh 
CACI Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria 
CFS Giấy chứng nhận lưu hành tự do  
CNRC Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ 
C.S Thuế đoàn kết 
DAPS Thuế phòng vệ bổ sung tạm thời 
DD Thuế nhập khẩu 
DZA Đồng tiền đina Algeria (1 USD = 135 DZA năm 2021) 
EU Liên minh châu Âu 
FCE Diễn đàn các chủ doanh nghiệp 
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
FTA Hiệp định thương mại tự do 
L/C Tín dụng thư 
MFN Tối huệ quốc 
GATT  Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 
GDP Tổng sản phẩm quốc nội 
OPEC Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa  
PVEP Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam  
SAFEX Công ty Algeria tổ chức các hội chợ, triển lãm quốc tế 
SONATRACH Tập đoàn dầu khí quốc gia Algeria 
UNCTAD Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển  
TIC Thuế tiêu thụ nội địa 
VAT Thuế giá trị gia tăng 
WIPO Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
WTO Tổ chức Thương mại thế giới 
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Chương 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI ALGERIA 
 

 
 
Tên đầy đủ: Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algeria 
Vị trí địa lý: Algeria nằm ở Bắc Phi, bên bờ Nam Địa Trung Hải. Có biên 

giới chung với Morocco, Tunisia, Libya, Mauritania, Mali, Sahrawi và Niger. 
Tổng diện tích: 2.381.741 km2, là nước có diện tích lớn nhất châu Phi 

(nhưng chỉ có 10% đất có thể trồng trọt, sa mạc chiếm tới 85%). 
Thủ đô: Algiers, 3,5 triệu dân, đồng thời là thành phố cảng lớn nhất của 

Algeria. 
Dân số: 44 triệu người năm 2020 (trong đó 53% dưới tuổi 30), dự kiến đạt 

51 triệu người năm 2030 và 58 triệu người năm 2040. 
Mật độ dân số: 18,40 người/km2 và 71,3% dân sống ở các đô thị. 
Sắc tộc:  82% người A-rập, 17% người Béc-be, 1% người gốc châu Âu. 
Tôn giáo: Đạo Hồi là quốc đạo, chiếm trên 90% dân số, ngoài ra là Thiên 

chúa giáo và Do thái giáo. 
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức: A-rập và Tamazight (hay tiếng Béc-be). 

Tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi, nhất là trong lĩnh vực thương mại và thông tin. 
 Tiền tệ: Dinar algérien (DZD), 1USD = 135 DZD (2021) 
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Tài nguyên: Dầu mỏ, khí đốt, sắt, chì, đồng, phốt phát, vàng, thuỷ ngân,… 
Khí hậu: Phía Bắc ảnh hưởng của khí hậu Địa Trung Hải, mùa đông lạnh,  

mưa nhiều, độ ẩm cao, mùa hè nóng. Phía Nam, khí hậu sa mạc, nhiệt độ cao (lên 
đến 50°C ở In-Salah).  

Đường bờ biển: 998 km 
Tăng trưởng dân số: 1,90%/năm. 
Tuổi thọ trung bình (2020): 77,8 tuổi, trong đó nam 77,2 tuổi và nữ  78,6 

tuổi. 
Giáo dục: Tỷ lệ dân số trên 15 tuổi biết đọc biết viết là 91,3%. 
Tên miền Internet: .dz 
Số thuê bao Internet cố định: 3,57 triệu người 
Số người thuê sử dụng Internet di động: 37 triệu người 
Các cảng biển chính:  Algiers, Oran, Annaba, Djendjen, Arzew, Skikda, 

Béjaia. 
Sân bay: 35 sân bay trong đó có 13 sân bay quốc tế như Algiers, Oran, 

Constantine, Tlemcen, Annaba, Béjaia, Ghardaia, Tamanrasset, Hassi-Messaoud, 
Biskra, Ouargla... 

Các thành phố chính: Algiers, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa, Sétif 
Cơ cấu hành chính: gồm 58 tỉnh, thành là Adrar, Ain Defla, Ain 

Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou 
Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El 
Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, 
Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, 
Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, 
Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, 
Aïn Salah, El Menia, In Guezzam, El Meghaier, Touggourt, Béni Abbès, 
Timimoun và Ouled Djella. 

Cơ cấu chính quyền: Theo chế độ Cộng hoà, đứng đầu Nhà nước là Tổng 
thống, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, có nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống có 
quyền cao nhất, đứng đầu lực lượng vũ trang, chỉ định Thủ tướng và xét duyệt 
thành phần các bộ trưởng trong Chính phủ, giải tán Hạ viện (nếu cần), tổ chức bầu 
cử sớm, quyết định tổ chức trưng cầu dân ý… Hiện nay, Tổng thống là ông 
Abdelmadjid Tebboune (từ tháng 12/2019) và Thủ tướng là ông Aymen 
Benabderrahmane (từ tháng 06/2021). 

Cơ quan lập pháp: Gồm 2 viện: Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) và Quốc 
hội (Hạ viện). Hạ viện có 389 ghế, đại biểu được bầu qua phổ thông đầu phiếu, 
nhiệm kỳ 5 năm. Thượng viện có 144 ghế, 1/3 số đại biểu do Tổng thống chỉ định, 
2/3 do bầu gián tiếp thông qua đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh, nhiệm kỳ 
6 năm, hiến pháp quy định cứ 3 năm phải bầu lại ½ số đại biểu Thượng viện. Cơ 
quan lập pháp làm luật, thông qua ngân sách, luật tài chính và kiểm soát hoạt động 
của Chính phủ. 
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Các đảng phái chính trị chính: 
Algeria có khoảng 20 đảng phái chính trị hoạt động trong đó có: 

x Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc (FLN) 
x Đảng Tập hợp dân chủ quốc dân (RND) 
x Đảng Phong trào xã hội vì hoà bình (MSP) 
x Đảng Phong trào tập hợp vì văn hóa và dân chủ (CRD) 
x Đảng Lao động (PT) 
x Đảng Phong trào cải cách quốc gia (MRN) 
x Đảng Mặt trận các lực lượng xã hội (FFS) 
x Đảng Mặt trận quốc gia Algérie (FNA). 

Hệ thống pháp luật: Dựa trên hệ thống pháp luật của Pháp và luật Hồi 
giáo. 

Ngày độc lập: 05/07/1962. 
Ngày quốc khánh:  1/11/1954 (ngày khởi nghĩa vũ trang) 
Lịch sử hình thành và phát triển:  
Con người đã xuất hiện tại Algeria cách đây khoảng 500.000 năm. Đến năm 

240 trước Công nguyên, người Béc-be đã lập nên vương quốc Numides do vua 
Masinissa trị vì. Từ đó lịch sử của Algeria có thể chia thành sáu thời kỳ lớn: 

x Thời kỳ vương quốc Numides: 240 trước CN đến 148 trước CN 
x Thời kỳ La mã chiếm đóng: 148 trước CN đến 647 sau CN. 
x Thời kỳ A-rập xâm chiếm: Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 16 
x Thời kỳ chiếm đóng của đế quốc Thổ (Ottoman): Từ thế kỷ 16 đến 1830. 
x Thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp: Từ 1893 đến 1962.  
x Thời kỳ độc lập và xây dựng đất nước: Từ năm 1962 đến nay. 

Từ khi độc lập, Algeria đã qua các thời kỳ Tổng thống Ben Bella (7/1962 
đến 6/1965), Boumédienne (từ 6/1965 - 9/1978), Mohamed Chadli Benjedid (từ 
10/1978 - 1/1991), Liamine Zeroural (từ 1/1994 - 4/1999), Abdelziz Bouteflika 
(từ 4/1999 đến 3/2019), Abdelkader Bensalah (tháng 4/2019 đến tháng 12/2019), 
Tebboune (tháng 2/2020 đến nay). Từ 1991 đến 1994, đất nước do Uỷ ban Nhà 
nước tối cao (HCE) điều hành. 

Cuối năm 1988, Algeria ban hành Đạo luật về dân chủ đa đảng. 
Trong cuộc bầu cử Quốc hội đa đảng vòng I (12/1991), Đảng Mặt trận Hồi 

giáo Cứu thế (FIS) giành thắng lợi (188/232 ghế) và có nhiều khả năng thắng cử 
vòng II nên tổng thống Chadly đã tuyên bố từ chức, giải tán Quốc Hội, lập Uỷ ban 
Nhà nước tối cao (HCE) để điều hành đất nước, huỷ bỏ cuộc bầu cử vòng II. Điều 
này đã dẫn đến sự phản kháng của Đảng Mặt trận Hồi giáo Cứu thế với các vụ 
thảm sát làm gần 100.000 người thiệt mạng trong đó có nhiều dân thường. Giai 
đoạn từ tháng 12/1991 đến tháng 2/2002 đã diễn ra cuộc nội chiến Algeria, được 
xem là “Thập kỷ đen tối”. 

Ngày 15/4/1999, Algeria đã tổ chức bầu cử Tổng thống mới. Đây là cuộc 
bầu cử Tổng thống lần thứ 7 của Algeria kể từ ngày độc lập. Ông Abdelaziz 
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Bouteflika đã thắng cử và trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên của Algeria. Từ 
khi Tổng thống Bouteflika lên cầm quyền, thực hiện chính sách hoà giải dân tộc, 
tình hình Algeria đã có những chuyển biến tích cực, tình hình chính trị, an ninh 
từng bước đi vào ổn định.  

Ngày 2/4/2019, trước sức ép của các cuộc biểu tình phản đối việc tiếp tục 
ứng cử nhiệm kỳ 5 của người dân và quân đội, Tổng thống Bouteflika đã tuyên bố 
từ chức ở tuổi 82, chấm dứt 20 năm cầm quyền. Chủ tịch Thượng viện, ông 
Abdelkader Bensalah trở thành tổng thống lâm thời.  

Ngày 12/12/2019, ông Tebboune (cựu Thủ tướng Algeria) 75 tuổi, đã vượt 
qua 4 ứng cử viên khác để chiến thắng ngay tại vòng bầu cử Tổng thống đầu tiên 
và trở thành Tổng thống thứ 8 của Algeria kể từ khi quốc gia Bắc Phi này giành 
độc lập vào năm 1962. 

Ngày 19/12/2019, phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống Tebboune cam 
kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và đa dạng hóa nền kinh tế.  

Trong lĩnh vực kinh tế, những cam kết của tân Tổng thống xoay quanh việc 
nâng cao giá trị sản xuất, chế biến nông sản, công nghiệp và dịch vụ bằng các biện 
pháp kích thích thuế và hạn chế nhập khẩu. Theo chiều hướng đó, ông cũng nhấn 
mạnh đến sự cần thiết xem xét lại mối quan hệ giữa trường đại học, doanh nghiệp 
và thị trường lao động để có thể tác động tích cực đến nền kinh tế quốc dân. Tổng 
thống Tebboune tin rằng việc phục hồi kinh tế cần phải thông qua phát triển một 
mạng lưới start-up bằng cách thành lập một ngân hàng chuyên phục vụ khởi 
nghiệp. Một điều cấp bách khác là phải nắm rõ những số liệu thống kê về nhu cầu 
tiêu dùng để quản lý tốt hơn hoạt động nhập khẩu khi mà hiện tượng ghi hóa đơn 
cao hơn giá trị thực đang dẫn đến việc chảy máu ngoại tệ và chuyển tiền bất hợp 
pháp từ Algeria ra nước ngoài. 

Algeria theo đường lối đối ngoại độc lập dân tộc và không liên kết tích cực, 
đa dạng hoá quan hệ với các nước để tranh thủ điều kiện có lợi nhất cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Algéria là thành viên của Liên Hiệp 
Quốc (UN), Liên minh châu Phi (AU), Phong trào không liên kết (NAM), Liên 
đoàn Ả Rập (ACL), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức các 
nước Ả Rập xuất khẩu dầu mỏ (OAPEC), Khối Maghreb (UMA)...vv. 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 12 

 
 Chương 2 

TÌNH HÌNH KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ HỘI NHẬP 
CỦA ALGERIA 

 
 
1. Các chỉ số kinh tế, thương mại cơ bản 

 
Các chỉ số tăng trưởng 2018 2019 2020 

GDP (tỷ USD) 179,87 169,00 145,2 

GDP (tăng trưởng hàng năm %) 0,8 0,7 -4,9 

GDP bình quân đầu người (USD) 4.250 3.841 3.310 

Tỷ lệ lạm phát (%) 4,4 2,0 2,4 

Kim ngạch nhập khẩu (tỷ USD) 45,88 41,93 34,4 

Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD) 40,95 35,82 23,80 

Ngoại thương (tỷ trọng % trong GDP) 48,27 46,00 40,00 

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 85,2 92,00 44,00 
(Nguồn: Cục Thống kê quốc gia, Tổng cục Hải quan Algeria) 

 
2. Kinh tế  
2.1. Khái quát kinh tế Algeria 

Algeria được xếp vào một trong số 05 nước giàu có nhất châu Phi. Với tổng 
giá trị GDP là 145,2 tỷ USD (2020), Algeria được đánh giá là nền kinh tế mạnh 
thứ 4 tại châu lục này, chỉ đứng sau Nigeria, Nam Phi và Ai Cập. 

Tăng trưởng kinh tế của Algeria trong những năm gần đây giảm dần do giá 
dầu lửa, nguồn thu xuất khẩu chính của nước này sụt giảm. Năm 2020, do tác 
động của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của Algeria là -4,9% trong khi 
năm 2019 chỉ đạt 0,8% và năm 2018 là 1,4%.  

Algeria đứng thứ 8 về sản xuất dầu trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu 
lửa (OPEC), chiếm 3,5% tổng sản lượng của cả khối. Các khoản khu từ xuất khẩu 
dầu khí của nước này đã sụt giảm 30% năm 2020 từ 33 tỷ USD năm 2019 xuống 
còn 22 tỷ USD. Giá trung bình 1 thùng dầu của Algeria Sahara Blend là 42 USD 
năm 2020, giảm 34,7% so với năm trước đó (64,5 USD). Năm 2020, Algeria đã 
sản xuất 897.000 thùng dầu/ngày, giảm 125.000 thùng/ngày so với năm 2019 (-
12%, 1,022 triệu thùng/ngày). 

Năm 2020, tình hình hình kinh tế Algeria gặp rất nhiều khó khăn do đại 
dịch Covid-19 và giá dầu lửa liên tục xuống thấp. Thâm hụt ngân sách năm 2020 
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ước tính ở mức 16,08 tỷ USD (bằng 10,4% GDP). Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 
(giá FOB) giảm 4,7 tỷ USD, còn 34,4 tỷ USD trong khi nhập khẩu dịch vụ giảm 
2,3 tỷ USD. 

Dự trữ ngoại tệ giảm xuống còn 44 tỷ USD tính đến cuối năm 2020 trong 
khi năm 2019 là 53 tỷ USD và năm 2013 là 195 tỷ USD. 

Trước tình hình này cũng như trước sức ép về tăng trưởng dân số liên tục, 
chính phủ Algeria nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm sự phụ thuộc vào 
dầu khí và cần đa dạng hóa nền kinh tế, được cụ thể hóa bằng kế hoạch phục hồi 
kinh tế giai đoạn 2020-2024 công bố tháng 7/2020. Kế hoạch này dựa trên những 
động lực tăng trưởng kinh tế mới bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và chú ý đến những tác động của môi trường theo lô gich phát triển bền 
vững cũng như cải thiện những điều kiện khung đối với đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và khởi nghiệp. Việc đa dạng hóa nền kinh tế được thông báo như là một ưu 
tiên nhưng vẫn còn thiếu những biện pháp cụ thể. 

Algeria cũng mong muốn thực hiện một mô hình năng lượng mới đến năm 
2030 khi tính đến những nguồn năng lượng tái tạo sẵn có như năng lượng gió, địa 
nhiệt, sinh khối, thủy điện cũng như các véc tơ năng lượng như hydrogen sản xuất 
từ năng lượng mặt trời. Hiện nay, việc thực hiện kế hoạch này bị chậm lại và năng 
lượng mặt trời mới chỉ chiếm khoảng 1% trong số 15,6 gigawatts tiêu thụ trên cả 
nước. 

Mặc khác, chính phủ đã thông báo trong năm 2021 các biện pháp để giảm 
nhập khẩu, qua đó giảm thâm hụt thương mại, một phần do giá dầu khí xuất khẩu 
giảm vào năm 2020. 

Về mặt đầu tư, Algeria tiếp tục cho thấy là điểm đến tiềm năng mặc dù 
nước này luôn có những thay đổi bất ngờ về luật pháp, quy định đầu tư và tình 
trạng quan liêu còn khá phổ biến. Những cải cách về số hóa, hiện đại hóa nền kinh 
tế và cụ thể hơn là lĩnh vực tài chính vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cải 
thiện môi trường kinh doanh. 

Chi phí nhân công rẻ, trình độ đào tạo tương đối cao, việc sử dụng rộng rãi 
tiếng Pháp cũng như gần gũi với thị trường châu Âu vẫn là những lợi thế lớn của 
quốc gia Bắc Phi này. 
2.2. Cơ cấu và định hướng kinh tế 

Nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đóng góp 12,4% GDP (25 tỷ 
USD) và bảo đảm trên 2,5 triệu việc làm trực tiếp (9,7% dân lao động) vào năm 
2020. Các cây trồng chính có lúa mì, lúa đại mạch, yến mạch, cam quýt, nho, ô 
liu, thuốc lá và chà là. Chiến lược của chính phủ tập trung vào phát triển các 
ngành chiến lược như lúa mì mềm, ngô, cây có đường và cây có dầu nhằm giảm 
thiếu hụt về thực phẩm trong nước (-10 tỷ USD năm 2020). Do Nhà nước trợ cấp 
một số mặt hàng nhập khẩu (nhất là sữa và lúa mì) nên các khoản đầu tư vào nông 
nghiệp vẫn còn thấp. Cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 dường như không 
tác động xấu đến lĩnh vực nông nghiệp.  
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Lĩnh vực công nghiệp đóng góp 37,4% GDP và sử dụng 30,7% dân số. Sản 
xuất công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, kim loại và vật liệu xây dựng là 
những hoạt động chính của ngành này. Đại dịch Covid-19 đã làm cho ngành công 
nghiệp giảm 7% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020. Ngành công nghiệp ô tô phải 
ngừng hoạt động kể từ đầu 2020 như trường hợp tập đoàn Kia của Hàn Quốc hay 
tập đoàn VW của Đức. Renault và Peugeot của Pháp vẫn hoạt động nhưng một số 
nhà máy đã phải đóng cửa. Lĩnh vực công nghiệp chế biến cũng bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng do phải đóng cửa tạm thời nhiều nhà máy, công nhân nghỉ việc và 
sự tê liệt các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Cuối tháng 3/2021, ngành 
công nghiệp dược phẩm đã được xếp trong số các lĩnh vực chiến lược được bảo vệ 
bởi luật 51/49%, thậm chí trước đó, Algeria đã thành lập Bộ Công nghiệp dược 
phẩm vào tháng 6/2020. Hiện nay, ngành này đáp ứng được 52% nhu cầu về 
thuốc trong nước và là một trong những lĩnh vực thành công trong việc giành thị 
phần với việc giảm kim ngạch nhập khẩu từ 1,7 tỷ USD năm 2009 xuống còn 1,1 
tỷ USD năm 2019. Về sản xuất xi măng, Algeria cũng đã chuyển từ một nước 
nhập khẩu sang xuất khẩu. 

Lĩnh vực dầu khí đóng góp phần lớn thu nhập và gần như toàn bộ nguồn thu 
xuất khẩu. Algeria là nước xuất khẩu số 1 về khí tự nhiên hóa lỏng (GNL) và 
đứng thứ tư về xuất khẩu khí tự nhiên trên thế giới. Nước này xếp thứ 16 về trữ 
lượng dầu lửa và 11 về trữ lượng khí đã được xác nhận. Các loại quặng khai thác 
với khối lượng lớn gồm có sắt, chì, phốt phát, uranium, kẽm, muối và than. Chính 
phủ dự định thống kê các tài nguyên này và không loại trừ khả năng liên kết với 
các nước để khai thác. Chính quyền Algeria đã ký một thỏa thuận với một nhóm 
các doanh nghiệp Trung Quốc để phát triển một dự án mỏ sắt lớn cho phép khai 
thác hàng tỷ tấn với mục tiêu trở thành nhà sản xuất hàng đầu về thép tại châu Phi. 

Lĩnh vực dịch vụ chiếm 41% GDP và sử dụng 59% dân lao động trong đó 
2/3 làm việc trong ngành bán hàng và 1/3 trong các dịch vụ phi thương mại. Việc 
đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020 do Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh 
vực du lịch, gây thiệt hại rất lớn: trên 1000 hãng du lịch đã bị đóng cửa, các khách 
sạn hoạt động dưới 10% công suất. Công ty hàng không quốc gia Air Algerie đã 
ngừng hoạt động trong suốt hơn 01 năm, thiệt hại ước tính trên 680 triệu USD. Du 
lịch là một ngành có nhiều tiềm năng. Các thách thức chủ yếu vẫn là chính sách 
visa, thiếu văn hóa phục vụ và sự chấp nhận du lịch của người dân địa phương. 
Một ngành dịch vụ cũng rất tiềm năng khác là công nghệ mới, nhất là số hóa. Lĩnh 
vực ngân hàng của Algeria chủ yếu bao gồm các ngân hàng công lập với việc cho 
vay ở mức cao đối với những doanh nghiệp Nhà nước. Trong số 20 ngân hàng 
đang hoạt động tại Algeria thì 06 ngân hàng của Nhà nước chiếm thị phần lớn. Tất 
cả các ngân hàng tư nhân đều thuộc sở hữu nước ngoài. 

Về lượng kiều hối của người Algeria chuyển về nước năm 2020, WB ước 
tính chỉ đạt 1,64 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2019 (1,79 tỷ USD). Kiều hồi chỉ 
đóng góp 1,1% vào GDP nước này, thấp hơn nhiều so với các nước Bắc Phi khác 
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như Ai Cập (24,4 tỷ USD, chiếm 6,7% GDP), Morocco (6,4 tỷ USD, 5,7%) và 
Tunisia (1,7 tỷ USD, 4,5%). 

Nền kinh tế không chính thức đóng góp tới 50-60% GDP nhờ thoát khỏi 
việc truy xuất nguồn gốc, kế toán hay thuế. Các khoản trợ cấp thất nghiệp tại 
Algeria rất thấp (khoảng 59 USD) nên những người không tìm được việc làm 
trong khu vực chính thức nhanh chóng phải lựa chọn lĩnh vực không chính thức, 
được xem là khu vực năng động, tạo ra nhiều công ăn việc làm. 

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp của Algeria năm 2020 được công 
bố chính thức là 14,2%, trong đó con số ở thanh niên còn cao hơn nhiều (26,9%), 
ở phụ nữ cũng như những người tốt nghiệp đại học do thiếu sự tương thích giữa 
năng lực và thị trường lao động. 52,2% người thất nghiệp không có bằng cấp, do 
đó việc đưa vào một hệ thống đào tạo nghề là rất quan trọng. 

Trong 8 tháng đầu năm 2021, kinh tế Algeria có dấu hiệu khởi sắc do giá 
dầu khí đã tăng trở lại (cao nhất là 84 USD/thùng), thâm hụt cán cân thương mại 
của Algeria đã giảm đến 87,89%, còn 926 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước 
là 7,6 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 23,7 tỷ USD vào cuối tháng 8/2021 tăng 
57%, trong đó có 2,9 tỷ USD là hàng hóa phi dầu khí. Kim ngạch nhập khẩu đạt 
24,62 tỷ USD. 

Hiện nay, Algeria đang tiếp tục đa dạng hoá nền kinh tế với việc thu hút các 
nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực khác ngoài năng lượng. 
Algeria còn có nguồn dữ trữ dồi dào về các mỏ sắt ở khu vực Tây Nam, mỏ vàng, 
uranium, thiếc ở miền Nam. Dầu mỏ và khí gas tự nhiên, được khai thác bởi Công 
ty Dầu khí quốc gia Sonatrach, vẫn là những nguồn thu cơ bản của ngân sách nhà 
nước. Mặc dù Algeria cũng nỗ lực đa dạng hoá nền kinh tế bằng các biện pháp cải 
cách ruộng đất và hiện đại hoá ngành công nghiệp nặng, tuy nhiên lĩnh vực dầu 
khí vẫn đóng góp đến 94% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.   

Tại Hội thảo quốc gia về phục hồi kinh tế kéo dài hai ngày 18-19/8/2020, 
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã nhắc lại cam kết của Nhà nước 
luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà đầu tư nước này nhằm 
đa dạng hóa nền kinh tế và tiến tới tăng trưởng bền vững. 

Trong cuộc họp ba bên với sự tham gia của chính phủ và các đối tác kinh 
tế-xã hội, Tổng thống Tebboune đã thông báo một loạt các biện pháp cần thực 
hiện nhằm khuyến khích và năng động hóa xuất khẩu của Algeria ngoài lĩnh vực 
dầu khí. Ông cũng cho biết Algeria đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD hàng hóa 
ngoài dầu khí ngay từ năm 2021 nhờ vào các biện pháp kích thích xuất khẩu và 
đánh giá đây là mục tiêu «rất khả thi» dựa trên «ý chí chính trị mạnh mẽ và tầm 
nhìn rõ ràng». Trong số các biện pháp đề ra, có biện pháp tạo «hành lang xanh» 
cho một số mặt hàng sản xuất trong nước, dành một phần quan trọng nguồn thu 
ngoại tệ cho các nhà xuất khẩu, cải thiện quan hệ với Bộ tài chính, Cơ quan thuế 
và tăng cường vai trò của ngoại giao Algeria trong việc xúc tiến các sản phẩm địa 
phương ra nước ngoài. 
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Mục tiêu tiếp theo là trong hai năm tới, giảm sự phụ thuộc tài chính vào 
xuất khẩu dầu khí xuống còn 80% thay vì 97% như hiện nay. 

Về vấn đề đầu tư, Tổng thống Tebboune một lần nữa thể hiện mong muốn 
của Nhà nước là khuyến khích các nhà đầu tư tạo ra việc làm và của cải. Chính 
phủ không phản đối việc thành lập các ngân hàng tư nhân, các công ty tư nhân 
trong lĩnh vực vận tải đường không, đường biển hàng hóa và hành khách, đồng 
thời kêu gọi các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nỗ lực giảm kim ngạch nhập 
khẩu dịch vụ. 

Liên quan đến tài trợ đầu tư, Tổng thống Tebboune bảo đảm Algeria có sẵn 
các nguồn tài chính trong nước có thể phục vụ các nhà đầu tư. Algeria có trên 
1900 tỷ đina (tương đương 14,83 tỷ USD) tại ngân hàng dành cho các nhà đầu tư 
trong năm 2020 và nước này dứt khoát từ chối vay nợ nước ngoài dù dưới bất kỳ 
hình thức nào. 

Ngoài các khoản tiền sẵn có trong ngân hàng, Tổng thống Tebboune còn 
nêu khả năng phân bổ từ 10-12 tỷ USD nguồn dự trữ ngoại hối để tài trợ đầu tư 
trong năm 2020. Ông cũng đánh giá tình hình tài chính nói chung của Algeria hiện 
nay gặp «khó khăn» song «có thể trụ vững» nhờ tổng dự trữ ngoại hối quốc gia là 
44 tỷ USD và khoản thu từ xuất khẩu dầu khí trong năm 2020 là 23 tỷ USD. 

Trong khuôn khổ các biện pháp khuyến khích đầu tư, Tổng thống thông báo 
không hình sự hóa hoạt động quản lý nhằm giúp các doanh nghiệp yên tâm thực 
hiện các dự án. 

Cuối cùng, để giải quyết thành công thách thức về phát triển, Tổng thống 
Algeria nhấn mạnh đến việc đẩy nhanh quá trình số hóa các lĩnh vực kinh tế và tài 
chính nhằm chấm dứt sự thiếu minh bạch đang cố tình tạo ra trong các ngành này. 

Chủ trương chính của Algeria hiện nay về cải tổ kinh tế: Tiếp tục phát triển 
kinh tế thị trường, trao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tư 
nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi 
trường thu hút đầu tư nước ngoài, giải phóng (gần như hoàn toàn) về giá (hiện nay 
Nhà nước chỉ còn điều chỉnh giá đối với bột mì, sữa và nhiên liệu), tiến tới bỏ trợ 
cấp hàng thiết yếu vào năm 2022. 

Ở tầm vĩ mô, chính phủ Algeria luôn giữ vững mục tiêu cải cách chuyển 
đổi sang kinh tế thị trường, tiếp tục đàm phán gia nhập WTO.  
2.3. Các mục tiêu kinh tế năm 2022 và các năm tiếp theo 

Ngày 25/11/2021, tại phiên họp toàn thể, dưới sự chủ trì của ông Sahah 
Goudjil, Chủ tịch Thượng viện và ông Aimne Benabderrahamane, Thủ tướng 
kiêm Bộ trưởng Tài chính, Thượng nghị viện Algeria đã nhất trí thông qua Luật 
tài chính nước này năm 2022.  

Trên cơ sở tình hình kinh tế năm 2021, Luật đã đề ra những chỉ số kinh tế 
và tài chính dự kiến cho năm 2022 và những năm tiếp theo như sau: 

- Giá tham chiếu một thùng dầu thô Algeria được ấn định ở mức 45 USD và 
giá thị trường một thùng dầu thô là 50 USD cho giai đoạn 2022-2024. 
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- Tỷ lệ lạm phát ước tính ở mức 3,7% các năm 2022 và 2023, và 3,8% năm 
2024. 

- Dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 3,3% năm 2022 trước khi ổn định ở mức 
3% vào năm 2023 và 2024. Kết quả này dựa trên mức tăng trưởng trung bình hàng 
năm của các lĩnh vực phi dầu khí là 3,7% giai đoạn 2022-2024 (+4% năm 2022, 
+3,4% năm 2023 và +3,8% năm 2024) trong khi Luật tài chính bổ sung năm 2021 
đề ra mức tăng trưởng là 3,2%. Tăng trưởng trung bình hàng năm của lĩnh vực 
dầu khí sẽ ổn định ở mức 0,6% trong giai đoạn 2022-2024, kết quả của việc tăng 
doanh thu trên thị trường nước ngoài và trong nước từ 0,6% năm 2022 lên 0,8% 
năm 2023 và 0,5% năm 2024 (trong khi năm 2021 là 10,1%). Dự báo tăng trưởng 
trong lĩnh vực nông nghiệp trung bình đạt 4,7% giai đoạn 2022-2024 (4,5% năm 
2022, 4,3% năm 2023 và 5,2% năm 2024 trong khi năm 2021 là 3,4%). Lĩnh vực 
công nghiệp sẽ tăng trưởng 4,3% giai đoạn 2022-2024 từ 4,1% năm 2022 lên 
4,3% năm 2023 và 4,4% năm 2024 (năm 2021 là 5,9%). Lĩnh vực xây dựng sẽ 
tăng trưởng 4,7% năm 2022 (năm 2021 là 3,8% theo Luật tài chính bổ sung 2021) 
trong khi tăng trưởng bình quân sẽ là 4,4% giai đoạn 2023-2024. Lĩnh vực thương 
mại và dịch vụ phi thương mại được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt là 4,6% và 
3,6% năm 2022 trong khi tăng trưởng giai đoạn 2023-2024 tương ứng là 4,5% và 
1,8%. 

- Thu từ dầu khí năm 2022 sẽ giảm xuống còn 27,9 tỷ USD (năm 2021 là 
32,4 tỷ USD) và sẽ ổn định ở mức 28,1 tỷ USD năm 2023 và 28,2 tỷ USD năm 
2024 trên cơ sở giá thị trường là 50 USD/thùng dầu thô «Sahara Blend». 

- Dự báo kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm 5,4%, đạt 31,8 tỷ USD 
năm 2022, 31,2 tỷ USD (-1,9%) năm 2023 và 30,8 tỷ USD (-1,3%) năm 2024. 
Trên cơ sở giá tham chiếu một thùng dầu thô của Algeria là 50 USD, cán cân 
thương mại sẽ được cân bằng vào năm 2022 trước khi đạt thặng dư vào năm 2023 
(1,3 tỷ USD) và 2024 (0,7 tỷ USD). 

- Tổng thu ngân sách giai đoạn 2022-2024 sẽ ghi nhận mức tăng trung bình 
là 1,3% (-2,98% năm 2022, +3,2% năm 2023 và +3,7% năm 2024), kết quả của 
việc tăng thuế dầu lửa 6% và các khoản thu từ thuế khác là 3%. Thu ngân sách 
thông thường sẽ ghi nhận sự giảm mạnh (-8,95%) vào năm 2022 và tăng lần lượt 
là 2,2% năm 2023 và 3,7% năm 2024. 

- Các khoản chi ngân sách sẽ đạt 73 tỷ USD năm 2022, tăng 14,1% so với 
năm 2021, đạt 71,72 tỷ USD năm 2023 và 72,75 tỷ USD năm 2024. So với tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP), chi tiêu công cộng của Algeria sẽ tăng 3,3%, chiếm từ 
39,5% GDP năm 2021 lên 42,8% năm 2022. Năm 2023 và 2024, chi tiêu công 
cộng sẽ lần lượt ở mức 39,9% và 38,4% GDP. Trong đó, chi hoạt động sẽ tăng 
4,6% giai đoạn 2022-2024 đạt lần lượt là 46,75 tỷ USD năm 2022, 46,47 tỷ USD 
năm 2023 và 47,78 tỷ USD năm 2024. Chi cho ngân sách hoạt động sẽ chiếm 
26,2% GDP trong khi năm 2021 là 25,9%. Chi cho trang thiết bị sẽ tăng 19,1% 
năm 2022, đạt 26,27 tỷ USD trước khi giảm 3,9% năm 2023 và 1,1% năm 2024 
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(tương ứng 25,25 tỷ USD và 24,97 tỷ USD). Theo dự báo vào cuối năm 2021, 
thâm hụt ngân sách trong GDP sẽ ở mức -18,1% năm 2022, -15,7% năm 2023 và -
14,6% năm 2024. 
3. Thương mại 
3.1. Thương mại hàng hóa 

Nhóm ngành hàng năng lượng là xương sống của nền kinh tế Algeria, 
chiếm đến 60% nguồn thu ngân sách, 30% GDP và hơn 94% kim ngạch xuất 
khẩu. Trên thị trường thế giới, Algeria là nhà sản xuất và xuất khẩu quan trọng về 
khí gas tự nhiên (hiện Algeria đứng thứ 5 về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu mặt 
hàng này) và dầu mỏ (nhà sản xuất thứ 13 và nhà xuất khẩu thứ 9 của thế giới ). 

Ngoài ra, Algeria còn là nhà cung cấp  quan trọng đối với một số mặt hàng 
nông nghiệp, hiện nay Algeria là nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới về  mặt hàng 
đậu quả, thứ  6 về chà là, thứ  9 về mơ và thứ 10 về hạnh nhân.  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Algeria, năm 2020, tổng kim ngạch 
nhập khẩu của nước này chỉ đạt 34,4 tỷ USD (giảm 18%) còn kim ngạch xuất 
khẩu đạt 23,8 tỷ USD (giảm 33%), thâm hụt thương mại lên tới 10,6 tỷ USD. 
Nguyên nhân xuất khẩu giảm là do sụt giảm giá dầu trên thị trường thế giới và 
giảm cầu bởi những biện pháp phong tỏa kinh tế do Covid-19 trong khi dầu khí là 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực, chiếm tới 94% tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Algeria. Xuất khẩu các sản phẩm ngoài dầu lửa vẫn chiếm tỷ trọng không đáng 
kể, chỉ ở mức 2,58 tỷ USD (trong đó phần lớn cũng là các sản phẩm phái sinh từ 
dầu khí), tương đương 7,2% tổng giá trị xuất khẩu. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Algeria năm 2019-2020 (giá trị tỷ USD) 
Năm 2019 2020 Tiến triển (%) 

Nhập khẩu 41,9 34,4 -18% 
Xuất khẩu 35,8 23,8 - 33,6 
Cán cân thương mại -6,1 -10,6 
Tỷ lệ bù đắp 85,4 69,2 

Nguồn: Hải quan Algeria 
Kim ngạch xuất khẩu dầu khí đạt 23,8 tỷ USD năm 2020 trong khi năm 

2019 là 35,8 tỷ USD, giảm 3,5% (riêng lĩnh vực dầu lửa sụt giảm 35% năm 2020) 
so với năm 2019 (42 tỷ USD).  

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Algeria từ 2016-2020 
Đơn vị: 1000 USD 

Code Tên sản phẩm 
Kim ngạch 

XK năm 
2016 

Kim ngạch 
XK năm 

2017 

Kim ngạch 
XK năm 

2018 

Kim ngạch 
XK năm 

2019 

Kim ngạch 
XK năm 

2020 

Tổng Tổng các mặt hàng 
xuất khẩu 29 992 101 35 191 117 43 075 116 36 767 788 21 454 344 

27 Dầu khí và sản phẩm 28 585 809 33 822 733 40 532 991 34 216 188 19 254 691 
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phái sinh 

31 Phân bón 447 564 327 041 916 317 858 498 905 017 

28 Hóa chất vô cơ; thành 
phần vô cơ hay hữu cơ 347 657 382 936 617 152 538 112 399 763 

17 Đường và bánh kẹo 233 923 228 351 156 845 188 130 216 376 

08 Trái cây ăn được; vỏ 
cam quýt, vỏ dưa bở 37 807 52 608 111 461 112 836 137 408 

25 
Muối; lưu huỳnh; đất đá; 
thạch cao, vôi và xi 
măng 

72 490 56 009 113 714 177 056 125 583 

72 Gang và sắt thép 7 9 372 58 039 129 895 53 061 

84 Máy móc, động cơ, nồi 
hơi và linh kiện 22 189 42 139 101 990 97 321 48 627 

29 Sản phẩm hóa chất hữu 
cơ 79 844 56 280 36 743 40 929 37 836 

03 

Cá và các loại giáp xác, 
nhuyễn thể và các loại 
cá không xương sống 
khác 

7 036 9 540 35 752 30 198 29 773 

89 Tàu thuyền chạy trên 
biển hoặc trên sông 785 19 342 6 372 26 25 909 

12 
Hạt và trái cây có dầu; 
hạt, giống và trái cây 
khác; cây công nghiệp… 

6 547 7 762 9 575 13 807 19 142 

70 Thủy tinh và các sản 
phẩm làm bằng thủy tinh 16 796 31 172 45 088 32 548 19 014 

63 Các mặt hàng dệt may; 
quần áo cũ và giẻ lau 48 167 545 1 089 11 661 

99 Các sản phẩm khác 0 0 53 297 56 395 10 190 

30 Dược phẩm 7 141 5 198 7 069 7 187 9 421 

85 
Máy móc, thiết bị điện 
và thành phần; máy ghi 
âm 

29 399 17 611 50 045 44 564 9 158 

11 
Sản phẩm bột; mạch 
nha; tinh bột; inuline; 
gluten lúa mì 

910 183 16 289 14 663 8 721 

40 Cao su và các sản phẩm 
bằng cao su 181 207 633 1 033 8 550 

48 Giấy và bìa; các sản 3 703 7 061 8 203 12 132 8 503 
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phẩm bằng cellulose, 
bằng giấy hoặc bìa 

45 Li e và các sản phẩm 
bằng li e 2 389 4 652 8 659 9 434 8 174 

19 
Các sản phẩm từ ngũ 
cốc, bột mì, tinh bột 
hoặc sữa; bánh ngọt 

6 139 6 853 15 262 19 402 7 831 

87 
Xe ôtô, máy kéo, xe đạp, 
các loại phương tiện trên 
bộ khác và linh kiện 

321 153 5 347 5 010 7 479 

41 Da động vật 11 333 14 262 17 676 9 666 7 353 

18 Cacao và các sản phẩm 
từ cacao 10 010 9 197 11 390 13 463 7 280 

52 Bông 17 39 2 030 6 661 6 869 

47 
Bột gỗ hoặc các chất sợi 
cellulose khác; giấy 
hoặc bìa tái chế 

7 975 12 773 12 702 9 835 6 260 

26 Quặng, xỉ và tro  1 709 2 314 7 724 11 226 6 125 

90 

Dụng cụ và máy đo 
quang học, phục vụ chụp 
ảnh, điện ảnh, đo lường, 
kiểm soát… 

845 1 524 5 891 8 923 5 961 

22 Đồ uống, chất lỏng có 
cồn và giấm 7 341 13 746 8 954 7 468 5 558 

73 Các sản phẩm bằng 
gang, thép hay sắt 739 889 13 567 18 920 5 443 

07 Rau, cây trồng, gốc rễ và 
củ làm thức ăn 4 358 6 013 5 240 5 688 5 105 

74 Đồng và các sản phẩm 
làm bằng đồng 7 521 511 311 4 909 

39 Chất dẻo và các sản 
phẩm làm bằng chất dẻo 3 608 3 863 9 655 8 107 4 110 

88 Thiết bị bay và linh kiện 1 165 1 561 4 454 2 836 2 894 

38 
Các sản phẩm khác của 
ngành công nghiệp hóa 
chất 

2 359 2 413 2 236 8 559 2 275 

94 

Đồ đạc bàn ghế; vật tư y 
tế phục vụ phẫu thuật; 
chăn đệm; thiết bị chiếu 
sáng… 

237 352 1 512 2 072 2 036 
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15 Dầu mỡ động thực vật… 12 486 13 505 15 968 1 995 1 896 

51 Len, lông mịn hoặc thô; 
vải, sợi cước 781 1 600 5 794 4 693 1 892 

96 Các sản phẩm khác 3 363 3 610 2 538 1 803 1 751 

62 Quần áo và phụ kiện, đồ 
dệt kim 35 13 209 270 1 411 

21 Các thực phẩm khác 718 910 1 330 876 1 349 

23 
Bã, chất thải của ngành 
công nghiệp thực phẩm; 
thức an gia súc 

24 99 1 055 1 162 1 237 

20 
Thực phẩm làm từ rau, 
trái cây hoặc các bộ 
phận của cây  

2 865 1 719 1 567 1 449 1 170 

34 Xà phòng, các chất tẩy 
rửa khác 464 235 1 771 1 272 1 072 

Nguồn: UN COMTRADE 
Tỷ lệ bù đắp nhập khẩu bằng xuất khẩu chỉ đạt 69% năm 2020. Thâm hụt 

cán cân thương mại (10,6 tỷ USD năm 2020 và 6,11 tỷ USD năm 2019) đã dẫn 
đến việc sụt giảm dự trữ ngoại tệ xuống còn 44 tỷ USD vào cuối năm 2020 trong 
khi con số này là 179 tỷ USD năm 2014 và 195 tỷ USD năm 2013.  

Đơn vị: 1000 USD 

Code Tên sản phẩm 
Kim ngạch 

NK năm 
2016 

Kim ngạch 
NK năm 

2017 

Kim ngạch 
NK năm 

2018 

Kim ngạch 
NK năm 

2019 

Kim ngạch 
NK năm 

2020 
 

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Algeria từ năm 2016-2020 

Tổng Tất cả các sản phẩm 47 090 684 46 053 016 49 494 682 42 521 470 33 332 022 

84 
Máy móc, thiết bị, động 
cơ cơ khí, nồi hơi và linh 
kiện 

8 281 327 8 011 326 7 135 699 6 150 925 4 305 145 

10 Ngũ cốc (chủ yếu là lúa 
mì) 2 783 057 2 751 207 2 731 915 2 478 318 2 709 753 

99 Các sản phẩm không xác 
định khác 0 0 3 766 649 2 196 146 2 243 640 

85 Máy móc, thiết bị điện và 
linh kiện; máy thu thanh 4 543 938 3 980 461 3 189 639 2 877 547 2 177 062 

87 
Xe ô tô, máy kéo, xe đạp, 
các loại phương tiện 
đường bộ khác và linh 

3 487 297 3 439 657 4 568 831 3 441 368 1 791 084 
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kiện 

39 Chất dẻo và sản phẩm 
chất dẻo 2 175 305 2 042 204 2 236 470 2 035 044 1 715 564 

30 Dược phẩm 2 022 700 1 892 867 1 781 882 1 728 220 1 635 467 

04 
Sữa và sản phẩm sữa; 
trứng chim; mật ong tự 
nhiên … 

985 281 1 409 897 1 282 858 1 120 712 1 268 313 

73 Các sản phẩm bằng gang, 
sắt, thép 3 198 781 2 919 746 1 840 933 1 683 910 1 210 798 

72 Gang, sắt, thép 2 247 369 2 412 975 1 743 128 1 669 274 927 028 

90 

Các dụng cụ, máy móc 
quang học, chụp ảnh hoặc 
làm phim, đo lường, kiểm 
tra, giám sát… 

714 964 745 715 938 569 871 017 740 191 

17 Đường và bánh kẹo 912 415 1 034 271 719 922 676 404 702 612 

27 Xăng dầu, nhựa đường 1 562 882 1 938 240 3 085 548 2 342 910 648 377 

15 Dầu mỡ động thực vật 744 811 899 239 759 248 787 517 645 549 

48 
Giấy và bìa; các sản 
phẩm bằng bột cellulose, 
bằng giấy hay carton 

653 140 723 693 730 473 648 635 565 058 

12 
Hạt và trái cây có dầu; 
hạt, giống và trái cây 
khác; cây công nghiệp… 

167 680 172 065 153 147 174 902 418 103 

38 
Các sản phẩm khác của 
ngành công nghiệp hóa 
chất 

529 245 633 521 439 900 444 556 388 660 

40 Cao su và các sản phẩm 
bằng cao su 585 558 491 483 495 099 489 090 381 970 

44 Gỗ, than củi và các sản 
phẩm bằng gỗ 712 268 428 710 678 895 474 487 376 886 

29 Các sản phẩm hóa chất 
hữu cơ 496 531 564 729 495 744 445 630 361 747 

33 
Tinh dầu và nhựa; các sản 
phẩm nước hoa hoặc 
nước thơm 

350 804 272 472 333 588 400 447 361 708 

26 Quặng, xỉ và tro 13 179 5 201 48 980 253 486 357 085 

24 Thuốc lá và sản phẩm 
thay thế thuốc lá 312 781 291 702 124 586 190 815 336 848 

61 Quần áo và phụ kiện, sản 169 249 195 861 391 789 416 508 311 658 
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phẩm dệt kim 

76 Nhôm và các sản phẩm 
bằng nhôm 520 133 489 892 540 574 427 920 304 986 

94 

Bàn ghế, giường tủ; thiết 
bị y tế phục vụ phẫu 
thuật; bộ đồ giường; máy 
chiếu sáng 

436 056 426 729 510 707 436 396 289 152 

32 

Các chiết xuất để thuộc 
da hoặc nhuộm; tanin và 
các sản phẩm phái sinh; 
thuốc nhuộm và các chất 
tạo màu khác 

242 850 258 215 290 003 297 815 279 364 

64 

Giày dép, ghệt và các mặt 
hàng tương tự; các bộ 
phận của những sản phẩm 
này  

207 305 215 489 296 557 296 233 259 817 

23 
Bã và chất thải của các 
ngành công nghiệp thực 
phẩm; thức ăn động vật 

618 249 482 130 637 186 524 232 247 798 

08 Trái cây ăn được; vỏ cam 
quýt hoặc vỏ dưa vàng 314 563 175 535 113 455 226 800 234 037 

21 Các thực phẩm khác 349 374 356 236 222 362 199 043 229 878 

69 Các sản phẩm gốm 381 885 287 949 295 776 249 520 227 961 

09 Cà phê, chè, và gia vị 395 978 423 771 314 533 292 221 223 115 

01 Động vật sống 113 707 108 523 163 682 259 830 217 474 

07 Rau, cây trồng, gốc rễ và 
củ làm thức ăn 356 883 450 444 319 200 277 507 212 042 

34 Xà phòng và các chất tẩy 
rửa khác 220 981 226 201 194 234 206 926 201 590 

83 Các sản phẩm bằng kim 
loại thường khác 205 282 210 882 243 793 240 751 192 722 

54 Sợi tổng hợp hoặc nhân 
tạo   223 477 226 039 222 063 229 549 190 701 

19 
Thực phẩm làm từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột hoặc 
sữa; bánh ngọt 

226 976 190 320 198 789 204 687 188 399 

70 Thủy tinh và các sản 
phẩm làm bằng thủy tinh 213 770 239 793 244 094 258 535 179 689 

63 Các mặt hàng dệt may 
khác; quần áo cũ và vải 117 901 120 791 159 912 160 192 162 628 
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lau 

89 Tàu thuyền chạy trên biển 
hay trên sông 96 250 599 676 155 791 166 732 162 214 

74 Đồng và các sản phẩm 
bằng đồng 298 647 273 828 301 030 245 724 160 415 

82 
Các công cụ, dụng cụ, 
hàng dao kéo, bộ đồ ăn 
bằng kim loại  

201 431 174 168 176 589 184 809 144 026 

28 
Sản phẩm hóa chất vô cơ; 
hợp chất vô cơ hay hữu 
cơ bằng kim loại quý 

213 485 219 834 175 725 190 735 132 540 

56 
Bông, dạ và vải không 
dệt; sợi đặc biệt; lạt, dây 
thừng 

117 709 115 822 169 133 146 445 122 126 

02 Thịt và thịt vụn ăn được 233 384 188 849 187 032 203 305 121 093 

60 Vải dệt kim 18 772 25 703 144 427 142 659 120 492 

55 Sợi tổng hợp hoặc nhân 
tạo  59 296 55 442 165 332 142 381 117 826 

95 
Đồ chơi, hàng phục vụ 
giải trí hoặc thể thao và 
các phụ kiện 

69 437 78 487 108 737 103 544 110 419 

31 Phân bón 99 808 93 512 136 995 119 224 102 780 

25 Muối; lưu huỳnh; đất đá; 
thạch cao; vôi và xi măng 412 951 170 560 127 565 124 396 101 364 

96 Các mặt hàng khác 108 038 111 053 112 776 137 591 99 224 

35 
Các chất anbumôza; sản 
phẩm từ tinh bột hoặc 
bột; keo dán; enzym 

69 167 66 896 84 957 85 194 88 732 

68 

Các sản phẩm làm từ đá, 
thạch cao, xi măng, 
amian, mika hay các chất 
tương tự 

176 884 173 315 220 010 105 961 87 532 

18 Ca cao và các sản phẩm 
từ ca cao 113 828 82 479 80 950 90 663 84 733 

93 Vũ khí, đạn dược và linh 
kiện 0 0 29 576 47 934 71 827 

42 

Các sản phẩm bằng 
da thuộc; thắt lưng hoặc 
làm yên ngựa; dụng cụ đi 
du lịch, túi xách tay 

66 359 63 993 91 387 100 731 66 578 
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88 Thiết bị bay 621 348 215 081 824 779 133 554 59 351 

16 

Sản phẩm từ thịt hoặc 
giáp xác, nhuyễn thể hoặc 
các loài không có xương 
sống khác 

35 555 31 157 53 715 55 070 56 178 

47 
Bột gỗ và các chất sợi 
cellulose khác; giấy hoặc 
bìa tái chế 

46 138 63 612 60 956 62 633 52 613 

52 Bông 21 979 27 809 71 227 77 712 47 318 

49 
Sản phẩm xuất bản, báo 
chí hoặc của các ngành 
công nghiệp đồ họa khác 

115 501 57 429 34 977 33 214 42 757 

59 

Vải được thấm, phết, phủ 
hoặc làm mỏng; các mặt 
hàng kỹ thuật bằng chất 
liệu vải 

31 542 32 238 65 123 60 807 42 552 

20 
Thực phẩm làm từ rau, 
trái cây hoặc các bộ phận 
khác của cây 

169 660 118 492 112 970 69 174 41 195 

22 Đồ uống, chất lỏng có 
cồn và giấm 78 950 79 058 66 261 49 847 39 264 

86 
Xe và thiết bị phục vụ 
đường sắt và linh kiện; 
máy móc cơ khí 

201 997 139 910 346 699 134 845 37 986 

03 
Cá và loài giáp xác; 
nhuyễn thể và các loài 
không xương sống khác 

80 116 98 104 53 585 48 099 34 612 

57 Thảm và các lớp phủ đất 
bằng chất liệu vải  32 603 30 898 36 428 38 652 33 539 

11 
Sản phẩm bột; mạch nha; 
tinh bột; inuline; gluten 
bột mì 

28 783 22 464 29 883 26 880 31 744 

58 Vải đặc biệt; đăng-ten; 
thảm; đồ thêu ren  17 784 19 133 40 516 36 241 29 071 

79 Kẽm và các sản phẩm từ 
kẽm 21 366 20 686 40 101 23 709 26 739 

71 Ngọc trai, đá quý, kim 
loại quý 7 914 35 187 28 453 23 574 23 960 

13 Gôm, nhựa và các chiết 
xuất từ thực vật 18 072 19 639 15 669 17 808 19 188 
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06 Cây sống và sản phẩm từ 
nghề trồng hoa 15 903 22 669 24 855 19 861 18 616 

36 Bột và chất nổ; pháo; 
diêm … 6 664 5 202 8 668 7 680 15 966 

65 Khăn mũ và phụ kiện 7 780 7 639 12 082 12 799 15 827 

37 Sản phẩm nhiếp ảnh hoặc 
điện ảnh 32 917 24 141 17 274 18 620 15 351 

91 Đồng hồ 15 502 11 741 12 838 15 921 9 301 

66 Ô, dù, gậy, gậy ghế, roi,  4 125 4 161 8 473 10 874 8 940 

75 Kền và các sản phẩm từ 
kền 2 083 1 679 2 249 1 662 3 992 

05 Các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật khác 3 073 2 442 2 233 2 492 3 852 

Nguồn: UN COMTRADE 
Năm 2021, Chính phủ Algeria có khả năng đạt được mục tiêu giảm kim 

ngạch nhập khẩu từ 41 tỷ USD năm 2019 xuống còn 34,4 tỷ USD bằng những 
biện pháp hạn chế nhập khẩu như mở rộng diện mặt hàng phải chịu thuế phòng vệ 
thương mại bổ sung, cấm nhập khẩu rau quả khi Algeria đang trong vụ thu hoạch 
các sản phẩm này, tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng có nguồn gốc từ động 
vật, khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước… 

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính Algeria, thâm hụt cán cân thương 
mại của nước này đã giảm đến 87,89% trong 8 tháng đầu năm 2021, còn 926 triệu 
USD trong khi cùng kỳ năm ngoái là 7,6 tỷ USD. Nguyên nhân là do tăng mạnh 
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu hàng hóa nói chung từ 15,1 tỷ USD vào cuối tháng 
8/2020 lên 23,7 tỷ USD vào cuối tháng 8/2021, trong đó có 2,9 tỷ USD là hàng 
hóa phi dầu khí. Kim ngạch nhập khẩu đạt 24,62 tỷ USD. Do vậy, tỷ lệ bù đắp 
nhập khẩu bằng xuất khẩu đã được cải thiện, đạt  96,24% vào cuối tháng 8/2021 
so với 66,6% của cùng kỳ năm trước. 

Kết quả này có được nhờ nhiều biện pháp quản lý ngoại thương của Chính 
phủ Algeria nhằm giảm nhập khẩu như cấm nhập khẩu 13 loại trái cây trong thời 
gian Algeria thu hoạch, tạm ngừng nhập khẩu nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ 
động vật… Mặt khác, giá dầu xuất khẩu giữ ở mức cao khoảng 70 USD/thùng 
trong năm 2021, đã góp phần tăng ngạch xuất khẩu của nước này. 

 Các nước cung cấp hàng hóa chính cho Algeria là Trung Quốc, Pháp, Đức, 
Italia và Tây Ban Nha. Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chính của Algeria gồm 
Italia, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hà Lan.  
 Với việc giá dầu xuất khẩu giữ ở mức cao khoảng 70 USD/thùng, dự trữ 
ngoại tệ của Algeria đang có dấu hiệu cải thiện. Luật tài chính 2021 của Algeria 
dự báo sẽ có sự tăng dự trữ ngoại hối, đạt mức 47,5 tỷ USD vào cuối năm 2021, 
tăng gần 5 tỷ USD so với cuối năm 2020.  
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3.2. Thương mại dịch vụ 
Trong khuôn khổ đa dạng hóa nền kinh tế, lĩnh vực thương mại dịch vụ sẽ 

đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai, cho dù xu hướng đang có chiều 
hướng giảm. Những con số của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát 
triển (UNCTAD) cho thấy xuất khẩu dịch vụ của Algeria đã giảm từ 3,5 tỷ USD 
năm 2015 xuống còn 3,2 tỷ USD năm 2020 trong khi nhập khẩu dịch vụ cũng 
giảm từ 11 tỷ USD năm 2015 xuống còn 8 triệu USD năm 2020.  

Lĩnh vực dịch vụ tài chính cho thấy có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là 
trong khuôn khổ tư nhân hóa và số hóa. 6 ngân hàng Nhà nước kiểm soát 90% 
tổng số vốn tại Algeria. 14 ngân hàng tư nhân chia nhau phần còn lại nhưng 
không có ngân hàng nào trong số này là của Algeria. Về thị trường chứng khoán 
Alger, cho đến nay, mới chỉ có 6 mã chứng khoán niêm yết sau 21 năm tồn tại. 

Các sản phẩm của lĩnh vực tài chính Hồi giáo đã được đưa ra thị trường lần 
đầu tiên vào năm 2020 trong các ngân hàng Nhà nước. Chính phủ dự kiến thu hút 
phần lớn dòng tiền nhàn rỗi trên thị trường không chính thức nhờ công cụ tài 
chính này. Hiện đã có 5 ngân hàng của Nhà nước và 01 công ty bảo hiểm đã tham 
gia thực hiện. Tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực này vẫn mạnh, cho dù khuôn 
khổ pháp lý kinh doanh vẫn cần phải phát triển thêm (luật, công cụ tài chính, vv). 

Một mảng thương mại dịch vụ khác có tiềm năng phát triển là dịch vụ chăm 
sóc khách hàng qua điện thoại (call center). 
3.3. Các đối tác thương mại chính của Algeria 

Năm 2020, châu Âu và châu Á vẫn là đối tác thương mại chính của Algeria 
trong khi trao đổi giữa quốc gia Bắc Phi này với các khu vực châu Mỹ, châu Phi 
và châu Đại Dương còn ở mức thấp.  

Xét theo từng quốc gia, Trung Quốc là nước cung cấp hàng hóa đứng số 1 
của Algeria chiếm tới 17% kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Bắc Phi này, tiếp 
đến là Pháp (10%), Italia (7%), Đức (6,5%) và Tây Ban Nha (6,2%). Tính theo 
khối nước, EU vẫn là đối tác xuất khẩu lớn nhất vào Algeria nhờ vị trí địa lý gần 
gũi, có hiệp định liên kết song phương (một dạng FTA) và chất lượng sản phẩm. 

EU là đối tác thương mại chính của Algeria  
Các nước châu Âu trong đó có EU vẫn là những đối tác hàng thương mại 

hàng đầu của Algeria năm 2020, chiếm 52,65% tổng giá trị xuất nhập khẩu mà 
quốc gia Bắc Phi này thực hiện với toàn thế giới. 

Trong năm qua, 56,8% xuất khẩu và 48,5% nhập khẩu của Algeria thực 
hiện với EU. So với năm 2019, nhập khẩu của Algeria từ EU đã giảm 17,7%, từ 
18,6 tỷ USD xuống còn 14,8 tỷ USD. Tương tự xuất khẩu của Algeria sang khối 
nước này cũng giảm 34,1%, còn 13,4 tỷ USD. Điều này cho thấy khá rõ ảnh 
hưởng của các cơ chế mà chính quyền Ageria đã áp đặt nhằm giảm hóa đơn nhập 
khẩu cũng như tác động của việc giảm giá dầu đối với xuất khẩu của Algeria cũng 
như đại dịch Covid-19. Chính phủ Algeria chủ trương cho tạm ngừng nhập khẩu 
những sản phẩm và nguyên liệu trong nước có sẵn. Trong ngành sản xuất đồ 
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uống, Algeria hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm địa phương 
tại các liên doanh. Việc xuất khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của châu Âu sang 
Algeria cũng phải dừng lại, gây khó khăn cho các nhà máy lắp ráp của Renault, 
Volkswagen và Renault Trucks đặt tại thị trường này. 

Trong số các thành viên EU, khách hàng chính của Algeria là Italia chiếm 
14,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Algeria, đẩy Pháp xuống vị trí thứ hai 
(13,7%), tiếp đến là Tây Ban Nha (9,8%). Theo chiều ngược lại, Pháp vẫn là nước 
cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Algeria chiếm 10,6% tổng giá trị nhập khẩu của 
nước này, tiếp đến là Italia (7,1%) và Tây Ban Nha (6,2%). 

Nếu như việc xuất khẩu của châu Âu sang Algeria vẫn rất đa dạng và liên 
quan đến nhiều ngành hàng thì ngược lại, xuất khẩu của Algeria sang châu Âu vẫn 
chủ yếu là khí đốt, nhất là với các đối tác chính như Pháp, Italia, Tây Ban Nha và 
Anh.  

Các đối tác châu Âu của Algeria đang đối mặt với sự xích lại gần nhau giữa 
Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria khi hai nước này có tham vọng nâng khối lượng trao đổi 
thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian ngắn nữa. 

Hiện EU đang được hưởng lợi từ Hiệp định liên kết với Algeria (một dạng 
FTA) có hiệu lực từ năm 2005, nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả cho phía 
Algeria. 

Quan hệ thương mại Algeria-Châu Á-Châu Đại Dương 
Năm 2020, các nước châu Á và châu Đại Dương đứng vị trí thứ hai trong số 

các đối tác thương mại của Algeria, chiếm 32,73% tổng giá trị nhập khẩu của 
Algeria và 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia Bắc Phi này. Trái với năm 
2019, xuất khẩu của Algeria sang khu vực châu Á –châu Đại dương đã giảm đáng 
kể 25,98%, từ 9,2 tỷ xuống còn 6,8 tỷ USD năm 2020. Song song với đó, nhập 
khẩu của Algeria từ những quốc gia này cũng giảm mạnh 23,5%, từ 14,7 tỷ USD 
năm 2019 xuống còn 11,3 tỷ năm 2020. Trung Quốc, Ấn Độ, Ả rập Xê út và Hàn 
Quốc là những đối tác chính của Algeria tại châu lục này. Trung Quốc là nước 
cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Algeria với kim ngạch đạt 5,8 tỷ USD năm 2020 
(-24,5%). Trung Quốc chiếm tới 51,4 % tổng kim ngạch nhập khẩu và 17,1% xuất 
khẩu của quốc gia Bắc Phi này với nhóm các nước châu Á và châu Đại dương, 
trong khi đó Ấn Độ chiếm các tỷ lệ tương ứng là 6,5% và 9,6%. 

 Ở châu Đại Dương, Úc và New Zeland là những đối tác thương mại chính 
của Algeria. 

Quan hệ thương mại Algeria-Châu Mỹ 
Năm 2020, trao đối thương mại giữa Algeria với các nước châu Mỹ (chủ 

yếu là Hoa Kỳ, Achentina, Braxin) đã giảm 27,8% so với năm 2019, chỉ đạt 6,9 tỷ 
USD. Kim ngạch xuất khẩu của Algeria đã sụt giảm 60,4% từ 3,9 tỷ USD xuống 
còn 1,5 tỷ USD. Theo chiều ngược lại, Algeria đã mua từ khu vực này hàng hóa 
các loại với tổng giá trị 5,3 tỷ USD, giảm 5,1%. 
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Riêng trao đổi thương mại với Braxin lại tăng đáng kể, lên tới 41,5% về 
xuất khẩu và 17,6% về nhập khẩu. 

Quan hệ thương mại Algeria-Châu Phi 
Năm 2020, trao đổi thương mại của Algeria với khu vực này đã giảm 13% 

(-456,3 triệu USD) so với năm 2019, trong đó kim ngạch nhập khẩu của Algeria 
giảm 16,2%, từ 1,3 tỷ USD xuống còn 1,1 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu giảm 
11,1%, từ 2,2 tỷ USD xuống còn 1,9 tỷ USD. Đáng chú ý là trên tổng giá trị xuất 
khẩu của Algeria sang châu Phi, Tunisia chiếm tới 53% và Morocco là 24%. 

Tình hình trao đổi thương mại có thể được cải thiện nhiều hơn trong tương 
lai khi Algeria đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Phi, nhất là 
khi Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AFCFTA) đi vào thực thi.  

Trong 20 năm qua, Algeria nhập khẩu trung bình 1 tỷ USD và xuất khẩu 
1,7 tỷ USD, thặng dư 700 triệu USD/năm. 

Hiện nay châu Phi chỉ chiếm 3% nhập khẩu và 4% xuất khẩu của Algeria. 
Đáng chú ý là quan hệ thương mại này của Algeria chủ yếu tập trung vào một số 
nước. Trên tổng số 55 nước châu Phi, 5 quốc gia cung cấp đến 94% nhu cầu của 
Algeria và cũng là 5 khách hàng lớn nhất của nước này. Algeria chưa bao giờ 
nhập khẩu từ 7 nước và xuất khẩu sang 15 nước khác ở châu Phi. 

Trao đổi thương mại giữa Algeria với các đối tác châu Phi tập trung vào ba 
nước Bắc Phi là Ai Cập, Tunisia và Morocco. 

Ba nước này chiếm đến 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của Algeria sang 
châu Phi và chiếm 84% giá trị nhập khẩu của Algeria từ lục địa này. Cơ cấu xuất 
khẩu của Algeria sang các đối tác châu Phi cũng giống như cơ cấu xuất khẩu của 
nước này với phần còn lại của thế giới. Dầu khí chiếm tới 94% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của Algeria sang các nước Tunisia và Maroc và gần như toàn bộ đối với 
Ai Cập (99%). Nhập khẩu của Algeria đa dạng hơn xuất khẩu: Ai Cập là nhà cung 
cấp hàng đầu cho Algeria với 03 mặt hàng chính chiếm 40% tổng giá trị nhập 
khẩu. Đó là chế phẩm thực phẩm dùng làm đồ uống (15%), đồng và những sản 
phẩm làm từ đồng (14%) và các nguyên liệu chất dẻo và sản phẩm chất dẻo 
(10%). Nhập khẩu của Algeria từ đối tác lớn thứ hai là Tunisia ít tập trung hơn: 05 
mặt hàng chiếm 50% giá trị nhập khẩu của Algeria là các sản phẩm làm từ gang, 
sắt, thép (12%), nguyên liệu chất dẻo và sản phẩm hóa chất vô cơ với cùng tỷ 
trọng (10%). Đối với Maroc, nước cung cấp lớn thứ ba, nhập khẩu của Algeria 
giống hệt như với Tunisia về số lượng sản phẩm nhưng với tỷ trọng lớn hơn. Đó 
là quần áo và phụ kiện (19%), thuốc lá và gang, sắt, thép với cùng tỷ trọng (15%). 

Những con số trên cho thấy Algeria chưa tìm cách đa dạng hóa nhà cung 
cấp và khách hàng ngoài phạm vi các nước gần gũi về địa lý ngoại trừ Nam Phi.  

Năm 2021, Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AFCFTA) mà 
Algeria là thành viên có hiệu lực. Nước này kỳ vọng đây sẽ là đòn bảy thúc đẩy 
giao thương, nhất là xuất khẩu của Algeria sang khu vực này.  
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Nếu dựa trên các chi phí sản xuất trong nước, vận tải và bảo hiểm quốc tế 
cũng như chi phí của các đối thủ cạnh tranh, Algeria có tiềm năng xuất khẩu sang 
châu Phi thêm 118 triệu USD, chủ yếu sang 15 nước chưa có quan hệ thương mại 
với các mặt hàng chính gồm đường (từ mía hoặc củ cải đường), năng lượng điện, 
u rê và chà là.  
4. Đầu tư 

Là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và ổn định về kinh tế, Algeria đã 
thu hút được các dòng đầu tư giai đoạn 2006-2011. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 
có sự giảm rõ rệt đầu tư của châu Âu và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà 
đầu tư vùng Vịnh. 

Theo một báo cáo mới đây của Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và 
phát triển (UNCTAD), các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
Algeria năm 2020 đã giảm 19%, chỉ đạt 1,1 tỷ USD. Tổng số vốn FDI của Algeria 
đầu tư ra nước ngoài cũng giảm từ 31 triệu USD năm 2019 xuống còn 16 triệu 
USD năm 2020. Tổng số vốn FDI lũy kế vào Algeria đạt 33,1 tỷ USD tính đến 
năm 2020 trong khi năm 2010 là 19,5 tỷ USD và 3,4 tỷ USD vào cuối năm 2000. 
Việc giảm này chủ yếu là do giảm đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. 

Về đầu tư trực tiếp của Algeria ra nước ngoài, lũy kế tính đến năm 2020 đạt 
2,7 tỷ USD, giảm so với năm 2019 (2,8 tỷ USD). Trong 10 năm qua, đã có sự 
định hướng lại FDI vào thị trường nội địa nhờ gia tăng các dự án phát triển trong 
lĩnh vực vận tải và cơ sở hạ tầng. 

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư nhiều hơn vào Algeria, vượt Pháp, 
nước từ lâu là nhà đầu tư số 1 vào quốc gia Bắc Phi này. 

Chuyến thăm Algeria của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan 
và Diễn đàn doanh nghiệp hai nước tổ chức vào tháng 2/2018 đã cho thấy sự tiến 
triển mới đây. Một trong những nhà đầu tư chính là BAIC International (Trung 
Quốc), với khoản vốn 100 triệu USD rót vào một nhà máy chế biến công nghiệp. 
Trong số những nhà đầu tư lớn khác phải kể đến Hyundai và Ford. Những lĩnh 
vực nhận được nhiều vốn đầu tư nhất là thăm dò, khai thác dầu khí và lắp ráp ô tô. 

Các biện pháp bảo hộ cũng như tham nhũng, quan liêu, lĩnh vực tài chính 
yếu và không an toàn về pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ là những trở 
ngại lớn cho đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề chính theo quan điểm của các nhà đầu tư 
nước ngoài là sự khó dự đoán về những thay đổi thường xuyên của khung pháp lý. 

Algeria chỉ được xếp 157 trên 190 nước trong báo cáo Doing Business 2020 
do Ngân hàng thế giới công bố, giống như năm 2019.  

Kể từ đầu năm 2020, tình hình kinh tế Algeria ngày càng trở nên khó khăn: 
Thu ngân sách và dự trữ ngoại hối giảm mạnh do giá dầu xuống dưới 40 
USD/thùng, đồng bản tệ đina mất giá so với đồng euro và chính phủ gặp nhiều 
khó khăn trong việc duy trì trợ cấp xã hội. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng 
phát đã làm cho kinh tế Algeria càng thêm suy yếu. Trong bối cảnh đó, các nhà 
đầu tư nước ngoài tỏ ra thận trọng trong việc quyết định đầu tư vào Algeria. Mặt 
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khác, hình ảnh an ninh chính trị bất ổn từ thập kỷ đen tối những năm 1990 vẫn 
còn mặc dù từ 2007 không xảy ra các cuộc khủng bố tại Alger vẫn chưa thuyết 
phục được các nhà đầu tư nước ngoài. 

Nhằm tăng cường thu hút FDI, đầu tháng 6/2020, chính phủ Algeria đã 
quyết định loại bỏ quy định 51/49. Cụ thể, theo Luật tài chính bổ sung năm 2020, 
trừ các hoạt động mua đi bán lại sản phẩm (nhập về bán lại nguyên trạng), kinh 
doanh sản phẩm mang tính chiến lược và thuộc các lĩnh vực được xác định trong 
Luật theo đó quy định cổ đông người Algeria phải nắm giữ 51% số vốn, thì mọi 
hoạt động khác liên quan đến sản xuất và dịch vụ đều được mở cho nhà đầu tư 
nước ngoài mà không cần có sự cam kết phải thiết lập đối tác với một bên là 
người địa phương. 

Mặt khác, Luật tài chính bổ sung cũng loại bỏ quyền ưu tiên được mua áp 
dụng từ năm 2009 do Nhà nước được hưởng trong trường hợp đối tác nước ngoài 
nhượng lại cổ phần. Đồng thời, Luật hủy bỏ nghĩa vụ phải sử dụng các nguồn vốn 
địa phương để tài trợ các dự án đầu tư nước ngoài tại Algeria. Ngoài ra, năm 2020 
Algeria cũng đã thông qua Luật mới về dầu khí, cải thiện đầu kiện về thuế và sự 
linh hoạt của các hợp đồng. 

Chi phí nhân công thấp, trình độ đào tạo tương đối cao, việc sử dụng rộng 
rãi tiếng Pháp cũng như gần gủi với thị trường châu Âu cũng là những lợi thế 
đáng kể của thị trường này. 

Các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bao gồm: 
đối với giai đoạn đầu triển khai dự án, đánh thuế nhập khẩu trang thiết bị 5%; 
miễn thuế VAT đối với các thiết bị và dịch vụ; miễn thuế chuyển nhượng bất 
động sản. Trong giai đoạn khai thác: Nhà đầu tư được miễn thuế lợi tức, thuế 
doanh thu, thuế đất 3 năm đầu đối với các dự án thông thường và 10 năm đầu đối 
với các dự án thuộc vùng ưu tiên. Đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong 
và ngoài nước (sẽ được trình bày chi tiết tại phần Quy định về đầu tư tại Algeria). 
5. Hội nhập quốc tế và khu vực 

Hiện nay, Algeria ưu tiên cải cách kinh tế, chú trọng phát triển quan hệ kinh 
tế với châu Phi, nhất là các nước láng giềng để tận dụng Hiệp định thương mại tự 
do lục địa. Algeria cũng chú trọng quan hệ với Liên đoàn Ả-rập và Liên minh 
châu Âu (EU). Bên cạnh đó, nước này cũng tăng cường quan hệ hợp tác với các 
nước lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ... và đặc biệt là Trung 
Quốc. 

Algeria hiện là thành viên của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp quốc, Tổ 
chức Chữ thập đỏ quốc tế, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC), Cao uỷ Liên 
Hiệp Quốc về người tị nạn, Liên minh Châu Phi, Liên đoàn Ả rập, G-15, G-24, G-
77,… Algeria đang nỗ lực đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) kể từ khi nộp đơn từ năm 1987. Mặc dù có số dân nói tiếng Pháp thuộc 
top đầu châu Phi song Algeria chưa phải thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ 
(OIF). 
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Algeria đã ký 58 Hiệp định thương mại song phương (trong đó có hiệp định 
ưu đãi với Tunisia) và tham gia 03 Hiệp định tự do mậu dịch đa phương (FTA) là 
FTA với Liên minh châu Âu (27 nước), FTA với khu vực Ả rập (19 nước) và FTA 
lục địa châu Phi –AFCFTA (54 nước). Riêng AFCFTA chưa được thực hiện dù có 
hiệu lực từ 1/1/2021. 
5.1. FTA với Liên minh châu Âu (EU) 

Tháng 4/2002, Algeria đã ký Hiệp định liên kết với EU, một dạng Hiệp 
định tự do mậu dịch. Ngày 1/9/2005, Hiệp định liên kết Algeria-EU có hiệu lực. 
Theo lộ trình, đến 2017, hai bên sẽ loại bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, theo yêu cầu của phía Algeria, hiệp định đã 
được đàm phán lại vào năm 2010 và kết thúc vào tháng 9/2012. Từ đó, một lộ 
trình mới được áp dụng trong đó lùi thời hạn bãi bỏ hoàn toàn thuế quan vào 
tháng 9/2020 (muộn hơn với kế hoạch ban đầu 3 năm). Mặc dù vậy, Algeria lại 
quyết định một lần nữa xem xét lại hiệp định này để bảo vệ sản xuất trong nước 
thông qua việc sửa đổi lại lộ trình cắt giảm thuế quan.  

Hiệp định này hiện giới hạn duy nhất đối với các sản phẩm công nghiệp 
nằm trong các phụ lục đi kèm. Những sản phẩm nông nghiệp và động vật được 
chia làm hai nhóm: Nhóm 1 không bị giảm thuế nhập khẩu và nhóm 2 giảm xuống 
mức thấp. 

Cụ thể: 
Sản phẩm công nghiệp 
Được miễn hoàn toàn các loại thuế nhập khẩu và thuế tương đương ngay từ 

1/9/2005. Những sản phẩm này cũng được miễn mọi hạn chế về lượng nhập khẩu 
hoặc những biện pháp tương đương. 

Miễn thuế nhập khẩu liên quan đến các sản phẩm có trong phụ lục 2 kèm 
theo Hiệp định.  

Miễn thuế nhập khẩu dần dần đối với các sản phẩm thuộc phụ lục 3 cho đến 
khi loại bỏ hoàn toàn sau 5 năm kể từ năm thứ hai hiệp định này có hiệu lực. 

Việc loại bỏ thuế được thực hiện theo lộ trình sau đây: 
- 02 năm sau khi hiệp định có hiệu lực, giảm 20% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 03 năm sau khi có hiệu lực, giảm 30% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 04 năm sau khi có hiệu lực, giảm 40% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 05 năm sau khi có hiệu lực, giảm 60% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 06 năm sau khi có hiệu lực, giảm 80% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 07 năm sau khi có hiệu lực, giảm nốt thuế nhập khẩu còn lại 
Loại bỏ dần dần thuế nhập khẩu và các loại thuế tương đương đối với các 

sản phẩm khác ngoài các mặt hàng có trong phụ lục 2 và 3 cho tới khi loại bỏ 
hoàn toàn sau 10 năm kể từ năm thứ hai hiệp định có hiệu lực. 

Việc loại bỏ thuế đối với nhóm mặt hàng này được thực hiện theo lộ trình 
sau đây: 
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- Giảm 10% mỗi năm thuế nhập khẩu cơ bản kể từ năm thứ hai cho đến năm 
thứ 10 sau khi hiệp định có hiệu lực. 

- 11 năm sau khi có hiệu lực, giảm 5% thuế nhập khẩu cơ bản 
- 12 năm sau khi có hiệu lực, giảm nốt thuế nhập khẩu còn lại 

   Sản phẩm nông nghiệp 
Giảm từ 20 đến 100% thuế nhập khẩu và tương đương trong giới hạn hạn 

ngạch ấn định trước đối với các sản phẩm thuộc nghị định 2. 
Sản phẩm đánh bắt thủy hải sản 
Giảm từ 25% đến 100% thuế nhập khẩu và tương đương đối với các sản 

phẩm thuộc nghị định 4. 
Sản phẩm nông nghiệp chế biến 
Nhượng bộ ngay lập tức 
Giảm từ 20 đến 100% thuế nhập khẩu và tương đương trong giới đối với 

các sản phẩm nêu trong danh sách 1 của nghị định 5 phụ lục 2. Hạn chế hạn ngạch 
được quy định đối với một số sản phẩm. 

Nhượng bộ sau 
Những sản phẩm nêu trong danh sách 2 của nghị định 5 phụ lục 2 sẽ được 

xem xét khả năng tự do hóa thương mại kể từ năm thứ 5 hiệp định có hiệu lực. 
Những ưu đãi thuế quan không áp dụng đối với: 

- Những sản phẩm có nguồn gốc từ EU không nằm trong các danh sách giảm 
thuế trong phần phụ lục của thông tư số 22; 

- Những sản phẩm không đáp ứng được những điều kiện về xuất xứ theo quy 
định. 

 Kể từ khi áp dụng FTA này từ năm 2005 đến 2015, tổng kim ngạch xuất 
khẩu lũy kế của Algeria không tính dầu khí chưa đạt 14 tỷ USD trong vòng 10 
năm trong khi cùng thời kỳ, Algeria nhập khẩu từ EU đến 220 tỷ USD, trung bình 
22 tỷ USD/năm hàng hóa các loại. Hiệp định với EU vẫn là FTA có quy mô lớn 
nhất của Algeria cho đến nay chiếm tới 84,34% tổng giá trị nhập khẩu và 78,41% 
giá trị xuất khẩu của nước này. Tây Ban Nha, Italia và Pháp là những đối tác 
chính của Algeria với tổng trao đổi thương mại chiếm trên 60%. Chính phủ 
Algeria đã quyết định lùi thời gian áp dụng tự do hóa hoàn toàn thuế quan trong 
khuôn khổ FTA với EU thay vì thời điểm 1/9/2020 như trong kế hoạch. 
5.2. FTA với khu vực đại Ả rập  

FTA này có mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và phát triển trao đổi thương 
mại giữa 19 nước Ả rập gồm Algeria, Jordan, Syria, UAE, Bahrain, Tunisia, Ả rập 
Xê út, Irak, Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libya, Ai Cập, Maroc, Yémen, 
Mauritania, Palestine, Soudan, trong đó Mauritania chưa thực hiện. 

Chế độ thuế quan ưu đãi áp dụng cho các sản phẩm có xuất xứ từ các nước 
Ả rập thành viên với mức thuế nhập khẩu và tương đương là 0%. Lưu ý: Chỉ miễn 
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mỗi bên. 
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 Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán kết thúc vào cuối năm 2012 đã dẫn đến 
việc loại bỏ khỏi danh sách hưởng ưu đãi thuế quan 1.644 mặt hàng nông nghiệp, 
thực phẩm, dệt may, giấy/bìa, điện gia dụng và một số sản phẩm dầu tinh chế. Khi 
thực hiện FTA này, Algeria cũng chưa thu được nhiều lợi ích. Là thành viên từ 
năm 2009, khối lượng trao đổi thương mại của Algeria với các nước trong FTA 
này vẫn còn khiêm tốn. Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Algeria với các 
nước thành viên chiếm lần lượt là 21,59% tổng kim ngạch xuất khẩu và 15,32% 
tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Bắc Phi. Cụ thể, Algeria đã xuất khẩu 
sang khu vực 343,48 triệu USD (+1,94%) và nhập khẩu gần 1,33 tỷ USD hàng 
hóa các loại. Các đối tác chính trong khối gồm Ả rập Xê út, Ai Cập và Tunisia.  

Hiệp định thương mại ưu đãi Algeria-Tunisia 
Algeria và Tunisia đã ký Hiệp định thương mại ưu đãi song phương ngày 

4/12/2008. Hiệp định này có hiệu lực ngày 1/3/2014.  
Sản phẩm công nghiệp 
Theo thông tư hướng dẫn, những sản phẩm công nghiệp có xuất xứ từ 

Tunisia từ chương 25-97 thuộc hệ thống HS quy định trong điều 4 của Hiệp định 
được nhập khẩu vào Algeria với thuế suất là 0% (danh sách C1). Hiệp định chỉ 
quy định miễn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm công nghiệp. 

Những sản phẩm công nghiệp có xuất xứ từ Tunisia nằm trong danh sách 
C2 của Hiệp định được nhập khẩu vào Algeria với mức thuế giảm 40%. Tỷ suất 
thuế này áp dụng từ 1/1/2008. 

Sản phẩm nông nghiệp 
Về những sản phẩm nông nghiệp thuộc các chương từ 1-24 danh mục hải 

quan, chỉ những sản phẩm có trong danh sách C3 của nghị định số 2 của hiệp định 
có lợi cho nhập khẩu vào Algeria mới được giảm thuế nhập khẩu 100% trong 
khuôn khổ hạn ngạch được ấn định trước theo nguyên tắc «đến trước, phục vụ 
trước». Việc quản lý hạn ngạch được tự động hóa. Lượng hàng hóa được nhập 
khẩu quá hạn ngạch sẽ phải chịu mức thuế thông thường. Những mặt hàng xuất 
xứ từ Tunisia không nằm trong danh mục được ưu đãi thuế hoặc không đáp ứng 
được quy tắc xuất xứ thì không được miễn giảm thuế nhập khẩu song vẫn được 
thông quan trong khuôn khổ luật chung. Hàng hóa sản xuất trong các khu chế xuất 
tại Tunisia cũng không được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu vào Algeria. 

Trong khuôn khổ hiệp định thương mại ưu đãi song phương với Tunisia, 
năm 2019, Algeria đã xuất khẩu sang nước này 124,23 triệu USD  (+20,67%) 
hàng hóa các loại và nhập khẩu 24,98 triệu USD (-32,86%). 
5.3. Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AFCFTA) 

Sau 2 năm đàm phán, tại phiên họp bất thường lần thứ 10 của Đại hội đồng 
Liên minh châu Phi (AU) tổ chức tại thủ đô Kigali của Rwanda ngày 
21/3/2018, 44 trên 55 nước thành viên (trong đó có Algeria) đã ký thỏa thuận về 
thiết lập Khu vực thương mại tự do châu Phi (AFCFTA). Ngày 15/12/2019, trong 
cuộc họp các bộ trưởng thương mại châu Phi diễn ra tại thủ đô Accra (Ghana), 
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Algeria là nước thứ 30 phê chuẩn AFCFTA. Theo AU, điều này sẽ mở đường cho 
việc thành lập Liên minh hải quan vào năm 2022 và Cộng đồng kinh tế châu Phi 
vào năm 2028. Theo Thỏa thuận các nước thành viên phải từng bước xóa bỏ 90% 
các dòng thuế theo lộ trình 5 năm đối với các nền kinh tế đang phát triển và 10 
năm đối với các nền kinh tế kém phát triển. 7% các dòng thuế nhạy cảm sẽ mất 
nhiều thời gian hơn trong khi 3% còn lại được phép đưa vào danh sách loại trừ. 

Bộ trưởng Thương mại Algeria - ông Saïd Djellab - đánh giá "việc thành 
lập AFCFTA là một giai đoạn sống còn để tăng cường hợp tác và trao đổi giữa 
các nhà nước châu Phi, nơi có nhiều tiềm năng trong mọi lĩnh vực, nhất là tài 
nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và mỏ". 

Khi chính thức thông báo gia nhập AFCFTA, Algeria khẳng định quyết tâm 
thúc đẩy và phát triển quan hệ kinh tế, thương mại với các nước châu Phi. 

Theo Bộ trưởng Thương mại Algeria, hội nhập kinh tế Algeria trong không 
gian châu Phi là một lựa chọn mang tính chiến lược và không thể đảo ngược thông 
qua việc phát triển thương mại nội khối và quan hệ đối tác. Đầu tư và thương mại 
vẫn là những yếu tố then chốt để nâng đỡ mức tăng trưởng tốt và phát triển kinh tế 
một cách bền vững. Hiện nay các trở ngại chính đối với thương mại giữa các nước 
châu Phi là quy tắc xuất xứ và ngưỡng cam kết thương mại dịch vụ tối thiểu.  

Ông cũng nhấn mạnh, một trong những phạm vi hội nhập kinh tế tự nhiên 
của Algeria là châu Phi - lục địa tiếp tục là mục tiêu chính trong chính sách hợp 
tác của quốc gia Bắc Phi này. Do vậy, Algeria ưu tiên phát triển các mối quan hệ 
điển hình với các đối tác châu Phi xuất phát từ niềm tin rằng hội nhập khu vực sẽ 
có tác động tích cực và quan trọng đối với tăng trưởng và hiệu quả kinh tế. 

Tại hội nghị thương đỉnh Liên minh châu Phi vào ngày 9/2/2020 tại Addis-
Abeba (Éthiopia), Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã thông báo quyết 
định thành lập Cơ quan Algeria phát triển hợp tác quốc tế vì sự đoàn kết và phát 
triển hướng đến châu Phi. Điều này cho thấy châu Phi sẽ là một giải pháp chiến 
lược đối với kinh tế Algeria sau khi AFCFTA có hiệu lực. 

AFCFTA có hiệu lực kể từ 1/1/2021. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn chưa 
được tiến hành do nhiều nước chưa gửi bản chào về giảm thuế nhập khẩu trong đó 
có Algeria.  

Để thực hiện AFCFTA, Algeria cần tận dụng con đường xuyên sa mạc 
Sahara dài hơn 1600 km mà nước này đã khởi xướng trong những năm 60 đồng 
thời là nhà tài trợ vốn chính cho dự án này. 

Chính phủ Algeria cũng đã xây dựng một trạm biên giới với Mauritania 
khánh thành tháng 8/2018. Việc mở cửa khẩu này đã giúp giảm được 5 ngày thời 
gian vận chuyển hàng sang quốc gia láng giềng. Một khó khăn nữa là tỷ suất thuế 
quan đối với hàng nhập khẩu vào Mauritania còn cao từ 30-60%. Trở ngại này sẽ 
biến mất ngay khi Hiệp định tự do mậu dịch châu Phi có hiệu lực. Do vậy, 
Mauritania có thể là một điểm mà Algeria lựa chọn để thâm nhập khu vực Tây 
Phi. Với mục đích cải thiện hiệu suất của cửa khẩu này, các cơ sở hậu cần đang 
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được xây dựng tại tỉnh Tindouf, cho phép doanh nghiệp dự trữ hàng trước khi 
chuyên chở vào Mauritania và sang những nước Tây Phi khác. Những cơ sở tương 
tự cũng đang được xây dựng tại tỉnh Tamanrasset phía Nam Algeria giáp biên giới 
với Mali và Niger.  

Ngoài phương tiện vận tải đường bộ, Algeria còn có thể tận dụng vận tải 
hàng không và đường biển. Đối với việc chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 
Algeria có thể lựa chọn những nước châu Phi có biên giới giáp Đại Tây Dương 
(22 nước) hoặc Ấn Độ Dương (10 nước đi qua Biển Đỏ). 

Vận tải hàng không hiện chủ yếu do hãng Air Algérie thực hiện sau khi 
hãng Aigle Azur ngừng hoạt động. Năm 2016, Air Algérie đã thành lập một chi 
nhánh phục vụ vận tải hàng hóa bằng đường hàng không (Cargo Air Algérie) phục 
vụ khu vực châu Phi. Rõ ràng Air Algerie cần nâng cao năng lực và chính phủ cần 
khuyến khích phát triển lĩnh vực kinh tế tư nhân trong ngành này để đối phó với 
cuộc cạnh tranh ngay khi AFCFTA có hiệu lực và thực thi.  

Có vẻ như tiềm năng xuất khẩu trước mắt của Algeria vẫn tập trung các sản 
phẩm phái sinh từ dầu mỏ (amoniac và urê). Trong thời gian tới, Algeria cần quan 
tâm đến xuất khẩu năng lượng điện sang các nước láng giềng cũng như nâng cao 
giá trị ngành rau quả. 

Về dịch vụ, vấn đề hậu cần và chất lượng vận tải (đường biển, đường bộ và 
hàng không) cũng phải được chú trọng nâng cao. Đặc biệt, Algeria cần đưa vào sử 
dụng cảng biển nước sâu Hamdania trước khi kết thúc đàm phán về xóa bỏ thuế 
quan với các đối tác châu Phi trong khuôn khổ AFCFTA.  
5.4. Đàm phán gia nhập WTO 
 Algeria đã nộp đơn gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), khi đó là 
GATT từ năm 1987. Hai bên đã trải qua 15 vòng đàm phán và có ít nhất 150 cuộc 
gặp đa phương. Hiện nay, Algeria mới là quan sát viên và không có quyền tham 
gia quyết định tại tổ chức này. 
 Theo báo cáo của vòng đàm phán cuối cùng, Algeria vẫn còn phải đáp ứng 
khoảng 20 cam kết nữa mới được chấp nhận là thành viên đầy đủ của WTO. 
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Chương 3 
QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ  ĐẦU TƯ 

GIỮA VIỆT NAM VÀ ALGERIA 
 
1. Quan hệ ngoại giao   

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Algeria từ rất sớm, ngày 
28/10/1962. Trước đó, ta đã công nhận Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Algeria 
ngày 26/9/1958. Algeria có đại diện tại Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam 
từ năm 1963. 

Tháng 11/1962, Việt Nam mở Đại sứ quán tại thủ đô Alger. Tháng 4/1968, 
Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội (vẫn duy trì Đại sứ tại miền Nam Việt Nam). 
Algeria cũng là quốc gia đầu tiên ta mở Đại sứ quán tại khu vực Trung Đông-
Châu Phi, tiếp sau đó là Ai Cập (1963). Năm 1977, Thương vụ Việt Nam tại 
Algeria đã được thành lập. 
2. Quan hệ chính trị  

Quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tốt đẹp và không ngừng được củng 
cố. Trong thời kỳ còn là thuộc địa, hai dân tộc đã đứng lên chống lại thực dân xâm 
lược, đồng thời còn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập. Bắt 
nguồn từ cảm hứng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam năm 
1954, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FLN) đã ra đời tại Algeria, mở đầu cuộc 
chiến tranh giành độc lập của nước này. Trong suốt thời gian từ năm 1954 đến 
1962, người Algeria đã vùng lên chiến đấu, đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất 
nước, xây dựng nhà nước cộng hòa độc lập theo thể chế dân chủ. Việt Nam là một 
trong những nước đầu tiên chính thức công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa 
Algeria vào năm 1958 và mở Đại sứ quán tại Algeria vào năm 1962, ngay sau khi 
nước này giành được độc lập. Hai nước có tầm nhìn chung về quan hệ quốc tế, 
được xây dựng trên nền tảng hòa bình, ổn định và an ninh, giải quyết các tranh 
chấp thông qua các giải pháp hoà bình, không can thiệp vào nội bộ, tôn trọng chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực, ủng hộ quyền tự quyết của dân 
tộc.  
 Người dân Algeria rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Khi gặp người Việt Nam, nhiều người dân Algeria reo lên “Hồ Chí 
Minh – Võ Nguyên Giáp” hay “Việt Nam – Hồ Chí Minh", “Việt Nam – Điện 
Biên Phủ". Và những câu nói trên đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người dân 
quốc gia Bắc Phi này. Tại trung tâm thủ đô Algiers có một đại lộ rất đẹp mang tên 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Sau khi giành độc lập, hai nước tiếp tục tăng cường vun đắp tình đoàn kết 
với việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận và cơ chế 
hợp tác. 

 Năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
(28/10/1962-28/10/2022). 
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2.1. Trao đổi đoàn cấp cao  
a. Phía Việt Nam 
Lãnh đạo cấp cao: Chủ tịch nước: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí 

Công (1989); Chủ tịch nước Trần Đức Lương (1999); Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết (13-15/4/2010). Phó Chủ tịch nước: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 
Bình (1994), Huỳnh Tấn Phát (1974). Thủ tướng Chính phủ:Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng (1974); Thủ tướng Phan Văn Khải (11/2004); Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
(31/5-2/6/2015); Chủ tịch Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An 
(12/2005).  

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành: Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân (họp 
UBLCP lần 9 tháng 2/2011); Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (2/2014); Thứ 
trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh (10/2013); Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn 
Phương Nga (3/2014); Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc (5/2014); Thứ trưởng 
Tư pháp Đinh Trọng Tụng (11/2014); Phó CN UB Đối ngoại QH Ngô Đức Mạnh 
(3/2016); Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà (họp UBLCP lần 11 tháng 
11/2017). 

b. Phía Algeria  
Lãnh đạo cấp cao: Tổng thống: Tổng thống Boumedienne (1974); Tổng 

thống Liamine Zeroual (1996); Tổng thống Abdelaziz Bouteflika (10/2000). Chủ 
tịch Quốc hội: Chủ tịch Hạ viện Amar Saadani (28/3-1/4/2005); Chủ tịch Hạ viện 
Abdelaziz Ziari (01/2010); Chủ tịch Hạ viện Mohamed Larbi Ould Khelifa dự IPU 
132 (3/2015).  

Lãnh đạo cấp Bộ, ngành: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (6/2000); Bộ trưởng Bộ 
Tài chính (2/2001); Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh (5/2001 và 5/2004); Tổng Tham 
mưu trưởng Quân đội (2/2005); Bộ trưởng Bộ Xí nghiệp vừa và nhỏ và Thủ công 
nghiệp (12/2006 và 6/2008); Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Công nghệ Thông tin 
(19-21/9/2011); Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh (vào viếng Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, 10/2013); Bộ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư (họp 
UBLCP lần 10 tháng 01/2014); Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chưởng Ấn (9-
13/6/2015); Chủ tịch Hội đồng Công chứng quốc gia (12/2015); Chánh án thứ nhất 
Tòa án tối cao (3/2016), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (7/2018).  
2.2. Các cơ chế hợp tác song phương 

- Cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam – Algeria; 
- Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Algeria;  
- Nhóm nghị sỹ hữu nghị và Hội hữu nghị tại mỗi nước. 

3. Quan hệ thương mại và đầu tư  
- Về thương mại: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao đổi 

thương mại giữa hai nước lên tới 300 triệu USD năm 2017 trong đó Việt Nam xuất 
khẩu 281 triệu USD. Năm 2020, do các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và 
những biện pháp hạn chế nhập khẩu của chính phủ Algeria, tổng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang Algeria chỉ đạt 148,2 triệu USD, giảm 22% so với năm 
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2019. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của gồm là cà phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu, 
thủy sản, sản phẩm sắt thép, hóa chất, máy giặt, vv. Kim ngạch nhập khẩu của Việt 
Nam từ Algeria đạt 2,8 triệu USD năm 2020 gồm các mặt hàng chân gà, thuốc tân 
dược, thức ăn gia súc và nguyên liệu, quả minh quyết… Năm 2021, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt 135,3 triệu USD, tăng 3,4% so với năm 
2020. 

- Về đầu tư:  
Dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba do Tổng Công ty thăm dò 

và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) liên doanh cùng các đối tác là Công ty 
Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) và Công ty Thăm dò Khai thác dầu 
khí Thái Lan (PTTEP) đã đi vào hoạt động năm 2015 sau 12 năm thực hiện (năm 
2003), với công suất 18.000 thùng dầu/ngày. Liên doanh Bir Seba được thành lập 
vào năm 2009, có tổng vốn đầu tư 1,26 tỷ USD với quyền lợi tham gia của ba bên 
lần lượt là 40%, 25% và 35%. Hiện dự án được điều hành bởi Công ty điều hành 
chung Groupment Bir Seba (GBRS) do các bên trong liên doanh thành lập theo 
quy định của Hợp đồng phân chia sản phẩm đối với giai đoạn phát triển khai thác. 

Đây là dự án thành công đầu tiên của PVEP cũng như của Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam tại nước ngoài từ khâu tham gia đấu thầu quốc tế tới khâu 
thăm dò do đội ngũ nhân sự PVEP trực tiếp điều hành trong giai đoạn thăm dò 
thẩm lượng, từ năm 2003 đến 2008. 

Ngoài dầu khí, phía Algeria mong muốn doanh nghiệp ta tham gia các dự án 
xây dựng nhà ở, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, nuôi trồng thủy hải 
sản...  
4. Các lĩnh vực khác  

- Về chuyên gia - lao động: Trong những năm 1980 đến đầu những năm 
1990, Việt Nam đã cử hơn 1000 chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp sang làm 
việc tại Algeria. Hiện nay, số lượng công nhân lao động Việt Nam tại Algeria làm 
việc cho các chủ thầu xây dựng của Algeria, Trung Quốc, Libăng hiện vào khoảng 
500 người (có thời điểm cao nhất lên tới 5000 người năm 2017).  

- Quan hệ hợp tác văn hóa - thể thao: trong nhiều năm qua, Việt Nam đã cử 
một số võ sư sang Algeria giúp huấn luyện các võ sinh Algeria tập luyện Vovinam 
Việt Võ Đạo. Ngày 03/8/2013, Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Algeria đã được 
thành lập, quy tụ khoảng 15.000 võ sinh Algeria đang tham gia phong trào tập 
luyện và thi đấu chuyên nghiệp tại gần 200 câu lạc bộ Vovinam ở khắp các tỉnh 
thành trên cả nước. 
5. Các hiệp định, thoả thuận đã ký  
 Hiệp định: Hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (1974); Miễn thị thực đối 
với hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1994); Thương mại (1994); Hợp tác trong 
lĩnh vực văn hoá thông tin (1996); Khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1996); Tránh 
đánh thuế hai lần (1999) (Bạn chưa phê chuẩn); Tương trợ tư pháp về thương mại 
và dân sự (2010); Tương trợ tư pháp về hình sự (2010); Dẫn độ (2010); Hợp tác 
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trong lĩnh vực vệ sinh thú y (2010); Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (2010); Hợp tác 
trong lĩnh vực vận tải biển (2/2011). 

Thỏa thuận hợp tác: y tế (1983); giữa hai Phòng Thương mại và Công 
nghiệp (2004); trong lĩnh vực bưu chính, công nghệ thông tin và truyền thông 
(9/2011); giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn quốc gia Algeria 
(12/2013);trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề giữa Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghề Algeria (01/2014);  trong lĩnh 
vực xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Bộ Công 
Thương) và Cục Xúc tiến Thương mại Algeria (01/2014). 

Nghị định thư: Trao đổi hàng hóa và dịch vụ (1994); Hợp tác giữa hai Bộ 
Ngoại giao (1999); Xử lý nợ tổng thể (2005). 

Bản ghi nhớ: Hợp tác nông nghiệp (2004), Hợp tác giữa Bộ Xí nghiệp vừa 
và nhỏ và thủ công nghiệp Algeria với Liên minh các hợp tác xã Việt Nam 
(2004), Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp (2010), Hợp tác thể thao (2010), Hợp tác 
trong lĩnh vực nghề cá biển và nuôi trồng thủy sản (2010), Hợp tác trong lĩnh vực 
giáo dục (1/2014), Hợp tác dầu khí (6/2015), Hợp tác trong lĩnh vực du lịch 
(6/2015), Hợp tác trong lĩnh vực y tế (6/2015); Chương trình hợp tác văn hóa giai 
đoạn 2016 – 2018 (6/2015).  
6. Tình hình trao đổi thương mại Việt Nam-Algeria 
6.1. Giai đoạn 1975 - 2000 

Quan hệ thương mại Việt Nam - Algeria xuất hiện rõ nét bắt đầu từ năm 
1975. Ngay sau khi miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, Chính phủ 
Algeria đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 100.000 tấn dầu thô và cho Việt 
Nam vay 1 triệu tấn dầu thô, tương đương khoảng 200 triệu USD với lãi suất ưu 
đãi 2%. Từ năm 1976 đến năm 1988, kim ngạch trao đổi hai chiều giữa Việt Nam 
và Algeria không đáng kể (chỉ khoảng 50.000 USD/năm). 

Từ năm 1989 đến năm 2000, Việt Nam xuất khẩu hàng hoá trả nợ sang 
Algeria mỗi năm từ 5 đến 15 triệu USD. Tổng trị giá hàng giao trong thời kỳ này 
đạt khoảng 80 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu trả nợ chủ yếu là gạo, cà phê, 
chè, hạt tiêu, giày dép, dụng cụ cầm tay, mây tre nguyên liệu, gốm sứ, hàng thể 
thao… 

Ngày 24/02/1994, hai nước đã ký kết Hiệp định thương mại song phương. 
6.2. Giai đoạn 2001 đến nay 

Kể từ năm 2001, hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ trong thúc đẩy quan hệ 
thương mại song phương. Thời kỳ này, xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria có 
những đặc điểm nổi bật như sau: 

- Hàng xuất khẩu thông thường của Việt Nam đã đạt kim ngạch cao hơn 
nhiều so với hàng hoá xuất khẩu trong khuôn khổ trả nợ, chiếm tỷ trọng ngày 
càng cao trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria. 

- Một số sản phẩm nông sản của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong thị 
phần nhập khẩu của Algeria, đặc biệt là cà phê (trên 50%). 
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- Nhiều nhà nhập khẩu Algeria cho rằng hàng Việt Nam nhập vào Algeria 
qua con đường trung gian vẫn còn chiếm tỷ trọng cao (khoảng 50%).  

- Tỷ trọng hàng xuất của Việt Nam trong tổng số trị giá nhập khẩu hàng 
năm hiện nay của Algeria còn rất thấp chỉ là 0,43% (148,2 triệu/34,4 tỷ USD). 

Trong cán cân thương mại song phương, Việt Nam xuất siêu gần như tuyệt 
đối. Những năm gần đây, xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm do các biện 
pháp hạn chế nhập khẩu cũng như tác động của đại dịch Covid-19. Giai đoạn 
2015-2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất vào năm 2017 
với giá trị 281,34 triệu USD. Sau đó, do lệnh cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng trong 
đó có điện thoại di động và tác động của đại dịch nên xuất khẩu của nước ta vào 
thị trường này bị sụt giảm, chỉ còn 148,08 triệu USD năm 2020. Năm 2021, tổng 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria nói chung đạt 153,3 triệu USD, 
tăng 3,4% so với năm 2020. Các mặt xuất khẩu chính sang Algeria gồm cà phê 
đạt đạt 56.545 tấn (-6,8%), kim ngạch 99,68 triệu USD (+6,3%), kim loại thường 
và sản phẩm 8,6 triệu USD, hóa chất 6,4 triệu USD, thủy sản đạt 1,49 triệu USD, 
hạt tiêu 744.700 USD, hàng hóa khác 36,34 triệu USD…  

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Algeria giai đoạn 2016 –  2021 
(Đơn vị: Nghìn USD) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Xuất 
khẩu 

271.63,00 281.34,00 193.13,00 187.03,00 148.08,00 153.30,00 

Nhập 
khẩu 

2.60,00 4.93,00 3.77,00 3.24,00 2.80,00 2.50,00 

Tổng 
KN 

274.23,00 286.27,00 196.90,00 190.27,00 150.88,00 155.80,00 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Algeria chủ yếu vẫn là nông sản 

như cà phê, gạo, hạt tiêu, hạt điều và thủy sản. Từ nhiều năm qua, cà phê luôn là 
mặt hàng xuất khẩu số 1 của Việt Nam sang Algeria. Thị phần cà phê của Việt 
Nam thường duy trì ở mức cao nhất, chiếm trên 50%.  Năm 2018, xuất khẩu cà 
phê nhân xanh (green bean) của nước ta sang thị trường này lên tới 74.120 tấn, 
kim ngạch đạt 132,48 triệu USD. Năm 2021, xuất khẩu cà phê đạt đạt 56.545 tấn 
(-6,8%), kim ngạch 99,68 triệu USD (+ 6,3% so với năm 2020), chiếm tới 65% 
tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria. Mặc dù số lượng xuất khẩu 
giảm song giá trị cà phê sang Algeria đã tăng khoảng 6,3% so năm 2020. Sở dĩ 
Algeria chủ yếu nhập khẩu cà phê thô là vì các công ty nước này muốn rang xay, 
chế biến trong nước để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng bản địa, nhất là để 
bảo đảm tiêu chuẩn Halal. Các mặt hàng khác như hạt tiêu, gạo, điều, rau quả, 
quế… cũng có chỗ đứng tại thị trường này. Đặc biệt, xuất khẩu hạt điều nhân của 
Việt Nam sang Algeria năm 2020 đạt mức 6,5 triệu USD, tăng 10% bất chấp tình 
hình dịch bệnh và tổng thuế, phí nhập khẩu lên tới 81%. 
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  Trước đại dịch Covid-19, thủy hải sản luôn nằm trong tốp 5 mặt hàng xuất 
khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Algeria, với giá trị từ 9-10 triệu 
USD/năm (chủ yếu là cá tra, cá ba sa phi lê đông lạnh), chẳng hạn năm 2019, đạt 
gần 11 triệu USD. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản chỉ đạt 3,18 triệu USD. 
  Về hàng lâm sản, kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ gỗ vẫn còn khiêm tốn, mỗi 
năm đạt khoảng 1 triệu USD. 
  Trong nhóm các mặt hàng công nghiệp trước tiên phải kể đến điện thoại di 
động và linh kiện. Năm 2016, 2017, mặt hàng này có kim ngạch lớn thứ hai chỉ 
sau cà phê (đạt lần lượt là 77 và 62 triệu USD) và chiếm khoảng 30% tổng giá trị 
xuất khẩu của Việt Nam vào Algeria. Tuy nhiên, năm 2018, để giảm thâm hụt 
thương mại, Algeria áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu gần 1000 mặt hàng trong 
đó có điện thoại di động, dẫn đến việc không xuất khẩu được mặt hàng này. Năm 
2019, chính phủ Algeria thay thế biện pháp cấm nhập khẩu bằng đánh thuế phòng 
vệ thương mại bổ sung tỷ suất 60% đối với điện thoại di động và linh kiện (bên 
cạnh thuế nhập khẩu 30%). Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và 
linh kiện đã giảm mạnh chỉ còn 8,2 triệu USD năm 2019 và 30.200 USD năm 
2020. 
  Các mặt hàng  khác như máy móc, thiết bị và phụ tùng, máy vi tính và linh 
kiện cũng có kim ngạch giảm từ năm 2018 do biện pháp hạn chế nhập khẩu và tác 
động của đại dịch Covid-19 thời gian gần đây. 
  Những mặt hàng mới có kim ngạch tăng gồm sản phẩm hóa chất, vải sợi, 
linh kiện ô tô CKD, SKD dưới 12 chỗ ngồi. Đáng chú ý, từ năm 2019, Việt Nam 
bắt đầu xuất khẩu máy giặt vào Algeria với kim ngạch 4,6 triệu USD. Năm 2020, 
con số này đã đạt 7,6 triệu USD, tăng 65% so với năm trước đó. 
  Nhóm hàng vật liệu xây dựng cũng luôn duy trì được kim ngạch xuất khẩu 
ở mức cao nhất là sắt thép và nhôm. Trong năm 2020, giá trị xuất khẩu nhóm 
hàng này đạt 12,37 triệu USD.  

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria giai đoạn 2016-2020 
        (Đơn vị: Nghìn USD) 

STT Tên hàng 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Gạo 15.328,50 17.116,00 5.199,80 6.281,00 274,40 
2 Cà phê 113.103,00 115.413,40 132.478,04 110.837,58 93.769,00 
3 Hạt tiêu 11.102,00 8.019,86 3.717,52 2.162,00 1.817,20 
4 Hạt điều 2.649,90 1.677,71 1.067,86 2.920,00 6.500,00 
5 Quế  96,10 1.089,73 1.523,70 2.100,00 
6 Hàng rau quả 1.046,77 2.011,34 3.356,06 3.220,06 1.420,02 
7 Thủy hải sản 6.822,10 6.948,50 8.560,10 11.000,00 3.180,00 
8 Gỗ và SP gỗ 1.984,87 732,67 826,41 1.304,66 1.092,30 

9 Điện thoại di 
động và linh kiện 76.869,00 62.069,00  8.290,50 30,20 
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10 

Kim loại thường 
và sản phẩm 
(nhôm và các sản 
phẩm sắt thép) 

12.651,10 22.058,00 20.914,00 16.366,60 12.370,00 

11 Sản phẩm hóa 
chất 1.616,20 2.464,40 4.864,70 5.210,20 5.500,00 

12 Vải sợi và hàng 
dệt may 890,80 1.039,80 1.200,60 4.897,30 2.195,10 

13 Giày dép 551,90 137,70 93,10 827,70 871,00 

14 Cao su và SP cao 
su 223,29 34,34 375,17 160,79 264,06 

15 Máy móc, thiết bị 
và phụ tùng 10.215,93 31.551,56 2.753,79 894,15 646,68 

16 Máy vi tính và 
linh kiện 4.269,73 3.901,31 194,13 331,188  

17 
Linh kiện ô tô 
CKD, SKD dưới 
12 chỗ ngồi 

2.516,68 1.829,07 1.588,62 1.742,80 1.984,74 

18 Máy giặt gia đình 
và bộ phận    4.633,78 7.673,17 

19 Cấu kiện nhà lắp 
ghép 1.161,66  69,66 213,06  

20 Sản phẩm mây, 
tre, cói thảm 26,11   152,15  

21 Bánh kẹo và sản 
phẩm từ ngũ cốc 631,15 499,17 274,61 535,21 188,23 

22 Dao cạo râu 309,25 371,17 711,61 781,56  

23 Chất dẻo nguyên 
liệu 367,33 705,54 210,00 147,00 81,22 

24 Túi xách, vali, 
mũ, ô dù 55,24 263,39 133,98 166,78 34,40 

25 Máy khâu và bộ 
phận 88,76 214,46 395,12 1.020,74 858,68 

26 Lưới đánh cá 119,06 184,35 280,92  340,00 
27 Hàng hoá khác      

 Tổng cộng 274.23,00 286.27,00 196.90,00 190.27,00 150.88,0
0 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 
Việt Nam nhập khẩu không đáng kể từ Algeria, kim ngạch trung bình 

khoảng 3 triệu USD/năm, cao nhất là năm 2017, đạt gần 5 triệu USD. Năm 2021, 
con số này ước đạt 2,5 triệu USD. Các mặt hàng nước ta nhập khẩu chính gồm 
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phụ phẩm ăn được sau giết mổ (chủ yếu là chân gà đông lạnh), thức ăn gia súc và 
nguyên liệu, giấy vụn, tân dược, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may, da 
giày, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, hàng rau quả… với số lượng và kim 
ngạch khiêm tốn. Trong cán cân thương mại song phương, Việt Nam xuất siêu 
gần như tuyệt đối. 

Phía Algeria kêu gọi Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp của mình 
tham gia tìm hiểu thị trường Algeria hơn nữa để thu mua các sản phẩm, đặc biệt 
trong lĩnh vực nông sản thực phẩm (chà là, dầu ô liu), khoáng sản (phân bón và 
các sản phẩm làm giàu đất), năng lượng (GPL) và các mặt hàng khác nhằm giảm 
thâm hụt trong cán cân thương mại.  
 

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Algeria giai đoạn 2016-2020     
   (Đơn vị: Nghìn USD) 

TT Tên hàng 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Giấy và giấy phế 
liệu 336,18 2.151,0 381,90 152,58  

2 Thức ăn gia súc và 
nguyên liệu 10,55 11,78 20,65 97,42 28,98 

3 Tân dược 5,43 8,2 21,75 47,08 52,91 

4 Sản phẩm từ dầu 
mỏ 

 
6,15     

5 Gỗ và sản phẩm gỗ  10,8  129,23  

6 Nguyên phụ liệu dệt 
may, da giày  18,32   12,38 

7 Sản phẩm hóa chất  6,60    
8 Sản phẩm sắt thép  2,95    

9 Máy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng   39,89  8,71 

10 Hàng rau quả   46,61 42,95 19,77 

11 Sản phẩm từ cao su    5,26  

12 Phụ phẩm ăn được 
sau giết mổ    1.054,98 620,74 

13 Hàng hóa khác 2.249,43 2.723,01 3.144,47 1.715,67 2.064,77 

 Tổng cộng 2.607,74 4.932,66 3.776,82 3.245,17 2.808,26 
Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

 
7. Đánh giá quan hệ thương mại Việt Nam – Algeria 
7.1. Thuận lợi 

- Algeria là đất nước phụ thuộc gần như hoàn toàn vào xuất khẩu dầu khí 
(chiếm đến 94% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này), do vậy các lĩnh vực 
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khác còn chưa phát triển. Mặc dù Algeria đang chủ trương đa dạng hóa nền kinh 
tế song nước này phải nhập khẩu hầu hết các mặt hàng trong đó có 50% lương 
thực, thực phẩm. Tổng kim ngạch nhập khẩu mỗi năm khoảng 34 tỷ USD trong đó 
có hàng nông sản, thủy sản, sắt thép, giày dép, và máy móc thiết bị của Việt Nam. 

- Algeria là một trong 5 nền kinh tế lớn nhất châu Phi, sau Nam Phi, 
Nigeria và Ai Cập, với tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 là 145,2 tỷ USD, dự trữ 
ngoại hối 44 tỷ USD (tương đương 15 tháng nhập khẩu). Dân số Algeria tương 
đối đông, khoảng 44 triệu người, GDP bình quân đầu người trên 3.310 USD với 
sức mua khá lớn. Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp nước này cũng khá 
tốt. Sau khi sụt giảm kể từ cuối năm 2014 đến hết 2020, giá dầu đã phục hồi và 
tăng trưởng mạnh trở lại năm 2021, trung bình khoảng 70 USD/thùng. Điều này 
góp phần làm tăng nguồn thu xuất khẩu và dự trữ ngoại tệ của Algeria. 

- Hàng hóa hai nước có tính bổ sung cho nhau. Đặc biệt, Việt Nam xuất 
khẩu những mặt hàng thế mạnh mà Algeria không sản xuất được nhất là nông sản 
như cà phê, gạo, hạt tiêu, hạt điều, quế, thủy sản nước ngọt, vv. 

- Nhìn chung, người tiêu dùng Algeria chấp nhận hàng hoá phẩm cấp trung 
bình và giá rẻ, mẫu mã đa dạng. Hàng cao cấp, xa xỉ chưa thành mốt tiêu thụ ở 
Algeria, chỉ bán được số lượng ít. 

- Việt Nam và Algeria có nền tảng mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt 
đẹp, người dân Algeria rất quý trọng Việt Nam và sẵn sàng giúp đỡ, mong muốn 
có quan hệ đối tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển. Hai bên 
thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, khung pháp lý tương đối đầy đủ là cơ sở 
để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại. Hai nước đã mở cơ quan đại diện ngoại 
giao, thương mại tại thủ đô của nhau, góp phần hỗ trợ công tác thông tin, kết nối 
giao thương, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh cho doanh 
nghiệp… Hàng hóa Việt Nam được người tiêu dùng Algeria ưa chuộng và nhiều 
sản phẩm đã có chỗ đứng tại thị trường này như cà phê, hải sản, hạt tiêu, cơm dừa, 
điều nhân,... 

- Từ năm 2001 đến nay, tình hình an ninh, chính trị của Algeria nhìn chung 
đã dần đi vào ổn định. Algeria cũng tích cực đóng vào hòa bình khu vực với vai 
trò trung gian hòa giải trong một số cuộc xung đột của các nước láng giềng Bắc 
Phi và Trung Đông cũng như trong thế giới Ả rập. Bài học lớn mà Algeria muốn 
mang đến các nước có xung đột trong khu vực là vẫn có thể sử dụng giải pháp 
chính trị thay vì bạo lực để giải quyết vấn đề khủng bố.  
7.2. Khó khăn 

- Algeria chưa phải là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 
Hàng rào thuế quan của Algeria vẫn rất cao, mang tính bảo hộ rõ rệt. Thuế nhập 
khẩu trung bình là 30%, thuế VAT 19%, thuế đoàn kết 2%, chưa kể nhiều mặt 
hàng chịu thuế tiêu thụ nội địa 30% và thuế phòng vệ bổ sung với tỷ suất từ 30% 
đến 100%. Nhằm giảm thâm hụt thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, chủ 
trương của chính phủ Algeria trong mấy năm gần đây là hạn chế nhập khẩu, tăng 
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cường thu hút đầu tư, liên doanh liên kết với nước ngoài để đẩy mạnh sản xuất, 
xuất khẩu, đa dạng hóa nền kinh tế tránh phụ thuộc vào nguồn thu dầu lửa. Chính 
vì vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này đã giảm từ 60 tỷ USD năm 2014 
xuống còn 34 tỷ USD năm 2020, giảm gần một nửa và mục tiêu xuống còn 30 tỷ 
USD trong những năm tiếp theo. 

- Mặc dù các công ty tư nhân ngày một tăng về số lượng, nhưng phần lớn 
đều mới thành lập, tiềm lực về vốn cũng như qui mô, kinh nghiệm kinh doanh còn 
hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa cơ website. Các doanh nghiệp Algeria vẫn có 
thói quen nhập khẩu qua trung gian và áp dụng phổ biến các phương thức thanh 
toán chậm (DP). Thủ tục mở L/C còn phức tạp, tốn kém. 

- Trên thị trường Algeria, hàng Việt Nam phải cạnh tranh quyết liệt với 
hàng hóa nhiều nước khác đặc biệt là hàng Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... Các 
sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt nhất là may mặc, giày dép, chè, hàng điện tử, vật 
liệu xây dựng và các mặt hàng tiêu dùng khác.  

- Môi trường kinh doanh tại Algeria chưa thuận lợi. Trong bảng xếp hạng 
Doing business 2020 của Ngân hàng thế giới, Algeria chỉ đứng vị trí 157 trên tổng 
số 190 nước nghiên cứu. Về phân loại rủi ro trong hoạt động ngoại thương với 
Algeria, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) xếp nước này ở vị trí thứ 5 
trên 7 bậc (thứ 1 là rủi ro thấp, thứ 7 là rủi ro cao). Chính sách thương mại hay 
thay đổi, cơ sở ngân hàng, tài chính và thủ tục hành chính chưa phát triển, chưa 
đáp ứng được nhu cầu giao dịch nhanh chóng hiện đại. Thời gian thanh toán 
chậm, còn phiền hà, rủi ro. Ngôn ngữ giao dịch phần lớn được các doanh nghiệp 
Algeria sử dụng vẫn là tiếng Pháp, còn ngôn ngữ sử dụng tại tòa án và các văn 
bản pháp lý là tiếng Ả rập. 
 - Algeria đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU, khối Ả rập 
và châu Phi nên hàng hóa Việt Nam khó cạnh tranh với hàng cùng loại của các 
nước thành viên các FTA này khi thâm nhập thị trường Algeria do phải chịu thuế 
nhập khẩu cao. 
8. Những nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu và có tiềm năng xuất khẩu vào 
Algeria 
8.1. Hàng nông sản 

Mặc dù chính phủ Algeria đã đề ra Chương trình quốc gia nhằm phát triển 
nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực nhưng nước này vẫn chưa thành công 
trong việc giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu lương thực, thực phẩm. Hiện 
nay, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu về nông sản thực 
phẩm của quốc gia Bắc Phi này. Nhiều mặt hàng Algeria không thể sản xuất hoặc 
không đủ như lúa mì, sữa, gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa… vẫn phải 
nhập khẩu. 

Cà phê 
Algeria là quốc gia không trồng cà phê nên phải nhập khẩu 100% để phục 

vụ nhu cầu trong nước. Cà phê là đồ uống ưa chuộng nhất của người Algeria. 
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Trung bình một người dân tiêu thụ trên 3 kg cà phê mỗi năm. Hàng năm, Algeria 
nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê hạt các loại với trị giá 300 triệu USD. Cà 
phê được nhập khẩu dưới dạng thô nhân xanh (green bean) và được chế biến tại 
các nhà máy theo thị hiếu của người Algeria. Chủng loại cà phê Robusta chiếm 
phần lớn tỷ trọng trong tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của Algeria (trên 85%). 
Tổng thuế và phí nhập khẩu cà phê vào Algeria là 61%, trong đó thuế nhập khẩu 
là 30%, thuế VAT 19%, thuế tiêu thụ nội địa 10% và thuế đoàn kết là 2%. 

Những nước cung cấp cà phê chính cho Algeria là Việt Nam, Bờ Biển Ngà, 
Indonesia, Braxin, Italia và Uganda.  

 Từ nhiều năm qua, cà phê luôn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt 
Nam sang Algeria. Thị phần cà phê của Việt Nam thường duy trì ở mức cao nhất, 
chiếm trên 50%. Năm 2018, xuất khẩu cà phê nhân xanh (green bean) của nước ta 
sang thị trường này lên tới 74.120 tấn, kim ngạch đạt 132,48 triệu USD. Năm 
2020, do tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam chỉ xuất được 60.178 tấn, kim 
ngạch đạt 93,77 triệu USD. Năm 2021, xuất khẩu cà phê sang Algeria đạt 56.545 
tấn, giảm 6,8% về số lượng song kim ngạch đạt 99,68 triệu USD, tăng 6,3%. 
Trong cơ cấu xuất khẩu sang Algeria, cà phê vẫn là mặt hàng chủ lực của Việt 
Nam, chiếm tới 65% tổng giá trị xuất khẩu.  

Theo đánh giá, Algeria là thị trường vẫn còn dư địa cho cà phê Việt Nam và 
trong tương lai gần, cà phê vẫn sẽ là mặt hàng xuất khẩu số 1 của nước ta vào thị 
trường này. Ngoài cà phê xô, doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu 
cà phê chế biến, hòa tan có giá trị gia tăng cao hơn. Hiện có doanh nghiệp Việt 
Nam đang xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại 
Algeria để phân phối cà phê thành phẩm tại thị trường này cũng như xuất khẩu 
sang các nước khác trong khu vực Bắc và Tây Phi. 

Về lâu dài, với việc FTA lục địa châu Phi được thực thi, cà phê Việt Nam 
sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của Bờ Biển 
Ngà, Uganda, Ethiopia, Tanzania và Madagascar do cà phê của những nước này 
được ưu đãi thuế. 

Gạo 
Algeria không sản xuất lúa gạo nên mặt hàng này gần như được nhập khẩu 

100%. Số lượng gạo nhập khẩu của Algeria khoảng 100.000 tấn/năm, chiếm trên 
1% trong cơ cấu tiêu dùng lương thực của nước này. Về chủng loại, gạo nhập 
khẩu chủ yếu là loại gạo trắng, hạt dài, 5% tấm và gạo đồ. Do người dân Algeria ít 
tiêu thụ gạo (mỗi tuần chỉ ăn 3 bữa cơm) mà chủ yếu ăn bánh mì được chính phủ 
trợ giá nên gạo nhập khẩu chủ yếu dành cho người lao động gốc Á như Trung 
Quốc, Việt Nam… 

Thuế nhập khẩu gạo vào Algeria là 5%, thuế VAT 9% và thuế đoàn kết 
cộng đồng là 2%. Như vậy, do là hàng lượng thực nên mặt hàng này có mức thuế 
nhập khẩu khá thấp, tổng cộng là 16% so với các mặt hàng khác (trung bình là 
51% trong đó thuế nhập khẩu là 30%). 
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Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Algeria đạt 6,28 
triệu USD. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, đặc biệt là do số lao 
động gốc Á rời Algeria về nước nên việc tiêu thụ gạo tại nước này sụt giảm, Việt 
Nam chỉ xuất được 383 tấn gạo với kim ngạch 274.425 USD. Trên thị trường 
Algeria, gạo Việt Nam hiện phải cạnh tranh khốc liệt với gạo các nước Ấn Độ, 
Thái Lan, Pakistan, Tadjikistan, Uruguay và Tây Ban Nha. 

Gia vị 
Nhu cầu nhập khẩu gia vị, đặc biệt là hạt tiêu của Algeria khá cao do nước 

này không sản xuất được. Mỗi năm trung bình Algeria nhập khẩu 30 triệu USD 
hàng gia vị trong đó chủ yếu hạt tiêu đen. Tổng các loại thuế và phí nhập khẩu hạt 
tiêu là 81% bao gồm thuế nhập khẩu 30%, VAT 19%, thuế tiêu thụ nội địa 30% 
và thuế đoàn kết 2%. 

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam hạt đạt 2,16 
triệu USD. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam chỉ xuất 
khẩu được 1046 tấn hạt tiêu, giá trị 1,82 triệu USD. Tại Algeria, hạt tiêu của Việt 
Nam phải cạnh tranh gay gắt với hàng của các nước Ấn Độ, Pakistan và Braxin. 
Ngoài ra, năm 2019, do giá hạt tiêu xuống thấp dẫn đến việc một số doanh nghiệp 
nhập khẩu của Algeria bỏ hàng, ép giá làm mất uy tín đối với các nhà xuất khẩu 
Việt Nam. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu hạt tiêu cao cũng là một trở ngại đối với 
việc thâm nhập thị trường này. 

Ngoài hạt tiêu, quế cũng là mặt hàng Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu 
sang Algeria. Năm 2020, nước ta đã xuất khẩu mặt hàng này với kim ngạch đạt 
2,1 triệu USD. 

Với việc mở lại biên giới của Algeria trong năm 2021 và tình hình Covid-
19 dần được kiểm soát, cũng như vấn đề giá cước vận tải dần được giải quyết, 
xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam dự báo sẽ có sự tăng trưởng trở lại trong 
những năm tới. 

Hạt điều 
Algeria không sản xuất được điều, do vậy phải hoàn toàn nhập khẩu để đáp 

ứng nhu cầu trong nước. Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu điều các loại của 
Algeria khoảng 10 triệu USD, trong đó điều nhân của Việt Nam chiếm tới 6,5 
triệu USD, tăng 10% bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19. Đây được xem là 
mặt hàng xa xỉ của Algeria nên tổng thuế và phí nhập khẩu lên tới 81%, trong đó 
thuế nhập khẩu là 30%, VAT 19%, thuế tiêu thụ nội địa 30% và thuế đoàn kết 2%.  

Sữa bột 
Trung bình mỗi năm, một người dân Algeria tiêu thụ khoảng 167 lít sữa 

trong khi mức trung bình trên thế giới là 87 lít. Do sản xuất trong nước không đủ 
nên năm 2019, nước này đã phải nhập khẩu 434.000 tấn sữa bột, với kim ngạch 
lên tới 1,24 tỷ USD. 

Mặc dù từ nhiều năm nay, chính phủ nước này chủ trương hạn chế nhập 
khẩu sữa, khuyến khích đầu tư phát triển đàn bò sữa, trồng cỏ… để tiến tới tự 
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cung tự cấp sữa, song vẫn phải nhập khẩu đến 65% nguyên liệu sữa. Algeria là 
nước đứng thứ ba thế giới về nhập khẩu sữa sau Trung Quốc và Mehico và đứng 
đầu châu Phi về tiêu thụ các sản phẩm sữa. Đây là một trong số các mặt hàng thiết 
yếu được Nhà nước trợ giá. 
8.2. Lâm sản (chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ) 

Algeria không phải là nước sản xuất gỗ nên nước này phụ thuộc vào việc 
nhập khẩu gỗ để sản xuất các sản phẩm hoặc nhập khẩu đồ gỗ. Mỗi năm Algeria 
nhập khẩu khoảng 700.000 tấn gỗ, trong đó 200.000 tấn dùng để sản xuất đồ gỗ. 
Algeria nhập khẩu gỗ từ 38 nước trong đó nhiều nhất là Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Triều Tiên, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Libăng, Phần Lan, Braxin, Bờ 
Biển Ngà, CHDC Congo, Nigeria và Cameroon. Riêng nhập khẩu từ châu Âu, gỗ 
được giảm thuế còn 15% trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Algeria-
EU.  

Đối với gỗ và đồ gỗ như bàn ghế, giường tủ của các nước không ký FTA 
với Algeria khi nhập khẩu vào Algeria phải chịu thuế nhập khẩu 30%, VAT 19%, 
thuế phòng vệ bổ sung 60% và thuế đoàn kết cộng đồng 2% (tổng cộng 111%). 

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và sản phẩm từ mây tre, cói, 
thảm của Việt Nam sang Algeria đạt 2,13 triệu USD, tăng 51% so với năm 2019. 
8.3. Thủy hải sản 

Người dân Algeria tiêu thụ ít hải sản, khoảng 2-5kg cá/năm so với mức 
trung bình mà Liên hiệp quốc đưa ra là 20kg/người/năm. Mặc dù Algeria có bờ 
biển dài 1200 km song sản lượng đánh bắt chỉ đạt 100.000 tấn/năm. Thủy hải sản 
tại Algeria bán rất đắt, không phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân. Tuy 
nhiên xu hướng chuyển sang ăn cá (vì chứa ít cholesterol) thay vì ăn thịt đang 
ngày một rõ nét, khi kim ngạch nhập khẩu cá nước ngọt của Algeria ngày một 
tăng. Thêm vào đó là số lượng người nước ngoài đến Algeria đầu tư, lao động 
cũng góp phần tăng cầu thủy hải sản. Theo Hải quan Algeria, mỗi năm nước này 
đã nhập khẩu 32.000 tấn thủy hải sản, kim ngạch đạt từ 90-100 triệu USD. Các 
nước xuất khẩu chính gồm Tadjikistan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt 
Nam và Morocco. Tổng thuế và phí nhập khẩu vào Algeria đối với nhóm hàng 
này là 51% (trong đó thuế nhập khẩu là 30%, thuế VAT 19% và thuế đoàn kết 
2%). 

Trước đại dịch Covid-19, thủy hải sản luôn nằm trong tốp 5 mặt hàng xuất 
khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Algeria, với giá trị từ 9-10 triệu 
USD/năm (chủ yếu là cá tra, cá ba sa), chẳng hạn năm 2019, đạt gần 11 triệu 
USD. Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu thủy 
sản chỉ đạt 3,18 triệu USD. Cá tra filet của Việt Nam được bán với giá khoảng 6,4 
USD/kg tương đương với loại cá biển đánh bắt rẻ nhất của Algeria là cá chích 
(Sardine), do vậy hàng Việt Nam có tính cạnh tranh cao.  

Trước đây Việt Nam có xuất khẩu cá ngừ nguyên liệu sang thị trường này 
tuy nhiên, kể từ tháng 9/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Algeria 
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đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu cá ngừ và các sản phẩm đánh bắt đóng hộp để 
bảo vệ ngành sản xuất trong nước. 
8.4. Hàng công nghiệp 
  Điện thoại di động và linh kiện 
  Năm 2021, Algeria có 45,83 triệu thuê bao di động. Trước đây, Algeria 
nhập khẩu nhiều điện thoại di động và linh kiện, chẳng hạn năm 2016, tổng kim 
ngạch lên tới 1,24 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2018, để giảm thâm hụt thương mại, 
Algeria áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu gần 1000 mặt hàng trong đó có điện 
thoại di động. Năm 2019, chính phủ Algeria thay thế biện pháp cấm nhập khẩu 
bằng đánh thuế phòng vệ thương mại bổ sung tỷ suất 60% đối với điện thoại di 
động và linh kiện (bên cạnh thuế nhập khẩu 30%). Vì vậy, kim ngạch nhập khẩu 
điện thoại di động và linh kiện của nước này đã giảm mạnh xuống còn 807 triệu 
USD năm 2018 và 619 triệu USD năm 2020. Trong cơ cấu xuất khẩu của Việt 
Nam sang Algeria năm 2016, 2017, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đứng thứ 
hai (đạt lần lượt là 77 và 62 triệu USD) chỉ sau cà phê và chiếm khoảng 30% tổng 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào Algeria. Do các biện pháp hạn chế nhập khẩu 
nói trên, kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động giảm xuống còn 8,2 triệu USD 
năm 2019 và 30.200 USD năm 2020. 
  Trước khi có các biện pháp hạn chế nhập khẩu điện thoại, Samsung vẫn là 
nhà cung cấp điện thoại chính cho Algeria. Kể từ năm 2018, Condor, doanh 
nghiệp địa phương hàng đầu của Algeria đã chiếm lĩnh thị trường điện thoại di 
động (58,2%), tiếp đến là hai tập đoàn IRIS (13,1%) và Stream System. Ngoài ra, 
phải kể đến các doanh nghiệp của Algeria khác như ENIE, Kiowa, Starlight và 
Benzo cũng tham gia thị trường này. Ngay từ quý 1/2018, các thương hiệu điện 
thoại của Algeria đã chiếm tới 91,1% thị trường điện thoại truyền thống và 83,6% 
thị trường điện thoại thông minh trong khi trong quý 1/2017 con số này mới lần 
lượt là 58,9% và 45,6%. 

Các sản phẩm may mặc, giày dép 
Năm 2020, trị giá nhập khẩu mặt hàng may mặc của Algeria là 311 triệu 

USD và giày dép là 260 triệu USD. Trong khi đó mặc dù dệt may và giày dép đều 
là các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam nhưng giá trị xuất khẩu hai 
mặt hàng này của nước ta sang Algeria mới chỉ đạt lần lượt là 2,2 triệu USD và 
871.000 USD năm 2020. Các thương hiệu chủ yếu xuất khẩu từ Việt Nam là 
Adidas, Nike, Polo,… 

Từ nhiều năm nay, hàng dệt may và giày dép của Trung Quốc lấn át hàng 
hóa các nước trên thị trường Algeria do đáp ứng được nhu cầu của người tiêu 
dùng bản địa về sản phẩm giá rẻ và đa dạng về mẫu mã. Mặt khác, ngành dệt may 
và da giày của Algeria cũng ngày càng được chính phủ quan tâm phát triển. 

Thuế nhập khẩu các mặt hàng may mặc và giày dép ở Algeria vẫn ở mức 
cao trong đó thuế nhập khẩu 30%, VAT 19% và thuế đoàn kết là 2%. Doanh 
nghiệp Algeria có nhu cầu cao về vải, sợi để phục vụ ngành sản xuất dệt may 
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trong nước. Bên cạnh đó, phía Algeria cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư liên doanh, liên kết sản xuất các nhóm hàng này. 

Mặt hàng thuốc lá Algeria 
Algeria có 4,3 triệu người hút thuốc, chiếm hơn 10% dân số. Năm 2019, 

nước này nhập khẩu 19 091 tấn thuốc lá (chưa kể nhập lậu qua biên giới), kim 
ngạch đạt 190 triệu USD (mức cao nhất vào năm 2015 là 415 triệu USD). Lượng 
thuốc lá nhập khẩu tính theo đầu người dân là 0,44 kg. Sản xuất thuốc lá trong 
nước không lớn, khoảng 1,5 tỷ bao/năm. Theo thống kê, người Algeria hút 
khoảng 15 điếu thuốc/ngày. 

Tại Algeria, thuốc lá có giá bán rẻ hơn so với các nước khác, chỉ khoảng 
2,04 USD/bao Marlboro 20 điếu. Algeria xếp thứ 89 trên 104 quốc gia về giá 
thuốc lá. Giá thuốc lá cao nhất là ở Úc với 27,10 USD/bao. 

Thuế nhập khẩu thuốc lá vào Algeria: 
Đối với thuốc lá thành phẩm, tổng số thuế là 66% trong đó thuế nhập 

khẩu là 30%, thuế VAT 19%, thuế tiêu thụ đặc biệt 15% và thuế đoàn kết 2%. 
Đối với thuốc lá nguyên liệu, tổng thuế nhập khẩu là 36% (gồm cả VAT là 

19%, thuế nhập khẩu 15% và thuế đoàn kết 2%). 
Thủ tục nhập khẩu: 
Đối với thuốc lá thành phẩm, cần có: 

- Quyết định của Tổng Cục thuế Algeria cho phép nhập khẩu thuốc lá 
- Giấy phép chấp nhận sản phẩm 
- Khai báo nhập khẩu sản phẩm 
Đối với thuốc lá nguyên liệu, cần có: 
- Quyết định của Tổng Cục thuế Algeria cho phép nhập khẩu thuốc lá 
- Visa kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp Algeria cấp 
- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất xứ 
- Giấy phép chấp nhận sản phẩm 
- Khai báo nhập khẩu sản phẩm 

Lưu ý: Theo Hiệp định thương mại tự do EU-Algeria ký năm 2002, một số 
loại thuốc lá nhập khẩu từ EU hoặc phục vụ chế biến tại Algeria được miễn thuế 
nhập khẩu trong phạm vi hạn ngạch là 9500 tấn/năm. 

Ngành công nghiệp thuốc lá Algeria do Công ty quốc gia về thuốc lá và 
diêm (SNTA) nắm giữ đến 73%. Việc tự do hóa thị trường thuốc lá năm 2004 đã 
cho phép một số công ty nước ngoài thâm nhập như công ty liên doanh Algeria-
UAE (có tên STAEM), công ty thuốc lá Anh-Mỹ (BAT) và tập đoàn ALTADIS 
của Tây Ban Nga chia nhau thị phần còn lại. 

Hiện nay, Algeria hạn chế nhập khẩu thuốc lá thành phẩm và chỉ có nhập 
khẩu thuốc lá nguyên liệu. Đây cũng là mặt hàng mà doanh nghiệp Việt Nam có 
thể xuất khẩu sang thị trường này. 
       Các mặt hàng công nghiệp khác 
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  Trước năm 2018, các mặt hàng như máy móc, thiết bị và phụ tùng, máy vi 
tính và linh kiện luôn duy trì kim ngạch khá từ 5-10 triệu USD/năm mỗi loại. Tuy 
nhiên, do biện pháp hạn chế nhập khẩu và tác động của đại dịch Covid-19, thời 
gian gần đây, kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này có xu hướng giảm. 
 Những mặt hàng mới có kim ngạch tăng gồm sản phẩm hóa chất, linh kiện 
ô tô CKD, SKD dưới 12 chỗ ngồi và máy giặt.  

Từ năm 2019, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu máy giặt vào Algeria với kim 
ngạch 4,6 triệu USD. Năm 2020, con số này đã đạt 7,6 triệu USD, tăng 65% so 
với năm trước đó. Thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng máy giặt như sau: 

- 30% đối với máy giặt có công suất không quá 10 kg và 5% đối với máy 
giặt có công suất trên 10 kg nếu các sản phẩm này có nguồn gốc từ các nước Việt 
Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Hoa Kỳ (thuế nhập khẩu thông thường). 

- Miễn thuế nhập khẩu khi máy giặt có xuất xứ từ các nước thành viên EU 
trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Algeria và EU. 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với máy giặt trong khuôn khổ Hiệp định thương 
mại tự do khu vực đại Ả rập dành cho các nước Ả rập trừ máy giặt hoàn toàn tự 
động với công suất không quá 10 kg phải chịu thuế nhập khẩu là 30%. 

- Ngoài ra, máy giặt nhập khẩu vào Algeria có công suất không quá 10 kg 
đều phải chịu thuế phòng vệ bổ sung là 60% không phân biệt xuất xứ. 

- Máy giặt nhập khẩu từ tất cả các nước trên đều phải chịu thuế VAT là 
19% và thuế đoàn kết 2% không phân biệt xuất xứ.  
8.5. Vật liệu xây dựng (chủ yếu là sản phẩm sắt thép và nhôm) 
  Mỗi năm, Algeria nhập khẩu khoảng 2,5 tỷ USD các mặt hàng nhôm và sản 
phẩm sắt thép. Từ nhiều năm nay, Việt Nam luôn duy trì kim ngạch xuất khẩu 
nhóm hàng này ở mức cao. Trong năm 2020, giá trị xuất khẩu sắt thép và nhôm 
sang Algeria đạt 12,37 triệu USD.  

Với việc nước này đang tiến hành triển khai nhiều dự án nhà ở, đường xá, 
nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng này dự báo vẫn sẽ ổn định. 
8.6. Hàng thủ công mỹ nghệ 

Nhìn chung, thị trường đồ thủ công mỹ nghệ của Algeria còn nghèo nàn do 
đời sống của nhân dân chưa cao và thói quen dùng hàng địa phương. Algeria nhập 
khẩu nhiều đồ trang sức, hàng mỹ nghệ (tranh, đồ trang trí bằng đồng) và hàng 
mây tre thành phẩm và bán thành phẩm. 

Biểu thuế nhập khẩu đối với nhóm hàng này còn cao, trung bình 30%. 
Ngoài ra cũng không có yêu cầu gì đặc biệt (ngoại trừ những văn hoá phẩm không 
phù hợp với đạo Hồi). Đối với hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, Algeria 
không có chính sách phân biệt đối xử. Người tiêu dùng tỏ ra ưa thích các loại 
tranh sơn mài của Việt Nam khi thăm quan các hội chợ, triển lãm quốc tế mà 
doanh nghiệp nước ta tham dự. 
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9. Những mặt hàng Algeria có thế mạnh và tiềm năng xuất khẩu 
9.1. Dầu khí 

Algeria đứng thứ 8 về sản xuất dầu trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu 
lửa (OPEC), chiếm 3,5% tổng sản lượng của cả khối. Các khoản khu từ xuất khẩu 
dầu khí của nước này đã sụt giảm 30% năm 2020 từ 33 tỷ USD năm 2019 xuống 
còn 22 tỷ USD. Giá trung bình 1 thùng dầu của Algeria Sahara Blend là 42 USD 
năm 2020, giảm 34,7% so với năm trước đó (64,5 USD). Năm 2020, Algeria đã 
sản xuất 897.000 thùng dầu/ngày, giảm 125.000 thùng/ngày so với năm 2019 (-
12%, 1,022 triệu thùng/ngày). 
 Năm 2021, với việc giá dầu khí tăng cao trở lại, Algeria đã đạt kim ngạch 
xuất khẩu lên tới 34,5 tỷ USD, tăng 57% so với năm 2020, trong khi doanh thu 
trên thị trường nội địa đạt 2,5 tỷ USD. Theo ông Hakkar, chủ tịch-tổng giám đốc 
Tập đoàn dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach), tổng sản lượng sản xuất của 
Sonatrach ghi nhận mức tăng trưởng 5% vào cuối năm 2021. Các thị trường nhập 
khẩu chính là châu Âu và châu Mỹ. 

Năm 2022, Sonatrach quyết tâm theo đuổi kế hoạch phát triển năng lực sản 
xuất quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước (đang tăng ở mức 5% mỗi năm), 
cũng như các cam kết trong hợp đồng với các đối tác, đặc biệt là châu Âu và châu 
Á. Sonatrach sẽ đầu tư 40 tỷ USD từ nay đến 2026, trong đó 8 tỷ USD thực hiện 
trong năm 2022. Để đảm bảo cho mục tiêu này, giá dầu cần duy trì ở mức 70 
USD/thùng. 

Việt Nam chưa nhập khẩu dầu khí từ Algeria song Tổng công ty thăm dò và 
khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN) đã tham gia dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba do 
PVEP liên doanh cùng các đối tác là Công ty dầu khí quốc gia Algeria 
(SONATRACH) và Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) với tỷ 
lệ đóng góp lần lượt là 40%, 25% và 35%. Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 
2015 với công suất từ 18.000 đến 20.000 thùng dầu/ngày. 
9.2. Chà là 

Hàng năm, Algeria sản xuất khoảng 1 triệu tấn chà là, xếp thứ tư trên thế 
giới về tổng sản lượng (sau các nước Iran, Ai Cập và Tunisia), chiếm khoảng 
14%. Tuy nhiên, khối lượng chà là xuất khẩu của Algeria chỉ xếp vị trí thứ tám và 
bằng 1/6 tổng sản lượng xuất khẩu của Tunisia - nước xuất khẩu chà là lớn nhất 
thế giới. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI), kim ngạch 
xuất khẩu chà là của Algeria đạt khoảng 71 triệu USD năm 2020. Giống chà là nổi 
tiếng của Algeria là Deglet Nour được đánh giá là một trong những loại ngon nhất 
thế giới. 

Chà là Algeria đã được xuất khẩu sang nhiều nước trong đó có EU và Hoa 
Kỳ. Tuy nhiên, mặt hàng này chưa được phép xuất khẩu sang Việt Nam do phía 
Algeria chưa hoàn thành thủ tục đăng ký về xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật vào nước ta. 
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9.3. Dầu ô liu 
Với trên 500.000 ha đất nông nghiệp dành để trồng ô liu, Algeria là một 

trong những nước sản xuất chính về dầu ô liu trên thế giới (đứng vị trí thứ sáu). 
Năm 2020, sản lượng dầu ôliu của Algeria đạt 89.500 tấn. Về xuất khẩu, sản 
phẩm dầu ôliu Algeria vẫn khó cạnh tranh về giá và thương hiệu trên thị trường 
thế giới. Hiện nay, nước này đang chủ trương đầu tư sản xuất dầu ô liu sinh học, 
quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng này. 

Cũng giống như chà là, dầu ô liu chưa được phép xuất khẩu vào Việt Nam. 
9.4. Dược phẩm 

Ngành công nghiệp dược phẩm của Algeria khá phát triển tại châu Phi, chỉ 
đứng sau Nam Phi. Sản xuất thuốc tân dược trong nước đã đáp ứng được 70% nhu 
cầu của người dân. Tháng 7/2020, Algeria đã thành lập Bộ Công nghiệp dược 
nhằm thúc đẩy lĩnh vực này. 

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp dược, sản xuất thuốc trong nước đã đạt 
giá trị hơn 2,7 tỷ USD năm 2021, tăng gần 50% so với năm 2020, với việc đưa 
vào sử dụng gần 60 dòng sản phẩm. ¾ loại thuốc tân dược tiêu thụ trên thị trường 
địa phương được sản xuất tại Algeria. Nhờ đó, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm 
đã giảm được 800 triệu USD năm 2021. Năm 2020, Algeria đã phải nhập khẩu 
thuốc tân dược với tổng kim ngạch lên tới 2 tỷ USD.  

Việc giảm nhập khẩu này có được nhờ vào 4 biện pháp của chính phủ là 
quản lý nguồn thuốc dự trữ tốt hơn, phát triển sản xuất dược phẩm trong nước, 
hạn chế nhập khẩu thuốc không chủ yếu và cấm nhập những loại thuốc mà trong 
nước sản xuất được. 

Một kết quả khác trong năm 2021 là nước này đã giao công ty Saida chính 
thức sản xuất vắc-xin chống Covid-19 tại thành phố Constantine, với sự hợp tác, 
chuyển giao công nghệ của Trung Quốc.  
9.5. Thịt và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ 

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thịt và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ 
của Algeria đạt 881 triệu USD. Nước này chủ yếu xuất khẩu thị cừu, nội tạng 
động vật và chân gà. Năm 2019, doanh nghiệp Việt Nam đã mua 1,05 triệu USD 
phụ phẩm ăn được sau giết mổ từ Algeria trong đó phần lớn là chân gà. Đến năm 
2020, con số này giảm xuống còn 620.740 USD. Một số doanh nghiệp Algeria 
xuất khẩu chân gà có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Médéa, cách thủ đô Alger 81 
km. 
9.6. Những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh khác 

Theo Bộ Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu của Algeria, trong 8 tháng đầu 
năm 2021, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu khí của nước này đã đạt gần 
3 tỷ USD, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân hữu cơ và phân 
đạm, kim ngạch đạt 886 triệu USD, tăng 69,1%. Xuất khẩu phân vô cơ đạt 501,8 
triệu USD, tăng đến 234%. Kim ngạch xuất khẩu sắt thép đạt 595,78 triệu USD, 
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tăng tới 1971%. Xuất khẩu các hàng thực phẩm từ đường và mật ong đạt 190,81 
triệu USD, tăng 6,54%. 

Mục tiêu của chính phủ Algeria là đạt tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt 
hàng phi dầu khí từ 4,5 đến 5 tỷ USD trong năm 2021. 
10. Những lĩnh vực có nhiều triển vọng về hợp tác đầu tư tại Algeria 
10.1. Dầu khí 
 Theo số liệu của Bộ Năng lượng nước này, trữ lượng dầu khí của Algeria 
(gồm dầu, khí, khí ngưng tụ và khí hóa lỏng) ước tính lên tới 4300 triệu tấn quy 
dầu trong đó 55% là khí tự nhiên. Algeria là một trong ba nhà sản xuất dầu mỏ 
hàng đầu châu Phi, với trữ lượng ước tính khoảng 5,7 tỷ tấn (38 tỷ thùng), sản 
lượng gần 180.000 tấn/ngày (tương đương 1,2 triệu thùng/ngày), xếp thứ 12 về 
sản lượng sản xuất và đứng thứ 9 về sản lượng xuất khẩu. Algeria có trữ lượng khí 
tự nhiên đứng thứ bảy thế giới. Dầu khí là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho 
quốc gia Bắc Phi này. Các mỏ dầu khí của Algeria đều nằm trên sa mạc Sahara 
chủ tiếp tập trung ở các tỉnh Edjeleh, Hassi-Messaoud, Hassi R'Mel và In 
Amenas. 
 Năm 2020, sản xuất dầu khí tại Algeria đã giảm nhẹ (khoảng 1%) so với 
năm 2019 do giá dầu thô giảm, dẫn đến việc khai thác giảm trước tác động của đại 
dịch Covid-19. 
 Năm 2020, Algeria đã tiến hành 18 phát hiện về dầu khí (đều do Tập đoàn 
quốc gia Sonatrach thực hiện) trong khi năm 2019 con số này là 19. Tình hình này 
cho thấy sự thiếu hấp dẫn trong khung pháp lý và thuế liên quan đến dầu khí mặc 
dù đã có nhiều sửa đổi trong 02 thập kỷ qua, biến Sonatrach thành công ty duy 
nhất thực hiện phần lớn việc thăm dò và phát triển mỏ dầu tại Algeria. 
 Do vậy, để thu hút thêm các khoản đầu tư nước ngoài, các biện pháp 
khuyến khích đã được đưa vào luật dầu khí mới thông qua năm 2019 như đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính và vận hành mỏ, giảm chi phí và thời hạn có thể 
cản trở việc thực hiện các hoạt động dầu khí và bảo đảm cho các đối tác nước 
ngoài thu hồi khoản vốn đầu tư có thể chấp nhận được giống như tại các nước sản 
xuất cạnh tranh khác. 
 Với việc sửa đổi đáng kể chế độ pháp lý về dầu khí, đặc biệt là về mặt thuế 
và hợp đồng, luật dầu khí 2019 thiết lập chế độ thuế mới chủ yếu dựa trên 04 loại 
thuế (thuế bề mặt, thuế tài nguyên dầu khí, thuế thu nhập dầu khí và thuế kết quả). 
 Ngoài ra, luật còn thông qua 03 hình thức hợp đồng đối với các dự án đối 
tác liên doanh (hợp đồng tham gia, hợp đồng chia sẻ sản xuất và hợp đồng dịch vụ 
rủi ro) và đưa các hoạt động lọc dầu, chế biến, dự trữ và phân phối các sản phẩm 
dầu khí vào luật chung (trừ một số điều khoản đặc thù). 
 Theo ông Toufik Hakkar, Chủ tịch-Tổng giám đốc Công ty dầu khí quốc 
gia SONATRACH, từ năm 2019 đến 2020, nhiều tập đoàn nước ngoài đã bày tỏ 
sự quan tâm đến tiềm năng dầu khí cũng như năng lượng tái tạo của Algeria trong 
đó có các công ty đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường này như Eni (Italia), 
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Total (Pháp), Equinor (Na Uy), Sinopec (Trung Quốc), Wintershall (Đức), Repsol 
(Tây Ban Nha) và một số còn chưa hiện diện như ExxonMobil và Chevron (Hoa 
Kỳ).  
 Luật dầu khí mới đưa ra một loạt các biện pháp chủ yếu nhằm xác định lại 
khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực dầu khí tại Algeria bằng cách tạo ra sự linh 
hoạt, tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bảo về lợi ích 
quốc gia của Algeria. 
 Về hợp tác đầu tư Việt Nam-Algeria, Tổng công ty thăm dò và khai thác 
dầu khí Việt Nam (PVEP) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN)  đã liên doanh cùng các đối tác là Công ty dầu khí quốc gia Algeria 
(SONATRACH) và Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) để 
thăm dò khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba do với quyền lợi tham gia lần lượt là 
40%, 25% và 35%. Đây là dự án thành công đầu tiên của PVEP cũng như của Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại nước ngoài từ khâu đầu tiên là tham gia đấu 
thầu quốc tế tới khâu thăm dò do đội ngũ nhân sự PVEP trực tiếp điều hành trong 
Giai đoạn thăm dò thẩm lượng, từ năm 2003 đến 2008. 
 Liên doanh Bir Seba được thành lập vào năm 2009, với tổng vốn đầu tư 
1,26 tỷ USD. Hiện dự án được điều hành bởi Công ty Điều hành Chung 
Groupment Bir Seba (GBRS) do các bên trong liên doanh thành lập theo quy định 
của Hợp đồng phân chia sản phẩm đối với giai đoạn phát triển khai thác. Năm 
2015, dự án đã chính thức đi vào khai thác với công suất trên 18.000 thùng 
dầu/ngày.  

Theo kế hoạch tổng thể đã đặt ra, dự án đã hoàn thiện giai đoạn I, ổn định 
khai thác, tiếp tục triển khai giai đoạn II, phấn đấu nâng sản lượng khai thác toàn 
lô lên 40.000 thùng/ngày trong thời gian tới. 
10.2. Nông nghiệp và chế biến nông sản 

Nông nghiệp và chế biến nông sản là hai lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh 
tại Algeria được chính quyền sở tại xếp trong số các ngành ưu tiên và chiến lược. 
Để giảm kim ngạch nhập khẩu đối với những sản phẩm cơ bản, các ngành sản 
xuất thuộc hai lĩnh vực này được hưởng sự hỗ trợ lớn của Nhà nước. 

Do sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 55% nhu cầu về sữa, 25-30% nhu 
cầu về ngũ cốc và 45% nhu cầu về thịt bò, nên Algeria trở thành nước nhập khẩu 
hàng đầu về thực phẩm tại châu Phi. Những lĩnh vực mà Algeria gần như tự cung 
tự cấp được là thịt trắng như thịt gia cầm (trong đó sản lượng liên tục tăng nhưng 
thức ăn chăn nuôi đa phần lại phải nhập khẩu), thịt cừu, trái cây có múi, khoai tây 
(mặc dù vẫn phải nhập khẩu lượng giống đáng kể) và rau xanh. 

Cho dù lĩnh vực nông nghiệp Algeria vẫn mang tính truyền thống song nhu 
cầu về các sản phẩm chất lượng cao, mới, thậm chí sinh học hoặc dinh dưỡng 
ngày càng tăng. Thật vậy, người tiêu dùng đang ngày càng trở nên khó tính hơn. 
Các quy trình sản xuất trong nước rất khó cung cấp cả về số lượng, chất lượng và 
liên tục các sản phẩm theo yêu cầu. 
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- Trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và bò thịt (trồng cỏ, nhà 
xưởng, thức ăn/sức khỏe/di truyền ở động vật) và trồng các loại cây ngũ cốc, rau 
và cây ăn trái (ô liu, chà là, nho) là những ngành có nhu cầu cao, nhất là về vật tư 
phân bón, trang thiết bị và công nghệ từ khâu chuẩn bị đất đến sau thu hoạch. 

- Trong các ngành công nghiệp chế biến nông sản thì thịt hộp, trái cây, rau, 
sữa, đồ uống và ngũ cốc có nhu cầu cao về trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào và 
đào tạo ở nhiều công đoạn như chế biến, sản xuất, đóng gói, dự trữ hay dây 
chuyền lạnh, rửa, định cỡ và cân.  

- Mặt khác, gia vị, mứt kẹo, sô cô la cũng là những mặt hàng mà người tiêu 
cùng có nhu cầu ngày tăng tại các thành phố lớn trong khi nguồn cung trong nước 
không đủ. 

Những ngành này tạo ra các cơ hội lớn cho doanh nghiệp nước ngoài của 
châu Âu và châu Á. Pháp là nước có những lợi thế như gần gũi về địa lý, văn hóa 
và ngôn ngữ, tuy nhiên, Tây Ban Nha, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ lại có những chiến 
lược tiếp cận táo bạo và linh hoạt hơn khi thường đưa ra những sản phẩm (bánh 
bích quy, đồ hộp, pho mai, thịt bê) và các trang thiết bị (dây chuyền đồng bộ, máy 
móc, vật dụng) với mức giá rẻ hơn. 
10.3. Ngành công nghiệp và vệ sinh môi trường 

Thành phố bền vững 
Mặc dù khái niệm thành phố bền vững còn chưa hình thành rõ nét tại Algeria 

nhưng có thể hiểu bao gồm các lĩnh vực xây dựng, đô thị, vận tải nội đô, môi 
trường và năng lượng. 

- Xây dựng 
Nhu cầu về xây dựng của Algeria luôn cao do các dự án lớn của Nhà nước 

triển khai trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm mới. Algeria đang thực hiện một chính 
sách tham vọng là hiện đại hóa các trang thiết bị công cộng và xây dựng nhà ở 
quy mô lớn. Bộ Nhà ở, Quy hoạch đô thị và Thành phố dự kiến sẽ giao trên 
320.000 căn hộ mỗi năm, tiếp tục xây dựng 05 thành phố mới, mở rộng nhiều khu 
dân cư và làm mới tại những thành phố lớn trên cả nước. Các khoản đầu tư quan 
trọng cũng được lên kế hoạch đổ vào lĩnh vực dịch vụ (khách sạn, văn phòng và 
trung tâm thương mại). 

- Vận tải đô thị 
Nhằm cải thiện việc đi lại của người dân thành phố, ngay từ năm 2005, chính 

phủ đã triển khai một chương trình phát triển vận tải đô thị đầy tham vọng. Sau 
khi đã hoàn thành việc xây dựng những tuyến đường xe điện mới tại 03 thành phố 
trong cả nước giai đoạn 2015-2018, dự kiến chính phủ Algeria sẽ tiếp tục thực 
hiện 02 tuyến khác tại Constantine và Mostaganem. Việc hiện đại hóa và lắp đặt 
các hệ thống vận tải bằng cáp cũng đã được lên chương trình tại nhiều khu đô thị. 
Bộ trưởng Giao thông Công chính dự kiến mở rộng tuyến metro Alger thêm gần 
15 km vào năm 2022. 

- Môi trường 
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Doanh nghiệp nước ngoài có những cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh 
vực nước, năng lượng tái tạo và xử lý chất thải tại Algeria. 

Algeria sở hữu nguồn nước hạn chế với chất lượng trung bình và đang cố 
gắng tối ưu hóa việc quản lý. 

Bộ Tài nguyên nước dự định thực hiện khoảng 30 con đập từ nay đến năm 
2030. Bộ này cũng có kế hoạch xây dựng về trung hạn 17 nhà máy xử lý nước 
sạch, 60 trạm lọc hoặc vùng đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt 
và 3 nhà máy lọc nước biển mới. 

Các cơ hội kinh doanh và thiết lập quan hệ đối tác đang mở ra cho các 
doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến chuyển giao công nghệ, kỹ thuật dự án, 
theo dõi và thực hiện công trình, cung cấp trang thiết bị… 

- Phát triển năng lượng tái tạo 
Thị trường năng lượng tái tạo rất hứa hẹn và việc thúc đẩy thị trường này là 

một trong những định hướng chính sách về năng lượng và môi trường của 
Algeria. Trong số những mục tiêu được chính quyền đặt ra, thì công suất sản xuất 
điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo phải đạt 30.000 MW vào năm 2030. Việc 
lắp đặt và vận hành các nhà máy cần đáp ứng 27% nhu cầu về điện của Algeria. 
Theo Bộ Năng lượng, gần 85% các công trình sẽ khai thác nguồn năng lượng mặt 
trời trong khi năng lượng gió chiếm hơn 14%. 

Với sản lượng thực tế là 72 Kilôwatt giờ và trên 368.000 km mạng lưới vận 
tải và phân phối, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu điện trong nước là 99%, kể cả tại các vùng 
nông thôn hẻo lánh. Tổng sản lượng điện của công ty nhà nước Sonelgaz đạt công 
suất lắp đạt hơn 20.000 MW. 95% công suất đến từ các nhà máy nhiệt điện chạy 
bằng gas. 

Nhà máy nhiệt điện đầu tiên dùng năng lượng mặt trời (25 MW) và tuốcbin 
gas (125 MW) kết hợp đã đi vào sản xuất vào tháng 7/2011. Đây là dự án công tư 
nhờ liên kết giữa doanh nghiệp có vốn của Algeria NEAL (do Sonelgaz kiểm 
soát) và công ty Abener của Tây Ban Nha. Năm 2014, tập đoàn Gegelec đã giao 
cho Sonelgaz một trạm năng lượng gió công suất 10 MW. Từ năm 2013 đến 2018, 
SKTM, chi nhánh chuyên về năng lượng tái tạo thuộc tập đoàn Sonelgaz đã sở 
hữu một loạt trạm năng lượng điện mặt trời với tổng công suất 343 MW. SKTM 
đã triển khai chương trình kết hợp 9 nhà máy điện thông thường với các nhà máy 
điện mặt trời với tổng công suất 50 MW. 

- Những định hướng và kết quả trong lĩnh vực xử lý rác thải 
Algeria mong muốn trong kế hoạch 5 năm này thực hiện các trung tâm 

chôn rác kỹ thuật mới, trung tâm lựa chọn, nhà máy đốt và ủ phân; tiếp tục triển 
khai việc phân loại có chọn lọc, tái chế và nâng cao giá trị rác thải, vv. Bộ Môi 
trường và Năng lượng tái tạo cũng dự kiến trang bị cho những thành phố lớn nhất 
của Algeria các nhà máy đốt rác. Nhiều hợp đồng cũng đã được lên kế hoạch ký 
kết để loại bỏ các chất thải đặc biệt như amiăng, thuốc chữa bệnh và thuốc trừ sâu 
hết hạn. 
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10.4. Các công trình công cộng và công nghiệp 
- Các công trình công cộng và vật liệu xây dựng 

Trong các lĩnh vực công chính, vật liệu xây dựng và trang thiết bị công 
nghiệp, nhu cầu của Algeria đang ngày càng tăng do thực hiện các dự án lớn của 
kế hoạch 05 năm mới. Chính phủ đã duy trì chính sách đầu tư quan trọng vào cơ 
sở hạ tầng và nhà ở, tạo ra sự năng động trong lĩnh vực xây dựng. Gần 1000 km 
đường cao tốc đã được xây dựng từ năm 2019 đến 2020. Bộ Giao thông Công 
chính đang cho xây dựng hơn 2000 km đường sắt mới, bổ sung vào 4000 km đã 
có trong khi Bộ Tài nguyên nước dự kiến tăng gấp đôi diện tích đất nông nghiệp 
có nước tưới lên 2 triệu ha. Tỷ lệ tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng và công 
chính đã đạt 5,2% vào năm 2018. Sự năng động này đã kéo theo ngành công 
nghiệp vật liệu xây dựng phát triển với việc ra đời nhiều nhà máy xi măng và 
luyện kim mới. 

- Trang thiết bị công nghiệp 
Trang thiết bị công nghiệp là mặt hàng nhập khẩu số 1 của Algeria chiếm 

30,3% tổng giá trị nhập khẩu tương đương gần 14 tỷ USD năm 2018. Nhóm hàng 
này chủ yếu gồm xe vận chuyển người và hàng hóa (ôtô khách, xe tải…), máy 
bơm (chất lỏng, khí, chân không…), các loại ống nối, tuốcbin và động cơ tăng áp, 
trang thiết bị điện… 

Sản phẩm trung gian dùng cho vận hành các công cụ sản xuất là mặt hàng 
nhập khẩu lớn thứ hai, chiếm 30% tổng kim ngạch nhập khẩu của Algeria (13,8 tỷ 
USD năm 2018). Nhóm này bao gồm các sản phẩm luyện kim (trong đó có thép 
cán phục vụ xây dựng, dây, máy chế biến, vv), khung nhà tiền chế và gỗ. 

Để tạo điều kiện sản xuất linh kiện dùng cho các sản phẩm và trang thiết bị 
thuộc các ngành công nghiệp cơ khí, điện tử và điện, thông tư liên bộ ngày 
8/3/2018 đã cho phép miễn thuế nhập khẩu và VAT đối với trang thiết bị công 
nghiệp nhập khẩu. 

- Ô tô 
Sau dự án sản xuất và lắp ráp xe ô tô tại Algeria của Renault, nhiều văn bản 

mới đã được Algeria ban hành năm 2017 nhằm quy định loại hình hoạt động này. 
Việc đăng ký kinh doanh các hoạt động tương tự đòi hỏi phải có giấy phép do Bộ 
trưởng Công nghiệp cấp sau khi nhà đầu tư gửi hồ sơ đầy đủ trong đó cam kết tôn 
trọng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nghĩa vụ thiết lập quan hệ đối tác với một 
nhà sản xuất quy mô thế giới với tỷ lệ nội địa tối thiểu phải đạt được sau 5 năm 
hoạt động và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề của đội ngũ cán bộ địa 
phương. 
10.5. Lĩnh vực y tế và du lịch 

Y tế 
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Lĩnh vực y tế vẫn mang tính chiến lược đối với chính quyền Algeria giống 
như quốc phòng, giáo dục quốc dân hay nông nghiệp nếu nhìn vào việc tăng ngân 
sách của ngành này (+4%). 

Luật mới về y tế tháng 7/2018 quy định rõ những đặc quyền của Nhà nước 
về phòng ngừa, bảo vệ và khuyến khích về mặt y tế. Luật cũng đề cao tính liên 
ngành của hệ thống y tế và dành một vị trí cho hệ thống chăm sóc tư nhân. Tuy 
nhiên, do chưa ban hành những nghị định áp dụng mới, các quy định luật pháp 
trước đây vẫn còn có hiệu lực trong nhiều lĩnh vực. 

Ngành công nghiệp dược 
Với thị trường hơn 44 triệu dân, việc chi tiêu cho sức khỏe đang ngày một 

tăng do nhu cầu luôn lớn (tăng mạnh các căn bệnh kinh niên như ung thư, huyết 
áp cao, tiểu đường) và đặc biệt là hệ thống hoàn lại tiền hiệu quả và phổ cập (tỷ lệ 
cơ bản là 80% và 100% cho bệnh nhân mãn tính), lĩnh vực dược phẩm của 
Algeria là một thị trường rất hấp dẫn với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 2 con số 
trong suốt từ 10 năm trở lại đây. Thuốc trong nước chủ yếu là thuốc generic 
(thuốc gốc) đạt doanh thu trên 1,5 tỷ euro. Thuốc do tập đoàn SAIDAL, một 
doanh nghiệp Nhà nước gồm hơn 11 đơn vị sản xuất (chiếm 16% thị phần) và hơn 
65 nhà sản xuất tư nhân trong nước và nước ngoài cung cấp. 

Tuy nhiên, thị trường dược phẩm Algeria vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập 
khẩu, lên tới 1,95 tỷ euro năm 2018, tăng 14,4% so với năm 2017. 

Du lịch 
Chiến lược du lịch của Algeria nằm trong Sơ đồ chủ đạo quy hoạch du lịch –

SDAT với mục tiêu biến Algeria thành điểm đến du lịch trong khu vực vào năm 
2025. Để đạt mục tiêu này, Algeria cần thực hiện một loạt các hành động sau: 

- Tăng cường và cải thiện chất lượng các cơ sở lưu trú và đào tạo mọi mặt. 
- Xúc tiến các điểm du lịch khác ngoài tắm biển (như du lịch miền núi, du 

lịch y tế, du lịch sa mạc Sahara, du lịch văn hóa…). 
- Xúc tiến và đa dạng hóa các điểm nghỉ mát và giải trí. 
Về chỗ ở, tính đến nay, Algeria có 110.000 giường khách sạn trong đó chỉ 

35% được xếp hạng. Dự báo con số này sẽ tăng gấp đôi nhờ các khoản đầu tư tư 
nhân trên 1,1 tỷ euro để xây dựng hơn 400 khách sạn trong vòng 4 năm nữa. 

Chính phủ dành khoản ngân sách 750 triệu euro để nâng cấp và quy hoạch 
lại hơn 50 cơ sở khách sạn của Nhà nước đã trên 25 năm tuổi. Chương trình này 
đã thực hiện được 50% kế hoạch. 

Lĩnh vực tư nhân hoạt động năng động hơn với việc ra đời trung bình 10 
khách sạn các loại mỗi năm. 
10.6. Lĩnh vực viễn thông và dịch vụ 

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan điều tiết Bưu chính Viễn thông 
điện tử (ARPCE), mật độ internet nói chung tại Algeria đã đạt 82,06% vào cuối 
năm 2017 trong khi năm 2016 là 69,14%. 60% người sử dụng internet ở độ tuổi từ 
20 đến 29. 
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Theo một nghiên cứu do công ty Mỹ ConsumerLab thực hiện năm 2016, số 
lượng người có điện thoại thông minh tại Algeria đã tăng 150%. Một nghiên cứu 
khác của công ty Anh Deloitte công bố tháng 4/2017 cho thấy an ninh sinh trắc 
học phát triển mạnh tại Algria, 43% người Algeria đã có smartphone với bộ đọc 
vân tay và 54% có ý định mua 01 chiếc điện thoại thông minh. 

Những dữ liệu thu được từ nghiên cứu này cho thấy sự phát triển của lĩnh 
vực số hóa tại Algeria đang tạo ra những cơ hội mới không chỉ giới hạn trong 
ngành viễn thông mà còn mở rộng sang các lĩnh vực lân cận. 
10.7. Thương mại điện tử 

Thanh toán điện tử đã được áp dụng vào năm 2016 nhưng chỉ giới hạn ở 
việc thanh toán một số dịch vụ công. Việc thanh toán bằng điện thoại di động đã 
được thực hiện vào cuối năm 2019. 

Luật số 18-05 về thương mại điện tử ngày 10/5/2018 cho phép phổ biến 
hình thức thanh toán trực tuyến và qua đó phát triển thương mại điện tử. Điều này 
sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài trong việc cung cấp các 
nền tảng, an ninh, hậu cần, nhượng quyền vv. 

Các doanh nghiệp thương mại điện tử quan trọng nhất gồm Jumia Market, 
Ouedkniss, Hello Food và các công ty cho thuê xe ô tô như Heetch, Tem Tem, 
Wesselni và Yassir. 

Hoạt động bán hàng online đã tăng 228% về giá trị năm 2017 đạt 1,6 tỷ 
DZD (khoảng 12 triệu euro). Việc thâm nhập mạnh mẽ của điện thoại di động sẽ 
nâng đỡ sự tăng trưởng của phân khúc này với tỷ lệ trung bình mỗi năm là 86% 
giai đoạn 2017-2022. Dịch vụ bán hàng trực tuyến sẽ tạo ra 01 thị trường 35,6 tỷ 
DZD (khoảng 260 triệu euro). 
10.8. Đào tạo và học trực tuyến 

Việc đào tạo được xem như một lĩnh vực chiến lược trong phát triển kinh 
tế, xã hội của Algeria. Hỗ trợ đào tạo người dạy và cán bộ quản lý trong các 
trường đào tạo, mở lớp đào tạo chuyên nghiệp về quan hệ đối tác với các công ty 
công nghiệp, thiết lập đối tác trong lĩnh vực dạy học từ xa và hỗ trợ kỹ thuật trong 
lĩnh vực tư liệu là những phân khúc quan trọng trong nhu cầu của nước này. 

Ngoài các doanh nghiệp lớn trong nước, có thể thấy các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của Algeria cũng thực sự nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này 
khi ngày càng cần đến các trường và học viện đào tạo dù dưới hình thức học trực 
tiếp hay trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. 
10.9. Nhượng quyền thương hiệu 

Mặc dù chưa có luật riêng về nhượng quyền và không thể chuyển tiền bản 
quyền tác giả song có khoảng 100 nhãn hiệu đã được nhượng quyền tại Algeria 
chủ yếu trong lĩnh vực quần áo may sẵn như Zara, Decathlon, Bershka, Mango, 
Like, Adidas, Kamaieu, Alain Afflelou, vv. Các mạng lưới cửa hàng quan trọng 
nhất thuộc về một số tập đoàn trong nước hoặc quốc tế như AZADEA, Play 
Mode, MS Diffusion và Mortex. Các nhãn hiệu còn lại chỉ được đại diện bởi một 
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hoặc hai cửa hàng. Tất cả các nhãn hiệu này đều tập trung ở thủ đô Alger mặc dù 
ngày nay người ta nhận thấy các nhà đầu tư Algeria đã bắt đầu thâm nhập vào các 
thành phố lớn như Oran, Sétif và Bejaia. 

Những thỏa thuận về phân phối vẫn là ưu tiên lựa chọn trong phương thức 
đưa các thương hiệu hàng tiêu dùng vào Algeria và liên doanh đối với các dịch vụ. 
10.10. Kỹ thuật số 

Algeria đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ cho phép các doanh 
nghiệp tích hợp tất cả các công nghệ sẵn có trong các hoạt động của mình và tạo 
điều kiện tiếp cận thương mại điện tử. 

Chính quyền Algeria đã chủ trương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số này, 
đặc biệt để phục vụ các doanh nghiệp tư nhân. Điều này đòi hỏi xây dựng một hệ 
sinh thái phù hợp giúp Algeria nhanh chóng tham gia các giai đoạn khác nhau của 
chuyển đổi số. Cho đến nay, Algeria đã được trang bị các cơ sở hạ tầng cần thiết 
nhưng dịch vụ trực tuyến vẫn hạn chế và chỉ đưa ra các giải pháp trung gian, nhất 
là liên quan đến thanh toán điện tử. 

Kỹ thuật số và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Algeria 
Từ khi luật số 18-05 ngày 10/5/2018 liên quan đến thương mại điện tử có 

hiệu lực, Algeria đã phát động các chiến dịch số hóa ở quy mô rộng lớn với mục 
đích tạo điều kiện xây dựng và thành lập các startups trong lĩnh vực kỹ thuật số. 

Việc đơn giản hóa công nghệ và có thêm các công cụ, phương tiện truy cập 
mới về xử lý và hiển thị các Big Data đang làm cho hoạt động kinh doanh thông 
minh (BI-Business Intelligence) trở nên dễ tiếp cận đối với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, vấn đề cốt lõi với loại hình doanh nghiệp này. Thật vậy, khai thác các dữ 
liệu lớn hàng ngày đang là một lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định. 

Việc sử dụng các giải pháp của BI vốn quen thuộc với các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trên thế giới đã có thể thực hiện tại Algeria nhờ đơn giản hóa các ứng 
dụng và giảm giá thành. Xu hướng này là một cơ hội đối với các DNVVN 
Algeria, giúp tận dụng được những dữ liệu của chính họ. 

Thanh toán điện tử 
Ở kỷ nguyên chuyển đổi số, môi trường kinh tế của Algeria vẫn gặp những 

khó khăn nhất định trong việc phổ biến các phương tiện thanh toán điện tử vì các 
thói quen của thương nhân và người tiêu dùng vẫn còn bám rễ. 

Mặc dù Nhà nước mong muốn phổ biến hoạt động thanh toán điện tử, song 
việc mua được những thiết bị đầu cuối về thanh toán điện tử của các thương nhân 
vẫn còn diễn ra chậm chạp. 

Thật vậy, giá các thiết bị đầu cuối này (tối thiểu 50.000 DZD) là một khoản 
chi tiêu mà những thương nhân và các DNVVN không phải lúc nào cũng sẵn sàng 
chấp nhận. Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn thích thanh toán bằng tiền mặt hơn. 

Do vậy, chính quyền Algeria cần tạo điều kiện để doanh nghiệp bắt kịp sự 
chậm trễ trong lĩnh vực kỹ thuật số, nhất là phục vụ khu vực kinh tế tư nhân. Điều 
này đòi hỏi phải xây dựng một hệ sinh thái phù hợp cho phép khu vực này nhanh 
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chóng tham gia vào việc chuyển đổi số đang phát triển nhanh chóng ở cấp độ 
quốc tế. 

Với vị trí chiến lược của Algeria ở khu vực Địa Trung Hải và vai trò cửa 
ngõ châu Phi, xu hướng mở cửa của quốc gia Bắc Phi này sẽ ngày càng được đẩy 
nhanh trong tương lai. 

Do vậy, Algeria có thể là cơ sở xuất phát để đầu tư sang các nước châu Phi 
khác và châu Âu. Xu hướng này cần phải được tăng cường hơn nữa để khuyến 
khích các nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dịch vụ của họ và chinh phục thị 
trường Algeria nhất là thông qua chuyển đổi số và kinh tế số hiện vẫn là lĩnh vực 
còn nhiều tiềm năng. 
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Chương 4 
NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ TẬP QUÁN CẦN BIẾT KHI KINH DOANH  

VÀ ĐẦU TƯ TẠI ALGERIA 
 

1. Quy định về ngoại thương  
Chính sách và luật lệ ngoại thương của Algeria đã thay đổi khá nhiều từ 

năm 1990 trở lại đây. Từ một nền ngoại thương độc quyền Nhà nước nay đã 
chuyển sang nền ngoại thương theo cơ chế thị trường, dần xoá bỏ độc quyền, 
khuyến khích cạnh tranh, bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.  

Phần lớn các sản phẩm hiện nay đều được tự do nhập khẩu. Tuy nhiên, 
cũng như hầu hết các nước trên thế giới, Algeria cấm nhập khẩu các mặt hàng có 
thể gây hưởng đến sức khỏe người dân, an ninh quốc gia và một số sản phẩm có 
thể tác động xấu đến nền sản xuất trong nước.  

Hiện nay, phần lớn luật liên quan đến kinh doanh tại Algeria được ghi trong 
khoảng 10 bộ luật. Doanh nghiệp quan tâm có thể tra trên trang công báo của 
chính phủ nước này www.joradp.dz.  

Hầu hết các quy định trong Bộ Luật dân sự và Bộ Luật Thương mại của 
Algeria bắt nguồn từ các văn bản luật của Pháp. 
1.1. Xuất nhập khẩu và thuế nhập khẩu 

Algeria chưa phải là thành viên của WTO nên thuế nhập khẩu cao, trung 
bình là 30% (chưa kể thuế VAT là 19%) trừ đối với hàng hóa các nước tham gia 
FTA với quốc gia này (FTA Algeria-EU, FTA khu vực Ả rập…) và chính sách 
thương mại của Algeria thường hay thay đổi, mang tính bảo hộ cao. Riêng các 
mặt hàng nhu yếu phẩm hoặc nguyên liệu nhập khẩu thì được miễn giảm thuế: Ví 
dụ bột mì được miễn thuế VAT, chỉ thanh toán thuế nhập khẩu 30% và thuế đoàn 
kết cộng đồng là 2% (tổng cộng 32%); gạo tấm: thuế nhập khẩu 5%, thuế đoàn kết 
2% và thuế VAT 9% (tổng cộng 16%); sữa: thuế nhập khẩu 5%, thuế đoàn kết 2% 
(tổng 7%). Luật tài chính của Algeria quy định khoản thuế đoàn kết với tỷ suất 
2% áp dụng cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa phục vụ tiêu dùng tại Algeria. 
Khoản thuế này được thu giống như một loại thuế nhập khẩu. 

Theo luật của Algeria, về nguyên tắc chung, các hoạt động xuất nhập khẩu 
được thực hiện tự do trừ đối với các sản phẩm làm tổn hại đến an ninh, trật tự 
công cộng và đạo đức, giống như đã được chấp nhận rộng rãi trong thương mại 
quốc tế. Luật số 15-15 ngày 15/7/2015 đã sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ngày 
19/7/2013 liên quan đến những quy định chung áp dụng cho các hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa. 

Việc nhập khẩu một số mặt hàng được xem là nhạy cảm (thuốc men, trang 
thiết bị viễn thông…) phải được sự đồng ý trước của các cơ quan có thẩm quyền 
sở tại. Trang web của Bộ Thương mại https://www.commerce.gov.dz/ cung cấp 
chi tiết  những quy định hiện hành cũng như hướng dẫn xuất nhập khẩu với các 
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bước phải thực hiện để có được giấy phép cần thiết cho việc nhập khẩu các sản 
phẩm. 

Mặt khác, luật 15-15 cũng đưa ra các biện pháp hạn chế về số lượng hoặc 
chất lượng và các biện pháp kiểm soát sản phẩm xuất nhập khẩu thông qua việc 
thiết lập chế độ giấy phép. 

Những biện pháp này được thực hiện đặc biệt nhằm bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên có thể cạn kiệt bằng cách hạn chế sản xuất hoặc tiêu thụ để 
bảo đảm cho ngành công nghiệp chế biến trong nước đủ nguồn nguyên liệu sản 
xuất tại chỗ. 

Nghị định thi hành số 15-306 ngày 6/12/2015 quy định những điều kiện và 
thể thức áp dụng các chế độ giấy phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm và 
hàng hóa. Các sản phẩm và hàng hóa nhập khẩu trong khuôn khổ chế độ giấy 
phép phải xin phép trước được gọi là «giấy phép nhập khẩu» mà đơn xin có thể 
được các doanh nghiệp liên quan nộp tại các sở thương mại thuộc các tỉnh có 
thẩm quyền về mặt lãnh thổ. Theo điều 9 của nghị định này, Bộ Thương mại đã 
đưa ra thông báo đầu tiên số 01-2017 về việc mở các hạn ngạch nhập khẩu sản 
phẩm và hàng hóa cần giấy phép nhập khẩu cho năm 2017. 

Năm 2018, các hoạt động nhập khẩu hàng hóa được thực hiện một cách tự 
do theo các quy định của pháp lệnh số 03-04 ngày 19/7/2003 đã được sửa đổi, bổ 
sung liên quan đến các quy tắc chung áp dụng cho hoạt động nhập và xuất khẩu 
hàng hóa cũng như các hoạt động được quy định trong Luật tài chính 2018. 

Tuy nhiên, năm 2018 được đánh dấu bằng việc chính phủ đưa ra những 
biện pháp đặc thù áp dụng cho việc nhập khẩu một số mặt hàng. Luật tài chính 
2018 đã mở rộng danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ nội địa (TIC) với tỷ suất là 
30% cho 10 nhóm hàng thành phẩm là: Cá hồi, trái cây khô không vỏ và các loại 
trái cây sấy khác, gia vị, bánh kẹo, các chất có nguồn gốc từ chiết xuất và tinh dầu 
(dạng lỏng và dạng khác), modem và bộ giải mã kỹ thuật số, máy cảnh báo hỏa 
hoạn và máy vi tính. Chẳng hạn, hiện nay, mặt hàng điều nhân ngoài chịu thuế 
nhập khẩu 30%, VAT 19%, thuế đoàn kết 2% còn chịu thuế tiêu thụ nội địa là 
30%, tổng cộng các loại thuế nhập khẩu là 81%. Tương tự đối với mặt hàng hạt 
tiêu nhập khẩu. Riêng thuế tiêu thụ nội địa áp dụng với cà phê là 10% (bên cạnh 
thuế nhập khẩu 30%, VAT 19%, thuế đoàn kết 2%, tổng cộng 61%). 

Mặt khác, nghị định ngày 8/4/2019 áp dụng nghị định thi hành số 18-230 
ngày 25/9/2018 ấn định danh mục gần 1000 mặt hàng chịu thuế phòng vệ bổ sung 
tạm thời với các tỷ suất dao động từ 30% đến 200% (thay vì cấm nhập khẩu áp 
dụng năm 2018). Ví dụ mặt hàng nấm phải chịu thuế phòng vệ bổ sung 70% khi 
nhập khẩu vào Algeria (bên cạnh thuế nhập khẩu 30%, thuế VAT 19%, thuế đoàn 
kết 2%). Tương tự đối với mặt hàng mì ăn liền chịu thuế thuế phòng vệ bổ sung 
70% (tổng cộng 121% gộp các loại thuế). Mặt hàng điện thoại di động, thuế 
phòng vệ bổ sung là 60% (tổng cộng các loại thuế là 111%).  
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Ngày 6/1/2022, Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu, ông Kamel 
Rezig, thông báo việc nước này đã cập nhật danh sách các mặt hàng nhập khẩu 
phải chịu thuế phòng vệ bổ sung tạm thời (DAPS), nâng số lượng hàng hóa có liên 
quan lên con số 2.608 sản phẩm thay vì 992 sản phẩm như hiện nay. Tỷ suất thuế 
này dao động từ 30 đến 100%. 

Nghị định thực thi số 19-02 ngày 24/1/2019 sửa đổi nghị định số 19-02 
ngày 7/1/2018 quy định rõ các mặt hàng chịu chế độ hạn chế nhập khẩu với mục 
tiêu tạm ngừng nhập khẩu các loại xe như máy kéo, xe ô tô chở từ 10 người chở 
lên; xe du lịch và các xe khác chủ yếu thiết kế để chở người; xe ô tô chở hàng; xe 
ô tô sử dụng đặc biệt. 

Các điều kiện và thể thức kiểm tra tại biên giới về sự hợp chuẩn của sản 
phẩm nhập khẩu được quy định tại nghị định thực thi số 05-467 ngày 10/12/2005. 
Việc kiểm tra này được thực hiện trước khi thông quan trên cơ sở kiểm tra sản 
phẩm bằng mắt thường, có thể lấy mẫu và trên cơ sở hồ sơ do nhà nhập khẩu hoặc 
người đại diện gửi cho thanh tra hải quan, bao gồm: 

- Tờ khai nhập khẩu sản phẩm 
- Sao y bản chính trích lục Giấy phép đăng ký kinh doanh 
- Sao y bản chính hóa đơn 
- Bản gốc mọi chứng từ theo quy định liên quan đến sự phù hợp của các sản 

phẩm nhập khẩu (kể cả chứng nhận hợp chuẩn). 
- 1 giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) bắt buộc đối với mỗi hoạt động 

nhập khẩu (trừ các sản phẩm đòi hỏi chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc động vật 
và một giấy phép kỹ thuật cấp trước). 

Đội kiểm định sẽ cấp giấy phép chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận sản 
phẩm trong vòng 48h. Doanh nghiệp nhập khẩu có thể khiếu nại quyết định này. 

Đối với hàng tiêu dùng của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và các 
nước Ả rập nhập khẩu vào Algeria, thuế quan đã giảm đáng kể từ khi Hiệp định 
liên kết với EU (một dạng FTA) và Hiệp định khu vực tự do mậu dịch Ả rập có 
hiệu lực. Hiện tại, tỷ suất thuế quan dao động từ 0% đối với các mặt hàng thiết 
yếu, 5% đối với nguyên liệu thô, 15% đối với bán thành phẩm dùng cho việc chế 
biến và đến 30% đối với hàng thành phẩm phục vụ tiêu dùng. Thêm vào các thuế 
này là phí hải quản với tỷ suất 0,40% và thuế thủ tục hải quan 2% và có thể có 
thuế phòng vệ bổ sung (đã nêu ở trên). 

Theo Thông tư liên bộ ngày 8/1/2018 về việc thông qua bộ tiêu chuẩn kỹ 
thuật mẫu, quy định những điều kiện và thể thức tiếp cận hạn ngạch hoặc các 
bước cần làm, việc xin giấy phép nhập khẩu sẽ được thực hiện bằng cách đấu giá 
trên cơ sở đặt giá tham chiếu theo mẫu hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Liên quan đến xuất khẩu, luật tài chính năm 2018 được sửa đổi bởi thông tư 
Bộ Tài chính ngày 8/2/2018 xác định các hoạt động xuất khẩu được miễn thuế lợi 
tức doanh nghiệp (IBS). Các hoạt động cung cấp dịch vụ thực hiện tại Algeria mà 
người thụ hưởng ở Algeria hoặc ở nước khác sử dụng tại một nước ngoài Algeria 
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thì được miễn thuế lợi tức doanh nghiệp thường xuyên. Việc cung cấp và khai 
thác các dịch vụ tại Algeria cho một người mua ở nước ngoài cho dù được thanh 
toán bằng ngoại tệ cũng sẽ không được xem là hoạt động xuất khẩu. 

Trang web của Tổng cục Hải quan Algeria www.douane.gov.dz cung cấp 
các thông tin cập nhật về quy định thuế hải quan. 
1.2. Thuế áp dụng đối với một số hàng hóa nhập khẩu vào Algeria 

1/ Gạo (mã HS 10.06): 
Thuế nhập khẩu áp dụng như sau: 
- 5% nếu có nguồn gốc từ các nước Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan và 

Achentina (thuế nhập khẩu thông thường) 
- Miễn thuế nhập khẩu trong phạm vi hạn ngạch hàng năm là 2000 tấn gạo 

dành cho các nước thành viên EU trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do 
giữa Algeria và EU. Khi sử dụng hết số lượng này, tỷ suất thuế nhập khẩu 5% sẽ 
được áp dụng. 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với gạo có nguồn gốc từ các nước Ả rập trong 
khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do khu vực đại Ả rập. 

- Gạo nhập khẩu từ tất cả các nước trên đều phải chịu thuế VAT là 9% và 
thuế đoàn kết 2% không phân biệt xuất xứ.  

2/ Cà phê (Mã SH 09.01): 
Thuế nhập khẩu áp dụng với tất cả các nước Việt Nam, Bờ Biển Ngà, 

Indonesia, Braxin, Thụy Sĩ và Italia đều là 30%. Ngoài ra, cà phê NK còn phải 
chịu thuế tiêu thụ nội địa là 10%, thuế VAT là 19% và thuế đoàn kết 2% không 
phân biệt xuất xứ.  

3/ Máy giặt (Mã SH 84.50): 
Thuế nhập khẩu áp dụng như sau: 
- 30% đối với máy giặt có công suất không quá 10 kg và 5% đối với máy 

giặt có công suất trên 10 kg nếu các sản phẩm này có nguồn gốc từ các nước Việt 
Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Hoa Kỳ (thuế nhập khẩu thông thường). 

- Miễn thuế nhập khẩu khi máy giặt có xuất xứ từ các nước thành viên EU 
trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Algeria và EU. 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với máy giặt trong khuôn khổ Hiệp định thương 
mại tự do khu vực đại Ả rập dành cho các nước Ả rập trừ máy giặt hoàn toàn tự 
động với công suất không quá 10 kg phải chịu thuế nhập khẩu là 30%. 

- Ngoài ra, máy giặt nhập khẩu vào Algeria có công suất không quá 10 kg 
đều phải chịu thuế phòng vệ bổ sung là 60% không phân biệt xuất xứ. 

- Máy giặt nhập khẩu từ tất cả các nước trên đều phải chịu thuế VAT là 
19% và thuế đoàn kết 2% không phân biệt xuất xứ.  

4/ Quần áo (mã SH 61.04): 
Thuế nhập khẩu áp dụng như sau: 
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- 30% đối với quần áo mã SH 61.04 khi sản phẩm này có nguồn gốc từ các 
nước Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Trung Quốc, Nam Phi và Mêhicô (thuế 
nhập khẩu thông thường). 

- Miễn thuế nhập khẩu khi quần áo có xuất xứ từ các nước thành viên EU 
trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Algeria và EU. 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với quần áo mã SH 61.04 trừ quần áo làm bằng 
len hoặc lông mịn phải chịu thuế nhập khẩu là 30% trong khuôn khổ Hiệp định 
thương mại tự do khu vực đại Ả rập dành cho các nước Ả rập. 

- Ngoài ra, quần áo nhập khẩu vào Algeria từ tất cả các nước trên đều phải 
chịu thuế VAT là 19% và thuế đoàn kết 2% không phân biệt xuất xứ. 

5/ Vải sợi 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

6/ Giày dép 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

7/ Điện thoại di động 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Thuế phòng vệ bổ sung tạm thời: 60% 
Tổng cộng: 111% 

8/ Xoài, măng cụt tươi 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Thuế phòng vệ: 120% 
Tổng cộng: 171% 

9/ Dứa tươi 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Thuế phòng vệ: 120% 
Thuế tiêu thụ nội địa: 30% 
Tổng cộng: 201% 

10/ Dứa khô 
Thuế nhập khẩu: 30% 
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VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

11/ Đồ gỗ, sản phẩm gỗ 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Thuế phòng vệ: 60% 
Tổng cộng: 111% 

12/ Thủy sản (cá tra filet, tôm đông lạnh) 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

13/  Chè xanh 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

14/  Cơm dừa 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

15/ Chuối 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

16/ Tinh bột sắn 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Tổng cộng: 51% 

17/ Nấm 
Thuế nhập khẩu: 30% 
VAT: 19% 
Thuế đoàn kết cộng đồng: 2% 
Thuế phòng vệ bổ sung: 70% 
Tổng cộng: 121% 
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Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tra cứu thuế nhập khẩu của Algeria đối với 
các mặt hàng khác trên website của Tổng cục Hải quan nước này 
(https://www.douane.gov.dz/).  
1.3. Nhập khẩu và kiểm soát ngoại hối 

Các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa cũng như dịch vụ đều phải 
chịu kiểm soát ngoại hối. Mọi hợp đồng xuất hay nhập khẩu đều buộc phải đăng 
ký tại ngân hàng thương mại được cấp phép, trước khi thanh toán hoặc thông quan 
hàng hóa. 

Doanh nghiệp nhập khẩu phải thanh toán một loại thuế với tỷ suất 1% khi 
mở hồ sơ tại ngân hàng để nhập khẩu hàng hóa mà tổng số thuế phải trả không 
dưới 100.000 Dina Algeria (1 USD = 135 DZA). Doanh nghiệp phải thanh toán 
thuế mở hồ sơ tại ngân hàng với tỷ suất 3% nếu nhập khẩu dịch vụ. 

Việc thanh toán hàng nhập khẩu dùng để bán lại nguyên trạng có thể được 
thực hiện bằng cách mở tín dụng thư (L/C) hoặc nhờ thu qua ngân hàng (kể từ khi 
thông qua Luật tài chính 2014) bằng tiền đina Algeria (DZA) tương ứng với tổng 
giá trị bằng ngoại tệ của giao dịch. Lợi nhuận từ hoạt động bán lại nguyên trạng 
hàng nhập khẩu không thể chuyển ra nước ngoài trong bất kỳ trường hợp nào trừ 
khi đã đầu tư tại Algeria một khoản tiền đáng kể. 

Quy định số 05 ngày 25/10/2017 của Ngân hàng Trung ương Algeria chỉ rõ 
việc mở hồ sơ nhập khẩu tại ngân hàng để mua hàng hóa rồi bán lại nguyên trạng 
mà không phải là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp phải thực hiện 
trong thời hạn tối thiểu là 30 ngày trước khi gửi hàng đi với mức ký quỹ là 120% 
tổng giá trị hàng nhập khẩu. 

Luật tài chính năm 2018 cũng quy định khoản thuế đoàn kết với tỷ suất 2% 
áp dụng cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa phục vụ tiêu dùng tại Algeria. 
Khoản thuế này được thu giống như một loại thuế quan. 
Lưu ý: 

Tại Algeria, mọi hoạt động xuất nhập khẩu đều phải thực hiện qua ngân 
hàng. Có hai phương thức thanh toán chính là thư tín dụng (L/C) và nhờ thu (DP). 
Quy định của Algeria không cho phép doanh nghiệp nhập khẩu trong nước được 
chuyển tiền đặt cọc, do vậy nếu có, nhà nhập khẩu phải chuyển tiền đặt cọc bên 
ngoài Algeria (có thể thông qua chi nhánh công ty ở nước ngoài hoặc người thân). 
Đối với phương thức nhờ thu, nên sử dụng D/P at sight có đặt cọc từ 25% trở lên.  
 
2. Quy định về đầu tư nước ngoài tại Algeria 

Luật đầu tư của Algeria dựa trên các quy định chủ yếu đã được luật quốc tế 
thừa nhận như bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nguyên tắc về tự 
do đầu tư, không kỳ thị và đối xử công bằng. 

Chẳng hạn điều 21 của Luật số 2016-09 ngày 3/8/2016 quy định những thể 
nhân và pháp nhân nước ngoài được đối xử giống như các thể nhân và pháp nhân 
của Algeria. Những bảo đảm này có thể tìm thấy trong các hiệp định đầu tư song 
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phương mà Algeria ký với một số nước trên cơ sở mẫu của Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế (OECD).  
2.1. Thiết lập quan hệ đối tác là hình thức đầu tư khá phổ biến 

Luật tài chính bổ sung năm 2009 đã chuyển đổi sâu sắc chế độ về đầu tư 
nước ngoài khi áp đặt việc thiết lập quan hệ đối tác là cách thức duy nhất đối với 
FDI, trong đó đối tác Algeria phải nắm giữ ít nhất 51% tổng vốn góp.  

Đối tác tại Algeria có thể là một hoặc nhiều thể nhân (người Algeria sống 
tại Algeria) hoặc pháp nhân (công ty thành lập theo luật Algeria trong đó mọi cổ 
đông là người Algeria định cư tại nước này). 

Luật tài chính bổ sung năm 2009 chi phối tất cả các lĩnh vực, kể cả ngân 
hàng và bảo hiểm. Luật áp dụng cho các hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ 
và kể từ năm 2014, mở rộng sang hoạt động ngoại thương. Theo Luật số 2016-09 
ngày 3/10/2016 về xúc tiến đầu tư, việc mua tài sản có nhằm tạo ra các hoạt động 
mới hoặc mở rộng năng lực sản xuất và/hoặc nâng cấp cũng như tham gia vào vốn 
của một công ty được xem là “đầu tư”. 

Luật số 2016-09 đã bãi bỏ một số điều của pháp lệnh số 01-03 ngày 
20/8/2001 về phát triển đầu tư gọi chung là “Bộ luật đầu tư”. 
 Với quy định mới này, mọi sửa đổi đăng ký kinh doanh đều phải tuân thủ 
quy tắc 51/49%. Tuy nhiên, nghĩa vụ này không áp dụng với những sửa đổi sau 
đây: 

- Thay đổi vốn công ty mà không làm thay đổi tỷ lệ phân chia vốn góp; 
- Nhượng lại hoặc trao đổi cổ phần bảo đảm giữa những người quản lý cũ và 

mới theo điều 619 Bộ Luật thương mại; 
- Loại bỏ một hoạt động hoặc thêm vào một hoạt động có liên quan; 
- Thay đổi hoạt động sau khi sửa đổi danh mục các hoạt động của một công 

ty; 
- Chỉ định giám đốc hoặc các lãnh đạo công ty; 
- Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. 
Kể từ tháng 10/2017, Hội đồng Tham gia của Nhà nước (CPE) đã đưa ra một 

loạt các biện pháp liên quan đến việc áp dụng quy định 51/49% và luật Nhà nước 
được quyền ưu tiên mua trong trường hợp nhà đầu tư bán lại cổ phần nhằm thúc 
đẩy các hoạt động có thể được các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mà không cần 
tuân theo hai quy định nói trên. 

Đối với các công ty có vốn nước ngoài thành lập trước khi ban hành Luật tài 
chính bổ sung năm 2009, các hoạt động dưới đây không bị chi phối bởi luật Nhà 
nước được quyền ưu tiên mua lại cổ phần khi các công ty này tiến hành sửa đổi 
đăng ký kinh doanh (không yêu cầu việc góp vốn phải phù hợp với quy định 
51/49%): 

- Nhượng lại hoặc trao đổi cổ phần bảo đảm giữa những người quản lý cũ và 
mới theo điều 619 Bộ Luật thương mại và giá trị các cổ phiếu này không vượt quá 
1% số vốn công ty; 
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- Việc chuyển nhượng tài sản có tạo thành vốn nhờ những ưu đãi nhằm đáp 
ứng nhu cầu thực hiện hoạt động đầu tư đã được triển khai quá thời hạn ưu đãi (5 
năm hoặc 10 năm tùy theo trường hợp) hoặc quá thời hạn khấu hao (điều 29 Luật 
về xúc tiến đầu tư); 

- Việc chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn công ty do người nước ngoài 
thực hiện cho người Algeria (điều 30 Luật về xúc tiến đầu tư); 

- Thay đổi tên cổ đông hoặc tên công ty cổ phần trong một công ty thành lập 
theo luật Algeria mà không thay đổi cấu trúc quan hệ đối tác; 

- Thay đổi thành phần hội đồng quản trị; 
- Chỉ định chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng giám sát; 
- Loại bỏ một hoạt động hoặc thêm vào một hoạt động liên quan; 
- Thay đổi hoạt động sau khi thay đổi danh mục các hoạt động; 
- Chỉ định giám đốc hoặc các lãnh đạo của công ty; 
- Thay đổi tên công ty thành lập theo luật Algeria mà không thay đổi cấu trúc 

quan hệ đối tác; 
- Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. 
Các công ty liên doanh được thành lập theo chế độ 51/49% không cần phải 

có sự đồng ý của chính quyền đối với các hoạt động sau: 
- Nhượng lại cổ phần hoặc cổ phiếu do cổ đông nước ngoài thực hiện đối với 

các cổ đông nước ngoài khác trong trường hợp việc nhượng lại một phần vốn 
công ty vẫn nằm trong giới hạn tối đa là 49%. 

Mặt khác, Hội đồng Tham gia của Nhà nước (CPE) tái khẳng định nguyên 
tắc các hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ và nhập khẩu bởi người nước ngoài 
phải phụ thuộc vào việc thành lập một công ty trong đó đối tác người Algeria định 
cư trong nước phải nắm giữ ít nhất là 51% vốn góp. 

Những quy định trên không áp dụng đối với các doanh nghiệp và các hoạt 
động trong lĩnh vực dầu khí. 

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng quy định 51/49% đã được bãi bỏ vào tháng 
6/2020 đối với những lĩnh vực không mang tính chiến lược tại Algeria theo Luật 
tài chính sửa đổi năm 2019. 
2.2. Những quy định về tài trợ (tìm vốn) đầu tư 

Trước đây, các khoản đầu tư nước ngoài tại Algeria phải được tài trợ bằng 
nguồn vốn duy nhất vay tại Algeria trừ phần vốn góp thành lập công ty. Các 
khoản vay từ bên ngoài bị cấm kể từ khi có Luật tài chính bổ sung năm 2009. Tuy 
nhiên, điều 55 của Luật tài chính 2016 quy định các doanh nghiệp thành lập theo 
luật Algeria có khả năng tìm nguồn tài trợ nước ngoài để thực hiện các khoản đầu 
tư chiến lược tùy từng trường hợp sau khi có sự đồng ý của chính phủ Algeria. 
Đặc biệt, Luật tài chính sửa đổi năm 2019 đã bãi bỏ quy định ban hành năm 2009 
về tài trợ bằng nguồn vốn duy nhất vay tại Algeria. 
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2.3. Chế độ ưu đãi thuế 
Luật số 2016-09 ngày 3/8/2016 liên quan đến xúc tiến đầu tư quy định dành 

những ưu đãi thuế và tương tự thuế cho các dự án đầu tư tại Algeria. Mọi pháp 
nhân hoặc thể nhân dù thường trú hay không thường trú tại Algeria muốn thành 
lập một công ty theo luật Algeria để sản xuất hàng hoặc hoặc dịch vụ có thể được 
hưởng những ưu đãi do Cơ quan Quốc gia về Phát triển Đầu tư (ANDI) quy định. 

Để nhận được những ưu đãi này chỉ cần làm đơn kèm theo tờ khai đầu tư 
(bắt buộc) tải về từ website của ANDI (www.andi.dz). Những bản in này sau khi 
điền phải được nộp tại dịch vụ Một cửa của địa phương có thẩm quyền kèm theo 
danh sách các hàng hóa và dịch vụ cần mua mới có thể được miễn thuế. 

Tuy nhiên, Nghị định thực thi số 17-102 ngày 5/3/2017 quy định những thể 
thức đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận liên quan nêu rõ việc đăng ký đầu tư có 
tổng số tiền bằng hoặc cao hơn 5 tỷ đina –DZD (tỷ giá 1 USD =135 DZD năm 
2021) cũng như các khoản đầu tư có lợi ích đặc biệt đối với nền kinh tế quốc gia 
chỉ được thực hiện sau khi có quyết định của Hội đồng Đầu tư quốc gia (CNI). 
Những quy định của ANDI nêu ra 02 chế độ ưu đãi. Trong khuôn khổ chế độ 
chung, những ưu đãi này được cấp: 

- Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, miễn thuế hải quan và thuế VAT đối với 
hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu hoặc mua tại Algeria để tham gia trực tiếp 
vào việc thực hiện đầu tư; miễn thuế chuyển giao đối với tất cả các hoạt động mua 
bất động sản đã thực hiện; 

- Trong giai đoạn khai thác đầu tư, miễn thuế lợi nhuận công ty (IBS), miễn 
thuế hoạt động nghề nghiệp (TAP) và giảm 50% tổng số tiền thuê đất hàng năm 
trong thời gian 3 năm. 

Nghị định thực thi số 17-105 ngày 5/3/2017 quy định các thể thức áp dụng 
những ưu đãi bổ sung trong việc khai thác các dự án đầu tư tạo ra trên 100 việc 
làm, theo đó sẽ tăng thời gian miễn thuế trong giai đoạn khai thác lên 5 năm nếu 
tạo ra hơn 100 việc làm từ ngày đăng ký đầu tư đến khi kết thúc năm khai thác 
đầu tiên. 

Những dự án đầu tư cũng có thể được miễn giảm thuế nhiều hơn theo chế 
độ “đặc biệt” áp dụng đối với: 

- Các khoản đầu tư thực hiện trong các vùng cần phát triển như các tỉnh 
Adrar, Biskra, Bechar, Ghardaia, Illizi, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset, Tindouf, 
Batna và Djelfa. 

- Các khoản đầu tư có lợi ích đặc biệt đối với nền kinh tế quốc gia nhất là khi 
sử dụng công nghệ sạch có khả năng bảo vệ môi trường, các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và đem lại sự phát triển bền vững. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng kể từ khi ban hành Luật tài chính 2016, các nhà 
đầu tư đã được hưởng những ưu đãi trong giai đoạn khai thác (ngoài những ưu đãi 
về thuế hải quan và VAT) có nghĩa vụ tái đầu tư 30% lợi nhuận tương ứng với 
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khoản thuế lẽ ra phải nộp do được miễn giảm. Nghĩa vụ này phải được tôn trọng 
trong giai đoạn 4 năm. 

Nghị định thực thi số 17-101 ngày 5/3/2017 cũng quy định danh mục các 
hoạt động kinh tế mà những dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi, nhất là sản 
xuất thép, nước khoáng, các hoạt động lắp ráp không đáp ứng được tỷ lệ nội địa 
theo quy định hiện hành… cũng như danh mục các hàng hóa không được hưởng 
đặc quyền như phương tiện vận tải hàng hóa và người, trang thiết bị công nghiệp 
cơ khí, điện tử và điện. Để được miễn giảm thuế, nhà đầu tư cần nhận được quyết 
định miễn giảm của Bộ Công nghiệp sau khi gửi hồ sơ liên quan đến bộ này. 
2.4. Quyền ưu tiên của Nhà nước Algeria trong việc mua lại 

Trước đây, Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước Algeria có quyền được 
ưu tiên mua lại mọi tài sản chuyển nhượng do các cổ đông nước ngoài thực hiện 
hoặc bán lại cho các cổ đông nước ngoài trong các công ty thành lập theo luật 
Algeria cũng như đối với những tài sản chuyển nhượng bên ngoài lãnh thổ Algeria 
của các công ty nắm giữ cổ phần bên trong các công ty thành lập theo luật Algeria 
đã được miễn thuế từ Cơ quan quốc gia về phát triển đầu tư (ANDI). 
2.5. Điểm mới trong chính sách thu hút FDI của Algeria 

Theo một báo cáo mới đây của Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và 
phát triển (UNCTAD), các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
Algeria năm 2019 đã giảm nhẹ, đạt 1,382 tỷ USD (so với 1,466 tỷ USD năm 
2018). 

Từ đầu năm 2020, tình hình kinh tế Algeria trở nên khó khăn: Thu ngân 
sách và dự trữ ngoại hối giảm mạnh do giá dầu xuống dưới 40 USD/thùng, đồng 
bản tệ đina mất giá so với đồng euro và chính phủ gặp nhiều vấn đề trong việc 
duy trì trợ cấp xã hội. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm cho kinh tế 
Algeria càng thêm suy yếu. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra 
thận trọng trong việc quyết định đầu tư vào Algeria. Đến năm 2021, với việc giá 
dầu tăng trở lại, dao động trên dưới 70 USD/thùng, kinh tế nước này đã có dấu 
hiệu khởi sắc. 

Nhằm tăng cường thu hút FDI, đầu tháng 6/2020, chính phủ Algeria đã 
quyết định loại bỏ quy định 51/49. Cụ thể, theo Luật tài chính bổ sung năm 2020, 
trừ các hoạt động mua đi bán lại sản phẩm (nhập về bán lại nguyên trạng), kinh 
doanh sản phẩm mang tính chiến lược và thuộc các lĩnh vực được xác định trong 
Luật theo đó quy định cổ đông người Algeria phải nắm giữ 51% số vốn, thì mọi 
hoạt động khác liên quan đến sản xuất và dịch vụ đều được mở cho nhà đầu tư 
nước ngoài mà không cần có sự cam kết phải thiết lập đối tác với một bên là 
người địa phương. 

Mặt khác, Luật tài chính bổ sung cũng loại bỏ quyền ưu tiên được mua áp 
dụng từ năm 2009 do Nhà nước được hưởng trong trường hợp đối tác nước ngoài 
nhượng lại cổ phần. Đồng thời, Luật hủy bỏ nghĩa vụ phải sử dụng các nguồn vốn 
địa phương để tài trợ các dự án đầu tư nước ngoài tại Algeria. 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 75 

Những lĩnh vực được xem là chiến lược bao gồm khai thác mỏ và mọi tài 
nguyên ngầm hay trên mặt đất (trừ những mỏ không sản xuất khoáng sản), các 
hoạt động đầu vào thuộc lĩnh vực năng lượng và tất cả các lĩnh vực khác chịu sự 
chi phối của luật về dầu khí hidrocacbon, các hoạt động khai thác mạng lưới 
phân phối, vận chuyển năng lượng điện bằng đường cáp và hidrôcacbon dạng khí 
hoặc lỏng bằng đường ống trên mặt đất hoặc ngầm, các ngành công nghiệp gắn 
liền với công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, đường sắt, cảng, 
sân bay và ngành công nghiệp dược (ngoại trừ các khoản đầu tư gắn liền với hoạt 
động sản xuất những sản phẩm cơ bản đổi mới có giá trị gia tăng cao, đòi hỏi 
công nghệ phức tạp). 

Algeria đang soạn thảo Bộ luật đầu tư mới dự kiến ban hành năm 2022 
nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực ngoài dầu khí. 
2.6. Những quy định mới trong Luật dầu khí của Algeria năm 2019 
 Luật dầu khí mới của Algeria thông qua tháng 12 năm 2019, có hiệu lực 
đầu năm 2020 cho phép thúc đẩy và tăng cường nỗ lực thăm dò để phát hiện thêm 
những mỏ dầu mới. 
 Luật mới tạo điều kiện phát triển và khai thác an toàn, bền vững và tối ưu 
nguồn tài nguyên về dầu khí, kể cả các nguồn tài nguyên không thông thường và 
khai thác dầu ngoài khơi, đáp ứng nhu cầu về năng lượng quốc gia, bảo đảm cung 
ứng dài hạn và thúc đẩy việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm an 
toàn cho người và các cơ sở khai thác. 
 Luật xác định thiết lập quan hệ đối tác là một cách thức giúp đẩy nhanh quá 
trình phục hồi hoạt động thăm dò và sản xuất để làm mới những trữ lượng dầu 
đang cạn kiệt nhanh chóng và cải thiện tỷ lệ thu hồi các mỏ đã phát hiện. 
 Phân tích tình trạng trữ lượng dầu khí trong 10 năm qua cho thấy có «sự 
đình trệ, thậm chí giảm » do vậy Algeria cần phát hiện thêm các mỏ mới và phát 
triển các giếng dầu để thay thế khối lượng dầu khí đã khai thác. 
 Luật dầu khí mới đưa ra một loạt các biện pháp chủ yếu nhằm xác định lại 
khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực dầu khí tại Algeria bằng cách tạo ra sự linh 
hoạt, tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bảo về lợi ích 
quốc gia của Algeria. 
 Những điểm chính trong Luật dầu khí của Algeria 2019 
 Duy trì quy định 51/49% 
 Các điều từ 92 đến 97 của luật mới nêu rõ duy trì quy định 51/49% trong 
quan hệ đối tác giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Sonatrach và các công ty nước 
ngoài. Việc áp dụng quy định này góp phần củng cố vị trí số 1 của doanh nghiệp 
Algeria trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên địa bàn sở tại. Do tính 
chất nhạy cảm của lĩnh vực chiến lược nên mục tiêu của quy định này là bảo đảm 
và bảo vệ chủ quyền của Nhà nước Algeria thông qua tập đoàn Sonatrach, đồng 
thời cho phép doanh nghiệp này phát triển các hoạt động thông qua việc thực hiện 
các dự án thăm dò và khai thác mới. 
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 Xác định lại vai trò của các tác nhân trong lĩnh vực dầu khí 
 Luật mới đã phân chia lại vai trò của mỗi cơ quan chính phủ Algeria trong 
lĩnh vực dầu khí khi trao các quyền riêng biệt cho Bộ Năng lượng và Mỏ, Cơ quan 
quốc gia về nâng cao giá trị các tài nguyên dầu khí (ALNAFT), Cơ quan điều tiết 
dầu khí (ARH) và cuối cùng là Công ty dầu khí quốc gia (SONATRACH). Từ 
nay, Bộ Năng lượng và Mỏ chỉ tham gia trong khuôn khổ ra các quyết định chiến 
lược về chính sách năng lượng chứ không can thiệp vào các vấn đề kỹ thuật. Sự 
độc lập của hai cơ quan ALNAFT và ARH được nêu tại chương 6 của luật với vai 
trò được quy định một cách chính xác và rõ ràng hơn, khác với vai trò của Bộ 
Năng lượng và Mỏ. Chẳng hạn, ALNAFT chủ yếu có thẩm quyền đối với các hoạt 
động tìm kiếm và khai thác đầu vào trong khi ARH có vai trò lớn hơn đối với các 
hoạt động đầu ra. Luật mới cũng trao quyền cho ALNAFT và ARH được hủy bỏ 
hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài hoặc trong nước không tôn trọng các điều 
khoản và tiêu chuẩn quy định mà không cần thông qua Bộ Năng lượng và Mỏ. 
Mặt khác, ALNAFT không tham gia vào các hợp đồng tìm kiếm và/hoặc khai thác 
dầu khí nữa mà trao quyền cho SONATRACH và các đối tác nước ngoài thực 
hiện các hoạt động này trong khuôn khổ các hợp đồng dầu khí đã ký kết giữa các 
công ty liên quan. Tuy nhiên, theo điều 46 của luật dầu khí mới, ALNAFT được 
phép ký kết các hợp đồng dịch vụ thăm dò trong khuôn khổ thực hiện các nhiệm 
vụ của mình, nhất là thăm dò ngoài khơi (offshore). Việc ký kết các hợp đồng dầu 
khí dựa trên một văn bản chỉ định do ALNAFT cấp đối với mỗi chu vi mỏ. Việc 
lựa chọn đối tác của SONATRACH được thực hiện bằng cách gọi thầu hoặc trong 
trường hợp đặc biệt, bằng chỉ định. Luật mới về dầu khí quy định SONATRACH 
chỉ đơn giản là một doanh nghiệp kinh tế chứ không phải là một đơn vị điều phối.  

 Các hình thức hợp đồng thực hiện hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu 
khí 
 Với mục tiêu giúp phân chia công bằng và hấp dẫn hơn lợi nhuận với đối 
tác nước ngoài và tạo điều kiện để các đối tác lựa chọn hình thức hợp đồng phù 
hợp nhất theo nguyện vọng về thực hiện hoạt động trong lĩnh vực dầu khí tại 
Algeria, 03 loại hợp đồng đã được đề ra trong luật này là : 

- Hợp đồng tham gia; 
- Hợp đồng chia sẻ sản phẩm; 
- Hợp đồng dịch vụ rủi ro. 

Những hình thức hợp đồng này không hoàn toàn xa lạ với hệ thống pháp lý 
của Algeria vì chúng từng tồn tại dưới dạng khác trong luật số 86-14 ngày 
19/8/1986. 
 Hợp đồng tham gia được quy định tại các điều từ 77 đến 82, là một dạng 
hợp đồng trong đó doanh nghiệp SONATRACH và đối tác nước ngoài có quyền 
và nghĩa vụ như nhau về chi tiêu, tài trợ cho giai đoạn tìm kiếm, trả lương và 
thanh toán các nghĩa vụ thuế. Các cơ sở, trang thiết bị thực hiện hợp đồng này 
thuộc sở hữu của các bên ký kết trong giai đoạn hợp đồng. Mặt khác, việc tài trợ 
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các hoạt động đầu vào được thực hiện theo tỷ lệ tham gia của mỗi bên trong hợp 
đồng nói trên. 
 Hợp đồng chia sản sẻ sản phẩm là hợp đồng trước đây đã được luật N°86-
14 đưa vào. Trong luật mới, hợp đồng này (tên tiếng Anh là Production Sharing 
Contract (PSC)) tiếp tục có mặt tại các điều 83, 84 và 85. Theo dạng hợp đồng 
này, đối tác nước ngoài chịu rủi ro về khoáng vật và tài chính trong giai đoạn 
thăm dò. Tuy nhiên, Công ty dầu khí quốc gia Algeria SONATRACH có khả 
năng tham gia tài trợ các hoạt động tìm kiếm nếu muốn. Trong trường hợp phát 
hiện mỏ có thể khai thác về thương mại, một cơ chế phân chia sản phẩm dầu khí 
sẽ được thực hiện giữa các đối tác. Đối tác nước ngoài thu hồi các khoản chi đầu 
tư và vận hành đã thực hiện như «chi phí khai thác dầu» (cost oil); phần còn lại 
của sản lượng được thu hồi gọi là «lợi nhuận» (profit oil). Về mặt thuế, các đối tác 
nước ngoài giảm tiếp xúc với cơ quan thuế nước sở tại vì SONATRACH sẽ thanh 
toán thuế cho họ.  
 Ngược với hợp đồng tham gia, các cơ sở, thiết bị lắp đặt trong quá trình 
thực hiện một hợp đồng chia sẻ sản phẩm (PSC) thuộc sở hữu riêng của 
SONATRACH trong và sau khi hết hạn hợp đồng. Trong hợp đồng chia sẻ sản 
phẩm, doanh nghiệp nước ngoài chịu rủi ro đồng thời cả về lợi nhuận và thiệt hại 
khi tài trợ hoàn toàn các hoạt động đầu vào, còn SONATRACH có thể tham gia 
vào quá trình tài trợ này nếu muốn. Khi chọn hình thức hợp đồng PSC, các công 
ty dầu khí nước ngoài đóng góp tài chính và kỹ thuật vào dự án và sau khi khai 
thác, được thu hồi tiền đầu tư và được tính lãi (trả công) theo các điều khoản trong 
hợp đồng bằng hiện vật. 
 Hợp đồng dịch vụ rủi ro là loại hợp đồng được quy định trong các điều 86, 
87 và 88 của luật mới, chủ yếu tập trung vào các hoạt động khai thác. Giống như 
hợp đồng chia sẻ sản phẩm (PSC), trong hình thức hợp đồng này, đối tác nước 
ngoài tài trợ các hoạt động đầu vào và nhận lãi bằng tiền mặt để đổi lại một phần 
các khoản chi đã thực hiện theo quy định hợp đồng (về chi phí khai thác và lợi 
nhuận). Nhà đầu tư nước ngoài chỉ tài trợ các hoạt động đầu vào giống như trong 
hợp đồng chia sẻ sản phẩm. Các công trình lắp đặt, thiết bị thực hiện hợp đồng 
cũng thuộc sở hữu duy nhất của SONATRACH trong trường hợp này.  
Về mặt thuế, việc tiếp xúc của doanh nghiệp nước ngoài với chính quyền địa 
phương cũng giảm bớt do SONATRACH phụ trách việc thanh toán các nghĩa vụ 
thuế của đối tác nước ngoài.  
 Nhìn chung, theo luật mới, hình thức hợp đồng này được khuyến khích sử 
dụng khi SONATRACH muốn có kinh nghiệm và ý kiến chuyên gia của một công 
ty nước ngoài để phát triển các giếng dầu khó khai thác hoặc để cải thiện việc thu 
hồi các mỏ dầu trưởng thành.  

 Hợp đồng chuyển nhượng khâu đầu vào (thượng nguồn) 
 Trong phần pháp lý, luật dầu khí mới cũng nêu rõ tại chương 9 rằng 

SONATRACH có thể là đơn vị một mình thực hiện các hoạt động đầu vào liên 
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quan đến tìm kiếm và khai thác các mỏ dầu khí. Hình thức pháp lý này có tên là 
«Chuyển nhượng đầu vào» (Concession Amont) chỉ được dành cho công ty dầu 
khí quốc gia Algeria. Theo điều 75, SONATRACH có thể quyết định chuyển 
một phần quyền và nghĩa vụ của mình cho một đối tác nước ngoài và do vậy, có 
thể ký một hợp đồng dầu khí với đối tác này với điều kiện tôn trọng các quy định 
của luật mới.  

 Thời hạn của các hợp đồng dầu khí 
 Các điều 56 và 57 của luật dầu khí mới nêu rõ những thời hạn khác nhau 

của các loại hợp đồng. Chẳng hạn, do giai đoạn tìm kiếm không thể vượt quá 7 
năm, nên thời gian của các giai đoạn khác nhau trong hợp đồng được ấn định là 
30 năm. Hợp đồng liên quan đến khai thác các mỏ đã phát hiện được quy định là 
25 năm. Trong cả hai trường hợp (có hoặc không có giai đoạn tìm kiếm và thăm 
dò), thời gian này có thể gia hạn thêm 10 năm.  

 Các quy định về thuế 
 Luật dầu khí 2019 đưa ra toàn bộ các biện pháp thuế mới trong đó chú 

trọng đến việc khuyến khích lĩnh vực dầu khí và giảm sức ép về thuế mà các 
doanh nghiệp phải chịu khi hoạt động trong lĩnh vực này. Việc giảm đáng kể gánh 
nặng thuế đến từ việc giảm ba loại thuế chính trong chế độ thuế của Algeria về 
dầu khí như thuế về sản lượng làm ra, thuế doanh thu dầu khí (IRH) và thuế thu 
nhập (IR).  

 Trong luật mới, có sự phân chia đặc biệt các nghĩa vụ thuế thực hiện theo 
từng loại hợp đồng. 

 Thuế bề mặt  
 Việc tính toán loại thuế này được nêu ở các điều 165 và 166 dựa trên diện 

tích, chu vi ghi trong hợp đồng và đơn giá được chỉ số hóa theo km2. Giá này có 
sự khác nhau tùy theo giai đoạn của dự án (tìm kiếm hay khai thác). Thuế được 
khai báo và thanh toán hàng năm trong thời gian nhượng quyền hoặc trong thời 
gian hợp đồng kể từ ngày có hiệu lực. Các hợp đồng chịu thuế bề mặt là các hợp 
đồng chuyển nhượng đầu vào, các hợp đồng chia sẻ sản phẩm, các hợp đồng dịch 
vụ rủi ro và các hợp đồng tham gia.  

 Tuy nhiên, thuế này không được khấu trừ để tính toán thuế thu nhập dầu khí 
và thuế kết quả. 

 Thuế tài nguyên  
 Nằm trong các điều từ 167 đến 176, thuế này áp dụng đối với khối lượng 

dầu khí được khai thác và phải thanh toán cho Kho bạc Nhà nước trên cơ sở hàng 
tháng. Cơ sở đánh thuế được ấn định tùy theo giá trị khối lượng dầu khí khai thác 
từ chu vi khai thác được tính toán tại điểm đo, ngoại trừ số lượng dầu khí được 
tiêu thụ phục nhu cầu sản xuất, khối lượng bị thất thoát và lượng dầu khí bơm trở 
lại giếng. 

 Luật mới cũng dành nhiều khấu trừ cho chi phí vận chuyển của các đường 
ống, chi phí hóa lỏng khí tự nhiên và chi phí tách khí dầu hóa lỏng. Giống như 
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thuế bề mặt, SONATRACH phải trả thuế tài nguyên trong khuôn khổ hợp đồng 
chuyển nhượng đầu vào, hợp đồng chia sẻ sản phẩm, hợp đồng dịch vụ rủi ro và 
các bên ký kết phải trả thuế này trong trường hợp một hợp đồng tham gia.  

 Tỷ suất thuế áp dụng đối với giá trị khối lượng dầu khí khai thác được xác 
định là 10%. Ngược với thuế bề mặt, thuế tài nguyên dầu khí được khẩu hao để 
tính toán thuế doanh thu dầu khí và thuế thu nhập.   

 Liên quan đến thuế tài nguyên, luật mới ấn định tỷ suất 10% được áp dụng 
tự động không phân biệt quy mô mỏ.  

 Thuế tài nguyên đã được quy định trong luật dầu khí cũ số°05-07 với tỷ 
suất từ 5% đến 20% tùy theo tầm quan trọng của hoạt động sản xuất và sự phức 
tạp địa chất của khu vực nơi có các mỏ dầu khai thác. 

Thuế doanh thu dầu khí 
 Thuế doanh thu dầu khí nhắm vào các khoản thu từ sản xuất dầu khí trên 

chu vi khai thác trong khuôn khổ hợp đồng chuyển nhượng đầu vào hoặc hợp 
đồng dầu khí, phải thanh toán hàng năm. Thuế này tương tự với thuế lợi nhuận 
doanh nghiệp.  

 Việc tính thuế dựa trên giá trị sản xuất hàng năm được sử dụng để tính thuế 
trừ khấu hao hàng năm được phép, bao gồm, không không giới hạn phí tài 
nguyên, tiền tạm ứng để thăm dò và phát triển mỏ, việc từ bỏ mỏ, chi phí đào tạo, 
vv. Tỷ suất thuế phụ thuộc vào khả năng sinh lời của dự án giới hạn từ 10 đến 
50% theo một hệ số (R). Hệ số này bằng thu nhập ròng lũy kế chia cho tổng các 
khoản chi dưới đây:  

- Nếu (R) thấp hơn hoặc bằng 1, tỷ suất thuế áp dụng là 10%. 
- Nếu (R) bằng hoặc cao hơn 3, tỷ suất thuế áp dụng là 50%. 
- Nếu  (R) cao hơn 1 và thấp hơn 3, tỷ suất thuế áp dụng là 20%*R-10%. 

Đối với việc chuyển nhượng đầu vào bao gồm 1 mỏ dầu khí đang sản xuất, 
tỷ suất áp dụng là 50% cho tài khóa còn hiệu lực trong khi các giai đoạn đầu tư 
thường niên được tính toán bằng cách áp dụng 1 tỷ suất thuế hàng năm là 25% 
cho giai đoạn 4 năm có thể khẩu trừ.  

 Đáng chú ý là thuế doanh thu dầu khí được thanh toán từng tháng trong 12 
tháng một cách tạm thời. Theo quy định ở các điều từ 177 đến 187, thuế doanh thu 
dầu mỏ (TRP) đã được thay thế bằng thuế thu nhập dầu khí (IRH), với việc sửa 
đổi cách tính thuế. Theo luật mới, các giai đoạn đầu tư không được tính toán tuần 
tự nữa. Công thức tính toán hiện dựa trên khả năng sinh lời của khoản đầu tư đã 
được thay thế bằng công thức dựa trên lợi nhuận của đồng đôla đầu tư tức là 
không tính đến giá trị thời gian của đồng tiền, điều này ngược với công thức trong 
luật cũ số 05-07. Ngoài ra, các tỷ suất áp dụng cho loại thuế này đã giảm, dao 
động từ 10% đến 50% thay vì 20% đến 70% của luật số 05-07.  

Thuế thu nhập 
Theo các điều từ 188 đến 192 của luật mới, một loại thuế về thu nhập đã 

được thiết lập. Mặc dù thuế này khá giống với thuế lợi nhuận doanh nghiệp, song 
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nó đồng thời tính đến các quy định của luật về dầu khí và các quy định của bộ luật 
về thuế trực thu. Theo chiều hướng đó, thu nhập chịu thuế trong tài khóa được 
tính toán khi đưa vào các tỷ suất khấu hao theo luật địa phương và chi phí tìm 
kiếm đã thực hiện vào cuối giai đoạn tìm kiếm theo luật về dầu khí. Thuế này 
được áp dụng với tỷ suất cố định là 30% và phải thanh toán cho cơ quan thuế cùng 
thời hạn với việc khai báo thu nhập hàng năm.  

Về phạm vi áp dụng theo hợp đồng, thuế thu nhập được áp dụng đối với các 
khoản thu nhập từ các hoạt động mà SONATRACH đã triển khai khi thực hiện 
chuyển nhượng đầu vào, các hợp đồng chia sẻ sản phẩm, các hợp đồng dịch vụ rủi 
ro, hoặc do các bên ký kết thực hiện trong trường hợp đó là hợp đồng tham gia. 

Thuế tiền lương đối với bên ký kết là người nước ngoài 
Các điều từ 193 đến 197 quy định thiết lập một loại thuế đặc thù đánh vào 

lương của đối tác nước ngoài cùng ký hợp đồng trong khuôn khổ một hợp đồng 
chia sẻ sản phẩm hoặc một hợp đồng dịch vụ rủi ro với tỷ suất thuế cố định là 
30% trên cơ sở lương gộp của đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, thuế được thanh 
toán từng phần bởi SONATRACH với 12 lần tạm ứng trên cơ sở từng tháng cho 
bên nước ngoài cùng ký hợp đồng trong năm tài chính. 

Luật mới cũng chỉ rõ trong trường hợp lương gộp của đối tác nước ngoài 
cùng ký hợp đồng được quy định bằng hiện vật thì số lượng liên quan được ước 
tính bằng cách áp dụng giá xác định phù hợp với hợp đồng dầu khí. 

Ngoài ra, việc trả lương gộp cho người nước ngoài cùng ký hợp đồng nếu là 
hợp đồng chia sẻ sản phẩm hoặc một hợp đồng dịch vụ rủi ro thì có thể được khấu 
trừ để tính toán thuế thu nhập của SONATRACH.  
 Thuế khoán về sản lượng dự kiến 
 Theo các điều từ 198 đến 201, thuế này dựa trên giá trị sản xuất như quy 
định tính toán thuế về dầu khí (mọi lượng dầu khí khai thác từ chu vi khai thác) 
với tỷ suất thuế là 50%. Mức sản xuất dự báo này được quy định trong các điều 
110 và 111 của luật dầu khí mới.  
 Thuế này được khai báo và thanh toán theo tháng bởi SONATRACH trong 
trường hợp thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng đầu vào, một hợp đồng chia 
sẻ sản phẩm hoặc hợp đồng dịch vụ rủi ro, và bởi các bên ký kết nếu thực hiện 
một hợp đồng tham gia.  
 Thuế về sản lượng dự báo sẽ được chính thức hóa bởi SONATRACH hoặc 
các bên ký kết chậm nhất là ngày 1/3 của năm tiếp theo.  
 Các quy định về thuế khác 
 Liên quan đến thuế áp dụng đối với việc chuyển quyền và nghĩa vụ trong 
một hợp đồng dầu khí hoặc thay đổi việc kiểm soát một trong các bên tham gia ký 
kết, tỷ suất thuế áp dụng vẫn là 1% theo điều 205 của luật dầu khí mới.  
 Hơn nữa, trong phần 1 của chương 3, luật quy định duy trì thuế đốt khí. 
Thuế này không khấu trừ và được ước tính là 12.000 DZD trên hàng nghìn m3 
bình thường (Nm3). Thuế này sẽ được Cơ quan quốc gia về nâng cao giá trị các 
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tài nguyên dầu khí (ALNAFT) chỉ số hóa vào đầu năm dân sự, khối lượng chịu 
thuế được quy định tại điều 215 của luật mới.  
 Phân chia thuế theo loại hợp đồng 
 Luật mới sửa đổi một cách đặc biệt hệ thống thuế dầu lửa tại Algeria áp 
dụng đối với mỗi loại hợp đồng dầu khí. Ví dụ, các hợp đồng chia sẻ sản phẩm và 
dịch vụ rủi ro tuân thủ cùng một chế độ thuế gồm những yếu tố sau:  

- Thuế bề mặt 
- Thuế tài nguyên dầu khí; 
- Thuế doanh thu dầu khí cho SONATRACH;  
- Thuế doanh thu cho SONATRACH;  
- Thuế lương của đối tác nước ngoài cùng ký hợp đồng. 
Đối với hợp đồng tham gia, cần tuân thủ chế độ thuế khác so với hai loại 

hợp đồng còn lại, gồm những yếu tố sau:  
- Thuế bề mặt;  
- Thuế tài nguyên dầu khí;  
- Thuế thu nhập dầu khí;  
- Thuế thu nhập cho mỗi bên. 

 Các biện pháp và quy định chuyển tiếp 
 Theo điều 230 của luật mới, các hợp đồng ký kết căn cứ vào các luật trước 
đây, đặc biệt là các luật số 86-14 và luật 05-07 vẫn còn hiệu lực theo quy định 
nhưng không thể gia hạn. Tuy nhiên, các quy định của luật mới về dầu khí liên 
quan đến việc từ bỏ hoặc khôi phục các địa điểm khai thác có thể áp dụng ngay 
lập tức cho các hợp đồng tìm kiếm/khai thác, các hợp đồng song song hoặc mọi 
loại hợp đồng khác được ký kết theo luật 05- 07.  
 Doanh nghiệp tham gia hợp đồng dầu khí điều chỉnh bởi luật cũ số 05-07 có 
thể xin hưởng một hợp đồng mới căn cứ vào luật mới với điều kiện chưa từng sản 
xuất trước ngày 24/2/2013.  
 Theo điều 231 của luật mới về dầu khí 2019, yêu cầu này phải được doanh 
nghiệp gửi đến ALNAFT xem xét trong thời hạn không vượt quá một năm kể từ 
ngày công bố luật mới. 
 Thuế áp dụng trong lĩnh vực dầu khí không thông thường và khai thác 
ngoài khơi 
 Trong lĩnh vực dầu khí không thông thường và khai thác ngoài khơi - 
những mảng mà Algeria có nhiều triển vọng, luật mới quy định tỷ suất thuế dầu 
khí giảm nhưng không thể thấp hơn 5% và thuế thu nhập cao nhất là 20%. 
 Mặt khác, khung pháp lý mới này cũng mở rộng cho các hoạt động khai 
thác dầu khí ngoài khơi và đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường, sức khỏe khi 
khai thác các loại dầu khí không thông thường. 
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3. Quy định về hợp đồng công (mua sắm chính phủ) 
3.1. Gọi thầu và chỉ định thầu 

Do tầm quan trọng của Nhà nước Algeria trong nền kinh tế quốc gia thể 
hiện qua kế hoạch đầu tư công 5 năm (trị giá 262 tỷ USD giai đoạn 2015-2019) 
tập trung vào xây dựng các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng, nên những cuộc 
gọi thầu là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Nghị định của Tổng thống số 15-247 ngày 16/9/2015 quy định các hợp 
đồng công (hay mua sắm chính phủ) và ủy quyền dịch vụ công cộng bao gồm 
những quy định chính liên quan đến các hợp đồng công. Bộ luật hợp đồng công 
điều chỉnh các giao kèo là đối tượng của việc chi tiêu của các thực thể Nhà nước 
với tổng số tiền ít nhất bằng 12 triệu DZD (khoảng 85.715 USD) khi cung cấp các 
công trình hoặc thiết bị và bằng 6 triệu DZD (42.857 USD) khi cung cấp các 
nghiên cứu hoặc dịch vụ. Từ tháng 1/2013, các doanh nghiệp kinh tế của Nhà 
nước (EPE) không còn chịu sự điều chỉnh của các quy định của bộ luật này song 
vẫn phải soạn thảo và cho thông qua một số thủ tục ký kết các hợp đồng dựa trên 
những nguyên tắc về tự do đặt hàng, đối xử bình đằng giữa các ứng viên và tính 
công khai. 

Theo Bộ luật về hợp đồng công và các ủy quyền dịch vụ công cộng, các 
hợp đồng công được ký kết theo thủ tục gọi thầu (được xem là quy định chung) 
hoặc theo thủ tục chỉ định thầu chỉ diễn ra theo điều 49 Bộ luật này khi ở vào một 
trong những trường hợp sau đây: 

- Vị trí độc quyền (về mặt kỹ thuật) của nhà cung cấp; 
- Trường hợp khẩn cấp; 
- Có một dự án ưu tiên hoặc có tầm quan trọng cấp quốc gia; 
- Có văn bản pháp lý và pháp quy giao cho một cơ quan/doanh nghiệp Nhà 

nước được độc quyền thực thi nhiệm vụ dịch vụ công; 
- Thúc đẩy công cụ quốc gia (trường hợp đặc biệt có sự đồng ý trước của Hội 

đồng Bộ trưởng). 
Hiện nay, chính quyền Algeria chú trọng đến sử dụng thủ tục chỉ định thầu 

để các cơ quan hành chính sử dụng khi cần. 
Bộ Luật hợp đồng công quy định thủ tục công khai trong việc tham gia các 

hợp đồng loại này. Những tiêu chí lựa chọn người cùng ký kết bắt buộc phải được 
nêu trong bộ hồ sơ kỹ thuật và việc lựa chọn bản chào phải dựa trên các bảo đảm 
về kỹ thuật và tài chính, giá, chất lượng và thời hạn thực thi, các điều kiện tài trợ 
và phần tiền thanh toán có thể chuyển được ở nước ngoài (đối với các doanh 
nghiệp quốc tế), các bảo đảm thương mại, xuất xứ Algeria hay nước ngoài của sản 
phẩm, đưa ra các bản chào phục vụ nền kinh tế quốc dân và tầm quan trọng của 
các lô hàng hoặc sản phẩm được gia công trên thị trường Algeria. 

Một cổng thông tin điện tử về các hợp đồng công cộng đã ra đời vào tháng 
12/2021 cho phép phổ biến và trao đổi các tài liệu, thông tin liên quan đến mua 
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sắm chính phủ. Doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập vào trang web 
https://marches-publics.gov.dz/ để nắm được các thông báo mời thầu. 
3.2. Các biện pháp ưu tiên quốc gia 

Bộ luật về hợp đồng công có nhiều quy định tạo điều kiện cho lĩnh vực kinh 
tế Algeria trước các đối thủ cạnh tranh quốc tế. Chẳng hạn, điều 87 ghi rõ khi một 
số nhu cầu của các cơ quan ký kết có thể được các doanh nghiệp nhỏ của Algeria 
đáp ứng, thì các bên ký kết phải ưu tiên dành các hợp đồng này cho họ, trừ trường 
hợp ngoại lệ được chứng minh. 

Ngoài ra, điều 83 của Bộ luật quy định biên độ ưu tiên với tỷ suất tối thiểu 
25% phải được dành cho các sản phẩm có xuất xứ từ Algeria. Do vậy, cơ 
quan/đơn vị gọi thầu có thể dành ưu tiên cho người nhận thầu Algeria đưa ra bản 
chào có lợi nhất với biên độ 25% này. 
4. Những quy định chính về dân sự và thương mại 

Bộ Luật dân sự của Algeria có thể được xem là một bộ luật hỗn hợp giữa 
luật châu Phi và luật Hồi giáo. Bộ luật này bảo đảm sức mạnh bắt buộc của các 
hợp đồng, hiệu lực liên quan của các thỏa thuận và xác định những quy định chính 
về trách nhiệm hợp đồng. Chẳng hạn, điều 106 của bộ luật quy định «Hợp đồng 
tạo ra luật của các bên. Nó chỉ có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có sự nhất trí chung 
giữa các bên hoặc vì những nguyên nhân đã được quy định trong luật ». Các điều 
kiện có hiệu lực của một hợp đồng (sự nhất trí, năng lực, đối tượng và nguyên 
nhân) giống như các tiêu chuẩn về hợp đồng của Pháp. 

Bộ luật thương mại của Algeria được thông qua ngày 26/9/1975. Bộ luật 
này đưa ra những quy định đặc biệt về hợp đồng bán hàng, hợp đồng kinh doanh 
và hợp đồng quản lý. Đáng chú ý là trong đó cấm đưa điều khoản độc quyền vào 
trong một hợp đồng phân phối. Hợp đồng đại lý ít được điều chỉnh trong luật 
Algeria. Điều 34 chỉ giới hạn ở việc định nghĩa hợp đồng đại lý thương mại là 
« thỏa thuận mà một người cam kết chuẩn bị hoặc ký kết theo cách quen thuộc 
việc mua hoặc bán, và theo cách chung, chuẩn bị hoặc ký kết mọi hoạt động 
thương mại khác dưới danh nghĩa, lợi ích cho một thương nhân hoặc có thể cam 
kết thực hiện các hoạt động thương mại cho chính mình ». 

Về các thông lệ thương mại, luật số 04-02 ngày 23/6/2004 nêu rõ những 
quy định chính áp dụng đối với các hoạt động kinh tế khi nhấn mạnh đến những 
nghĩa vụ về tính công khai và sự trung thực. Luật đưa ra những nguyên tắc về các 
hoạt động thương mại bất hợp pháp, gian lận và không trung thực, quy định về 
thông tin giá cả, chất lượng và việc sử dụng quảng cáo. 

Liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng, luật số 89-02 ngày 7/2/1989 
nêu rõ những quy định chung có thể áp dụng. Chẳng hạn, những năm 2015-2016 
đã xuất hiện trở lại hình thức tín dụng cho vay tiêu dùng mà trước đó đã bị cấm sử 
dụng tại Algeria từ năm 2009. Loại tín dụng này chỉ dành cho hàng hóa sản xuất 
bởi các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất trên lãnh thổ quốc gia và sản xuất 
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hoặc lắp ráp tại Algeria những mặt hàng dành cho cá nhân, có nghĩa là những sản 
phẩm « Made in Algeria ». 

Phần lớn các công ty do các nhà đầu tư tại Algeria thành lập được đăng ký 
dưới các hình thức pháp lý tương tự như trong luật của Pháp, có nghĩa là công ty 
trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong hầu hết các loại hình doanh 
nghiệp, các cổ đông chịu trách nhiệm ngang với đóng góp của họ. Các hình thức 
công ty hùn vốn đơn giản và các công ty hùn vốn theo cổ phần mặc dù hiện diện 
trong luật của Algeria song ít được các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng. 
5. Quy định về hối đoái 

Việc kiểm soát hối đoái nhằm mục tiêu chính là tránh sự mất cân đối của 
cán cân thanh toán trong nước. Từ năm 2008, chính phủ Algeria đã tăng cường 
đáng kể việc kiểm soát này. Tuy nhiên, đây không phải là một rào cản chính cho 
việc quyết định đầu tư. 
5.1. Những nguyên tắc cơ bản về quy định hối đoái tại Algeria 

Về nguyên tắc, việc chuyển vốn mang tính thương mại với nước ngoài với 
mục tiêu tài trợ đầu tư tại Algeria, sau đó chuyển về nước lợi nhuận thu được từ 
đầu tư được tự do. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động này rất chặt chẽ. Chẳng 
hạn, mỗi hoạt động ngoại tệ với nước ngoài cần được xem xét để tránh chuyển 
đina Algeria (DZA) mà không có giấy phép. Ngày nay, việc kiểm soát này được 
thực hiện thông qua các cơ sở tài chính trung gian được phép (là các ngân hàng 
thương mại) độc quyền về mọi hoạt động hối đoái và chuyển tiền giữa đina 
Algeria (DZA) và ngoại tệ. 

Những nguyên tắc cơ bản trong quy định Algeria về kiểm soát hối đoái có 
thể tóm tắt trong 03 điểm sau: 

- Mọi giao dịch tài chính giữa Algeria và nước ngoài đòi hỏi có sự can thiệp 
của một ngân hàng trung gian được cấp phép; 

- Mặc dù vậy, một số giao dịch được xem như giao dịch thông thường với 
nước ngoài có thể được thực hiện tự do; 

- Việc tạo ra tài sản là tiền tệ, tài chính và bất động sản ở nước ngoài của 
những người thường trú tại Algeria từ những hoạt động kinh tế của họ tại Algeria 
bị pháp luật nước này nghiêm cấm. 
5.2. Nghĩa vụ xuất trình một bảng cân đối bằng ngoại tệ có dư 

Luật Algeria buộc nhà đầu tư phải có bảng cân đối ngoại tệ của công ty lập 
ra phải có dư trong suốt quá trình đầu tư. Điều 2 của quy định số 09-06 ngày 
26/10/2009 chỉ rõ bảng cân đối ngoại tệ đối với mỗi dự án bao gồm: 

- Ở bên có: Hoạt động chuyển về nước các khoản ngoại tệ đến từ đóng góp 
đầu tư, kể cả vốn công ty; những sản phẩm từ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; từ 
việc sản xuất hàng hóa bán ra thị trường trong nước thay thế hàng nhập khẩu; các 
khoản đi vay từ bên ngoài được huy động một cách đặc biệt. 
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- Ở bên nợ: Việc chuyển tiền ra nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng 
hóa và dịch vụ, lợi nhuận, cổ tức, lương; từ nhượng một phần đầu tư; từ dịch vụ 
nợ nước ngoài đặc biệt; từ mọi hoạt động thanh toán bên ngoài khác. 

Quy định về bảng cân đối ngoại tệ có dư không phải là một rào cản đối với 
hoạt động đầu tư. 
6. Xác định nơi thanh toán các hoạt động nhập khẩu 

Như đã nêu ở trên, mọi hợp đồng nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa hay 
dịch vụ phải được xác định trước nơi thanh toán ở một ngân hàng được cấp phép. 
Do vậy, công ty thành lập tại Algeria phải đảm bảo việc thanh toán thuế đăng ký 
tại ngân hàng với tỷ suất 1% khi mở hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với điều kiện tổng 
số thuế không dưới 100.000 DZA hoặc thanh toán 3% giá trị hợp đồng để đăng ký 
nơi nhập khẩu dịch vụ. 
7. Tự do chuyển cổ tức ra nước ngoài 

Về việc chuyển cổ tức, điều 31 pháp lệnh số 01-03 ngày 20/8/2001 liên 
quan đến phát triển đầu tư quy định, các khoản đầu tư thực hiện từ việc đóng góp 
vốn bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, được Ngân hàng Algeria niêm yết thường 
xuyên và việc nhập khẩu được ngân hàng này biết rõ, thì được bảo đảm chuyển 
vốn đầu tư và thu nhập phát sinh. Việc bảo đảm này cũng liên quan đến những sản 
phẩm ròng từ hoạt động nhượng lại hoặc thanh lý đầu tư. 

Các hình thức chuyển cổ tức, lợi nhuận và những sản phẩm ròng từ hoạt 
động nhượng lại hoặc thanh lý đầu tư được nêu rõ tại quy định của Ngân hàng 
Trung ương Algeria số 05-03 ngày 6/6/2005. Các ngân hàng và cơ sở tài chính 
được cấp phép có nghĩa vụ thực hiện việc chuyển cổ tức, lợi nhuận và những sản 
phẩm chuyển nhượng cũng như các thẻ có mặt và tiền phụ cấp chức vụ cho các 
nhà quản trị nước ngoài. Quy định này đặt ra nhiều nguyên tắc: 

- Phần lợi nhuận và cổ tức có thể chuyển được tỷ lệ với đóng góp của người 
nước ngoài vào vốn công ty; 

- Đơn xin chuyển tiền phải được thực hiện tại một ngân hàng thương mại 
được cấp phép; 

- Cấm chuyển tiền tạm ứng và tiền trả dần trên lợi nhuận hoặc cổ tức; 
- Các hoạt động bán lại nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu không được 

chuyển tiền trừ đã có nỗ lực đầu tư đáng kể tại Algeria. 
Các yếu tố trong hồ sơ xin chuyển tiền được nêu tại điều 2 của thông tư số 

01-09 ngày 15/2/2009 của Ngân hàng Trung ương Algeria. Trên thực tế, ngân 
hàng yêu cầu cung cấp toàn bộ các chứng nhận ngân hàng liên quan đến việc tiếp 
nhận vốn ban đầu và một báo cáo của ủy viên kiểm toán xác nhận tính chân thực 
và hợp thức của các tài khoản. 
8. Trường hợp giao dịch thông thường với nước ngoài 

Thông tư số 02-07 do Ngân hàng trung ương Algeria ban hành liệt kê các 
giao dịch được xem là thông thường với nước ngoài trong đó lương có thể được tự 
do chuyển về nước. 
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Các hoạt động được xem là giao dịch thông thường khi liên quan đến vận 
tải (thuê tàu chở hàng, cung ứng, phí công tác…), cung cấp dịch vụ về trợ giúp kỹ 
thuật (bảo trì trang thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, 
tham gia của các chuyên gia, lương của đội ngũ nhân viên người nước ngoài theo 
hợp đồng…) hoặc các chi phí gắn với việc tham gia các hội nghị hoặc trả lời các 
cuộc gọi thầu quốc tế. Việc trả tiền cho các hoạt động này phải được thể hiện bằng 
giá trị tuyệt đối chứ không theo tỷ lệ phần trăm tổng số tiền. 

Các dịch vụ này phải được ghi rõ trong hợp đồng cung ứng, trước khi thực 
hiện cần đăng ký tại một ngân hàng và chịu khoản thuế đăng ký 3% trên tổng số 
tiền (ngoài các loại thuế khác). 

Ngoài ra, mọi hoạt động chuyển tiền lương gắn liền với cung ứng dịch vụ 
còn bị giữ lại tại nguồn (khi phát) là 24%. Mặt khác, thủ tục tự thanh toán thuế 
VAT được thực hiện đối với mọi dịch vụ sử dụng hoặc khai thác tại Algeria. 
9. Đầu tư và xuất khẩu ra nước ngoài từ Algeria 

Để lập lại cân bằng tài chính của nước này vốn đã bị suy yếu trong 10 năm 
qua, Luật tài chính năm 2020 của Algeria đã giảm nhẹ quy định 51/49% với một 
số điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Thật vậy, các chỉ số kinh tế vĩ mô của Algeria đã xấu đi từ năm 2016 do sụt 
giảm giá dầu lửa và sự giảm mạnh các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
Algeria, điều này khiến chính phủ phải thông qua một lộ trình ngân sách nhằm 
khôi phục các cân đối tài chính. 

Ngoài ra, một loạt các biện pháp liên quan đến tăng cường kiểm soát ngoại 
thương cũng như cải cách khung điều tiết FDI đã được đưa ra. Chính phủ Algeria 
đã thông qua Bộ luật mới về đầu tư số 16-09 ngày 3/8/2016 nhằm xúc tiến đầu tư 
trong đó điều chỉnh các biện pháp hỗ trợ đầu tư tại Algeria. Mặc dù Bộ luật đầu tư 
đã loại quy định 51/49% theo đó đối tác Algeria phải chiếm đa số vốn trong công 
ty liên doanh, song Luật tài chính hàng năm của Algeria ví dụ luật năm 2020 vẫn 
áp dụng quy định này tuy giảm nhẹ với việc chỉ giới hạn trong các lĩnh vực chiến 
lược. Trong bối cảnh đó, quy định về hối đoái có vai trò như phương tiện điều tiết 
đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại Algeria hoặc các doanh nghiệp 
Algeria ở nước ngoài. Đây là một trong những quy định kiểm soát hối đoái thuộc 
loại chặt chẽ nhất, với mục tiêu kiểm soát các hoạt động vốn giữa Algeria và nước 
ngoài nhằm duy trì cân bằng cán cân thanh toán tại Algeria. 
10. Quy định về quản lý ngoại hối của Algeria đối với xuất khẩu và đầu tư ra 
nước ngoài 

Quy định về ngoại hối của Algeria có thể được xem là đòn bẩy rất quan 
trọng để xúc tiến xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài. 

Thật vậy, các doanh nghiệp kinh tế hoạt động theo luật Algeria có khả năng 
chuyển vốn ra nước ngoài với danh nghĩa đầu tư ra nước ngoài kể từ khi Ngân 
hàng trung ương Algeria ban hành quy định số 14-04 ngày 29/9/2014. 
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Quy định này nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp 
kinh tế thành lập tại Algeria trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để được 
chuyển tiền (vốn) ra nước ngoài với danh nghĩa đầu tư, doanh nghiệp phải tuân 
thủ các điều kiện chặt chẽ, nhất là phải có trước giấy phép của Hội đồng Tiền tệ 
và Tín dụng cũng như đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

- Đầu tư phải liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp kinh tế theo luật 
Algeria; 

- Đầu tư phải có mục tiêu củng cố và phát triển hoạt động này; 
- Việc chuyển tiền không phải là các hoạt động bán hàng hoặc để thuê/mua 

bất động sản không đúng với mục tiêu ban đầu; 
- Việc chuyển tiền cần phải được xem xét thực hiện với một đối tác chính 

gốc của một nước mà quan hệ kinh tế và thương mại không bị bất cứ hạn chế nào; 
- Việc chuyển tiền phải được thực hiện tại một nước trong đó chế độ thuế 

được công khai và được phép trao đổi thông tin; 
- Việc chuyển tiền phải được bảo đảm bằng vốn, tư liệu của chính doanh 

nghiệp kinh tế thành lập tại Algeria; 
- Doanh nghiệp kinh tế Algeria không được nằm trong danh sách quốc gia 

Algeria về các công ty gian lận và/hoặc danh sách các công ty vi phạm pháp luật, 
quy định hối đoái và hoạt động vốn giữa Algeria và nước ngoài; 

- Phần vốn tham gia đầu tư ở nước ngoài phải cao hơn 10% số cổ phiếu có 
quyền biểu quyết tạo ra vốn công ty của thực thể kinh tế không nằm ở Algeria. 

Hơn nữa, khoản đầu tư này ở nước ngoài phải được thực hiện dưới một trong 
các hình thức sau: 

- Thành lập công ty hoặc chi nhánh; 
- Tham gia vào các công ty đã tồn tại dưới hình thức đóng góp bằng tiền mặt 

hoặc hiện vật; 
- Mở văn phòng đại diện.  
Một khi nhận được giấy phép đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp kinh tế 

hoạt động theo luật Algeria phải tuân thủ các quy định dưới đây: 
- Chú ý để việc chuyển vốn với danh nghĩa đầu tư phải thực hiện theo nhu 

cầu tại trợ đầu tư dự kiến; 
- Chuyển về nước trong thời hạn theo quy định về hối đoái hiện hành, các 

khoản thu nhập do đầu tư ở nước ngoài mang lại cũng như sản phẩm của việc 
chuyển nhượng hoặc thanh lý đầu tư ở nước ngoài; 

- Cung cấp cho Tổng vụ hối đoái Ngân hàng trung ương Algeria trong thời 
hạn quy định báo cáo hoạt động hàng năm liên quan đến đầu tư ra nước ngoài có 
kèm theo biểu tài chính đã được ủy viên kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền 
khác của nước tiếp nhận đầu tư xác nhận theo đúng thể thức. 

Báo cáo này phải nêu rõ khoản thu nhập có được từ việc đầu tư ra nước 
ngoài cũng như các chứng từ về việc chuyển thu nhập thực tế về Algeria. 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 88 

Mặt khác, quy định cũng ghi rõ tổng số vốn chuyển ra nước ngoài dưới 
danh nghĩa đầu tư không thể vượt quá mức thu xuất khẩu trung bình hàng năm 
được chuyển về nước theo thời hạn quy định trong 03 năm gần nhất. Do vậy, nhà 
đầu tư ra nước ngoài phải chứng minh bằng hoạt động xuất khẩu hàng hóa hoặc 
dịch vụ trong thời gian ít nhất là 03 năm. 

Để làm điều này, thời hạn chuyển doanh thu xuất khẩu của nhà xuất khẩu 
về nước được ấn định là 360 ngày kể từ ngày xuất khẩu hàng hóa hoặc ngày thực 
hiện dịch vụ theo quy định số 16-04 ngày 17/11/2016 sửa đổi, bổ sung quy định 
số 07-01 ngày 3/2/2007 liên quan đến các quy định áp dụng đối với những giao 
dịch thông thường với nước ngoài và các tài khoản bằng ngoại tệ. Quy định số 16-
04 tập trung vào các biện pháp tạo điều kiện cho xuất khẩu các mặt hàng ngoài 
dầu khí, đặt biệt là kéo dài thời hạn chuyển về nước các khoản thu xuất khẩu từ 
180 ngày lên 360 ngày. Trong trường hợp không thể chuyển khoản tiền này về 
nước trong thời hạn quy định, công ty xuất khẩu không chỉ mất quyền nhượng lại 
ngoại tệ mà còn bị truy tố về pháp lý nếu việc chậm trễ này không được chứng 
minh. 

Mặt khác, liên quan đến các hoạt động xuất khẩu (ngoài dầu khí và khoáng 
sản), các khoản thu ngoại tệ cho phép tăng tài khoản ngoại tệ của «pháp nhân» 
dưới danh nghĩa nhà xuất khẩu với tỷ lệ 50% tổng số tiền được chuyển về nước 
theo thông tư số 22-94 ngày 12/4/1994. 40% tổng số tiền này có thể được sử dụng 
tự do tùy theo doanh nghiệp xuất khẩu và trách nhiệm của doanh nghiệp này trong 
khuôn khổ xúc tiến xuất khẩu theo thông tư số 05-2011 ngày 19/10/2011. 
11. Hệ thống thuế đối với các pháp nhân và thể nhân 
11.1. Thuế đối với pháp nhân 

Thuế lợi nhuận chỉ áp dụng tại Algeria khi các công ty có một “cơ sở ổn 
định“ tức là có cơ sở kinh doanh cố định tại đó, một doanh nghiệp thực hiện toàn 
bộ hoặc một phần hoạt động. Đó có thể là một trụ sở của ban lãnh đạo, một chi 
nhánh, một văn phòng, một nhà máy, một xưởng sản xuất, một cửa hàng, một mỏ, 
một giếng dầu hay khí, mỏ đá hoặc một nơi khai thác tài nguyên thiên nhiên khác 
để tiến hành một hoạt động tại Algeria trong vòng ít nhất 06 tháng. 

Trong trường hợp không có cơ sở ổn định tại Algeria, công ty sẽ chịu thuế 
chung áp dụng đối với các doanh nghiệp theo luật Algeria: 

- Thuế lợi tức doanh nghiệp (IBS): Tỷ suất ấn định lần lượt là 19% đối với 
hoạt động sản xuất, 23% với hoạt động xây dựng và du lịch, 26% đối với các hoạt 
động khác, nhất là nhập khẩu và bán lại hàng hóa nguyên trạng. Công ty cần gửi 
báo cáo kết quả đến Vụ các doanh nghiệp lớn (GDE) thuộc Bộ Thương mại và 
Xúc tiến xuất khẩu chậm nhất là ngày 30/4 hàng năm. 

- Thuế hoạt động nghề nghiệp (TAP): Là loại thuế áp dụng với doanh thu 
ngoài VAT thực hiện tại Algeria. Tỷ suất thuế ấn định là 1% trên doanh thu ngoài 
VAT đối với hoạt động sản xuất hàng hóa và 2% đối với các hoạt động khác. 
Thuế hoạt động nghề nghiệp được đánh vào lợi nhuận từ doanh thu bán hàng, các 
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công trình bất động sản cũng như cung ứng dịch vụ. Tỷ suất thuế có thể miễn 
giảm 25% đối với các hoạt động xây dựng, công trình công cộng và thủy lợi. 

- Thuế cổ tức: Thuế này được thu ở mức 15%. 
- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Áp dụng đối với các hoạt động bán hàng và 

cung ứng dịch vụ khác ngoài các giao dịch chịu thuế đặc biệt. Tỷ suất chung VAT 
là 19%. Tuy nhiên, một số hàng hóa hoặc dịch vụ được hưởng mức thuế thấp hơn 
là 9% như hoạt động vận tải chở khách bằng đường sắt, bán hàng, hoạt động y tế, 
hoạt động thực hiện trong các xưởng đóng tàu và kể từ 2014 là xuất bản và tuyên 
truyền các ấn phẩm kỹ thuật số. Một số hoạt động khác được miễn thuế VAT. 
11.2. Thuế đối với thể nhân 

Những người ăn lương người nước ngoài đóng thuế tại Algeria được đối xử 
bình đẳng như người lao động Algeria. Do vậy, lương được giữ lại tại nguồn từ 
chủ lao động để thanh toán thuế thu nhập tổng thể, dựa vào barem sau: 

Thu nhập Tỷ suất thuế 
< 120.000 DZD Không bị đánh thuế 

Từ 120.000 DZD đến 360.000 DZD 20% 
Từ 360.001 DZD đến 1.140.000 DZD 30% 

>1.140.000 DZD 35% 
Thông tin chi tiết có trên trang web của Tổng cục thuế 

(www.mfdgi.gov.dz). 
12. Các yếu tố chính trong luật lao động tại Algeria 
12.1. Tuyển lao động người nước ngoài 

Mọi hoạt động tuyển người lao động nước ngoài bởi chủ sử dụng người 
Algeria bắt đầu bằng việc đạt được một thỏa thuận nguyên tắc về giới thiệu nhân 
công nước ngoài cũng như xác định chủ lao động. Thủ tục này phải có ý kiến 
trước của Cơ quan quốc gia về việc làm và Sở lao động của tỉnh tại Algeria. Trên 
cơ sở các vị trí việc làm đã được cơ quan quản lý lao động nhất trí, các hồ sơ cá 
nhân có thể gửi tới chính quyền. 

Thời gian lưu trú dự kiến của người lao động được trả lương (ngắn hơn 
hoặc dài hơn 3 tháng) sẽ xác định thủ tục áp dụng. Đối với thời gian dưới 3 tháng, 
một visa lao động tạm thời sẽ được cấp cho người xin (sau khi gửi đơn xin giấy 
phép lao động tạm thời kể từ lúc đến Algeria). Đối với thời gian lưu trú vượt quá 
03 tháng, cần có giấy phép lao động trên cơ sở visa lao động. 

Ngày khi một thỏa thuận nguyên tắc chung hoặc riêng đạt được, trình tự thủ 
tục sẽ diễn ra như sau: 

- Giấy phép lao động tạm thời do Sở lao động tỉnh nơi thực hiện công việc 
cấp. 

- Người được trả lương có được visa lao động hoặc visa lao động tạm thời tại 
lãnh sự quán Algeria có thẩm quyền về mặt lãnh thổ. 

- Có giấy phép lao động tạm thời hoặc giấy phép lao động. 
- Có thẻ cư trú. 
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Những yếu tố chính cần tính đến là tuổi của người hưởng lương, trình độ 
chuyên môn và kinh nghiệm cũng như mức độ phù hợp với công việc. Đơn xin 
giấy phép lao động phải được gửi ngay trong 15 ngày đầu sau khi đến Algeria 
bằng visa lao động nếu không hồ sơ sẽ không được chấp nhận. 
12.2. Các thủ tục xin lưu trú 
 Khi muốn ở tại Algeria, chủ lao động hoặc người ăn lương nước ngoài phải 
hợp pháp hóa tình hình cá nhân tại các cấp chính quyền như Sở lao động hay Cơ 
quan an ninh quốc gia thuộc tỉnh/thành phố nơi làm việc. 
 Chủ lao động (công ty tuyển dụng tại Algeria) sẽ tiến hành một số bước để 
có thể tiếp nhận nhân công nước ngoài: 

- Đầu tiên là có được “sự đồng ý về nguyên tắc“ của Bộ Lao động để có thể 
ký hợp đồng tuyển dụng nhân công nước ngoài. 

- Sau đó, cần có được giấy phép lao động của Sở lao động, ở đây là giấy 
phép lao động tạm thời, sau đó là xin visa lao động. Bước tiếp theo mới đến xin 
giấy phép lao động. 

- Sau khi có giấy phép lao động, có thể tiến hành xin giấy phép lưu trú tại Cơ 
quan an ninh quốc gia của phường nơi cư trú. Người lao động cũng cần đi khám 
sức khỏe tại một trung tâm y tế được cấp phép. 

- Những người có tên trong Giấy phép kinh doanh của công ty sẽ phải xin 
giấy phép lao động và một thẻ thương nhân ở phòng đăng ký người nước ngoài. 
Thẻ thương nhân cho phép làm đơn xin giấy phép lưu trú tại cơ quan an ninh quốc 
gia tại nơi cư trú. Người này cũng cần đi khám sức khỏe tại một trung tâm y tế 
được cấp phép. 

- Sau khi nhận được giấy phép lưu trú, người làm công ăn lương có thể làm 
đơn xin giấy phép lưu trú cho gia đình mình nếu cùng đi theo sang Algeria. 

Để làm các thủ tục này, cần luôn mang theo các trích lục giấy khai sinh và 
văn bằng gốc. 
12.3. Những đặc thù trong luật lao động tại Algeria 

 
Thời gian lao 
động 

40 h phân chia tối thiểu cho 5 ngày làm việc. 
Biên độ làm việc hàng ngày thực tế không được vượt quá 
12h. 

Lương tối thiểu 20.000 DZD/tháng, tương đương khoảng 148 USD 
Hợp đồng lao 
động 

Thời gian 
không xác định 

Hợp đồng được xem là ký kết với thời 
gian không xác định trừ khi có quy định 
khác được ghi bằng văn bản. Khi không 
có hợp đồng bằng văn bản, đây được 
xem là hợp đồng có thời gian không xác 
định 

Thời gian xác 
định 

Loại hình hợp đồng này phải được ký 
kết bằng văn bản. 
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Những trường hợp sử dụng loại hợp 
đồng này được quy định rõ trong luật 
lao động 

Giai đoạn thử 
việc 

Giai đoạn thử việc không vượt quá 6 tháng. 
Giai đoạn này có thể nâng lên 12 tháng đối với các vị trí 
việc làm đòi hỏi tay nghề cao. 
Trong giai đoạn này, hợp đồng có thể bị phá vỡ bởi một 
trong hai bên mà không cần báo trước cũng không phải 
bồi thường. 

Ngày nghỉ Nghỉ phép năm 2,5 ngày/tháng làm việc và thời gian nói 
chung không vượt quá 30 ngày đối với 
mỗi năm làm việc 

Nghỉ ốm Hưởng 50% lương đối với 15 ngày đầu 
ngừng làm việc và 100% kể từ ngày thứ 
16 sau khi ngừng làm việc 

Nghỉ đẻ Nghỉ 14 tuần liên tục, hưởng 100% 
lương sau khi khấu trừ đóng góp bảo 
hiểm xã hội và thuế 

Nam giới được 
nghỉ khi vợ 
mới sinh con 

Được nghỉ 3 ngày làm việc có trả lương 

Thông báo 
trước 

Việc sa thải  Một người làm công ăn lương không 
phạm sai lầm nghiêm trọng: thời gian 
nghỉ việc được quy định trong thỏa 
thuận tập thể 

Việc kỷ luật 
(lỗi nghiêm 
trọng) 

Không báo trước cũng không đền bù 

Về giảm biên 
chế  

Thời gian nghỉ được ghi trong hợp đồng 
hay thỏa thuận tập thể 

Việc từ chức Thời gian báo trước việc từ chức không 
được quy định trong luật lao động, mà 
nằm trong quy định của thỏa thuận tập 
thể. 
Trên thực tế, thời gian báo trước việc từ 
chức được quy định trong hợp đồng lao 
động. 

Tuổi nghỉ hưu Để được hưởng lương hưu, người lao động phải ít nhất 60 
tuổi đối với nam giới và 55 tuổi đối với nữ và đã làm việc 
tối thiểu 15 năm. 
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13. Kinh doanh tại Algeria 
13.1. Đặt cơ sở tại Algeria 

Có nhiều hình thức hiện diện tại Algeria cho phép các doanh nghiệp nước 
ngoài đặt trụ sở tùy theo loại quan hệ hợp đồng với các đối tác hoặc khách hàng 
sống tại Algeria, từ hiện diện tạm thời trong khuôn khổ thành lập một văn phòng 
liên lạc hoặc thực hiện hợp đồng đến thành lập một công ty theo luật của Algeria. 

Doanh nghiệp nước ngoài muốn đặt cơ sở tại Algeria có thể chọn 01 trong 
03 hình thức sau: 

- Văn phòng liên lạc: Thủ tục cấp phép mở văn phòng liên lạc ngày càng chặt 
chẽ nhằm tránh việc lạm dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh vốn bị cấm đối 
với loại hình này. 

- Hiện diện tạm thời: Xuất phát từ một hợp đồng hoặc một giao kèo theo đó, 
doanh nghiệp được giữ lại để thực hiện bằng tên riêng hoặc trong khuôn khổ một 
tập đoàn. 

- Hiện diện thường xuyên: Thông qua việc thành lập một công ty thương mại 
hoặc một tập đoàn có vốn góp. 

Các hình thức hiện diện khác như “chi nhánh“ và “nhượng quyền“ cũng có 
thể xem xét trong những điều kiện đặc biệt theo quy định. 

13.1.1. Văn phòng liên lạc 
Các công ty nước ngoài muốn đặt tại địa phương một cách tạm thời hoặc để 

tiếp cận thị trường lần đầu tiên có thể mở văn phòng liên lạc tại Algeria. 
Theo Nghị định của Bộ Thương mại ban hành ngày 9/11/2015, cần phải có 

giấy phép chấp thuận của Bộ này mới được mở văn phòng liên lạc phi thương 
mại. Các đơn vị của Bộ Thương mại rất chú ý đến tư cách của người xin mở văn 
phòng liên lạc để bảo đảm rằng đây không phải là đại lý, cũng như chi nhánh hay 
đại diện thương mại của công ty. Các đơn vị này thực hiện việc kiểm tra tại chỗ để 
bảo đảm văn phòng liên lạc không được thực hiện hoạt động thương mại và phải 
phù hợp với luật pháp, quy định sở tại, nhất là về luật xã hội. 
 Giấy phép chấp thuận văn phòng liên lạc 
 Giấy này do Tổng vụ điều tiết và tổ chức các hoạt động thuộc Bộ Thương 
mại cấp với thời hạn 02 năm có thể gia hạn nhưng phụ thuộc vào nhiều điều kiện: 

- Người phụ trách văn phòng liên lạc phải đặt cọc tổng số tiền 30.000 USD 
cho Bộ Thương mại thông qua một tài khoản mở tại ngân hàng của Algeria, tài 
khoản này bị “phong tỏa“ trong suốt thời gian giấy phép có hiệu lực. Trường hợp 
ngừng hoạt động hoặc rút giấy phép của văn phòng liên lạc, việc giải phóng và 
chuyển số tiền này về nước chỉ được phép thực hiện khi xuất trình một giấy biên 
nhận do người thu thuế có thẩm quyền cấp và lệnh giải ngân do Bộ Thương mại 
phát hành. 

- Mở tài khoản “CEDAC“(tài khoản bằng đồng tiền đina Algeria có khả năng 
chuyển đổi) tại cùng ngân hàng và nộp số tiền bằng ngoại tệ ít nhất là 5000 USD 
vào tài khoản. 
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- Chứng minh việc thanh toán thuế đăng ký với giá trị đối ứng bằng ngoại tệ 
chuyển đổi tương đương 1500000 Dina Algeria (DZD). 

- Chứng minh địa chỉ văn phòng thông qua hợp đồng thuê nhà với thời hạn 
tối thiểu bằng thời hạn trong giấy phép hoạt động (2 năm). 

Hoạt động và nghĩa vụ của văn phòng liên lạc 
Chi phí hoạt động tại Algeria của văn phòng liên lạc kể cả tiền công lao 

động và chi phí xã hội, thuế do công ty mẹ thanh toán bằng séc thông qua tài 
khoản CEDAC bằng tiền đina trên cơ sở ngoại tệ được đưa vào Algeria từ trước. 
Đó là các loại chi phí như: 

- Tiền trả cho cán bộ, nhân viên, kể cả phí dịch vụ; 
- Chi phí xã hội và bảo hiểm; 
- Tiền thuê nhà và các khoản tiền thuê khác; 
- Phí điện thoại, fax; 
- Phí vận chuyển; 
- Phí sắp xếp, lắp đặt trụ sở; 
- Phí quảng cáo, tiếp tân; 
- Các chi phí khác. 

Tuy nhiên, để giải quyết các khoản chi thông thường, văn phòng liên lạc có 
thể lập một quỹ trích từ tiền trong tài khoản CEDAC. 

Thủ tục thành lập văn phòng liên lạc 
Việc thành lập một văn phòng liên lạc phải trải qua nhiều giai đoạn sau khi 

gửi đơn đầu tiên đến Tổng vụ điều tiết và tổ chức các hoạt động thuộc Bộ Thương 
mại và Xúc tiến xuất khẩu, kèm theo một giấy xác nhận không đang ký kinh 
doanh tại Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ. Những giai đoạn này bao gồm: 

- Tìm kiếm một trụ sở đặt văn phòng với việc lập hợp đồng thuê nhà có công 
chứng thời hạn tương ứng với thời hạn trong giấy phép chấp nhận của Bộ Thương 
mại, tương đương 02 năm gửi kèm theo đơn; 

- Mở tài khoản CEDAC (tài khoản bằng đồng nội tệ Algeria) tại một ngân 
hàng Algeria với số tiền rót vào ban đầu tối thiểu 5000 USD và chuyển tổng số 
tiền 30.000 USD làm tiền đặt cọc của văn phòng liên lạc; 

- Xin tờ khai để điền thông tin do các đơn vị của Bộ Thương mại cấp; 
- Thanh toán thuế đăng ký với số tiền 1.500.000 Dina có biên lai của cơ quan 

thu thuế;  
- Quyết định bổ nhiệm giám đốc văn phòng liên lạc, sơ yếu và bản sao hộ 

chiếu người này; 
- Chuẩn bị một bản sao quy chế hoạt động và giấy xác nhận tồn tại của công 

ty mẹ được cơ quan lãnh sự công chứng; 
- Cam kết bằng văn bản của đại diện hợp pháp công ty thương mại nước 

ngoài là tôn trọng luật pháp và quy định hiện hành của Algeria, nhất là không thực 
hiện các hoạt động kinh tế trực tiếp hay gián tiếp trên lãnh thổ nước này. 

13.1.2.  Hiện diện tạm thời gắn với việc thực hiện hợp đồng 
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Việc hiện diện tạm thời của các doanh nghiệp nước ngoài được chấp nhận 
tại Algeria với thời hạn xác định để thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng cung ứng, 
nghiên cứu, dịch vụ, công trình hay bảo dưỡng cho các khách hàng ở Algeria.
 Đối với doanh nghiệp nước ngoài thực hiện giao kèo, mối quan hệ hợp 
đồng này bao gồm nghĩa vụ khai báo sự tồn tại ở các cơ quan thuế của Algeria nơi 
đặt trụ sở doanh nghiệp. Khi giá trị tích lũy các hợp đồng cao hơn 01 tỷ đina, thì 
việc khai báo tồn tại và các nghĩa vụ khai báo tiếp theo phải được thực hiện tại Vụ 
các doanh nghiệp lớn, đơn vị thuộc cơ quan thuế của Algeria chuyên theo dõi về 
thuế các doanh nghiệp lớn. Việc khai báo tồn tại của doanh nghiệp là cơ sở để cấp 
mã số thuế (thường gọi tắt là NIF). Khi khách hàng là một doanh nghiệp Algeria, 
doanh nghiệp này cần phải đăng ký hợp đồng tại một ngân hàng thương mại để 
cho phép thanh toán hàng hóa, công việc hoặc dịch vụ được giao. 

Mặc dù không có sự tồn tại về pháp lý theo Luật công ty của Algeria, doanh 
nghiệp nước ngoài vẫn được chính quyền Algeria thừa nhận là một thực thể (công 
ty hay tổ chức) phải nộp thuế và do vậy có khả năng ký kết hợp đồng (có quyền 
mở tài khoản ngân hàng, tuyển nhân viên, ký hợp đồng nhà và hợp đồng gia công) 
và đáp ứng các nghĩa vụ, nhất là thanh toán thuế. 

13.1.3. Thành lập các loại hình công ty 
Khi thành lập một công ty hay tập đoàn tại Algeria, cần phải tôn trọng 

khuôn khổ thiết lập quan hệ đối tác theo đó tỷ lệ tham gia của đối tác người 
Algeria ở sở tại chiếm ít nhất là 51% tổng số vốn góp, kể cả đối với các hoạt động 
nhập khẩu hàng hóa để bán lại nguyên trạng. Từ năm 2020, quy định này đã giảm 
bớt sự cứng nhắc trong những lĩnh vực được coi là không mang tính chiến lược. 

Các hình thức pháp lý thành lập công ty theo luật Algeria cũng giống như 
theo luật của Pháp trừ công ty cổ phần đơn giản hóa (SAS) và công ty cổ phần 
đơn giản hóa một thành viên (SASU) không được quy định trong luật của Algeria.  

Công ty trách nhiệm hữu hạn (EURL, SARL) 
Công ty TNHH được các hội viên thành lập và chia sẻ thiệt hại theo tỷ lệ 

đóng góp. Vốn công ty TNHH do các hội viên tự do ấn định (không có ngưỡng tối 
thiểu) trong quy chế công ty. Vốn góp được chia thành các phần bằng nhau. 

Phần đóng góp bằng tiền mặt phải được giải ngân ít nhất 1/5 tổng số. Việc 
giải phóng số dư diễn ra một hoặc nhiều lần theo quyết định của người quản lý với 
thời hạn không vượt quá 05 năm kể từ khi đăng ký công ty trong sổ trước bạ. 

Những quy định mới về công ty TNHH cho phép đóng góp bằng kiến thức 
hay công sức song không được tính vào vốn công ty. Sự đóng góp này phải được 
đánh giá dựa trên phần lợi nhuận sinh ra và được nêu rõ trong quy chế hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Đối với công ty TNHH, phải áp dụng quy tắc liên doanh, liên kết trong đó 
người Algeria tham gia quá bán (51%) vốn góp. 

Đối với công ty TNHH một thành viên, cho đến nay chưa có nhà đầu tư 
nước ngoài nào sử dụng mô hình này. 
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Kể từ năm 2010, việc chỉ định một ủy viên kiểm toán được lựa chọn trong 
danh sách các chuyên gia đã được công nhận mang tính bắt buộc đối với các công 
ty TNHH có doanh thu trên 10 triệu Dina. Được bổ nhiệm tại đại hội công ty định 
kỳ, thời gian nhiệm kỳ của ủy viên kiểm toán là 3 năm, có thể gia hạn duy nhất 01 
lần. 

Công ty cổ phần (SPA) 
Trong công ty cổ phần, số lượng cổ đông có tối thiểu 7 người và chỉ chia sẻ 

thiệt hại theo tỷ lệ đóng góp. Số vốn không thể dưới 5 triệu Dina nếu công ty phát 
hành cổ phiếu, trái phiếu và không dưới 1 triệu Dina trong trường hợp ngược lại. 
Công ty cổ phần là hình thức công ty đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp lớn 
có thể mang lại lợi nhuận cao. 

Công ty cổ phần được quản lý bởi một hội đồng quản trị gồm 3 đến 12 
thành viên, hoặc ban điều hành gồm 3-5 thành viên do hội đồng giám sát kiểm tra. 
Hội đồng này có tối thiểu 7 thành viên và tối đa 12 thành viên. 

Công ty bắt buộc chỉ định một ủy viên kiểm toán được lựa chọn trên danh 
sách các chuyên gia đã được công nhận. Được bổ nhiệm tại đại hội công ty định 
kỳ, thời gian nhiệm kỳ của ủy viên kiểm toán là 3 năm, có thể gia hạn duy nhất 01 
lần. 

Công ty hợp danh (SNC) 
Công ty hợp danh là một pháp nhân có quy chế “thương nhân“ do tất cả các 

hội viên đều là „“thương nhân““ và cùng nhau chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
của công ty. Loại hình công ty này không đòi hỏi số vốn tối thiểu. Công ty hợp 
danh là loại hình ít sử dụng tại Algeria do việc thủ tục pháp lý thành lập phức tạp, 
thường liên quan đến các nhóm công ty muốn thành lập holding (tổng công ty hay 
công ty mẹ). 

Công ty ẩn danh (SEP) 
Công ty ẩn danh có thể được thành lập giữa hai hoặc nhiều thể nhân để thực 

hiện các hoạt động thương mại. Hình thức công ty thương mại này chỉ tồn tại 
trong các mối quan hệ giữa các bên thứ ba. Nó không có tư cách pháp nhân, do 
vậy không đòi hỏi đăng ký kinh doanh mà chỉ phải khai báo tồn tại ở các cơ quan 
thuế có thẩm quyền. 

Công ty ẩn danh cho phép các thể nhân thực hiện một dự án chung nhằm 
thăm dò thị trường hoặc trước khi tiến hành các thủ tục tốn kém là thành lập công 
ty để có thể chuyển sang một cơ cấu khác ổn định hơn. Công ty ẩn danh có thể 
hoạt động trong nhiều năm. Loại hình này ít được doanh nghiệp nước ngoài áp 
dụng trừ trường hợp đặc biệt do thiếu vốn. 

Tập đoàn (nhóm doanh nghiệp -GME) 
Hai hoặc nhiều pháp nhân có thể thành lập một tập đoàn với thời gian xác 

định. Do vậy, thực chất đây là việc thành lập một cơ cấu cộng tác giữa các doanh 
nghiệp đã hiện hữu vẫn giữ độc lập về pháp lý. Hình thức này thường được các 
công ty nước ngoài sử dụng khi hoạt động liên doanh với các pháp nhân khác của 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 96 

Algeria. Tập đoàn được thành lập trên cơ sở hợp đồng mà không tạo ra một pháp 
nhân riêng biệt. Tập đoàn này thường nhắm đến các hoạt động đấu thầu, chịu chi 
phối bởi luật hợp đồng (Bộ luật dân sự của Algeria) đối lập với luật thương mại. 
Các thành viên tương đối được tự do quyết định các điều khoản trong hợp đồng 
tập đoàn. 

Trường hợp công ty liên doanh khai thác dầu khí giữa Tổng Công ty Thăm 
dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) và hai đối tác là Công ty PTTEP Thái 
Lan và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (SONATRACH) tại mỏ Bir Seba, 
Algeria (gọi tắt là BIR SEBA Groupement/JOC) là một ví dụ. 
13.2. Thủ tục thành lập công ty 

13.2.1. Các quy tắc chung về thành lập công ty 
Dù chọn hình thức nào, ngoại trừ công ty ẩn danh không có tư cách pháp 

nhân, mọi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc đầu tư liên doanh có vốn nước 
ngoài cần phải được khai báo tại Cơ quan quốc gia về Phát triển đầu tư (ANDI) để 
được hưởng các bảo đảm về tính ổn định và an toàn của luật đầu tư như không 
phân biệt đối xử, an toàn về pháp lý, quyền bất khả xâm phạm cũng như giải 
quyết các tranh chấp. ANDI cũng là cơ quan duy nhất hướng dẫn các nhà đầu tư 
cách làm đơn xin hưởng các ưu đãi. 

Mặt khác, mọi dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc vượt 5 tỷ đina (khoảng 36 
triệu euro) cần phải có sự đồng ý trước của Hội đồng đầu tư quốc gia (CNI) thông 
qua ANDI, cơ quan phụ trách nhận khai báo và chuẩn bị giới thiệu dự án. Trên 
thực tế, việc xem xét này có thể được hoàn thành song song với các thủ tục thành 
lập loại hình đầu tư và đăng ký hình thức công ty đã chọn tại Trung tâm quốc gia 
về đăng ký trước bạ (CNRC).  

Các bước cần thực hiện để thành lập công ty như sau: 
- Đơn xin đặt tên công ty gửi Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ 

(CNRC) với mục tiêu là bảo đảm tên này chưa được cấp cho doanh nghiệp nào 
khác trước đó; 

- Xác định địa điểm đặt trụ sở công ty tương lai, công chứng hợp đồng thuê 
nhà trong đó nêu mục đích sử dụng là thương mại hoặc văn phòng; 

- Mở một tài khoản ngân hàng tạm thời để chuyển tiền từ phía nước ngoài 
cho phần vốn công ty; 

- Thuê công chứng viên soạn thảo quy chế và hợp đồng thương mại, người 
này sau đó sẽ tiến hành đăng ký và công bố các giấy tờ trong Bản tin chính thức 
các thông báo pháp lý (BOAL) và trên báo ra hàng ngày; 

- Đăng ký tại Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ và nộp trích lục giấy 
phép đăng ký thương mại, đồng thời nêu rõ các hoạt động chính và hoạt động phụ, 
mỗi nhóm hoạt động trong một sổ đăng ký thương mại riêng; 

- Đăng ký nộp thuế công ty tại cơ quan thuế và nhận chứng nhận khai báo sự 
tồn tại cùng với đơn xin thẻ thuế được cấp trong thời hạn trung bình 01 tháng. Thẻ 
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này cần xuất trình trong gần như toàn bộ các thủ tục như mở tài khoản ngân hàng 
và đặc biệt là thông quan hàng hóa nhập khẩu; 

- Đăng ký công ty với tư cách là chủ lao động và cho những người lao động 
đầu tiên tại Quỹ quốc gia về bảo hiểm xã hội (CNAS) đóng tại địa phương; 

- Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và công chính, phải 
đăng ký công ty với tư cách chủ lao động và cho các nhân viên đầu tiên tại chi 
nhánh của Quỹ quốc gia về những ngày nghỉ có trả tiền và thất nghiệp, thời tiết 
khắc nghiệt trong lĩnh vực xây dựng, công chính và thủy lợi của Algeria 
(CACOBATPH); 

- Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại và nộp séc của công chứng viên 
liên quan đến phần vốn trong công ty của đối tác trong nước. 

Chú ý: Việc hoàn thành các bước nói trên đòi hỏi phải có kế hoạch và theo 
dõi nghiêm túc, do vậy sẽ mất thời gian. 

Trong các thủ tục lập và đăng ký công ty dù dưới hình thức nào, bạn nên có 
sự đồng hành của các doanh nghiệp địa phương vốn biết rõ những thủ tục cũng 
như những cập nhật thuận lợi cho việc theo dõi hồ sơ, tạo điều kiện thực hiện các 
dự án phát triển hoặc mở công ty tại Algeria một cách yên tâm và nhanh chóng. 

13.2.2. Các hoạt động phải chịu sự điều chỉnh theo quy định 
Được coi như hoạt động hoặc nghề nghiệp phải chịu sự điều chỉnh theo quy 

định khi hoạt động này phải đăng ký thương mại và đòi hỏi hội đủ các điều kiện, 
đặc biệt là giấy phép hoạt động theo nội dung, đối tượng và các phương tiện thực 
hiện. 

Mọi hoạt động chịu sự điều chỉnh cần có giấy phép thực thi do Bộ liên quan 
hay chính quyền tỉnh cấp. Giấy phép này là tiền đề để đăng ký kinh doanh. 

Việc phân loại hoạt động hoặc nghề nghiệp trong danh mục các hoạt động 
hay nghề nghiệp chịu sự điều chỉnh phụ thuộc vào các mối quan tâm hay lợi ích 
chủ yếu đòi hỏi cần có khung pháp lý và kỹ thuật phù hợp. 

13.2.3. Sự khác nhau giữa 01 công ty cổ phần và công ty TNHH 
theo luật Algeria 

 Công ty cổ phần Công ty TNHH 
Phân chia vốn công ty: Áp dụng Luật tài chính bổ sung năm 2009 quy định trong 
công ty liên doanh, phía Algeria phải nắm giữ 51% số vốn. Tuy nhiên từ năm 
2020, một số lĩnh vực không mang tính chiến lược có thể bỏ qua quy định này 
Tối thiểu 7 cổ đông Từ 1-50 hội viên 
Số vốn tối thiểu: 1 triệu DZD 
(khoảng 8700 euro) trong đó 1/4 
số vốn công ty có thể được giải 
ngân lúc thành lập, ¾ còn lại giải 
ngân trong vòng 5 năm sau. 

Không quy định mức vốn công ty tối thiểu. 
Vốn công ty phải được giải ngân trong một 
lần duy nhất khi đóng góp bằng hiện vật. 
Phần đại diện đóng góp bằng tiền mặt phải 
được giải ngân ít nhất 1/5 trên tổng số. 
Đóng góp của hội viên có thể bằng trí thức, 
công việc hoặc dịch vụ. Việc ước tính giá trị 
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và ấn định phần tham gia vào lợi nhuận 
doanh nghiệp được quy định trong quy chế 
hoạt động. 

Nghĩa vụ kế toán: Chỉ định một 
ủy viên kiểm toán và báo cáo của 
hội đồng quản trị 

Nghĩa vụ kế toán: Không có ủy viên kiểm 
toán đối với các công ty mà doanh thu thấp 
hơn 10 triệu DZD (1 USD = 135 DZD năm 
2021), chỉ cần báo cáo của người quản lý về 
các hoạt động trong tài khóa 

Lãnh đạo công ty được lựa chọn 
tại đại hội cổ đông: 
- Hội đồng quản trị/Chủ tịch (từ 3-
12 quản trị viên đại diện ít nhất 
20% vốn công ty). 
- Hội đồng giám sát/Ban điều 
hành (gồm 3-5 giám đốc, các thể 
nhân). 

Lãnh đạo công ty được lựa chọn tại đại hội 
các hội viên: Chỉ có 01 hoặc nhiều quản lý 
(trong cả hai trường hợp, đây đều là các thể 
nhân). 
 

Hội đồng quản trị hoặc Ban điều 
hành được trao quyền lớn nhất để 
hoạt động trong mọi hoàn cảnh. 
Hội đồng quản trị chỉ ra nghị 
quyết khi ít nhất một nửa thành 
viên có mặt. 

Quyền lực của các nhà quản lý được quy 
định trong quy chế công ty. Tuy nhiên, đối 
với người ngoài, nhà quản lý được xem là 
người có quyền hành lớn nhất. 

 
13.3. Các hình thức hiện diện khác tại Algeria  
 13.3.1. Nhượng quyền 

Tại Algeria không có luật và quy định đặc thù liên quan đến nhượng quyền 
thương hiệu. Mặc dù có khoảng trống pháp lý trên, song việc nhượng quyền 
không bị cấm mà được sử dụng dưới hình thức “hợp đồng quốc tế“. 

Không có luật nhượng quyền, hợp đồng vẫn là văn bản chính trong quan hệ 
giữa bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng. Do vậy, việc làm chủ các 
mối quan hệ trước khi ký hợp đồng là vấn đề then chốt để bảo đảm những điều 
kiện tốt nhất cho việc tiến hành nhượng quyền.  

Cho đến nay, hoạt động nhượng quyền vẫn chưa phát triển tại Algeria do 
chậm trễ trong việc sửa đổi quy định thương mại có liên quan. Thiếu khung pháp 
lý, chính sách hiện nay của Ngân hàng trung ương Algeria có xu hướng không 
ủng hộ việc chuyển phí bản quyền (royalties) cho người nhượng quyền. Do vậy, 
cần dựa vào các phương thức thanh toán khác trong khuôn khổ hợp đồng nhượng 
quyền. 

Những trường hợp nhượng quyền tại Algeria chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 
phân phối hàng hóa do dễ thâm nhập vào thị trường này. Các hợp đồng nhượng 
quyền liên quan đến sản xuất vẫn còn rất ít. 
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13.3.2. Chi nhánh 
Hình thức đại diện này không còn được phép hoạt động tại Algeria kể từ 

năm 2009 trừ các công ty triển khai các hoạt động trong khuôn khổ quy định đặc 
thù như thăm dò và khai thác dầu khí. 
13.4. Số lượng các doanh nghiệp nước ngoài tại Algeria 
 Theo thống kê của Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ của Algeria, tín 
đến hết năm 2021, trên tổng số hơn 02 triệu doanh nghiệp hoạt động tại Algeria có 
9648 doanh nghiệp nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ chiếm vị trí số 01 với 14%, tiếp đến 
là Pháp 13%, Trung Quốc và Syria cùng đứng vị trí thứ 3 với 11%. Các công ty có 
tư cách pháp nhân chiếm 7177 doanh nghiệp. Các thể nhân chiếm 2471 doanh 
nghiệp trong đó người quốc tịch Syria có số lượng đông nhất (30%), tiếp đến là 
Tunisia (25%) và Morocco (15%). 
14. Thuê bất động sản tại Algeria 
Thuê bất động sản để kinh doanh và để ở 

Để đăng ký một công ty tại Trung tâm quốc gia về đăng ký trước bạ 
(CNRC), cần phải sở hữu hoặc thuê một địa điểm dùng làm trụ sở công ty. 

Việc thuê trụ sở là cách thức các nhà đầu tư nước ngoài thường sử dụng 
nhất, dựa trên một hợp đồng cho thuê làm tại văn phòng công chứng viên. 

Lưu ý: Hợp đồng nhà không thể ký trực tiếp giữa người cho thuê và người 
thuê nhà. Hợp đồng chỉ được lập tại văn phòng công chứng viên mới có giá trị 
pháp lý. 

Trong trường hợp nhà/căn hộ mà bạn xác định để làm trụ sở công ty là khu 
nhà ở (thường gặp tại Algeria do thiếu khu thương mại), trước khi ký hợp đồng 
thuê nhà, công chứng viên có thể kiểm tra hãng bất động sản đã giới thiệu địa 
điểm, thông qua: 

- Biên bản của thừa phát lại xác nhận tính chính xác của địa điểm cho thuê 
với mục đích sử dụng thương mại. Đây là văn bản không thể thiếu để lập hợp 
đồng thương mại và là cơ sở để đăng ký công ty; 

- Biên lai thanh toán thuế đất của chủ sở hữu nhà, nếu không có, công ty sẽ 
không được cấp “thẻ thuế“. Trên thực tế, mặc dù có trách nhiệm phải trả thuế đất, 
song chủ nhà thường không thanh toán khoản này. 
15. Quy chế về cạnh tranh và giá cả 

Sắc lệnh số 95-06 năm 1995 qui định khuyến khích cạnh tranh để nâng cao 
hiệu quả kinh tế, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và đảm bảo sự công khai, lành 
mạnh trong các phương thức kinh doanh. Những hành vi thương mại nhằm mục 
đích ngăn cản nhà sản xuất hoặc phân phối xâm nhập thị trường, gây hạn chế cho 
sản xuất, đầu tư, gây cản trở tự do giá cả theo cơ chế thị trường sẽ bị coi là bất 
hợp pháp. Nghiêm cấm việc lạm dụng khan hiếm trên thị trường để từ chối bán 
hàng (nếu không có lý do hợp pháp), ép buộc phải mua kèm, mua số lượng tối 
thiểu, chống bán phá giá, vv. 
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16. Quyền sở hữu trí tuệ 
Sắc lệnh số 93-17 ngày 7/12/1993 của Tổng thống Algeria qui định bảo vệ 

quyền sơ hữu trí tuệ đối với các sáng chế. Thời hạn tối đa quyền sở hữu bằng sáng 
chế là 20 năm. 

Một thương hiệu (hay nhãn hiệu) cần được nộp và đăng ký tại Viện sở hữu 
công nghiệp quốc gia Algeria (INAPI) thuộc Bộ Công nghiệp và Mỏ để người nộp 
được độc quyền về thương hiệu này. 

Algeria là thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nên 
INAPI hoạt động trong khuôn khổ các cam kết quốc tế và luật pháp quốc gia. 

Để bảo vệ thương hiệu bằng cách đăng ký tại INAPI, doanh nghiệp cần 
phải trải qua hai bước: Tìm hiểu xem thương hiệu đã bị người khác đăng ký trước 
đó chưa và nếu chưa, tiến hành đăng ký thương hiệu. 

Thời hạn nhận được chứng nhận đăng ký thương hiệu dao động từ 6 đến 18 
tháng. 

Một thương hiệu được bảo vệ trong vòng 10 năm kể từ ngày đăng ký, sau 
đó tiếp tục được gia hạn thêm 10 năm nữa. Việc gia hạn này không giới hạn về số 
lần.  
17. Nhãn mác 

Theo Sắc lệnh 1996 của Algeria về nhãn mác, nhãn mác hàng hoá sản xuất, 
buôn bán hoặc dịch vụ đều phải đăng ký. Tất cả các hàng hoá có nhãn mác giả đều 
bị cấm lưu hành hoặc sẽ bị tịch thu. 

Có nhiều quy định liên quan đến nhãn mác sản phẩm tùy theo từng chủng 
loại hàng hóa, ví dụ có các nghị định về nhãn mác đối với mỹ phẩm, lốp xe, sản 
phẩm năng lượng, xi măng, dầu nhờn, nước tẩy, đồ chơi, vv. 

Các quyền sở hữu về nhãn mác có thể được chuyển nhượng toàn bộ hay 
từng phần bằng văn bản tại cơ quan quản lý đăng ký nhãn mác. 

Thông tin trên nhãn mác, bao bì đối với hàng nhập khẩu bắt buộc phải ghi 
bằng tiếng Ả rập và một ngoại ngữ khác như tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.   

Riêng đối với việc ghi nhãn mác trên hàng thực phẩm, cần nêu rõ các nội 
dung sau: 

- Tên gọi bán hàng; 
- Trọng lượng tịnh đối với hàng thực phẩm đã đóng gói trước; 
- Tên hoặc thương hiệu đã nộp lưu chiểu và địa chỉ nhà sản xuất hoặc đóng 

gói hoặc nhà phân phối hay công ty nhập khẩu nếu thực phẩm được nhập khẩu; 
- Nước xuất xứ và/hoặc nước hàng hóa từ đó đến; 
- Nhận dạng lô hàng sản xuất; 
- Cách sử dụng và những lưu ý;  
- Ngày sản xuất hoặc đóng gói và độ bền tối thiểu của sản phẩm hoặc phải 

ghi ngày giới hạn sử dụng đối với thực phẩm tươi sống; 
- Danh mục các thành phần sản phẩm; 
- Điều kiện bảo quản; 
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- Ghi lượng cồn đối với đồ uống có trên 1,2% thành phần là cồn; 
- Ghi rõ sản phẩm được xử lý bằng bức xạ ion hoặc ion hóa hay có biểu 

tượng chiếu xạ quốc tế ngay cạnh tên thực phẩm. 
18. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) tại Algeria 

Phát hành C/O 
Có 7 loại C/O tại Algeria tùy theo các hiệp định tự do mậu dịch (FTA) mà 

nước này tham gia: 
Chứng nhận về lưu thông hàng hóa Form EUR1 
Chứng nhận này liên quan duy nhất đến các nước thành viên EU và thay 

cho chứng nhận xuất xứ. 
Nó được thiết lập sau khi Hiệp định liên kết giữa Algeria và EU được thực 

hiện và có hiệu lực từ ngày 1/5/2005. 
Chứng nhận này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria cấp và Hải 

quan Algeria có thẩm quyền ký xác nhận giấy tờ này. 
Chứng nhận xuất xứ theo Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) 

form A 
C/O này liên quan đến tất cả các nước dành ưu đãi thuế quan theo Hệ thống 

ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP).  
Chứng nhận xuất xứ Khu vực tự do mậu dịch Ả rập (mà Algeria là thành 

viên) 
C/O này liên quan đến tất cả các quốc gia thành viên của Liên đoàn Ả rập 

trừ CH Djibouti, CHDC Somalia và Quần đảo Comoros. Mauritania đã ngừng 
tham gia vào FTA này. 

Chứng nhận tự do lưu thông hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định 
thương mại ưu đãi Algeria-Tunisia 

Chứng nhận này liên quan đến hàng hóa trao đổi trực tiếp giữa hai nước và 
đáp ứng các quy định xuất xứ được hai bên thỏa thuận căn cứ vào Hiệp định 
thương mại ưu đãi Algeria-Tunisia ký tại thủ đô Tunis vào ngày 4/12/2008, có 
hiệu lực ngày 1/3/2014. 

Giấy chứng nhận này do các cơ quan của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Algeria (CACI) cấp và cơ quan hải quan ký xác nhận.  

  Chứng nhận xuất xứ không ưu đãi do Phòng TM và CN Algeria cấp 
Chứng nhận này chỉ dùng thiết lập nguồn gốc hàng và không trao quyền đối 

xử ưu đãi. 
Chứng nhận xuất xứ sản phẩm xuất khẩu sang Jordan 
C/O này được thiết lập sau khi hiệp định thương mại giữa Algeria và 

Vương quốc Jordan ký ngày 19/5/1998. 
Chứng  nhận xuất xứ sản phẩm xuất khẩu sang Mauritania 
C/O này được thiết lập sau khi hiệp định thương mại giữa Algeria và 

Mauritania ký ngày 23/4/1996. 
Các bước cần làm để nhận được C/O: 
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Cung cấp 01 tờ khai đã được nhà xuất khẩu điền đầy đủ thông tin, ký tên và 
xác nhận. 

Cung cấp 01 bản sao hóa đơn có xác nhận tại ngân hàng doanh nghiệp làm 
thủ tục xuất khẩu. 

Đối với hoạt động xin C/O đầu tiên tại các đơn vị của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Algeria, cần phải cung cấp một bản sao giấy đăng ký kinh doanh 
cũng như số định danh thuế của nhà xuất khẩu. 

Các tờ khai xin các loại C/O nói trên có sẵn tại hiệu sách của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Algeria cũng như tại các Phòng TM và CN thuộc các 
tỉnh/thành phố trên toàn quốc. 

Tóm lại: Tại Algeria, C/O do Phòng TM và CN Algeria cấp. Sau khi cấp, 
C/O phải được hải quan nước này xác nhận kể từ khi việc xuất khẩu hàng được 
thực hiện. Thời hạn hiệu lực của C/O gốc (bằng tiếng Ả rập) được ấn định là 06 
tháng kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, chứng nhận này có thể được chấp nhận sau khi 
đã hết hiệu lực trong 02 trường hợp: a) Khi việc không tôn trọng thời hạn có 
nguyên nhân từ trường hợp bất khả kháng hoặc hoàn cảnh đặc biệt. b) Ngoài 
trường hợp xuất trình muộn, hải quan của nước nhập khẩu có thể chấp nhận 
những bằng chứng về xuất xứ hàng khi họ đã được xem sản phẩm trước khi hết 
hạn 06 tháng. 

Việc cấp bản sao: Trong trường hợp bị mất hoặc hỏng bản gốc, nhà xuất 
khẩu có thể xin cơ quan có thẩm quyền (Phòng TM và CN) cấp 01 bản sao C/O. 

Lưu ý: Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria trực thuộc Bộ Thương 
mại và Xúc tiến xuất khẩu của nước này. 

 
19. Các phương tiện và thời hạn thanh toán tại Algeria 
19.1. Cấu trúc của hệ thống ngân hàng 

Trong thời gian dài, hệ thống ngân hàng của Algeria chỉ giới hạn ở các cơ 
sở của Nhà nước trước khi mở cửa cho cạnh tranh. Nhờ vậy, một số ngân hàng 
của mạng lưới quốc tế đã thâm nhập thị trường này. 
 Ngày nay, một mặt, các ngân hàng công của Algeria (như CPA, BNA, 
BEA...) hoạt động theo lĩnh vực đặc thù và mặt khác, có các ngân hàng quốc tế 
trên thị trường như ngân hàng của Pháp (BNP Paribas, Société Générale, Natixis 
và Crédit Agricole). 
19.2. Lựa chọn đồng tiền thanh toán 
 Theo quy định chung, việc lựa chọn đồng ngoại tệ do nước xuất khẩu ấn 
định. Trong quá trình đàm phán điều kiện hợp đồng, các bên sẽ thỏa thuận thời 
hạn, địa điểm và đồng tiền thanh toán. Đồng euro và đô la (USD) vẫn là hai ngoại 
tệ sử dụng nhiều nhất trong trao đổi thương mại mặc dù việc mở cửa thị trường 
Algeria cho các đối tác khác (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ...) cũng đưa vào những 
đồng tiền mới. 
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19.3. Phương thức thanh toán ưu tiên 
 Có hai phương thức thanh toán: Đó là các phương thức thanh toán gắn với 
ngoại thương và phương thức thanh toán thương mại nội địa. 

* Thanh toán xuất nhập khẩu 
 - Tín dụng thư (L/C), nhờ thu và chuyển tiền tự do là những phương thức 
thanh toán chính tại Algeria. Khi giao dịch với các đối tác mới, cần phải ưu tiên 
sử dụng tín dụng thư làm phương thức thanh toán. 
 Ưu điểm: L/C là phương thức thanh toán an toàn nhất trong giao dịch ngoại 
thương, đặc biệt đối với nhà xuất khẩu. Nó cũng bảo đảm chất lượng hàng thông 
qua những chứng từ phải cung cấp như giấy chứng nhận chất lượng xuất xứ cho 
khách hàng. 
 Nhược điểm: L/C phải huy động nguồn tiền, đây thực sự là vấn đề đối với 
khách hàng Algeria vốn vẫn thường cần đến nguồn tài trợ cho các hoạt động giao 
dịch. Mặt khác, việc triển khai phương thức thanh toán này thường chậm chạp vì 
có nhiều bên tham gia như khách hàng, ngân hàng của khách, ngân hàng xác nhận 
trong trường hợp ngân hàng của khách không phải là ngân hàng hàng đầu. Chi phí 
giao dịch vì thế cũng tốn kém hơn. 
 Kể từ cuối 2018, nếu nhập khẩu hàng hóa dùng để bán lại nguyên trạng, các 
doanh nghiệp Algeria phải gửi 1 khoản tiền dự phòng (dạng ký quỹ) tại ngân hàng 
tương đương 120% giá trị lô hàng cần thanh toán 30 ngày trước khi hàng gửi đi. 
Điều này cũng đặt ra cho họ những vấn đề lớn về nguồn tiền huy động. Biện pháp 
này đã được chính quyền Algeria đưa ra nhằm kiềm chế nhập khẩu trong bối cảnh 
thâm hụt thương mại tăng cao. 
 - Phương thức thanh toán thứ hai mà các doanh nghiệp Việt Nam hay dùng 
là nhờ thu trả ngay (D/P at sight) có đặc cọc tối thiểu 25%. Theo quy định của 
Algeria, nhà nhập khẩu trong nước không được chuyển tiền đặt cọc. Vì vậy, khách 
muốn đặt cọc, phải chuyển từ nước thứ ba ví dụ từ UAE, Pháp, Tây Ban Nha, 
Italia thông qua văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc người thân.  
 * Thanh toán trong nước 
 Có 03 phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại trong nước: 

- Thanh toán bằng séc 
Theo luật Algeria, việc phát hành một tờ séc giả có nguy cơ dẫn đến việc 

người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy, sử dụng séc ngân hàng là 
phương tiện thanh toán an toàn nhất. Việc thanh toán bằng séc được các doanh 
nghiệp tại Algeria ưu tiên sử dụng. 

Nghị định thực thi số 15-153 ngày 16/6/2015 quy định ngưỡng áp dụng cho 
việc thanh toán điện tử phải thực hiện bằng các phương tiện thẻ, séc, chuyển 
khoản thông qua các kênh ngân hàng và tài chính theo đó việc thanh toán này là 
bắt buộc đối với các khoản tiền lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đina Algeria (DZD) 
dùng để mua hàng bất động sản; 1 triệu DZD để mua du thuyền, xe ô tô mới và 
các trang thiết bị công nghiệp mới, xe máy tại những đại lý độc quyền ô tô hoặc 
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các nhà phân phối và nhà bán lại được phép hoạt động, hàng hóa có giá trị mua từ 
những người bán đá và kim loại quý, đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật, đồ gỗ và động 
sản qua hình thức đấu giá. 

Các phương tiện thanh toán điện tử cũng mang tính bắt buộc đối với các 
khoản chi dịch vụ cao hơn hoặc bằng 1 triệu DZD do các doanh nghiệp và một số 
tổ chức phi tài chính cung cấp. 

Các phương tiện thanh toán điện tử tại Algeria thông dụng nhất là séc, 
chuyển khoản, thẻ thanh toán, trừ tài khoản, hối phiếu và lệnh phiếu. 

Biện pháp này đã được đưa ra trong khuôn khổ đấu tranh chống rửa tiền và 
tài trợ khủng bố được quy định tại Luật số 05-01 ngày 6/2/2005 sửa đổi, bổ sung. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản: 
Việc chuyển khoản bảo đảm sự an toàn và nhanh chóng. Đặc biệt, phương 

thức này được sử dụng nhiều trong thanh toán của các cơ quan Nhà nước. 
Thanh toán bằng tiền mặt: 
Thanh toán bằng tiền mặt là phương tiện ít được các công ty sử dụng nhất 

do khó tìm hiểu nguồn gốc tiền. Tuy nhiên, nó vẫn được dùng làm phương tiện 
thanh toán trong một số lĩnh vực như nông sản thực phẩm. 

- Thanh toán bằng thẻ điện tử: 
Việc thanh toán bằng thẻ điện tử bắt đầu được sử dụng bởi một số tác nhân 

kinh tế. Luật tài chính năm 2018 buộc mọi tác nhân kinh tế cung ứng các hàng 
hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng phải đưa vào sử dụng các thiết bị đầu cuối về 
thanh toán điện tử trong thời hạn 01 năm kể từ công bố luật này để người tiêu 
dùng có thể thanh toán bằng thẻ điện tử. Việc tác nhân kinh tế không thực hiện 
nghĩa vụ này được xem là vi phạm và phải chịu mức phạt 50.000 DZD. 
19.4. Tranh chấp, không trả tiền và thu hồi nợ 

Đối với quan hệ thương mại trong nước, việc thanh toán được thực hiện 
trung bình trong vòng 30 ngày sau ghi hóa đơn nhưng những thời hạn này có thể 
thay đổi và vẫn tùy thuộc vào các doanh nghiệp. Thông thường nhà cung cấp đòi 
thanh toán ngay lập tức khi giao hàng trong giai đoạn đầu của quan hệ thương 
mại. 

Trong trường hợp khách nợ tiền không trả, nhà cung cấp nên nhờ đến các 
nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực có khả năng đồng hành với mình trong việc 
thực hiện các bước: Đó là các công ty thu hồi nợ hoặc các văn phòng luật sư. Đây 
là hai phương thức tiếp cận khác nhau nhưng có chung mục đích là đòi lại nợ 
chưa trả. 

Văn phòng luật sư cho phép quản lý các thủ tục tư pháp thích hợp nhằm thu 
hồi tiền chưa trả. Đối với loại hình tranh chấp này, để đạt được hiệu quả cần mất 
nhiều thời gian. Các thủ tục có thể kéo dài trước khi thành công. Vấn đề ngôn ngữ 
có thể đặt ra (hoàn toàn sử dụng tiếng A rập trong tòa án), do vậy, cần ưu tiên lựa 
chọn các văn phòng luật sư nổi tiếng. 
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Công ty thu hồi nợ giúp lấy lại tiền chưa trả. Công ty này có cách tiếp cận 
là ưu tiên quan hệ thương mại giữa chủ nợ và con nợ gắn liền với tính hiệu quả để 
có được sự thanh toán nhanh chóng. Công ty ưu tiên giải quyết bằng con đường 
hòa giải và nếu không có kết quả sẽ thực hiện các chiến lược phù hợp để giải 
quyết nhanh chóng. Nhờ biết rõ tình hình thực tế, công ty quản lý toàn bộ các tác 
nhân tham gia từ tư pháp đến thực thi các quyết định. Công ty có quy trình đặc 
biệt hiệu quả để quản lý tốt những xung đột và các khoản tiền không trả. Tương tự 
như với các văn phòng luật sư, chủ nợ cũng cần phải tìm đến các công ty thu hồi 
nợ hàng đầu trong lĩnh vực này. 

Có bốn loại thủ tục tư pháp: 
- Khởi kiện về mặt nội dung 

Khởi kiện về mặt nội dung để đòi nợ: Trong trường hợp này, quyết định của 
tòa sẽ buộc người mắc nợ chỉ phải thanh toán khoản nợ và có thể bồi thường thiệt 
hại khi có quyết định cuối cùng (có bản sao quyết định tòa án hoặc một văn bản 
công chứng có hình thức buộc thi hành) cho phép tịch biên tài khoản hoặc động 
sản và/hoặc bất động sản của người mắc nợ. 

- Tịch thu tạm thời 
Đó là tịch thu tài sản hoặc động sản và/hoặc bất động sản của người mắc nợ 

trong khuôn khổ tịch thu mang tính tạm thời. Thủ tục này cho phép chủ nợ tịch 
thu tài sản hoặc tài khoản của người mắc nợ để bảo đảm cho việc thu hồi nợ. 

- Lệnh bắt buộc trả tiền 
Một lệnh bắt trả tiền là lệnh buộc người mắc nợ phải thanh toán nợ. Khoản 

nợ này chỉ có thể được giao đối với khoản tiền đã được xác định, là tiền mặt, có 
thể đòi và được tuyên bằng văn bản. 

Lợi thế: Đây là một thủ tục cho phép đạt được nhanh chóng bản sao quyết 
định tòa án hoặc một văn bản công chứng có hình thức buộc thi hành. Khi đó chủ 
nợ có thể tịch biên tài sản của người mắc nợ. 

- Khởi kiện hình sự 
Tại Algeria, việc phát hành một tờ séc không thanh toán được sẽ bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. Chủ nợ, người nắm giữ 01 tờ séc không trả thường phải dùng 
đến biện pháp khởi kiện hình sự vì cho rằng đây là phương tiện gây sức ép đủ 
mạnh đối với người mắc nợ. Do vậy, chủ nợ sẽ ở trong một vị thế khác khi có 
quyết định của tòa kết án người mắc nợ chịu án tù và phải thanh toán nợ. Trong 
trường hợp người này không có khả năng chi trả, quyết định của tòa không bảo 
đảm cho việc thanh toán. 

Lưu ý: 
Trong mọi trường hợp khách hàng không trả tiền, doanh nghiệp nên giao 

việc theo dõi hồ sơ cho một nhà chuyên nghiệp thu hồi nợ có kiến thức tốt về thị 
trường Algeria. Thật vậy, người này có đủ thẩm quyền can thiệp vào mọi khía 
cạnh từ giai đoạn hòa giải đến tòa án. Hơn nữa, nhà chuyên nghiệp sẽ tạo điều 
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kiện thu hồi nợ bằng cách hòa giải, đồng thời giảm được thời gian cũng như tổng 
chi phí của quá trình tố tụng. 
20. Quy định về vấn đề sử dụng các chất phụ gia bảo quản thực phẩm đối với 
thủy hải sản nhập khẩu 
 Ngày 4/7/2017, Cơ quan kiểm soát kinh tế và trấn áp gian lận thương mại 
Algeria đã có công văn gửi các Sở Thương mại và các cảng biển nước này về vấn 
đề sử dụng các chất phụ gia bảo quản thực phẩm ký hiệu SIN 330, SIN 331 và 
SIN 451 đối với cá nguyên con, cá filet và các sản phẩm đánh bắt được đông lạnh. 
Theo đó, trên bao bì hàng nhập khẩu phải ghi rõ các chất phụ gia bảo quản nói 
trên, nếu không hàng sẽ bị ách tại cảng khi vào Algeria. Cụ thể: 
 - Chất phụ gia bảo quản thực phẩm Axít Xitric (SIN 330) được phép sử 
dụng đối với thủy hải sản. 
 - Chất phụ gia bảo quản thực phẩm Citrate de Sodium (SIN 331) có thể có 
các dạng sau: 
 + SIN 331 (i): Citrate Biacide de Sodium: Được phép sử dụng 
 + SIN 331 (ii): Citrate Monoacide Disodique: Không được phép sử dụng 
 + SIN 331 (iii): Citrate Trisodique: Được phép sử dụng 
 - Chất phụ gia bảo quản thực phẩm Triphosphates (SIN 451) có thể có 03 
dạng sau: 
 + SIN 451 (i): Triphosphate pentasodique: Được phép sử dụng 
 + SIN 451 (ii): Triphosphate pentapotassique: Được phép sử dụng. 
 + SIN 451 (iii): Triphosphate de sodium et potassium: Không được phép sử 
dụng.          
21. Những quy định liên quan đến thực phẩm «Halal» tại Algeria 
  Algeria là một quốc gia Hồi giáo nên những thực phẩm liên quan đến 
«Halal» được quy định chặt chẽ. Thông tư liên bộ quy định về thực phẩm «Halal» 
của Algeria ban hành ngày 17/3/2014 nêu rõ cơ quan đầu mối cấp chứng chỉ 
«Halal» là Bộ Thương mại và đưa ra các định nghĩa, quy định chung về thực 
phẩm «Halal », thực phẩm «không phải Halal» (Haram), các điều kiện về chế 
biến, vệ sinh, giết mổ động vật, thương mại, vận chuyển, lưu kho và quy định 
đánh giá chất lượng đối với thực phẩm «Halal». 
21.1. Thực phẩm «Halal» gồm: 

Tất cả thực phẩm được phép tiêu thụ trong tôn giáo đạo Hồi và đáp ứng các 
điều kiện sau: 

+ Thực phẩm không phải là chất cấu thành và cũng không chứa các chất 
“không Halal”; 

+ Thực phẩm không được sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu kho có sử 
dụng công cụ hoặc thiết bị không phù hợp với quy định kỹ thuật của thông tư này; 

+ Thực phẩm không được tiếp xúc trực tiếp với các loại thực phẩm không 
thỏa mãn hai điều kiện nêu trên trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển 
hoặc lưu kho. 
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Điều kiện giết mổ (Tadhkiya): 
Điều kiện giết mổ động vật Halal được thực hiện theo quy định và điều kiện 

trong phần phụ lục của thông tư này. 
21.2. Thực phẩm “không Halal”:  

Là các loại thực phẩm từ động vật và thực vật, sản phẩm chế biến từ động 
thực vật mà không được phép sử dụng trong tôn giáo đạo Hồi, bao gồm:
 Thực phẩm có nguồn gốc động vật: 

+ Lợn và lợn rừng; 
+ Động vật chết; 
+ Tiết; 
+ Lừa, la nuôi; 
+ Động vật ăn thịt có móng vuốt; 
+ Chó, rắn và khỉ; 
+ Động vật sống trong hang nguy hiểm như chuột, rết và bò cạp; 
+ Động vật sống trong nước có nọc độc và nguy hiểm; 
+ Các loại động vật không nên giết đối với đạo Hồi; 
+ Động vật nuôi tự nhiên và liên tục bằng thức ăn «không halal»; 
+ Động vật giết mổ theo các cách không phù hợp với quy định trong điểm 
1/b trên đây. 
Thực phẩm có nguồn gốc thực vật: 
+ Các loại cây có độc và nguy hiểm trừ trường hợp có thể loại bỏ được độc 
tố và sự nguy hiểm trong quá trình chế biến. 
- Đồ uống: 
+ Các loại nước uống gây say và/hoặc nguy hiểm. 
- Các loại gia vị thực phẩm: 
+ Bao gồm các loại gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ thực phẩm kê tại các 
mục a, b, c trên đây. 

21.3. Chế biến thực phẩm “Halal”: 
 Những yêu cầu về chế biến thực phẩm “Halal”: 
Mọi thực phẩm được coi là «Halal » nếu đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Các sản phẩm, thành phần và gia vị không chứa bất kỳ chất nào có nguồn 
gốc “không Halal”; 

- Thực phẩm phải được chuẩn bị, sản xuất, chế biến bằng cách dùng các 
trang thiết bị, nhà xưởng đã được loại bỏ lây nhiễm từ các chất “không Halal”; 

- Trong quá trình chuẩn bị, chế biến, đóng gói, lưu kho và vận chuyển, thực 
phẩm phải tách rời các loại thực phẩm khác không đáp ứng yêu cầu quy định kỹ 
thuật trong thông tư này và tách rời mọi thực phẩm được coi là “không Halal”. 

Trang thiết bị và dụng cụ nhà bếp: 
Các trang thiết bị, dụng cụ nhà bếp và dây chuyền sản xuất sử dụng để chế 

biến thực phẩm “Halal” không được sản xuất hay có chứa chất “không Halal”; 
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Dầu nhờn dùng để bảo dưỡng máy móc và phụ tùng có tiếp xúc với thực 
phẩm không được chứa các chất “không Halal”. 

 Điều kiện chế biến thực phẩm “Halal”: 
Thực phẩm “Halal” có thể được sản xuất, chế biến hay lưu kho trong một 

khu vực hoặc một dây chuyền sản xuất trong cùng một cơ sở sản xuất thực phẩm 
“không Halal”, miễn là có các biện pháp thích hợp để ngăn cách thực phẩm 
“Halal” và thực phẩm “không Halal”; 

Thiết bị, vật tư, nhà xưởng đã dùng để sản xuất, chế biến, vận chuyển hoặc 
lưu kho thực phẩm “không Halal” có thể được sử dụng, miễn là phải tẩy rửa đúng 
cách để tránh mọi tiếp xúc giữa thực phẩm “Halal” và thực phẩm “không Halal”. 
21.4.  Yêu cầu về vệ sinh thực phẩm “Halal”: 

Đối với động, thực vật: 
Mọi thực phẩm “Halal” phải sạch sẽ, an toàn và không nguy hiểm cho 

người tiêu dùng phù hợp với tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành về vệ sinh thực 
phẩm động, thực vật. 

Điều kiện vệ sinh: 
Mọi thực phẩm “Halal” phải tuân thủ tiêu chuẩn và luật pháp về chất lượng 

và an toàn, nhất là vệ sinh và hệ thống làm lạnh cũng như các điều kiện bảo quản, 
đóng gói và vận chuyển. 

Thực phẩm “Halal” phải đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành về vi 
sinh. 
21.5. Yêu cầu về thương mại: 

Bao bì đóng gói: 
Các chất liệu bao bì tiếp xúc với thực phẩm “Halal” không được: 
+ Sản xuất từ chất “không Halal”; 
+ Dùng các thiết bị có chứa chất “không Halal” để chuẩn bị, xử lý hoặc sản 

xuất; 
Quá trình đóng gói phải được thực hiện sạch sẽ và trong điều kiện vệ sinh 

tốt; 
Chất dùng làm bao bì phải phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành. 
Nhãn mác: 
Ngoài các quy định của luật hiện hành về thông tin cho người tiêu dùng, ghi 

dẫn “Halal” trên nhãn mác thực phẩm chỉ được sử dụng đối với thực phẩm đáp 
ứng các quy định về kỹ thuật ghi trong thông tư này. 

Từ “Halal” không được dùng để gây nghi ngờ về an toàn sử dụng hoặc cố ý 
làm người ta hiểu rằng thực phẩm “Halal” có chất dinh dưỡng cao hơn hay tốt hơn 
cho sức khỏe so với các loại thực phẩm khác. 

Lưu kho và vận chuyển: 
Các thực phẩm “Halal” được vận chuyển, lưu kho hoặc để ngoài trời phải 

được tách rời các chất ”không Halal” nhằm tránh lẫn lộn hoặc lây nhiễm. 
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Phương tiện vận tải thực phẩm “Halal” phải đáp ứng quy định vệ sinh an 
toàn theo luật pháp hiện hành. 

Điều kiện giết mổ (Tadhkiya): 
Việc giết mổ động vật được phép tiêu thụ trong tôn giáo đạo Hồi, phải tuân 

theo các thủ tục và điều kiện quy định trong phụ lục kèm theo của thông tư này. 
21.6. Quy trình đánh giá chất lượng: 

Để đánh giá chất lượng thực phẩm “Halal” quy định trong thông tư này, cần 
tham chiếu đến quy trình đánh giá chất lượng quy định về tiêu chuẩn của Algeria 
sau đây: NA 15505 và NA 15080. 

Trường hợp không theo tiêu chuẩn Algeria thì tham chiếu các tiêu chuẩn 
quốc tế chung về chất lượng “Halal”. 
21.7. Phục lục về thủ tục và điều kiện giết mổ động vật đối với đạo Hồi 

21.7.1. Thủ tục và điều kiện giết mổ gia súc  
Việc giết mổ phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 
Động vật giết mổ phải: 
- Được đạo Hồi cho phép; 
- Sạch sẽ; 
- Còn sống lúc giết mổ; 
- Nuôi bằng thức ăn “Halal”. 
Người làm nhiệm vụ giết mổ: 
Người làm nhiệm vụ giết mổ phải là người theo đạo Hồi, trưởng thành, có 

tinh thần trong sáng và hiểu biết các quy tắc và điều kiện cơ bản về giết mổ động 
vật theo quy định Hồi giáo. 

Thiết bị và dụng cụ giết mổ: 
- Thiết bị giết mổ phải được rửa sạch và mài sắc; 
- Phải dùng cạnh các dụng cụ để cắt; 
- Các loại thiết bị, dụng cụ và đồ dùng nhà bếp phải sạch sẽ và bằng thép 

không gỉ. 
Nơi giết mổ: 
Vị trí, dây chuyền và quy trình giết mổ phải được thiết kế sao cho phù hợp 

với yêu cầu “Halal” quy định trong thông tư này và phải đáp ứng yêu cầu về tiêu 
chuẩn và quy định hiện hành. 

Gây choáng: 
Để dễ dàng giết mổ theo quy định của đạo Hồi, có thể gây choáng với điều 

kiện không làm chết động vật. 
Việc giết mổ gia súc phải đáp ứng các nguyên tắc quy định tại điểm I 

nói trên và các yêu cầu sau đây: 
Kiểm tra vệ sinh trước khi giết mổ: 
Việc kiểm tra trước khi chết đối với động vật dùng để giết mổ phải do một 

bác sỹ thú y lành nghề thực hiện, theo quy trình và quy định về tiêu chuẩn của 
pháp luật hiện hành. 
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Quy trình giết mổ: 
- Động vật phải được giết sau khi đặt nằm nghiêng về phía bên trái theo 

hướng Qibla (hướng thánh địa Mecca); 
- Phải lưu ý sao cho con vật không bị hành hạ kéo dài trong quá trình giết 

mổ; 
- Người chịu trách nhiệm giết mổ phải nói “BESMALLA”  (nhân danh thánh 

Allah) trước khi giết mỗi con vật; 
- Mỗi con vật chỉ được giết một lần. Cho phép dùng cưa với điều kiện không 

nâng con vật lên trong khi giết mổ; 
- Khí quản và tĩnh mạch cổ phải được cắt lần lượt; 
- Tiết để chảy tự nhiên và chảy hết. Thời gian tiết chảy phải đủ và đảm bảo 

chảy hết. 
Kiểm tra xương và lòng: 
Việc kiểm tra xương và lòng phải do một bác sỹ thú y lành nghề thực hiện 

theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành. 
21.7.2. Thủ tục và điều kiện giết mổ gia cầm 
Việc giết mổ gia cầm phải đáp ứng các nguyên tắc ghi trong phần trên đây 

và các yêu cầu sau: 
Kiểm tra vệ sinh gia cầm trước khi giết mổ: 
Việc kiểm tra vệ sinh gia cầm dùng để giết mổ phải do một bác sỹ thú y 

lành nghề thực hiện, theo tiêu chuẩn của pháp luật hiện hành. 
Quy trình giết mổ: 
 Giết mổ bằng tay: 
Khi thực hiện giết mổ, người chịu trách nhiệm công việc này phải nói 

“BESMALLA” (nhân danh thánh Allah), trước khi giết mỗi con gia cầm.  
Người chịu trách nhiệm phải dùng tay cầm đầu con vật đúng cách, kéo chúc 

xuống và phải cắt đầu bằng dao sắc, cắt rời khí quản và đứt tất cả các mạch máu. 
Giết mổ bằng máy: 
Việc giết mổ bằng máy có thể thực hiện theo các điều kiện sau: 

- Người sử dụng máy phải là người trưởng thành, theo đạo Hồi; 
- Người thực hiện nêu trên phải nói “BESMALLA” trước khi vận hành máy; 
- Khi người vận hành máy rời khu vực giết mổ, người đó phải dừng máy và 

tắt dao mổ. Khi sử dụng trở lại thì lại theo quy trình nêu trên; 
- Dao mổ chỉ được dùng một lưỡi sắc; 
- Động tác giết mổ phải cho phép cắt đứt rời khí quản và các loại mạch máu; 
- Người thực hiện phải đảm bảo mỗi con gia cầm được giết mổ đúng cách và 

những con chưa bị giết mổ qua máy, sau khi kiểm tra thấy vẫn còn sống, thì phải 
được giết mổ bằng tay theo quy trình nêu trên. 

- Thời gian tiết chảy phải đủ để đảm bảo tiết đã chảy hết. 
Kiểm tra vệ sinh về xương: 
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Việc kiểm tra xương phải do một bác sỹ thú y lành nghề thực hiện theo tiêu 
chuẩn và quy định hiện hành. 

21.7.3. Các sản phẩm “Halal” không được coi là giết mổ: 
- Cá và thủy sản khác; 
- Động vật “Halal” do một người Hồi giáo trưởng thành có tinh thần 

trong sạch bắt được bằng cách săn bắn hoặc do động vật huấn luyện săn mồi bắt 
với ý định sử dụng hoặc có nói “BESMALLA” (nhân danh thánh Allar).  

- Các động vật bắt được nhưng đã chết và một phần bị động vật huấn 
luyện săn mồi ăn thì được coi là “không Halal”. 
22. Tập quán và văn hóa kinh doanh tại Algeria  
22.1. Văn hóa giao tiếp trong tập quán kinh doanh tại Algeria 

Algeria nằm ở khu vực Bắc Phi, có dân số 44 triệu người trong đó 99% theo 
đạo Hồi. Năm 2021, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Algeria đạt xấp xỉ 155 
triệu USD. Để thương lượng và đoán biết được các phản ứng của đối tác người 
Algeria, điều quan trọng là hiểu rõ người đó cư xử như thế nào trong kinh doanh 
và nhận thức ra sao về đối tác nước ngoài.  

Người Algeria ưu tiên tiếp xúc trực tiếp 
Trong văn hóa kinh doanh, người Algeria thích tìm hiểu rõ người đối thoại 

trước khi đặt niềm tin. Mối quan hệ thuận lợi cho việc đàm phán nhìn chung sẽ 
được thiết lập sau hai hoặc ba cuộc gặp. Mối quan hệ kinh doanh gắn liền với độ 
thân tình có thể hình thành trong các mối quan hệ «ngoài nghề nghiệp». Tình cảm, 
sự quý mến là một thành phần chủ yếu trong văn hóa của người Algeria và mối 
quan hệ kinh doanh cũng không nằm ngoài quy luật này. 

Do vậy, trong lần đầu tiên tiếp cận thị trường, doanh nghiệp Việt Nam nên 
tham gia các hội chợ, triển lãm. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác, người Algeria 
đánh giá cao sự hiện diện thường xuyên của bạn tại địa bàn. Đối tác thương mại 
Algeria thường muốn tham gia và giám sát sao cho quan hệ kinh doanh được hiệu 
quả nhất. Mặc dù chính phủ Algeria đã và đang tiến hành quá trình cải cách thủ 
tục hành chính, song doanh nghiệp nước ngoài vẫn gặp phải sự chậm chạp trong 
giải quyết hồ sơ, đôi khi rất khó quản lý. 

Vấn đề thời gian: Biết tỏ ra kiên nhẫn 
Tại Algeria, cần phải biết tỏ ra kiên nhẫn và dành thời gian cho mối quan hệ 

không chính thức. Người Algeria đến nơi làm việc khoảng 9h sáng và rời công sở 
lúc 17h hoặc 18h. Việc đi lại tại các thành phố lớn của Algeria rất lộn xộn, đặc 
biệt là thủ đô Alger. Đường phố thường rất đông xe ô tô và ít bãi đỗ. Do vậy, bạn 
cần luôn tính đến việc tắc đường và dự phòng thời gian để đến kịp cuộc gặp. 

Có rất ít bãi xe taxi để có thể thuê chạy riêng tại Algeria. Do vậy, việc thuê 
một lái xe là điều cần thiết. 

Cầu nguyện 
Với hơn 90% dân số theo đạo Hồi, hầu hết các khu phố, các xã của Algeria 

đều có nhà thờ đạo hồi. Mỗi ngày, từ khoảng 3h sáng cho đến 10h đêm, các nhà 
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thờ 7 lần phát loa cầu kinh. Một bộ phận dân chúng, đến giờ đó thực hiện cầu 
kinh. Có thể cầu kinh tại nhà, đến nhà thờ hoặc ngay cả nơi làm việc, ngoài trời. 
Chiều thứ sáu hàng tuần, nhà thờ và dân chúng cầu kinh từ khoảng 13h đến 15h. 

Phần lớn phụ nữ ra đường đều trùm khăn, trừ một số ít thanh niên ở thành 
phố. Đa số phụ nữ Algeria, sau khi đã lấy chồng, ở nhà lo việc nội trợ, nuôi con 
nên các hoạt động bên ngoài như đi làm, buôn bán, chợ búa… phần lớn đều do 
đàn ông đảm nhiệm. Khi có việc cần có mặt cả nam và nữ (như hội họp, đám 
cưới, xếp hàng khám bệnh…), đàn ông ngồi riêng, phụ nữ ngồi riêng. 

Tính cách người Algeria 
Tính cách đặc trưng của đa phần người Algeria là "thích đơn giản, dễ làm".  

Do đó, khi làm việc, họ thường muốn vào đề ngay, làm việc nhanh gọn, thích cách 
trình bày hoặc những phương án dễ hiểu, dễ làm. Đối tác đến làm việc với 
Algeria, muốn có hiệu quả, phải chuẩn bị  chu đáo, sẵn sàng mọi thứ.  

Mối quan hệ công việc 
Các mối quan hệ nghề nghiệp không giống nhau tùy theo bạn làm việc với 

một doanh nghiệp Nhà nước hay tư nhân. Ngôn ngữ mang tính chính thức được 
sử dụng nhiều hơn tại các cơ quan, doanh nghiệp công. Địa vị, thứ bậc cũng rất 
quan trọng, vì vậy tại cuộc họp, người Algeria có thói quen nhắc đến cấp trên 
bằng cách sử dụng «Ngài», «Ông» (Monsieur) hoặc «Bà» (Madame) trước tên 
người đó dù có mặt hay không, nhất là trong giao thiệp với các chủ thầu người 
nước ngoài. 
22.2. Làm thế nào giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh 

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ quan trọng đối với doanh nghiệp nước ngoài 
muốn làm ăn tại Algeria. Tuy nhiên, khi kinh doanh tại thị trường này, bạn cũng 
nhận thấy những câu hỏi trực tiếp đôi khi nhận được những câu trả lời mang tính 
lảng tránh hoặc không rõ ràng. Do vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến cách 
biểu hiện và từ ngữ mà người đối thoại Algeria sử dụng. Nếu cần, bạn đừng ngần 
ngại đề nghị đối tác nhắc lại, nêu rõ suy nghĩ và giải thích trong trường hợp còn 
chưa chắc chắn. 

Một điểm quan trọng khác là cần tôn trọng cách thức. Để thông qua một ý 
tưởng, bạn cần gợi ý hơn là áp đặt vì người Algeria không thích bị ép buộc. 

Tặng quà 
Người Algeria rất thích được tặng quà lưu niệm, dù ở văn phòng làm việc 

hay khi gặp riêng. Điều này gây được thiện cảm vui vẻ trong quá trình tiếp xúc, 
làm việc với họ. Không nhất thiết phải tặng quà đắt tiền hoặc quá to. 

Tuy nhiên, khi bạn làm việc với một doanh nghiệp Nhà nước, nhất là khi 
tham gia vào một cuộc gọi thầu, tránh việc tặng quà vì có thể được hiểu là hành vi 
hối lộ. 

Quản lý xung đột 
Nhìn chung, người Algeria rất thích giữ thể diện trước tập thể. Họ không 

thích bạn công khai thể hiện sự tức giận hoặc có những bình luận tiêu cực về công 
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việc, thái độ của họ. Họ muốn bạn đưa ra những nhận xét mang tính riêng tư giữa 
hai người hơn. 

Trong môi trường nghề nghiệp, hiếm có chuyện đối đầu trực tiếp giữa hai 
người. Để thể hiện sự không hài lòng, ngôn ngữ không lời được người Algeria sử 
dụng nhiều hơn. Ngôn ngữ này có thể biểu hiện bằng nét mặt, sự tránh mặt hay 
giữ khoảng cách. Do vậy, cần phải chú ý đến những thay đổi đột ngột trong thái 
độ của họ. 

Sự hài hước trong kinh doanh 
Công việc kinh doanh là nghiêm túc nhưng chẳng có gì ngăn cản sự hài 

hước. Do vậy, có thể diễn giả bắt đầu cuộc họp bằng một câu pha trò để không khí 
đỡ căng thẳng. Người Algeria rất vui tính, hóm hỉnh. Họ luôn vui vẻ chào hỏi mọi 
người đi đường, kể cả khi đang lái xe chạy trên đường.  

Trong quá trình làm việc hay giao tiếp, họ luôn dí dỏm, tạo không khí cởi 
mở, thân thiện; rất nhiệt tình giúp đỡ người đi đường khi gặp khó khăn. 

Diễn biến cuộc họp 
Những bước chính trong một cuộc họp thành công: 

- Trước mỗi cuộc họp, bạn cần tăng cường gửi thư bằng fax (cách thức này 
vẫn có độ tin cậy cao tại Algeria nhất là trong các cơ quan Nhà nước) với phần 
đầu trang đề tên công ty bạn và nếu viết bằng tiếng Pháp càng tốt. Bên cạnh đó, 
cần gửi email và gọi điện thoại để ấn định, rồi xác nhận ngày, giờ chính xác, 
chương trình làm việc… 

- Nên gửi trực tiếp cho người đồng cấp vì người Algeria thường rất chú ý đến 
chức danh và thứ bậc. 

- Người được liên hệ mong muốn bạn dành nhiều thời gian cho họ hơn, do 
vậy, không nên vội vã và chỉ nói duy nhất về công việc. 

- Hãy chuẩn bị trả lời các câu hỏi về chất lượng, giá cả (nêu rõ bằng loại tiền 
gì), việc giảm giá, phương tiện vận tải, thời hạn… 

- Tận dụng để nêu ra những dẫn chứng, thành công của bạn, nhất là tại những 
nước trong cùng khu vực và những nước mới nổi, những dự án phát triển đã thực 
hiện, vv. 

- Người Algeria muốn được thuyết phục rằng sản phẩm của bạn được làm ra 
là để phục vụ họ, nên hãy giới thiệu rõ những lợi ích cũng như những thế mạnh 
của chúng. 

- Hãy chuẩn bị tài liệu và trang web về công ty và sản phẩm của bạn. Đừng 
quên kèm theo những dẫn chiếu và các chứng nhận. Những tài liệu thương mại 
của bạn nếu soạn thảo bằng tiếng Pháp thì càng tốt. 

Bữa ăn công việc 
Đạo Hồi không uống rượu, bia, không ăn thịt lợn. Do đó khi tiếp khách đến 

làm việc, họ thường chỉ tiếp nước chè, cà phê, hoặc nước khoáng. Các công ty, 
quan chức Algeria cũng hạn chế trong việc mời khách ăn uống. Tuy nhiên, để đáp 
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lễ xã giao hoặc xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, họ cũng tổ chức ăn uống hoặc 
chiêu đãi tại các nhà hàng hoặc khách sạn, nhưng không nhiều. 

Hẹn gặp làm việc 
- Trừ khi thân quen, việc hẹn làm việc phải được thực hiện trước bằng văn 

bản và thông thường được gửi bằng fax. 
Mặc dù người Algeria có xu hướng không quan tâm đến yếu tố thời gian, 

song bạn hãy nên đúng giờ, tránh đến muộn. Về giờ giấc các cuộc hẹn, nhìn 
chung các đối tác Algeria cũng tuân thủ đúng giờ. Tuy nhiên, một tình hình không 
kém phổ biến là họ hay đến muộn hoặc quên. Do đó, việc chờ đợi trong các cuộc 
hẹn tại Algeria là rất bình thường. Bù lại, nếu ta có việc đột xuất, bắt buộc phải 
đến muộn hoặc hoãn lại, họ cũng vui vẻ chấp thuận. 

- Bắt tay từng người lúc chào hỏi. Nếu bạn là một người đàn ông và đối diện 
là một phụ nữ, hãy để cho người đó chủ động bắt tay. Khi đã quen thân, người 
đồng giới thường hôn hai lần hoặc bốn lần lên má. Nam và nữ gặp nhau, chỉ bắt 
tay. 

- Nếu người đối thoại của bạn gọi bạn bằng tên thì hãy làm tương tự nhưng 
để người đó chủ động. 

- Hãy lắng nghe người đối thoại nói và không cắt lời họ. Tránh tỏ thái độ cao 
ngạo. 

- Luôn để lại danh thiếp nêu tên, chức vụ, số điện thoại (kể cả số di động), 
địa chỉ email và website của bạn. 

- Viết thư cảm ơn chủ nhà, tốt nhất là gửi fax về chất lượng buổi tiếp. Bạn 
cũng đừng ngạc nhiên nếu không nhận được câu trả lời bằng văn bản. 

- Không nên đặt câu hỏi mang tính cá nhân, ví dụ về thu nhập của người 
đồng cấp Algeria hoặc đề cập trực diện những vấn đề mang tính quan điểm như 
tôn giáo, chính trị. 

Đôn đốc công việc 
- Do đặc tính “từ từ’’ như đã nêu ở trên, khi quan hệ giao dịch, giải quyết 

công việc với người Algeria, ta phải hết sức kiên trì, bám sát đối tác và không 
ngần ngại nhắc nhở họ. 
23. Tìm kiếm và giao dịch với đối tác xuất nhập khẩu tại Algeria 

 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tìm kiếm đối tác qua các kênh như 
tham gia chương trình xúc tiến thương mại, dự hội chợ, triển lãm quốc tế, các diễn 
đàn doanh nghiệp, các cuộc giao thương trực tiếp, qua giới thiệu từ các cơ quan 
xúc tiến thương mại, Thương vụ và bạn hàng quen thuộc. Bên cạnh đó, có thể tìm 
thông tin thị trường, cơ hội kinh doanh, danh sách doanh nghiệp nhập khẩu các 
nước (trong đó có Algeria) trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài của Bộ 
Công Thương là http://vietnamexport.com/. 
 Tại Algeria cũng có các website tìm kiếm thông tin doanh nghiệp: 
 1/ Trang http://elmouchir.caci.dz/ của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Algeria giới thiệu danh bạ hơn 18.000 doanh nghiệp sở tại. 
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2/ Trang https://www.adresse-algerie.com/ của Trung tâm đăng ký kinh 
doanh Algeria giới thiệu thông tin khoảng 200.000 doanh nghiệp nước này. 

Ngoài ra còn có một số website của các công ty số liệu doanh nghiệp tại 
Algeria là:  

3/ https://www.pagesjaunes-dz.com/ 
4/ https://www.lespagesmaghreb.com/ 
5/ https://dz.kompass.com/ 
Trong thư chào hàng, giới thiệu, doanh nghiệp Việt Nam nên viết dưới dạng 

văn bản có đóng dấu với đầy đủ thông tin địa chỉ liên hệ kèm catalogue (Nếu thư 
viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt).  

Về chào giá sản phẩm, nên đưa ra mức giá hợp lý do thuế nhập khẩu vào 
Algeria khá cao trong khi khách hàng Algeria thường xuyên tham khảo giá của 
các nhà xuất khầu và trader quốc tế từ nhiều nước (chưa kể hàng nhập khẩu từ các 
nước thành viên EU và khối Ả rập còn được hưởng thuế ưu đãi do có FTA với 
Algeria). 

Cần kiên nhẫn trong thiết lập và duy trì quan hệ vì đối tác Algeria thường 
chậm trả lời, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ, trong tháng Ramadan hoặc vào ngày 
thứ sáu (cuối tuần).  

Khách hàng Algeria cũng chú trọng đến tiếp xúc trực tiếp, xem tận mắt sản 
phẩm nên việc doanh nghiệp xuất khẩu gửi hàng mẫu hay tham gia các hội chợ, 
triển lãm quốc tế tại Algeria trong giai đoạn đầu thường đem lại hiệu quả cao hơn. 

Tại Algeria, tình trạng lừa đảo qua mạng internet không phổ biến. Tuy 
nhiên, cũng cần thận trọng khi tìm kiếm bạn hàng online hoặc giao dịch với đối 
tác chủ động tìm đến doanh nghiệp Việt Nam qua website. Trước khi giao dịch, 
nên đề nghị đối tác cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, bản sao 
hộ chiếu, thẻ căn cước của người đại diện để khi cần, các cơ quan chức năng như 
Thương vụ có thể hỗ trợ tư vấn, xác minh. 

Phương thức thanh toán nên sử dụng L/C không hủy ngang có xác nhận của 
ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ hoặc nhờ thu chứng từ qua ngân hàng 
(DP at sight) trong đó đề nghị khách hàng trả trước (đặt cọc) ít nhất là 25% giá trị 
tiền hàng, không chấp nhận phương thức trả chậm. Có thể yêu cầu khách đặt cọc 
ngoài Algeria qua chi nhánh công ty hoặc người thân của khách hàng ví dụ ở 
Dubai hoặc châu Âu. Một biện pháp nữa là áp dụng giao hàng gối đầu với việc 
khách ứng tiền trước. 

Mặc dù chính phủ Algeria khuyến khích doanh nghiệp nước này nhập khẩu 
hàng hóa theo điều khoản FOB để sử dụng đội tàu trong nước, song do ngành vận 
tải của Algeria chưa phát triển nên khách hàng Algeria vẫn mua hàng theo giá 
CIF. 
24. Điều tra tư cách pháp nhân của các công ty Algeria  

Việc điều tra tư cách pháp nhân, khả năng tài chính hoặc uy tín của một 
công ty Algeria có thể được tiến hành thông qua các con đường sau đây: 
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- Trung tâm quốc gia đăng ký trước bạ Algeria CNRC (Centre National de 
Registre du Commerce), địa chỉ: Route national N° 24, 16120 Bordj El Kiffan–
Alger; Tél: +213 023.80.43.14/023.80.43.42/023.80.43.73; Fax: +213 
023.80.43.05 / 023.80.43.66; web: https://sidjilcom.cnrc.dz/. 

- Các Phòng Thương mại và Công nghiệp của Algeria (xem danh sách các 
PTM và CN ở phần cuối sách). 

Tuy nhiên tại đây, chúng ta cũng chỉ thu nhận được những thông tin cơ bản 
như tên chính thức công ty, ngày đăng ký, ngành nghề kinh doanh, tên giám đốc, 
địa chỉ liên hệ và số vốn pháp định. Việc tìm hiểu sâu thông tin doanh nghiệp, 
nhất là thông qua ngân hàng mà đối tác Algeria mở tài khoản là không được phép. 

- Liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria. 
25. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong xuất nhập khẩu 

Khi có phát sinh tranh chấp trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tư 
nhân, chính quyền Algeria không can thiệp về hành chính nếu được yêu cầu mà 
coi đó là hành vi dân sự, doanh nghiệp cần giải quyết theo điều khoản trong hợp 
đồng. Trong trường hợp đó, thông thường doanh nghiệp hai bên cần tiến hành hòa 
giải, nếu không được, có thể căn cứ vào điều khoản giải quyết tranh chấp trong 
hợp đồng thông qua trọng tài quốc tế hoặc tòa án. Tuy nhiên, việc kiện ra tòa, nhất 
là tại Algeria thủ tục thường kéo dài và phải trả chi phí cho luật sư khá tốn kém 
(phí làm đơn, dịch sang tiếng Ả rập, tiền công luật sư, theo đuổi vụ kiện…). Trong 
một số trường hợp, vụ kiện kéo dài đến 2-3 năm mà không mang lại kết quả. Do 
vậy, khi có phát sinh, trước tiên doanh nghiệp nên tự dàn xếp với khách hoặc liên 
hệ ngay với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng như Vụ Thị 
trường Châu Á-Châu Phi, Bộ Công Thương để được tư vấn, hỗ trợ, tránh để tình 
trạng kéo dài, nhất là khi hàng bị ách tại cảng, dẫn đến phát sinh chi phí lưu kho 
bãi tăng và hư hỏng hàng hóa. Theo quy định tại Algeria, hàng ở cảng quá 81 
ngày nếu không có thông báo của cơ quan chức năng như tòa án hoặc văn phòng 
luật sư thì có thể bị hải quan Algeria cho bán đấu giá. Nếu tranh chấp do lỗi của 
đối tác thì việc can thiệp, tác động của Thương vụ, Đại sứ quán và Bộ Công 
Thương Việt Nam có thể đem lại kết quả tích cực trong một số trường hợp. Để 
giảm bớt rủi ro, trước đó, doanh nghiệp nên đề nghị khách hàng Algeria đặt cọc từ 
25% giá trị lô hàng trở lên tùy theo loại mặt hàng.  
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Chương 5. NHỮNG THÔNG TIN THIẾT THỰC KHÁC 
 
1. Thủ tục xin visa vào Algeria 

Để vào Algeria, mọi cá nhân là người Việt Nam phải có hộ chiếu còn giá trị 
ít nhất 6 tháng cũng như visa nhập cảnh (trừ người mang hộ chiếu ngoại giao và 
công vụ được miễn visa theo Hiệp định đã ký giữa hai nước năm 1994). Để xin 
visa, cần đến Đại sứ quán Algeria tại Hà Nội, địa chỉ 13 Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, Việt (http://www.amb-algerie.vn).  

Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam đảm nhiệm việc làm thủ tục và cấp thị 
thực nhập cảnh vào Algeria cho người Việt Nam và người nước ngoài lưu trú tại 
Việt Nam. Những người xin visa phải cung cấp giấy chứng nhận nhà ở hợp pháp 
khi tiến hành làm thủ tục xin cấp thị thực. 
 Công dân Việt Nam được cấp miễn phí  thị thực nhập cảnh vào Algeria và 
ngược lại. 
1.1. Các loại giấy tờ cần nộp 

Mọi công dân xin cấp thị thực nhập cảnh vào Algeria phải đính kèm trong 
hồ sơ: 

- Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 06 tháng; 
- Bản khai xin cấp thị thực đã điền đủ và ký tên;   
- Một (01) ảnh chân dung màu, chụp gần nhất  (kiểu chụp làm hộ chiếu); 

 - Tài liệu hoặc giấy chứng nhận cư trú. 
Và các tài liệu bổ sung được nêu dưới đây, tùy thuộc vào loại thị thực được 

yêu cầu. 
1.2. Các loại giấy tờ nộp thêm theo loại thị thực 
 Thị thực du lịch: 

- Một phiếu xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc giấy chứng nhận của cơ 
quan du lịch nêu rõ hình thức và địa điểm của chuyến đi; 
 - Phiếu xác nhận đặt vé máy bay; 
 - Hợp đồng lao động tại Việt Nam kèm theo xác nhận ba tháng lương gần 
nhất có đóng dấu và xác nhận của cơ quan; 
 - Chứng minh tài chính. 
 Thị thực công tác: 

- Thư mời (bản gốc) của đối tác tại Algeria; 
- Hợp đồng lao động tại Việt Nam; 
- Xác nhận đặt phòng khách sạn; 
- Bản khai thông tin về nghề nghiệp. 
Thị thực lao động: 
- Hợp đồng lao động với công ty tại Algeria; 
- Giấy phép lao động tạm thời (trước khi có giấy phép lao động chính thức), 

được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền phụ trách lao động; 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 118 

- Giấy chứng nhận (bởi các cơ quan chuyên trách có thẩm quyền tương tự), 
theo đó tổ chức sử dụng lao động cam kết đảm bảo việc hồi hương của người lao 
động nước ngoài khi chấm dứt quan hệ lao động.  
 Thị thực văn hóa: Đơn xin được kèm theo một giấy mời tham dự một sự 
kiện hay một chương trình biểu diễn có tính chất văn hóa, khoa học, thể thao và 
các giấy tờ chứng nhận tài chính trong suốt thời gian lưu trú.  
 Thị thực báo chí: Hồ sơ bao gồm một văn bản yêu cầu viết tay nêu rõ hình 
thức của bài phóng sự được quay, có chữ ký của cơ quan báo chí sử dụng lao 
động, một bản khai đầy đủ hợp lệ xin cấp thị thực báo chí và một bản photocopie 
thẻ nhà báo. Thiết bị quay phim sẽ phải được thông báo tại địa điểm quay.  
 Thị thực quá cảnh: Đơn xin thị thực phải được hỗ trợ bằng giấy xác nhận 
đã nhận được thị thực nhập cảnh của quốc gia nơi đến và bản chứng minh tài 
chính. 
1.3. Phương thức nộp và rút hồ sơ 

Thời gian nộp hồ sơ xin thị thực chỉ được tiến hành từ 9h00 đến 11h30, từ 
thứ 2 đến thứ 5; thời gian trả hồ sơ từ 14h đến 16h từ thứ 2 đến thứ 5. 

Những người xin thị thực vào Algeria không lưu trú tại Hà Nội vẫn bắt 
buộc phải trình diện tại Đại sứ quán để nộp hồ sơ, Đại sứ quán không nhận mọi hồ 
sơ gửi qua đường bưu điện. 
2. Các quy định về nhập cảnh vào Algeria 
 Những vật dụng có thể mang theo : 
 Người nhập cảnh có thể mang vào Algeria những vật dụng mới hoặc đang 
dùng để sử dụng cá nhân trong chuyến đi một cách hợp lý. 
Chú ý : Việc đánh giá nhu cầu phụ thuộc vào hoàn cảnh của chuyến đi. Tuy nhiên, 
mọi mặt hàng nhập khẩu hay xuất khẩu với mục đích thương mại đều bị loại bỏ. 
 Người nhập cảnh có thể được : 

- Miễn thuế và phí, không cần khai báo hay làm thủ tục đối với các vật dụng, 
đồ dùng cá nhân hay cho gia đình với giá trị không vượt quá 50.000 đina Algeria - 
DZD (khoảng 357 USD). 

- Được miễn thuế với các điều kiện sau đây: 
+ Các vật dụng trong tình trạng mới; 
+ Giá trị không vượt quá 100.000 DZD (715 USD). 
+ Không nằm trong danh mục các mặt hàng không được miễn thuế. 

- Miễn thuế nhập khẩu khi mang theo 200 điếu thuốc lá hoặc 100 điếu xì gà 
nhỏ hoặc 50 điếu xì gà to hoặc 1 hộp 250 gr thuốc lá. 

- Miễn thuế với 2 lít rượu vang hoặc 1 lít rượu mạnh. 
- Miễn thuế khi mang 50 gr nước hoa nguyên chất hoặc ¼ lít nước hoa nồng 

độ nhẹ. 
Chú ý : Nội dung và số lượng các vật dụng mang theo không có tính thương 

mại nếu không sẽ bị loại khỏi danh mục miễn thuế. 
 *Trường hợp loại trừ: 
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 Các mặt hàng không được miễn thuế khi số lượng vượt quá nhu cầu của 
người nhập cảnh: 

 - Quần áo và phụ kiện quần áo; 
 - Đồ trang sức, lược, kẹp tóc và các mặt hàng tương tự; 
 - Thực phẩm cho người hoặc động vật; 
 - Trái cây tươi, khô hoặc đóng hộp; 
 - Đồ gỗ và các bộ phận (chương 94 biểu thuế hải quan); 
 - Lốp xe; 
 - Điện thoại di động. 

 Các mặt hàng bị cấm nhập cảnh : 
- Ma túy; 
- Vũ khí, đạn dược và các sản phẩm tương tự; 
- Linh kiện, phụ tùng cũ (chỉ được mang 1 đơn vị); 
- Hàng giả; 
- Đồng đina Algeria (DZD). Tuy nhiên, hành khách được phép mang theo 

tổng số tiền là 10.000 DZD nếu là người định cư tại Algeria; 
- Xe máy và xe đạp cũ; 
- Đồ gỗ cũ; 
- Tất cả các vật dụng làm tổn hại đến phong tục tập quán và đạo đức; 
- Quần áo cũ; 
- Hành lý không đi kèm theo người; 
- Mọi hàng hóa không kèm theo giấy phép theo quy định; 
- Cấm mang vào Algeria chứng khoán, nhất là cổ phần và trái phiếu do các 

doanh nghiệp Nhà nước hay tư nhân phát hành, tín phiếu ngân hàng, kho bạc. 
Các mặt hàng trong danh mục được luật pháp quốc tế bảo vệ: 

- Động vật có nguy cơ tuyệt chủng; 
- Cây trồng và hệ động, thực vật được bảo vệ; 
- Các tác phẩm nghệ thuật được xếp hạng và khảo cổ học; 
 Các mặt chịu các thủ tục hành chính đặc biệt : 
- Trang thiết bị nhạy cảm trong lĩnh vực viễn thông, hàng không, đường bộ 

và các trang thiết bị khác. 
Các hình phạt: 

 Hải quan cửa khẩu có thể cho lưu kho những vật dụng đã khai báo trong 
trường hợp : 

- Vượt ngưỡng miễn thuế được phép và hành khách không có tiền mặt để 
thanh toán thuế; 

- Không có giấy phép theo quy định; 
- Vượt qua ngưỡng thuế khoán (thuế trọn gói); 
- Hàng hóa có tính chất thương mại. 
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 Người nhập cảnh sẽ nhận được một phiếu lưu kho thời hạn 01 tháng để hợp 
thức hóa tình hình. Quá thời hạn này, các đồ vật sẽ được sung vào Kho bạc Nhà 
nước. 
 Người nhập cảnh không phải là người sống thường trú tại Algeria 
 Nếu đến tạm trú tại Algeria, người nhập cảnh có thể mang theo các đồ vật 
sử dụng cá nhân được miễn thuế tạm thời. 
 Phải khai báo ngoại tệ. Tờ khai báo ngoại tệ và hiện vật có giá trị được trao 
cho người nhập cảnh khi làm thủ tục và được yêu cầu kiểm tra lúc xuất cảnh. Do 
vậy, người nhập cảnh cần ghi rõ : 

- Các phương tiện thanh toán, tiền mặt và séc du lịch có thể đưa vào Algeria,  
không giới hạn tổng giá trị; 

- Đồ trang sức cá nhân bằng vàng, bạch kim hoặc bạc có trọng lượng không 
vượt quá 100 gr (nếu quá, sẽ phải thanh toán thuế); 

- Các đồ vật có giá trị khác. 
3. Các quy định khi xuất cảnh khỏi Algeria 
 Người xuất cảnh có thể mang theo các vật dụng cá nhân mà không cần làm 
thủ tục hải quan. 
 Trường hợp loại trừ chung: 

- Cấm mang ra ngoài Algeria chứng khoán, nhất là cổ phần và trái phiếu do 
các doanh nghiệp Nhà nước hay tư nhân phát hành, tín phiếu ngân hàng, kho bạc. 

- Xuất khẩu vàng vượt quá 150 gr. 
 Nếu người xuất cảnh chỉ tạm trú tại Algeria: 
 Những vật dụng nhập cảnh phải được tái xuất vào cuối thời gian lưu trú trừ 
trường hợp đưa vào tiêu thụ với điều kiện tuân thủ quy định hiện hành. Người 
xuất cảnh sẽ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu tờ khai ngoại tệ và đồ vật có 
giá trị cũng như phần ngoại tệ còn lại. 
 Nếu người xuất cảnh định cư lâu dài tại Algeria: 
 Cần phải xuất trình để Hải quan cửa khẩu kiểm tra: 

- Chứng nhận rút ngoại tệ; 
- Các phương tiện thanh toán đã khai báo hợp pháp không vượt quá 7500 

euro. 
- Các hiện vật có giá trị. 

 Việc kiểm soát này nhằm mục đích chống rửa tiền từ buôn bán bất hợp 
pháp, nhất là buôn lậu ma túy. 
 Do vậy, sẽ có một giấy chứng nhận các đồ vật, vật dụng có xuất xứ từ 
Algeria do Hải quan cửa khẩu cấp cho người xuất cảnh. Giấy chứng nhận này sẽ 
cho phép cơ quan nói trên nhận dạng khi người xuất cảnh trở lại Algeria. 
 4. Quy định về mang theo ngoại tệ khi xuất nhập cảnh 
 Được phép mang tiền mặt hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác 
bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, không bị giới hạn, với điều kiện đáp ứng được 
nghĩa vụ khai báo đối với tổng số tiền bằng hoặc cao hơn ngưỡng ấn định. 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 121 

 Hành khách có nghĩa vụ khai báo tại văn phòng hải quan cửa khẩu Algeria 
khi nhập cảnh và xuất cảnh tiền mặt hoặc mọi phương tiện thanh toán khác bằng 
ngoại tệ tự do chuyển đổi khi tổng số tiền bằng hoặc cao hơn 1000 euro. 
 Hành khách giữ lại tờ khai ngoại tệ do Hải quan cửa khẩu cấp. 
 Người nhập cảnh không cư trú thường xuyên tại Algeria có thể mang tiền 
hoặc mọi phương tiện thanh toán khác bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi đã nhập 
cảnh trước đó và không sử dụng tại nước này ra khỏi lãnh thổ Algeria trên cơ sở 
xuất trình cho Hải quan cửa khẩu tờ khai nhập khẩu tiền do Ngân hàng trung ương 
Algeria phát hành, thông qua một quầy ngân hàng trung gian được cấp phép 
và/hoặc một phòng đổi tiền ghi nhận các hoạt động đổi tiền thực hiện trong thời 
gian lưu trú tại Algeria. Tờ khai này chỉ có giá trị trong vòng 01 ngày. 
 Trong mọi trường hợp, những khách định cư hoặc không định cư khi xuất 
cảnh khỏi Algeria đều được phép mang ra khỏi nước này tổng số tiền tương 
đương 7500 euro, rút từ một tài khoản ngoại tệ mở tại Algeria. Số tiền này phải đi 
kèm với giấy phép đổi tiền của Ngân hàng Trung ương Algeria. 
 Việc xuất nhập khẩu đồng đina Algeria (DZD) : Chỉ những người cư trú tại 
Algeria mới được phép mang vào hay mang ra đồng tiền đina trong phạm vi 
10.000 DZD. 
 Việc không khai báo hoặc khai báo sai số tiền xuất nhập cảnh được xem là 
vi phạm, dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự như: 

- Phạt tù từ 2 đến 7 năm; 
- Phạt gấp đôi số tiền gian lận; 
- Tịch thu tiền và các phương tiện sử dụng gian lận 

5. Địa chỉ liên hệ của Hải quan Algeria 
 Trang web của Tổng cục Hải quan Algeria : www.douane.gov.dz 
 Ban lãnh đạo khu vực Algiers-Bộ phận đối ngoại sân bay: 
 Địa chỉ : 14, rue Amar Ali Dar el Beida - Alger 
 Tel : (+213)21 508475 / (+213) 21 508360 
 Email : alger_exterieur@douane.gov.dz 
6. Gọi điện thoại sang Algeria và danh bạ điện thoại 

Gọi điện từ Việt Nam sang Algeria: 00213 (mã nước Algeria) + số của 
tỉnh/thành phố (không có số 0) + 6 số của số điện thoại tương ứng 

Gọi điện trong nước Algeria: Số của tỉnh/thành phố (bao gồm số 0 ở đầu) + 
6 số của số điện thoại tương ứng. 
 Một vài số điện thoại hữu ích tại Algeria: 
 Tìm hiểu thông tin:    19 
 Khiếu nại:      18 
 Cảnh sát:      17 hoặc 1548 
 Bảo hộ dân sự (lính cứu hỏa)   14 
 Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp (SAMU):  16 
 Danh bạ điện thoại 
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Công ty viễn thông quốc gia Algerie Telecom công bố danh bạ điện thoại 
tất cả các số cá nhân trên trang web: http://www.algerietelecom.dz/fr/annuaire . 

Ngoài ra, có nhiều danh bạ tư nhân tập hợp thông tin các nhà chuyên nghiệp 
và các doanh nghiệp trong đó có các trang Pages Maghreb 
(www.lespagesmaghreb.com), Trang vàng (www.pagesjaunes-dz.com) và 
Kompass Algérie (www.dz.kompass.com).  
7. Dòng diện 

Các máy móc chạy điện sử dụng tại Algeria hoạt động trên dòng điện 220-
230 volt với ổ cắm kiểu châu Âu (loại C và loại F sát đất). Các loại máy móc của 
Mỹ và Canađa chỉ hoạt động được nhờ một bộ điều hợp nhìn chung không phải 
lúc nào cũng có sẵn trong các khách sạn. 
8. Giờ làm việc 

Các văn phòng tại Algeria mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 8h sáng đến 
16h30. Trong tháng Ramadan, thời gian làm việc được rút ngắn, nhịp độ chậm lại 
và giờ làm việc thay đổi (từ 9 đến 15h liên tục). Từ ngày 14/8/2009, Algeria áp 
dụng ngày nghỉ cuối tuần mới, là thứ sáu và thứ bảy. Ngoại trừ các khách sạn 
quốc tế, các nhà hàng và cửa hàng phần lớn đóng cửa vào thứ sáu (ngày đi cầu 
nguyện tập thể) ngay từ buổi trưa. Các doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ bưu điện 
vẫn mở cửa ngày thứ bảy từ 8h đến 12h trưa. 
9. Chênh lệch múi giờ 

Algeria theo giờ GMT + 1 cả năm. Như vậy, giờ tại Algeria chậm hơn Việt 
Nam 6h. Chẳng hạn, ở Algeria là 6 h sáng thì ở Việt Nam là 12 h trưa. 
10. Đường bay Việt Nam-Algeria 

Có nhiều chuyến bay nối Việt Nam với Algeria như Air France, Qatar 
Airways, Emirates, Turkish Airlines, Luthansa với giá vé khứ hồi dao động từ 
1200 USD đến 1700 USD. 
11. Chi phí tại thủ đô Algiers 
 Đi taxi từ sân bay quốc tế Alger đến trung tâm thành phố: 15-20 USD 
 Tiền ăn:    15 đến 40 USD/bữa 
 Tiền ở khách sạn:  90 đến 300 USD/đêm (tùy loại khách sạn) 
 Tiền taxi trong ngày:  70-100 USD 
12. Thanh toán tiền 

Phần lớn các giao dịch thông thường tại Algeria thực hiện bằng tiền mặt. 
Do vậy, bạn cần chuẩn bị tiền mặt, đổi sang tiền nội tệ (DZD) ngay tại sân bay. 
Bạn cũng có thể sử dụng thẻ thanh toán VISA hoặc MASTERCARD ở sân bay và 
trong các khách sạn lớn (Sheraton, Hilton, Sofitel…).  
13. Đi lại tại Algeria 

Để đi lại tại Algeria, nên thuê 01 chiếc taxi hoặc sử dụng dịch vụ thuê xe ô 
tô (Heetch, Yassir, Temtem,vv.). Nếu bạn phải đi đến tỉnh/thành phố khác bằng 
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máy bay (đây vẫn là một phương tiện giao thông an toàn) thì lưu ý, các tuyến bay 
nội địa thường bị chậm. 

Đối với các đoàn công tác của cơ quan Nhà nước hay Đại sứ quán các nước 
muốn đi thăm các tỉnh ngoài thủ đô Alger, cần phải có văn bản thông báo cho Bộ 
Ngoại giao nước này biết để thu xếp chương trình làm việc cũng như phối hợp, bố 
trí cảnh sát dẫn đường, bảo vệ đoàn tại địa phương. 
14. Hệ thống ngân hàng tại Algeria 

Hiện nay, hệ thống ngân hàng của Algeria gồm có 20 ngân hàng thương 
mại (bên cạnh Ngân hàng trung ương) và 08 cơ sở tài chính. Tuy nhiên, 99% trên 
1250 chi nhánh của các mạng lưới ngân hàng vẫn thuộc về các ngân hàng Nhà 
nước. 

Lĩnh vực ngân hàng đang có sự biến động thể hiện qua việc ngân hàng hóa 
mạnh hơn và các nghiệp vụ giao dịch cũng nhanh hơn. Việc hiện đại hóa cũng 
được đẩy nhanh thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức ngân 
hàng và tài chính quốc tế. Ngoài ra, kế hoạch phục hồi kinh tế và tư nhân hóa 
cũng tạo ra những cơ hội khác, nhất là trong ngành kỹ thuật tài chính, xây dựng về 
tài chính cho các dự án lớn và phát triển tài trợ kiểu thanh toán bù trừ hay vốn 
mạo hiểm. Mới đây, Ngân hàng trung ương Algeria đã ban hành các văn bản bảo 
đảm các quyền cho nhà đầu tư nước ngoài tại Algeria như được chuyển về nước 
các sản phẩm tài chính trong trường hợp thoái vốn. 

Lĩnh vực ngân hàng công nắm giữ một mạng lưới chi nhánh quan trọng, có 
kiến thức về các nghề nghiệp ngân hàng truyền thống và sở hữu đội ngũ nhân viên 
được đào tạo bài bản. Do vậy, các ngân hàng nước ngoài muốn đầu tư vào Algeria 
và mang đến công nghệ hiện đại có thể tìm thấy những cơ hội thiết lập quan hệ 
đối tác với những ngân hàng nhà nước của Algeria. 06 ngân hàng công của 
Algeria gồm Banque extérieure d’Algérie –BEA, Banque nationale d’Algérie – 
BNA, Crédit populaire d’Algérie – CPA, Banque de développement local – BDL,  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn- BADR và Caisse nationale 
d'épargne et de prévoyance -Cnep Banque. Số còn lại là các ngân hàng tư nhân 
nước ngoài hoặc có sự tham gia của nước ngoài. 

8 cơ sở tài chính gồm Société de refinancement hypothécaire, Société 
financière d'investissement, de participation et de placement - Spa (Sofinance), 
Arab Leasing Corporation (ALC), Maghreb Leasing Algérie (MLA), Caisse 
Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), Société Nationale de Leasing-SPA, 
Ijar Leasing Algérie-SPA và El Djazair Ijar-SPA. 

Các ngân hàng và cơ sở tài chính này đều là thành viên của Hiệp hội các 
ngân hàng và cơ sở tài chính Algeria (ABEF). 

 Danh sách 20 ngân hàng đang hoạt động tại Algeria  
 1/ Ngân hàng đối ngoại Algeria (Banque extérieure d’Algérie -BEA) 
 2/ Ngân hàng quốc gia Algeria (Banque nationale d’Algérie - BNA) 
 3/ Quỹ tín dụng nhân dân Algeria (Crédit populaire d’Algérie - CPA),  
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 4/ Ngân hàng phát triển địa phương (Banque de développement local-BDL) 
 5/ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Banque de 

l'agriculture et du développement rural -)  
 6/ Quỹ quốc gia về tiết kiệm và tương tế (Caisse nationale d'épargne et de 

prévoyance - Cnep Banque). 
 7/ Ngân hàng Al Baraka Algeria (Banque Al Baraka d’Algérie – chi nhánh 

ngân hàng Bahrain) 
 8/ Citibank N.A Algeria (chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ) 
 9/ Arab Banking Corporation-Algeria 
 10/ Natixis-Algérie 
 11/ Société Générale-Algérie (chi nhánh ngân hàng Pháp) 
 12/ Arab Bank PLC-Algeria (chi nhánh) 
 13/ BNP Paribas Al-Djazair 
 14/ Trust Bank-Algeria 
 15/ The Housing Bank For Trade And Finance-Algeria 
 16/ Gulf Bank Algérie 
 17/ Fransabank Al-Djazair 
 18/ Crédit Agricole Corporate et Investment Bank-Algérie 
 19/ H.S.B.C - Algeria (chi nhánh ngân hàng Anh)  
 20/ Al Salam Bank-Algeria (chi nhánh ngân hàng Bahrain). 

15. Tình hình phát triển thương mại điện tử tại Algeria 
Theo báo cáo thường niên của Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và 

phát triển năm 2021, Algeria đã tăng 29 bậc trên bảng xếp hạng thế giới về thương 
mại điện tử, từ vị trí 109 lên vị trí 80, đứng thứ 4 tại châu Phi. Algeria nằm trong 
số 4 quốc gia có bước tiến mạnh nhất trên thế giới về thương mại điện tử bên cạnh 
Braxin (10 bậc), Ghana (20 bậc) và Lào (11 bậc). Báo cáo này dựa vào việc phân 
loại một loạt các chỉ số, nhất là phổ cập khả năng tiếp cận internet, an ninh mạng, 
hội nhập tài chính và độ tin cậy của các dịch vụ bưu điện theo xếp hạng của Liên 
minh bưu chính toàn cầu. 

Algeria đang trong giai đoạn chuyển tiếp và khám phá thương mại điện tử-
một dịch vụ mua bán trực tuyến dần phổ biến tại nước này tỷ lệ với việc phát triển 
internet và các startups trong những năm qua. Với 22 triệu người Algeria được kết 
nối mạng, tầng lớp trung lưu năng động, việc sử dụng công nghệ mới ngày càng 
tăng và giới trẻ có năng lực trong lĩnh vực này, đây được xem là mảnh đất màu 
mỡ để các doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển trên cơ sở niềm tin của 
khách hàng.  

Theo ông Ahmed Tibaoui, Tổng giám đốc của Trung tâm thương mại thế 
giới Alger (WTC Algiers), Algeria hiện vẫn còn chậm trễ so với những nước khác 
trong lĩnh vực này nhưng có thể khắc phục trong thời gian ngắn vì đã có đủ những 
công cụ cần thiết. Tuy nhiên, ông Tibaoui cũng thừa nhận việc phát triển thị 
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trường thương mại điện tử có thể đụng chạm đến lợi ích của một số bên do lo ngại 
về sự công khai trong các giao dịch. 

Việc bán hàng online thời gian qua phát triển mạnh tại Algeria và được 
cộng đồng mạng internet đánh giá cao, nhất là nhờ sự dễ dàng sử dụng (qua điện 
thoại di động hoặc website), sự nhanh chóng và hiệu quả tối ưu. Đặc biệt, kể từ 
sau khi đại dịch Covid 19 bùng phát từ đầu 2020, các trang bán hàng online đã 
ngày càng phát triển, hiện lên tới con số 105.  

10 trang web bán hàng nổi tiếng nhất tại Algeria 
1/ https://www.ouedkniss.com,  là trang mạng bán hàng trực tuyến của 

Algeria được người tiêu dùng nước này lựa chọn đầu tiên. 
2/ Trang www.facebook.com/marketplace. Với việc dễ sử dụng, cộng đồng 

mạng tại Algeria có thể mua bán đồ cũ, mới trên trang này 
3/ Jumia & Jumia Food, là trang bán hàng của một doanh nghiệp Nigeria 

hiện diện tại châu Phi, thu hút nhiều nghìn người Algeria và đứng thứ 03 trong 
bảng xếp hạng các trang mạng bán hàng tại quốc gia Bắc Phi này. Jumia là một 
nền tảng trực tuyến nổi tiếng của Nigeria và là một doanh nghiệp thương mại điện 
tử, được biết đến với việc cung cấp nhiều loại sản phẩm trong danh mục thời 
trang, trò chơi, điện tử, sức khỏe và sắc đẹp, v.v. Ngày nay Jumia nhận vận 
chuyển hàng tại hơn 10 quốc gia của Châu Phi như Nigeria, Ai Cập, Kenya, 
Algeria, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Ghana, Morocco, Tanzania, Senegal, Tunisia 
và Uganda. 

4/ Temtem One. Mặc dù chiến lược marketing không rầm rộ song trang 
mạng bán hàng này cho phép người truy cập tiếp cận tất cả các sản phẩm trên 
quầy hàng của những siêu thị lớn nhỏ tại Algeria. 

5/ Yassir Market. Với việc tăng cường hoạt động tiếp thị, Yassir Market là 
một trang mạng mua bán mới liên quan đến các giao dịch hàng hóa, dịch vụ 
online. 

6/ Batolis. Đây cũng là một trong những website tiên phong trong việc bán 
hàng online tại Algeria, giới thiệu cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp một 
loạt các sản phẩm, trong đó có những mặt hàng mới nhất. 

7/ Alger-Bazar. Là một trang bán hàng trên mạng 100% của Algeria, cung 
cấp các sản phẩm có chất lượng với giá tốt nhất gồm cả dịch vụ giao tại nhà. 

8/ Algérie Store. Là một nền tảng bán hàng trên mạng cho phép người dùng 
có thể truy cập rất nhiều các cửa hàng trực tuyến giới thiệu các sản phẩm chất 
lượng. 

9/ Negdilek. Là một nền tảng bán hàng trên mạng có được thành công lớn 
trong thời gian qua. Thực chất đây là một siêu thị trực tuyến với dịch vụ giao tại 
nhà với rất nhiều sản phẩm chất lượng. 

10/ Algérie Market. Là một nền tảng bán hàng trên mạng thành lập năm 
2016, thực chất đây là một đại siêu thị trực tuyến dành cho người Algeria muốn 
mua sắm online với giá ưu đãi, kèm theo giảm giá, chiết khấu sản phẩm. 
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Về thương mại điện tử xuyên biên giới, ngoài sàn giao dịch Jumia của 
Nigeria có mặt tại Algeria, thì các nền tảng nổi tiếng như Amazon, Alibaba chưa 
mở văn phòng đại diện tại thị trường này. Người tiêu dùng Algeria có thể đặt mua 
hàng trên các sàn Amazon, Ebay và thuê dịch vụ chuyển phát nhanh từ Pháp về 
Algeria. Còn doanh nghiệp nhập khẩu của Algeria có thể tìm kiếm nhà cung cấp 
trên các website bán hàng Amazon, Alibaba…  
16. Hệ thống phân phối tại Algeria 

Mặc dù thị trường phân phối từ lâu do các doanh nghiệp nhà nước thống trị, 
song các cửa hàng truyền thống cũng đã được tiếp sức bởi một mạng lưới tương 
đối phát triển chủ yếu là bán buôn và bán lẻ. 

Các doanh nghiệp tư nhân kiểm soát thị trường phân phối tới 95% với sự 
tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư châu Âu. Những cửa hàng bán đồ gia vị và 
siêu thị mini hiện diện trên toàn lãnh thổ Algeria. Các hệ thống phân phối hiện đại 
mới chỉ chiếm 3% tổng doanh thu bán hàng thường niên. 

Algeria là nhà nhập khẩu hàng đầu về thực phẩm tại châu Phi và ngành 
công nghiệp thực phẩm có vị trí lớn thứ hai sau dầu lửa. Theo Euromonitor 
International, Algeria đứng thứ ba thế giới về nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa. EU 
là đối tác thương mại quan trọng, chiếm 53% trao đổi thương mại của quốc gia 
Bắc Phi này với thế giới. 

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư vẫn chỉ ra những thách thức thương mại như sự 
thiếu ổn định về quy định đầu tư, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thời hạn 
thông quan và sự tham gia của nền kinh tế không chính thức. Giai đoạn 2009-
2010, Algeria đã biểu quyết nhiều luật trong đó áp đặt quy định phía Algeria phải 
nắm giữ 51% vốn đầu tư khi có sự tham gia của nước ngoài. Vì vậy, tập đoàn 
Carrefour của Pháp đã xem xét lại kết hoạch phát triển các đại siêu thị tại Algeria. 
Năm 2006, doanh nghiệp này dự định xây dựng 18 cửa hàng nhưng đến năm 2011 
đã rút lui. Mãi tới năm 2015, Carrefour mới mở lại một đại siêu thị đặt tại trung 
tâm thương mại «City Center» tại Mohammadia, ngoại ô của Alger. 

Về thị phần, lĩnh vực phân phối tại Algeria chia làm nhiều phân đoạn trong 
đó có số lượng lớn các cửa hàng gia vị độc lập và người bán không chính thức rất 
khó cho việc thống kê. Algeria có hệ thống phân phối bao gồm doanh nghiệp Nhà 
nước và doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu bán buôn 
thực phẩm, dược phẩm và vật liệu công nghiệp nhập khẩu mặc dù một số doanh 
nghiệp tư nhân cũng rất tích cực trong các lĩnh vực này. Về bán lẻ, phần lớn các 
nhà phân phối là doanh nghiệp tư nhân bao gồm cả những người buôn bán không 
chính thức tại các cửa hàng, quầy bán nhỏ. 

Theo thống kê của Bộ Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria, Algeria 
có 1415 cửa hàng bán lẻ, 38 đại siêu thị và 232 siêu thị. 

Ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria 
cho biết năm 2020, Algeria triển khai kế hoạch mở thêm các siêu thị lớn nhằm tạo 
việc làm, cho phép thúc đẩy và điều tiết giá các mặt hàng sản xuất trong nước.  
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Để bảo vệ người tiêu dùng, Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu 
của Algeria khẳng định, không có sản phẩm trong nước hay nhập khẩu nào được 
đưa ra thị trường mà không có giấy phép của 1 trong 43 phòng kiểm soát trên toàn 
quốc trong đó 28 phòng kiểm tra đang hoạt động. 

Biện pháp này nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho người tiêu 
dùng và đạo đức trong hoạt động thương mại tại Algeria. 
16.1. Danh sách các siêu thị 

Nằm ở các thành phố lớn, các siêu thị tại Algeria cung ứng những sản phẩm 
thông thường có giá tốt đồng thời bày bán một ít sản phẩm nhập khẩu thường khá 
đắt đỏ. 

Tầng lớp trung lưu tại Algeria có xu hướng đến mua sắm tại các siêu thị lớn 
và trung bình, nhất là các siêu thị Ardis, Numidis (Unos) và Carrefour. 

Ardis 
Là đại siêu thị thuộc tập đoàn Arcofina của gia đình Rahim. Ardis được mở 

lần đầu tiên tại Mohamadia, ngoại ô Alger vào năm 2012. Siêu thị thứ hai cùng 
loại được khai trương năm 2016 tại Bir El Djir, tỉnh Oran. Tập đoàn Arcofina có 
tham vọng mở 19 đại siêu thị trên toàn lãnh thổ Algeria. 

Đại siêu thị Ardis tại Alger mở tất cả các ngày trong tuần từ 9h đến 24h 
đêm. Siêu thị này có bãi đỗ xe ngoài trời trên 5000 chỗ. Tại đây còn có 49 cửa 
hàng (trong đó có nhiều thương hiệu của Pháp và quốc tế), 5 nhà hàng và 01 công 
viên vui chơi. Ardis cũng tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng mua sắm trực 
tuyến. 

Đại siêu thị Ardis thứ hai tại thành phố Oran cũng mở cửa tất cả các ngày 
trong tuần từ 9h sáng đến 24h đêm. Siêu thị này có tổng diện tích gần 20.000m2 
trong đó có 4000 m2 là mặt bằng thương mại, khoảng 20 cửa hàng với diện tích 
1300m2 và cũng có 02 không gian dành cho ăn uống. Siêu thị có bãi đỗ xe ô tô 
600 chỗ. 

NUMIDIS 
Numidis còn nổi tiếng với thương hiệu UNO, là một chi nhánh của Tập 

đoàn Cevital chuyên về lĩnh vực phân phối, có mặt tại nhiều vùng của Algeria. 
Numidis đã phát triển hệ thống phân phối trên cả nước với một chuỗi các cửa 
hàng format khác nhau như siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện ích nhằm đáp 
ứng một cách tốt nhất nhu cầu của mọi khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
cuộc sống hàng ngày của các gia đình. 

UNO là chuỗi đại siêu thị đầu tiên và lớn nhất tại Algeria. UNO không 
ngừng phát triển kể từ khi thành lập năm 2007 và cũng đã mở các cửa hàng tiện 
ích. Năm 2016, UNO đã khai trương đại siêu thị lớn thứ 5 tại tỉnh Sétif với tổng 
diện tích bán hàng 5000m2. 

UNO có tổng biên chế 1800 người, sở hữu 5 đại siêu thị, 1 siêu thị, 16 siêu 
thị mini trên đường cao tốc và 1 cửa hàng tiện ích với 50.000 mã sản phẩm bày 
bán. 
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 CARREFOUR 
Carrefour mới mở 02 đại siêu thị tại Algeria. Siêu thị thứ nhất nằm ở xã 

Mohammadia, ngoại ô thủ đô Alger vào năm 2015 với diện tích 4000m2, có bãi 
xe và mở cả tuần. Carrefour có rất nhiều sản phẩm chất lượng với tất cả các dịch 
vụ hiện đại, phục vụ hoạt động mua sắm nhiều mặt hàng thực phẩm (hàng tươi 
sống, hàng tiêu dùng, sản phẩm địa phương…) và hàng phi thực phẩm (quần áo, 
điện tử, trang trí, trồng trọt…). 

Đại siêu thị này có 24 quầy thanh toán trong đó 01 quầy cho khách mua 
dưới 10 mặt hàng, 01 quầy ưu tiên cho người tàn tật và phụ nữ có mang. 

Siêu thị thứ hai nằm ở tỉnh Bordj-Bou-Arreridj, cách thủ đô Alger 200 km. 
Khai trương tháng 11/2020, Carrefour này có diện tích 6500 m2, 30 quầy thanh 
toán. Ngoài tiền mặt, khách có thể thanh toán bằng thẻ. Siêu thị có 1 bãi đỗ xe và 
sử dụng 400 lao động trực tiếp và gián tiếp. 

Thương hiệu Carrefour tại Algeria do công ty phân phối H.D.A khai thác. 
Đây là công ty được thành lập trong khuôn khổ đối tác giữa Quỹ đầu tư Algeria-
Saudi Arabia (ASICOM) và Tập đoàn UTIC của Tunisia (khai thác thương hiệu 
Carrefour tại Tunisia). 
16.2. Danh sách các trung tâm thương mại lớn 

Trung tâm thương mại Bab Ezzouar  
Khai trương năm 2010, Trung tâm thương mại Bab Ezzouar thuộc sở hữu 

của Công ty các trung tâm thương mại Algeria (SCCA) trong đó tập đoàn Thụy Sĩ 
Valartis nắm giữ 38,7% số vốn. Trung tâm nằm không xa sân bay quốc tế Alger, 
bao gồm 100 cửa hàng, có tổng diện tích 45.000 m2 không gian thương mại và 
20.000 m2 làm văn phòng. Trong trung tâm thương mại còn có đại siêu thị UNO 
của tập đoàn Cevital với diện tích 7.200m2. Có thể tìm thấy tại đây nhiều thương 
hiệu quốc tế như Benetton, Lacoste, Jules, Geox, Nike, Sergent Major, Zara…. 
Với số vốn đầu tư 58 triệu euro, trung tâm thương mại Bab Ezzouar sử dụng hơn 
1000 lao động trực tiếp và gián tiếp. 

City Center à Alger 
Khai trương năm 2015, City Center là một trung tâm thương mại nằm tại xã 

El Mohammadia, ngoại ô thủ đô Alger, xây dựng trên diện tích 32.000m2, có một 
bãi đỗ xe ô tô 750 chỗ. Đây là nơi mua sắm và vui chơi với 35 thương hiệu chủ 
yếu về dệt may và nhà hàng như Benetton, Mango, US Polo, Jules, Camaïeu... Tại 
đây còn có siêu thị Carrefour, rộng 6000m2 mở cửa từ 9h đến 23h hàng ngày. 

Benaknoun Shopping Center 
Khai trương năm 2019, Benaknoun Shopping Center là một trung tâm 

thương mại gồm 40 cửa hàng khai thác bởi các thương hiệu lớn quốc tế, 5 nhà 
hàng, 1 siêu thị, 3 tầng hầm để xe ô tô với công suất khoảng 400 chiếc. Với diện 
tích 10.000m2, trung tâm thương mại hai tầng này thuộc công ty TNHH 
SOTEDCO. 

Trung tâm thương mại Garden City  
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Nằm ở Cheraga, ngoại ô Alger, Garden City khai trương năm 2021 là trung 
tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Algeria. Trung tâm được xây dựng trên 
diện tích 27.126m2, có 50 cửa hàng giới thiệu 120 thương hiệu (thời trang quốc 
tế, thực phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ) cùng 28 nhà hàng và một bãi đỗ xe 690 chỗ.  

Ngoài giới thiệu các thương hiệu quốc tế như Zara, Maisons du Monde, 
Kiko, Stradivarius, Mango, Kiko, Yves Rocher… trung tâm thương mại này còn 
là nơi giới thiệu các sản phẩm của Algeria. 

Chuỗi trung tâm thương mại Ritajmal 
Khánh thành đầu năm 2015 tại thành phố Oran, trung tâm thương mại 

Ritajmal là sản phẩm đầu tiên của chuỗi các trung tâm thương mại thuộc liên 
doanh giữa hai công ty SCS và Maxipower được xây dựng trên diện tích 6000m2. 
Ngoài bán tất cả các mặt hàng, trung tâm còn bao gồm một không gian giải trí và 
thư giãn, vườn trẻ, không gian mua sắm, bãi đỗ xe và không gian ăn uống. 

Trung tâm thương mại Ritajmal thứ hai đã mở cửa tại thành phố Béjaia vào 
tháng 5/2017 có diện tích 5900m2, trang bị các cơ sở vật chất giống như tại Oran 
với mục tiêu đáp ứng nhu cầu các gia đình, người lớn và trẻ em.  
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Đại sứ quán 
Algeria tại Việt 
Nam 

13 Phan Chu Trinh, Hà 
Nội 

(8424)39332151 
(8424)38260830  

ambassade@amb-
algerie.vn; 
consulaires@amb-
algerie.vn;   
visas@amb-
algerie.vn; Web: 
www.amb-Algerie.vn  

Bộ Công Thương 
Việt Nam 
(Vụ Thị trường 
Châu Á-Châu 
Phi) 

54 Hai Bà Trưng - Hà Nội (04) 22 20 5479 
(04) 22205517 

VAP@moit.gov.vn  
https://moit.gov.vn/  

Bộ Ngoại giao và 
Cộng đồng người  
Algeria ở nước 
ngoài 

93 Plateau des Anassers, 
Kouba, Alger, Algérie 

+21321504545 http://www.mae.gov.d
z/ 
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Bộ Thương mại 
và Xúc tiến Xuất 
khẩu Algeria 

Cité Zerhouni Mokhtar El-
Mohammadia (Ex. les 
Bannaniers), 
Mohammadia, Alger, 
Algérie 

+213 21890074 
+213 21890034 
 

contact@commerce.g
ov.dz 
www.commerce.gov.
dz  

Bộ Công nghiệp 
Algeria 

2, rue Ahmed Bey, 
Immeuble Les Colisées, 
Bougara, El Biar, 
16000, Alger 

+21321239388 www.industrie.gov.dz 

Bộ Năng lượng 
và Mỏ Algeria 

Tour A, Val 
d'Hydra, Alger 

+213 21488526 www.energy.gov.dz 

Tổng cục Hải 
quan Algeria 

Rue Docteur Saâdane, 
Alger 

+213 23501186 
+213 23501180 

www.douane.gov.dz 

Cục Xúc tiến 
Ngoại thương 
Algeria (Algex) 

 Route nationale N° 5, 
Cinq maisons El 
Mohamadia, Alger, 
Algerie 

+213 23838789 
+213 23838718 

info@algex.dz     
www.algex.dz 

Phòng Thương 
mại và Công 
nghiệp Algeria 
(CACI) 

6 Bd. Amilcar – Cabral, 
Place des Martyrs, Alger 

+21321964232 
+21321967070 

infos@caci.dz 
www.caci.dz 

Diễn đàn các chủ 
doanh nghiệp 
(FCE) 

Impasse, Rue Sylvain 
FOURASTIER, El 
Mouradia 16209 

+21321690719 
+21321690716 

info@fce.dz 
www.fce.dz  

Câu lạc bộ các 
chủ doanh nghiệp 
và các nhà công 
nghiệp Blida 
(CEIMI) 

Club Hippique, Avenue 
Kritli Mokhtar - 09000 
Blida - Algérie 

+21325225470/9
4 
+21325225471  

contact@ceimi.org 
https://www.facebook
.com/Club.des.Entrep
reneurs.et.Induriels/  

Trung tâm quốc 
gia đăng ký trước 
bạ (CNRC) 

Route Nationale N° 24 
Lido Bordj El Kiffan 
Alger BP N° 18, 16120 
Algérie 

+213 23804314 
+213 23804305 

https://sidjilcom.cnrc.
dz/  

Cơ quan quốc gia 
Phát triển và Đầu 
tư (ANDI) 

 27, rue Mohamed 
Merbouche Hussein-Dey 
(Siège du CNAT) ALGER 

+213 21773262 
+213 21773257 

information@andi.dz 
https://andi.dz/  

 
18. Danh sách các Phòng Thương mại và Công nghiệp tại Algeria 

Tại Algeria, Phòng Thương mại và Công nghiệp thuộc Bộ Thương mại và 
Xúc tiến xuất khẩu nước này quản lý. Tại mỗi tỉnh, thành đều có Phòng Thương 
mại và Công nghiệp địa phương. Chủ tịch, các Phó chủ tịch Phòng TM và CN đều 
là các doanh nghiệp. Trong cơ cấu tổ chức các Phòng TM và CN có chức danh 
Giám đốc, đại diện cho Nhà nước. 
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1/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (Chambre Algérienne de 
Commerce et d'Industrie) 
Địa chỉ: Palais consulaire 6,Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger. BP 100 Alger 
1er novembre. Place des Martyrs.Alger 
Tél.: (+213) 021.96.42.32/ 021.96.66.66 
Fax: (+213) 021.96.70.70 
Site Web: http://www.caci.dz; Email: infos@caci.dz 

 
2/ Phòng Thương mại và Công nghiệp ZIBANS (Chambre de Commerce et 
d'Industrie ZIBANS) 
Địa chỉ: 2 Rue Khamla Brahim.BP 1647.Biskra 
Tél.: (+213) 033.52.06.92 
Fax: (+213) 033.52.07.42 
Site Web: http://www.ccizibans.dz 
Email:  ccideszibans@yahoo.fr 
 
3/ Phòng Thương mại và Công nghiệp KSAL (Chambre de Commerce et 
d'Industrie KSAL) 
Địa chỉ: Rue de la LIBERTE AIN EL MAHBOULA. BP 153 POSTE HAMIDI 
BOULANOUAR El Bayadh 
Tél.: 049.61.29.47 
Fax: 049.61.29.49 
Email: cci.ksal@gmail.com 
 
4/ Phòng Thương mại và Công nghiệp ESSOUHOUB  (Chambre de Commerce 
et d'Industrie ESSOUHOUB) 
Địa chỉ: EX SIEGE DJS A COTE DE LA SALLE EL NASR.Naama 
Tél.: 049.59.01.74 
Fax: 049.59.01.74 
Email: cciessouhoub@gmail.com 
 
5/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TITTERI (Chambre de Commerce et 
d'Industrie TITTERI) 
Địa chỉ: 02, Rue des frères Benterkia.BP 711.Médéa 
Tél.: 025.58.53.28 / 025.58.41.57 / 0560.79.18.48 
Fax: 025.58.39.61 
Site Web: http://www.cci-titteri.dz 
Email: ccititteri@yahoo.fr 
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6/ Phòng Thương mại và Công nghiệp DAHRA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie DAHRA) 
Địa chỉ: Palais Consulaire, 1, Av Benyahia Belkacem.BP 99.Mostaganem 
Tél.: 045.41.30.40 
Fax: 045.41.30.41 
Site Web: http://www.ccidahra.com 
Email: contact@ccidahra.com 
 
7/ Phòng Thương mại và Công nghiệp OASIS (Chambre de Commerce et 
d'Industrie OASIS) 
Địa chỉ: Centre commercial OUARGLA BP 448.Ouargla 
Tél.: 029.70.15.22 
Fax: 029.70.15.22 
Email: ccioasisogx@gmail.com 
 
8/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SOUF (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SOUF) 
Địa chỉ: Cite 08 mai 1945 El-Oued 
Tél.: 032.12.35.60 
Fax: 032.12.35.61 
Site Web: http://www.ccisouf.com 
Email: ccisouf27@gmail.com, ccisoufrochdi@yahoo.com 
 
9/ Phòng Thương mại và Công nghiệp M’ZAB (Chambre de Commerce et 
d'Industrie M’ZAB) 
Địa chỉ: 25, Avenue du 1er novembre 1954.BP 5180.Ghardaia 
Tél.: 029.23.32.74 
Fax: 029.23.32.74 
Email: cci.mzab@yahoo.fr 
 
10/ Phòng Thương mại và Công nghiệp M'ZI (Chambre de Commerce et 
d'Industrie M'ZI) 
Địa chỉ: Cité 38 logements.Route nationale n°1.BP 3309.Laghoaut 
Tél.: 029.11.26.23 
Fax: 029.11.20.74 
Site Web: http://www.cci-mzi.com.dz 
Email: cci-laghouat@hotmail.fr 
 
11/ Phòng Thương mại và Công nghiệp AURES (Chambre de Commerce et 
d'Industrie AURES) 
Địa chỉ: Cité 1000 logements AADL Bouzourane (à coté de la DAS) Batna 
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Tél.: 033.28.16.16 
Fax: 033.28.16.50 
Site Web: http://www.cci-aures.dz 
Email: cci_aures@cci-aures.dz 
 
12/ Phòng Thương mại và Công nghiệp BENI HAROUN (Chambre de 
Commerce et d'Industrie BENI HAROUN) 
Địa chỉ: Cité Boutout.BP 240.Mila 
Tél.: 031.47.33.58 / 031.47.33.56 
Fax: 031.47.33.57 
Site Web: http://www.cci-beniharoun.com 
Email: ccommila@yahoo.fr 
 
13/ Phòng Thương mại và Công nghiệp ZACCAR (Chambre de Commerce et 
d'Industrie ZACCAR) 
Địa chỉ: Cite Administrative Rue 19 Mars Ain defla 
Tél.: 027.50.45.78 
Fax: 027.50.45.78 
Site Web: http://www.ccizaccar.com 
Email: ccizaccar44@yahoo.fr 
 
14/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TAFNA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie TAFNA) 
Địa chỉ: 1, Avenue El Yebdri Mansour.Tlemcen 
Tél.: 043.41.12.06 
Fax: 043.41.12.07 
Site Web: http://www.ccitafna.com 
Email: contact@ccitafna.dz 
 
15/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MEZGHENA 
(Chambre de Commerce et d'Industrie MEZGHENA) 
Địa chỉ: 32, Capitaine Menani (ex Messonnier) 
Tél.: 021.66.58.95 / 0770.68.69.64 
Fax: 021.66.58.96 
Site Web: http://www.cci-mezghena.dz 
Email: ccimezghenaalger@gmail.com 
 
16/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SAHEL (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SAHEL) 
Địa chỉ: Cité 392 logements,Bâtiment n°18 (sous sol), entrée"D" BP n°33 M . 
Boumerdès 
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Tél.: 024.79.72.70 
Fax: 024.79.72.69 
Site Web: http://www.cci-sahel.dz 
Email: cci-sahel@caci.dz 
 
17/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MITIDJA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie MITIDJA) 
Đia chỉ: Boulevard Colonel Lotfi.Blida 
Tél.: 025.21.55.18 
Fax: 025.21.55.28 
Site Web: http://www.cci-mitidja.com 
Email: ccimitidja.20@gmail.com 
 
18/ Phòng Thương mại và Công nghiệp CHENOUA (Chambre de Commerce 
et d'Industrie CHENOUA) 
Địa chỉ: Hai 60 logements participatif (en face du marché couvert ).Tipaza 
Tél.: 024.37.00.90 
Fax: 024 .37.01.00 / 024.37.37.37 
Site Web: http://www.cci-tipaza.org 
Email: contact.ccichenoua42@gmail.com 
 
19/ Phòng Thương mại và Công nghiệp OULED-NAIL  
(Chambre de Commerce et d'Industrie OULED-NAIL) 
Địa chỉ: Cité Mohamed Boudiaf.Djelfa 
Tél.: 027.92.31.58 
Fax: 027.92.34.26 
Site Web: http://cciondjelfa.com 
Email: cci-oulednail@caci.dz 
 
20/ Phòng Thương mại và Công nghiệp EL-HODNA (Chambre de Commerce 
et d'Industrie EL-HODNA) 
Địa chỉ: Centre Commercial de M'SILA.BP 461.M’slia 
Tél.: 035.35.97.75 
Fax: 035.35.97.76 
Email: ccihodna@gmail.com 
 
21/ Phòng Thương mại và Công nghiệp DJURDJURA (Chambre de 
Commerce et d'Industrie DJURDJURA) 
Địa chỉ: Rue des frères Atmene, n°16.BP 450.Tizi Ouzou 
Tél.: 026.20.18.37 
Fax: 026.20.21.28 
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Site Web: http://www.ccidjurdjura.com 
Email: cci.djurdjura@yahoo.fr 
 
22/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TIKJDA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie TIKJDA) 
Địa chỉ: Cité 130 logements Bt n°7.Bouira 
Tél.: 026.73.91.91 / 026.73.91.40/30 
Fax: 026.73.91.91 
Site Web: http://www.cci-tikjda.dz 
Email: cci.tikjda@gmail.com 
 
23/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SOUMMAM (Chambre de Commerce 
et d'Industrie SOUMMAM) 
Địa chỉ: Bloc Administratif.Béjaia 
Tél.: 034.12.98.00 / 034.12.98.01 / 034.12.97.97 
Fax: 034.12.98.00 / 034.12.98.01 / 034.12.97.97 
Site Web: http://www.ccisoummambejaia.org 
Email: ccishail@gmail.com 
 
24/ Phòng Thương mại và Công nghiệp EL-HIDHAB (Chambre de Commerce 
et d'Industrie EL-HIDHAB) 
Địa chỉ: 15 Avenue du 8 Mai 1945.Sétif 
Tél.: 036.45.22.89 
Fax: 036.45.22.90 
Site Web: http://www.cci-elhidhab.com 
Email: srccielhidhab19@idoom.dz 
 
25/ Phòng Thương mại và Công nghiệp BIBANS (Chambre de Commerce et 
d'Industrie BIBANS) 
Địa chỉ: Ex siège de la wilaya.Bordj Bou Arreridj 
Tél.: 035.74.83.05 
Fax: 035.74.83.06 
Site Web: http://www.cci-elbibane.com 
Email: ccibibans@yahoo.fr 
 
26/ Phòng Thương mại và Công nghiệp IGILGILI (Chambre de Commerce et 
d'Industrie IGILGILI) 
Địa chỉ: Cité administrative,1er étage Bp 39 .Jijel 
Tél.: 034.47.51.45 
Fax: 034.47.51.45 
Site Web: http://www.ccijijel.com 
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Email: cci.jijel@gmail.com 
 
27/ Phòng Thương mại và Công nghiệp RHUMMEL (Chambre de Commerce 
et d'Industrie RHUMMEL) 
Địa chỉ: 6, Rue du 26 Novembre 1974.BP 394.Constantine 
Tél.: 031.93.59.23/031.93.19.65 
Fax: 031.93.78.07 
Site Web: http://www.cci-rhummel.dz 
Email: cci-rhumel@caci.dz 
 
28/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SAF-SAF (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SAF-SAF) 
Địa chỉ: 12, Rue Mohamed Hafir.Skikda 
Tél.: 038.75.24.26 
Fax: 038.75.24.26 / 038 76 47 25 
Site Web: http://www.ccisafsaf.dz 
Email: Info.cciskikda@yahoo.fr 
 
29/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SEYBOUSE (Chambre de Commerce 
et d'Industrie SEYBOUSE) 
Địa chỉ: Palais Consulaire.Place Mohamed Belouizded.BP 244.Annaba 
Tél.: 038 45.42.77 / 038.45.42.42 
Fax: 038 45.42.00 
Site Web: http://www.cci-seybouse.com 
Email: contact@cci-seybouse.com 
 
30/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MARMOURA (Chambre de 
Commerce et d'Industrie MARMOURA) 
Địa chỉ: Cité Mebarki Said .Guelma 
Tél.: 037.14.54.13 
Fax: 037.14.54.14 
Site Web: http://www.cci-mermoura-dz.com 
Email: cci.marmoura@yahoo.fr 
 
31/ Phòng Thương mại và Công nghiệp EL-MORDJANE (Chambre de 
Commerce et d'Industrie EL-MORDJANE) 
Địa chỉ: cité Laabidi Ramdane BP n° 466 , El Tarf 
Tél.: 038.30.29.26 
Fax: 038.30.29.25 
Site Web: http://www.cci-eltarf.dz 
Email: cci-elmordjane@hotmail.fr 
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32/ Phòng Thương mại và Công nghiệp NEMEMCHAS (Chambre de 
Commerce et d'Industrie NEMEMCHAS) 
Địa chỉ: Route de Constantine.Tébessa 
Tél.: 037.56.23.62 
Fax: 037.56.23.61 
Email: ccin12dz@yahoo.fr 
 
33/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MEDJARDA (Chambre de Commerce 
et d'Industrie MEDJARDA) 
Địa chỉ: Lotissement KOUICEM Abdelhak N°02.Souk Ahras 
Tél.: 037.73.26.26 
Fax: 037.73.25.25 
Site Web: http://www.cci-soukahras.dz 
Email: ccimdz@gmail.com 
 
34/ Phòng Thương mại và Công nghiệp CHELIA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie CHELIA) 
Địa chỉ: Rue Abdelhamid Ben Badis.Khenchela 
Tél.: 032.71.85.71 / 032.71.85.61 
Fax: 032.71.85.61 
Site Web: http://www.cci-chelia.dz 
Email: ccichelia@cci-chelia.dz 
 
35/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SIDI-R’GHIS (Chambre de Commerce 
et d'Industrie SIDI-R’GHIS) 
Địa chỉ: Cité Ennasr.Oum El Bouaghi 
Tél.: 032.55.78.52 
Fax: 032.55.78.52 
Site Web: http://www.cci-sidirghis.dz 
Email: contact@cci-sidirghis.dz 
 
36/ Phòng Thương mại và Công nghiệp CHELIF (Chambre de Commerce et 
d'Industrie CHELIF) 
Địa chỉ: 11, rue de la résistance.Chlef 
Tél.: 027.77.54.22 
Fax: 027.77.54.22 
Email: cciouarsenis@yahoo.fr 
 
37/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SUFAT (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SUFAT) 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 138 

Địa chỉ: Rue Mohamed KHMISTI Bp130 Ain Temouchent 
Tél.: 043.78.20.89 
Fax: 043.78.21.75 
Site Web: http://ccisufat.com 
Email: ccisufat46@yahoo.com 
 
38/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MEKERRA (Chambre de Commerce 
et d'Industrie MEKERRA) 
 Địa chỉ:12, bd Colonel Amirouche.Sidi Bel Abbes 
Tél.: 048.74.20.76 /77 
Fax: 048.74.20.76 
Site Web: http://www.cci-mekerra.org 
Email: ccimekerra@gmail.com 
 
39/ Phòng Thương mại và Công nghiệp BENI-CHOUGRANE (Chambre de 
Commerce et d'Industrie BENI-CHOUGRANE) 
Địa chỉ: Rue 1er Novembre 1954.BP 302.Mascara 29000 
Tél.: 045.71.89.53 
Fax: 045.71.89.61 
Site Web: http://ccibenichougrane.com 
Email: cci_mascara@yahoo.com 
 
40/ Phòng Thương mại và Công nghiệp MINA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie MINA) 
Địa chỉ: Cité Intissar 34 logements,bâtiment B n°04.Relizane 
Tél.: 046.74.13.76 /046.74.17.34 / 046.74.15.39 
Fax: 046.74.17.34 
Site Web: http://www.cci-mina.com 
Email: contact@cci-mina.com 
 
41/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SERSOU (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SERSOU) 
Địa chỉ: 02, Bouabdelli Bouabdellah.BP 442.Tiaret 
Tél.: 046.20.53.92 
Fax: 046.20.53.81 
Site Web: http://www.cci-sersou.com 
Email: infos@cci-sersou.com 
 
42/ Phòng Thương mại và Công nghiệp OUARSENIS (Chambre de Commerce 
et d'Industrie OUARSENIS) 
Địa chỉ: Direction de Wilaya du Commerce.Tissemsilt 
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Tél.: 046.57.82.96 
Fax: 046.57.82.97 
Site Web: cci.tissemsilt@gmail.com 
Email: cci.tissemsilt@gmail.com 
 
43/ Phòng Thương mại và Công nghiệp SAOURA (Chambre de Commerce et 
d'Industrie SAOURA) 
Địa chỉ: 68 logements,n° 20.Rue Colonel Lotfi.Centre ville.BP 58.Bechar 
Tél.: 049.22.13.11 
Fax: 049.22.13.11 
Site Web: http://cci-saoura.dz 
Email: cci.saoura@gmail.com 
 
44/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TOUAT (Chambre de Commerce et 
d'Industrie TOUAT) 
Địa chỉ: Cité CNEP 50 logements, villa n° 48.Adrar 
Tél.: 049.35.16.16 
Fax: 049.35.16.16 
Site Web: 
Email: ccitouat@gmail.com 
 
45/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TAFAGOUMT (Chambre de 
Commerce et d'Industrie TAFAGOUMT) 
Địa chỉ: Bloc administratif 50 bureaux.Tindouf 
Tél.: 049.38.73.09 
Fax: 049.38.73.09 
Site Web: http://www.cci-tindouf.dz 
Email: cci-tafagoumt@caci.dz 
 
46/ Phòng Thương mại và Công nghiệp HOGGAR (Chambre de Commerce et 
d'Industrie HOGGAR) 
Địa chỉ: Avenue du 1er Novembre.KSAR EL FOUGANI.Tamanrasset 
Tél.: 029.31.13.90/92 
Fax: 029.31.13.90/92 
Site Web: 
Email: cci.hoggar@gmail.com 
 
47/ Phòng Thương mại và Công nghiệp TASSILI (Chambre de Commerce et 
d'Industrie TASSILI) 
Địa chỉ: Direction de Wilaya de Commerce.Illizi 
Tél.: 029.41.15.33 



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 140 

Fax: 029.41.15.33 
Site Web: http://www.cci-tassili.dz 
Email: ccitassili@gmail.com 
 
48/ Phòng Thương mại và Công nghiệp EL-OGBANE (Chambre de Commerce 
et d'Industrie EL-OGBANE) 
Địa chỉ: Rue des frères Fatmi.BP 188.Saida 
Tél.: 048.51.54.15 
Fax: 048.51.29.23 
Site Web: http://www.cci-elogbane.dz 
Email: cci.saida@gmail.com 
 
49/ Phòng Thương mại và Công nghiệp ORANIE (Chambre de Commerce et 
d'Industrie ORANIE) 
Địa chỉ: 8, Bd de la Soummam.Oran 
Tél.: 041.36.18.50 
Fax: 041.36.10.63 
Site Web: http://www.cci-oran.dz 
Email: secrt_ccio@yahoo.fr 
 
19. Danh sách các tập đoàn, tổng công ty của Algeria trong các lĩnh vực 
STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động 
1 Sonatrach (web: https://sonatrach.com/)  Dầu khí 
2 Naftal (https://www.naftal.dz/)  Dầu khí 
3 Cevital (https://www.cevital.com/)  Công nghiệp thực phẩm 
4 Sonelgaz (https://www.sonelgaz.dz/)  Sản xuất, phân phối điện, khí 
5 Djezzy (https://www.djezzy.dz/)  Điện thoại di động 
6 Cosider (https://www.cosider-groupe.dz/)  Công trình công cộng 
7 Ooredoo (http://www.ooredoo.dz/)  Điện thoại di động 

8 Algérie Télécom 
(https://www.algerietelecom.dz/)  Viễn thông 

9 Mobilis (https://www.mobilis.dz/)  Điện thoại di động 
10 Air Algérie (https://airalgerie.dz/)  Vận tải hàng không 

11 Groupe CFAO Algérie 
(http://cfao.entreprise-dz.com/)  Đa lĩnh vực 

12 MADAR Holding 
(https://www.madarholding.com/)  Quản lý và phát triển 
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STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động 
13 SDC (https://algerie-electricite.com/sda)  Điện, khí 
14 ENTP (https://www.entp.dz/)  Dầu khí 

15 Condor Electronics 
(http://www.condor.dz/)  Điện gia dụng 

16 Fertial (https://www.fertial-dz.com/)  Phân bón, giống, chăm sóc cây 
trồng 

17 Algérie Poste (https://www.poste.dz/)  Dịch vụ bưu điện 
18 Biopharm (https://www.biopharmdz.com/)  Công nghiệp dược phẩm 
19 ENAFOR (www.enafor.dz)  Dầu khí 

20 Société Nationale d'Assurances 
(https://www.saa.dz/)  Bảo hiểm 

21 Groupe Industriel des Productions 
Laitières (http://www.giplait.dz/)  Công nghiệp sữa 

22 Arcelor Mittal Annaba 
(https://fce.arcelormittal.com/annaba)  Luyện kim 

23 Elsecom (https://elsecom.com/)  Nhượng quyền ô tô 

24 Amor Benamor (https://amorbenamor-
group.com/)  Công nghiệp thực phẩm 

25 Groupe Metidji (https://metidji.com/)  Công nghiệp thực phẩm 
26 ENGTP (https://www.engtp.com/)  Dầu khí 

27 Compagnie Centrale de Réassurance 
(https://www.ccr.dz/)  Bảo hiểm 

 
20. Danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại thủ đô Algiers năm 
2022 
1/ Triễn lãm quốc tế về gỗ, đồ gỗ và trang thiết bị công nghệ gỗ (ALGERIA 
WOODTECH) 
Định kỳ: Thường niên 
Thời gian: 17/01/2022-19/01/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger  
Chi tiết trên web:  https://www.algeriawood.com/ 
 
2/ Triển lãm quốc tế về các nhà cung ứng trong lĩnh vực công nghiệp dược 
khu vực Maghreb (MAGHREB PHARMA EXPO)  
Định kỳ: Thường niên 
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Thời gian: 08/02/2022-10/2/2022 
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences 
Web:  https://www.maghrebpharma.com/fr/ 
 
3/ Triển lãm quốc tế về mỏ và mỏ đá (INTERNATIONAL EXHIBITION OF 
MINES AND QUARRIES)  
Định kỳ: 02 năm 
Thời gian: 21/02/2022-23/2/2022 
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences 
Web:  http://mica-dz.com/ 
 
4/ Triển lãm quốc tế về vận tải, chuỗi cung ứng và logistics (TSL - 
INTERNATIONAL EXHIBITION OF OF TRANSPORTS, SUPPLY CHAIN & 
LOGISTICS) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 21/02/2022-23/2/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://www.tslexpo.com/ 
 
5/ Triển lãm quốc tế về an ninh và an toàn khu vực Bắc Phi (SECURA 
NORTH AFRICA) 
Là sự kiện lớn nhất khu vực Bắc Phi về an ninh công nghiệp, thương mại, nội địa, 
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh mạng và khẩn cấp. 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 22/02/2022-25/2/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://www.securanorthafrica.com/en/  
 
6/ Triển lãm quốc tế về thời trang và dệt may (ALGERIA FASHION & TEX) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 01/03/2022-3/3/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web:  http://www.algeriafashion.com/ ;  https://www.textyle-expo.com/ 
 
7/ Triển lãm quốc tế về linh kiện, trang thiết bị, dịch vụ bảo trì xe ô tô 
(EQUIP AUTO ALGERIA) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 7/03/2022-10/3/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://www.equipauto-algeria.net/  
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8/ Triển lãm quốc tế về công nghiệp nhựa và cao su Algeria và Bắc Phi 
(PLAST ALGER) 
Định kỳ: 02 năm 
Thời gian: 14/03/2022-16/3/2022 
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences 
Web:  https://www.plastalger.com/ 
 
9/ Triển lãm quốc tế về công nghệ in và bao bì (PRINTPACK ALGER) 
Định kỳ: 02 năm 
Thời gian: 14/03/2022-16/3/2022 
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences 
Web:  https://www.printpackalger.com/ 
  
10/ Triển lãm quốc tế châu Phi về nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp chế 
biến (SIMA-SIPSA ALGÉRIE 2022) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 14/03/2022-17/3/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://sipsa-filaha.com/ 
 
11/ Triển lãm quốc tế và Hội thảo về công nghệ thông tin, liên lạc khu vực 
Maghreb (ICT MAGHREB) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 21/03/2022-23/3/2022 
Địa điểm: Palais de la Culture d’Alger 
Web:  https://www.ictmaghreb.com/ 
  
12/ Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp thực phẩm (DJAZAGRO) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: 30/05/2022-2/6/2022 
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://www.djazagro.com/ 
 
13/ Hội chợ quốc tế Alger (FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER) 
Hội chợ thương mại tổng hợp quốc tế thường niên lớn nhất Algeria 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: Từ ngày 13/6/2022-19/6/2022  
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web:  https://www.safex.dz 
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14/ Triển lãm quốc tế về đá tự nhiên, đá hoa cương, gốm và trang thiết bị 
(ALGERIA STONE 2022) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: Tháng 11/2022  
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://algeriastone.dz/ 
 
15/ Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng 
(BATIMATEC 2022) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: Tháng 11/2022  
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
Web: https://www.batimatecexpo.com/  
 
16/  Triển lãm quốc tế về ngành điện, sản xuất năng lượng và công nghệ 
thông tin ( ELECTRICITY EXPO) 
Định kỳ: Hàng năm 
Thời gian: Tháng 17-19/ 11/2022  
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger 
 
21. Danh sách một số công ty chuyên tổ chức hội chợ, triển lãm tại Algeria 

Tên công ty Tên viết 
tắt Địa chỉ 

Điện 
thoại, 

fax 

Email, 
Website 

Société 
Algérienne des 
Foires et 
Exportations 

SAFEX Palais des Exposition, Pins 
Maritimes, Alger, Algeria 

+21323795
057 đến 69 

contact@safex.
dz 
 
www.safex.dz  

CG Com Event CG Com 
Event 

N° 03, E 02 B5 
Nasim el Bahr (Arcoprim) 
Akid Lotfi Oran 31000 
Algérie 

+21356018
86 51 

https://cgcomev
ent.com/  

Esprit Ouvert Esprit 
Ouvert 

Coopérative Essâada (ex 
MIRLAZ) 
N°53, Tixesraïne 
Bir Khadem, Alger 
Algérie 

+21323576
655 
 

 

Easyfairs 
Northeral 

Easyfairs 
Northeral 

43, Boulevard du 11 
Décembre 1960 
Val D’Hydra – Algiers 

+21321 94 
60 58 
 

https://www.ea
syfairs.com/  

Symbiose-
Communication-
Environnement 

Symbiose-
Communic
ation-

Cité DNC 
Immeuble E Hydra 
Alger 

+21323489
117 
+21323489

http://www.sy
mbiose-
env.com/  



Cẩm nang kinh doanh và đầu tư tại thị trường Algeria 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 145 

Environne
ment 

Algérie 120 

ExpoVet ExpoVet Alger, 
Algérie 

+213 
23289211 
+213 
23289209 

https://sipsa-
filaha.com/  

 
22. Danh sách một số khách sạn tại thủ đô Algiers  
Tên khách sạn Địa chỉ Điện thoại 
Hôtel El-Djazair 
***** 

24 av. Souidani-Boudjemaâ, Alger +213 23 48 11 08 

Hôtel El-Aurassi 
***** 

2 bd Frantz-fanon, Les tagarins, Alger +21321748252 
 

Hôtel Hilton Alger 
***** 

Pins Maritimes, Mohammadia, Alger +213 21219696 

Hôtel Sofitel 
***** 

172 rue Hassiba-Ben-Bouali, Alger +21321685210 

Hôtel Sheraton 
***** 

Staouéli, Alger +21321377777 

Hôtel Hyatt 
Regency Aéroport 
***** 

 Houari Boumedienne International 
Airport Dar El Beida 16033 

+21323551234 

Radisson Blu Hotel 
Algers, Hydra 
***** 

Lotissement Moutchachou Lot BD 11 
Hydra 16043 

+21321983232 

Hôtel Ibis Aéroport 
*** 

Route de l’Université-16000 Bab Ezzouarr +21321988000 

Hôtel Hydra *** Bd Benyoucef Benkhedda (ex Sidi Yahia), 
Hydra, Alger   

+21321548943 

Hôtel Sidi 
Yahia **** 

 Lot 06 petite province Hydra Alger, 
16035 Alger, Algérie 

+213 23 54 42 48 

El Biar Hotel 
**** 

1 bd 11 decembre 1960 El Biar 16030 
Algiers, Algérie 

+21321914765 

 
23. Danh sách một số hãng vận tải và giao nhận 
 
CMA CGM ALGERIE 
Địa chỉ: CMA CGM, Quartier des Affaires , Tour, Bab Ezzouar, Algérie 
Tel: +21323 92 42 67 đến 78; Fax: +21323924255 
Email:  age.customercare@cma-cgm.com;       Web: http://www.cma-cgm.com  
 
SDV Algérie 
Địa chỉ: RN n°149 Hai Ben Amar Hammadi, Boumerdes, Algérie 
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Tel: +213 21 81 90 05/ 21 81 90 06; Fax: +213 21 81 90 08 
Email: alg@sdv.com; Web: www.sdv.com  
 
Globaltrans 
Địa chỉ: Lot Num 94. Centre des affaires de la commune de Bab Ezzouar 3ème 
étage immeuble KPMG Alger, Algérie. 
Tel: +213 2198401340; Fax: +213770789039 
Email: selim.mazni@globaltrans.fr; Web: www.globtrans.eu  
 
GOFAST LOGISTIQUE TRANSIT, SARL 
Địa chỉ: 31 Boulevard Zighout Youcef - Alger Centre Alger 
Tel: +213 21733736; Fax: +21321731749; Web: www.aigle-azur.com 
  
Universal Transit 
Địa chỉ: 02 rue Ali Tounsi Bordj El Kiffan – ALGER – ALGERIE 
Tél: + 213 21 20 42 32 / 36; Fax: + 213 21 20 42 54 
Email: contact@universal-transit.com; Web: https://www.universal-transit.com/  
 
24. Danh sách một số công ty cho thuê xe ô tô tại thủ đô Algiers 
 
Tên công ty cho thuê 

ô tô 
Địa chỉ Điện thoại 

FLÈCHE BLEUE Draria Alger +21371280547 

KM RENT A CAR Centre Commercial de Bab Ezzouar, 
Alger +213560050374 

ADA Location de 
véhicules 15 rue Abou Nouas, Hydra, Alger +21321691731/3 

CALTAM Tour SPA 30 rue Hassen Benaamane, Les 
Vergers, Bir Mourad Rais, Alger +21321447717 

Europcar Algeria 165, Cite Saidoune Mohamed, 
Kouba +21321 68 05 05 

Office National du 
Tourisme 

2, rue Ismail KERRAR Bd CHE 
GUEVARA  C.P 16000 Alger +21321438060/64 

 
25. Danh sách các báo tiếng Pháp tại Algeria 
1/ Báo hàng ngày Elmoudjahid (giống báo Nhân dân của ta) 
-https://www.elmoudjahid.dz/ 
2/ Cơ quan thông tấn Algeria - https://www.aps.dz/ 
3/ Báo El Watan - https://www.elwatan.com/ 
4/ Báo Liberté - https://www.liberte-algerie.com/ 
5/ Le Soir d’Algérie - https://www.lesoirdalgerie.com/ 
6/ L’Expression - https://www.lexpressiondz.com/ 
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7/ L’Algérie Focus - https://www.algerie-focus.com/ 
8/ Le Quotidien d’Oran - http://www.lequotidien-oran.com/ 
9/ Tout sur l’Algérie - https://www.tsa-algerie.com/ 
10/ Maghreb Émergent- https://maghrebemergent.net/ 
  
26. Danh sách một số ứng dụng gọi xe công nghệ 
Có thể tải các ứng dụng sau trên Google Play và App Store để gọi xe taxi công 
nghệ: 
 
1/ HEETCH 
2/ TEMTEM 
3/ WESSELNI 
4/ YASSIR 
 
27. Danh sách một số công ty dịch vụ chuyển phát nhanh 
 
1/ DHL INTERNATIOANL ALGÉRIE 
Địa chỉ: 7a Rue Blaise Pascal, Alger Ctre 16000, Algérie 
Tel: +213 21 23 01 01-681616; Web: www.dhl.com 
 
2/ FALCON EXPRESS ALGÉRIE (FEDEX) 
Địa chỉ: 30 chemin Parmentier –Hydra, Algr 
Tel: +213 21693333; Fax: +213 21602222 
 
3/ UPS ALGERIA 
Địa chỉ: 4 avenue Blaise Pascal, Alger 
Tel: +213 21230033-21230555; Fax: +213 21230304 
 
28. Danh sách các cảng biển quốc tế tại Algeria  
 Algeria có 1200 km bờ biển và vận tải biển chiếm đến 97% khối lượng 
hàng hóa trao đổi với thế giới. Trong số các cảng lớn nhất có: 

1/ Cảng Alger 
Nằm ở thủ đô Alger, cảng này xử lý tới 64,5% tổng số lượng hàng hóa 

chuyên chở bằng đường biển của cả nước. Với diện tích trải dài 126 ha, đây là 
cảng thương mại đa chức năng lớn nhất của Algeria, phục vụ nhiều tỉnh và vùng 
của quốc gia Bắc Phi này. Cảng có mớn nước từ 6 đến 10m,  cho phép tiếp nhận 
những con tàu có thể chở đến 25.000 tấn hàng. Cảng có 9 cửa vào,  diện tích kho 
tạm trữ hàng lên tới 282.000 m², công suất chứa được 120.000 tấn hàng hóa. 
Thông tin chi tiết về cảng có trên website https://www.portalger.com.dz/ . 

2/ Cảng Annaba 
Nằm ở tỉnh Annaba, cách thủ đô Alger 550 km, đây là 1 trong 10 cảng 

thương mại lớn nhất Algeria, phục vụ 12 tỉnh thành cả nước nơi có các khu công 
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nghiệp và các vùng nhiều tài nguyên thiên nhiên như mỏ sắt, phốt phát và dầu lửa. 
Cảng Annaba đóng vai trò quan trọng trong giao dịch quốc tế. Hiện tại, cảng đứng 
số 1 Algeria về xuất khẩu hàng hóa ngoài dầu khí và đứng thứ năm về vận chuyển 
công-ten-nơ. Thông tin chi tiết về cảng có trên website https://www.annaba-
port.com/.  

3/ Cảng Oran 
Nằm tại tỉnh Oran, cách thủ đô Alger hơn 500 km, với nhiều cơ sở, thiết bị 

chuyên ngành, cảng Oran có thể được xem là cảng đa chức năng, xử lý đồng thời 
công-ten-nơ, hàng hóa các loại cũng như ngũ cốc. Cảng được chia làm nhiều khu 
tùy theo các cơ sở chuyên ngành. Cảng có 14 bến đỗ, với mớn nước từ 7,5 đến 
11m. Thông tin chi tiết về cảng có trên website http://www.port-oran.dz/.  

4/ Cảng Arzew 
Cảng này cũng nằm ở tỉnh Oran, cách thủ đô Alger hơn 500 km, chuyên về 

vận chuyển dầu khí (chiếm tới 90% công suất cảng). Năm 2020, cảng xử lý 38 
triệu tấn hàng trong đó 34,5 triệu tấn là dầu khí. Thông tin chi tiết về cảng có trên 
website https://www.arzewports.dz/.  

5/ Cảng Béjaia 
Nằm ở tỉnh Béjaia, cách thủ đô Alger khoảng 250 km, cảng này chuyên bốc 

dỡ các loại ngũ cốc nhập khẩu và phục vụ xuất khẩu dầu khí. Cảng có công suất 
xử lý trên 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Thông tin chi tiết về cảng có trên website 
https://portdebejaia.dz/ . 

6/ Cảng Djen Djen 
Nằm tại tỉnh Jijel cách thủ đô Alger 350 km, cảng nước sâu Jien Djen có 

công suất 8 triệu tấn/năm với khoảng 2 triệu công-ten-nơ. Cảng có diện tích lớn 
nhất tại Algeria, 210 ha với mớn nước lên đến 18,20m. Cảng xử lý nhiều loại 
hàng hóa khác nhau trong đó 50% phục vụ xuất khẩu clinker và các sản phẩm sắt 
thép. Thông tin chi tiết về cảng có trên website https://djendjen-port.com/.  

7/ Cảng Skikda 
Nằm tại tỉnh Skikda cách thủ đô Alger hơn 400 km, cảng này gồm có 2 

cảng. Cảng cũ mang tính thương mại chuyên bốc dỡ hàng hóa, có diện tích 35 ha, 
đạt công suất 4,5 triệu tấn/năm. Cảng mới chuyên phục vụ vận chuyển các vật liệu 
của ngành dầu khí ở quy mô quốc gia. Ngoài ra, Skikda còn có 01 cảng cạn. 
Thông tin chi tiết về cảng có trên website https://www.skikda-port.com/. 

8/ Cảng Mostaganem 
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Nằm ở tỉnh Mostaganem cách thủ đô Alger hơn 365 km, cảng có diện tích 
mặt nước 30 ha, mớn nước từ 6,77 đến 8,32 m. Cảng có 10 trạm trong đó 4 trạm 
chuyên về bốc dỡ ngũ cốc, đường nâu, nhựa đường và rượu vang. Diện tích không 
có mái che của cảng trên đất liền rộng 69.000m2 trong đó 65.000m2 phục vụ 
thương mại. Diện tích có mái tre gồm 16 xưởng chữa tàu với diện tích 8.950m² 
trong đó 5.950m² dùng vào mục đích thương mại. Thông tin chi tiết về cảng có 
trên website http://www.port-mostaganem.com/.  

9/ Cảng El Hamdania 
Đây là một dự án cảng nước sâu tại Algeria đang được xây dựng tại xã 

Cherchell, tỉnh Tipaza, cách thủ đô Alger 72 km. Được khởi công từ năm 2015, 
dự án này đã bị hoãn lại do thiếu những nghiên cứu đầy đủ. Đến năm 2020, dự án 
đã được chính quyền Algeria tái khởi động với sự cùng tham gia đóng góp tài 
chính của Algeria và Trung Quốc. 

Cảng sẽ được nối với mạng lưới đường bộ của Algeria, nhất là sa lộ Đông 
Tây và hệ thống đường sắt. Dự kiến sau khi hoàn thành, El Hamdania sẽ trở thành 
cảng biển lớn nhất Algeria với 23 bến tàu với công suất xử lý 6,5 triệu công-ten-
nơ và 25,7 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cảng sẽ phục vụ hoạt động thương mại 
biển trong nước cũng như là một trục trao đổi trong khu vực, đặc biệt là với châu 
Phi hạ Sahara. Tổng chi phí thực hiện dự án ước tính từ 5-6 tỷ USD. 
 
29. Danh sách các nghỉ lễ trong năm tại Algeria 

Ngày lễ chính thức: 
- 01/01:  Năm mới dương lịch 
- 01/05:  Quốc tế Lao động 
- 19/06:  Khởi nghĩa Cách mạng 
- 05/07:  Lễ Độc lập 
- 1/11:  Quốc khánh – ngày khởi nghĩa vũ trang 

Ngày lễ Đạo Hồi (ngày không cố định)  
- Aid El Fitr: 2 ngày (ngày kết thúc tháng Ramadan) 
- Aid El Adha: 2 ngày (ngày lễ hiến sinh hay tết cắt cổ cừu) 
- Aouel Moharem: 1 ngày (ngày 1, bắt đầu năm mới Hồi giáo) 
- El Mălid Ennabaoui: 1 ngày (ngày sinh của Nhà tiên tri Mohamed) 

 
30. Danh sách một số điểm thăm quan, du lịch tại thủ đô Algiers 

1/ Đài tưởng niệm (Monument du Matyr)  
Là một tượng đài kỷ niệm cuộc chiến giành độc lập của người dân Algeria. 

Công trình được xây dựng trên vùng đất cao của thủ đô Alger, khánh thành năm 
1982 nhân Kỷ niệm 20 năm Độc lập của quốc gia Bắc Phi này. Công trình bê-tông 
có chiều cao 92 m, có hình ba lá cọ được cách điệu, biểu tượng cho 03 cuộc cách 
mạng văn hóa, ruộng đất và công nghiệp của Algeria, đồng thời cũng tượng trưng 
cho 03 giai đoạn lịch sử nước này (cuộc kháng chiến chống thực dân, chiến tranh 
giải phóng dân tộc và hiện tại, tương lai của đất nước). 
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2/ Vườn thực nghiệm Hamma (Jardin d’essai du Hamma) 
Nằm phía dưới Đài tưởng niệm, vườn thực hiệm Hamma giống như một 

vườn bách thảo trải dài trên diện tích 32ha. Được thành lập năm 1832, đây được 
xem là một trong những vườn thực nghiệm và nghiên cứu sự thích nghi khí hậu 
của các loài thực vật quan trọng nhất trên thế giới. Đặc biệt trong vườn có một cây 
to từng được sử dụng làm bối cảnh quay bộ phim Tarzan vào năm 1932. 

3/ Bảo tàng mỹ thuật Algiers (Musée national des Beaux-Arts d'Alger) 
Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở Algiers là một trong những bảo tàng nghệ 

thuật lớn nhất ở châu Phi. Mở cửa cho công chúng từ ngày 5 tháng 5 năm 1930, 
bảo tàng nằm ở quận Hamma, bên cạnh vườn thực nghiệm Hamma. Bên trong bảo 
tàng có 8000 tác phẩm hội họa, điêu khắc và tranh mộc bản cổ, đồ gốm, thủy tinh 
và bộ sưu tập tiền cổ. 

4/ Nhà thờ Đức Bà châu Phi (Basilique Notre-Dame d'Afrique) 
Nhà thờ Đức Bà châu Phi là một tiểu vương cung thánh đường nằm tại thủ 

đô Algiers. Được khánh thành năm 1872, nhà thờ nằm trên một mũi đất hướng ra 
biển, có chiều cao 160m. Nó được xem là chị em sinh đôi của nhà thờ Notre-
Dame-de-la-Garde ở thành phố Marseille của Pháp. Đây còn được coi là biểu 
tượng của sự hòa hợp về tôn giáo lâu đời tại Algeria, một quốc gia theo đạo Hồi. 

5/ Nhà thờ Hồi giáo lớn Algiers (Grande Mosquée d'Alger hay Djamaa El-
Djazair) 

Nhà thờ này lớn thứ 3 thế giới và lớn nhất châu Phi được khánh thành ngày 
28/10/2020 - ngay trước đêm kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed. 
Được khởi công xây dựng từ năm 2012, toàn bộ quần thể công trình nằm trên diện 
tích khoảng 27,75 ha, gồm một nhà thờ lớn với tháp chuông cao 270m, một phòng 
cầu nguyện có diện tích 20.000 m2 với mái vòm khổng lồ bên trên (đường kính 
50m và chiều cao 70m), một phòng đọc kinh Coran 300 chỗ và một trung tâm văn 
hoá có diện tích 8.000 m2, có khả năng đón tiếp 1.500 người, một thư viện 2.000 
chỗ, một bảo tàng và một vườn hoa. 

6/ Cung điện của các vị thủ lĩnh (Palais des Raïs) 
Cung điện của các vị thủ lĩnh (hay còn gọi là Pháo đài số 23-Bastion 23) là 

một di tích lịch sử được xếp hạng quốc gia và di sản văn hóa thế giới thuộc tòa 
thành cổ Casbah. Đây là một quần thể gồm 3 cũng điện (được đánh số 17, 18 và 
23) cũng như 6 ngôi nhà của ngư dân (được đánh số 5, 7, 9, 11, 13 et 15), có từ 
thời Ottoman (được xây dựng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18). 
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7/ Bảo tàng quốc gia Bardo (Musée national du Bardo) 
Khai trương năm 1930 đánh dấu 100 năm Algeria là thuộc địa của Pháp, 

bảo tàng trưng bày các hiện vật thời tiền sử và dân tộc học. Nó giống như bản sao 
của Bảo tàng con người ở Paris, Pháp. 

8/ Tòa nhà Bưu điện lớn (Grande Poste) 
Ngoài chức năng là tòa nhà bưu điện của thủ đô Algiers, đây còn là một 

công trình tuyệt đẹp rất đáng thăm quan. Được xây dựng năm 1910, nằm ở trung 
tâm thành phố, tòa nhà có kiến trúc tân Ma-rốc. 
 9/ Đại lộ Hồ Chí Minh 
 Với tình cảm gắn bó với Hồ Chủ tịch và nhân dân Việt Nam mà tại quận Rais 
Hamidou, thủ đô Algiers, chính quyền Algeria đã đặt tên một đại lộ ven biển mang 
tên Hồ Chí Minh (Avenue du Président Ho Chi Minh). 
 Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3km, nằm trên trục Đông - Tây thành phố. Đây là 
con đường giao thông quan trọng và tuyệt đẹp, trở thành nơi tụ họp của các cán bộ 
Việt Nam công tác tại Algeria cũng như bà con Việt kiều mỗi dịp sinh nhật Bác. 
 
31. Danh sách các công ty du lịch tại Algeria 
 
1/ LINA TRAVEL GROUP 
Tel:+213 21 60 00 02 
Địa chỉ: Résidence Chabani, bât. 8c, n° 5, Val d'Hydra, Alger 

 
2/ VOLGA VOYAGES ALGÉRIE 
Tel: +213 21 90 23 41 
Địa chỉ: 9, route Neuve, Bouzaréah Alger 
 
3/ AMINA TRAVEL SERVICES 
Tel: +213 21 67 13 25 
Địa chỉ: 7, rue Mohamed Bellaredj, El Madania Alger 
 
4/ LEADERTOURS 
Tel: +213 21 77 15 35 
Địa chỉ: cite Maya, 7, route de Bachdjerrah Alger 
 
5/ TOURING VOYAGES D'ALGÉRIE 
Tel: +213 21 73 71 08 
Địa chỉ: 3, boulevard Zirout Youcef Alger 
6/ HYDRA TRAVEL 
Tel: +213 21 60 67 64 
Địa chỉ: Cité Sellier Paradou Hydra, Ahmed Bousmaha Alger 
 
7/ AUTRE PART VOYAGES 
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Tel: +213 48 30 44 
Địa chỉ: 09, rue des Palmiers Djennane El Malik 1628 Hydra Alger 
 
8/ AGENCE DE VOYAGE RESALGERIE 
Tel: 213558107172 
Địa chỉ: 30 Bd Krim Belkacem TELEMLY Alger centre Alger 
 
9/ NORDINE BOUANANI 
Tel: +213 550385520 
Địa chỉ: Alger 
 
10/ NOUVELLES TERRES 
Tel: +213 21 64 28 16 
Địa chỉ: 45, rue Daguerre Alger 
 
11/ DAM TOURS 
Tel: +213 21 64 84 34 
Địa chỉ: 8, rue Franklin Roosevelt Alger 
 
12/ CURIOSITY TRAVEL AGENCY 
Tel: +213 21 436 024 
Địa chỉ: Centre commercial Zemzem, 12, route Sidi Yahia, 3e étage Alger 
 
13/ ESPRIT NOMADE 
Tel: +213 29 47 04 95 
Địa chỉ: Cité Chevalley, Bt 1, Bouzareah Alger 
 
14/ ESCAPADE ALGERIENNE 
Tel: +213 7 77 42 57 65 
Địa chỉ: Alger 
 
15/ ZAATCHA VOYAGES 
Tel: +213 21 28 08 76 
Địa chỉ: N° 55 Coopérative Logis Parc Ben Omar, Kouba Alger 
 
16/  ALL WAYS TRAVELS 
Tel: +213 23 30 84 07 
Địa chỉ: 212, bois des Arcades II Dely Ibrahim Alger 
 
17/ ADEL VOYAGES 
Tel: +213 21 64 30 41 
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Địa chỉ: 63, Bd Mohamed V Alger 
 
18/ VOYAGE PLUS 
Tel: +213 21 64 25 36 
Địa chỉ: 2, rue Bitche, Place Audin Alger 
 
19/ L'EXCELLENT 
Tel: +213 21 54 31 17 
Địa chỉ: El Mouradia, 1, rue Hadj Oukhil Mohamed Alger 
 
20/ ALOES VOYAGES 
Tel: +213 553 35 32 83 
Địa chỉ: 267 lot. Essolh Charbonier - Birkhadem Alger 
 
21/ NAD SERVICES 
Tel: +213 770 82 83 14 
Địa chỉ: Bordj El Kiffan, 60, rue Saidi Ahmed Alger 
 
22/ TAPIS ROUGE 
Tel: +213 021 69 28 97 
Địa chỉ: 24, boulevard Saïd Hamdine, Hydra Alger 
 
23/ ABDEDDAIM TRAVEL GROUP 
Tel: +213 21 77 41 44 
Địa chỉ: 34, cité Maya, Route de Bachdjrah H-Dey Alger 
 
24/ CLUB D'AVENTURES AFRICAINES 
Tel: +213 21 69 79 22 
Địa chỉ: 7, rue des Frères-Oughlis, El Mouradia Alger 
 
25/ ÉLITE VOYAGES 
Tel: +213 21 60 39 02 
Địa chỉ: Hydra, 28 bis, rue des Frères Kadri Alger 
 
26/ ZENATA VOYAGES 
Tel:  +213 21 63 39 44 
Địa chỉ: 16, rue Didouche Mourad Alger 
 
27/ XL TRAVEL SERVICES 
Tel: +213 21 57 98 91 
Địa chỉ: Chéraga, 4, rue de Dely Brahim Alger 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam-Algeria của Tổng Cục hải quan Việt 
Nam và của Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi (Bộ Công Thương Việt Nam); 

- Số liệu xuất nhập khẩu của Algeria của Tổng Cục hải quan Algeria và của 
Trung tâm thương mại quốc tế (ITC); 

- Bộ Luật thương mại Algeria của Bộ Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu 
Algeria; 

- Bộ Luật đầu tư mới của Algeria năm 2016; 
- Các Luật Tài chính của Algeria năm 2009, 2018, 2019, 2020 và 2021; 
- Biểu thuế nhập khẩu của Algeria trên website của Tổng cục Hải quan 

Algeria; 
- Thông tin về chính sách ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Algeria trên website của Bộ Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria; 
- Website của Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria; Website của 

Tổng cục Hải quan Algeria; 
- Cuốn Guide des Affaires Algérie 2021 của Cơ quan đại diện thương mại 

Pháp Business France tại Algeria; 
- Một số bài báo về kinh tế, thương mại trên báo, tạp chí chuyên ngành của 

Algeria. 
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Một số hình ảnh về thủ đô Algiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biên soạn: Hoàng Đức Nhuận, 
Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Algeria  
(kiêm nhiệm Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia) 
Địa chỉ: Villa 13, boulevard du 11 Décembre 1960, El Biar, Alger, Algérie 
Email: dz@moit.gov.vn; Tel: +213 23373140; 
Facebook: Thương vụ Việt Nam tại Algeria  
 
* Sách thuộc bản quyền của Thương vụ Việt Nam tại Algeria 


