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 ملخص
" باملقال الذي نشرته يومية "املساء نستهل معرض الصحافة الوطنية لنهار اليوم،

الذي كشف عن مشروع  الخارجي،ويخص تصريح املدير العام لبنك الجزائر 

 وافريقيا خالل السنة الجارية. أوروباالبالد، في فروع بنكية له خارج  10لفتح 

ك لبنعن ا وفداوفدا  قبل است، فقد ساللالسيد عبد املالك   ،األول اما الوزير 

يومين، يتطلع من خاللها على  منذبالجزائر همة عمل الذي يتواجد في م العاملي،

 الحكومية الخاصة باالقتصاد الوطني. اإلجراءاتعدد من 

 أعلنت، بوهران، أمسح الطبعة السابعة لـــ " نابيك" افتتاوبالتزامن مع 

انها ستتجه بقوة نحو االستثمار في الطاقات املتجددة نظرا  سوناطراك

مع  هذا التصريح بالتزامن ياتيو الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر.  لإلمكانيات

  اف الغاز والبترول في الشمال.ثالثة عروض الستكش إطالق

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة،  األولىالندوة الوطنية  لتوصياتوتنفيذا 

ولة جد إعادة"الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنها شرعت في  أعلنت

. فيما 2011مؤسسة، والقرار سيشمل املؤسسات التي استحدثت قبل  42ديون 

 11يقارب  توقع املدير العام لذات الوطالة في تصريح للشروق عن تحصيل ما

 مليار دج خالل السنة الجارية.

اما اتصاالت الجزائر، فقد شرعت في برنامج لربط التجمعات السكنية الجديدة 

 فق العالي ، ويشمل البرنامج مليون زيون.ذات التد باألنترنيت

ستة املوز ل أالف طن من 55 استيراد التجارة رخصوفي التجارة، منحت وزارة 

 عن اإلعالن، وتزامن متعاملين فقط 
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 الفتتاحيةا
 )واج(سالل يستقبل وفدا عن البنك العاملي

رئيس  نائب يقوده العالميبالجزائر العاصمة وفدا عن البنك  الثالثاء اليوماستقبل الوزير األول، عبد املالك سالل، 

 ير األول.حافظ غانم، حسبما أكده بيان ملصالح الوز  وشمال افريقياالبنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط 

 تطوير  ودعم برنامجوسمح اللقاء ب "تقييم عالقات التعاون بين الجزائر وهذه املؤسسة املالية العاملية في إطار مساعدة 

 و تنمية االقتصاد الوطني" يضيف البيان.

 وجرى اللقاء بحضور وزير املالية، حاجي بابا عمي.

 )واج(وقات الشراكة محور استراتيجي لتطوير مجالي املناجم واملحر 

املناجم واملحروقات في الجزائر، حسبما أكده اليوم الثالثاء بوهران   تشكل الشراكة "محورا استراتيجيا" لتطوير مجالي

 رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات "النفط".

شار سيد أ فتتاح الطبعة السابعة للندوة الدولية حول صناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقياولدى تدخله في ا

تشكل السبيل املواتي لتظافر الجهود حول نفس الهدف واملتمثل في   علي بيطاطة الى أن "الشراكة مع الشركات الدولية

 األطراف". إبراز احتياطات املحروقات وتطويرها واستغاللها لفائدة جميع

ة وكدليل توجد العديد من األمثل  وأبرز بأن الجزائر "تتمتع بتجربة كبيرة مكتسبة ونأمل في مواصلة تعزيزها أكثر.

منذ ثالثة عقود والذي يسجل على الدوام إلتزام شركائنا في مشاريع   الناجحة التي تثبت نجاعة املسعى الذي تم اعتماده

 ال تزال جارية".

مع الشركات البترولية املعترف لها بأداءها سجلت أحواض بترولية جديدة للرفع من املؤهالت من  "بفضل الشراكة

 الوطني للمحروقات"، يقول ذات املسؤول. اإلنتاج فيحيث املوارد وستستمر طويال في املساهمة بشكل محسوس 

وا على وجه الخصوص ممارسات "لقد جاءت الخبرة الدولية لتعزيز تجربة وخبرة مهندس ي سوناطراك الذين اعتمد

للسيد بيطاطة، مضيفا أنه "يتعين أن تكون الشراكة   جديدة لفائدة أداء ونجاح أكبر للصناعة البترولية"، إستنادا

 املنجمي والبترولي الجزائري يزخر بمؤهالت ومتنوع مع قانوني شفاف".  مفيدة للطرفين بما أن القطاع

ة ملرافقة نقلها البترولية الدولي الشركات بهالتقنية والتحكم التكنولوجي التي تتمتع  غير أنه يجب االستفادة من املعرفة

 املتحدث. ذات وفقإلى اإلطارات الجزائرية"، 

ترافق بنقل الخبرة  أن يتعينوأكد أن "كل الشروط متوفرة من أجل تحقيق شراكة مربحة للطرفين ودائمة والتي 

 استمرار.والتكنولوجيا التي ما فتئت تتطور ب

هدف رفع تم إبرازها لحد اآلن ب التي االحتياطاتوتكمن السياسة الجزائرية لتنمية القطاع املنجمي واملحروقات في تطوير 

لتثمين االكتشافات الجديدة للمحروقات"، يضيف نفس  االستكشاف جهودقدرات اإلنتاج الوطني من جهة ومضاعفة 

 املصدر.

املتعلق باملحروقات ضمن  07-05 القانون موارد املحروقات مهام وصالحيات حددها وتمارس الوكالة الوطنية لتثمين 

من قبل وزارة الطاقة بعد موافقة السلطة السياسية املتمثلة  واملنفذة واملقترحةالسياسة الطاقوية في مجال املحروقات 

 .الوزراء مجلسفي 

 

 

 

http://www.aps.dz/ar/economie/41063-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/economie/41063-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 )واج(املنجمي والبترولي وكالة "النفط" تطلق قريبا دعوة للمنافسة لتطوير املجال 

"النفط" إطالق في إطار مخطط عملها للعام الجاري دعوة للمنافسة   تعتزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات

 لتطوير املجال املنجمي و البترولي ،حسبما علم اليوم الثالثاء بوهران من رئيس الوكالة.

ضية في مخطط عملها للعام الجاري إطالق دعوة للمنافسة سيركز على "لقد سجلت وكالة النفط على غرار السنوات املا

زمع االستكشاف والسيما التنمية امل  بالنظر إلى البرنامج الهام ألشغال  فرص التطوير في املجال املنجمي و البترولي

 ون "ناباك".للصال  في السنوات املقبلة"، كما أبرز سيد علي بيطاطة عند افتتاح الطبعة السابعة  تجسيدها

 وأضاف بأن إطالق هذه الدعوة سيتوقف على عدد من الشروط املتصلة بواقع السوق أساسا.

تكميليا للدراسات لترقية املعارف في   من جهة أخرى، سطرت وكالة "النفط" في إطار دعوة الى إبداء االهتمام برنامجا

وفي عرض البحر وبعض   ت الشمالية للبالدوخصيصا في الجها  مختلف املؤهالت ذات الصلة بمجال املحروقات

 استغاللها بشكل واسع كما أشار ذات املسئول.  األحواض التي ال يتم

ولدى تطرقه إلى الوضع الراهن لسوق البترول أبرز بأنه "يتميز باتجاه نحو االنخفاض في السنوات الثالثة األخيرة مما 

فتا الى أن "البلدان املنتجة قد عرفت إنخفاضا محسوسا في العالم" ، ال   أثر بشكل كبير على نشاط املنبع عبر

لالستكشاف مما أدى إلى نقص   باملائة من الغالف املالي املوجه 50والشركات البترولية خفضت أيضا بنسبة   إيراداتها

 البلدان األكثر تعرضا للخطر".  املتعاملين عبر العالم على التوجه إلى بعض  إقبال

االستثمارات في املنبع في مجال   كن ألساسيات السوق أن تشهد "عدم توازن محسوس" إثر انخفاضبالتالي فإنه يم

تجديد االحتياطات وتطوير قدرات اإلنتاج . كما أوضح نفس املسؤول قائال "علينا جميعا التصرف سويا 

  إستراتيجيتنا".  وتقويم

قات إستراتيجية تعتمد على التنظيم الدوري الجتماعات ولهذا الغرض اعتمدت الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحرو 

 اإلصغاء وأيام إعالمية تجاه الشركات البترولية التي تنشط أو تأمل في أن تنشط في القطاع املنجمي واملحروقات .

ورفع الصعوبات وطمأنة   وتمثل هذه العملية حسب السيد بيطاطة مسعى للتشاور والتبادالت "لحصر التطلعات

 .املراحل التي يتطلبها مشروع للبحث واستكشاف املحروقات  ثمرين عن استعدادنا التام لتقديم املساعدة في جميعاملست

زائري االستثمار في مجال املنبع البترولي الج  ويكمن الهدف الرئيس ي من هذه العمليات في تحسين مناخ األعمال و تسهيل

 ائدة على الطرفين، يضيف أشار نفس املصدر.تعود بالف  ومرافقة املستثمرين في إطار شراكة

 

-موارد مائية: دعوة إلى استغالل الخبرة املحلية في انجاز الدراسات و تعزيز الشراكة العمومية

 )واج(الخاصة 

أكد وزير املوارد املائية و البيئة، عبد القادر والي، اليوم الثالثاء بالجزائر على ضرورة الحد من اللجوء الى مكاتب 

مية خبرة الفتا الى اه  إلنجاز املنشآت القاعدية للقطاع في وقت يوجد مكاتب دراسات جزائرية ذات  األجنبية  راساتالد

  التجهيزات وقطع الغيار.   صناعة  تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص سيما في مجال

 22العالمي للماء املصادف ل   بمناسبة اليومو أوضح والي على هامش احتفالية نظمت بمنتزه "صابالت" بالعاصمة 

 50خصوصا في مجال انجاز محطات معالجة املياه إال إذا كانت   يتم اطالق أي مشروع  مارس أنه من اآلن فصاعدا لن

  التجهيزات املستخدمة فيه مصنعة محليا .  باملائة من 60الى 

من تجهيزات وقطع غيار   جل ما يتم استيراده حاليا  زوخ أن وأوضح الوزير الذي كان مرفقا بوالي العاصمة عبد القادر 

بمتعاملين صناعيين قادرين على تصنيع منتجات مماثلة ذات جودة وبكلفة   هي غير مطابقة للمعايير في وقت تزخر البالد

 اقل بكثير.
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ية التي ل املكونات االخرى األساسالتجهيزات و ك  وأضاف والي يقول: "لدينا كل االمكانيات املادية و البشرية لتصنيع هذه

مجال الربط بشبكات التزود باملاء   املستخدمة في  القطع  انجاز محطات املعالجة وحتى  تقتضيها مشاريع

بالتالي تقليص  و   االقتصاد  و تقوية تنافسيته في اطار مساعي تنويع  تعزيز االنتاج الوطني  القنوات و املطلوب  تجديد  و

  االستيراد ".

ات تصنع مختلف التجهيز   سابق  ودعا خالل زيارة الى معرض اقيم باملناسبة املؤسسات العمومية التي كانت في وقت

 استيراد هذه التجهيزات.  وقطع الغيار للعودة مجددا للنشاط لتقليص فاتورة

يات قبول بفضل االلبشكل م  في القطاع بهدف الحد من مشكلة التسربات يسير  وقال والي ان نشاط كل املتدخلين

لرصد مواقع التسربات و التدخل السريع ملصالح   متطورة  الجديدة املتخذة في هذا املجال و اعتماد تكنولوجيا

   الصيانة.

مليار  4ر9أي ما يعادل  %72حاليا ب   وفي رده على سؤال يتعلق بنسبة امتالء السدود عبر الوطن قال الوزير أنها تبلغ

يجعل البالد في أريحية في مجال التمون سواء بالنسبة ملياه  -يضيف الوزير-  وهذا معدل  ة بالسدودمن املياه مخزن 3م

  الري الفالحي.  الشرب أو

لتطهير و شركة املياه و ا  "الجزائرية للمياه"  باملقابل، شدد والي على ضرورة ترشيد استهالك املاء الفتا الى ان مصالح

كما      حاالت الكشف عن التسربات وفي حاالت مكافحة ظاهرة الربط العشوائي.  سريع فيللجزائر "سيال" تتدخل بشكل 

 االستراتيجي.  حث والي على تكثيف حمالت التحسيس بأهمية املحافظة على هذا املورد

حيا بإقامة يامن جانب آخر، دعا الوزير إلى تهيئة كل املساحات املحيطة بالسدود واملنابع و اآلبار الكبرى الستغاللها س

شجرة في  2000بالعاصمة حيث تم غرس حوالي   الرياضية على غرار سد الدويرة  والترفيه و النشاطات  مرافق للتسلية

 في انتظار دعمه بمرافق للتسلية.  محيطه

 كامال مع  سيسلم  املشروع  وبخصوص مشروع تصفية وادي الحراش و تهيئة املساحات املحيطة به قال الوزير ان

  املنتهية بشكل تدريجي.  العام الجاري مع إمكانية تسليم األجزاء  هايةن

الجاري بتنظيم نشاطات تحسيسية بضرورة   مارس 23إلى غاية   وتتواصل فعاليات االحتفال باليوم العالمي للمياه

 املحافظة على املياه كمورد ثمين.

لتطهير املياه بكل من الرغاية و   محطات 3العاصمة بها  أن  من جهته، ذكر مدير التطهير في شركة "سيال" رضا بوداب

 ساكن .  ماليين معادل 3براقي و بني مسوس بطاقة تصل الى 

في   املقبل واستالم محطتين جديدتين  دخول محطة زرالدة للتطهير حيز الخدمة الصيف  حسب ذات املسؤول  وينتظر

ألف معادل ساكن  200شمال و جنوب ( بطاقة تطهير تبلغ    وقت الحق في املدينة الجديدة لسيدي ) سيدي عبد هللا

نقطة   150لكل واحدة منهما بهدف الحد من مشكل تلوث األودية و السواحل مع العلم ان العاصمة تحص ي اليوم 

 سوداء )نقاط تدفق املياه املستعملة في الوديان و البحر( حسبه.

 

ة لتقنيات النقل البري باالرتقاء إلى مدرسة عليا سيسمح للمدرسة الوطني 2برنامج الشراكة نقل "

 )واج( "متخصصة

الجزائر و اإلتحاد األوروبي للمدرسة الوطنية لتقنيات النقل البري   املندرج في إطار الشراكة بين 2سيسمح برنامج نقل 

ا أعرب عنه م  يستية، حسبإعادة هيكلتها باالرتقاء إلى مدرسة عليا متخصصة في النقل البري و اللوج  بباتنة من خالل

 التنظيم الهيكلي والعملي لهذه املدرسة.  اليوم الثالثاء عبد الرحيم بن يلس مدير مشروع دعم عملية إعادة
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املدرسة ستكون تحت وصاية وزارتي   وأوضح ذات املسؤول خالل اللقاء الختامي لهذا املشروع بأنه بعد ارتقاء هذه

البحث العلمي مردفا بأن هذا املشروع يندرج في إطار دعم إصالحات   عليم العالي والنقل و األشغال العمومية و الت

    بالجزائر املمول من طرف اإلتحاد األوروبي.  قطاع النقل

ير األوروبي في مجال النقل وكذا آفاق تطو   وأضاف بأن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف باآلثار اإليجابية للتعاون الجزائري 

من أجل تكييفها مع احتياجات مستخدمي القطاع إلى جانب تقييم النشاطات   تكوين في النقل واللوجيستيةاحترافية ال

والتعاون املكثف بين   شهرا من العمل 16مارس الجاري بعد  24هذا املشروع الذي ستنتهي آجاله في ال  ودراسة آفاق

 .2 نة( والخبراء الذين تم تسخيرهم من طرف برنامج نقلببات  املستفيد )املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 

ن البري بباتنة علي أكروف إلى أ  ومن جهته، أشار رئيس مشروع إعادة هيكلة املدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل

وفق أحدث الطرق أصبحت جاهزة لتضطلع بمهمتها كمدرسة   "املدرسة بطاقمها الذي تم تكوينه بيداغوجيا وتقنيا

 واللوجيستية وتكوين إطارات للحصول على الليسانس واملاستر في املجال."  ليا متخصصة في النقلع

مشروع إعادة التنظيم الهيكلي   أما بالنسبة ملمثلة بعثة اإلتحاد األوروبي بالجزائر السيدة أمينة لعرج "يعد دعم

بيق حاد األوروبي مشروعا نموذجيا ألنه يمكن تطبالنسبة لإلت  للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة

واألشغال   به في هذا اإلطار عبر مؤسسات أخرى و في مراكز التكوين التابعة لوزارة النقل  العمل الذي تم القيام

 العمومية."

 2امج نقل املبلغ املخصص لبرن  ألف أورو من إجمالي 900ذات املتحدثة لوأج بأن "كلفة العملية بلغت حوالي   وأكدت

مليون أورو والباقي مساهمة الجزائر" فيما حددت  13األوروبي فيه ب  مليون أورو تقدر مساهمة اإلتحاد 16،5واملقدر ب 

 شهرا. 60ب   فترة املشروع ككل

 

 2011تخص التي أنشئت قبل 

 )الشروق اونالين("مؤسسة "أونساج 42جدولة ديون 

 

مليار دينار  11م تشغيل الشباب "أونساج"، مراد زمالي، الثالثاء، تحصيل قرابة توقع املدير العام للوكالة الوطنية لدع

 .باملائة من املشاريع املمولة من طرف الوكالة 70ما يمثل  2017من ديون املؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة بنهاية 

ي ثاء، إنه تم "خالل شهري جانفي وفيفر وقال زمالي خالل نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة األولى، الثال

مليون دينار من ديون املؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة، بينما تم استرجاع في  600املاضيين استرجاع نحو مليار و

باملائة من املشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة  55مليار دينار ما يمثل  7.7حوالي على  2016

 ."عموميةال

مليار دينار بنهاية العام الحالي، أي أكثر مما  11إلى  10وأوضح "استنادا لهذه األرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي 

باملائة من املشاريع التي مولناها، وهو الهدف الذي  70، أي ما يمثل تغطية لنحو 2012و 2011تم تحصيله خالل سنتي 

 ."ولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العموميةنطمح لتحقيقه مستقبال أي أن تت

باملائة في قطاعي   50وأفاد مراد زمالي بأن "املشاريع التي تم تمويلها خالل الشهرين األولين من العام الجاري بلغت نحو 

راكز التكوين املنهي، في حين باملائة من خريجي الجامعات وم 87الفالحة والصناعة بينما كان املستفيدون منها حوالي 

 .باملائة"، حسب تأكيد املتحدث 27باملائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم  6حوالي  2011بلغت نسبة خريجي الجامعات في 

مارس الجاري، أكد املدير العام لـ"أونساج" أنه تم مباشرة إجراءات  19وبخصوص الجلسات األخيرة التي انعقدت في 

ة جدولة ديون املؤسسات الصغيرة املتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير األول، مشيرا إلى أن "املؤسسات تسهيل تمويل وإعاد
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وعددها حوالي  2011مارس  6املعنية إلعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع املؤسسات التي مولت قبل 

قرض )يخ لم تتحصل على عدد من اإلمتيازات ألف مؤسسة"، مؤكدا أن هذه "املؤسسات التي أنشئت قبل هذا التار  42

 ."الكراء وغيره(، بخالف املؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ

وأوضح "سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات اإلنتاج موجودة 

على أن يكون آخر أجل إليداع طلبات إعادة الجدولة  مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة ال تزيد عن خمس سنوات،

 ."2017ديسمبر  31هو 

وفيما يتعلق بـ"قرض االستغالل" الذي عناه الوزير األول خالل تدخله بالجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة، أكد 

عني ير مؤسسته وهو ما يمراد زمالي أن هذا اإلجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح القرض االستغالل للشاب لتطو 

 .تسهيل السيولة املالية

ولفت املتحدث إلى أن طريقة تعامل البلديات بمنح الصفقات العمومية لغير املؤسسات الصغيرة "غير مقبولة"، مهددا 

برفع القضية مستقبال إلى الجهات املختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة، مشيرا إلى أن "كونفدرالية 

بلدية وستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير  1200ؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى امل

 .املؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون، وذلك إلبالغ الوالة ومن جانبنا سنبلغ األمر للجهات املركزية"

 :نقابة الصيد البحري تحذر

 وق اونالين()الشر !السردين سينقرض بالجزائر خالل أعوام

حذر رئيس النقابة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، من املمارسات التي تهدد الثورة السمكية، على غرار عدم 

احترام الراحة البيولوجية ودرجة التلوث التي وصلت درجة ال تطاق، داعيا املسؤولية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة 

 .في مواجهة السمك خطر االنقراض

قال بلوط لـ "الشروق" إن قطاع الصيد البحري ال يزال يشهد وضعا مأساويا، في ظل ال مباالة الوزارة الوصية للنهوض و 

بالقطاع والسعي لتنظيمه، مشيرا أن الثروة السمكية تواجه خطر االنقراض خالل أعوام، بفعل عدة عوامل وعلى 

من األسماك من مختلف األصناف وهو ما انعكس على أسعارها رأسها التلوث البيئي الذي أدى إلى هجرة كميات كبيرة 

 .في السوق الوطني

وأشار املتحدث إلى أن ارتفاع أسعار السردين على سبيل املثال والسمك بشكل عام، مرده إلى الوضعية املزرية التي 

ر وفوض ى في التسيييشهدها الساحل الجزائري من تلوث وضيع ووضعية مزرية للموانئ ونقص فادح في اإلمكانات، 

وانعدام الرغبة في تطبيق القوانين املنظمة للقطاع، السيما وأن العديد من الصيادين يضيف املتحدث يرفضون االلتزام 

 .بشروط الراحة البيولوجية، وهو ما ينعكس بالضرورة سلبا على املنتوج وبالتالي يدفع املواطن البسيط وحده الفاتورة

ة، إلى ضرورة تشديد على الرقابة على املوانئ والسهر على تطبيق القوانين مع تهيئة موانئ ودعا بلوط السلطات الوصي

 .الصيد البحري ووضع ممتنهي القطاع في أفضل الظروف، حتى يتسنى لهم رفع نسبة اإلنتاج

 املشرية، قسنطينة وبوغزول تكتنز موارد هامة

 الين()الشروق اونمناطق شمالية 3سوناطراك تستكشف النفط في 

  .أعلن املجمع البترولي "سوناطراك"، الثالثاء، عن مخطط جار الستكشاف النفط في ثالث مناطق شمال الجزائر

استنادا إلى ما نقلته وكالة األنباء الرسمية على لسان "صالح مكموش" نائب رئيس االستكشاف واإلنتاج على مستوى 

ز بشكل خاص على "سوناطراك"، فإّن دراسات الستكشاف املحروقات جاري
ّ
ة على مستوى الجهة الشمالية للبالد، ورك

وجود عدة مؤشرات تخص وجود حقول نفطية واعدة بمنطقة "املشرية" التابعة لوالية "النعامة"، الجنوب الشرقي 

 ."القسنطيني و"بوغزول
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، مشيرا إلى "صخرة البحر" وأشار "مكموش" إلى وجود موارد هامة للمحروقات بشمال الجزائر، لم يتم تحديد كميتها بعد

 .االستثمار بها لوحده أو في إطار شراكات "ومنابع أخرى يمكن لـ "سوناطراك

"، نّوه "مكموش" إلى 2017 وعلى هامش املعرض الدولي السابع حول صناعة البترول والغاز في شمال إفريقيا "ناباك 

ة، ونحن في مرحلة إنضاج املعطيات"، شارحا أّن إجراء دراسات بـ "بوغزول" مؤخرا، وأوضح": "تمت دراسة األرضي

 .العملية أنجزت في إطار رخصة للتنقيب وبالشراكة مع مؤسستين بتروليتين دوليتين

وأتت تصريحات مسؤول "سوناطراك"، لتؤكد صحة ما تداوله خبراء قبل سنوات بشأن وجود مخزونات بترولية في 

 .عنابة، شرشال، البيض والجلفة، إضافة إلى سهل العبادلة ببشارالشمال، حيث تحدثوا عن حقول غير مكتشفة في 

 هذه شروط جدولة ديون املؤسسات املتعثرة

 )الشروق اونالين( 2017مليار دينار في  11نتوقع تحصيل ”.. اونساج”املدير العام لـ

، عن لإلذاعة الوطنية، اليومكشف املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" مراد زمالي، في تصريح 

مليون دينار من ديون املؤسسات الصغيرة التي مّولتها الوكالة خالل شهر جانفي وفيفري  600تحصيل نحو مليار و

مليار دينار بنهاية العام الحالي  11، متوقعا أن يرتفع املبلغ إلى نحو 2012و 2011املاضيين ما يعادل "محصول" سنتي 

 .ملائة من املشاريع التي مولتها الوكالةبا 70ما يمثل تغطية 

 خالل شهري جانفي” للقناة األولى، اليوم الثالثاء، إنه” ضيف الصباح“وقال زمالي، خالل نزوله ضيفا على برنامج 

بينما  .مليون دينار من ديون املؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة 600وفيفري املاضيين تم استرجاع نحو مليار و

باملائة من املشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء  55مليار دينار ما يمثل  7.7حوالي على  2016ا في استرجعن

 .”للخزينة العمومية

بنهاية العام الحالي، أي   مليار دينار 11إلى  10استنادا لهذه األرقام نتوقع استرجاع أو تحصيل حوالي ” وأضاف املدير:

باملائة من املشاريع التي مولناها، وهو  70، أي ما يمثل تغطية لنحو 2012و  2011ل سنتي أكثر مما تم تحصيله خال

 .”الهدف الذي نطمح لتحقيقه مستقبال أي أن تتولى الوكالة تمويل نفسها بنفسها بدون اللجوء للخزينة العمومية

باملائة في قطاعي  50ن العام الجاري بلغت نحو املشاريع التي تم تمويلها خالل الشهرين األولين م“إلى أن  و أشار املتحدث

باملائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين املنهي. بينما كان  87الفالحة والصناعة، بينما كان املستفيدون منها حوالي 

 .باملائة حسب تأكيده 27باملائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم  6حوالي  2011خريجو الجامعات في 

مارس الجاري، مؤكدا أنه تم مباشرة إجراءات تسهيل تمويل وإعادة  19لى الجلسات األخيرة التي انعقدت في وعاد زمالي إ

 .جدولة ديون املؤسسات الصغيرة املتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير األول 

 ؤسسات التي مولتاملؤسسات املعنية إلعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع امل“و أشار بهذا الصدد إلى أن 

املؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم “، مؤكدا أن هذه ”ألف مؤسسة 42وعددها حوالي  2011مارس  6قبل 

 .”تتحصل على عدد من اإلمتيازات )قرض الكراء وغيره(، بخالف املؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ

قا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات اإلنتاج سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووف” وأوضح املدير:

موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة ال تزيد عن خمس سنوات. على أن يكون آخر أجل إليداع طلبات 

 .″2017ديسمبر  31إعادة الجدولة هو 

الذي عناه الوزير األول ” اإلستغاللقرض “عن ” أونساج“كما تحدث املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

خالل تدخله بالجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة، مؤكدا أن هذا اإلجراء يعني الشاب والبنك الذي يتولى منح 

 .القرض االستغالل للشاب لتطوير مؤسسته وهو ما يعني تسهيل السيولة املالية
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، مهددا ”غير مقبولة“ات العمومية لغير املؤسسات الصغيرة ولفت املتحدث إلى أن طريقة تعامل البلديات بمنح الصفق

درالية كنف“برفع القضية مستقبال إلى الجهات املختصة في حال واصلت هذه البلديات هذه السياسة، مشيرا إلى أن 

بلدية و ستتولى مراقبة عملية منح الصفقات العمومية لغير  1200املؤسسات الصغيرة متواجدة حاليا على مستوى 

 .”املؤسسات الصغيرة ما يخالف القانون، وذلك إلبالغ الوالة ومن جانبنا سنبلغ األمر للجهات املركزية

 

 

 FTTH/FTTX بتقنية التدفق العالي” أل.بي. بي”و” عدل”ربط مليون زبون بأحياء 

 )الفجر( 2017هكذا سيتم القضاء على رداءة األنترنت وانقطاعات الشبكة نهاية 

l 1.3  إلنشاء مؤسسات مصغرة” اتصاالت الجزائر”ر.. استثمارات مليار دوال 

، التي أطلقتها اتصاالت الجزائر مؤخرا ومن FTTH/ FTTX كشف عدوي ملين، مدير مشروع هندسة شبكة تكنولوجية

من  ا، أن هذه التقنية الرائدة املبنية على الربط باأللياف البصرية للمنازل وتقريبه2017املنتظر تعميمها نهاية سنة 

الزبون، من شأنها ضمان التدفق العالي لألنترنت، وبالتالي تقليل اضطرابات الشبكة وانقطاعات األنترنت إلى أقل نسبة 

 .ممكنة

أمس األول، بمبنى املديرية العامة بالعاصمة، أن ” اتصاالت الجزائر”وأضاف عدوي، خالل اليوم التكويني الذي نظمته  

التي تسمح بضمان التدفق العالي لألنترنت سيتم  FTTH/ FTTX لياف البصرية للمنازل عملية تعميم تقنية الربط باأل

 ، فضال عن تلك األحياء التي”أل بي بي”تنصيبها باألحياء السكنية الجديدة على غرار أحياء عدل والترقوي العمومي 

 .تعاني من اضطرابات حادة في الشبكة نتيجة قدم تجهيزاتها وعتو شبكتها

 ميغابيت في الثانية عند إطالق تقنية الربط باأللياف البصرية للمنازل  100نترنت يصل تدفق األ 

ميغابيت في  100وأكد ذات املسؤول أن هذه التقنية تعد حال جذريا ملشاكل الشبكة، من خالل وصول التدفق إلى 

 .الثانية

العمومي اتصاالت الجزائر لعصرنة وتحسين واعتبر ذات املسؤول أن هذه التقنية تندرج في إطار استراتيجية املجمع 

الخدمات املقدمة، فرغم التكلفة الباهضة لهذه التقنية، إال أنها رفعت التحدي لتعميمها رغم عائق املساحة الشاسعة 

للبالد التي تحول دون تجسيد العملية في وقت وجيز، معبرا عن طموح املجمع لبلوغ عتبة مليون مشترك نهاية السنة 

 .”االقتصاد الرقمي”، وكل هذا يندرج في إطار برنامج الحكومة الجارية

وفي رده على سؤال حول التسعيرة التي ستطرح بها هذه الخدمة لفائدة الزبائن، أكد أن هذا الجانب لم يتم حسمه 

 .بعد، وهو قيد الدراسة على مستوى الشركة، ليتم ضبط تسعيرة عادلة للخدمة تماشيا مع نوعيتها وبدقة

جهة أخرى، كشف شيخ شفيق، مسؤول مهمة القطب التجاري للتسويق واالبتكار على مستوى اتصاالت الجزائر، من 

، أن املجمع لطاملا استعان ”مساهمة املؤسسات الشريكة التصاالت الجزائر في تجسيد املشروع”خالل مداخلته حول 

، ”أونساج”ر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب باملؤسسات الجزائرية املناولة خاصة تلك التي تم إنشاؤها في إطا

مؤسسة، استفاد عمالها من تكوين متخصص في مجاالت  677فقد بلغ عدد املؤسسات املصغرة التي تمت االستعانة بها 

 .عدة على غرار الصيانة، توسيع الشبكة، وإصالح األعطاب وغيرها

مليار دينار لخلق ومرافقة املؤسسات املصغرة الفتية التي تم إنشاؤها  1.3جزائر استثمرت وأفصح شيخ أن اتصاالت ال

شاب ميدانيا في شتى املجاالت، مؤكدا في ذات الصدد عزم  2492، فضال عن تكوين ”كناك وأونساج”في إطار وكالتي 

ة ع بصفة دائمة بما في ذلك تقنيالشركة على مواصلة دعم وتشجيع املؤسسات املصغرة واملبتكرين وحاملي املشاري

 .لضمان التدفق العالي لألنترنت FTTH/ FTTX الربط باأللياف البصرية
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وفي رده على سؤال حول مدى تأثير سياسة التقشف وترشيد النفقات التي أعلنت عنها الحكومة، قال شيخ أن املجمع 

والشركات املناولة من شأنه خلق الثروة كونه  واع بهذه السياسة ومدرك لها، غير أن االستثمار في هذه املؤسسات

 .استثمارا منتجا، إذ تنظر اتصاالت الجزائر إلى األمر على أنه استثمار مربح

 

 2017يدخل الخدمة نهاية 

 )الفجر(الجزائر تستكمل ربط الكابل بأبوجا 

ن خالل كابل عابر للبلدان، استكملت اتصاالت الجزائر حصتها من مشروع ربط الجزائر بعدد من الدول اإلفريقية م

 .الذي من املزمع استكماله قريبا

، فإن املجمع العمومي يعمل على تجسيد عدد ”الفجر”وحسب ما كشفه مصدر مسؤول على عالقة بمتابعة املشروع لـ 

جانبها من  ئر من املشاريع الهامة على الصعيد اإلفريقي والدولي، أهمها ربط الجزائر بأبوجا النيجرية، إذ استكملت الجزا

 .الكابل الذي يمتد إلى غاية عين قزام بأقص ى الجنوب، في انتظار باقي الدول اإلفريقية حصتها من املشروع

واعتبر ذات املصدر أن عديد البلدان قد عبرت عن رغبتها لالنخراط في املشروع وانضمت له على غرار تشاد ومالي 

 .وموريطانيا والنيجر

د تم خلق فرع اتصاالت الجزائر أوروبا، إذ تعمل الشركة على ربط الجزائر العاصمة بفالنسيا وعلى املستوى الدولي، فق

 .اإلسبانية بكابل بحري، والذي من املزمع استكماله نهاية السنة الجارية

  

 في أول خرجة له بعد يوم من تنصيبه

 )املحور(ولد قدور يعد بإحياء االستثمار في الطاقات الجديدة

سوناطراك تسخير املزيد من اإلمكانت لتعزيز االستثمارات املرتبطة بالطاقات املتجددة، بمساهمة عدة يعتزم مجمع 

شركات وطنية ودولية سواء كانت عمومية أم خاصة، حسبما أفاد به أمس، بوهران الرئيس املدير العام الجديد لهذا 

 .املجمع عبد املؤمن ولد قدور 

سوناطراك سيخوض أكثر في إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة، ال  أكد عبد املؤمن ولد قدور أن مجمع 

ل الصالون السابع حول صناعة البترو-سيما الطاقة الشمسية، وأضاف في رسالة وجهها إلى املشاركين في افتتاح ندوة

ملجمع يسعى إلى أن يصبح في ، قرأها نيابة عنه نائبه أحمد فتوحي فحواها أن ا 2017ناباك  والغاز في شمال إفريقيا 

طموح  لدينا برنامج أحد الفاعلين في هذا املجال الذي جعله رئيس الجمهورية أولوية وطنية ، وأردف  املستقبل القريب 

فيما يخص الطاقات املتجددة الذي سنعمل على تجسيده بمساهمة عدة شركات وطنية ودولية سواء كانت عمومية م 

 .فيذ بعض املشاريع بالتعاون مع شركاء، بهدف املساهمة في إنجاز البرنامج الوطنيخاصة ، مذكرا بأنه تم تن

في هذا الصدد يضيف ولد قدور، ستعمل سوناطراك أيضا على تنمية املوارد البشرية بإتاحة املزيد من الوسائل التي 

 .كستسمح بالتخصص في الشعب التقنية، وكذا فتح فرص جديدة للتطور وتنقل عمال سوناطرا

أكد ذات املسؤول من جهة ثانية، أن سوناطراك تعتزم بدعم من السلطات العمومية تعزيز استثماراتها في كل سلسلة 

املحروقات في إطار استراتيجية ناجعة، بهدف ديمومة األمن الطاقوي للبالد واملشاركة في التنمية االقتصادية الوطنية، 

لية، ويشكل تعزيز مجهودات االستكشاف واالستغالل في املجال املنجمي إضافة إلى الحفاظ على حصصها في السوق الدو 

الوطني عنصرا أساسيا في االستراتيجية املسطرة من قبل مجمع سوناطراك، كما قال نفس املسؤول، معتبرا بأن املجال 

 .يبقى غير مستغل على أوسع نطاق لضمان تجديد احتياطات املحروقات
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افتتح بحضور مسؤولين باملؤسسات الوطنية لقطاع الطاقة وممثلين عن   2017ناباك  ن الصالو -يشار إلى أن الندوة 

 .شركات بترولية أجنبية ومهنيين وخبراء دوليين

 

 بوهران« لنابيك»افتتاح الطبعة السابعة 

 )املساء(عارض يعرضون آخر مستجدات النفط والغاز  500دولة و 28

، ممثال عن الوزير األول السيد عبد املالك سالل، على االفتتاح الرسمي أشرف أمس، السيد أمقران محمد بدر الدين

« 2017 نابيك»لفعاليات الطبعة السابعة لندوة الصالون الدولي حول صناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا 

دولة  38مشاركة  بحضور نائب مدير عام مجمع سونطراك ووالي والية وهران السيد عبد الغني زعالن، والتي عرفت

عارض يمثلون شركات بترولية وشبه بترولية كبرى ومنتجي التجهيزات وإطارات الهندسة والخدمات والصيانة  500و

  .والتوزيع من بلدان قارات إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا

ائر اها باملناسبة أن الجز وقد أكد السيد احمد فتوحي، نائب رئيس املدير العام ملجمع سوناطراك خالل الكلمة التي ألق

تسجل في اآلونة األخيرة تراجعا في االستثمارات في مجال املحروقات نتج عنه إلغاء بعض املشاريع االستثمارية في سلسلة 

 .البتروكمائية، بسبب األزمة التي يعرفها العالم والتي ألقت بظاللها على االقتصاد عامة والطاقوي بصفة خاصة

وناطراك يمنح أهمية كبيرة لالستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات في الجزائر وذلك في إطار كما أضاف أن مجمع س

 .تطوير قطاع املحروقات، إضافة إلى استغالل أفضل الفرص االقتصادية املتاحة

ناجم ملكما تسعى مؤسسة سوناطراك لتطبيق إستراتيجية تنص على تعزيز جهودها في االستكشاف واإلنتاج في مجال ا

لضمان تجديد احتياطات الجزائر في مجال البتروكيمياء وكذلك لرفع اإلنتاج من خالل الحرص على استغالل 

 .االستكشافات واحترام االتفاقيات املبرمة على الصعيد الدولي

عبر  2020إلى جانب االستثمار في عصرنة وتطوير مجال نقل املواد الطاقوية، وكذا مشروع إنجاز عدة مصافي في غضون 

العديد من مناطق الوطن قصد ضمان تحقيق االكتفاء الذاتي بالسوق املحلية، والتصدير نحو الخارج وذلك بالشراكة 

 .مع املؤسسات الوطنية والدولية خاصة وعمومية

ول رتنتظر الجهة املنظمة لهذا املوعد الطاقوي الهام أن يكون ملتقى حقيقيا لتبادل الخبرات بين رواد صناعة البت

والغاز، حيث ستسمح للمشاركين من مؤسسات وطنية ودولية بعرض املستجدات في الصناعة البترولية والغازية 

بمنطقة شمال إفريقيا، وكذا خلق مناخ موات لالتصال بين املتعاملين والشركاء املحتملين وفرص األعمال كما يهدف 

 .شافإلى تبادل الخبرات واملهارات في مجاالت الطاقة واالستك

كما ستنشط على مدار أربعة أيام من هذا الحدث الذي يحتضنه مركز املؤتمرات احمد بن احمد، العديد من املحاضرات 

والنقاشات من قبل مجموعة من الخبراء ومسؤولي املجمعات البترولية والغازية الذين سيتناولون الحلول التكنولوجية 

   .أسواق املحروقاتالعملية الجديدة في مختلف مجاالت الصناعة و 

 

 

 نوك /مالية وتأميناتب
 استجابة للتحوالت اإلقتصادية ورغبة املتعاملين

 )املساء(بنوك في أوروبا وإفريقيا هذا العام  10سيفتح « الخارجي»
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األسابيع القادمة، تمكنه من « استراتيجية»ينتظر بنك الجزائر الخارجي الحصول على تأشيرة اعتماد أدرجها في خانة 

املتداولة  «نقنفيزا ش»تح وكاالت وفروع بنكية له بفرنسا ودول في أوروبا وحتى إفريقيا. التأشيرة التي تحمل مواصفات ف

بالفضاء األوروبي، تمكن البنك األول في الجزائر من دخول الدول األوروبية وفتح مكاتب ووكاالت بها باالضافة إلى 

تفتح للبنك آفاق تعامل واسعة وتسهل على زبائنه مختلف التعامالت االنتقال نحو دول إفريقية ضمن شبكة منسقة 

وكاالت بنكية بأوروبا  10املالية سواء كان داخل الوطن أو خارجه .. وانطالقا من االعتماد سيتجه البنك إلى فتح نحو 

 .2017بأماكن عدة بفرنسا وذلك في  5منها 

 2017د إبراهيم عن مخطط عمل استراتيجي سيتم اعتماده في كشف املدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد سمي

لبسط تواجده في أوروبا وإفريقيا وفق توجيهات الحكومة الرامية إلى تسهيل تعامالت املؤسسات ورجال األعمال لولوج 

وقات من ر أسواق أوروبية وإفريقية، وهي الخطوة التي تندرج في سياق تنويع االقتصاد الوطني والتخلص من تبعية املح

خالل الترويج للمنتوج الوطني باألسواق العاملية مع ضمان مرافقة مؤسسات مالية وبنكية قادرة على بسط تواجدها 

الذي يتطلع إلى فتح وكاالت بنكية خارج الوطن، سلم مؤخرا ملفا كامال وشامال يتضمن طلب « الخارجي»خارج الوطن. 

ي. االعتماد سيفتح آفاقا واسعة للبنك في كامل أوروبا على اعتبار أنه بمثابة االعتماد الرسمي لدى البنك املركزي الفرنس 

تأشيرة تمكن البنك الخارجي من دخول كل دول االتحاد األوروبي. وحسب املسؤول، فيجري حاليا تحديد احتياجات 

 .هاز األكبر على كثافتالبنك بأهم النقاط، سواء في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى وفق متطلبات الجالية والتركي

في فرنسا، تم تحديد بعض النقاط املرجح استقبالها لوكاالت البنك على غرار مرسيليا وليون وغرونوبل .. ونفس الش يء 

بالنسبة ألملانيا وبلجيكا ودول أخرى..املتحدث الذي رفض تقديم أرقام رسمية على اعتبار أن العملية ال تزال محل 

يكون في البداية أغلبها س« للخارجي»ة العامة للبنك، ملح إلى إمكانية فتح خمس وكاالت بنكية دراسة على مستوى اإلدار 

انطالقا من فرنسا  .في فرنسا حيث التواجد الكبير لجاليتنا والعالقات التجارية الهامة التي تتطلب تواجد بنوك جزائرية

نحو الدول اإلفريقية املتوقع دخولها هذا العام  التوجه - وأوروبا، سيكون من السهل ـ يضيف السيد ابراهيم سميد

 ..وفق مخطط توسعي هام يجري بحثه ودراسته مع املتعاملين االقتصاديين

املدير العام قال إن االعتماد الذي سيحصل عليه أول بنك في الجزائر ممثال في بنك الجزائر الخارجي قريبا، يحمل 

 .يحية ضمن شبكة توسعيةخصائص دولية تمكنه من دخول إفريقيا بكل أر 

في كل من السينغال والنيجر وكذا في تونس واملغرب ودول أخرى تعرف تركيزا « للخارجي»ومن املتوقع فتح وكاالت بنكية 

معتبرا للمتعاملين واملستثمرين الجزائريين وأفراد الجالية، وسيتم حسب السيد سميد تلبية الطلبات بعد دراستها من 

 .حيث الجدوى واملردود

 «ساب سات»إلى « دلتا»ينتقل من نظام « الخارجي»ماليين يورو ....  5.6مشروع عصرنه ضخم بتكلفة  

« ساب سات»شرع البنك الجزائري الخارجي في عصرنة نظامه املعلوماتي الخاص بالدفع اآللي، معتمدا في ذلك على نظام 

 5.6نظام الجديد كلف البنك غالفا ماليا يفوق الـالذي كان يتم وفق إطار غير مركزي. ال« دلتا»الذي سيعوض نظام 

شهرا، حسب املدير العام للبنك السيد سميد ابراهيم الذي التزم بتقليص آجال  18مليون يورو، وسيستغرق تعميمه 

على أقص ى تقدير، علما أن مسؤول البنك فضل  2018تعميم النظام إلى أقل من ذلك على أن يطلق رسميا في جوان 

يخ إطالق النظام الذي كان مقررا شهر ماي القادم، في خطوة ترمي إلى التسريع في عملية رقمنة األنظمة املالية تقديم تار 

وعصرنتها.بنك الجزائر الخارجي، أطلق أمس رسميا عملية عصرنة نظامه املالي بحضور إطارات ومسؤولين مركزيين 

ي. املشروع أوكل ملتعامل فرنس ي معروف وقع عليه االختيار وذلك على مستوى مدرسة التكوين التابعة للبنك بباب الواد

بعد مناقصة دولية رست عليه ملا يضمنه من حلول مدمجة ال تتطلب االستعانة بأنظمة وحلول أخرى، باإلضافة إلى 
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ن كبيرة و عرضه املالي الذي وإن كان ضخما، فإن عائداته وإسقاطاته على البنك والقطاع املصرفي واملالي في الجزائر ستك

 .وهامة

دولة أغلبها بأوروبا، تم استحداثه منذ نحو خمس سنوات وهو نظام  200املتعامل به عبر أزيد من « ساب.سات»نظام 

مركزي يسمح بمعالجة آلية لكل املعامالت وامللفات املتعلقة بالقروض والتحويالت..، وهو يستجيب لإلجراءات التي شرع 

، حيث شرع في تبني نظام خاص يسمح بمعالجة ملفات القروض التي أصبحت 2013فيها بنك الجزائر الخارجي منذ 

تعالج في مديرية واحدة ووحيدة عكس باقي البنوك التي تعمل وفق عدة مديريات، األمر الذي يطيل في آجال ومدة 

 .معالجتها والبت فيها

، وهو نظام غير مركزي فيما سيسمح 1996القديم والذي يعود اعتماده إلى سنة « دلتا»النظام الجديد سيعوض نظام 

بتقريب الزبون من البنك سواء من املكتب أو عبر الهاتف حسب مسؤول البنك الذي أشار إلى كل « ساب.سات»نظام 

مليون يورو مقسمة بين تكلفة رخصة النظام  5.6العمليات البنكية، سيتم معالجتها في آنها.. تكلفة املشروع املقدرة بـ

   ...مليون والباقي للتجهيزات والتكوين 2املقدرة بـ

 
 

 شراكة وتعاون 

  تجارة
 

 )واج( واملصدرينميالد الفدرالية الوطنية للمستوردين 

الجزائريين بهدف تنظيم املتعاملين الناشطين في التجارة الخارجية   تم إنشاء فدرالية وطنية للمستوردين و املصدرين

 درات الوطنية.خصوصا على ترقية الصا  من أجل العمل

لسها الجزائريين اليوم الثالثاء بالجزائر مج  وعقدت هذه الفدرالية التي تنشط تحت لواء اإلتحاد العام للتجار و الحرفيين

 والية. 25أكثرهم مصدرين جاءوا من   متعامل 50التأسيس ي بمشاركة حوالي 

الغذائية كرئيس لهذا التنظيم و   مصدر للموادوعين املشاركون خالل هذا اإلجتماع التأسيس ي جمال الدين سيد وهو 

االستثمار و السياحة و املالية و العالقات مع األسواق الخارجية   كذا عشر أعضاء للمكتب مكلفين خصوصا بالتنظيم و

 القضايا القانونية.  و االتصال و

لذي حضر اإلجتماع انه بإنشاء هذه ا  وقال األمين العام لإلتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين صالح صويلح

فدرالية مشيرا الى أنها الفدرالية الجديدة ستسمح بجمع  17لإلتحاد هو   الفدرالية يصبح إجمالي الفدراليات التابعة

 يكونوا منظمين.  املتعاملين الناشطين في هذا املجال و الذين هم اعضاء في اإلتحاد و لكن لم  كل

 رسميا لهذا النشاط".  والية لجعلها ناطقا 48تواجد هذه الفدرالية عبر ال  واكد يقول "نطمح الى توسيع

اللقاء أن هذا النوع من التنظيمات   تصدير" إسماعيل الملاس املدعو الى هذا-من جهته قال رئيس مؤسسة "إستشارة

 النشاط.  يسمح ببروز املصدرين الجزائريين و تطوير هذا

جهها مختلف املشاكل التي يوا إحصاء بهدفبالتالي هذا النشاط بحاجة الى تنظيم  "نتحدث بشكل دائم عن املصدرين و 

يضيف السيد الملاس مشيرا الى أنه سيكون "مجال لجمع املتعاملين لتبادل   املتعاملون في امليدان و نقلها للسلطات"

 ".تقاليد في هذا امليدان  بدون تثمين الخبرات للنجاح على املستوى الدولي وهو شيئ صعب بالنسبة لبلد   االراء و
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 مستورد. 4.500و أزيد من  الوطني التجاري مصدر مسجل في السجل  200ما يزيد عن  2016وأحصت الجزائر في نهاية 

 باملائة(. 20ر1-) 2015دوالر في  مليار  2ر6مقابل  2016مليار دوالر في  2ر06وتراجعت الصادرات خارج املحروقات الى 

 

 

 ملين فقط مسموح لهم استيراد "البنان" للجزائريينمتعا 6رسميا .. 

 )البالد(تبون يشرع في معاقبة املضاربين..!
 

وافقت اللجنة التقنية التي اوكلت لها مهام دراسة طلبات املتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال استيراد املوز على 

متعامل أودعوا طلبات، الستيراد  44حدة" من اصل خواص وشركة عمومية وا 5متعاملين " 6منح رخصة االستيراد لـ 

 طن من املوز في مرحلة أولى. 55.000

جنة أقصت  وأفاد
ّ
متعامال نظرا لعدم ممارسة النشاط  14بيان لوزارة السكن والعمران واملدينة والتجارة بالنيابة إن الل

دوالر  650فة للسعر املرجعي و املقدر بـ في مجال استيراد املوز خالل السنوات الخمس األخيرة وعرضهم اسعار مخال

 للطن.

متعاملين أخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من املنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين  10كما تم اقصاء 

 واإلنضاج والتبريد.

ين ء املتعاملمتعامال ال تتوفر فيهم أدنى املقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقا 11بينما تم رفض طلبات 

  املستوردين.

  متعاملين آخرين تم اقصاءهم لتورطهم في أعمال املضاربة و ورودهم في بطاقية املضاربين. 3وأضاف بيان الوزارة أن 

مارس الجاري بدراسة طلبات املتعاملين االقتصادين الناشطين في قطاع استيراد  19يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 

ن وزارة التجارة التي تضم ممثلين ع تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية املشتركة التي يرأسها امين عاماملوز بدقة وذلك 

  وزارات املالية والصناعة واملناجم والفالحة والصيد البحري والتجارة.

سنوات  5قل عن وقد حددت اللجنة التقنية جملة من املقاييس أهمها الخبرة املهنية في ممارسة نشاط استيراد املوز ال ت

مبررة بالحصائل الجبائية السنوية وكذا ضرورة توفر املتعامل على استثمارات في مجال انتاج و تعبئة الفواكه باإلسم 

  الخاص باملؤسسة.

ومن ضمن املقاييس التي اعتمدتها اللجنة ايضا وجوب اقتناء املنتوج من املصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط 

النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة املنتوج مع مراعاة شرط و الزامية ضمان 

ضمان جودة املنتوج املستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها الحاق 

 بسعر معقول.ضرر بصحة املستهلك. كما تلزم اللجنة تموين السوق االستهالكية بشكل دائم و 

 

 

 لجنة مشتركة تجتمع وتشرع في منح الرخص وفق دفتر شروط

مي الفواتير
ّ
 )الشروق اونالين(وزارة التجارة ترفع "الحصانة" عن "أشباح" اإلستيراد ومضخ

 موّجهت وزارة التجارة، ألّول مرة، ضربة قاصمة، إلى لوبيات االستيراد، واالنتهازيين واملضاربين، الذين فرضوا منطقه

وفي سابقة هي األولى من نوعها، أصبح الرأي العام يعرف عدد املستوردين ملختلف املواد  .على الجزائريين لعّدة سنوات
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والسلع، كما حددت وزارة التجارة تبعا ألوامر عبد املجيد تبون، سقف األسعار املسموحة لتسويق املنتجات املستوردة، 

 ..الشرائية ضمن استراتيجية حماية املستهلك والقدرة

، "وبهذه القرارات الجريئة، تكون وزارة التجارة قد فرضت على املستوردين منطق الشفافية و"اللعب على املكشوف

وقلمت أظافر الدخالء و"السماسرة" وجففت منابع التزوير وتضخيم الفواتير، ورّدت االعتبار للمهنيين الذين يؤمنون 

 .بالعمل وفق دفتر شروط واضح

متعامال اقتصاديا من  38نة الوزارية املشتركة املكلفة بمنح رخص االستيراد والتصدير للمواد والسلع، أقصت اللج

ألف طن كمرحلة  55متعامال تقدم الستراد هذه الفاكهة من الخارج، بحصة تقدر بـ 44عملية استيراد املوز، من أصل 

 .أولى

لشروق" نسخة منه، بأن اجتماع اللجنة التقنية املنعقد األحد وأفادت وزارة التجارة في بيان لها، الثالثاء، تلقت "ا

من الخواص وشركة  5متعاملين فقط الستيراد املوز، لتوفرهم على املقاييس املحددة،  6الفارط، قد أسفر عن قبول 

 .عمومية

وز واملقدر استيراد امل وذكر البيان أنه بعد دراسة الطلبات املودعة من قبل املتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال

متعامال لعدم نشاطهم في  14طن كمرحلة أولى، تقرر إقصاء  55.000متعامال الستيراد حصة مقدرة بـ 44عددهم بـ 

متعاملين قاموا بعرض أسعار مخالفة للسعر املرجعي  10مجال استيراد املوز في الخمس سنوات األخيرة، من بينهم 

متعاملين لعرضهم استيراد كميات قليلة وعدم توفرهم على مراكز التخزين  10قصاء باإلضافة إلى إ  USD/t 650 وهو 

 .واإلنضاج والتبريد

متعامال ال  11كما قررت اللجنة املشتركة التي تضم كال من وزارة التجارة، املالية، الصناعة واملناجم، والفالحة إقصاء 

متعاملين لتورطهم في أعمال املضاربة ووجودهم في بطاقية  3يتوفر على الحد األدنى من املقاييس املوضوعية وحرمان 

 .املضاربين

شروط للراغبين في استيراد املوز، ويتعلق األمر بالخبرة املهنية في ممارسة النشاط والتي ال تقل عن  7ووضعت اللجنة 

تخزين، والهياكل الضرورية لل سنوات مبررة بالحصائل الجبائية، وضرورة توفر املتعامل على كل وسائل النقل الالزمة، 5

 .التبريد، واإلنضاج

كما يشترط توفر املتعامل على استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه باالسم الخاص للمؤسسة، باإلضافة إلى وجوب 

 اقتناء املنتوج من املصدر بصفة منتظمة ومباشرة من دون وسيط، وكذا إلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة

فضال عن ضمان جودة املنتوج املستورد ومطابقته مع معايير الصحة  .حسب ما تقتضيه طبيعة املنتوج بصفة مباشرة

النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق الضرر بصحة املستهلك ووجوب إيصال املنتوج بسعر معقول 

  .ودائم للمستهلك

لسلع املستوردة املوجهة إلى إعادة البيع على الحال الطبيعية لنظام رخص كما قررت وزارة التجارة إخضاع جميع ا

 .االستيراد، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين

ومنحت الوزارة للمتعاملين االقتصاديين الذين يستوفون شروط املطابقة مع التشريع والتنظيم الساري املفعول، أجل 

 .صة استيراد للمادة املعنية على مستوى مديرية التجارة الوالئية املختصة إقليميايوما من أجل إيداع طلب رخ 20

ويرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري وإثبات خبرة في مجال استيراد املنتوج املعني ونسخة عن 

 .الضريبي الفاتورة الشكلية تحدد املنتوج والكمية والقيمة وبلد املنشأ، ومستخرج الجدول 
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كما يتضمن الطلب شهادة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء و/أو الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي لغير األجراء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية واستبيان للتعريف باملتعامل االقتصادي يتم ملؤه 

 ( www.commerce.gov.dz وزارة التجارة)يمكن تحميله من املوقع اإللكتروني ل

كما ينبغي على املتعاملين إرفاق طلباتهم بالحصائل الجبائية للسنوات الثالث األخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات املالية 

 .وهياكل التخزين، وعقود امللكية أو عقود اإليجار موثقة باسم الشركة

 

 كز "تي أل أس كونتاكت" بالعاصمةالشروق" تنقل معاناة املنتظرين أمام مر "

 )واج(!ُربع مليون جزائري في "طابور التأشيرة" سنويا

 ألف شخص يتزاحمون يوميا على "شنغن".. والتأشيرة في شهرين

 طوابير منذ الفجر و"البزناسية" في املوعد .."VIP" دينار مقابل امتياز 3000

جزائري يوميا ومنذ ساعات الفجر الباكرة  1000كنون.. هنا يتدافع مركز إيداع ملفات التأشيرة".. أو "تي أل أس" بن ع"

 ."للظفر بحلم تأشيرة دخول الفضاء األوروبي، أو "فيزا شنغن

نساء ورجال وشيوخ قادمون من مختلف املناطق بحثا عن تأشيرة املرور إلى الضفة األخرى من املتوسط، منهم من 

يهمه سوى دخول مطارات أوروبا لـ"الشوبينغ" وجلب أغلى املاركات الفرنسية، يتهافت على العالج والدراسة ومنهم من ال 

والكثيرون مستعدون للدفع أكثر مقابل اختصار مدة دراسة امللف، هذه األخيرة أصبحت اليوم تمتد لشهرين كاملين أو 

 .أكثر

على حقيقة الشكاوي التي وصلتنا  ببن عكنون، لتقف  TLS contact الشروق"، انتقلت إلى مركز إيداع طلبات التأشيرة"

بخصوص الردود السلبية التي يتلقاها عدد كبير من املواطنين، والتأخيرات املسجلة في إعطائهم موعدا للموافقة على 

 .الفيزا، والتي وصلت إلى حد الشهرين بالنسبة للبعض

 شخاص الطالبين للفيزا، الراغبين فيكانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحا.. طابور طويل ملئات األ

ولوج عدة دول بينها بلجيكا وايطاليا وانجلترا، أما فرنسا فقد صنعت االستثناء بسبب الكم الهائل لألشخاص القادمين 

من مختلف واليات الوسط إليداع امللفات، ومنهم من قدم بغرض االحتجاج على تأخر مصالح القنصلية الفرنسية، في 

 .بتهمالرد على طال

وفي املوضوع، كشف العديد ممن تحدثنا إليهم، أن مدة الرد على طلب الفيزا أصبحت تفوق الشهرين، ولالستفسار عن 

القضية أكد لنا مصدر مسؤول بمركز إيداع الطلبات أن السماح لألشخاص الراغبين في تجديد" الفيزا "، من دون 

 .موعد وراء خلط رزنامة املواعيد وتأخر الردود

 ف شخص "يغزو" يوميا املركز إليداع امللفأل 

شخص، نصفهم  1000بالعاصمة، يشهد يوميا توافد  TLS contact العجيب في األمر أن مركز إيداع طلبات التأشيرة

 .متوجهون نحو فرنسا بالدرجة األولى، تليها انجلترا وايطاليا، رغم أن هذا األخير تبقى أبوابه مفتوحة طيلة أيام األسبوع

عرفة طريقة التنظيم وضبط هذا العدد الهائل، اغتنمنا الفرصة للحديث مع األشخاص الوافدين إلى املركز، والذين ومل

كشفوا لنا أن األمور ال تسير بصفة عادية، ففضال عن التأخر في الرد، يتم الخلط بين املواعيد وساعات الدخول، وهو 

 .ل الرئيس ي، حيث يكون كبار السن واألطفال هم ضحايا سوء التسييراألمر الذي يتسبب في تزاحم واشتباكات أمام املدخ

ويالحظ عابرو الطريق املعروف "بالحوض" ببن عكنون، اصطفاف العشرات من األشخاص والعائالت أمام الطريق 

وجوهم،  ىاملقابل للمركز ينتظرون أقاربهم، وأغلبهم ينحدرون من الواليات املجاورة للعاصمة، ومالمح التعب بادية عل
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خاصة أن الكثير منهم أكدوا لنا أنهم قابعون في املكان منذ ساعات الفجر األولى في انتظار فتح املركز أبوابه في الساعة 

 .السابعة والنصف

 دينار 3000خدمات امتياز "بريميوم" بـ 

"بريميوم"، وهي طلب  الكثير من رجال األعمال واألشخاص الراغبين في الحصول على خدمات امتياز املعروفة باسم

 3000الحصول على تأشيرة للمرة الثانية من دون موعد، يجدون ضالتهم في هذه الخدمة، حيث يمكنهم دفع ما قيمته 

، خاصة أنهم بمجرد "vip"دينار جزائري للمرور من دون موعد، وهو ما جعل الكثير منهم يصفونهم في خانة االمتياز

معاملة خاصة، ويستقبلون في قاعة مجهزة بأرائك ومكيف هوائي، في حين ترى الوصول إلى داخل املركز، يحظون ب

السلطات الفرنسية، أن إيداع الطلبات ودفع ما يشبه حقوق التسجيل أو ما يسمى حقوق دراسة امللف، "ال يعطي 

 ."الحق في الحصول على التأشيرة بصورة آلية

 "اكتبزنسة" وتجارة موازية خارج أسوار "تي آل آس كونت" 

 "ورغم املعاناة التي يتعرض لها الوافدون إلى مركز إيداع ملفات التأشيرة بسبب التأخر في الرد، ينشط "مقتنصو الفرص

أو من يعرفون بـ"البزناسية" الذين يستغلون ظروف املواطن القادم من مكان بعيد، وذلك بهدف الظفر ببعض الدينارات، 

الباركينغ"، "بالقرب من املركز، إذ اشتكي عدد كبير ممن التقيناهم من ارتفاع سعر على غرار ارتفاع تسعيرة ركن السيارة 

فضال عن كون زائري املركز ممنوعين من إدخال الهاتف النقال ولو كان خارج مجال التغطية، وهو ما يضطرهم لوضعه 

 .دينارا كذلك 50في "كشك " مقابل دفع 

 

 

 

 

 )واج(قلة اإلنتاج و الدعم املالي زيت الزيتون: طموحات التصدير تعرقلها 

مومية وكذا اإلعانات الع  ونقص  بالبلدان املنتجة في البحر املتوسط  تعتبر قلة اإلنتاج الوطني من زيت الزيتون مقارنة

 الزيتون.  املناخية من أهم االسباب التي تعيق الجزائر إليجاد مكانة جيدة في سوق تصدير زيت  املخاطر

فسة الوطني الذي يعاني من منا  حدودة من الصعب تلبية كل الطلب املحلي على زيت الزيتون باملنتوج"بقدرات إنتاج م

االبيض املتوسط بسبب أسعارها املنخفضة" حسب ما أوضحه بعض   الزيوت املستوردة من البلدان املجاورة في البحر

  املنتجين لوأج.

ب و البطاطا فإن شعبة إنتاج زيت الزيتون ال تستفيد من الدعم زيادة على ذلك و"خالفا لشعب إنتاج الحليب و الحبو 

 الكافي من قبل السلطات العمومية" حسبهم.

نمية الوطني للت  الصندوق   وتستفيد هذه الشعبة من إعانات فيما يخص تجهيزات معاصر الزيتون و الحفظ من قبل

 الزراعية لكن في غياب القروض.

ل منطقة مشدالة )البويرة( انه قب  أ منتج و أحد املصدرين القالئل لزيت الزيتون فيوفي هذا السياق قال السيد حسين.

 عليهم شراء  إلستغاللها و في فترة الجني يجب  مساحات  موسم الزيتون يكون منتجو الزيتون مجبرون على كراء

 املحاصيل لدى الخواص.

فية املستغلين من اجل تأمين كميات كا  االخرى ان ترافق "وفي هذه الفترة بالذات يجب على البنوك أو املؤسسات املالية

 لدى الجني من اجل إنتاج جيد".

 املناخية.  كما تمت اإلشارة الى أن شجرة الزيتون هي جد حساسة لتساقط االمطار و التغيرات
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املنتج الذي   لتر من الزيت فقط و هذا بحسب املوسم حسب هذا 18الى  16محليا يعطي كل قنطار من الزيتون حوالي 

بالتالي التي يتم تصديرها هي الزيت التي لها ذوق ناعم و ذات   يشير الى أن زيت الزيتون املطلوبة بكثرة في الخارج و

 الحموضة القليلة.

و كون شعبة   لتر سنويا انه ال يمكنه التصدير ألسواق كبيرة خارجيا 10.000الى  5.000وقال املتحدث الذي يصدر من 

 دعم عمومي غير كاف لرفع اإلنتاج.  ي الجزائر تتميز بمحاصيل غير مستقرة والزيتون ف

فع قدر من حقول الزيتون للر   و لتعويض السنوات التي تعرف محصوال ضعيفا يقول منتج آخر أنه يجب استغالل اكبر

 ة.الزراعية و قلة دعم السلطات العمومي  من حظوظ اإلنتاج متأسفا لصعوبة الحصول على األراض ي

  

 =تأخر مقارنة بدول الجوار في الحوض املتوسط=                              

  

وباملقارنة مع تونس التي تملك مساحة مخصصة ألشجار الزيتون أقل من نظيرتها في الجزائر، يتفق املنتجون 

تي ود التطوير واملرافقة الباقي الدول املتوسطية من جه  على أن هذه الشعبة تستفيد بتونس على غرار  الجزائريون 

 تبذلها السلطات العمومية.

الزيتون التونسية تنافس   ويؤكدون على أن هذه شعبة الزيتون "مهيكلة ومنظمة وخاصة مدعمة" مضيفين ان زيت

 املتدني بفضل الدعم املالي للدولة.  الزيت الجزائرية في االسواق الخارجية بالنظر لسعرها  بقوة

ن لضمان أفضلية تنافسية م  ي هذا السياق إلى ضرورة أن يستفيد اإلنتاج الوطني من دعم الدولةويشير املنتجون ف

 حيث االسعار.

املنافسون منتجاتهم بأسعار أدنى   يورو في األسواق املتوسطية بينما يعرض 7ويبلغ سعر زيت الزيتون الجزائرية حوالي 

 من ذلك.  بكثير

أن االنتاج الوطني من  2016-2015  حية والغذائية كشف في حصيلته لحملة عاميذكر ان املرصد الوطني للشعب الفال 

الف هكتولتر على مستوى الوطن مضيفا أن املساحة  900سبقه ليبلغ   مقارنة باملوسم الذي %25ب  الزيتون ارتفع  زيت

 هكتار. 471.657لتصل إلى  %16من جهتها ب  الزيتون ارتفعت  املخصصة لزراعة

شجرة منتجة أي بنسبة   مليون  32ر3مليون شجرة من بينها  56ر3ساحة املخصصة لزراعة الزيتون من وتشمل امل

 محافظة تطوير الفالحة في املناطق الصحراوية.  حسب أرقام  57%

 البويرة، برج بوعريرج، جيجل، سطيف  وفي شمال البالد، يتمركز االنتاج في سبع واليات رئيسية )بجاية، تيزي وزو،

 كر(.ومعس

 من املساحة املخصصة للزيتون في الشمال. %75اكثر من   وتمثل منطقة الوسط

مليون شجرة زيتون من  3ر4ألف هكتار متكونة من  13أما في املناطق الجنوبية، تمتد هذه الزراعة على مساحة قدرها 

 شجرة منعزلة. 488.330شجرة مجمعة و   مليون  2ر9  بينها

ات املنتجة لزيت الزيتون في جنوب البالد، تحتل بسكرة املرتبة األولى بمساحة مزروعة قدرها وفيما يتعلق بترتيب الوالي

هكتار  3.000الزيتون في الجنوب( متبوعة بالوادي بمساحة قدرها   من إجمالي مساحة زراعة %33)  هكتار 4.245

 (.%16هكتار ) 2.082ب  املساحة( واالغواط   من إجمالي 23%)

تي تنتج واليونان وهي الدول الثالثة ال  لعالمي، تحتل إسبانيا صدارة أكبر الدول املنتجة متبوعة بإيطالياوعلى املستوى ا

 من اإلنتاج العالمي. %9تنتج تونس   من اإلنتاج العالمي بينما %75  لوحدها
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