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1. Informacje ogólne.  

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.  

Algieria połoŜona jest w północno-zachodniej części Afryki i centralnej części Maghrebu. 
Jej obszar wynosi 2 381 741 km2, co sytuuje ją na 2.miejscu na kontynencie (po Sudanie) i 
10. w świecie. Około 80% powierzchni Algierii zajmuje pustynia Sahara. Ludność liczy 35,1 
mln mieszkańców (1 stycznia 2009 r.), z czego prawie połowa ma poniŜej 19 lat. Stolicą kraju 
jest połoŜony nad Morzem Śródziemnym Algier (4 mln mieszkańców). Język urzędowy: 
arabski, w powszechnym uŜyciu jest języki francuski (w szczególności w biznesie, gdzie 
dominuje). 

1.2. Warunki klimatyczne. 

W Algierii występuje duŜa róŜnorodność klimatyczna. W miarę oddalania się od 
śródziemnomorskich wybrzeŜy na południe, klimat staje się coraz bardziej suchy i gorący.  
Na wybrzeŜu w północnej części Algierii spotyka się klimat śródziemnomorski z łagodnymi 
zimami i długim, gorącym latem. Wewnątrz kraju występuje klimat kontynentalny, a na 
południu pustynny z duŜymi dobowymi wahaniami temperatury, suszą i niekiedy 
gwałtownymi ulewami. W strefie przybrzeŜnej temperatury w zimie wynoszą od 5 do 15º C, 
natomiast latem od 25º C wzwyŜ, z kolei na południu mogą sięgać do 50º C. Na terenach 
górskich występują opady śniegu. 

1.3. Główne bogactwa naturalne. 

Gaz ziemny i ropa naftowa, złoto, diamenty, uran, ruda Ŝelaza, fosforyty, cynk, ołów, 
miedź. 

1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 

Jednostką walutową jest dinar algierski (DA). Oficjalny średnioroczny kurs wymiany DA 
na Euro i USD wyniósł w 2008 r.: 1 Euro = 96,67 DA, 1 USD = 71,49 DA. Kurs 
czarnorynkowy był o kilkanaście procent wyŜszy. Dinar jest wymienialny w operacjach 
handlu zagranicznego na zasadach oficjalnych uregulowań. Dozwolona jest wymiana dewiz 
zagranicznych na DA po kursie oficjalnym w upowaŜnionych bankach.  

1.5. Religia. 

Islam, odłam sunnicki. 

1.6. Infrastruktura transportowa.  

Lotniska: 35, w tym 13 spełniających standardy międzynarodowe, 
Główne porty morskie: 13 (Algier, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni-Saf, Dellys, Djendjen, 
Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Ténès), 
Sieć drogowa: łączna długość 112 000 km, w tym 2200 km autostrad/dróg ekspresowych, 
Transport kolejowy: długość linii kolejowych 4500 km  

1.7. Obowiązek wizowy. 

Przy wjeździe na terytorium Algierii wymagane jest posiadanie paszportu (z minimalnym 
terminem waŜności 6 miesięcy) i wizy. Algierskie słuŜby konsularne wydają wizy 
trzymiesięczne lub półroczne, jednokrotne lub wielokrotne. Jednorazowy okres pobytu nie 
moŜe przekroczyć 90 dni, a skumulowany 180 dni w roku. Podstawą ubiegania się o wizę 
biznesową jest pisemne zaproszenie/potwierdzenie miejscowego partnera. W przypadku wizy 
turystycznej naleŜy przedłoŜyć potwierdzenie biura podróŜy lub zaproszenie osoby prywatnej. 
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1.8. Wykaz świąt państwowych. 

• 1 styczeń – Nowy Rok 
• 1 maj – Święto Pracy 
• 5 lipiec – Święto Niepodległości 
• 1 listopad – Rocznica Wybuchu Wojny Niepodległościowej 
      Wykaz świąt religijnych (dni wolne od pracy, ruchome) 
• Aïd El Fitr (święto zakończenia miesiąca postu ramadan) – 2 dni  
• Aïd El Adha (święto ofiarowania) – 2 dni  
• Aouel Mohairem (Nowy Rok Muzułmański) - 1 dzień  
• Achoura – 1 dzień 
• Mawlid Ennabaoui (Święto narodzin Proroka Mahometa) – 1 dzień 

Tydzień roboczy w Algierii trwa od niedzieli do czwartku, a weekend przypada w piątek i 
sobotę. 


