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 امللتقى ديباجة 
 

 توطئة: 

الغذاء،   إنتاج  على  يعمل  فهو  االقتصادي،  النشاط  في  كبيرة   أهمية  الفالحة  لقطاع 

توف و ال   ري وبالتالي  للسكان،  الغذائي  مستغلة،  من  غير  شاسعة  مساحات  الجزائر  تملك 

بطر  يعمل  منها  مما  واملستغل  تقليدية   اإلنتاجثأق  حجم  على  اليد ر   نقص  إلى  باإلضافة   ،

العاملة املؤهلة في هذا القطاع وعزوف الشباب عن العمل فيه، نهيك عن زحف العمران على  

 حساب الراض ي الفالحية .

احا الوقت  أمن    قتلو ن  في  خاصة  الفالحة،  لقطاع  الحقيقية  املكانة  استرجاع  جل 

بنسبة كبيرة، ولهذا ال بد من تشخيص  املحروقات    الراهن التي تعتمد فيه الجزائر على قطاع

من   عليه،  الضوء  وتسليط  القطاع  هذا  به،  أواقع  للنهوض  املناسبة  الحلول  إيجاد  جل 

االست  ومحاولة  مستقبله،  مفادواستشراف  وأن  ة  خاصة  العالم،  في  الناجحة  التجارب  ن 

ومن   واملناخية،  الجغرافية  املوارد  في  كبير  بتنوع  تزخر  الفالحة الجزائر  لقطاع  أن  املعلوم 

، من خالل توفير مناصب الشغل و  لألفراد   أهمية كبيرة على الجانب االقتصادي واالجتماعي

 ومي املوجه الستيراد الغذاء.العم نفاق، باإلضافة إلى تقليص اإل تحسين املستوى املعيش ي

 :  التالي سؤالكاليتنا في الاشاعتمادا على ما تقدم من مدخل لإلشكالية املراد بحثها فإننا نبلور 

طوئ ره؟
ل ت  ي سب  ر؟ وما ه  زائ  ي الج 

 
ف الحي 

طاع الف  ع الق 
 
و واق  ما ه 

 

امللتقىأهداف     

    :لتحقيق جملة من الهداف أهمها امللتقى يسعى 

   الدولاستراتصياغة تساعد  االقتصاد    ةيجيات  نحو  التوجه  القطاع   على  على  املعتمد 

   لتحقيق التنمية املستدامة؛  الفالحي 



 6 

   االستثمارات أهمية  الفالحي،  فيمناقشة  االقتصاد  تنويع  نحو    ةلدول توجه  ك  القطاع 

 ؛ ل القطاعتموي ، وإيجاد حلول مبتكرة ملشاكل الوطني

   أهمية فيإبراز  الفالحي  الداخلي   الوطنيتصاد  االق  القطاع  الناتج  روافد  من  مهم  كرافد 

 ؛ ات، يساهم في ترجيح كفة املداخيل خارج قطاع املحروقالخام

   الحوكمة دور  الفالحيتحديد  الداء    القطاع  تحسين  للمؤسسات    اإلقتصاديفي 

 ؛به ، من خالل آلية الجر الخلفي والمامي الكفيل بتوليدها إذا ما تم اإلهتماماالقتصادية

 الثقافة  في القطاع الفالحي  ضيح مساهمة التسويق  و ت لدى املنتجين   التسويقية في تعزيز 

 واملستهلكين؛

 واملساهمة في الحد من الفقر وتردي    في خلق الوظائف القطاع الفالحيعلى أهمية  التعرف

 البيئة؛

   مهمة الجامعيتفعيل  االستغال  املحيط  بأهمية  واعي  مجتمع  خلق  للم في  المثل  وارد  ل 

البيئة  لضمان ة  لطبيعيا على  املحافظة  مع  خارج استدامتها  بالتنويع  إال  ذلك  يتأتى  وال   ،

 ؛ بذلك يشكل القطاع الفالحي البديل المثل للتحول قطاع املحروقات، و 

   دور على  التكنولوجيا  التأكيد  جانب  في  خاصة  بالقطاع،  النهوض  في  الجنبية  الشراكة 

 ؛ وعصرنة القطاع

 ؛القطاع الفالحي القياسية لبعاد ة النمذجبيقات إبراز أهمية تط 

 م في  الرائدة  الدول  تجارب  من  املستقاة  الدروس  من  نحو االستفادة  التحول  جال 

لتحقيق   الخضر  املستدامة  االقتصاد  أحد التنمية  الفالحي  القطاع  يكون  والتي   ،

 . مجاالتها
 

امللتقى محاور    

  ؛  لجزائري في ااإلنتاج النباتي و الحيوان: املحور الول 

 ؛تمويل القطاع الفالحي في الجزائر  : املحور الثاني 

 ؛ثة في القطاع الفالحي املحور الثالث: استخدام التكنولوجيا الحدي 
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 ؛املحور الرابع: مساهمة البحث العلمي في تطوير القطاع الفالحي 

  ؛ املحور الخامس: مساهمة القطاع الفالحي في توفير مناصب الشغل 

 ؛ تسويق املنتج الفالحي في الجزائر  :ساملحور الساد 

  :عرض تجارب ناجحة في مجال القطاع الفالحي املحور السابع. 
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 العلمي الوطني حول: امللتقى  كتاب

اق" 
 
ع واآلف

 
ر الواق

 
زائ ي الج 

 
ف الحة  

طاع الف 
 
 2021مارس  11يوم:                                     "ق

 الفهـرس 
 

 الصفحة  )ين( اسم ولقب الباحث  العنوان 

رصد امكانيات اإلنتاج النباتي الفالحي في  رصد امكانيات اإلنتاج النباتي الفالحي في  

  الجزائر الجزائر 

      ((  البويرةالبويرةجامعة  جامعة  ))  ساعو بايةساعو باية

        ((33جزائر جزائر جامعة الجامعة ال))  سيار زوبيدةسيار زوبيدة
1155  

الفالحة الصحراوية كخيار استراتيجي لتحقيق  الفالحة الصحراوية كخيار استراتيجي لتحقيق  

  التنمية في الجزائر التنمية في الجزائر 

  ( (     ر ر درادراأأجامعة  جامعة  ))  بلقاسم ميمونيبلقاسم ميموني

  ( (   دراردرارأأجامعة جامعة ))  محمود السعيد بودربالةمحمود السعيد بودربالة
3322  

وره في تحقيق التنمية  وره في تحقيق التنمية  واقع القطاع الفالحي ودواقع القطاع الفالحي ود

  االقتصادية في الجزائر االقتصادية في الجزائر 
  4444  ( (     برج بوعريريج برج بوعريريج   جامعةجامعة))  فرح بن سالمفرح بن سالم

املناطق الجزائرية بين متاحات مواردها الزراعية  املناطق الجزائرية بين متاحات مواردها الزراعية  

  دوديتهادوديتهاوتحديات تطوريها وتحسين مر وتحديات تطوريها وتحسين مر 

  ( ( عنابة عنابة   جامعة جامعة ))  مسعودي سارة مسعودي سارة 

  ((دية  دية  املاملجامعة جامعة ))  مصطفاوي محمد المينمصطفاوي محمد المين
6644  

لقطاع الفالحي في الجزائر وامكانياته في  لقطاع الفالحي في الجزائر وامكانياته في  واقع اواقع ا

القطاع الزراعي  القطاع الزراعي      --تحقيق التنمية االقتصادية تحقيق التنمية االقتصادية 

  نموذجانموذجا

      ((جامعة سيدي بلعباس جامعة سيدي بلعباس ))  سنوس ي سيد أحمدسنوس ي سيد أحمد

    ((سيدي بلعباسسيدي بلعباس  جامعةجامعة  ))  بلهادي عبد الصمدبلهادي عبد الصمد
8866  

دراسة تحليلية لثر تغير املناخ على اإلنتاج  دراسة تحليلية لثر تغير املناخ على اإلنتاج  

    تحليل املركباتتحليل املركبات''''  الزراعي باستخدام طريقة الزراعي باستخدام طريقة 

''  الساسية الساسية    0102 0102 وو  19611961للفترة املمتدة بين للفترة املمتدة بين ''

              ((جامعة البويرةجامعة البويرةعثمان عالم )عثمان عالم )

            ((جامعة البويرةجامعة البويرةمسعود بن تركية )مسعود بن تركية )  
110000  



 9 

 

 لعلمي الوطني حول: اامللتقى  كتاب

اق" 
 
ع واآلف

 
ر الواق

 
زائ ي الج 

 
ف الحة  

طاع الف 
 
 2021مارس  11يوم:                                     "ق

 

 الفهـرس )تابع( 
 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ين(  العنوان 

-التمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر 

 سياسية (  -) دراسة اقتصادية -الواقع واآلفاق

    ( جامعة بسكرة) نبار سليمان 

   ( جامعة البويرة)  بخليلي محمد األمين
119 

التمويل التأجيري كأسلوب حديث لتمويل  

في الجزائر دراسة حالة بنك    القطاع الفالحي 

 الفالحة والتنمية الريفية 

   ( جامعة عنابة)  صخري عبد الوهاب

    ( 1سطيف جامعة )  معاش حسينة
131 

أثر القروض املصرفية في تطور نمو اإلنتاج  

 الفالحي في الجزائر 

 (   جامعة سكيكدة)  بوجعادة الياس

 (   سكيكدةجامعة )  نقيقش صبرينة 
146 

السياسة الفالحية الجزائرية من   دعم الدولة في 

 خالل آلية التمويل 
 159  (  لبويرةجامعة ا)  رحماني حسيبة 

قرض التحدي كأداة  لتمويل القطاع الفالحي  

في الجزائر ) دراسة حالة ببنك الفالحة والتنمية  

 ن امللح ( والية املسيلة  فرع عي  BADRالريفية  

   ( جامعة البويرة)   البقور حمزة

  (  البويرةجامعة ) عمار جعيجع 
171 

صدير املنتجات الزراعية الجزائرية كشكل من  ت

أشكال التسويق الزراعي الدولي، الواقع  

 واآلفاق 

   ( جامعة البويرة)  خامت سعدية

    ( لجامعي بتيسمسيلتاملركز ا)  خيثر الهواري 
185 
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 تقييمية 
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 359 ( البويرة جامعة )  محمد سفير 

دور القطاع الفالحي في معالجة مشكل البطالة  
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 (   جامعة الجلفة )  براهيم حاكمي 

  ( الجلفة معة  جا)  بن حامدكمال 
451 

 منافع التسويق السياحي 
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 اإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائراإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائر: : احملور األولاحملور األول

  3311  --1155ص  ص  . . صص

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 رصد امكانيات اإلنتاج النباتي الفالحي في الجزائر 

  saoubaya@gmail.com ، )اجلزائر( البويرةجامعة ، ساعو باية

  Samysiar99@gmail.com  ، )اجلزائر( 03زائر جامعة اجل ،سيار زوبيدة

  14/03/2021: �رخي ال�رش
  :ملخص

ذلك ألن اجلزائر حتتل املراتب ، حة يف اجلزائر ليس باألمر السهل العتبارات كثريةاحلديث عن الفال 

مليون نسمة،  40وبعدد سكان يتجاوز ، االوىل من حيث قائمة الدول املستوردة للمواد الغذائية الفالحية

اكرب الدول الغنية  مليار دوالر يف السنة، كما تعترب اجلزائر من بني 6وضخامة فاتورة االسترياد واليت تتجاوز

وهذا راجع للطبيعة اجليولوجية و اجلغرافية و املناخية للبلد مما جيعل القطاع الفالحي ، باألراضي الفالحية

  .ذو أمهية كبرية يف تطوير االقتصاد الوطين و تنميته

  .االنتاج النبايت الفالحي  ، الفالحة، املساحة الزراعية:الكلمات المفتاحية 

abstract: 
    Talking about agriculture in Algeria is not an easy matter for many 
considerations, because Algeria occupies the first ranks in terms of the list 
of countries importing agricultural foodstuffs, and with a population of 
more than 40 million people, and the huge import bill, which exceeds $ 6 
billion per year, also Algeria is among the largest Rich in agricultural lands, 
and this is due to the geological, geographical and climatic nature of the 
country, which makes the agricultural sector of great importance in the 
development and development of the national economy. 
Key words: agriculture, agricultural area, agricultural plant production 

  :المقدمة

حيظى القطاع الفالحي باهتمام متزايد من قبل معظم دول العامل سواء املتقدمة أو النامي وهذا  

يقوم به يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، من خالل زيادة مسامهة الناتج للدور اهلام واحليوي الذي 

الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف زيادة نصيب الفرد منه، وكذا توفري مناصب الشغل ملختلف الفئات 

ذائي االجتماعية خاصة يف املناطق الريفية، كما يوفر االحتياجات الغذائية للسكان وحتقيق األمن الغ

وتقليل حجم الواردات وتوفري املواد األولية الفالحية للصناعة، وميثل مصدرا لثروات إضافية للبالد، وتعترب 
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اجلزائر من بني هذه الدول واليت تسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع وتلبية حاجيات السكان من مواد 

تقدر املساحة الزراعية اإلمجالية يف و  ، زراعية ومواد وسيطية تدخل يف صناعة بعض من املنتوجات الصناعية

من املساحة اإلمجالية للبالد، ضف اىل ذلك املساحة % 18مليون هكتار و اليت متثل  42.4اجلزائر بــ 

  .من املساحة الزراعية اإلمجالية% 28مليون هكتار أي ما يعدل  8.458الزراعية املستعملة واملقدرة  بــ 

  :إشكالية البحث واليت ميكن صياغتها كالتايل و بناءا على ما سبق تربز مالمح

  .ــ ما هو واقع اإلنتاج النباتي الفالحي في الجزائر  وما امكانياته؟ 

و حىت يتسىن لنا اإلملام جبميع جوانب املوضوع، وحماولة االجابة عن االشكالية ارتأينا إىل طرح األسئلة   

  :الفرعية التالية

ما ملقصود بالفالحة؟.  

ومات القطاع الفالحي يف اجلزائر؟ما هي مق.  

ماهي املشاكل اليت يعاين منها هذا القطاع ؟.  

حماولة اإلجابة على االشكال الرئيسي والتساؤالت الفرعية اليت مت طرحها اعتمدنا على :منهج البحث   

ائصها وخص، من مفاهيم عامة(املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بعرض خمتلف اجلوانب املتعلقة بالفالحة 

  .ضف اىل ذلك حتليل واقع االنتاج النبايت يف اجلزائر باستعمال بعض اإلحصائيات، )املختلفة

  :أهمية البحث

تتجلى أمهية البحث يف كون اجلزائر كغريها من الدول النامية تطمح إىل حتقيق التوازن يف   

قطاع الفالحي وسعيا منها اقتصادها عن طريق االستعانة مبختلف القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك ال

لتحقيق االكتفاء الذايت وتقليل من التبعية االقتصادية الغذائية وكذا تقليل من فاتورة االسترياد للعامل 

اخلارجي، وكذا كون هذا املوضوع ذو أمهية بارزة وبالغة على الساحة الدولية واالقليمية باعتباره كتحدي 

  .يف العامل لدول العام لتقليل من الفقر وا�اعة 

  :ولعله من املناسب أن نبني يف هذه الورقة البحثية حماور العمل الرئيسية واليت تتمثل فيما يلي

  .مفاهيم عامة حول الفالحة :المحور االول 

  . االنتاج النباتي الفالحي في الجزائر: المحور الثاني
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  .مفاهيم عامة حول الفالحة:  المحور األول

نشطة القدمية اليت مارسها اإلنسان وال يزال حيافظ على ممارستها، تطورت تعترب الفالحة من األ

طرقها ووسائلها بتطور حياة الشعوب نظرا ألمهيتها ووز�ا يف اقتصاديات الدول وارتباطها مبختلف 

األمر  ، القطاعات األخرى وعليه فازدهارها يؤدي بصفة غري مباشرة لتحسني خمرجات القطاعات األخرى

  .عكس إجيابا على التنمية االقتصادية وحىت االجتماعية يف الدولالذي ين

  :تعريف الفالحة: أوال 

لقد مشل مفهوم الفالحة نشاطات فالحية خمتلفة وتعترب الفالحة حقال واسعا ملختلف األنشطة 

ال جند  الفالحية اليت ميارس فيها اإلنسان نشاطه من أجل العيش و التنمية االقتصادية و االجتماعية، وقد

تعريفا دقيقا وشامال لبعض الكلمات كالفالحة، ويعترب وجود هذا االختالف بني املفكرين احد العوامل 

  .األساسية اليت تساهم يف تعميق االختالفات بينهم وبالتايل الوصول إىل نتائج متباينة

مبعىن يفلح االرض  الفالح:"وقد جند يف بعض املعاجم اللغوية القدمية واليت عرفتها اصطالحا بأ�ا 

وهي النظر يف النبات من حيث تنميته ونشؤه ، أي يشقها، أو يقصد �ا أيضا صناعة من فروع الطبيعيات

بالسقي والعالج وتعهده مبثل ذلك، وأيضا هي علم تعرف منه كيفية تدبري النبات من بدء كونه اىل متام 

مع مراعاة ، خيلخله وحيميها كالسماد والرماد وحنوهوهذا التدبري إمنا هو اصالح االرض باملاء ومبا ، نشوئه

  . 1"التهوية وبإختالف االماكن

وهي دراسة " وزراعة علمية، agronomieعلم الفالحة، "أما بعض املعاجم احلديثة تعرفها با�ا 

واليت هلا نفس "agriculture" وأما كلمة، القوانني والقواعد اليت تسمح بتطبيق العلوم على الفالحة

الفالحة على حد سواء هي فن زراعة االرض، وفن / ملعىن مع الكلمة االوىل واليت يقصد �ا ايضا الزراعة ا

  .2يف استثمار النباتات واحليوانات الزراعية على أكمل وجه إقتصادي

، وتعين احلقل أ و الرتبة agriجندها مشتقة من الكلمتني: "إذا أخذنا الفالحة مبفهومها الضيق

أي العناية والرعاية، وعلى هذا ميكن القول أن الفالحة هي العناية بزراعة األرض،   cultureوكلمة 

فالفالحة بذلك تتضمن مجيع الفعاليات اليت يقوم �ا الفالح كفالحة األرض وزراعتها، إلنتاج احملاصيل 

الدواجن والنحل و  النباتية واقتناء احليوانات الفالحية إلنتاج احلليب واللحوم والصوف واجللود وتربية

األمساك وغريها، وكذلك تشمل الفالحة أي عمل آخر الحق جيري باملزرعة إلعداد احملاصيل للسوق 

  .3" وتسليمه إىل املخازن أو الوسطاء
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وهو يركز على املفهوم احلديث والضيق للزراعة، إذ : تعريف الزراعة حسب منظمة األمم املتحدة

البحوث و التدريب واإلرشاد و اإلمدادات مبستلزمات اإلنتاج الزراعي و يتعلق خاصة باملواد الطبيعية و 

  .4إنتاج احملاصيل و الثروة احليوانية

علم وفن صناعة وإنتاج احملاصيل النباتية واحليوانية النافعة : "كما تعرف الفالحة أيضا على أ�ا

أل�ا قائمة بشكل أساسي على علم أل�ا تعتمد وتقوم على إجراءات وقواعد معينة، وفن ، 5"لإلنسان

  .اللمجمهارات الفالح وقدرته على اإلبداع واالبتكار يف هذا ا

أما التعريف الواسع للفالحة و باإلضافة إىل التعريف الضيق، نضيف صنع املستلزمات الزراعية 

هلما نفس  وخدمات التسويق و التحويل للمنتجات الزراعية، غري أننا نالحظ بأنه كلمة الفالحة والزراعة

املعىن أو املدلول و عندما نقول مثال املساعدات املالية املخصصة للقطاع الفالحي أو الزراعي فإ�ا تعين 

  .نفس الشيء

من خالل التعاريف السابقة ميكننا ان نستنتج تعريف شامل للفالحة أال وهي مجيع  األنشطة اليت 

قيق العيش الكرمي، واملسامهة يف حتقيق التنمية ميارسها اإلنسان ومتعلقة باألرض واحليوان، بغية حت

مع استعمال خمتلف الطرق التقليدية واحلديثة  يف الزرع والغرس وتربية احليوانات ، االقتصادية واالجتماعية

  .الزراعية

  :أهمية الفالحة : ثانيا 

خالل مسامهته تظهر االمهية الكبرية للفالحة او باألحرى للقطاع الفالحي يف االقتصاد الوطين من 

  :6يف ما يلي

  :ــ توفير االحتياجات الغذائية ألفراد المجتمع

يساهم القطاع الفالحي يف توفري العديد من املنتجات الغذائية اليت يستهلكها أفراد ا�تمع  

  .واملنتجات احليوانية بأنواعها و األلبان ومشتقاته ، كاملنتجات النباتية مثل احلبوب واخلضروات و الفواكه

  :ــ المساهمة في الحد من الفقر والمجاعة

فاألمهية  –وقد تتباين أمهية الزراعة يف االقتصادات الوطنية تبايناً واسعاً ولكنها قابلة للتنبؤ �ا نسبياً 

النسبية للزراعة تنخفض عند زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وعندما خيضع االقتصاد إىل 

يف املائة من النشاط  30ويف بعض أفقر بلدان العامل، يبلغ نصيب الزراعة أكثر من. عملية حتول هيكلي

، يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 27االقتصادي كما أن نصيبها، يف أقل البلدان منوًا كمجموعة، يبلغ 

يبلغ نصيب  وعلى العكس من ذلك، ففي اقتصادات بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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وهكذا، فإن دور الزراعة يف دفع النمو . يف املائة من الناتج االقتصادي اإلمجايل 1،5الزراعة أقل من

االقتصادي اإلمجايل إىل األمام يتباين من بلد إىل آخر، وهو دور تكون له بصورة عامة أمهية أكرب يف 

  .البلدان األكثر فقراً 

عقدْين املاضيْني مدفوعا إىل حد كبري بالنمو يف إنتاجية وقد كان النمو يف الزراعة على مدى ال

العمل، وقد ظلت إنتاجية العمل يف الزراعة  تنمو يف املتوسط بسرعة أكرب منها يف إنتاجية العمل خارج 

  .الزراعة منذ ستينيات القرن املاضي

ن الزراعة، استجابًة وهذا النمو السريع يف إنتاجية العمل قد ظل مدفوعًا بعمليات انتقال العمالة م

وباإلضافة إىل ذلك، فإن النمو السنوي ". الدفع الزراعي"و" اجلذب الصناعي"لديناميكية كل من 

  .7لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف الزراعة قد ظل من مثيله يف القطاعات غري الزراعية

قر أكرب من دوره يف دفع وعلى وجه اخلصوص، ُحيتمل أن يكون دور النمو الزراعي يف احلد من الف

عجلة النمو االقتصادي، وُحيتمل أن يكون ذلك هو احلال ألن نصيب القوة العاملة اليت تعمل يف القطاع 

  .الزراعي هو أكرب بكثري من نصيب الناتج االقتصادي الذي يتأتى من الزراعة

  :ــ توفير الموارد المالية 

كما يساهم بنسبة ،  يد من األفراد العاملني فيهيعد القطاع الفالحي مصدرا رئيسيا للدخل للعد

معينة يف الناتج الوطين االمجايل للعديد من دول العامل ضف اىل ذلك يساهم يف توفري العملة الصعبة للبلد 

  .املعين مما ينعكس اجيابا على مستوى التنمية االقتصادية له 

  :ـــ توفير المواد الزراعية للقطاع الصناعي 

مما يؤدي اىل دعم ، الصناعي العديد من املواد اخلام الزراعية من القطاع الفالحي يستمد القطاع

  .وتطوير هذا القطاع وبالتايل دعم االقتصاد ككل 

  :ــ المساهمة في الدخل القومي وتحقيق االمن الغذائي 

سر تقصد باألمن الغذائي احلالة اليت تستطيع فيه اال 1996فحسب مؤمتر القمة العاملي لألغذية

أن حتصل ماديا واقتصاديا على ما يكفي من طعام جلميع أفرادها وأال يكون هناك ما يهدد هذه االسر 

بفقدان قدر�ا على احلصول على هذا الطعام، ويتحقق األمن الغذائي على املستوى النظري بالسعي إىل 

 8االكتفاء الذايت من األغذية وتلبية االحتياجات الغذائية داخل البلد
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  :استيعاب نسبة كبيرة من اليد العاملة  ــ

يتيح القطاع الفالحي فرص عمل ويساهم يف القضاء على البطالة حيث يشتغل بالزراعة عدد ال 

من النساء من %  27،2بأس به من سكان ا�تمع من نساء ورجال فهي مصدر لكسب الروق خلوايل 

إال ، 2017ايل العمال الرجال يف العامل سنة من الرجال من امج%  25،9و ، امجايل العامالت يف العامل

أن تبقى كثافة اليد العاملة الزراعية يف الدول املتخلفة أعلى نسبة منها يف الدول املتقدمة العتماد هذه 

  .9االخرية على املكننة أكثر من الرأمسال البشري

  :يلي  تتميز الفالحة جبملة من املميزات، ومن أمهها ما: خصائص الفالحة : ثالثا

  : ــ ضخامة نسبة رأس المال الثابت في الفالحة

تقدر نسبة رأس املال الثابت يف الفالحة حبوايل ثلثي جمموع األموال املستغلة، حيث أن اجلزء 

من رأس املال ال يتغري مع تغري اإلنتاج وهذا ما يؤدي إىل صعوبة إجراء أي تعديل أ و حتويل يف  األكرب

حيث أن التكاليف الثابتة جيب أن يتحملها الفالح سواء استغل أرضه أ و مل  اإلنتاج إىل إنتاج آخر،

يستغلها، بينما يف الصناعة جند العكس أي أن التكاليف املتغرية تشكل اجلزء األكرب من جمموع التكاليف، 

  .10وهذه باإلمكان تغيريها حسب كمية السلع املطلوب إنتاجها 

  :ــ طول دورة الناتج الفالحي

رتة االنتظار يف الفالحة بني بدء تشغيل عوامل اإلنتاج وبني احلصول على اإلنتاج طويلة، إن ف

فمثال القمح ال يثمر قبل ستة أشهر، و النخلة بعد مثاين سنني، أي أن دورة الناتج الفالحي طويلة، لكن 

  .عاملالفالح ال يليب طلبات تلقاها فهو ال ينتج لسوق حاضرة بل لسوق مستقبلية جمهولة امل

  :ــ  صعوبة تحديد التكاليف المتغيرة

يتعذر على الفالح معرفة مدى النقص أو الزيادة اليت جيب إجراءها على التكاليف املتغرية، إذا ما 

أراد أن يزيد أو ينقص من إنتاج احملاصيل اليت ارتفع سعرها أو اخنفض، فالعرض يف حالة حمصول واحد 

لة احملصول الفالحي بوجه عام وخاصة العرض الذي يرتتب عليه أكثر مرونة بكثري من العرض يف مج

اخنفاض السعر، حيث أن املنتجات الفالحية تتصف معظمها باملنتجات املشرتكة كالقمح والتنب، اللحم 

والصوف واجللد، وتعرف املنتجات املشرتكة بأ�ا عدة منتجات تنتج معا من مدخالت وعمليات إنتاجية 

ز أو الفصل بينها حىت �اية مرحلة اإلنتاج، فإذا أراد الفالح أن يزيد من إنتاج واحدة ويصعب التميي

احملصول الذي زاد الطلب عليه، فعليه أن ال يدخل يف احلسبان ما طرأ على التكاليف املتغرية هلذا احملصول 
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احملاصيل  نقص فحسب بل جيب أن ينظر إىل اآلثار غري املباشرة اليت ترتتب على تكاليف من زيادة أو

  .11األخرى اليت أنتجتها املزرعة بالتناوب مع هذا احملصول ولكن يصعب تقدير ذلك

  :ــ  ارتفاع عنصر المخاطرة في الفالحة نتيجة التقلبات المناخية

تؤثر العوامل املناخية على الفالحة أكثر مما تؤثر على الصناعة، إذ أن اإلنبات هو األساس يف 

ة حيث حيتاج كل نبات إىل شروط مناخية لنموه، ولكن الظروف املناخية ال ميكن تكوين احملاصيل الفالحي

االعتماد عليها أل�ا عرضة للتقلبات الفجائية وهذا ما ال جنده يف الصناعة اليت ختضع لسيطرة اإلنسان، 

اليت ال وهلذا يصعب على الفالح أن يتنبأ عن مقدار ومصري إنتاجه وذلك بسبب التغريات اجلوية السريعة 

من جفاف وفيضان، وبرد وثلوج وغريها من اآلفات (سلطان له عليها، وعلى هذا فالعوامل الطبيعية

جتعل الفالحة عمال فيه الكثري من  واملخاطرة، ومتنع إقامة توازن بني التكاليف احلدية واإلنتاج ) الفالحية 

  .12احلقيقي

  :ــ  الموسمية

ر إنتاج املنتوجات الفالحية النباتية بشكل منتظم ومستمر، بسبب خضوعه لعوامل املناخ فانه يتعذ

ويرتتب على ذلك توافر املنتوجات الفالحية يف فرتة أ و فرتات معينة يف السنة دون غريها، مما يتسبب يف 

نشوء فائض يف عرض السلعة يف فرتة اإلنتاج ونقص يف عرضها خارج هذه الفرتة، وهنا تصبح طرق احلفظ 

التصنيع ضرورية لتنظيم العرض واستقرار األسعار لكنه ينشا عن تدخل طرق احلفظ ما يطيل  مثل التخزين و 

  .13قنوات التسويق ويزيد التكاليف 

  :ــ  ارتباط إدارة النشاط الفالحي بالحياة الفالحية

تتأثر الكفاءة اإلنتاجية الفالحية بعوامل عدة أمهها نوع احليازة الفالحية حيث تتحسن هذه 

ة بشكل كبري إذا كان احلائز مالكا أم مستأجرا هو من يدير النشاط الفالحي، حيث يؤدي ذلك الكفاء

إىل اعتناء احلائز باستثماراته الفالحية وصيانتها باستمرار وإدامتها ما أمكن على أفضل وجه، وهو يف هذه 

ارات الصعبة أحيانا كتغيري احلال على استعداد لتحمل قدر اكرب من املخاطرة يف عملية اإلنتاج واختاذ القر 

  .14نوع النشاط الفالحي، مثال كوسيلة لتعظيم صايف الدخل الفالحي 

تتصف األرض باعتبارها احد أهم عناصر اإلنتاج الفالحي : ــ ارتفاع األهمية النسبية لألرض الفالحية

ثمارية، كما ال بالندرة حيث يصعب تغيري صفا�ا من حيث زيادة مساحتها إ ال برفع التكاليف االست

  .15ميكن استبداهلا بعناصر إنتاجية أخرى إال يف حدود ضيقة جدا
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  : اإلنتاج النباتي الفالحي في الجزائر: المحور الثاني 

سنحاول من خالل هذا احملور عرض خمتلف االمكانيات الطبيعة والبشرية واملالية اليت تزخر �ا 

  .زائر مع رصد واقع االنتاج النبايت يف اجل، البالد

  : إمكانيات القطاع الفالحي في الجزائر: أوال 

حتوز اجلزائر على عدة فرص متاحة من حيث املوقع اضافة المتالكها لعدة موارد مائية وأرضية 

وفيما  ، حتقيق االكتفاء الذايت للغذاء الل موقعا مرموقا من حيث امكانيةوبشرية ومالية مكنتها من احت

  :يلي سنعرض أهم هذه ملوارد

  :16ميكن تقسيمها حسب مصادرها إىل ثالثة موارد رئيسية توجز يف اآليت: الموارد المائية  1-

من %  93إال أن  2مليون كلم  2.4رغم اتساع الرقعة اجلزائرية واليت تقدر حبوايل : الموارد المطرية

 أما% 8بنسبة هذه املساحة توجد يف منطقة اهلضاب العليا واجلنوب، وتساقط األمطار فيها يقدر §

من إمجايل املساحة اإلمجالية تتميز مبناخ البحر األبيض % 7املنطقة الشمالية للبالد واليت تقدر نسبتها 

  .92%بنسبة  3مليارم  192املتوسط، حيث تبلغ كمية األمطار اليت تسقط عليها حنو 

املوارد املائية §واأل�ار، وتقدر  تتمثل مصادر املياه السطحية يف السدود، احملاجر املائية: الموارد السطحية

جغرافيا من الشمال  السنة، حيث أ�ا موزعة 3/ مليار م 13.5السنة و  3/ م 9.8السطحية بني مليار 

 3مليارم 11.1الشمال على  إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب، حيث حتتوي األحواض املتوسطية يف

، 3مليارم 0.6فتحتوي على  األحواض الصحراويةأما  ،  3مليارم 0.7وأحواض اهلضاب العليا على 

 66عددها املستغلة 2009اجلوفية، إذ بلغ سنة  وتعترب السدود املصدر الثاين للمياه يف اجلزائر بعد املياه

  .3مليارم 7.5سد بطاقة إستعابية تقدر ب 

بئر صغري،  60.000طبقة مائية وحوايل  147تشري التقديرات العلمية إىل وجود : الموارد الجوفية

 3مليارم 7بئر عميق، وقدرت كمية املياه اجلوفية املمكن استغاهلا حبوايل  23.000ينبوع و   90.000

السنة، / 3مليار م 5السنة واجلنوب  3/ مليار م 2يف السنة هذه املوارد موزعة بني الشمال مقدرة ب 

، وتتجدد سنويا عن طريق ما يتسرب يف السنة 3مليار م 1.8يف املئة  90بالنسبة للشمال مستغلة بنسبة 

%  75من مياه األمطار يف طبقات األرض، حيث أن احلجم األكرب من هذه املوارد اجلوفية قدر ب  

تتمركز يف الطبقات اجلوفية الكربى ملتيجة، احلضنة، الصومام، سهل عنابة، اهلضاب العليا، أما يف الصحراء 

ا خاصة يف الصحراء الوسطى واليت حتتوي على خزانني معروفني فتتوفر املياه اجلوفية بكميات معتربة جد

  ميتدان
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ألف  600إىل غاية احلدود التونسية الليبية، ومها املتداخل القاري واملركب النهائي وذلك على مساحة 

على التوايل، ويعترب جتدد هذا املخزن ضعيف جدا إن مل نقل غري ممكن يف أغلب   2ألف كلم 300و

  .املناطق

   :المساحة الزراعية في الجزائر  2-

من %  3,53كم  ما ميثل حوايل   84146,7تقدر املساحة الصاحلة للزراعة يف اجلزائر حبوايل 

 2كم  8347,8واملساحة املروية حبوايل   2كم  40068,8املساحة اإلمجالية وتقدر املساحة املطرية حبوايل 

  2،17كم   35730,1بينما تبقى مساحة

ومساحة  2كم  42163,8كما تقدر مساحة الغابات حبوايل   ،حوايل  مرتوكة بدون استغالل

مليون  42.46وللجزائر رصيد هام من األراضي الزراعية الكلية تقدر حبوايل  2كم328372,3املراعي 

مليون هكتار فقط لسنة  8.42هكتار، يف حني أن املساحة املستخدمة للزراعة مل تكن إال حوايل 

من املساحة الزراعية الكلية، وعند مقارنة الرقمني السابقني يؤكد وجود إمكانية %  20بنسبة  2009

حقيقية لدى اجلزائر لزيادة املساحة الصاحلة للزراعة، حيث نشري إىل أن متوسط املساحة الصاحلة للزراعة 

ادةبـ هكتار، حيث شهدت ارتفاعا منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزي 7.951.402بلغت 

  % .12،33هكتار بنسبة 926.000

باستخدام حتقيقات وزارة الفالحة والتنمية الريفية يتضح أن متوسط اليد العاملة : الموارد البشرية 3-

مليون عامل خالل  2.325بلغ  -مليون  3.152مليون عامل و  1.633الفالحية تراوحت بنب 

 1.519ا من سنة إىل أخرى وقدرالزيادة بـ على التوايل، حيث شهدت ارتفاعا منتظم 2009ــ  1980

  93%مليون عامل أي بنسبة 

ميكن التعبري عن املورد الرأمسايل الزراعي حسب منظمة الفاو بالثروة : الموارد الرأسمالية  4-

احليوانية،األشجار املزروعة، املكننة والتجهيزات الفالحية، نفقات حتسينات األراضي واهلياكل املستخدمة 

مليار دوالر خالل الفرتة  11.9اتج حليواين، حيث يالحظ أن متوسط رأس املال الزراعي بلغ يف الن

مليار دوالر خالل  14.08و  9.15وتراوحت قيمة رأس املال الزراعي الصايف بني  ، 2009ــ  1980

عدل مليار دوالر حيث شهد ارتفاعا منتظما من سنة إىل أخرى مب 4.9نفس الفرتة، وقدرت الزيادة بـ 

 .مليون دوالر 176زيادة سنوي يقدر بـ 
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  :االنتاج النباتي الفالحي في الجزائر :ثانيا 

يتميز االنتاج النبايت الفالحي يف اجلزائر بالتنوع نظرا لتعدّد املناطق اجلغرافية واألقاليم املناخية، 

وميكن التفصيل فيه على اخل، ...حيث يعتمد أساسا على إنتاج احلبوب، اخلضر، األشجار املثمرة والتمور

  :النحو اآليت

  :أ ــ الحبوب 

احلبوب أهم احملاصيل الزراعية يف اجلزائر وهي ركيزة األمن الغذائي اليت جيب اإلهتمام الدائم بتطوير 

إنتاجها حتتل زراعتها أكرب نسبة من إمجايل األراضي املزروعة ويرتبط إنتاجها ارتباطا كبريا بالظروف املناخية 

أهم حماصيل احلبوب يف اجلزائر يف القمح الصلب، القمح اللني، الشعري والشوفان وفول الصويا أو وتتمثل 

  .تعترب أهم املزروعات يف اجلزائر  ، احلبوب الصيفية املتمثلة يف الذرة بأنواعها

 22من جمموع الدول العربية فيما خيص إنتاج القمح و % 11تقدر مسامهة اجلزائر حبوايل 

ويالحظ أنه يف السنوات اليت تعرف تساقطا كبريا لألمطار فإن إنتاج احلبوب  ، الشعري خيص إنتاج%

منوها بنسبة تزيد عن   2015يعرف وفرة، فقد قدرت مصاحل وزارة املالية خالل السداسي األول سنة 

، 2014مقارنة بالسنة % 7ويعود ذلك أساسا إىل إنتاج احلبوب الذي شهد ارتفاعا بنسبة ، % 5،3

ومن أجل تغطية  2014مليون قنطار سنة  35مقابل  2015مليون قنطار سنة 37،7قد حقق الفرع ف

مليون قنطار سنة  70الطلب على احلبوب، يهدف هذا القطاع إىل زيادة اإلنتاج تدرجييا للوصول �ا اىل

احات املروية إذ ينبغي على هذا النمو أن يتحقق من خالل تثمني االراضي الزراعية وتوسيع املس ، 2019

  .18وادماج االمسدة  والبذور وتعزيز املكننة 

ألف منصب شغل وختص تقريبا نصف املستثمرات الفالحية الوطنية   600توفر  زراعة احلبوب 

من املساحة % 47من املساحة الصاحلة للزراعة، وقرابة % 41كما حتتل املساحة املزروعة منها ما يعادل 

% 2للشعري و 36%و، للقمح اللني 14%و، صة للقمح الصلبخمص% 46الصاحلة للحرث منها 

منها ترتكز يف اهلضاب % 66ترتكز هذه املساحات أساسا يف شرق البالد وغر�ا واكثر من ، للشوفان

  . 19العليا 

  :ب ــ الخضر

ترتكز زراعة اخلضروات بكميات كبرية يف االراضي الواسعة وخصوصا يف الشمال حيث توفر املياه 

وتتم زراعة اخلضروات يف كثري من الواليات وبنسب متفاوتة ، للري إىل جانب نوعية الرتبة املالئمة الكافية
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تقدر املساحة املزروعة من اخلضروات ويف .وتتنوع حماصيل من والية ألخرى حسب املناخ والرتبة واملياه 

  .مليون قنطار 35مليون هكتار ومبتوسط انتاج قدره  0،27املتوسط 

ألف هكتار وقد  499أكثر من  2014ة األراضي املخصصة إلنتاج اخلضر سنة بلغت مساح

مليون قنطار، ويتمركز إنتاجها يف السهول خاصة الغربية منها بسبب  123وصل االنتاج إىل حوايل 

خصوبة الرتبة وارتفاع معدالت تساقط األمطار يف هذه املناطق وقد مت تسجيل إنتاج متزايد هلا يف املناطق 

راوية يف السنوات األخرية مع سياسات دعم الدولة لشراء البذور وحتسني نوعيتها واستعمال السقي الصح

  . 20باملياه اجلوفية وبناء البيوت البالستيكية 

اذ تتسم بالنمو املستمر ، تعتمد زراعة اخلضر على الري الدائم من العيون واالبار والسدود والوديان

الفول االخضر، ، اجلزر، الفاصوليا اخلضراء، طاطس والطماطم والبصلواالستقرار، وتعترب كل من الب

اخل من أهم حماصيل اخلضروات وأكثرها منوا من حيث املنتوج واملساحات ...الفلفل و البزالء ، الكوسة

  . املزروعة

  )الوحدة ألف هكتار( 2016ــ  2006المساحة المزروعة بالخضر وأنواعها خالل الفترة ) :01(جدول رقم

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2006/2010  الفرتة/اخلضر

  156.2  153.31  156.18  162.71  138.67  131.9  99.42  البطاطا 

  49.89  47.923  47.98  48.66  46.27  46.01  40.08  البصل

  58.96  58.12  54.42  56.25  54.63  50.76  31.41  البطيخ

  22.55  24.07  22.65  22.49  22.49  20.58  22.58  الطماطم

  18.04  18.64  18.04  18.8  18.09  17.89  15.77  اجلزر 

  32.41  30.05  30.83    29.57  27.94  22.99  الفول االخضر

  10.69  11.27  11.45  11.59  10.71  9.2  8.69  الفصوليا 

  4.16  4.674  4.7          اخلرشف

  4.16  3.65  3.74  3.94  4.12  3.26  2.88  امللفوف 

  9.45  10.22  9.19  8.55  9.06  9.5  11.33  الثوم 

  12.35  14.55  12.57          الكوسة 

  4.06  4.515  4.5  4.14  4.04  3.96  4.19  اخليار

  11.97  23.01  22.28          الفلفل االخضر

  6.68  5.58  5.09  5.1  4.25  4.43  3.95  الباذجنان

  32.38  35.448  35.54  37.04  34.11  34.64  27.17  البزالء

  683.6  525.57  511.74  505.57  468.2  449.2  364.8  ا�موع

اطروحة دكتوراه ، دراسة حتليلية وقياسية، 2018ــ 2000بكالة فاطمة الزهرة، حتليل سياسات االنتاج الزراعي يف اجلزائر خالل الفرتة :املصدر 

ــ  2019، صاد التطبيقياملدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقت، ختصص حتليل وسياسات االقتصاد الكلي، يف االحصاء واالقتصاد التطبيقي

  . 83ص ، 2020



    سيار زوبيدةسيار زوبيدة، ، باية ساعوباية ساعو

26 

نالحظ من خالل اجلدول ارتفاع يف املساحة املزروعة املخصصة للخضر خالل الفرتة 

حبيث حتتل البطاطس الصدارة من حيث املساحة بـ ، وهذا ملختلف انواع اخلضر 2006/2016

مث يليها كل من  ،2016من املساحة االمجالية للخضر سنة % 23ألف هكتار أي ما يقارب  156،2

واليت تشغل كل منها حوايل ، الكوسة، اجلزر، الطماطم، البازالء، الفول االخضر، البصل، البطيخ والشمام

على التوايل وبقية املساحة تظم ، 1,8%، 2,7%، 3,2%، 4,73%، 4,7%، % 7,3، 8,6%

  .باقي اخلضر كالثوم والباذجنان و اخليار وغريها 

ما ، %26,2زايد يف االنتاج واالنتاجية حبيث قدر انتاج البطاطس بـ كما صاحب هذا التزايد ت  

على ، %7 ، %8,3، %10ألف طن يليه كل من البطيخ والبصل والطماطم بـ  4606,403يعادل 

الرتتيب، و�ذا ميكن القول بأن البطاطس تعد من بني احملاصيل الرئيسية بالنسبة للخضر يف اجلزائر من 

الكمية املنتوجة، وتعترب كل من الواليات التالية االكثر زراعة هلا سكيكدة،  حيث املساحة ومن حيث

مث يلي ، تيبازة، عني تيموشنت، الطارف، أدرار، تيزي وزو، جباية ، البويرة، بومرداس، اجلزائر  العاصمة

سامهت حيث ، حمصول البطاطا كل من البصل والطماطم وذات االستهالك الواسع بالنسبة لألسر اجلزائرية

  .تطور الزراعة احملمية بتوفر هذا النوع من املنتوج على مدار السنة

  :ج ــ الزيتون

يعترب الزيتون من احملاصيل املهمة يف اجلزائر وذلك بصنفيه الصنف الزييت الذي تتمركز زراعته يف 

ييت معسكر مناطق القبائل وبعض الواليات الشرقية، وصنف زيتون املائدة الذي تتمركز زراعته يف وال

مليون قنطار وهذا باخنفاض ملحوظ عن سنة  4.82حوايل  2014وغليزان، بلغ اإلنتاج اإلمجايل سنة 

مليون قنطار ويالحظ على إنتاج الزيتون أنه شديد  5.7اليت وصل فيها اإلنتاج إىل أكثر من  2013

  .21التأثر بالظروف املناخية

  : د ــ الحمضيات

ع الفواكه يف اجلزائر نظرا ملا تتمتع به من مزايا اقتصادية مقارنة مع بقية أنواع تعترب احلمضيات من أهم أنوا 

  :22الفواكه األخرى وأهم هذه املزايا 

وقد ارتفعت مساحتها بنسبة ، ــ أ�ا تشغل مساحة كبرية من جممل مساحة الفواكه مقارنة باألنواع األخرى

  . 2014/2016خالل الفرتة % 35منو قدره 

ألف طن  1203,19بـمقدار  2016سنة % 25,06على نسبة من جممل انتاج الفواكه حبوايل ــ متثل ا

  % .12وهذا مبعدل منو قدره  2017ألف طن سنة  1344,2مقابل 
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  .ــ تساهم بشكل كبري يف الصناعة الغذائية يف صناعة العصائر وغريها 

من % 16ألف هكتار،و58,3ادل برتقال أي ما يع% 78متثل مساحة احلمضيات يف اجلزائر ما يقارب 

  .املساحة بقية احلمضيات كاليمون و املندرين

  :ه ــ التمور 

اشتهرت اجلزائر بوفرة متورها وجود�ا العالية خاصة دقلة نور مما يؤهلها لتضطلع بالصدارة كأكرب 

ق مصدر للتمور ذات املوصفات العاملية، وتعد زراعة النخيل الزراعة االسرتاتيجية يف املناط

هكتار وعلى أكثر من  100120حيث متتد على مساحة بأكثر من )منطقة الواحات(الصحراوية

  .232003مليون خنلة يف سنة 15

والية بسكرة :وتنتشر زراعة النخيل يف تسع واليات رئيسية وهي بالرتتيب تبعا ألعداد النخيل فيها 

تليها ادرار ، )الغريب والقبليوتظم منطقة الزاب الشرقي (من جممل عدد النخيل % 23,31وفيها 

ووادي ، وتظم واحات واد ريغ% (21,35،مث والية الواد بـ)وتظم منطقة توات، و قورارة % (21,5بـ

وتظم (ووالية غرداية ) وتظم أيضا ورقلة وواد ريغ العايل % (15,32،تليها والية ورقلة بنسبة )سوف

  . 24والية اليزي، والية تندوف، ووالية متنراست، ،ووالية بشار)املنيعة ، متليلي، واحات واد ميزاب

صنف من أصناف التمور إال انه ميكن تصنيف أمهها وحسب  800يوجد يف اجلزائر حوايل 

  : 25اخلصائص كما يلي

  .دقلة بيضاء ــ مش دقلة ــ تني ناصر:  ــ التمور الجافة

  زةدقلة نور ــ تافزوين ــ متجوهرت ــ أزر :  التمور النصف جافة ـــ

  .الغرس ــ آدالة ــ بنت أخبالة :  ــ التمور اللينة

  :و ــ العنب 

يعد العنب حمصول الفاكهة الثاين بعد حمصول  احلمضيات يف اجلزائر من حيث املساحة املزروعة 

 571.35ألف هكتار بإنتاج  66.3تقدر املساحة املزروعة بـ  2016والثالث من حيث االنتاج يف 

، يتنوع العنب يف اجلائر إىل ثالثة أصناف وهي 2017ألف طن سنة  566.579و، 11ألف طن أي 

  . والعنب ا�فف ، عنب املائدة، عنب اخلمور

هناك العديد من املشاكل والصعوبات اليت تواجه القطاع : معوقات القطاع الفالحي في الجزائر:ثالثا 

  : الفالحي يف اجلزائر واليت ميكن إجيازها فيمايلي
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األراضي القابلة للفالحة ذات طابع صحراوي أ و صخري، أو أ�ا مكسوة بالغابات وما إىل ــ إن معظم 

  .ذلك

ــ  إن الكثري من البلدان تعاين من قلة املياه ومشاريع الري، فهي تعتمد على سقوط األمطار اليت يصعب 

  التحكم

  .يف كميا�ا أ و مواعيدها أ و توزيعها

حية قد تفقد خصوبتها نظرا إىل اإلمهال وسوء اإلدارة فتصبح أراضي غري ــ  إن الكثري من األراضي الفال

  .صاحلة للزراعة

ــ تدين اإلنتاجية الفالحية نتيجة جلهل الفالحني وعدم استجابتهم لإلرشاد الفالحي مما يرتتب عليه تدين 

  .خصوبة األرض، وسوء فالحتها وبدائية األساليب والطرق الزراعية املتبعة

سياسات سعرية ومالية مالئمة تستطيع استقطاب ا ألموال الالزمة لالستثمار يف قطاع الفالحة  ــ انعدام

من أجل إنتاج فالحي مربح؛ وعدم توفري نظام قادر على توفري املتطلبات واملدخالت الفالحية احلديثة إىل 

  .الفالحني يف الوقت املناسب وبالسعر املناسب

وال الكافية لتعميم برنامج متكامل لإلقراض الفالحي يستفيد منه غالبية ــ عدم توفر اإلمكانيات أو األم

  .الفالحني، باحلصول على القروض الفالحية بشروط ميسرة

ــ قلة أو عدم وجود الطرق واملسالك بني املزارع واألسواق مما يعيق وصول اخلدمات والتجهيزات الالزمة إىل 

  .اج من جهة أخرى الفالحني يف حينها من جهة، وتسويق اإلنت

ــ الزيادة الكبرية يف عدد السكان مما يتطلب زيادة احتياجات السكان من الغذاء واخلدمات االجتماعية 

  .األخرى

  

  :الخالصة 

، تعترب الفالحة بالنسبة جلميع الدول الركيزة االساسية للتنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية

فالحي يف اجلزائر يالحظ التخلف النسيب له، وذلك بالرغم من املوارد واملتتبع والدارس ألوضاع القطاع ال

االرضية والبشرية واملائية واملادية املتاحة، فهذا القطاع يعاين من مظاهر االمهال والتخلف والفجوة غذائية 

 ، زائريتزداد اتساعا حبيث يبقى التحدي الغذائي هاجسا أكرب أمام صانعو القرار واليت تواجه االقتصاد اجل

  .حيث هذا األخري الزال عاجز على تلبية االحتياجات الغذائية للسكان 
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ومن هنا ميكننا القول بأن الزراعة يف اجلزائر حلد اآلن مل تتمكن من القضاء على التبعية االقتصادية 

يجي للبالد وحتقيق االكتفاء الذايت، وباعتبار االمن الغذائي هو إحدى املكونات الرئيسية لألمن االسرتات

على كل اهليئات املعنية والفئات املهتمة من خمتلف فئات ا�تمع العمل واالهتمام �ذا القطاع اهلام 

واالسرتاتيجي بإخاذ اجراءات وتدابري مستعجلة للنهوض �ذا القطاع باخلصوص يف الوقت الراهن مع 

لبا على مدخالت البالد، وعليه تذبذب مستمر وحاد ألسعار البرتول يف االسواق الدولية ممل يؤثر س

  :نقرتح بعض التوصيات التالية 

ــ ضرورة االهتمام بزيادة املساحات املزروعة املروية مع ضرورة ربط االراضي الفالحية املوجودة 

  .بشبكات الري وبناء السدود واحلواجز املائية الستغالل مياه االمطار

  .كننة الفالحية املتخصصة واليت تساهم يف زيادة االنتاجيةــ االهتمام بالتقنيات الفالحية احلديثة وامل

  .ــ االهتمام بقضية العقار الفالحي وقضية البيع العشوائي له من طرف مالكه 

  .ــ  توفري وسائل ختزين املنتوج الفالحي يف حالة الفائض، واالهتمام بالتسويق الفالحي ودعمه

لزراعية كاألمسدة واملبيدات باخلصوص أن السوق اجلزائرية ــ ضرورة توفري املواد احملسنة للمنتوجات ا

  .تعرف ندرة او غالء أسعار هذه األخرية، مع تكثيف جهود او دعم املؤسسات املنتجة هلا

ــ تعزيز دور اجلامعات واملعاهد ومراكز التكوين اخلاصة با�ال الفالحي ودعمهم لتطبيق مشاريعهم 

  .على األرض الواقع 
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 يف اجلزائريف اجلزائر  اإلنتاج النبايت واحليوايناإلنتاج النبايت واحليواين: : احملور األولاحملور األول

  4433  --3322  ص  ص  . . صص

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 
 الفالحة الصحراوية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر

  saoubaya@gmail.com ، )اجلزائر( ادرارجامعة ، بلقاسم ميموني

  mimounibadr3@gmail.com  ،)اجلزائر( ادرارجامعة  ، محمود السعيد بودربالة

  14/03/2021: �رخي ال�رش
  :لخصم

هدفت هذه الدراسة إىل تبيان وضعية الفالحة ومكانة القطاع الفالحي يف االقتصاد الوطين، 

باإلضافة إىل خمتلف املشاكل واملعوقات اليت يواجهها، كما مت عرض واقع القطاع الفالحي بوالية أدرار 

  .ي بالواليةوأهم برامج الدعم املمنوحة للفالحني، باإلضافة إىل آفاق تطوير القطاع الفالح

 .الفالحة، القطاع الفالحي،والية أدرار:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The objective of thisstudyis to determine the status of agriculture and 

the status of the agricultural sector in the national economy. To reachthis 
goal, a number of statistics were presented in dicating the development of 
agriculture in Algeria and its contribution to the gross national product. As 
well as presented to the reality of the agricultural sector in the state of Adrar 
and the most important programs of support given to farmers in the state. 

Keywords: Agriculture, Agricultural Sector, Adrar State. 

  :المقدمة

تزخر اجلزائر بإمكانات فالحية كبرية ومتنوعة، مما جيعل فرص حتقيق األمن الغذائي متاحة حتتاج 

فقط لرؤية إسرتاتيجية وتثمني هلذه القدرات يف إطار السياسات الفالحية العامة املنتهجة، واليت جيب أن 

كل اليت يعاين منها تأخر هذا تكون مبين على قاعدة بيانات ومعطيات سليمة نابعة من حقيقة املشا 

  .القطاع 

كما يشكل هذا القطاع إذا ما مت تعزيز سبل االستثمار فيه أحد املوارد اهلامة والبديلة يف الدولة، بل      

مدخل لتحقيق األمن الوطين يف بعده االجتماعي بتلبية احلاجيات األساسية للمواطن، والبحث عن 

تمويل اخلارجي ولو يف إطار القارة اإلفريقية، باإلضافة إىل مكانة األمن إمكانية جعل هذه املوارد مصدرا لل
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الغذائي يف دعم االستقرار يف املنطقة مبحاربة كل مظاهر اجلوع والفقر وما ينجر عنها من مشاكل كاهلجرة 

  .واجلرائم املختلفة

ع املوارد االقتصادية خارج ويف ظل توجه الدولة اجلزائرية لتطبيق اسرتاتيجيات اقتصادية �دف لتنوي    

قطاع احملروقات، وباعتبار الفالحة من بني أهم القطاعات اليت ميكنها املسامهة يف هذا التنويع مبا يتناسب 

وسريورة النشاط االقتصادي واالجتماعي من جهة، والشروط اليت تفرضها هذه التنمية من جهة أخرى، 

به هذه املناطق من خصائص اقتصادية وطبيعية جتعلها قادرة خاصة يف املناطق الصحراوية نظرا ملا تنفرد 

  .على دفع عجلة منو النشاط االقتصادي املعاصر

  :وعلى ضوء ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية املراد دراستها على النحو التايل  

  ما مدى مساهمة الفالحة الصحراوية في تحقيق التنمية؟" 

  :هذه املداخلة للمحاور التاليةولإلجابة عن هذه اإلشكالية مت تقسيم   

 اإلطار املفاهيمي للفالحة والتنمية الفالحية: أوال -

 مشاكل القطاع الفالحي يف اجلزائر: ثانيا -

 .مسامهة القطاع الفالحي يف التنمية بوالية أدرار: ثالثا -

  .اإلطار المفاهيمي للفالحة والتنمية الفالحية: أوال

  مفهوم التنمية الفالحية  - 1

هي مجموعة ف على مفهوم التنمية الفالحية حري بنا اإلشارة ملفهوم الفالحة واليت قبل الوقو   

من األنشطة االقتصادية المرتبطة بالنباتات والحيوانات وتتوفر على إنتاج ينفع اإلنسان منها الغداء 

 وتنقسم غلى قسمين الفالحة التقليدية والفالحة العصرية وتتجلى اهمية الفالحة في توفير...) 

  .كالتجارة والصناعة الغذاء وتوفر الشغل وتنشيط القطاعات االقتصادية

جمموعة من السياسات واإلجراءات املتبعة لتغيري بنيان "وتعرف التنمية الفالحية على أنّها   

وهيكل القطاع الفالحي، مؤدية على االستخدام األفضل للموارد الفالحية املتاحة لرفع اإلنتاجية وزيادة 

  1."الفالحياإلنتاج 

ومن أجل مواجهة الوضع االقتصادي احلايل والذي كثريا ما يتأثر بالصدمات االقتصادية، مث على   

املستوى العاملي فتح حوار للبحث عن بدائل متكن دول العامل من االستمرار يف حتقيق رفاه اقتصادي 

  .وف بيئية مقبولةمقبول، مع ضرورة ضمان حق األجيال القادمة للظفر بنصيبها منه يف ظل ظر 
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  أهمية التنمية الفالحية  - 2

تكمن أمهية حتقيق التنمية لفالحية يف كو�ا متثل احملور املهم يف حتقيق األمن الغذائي من خالل   

  2:النتائج اليت تسعى لتحقيقها واملتمثلة يف اآليت

بني الريفي توفري الغذاء، املسامهة يف حتقيق التوازن التنموي : الدور االجتماعي ويتمثل يف -

واحلضري، توفري فرص العمل للسكان يف املناطق الريفية، احلد من اهلجرة حنو املدن، احلفاظ على 

 .عادات وتقاليد القرية بتنفيذ املشاريع التنموية اليت تدفعهم لالستقرار وزيادة ارتباطهم باألرض

عات التنموية األخرى  املسامهة يف الناتج القومي، متويل القطا: الدور االقتصادي يتمثل يف -

كالتعليم والصحة وغريها، باملدخرات املالية من اإلنتاج الزراعي، وتوفري املواد اخلام للقطاع 

 .الصناعي والزراعي

احلد من التلوث من خالل زيادة الغطاء النبايت وتوسيع الرقعة اخلضراء، احلد من : الدور البيئي -

األشجار يف املناطق املعرضة لزحف الرمال، تقنني التصحر من خالل إعادة زراعة الغابات وغرس 

استخدام املدخرات الفالحية لضمان إنتاج غذائي صحي وآمن، ومن املتوقع أن تؤدي هذه 

التنمية الفالحية إىل حتقيق حتسينات ملموسة وقابلة للقياس يف رفع احلالة املعيشية لفقراء الريف 

 .خالل فرتة قصرية

  جزائرالتنمية الفالحية في ال  - 3

متيزت التنمية الفالحية يف اجلزائر بعدة تطورات متاشيا واإلصالحات االقتصادية والسياسية اليت   

عرفتها البالد، واإلصالحات اليت عرفها القطاع الفالحي، سواء قبل التسعينيات أو بعدها، وهذا �دف 

واالعتماد على قطاع احملروقات يف  مسايرة التطورات االقتصادية العاملية، فكان االهتمام بالقطاع الصناعي

متويل خمططات التنمية االقتصادية، وإمهال القطاع الزراعي الذي يتوفر على جمموعة من املقومات اليت 

  .جتعله حيقق قفزة نوعية يف التنمية االقتصادية

لع ولكن اخنفاض أسعار البرتول والعجز املايل الذي عرفه االقتصاد الوطين وارتفاع أسعار الس  

الغذائية والفالحية يف األسواق العاملية، دفع الدولة إىل القيام بإصالحات اقتصادية وهيكلية مدعمة من 

قبل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وإعطاء أمهية أكرب للقطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية بتوفري 

ثالثة، �دف استغالل كافة املوارد الطبيعية كل اإلمكانيات والدعم الالزم له، خاصةبداية من األلفية ال
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، أين مت ختصيص أغلفة مالية هامة للنهوض بالقطاع الفالحي ضمن برامج اإلنعاش 3والبشرية املتاحة له

  :االقتصادي ودعم النمو وهذا ما يوضحه اجلدول

  )2014- 2001(تطور مكانة القطاع الفالحي ضمن مخططات اإلنعاش االقتصادي : 01الجدول رقم 

  الوحدة مليار دج                                                                                           
برنامج اإلنعاش االقتصادي   

)2001-2004(  

الربنامج التكميلي لدعم النمو 

)2005-2009(  

برنامج توطيد النمو 

)2010-2014(  

  21214  8705 525  إمجايل األغلفة املالية

  1000  300  65.4  نصيب القطاع الفالحي

  4.71  3.45  12.46  النسبة املخصصة للقطاع الفالحي

  .179عائشة كبحلي، حدة فروحات، مرجع سابق، ص : املصدر

إّال أّن الواقع لألسف يبني فشل القطاع الفالحي يف تغطية الطلب الوطين على املنتجات   

ائية األساسية، أين يالحظ زيادة اعتماد اجلزائر على األسواق الفالحية خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذ

اخلارجية وبدرجات خطرية لتلبية االحتياجات الوطنية، بالرغم من سلسلة اإلصالحات املتعاقبة اليت 

تسيري ذايت، ثورة فالحية، إعادة اهليكلة، املخطط (شهدها هذا القطاع منذ االستقالل حتت عناوين خمتلفة 

، واليت تسعى الدولة من خالل تقدمي الدعم للقطاع الفالحي جلعله قادرا على )نمية الفالحيةالوطين للت

زيادة اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية ذات الطابع االسرتاتيجي، بشكل يسمح له مبواجهة الطلب الوطين املتزايد 

  .على املنتوجات الفالحية

  .مشاكل القطاع الفالحي في الجزائر: ثانيا

جراءات والقوانني والربامج اليت وضعتها اجلزائر للنهوض �ذا القطاع إال أ�ا مل تصل إىل رغم اإل   

  :4األهداف املرجوة بسبب عدة مشاكل، من بينها

 :وتتمثل يف: مشاكل متعلقة بالموارد الطبيعية -1

وهي تشمل جمموعة أعمال التجريف والتبوير والبناء على  :التقليص العمدي من طرف اإلنسان -

 راضي الفالحية، حيث أدت هذه العملية إىل فقدان مساحة كبرية من أجود األراضي الزراعية؛األ

حيث تساهم الزراعة نفسها يف فقدان قدر مهم من  :فقدان األراضي بسبب متطلبات الزراعة -

األراضي الزراعية، ولعل من أسباب ذلك هو انتشار ظاهرة تفكك امللكيات واحليازات مما أدى 

 ن الكثري من املساحات الزراعية؛إىل فقدا
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يؤدي ارتفاع مستوى املياه اجلوفية إىل قرب سطح األرض  :انتشار األراضي المتأثرة باألمالح -

يف الكثري من األحيان إىل تراكم األمالح وبعض املخلفات الضارة، مما يؤثر على خصائص الرتبة 

 .وعلى النباتات اليت تنمو فوقها

 :البشريةمشاكل متعلقة بالموارد  - 2

على الرغم من وفرة املوارد البشرية الرتباطها باألعداد املتزايدة : نقص العمالة الزراعية المدربة -

للسكان، إال أن هذه االعتبارات تتعلق باجتاهات التعليم والتدريب، فإن املشروعات االستثمارية 

تخدام التكنولوجيا احلديثة عادة ما تواجهها مشكلة نقص العمالة ذات اخلربة واملهارة العالية الس

 يف اإلنتاج؛

ال ختفى على املختصني يف هذا الشأن أن الربامج التدريبية املتبعة تبقى : ضعف البرامج التدريبية -

 منقوصة يف جمملها، حيث ال توفر يف أغلب األحيان التكوين الالزم بالنسبة لإلطارات املتكونة؛

ال شك أن ظاهرة األمية هي آفة مشرتكة بني جل  :انتشار األمية واخنفاض املستوى التعليمي -

 .الدول النامية، وبالتايل فهي اخلطر الدائم الذي يعرقل مساعي التنمية يف مجيع القطاعات

 :مشاكل أخرى -3

إن التسويق هو عبارة عن انتقال السلع الزراعية من املنتج إىل املستهلك : مشكل التسويق -

 وصوله إىل املستوى املطلوب؛ وتبادهلا، وهناك عدة مشاكل حتول دون

تتصف الصادرات الزراعية يف اجلزائر بصفة العشوائية، باإلضافة إىل تذبذب : مشاكل متعلقة بالصادرات -

ع الزراعية املصدرة من االنتاج نتيجة اعتماد معظم الزراعة على األمطار، مما يؤدي إىل تقلب يف كمية السل

 سنة ألخرى

يعد هاجسا أما املستثمرين، نظرا للمشاكل اليت يواجهو�ا يف احلصول على مشكلة العقار الفالحي الذي  -

 اخل؛... العقار الفالحي، من طول مدة احلصول على العقار، البريوقراطية، ضعف اخلدمات اإلدارية

ضعف البنية التحتية األساسية لتسهيل اجناز العمال الضرورية الستعمال األمالك العقارية املعنية  -

 ح عن طريق االمتياز؛باالستصال

آالت، أمسدة، بذور، (ارتفاع تكاليف االستثمار بسبب ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي  -

 ؛)اخل... أعالف
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صعوبة احلصول على التمويل خاصة بالنسبة للمستثمرين اخلواص الذين ال ميلكون يف كثري من  -

 .األحيان الضمانات الكافية

  .حي في التنمية بوالية أدرارمساهمة القطاع الفال: ثالثا

  التعريف بالوالية  - 1

يف تصنيف  01هي الوالية رقم  .للجزائر  تقع يف اجلنوب الغريب حدودية  هي والية  والية أدرار  

ويسود  الصحراء الغربية ، وموريتانياو  مايل  هلا حدود مع كل من. الواليات حسب تنظيم اإلداري اجلزائري

رملية مع مناطق جرداء صخرية يف مشال الوالية تسمى  تضاريسها  يف الوالية املناخ الصحراوي، وأغلبية

ي احلضري على الوالية، وحجم السكان فيها صغري نسيبا مقارنة احلمادات، وكما يغلب الطابع الريف

 .مبساحتها

برج باجي  وزاوية الدباغ، فنوغيل أولف ،متنطيط ،زاويةكنتة ،تسابيت  ،رقان ،تيميمون  ،أدرار  أهم مد�ا

  .مايل  على احلدود مع خمتار

دائرة  11نسمة، تضم  441800كيلومرت مربع،عدد سكا�ا   427.000تبلغ مساحة الوالية   

ليم قورارة مبنطقة تيميمون، إقليم توات إق: مقسمة على أربع مناطق كربى وهي .قصر 299بلدية و 28و

  .5مبنطقة أدرار، إقليم تديكلت مبنطقة اولف وإقليم تانزروفت بربج باجي خمتار

 20غربا وبني خطي العرض  3يتميز موقعها الفلكي باحنصاره بني خطي الطول واحد شرقا و  

ارتفاعه يف معظم مناطقه اليت ويعرف هذا احليز اجلغرايف باستواء سطحه وقلة . مشال خط االستواء 30و

تتخللها عروق وهي عبارة عن سهول تغطيها الكثبان الرملية املتنقلة بفعل الرياح املتعددة االجتاهات وأهم 

ويشتمل هذا املوقع اجلغرايف . هذه العروق هي عرق شاش عرق اليابـس وعرق ايقدي والعرق الغريب الكبري

مناطق مستوية السطح تغطيها احلصى وال توجد �ا مظاهر  املميز على رق واسع األطراف يتمثل يف

وبأقاليم والية أدرار سبخات كثرية وهي مستنقعات وأهم هذه . للحياة كرق تنزروفت ورق أفطوط

جنوب رقان وسبخة مكرغانبتدكيلت اليت يصب فيها كل من وادي أسـوف " أزل مايت: "السبخات هي

وأما اهلضاب املتواجدة بالوالية فمنها هضبة . يمونومتنطيط املشهورتانووادي احلـامات املومسيني وسبختا تيم

م وهضبة األقالب الواقعة حبدود الوالية مع والية  600تادمايت اليت يصل أقصى ارتفاع فيها إىل حوايل 

. م 738تندوف ومنها ينبع وادي شناشن الذي يندثر يف عرق شاش ويصل أقصى ارتفاع فيها إىل حوايل 
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الوالية هي عبارة عن منخفضات ضيقة متتد باجلهة الشرقية للقسم اجلنويب لوادي الساورة مع وسهول 

  .وتتحد ث بعض الروايات. القسم األعلى لوادي املسعود الذي هو امتداد له حنو اجلنوب

اليت تليب حاجيات السكان بالدرجة  املروية بالزراعة املعاشية  يهتم معظم سكان والية ادرار  

مما  املياه اجلوفية ، بسبب توفر كميات معتربة منباجلزائر تعترب الوالية من املصادر الزراعية املعتربة. األوىل

فالحي يقف عائق أمام ازدهار ، إال أن ضعف التسويق الالصحراوية يسهل عملية استصالح االراضي

 .الزراعة الكثيفة

مشاريع الدولة اخلاصة بتطوير الفالحة يف الوالية مل تأخذ البعد البيئي وخصائص الزراعة الصحراوية 

يف إطار تربية املاشية . يف فشل وتراجع اإلنتاج الزراعي عامةبعني االعتبار، مما ساهم  نظام الواحات  أو

 .بعيد اجلمل وتقام فيها تظاهرة سنوية تسمى. تعترب برج باجي خمتار األوىل يف الوالية

  واقع القطاع الفالحي للوالية  - 2
 1القطاع الفالحي باألرقام .أ 

  هكتار، واملستغلة منها تقدر بـــ  366.077تقدر املساحة الفالحية اإلمجالية بوالية أدرار بـــ

 .هكتار 35.806

  هكتار 29.038املساحة املسقية تقدر بــ. 

 بالقطاع الواحايت،  21.195منها  27.438: مجايل للمستثمرات الفالحيةبلغ العدد اإل

 .بقطاع االستصالح 6.243و

  1254عدد املربون. 

 املوارد املائية املستغلة:  

 ثا/ل 9.200بئر مبنسوب  1044: اآلبار العميقة. 

 ثا/ل 15000مبنسوب  6.626: اآلبار العادية. 

 ثا/ل 2900فقارة ميتة مبنسوب  1.152ة وفقارة حي 677فقارة منها  1829: الفقارات. 

 :اإلنتاج الفالحي بوالية أدرار .ب 

o مبينا يف اجلدول التايل: اإلنتاج النباتي:  
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  2019المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج لسنة : 02الجدول رقم 

  )قنطار(اإلنتاج   )هكتار(املساحة   املنتوج

  937.604 28.327  التمور

  :اخلضروات منها

  الطماطم

4.520 

1.110  

715.605 

225.978  

  50.838  93  اخلضروات احملمية

  :احلبوب منها

  حتت الرش احملوري

12.918 

7.190  

371.150 

226.500  

  310.780  1.650  األعالف

 754 135  البقول اجلافة

  الزراعات الصناعية

  )فول سوداين –حنة  –تبغ (
1.941  358.888  

  ة أدرارمديرية املصاحل الفالحية لوالي: املصدر

o اإلنتاج الحيواني: 

 تعداد الرؤوس: 

 882: األبقار -

 425.000: األغنام -

 127.500: املاعز -

 44.370: اإلبل -

 مبينا يف اجلدول التايل: اإلنتاج: 

  2019اإلنتاج الحيواني لسنة : 03الجدول رقم 

  الكمية  المنتوج

 61.400  )قنطار(اللحوم احلمراء 

  8.600  )قنطار(اللحوم البيضاء 

  12.152.822  )لرت(يب احلل

  4.794  )قنطار(اجللود 

 .مديرية املصاحل الفالحية لوالية أدرار: املصدر
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 :أهم المناطق الصالحة للزراعة واالستثمار بوالية أدرار .ج 

  توزيع المحيطات الفالحية الكبرى بوالية أدرار: 04الجدول رقم 

  المنطقة  البلدية  الدائرة

  سطح عزي –عني الفتح   تةزاوية كن –انزمجري  زاوية كنتة

  باعمور  فنوغيل  فنوغيل

  محادة الراية  اسبع  تسابيت

  بوقمة–زاوية سيدي عبد اهللا   أوقروت  أوقروت

  حممد بوضياف  تيمقطن  أولف

  .مديرية املصاحل الفالحية لوالية أدرار: املصدر

 :التحفيزات الممنوحة للفالحين والمستثمرين .د 

الفالحي والتجديد الريفي وضعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، يف إطار برنامج جتديد االقتصاد 

جمموعة من التحفيزات لفائدة الفالحني واملربني واملستثمرين وهذا من أجل تكثيف اإلنتاج وتطوير املساحة 

  :6الفالحية املستغلة وأهم هذه التحفيزات هي

o الدعم الفالحي : 

 ةدعم املواد الطاقوية املستعملة يف الفالح -

 دعم األمسدة املخصصة لزراعة احلبوب -

 دعم نزع النخيل غري منتجة أو املصابة بالبيوض -

 )الرش والتقطري(دعم جتهيزات الري الزراعي  -

 )آبار عميقة –آبار عادية (دعم اجناز وصيانة هياكل الري الزراعي  -

 ...)احلليب –البطاطس  –النخيل  –احلبوب (دعم خمتلف الشعب الفالحية  -

o يستفاد منها عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية حسب شروط هذا األخري : لبنكيةالقروض ا

 :وتتمثل يف

 هو قرض مومسي بدون فوائد موجه للفالحني واملربني ومدته سنة واحدة: القرض الرفيق. 

 هو قرض استثماري بدون فوائد خالل مخس سنوات األوىل، موجه لتمويل : قرض التحدي

 :العمليات التالية

 .إنشاء وجتهيز مستثمرات جديدة للفالحة وتربية احليوانات -
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 .تدعيم قرارات اإلنتاج للمستثمرات املوجودة يف امليدان -

 .تكثيف، حتويل وتثمني املنتوج الزراعي واحليواين، وتوزيع وتصدير املنتوجات الفالحية -

 صناعة (الفالحني املربني يستفيد منه حمويل املنتوجات الفالحية املتعاقدين مع : القرض الفدرايل

 ...)الطماطم املركزة، حتويل احلليب

 :أهم الشعب المقترحة لالستثمار بوالية أدرار .ه 

 .تكثيف وتطوير زراعة احلبوب: شعبة احلبوب -

تكثيف وتطوير زراعة اخلضروات املبكرة، تكثيف وتطوير زراعة الطماطم : شعبة اخلضروات -

 .احلقلية

 .إلنتاجتكثيف وتطوير ا: شعبة التمور -

 .تطوير وتكثيف انتاج اللحوم بنوعيها: شعبة اللحوم احلمراء والبيضاء -

 .تطوير الزراعات العلفية، تطوير تربية البقر احللوب: شعبة احلليب -

  .شعبة التخزين والتربيد والتعليب -

  خاتمة

سبة من للقطاع الفالحي باجلزائر أمهية بالغة يف بناء ومنو االقتصاد الوطين، حيث يدر دخال لن  

السكان ويساهم يف متويل عملية التنمية، ونظرا ألمهية هذا القطاع تطرقنا لدراسة هذا املوضوع من خالل 

ومت استخالص " والية أدرار منوذجا"هذا البحث املعنون بــ مسامهة القطاع الفالحي يف النمو االقتصادي 

  :النتائج التالية

االقتصادية، واليت تعين استخدام املوارد املتاحة،  متثل التنمية الفالحية إحدى أقطاب التنمية -

إلحداث زيادة متوالية يف اإلنتاجية واإلنتاج الفالحي، . الطبيعية، البشرية، املالية والتكنولوجية

 .وتودي إىل زيادة يف الدخل الوطين

دي، وسن أبدت اجلزائر إرادة قوية يف تطوير وترقية االستثمار بانتهاجها سياسة اإلصالح االقتصا -

 .العديد من القوانني والتشريعات والضمانات احملفزة لالستثمار

األمهية النسبية لقطاع الفالحة يف بنية االقتصاد الوطين مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية خارج  -

 .احملروقات
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انطالقا من نتائج الدراسة ويف ظل التدهور الكبري الذي تعرفه عائدات النفط، جيب على 

  .ت العمومية االهتمام أكثر بتحسني األداء للقطاع الفالحيالسلطا

وبالنظر إىل اإلمكانيات املتاحة وتنوع املنتجات الفالحية فإنه ميكن الوصول إىل مستويات كبرية   

من اإلنتاج تسمح بتحقيق األمن الغذائي والرفع من قيمة الصادرات الفالحية، وذلك مبواصلة ترشيد 

  .باملوازاة مع عصرنة آالت وطرق اإلنتاج بنوعيه النبايت واحليواينسياسة الدعم الفالحي 

على الدولة العمل على زيادة املساحات املروية من املياه اجلوفية، السطحية واملتجددة، خاصة يف   

الزراعات االسرتاتيجية للحد من تأثريات قلة األمطار كما هو الوضع يف والية أدرار اليت تعاين من اجلفاف، 

  .فع كفاءة شبكات الري احلكوميةور 

كما جيب أن يرافق حتسني حوافز االستثمار، إقامة بيئة مؤسساتية تساعد على حتسني النفاذ إىل 

    .األسواق، وتضمن انتشار املعلومات وحتدد املعايري وتوفر اإلطار القانوين والتنظيمي املناسب
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  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 
 

 واقع القطاع الفالحي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر

  farah.bensalem@univ-bba.dz ، )اجلزائر( برج بوعريريج  جامعة ، فرح بن سالم

  LERDRخمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية

  14/03/2021 : �رخي ال�رش
  : ملخص

إن القطاع الفالحي كأحد القطاعات االقتصادية اهلامة يف منظومة االقتصاد الوطين مبا حيققه من 

أمن غذائي، ومبا يساهم به من دعم للتنمية االقتصادية، دفع احلكومة اجلزائرية إىل العمل على دعمه 

  .وتعزيزه من خالل انتهاج جمموعة من الربامج التنموية

اسة إىل حتليل واقع القطاع الفالحي اجلزائري وحتديد مكانته يف االقتصاد الوطين، و�دف هذه الدر 

وذلك من خالل متابعة وحتليل جمموعة املؤشرات اإلحصائية اليت توضح تطور املنتجات الفالحية النباتية 

ي اإلمجايل، يف واحليوانية، باإلضافة إىل متابعة تطور مدى مسامهة القطاع الفالحي يف كل من الناتج احملل

حيث توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها، أن الدولة . التشغيل ويف امليزان التجاري الفالحي

اجلزائرية متتلك ثروة نباتية وحيوانية كبرية، كما حتظى بتنوع كبري يف إنتاجها الفالحي، وهذا راجع إىل التأثري 

نت الدراسة األمهية النسبية لقطاع الفالحة يف بنية االقتصاد اإلجيايب للربامج التنموية الفالحية، كما بي

الوطين وكذلك يف نسب التشغيل، إال أن اجلزائر تبقى تابعة للدول األجنبية وال حتقق اكتفاء ذايت يف املواد 

  .الغذائية وهذا يفسر تسجيل عجز متواصل يف ميزا�ا التجاري الفالحي

   : الكلمات المفتاحية

  .حي، املنتجات النباتية واحليوانية، التنمية االقتصادية، الربامج التنمويةالقطاع الفال

Abstract  
The agricultural sector is one of the important economic sectors of 

the national economy system, with the food security it provides, and its 
contribution in the economic development. Which led the Algerian 
government to work to support and strengthen it by adopting a set of 
development programs. 

This study aims to analyze the reality of the Algerian agricultural 
sector and to determine its position in the national economy, through the 
monitoring and analysis of a set of statistical indicators, which clarify the 
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development of agricultural plant and animal products. In addition to 
monitoring changes in the extent of the agricultural sector's contribution to 
gross domestic product, employment and the agricultural trade balance. 
When the study has reached a set of results, in particular that, the Algerian 
State has a great wealth of plants and animals. Moreover, it has a great 
diversity in its agricultural production. This is due to the positive impact of 
agricultural development programs. The study also illustrates the 
importance of the agricultural sector in the structure of the national 
economy as well as in the offer of job opportunities. Algeria remains 
dependent on foreign countries and does not achieve food self-sufficiency, 
which explains the recording of a continuous deficit in its agricultural trade 
balance. 
.Key words:  The agricultural sector, plant and animal products, economic 
development, development programs. 

   :المقدمة

يعد القطاع الفالحي من أهم دعائم االقتصاد اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية، باعتباره  

أحد القطاعات اإلنتاجية األساسية املكونة للناتج احمللي، كما يعترب مصدرا أساسيا يف توفري خمتلف 

طالة وتوفري مناصب الشغل من االحتياجات الغذائية ألفراد ا�تمع، باإلضافة إىل مسامهته يف امتصاص الب

وكذلك الزيادة يف حجم الصادرات الفالحية وختفيض العجز يف امليزان التجاري . الناحية االجتماعية

وذلك من . لذلك عملت أغلب الدول على تعزيز القطاع الفالحي مقارنة بالقطاعات األخرى. الزراعي

  .وتوفري الدعم الالزم له خالل وضع سياسات وبرامج من شأ�ا املسامهة يف تطويره

اجلزائر كغريها من الدول عملت على تطوير القطاع الفالحي، نظرا إلمكانياته املتنوعة ودوره يف 

حيث أنه بالتزامن مع حتسن األوضاع املالية للدولة مع دخول األلفية اجلديدة، . حتقيق التنمية الشاملة

لسياسية والتجارية، كما مت وضع جمموعة من الربامج قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات االقتصادية، ا

باإلضافة إىل تبين العديد من سياسات الدعم للقطاع اخلاص لالستثمار يف خمتلف األنشطة . واملخططات

  .الزراعية، النباتية واحليوانية

يات ومن أجل اإلحاطة ومعرفة مدى أمهية ومكانة القطاع الفالحي يف اجلزائر ينبغي حتليل اإلحصائ

 .املتعلقة بتطور اإلنتاج النبايت واحليواين، وكذا توضيح مدى مسامهة هذا القطاع يف التنمية االقتصادية

  : ومن خالل ما سبق ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية

  ما هو واقع ودور القطاع الفالحي في االقتصاد الجزائري؟
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  : أهداف الدراسة .1

  : �دف هذه الدراسة إىل

  اإلمكانيات والثروات الفالحية سواء النباتية أو احليوانية اليت حتوزها اجلزائر، مبعىن حتليل اإلحاطة بأهم

 وتشخيص القطاع الفالحي اجلزائري؛

 إبراز دور الدولة يف تطوير القطاع الفالحي من خالل مدى توفري الغطاء املايل املناسب؛ 

 نمية الشاملة للبالدإبراز مدى مسامهة القطاع الفالحي اجلزائري يف حتقيق الت.  

  : منهج الدراسة .2

وهذا باالستعانة ببعض االحصائيات املعروضة يف اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي والتحليلي 

  .جداول وأشكال بيانية، والقيام بتحليلها واستخالص نتائج ذات أمهية

  : خطة الدراسة .3

  : ىل ثالثة حماور كما يليمن أجل اإلجابة على اإلشكالية مت تقسيم هذه الدراسة إ

 الربامج التنموية الفالحية يف اجلزائر: المحور األول  

 واقع اإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائر : المحور الثاني  

 مسامهة قطاع الفالحة يف بعض مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر: المحور الثالث 

  

  الجزائر البرامج التنموية الفالحية في: المحور األول

  PNDAالمخطط الوطني لتنمية الفالحة  : أوال

، �دف 2000يف شهر سبتمرب  PNDAمت الشروع يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

ولقد توسع املخطط أكثر يف سنة . النهوض باإلنتاج الفالحي وحتسني مستوى املستثمرات الفالحية

املناطق الريفية تعاين احلرمان والفقر، حيث تضم ما ليضم كذلك التنمية الريفية، وذلك لكون أن  2002

من الفقراء يف اجلزائر، وهذا الخنفاض مداخيل الفالحني وعجز النشاط الفالحي عن سد ½ يقارب 

  1.إىل جانب تدهور حالة املستثمرات الفالحية بعد خوصصة الدولة للقطاع الفالحي. احتياجا�م

يف سري عملية دعم ديناميكية املخطط ) 2004-2001(ويساهم برنامج اإلنعاش االقتصادي 

، والستعادة الثقة بني ا�تمع الريفي واحلكومة، فمن خالل الربامج PNDAالوطين للتنمية الفالحية 

مما . املكونة لربنامج اإلنعاش االقتصادي، يندرج املخطط الوطين ضمن ديناميكية النمو الفالحي املدعوم
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املالئمة، حيث متثلت األهداف العملية من حتقيق برنامج اإلنعاش االقتصادي يوفر له الظروف املناسبة و 

يف إعادة تنشيط الطلب، دعم األنشطة اليت من شأ�ا توليد قيمة مضافة وفرص للعمل، باإلضافة إىل 

إعادة تأهيل البىن التحتية، السيما تلك اليت قد تساعد على استئناف األنشطة االقتصادية وتلبية 

ومنه فإن كل من برنامج اإلنعاش االقتصادي . ات السكان الضرورية من اجل تنمية املوارد البشريةاحتياج

واملخطط الوطين للتنمية الفالحية، يسمحان بضمان االنتقال النهائي من التسيري املخطط إىل تسيري 

 2.طلبات االستثمار اإلنتاجي

  : أهداف المخطط الوطني لتنمية الفالحة .1

توجه على املدى الطويل إىل التغلب على القيود اليت يعاين منها القطاع لتحقيق ويهدف هذا ال

اهلدف الرئيسي هلذه السياسة اجلديدة هو حتسني األمن الغذائي يف البالد أثناء . التنمية املستدامة

 3: استهداف

 التحسني املستدام ملستوى األمن الغذائي للبالد؛ 

  د الطبيعية؛الستخدام الرشيد واملستدام للموار 

 الرتويج للمنتجات ذات املزايا النسبية املثبتة �دف تصديرها؛ 

 محاية العمالة الزراعية وزيادة قدرة القطاع الزراعي من حيث التوظيف من خالل تشجيع االستثمار؛ 

 حتسني الظروف املعيشية ودخل املزارعني.  

امج مشلت مجيع أحناء األراضي ولتحقيق هذه األهداف، تتمثل االسرتاتيجية املتبعة يف وضع بر 

 4: الوطنية،وتتعلق جبميع األنشطة املتعلقة الفالحة، واليت ميكن أن نذكر منها

 برنامج تطوير وتكثيف سالسل اإلنتاج الفالحي؛ 

 برنامج تكييف أنظمة اإلنتاج؛ 

  مبعىن األشجار املثمرة؛) التشجري املفيد واالقتصادي(الربنامج الوطنيللتشجري 

 ؛)املشاركة النشطة للسكان احملليني(مية واستصالح األراضي عن طريق االمتيازات برنامج تن 

 برنامج محاية وحفظ مراعي السهبية ومكافحة التصحر؛ 

  استصالح كبري احمليط، إعادة تأهيل الواحات،استصالح(برنامج التنمية الزراعية الصحراوية.( 

تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية، احلفاظ  : رئيسية، وهي تتناول هذه الربامج ثالثة انشغاالت

  وزيادة املساحة الزراعية املفيد، )الرتبة واملياه(على املوارد الطبيعية 



  فرح بن ساملفرح بن سامل

48 

  : المخطط الوطني لتنمية الفالحة نتائج .2

  5: وتتمثل فيما يلي

مستثمرة إىل  307000مسحت مرافقة املستثمرات الفالحية من خالل إعادة تأهيلها بانضمام حوايل 

  املخطط الوطين للتنمية الفالحية؛

هكتار، وبلغت املساحة اليت مت  478379ازدياد املساحة الصاحلة للزراعة، وذلك من خالل استصالح 

  هكتار؛ 49000هكتار، وزراعة الكروم يف حوايل  382000غرسها باألشجار املثمرة 

% 15هكتار حبيث متثل  108700أما يف جمال السقي بتقنية التقطري، فقد قدرت املساحة املسقية ب 

  من املساحة املسقية املعنية؛

  .منصب شغل 822187فيما خيص التشغيل فقد مت توفري 

رغم حتقيق هذه النتائج املشجعة إال أن تطبيق هذا املخطط كان يف ظل العديد من العراقيل كضعف املوارد 

و�دف مواصلة ما مت البدء فيه يف . املائية، واملستوى الضعيف للتأطري التقين للمستثمرات الفالحية

، من 2014- 2010املخطط الوطين للتنمية الفالحية، مت وضع برنامج التجديد الفالحي والريفي للفرتة 

  .أجل تطوير القطاع الفالحي وتنمية الريف

 برنامج التجديد الفالحي والريفي : ثانيا

ساسي الذي تسعى إليه السياسات تؤكد سياسة برنامج التجديد الزراعية والريفية اهلدف األ

التعزيز املستدام لألمن الغذائي الوطين والتماسك االجتماعي، "، وهي 1962الزراعية املتعاقبة منذ عام 

مع التأكيد على ضرورة حتويل الزراعة إىل حمرك . اللذان ميثالن أهم عناصر السيادة الوطنية واألمن القومي

 ".حقيقي للنمو االقتصادي الشامل

نطوي هذا التحدي حتمًا على البحث عن تغيريات كبرية متوسطة املدى يف األسس اهليكلية ي

تتكون االسرتاتيجية املعتمدة من احلد من نقاط الضعف، وتطوير . القادرة على ضمان األمن الغذائي

يد األصول من خالل املشاركة القوية ملختلف اجلهات الفاعلة اخلاصة والعامة وتعزيز ظهور حكم جد

 6: ويعتمد هذا الربنامج يف اسرتاتيجيته على ثالث ركائز متكاملة وهي. للزراعة واملناطق الريفية

يركز برنامج التجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردودية القطاع الفالحي : التجديد الفالحي .1

نتاج، وزيادة لضمان استدامة األمن الغذائي للبالد، وذلك من خالل العمل على تعزيز قدرات اإل

إنتاج احملاصيل واملنتجات االسرتاتيجية تعزيز وتوسيع نطاق اجلهاز التنظيمي اجلديد للمنتجات ذات 

  7: االستهالك الواسع، ويعتمد هذا التجديد على احملاور التالية
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 تعزيز إنتاجية رأس املال وتطوير البنية التحتية الفالحية والريفية؛  

  يق تنظيم املنتجات الزراعية؛برامج التنظيم، وذلك عن طر 

  ؛)إنتاج احلبوب، البقول اجلافة، احلليب، البطاطس وغريها(دعم النشاطات الفالحية املباشرة  

 مكافحة التصحر ومحاية التجمعات املائية وتعزيز اإلرشاد الفالحي.  

اء بتحقيق يعترب التجديد الريفي أوسع من التجديد الفالحي، حبيث يتجاوز االكتف: التجديد الريفي .2

الطاقة الكهربائية، تنمية احلرف  : التنمية الفالحية يف العامل الريفي، ليشمل قطاعات أخرى مثل

ويهدف هذا الربنامج إىل حتقيق تنمية مستدامة لألقاليم الريفية، من خالل إجناز مشاريع . وغريها

  8.يتكفل �ا الفاعلون احملليونحيوية أطلق عليها اسم مشاريع جوارية للتنمية الريفية املندجمة، اليت 

خيص هذا الربنامج الفواعل املختلفة الناشطة يف : برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية .3

  9: القطاع الفالحي والتنمية الريفية، ويهدف لتحقيق املساعي التالية

 عصرنة املؤسسات الفالحية املختلفة، وتطوير مناهج اإلدارة الفالحية؛ 

 يع االستثمار يف عمليات التكوين، البحث واإلرشاد الفالحي؛توس  

 تنمية خمتلف التنظيمات اليت هلا عالقة بقطاع الفالحة، ودعمها مبختلف املوارد الالزمة؛  

  دعم خمتلف مصاحل الرقابة واحلماية البيطرية والصحة النباتية، ومصاحل تصدير البذور والشتائل، والرقابة

 التقنية

  .ئق الغابات، باإلضافة إىل تفعيل دور املؤسسات يف ترقية وتطوير الفالحة الوطنيةومكافحة حرا

  )2019-2014(البرنامج الخماسي  : ثالثا

، وختفيض نسبة البطالة، 2019مع آفاق % 7قام هذا الربنامج على هدف بلوغ نسبة منو تقدر ب 

ويتمثل . سية املنجزة وتنويع االقتصادباإلضافة إىل حتسني ظروف املعيشة وضمان وتسيري املنشآت األسا

املسعى الذي مت اعتماده يف إطار هذا الربنامج، يتطلب تدعيم وتكييف اإلطار التحفيزي واملرافقة 

لالستثمار اخلاص والشراكة على حد سواء، لزيادة العرض الوطين وتطوير شعب التصدير، وقد ارتكز هذا 

  10: الربنامج على مخس حماور هي

على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، من خالل توسيع املساحة الفالحية النافعة احملافظة  .1

  وتثمني املنتجات الزراعية والغابية؛
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مواصلة جهود تكثيف املنتجات الفالحية، وتكييف سياسة الدعم والتمويل والتسيري العقالين،  .2

  التحتية الفالحية؛وتوفري أحسن العوامل ووسائل اإلنتاج مع إعادة �يئة البنية 

تقوية احلماية وحفظ املوارد الطبيعية بالتسيري املستدام للغابات وتعزيز الربامج املوجهة للفضاءات  .3

  السهبية وشبه الصحراوية، وإطالق برامج التشجري وتقوية وسائل التدخل للهياكل اإلقليمية لإلدارة؛

سيع وتقوية نظام الوقاية واملراقبة الصحية تقوية آليات الدعم والتأطري لإلنتاج الوطين عن طريق تو  .4

  والصحة النباتية ضد الكوارث الطبيعية، ووضع أجهزة دعم مالئمة لالستثمار وحتسني اإلنتاجية؛

متابعة تقوية الكفاءات البشرية والدعم التقين عرب عصرنة اإلدارة الزراعية، وإدارة الغابات  .5

 .ينوالتكوين والبحث واإلرشاد ونشر التقدم التق

  واقع اإلنتاج النباتي والحيواني في الجزائر: المحور الثاني

  تطور المساحات الزراعية : أوال

تعد األرض أهم عامل أساسي من شأنه دعم وتعزيز العملية اإلنتاجية الزراعية، واجلزائر كغريها 

طورها خالل الفرتة واجلدول التايل يوضح ت. من الدول تسعى إىل توفري وتوسيع مساحتها الصاحلة للزراعة

)2000-2017( :  

  هكتار). 2017-2000(المساحة الزراعية خالل الفترة  : )01(جدول رقم 

  المساحة الزراعية الكلية  األراضي الدائمة  األراضي القابلة للزراعة  المساحة الزراعية المستعملة  السنوات

2000  8227440  7662420  565020  40888100  

2005  8389640  7511080  878560  42380630  

2008  8424760  7489273  935487  42435990  

2011  8445490  7501395  944095  42443860  

2014  8465040  7469481  995559  42888555  

2017  8536468  7470807  1065661  43771755  

  من اعداد الباحثة باالعتماد على الديوان الوطين لإلحصاءات : المصدر

، قدرت املساحة الزراعية الكلية باجلزائر مبا 2017خالل سنة  : )01(من خالل اجلدول رقم

من املساحة الكلية، وهي تشمل املساحة % 18.37مليون هكتار أي بنسبة  43771755يقارب 

أما بالنسبة . الزراعية املستعملة باإلضافة إىل املراعي، ا�اري وأراضي االستغالالت الفالحية غري املنتجة

من % 19.5مليون هكتار، وهو ما ميثل نسبة  8536468ة املستعملة فتقدر بنحو للمساحة الزراعي



  واقع القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائرواقع القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر  

51 

وفيما خيص األراضي الدائمة فهي تضم مساحات األشجار املثمرة، الكروم . املساحة الزراعية الكلية

  .من املساحة الزراعية الكلية% 2.43واملروج الطبيعية، حيث تقدر مساحتها حبوايل 

حات الزراعية الكلية، املستعملة والدائمة يف ارتفاع، حيث يعود هذا ومن املالحظ أن املسا

االرتفاع إىل خمتلف الربامج اليت عرفها القطاع الفالحي، اليت شجعت تعزيز واستصالح مساحات 

  .األراضي الزراعية وتثمني املوارد الطبيعية

  اإلنتاج النباتي : ثانيا

  : الحبوب .1

املواد الغذائية اليت يستهلكها األفراد بشكل كبري، وذلك  حتتل احلبوب مكانة هامة يف قائمة

وهلذا فإن أي خلل يف هذا املنتوج يؤثر سلبا على النمط . متاشيا مع التقاليد الغذائية السائدة يف البالد

  11.الغذائي السائد، ويضع األمن الغذائي للسكان يف خطر

العربية فيما يتعلق بإنتاج القمح،  من جمموع مسامهة الدول% 11حيث أن اجلزائر تساهم بنحو 

  12.فيما خيص انتاج الشعري% 22و

  )2017- 2000(إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة  : )01(الشكل رقم 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على وزارة الفالحة والتنمية الريفية : المصدر

كل خاص ويف االقتصاد الوطين حتتل منتجات احلبوب مكانا اسرتاتيجيا يف النظام الغذائي بش

، بلغت مساحة احلبوب )2017-2010(و) 2009-2000(حيث أنه خالل الفرتتني . بشكل عام

قدرت املساحة املزروعة خالل الفرتة األوىل . من املساحة الزراعية الصاحلة املفيدة% 40معدل سنوي يبلغ 

من % 74هذه املساحة حبوايل هكتار، حيث يشغل القمح الصلب والشعري معظم  3200930حبوايل 
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هكتار، أي  3385560أما فيما خيص الفرتة الثانية فقد بلغت هذه املساحة . إمجايل مساحة احلبوب

  13.مقارنة بالفرتة السابقة% 6بزيادة 

) 2017- 2010(، نالحظ أن معدل انتاج احلبوب خالل الفرتة )01(باالعتماد على الشكل رقم 

حيث قدر معدل ) 2009-2000(مقارنة بالفرتة % 26بزيادة قدرها  مليون قنطار 41يقدر حبوايل 

  .مليون قنطار 32اإلنتاج حبوايل 

  : المحاصيل الصناعية   .2

تشمل احملاصيل الصناعية كل من الطماطم الصناعية، التبغ والفول السوداين، حيث وصل املعدل 

  14).2017-2000(ل هكتار خال 19380السنوي للمساحة املخصصة للطماطم الصناعية والتبغ 

، %136بالنسبة حلجم انتاج احملاصيل الصناعية، فقد ارتفع منتوج الطماطم الصناعية بشكل كبري حبوايل 

  500إىل أكثر من ) 2009- 2000(هكتار خالل /كغ  200ناتج عن حتسن املردود، الذي ارتفع من 

من % 96ئيسي فهي متثل وباعتبار الطماطم الصناعية املنتج الر ). 2017- 2010(هكتار خالل /كغ

  : وهذا ما يوضح اجلدول التايل. امجايل انتاج احملاصيل الصناعية

  )2017-2000(تطور انتاج المحايل الصناعية خالل  : )02(الجدول رقم 

  تبغ  طماطم صناعية  السنوات

)2000-2009(  4260800  67530  

)2010-2017(  10071960  86340  

  عتماد على وزارة الفالحة والتنمية الريفيةمن اعداد الباحثة باال : المصدر
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  : الخضروات .3

  تطور انتاج الخضروات في الجزائر : )03(الجدول رقم 

  %معدل التغير   *2017/2018  2016/2017  أنواع الخضروات

  1  46533222  46064024 بطاطا

  2  13097452  12862858  طماطم

  1-  13996907  14203096  بصل

  64  2022005  1234749  ثوم

  11  20957575  18912738  بطيخ

  6  4318834  4063739  جزر

  14  3093299  2712924  فلفل حار

  1-  3417150  3436295  فلفل حلو

  13  1936474  1716103  اخليار

  26  3888751  3078610  الكوسة

  17  1816181  1558780  الباذجنان

  15  1246591  1085597  اخلرشوف

  17  1074125  919421  امللفوف األخضر

  19  2076970  1750602  قرنبيط

  6  1397446  1315838  اللفت

  7  3086891  2886198  الفول

  5-  931836  980033 فاصولياء خضراء

  42  1862025  1314139  البازالء

  3-  9817131  10107207  خضر أخرى

  5  136570863  130202950  ا�موع

  2018وان الوطين لإلحصاءات حول اإلنتاج الفالحي من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير الدي : المصدر

  : نالحظ) 03(من خالل اجلدول رقم 

 خالل الفرتة% 44يف السوق بنسبة  بالنسبة للخضروات فقد ارتفعت املساحات املخصصة هلا

  ).2009- 2000(مقارنة بالفرتة ) 2000-2017(

مليون قنطار يف  136.57 ، بلغ اإلنتاج الوطين حملاصيل اخلضر2017/2018بالنسبة للفرتة 

يتكون هذا اإلنتاج من %. 5،أي بزيادة 2017مليون قنطار يف عام  130.2، مقارنة بنحو 2018

والطماطم % 10.24والبصل بنسبة % 34ثالثة أنواع مستهلكة على نطاق واسع، وهي البطاطا بنسبة 
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عن باقي اخلضر، حيث ميثل باإلضافة إىل ذلك، فإن البطيخ الذي ال يقل إنتاجه أمهية .%10بنسبة 

  .من إمجايل إنتاج اخلضروات يف السوق% 15.3

أما حسب األنواع،فتشري الزيادة يف إنتاج حماصيل اخلضروات إىل معدالت منو إجيابية ترتاوح من 

يعزى أفضل منو بشكل رئيسي إىل الثوم والبازالء والكوسا والقرنبيط وامللفوف األخضر %. 64إىل % 1

  .على التوايل% 17، %17،%19،%26، %42و% 64 : نسبةب.والباذجنان

، إال أنه سجلت بعض 2018يف عام %) 5(+ على الرغم من الزيادة يف اإلنتاج الوطين حبوايل 

-والفلفل % 1- ، البصل %3-، اخلضروات األخرى %5-الفاصوليا اخلضراء ( : األنواع منًوا سلبًيا مثل

1.(%  

هكتار خالل الفرتة  396480بساتني األشجار املثمرة مساحة قدرت : األشجار المثمرة والكروم .4

منها لألشجار املثمرة، % 30خصصت لبساتني الزيتون، % 39، حيث أن )2000-2009(

بنسبة ) 2017-2010(حيث ازدادت هذه املساحة خالل . للحمضيات% 8للنخيل و% 23

، %58ار الزيتون فيها بنسبة مقارنة بالفرتة السابقة، حيث ازدادت املساحة املخصصة ألشج% 47

 %.20والنخيل حبوايل % 41، أما احلمضيات بنسبة %56واألشجار املثمرة بنحو 

  )2017-2000(نطور انتاج األشجار المثمرة والكروم خالل  : )02(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

  من اعداد الباحثة باالعتماد على وزارة الفالحة والتنمية الريفية: المصدر

السابق نالحظ أن معدل انتاج األشجار املثمرة قد ارتفع خالل الفرتة من خالل الشكل 

األشجار املثمرة ذات البذور وذات  : ، الذي ميثل)2009-2000(مقارنة بالفرتة ) 2010-2017(
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، حيثبلغ إمجايل إنتاجها لعام %91، بالنسبة للحمضيات بزيادة حنو %99، الزيتون %102النواة 

  %.82ون قنطار، والتمور ملي 14حوايل  2017/2018

) 2017- 2010(بني % 75كما حتسن إنتاج العنب بشكل كبري، مع زيادة بنسبة 

  .مليون قنطار 5376500مليون قنطار إىل  3067790، حيث ارتفعت من )2009- 2000(و

األبقار،  : أنواع رئيسية 5ومن أهم ما تتكون منه الثروة احليوانية يف اجلزائر جند : الثروة الحيوانية : ثالثا

) 2009- 2000(حيث قدر جمموع الرؤوس جلميع األنواع خالل الفرتة . األغنام، املاعز، اخليول، اإلبل

، أي مبعدل )2017-2010(مليون رأس خالل الفرتة  33مليون رأس، لريتفع هذا العدد إىل  24حنو 

 %.37منو 

  )2017-2000(ترة نطور الثروة الحيوانية في الجزائر خالل الف : )03(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

  من اعداد الباحثة باالعتماد على وزارة الفالحة والتنمية الريفية: المصدر

من امجايل الثروة % 78متثل األغنام نسبة  : )03(حيث نالحظ من خالل الشكل رقم 

ألبقار أما ا. مليون رأس 4اليت متثل % 14مليون رأس، مث تليها املاعز بنسبة  26احليوانية أي ما ميثل 

مبا يف ذلك األبقار احللوب بنسبة (مليون رأس  1من إمجايل الثروة احليوانية وهذا ما يعادل % 6فتمثل 

52.(%  
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  اإلنتاج الحيواني : رابعا

يشكل اإلنتاج احليواين جزءا مهما من اإلنتاج الفالحي، سواء من حيث مسامهته يف الناتج احمللي الفالحي 

   طية االحتياجات االستهالكية للسكان من املنتجات احليوانية املختلفة،أو من خالل مسامهته يف تغ

  تطور اإلنتاج الحيواني في الجزائر : )04(الجدول رقم 

  2016  2017  2018  

  5290121  5439024  5298067  )طن(اللحوم الحمراء 

  5403692  5298067  5049188  )طن(اللحوم البيضاء 

  3279972  3521210  3513422  )ل 1000(الحليب 

  933496  975966  854079  )ل 1000(الحليب المجمع 

  6280856  6570417  6555562  )وحدة 1000(البيض 

  73242  61235  70419  )طن(العسل 

  370485  382381  377425  )طن(الصوف 

  .2018-2017من اعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات  : المصدر

اخنفض انتاجها إىل  2018فقد بلغ إنتاج اللحوم احلمراء يف عام  : )04(جلدول رقم من خالل ا

الذي بلغ حجم اإلنتاج فيه بقيمة  2017مقارنة بعام % 2.7طن، باخنفاض نسبته 5290121حوايل 

وهذا بسبب اخنفاض الطلب عليه، نظرا النتشار األمراض اليت أصابت األغنام . طن 5439924

مى املالطية وجنون البقر، ونظرا الخنفاض الطلب أدى ذلك إىل تراجع الكثري من منتجي واألبقار مثل احل

اللحوم عن ذبح املاشية، إال أن السلطات املعنية تعمل على التحكم يف انتشار هذه األمراض من خالل 

 .التلقيح واملتابعة البيطرية

٪ مقارنة 2طن، بزيادة 5403692أما بالنسبة إلنتاج اللحوم البيضاء،فقد بلغ اإلنتاج حوايل 

عرف هذا النوع من اإلنتاج ارتفاعا متواصال بفضل سياسات الدعم للمنتجني واملرافقة . بالعام السابق

البيطرية باإلضافة إىل تسهيل منح قروض تشغيل الشباب اخلاصة بنشاط تربية دجاج اللحم، حيث أدى 

 .املوضوعةذلك إىل عصرنة أكواخ الدجاج مبا يتماشى والشروط 

مليار لرت من 4.21بنحو 2018من حيث إنتاج احلليب، تظهر اإلجنازات الرتاكمية لسنة 

وتعود هذا النتاج الضعيف لعدم منح االهتمام الكايف �ذا . مليون لرت 933496احلليب،حيث مت مجع 
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توايل على ال% 4.4-و % 6.9- ،اليت اخنفض فيها إنتاج احلليب بنسبة 2017مقارنة بسنة .ا�ال

 .لإلنتاج والتحصيل

يف الواقع، من إنتاج يقدر بنحو %. 4.4مثل إنتاج احلليب، اخنفض إنتاج بيض املائدة بنسبة 

 .2018مليار وحدة يف  6.28إىل  2017مليار وحدة يف عام  6.57

اليت قدر فيها  2017طًنا، مقارنة بسنة  7.324حبوايل  2018يف حني قدر إنتاج العسل سنة 

 %.19.6طًنا، أي بزيادة قدرها  6.123وايل انتاجه حب

طن عام  382381مقابل  2018طن عام  370485فيما خيص إنتاج الصوف فقد بلغ 

 %.3.1-وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة  2017

  مساهمة قطاع الفالحة في بعض مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر : المحور الثالث

  الناتج المحليمساهمة قطاع الفالحة في  : أوال

يعترب القطاع الفالحي من بني أهم القطاعات املنتجة يف اجلزائر، كونه منه القطاعات املسامهة يف 

  .الناتج احمللي اإلمجايل

يبني اجلدول املوايل تطور مسامهة القيمة املضافة لقطاع الفالحة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وتطور 

  : احملروقات القيمة املضافة لقطاع الفالحة خارج
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  )2017-2000(تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل  : )05(الجدول رقم 

القيمة املضافة لقطاع الفالحة   السنوات

  )مليون دج(

النسبة يف الناتج احمللي اإلمجايل 

(%)  

2000  346,1 9.0%  

2001  412,1  9.67%  

2002  417,2  9.19%  

2003  510,0  9.69%  

2004  578,9  9.45%  

2005  577,0  7.67%  

2006  641,3  7.5%  

2007  708,1  7.6%  

2008  727,4  6.6%  

2009  931,3  9.3%  

2010  1015,2  8.4%  

2011  1183,2  8.1%  

2012  1421,7  8.8%  

2013  1640,0  9.8%  

2014  1772,2  10.6%  

2015  1935,1  11.6%  

2016  2140,3  12.3%  

2017  2318,9  12.3%  

  .من اعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر لسنوات خمتلفة : المصدر

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن قيمة مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل قد 

 1935مليار دج لتصل إىل  346حبيث ارتفعت من ) 2015-2000(عرفت ارتفاعا كبريا خالل 

وفيما خيص القيمة املضافة هلذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل مع أخذ قطاع . 2015نة مليار دج س

 2006، باستثناء الفرتة من %12و% 8احملروقات بعني االعتبار، فقد ظلت نسبة املسامهة يف حدود 

لرتتفع من جديد، وهذا راجع لتشجيع االستثمار يف هذا %. 6.6اليت اخنفضت لتصل  2008إىل 

، )2014-2000(قطاع، حيث استفاد من غطاء مايل كبري يف إطار سلسلة الربامج التنموية خالل ال

مليار دوالر، يليه الربنامج  7بتكلفة تقدر حبوايل ) 2004-2000(بدءا من برنامج اإلنعاش االقتصادي 
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موي مليار دوالر، وصوال إىل الربنامج التن 180بتكلفة ) 2009-2005(التكميلي لدعم النمو 

مليار دوالر، ورغم النقائص واملعوقات اليت شهد�ا  286بتكلفة قدرها ) 2014-2010(اخلماسي 

هذه الربامج التنموية سواءا على مستوى التنفيذ والتحكم يف التكاليف إال أ�ا سامهت يف إحداث تغيري 

  .نوعي يف قطاع الفالحة، من خالل تطوير اإلنتاج الزراعي واحليواين

مليار دينار، ممثلة  2318.9قدرت القيمة املضافة املولدة يف هذا القطاع بنحو  2017سنة بالنسبة ل

. من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل% 12.3من القيمة املضافة لالقتصاد مبفهومه احلقيقي و% 16.2

يف % 6.7يف النمو اإلمجايل و% 8.9وذلك بسبب ضعف منوه، حيث مل يساهم القطاع إال حبوايل 

وخص هذا الرتاجع يف منو القطاع الفالحي أغلب احملاصيل الزراعية مع مستويات . لنمو خارج احملروقاتا

  . منو سلبية العديد من املنتجات

 مساهمة قطاع الفالحة في التشغيل : ثانيا

 )2017-2000(مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل في الجزائر خالل  : )06(الجدول رقم 
عمال في القطاع الفالحي عدد ال  السنوات

  )عامل 1000(

  (%)النسبة 

2000  873 10.04%  

2001  1312  15.31%  

2003  1412  16.11%  

2004  1617  17.07%  

2005  1381  14.54%  

2006  1610  15.92%  

2007  1171  11.74%  

2008  1252  12.13%  

2009  1242  11.77%  

2010  1136  10.50%  

2011  1034  9.69%  

2012  912  7.98%  

2013  1141  9.53%  

2014  899  7.84%  

2015  917  8.7% 

2016  949  8.0%  

2017  928  8.6%  

  من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات : المصدر
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ألف  928نالحظ أن عدد العمال يف قطاع الفالحة وصل إىل ) 06(من خالل اجلدول رقم 

من النسبة اإلمجالية حسب إحصائيات الديوان الوطين % 8.6 بنسبة حوايل 2017عامل سنة 

ألف عامل  873بني ) 2015-2000(كما نالحظ أن عدد العمال قد تراوح خالل . لإلحصاءات

عامل، أما  1600بتوظيف جتاوز  2006و 2004ألف عامل، يف حني اتسمت كل من سنة  1617و

إال أنه على العموم  . ألف عامل 900قل من عرفتا أدىن مستويات التوظيف بأ 2014و 2000سنيت 

كانت نسبة التشغيل يف قطاع الفالحة من العمالة اإلمجالية يف تطور، إال أن هذا التذبذب يف النسب 

دليل على أن قطاع الفالحة ال يزال رهينة الظروف املناخية ومدى تساقط األمطار، مبعىن أنه خالل 

ساقط األمطار يؤدي ذلك بدوره إىل زيادة اإلنتاج مما يساهم يف السنوات اليت تعرف مستويات مرتفعة لت

ومن املالحظ أن العمالة يف هذا القطاع ترتاوح . الرفع من معدالت التشغيل املومسي يف القطاع والعكس

ألف عامل ومليون عامل مبعىن أن باقي العمال هم عبارة عن عمال مومسيون فقط يتم اللجوء  900بني 

  .وات اليت تتميز بوفرة كبرية يف اإلنتاج يف القطاع الفالحيإليهم يف السن

  مساهمة قطاع الفالحة في التجارة الخارجية مليون دوالر : ثالثا

  )2016-2012(تطور الميزان التجاري الفالحي خالل  : )07(الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  771  795  772  568  208  الصادرات

  90857  11791  19409  17517  7827  الواردات

  90086- 10996-  18637-  16949- 7619-  الميزان التجاري

 .2017و 2016من اعداد الباحثة باالعتماد على الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،  : المصدر

إىل  2012يتضح أن امليزان التجاري الفالحي سجل عجزا من ) 07(من خالل اجلدول رقم 

، بالرغم من منو الصادرات الفالحية إال أنه مل حيقق أي حتسن، وهذا يرجع إىل الفرق الكبري 2016غاية 

املوجود بني الواردات الفالحية والصادرات الفالحية، مما أدى إىل عدم القدرة على تغطية احتياجات 

تبعية اجلزائر من كما يبني ويؤكد . السكان بالرغم من اإلصالحات العديدة اليت شهدها قطاع الفالحة

  .حيث الغذاء للدول األجنبية
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  : خاتمة

عرف القطاع الفالحي اجلزائري قفزة نوعية، حبيث اهتمت الدولة بالتنمية الفالحية غداة االستقالل 

مباشرة من خالل الربامج التنموية العديدة اليت انتهجتها إلنشاء اقتصاد وطين يعتمد على قطاعات حيوية 

حي، ويف إطار معرفة تطور واقع اإلنتاج الفالحي ومدى مسامهته يف بعض مؤشرات مثل القطاع الفال

 : التنمية االقتصادية، توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

  أبدت الدولة اجلزائرية إرادة قوية يف تطوير وترقية القطاع الفالحي، من خالل انتهاجها سياسة

  وسن العديد من الربامج التنموية اليت من شأ�ا تعزيز ودعم هذا القطاع؛اإلصالح االقتصادي، 

  من القيمة % 12.3حيتل قطاع الفالحة املرتبة الثالثة بعد اخلدمات واحملروقات، حيث ساهم بنسبة

  ؛2017املضافة للناتج احمللي اإلمجايل سنة 

  حتسني اإلنتاج الفالحي من حيث متابعة تطوير الربامج التنموية الفالحية بشكل مستمر ساهم يف

  الكميات والنوعية بشكل فعال؛

  ألف  900بالنسبة للعمالة يف هذا القطاع فهي تتأثر بالظروف املناخية بشكل كبري، حيث ترتاوح بني

عامل ومليون عامل مبعىن أن باقي العمال هم عبارة عن عمال مومسيون فقط يتم اللجوء إليهم يف 

  فرة كبرية يف اإلنتاج يف القطاع الفالحي؛السنوات اليت تتميز بو 

  وهذا )2016-2012(أما فيما خيص امليزان التجاري الفالحي فقد سجل عجزا خالل الفرتة ،

يرجع إىل الفرق الكبري املوجود بني الواردات الفالحية والصادرات الفالحية، مما يؤكد تبعية اجلزائر من 

  حيث الغذاء للدول األجنبية؛

 سبة لقطاع الفالحة يف بنية االقتصاد اجلزائري مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية خارج األمهية الن

  احملروقات؛

  : اقتراحات

  : انطالقا من نتائج الدراسة نورد بعض االقرتاحات، منها

  يف ظل التدهور الكبري الذي عرفه قطاع احملروقات يف السنوات األخرية، فإنه جيب على اجلزائر منح

الكبري بتنمية القطاع الفالحي، وذلك نظرا لإلمكانيات املعتربة املتاحة سوآءا النباتية أو  االهتمام

  احليوانية؛
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  ضرورة العمل على ترشيد وحتسني سياسات الدعم الفالحي بالتزامن مع عصرنة اإلنتاج النبايت

  واحليواين، والعمل على ادخال التكنولوجيا يف آليات العمل؛

 مرين اخلواص، �دف تشجيع االستثمار اخلاص يف القطاع الفالحيمنح تسهيالت للمستث.  
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 تحديات تطوريها وتحسين مردوديتهاو  المناطق الجزائرية بين متاحات مواردها الزراعية

  messaoudisara23@gmail.com ، )اجلزائر(عنابة جامعة ، مسعودي سارة

  mostefaoui.medamin@gmail.com،  )اجلزائر(املدية ، جامعة مصطفاوي محمد األمين

  14/03/2021 : �رخي ال�رش
  : ملخص

�دف من خالل هذه الدراسة إىل التعرف على واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل عرض 

ا هذا القطاع ملختلف إمكانياته ومقوماته وحتليل مردودها الزراعي باملوازاة مع اإلصالحات اليت يشهده

االسرتاتيجي وقد توصلنا إىل أن اجلزائر متتلك من اإلمكانيات واملقومات الزراعية ما يؤهلها لتحقيق األمن 

الغذائي واالكتفاء الذايت للمواد الغذائية باإلضافة إىل جعلها مركزا هاما لتصدير املواد الغذائية حنو مجيع 

غري كافية مما يتطلب و  تزال حمدودة وض بالقطاع الزراعي باجلزائر الدول العامل ، إال أن اجلهود املبذولة للنه

آمال املزارعني من و  إىل مستوى احتياجات تكثيفها قصد معاجلة خمتلف العراقيل اليت تقف دون تطوره

  . املواطنني من جهة أخرىو  جهة

  .الزراعيةالقطاع الفالحي، املوارد الزراعية ، احملاصيل، التنمية : الكلمات املفتاحية

  

Abstract  
We aim through this study to get acquainted with the reality of the 

agricultural sector in Algeria by presenting its various capabilities and 

components and analyzing its agricultural returns in parallel with the 

reforms that this strategic sector is witnessing. To make it an important 

center for exporting foodstuffs to all countries of the world, however, the 

efforts made to advance the agricultural sector in Algeria are still limited 

and insufficient, which requires intensification in order to address the 

various obstacles that stand without its development to AD The needs and 

hopes of the farmers on one hand and the citizens on the other hand will be 

settled.    
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  : المقدمة

حظي القطاع الفالحي باهتمام خمتلف الدول حول العامل نظرا ملا يتمتع به هذا القطاع من  

العامل و  انعكاسات إجيابية على خمتلف امليداين  فهو مبثابة العصب احلساس يف اقتصاديات بلدان العامل

جتماعي فهو يعترب حجر األساس بالنسبة االو  األساس لتحقيق التنمية االقتصادية وتطور االقتصادي

مصدرا للعمالة والضامن األكرب الستقرار اقتصاديا�ا يف حني و  املمول األساس للناتج احملليو  للدول النامية

حتسني هذا القطاع يوما بعد يوما �دف و  ان األمر خيتلف بالنسبة للدول النامية فهي تعمل على تطوير

السيطرة على األسواق العاملية الفالحية وبطبيعة احلال ستجد نفسها و  ذائيحتقيق االكتفاء الذايت الغ

  .املسيطر الوحيد على األمن الغذائي العاملي

واجلزائر كغريها من الدول شهدت يف العشرية األخرية اهتماما متزايد �ذا القطاع من خالل مجلة 

حتقيق اكتفاء ذاتيا و  ا لتحسني مردودياتهمن القوانني ، الربامج واإلصالحات اهلادفة للنهوض به ساعيت

املادية اليت تؤهلها لتنافس و  املقومات الطبيعيةو  للمواد الغذائية خاصة يف ظل توفر خمتلف اإلمكانيات

  الدول املتقدمة يف هذا ا�ال بالتحديد 

 : ومن هذا املنطلق ميكن صياغة اإلشكالية التالية

  ما هي تحديات النهوض بهذا القطاع ؟ اعية  في الجزائر ؟وإمكانيات الموارد الزر و  ما هي متاحات

  .إمكانيات القطاع الفالحي في الجزائرو  مقومات: المحور األول

تتمتع اجلزائر مبوقع اسرتاتيجي هام وخصائص ومميزات ناذرة  جعلت منها بوابة إفريقيا وجسر 

فة إىل أن موقعها املتوسطي كم  باإلضا  1200اتصاهلا مع أوروبا من خالل شريط ساحلي يقدر ب 

جعل منها حمور وصل بني املغرب العريب والشرق األوسط وممرا حيويا للعديد من طرق االتصال العاملية 

فضال عن امتالكها للعديد من املوارد الطبيعية ، البشرية واملادية اليت تؤهلها لتحقيق االكتفاء الذايت للغداء 

  :سنقوم بعرض هذه املواردوملا ال التصدير أيضا  وفيما يلي 
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I.  الموارد الطبيعية : 

وتعترب العنصر األساسي للعملية الزراعية فتوفرها يسمح لإلنسان بإنتاج ما حيتاجه من السلع 

  .املوارد املائيةو  الغذائية الضرورية لوجوده وتتمحور هذه املوارد حول عنصرين أساسيني مها األراضي الزراعية

 : األراضي الزراعية .1

عترب األراضي الزراعية القاعدة األساسية لإلنتاج الزراعي واملؤثر الرئيسي على إمكانيات التنمية ت

الزراعية يف أي بلد، فهي مبثابة ثروة إسرتاتيجية للبلد الذي ميتلكها والبد من محايتها وتنميتها بشىت 

وترتبع اجلزائر على مساحة زراعية إمجالية الوسائل املتوفرة كما هلا دورا كبريا يف منو اإلنتاج الزراعي وتوسيعه 

،  238174100من املساحة اإلمجالية للبلد واليت تقدر ب  %18مليون هكتار أي  42.4مقدرة ب 

من املساحة  %28مليون هكتار أي ما يعادل  8.458كما تقدر املساحة الزراعية املستعملة ب 

  1الزراعية اإلمجالية 

  2: راعة يف اجلزائر جغرافيا إىل أربعة مناطق تتمثل يف حيث تتوزع األراضي الصاحلة للز 

مليون هكتار من األراضي الزراعية، وذلك  1.65اليت ترتبع على مساحة قدرها و  :المنطقة الساحلية -

والية من الطارف شرقا إىل تلمسان  14من إمجايل املساحة الزراعية حيث تضم  %19.6بنسبة 

 .غربا

مليون هكتار من األراضي الزراعية وتضم كل  3.69بع على مساحة قدرها واليت ترت  :المنطقة الداخلية -

من  البليدة، البويرة، املدية، قسنطينة، عني الدفلى، معسكر،غليزان، تيارت، تيسيمسيلت، ميلة، برج 

 بوعريريج، سيدي بلعباس وسطيف

والية هي أم البواقي،  15مليون هكتار وتضم  2.85واليت ترتع على مساحة قدرها : المنطقة السهبية  -

 .باتنة، بسكرة، اجللفة، املسيلة، البيض، خنشلة، سوق أهراس،تبسة،سعيدة، النعامة، واالغواط

  %2.6مليون هكتار أي بنسبة 0.218واليت ترتبع على مساحة زراعية تقدر ب : المنطقة الصحراوية -

، غرداية، الوادي، أدرار، بشار، واليات هي ورقلة 08اليت تضم و  من امجايل األراضي الصاحلة للزراعة

  .متنراست، تندوف واليزي

ك هكتار،  3322كما تقسم هذا املساحة الزراعية على احملاصيل حيث بلغة حصة القمح  

ك هكتار، أم حصة  65: ك هكتار، احلمضيات 263: الفواكه ذات النواة احلجريةو  الفواكه ذات النواة

ك هكتار،  86: ك هكتار، البقول 74: ك هكتار، الكرمة 138: ك هكتار، البطاطا 330: اخلضروات
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ك  160: ك هكتار، النخيل، النخيل املثمرة 329: ك هكتار، أشجار الزيتون 47: أشجار التني

  3.ك هكتار 3200: ك هكتار، األراضي اخلاملة  407: هكتار، احملاصيل األخرى

دا مقارنة باملساحة القابلة للزراعة وهو واجلدير باملالحظة أن النسبة الفعلية املستعملة ضئيلة ج

األمر الذي يستدعي البحث عن أسباب عدم استعمال بقية األراضي الصاحلة للزراعة خاصة يف ظل 

االكتفاء الذايت وملا ال و  السعي املستمر لتحقيق األمن الغذائيو  تنامي عدد السكان من سنة إىل أخرى

التخلص النهائي من عملية و  ائية اليت حيتاجها املواطن حملياتوفري مجيع السلع الغذو  العمل على حتقيق

استرياد هذه املواد خاصة يف ظل توفر مجيع اإلمكانية الضرورية ليبقى احلاجز الوحيد هو إجياد حل 

  لألراضي الصاحلة للزراعة والغري مستعملة   

 4:الموارد المائية .2

كم يف اإلنتاج الزراعي وتكثيف الزراعة، كما أن تعترب املياه عنصر احلياة والركيزة األساسية للتح

تطور ومنو القطاع الزراعي مرتبط بشكل كبري حبجم املوارد املائية املعبئة له واملستغلة يف الري الزراعي 

وتوسيع األراضي املسقية، واجلذير بالذكر إن الظروف املناخية تلعبا دورا هاما يف حتديد حجم هذه 

زائر مبوارد مائية طبيعية حمدودة وهي منتظمة وغري موزعة بشكل متساوي وتقدر األراضي حيث تتمتع اجل

مليار مرت مكعب يف السنة، لكن الطلب شهد تضاعفات يف  19إمكانيات املياه الطبيعية يف البالد ب 

من املتوقع أن يصل و  السنوات األخرية  حيث يتجاوز حاليا أكثر من نصف حجم املوارد القابلة للتعبئة

، وتعرت  الزراعة يف اجلزائر املستهلك األساس 2050ىل احلد األقصى لإلمكانيات املوارد املائية قبل عام إ

واجلذير بالذكر أن   2019من جمموع حجم املياه سنة  % 60للمياه حيث بلغة نسبة استهالكها  

ملساحة الزراعية تستغل من ا%  90الزراعة يف اجلزائر تعتمد بصفة  أساسا على الزراعة املطرية،حيث إن 

  اعتمادا على األمطار،

على الرغم من أن القطاع الزراعي هو أكرب مستهلك للمياه يف اجلزائر، إال أنه يساهم مسامهًة 

تعتمد الزراعة يف البالد على كٍل من املناطق املروية الكبرية اليت يديرها . ضئيلة يف إمجايل الناتج احمللي

ومن املفرتض . ف املياه وكذلك املناطق الصغرية واملتوسطة اخلاصة ومناطق الريالديوان الوطين للسقي وصر 

 . 2019مليون هكتار يف عام  2أن يصل إمجايل املساحة املروية إىل 

ويف اجلنوب، يتم ري املساحات . أما يف الشمال، فيتم ري املساحات الكبرية من السدود واآلبار

ويف الوقت ذاته، فقد . اجلوفية الكبرية يف احلوض املتداخل القاريمن اآلبار العميقة يف طبقات املياه 

تطورت مشاريع الري الصغرية بشكٍل ملحوظ، بفضل املساعدات احلكومية واإلعانات املمنوحة للمزارعني 
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تسهم احملاصيل الرئيسية املنتجة يف املزارع الصغرية بشكل كبري يف تلبية . وكذلك حترير التنقيب وحفر اآلبار

وقد صاحب هذا التطور، لسوء احلظ، سحوبات  . متطلبات الفاكهة واخلضروات الطازجة جلميع السكان

كبرية للمياه اجلوفية ال ختضع للرقابة ، بل وصل األمر إىل حد االستغالل املفرط لبعض طبقات املياه 

 .اجلوفية الكبرية

ومع ذلك، فإن . ع الصغرية واملتوسطةوال يزال الري االنسيايب الطريقة األكثر استخدامًا يف املزار 

طرق الري األكثر كفاءة تكتسب زمخاً، وخاصة الري بالتنقيط، والذي يشيع استخدامه يف املناطق املرتفعة 

  .القاحلة ويف الصحراء

II.  5:الموارد البشرية 

يف تعترب اجلزائر من الدول اليت تعتمد بشكر كبري على العنصر البشري يف اإلنتاج الزراعي خاصة 

ظل قلة املعدات الالزمة او تعذر استخدامها يف بعض العمليات وهو ما أدى إىل وجود عدد كبري من 

العنصر البشري يف هذا القطاع إال أن حجم القوة العاملة يف الزراعة مقارنة بباقي القطاعات يف اجلزائر ال 

 90500ب  1990ية سنة يزال منخفض ومل يشهدا تطورا ملحوظا بعد حيث درة حجم العمالة الفالح

وهذا راجع  إىل تطبيق العديد من الربامج التنموية يف  2000الف عامل سنة  252.5عامل  لرتتفع إىل  

قطاع الزراعة كتطبيق املخطط الوطين للفالحة والتنمية الريفية وكذلك تطبيق خمطط اإلنعاش الوطين الذين 

تطبيق إىل انه ورغم زيادة عدد العمال إىل أن نسبة سامها بشكل كبري يف توفري مناصب العمل يف بداية 

يف حني أ�ا  2000سنة  %20.63القوة العاملة الزراعية إىل القوة الكلية شهدت اخنفاضا حيث بلغة 

األمنية اليت عاشتها البالد يف و  وهذا نظرا للظروف السياسية 1990سنة  %  21.13كانت تقدر ب 

عديد من املواطنني إىل املدن والرغبة يف العمل يف املصانع، وتواصل نسبة تلك الفرتة باإلضافة إىل نزوح ال

حجم القوة العاملة الزراعية إىل القوة العاملة الكلية   ارتفاعها من سنة إىل أخرى ليسجل أعلى نسبة للقوة 

عية حيث بلغ عدد العمالة الزرا 2008سنة  %23.47العاملة الزراعية إىل القوة الكلية واملقدرة ب 

، يف حني ا�ا 2000عامل اال انه عدد العمالة الزراعية شهدت اخنفاض كبري مقارنة بسنة  235834

، اإلمكانيات والتسهيالت  "توفري االمتيازاتو  تبدأ يف التزايد من جديد يف ظل اهتمام الدولة �ذا القطاع

ه الزيادة على عامل إىل أن هذ 247650حجم عمالة مقدرة ب  2012للفالحني حيث سجل سنة 

مر السنوات ال تزال ضئيلة فقد شهدت نسبة العمالة الزراعية اىل نسبة العمالة االمجالية اخنفاض متواصل 

هذا راجع إىل ختلي الشاب اجلزائري عن رغبته يف العمل يف القطاع الفالحي و  على مر السنوات األخري

  قطاعات األخرى وتوجهه اىل قطاع الصناعة التجارة، اخلدمات وغريها من ال
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III.  الموارد المالية: 

السعي املتواصل من اجل حتقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذايت  و  من اجل النهوض بقطاع الفالحة

 مت ختصيص العديد من املوارد املالية خلدمة هذا القطاع

ة والبذور غريها تتمثل يف كل من اآلالت الزراعية واملواد األولية كاألمسدو : مستلزمات اإلنتاج الفالحي.1

 من العناصر األساسية لتسهيل  العملية الزراعية وحتسني احملصول حيث شهد عدد اجلرارات

ألف  12ألف جرار و 100احلاصدات الزراعية تزايد كبري يف السنوات األخرية حيث جتاوز عددها و 

ني شهدت أيضا تسهيالت امتالك اآلالت الزراعية للفالحني يف حو  حاصدة خاصة يف ظل االمتيازات

  .ألف طن صايف 800ما يقدر ب  2008اليت بلغت سنة و  ارتفاع يف إنتاج األمسدة الفوسفاتية

من اجل تشجيع الفالحني وتسهيل عملهم وتوفري سيولة مالية لديهم  مت ختصيص : القروض الفالحية .2

   6:متمثلة يف نوعني من القروض  كما يليو  خدمات بنكية لصاحلهم

قرض الرفيق هو قرض مومسي مدعوم مينحه بنك الفالحة : R’FIG الرفيقلقرض الموسمي  -

 .يشتمل قرض الرفيق على القرض املومسي والقرض الفيدرايل Banque BADR والتنمية الريفية

الفالحني واملربني، سواء  2008موجه للفالحني وللمستثمرين وهذا حسب قانون التوجيه الفالحي 

يات أو جمموعات أو مجعيات أو احتادات أو وحدات فالحية أو خمزنون بشكل فردي أو منظم يف تعاون

 .للمنتجات الزراعية ذات االستهالك الواسع

قرض التحدي هو قرض استثماري حمّسن، مينح : ETTAHADI  القرض االستثماري التحدي -

 ، يف إطار إنشاء مستثمرات جديدة للفالحة وتربية احليواناتBanque BADRمن قبل بنك بدر 

يتم تغطية . على األراضي الزراعية الغري مستغلة تابعة للمتعاملني اخلواص أو امللكية اخلاصة للدولة

موجه للفالحني، وكذلك وهو .الفوائد املرتتبة من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 .التعاونيات واملزارع النموذجية واملؤسسات االقتصادية

عمال  على حتقيق أهداف إسرتاتيجية تنمية القطاع : ج التنمية الفالحية مخصصات دعم برام .3

وانطالقا من املخطط الوطين للتنمية الفالحية  2014إىل غاية  2000الفالحي منذ عام 

PNDA  مث املخطط الوطين للتنمية الفالحية الريفيةPNDAR  وصوال إىل برامج التجديد

مبالغ مالية من خالل جمموعة الصناديق اليت مت  خصصت الدولة PNRDARالفالحي والريفي 

 .انشائها لدعم وتفعيل خمتلف األنشطة الفالحية واألعمال الريفية املنوطة �ا
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التدابري اليت تتبعها و  احلوافز اجلبائية هي نظام يتمثل يف جمموعة من اإلجراءات: حوافز جبائية .4

ارات وزيادة الصادرات، وخلق مناصب الدولة يف إطار السياسات املالية �دف جدب االستثم

ونتيجة لتطبيق املخطط الوطين للتنمية . شغل وباعتبار أن الزراعة قطب منو وتطور يف كل العامل

الفالحية ومن أجل ضمان متويل فعال لإلنتاج واإلنتاجية الفالحية من طرف الدولة، منحت 

جال رسم على القيمة املضافة أو الضريبة اجلزائر مزايا معتربة للقطاع الفالحي سواء تعلق األمر مب

 7.على الدخل

  قطاع الفالحة في الجزائر واقع ومعوقات: المحور الثاني 

I. عرض بعض اإلحصائيات عن واقع قطاع الفالحة في الجزائر 

نستعرض بعض اإلحصائيات اخلاصة باملنتجات الفالحية واألمن الغذائي ومسامهة الفالحة يف   

  :ايل االستثمارات اجلديدة يف هذا القطاع الناتج الوطين وإمج

يعد هذا القطاع قطاعا اسرتاتيجيا نظرا لالستهالك الكبري هلذه الشعبة من طرف  :قطاع الحبوب .1

من   %40اجلزائريني حيث تستورد اجلزائر مخسة ماليني قنطار سنويا من القمح فقط، بالرغم من أن 

سنت معدالت اإلنتاج خالل الفرتة املمتدة ما بني املساحة املزروعة خمصصة للحبوب، هذا وقد حت

 % 6بزيادة قدرها  2017و 2010بني  41إىل معدل 2009قنطار   32من  2017إىل  2010

  .% 49و 51%الشعري بنسبة و  ويتكون اإلنتاج أساسا من القمح الصلب

  2017-2010و 2009-2000إنتاج الحبوب بين فترتي :    01الشكل رقم 

  
  الفالحة والتنمية الريفيةموقع وزارة 
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تعد هذه الشعبة من أهم الشعب الفالحية حيث حتتوي على عدة أنواع من  :قطاع الخضروات .2

احملاصيل وتعترب من الشعب اليت حتقق فيها اجلزائر اكتفاء ذاتيا حيث ارتفعت املخصصة لزراعة 

، كما زاد 2009إىل سنة  2001مقارنة بفرتة   2017إىل سنة  2010خالل  %44اخلضروات ب

    2000مقارنة بفرتة  %121بنسبة  2017إىل  2010انتاج اخلضروات بشكل كبري خالل فرتة 

من انتاج اخلضروات كنا  %12و  %36ويعد حمصول البطاطا والبصل أعلى نسبة إنتاج ب.  2009

نسبة على التوايل وحتقق اجلزائر اكتفاء ذاتيا كما ذكرنا ب  %102و  %143ارتفع هو اآلخر ب 

  . %84أي بفائض قدره  1 84%

يهدف إنتاج حلوم صحية وفق أحدث الطرق اليت تتوافق واملتطلبات الصحية العاملية  :قطاع اللحوم .3

 -2000للمسامهة يف تغطية الفجوة الغذائية باجلزائر، وقد حققت اجلزائر تطورا ي هذا ا�ال من فرتة 

  :2017-2010إىل فرتة  2009

  .مليون طن 4،7حيث بلغ  %55ماليني قنطار أي بنسبة   3م احلمراء بنحو ارتفاع إنتاج اللحو  -

  .%109ارتفاع إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة  -

  .مقارنة بالعقد املاضي  %76مليار وحدة مبعدل ارتفاع قدره  5،7بلغ إنتاج البيض  -

  %128اع قدره ألف قنطار  أي مبعدل ارتف 57ألف قنطار إىل  25ارتفع إنتاج العسل هو اآلخر من  -

  2017-2010و 2009-2000اإلنتاج الحيواني  بين فترتي :   02الشكل رقم  

  
  موقع وزارة الفالحة والتنمية الريفية

يقصد به كمية الغذاء اليت يوفرها قطاع الفالحة املنتجة حمليا دون املستوردة  : لتوفير الغذائي .4

  :كما هو مبني  2017منها وكانت قد عرفت هاته النسبة حتسنا �اية سنة 
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، %235، البطاطا %184، اخلضروات %39، البقوليات %29نسبة ) الصلب واللني(القمح 

، %100، اللحوم البيضاء %28، اللحوم احلمراء %69، احلليب %80التمور  %115احلمضيات 

  . %168البيض 

  :عرض حجم االستثمارات التابعة للصندوق الوطني لدعم االستثمار .5

  المشاريع المنجزة في إطار دعم االستثمار:  01جدول رقم 

القيمة بالمليون  % مناصب الشغل %

 دينار

 قطاع النشاط عدد المشاريع %

 النقل 18697 58% 233667 9% 46079 15%

  

34% 

  

100991 

  

9% 

  

226627 

  

18% 

  

5900 

البناء، األشغال 

 الريو  العمومية

 الصناعة 2445 11% 1569597 62% 103660 35%

 اخلدمات 2844 9% 328947 13% 35147 12%

 الفالحة 491 2% 23657 1% 5139 2%

 الصحة 430 1% 25711 1% 4582 2%

 السياحة 195 1% 135595 5% 3517 1%

 التجارة 2 0% 3040 0% 0 0%

 ا�موع 32004 100% 2546840 100% 299115 100%

 ONDIمن اعداد الباحثني استنادا لوكالة دعم االستثمار 

ن خالل اجلدول يتبني لنا ضعف اإلقبال على املشاريع يف القطاع الفالحي مقارنة مع القطاعات م

األخرى حيث ال تتجاوز املشارع املنجزة يف إطار صندوق دعم وترقية االستثمار يف قطاع الفالحة 

ما خيص من إمجايل املشاريع املدعمة من الوكالة، أما في %58مقارنة بقطاع اخلدمات الذي ميثل 1%

من إمجايل املناصب اليت  %2مبعدل  5139مناصب الشغل اليت توفرها املشاريع الفالحية التابعة للوكالة 

  .  %35توفرها املشاريع التابعة للوكالة، حيث حيتل قطاع الصناعة أكرب نسبة ب 

II. مشاكل ومعوقات قطاع الفالحة في الجزائر : 

إىل حتسني هذا القطاع إال انه ال يزال إىل يومنا هذا  رغم مجيع اجلهود املبذولة والسعي املتواصل

  8:يعاين من العديد من العراقيل واليت ميكن أن نوجزها يف ما يلي
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 :مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد الطبيعية .1

ينحصر هذه النوع من العوائق اليت تقف أمام تطور الزراعة يف جمال املوارد الطبيعة كاألراضي 

اليت نتيجة لبعض ممارسات البشرية غري الرشيدة و  املياه املتاحةو  ة، واملساحات املزروعةالزراعية املتاح

نوعي هلذين املوردين وهو ما و  واملرتبطة بالزراعة أو غريها من باقي أنشطة اإلنسان شهدت تدهورا كميا

مام تطور الزراعة متثل عائقا أو  اإلنتاجية على مر السنني حبيث أصبحت نادرةو  انعكس سلبا عال اإلنتاج

  :اليت ميكن حصرها يف عناصر املواليةو  ورفع قدر�ا اإلنتاجية

تتمحور املشاكل الكمية والنوعية للموارد األرضية : معوقات تتعلق بنوعية الموارد األرضيةو  مشاكل -

ة حول التغريات اليت حتدث لألراضي الزراعية، وتؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف قدر�ا واستدام

غطائها، وتؤدي العوامل الطبيعية دورا كبريا يف حتديد القدرات اإلنتاجية للقطاع الزراعي، بل أ�ا حتتل 

الصدارة يف ذلك، فبدون وجود مساحة أرضية صاحلة للزراعة يستحيل حتقيق انتاج مهما بذلت من 

 .جهود

ية باجلزائر عدة مشاكل تعاين األراضي الزراع :مشاكل ومعوقات تتعلق بطبيعة األراضي الزراعية -

تفتت وتبعثر امللكيات واحليازات، إىل جانب اختالل و  لعل أمهها تناقص الرقع الزراعية كما وكيفا،

العالقة بني األرض واملوارد املائية، وهذه اخلصائص جتعل من األرض غري اقتصادية، حبيث تقتصر 

 .اإلنتاجيةو  إلنتاجعلى منط إنتاجي قويت أو حمدود اجلدوى، مما يؤثر سلبا يف ا

املستثمرات الفالحية يف اجلزائر و  ان توزيع األراضي الزراعية :مشاكل ومعوقات تتعلق بطبيعة الحيازة -

يطغى عليه طابع احليازات الصغرية ذات الزراعات اخلفيفة واملتنوعة املخصصة لالستهالل العائلي 

احليازات وحتديدها، وهذا ما بدرجة أوىل، مع ما يرافق ذلك من مشاكل تتعلق بصعوبة حصر 

القرارات املختلفة واملتناقضة يف و  حاولت السلطات العمومية إجياد حلول هلا من خالل حزمة القوانني

إطار تنفيذ برنامج احلكومة، الرامي  حيث يفبعض األحيان، إال أ�ا باءت بالفشل إىل حد اآلن ،

 الفالحي القلب النابض لسياستنا االقتصاديةإىل حتقيق منوذج تنموي جديد وواعد جيعل من القطاع 

يكون مبثابة مسار يصنع مستقبل األجيال املقبلة  وجعله بديًال للمحروقات من أجل خلق ثروات ملا و 

سامهت خمتلف سياسات الدولة املنتهجة . روح االبتكار واملبادرةو  بعد البرتول ومضاعفة فرص الشغل

ذلك من خالل وضع حتت تصرفهم و  وتشجيع حاملي املشاريعتطوير االستثمار الفالحي و  يف إرساء

 :الجناز مشاريعهم ، من خالل»  العقار الفالحي « 
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  تسهيل عملية احلصول على األراضي  عن طريق تطبيق مبدأ الالمركزية على

 .اإلجراءات اإلدارية قدر اإلمكان

 التكفل بالدراسات على مستوى حميطات استصالح األراضي. 

  جراءات اهليكلية ،ال سيما يف واليات اجلنوب واهلضاب العلياتنفيذ اإل . 

   العقار الفالحي(تطهري العقار الفالحي الذي مت منحه.( 

كذا و  تكمن إرادة السلطات  العمومية ، أمام هدا الوضع يف تأمني ممتلكات القطاع اخلاص

از مالئم أي كانت الصيغة املستثمرات الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة لدولة من خالل وضع جه

التنظيمات و  عليه، فقد مت اعتماد بعض اإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعاتو  .القانونية لألراضي

 9.العقارية

املوارد الزراعية  تعترب املياه من املوارد األكثر ندرة من بني: مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد المائية -

تمد معظم مساحات الزراعة يف ريها على األمطار رغم ندر�ا الطبيعية بالسبة للجزائر، حيث تع

وتذبذب سقوطها من حيث الكمية والكثافة وكذلك من حيث مدة اهلطول وعدم انتظام توزيعها من 

 .منطقة إىل أخرى

 :مشاكل ومعوقات تكنولوجية .2

إلنتاجية، ويعوذ او  تعترب التكنولوجيا املستعملة يف الزراعة عامال أساسيا يف حتديد معدل اإلنتاج

اخنفاض اإلنتاجية باجلزائر اىل اعتمادها يف اإلنتاج على تكنولوجيا بسيطة وتقليدية كالعمل اليدوي 

 ورغم توسع استفادة القطاع الزراعي من كثري من املدخالت احلديثة لإلنتاج كاجلرارات.اإلنساين أو احليواين

احلاصدات واآلالت املختلفة واستخدام األمسدة، إال أن ذلك ليس بالكايف، وجيب على السلطات و 

  .العمومية دعم هذا القطاع باملكننة وباقي مدخالت اإلنتاج احلديثة

ورغم بذل .كما ينبغي اإلشارة إىل اإلرشاد الزراعي يف اجلزائر وضعف ربطه ملراكز البحوث الزراعية

 سبيل تأسيس معاهد للدراسات والبحوث يف االقتصاد الزراعي ووضع برامج للتدريب الدولة �هودات يف

واإلرشاد الزراعي وتنفيذها وتسخري التكنولوجيا الزراعية يف جمال اهلندسة الوراثية اليت إن عممت سوف 

  . حتدث تغريات واسعة يف جمال انتاج الغذاء، إال أننا مل نصل إىل حتقيق األهداف املرجوة
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 :مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية مادية وتنظيمية .3

وترتبط هذه املشاكل باجلوانب ذات الصلة مبمارسات العاملني يف القطاع الزراعي كأشخاص 

ونوجزها .وتنظيمات من حيث قدرا�م األدائية وإمكانيا�م املادية اليت يتم تسخريها للعمل يف هذا ا�ال

  : يف ما يلي

 ونعين �ا خصائص القوى الزراعية العاملة: قات تتعلق بالموارد البشرية والمؤسسيةمعو و  مشاكل -

متطلبا�ا العملية حيث يعاين القطاع الزراعي مشكلة عدم التوازن بني العرض والطلب يف سوق و 

العمالة الزراعية، أين تربز مشكلة الفائض يف هذه القوى مما يؤدي إىل بطالة مقنعة، كما أن هذا 

طاع غري مغري مما جيعل اإلقبال عليه ضعيفا دون أن ننسى نوعية اليد العاملة اليت تعاين نقصا يف الق

معرفتها ألساليب اإلنتاج العملية ووسائله احلديثة وكيفية استخدامها وذلك بسبب عدم حصوهلا على 

لذي يؤثر بصفة مباشرة فرص التعليم والتدريب الفين والزراعي وانتشار االمية واتباع الطرق التقليدية ا

 .يف مستوى اإلنتاجية

واليت تتعلق بعمليات تنظيمية كالتسيري، التسويق وغريها : مشاكل ومعوقات التنظيمية والمادية  -

 10: ونذكر منها

 هو عبارة عن انتقال السلعة الزراعية من املنتج إىل املستهلك وتبادهلا : مشاكل التسويق

إىل املستوى املطلوب فهذا يعرف بتدين يف نوعية  وهناك عدة مشاكل حتول دون وصوله

املنتجات الزراعية املعروضة يف األسواق، ونقص كبري يف اخلدمات التسويقية املتوفرة يف جمال 

 .البحوث التسويقية ودراسة األسواق والعجز يف الكفاءات التسويقية املدربة 

  ائرية بصفة العشوائية باإلضافة تتصف الصادرات الزراعية اجلز : مشاكل متعلقة بالصادرات

إىل تذبذب اإلنتاج نتيجة اعتماد معظم الزراعة على األمطار مما يؤدي إىل تقلب يف كمية 

 .السلع الزراعية املصدرة من سنة إىل أخرى 

  يتفق اجلميع أن الزراعة اجلزائرية تتوفر على إمكانيات : مشاكل التسيري اإلداري للزراعة

 .ولكنها ليست مستغلة ومسخرة لتفعيل األنشطة والتنمية املختلفةبشرية وفنية معتربة 

باإلضافة إىل املشاكل السابقة الذكر إال أنه يف بعض األحيان تواجه املزارعني : مشاكل أخرى .4

مشاكل أخرى تتعلق باحملصول يف حد ذاته يف شكل مما يستدعي التدخل السريع ملعاجلته قبل ان 
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زائر العديد من هذه املشاكل حيث سنقوم بعرض بعض منها حيدث هلا تلف وقد سجلت اجل

 11:واليت قد واجهها القطاع الفالحي يف األشهر السابقة 

مت اإلعالن يف قسم  05/03/2020حيث بتاريخ : المن والخنفساء على محاصيل الحبوب -

ظهور أوىل  اإلنذارات الفالحية على مستوى موقع الوزارة على كشف شبكة املراقبة اخلاصة باملعهد

الشعري اليت تتواجد حاليا بني و  اخلنفساء على حماصيل القمحو  )اجلذورو  األوراق(مستعمرات املن 

ومن اجل . يف العديد من واليات الوسط، الغرب واجلنوب» تشكل السنابل « و »اإلشطاء « طور 

دات احلشرية ذلك دعت الوزارة منتجي احلبوب للتدخل باملعاجلة الكيمائية عن طريق رش املبي

املتمحورة و  كم قامت بتقدمي جمموعة من النصائح اهلامة يف هذا ا�ال.املناسبة واملرخصة هلذا الغرض

 :يف النقاط التالية

 توخوا احلذر عند  حتضري املزيج الن الدواء أو العالج يكون بصيغته  املركزة. 

 جيب  لبس البذلة الواقية مع القفازات والنظارات. 

 األكل والشرب والتدخني  أثناء استعمال العالج االمتناع عن. 

 اجتناب الرش يف األيام ذات الرياح القوية. 

مت اإلعالن  16/02/2020حيث بتاريخ:  البياض الزغبي أو الميلديو على البطاطا الموسمية -

يف قسم اإلنذارات الفالحية على مستوى موقع الوزارة على أن شبكة املراقبة قد رصدت أوىل بؤر 

 لبياض الزغيب على أوراق البطاطا املومسية على مستوى املناطق املبكرة إلنتاج البطاطا املومسية بوسطا

و /ومن اجل ذلك يتوجب على منتجي البطاطا التدخل فورا، باملعاجلة الوقائية أو. غرب البالدو 

كما . عة للمحصولاملرخصة لتحقيق احلماية الناجو  العالجية، عن طريق رش املبيدات الفطرية املميزة

 : قامت بتقدمي مجلة من التوصيات املهمة ومتمتلة يف

 يرجى مناوبة املواد الفعالة للمبيدات الفطرية املستعملة لتفادي ظاهرة املقاومة. 

 مدة الفعالية للمبيدات املستعملةو  احرتام اجلرعة 

 التحقق من مدة صالحية املبيد الفطري املستعمل. 

 مهم حلماية املستعمل استعمال البذلة الواقية. 

  االستعداد للتدخل و  يرجى من منتجي البطاطا املومسية باملناطق املتأخرة، توخي احلذر

 .اجلهازيةو  باملبيدات الفطرية  الوقائية
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مت اإلعالن يف قسم  08/01/2020حيث بتاريخ : الديدان البيضاء والسلكية على الحبوب -

ارة على أن الظروف املناخية السائدة خالل األسابيع اإلنذارات الفالحية على مستوى موقع الوز 

الغرب، و  على مستوى املناطق املبكرة لزراعة احلبوب بواليات الشرق) كمية األمطار املعتربة( املاضية 

والية (ساعدت يف ظهور أوىل بؤر  الديدان البيضاء  يف حقول الشعري ببلدية أوالد سيدي امليهوب 

 vers fil« أضرار الديدان السلكية  و  » بداية االشطاء » ري يف طور  أين يتواجد الشع) غليزان

de fer taupins   « ومن أجل ذلك دعت ). والية قسنطينة(حبقول الشعري ببلدية اخلروب

مزارعي احلبوب الذين الحظوا وجود يرقات هذه احلشرات، بالتدخل فورا بعالج موضعي باستعمال 

ذلك لتفادي انتشار و  وى حواف البقع   يف األيام الغري ممطرةمميز على مستو  مبيد حشري مرخص

كما وجهت نداء إىل مزارعي احلبوب الذين تعرضت حقوهلم لإلصابات بالديدان . هذه اآلفات

 .احلذر للتدخل يف الوقت الالزمو  السلكية خالل املواسم الفارطة زيادة احليطةو  البيضاء 

  :حةالمحور الثالث سبل النهوض بقطاع الفال

I. العوامل الواجب توفرها لتنمية القطاع الفالحي:  

متكنه من االضطالع باملهام املنوطة به يتطلب توفر جمموعة من العوامل و  إن تطور القطاع الزراعي

 : 12اليت نلخصها يف العناصر التالية 

له أن يصبح يعترب القطاع الزراعي من بني القطاعات اهلامة يف حتقيق التنمية االقتصادية إذ ميكن  .1

موردا لرؤوس األموال الضرورية لتحقيق النمو االقتصادي من خالل العمل على حتقيق االكتفاء 

لكن حتقيق هذا اهلدف يتطلب فعالية إنتاجية يف القطاع الزراعي  من خالل تكوين . الذايت

االختصاصيني وتشجيع الشباب على العمل يف القطاع الفالحي و  الفالحني واإلطارات

 .خدام الوسائل احلديثة يف القطاع الزراعيواست

الن هذه األخرية هلا اثر كبري على , هذا مع ضرورة االهتمام بالقوانني اليت تنظم العقارات

اإلنتاجية الفالحية ذلك أن الشخص الذي ميلك قطعة ارض يعلم مسبقا أن مثرة جهوده هي 

االهتمام باألرض و  خيلق لديه روح االرتباطاإلنتاج املتزايد وبالتايل زيادة دخله هذا من شانه أن 

  .أكثر مما لو كانت هذه األرض ملكا لغريه سواءا كان هذا الغري شخصا طبيعيا او معنويا

  :ضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض من شا�ا أن حتقق ميزتني .2
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إمكانيات و  ض عن ظروفتعاونيات القر و  توفري املعلومات الضرورية للبنوك: امليزة األوىل  -

  .الفالحني واليت تعترب كضمان للقروض إىل جانب مسامهتها يف جلب مدخرات الفالحني

 عقالينو  توفري للقطاع الفالحي مصادر للحصول على القروض وبشكل مبسط: امليزة الثانية  -

  .اإلداريةو  بعيد عن كل اإلجراءات البريوقراطيةو 

لتمكني الفالحني من تسويق فائض إنتاجهم مع ضرورة ضرورة خلق وتوسيع األسواق الريفية  .3

وهذه العوامل مجيعها . االهتمام بتحسني وختفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء االحتكار

  .من شا�ا أن ترفع اإلنتاجية الفالحية

من حتديد العمل على حترير أسعار املنتجات الفالحية وذلك الن مرحلة التخطيط املركزي وما عرفته  .4

دون املستوى ألسعار املنتجات الفالحية قد اثر سلبا على هذه األخرية باعتبار أن أسعار املنتجات 

  .الفالحية هلا تأثري من عدة نواحي

األسعار اليت يشرتي �ا الفالحون مستلزما�م و  فالعالقة مابني أسعار املنتجات الفالحية  -

  .حجم ما يستطيع هؤالء إنتاجهو  عيةاإلنتاجية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة ونو 

أسعار بيع املنتجات الفالحية هي عامل حيدد تكاليف القطاع الزراعي أل�ا تؤثر بشكل كبري   -

 .على اإلنتاج الفالحي

II. العوامل الواجب توافرها لنجاح اإلصالحات في القطاع الفالحي:  

اإلجراءات اليت ميكن  إن جناح اإلصالحات يف القطاع الفالحي يتطلب القيام مبجموعة من

  : 13حصرها يف العوامل التالية 

ورغم ما هلذه , إن اإلصالحات احلالية وما ينجم عنها من خوصصة شبه كلية للقطاع الزراعي .1

اإلصالحات من أمهية وأثرها اجيابية على القطاع الزراعي إال أن جناحها لبعت تنمية حقيقية يف 

 :القطاع الزراعي مرهون ب

  ة شراء وتوزيع وسائل اإلنتاج وكذا حتويل السلطات االحتكارية للهيئات حتويل عملي

  .احلكومية إىل القطاع اخلاص 

 شفافة تبيح امللكية اخلاصة لألرض وتوفر شروط و  ضرورة توفري قوانني عقارية واضحة

                                     .                                                                         احلفاظ عليها
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البحث يف امليدان الزراعي  وتشجيعها من خالل توفري املوارد و  ضرورة وضع سياسة مالئمة للتكوين  .2

املالية هلا ذلك أن الواقع يف اجلزائر كما يف غريها من الدولة النامية من أمهية يف تنمية وتطوير القطاع 

مليار دوالر تنفق على األحباث الزراعية على مستوى  5ا يقارب ان م" فبينما نالحظ , الفالحي

  , "مليار دوالر 1,3العامل جند أن نصيب الدول النامية منها ال يتجاوز 

من خالل التجربة واستنادا إىل املراحل اليت مر �ا القطاع الزراعي يف اجلزائر وخمتلف اإلجراءات  .3

التفسري عن طريق هذه اإلجراءات وحدها اليكفي إذا مل اهليكلية يتضح أن , القانونية, التنظيمية

يكن العاملون يف القطاع الزراعي طرفا مشاركا فيها وما االنتقال من التسيري الذايت إىل الثورة الزراعية 

  إىل املستثمرات الفالحية،

ن تعيد العمل على تطوير وتشجيع القطاع الزراعي من خالل سياسة زراعية شفافة وفعالة من شا�ا أ .4

هذه السياسة جيب . توضع حد للهجرة الريفيةو  االعتبار هلذا القطاع �ا يضمن استقرار اليد العاملة

 .تقنيات حديثةو  أن تكون مدعمة بإتباع أساليب

III. سياسة استصالح األراضي :  

إن حتسني اإلنتاج الزراعي يتطلب االستمرار يف استصالح األراضي وإعطائها األمهية اليت تستحقها 

 حيث بلغت املساحة اليت مت استصالحها, إذ إن عملية اإلصالح اليت متت متيزت ببطء يف وترية اجنازها

  :                                                      هكتار 75.640دخلت االستغالل الفعلي حوايل و 

لدقة كما أ�ا بعيدة عن غياب إسرتاتيجية واضحة لعملية االستصالح جعل تنفيذها يتميز بعدم ا. 1

  . األهداف املنشودة

عملية التوزيع غري موضوعية لعدم وجود سياسة تكاملية تأخذ بعني االعتبار املوارد املائية القابلة للتعبئة . 2

نتيجة عدم توفر الدراسات املائية مما يعرض االستثمارات إىل عدم اليقني خاصة فيما يتعلق باملوارد املالية 

التباين بني اجناز اآلبار يف املساحات املستصلحة بسبب نقص التجهيزات املرتبطة باستخراج إىل جانب 

وكذا ترتب عنها وجود , إىل جانب قلة املساحة احملددة وغياب استمرار الدعم املايل. املياه ونقص الكهرباء

إىل . هكتارات) 05(حيث اغلبها صغرية تقل مساحتها عن مخسة . عدد كبري من املزارع غري املتجانسة

جانب تواجد بشكل بارز القطاع اخلاص يف املناطق قليلة املردودية كما هو احلال يف بعض مزارع اهلضاب 

وكذلك احلال بالنسبة ملناطق جبلية مهددة بالتآكل اليت مل , العليا حيث ال ميكن تكثيف زراعة احلبوب

يتطلب وضع إسرتاتيجية واضحة املعامل حمددة وهو ما . ختض باالهتمام الكايف يف إسرتاتيجية التنمية

تطوير نظام و  والعمل على إجياد. األهداف يف سياسة استصالح األراضي ووضع حد لسياسة راحة األرض
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العمل على دعم هذه السياسة بنظام تكوين فالحي فعال ومتخصص إىل جانب توفري املكننة و  مائي

  .14 والتجاريوالعصرنة وتوفري حميط فعال يف اجلانب املايل

IV. ضرورة عصرنة القطاع الفالحي:  

يعاين القطاع الفالحي يف اجلزائر نقصا كبريا يف استعمال األمسدة الفالحية واملعدات احلديثة 

وإذا كانت هذه الظاهرة الزمت القطاع الفالحي بشكل يكاد يكون . الضرورية ملكننة القطاع الفالحي

أي يف ظل التخطيط , قد سادت هذه احلالة قبل اإلصالحاتل. مستمرا فان أسبا�ا هي اليت اختلفت

حيث كانت األسعار حمددة إداريا مما جعل هذه املستلزمات تتحول إىل غري الفالحني لتظهر , املركزي

األسعار عالية يف السوق السوداء بأسعار يعجز الفالح عن اقتناءها بسبب ارتفاع أسعارها من جهة 

وحىت ما كان حيصل عليه القطاع االشرتاكي كان من , من جهة ثانيةوصعوبة احلصول على القروض 

 %70التجديد حيث يستحوذ على أكثر من  و  انعدام الصيانةو  الكميات املعروضة عرضه للتبذير

  .15للبيع

V. األمن الغذائيو  تحديد إستراتيجية واضحة لضمان التنمية الفالحية:  

مقارنة بعدة دول على مساحات أرضية زراعية  إن اجلزائر تتوفر بقدر وافر :العقار الفالحي .1

الزراعية و  ويف هذا ا�ال البد من دراسة علمية يف مسح األراضي الفالحية, وفالحية شاسعة

قصد إحصائها ومن خالل هذه العملية ميكن أن نكتشف الكثري من املعطيات اخلاصة إذا كانت 

  .خرباء يف علم الفالحةو  العملية معدة من طرف خمتصني

يعد من اكرب العوائق اليت تعرتض أية عملية تنموية تقدم عليها الدولة , إن تسوية العقار الفالحي

ولقد حاولت الدولة عن طريق وزارة الفالحة منذ أن متت املوافقة على مشروع الدعم الفالحي ان تضع 

شرتطت ضرورة بعض الشروط للتحكم يف عملية استفادة الفالحني من برنامج الدعم الفالحي حيث ا

املعنية بالربنامج وقد كان األمر سهال يف بعض الواليات دون باقي و  تقدمي عقد امللكية لألرض املستغلة

  . 16واليات الوطن حيث يغلب الطابع العريف للملكية العقارية

, إن الفالحة يف عصرنا أصبحت علمية أكثر مما هو تقليدي  :اإلرشادو  وضع سياسة البحث .2

توظيف نتائجه زيادة على اإلرشاد و  بد من وضع سياسة لتطوير البحث العلميوبالتايل ال 

  .17توعية الفالحو  الفالحي الذي يلعب دورا هاما يف تكوين
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إن التسويق احمللي أو  :دعم الصادراتو  إنشاء هياكل فعالة لتسويق المنتوج الفالحي  .3

 تشجيع الفالحنيو  لقطاع الزراعياخلارجي للمنتجات الزراعية يلعب دورا كبريا يف ديناميكية ا

  :حثهم على حتسني إنتاجهم وذلك يتطلب وضع سياسة تتمثل يفو 

  ,التخزين للمنتوجات الزراعيةو  حتسني البنية التحتية لوسائل النقل -

  ,الدوليةو  معايري اجلودة الدخول إىل األسواق اخلارجيةو  العناية مبواصفات -

  ,عية وختفيض تكلفة اإلنتاجحتسني القدرة التنافسية للمنتوجات الزرا -

دعم التسويق للمنتوجات الزراعية إىل اخلارج كما هو معمول به على مستوى البلدان  -

  ,األوروبية واألمريكية

ترويج املنتوجات الزراعية الوطنية باخلارج عن طريق وضع سياسة للدخول إىل األسواق  -

  .اخلارجية

ملالحظ على غرار القطاعات األخرى أن ا :تشجيع االستثمارات في مجال القطاع الزراعي  .4

حصة القطاع الزراعي يف اجلزائر من إمجايل االستثمارات ضئيلة نسبيا مقارنة بالقطاعات األخرى 

  .وهذا زيادة على عجز البنوك يف لعب دورها يف هذا ا�ال

زيادة إىل ,ثيفةإن الزراعة احلديثة كي حتقق إنتاجية عالية حتتاج إىل استثمارات رأمسالية ومعرفية ك

هذا البد من سياسة لتشجيع االستثمارات يف جمال القطاع الزراعي السيما عن طريق منح وتوزيع القروض 

للفالحني مع مراعاة نسبة الفوائد وهذا يف إطار خطة شاملة لسياسة القروض املخصصة للفالحة مع وضع 

  .معايري موضوعية لذلك

يف هذا ا�ال جتدر اإلشارة إىل ضرورة وضع  :ةتطوير صناعة تحويل المنتوجات الزراعي .5

إسرتاتيجية موازاة مع نوعية املنتوجات لضمان حتويل املنتوجات الزراعية وبالتايل البد من تشجيع 

االستثمار إلنشاء وحدات صناعية صغرية لتحويل املنتوجات الصناعية وحتسني الطاقة اإلنتاجية 

  .ملوجودة خصوصا يف بعض املواسمملعامل الصناعات الغذائية الزراعية ا

البد من دعمها ومواصلة االستثمار للرفع من قدرات اإلنتاج , للجزائر يف هذا ا�ال جتربة معتربة

ويف هذا اإلطار البد من مراعاة حتسني . للصناعات الغذائية وفقا لطبيعة املنتوجات وأماكن إنتاجها

  :مستوى املنتجات واخلدمات وذلك ب

  ,املنتجات الزراعيةو  صفات القياسية للسلعتوحيد املوا -
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  .عصرنة وحدات التحويل -

  

  

 :خاتمة

حظي قطاع الفالحة اهتمام بالغ يف السنوات األخرية، وهذا بتطبيق املخطط الوطين للتنمية 

الفالحية يف فرتة التسعينيات، مث املخطط الوطين للضبط والتنمية الفالحية بداية األلفية الثالثة، ومت إنشاء 

يف هذا اإلطار جمموعة من صناديق الدعم واملرافقة وتفعيل أخرى، من أجل تشجيع القطاع اخلاص من 

أجل االستثمار يف شىت جماالت قطاع الفالحي من نبايت وحيواين واستصالحا لألراضي وهذا من خالل 

تعلقة بالبنايات التحتية، خمتلف العقود كالكراء وعقد االمتياز وغريها، وكذا ترقية االستثمارات العمومية امل

واخلدمات الداعمة واملكملة هلذا النشاط من مواد أولية وأمسدة ووسائل النقل وكهرباء وبناء سدود وغري 

ذلك، وكذا خلق مناخ مالئم لالستثمار من خالل توفري تسهيالت إدارية للمستثمرين سواء أجانب كانوا 

  .ذا القطاعأو حمليني وسن التشريعات املنظمة والداعمة هل

  :نتائج الدراسة

متثل التنمية الفالحية إحدى أقطاب التنمية االقتصادية، وذلك باالستخدام األمثل ملختلف  -

 . املوارد الطبيعية، البشرية، املالية، والتكنولوجية، حتقق زيادة يف الدخل الوطين

 .متتلك اجلزائر على أراضي شاسعة ومتنوعة صاحلة ملزاولة نشاط الفالحة -

 .توي اجلزائر على بنية حتتية ال بأس �ا من سدود وإمدادات بالكهرباءحت -

 .تتوفر اجلزائر على مناخ متنوع قادر على مزاولة عدة أنواع للنشاطات الفالحية -

أبدت اجلزائر إرادة يف تطوير وترقية قطاع الفالحي من خالل سن عدة قوانني منظمة هلذا  -

 .القطاع

 .ؤسسات لدعم وتوجيه املستثمرين يف ا�ال الفالحيأنشأت اجلزائر عدة صناديق وم -

 .حققت اجلزائر خالل العشرية األخرية نتائج مرضية يف بعض جماالت الفالحة -

تعد اجلزائر من أكرب مستوردي القمح يف العامل بالرغم من املساحات الزراعية الكبرية اليت  -

 .متتلكها
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 .كو�ا بلد رعوي بامتياز  تستورد اجلزائر كمية كبرية من اللحوم بالرغم من -

  :توصيات الدراسة

 .ضرورة دعم شعبة احلبوب لتحقيق االكتفاء الذايت -

 ضرورة حتسني نوعية البذور املستخدمة من أجل إنتاج أوفر -

 .ضرورة إنشاء خمابر لتطوير البذور بدل استريادها من دول تصدر لنا احلبوب -

 .خلضر والفواكهضرورة إنشاء خمازن تربيد حديثة حلفظ الفائض من ا -

ضرورة إنشاء مراكز ترافق الفالحني يف اختيار املنتجات املراد زراعتها من أجل عدم حصول تباين  -

 .بني فائض وعجز يف شعبة اخلضروات

 .توفري قنوات تصدير الفائض يف خمتلف املنتجات الفالحية -

ون العلف املستعمل إجياد حلول لشعبة اللحوم اليت تعاين من عجز وغالء لألسعار بالرغم من ك -

 .مدعم

 .ضرورة رقمنة شعبة اللحوم من أجل مراقبة العلف املدعم وضمان وصوله إىل مستحقيه -

إستغال فرصة هبوط أسعار البرتول من أجل النهوض �ذا القطاع احليوي الذي متتلك اجلزائر ميزة  -

  .قوية فيه
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 اإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائراإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائر: : احملور األولاحملور األول

    9999  --  8686صص. . صص

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولوراق وحبوث وراق وحبوث أأ

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 
 

 القطاع الزراعي نموذجا - امكانياته في تحقيق التنمية االقتصادية و  واقع القطاع الفالحي في الجزائر

  senouci.sidahmed91@gmail.com ، )اجلزائر(سيدي بلعباس  جامعة، سنوسي سيد أحمد

  .)اجلزائر(سيدي بلعباس  جامعة ، بلهادي عبد الصمد

  14/03/2021 : �رخي ال�رش
  : ملخص

بالتايل فان و  املصدر االساسي للحاجات األوليةو  القطاع الفالحي أهم مصدر ملقومات احلياةيعترب 

على مدى التاريخ يقاس مبدى التمكن من هذا القطاع ومن هذا املنطلق اصبح يشكل و  منو الدولو  تطور

ه الفاعل االساسي يف وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية، كما انالدعامة االساسية للتنمية االقتصادية 

اجلزئي ومن هنا كان حبثنا ملعرفة دور هذا القطاع يف حتقيق التنمية و  املعادلة االقتصادية مبستواها الكلي

  .االقتصادية

  .الفالحة، الزراعة، التنمية االقتصادية :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
The agricultural sector is the main source of life and the main source 

of primary needs and thus the evolution and growth of the States and 
throughout history measured by mastery of this sector in this sense has 
become a mainstay of economic development and economic and social 
welfare,It also fundamental economic equation actor at the micro and 
macro-and here we had to learn the role of the agricultural sector in 
economic development. 
Keywords:Economic Development, Agriculture. 

  : المقدمة

يعترب القطاع الفالحي من أهم ركائز احلياة والتنمية منذ القدمي وعرب االزمان املتوالية، حيث ان  

الزارعة والفالحة مها املصدر األساسي ملقومات احلياة كالغذاء واحلاجات األساسية اليومية اليت حيتاجها 

يف توفري املدخالت الوسيطة للعديد من  اسهامهاو  االنسان واستيعا�ا لنسبة كبرية من اليد العاملة

الصناعات، ومن هذا املنطلق وعلى مر التاريخ االقتصادي للدول واحلضارات يعترب التمكن يف القطاع 

احلاجات و  مع تزايد عدد السكانو  يف وقتنا الراهنو  الفالحي ومن ابرز مميزات القوة االقتصادية لألمم،
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تعقد األنظمة و  لقطاع اىل درجة كبرية جدا خاصة مع تشابكبالنسبة للمستهلك زادت أمهية هذا ا

 .التنظيم لألنشطة داخل اطار مؤسسايت متشابك و  االقتصادية

ومن هنا كانت التنمية االقتصادية للدول تتعلق عالقة قوية بقطاع الفالحة اليت تعترب مسألة أساسية 

م التحديات اليت تواجهها حاليا وخاصة يف يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن بني أه

املستقبل، واليت زادت حد�ا لتزامنها مع خملفات أزمة اقتصادية عاملية صعبة وارتفاع ألسعار السلع الغذائية 

  .الرئيسية على مستوى العامل

ة، ومن هنا فان هناك عالقة كبرية ومهمة جتمع بني الفالحة والتنمية بأبعادها املختلفة االقتصادي

  .واالجتماعية، والبيئية

  : وهذا ما قادنا اىل طرح االشكالية يف السؤال التايل

  ما هو دور القطاع الفالحي في تحقيق التنمية االقتصادية؟

  :ولإلجابة على هذا السؤال تطرقنا اىل النقاط التالية

 اإلطار املفاهيمي للتنمية االقتصادية .1

 تعريف بالقطاع الفالحي .2

  الحي بالتنمية يف النظريات االقتصاديةعالقة القطاع الف .3

  مسامهة القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية .4

 حتقيق التنمية و  حتليل واقع اجلزائر يف القطاع الفالحي .5

 :اإلطار المفاهيمي للتنمية االقتصادية .1

 يعتمد جناح ا�تمع احمللى يف الوقت الراهن على مدى قدرته على التكيف مع آليات اقتصاديات

وقد تزايد استخدام التخطيط االسرتاتيجي يف . السوق الديناميكية على املستوى احمللى والقومي والدويل

التنمية االقتصادية احمللية من جانب ا�تمعات احمللية لتدعيم القدرات االقتصادية احمللية ملنطقة معينة 

التنافسية لألنشطة واملشروعات احمللية وحتسني مناخ االستثمار باإلضافة إىل زيادة اإلنتاجية والقدرات 

وتعتمد قدرة ا�تمعات على حتسني مستوى املعيشة وخلق فرص اقتصادية جديدة . وللمستثمرين والعمال

ومكافحة الفقر على مدى قدرة هذه ا�تمعات على تفهم عملية التنمية االقتصادية احمللية فضًال عن 

  .1وق املتغري واألكثر تنافسيةالتعامل اسرتاتيجياً مع اقتصاديات الس
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 هناك عدة مصطلحات فمنهم من يستخدم مصطلح النمو  :تعريف التنمية االقتصادية 

والبعض يستخدم مصطلح التنمية االقتصادية، فالنمو يعين تغري مع حتسن أو تزايد قد يكون طبيعي أو 

 .عفوي، أما التنمية تعين تغري مع حتسن بفعل حدث أو إجراء إرادي

التنمية االقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع ان 

 .2أفضل مستويات اإلنتاج من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات

وبصفة عامة هي العملية اليت من خالهلا حناول زيادة متوسط نصيب الفرد من إمجال الناتج القومي خالل 

زمنية حمددة وذلك من خالل رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام املوارد املتاحة لزيادة اإلنتاج خالل  فرتة

 .3تلك الفرتة

  :خصائص التنمية االقتصادية .2

  :4من مجلة خصائص التنمية ميكن أن نعدد 

يف الوقت  هي ظاهرة إنسانية تقوم على اإلنسان باعتباره العنصر الرئيسي يف عملية التقدم، وتستهدف -

 .نفسه رفاهية هذا اإلنسان

  .هي ظاهرة متالزمة مع حرکة التاريخ وفقا للظروف اليت متر �ا الدول

 هي عملية تغيري جمتمعية شاملة  

  هي عملية تغيري مقصودة  

  تتم بأساليب مرسومة خمطط هلا  

 تتضمن االستخدام األفضل لإلمكانات املادية والبشرية 

  شعبيةتتضمن جهود مشرتكة رمسية و. 

  :جوانب التنمية االقتصادية وأهدافها .3

امنا يشمل اجلوانب الغري املادية وامنا يشمل و  ان مفهوم التنمية ال يشمل فقط على اجلوانب املادية

ثابتة و  حتقيق معدالت منو اقتصادية حقيقيةو  ذلك كال اجلانبني يف عالقة تكاملية خلدمة العملية االقتصادية

 :5وانب التالية وذلك من أجل تغطية اجل

 مستويات املعيشة  

 معدالت الدخل القومي  

 حالة توزيع الدخل القومي  

 الفقر النسيب أم املطلق  
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 الغذاء واحلالة الصحية للفرد  

  معدالت منوها(معدالت املستوى التعليمي واألمية(  

  معدال�ا(مستوى االنتاجية(  

 الكثافة السكانية ومعدالت النمو السكاين  

 لة وحتديد نوعهاوقياس درجة االنكماش أو االرتفاع يف القطاعات االقتصادية معدالت منو البطا

  املختلفة 

  درجة االعتماد على اإلنتاج الزراعي  

  املوارد الطبيعية كاخلامات(درجة االعتماد على الصادرات األولية(  

 درجة االنكشاف يف مستوى العالقاتاالقتصادية الدولية  

 ملية اختاذ القرار نسبة املشاركة اجلماهرية يف ع  

 التكامل ما بني سياسة التعليم والعملية اإلنتاجية  

 درجة التطور والوعي يف األمناط السلوكية االجتماعية املختلفة  

 نسب تركز املهارات الفردية ونوعية برامج التدريب يف ا�االت اإلنتاجية وا�االت الداعمةهلا. 

  :مفهوم الفالحة .4

  إن كلمة الزراعة مشتقة من كلمة  ):الزراعة(تعريف الفالحةAGREأي احلقل أو الرتبة وكلمة 

CULTURE6الرعايةو  أي العناية". 

وهي العملية اليت من خالهلا يقوم االنسان بضبط االنظمة اإليكولوجية لتلبية االحتياجات الغذائية لنفسه 

 .7أوال وجمتمعه

وليس (ة، وبشكل عام كل عمل على البيئة الطبيعية وهذا يعين كل اخلربات واألنشطة املتعلقة بزراعة الرتب. 

املفيدة ) النباتات واحليوانات أو الفطريات أو امليكروبات(للزراعة ومجع الكائنات احلية ) فقط األرض

 .للبشر

يف االقتصاد، االقتصاد الزراعي تعرف باعتبارها القطاع الذي تتمثل مهمته يف إنتاج الدخل املايل من 

، وحيوانات )تربية األحياء املائية والصيد(، والغابات والبحر والبحريات واأل�ار )الزراعة(استغالل األرض 

يف املمارسة العملية، وترجيح هذه العملية مرتبطةبتوافر ). الصيد(واحلياة الربية ) الثروة احليوانية(املزرعة 

والتوزيع يف هذا ا�ال ارتباطا وثيقا  ويرتبط اإلنتاج.  املوارد ومكونات البيئة الطبيعية احليوية والبشرية

  .8باالقتصاد السياسي يف بيئة عاملية
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بأ�ا العمل الذي به تستخدم القوى الطبيعية "كما تعرف اجلمعية االقتصادية الريفية يف فرنسا الزِراعة 

  ".إلنتاج النبات واحليوان بغية تأمني احلاجات البشرية

  لنظريات االقتصاديةعالقة القطاع الفالحي بالتنمية في ا .5

ما ينجم عنه من و  يشكل االنتاج الفالحيو  ان النشاط االقتصادي مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنتاج

اثار اقتصادية كزيادة عدد العمالة مثال أحد أطراف هذه املعادلة اال ان النظرة االقتصادية لتأثري هذا القطاع 

  :النظريات حول هذا النشاطتتغري من وقت ألخر ومن مدرسة ألخرى ومن بني أهم 

حيث وضع التجاريون تصنيفا ، ميالدي 17و 16اليت كانت ما بني القرن و  نظرة املدرس التجارية

االقتصادية جللبه املعادن  للقطاعات اليت تساهم يف منو االقتصاد، وأعطوا لقطاع التجارة األمهية يف التنمية

على زيادة حجم  عبة، مث يليه القطاع الصناعي الذي بقومالنفيسة والثمينة، اليت تعترب رصيد العملة الص

التجارة، أما قطاع الزارعة فقد أمهل نظرا لتعرضه للعديد من الظروف الطبيعية منها الطقس وقلة املساحات 

املزروعة وصعوبة التخزين، واحنصر دور الزراعة على إمداد بقية القطاعات األخرى باملواد األولية والغذاء 

  9.لفة املتدنيةذي التك

اما نظرة املدرسة الطبيعية اليت جاءت كنتيجة حتمية لوصول التجاريني حلد مسدود، بإمهاهلم 

الطبيب الفرنسي هو مؤسس املذهب الطبيعي يف 1774)-(1694ويعترب فرانسوا كينيه. التنمية الزراعية

نادى بإصالح األراضي الزراعية ،الذي اعترب أن القطاع الزراعي هو الوحيد املنتج، وقد  18بدابة القرن

  .10وهياكل القطاع الزراعي

رّكز على أمهية القطاع 1723-1790)(أما رواد املدرسة الكالسيكية ومن بينهم آدم مسيث 

الزراعي كأساسي لعملية النمو االقتصادي داخل ا�تمع منتقدا رأي الطبيعيني املبين على أن القطاع 

  11.ج دون غريه من القطاعاتالزراعي هو القطاع الوحيد املنت

أن الزراعة هي أهم القطاعات االقتصادية، أل�ا مورد 1772-1823)(بينما يرى ديفيد ريكاردو 

 12. الغذاء وال ختضع لقانون تناقص الغلة

أما املدرسة الكينزية واليت ركزت بشكل كبري على القطاع اخلاص يف ميدان االنتاج فقد خلصت اىل 

  .ض الزراعي يف عملية التنمية االقتصادية واعتباره احملرك االول لعملية التنميةضرورة استثمار الفائ

  .دور الفالحة في التنمية االقتصادية .6

مما سبق نالحظ ان الفالحة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر االقتصاد حيث تساهم الفالحة يف حتقيق 

  :مجلة من الوظائف وفيما يلي سنتناول أهم الوظائف وهي
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يتوافر األمن الغذائي عندما تتاح جلميع الناس يف مجيع األوقات فرص احلصول ماديا : الغذاءتوفير 

واقتصاديا على ما يكفي من األغذية السليمة واملغذية لتلبية احتياجا�م التغذوية وأفضليا�م الغذائية 

رتابط األمن الغذائي مع وي). خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية(ملمارسة حياة ملؤها النشاط والصحة 

، وزيادة )الزراعة ومصايد األمساك والغابات(جمموعة من العوامل من بينها اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية 

اإلنتاج، والسياسات على خمتلف املستويات، والتجارة الدولية، واحملافظة على التنوع البيولوجي ومحاية 

  .13نالبيئة، واالستثمار، والسالم واألم

وتعد زيادة اإلنتاج يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، يف كثري من األحيان، من 

ويتعني . الوسائل الرئيسية لزيادة املتوافر من األغذية والدخل ملصلحة أولئك الذين يعيشون يف ظل الفقر

ذه املناطق، مما حتقيق ذلك من خالل توفري فرص العمل والدخل مما يضاعف من الطلب الفعال يف ه

يؤدي بدوره إىل تشجيع اإلنتاج، والتنويع االقتصادي والتنمية الريفية ومن مث األمن الغذائي يف املدى 

 .14البعيد

  توفير المادة األولية النطالق الصناعة الغذائية -

كونه ،  ةيعترب القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلنتاجية احملركة لنشاط الصناعة التحويلية يف الدول

  . ينتج سلع الغذاء واملواد اخلام الالزمة للعديد من الصناعات الغذائية

باعتباره من ، كما يعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات املهمة يف اقتصاد كل دولة

وتعمل على حتقيق اكرب ، الصناعات األساسية واهلامة اليت تسهم بشكل فاعل يف تامني الغذاء لإلنسان

االكتفاء الذايت من املنتجات الغذائية، كما أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية قدر من 

وتطوير القطاع الزراعي واحليواين كونه املصدر األساسي للمواد األولية للصناعات الغذائية فضال عن 

ورقائق األملونيوم ومواد  ترابطها مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الورقية والبالستيكية والزجاجية

  15. التغليف على أنواعها، وكذلك قطاعات النقل واملواصالت وغريها

  :16كما تساهم الصناعات الغذائية يف

  تساهم يف حتويل املواد الغذائية سريعة التلف ملواد أكثر ثباتا وهذا يؤدي لوفرة خمتلف االغذية طوال

 .فيف وغريهاالتعليب،التجميد، التج:السنة،وتشمل هذهالطرق

  تساعد على تنظيم امليزان التجاري للخامات الغذائية وذلك مبنع هبوط أسعارها يف مواسم اتناجها بغزارة

اىل حد رمبا ال يشجع على انتاجها بل يرتك الباب مفتوحا على الدوام لبيع الكميات الفائضة اىل معامل 

 .التصنيع بأمثان مناسبة
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 ف يقلل من وزن الغذاء وحجمه وذلك يسهلويقلل من نفقات ان بعض طرق حفظ االغذية كالتجفي

 .شحنه اىل مسافات بعيدة

 باإلضافة أن االغذية املصنعة رخيصة ، ان الصناعات الغذائية �تم يف اعداد غذاء ذي قيمة متجانسة

 . نسبيا مقارنة مع الطازج

 ا كصناعة مواد التعبئة ان الصناعات الغذائية تؤثر بشكل مباشر على تشجيع الصناعات االخرى معه

 .املختلفة وصناعة املواد الكيميائية احلافظة

 وجود الصناعة الغذائية الوطنية واحمللية يساهم يف االستغناء عن استرياد املواد الغذائية املصنعة من اخلارج. 

  تساهم يف �يئة مواد غذائية مبواصفات وتراكيب معينة للمرضى حبيث ال تؤثر على صحتهم،وكذلك

 .يئة أغذية خاصة لألطفال تناسب اعمارهم�

 غري معروفة و  متنوعةو  اجياد مصادر غذائية خمتلفة، و اجياد االغذية الكافية إلطعام سكان العامل املتزايد

 . سابقا

 التكنولوجيا، مثل تصنيع االمساك على ظهور و  اجياد عمليات تصنيع غذائية حديثة تتناسب مع العصر

عرض البحر فهذا يساعد على احلفاظ على الثروة السمكية سريعة التلف حيث  السفن اخلاصة بالصيد يف

 .قد تبقى السفن يف عرض البحر اكثر من شهرين

ادخال و  االنتاج الفالحي مصدرا مهما من مصادر الدخلو  تشكل الفالحة: مصدر للعملة الصعبة 

االسواق العاملية و  ا يف كافة املناطقالعملة الصعبة حيث ان املنتجات الفالحية منتجات يزداد الطلب عليه

فدخول االسواق العاملية من خالل املنتجات الفالحية ، خاصة مع دخول الصناعات الغذائية يف هذا ا�ال

 .بالتايل حتقيق العائدو  ال يتطلب بشكل كبري قيمة مضافة مما يشكل عائقا أمام املستثمرين يف هذا ا�ال

اعتبار أن الزراعة هي أول األنشطة االقتصادية وبدو�ا ال ميكن أن تقوم  على: وسيلة لتمويل التنمية -

وغريها من املواد، فهي كذلك مسؤولة عن   للحياة قائمة، فإذا كانت تعد مصدرا رئيسيا للمواد الغذائية

ى الزراعية بالغذاء والكساء، باإلضافة إىل إمداد القطاعات األخر   إمداد سكان االقتصاديات األخرى غري

ختلفها حيد  اإلنتاجية، مثل رأس املال واملواد األولية واملوارد البشرية اليت حتتاجها؛ وهلذا فإن بكثري من املواد

  .من تقدم القطاعات االقتصادية األخرى

. عديدة يف التنمية االقتصادية وهلذا فأن زيادة اإلنتاج الزراعي ضرورة حتمية حىت تساهم الزراعة يف جماالت

 معدل اإلنتاجية الزراعية أن يليب االحتياجات  للفائض يف اإلنتاج الزراعي الناتج عن ارتفاع حيث ميكن

من السلع الزراعية أو استثمار جزء من الدخول الزراعية يف  املتزايدة لسكان القطاعات غري الزراعية
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وباملقابل يرتفع نتيجة لذلك طلب السكان الزراعيني على السلع واخلدمات اليت  القطاعات األخرى،

القطاعات غري   يع سوقالقطاعات األخرى نتيجة الرتفاع دخوهلم، وهذا من شأنه املسامهة يف توس توفرها

 .17الزراعية

وذلك من خالل املسعى القائم عليه وهو حتقيق املنافع االقتصادية : خلق سوق للمواد الغذائية -

التبادلية واملكانية والزمنية والشكلية باألساس، فهو فرع من اهتمامات القوانني االقتصادية اليت زاد االهتمام 

 املنتجات ألن ضروري وهذا االقتصادي االستقرار حتقيق و 18يةبه خصوصًا يف سوق الصناعات الغذائ

 الزراعي، واإلنتاج االستهالك عملية تنظيم أي استثناء، دون ا�تمع أفراد كل  يتناوهلا منتجات هي الزراعية

 فدور لألسعار، نسيب تبات يضمن مبا والطلب العرض بني أي ضروري املنتجات هذه سوق يف فالتوازن

 احلقيقية الدخول ثبات على حيافظ الذي الشيء ترشيدي، دور عن عبارة النقطة �ذه زراعيال االقتصاد

  .19التسعريية السياسة تدعيم خالل من وذلك لألفراد،

يساهم النشاط الزراعي مسامهة فعالة يف تكوين الدخل القومي ومتوسط :المساهمة في الناتج القومي-

توضح التقدم االقتصادي يف البلد وختتلف نسبة مسامهة هذا   نصيب الفرد منه من أهم املؤشرات اليت

مدى تطور القطاعات االقتصادية من جهة و  الدخل حسب طبيعة االقتصاد القومي من جهة وطبيعة

  .20 .اخرى

متد الزراعة كثري من الصناعات األخرى : تحقيق التكامل االقتصادي في إطار عملية التبادل القطاعي-

زمة هلا مثل املنسوجات القطنية والكتانية وصناعة السكر وصناعة ضرب األرز والزيت باملواد اخلام الال

والصابون واألعالف والنشا والتصنيع الزراعي مثل تعليب اخلضر والفواكه وجتميد املنتجات الغذائية 

 . مبختلف أنواعها

حيث يتوقف ، إلدارةمتد الزراعة القطاعات األخرى بعناصر اإلنتاج كاألرض والعمل ورأس املال وا

حترير القوة العاملة الزراعية إلمكان استخدامها يف الصناعات الالزراعية علي مدي ارتفاع اإلنتاجية 

ومما ال شك فيه أن ارتفاع اإلنتاجية الزراعية يؤدي إيل حترير جزء من القوة العاملة الزراعية ميكن ، الزراعية

يتوقف أيًضا إيل حد كبري علي مدي حركية عنصر العمل إال أن ذلك ، استخدامه يف الصناعات األخرى

 .21اليت تتوقف بدورها علي كثري من العوامل االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية والقانونية

 .االدخارو  كما تساهم الفالحة يف توفري رؤوس األموال واليت  تتأتى من خالل الضرائب

القطاع الزراعي بإمداد الصناعة والفعاليات االخرى  يقوم: التشغيلو  المساهمة فيانشاء فرص العمل -

املختلفة باأليدي العاملة الفائضة املتوفرة يف القطاع نتيجة منو سكان الريف وادخال التقدم التكنولوجي ان 
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( منو الصناعة يعتمد على توفري االيدي العاملة الالزمة ألنشاء الصناعات اجلديدة وأن دخول املكننة 

وزيادة انتاجية العمل يؤدي اىل زيادة االنتاجية يف الريف وهذا يقلل من عدد االفراد ) عية اآلالت الزرا

الالزمني لتوفري احتياجات السكان ويؤدي اىل ظهور فائض يف االيدي العاملة يف القطاع الزراعي وحتويلهم 

يف انتاج وتقليل التكاليف اىل القطاع الصناعي لتغذية الصناعات باأليدي العاملة الرخيصة وهذا مما يزيد 

 .وبذلك يرتفع مستوى الكفاءة االنتاجية للقوى البشرية وزيادة كفاء�ا وانتاجيتها 

خاصة الصناعة حيث تقوم و  كذلك توجد عالقة متبادلة وقوية بني الزراعة والفعاليات املختلفة

واآلالت واألمسدة الكيميائية الصناعة بتزويد الزراعة باملستلزمات الضرورية لتطوير الزراعة كاملكائن 

حتتاج الصناعة للمواد الزراعية و  واملبيدات ملكافحة اآلفات الزراعية وانشاء النواظم والسدود واخلزانات

األولية اليت تتطلبها الصناعة ويف نفس الوقت يساهم القطاع الزراعي يف التنمية االقتصادية عن طريق 

امة الصنع حيث ان زيادة اإلنتاج الزراعي تؤدي اىل زيادة الدخول توسيع السوق امام املنتجات الصناعية ت

حتديث الريف والتقريب بني الريف واملدينة ويؤدي ذلك اىل زيادة طلب الفالحني للمنتجات و  الزراعية

تطوير عملية و  الصناعية املتزايدة وبذلك يزداد التبادل ويتسع جمال التسويق وهذا بدوره يؤدي اىل تشجيع

  .22يؤدي اىل التحول يف منط اإلنتاج الزراعي و  باإلضافة اىل زيادة دخول الفالحنيو  عالتصني

  واقع الجزائر في القطاع الفالحي وتحقيق التنمية االقتصادية .7

التجانس، فكان اهلدف منها هو حتقيق و  كانت الفالحة يف اجلزائر قبل االستعمار متتاز باالنسجام

يعترب القمح من أهم املنتجات الفالحية اليت و  بتوفري احتياجا�م الغذائية،االكتفاء الذايت ملواطنني، وذلك 

هذا ملا متتاز و  هلذه املادة، املصدرةو  كانت حتتل مكانة هامة من بني الدول املنتجةو  متتاز �ا اجلزائر آنذاك،

هذا و  االستهالك،استخدام واسع يف و  قابلية التخزين ملدة طويلة،و  به هذه األخرية من سهولة يف الزراعة

خاصة منها و  اليت مل يكن للفالح اجلزائري اإلمكانيات الالزمة لزراعتهاو  خالفا للمواد الزراعية األخرى

الصناعية إضافة إىل ذلك كانت توجد زراعات أخرى أال وهي زراعة الفواكه من بينها احلمضيات، التمور، 

 .   نشاط عائلي يهدف إىل حتقيق االكتفاء الذايتأما زراعة اخلضر فكانت عبارة عن .. .العنب، والنخيل

ومن خالل هذا جند أن االكتفاء الذايت هو امليزة األساسية اليت متتاز �ا الزراعة اجلزائرية قبل 

من قيمة 90  االستعمار كما أن هناك مسامهة يف التجارة اخلارجية تتمثل يف تصدير القمح الذي ميثل

  .دولة متخصصة يف إنتاج القمح غري أن هذا التخصص تلقائي غري موجهكانت  صادرا�ا، فاجلزائر إذا

ذلك . أما يف الوقت الراهن فإن احلديث عن الفالحة يف اجلزائر ليس باألمر السهل العتبارات كثرية

الفالحية، بعدد سكان و  أن اجلزائر حتتل اليوم املرتبة األوىل ضمن قائمة الدول املستوردة للمواد الغذائية
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إن التوجهات ذات الطابع . مليار دوالر سنويا 2.5: مليون نسمة، وبفاتورة متوسطة تقدر بـ 30اوز يتج

 التسيري الذايت( اإلصالحات الزراعيةو  ، املنتهجة منذ السبعينيات من جهة،"الصناعة املصنعة"الصناعي 

من وجهة نظر أدبيات من جهة أخرى تفسر ) 1962جويلية (املطبقة غداة االستقالل )الثورة الزراعيةو 

االقتصاد املهيمن هذه التبعية الغذائية يف اجلزائر، باإلضافة إىل عدم استغالل الثروات الفالحية، 

  .23.واإلمكانات التقنية الضعيفة، وعلى العموم فهي تكشف عن هذه األزمة العميقة يف قطاع الفالحة

 :مساهمة القطاع الفالحي في الناتج اإلجمالي المحلي -

اقتصادي عام للحكم على مستوى )مؤشر(حساب الناتج اإلمجايل احمللي مبثابة مقياس  يعترب

النشاط االقتصادي يف البالد، حيث يعترب املقياس األكثر استخداما لقياس درجة األداء االقتصادي 

ل فرتة اخلدمات النهائية اليت أنتجها جمتمع خالو  الذي يعترب القيمة السوقية للسلع، و الكلي، أو القطاعي

اخلدمات النهائية اليت أنتجها ا�تمع، و  زمنية حمددة تكون عادة سنة أو هم عبارة عن جمموع قيم السلع

وهو يشمل مجيع النشاطات االقتصادية للدولة يف صورة إحصائية لكل القطاعات الزراعة، الصناعة 

للحكم على و  لداخلي اخلام،على أساس هذه اإلحصائيات حيدد مسامهة كل قطاع يف الناتج او  (التجارة

 ،24مدى مسامهة القطاع الزراعي

  25يف الدولة ملستوى املعيشة  مؤشًرا الناتج احمللي للفرد و غالًبا ما يتم اعتبار إمجايل

  

  
Terres agricoles (% des terres arables) 

2013 

Pays Données Valeurs 

Algérie 2013 -1963 17.40  

  

  

  

  

  

  

  

نسبة األراضي املستغلة للزراعة يف اجلزائر :1الجدول   

البنك الدويل: المصدر  
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ينسبة مسامهة الزراعة يف الناتج اإلمجايل احملل :2الجدول   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  تحليل البيانات -

 % 9.79: تسجيل متوسط هذه التسجيالت ، 1965سنة منذ عام  50نالحظ خالل  

والنتيجة ، )٪ من الناتج اإلمجايل احمللي(الزراعة : هي أعلى سنة بالنسبة ملؤشر 1989 : البيانات أعلى

  .13.04 .%: هي 

  .)٪ من الناتج اإلمجايل احمللي(الزراعة : هي أدىن سنة بالنسبة ملؤشر 2008 :أدنى البيانات

  .2014سنة  %11.09د االرتفاع اىل غاية يمث بعد ذلك يع،  .% 6.68: والنتيجة هي 

  البيانات لومةتاريخ املع  البيانات تاريخ املعلومة

1965  12.88 % 1990 11.36 % 

1966 9.14 % 1991 10.17 % 

1967 10.33 % 1992 12.13 % 

1968 10.85 % 1993 12.10 % 

1969 9.03 % 1994 10.06 % 

1970 9.21 % 1995 10.50 % 

1971 9.57 % 1996 11.77 % 

1972 8.42 % 1997 9.48 % 

1973 7.04 % 1998 12.53 % 

1974 7.37 % 1999 12.20 % 

1975 10.42 % 2000 8.88 % 

1976 9.93 % 2001 10.20 % 

1977 8.47 % 2002 9.77 % 

1978 8.81 % 2003 10.32 % 

1979 9.02 % 2004 9.90 % 

1980 8.51 % 2005 8.01 % 

1981 9.24 % 2006 7.75 % 

1982 8.39 % 2007 7.69 % 

1983 7.75 % 2008 6.68 % 

1984 7.53 % 2009 10.07 % 

1985 9.00 % 2010 9.03 % 

1986 10.18 % 2011 8.62 % 

1987 12.87 % 2012 9.40 % 

1988 12.17 % 2013 10.65 % 

1989 13.04 % 2014 11.09 % 
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  .تفسير النتائج -

اإلنتاج الزراعي تساهم ب نسبة معتربة يف الناتج اإلمجايل و  نستخلص من هذا اجلدول ان الزراعة

الذي يعترب كمؤشر على التنمية االقتصادية ومن هنا نستخلص أن للقطاع الفالحي عالقة  وطيدة و  احمللي

بالتايل يعاد استثماره يف قطاعات أخرى مما يشكل و  ئدعاو  بالتنمية االقتصادية نتيجة ملا حيققه من دخل

  .فقط %17.40حلقة  متزايدة للنمو االقتصادي رغم أن األراضي املستغلة للزراعة متثل نسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

حيث يساهم اسهاما كبريا يف ، يلعب القطاع الفالحي دورا اسرتاتيجيا يف عملية النمو االقتصادي

فمن توفري الغذاء اىل ، الرفاه األساسية للمجتمعو  االقتصادي من خالل تغطية مناحي احلياة حتقيق الرخاء

انشاء و  حتقيق التكاملو  املسامهة يف متويل التنميةو  دفع القطاعات الصناعية و  تشجيعو  توفري اليد العاملة

معتربة يف الناتج اإلمجايل  األسواق يشكل بذلك طرفا فاعال يف املعادلة االقتصادية من خالل مسامهة بنسبة

املدارس االقتصادية على و  دخوله يف عملية الدورة االقتصادية ومنا هنا كان تأكيد مجيع االقتصادينيو  احمللي

  .دوره الفاعل يف عملية التنمية االقتصاديةو  أمهية هذا القطاع

  

: 1لشكلا)٪ من الناتج اإلمجايل احمللي(الزراعة  :اجلزائر  

  

 باستخدام بيانات البنك الدويل actualitixانشاء 
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  :اإلحاالت والمراجع
                                                           

 ات تنمية االقتصاد احمللى وخطط العمل �ا،البنك الدويل، التنمية االقتصادية احمللية دليل وضع وتنفيذ اسرتاتيجي1

  .9،ص2004
  .89 ،ص1983أمحد الدوري، التخلف االقتصادي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2
  .96،ص2000أمحد عادل حشيش، العالقات االقتصادية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 3
، دار الشروق للنشر 1لم التنمية، مدخل إىل علم التنمية، طمجال حالوة وعلي صاحل، مدخل إىل ع: انظر4

  .     67-59: ، ص ص 2009والتوزيع، األردن، 
، رسالة )العراق النموذجا(األسباب والنتائج : عبد الناصر أمحد عبد السالم البدراين، هجرة الكفاءات العربية5

، 2006، )غ م(كادميية العربية املفتوحة يف الدامنارك، ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد باأل

  69-54: ص ص
 87. ص1983املوارد اإلقتصادية، ، سنة  :الدكتور حممد عبد العزيز عجيمة6

7 Marc Dufumier, ingénieur agronome, Institut national agronomique 

ParisGrignonradiofrance.fr 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture 

، نظريات التنمية والنمو االقتصادي، الطبعة األوىل، جامعة امللك سعود، السعودية، ) 1985(احلبيب فايز،  -9

  5.ص
  .6.احلبيب فايز، مرجع سابق، ص10
حلديثة، خلف فليح، لتنمية والتخطيط االقتصادي، الطبعة األوىل، دار جدار للكتاب العاملي، عامل الكتب ا11

  105.ا، ص2006األردن، 
  115.نفس املرجع، ص12

13 http://www.fao.org/docrep/X2777A/X2777a03.htm 
  .مرجع سابق14

15 http://www.yemen-nic.info/agri/invo/chance/indstiry.php 
16 http://www.uobabylon.edu.iq/ 
17 http://agronomie.info// 
18 Klaus Grunert, Agricultural marketing and consumer behavior in a changing 

world, Kluwer academic publishers, united states of America, p 03. 
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 الفجر دار ،" الدويل والتكامل االقتصادية العوملة تبعات – العاملية الغذائية األزمة " رزيقاملخادمي، القادر عبد19 

  .144ص  ،2009 القاهرة والتوزيع، للنشر
20 http://cae.uhd.edu.iq/ar/ 

21 http://kenanaonline.com 

  مرجع سابق22

-1963(من الثورات الزراعية إىل اإلصالحات الليربالية : الفالحة يف اجلزائر). 2003. (بسعود23

2002.(Insaniyat/إنسانيات .Revue algérienne d'anthropologie et de sciences 

sociales ,)22( , 9ص.  
2007)-دراسة حالة املخطط الوطين للتنمية الفالحية   (ة، سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائرعياش خدجي24

- 3،2010، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر 2000

  .71، ص2011

25French Presidentseeks alternatives to GDP, 09-14 الغارديان-

2009.EuropeanParliament,Policy DepartmentEconomic and Scientific Policy: 

Beyond GDP Study يب دي إف  (1.47&nbsp;MB) 
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 إلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائرإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائراا: : احملور األولاحملور األول

    111188  --110000  صص. . صص

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 
 

 األساسية  تحليل المركبات''دراسة تحليلية ألثر تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي باستخدام طريقة 

 2015و 1961للفترة الممتدة بين ''

 a.allame@univ-bouira.dz ، )اجلزائر( اجلزائر جامعة، عالم عثمان

 m.benterkia@univ-bouira.dz، )اجلزائر( البويرةجامعة ، تركية مسعود بن

  14/03/2021 : �رخي ال�رش
  : ملخص

رغــــــم التطــــــور التكنولــــــوجي الــــــذي يشــــــهده العــــــامل ال تــــــزال اقتصــــــاديات الــــــدول رهينــــــة التقلبــــــات  

املناخيـــــــة، فالعديـــــــد مـــــــن القطاعـــــــات االقتصـــــــادية كالزراعـــــــة والصـــــــيد البحـــــــري تواجـــــــه �ديـــــــدات هـــــــذه 

لــــى اإلنتــــاج الزراعــــي يف اجلزائــــر �ــــدف هــــذه الدراســــة إىل حتليــــل اثــــر تغــــريات عوامــــل املنــــاخ ع. التقلبــــات

تشــــــري التنبــــــؤات املســــــتقبلية للمنــــــاخ إىل و  .تزامنــــــا مــــــع نقــــــص املــــــوارد الطاقويــــــة والتبعيــــــة الغذائيــــــة للخــــــارج

تغـــــريات أكثـــــر حـــــدة نســـــبة إىل تفـــــاقم مشـــــكلة االحتبـــــاس احلـــــراري وارتفـــــاع منســـــوب ميـــــاه البحـــــار ممـــــا 

ــــــة للتصــــــدي للمشــــــاكل املرتت ــــــول جدي ــــــة إجيــــــاد حل ــــــةيفــــــرض حتمي واعتمــــــدنا يف هــــــذه الدراســــــة علــــــى . ب

لتحليــــــــل املعطيــــــــات، وتوصــــــــلنا إىل وجــــــــود عالقــــــــة  « PCA » "حتليــــــــل املركبــــــــات األساســــــــية"طريقــــــــة 

طرديــــــة بــــــني متغــــــريات اإلنتــــــاج الزراعــــــي مــــــع عــــــاملي درجــــــة احلــــــرارة وثنــــــائي أكســــــيد الكربــــــون باســــــتثناء 

  . إنتاج العنب الذي تربطه عالقة عكسية مع عوامل املناخ

 .PCA ،اإلنتاج الزراعي ،التغريات املناخية :ات المفتاحيةالكلم

  : المقدمة

املنتجــــــــات و  ميثــــــــل القطــــــــاع الزراعــــــــي نشــــــــاطا بــــــــارزا يف اجلزائــــــــر، نظــــــــرا لــــــــدوره يف تــــــــوفري الســــــــلع 

مســـــــامهته يف تـــــــوفري املـــــــواد األوليـــــــة الــــــــيت و  الزراعيـــــــة الالزمـــــــة لتلبيـــــــة احلاجيـــــــات االســـــــتهالكية الغذائيــــــــة،

كمـــــــا انـــــــه يســـــــاهم يف تـــــــوفري مناصـــــــب . العديـــــــد مـــــــن الصـــــــناعات التحويليـــــــة تســــــتخدم كمـــــــدخالت يف

ورغــــــم األمهيــــــة البالغــــــة هلــــــذا القطــــــاع إال أن أداءه التنمــــــوي بقــــــي حمــــــدودا . الشــــــغل للعديــــــد مــــــن األفــــــراد

  .جدا بسبب جمموعة من املعوقات وعلى رأسها حساسية هذا القطاع لتغريات املناخ

 يمهـــــا املناخيـــــة ممـــــا يتـــــيح إمكانيـــــة  تنويـــــع إنتاجهـــــا الزراعـــــي،تتميـــــز اجلزائـــــر بشســـــاعتها وتنـــــوع أقال

درجـــــــات احلـــــــرارة، تســـــــاقط األمطـــــــار، : كتغـــــــري(يصـــــــاحب ذلـــــــك تغـــــــريات  عديـــــــدة يف عوامـــــــل املنـــــــاخ و 

co2.(  
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ـــــق نطـــــرح إشـــــكالية البحـــــث يف الســـــؤال ـــــاج : ومـــــن هـــــذا املنطل ـــــى اإلنت ـــــة عل ـــــر التغـــــريات املناخي مـــــا هـــــو اث

  الزراعي يف اجلزائر؟

حتليــــــــل اســــــــتجابة اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي للتغــــــــريات املناخيــــــــة ومــــــــن مث اســــــــتخراج ابــــــــرز : اســــــــةأهــــــــداف الدر 

أي تفســــري تغــــريات غلـــــة احملاصــــيل الزراعيــــة باالعتمــــاد علـــــى  التهديــــدات الــــيت تشــــكلها هـــــذه التغــــريات، 

  .خمتلف املتغريات املناخية

فـــــاهيم حـــــول املنــــــاخ تناولنـــــا يف األول منـــــه بعــــــض امل، تتكــــــون الدراســـــة مـــــن جــــــزأين: منهجيـــــة الدراســـــة

الــــيت جــــاءت و ، هــــو مبثابــــة اإلطــــار النظــــري الــــذي ميهــــد للدراســــة التحليليــــةو  واإلنتــــاج الزراعــــي يف اجلزائــــر

ــــــــاين ــــــــات و  يف اجلــــــــزء الث ــــــــك باســــــــتخدام أســــــــلوب مــــــــن أســــــــاليب حتليــــــــل املعطي ــــــــات ( ذل ــــــــل  املكون حتلي

  .XLSAT2016باالستعانة بالربنامج اإلحصائي ) PCAالرئيسية 

  

  اإلنتاج الزراعيو  اإلطار النظري للمناخ: لالجزء األو 

اإلنتاج الزراعي، فهو مبثابة متهيد للدراسة و  نتناول يف هذا اجلزء بعض املفاهيم األساسية عن املناخ

 .التحليلية وهدفه شرح املصطلحات املستعملة يف هذا البحث

  مفاهيم عامة حول المناخ: المحور األول

يتأثر على خمتلف العوامل الداخلية واخلارجية اليت و  ة نظاما مفتوحا يؤثريعترب املناخ مبكوناته املختلف

  .هذا ما يؤدي إىل  تغريه من وقت آلخرو  .اليت حتيط بهو  تؤلفه

 تعريف المناخ : أوال

احلالة املتوسطة للطقس واختالفه على مدى فرتة زمنية حمددة، : " ميكن تعريف املناخ على أنه

وخيتلف . قسم التصنيف الكالسيكي للمناخ األرض إىل مناطق مناخية متباينةوي.ومنطقة جغرافية معينة

املناخ من منطقة ألخرى حبسب خط العرض والبعد عن البحر والغطاء النبايت ووجود اجلبال أو عناصر 

جغرافية أخرى، كما أنه خيتلف من فصل آلخر ومن سنة ألخرى ومن عقد آلخر، أو على مدى زمين 

ويعرب إحصائيا عن التغريات اهلامة اليت تطول لعقود أو أكثر املناخ بالتغري . اجلليدي أطول مثل العصر

  1."املناخي
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( ذلك الوصف اإلحصائي للطقس يف صيغة تغري يف الكميات : " أيضا على أنه ويعرف املناخ

 2."يف مناطق خمتلفة، ويف فرتات معينة) اخل...مثال، كميات األمطار، درجة احلرارة

خ يتعلق مبفهوم الطقس والذي يعرب عن تلك التغريات اليت تطرأ على الغالف اجلوي  من فاملنا 

 .أمطار وغري ذلكو  حرارة

 تعريف النظام المناخي: ثانيا

الغالف :النظام التفاعلي الذي يتألف من مخسة عناصر وهي " يعرف النظام املناخي بأنه ذلك 

ألرض والغالف احليوي، وتتأثر هذه العناصر بآليات اجلوي والغالف املائي والغالف الثلجي وسطح ا

  3."خارجية أمهها الشمس، كما يعترب تأثري اإلنسان قوة خارجية أيضا

 .أخرى خارجية عنهو  مرتبط بعدة عوامل مكونة لهو  فالنظام املناخي عبارة عن نظام جد معقد

  .التفاعل بني هذه العوامل ينتج تغريات يف هذا النظامو 

  ف التغير المناخيتعري: ثالثا

كل أشكال التغريات اليت ميكن التعبري عنها بوصف إحصائي، " نعرف التغري املناخي على انه 

الناجتة عن النشاط اإلنساين، أو الناجتة عن التفاعالت الداخلية . واليت ممكن أن تستمر لعقود متوالية

  4."ملكونات النظام املناخي

يف املناخ اليت ترتبط بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط  و نعرفه أيضا على انه تلك التغريات

البشري الذي يفضي إىل تغري يف تكوين الغالف اجلوي العاملي والذي يالحظ، باإلضافة إىل التقلب 

  5.الطبيعي للمناخ، على مدى فرتات زمنية متماثلة

أن العنصر و  بالتغري املستمر من خالل التعريفني السابقني نالحظ أن مفهوم التغري املناخي يتسم

  .البشري هو الفاعل الرئيسي يف هذا التغري باإلضافة إىل العوامل الطبيعية

  المفاهيم الزراعية: المحور الثاني

  مفهوم الزراعة: أوال

مبعىن  (Agri)نقول أ�ا تتكون من مقطعني  (Agriculture)إذا قدمنا تعريفا حرفيا للزراعة  

  . حرثهاو  تعين العناية، وعليه ميكننا القول أن الزراعة هي العناية باألرضو  (Culture)و حقل أو تربة

وتعرف اجلمعية االقتصادية الريفية الفرنسية الزراعة بأ�ا تشمل كل األعمال اليت �دف للهيمنة على قوى 

  6.إشباع حاجيات البشر املختلفةو  الطبيعة والتحكم فيها وذلك إلنتاج الغذاء
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املوارد و  ريفني السابقني، نعرف الزراعة على أ�ا مهنة استغالل املوارد الطبيعيةمن خالل التع

حيوانية ينتفع �ا اإلنسان مباشرة أو بعد استبداهلا مبنتجات غري و  صناعة مزروعات نباتيةو  اإلنسانية إلنتاج

  .إلشباع حاجياته الغذائية) التجاريو  منتجات القطاع الصناعي(زراعية 

  اإلنتاج مفهوم: ثانيا

يعرف اإلنتاج حماسبيا على انه إحصاء السلع واخلدمات اجلديدة، أي إضافة قيمة أو هامش جديد 

خالل فرتة زمنية للقيام بعمليات التحويل وذلك باالعتماد على مشروعات خمتلفة ) قيمة مضافة( 

  .متشابكة يف العملية اإلنتاجية

  7:وهناك ثالث معايري لتحديد اإلنتاج

يعرف على انه جمموع ما أنتج يف االقتصاد من سلع : الناتج القومي أو القيمة املضافة :ألولالمعيار ا

  .وخدمات خالل فرتة معينة والتقييم يتحدد إما بأسعار السوق أو بتكلفة عناصر اإلنتاج

  .ةيقصد به الدخل الذي يوزع على عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجيو  :اخلل القومي :المعيار الثاني

 .يرتبط باالستخدام النهائي للناتج القومي وذلك سواءا يف االستهالك أو االستثمار :المعيار الثالث

  اإلنتاج الزراعي: ثالثا

يُعرف اإلنتاج الزراعي على أنه كل إنتاج مرتبط بالنباتات واحليوانات، ومنشئ يف أنظمة بيئية من 

ج الزراعي يف جمموعة حمددة من األنشطة اإلنتاجية، صنع اإلنسان ويستفيد منها اإلنسان، وُحصر اإلنتا 

إنتاج األرز يف قارة آسيا، وزراعة القمح يف قارة أوروبا، وتربية املواشي يف األمريكيتني، وغري ذلك، : ومنها

لكن النظرة الشمولية له ترى أن البشر مهندسون بيئيون خيرقون املواطن األرضية بأساليب شىت، حيث 

  8.حملية عن طريق األعمال البشرية مثل إزالة الغطاء النبايت، أو حراثة األرض حيدثون تغيريات

  2015- 1961تغيرات عوامل المناخ واإلنتاج الزراعي : المحور الثالث

  تغيرات عوامل المناخ:أوال

 تغيرات ثنائي أكسيد الكربون.1

بون دالة متزايدة ، نالحظ أن كمية انبعاث ثنائي أكسيد الكر )1(من خالل منحىن الشكل رقم 

بداللة الزمن باستثناء ثبات نسيب يف السنوات العشرة األوىل لتبدأ هذه الكمية بالزيادة بداية السبعينات 



  عالم عثمان، بن تركية مسعودعالم عثمان، بن تركية مسعود

104 

املنشات الصناعية يف اجلزائر و  بوترية ثابتة نسبيا وهذا يعود إىل تزايد النشاط الصناعي وزيادة عدد املركبات

  . كيلو طن  155948.8حبجم قدره  2015رو�ا سنة وبلغت كمية االنبعاث ذ. منذ هذه الفرتة

  2015- 1961منحنى بياني يمثل تغيرات ثنائي أكسيد الكربون في الجزائر : 1الشكل رقم

 
  http://www.fao.org/faostat/en/#data   :المصدر

 تغيرات درجات الحرارة.2

د، وبشكل عام نالحظ ارتفاع يف 24.1و د21.5نوية لدرجة احلرارة ترتاوح بني املعدالت الس

- 1988(و )1976-1969(متوسطات احلرارة طوال فرتة الدراسة باستثناء خالل ا�الني الزمنيني 

، حيث سجلت أدىن املعدالت خالل هاتني الفرتتني، بينما متيز العقدين األخريين مبعدالت جد )1990

وميكن تفسري هذه االرتفاعات يف درجة احلرارة مبا مير به العامل على غرار اجلزائر ) 2كل رقم الش(مرتفعة 

  .من زيادة حرارة الغالف اجلوي أو مبا يسمى االحتباس احلراري

 2015- 1961منحنى بياني يمثل تغيرات درجات الحرارة في الجزائر : 2الشكل رقم

  
  http://www.fao.org/faostat/en/#data/ET  :المصدر
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 تغيرات تساقط األمطار.3

، حيث متيزت هذه الفرتة 2015-1961تغريات تساقط األمطار يف الفرتة  3يبني الشكل رقم 

، )العكستزايد املتوسط مث تناقصه كل ثالث سنوات أو (بتذبذبات يف تساقط األمطار وذلك بصفة دورية 

وبلغ معدل التساقط ذروته بداية السبعينات . مل سنويا100و مل60إال أن معظم معدالته احنصرت بني 

  .اليت متيزت مبستويات منخفضة من عامل درجة احلرارة

  2015- 1961منحنى بياني يمثل تغيرات تساقط األمطار في الجزائر : 3الشكل رقم

  
    : المصدر

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en  

 2015-1961تطور اإلنتاج الزراعي : ثانيا

-1661تطورات اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة  4ميثل املنحىن البياين يف الشكل رقم 

وظ يف الفرتة مث بتزايد ملح 1981- 1961، حيث متيز اإلنتاجي الزراعي بثبات نسيب يف الفرتة 2015

   .اليت تليها نتيجة لإلصالحات العديدة اليت مت تطبيقها
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                                                   2015-1961منحىن بياين ميثل تطور اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر : 4الشكل رقم

  
  http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV:   املصدر

 

باستخدام طريقة : سة تحليلية ألثر تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي في الجزائردرا: الجزء الثاني

 PCAتحليل المركبات األساسية 

 تعريف الطريقة المستخدمة: أوال

هي    Principle Components Analysis (PCA)طريقة حتليل املركبات األساسية 

واختصارها، حيث تقوم بتحويل العدد الكبري إحدى  التقنيات اإلحصائية  املستخدمة لتلخيص البيانات 

من املتغريات املرتابطة ضمنا ولو بشكل جزئي إىل جمموعة أصغر بكثري من املتحوالت املستقلة التخيلية، 

أساسا من املتغريات األصلية بنسب ومقادير تزيد أو تنقص  وهي تدعى عادة باملكونات الرئيسية وحتسب

ف يف �اية املطاف أكرب قدر ممكن من املعلومات املوجودة يف ا�موعة حبسب دور وتأثري كل منها، لتص

 .9األصلية من البيانات اليت لدينا

 التعريف بالبيانات: ثانيا

معدالت عوامل املناخ و  )مثانية متغريات(الزراعي املعطيات املستعملة يف الدراسة تعرب على اإلنتاج  

 nومنه مصفوفة البيانات من الشكل  .2015إىل  1961تدة من يف اجلزائر للفرتة املم )ثالثة متغريات(

املنظمة العاملية و  واليت مت جتميعها من قاعدة بيانات البنك الدويل )n=55 ،p=11(عمود  pو سطر

  .10للغذاء والزراعة

 تعريف المتغيرات: ثالثا

  :ري التاليةاختيار املتغريات هي املرحلة األهم يف الدراسة، واعتمدنا يف ذلك على املعاي



  األساسية األساسية   كباتكباتحتليل املر حتليل املر ''''دراسة حتليلية ألثر تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي باستخدام طريقة دراسة حتليلية ألثر تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي باستخدام طريقة   

  20152015وو  19611961للفرتة املمتدة بني للفرتة املمتدة بني ''''

107 

  ما هي املنتجات الزراعية األكثر إنتاجا يف اجلزائر ؟ -

 ما هي العوامل املناخية املؤثرة على اإلنتاج الزراعي؟  -

  التعريف بالمتغيرات: 1الجدول رقم

 المتغير تعريفه  تصنيفه

  

  

  

  

متغريات اإلنتاج 

  الزراعي

 Potatoes )مليون دوالر(إنتاج البطاطا  إمجايل

 Tomatoes )مليون دوالر(إنتاج الطماطم  ايلإمج

 Cereals )مليون دوالر(إنتاج احلبوب  إمجايل

 Olives )مليون دوالر(إنتاج الزيتون  إمجايل

 Dates )مليون دوالر(إنتاج التمور  إمجايل

 Grapes )مليون دوالر(إنتاج العنب  إمجايل

 Oranges )مليون دوالر(إنتاج الربتقال  إمجايل

 Agriculture )مليون دوالر(اإلنتاج اإلمجايل  

  

متغريات تغريات 

 املناخ

 كيلو طن(كمية انبعاث ثنائي أكسيد الكربون  

( CO2 

 Temperature )درجة مئوية(املعدل السنوي لدرجات احلرارة  

 Preciptation )ميلي لرت(املعدل السنوي لتساقط األمطار  

 املنظمة العاملية للغذاء والزراعةو  قاعدة بيانات البنك الدويلباالعتماد على  احثنيالب من إعداد : المصدر
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  تحليل النتائج: رابعا

  مصفوفة معامالت الترابط.1

  مصفوفة معامالت الرتابط: 2الجدول رقم 

   على بيانات الدراسة باالعتماد  XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني مت إجياد املصفوفة من قبل : المصدر

ه مصفوفة االرتباط بني املتغريات اليت تعترب نتيجة هامة أل�ا تسمح لنا باحلصول عالميثل اجلدول أ

 .على رؤية أكثر اكتماال للبيانات والعالقات املتبادلة بني املتغريات

ات مرتابطة سالبة، وأن كل املتغري و  أن معامالت الرتابط تتنوع من موجبةنالحظ من خالل اجلدول 

  :مع إنتاج العنب ارتباطا عكسيا، ميكننا أن نقسم التحليل إىل ثالث مراحل

  االرتباط بين متغيرات اإلنتاج الزراعي.أ

قويا مع مجيع متغريات اإلنتاج األخرى، ويوضح هذا و  يرتبط اإلنتاج الزراعي اإلمجايل ارتباطا موجبا 

يف اإلنتاج ...) إنتاج البطاطا، إنتاج الطماطم،(نتاج الرتابط مدى مشاركة كل متغري من متغريات اإل

 هي بني اإلنتاج الزراعي اإلمجايلو    0.981حيث نالحظ أن أكرب قيمة ارتباط هي . الزراعي الكلي

  .%98.1تتبعها زيادة يف اإلنتاج الزراعي ب  %  100أي أن زيادة إنتاج البطاطا ب ، إنتاج البطاطاو 

اقل معامل و  قويا نوعا ما فيما بينها،و  تاج الزراعي مرتبطة ارتباطا طرديانالحظ أن كل متغريات اإلن

إنتاج احلبوب، وميكن تفسري هذه العالقة باختالف طبيعة و  بني إنتاج الطماطم 0.544ارتباط قيمته 

املنتجني حيث أن زراعة احلبوب تكون بصفة سنوية ويف مساحات شاسعة يف حني أن زراعة الطماطم 

  .تيكيةى الزراعة يف البيوت البالسدار السنة وذلك باالعتماد علتكون على م
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  االرتباط بين متغيرات المناخ.ب

وهذا يتوافق  co2كمية انبعاث و  وميثل العالقة بني درجة احلرارة 0.764اكرب معامل ارتباط قيمته 

ف اجلوي ومنه ارتفاع يؤدي إىل ارتفاع حرارة الغال co2مع مضمون النظريات احلديثة، أن زيادة انبعاث 

وتساقط األمطار، وعالقة  co2يف حني جند عالقة ضعيفة جدا بني كمية انبعاث . درجات احلرارة عموما

تساقط األمطار أي أن املوسم الذي يتميز بنسبة تساقط مرتفعة تكون فيه و  عكسية بني درجات احلرارة

 .درجات احلرارة يف أدىن مستويا�ا

  متغيرات المناخو  ت اإلنتاج الزراعياالرتباط بين متغيرا.ج

إنتاج الطماطم، إنتاج (املنبعثة واملتغريات  co2وجود ارتباط قوي وموجب بني متغريات كمية  

كمية و  التمور، اإلنتاج اإلمجايل، باإلضافة إىل ارتباط قوي نوعا ما بني متغريات اإلنتاج الزراعي املتبقية

co2  املنبعثة، وهذا راجع إىل عناصرco2  اليت تدخل يف مركبات عضوية خمتلفة وهي ضرورية لنمو

  . احملاصيل ونضج الثمار

متغريات اإلنتاج الزراعي و  درجات احلرارة بنيقوية نوعا ما و  نالحظ أيضا، وجود عالقة طردية

عنصر ضروري وهام يف عملية  خاصة إنتاج التمور واإلنتاج اإلمجايل، وميكن تفسري هذه العالقة كون احلرارة

الذي يساهم يف منو احملاصيل والثمار و  الرتكيب الضوئي اليت تقوم �ا النباتات واألشجار لتوفري اليخضور

  .وبالتايل زيادة اإلنتاج الزراعي

فهو يتعلق بنسبة ضعيفة جدا مبتغريات اإلنتاج الزراعي عموما ما  األمطاربالنسبة ملعدل تساقط 

عدم االعتماد على الزراعة املطرية و  هذا العتماد الفالحني على طرق الري احلديثةو  بوبعدا إنتاج احل

باستثناء بعض مزارعي احلبوب الذين يستعملون على طرق الري التقليدية وذلك لندرة املياه أو لغياب 

  .  الوسائل

  التمثيل البياني للمتغيرات.2

من ااملعلومة الكلية املقابل  %65.61ثل مي F1، نالحظ أن احملور األول 5من اجلدول رقم 

 % 13.30فيمثالن على التوايل  F3و 2F، أما احملورين = 7.17λ_1ألكرب قيمة ذاتية 

)13.309(λ_2 =  10.17و % )10.169 (λ_3 =من املعلومة الكلية.  

زر عدد احملاور اليت نعتمد عليها يف التحليل هو ثالثة حماور وذلك باالعتماد على معيار كاي

(Kaiser) أي حنتفظ فقط باحملاور اليت ترافقها قيم ذاتية اكرب من الوحدة ،)λ_i >1(.  
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من التباين الكلي فهو األفضل من حيث متثيل األفراد   78.91% (F1F2)املعلم املوضعي األول  فسري

  .% F1F3 75.78)(، ويفسر املعلم  واملتغريات

 بطمصفوفة التراالقيم الذاتية ل: 2الجدول رقم 

  
  باالعتماد على بيانات الدراسة  XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني من إعداد : المصدر

  :F1F3)(و F1F2)(يوضح تمثيل المتغيرات على المعلمين  5الشكل رقم 

من خالل التمثيل البياين نالحظ أن كل املتغريات ترتبط اجيابيا وقويا معه : F1بالنسبة للمحور األول .أ

  .  تساقط األمطارو  تاج العنبماعدا إن

حيث يتضح لنا من خالل التمثيل البياين أن متغرية إنتاج العنب ترتبط :  F2بالنسبة للمحور الثاني .ب

يف . طرديا وبقوة مع هذا احملور، كما أن متغرية تساقط األمطار ترتبط مع احملور ارتباطا متوسطا وموجبا

 .ور الثاين ضعيف جداحني جند ارتباط املتغريات األخرى باحمل

جند أن ارتباط احملور الثالث مبتغرية تساقط  5من خالل الشكل رقم : F3بالنسبة للمحور الثاني .ج

  .عكسي، ومع باقي املتغريات ضعيف جداو  األمطار قوي وموجب، ومبتغرية إنتاج العنب متوسط
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  التمثيل الباني للمتغيرات: 5الشكل رقم 

  بيانات الدراسةباالعتماد على   XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني من إعداد : صدرالم          

  تحليل المتغيرات.3

  مساهمات المتغيرات.أ

 F3و F1 ،F2مساهمات المتغيرات في المحاور : 3الجدول رقم 

 
 لدراسةبيانات اباالعتماد على   XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني من إعداد : المصدر

إن مسامهة املتغريات مهمة للغاية، حيث أن التفسري سوف يتم خيتص فقط باملتغريات اليت لديها 

  .مسامهة أكرب من املسامهة النظرية

 ).9.090=  100/11( % 9.090: املسامهة النظرية هي

إنتاج من خالل اجلدول جند أن احملور األول يتم تفسريه بشكل أساسي بواسطة اإلنتاج اإلمجايل، 

يف حني جند أن  احملور الثاين تفسره بنسبة .  co2و )التمور، البطاطا، الزيتون، الطماطم، الربتقال(

أما بالنسبة . درجات احلرارةو  األمطار املتغريات إنتاج العنب، إنتاج الربتقال، تساقط % 72.628
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يليه متغري إنتاج  % 66.372للمحور الثالث فيفسره بصفة رئيسة متغري تساقط األمطار وذلك بنسبة 

 . % 14.628العنب بنسبة 

 إحداثيات المتغيرات .ب

 F3و F1 ،F2إحداثيات المتغيرات على المحاور : 4الجدول رقم 

  
 بيانات الدراسةباالعتماد على   XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني من إعداد : المصدر

  :، حيثF3و F1 ، F2اور الرئيسية ميثل هذا اجلدول االرتباطات بني املتغريات واحمل

يرتبط طرديا مع مجيع املتغريات ماعدا إنتاج العنب، ويكون االرتباط قويا جدا مع هذه املتغريات : المحور األول

باستثناء تساقط األمطار، وبالتايل هذا احملور يرتب السنوات حسب حجم اإلنتاج حبيث تكون السنوات األكثر 

أما احملور الثاين فيتميز السنوات اليت يكون فيها حجم إنتاج البطاطا ضعيفا ومعدالت . ورإنتاجا أكثر ارتباطا باحمل

منخفضة لكل من متغرية درجة احلرارة ومتغرية حجم ثنائي أكسيد الكربون املنبعث، ومييز أيضا السنوات اليت 

  .يكون فيها إنتاج العنب مرتفعا

كون معدالت التساقط فيها جد مرتفعة باإلضافة إىل إنتاج ضعيف ميز السنوات اليت ت، للمحور الثالثبالنسبة 

  . للعنب

 المتغيرات" COS2 " مربع جيب تمام  .ج

وقيمته تبني لنا نوعية التمثيل للمتغري على . مربع جيب متام املتغري يساوي معامل االرتباط هلذا املتغري مع احملور

  .هذا احملور

 F3و F1 ،F2يرات في المحاور مربع جيب تمام المتغ: 5الجدول رقم 

 
  بيانات الدراسةباالعتماد على   XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثني من إعداد : المصدر

تساقط األمطار، أما احملورين الثاين و  كل املتغريات ممثلة جيدا على احملور األول باستثناء إنتاج العنب

  .توايل إنتاج العنب وتساقط األمطاروالثالث فيحمالن متثيال جيدا واحدا وخيص على ال
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، ومنه نوعية متثيل هذه 0.009وعلى احملور الثاين    0.97نوعية متثيل النتاج اإلمجايل على احملور األول 

  )0.979=0.009+0.97(  0.979املتغرية على املعلم األول هي 

) 0.195=0.182+0.013(كل املتغريات ممثلة جيدا على املعلم األول ماعدا متغري تساقط األمطار 

فقط، ومبا أن متغري  F1F2ومنه ال ميكن التعليق على هذه املتغرية أو إدراجها يف التحليل باالعتماد على املعلم 

  .يف التحليل  F1F3ميكننا االعتماد على املعلم  F3تساقط األمطار ممثل جيدا على احملور 

  تحليل األفراد.4

 مشاركة األفراد.أ

د مهمة للغاية، حيث أن التفسري يعتمد فقط على األفراد اليت لديها مسامهة أكرب من إن مسامهة األفرا

  .املسامهة النظرية

 ).1.81= 100/55( % 1.81املسامهة النظرية هي 

تساهم السنوات و  مشاركتها اكرب من املشاركة النظرية،) سنة(فردا  13، )2(رقم من خالل جدول امللحق 

   .يف تفسري احملور األول %  49.983بنسبة ) 2015 ،2014، 2013، 2012، 2011(

 . 1965و 1963، 1962خصوصا السنوات ، سنة 23 % 80.141احملور الثاين تفسره بنسبة 

: أمهها(سنة مشاركتها اكرب من املشاركة النظرية، وتساهم هذه السنوات  19بالنسبة للمحور الثالث، 

 .  F3يف تفسري احملور  % 82.618بنسبة ...) ،1996، 1976، 1970، 1961

  إحداثيات األفراد.ب

من بينها ارتباط قوي مع  1994سنة و  1991حىت  1961يرتبط احملور األول عكسيا مع السنوات 

 2014، 2013، ويرتبط طرديا مع باقي السنوات من بينها ارتباط قوي مع السنوات 1965و 1961السنتني 

  .2015و

 1962،1963ا جدا اجيابيا أو سلبيا مع مجيع السنوات ماعدا يرتبط احملور الثاين ارتباطا ضعيف

 .1965و

  .فريتبط ارتباطا ضعيفا  سلبيا أو اجيابيا مع مجيع األفراد F3أما احملور 

 األفراد" COS2 " مربع جيب تمام  .ج

، 1967، 1966، 2015- 2009من السنوات ممثلة جيدا على احملور األول أبرزها   % 69.09

  .2005و 1973
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ممثلة جيدا على  2002و 2000، 1997،1998، 1995-1993، 1990- 1987السنوات 

  .احملور الثاين

  . فهي ممثلة جيدا على احملور الثالث) 1996، 1992، 1991، 1986، 1976(أما األفراد 

  تلخيص.5

إسهام حيث أنه إذا كان للمتغري  F3و F1 ،F2وفًقا لتحليل املتغريات واألفراد، ميكننا وصف احملاور 

 .فإن األفراد الذين لديهم مسامهة إجيابية قوية يف احملور يتميزون بقيمة عالية يف هذا املتغري، قوي يف احملورو  إجيايب

 F3و F1 ،F2رين خصائص المحو : 6الجدول رقم 
   المتغيرات  )السنوات( األفراد

  موجب ارتباط سالب ارتباط موجب ارتباط سالب ارتباط

1961، 1962، 1964، 

1965، 1966، 1967 

2009 ،2010 ،2011 ،2012 ،

2013 ،2014 ،2015. 

 البطاطا، التمور،(إنتاج  

 الطماطم، الزيتون،

 اإلنتاج ،)احلبوب الربتقال،

 احلرارة درجات اإلمجايل،

 co2و

  

  

 F1 األول احملور

2000                 ،

2001 ،2002 

1987 ،1988 ،1989 ،1993 ،

1994 ،1995 ،1997 ،1998. 

  F2 الثالث  احملور العنب إنتاج 

  1976 ،1986 ،1991 ،1992 ،

1996  

  F3 الثالث  احملور تساقط األمطار  

  1رقم  امللحقباالعتماد على  الباحثني من إعداد : المصدر

من األكرب (على احملور األول من اليمني إىل اليسار حسب كميات اإلنتاج ) السنوات(تتوزع األفراد 

  .تتوزع على احملور الثاين من األعلى إىل األسفل حسب كمية اإلنتاج السنوي من العنبو  ،)صغرإىل األ

قوي جدا على إنتاج الطماطم، و  هلما تأثري اجيايب co2زيادة انبعاث و  إن ارتفاع درجات احلرارة

  .  أثريمها عليه سليبوتأثري اجيايب متفاوت القوة على باقي متغريات اإلنتاج الزراعي ما عدا إنتاج العنب فت

  .2010التمور يشكالن نسبة كبرية من اإلنتاج الزراعي اإلمجايل خاصة يف سنة و  إنتاج البطاطا

، 2014، 2013، 2012، 2012، 2011، 2010، 2009مييز احملور األول السنوات 

ها بارتفاع درجات التمور كما مييز و  بإنتاجها كميات كبرية من الربتقال، احلبوب، الزيتون، البطاطا) 2015

  .املنبعثة co2زيادة كمية و  احلرارة

اليت تتأثر و  بإنتاجها كميات كبرية من العنب 1965و 1963، 1962مييز احملور الثاين السنوات 

 .املنبعثة co2كميات و  عكسيا بدرجات احلرارة
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 :خاتمة

يف اجلزائر خالل الفرتة  حتليل أثر تغري عوامل املناخ على اإلنتاج الزراعيو  تقييماستهدفت الدراسة 

وهذا من خالل استخراج طبيعة وقوة العالقة العالقة بني عوامل مناخية    ،2015و 1961املمتدة بني 

اإلنتاج اإلمجايل وإنتاج أهم (اإلنتاج الزراعي و  )ثنائي أكسيد الكربونو  درجة احلرارة، تساقط األمطار(

آخر تطبيقي و  جزء نظري: قمنا بتقسيم العمل إىل جزأينولتحقيق أهداف الدراسة ). احملاصيل يف اجلزائر

حيث تناولنا يف األول أهم التعريفات باإلضافة إىل تغريات عوامل املناخ واإلنتاج الزراعة خالل فرتة الدراسة 

لتحليل املعطيات  "حتليل املركبات األساسية"ويف الثاين تطرقنا إىل اجلانب التطبيقي باستخدام طريقة 

  :املنظمة العاملية لألغذية والزراعة، حيث توصلنا إىل النتائج التاليةو  عليها من البنك الدويلاملتحصل 

حجم انبعاث ثنائي أكسيد الكربون ومعدل درجات احلرارة دالتان متزايدتان بداللة الزمن بداللة الزمن  -

  .2015إىل  1961فيحني معدل تساقط األمطار متذبذب يف الفرتة املمتدة من 

وميثل إنتاج ، رغم اإلمكانيات اليت متتلكها اجلزائر إال أن اإلنتاج الزراعي اإلمجايل يتزايد بوترية ضعيفة -

  .البطاطا والتمور نسبة كبرية منه

اإلمجايل ارتباطا طرديا  اإلنتاجو  )احلبوب الربتقال، الطماطم، الزيتون، البطاطا، التمور،(إنتاج يرتبط  -

  .ارتباطا عكسيا. ثنائي أكسيد الكربونو  احلرارة درجات وقويا مع

  .مع متغريات اإلنتاج األخرىو  يرتبط إنتاج العنب ارتباطا عكسيا مع عوامل املناخ -

التنبؤ بقيمها املستقبلية ملعرفة و  وعلى ضوء هذه النتائج ننوه إىل ضرورة دراسة تغريات عوامل اإلنتاج

باإلضافة . املعيقاتو  راعة عموما ومن مث مواجهة التحدياتاآلثار املرتقبة على اإلنتاج الزراعي وقطاع الز 

إىل ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي الذي ميثل دخل حقيقي للجزائر عن طريق وضع سياسات تنموية 

  .فعالة

  :المالحق

  مربع جيب متام األفرادو  مشاركة، إحداثيات :1الملحق رقم
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 .بیانات الدراسةباالعتماد على   XLSTAT2016باستخدام برنامج  الباحثین من إعداد : المصدر
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  :والمراجعاإلحاالت 
                                                           

اهليئة –خرفان سعد الدين، تغري املناخ و مستقبل الطاقة املشاكل و احللول، منشورات وزارة الثقافة  1

 .3، ص2009، سوريا، - العامة السورية للكتاب
2 Eingereicht An der, impacts analysis for inverse integrated 

assessments of climate change, potsdam, l’Allemangue, 2003, P 7. 
3Marquis, K.B. etal ,Summary for Policymakers: Climate Change 

2007: The Physical Science Basis ,Cambridg 

University Press, Cambridge, United Kingdom, 2007, P 34.  
4 Giec, Bilan des changements climatiques, Contribution des 

Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluation du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 

GIEC, Genève, Suisse, 2007, P 77. 
: اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول التغريات املناخية، متاحة على املوقع 5

htt://unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic.pdf  تاريخ التصفح :

28/01/2019.  
ياسني مكيو، تعثر مفاوضات التجارة العاملية وانعكاسا�ا على تطور املبادالت التجارية الدولية يف  6

وم التسيري، القطاع الزراعي، اطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل

 .2، ص2015جامعة بسكرة، 
عبد ا�يد قديء، احملاسبة الوطنية نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن  7

 .14- 13عكنون، اجلزائر، ص
8 George Edwin Fussell, Kusum Nair, George Ordish and others, 

"Origins of  agriculture", disponible sur le site: 

https://www.britannica.com/topic/agriculture”.  
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9 l. lebart, m. piron, a. morineau, statistique exploratoire 

multidimensionnelle, Dunod, Paris, 2000, 3eme éd. 
وكالة متخصصة تابعة هليأة األمم املتحدة، أنشأت يف العام : (FAO)لزراعة منظمة األغذية وا 10

  .�دف القيام بعمل دويل ملكافحة اجلوع وحتسني الظروف املعيشية 1945
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

    113300    --  111199  ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

 )سياسية  -دراسة اقتصادية(  -الواقع واآلفاق-التمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر 

  slimane.nebbar@univ-biskra.dz ، )اجلزائر(جامعة بسكرة  ،نبار سليمان

  m.bakhelili@univ-bouira.dz  ، )اجلزائر(جامعة البويرة  ، بخليلي محمد األمين

  14/03/2021: �رخي ال�رش
  :ملخص

يعترب القطاع الفالحي من أهم القطاعات االقتصادية اليت حتظى باهتمام الدول والبديل   مكونات 

 منتجة لغذائها يعترب امنها مهددا  حىت فالدولة الغري ، )البيئي ، الغذاء االقتصادي(األمن مبفهومه احلديث 

  .وان امتلكت أقوى االمكانيات العسكرية يف العامل

املناخ  ، األراضي اخلصبة( وبالرغم من توفر اجلزائر على عديد املقومات لتطوير القطاع الفالحي 

القتصادية املراد النمو وحتقيق الوثبة ا مل يستطع اال ان القطاع الفالحي، ...)القطاع اخلاص ، املالئم

خاصة بعد  ، ميكانيزمات جديدة لتحقيق ذلكو  االمر الذي تطلب البحث عن آليات ، الوصول اليها

ودخل حيز  ، الذي أسس التفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد االورويب) 1995برشلونة سنة (مؤمتر 

القطاع الفالحي وذلك يف والذي حدد العديد من جماالت الشراكة من بينها  ، 2005التنفيذ سنة 

واليت اسست آلية التمويل اليت اعتمدت من طرف االحتاد  ، املتعلقة با�ال الفالحي)29-12(الفقرات 

  .االورويب اجتاه اجلزائر لتطوير القطاع الفالحي يف اجلزائر

  .قطاع الفالحة يف اجلزائر ، القطاع الفالحي ، التمويل االورويب:الكلمات المفتاحية

  :دمةالمق

واليت تندرج ضمن  ، جزائرية -حاولت العديد من املبادرات املنطوية حتت اطار الشراكة االورو

والذي مت ضبطه باتفاق الشراكة  ، 1995متوسطية الذي تبنته ندوة برشلونة  -مسار الشراكة االورو

ته القضايا القطاع ومن أهم ها ، معاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك 2005املوقع بني الطرفني سنة 

  .الفالحي
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حيث عرفت الشراكة بني اجلزائر واالحتاد االورويب عديد اآلليات أمهها آلية التمويل االورويب لقطاع 

ومساعدة الطرف اجلزائري على التعايف من  ، الفالحة يف اجلزائر وذلك بغية النهوض بالقطاع الفالحي

اضافة اىل حماولة رفع مستوى النمو وحترير  ، الطرفنيوكذا تقريب قطاع الفالحة بني  ، مشاكل القطاع

  .القيود إلمتام املبادالت بني الطرفني  بالنسبة للمجال الفالحي

 :بناء على ما تقدم حتاول الورقة البحثية معاجلة االشكالية التالية: اشكالية الدراسة

 ماهو واقع وآفاق التمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر؟ 

  : ف الدراسةأهدا

  :من خالل هذه الدراسة سنحاول التعرف على مايلي

  التعرف على اسباب التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر ؛  -

  ابراز اهم املشاريع التمويلية االوروبية لقطاع الفالحة يف اجلزائر ؛  -

  .معرفة آفاق التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر  -

  : دراسةمنهجية ال

مت االعتماد على املنهج الوصفي  ، من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة

من خالل عرض أهم النصوص  ، التحليلي يف مجع املعطيات والبيانات واملعلومات املتعلقة مبوضوع البحث

ب التمويل االورويب وخمتلف باإلضافة إىل القيام بدراسة حتليلية ألسبا ، يف جمال التعاون بني الطرفني

  .املشاريع التمويلية االوروبية يف اجلزائر

  :ولبلوغ مقاصد البحث مت تقسيمه اىل ثالثة حماور اساسية كما يلي

  اسباب التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر: المحور االول

  .ئراملشاريع التمويلية االوروبية لقطاع الفالحة يف اجلزا: المحور الثاني

  .آفاق التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر: المحور الثالث
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  اسباب التمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر: اوال 

اال أ�ا تعترب من  ، رغم امتالك اجلزائر للعديد من املقومات اليت جتعل منها دولة فالحية بامتياز

رغم العديد من السياسات املتبعة منذ  ، ادا للغذاءالدول املصنفة يف خانة الدول االكثر استري 

اضافة اىل تكوين  ، انطالقا من االغلفة املالية اليت مت منحها يف هذا القطاع ، )االستقالل(1962سنة

 ، مراكز التكوين املهين ، اجلامعات(االالف من االطارات يف ا�ال الفالحي يف خمتلف قطاعات الدولة 

من مرحلة االشرتاكية  ، خالل التوجهيناألساسيني الذي عرفهما االقتصاد اجلزائري..)  ، املراكز املتخصصة

جعل من الطرف اجلزائري يلجأ اىل آليات  ، 1990اىل التوجه للنهج الليربايل وحرية السوق بعد سنة  ، 

الشراكة خاصة  يف اطار  ، ومن أمهها التمويل االجنيب للقطاع  ، أخرى لتحقيق تقدم يف هذا القطاع

  .يف شقه املتعلق بالقطاع الفالحي. 2005االورو جزائرية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

  :وميكن حتديد أسباب جلوء اجلزائر للتمويل االورويب لقطاع الفالحة يف جمموعة النقاط التالية

 رية رغم اعتقاد العديد من غري املختصني أن اجلزائر متلك مقومات طبيعية كب: العامل الطبيعي

حيث حتتل اجلزائر بالفعل على " ، للنهوض بالواقع الفالحي اال أن املختصني يقرون عكس ذلك

ماليني هكتار  8حوايل  ، غري أن األرض الصاحلة للزراعة حمدودة جدا ، اخلارطة رقعة معتربة

ري اذ يرتكز اجلانب الفالحي يف الشمال اجلزائ، 1"٪من املساحة الكلية3,3أي ، صاحلة للزراعة

اال أن الفرتة األخرية عرفت استغالل  ، والذي  يعترب جماال ضيقا جدا مقارنة باملساحة الكلية ، 

العديد من املناطق اليت أصبحت من بني أهم مصادر االنتاج الفالحي وخاصة يف اجلانب 

ا وهو م ، اخل....أدرار ، بسكرة ، الزراعي يف مناطق عديدة من اجلنوب اجلزائري مثل  الوادي

وذلك بعدما  ، جعل من املساحة الفعلية املمكن استغالهلا يف اجلانب الفالحي يف توسع كبري

من اجلانب و  ، توفرت االرادة سواء من اجلانب احلكومي من خالل مساعدة ومرافقة الفالحني

اخلاص وخاصة كبار املستثمرين يف ا�ال الفالحي والذي أتى بالعديد من النتائج أمهها حتقيق 

ومنه امكانية  ، عمليات التصدير الكتفاء الذايت يف بعض املنتجات ووجود مؤشرات الزدهارا

والتمويل  استثمار التطور التقين يف تطوير املناطق اليت كانت ال تعد فالحية وهذا يف اطار التعاون

 . االورويب يف بعض الشعب الفالحية
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 واجلهود  ، يل االورويب لقطاع الفالحةللتمو  ميكن اجياز األسباب السياسية:العامل السياسي

 مقارنة ببعض التجارب االقليمية أو الدولية ، ووقتا طويال  ، املبذولة اليت استهلكت أمواال كبرية 

 :2واليت سامهت يف تطور هذا القطاع فيما يلي

  من خالل  ، هذا ااىل يومن 1962مسألة االمن الغذائي اليت نالت اهتمام اجلزائر منذ سنة

 .ة حماوالت إلصالح القطاع الفالحي عد

  ما  2006بفاتورة غذائية بلغت سنة  ، تعترب اجلزائر من أوائل دول العامل املستوردة للغذاء

 .2004مليار سنة  2,4مليار دوالر مقابل  3,8يعادل 

   ختطيط صانعي القرار السياسي منذ االستقالل وتبين عدة سياسات متعددة بدءا مبرحلة

 ، )1979-1970(مث قانون الثورة الزراعية  ، ) 1970-1962(ذايت التسيري ال

السياسات الزراعية  ، )1989-1980(اجراءات التحرير وحتسني الريف والقطاع الزراعي 

اضافة اىل السياسة الفالحية يف ظل املخطط  ، 3)2006-1990(يف ظل االقتصاد احلر

 .والريفي الوطين للتنمية الفالحية وسياسة التجديد الفالحي

ما مسح بل جعل عملية  وهو ، رغم كل ماذكر من سياسات وبرامج اال أن ذلك مل حيقق االهداف

  .واقرتاح السياسات امرا حتميا التمويل االجنيب سواء ماديا أو تقنيا أو حىت املسامهة يف سن القوانني

 الفالحي هذا العامل  يعترب العامل البشري من أهم العوامل املؤثرة يف القطاع: العامل البشري

 :البشري كذلك ميكن تقسيمه اىل

 متصل تارخييا بظروف منبثقة من عامل الفالحني الذي عرف مضايقات  : اجلانب االجتماعي

كانت دوما   ، ...عدم االستقرار السياسي ، احتالل كثرية مست طبيعة حياته الريفية من

 ، تلك حيازة دائمة لعقار فالحيعائقا يف تكوين وارساء طبقة فالحية مرتبطة باألرض مت

 .4وركام معريف مكتسب عرب املمارسة املهنية للتقنيات الزراعية

 اذ يتموقع سبعة ماليني نسمة فوق االراضي اخلصبة :التوزيع اجلغرايف للسكان وكثافتهم ، 

وهو ما وقع ويقع يف  فكل منا يلمس ما يدور حوله حول اعتداء على االراضي اخلصبة

السهول  ، زائرية حيث غزت املباين على أجود املناطق الفالحية مثل متيجةاحلالة اجل

الداخلية حيث أن التوسع العمراين سواء يف الشق املتعلق بربامج الدولة املتعددة أو من 
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اضافة اىل انشاء املناطق الصناعية وكذا ، خالل التجزئات اجلديدة املتعلقة بالبناء اخلاص

  .الواليات وهو ما استهلك وعاء فالحي كبري مناطق النشاطات يف أغلب

 فأوروبا مثال ال  ، يلعب التقدم التكنولوجي دورا كبريا يف استغالل املوارد:العامل التكنولوجي

ولكن يوجد �ا أعلى مستوى إلنتاج األخشاب  ، ٪ من مساحتها1تغطي الغابات فيها سوى

االحباث واالكتشافات واملكننة الدور  حيث تلعب ، 5بالنسبة للفرد نظرا لنشاط وتقدم السكان

أو ذلك املتعلق  ، سواء املتعلق بالزراعة أو باجلانب احليواين ، الكبري يف تفعيل القطاع الفالحي

ان االحباث والتجارب الفالحية املنجزة من قبل اخلرباء الزراعيني منذ  حيث ، باملنتجات املائية

سامهتفي  ، من قبل خرباء اجلزائر بعد االستقالل وتلك اليت حتققت ، منتصف القرن العشرين 

وعملت اجلزائر على تطوير اجلانب  ، 6االستفادة من التجارب العلميةو  ، تطوير املرجعيات التقنية

 ، تربية مائيات ، رقي  ، فالحة( التقين من خالل خمرجات اجلامعات اجلزائرية يف ميادين الفالحة 

الندوات العلمية مثل امللتقيات و  ، د من املراكز املتخصصةاضافة اىل العدي...)  صيد حبري

 ، وكذا مشاريع التوأمة بني اجلامعات اجلزائرية ونظريتها من الدول االخرى ، )الدولية ، الوطنية(

اضافة اىل عمليات متويلية تدخل يف اطار الشراكة االورو جزائرية ومع باقي املنظمات االقليمية 

 .منها أو الدولية

التقنية حتتاج دائما اىل  ، السياسية ، البشرية ، يه ميكن القول ان هذه العوامل سواء الطبيعيةوعل

يف مقدمتها االحتاد االورويب وذلك  ، أو من أطراف أخرى ، سواء كان من الطرف اجلزائري ، متويل

  .لتحقيق جمموعة االهداف املسطرة بني الطرفني

 لقطاع الفالحة في الجزائر المشاريع التمويلية االوروبية:ثانيا

مث االحتاد االورويب مع اجلزائر اال أن مرحلة ما بعد  ، رغم العالقات التارخيية بني الدول االوروبية

واليت خلقت دوافع جادة لتطوير العالقة بني  ، وما نتج عنها من  متغريات جديدة  ، احلرب الباردة 

عالة وذلك لتحقيق االهداف املشرتكة يف عديد ا�االت الطرفني من الشق التعاوين اىل آليات شراكة ف

نتيجة الفوارق االقتصادية الكبرية يف الثروة  بالرغم من عدم التجانس بني اجلهتني، ومنها القطاع الفالحي

ومتوسط دخل  ، ترليون دوالر 7فهناك مشال غين يبلغ الناتج فيه حوايل ، وعالقات التبعية الداخلية فيها

وامجايل  ، وجنوب فقري ال يتجاوز دخل الفرد فيه االلف دوالر سنويا ، ألف دوالر 21حنوفردي سنوي 

الذي كانت تنتهجه ) االشرتاكي(ويف ظل ا�يار االقتصاد املوجه ، 7"مليار دوالر 598انتاج يصل اىل
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اقتصاد السوق يعترب وتبنيها  ، اجلزائر منذ االستقالل وحتول النظام االقتصادي العاملي اىل النظام الرأمسايل

توجهت  ، وبعد فرتة العشرية السوداء وتراجع أسعار النفط ، 8"مع االحتاد االورويبة دافعا قويا للشراك

اجلزائر اىل تعزيز القطاع الفالحي بعديد اآلليات من بينها آلية التمويل وخاصة االوريب منه والذي مشل 

  ):2016-2011(لتمويلية يف الفرتة وفيما يلي اهم  الربامج ا، العديد من ا�االت

 استفادت اجلزائر من برنامج  : في المجال الزراعيDIVECO1 مليون  20واملقدر ب

واستفادت منه وزارة الفالحة ، )2016حىت ديسمرب  2011جانفي (يورو واحملدد بالفرتة من 

وقد جاء ، 9ليدية اجلزائريةوكذا وزارة الصناعة والطاقة ووزارة �يئة االقليم والسياحة والصناعات التق

عن بعثة االحتاد االورويب يف اجلزائر تفاصيل  2016يف التقرير السنوي الصادر سنة 

انه ال يقتصر فقط على اجلانب املايل بل  يتعداه اىل اجلانب التقين DIVECO1برنامج

من حيث خيتص هذا الربنامج لدعم التنويع االقتصادي خارج احملروقات ويتض، واالستشاري

 :مايلي

 تقييم تكلفة االنتاج لثالث  شعب تتمثل يف انتاج احلليب ومشتقاته وكذا البطاطا واحلبوب. 

 تقييم ومتابعة استخدام منح تعليمية لرتكيب واستخدام املعلوماتية يف ا�ال الزراعي. 

 يوم تكويين خاص با�ال البيطري 58التكفل ب. 

 417020(قا ملعياردورات تكوينية لتحقيق مراقبة بيطرية وفISO/CEI (. 

  392يوم استفاد منها 305تكوين الكفاءات البشرية للوزارات السابقة الذكر من خالل 

 .موظف

  من خالل ملتقى ، زيت الزيتون -الزيتون ، التمور ، البطاطا : تطوير ثالث شعب زراعية ، 

 .شخص 30تكوين ، يوم تكويين 264اضافة اىل

  خاصة بالصناعيني يف ا�ال  55باملؤسسات و٪ ٪ خمتص30مرتبص1167استفادة

 .الفالحي من خالل التكوين عن بعد

 استفادت اجلزائر من  :في مجال الصيد البحري وتربية المائيات

واعترب برنامج مزدوج بقيمة  ، )2017ديسمرب -2013ديسمرب(للفرتة 2DIVECOبرنامج

واهلدف منه تطوير  ، مليون يورو استفادت منه وزارة الفالحة والتهيئة الريفية والصيد البحري 15

 ، وذلك لتحقيق تنمية وثبة اقتصادية وفق أطر التنمية املستدامة ، قطاع الصيد وتربية املائيات
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ق الصادر عن بعثة االحتاد االورويب سنة حيث أضاف التقرير الساب ، 10مبرافقة املصاحل املؤطرة

 :يلي ما 2DIVECOوهذا من برنامج 2016

 العمل على المركزية قطاع الصيد البحري وتربية املائيات وتعزيز اجلانب القانوين للقطاع ، 

 .وكذا تنويع ميكانزمات التأطري من خالل متابعة خمتصني

 بادرة استفادة قطاع الصيد البحري وتربية املائيات من م ENPARD اليت �دف

) خاصة الضفة اجلنوبية(للوصول اىل تنمية متوازنة ومستدامة لدول جوار االحتاد االورويب

 .وحتقيق الرشادة العامة يف القطاع الفالحي ، من خالل تنويع شروط احلياة يف الريف

  و مليون يور  1,140انشاء مركز الدراسات العليا للقضايا الفالحية واالقتصادية ب

 .لتعزيز املركز الوطين للصيد البحري وتربية املائيات

 جاء يف التقرير السنوي لبعثة االحتاد االورويب يف اجلزائر لسنة : في مجال تطوير الريف

خيص ترقية الريف  ، مليون يورو لوزارة الفالحة وتطوير الريف والصيد 10ختصيص مبلغ  2016

تلمسان يهدف اىل  ، سطيف ، األغواط ، متوشنتعني : واستفادت منه عدة مناطق يف واليات

 :ويهدف الربنامج اىل ، تنويع املصادر الفالحية احمللية

 وتشخيص اولويات املناطق الريفية ، ضمان املرافقة التقنية. 

  يورو استفادت  1,410,000حتسني النوعية واجلودة ملنتجات الفالحة بواسطة برنامج ب

 .منه نفس الوزارة

  وكذا حماولة إلرجاع النازحني ملناطقهم  ، )واملتوسطة ، الصغرية(ر يف الزراعة الريفية حتقيق التطو

 .الريفية

 يورو استفادت منه  1,450,000برنامج ب :في مجال تربية االنعام والطب البيطري

نفس الوزارة حسب نفس التقرير السابق ويتضمن حتقيق وتنويع األمن الصحي للمنتجات 

شعبة اللحوم واهلدف حتقيق منتوجات مطابقة ملعايري وخاصة  ، الغذائية

 .وامكانية تصدير منتجات اللحوم)  17025ISO/CEI(اجلودة

 انشاء خمربين لتحقيق معايري اجلودة السابقة الذكر. 

 للصحة مبسامهة املنظمة العاملية ، البيولوجية اخلاصة باللحوم انشاء خمابر لتفادي املخاطر 

)OMS (عاملية للصحة احليوانيةوكذا املنظمة ال. 
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 انشاء نظام معلومايت متطور. 

 يورو خاص بتطوير تربية النحل والذي استفادت منه  1,650,000اضافة اىل برنامج بقيمة

 .العديد من اجلمعيات الناشطة يف هذا امليدان ، اضافة اىل الوزارة

 شعبة اخلضر والفواكه اضافة اىل العديد من الربامج االخرى اخلاصة با�ال الفالحي كتطوير ، 

  ، والرعي

 واتفاقيات التوأمة مع اجلامعات اجلزائرية واملراكز اخلاصة بالبحث يف ا�االت الفالحية. 

  آفاق التمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر:ثالثا

عة على اعتبار أن التمويل االورويب يصبو اىل حتقيق أهداف خمتلفة يف القطاع الفالحي فهو بطبي 

وبالرجوع اىل نصوص اتفاقية  ، )سياسية ، اقتصادية(احلال يهدف كذلك اىل حتقيق اهداف خمتلفة ا�االت

وكذا اعتمادا على التقرير السنوي لبعثة االحتاد االورويب يف  ، الشراكة بني الطرف اجلزائري والطرف االورويب

  :فالحة يف اجلزائر من خالل التمويل االورويب يفميكن اجياز االفاق املرتقبة لقطاع ال 2016، اجلزائر لسنة 

 االفاق االقتصادية والمالية 

اال أن الشراكة يف هذا القطاع له  ، رغم أن التمويل الفالحي يقصد به متويل قطاع الفالحة

حيث ركز البيان اخلتامي لندوة برشلونة على اجلانب االقتصادي كمحدد  ، ومالية ، امتدادات اقتصادية

حيث عملت ندوة برشلونة على انشاء منطقة التبادل  ، 11املتوسطية–اسرتاتيجية الشراكة االوروبية لنجاح 

وتوسيع  ، احلر االوروبية املتوسطية والتيتهدف اىل انشاء املنطقة التبادل احلر وتسيري تداول السلع واالموال

وهذا يفرتض مسبقا بطبيعة   ،وبعث طلب تنافسي تشجعه حتسينات االنتاجية واجلودة ، نطاق االسواق

ومنه فالتمويل االورويب للقطاع الفالحي يعمل على حتسني ، 12عدم وجود عوائق يف فتح األسواق ، احلال

االنتاجية واجلودة وذلك لتسيري تداول السلع الفالحية واالموال اليت من خالهلا يتم فتح االسواق العتبار 

وفتح ا�ال الفالحي ، السلع الفالحية اىل االسواق االوروبيةأن هناك معايري ال بد من توفرها لولوج 

وذلك لتقليص اهلوة االقتصادية واملالية بني الطرفني املتشاركني باعتبار االحتاد  ، اجلزائري لالستثمار االورويب

 .االورويب ميثل أهم شريك بالنسبة للجزائر

ر االداء الفالحي سواء على املستوى ومنه حاول االحتاد االورويب متويل الربامج وذلك لتطوي

يف جماالت الزراعة الصيد البحري ) متويل -مكننة( أو على املستوى املادي ) فالحني - موظفني( البشري

 .حتسني الطب البيطري، االنتاج احليواين  ، وتربية املائيات 
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وحتسني دخول  ، التجارة اجلزائريةوتسريع عملية منو  ، وذلك لتطوير املبادالت بني اجلزائر واالحتاد االورويب

  .السلع اجلزائرية اىل السوق االوروبية

 اآلفاق التكنولوجية للتمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر 

 2DIVECOو ، 1DIVECOتعمل الربامج املتعددة للتمويل االوريب للقطاع الفالحي 

  :اىل حتقيق ما يلي ، ENPARDوكذا مبادرة 

 ومساواة مع  ولوجي يسمح بتطوير القطاع الفالحي وجعله يف نديةحتقيق مستوى تكن

 ، املنتجات االوربية وذلك للوصول اىل نوعية انتاجية يسمح هلا بالتداول مع دول االحتاد األورويب

حيث ان القطاع الفالحي رغم انه مكلف ويتميز بالصعوبة من خالل تفرع شعبه وطول 

املستهلك اال انه من القطاعات اليت ميكن االعتماد عليها  السلسة الغذائية لوصول املنتج اىل

 .13لتحقيق تنمية مستدامة

 والربامج التكوينية لتحسني القطاع الفالحي وكذا  ، االستفادة من املزيد من الرتبصات

 .استخدام تقنيات احملاضرات عن بعد

  وذلك لتحقيق نتائج  ، الرتكيز على تربية املائيات باعتبارها تطورا مستدام لقطاع االمساك

 .ومن جهة أخرى احلفاظ على التوازن االيكولوجي ، اقتصادية من جهة 

  حتقيق تطوير قطاع تربية املائيات من خالل فرق تدريبية اوروبية تزود الطرف اجلزائري

 .بالتكنولوجيات الالزمة لتحقيق الوثبة املطلوبة

 الصيد وتربية املائيات اجلزائري خبربات  تطوير نشاطات وقدرات املركز الوطين للبحث وتطوير

 .ومتويل اورويب

 توطيد أطر التعاون العلمي مع مجيع املراكز املختصة بالشعب الفالحية. 

 حتقيق االمن الغذائي باستخدام أرقى  التكنولوجيات اخلاصة بكل الشعب. 

 دي ألي تطوير نظم االتصاالت وتبادل اخلربات واملعلومات للتطوير من جهة وكذا للتص

 .طارئ بسرعة وفعالية

 حتويل املعرفة والطرق االساسية لتجعل هذا القطاع يستفيد من امتيازات الرقمنة. 

 العمل على تطوير البحث العلمي وتطوير الشبكات املعلوماتية. 
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 االفاق المختلفة االخرى  للتمويل االوروبي لقطاع الفالحة في الجزائر 

اال أن التمويل االورويب يف اجلزائر قد  ، حد ا�االت االقتصاديةرغم أن القطاع الفالحي يعترب ا

فتطور هذا القطاع يف اجلزائر  ، يكون له العديد من االعتبارات االخرى غري االقتصادية واملالية والتكنولوجية

 :يسمح للطرف االورويب بتحقيق العديد من االهداف االسرتاتيجية من خالل 

  وهو ما ينعكس على امن االحتاد االورويب( الضفتني التقليل من اهلفوة بني(. 

  ادخال حماور جديدة من خالل التمويل االورويب للقطاع الفالحي من خالل اعتماد التنمية

 .املستدامة وقضايا البيئة

  من خالل  دعم ومتويل املشاريع التنموية عن طريق  ، دعم االصالحات اجلزائرية لقطاع الفالحة

 .ض أو هباتاعانات أو قرو 

  ان جناح التمويل يف هذا القطاع وقطاعات اخرى يؤدي اىل حتكم الطرف اجلزائري يف التنمية

 ، االقتصادية ومنه تصبح اجلزائر يف منأى عن العديد من التهديدات العابرة للحدود كاإلرهاب

 ...اهلجرة الغري شرعية ، اجلرمية املنظمة 

  قطاعات أخرى يأيت يف اطار صراع  جيوسياسي لقوى ان التمويل االورويب لقطاع الفالحة و

، الصني ، كالواليات املتحدة ،  متعددة على منطقة مشال افريقيا واجلزائر باخلصوص 

 .وغريها..روسيا

  :أما آفاق اجلانب اجلزائري يف التمويل فقد ميكن حصرها يف

 تطوير قطاع الفالحة جبميع شعبه. 

 ت أخرى يف حال جناح القطاع الفالحيامكانية استفادة اجلزائر من متويال. 

 االستفادة من التجارب االوروبية يف قطاع الفالحة. 

 االستفادة من الرتبصات وامللتقيات لتطوير الكفاءات البشرية. 

  حماولة حتقيق تنمية مستدامة من خالل الرتكيز على اجلانب الفالحي. 

 وتطوير مداخيل اجلزائر من غري احملروقات ، اخلروج التدرجيي من االرتباط الريفي بعائدات النفط. 

  حماولة اجلزائر لتصدير املنتجات الفالحية سواء للطرف االورويب أو او يف العمق االفريقي أو حىت

 .يف دول اخلليج

 



  ))سياسية سياسية   --دراسة اقتصاديةدراسة اقتصادية( (   --الواقع واآلفاقالواقع واآلفاق--التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر التمويل االورويب لقطاع الفالحة يف اجلزائر 
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  الخاتمة

حيث تعترب  ، يدخل التمويل االوريب لقطاع الفالحة يف اجلزائر يف اطار الشراكة بني الطرفني

حيث أصبح حتقيق االمن مبفهومه  ، ئل جما�ة التغريات اليت صاحبت �اية احلرب الباردةالشراكة أحد رسا

ففي ظلوجود  ، صعبا مبعزل عن االرتباطات اخلارجية...)  االجتماعي ، االقتصادي ، الغذائي (الواسع 

وكذا وجود  ، ويليةارادة بني الطرفني لتحقيق تطور للقطاع الفالحي يف اجلزائر وتعزيزه باتفاقيات وبرامج مت

نية من الطرف اجلزائري لتطوير القطاع الفالحي ووضعه يف سلسلة التنمية االقتصادية وربطه بقطاعات 

لكن ال بد ، وكنتيجة لكل ما سبق يعترب التمويل االورويب احد اآلليات النهوض بالقطاع الفالحي ، اخرى

ميكن استنتاج بعض التوصيات للطرف اجلزائري يف  ومنه، للطرف اجلزائري ان يكون مواكبا هلاته التطورات

  : ما خيص التمويل االورويب لقطاع الفالحة

  ضرورة استغالل الطرف اجلزائري للتمويل االورويب يف خمتلف الشعب الفالحية استغالال جيدا وهو

 .ما يسمح بتعزيز الثقة واستقدام متويالت اضافية

 واختيار األكفاء  ، رات املعنية بالرتبصات وامللتقيات والتمويلاالبتعاد عن احملسوبية يف اختيار االطا

 .لذلك

 وكذا املراكز  ، ضرورة تركيز الطرف اجلزائري ومن خالل هذه التمويالت على تطوير املنتوج اجلامعي

 .املختصة

  حلوم خضر ، حبوب(رسم اسرتاتيجية بعيدة املدى لتحقيق اكتفاء ذايت يف امليدان الفالحي ، 

 ).أمساك ، حلوم  ،فواكه

  االهتمام بالبحث العلمي اخلاص باجلانب العلمي اخلاص باجلانب الزراعي وكذا احليواين

 ).البيطري(

  حماولة الطرف اجلزائري اكتساب الدعم للقطاع الفالحي من جهات أخرى وذلك لتحقيق توازنات

 .جيو سياسية من جهة وكذا اكتساب اكرب قدر من التكنولوجيا والتطور
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : الثاينالثاين  احملوراحملور          

    114455  ––  113311ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

  في الجزائر دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية التمويل التأجيري كأسلوب حديث لتمويل القطاع الفالحي

  sakhri__abdou@hotmail.com، )اجلزائر( جامعة عنابة، صخري عبد الوهاب

  hassinama72@gmail.com ، )اجلزائر( 01سطيف ، جامعة حسينة معاش

  14/03/2021: �رخي ال�رش
  :خصمل

�ـــدف الدراســـة إىل معرفـــة أمهيـــة تقنيـــة التمويـــل التـــأجريي يف متويـــل القطـــاع الفالحـــي يف اجلزائـــر، مـــن       

خالل معاجلة املفاهيم العامـة نظريـا حـول التمويـل التـأجريي ومتوبـل القطـاع الفالحـي، أمـا اجلانـب التطبيقـي 

التنمية الريفية والذي يعـد مـن أهـم املؤسسـات فقد حاولنا حتليل وتقييم التمويل التأجريي يف بنك الفالحة و 

اليت مارست وال تزال متارس عملية التمويـل الفالحـي، مـن خـالل السياسـات املنتهجـة مـن طـرف الدولـة يف 

هــذا ا�ــال لــدعم القطــاع، توصــلنا إىل  بعــض النتــائج وهــي أن التمويــل التــأجريي يعــد فرصــة للمؤسســـات 

جي فيما خيص املعدات واآلالت، حمدودية التمويـل التـأجريي حلداثـة ظهـوره الفالحية ملواكبة التطور التكنولو 

يف اجلزائــر، وقــدمنا توصــيات مثــل ضــرورة تشــجيع االســتثمار يف القطــاع الفالحــي، والتخفيــف مــن تكــاليف 

  .وإجراءات التمويل التأجريي املقدم للقطاع الفالحي

  .ي؛ التمويل؛ بنك الفالحة والتنمية الريفيةالتمويل التأجريي؛ القطاع الفالح: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
 The study aims to find out the importance of the technology of rental 

finance in financing the agricultural sector in Algeria, By addressing in 
theory general concepts about rental finance and the financing of the 
agricultural sector, As for the practical side, we tried to analyze and 
evaluate the rent financing in the Bank of Agriculture and Rural 
Development, which is considered one of the most important institutions 
that practiced and continues to practice the agricultural finance process, 
Through state policies in this area to support the sector, We came up with 
some of the results, which is that leasing finance is an opportunity for 
agricultural enterprises to keep up with technological advances in 
equipment and machinery, Limited rental financing as it recently emerged 
in Algeria, We made recommendations such as the need to encourage 
investment in the agricultural sector, and to mitigate the costs and 
procedures of leasing financing to the agricultural sector. 
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  :المقدمة

تعترب اجلزائر من بني الدول اليت عملت على تطوير القطاع الفالحي، وذلك ملا له مـن دور يف دعـم         

االقتصاد الوطين وزيادة النـاتج احمللـي والـتخلص مـن املشـاكل االقتصـادية واالجتماعيـة، وقدرتـه علـى حتسـني 

حظي هذا القطاع باهتمام كبري من طـرف الدولـة املستوى املعيشي وحتقيق األمن الغذائي، فمنذ االستقالل 

خاصــة يف جمــال مــنح القــروض الفالحيــة، فالدولــة ركــزت علــى اجلانــب التمــويلي وعملــت علــى تدعيمــه مــن 

خــــالل خطــــط التنميــــة االقتصــــادية واملتمثلــــة مــــؤخرا يف خمطــــط اإلنعــــاش االقتصــــادي، خمطــــط دعــــم النمــــو 

متمــثال يف  1982يف متويــل القطــاع الفالحــي ســنة واملخطــط احلماســي، فضــال عــن إنشــاء بنــك متخصــص 

، والذي عمل منـذ نشـأته علـى متويـل القطـاع الفالحـي مـن خـالل BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية 

السياسات اليت تنتهجها الدولة عن طريق ختفيض معدالت الفائدة، وتنويـع القـروض لتصـبح شـاملة وتغطـي  

كآليـة للتمويـل، ) التمويـل التـأجريي(لقـروض جنـد القـرض اإلجيـاري كافة متطلبات القطاع، ومـن بـني هـذه ا

فهو يوفر امتيازات غري موجودة يف التمويل التقليدي، كما يلعب دورا مهما يف تطوير القطـاع الفالحـي مـن 

وظهـر هـذا النـوع مـن القـروض يف بدايتـه يف الواليـات . خالل عمليات التجديد واإلحـالل وتوسـيع املشـاريع

  .األمريكية مث انتقل إىل أوروبا، واتسع التعامل به بعد ذلك ليشمل باقي دول العاملاملتحدة 

  :مما سبق تربز إشكالية الدراسة يف السؤال التايل: اإلشكالية. 1

  مامدى فعالية التمويل التأجيري في تمويل القطاع الفالحي في الجزائر               

  :يف تكمن أمهية الدراسة: أهمية الدراسة. 2

  أمهية التمويل الفالحي واملكانة اليت حيتلها القطاع الفالحي يف االقتصاد؛ -

  األمهية البالغة للتمويل التأجريي كبديل متويلي فعال أكثر من مصادر التمويل التقليدية؛ -

  .حمدودية تقنية التمويل عن طريق التمويل التأجريي يف اجلزائر والعمل على توسيعها -

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك يف احلصـول علـى املعلومـات املتعلقـة : اسةمنهج الدر . 3

باجلانب النظري وإبـراز املفـاهيم املرتبطـة باملوضـوع، وفهـم مكوناتـه وإخضـاعه لدراسـة تطبيقيـة دقيقـة وحتليـل 

  .أبعاده الروابط املختلفة بني املفاهيم

  :ة الدراسة من خالل احملاول التاليةميكن معاجلة إشكالي: محاور الدراسة. 4

  مفاهيم عامة حول التمويل التأجريي: المحور األول
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  أساسيات حول التمويل الفالحي: المحور الثاني

  .BADRدراسة وحتليل آليات التمويل التأجريي يف بنك الفالحة والتنمية الريفية : المحور الثالث

  

  يجاريمفاهيم عامة حول التمويل اإل: المحور األول

 مفهوم التمويل اإليجاري. 1

 تعريف التمويل اإليجاري. أ

عمليــة يقــوم مبوجبهــا بنكــا أو مؤسســة ماليــة أو شــركة تــأجري مؤهلــة قانونيــا لــذلك،  :التعريــف األول

بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على سـبيل اإلجيـار مـع إمكانيـة 

  .1ة الفرتة املتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأ�ا تسمى مثن اإلجيارالتنازل عنها يف �اي

، ومبوجبــــه حيــــق )مســــتأجر(والعميــــل ) املــــؤجر(هــــو اتفــــاق تعاقــــدي بــــني شــــركة التــــأجري  :التعريــــف الثــــاني

فــاق خــالل فــرتة زمنيــة معينــة، وذلــك مقابــل أقســاط دوريــة يــتم اإلت) املــأجور(للمســتأجر االنتفــاع باألصــل 

، علــى أن تتنقــل ملكيــة املــأجور يف �ايــة فــرتة العقــد إىل املســتأجر تلقائيــا أو )أقســاط التــأجري(عليهــا مســبقا 

  .2مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء املأجور خالل فرتة العقد

تـأجري  من خالل ماسبق نقول أن التمويل اإلجياري هو التزام تعاقدي بـني املـؤجر واملسـتأجر يـتم مـن خاللـه

أصــل متمثــل يف أجهــزة أو معــدات، أو آالت إنتاجيــة أو عقــارات، مملــوك للمــؤجر يســتعمله املســتأجر ملــدة 

  .معينة متفق عليها، مقابل دفع أجر حمدد

  :تتمثل خصائص التمويل اإلجياري يف مايلي: خصائص التمويل اإليجاري. ب

واملـؤجر واملـورد، حيـث يـتم اختيـار األصـل مـن  تتم عملية التمويـل اإلجيـاري بـني ثالثـة أطـراف املسـتأجر، -

  .3طرف املستأجر ويقوم املؤجر بشرائه من املورد، ويتم اجيازه وفق الشكل املوايل

  ميثل أطراف التمويل اإلجياري :01الشكل رقم 

  
والتوزيع، عمان األردن، ، النقود واملصارف واألسواق املالية، دار حامد للنشر )2004(عبد املنعم ونزار الدين العيسي: المصدر

  .126ص
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حتـــت أي ظـــرف مـــن ) املئجـــر واملســـتأجر(التمويـــل اإلجيـــاري عقـــد غـــري قابـــل لإللغـــاء مـــن قبـــل الطـــرفني  -

  ؛4الظروف

يف �ايـــة فـــرتة العقـــد تتـــاح للمؤسســـة املســـتأجرة ثـــالث خيـــارات، إمـــا جتديـــد عقـــد اإلجيـــار وفـــق شـــروط  -

  .الثالث هو عدم التجديد أو الشراء وتنتهي العالقة بينهماجديدة، وإما شراء األصل �ائيا، أو اخليار 

  أهمية التمويل التأجيري ومخاطره. 2

  :تكمن أمهية التمويل التأجريي فيما يلي: أهمية التمويل التأجيري. أ

  تقليل املبالغ اليت يسامهون �ا يف إنشاء مشروعا�م االستثمارية املختلفة؛ -

لوقـــت وزيـــادة الكفـــاءة اإلنتاجيـــة الســـتيعاب التكنولوجيـــا، واســـتبدال مـــا اختصـــار الـــزمن وتفعيـــل عنصـــر ا -

  يتقادم منها باحلديث املبتكر؛

  الوصول إىل أرقى األساليب اإلنتاجية؛ -

استخدام التمويل اإلجياري كأداة رئيسية لزيادة حصة املشـروع يف السـوق احمللـي واألسـواق الدوليـة وذلـك  -

  .على الفرص املتاحة يف السوقلزيادة يف الطلب ورفع القدرة 

تـربز عــدة معوقـات أو حتــديات يف إطـار التمويــل التـأجريي، ممــا يســتدعي : مخـاطر التمويــل التــأجيري. ب

إىل اللجوء إىل ضرورة التـأمني ضـد هـذه املخـاطر، مـن خـالل املؤسسـات املخصصـة لـذلك، وميكـن توضـيح 

  :5أهم هذه املخاطر فيما يلي

  اللتزام بالوفاء، عدم احلرص على صيانة األصل؛إفالس املستأجر وعدم ا -

  عدم تسليم األصل يف الوقت املناسب املتفق عليه وباملواصفات املتفق عليها؛ -

  .ضعف التشريعات يف البلدان النامية وضعف الدعم واالفتقار ملؤسسات متويليلة يف هذا ا�ال -

: التــأجريي تتطلــب تــدخل ثالثــة أطــراف وهــي عمليــة التمويــل: مراحــل ســير عمليــة التمويــل التــأجيري. 3

  :6وتتم عرب ثالثة مراحل أساسية). املؤجر(ومالك األصل ) املستخدم(املورد، املستأجر 

إجناز عملية الشراء ويف أغلب األحيان جيري الشراء ليس �ـدف الشـراء فقـط ولكـن شـراء : المرحلة األولى

أطـراف يف العمليـة، حيـث تشـرتي مؤسسـة التمويـل  األصل من أجـل تـأجريه فيمـا بعـج وهـذا بتـدخل ثـالث

  التأجريي األصل من املورد لتؤجره إىل املستأجر؛

تـأجري األصـل تطبيقـا لألحكـام املرتبطـة بالتمويـل التـأجريي حيـث يسـلم املـؤجر للمسـتأجر  :المرحلة الثانية

ضد املشاكل النامجة عن  األصل الذي يريده، فيمكنه من حيازته بسهولة خالل مدة التأجري ومينحه ضمانا
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حيــازة األصــل للمــؤجر، وباملقابــل ال يوجــد أي ضــمان مــن طــرف املســتأجر لتــأمني اســتعمال األصــل فيمــا 

  بعد؛

إنتهاء التمويل التأجريي عند انتهاء مدة العقد، جتـد املؤسسـة نفسـها أمـام ثالثـة اختيـارات  :المرحلة الثالثة

  :7وهي

 العقد، وبالتايل تصبح مالكة لألصل؛ استعمال حق الشراء املنصوص عليه يف -

جتديــد العقــد مــع املؤسســة املاليــة املــؤجرة، وبالتــايل التفــاوض علــى مــدة عقــد جديــد، أقســاط إجياريــة  -

 جديدة وشروط خيار الشراء؛

  .إرجاع األصل إىل املؤسسة املؤجرة -

هـــدافها  وال شـــك أن املؤسســـة املســـتأجرة ســـوف تســـتخدم اخليـــار األنســـب هلـــا والـــذي يـــتالءم مـــع أ

  .كمدى حاجتها الفعلية لألصل أو دخول معدات وأصول جديدة يف السوق أكثر تقنية وتطور

  :ومن خالل ما سبق ميكن توضيح مراحل عملية سري التمويل التأجريي من خالل الشكل املوايل

  سير عملية التمويل التأجيري :02الشكل رقم

 
Source : Jean François Gervais(2004) , les clés du leasing , édition d’organisations, 

paris, p06. 

يبني لنا الشكل السابق بدقة وتفصيل سري عملية التمويل التأجريي منذ اختيار األصل مـن طـرف 

املســتأجر إىل غايــة بدئــه يف تســديد األقســاط اإلجياريــة، والشــك أن العمليــة تنتهــي بأكملهــا يف �ايــة مــدة 

  .حد اخليارات املتاحة أمامهالعقد بتنفيذ املستأجر أل
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  أساسيات حول التمويل الفالحي: المحور الثاني

  مفهوم التمويل الفالحي ومصادره: أوال

هـــو الكيفيـــة الـــيت بواســـطتها ميكـــن احلصـــول علـــى رأس مـــال واســـتعماله يف : مفهـــوم التمويـــل الفالحـــي. 1

طتها جتميــع رأس املــال الــذي حتتاجــه القطــاع الفالحــي، أي أنــه يبحــث يف الطــرق والوســائل الــيت ميكــن بواســ

كمــــا يتمثــــل التمويــــل . 7الزراعــــة ويف أفضــــل طــــرق االســــتعمال لــــرأس املــــال يف اإلنتــــاج والتســــويقي الزراعــــي

الفالحي يف منح الفالحني املشتثمرين فرصة استغالل أراضيهم وكذلك استصـالح األراضـي الصـحراوية مـن 

بيدات واألمسدة واآلالت اخلاصـة الستصـالح األراضـي و�يئتهـا خالل قدر�م على اقتناء أنواع خمتلفة من امل

  .8وتدعيم الري الستغالل األراضي يف أكثر من دورة إنتاجية خالل السنة

  : مصادر التمويل الفالحي. 2

ـــذاتي. أ ـــل ال يقصـــد بـــه إمكانيـــة املســـتثمرة الفالحيـــة متويـــل نشـــاطها انطالقـــا مـــن مواردهـــا الذاتيـــة  :التموي

  .9ون اللجوء إىل مصادر خارجيةد) الداخلية(

تكــون القــروض الفالحيــة ســواء كانــت بنكيــة أو مــن مؤسســات ماليــة تنشــط يف : التمويــل بــالقروض. ب

نفس القطاع إما قصرية أو متوسطة األجل وقليل منها خمصص لألجل الطويل واهلدف منها متويـل احملصـول 

لالئتمــان الفالحــي أمهيــة كبــرية خاصــة يف ا�تمعــات و . واإلنتــاج الزراعــي اجلــاري واألجهــزة والعتــاد الفالحــي

إقـــراض العـــاملني القـــائمني علـــى اإلنتـــاج : الـــيت تعتمـــد علـــى الفالحـــة كمـــورد أساســـي هلـــا، ويعـــرف علـــى أنـــه

الزراعي لتسهيل ممارسة إنتاجهم، أو التوسع فيه عـن طريـق تزويـدهم بـاألموال النقديـة أو املسـتلزمات العينيـة  

  .10احملاصيل الكيماوية ملقاومة اآلفات ومدهم باآلالت الزراعية واجلرارات وحنوهاكالبذور واألمسدة و 

وهي مؤسسات حكوميـة تشـكل جـزءا مـن اجلهـاز اإلداري  للدولـة، تتـوىل احلكومـة : الدعم الحكومي. ج

ة تزويــد اإلنفــاق عليهــا وتــوفري األمــوال الالزمــة هلــا مــن املوازنــة العامــة للدولــة، ويعهــد هلــذه املؤسســات مبهمــ

املزارعني بالقروض إما كمهمة وحيدة أو كواحدة مـن املهمـات األخـرى، وضـمن برنـامج تنمـوي معـني، وقـد 

يعهــد إىل مؤسســة معينــة مبهمــة صــرف القــروض نقــدا أو عينــا، يف حــني تتــوىل مؤسســة أخــرى حتصــيل تلــك 

  .11القروض نقدا أو عينا كذلك
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  )2014-2001(تمويل القطاع الفالحي في الجزائر: ثانيا

خمطط اإلنعاش االقتصادي، خمطـط (متثل متويل القطاع الفالحي خالل هذه الفرتة يف الربامج التنموية       

، حيـــث ركـــزت يف جمملهـــا علـــى حتســـني اإلطـــار املعيشـــي وبعـــث التشـــغيل )دعـــم النمـــو واملخطـــط اخلماســـي

  .الية لكل خمططوإعادة التوازن اجلهوي، واجلدول اآليت يظهر األحجام واملخصصات امل

  األحجام المالية الموجهة للقطاع الفالحي خالل المحططات الثالثة :01الجدول رقم 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                

  
مخطط اإلنعاش االقتصادي 

)2001-2004(  

  مخطط دعم النمو

 )2005-2009(  

  المخطط الحماسي

 )2010-2014(  

  21214  4202.7  525  إمجايل االستثمارات

  1000  300  65.4  الفالحة

  % 4.71  % 7.14  % 12.46  %النسبة املئوية 

، حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري )2014-2013(عماري زهري: المصدر

  .65، أطروحة دكتوراه علوم، اقتصاد تطبيقي، جامعة بسكرة، اجلزائر، ص2009-1980ة حالل الفرت 

متثـل متويـل القطـاع الفالحـي يف إطـار : تمويل القطاع الفالحي في إطار برنامج اإلنعـاش االقتصـادي. 1

دج  مليـار 55.89حيث قدر غالفة املايل بــ  PNDAهذا الربنامج يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

وزع علــى ثــالث صــناديق مكلفــة بتمويــل مشــاريع الــدعم املســجلة . والبــاقي يوجــه إىل قطــاع الصــيد البحــري

  :باملخطط الوطين للتنمية الفالحية، وهو ما يلخصه اجلدول اآليت

  )2004-2001(هيكل الغالف المالي الموجه لدعم قطاع الفالحة  :02الجدول رقم 

  دج : الوحدة                                                                                       
  ا�موع  2004  2003  2002  2001  

  53.4  12  18.8  15.1  7.5  الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

  0.21  0  0.07  0.07  0.07  الصندوق الوطين حلماية الصحة احليوانية والنباتية

  2.28  0  1.14  1.14  0  ملخاطر الفالحيةصندوق ضمان ا

  55.89  12  20.01  16.31  7.57  ا�موع

  .66عماري زهري، مرجع سابق، ص  :المصدر

  )2009-2005(تمويل القطاع الفالحي في إطار برنامج النمو . 2

  :12مليار دج من أجل إجناز األعمال اآلتية 300مت ختصيص حوايل     

 لضبط؛تطوير املستثمرات الفالحية وا -
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 تطوير النشاطات االقتصادية الريفية وإنشاء مشتثمرات فالحية جديدة والتشجيع على اإلنتاج؛ -

 مشاريع جوارية حملاربة التصحر ومحاية تربية املواشي وتطويرها؛ -

 محاية األحواض املنحدرة وتوسيع الرتاب الغايب؛ -

  .تأطري عمليات محاية السهوب وتنميتها -

  )2014-2010(في إطار المخطط الخماسي تمويل القطاع الفالحي . 3

مليـــار دج، حيــث يـــتم صـــرف هــذا املبلـــغ يف إطـــار  1000يف إطــار هـــذا املخطـــط مت ختصــيص مبلـــغ      

مليــار دج، ويرمــي هــذا  200التجديـد الفالحــي والريفــي الـذي أكــده رئــيس الدولــة وهـو مــا يقــدر ســنويا بــ 

  :13الدعم إىل

اإلبقاء على األثر التحفيزي اهلام لتسعريات مجع القمح والشعري والبقول واحلليب لفائدة املنتجني،  -

 وهي كلها منتجات يراهن استريادها امليزان التجاري ويضعف األمن الغذائي للبالد؛

رتاوح متويل ترسانة من التدابري الرامية إىل دعم تنمية النشاطات الزراعية من خـالل إعانـات ماليـة تـ -

�دف اقتناء البذور واألمسدة وتطوير تربيـة احليوانـات بكـل فئا�ـا وكـذا غـرس % 30و% 20بني 

 األشجار واقتناء آالت زراعية وجتهيزات جلمع املنتوج وحتويله؛

  .''رفيق'' حتمل أعباء القرض الفالحي  -

  التنمية الريفية دراسة وتحليل آليات منح التمويل التأجيري في بنك الفالحة و : المحور الثالث

   BADRإجراءات التمويل التأجيري في بنك الفالحة والتنمية الفالحية : أوال

السسـعر، التسـليم، الضـمان (خيتار العميل من املورد العتاد الذي حيتاجـه ويتفـاوض حـول شـروط شـرائه . 1

وليـة باإلضـافة إىل وثــائق ، ويتقـدم للبنـك بطلـب التمويـل لشـراء العتـاد مـدعوما بـالفواتري األ....)مابعـد البيـع

  أخرى يطلبها البنك؛

بعــد دراســة ملــف التمويــل مــن مجيــع اجلوانــب، ويف حالــة موافقــة اهليئــات املختصــة ميــنح البنــك التمويــل . 2

للعميـل مببلــغ الفــواتري األوليــة، حيــث يشــرتي العتــاد باسـم البنــك بالشــروط املتفــق عليهــا بــني املــورد والعميــل، 

سـتالم وتركيـب العتـاد والقيـام بكـل اإلجـراءات اإلداريـة مث يوقـع العميـل علـى سـندات يوكـل البنـك العميـل ال

ألمـر مببلـغ اإلجيــار املتفـق عليــه، حيـث حيــدد اإلجيـار الـدوري بإضــافة هـامش ربــح مقبـول مــن الطـرفني لقيمــة 

  شراء األصل؛
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ل البنـك لصـاحل العميـل علـى عند �اية عقد التأجري وشريطة تسديد كافـة اإلجيـارات املتفـق عليهـا، يتنـاز . 3

  األصل مقابل الدينار الرمزي وهذا يف حالة التأجري املنتهي بالتمليك؛

  :إذا تعلق األمر بالتأجري التمويلي مع حق الشراء فهناك ثالث حاالت. 4

  يرجع العميل األصل إىل البنك؛ -      

  يشرتي العميل األصل بقيمته املتبقية؛ -      

ك والعميل على إعادة جتديد عقد التأجري ملدة جديدة ويف هذه احلالة يتفق الطرفان على يتفق البن -      

  .شروط العقد من جديد

  خطوات عملية اإليجار في بنك الفالحة والتنمية الريفية :03الشكل رقم 

  
  استنادا لوثائق املؤسسة :المصدر                                    

تمويل التـأجريي يف بنـك  الفالحـة والتنميـة الريفيـة تـتم عـرب جمموعـة مرتابطـة ومتشـابكة إن عملية ال         

مــن اخلطــوات املتكاملــة مــع بعضــها الــبعض، حيــث يقــوم العميــل بتقــدمي ملــف االســتفادة للبنــك، مث يتعامــل 

ة لإلجيـار، والـيت مباشرة مع املورد ومع اجلزائرية لإلجيار كذلك، حيث يقوم املورد بإصدار عقد شراء للجزائريـ

تقــوم بــدورها بشــراء املعــدات الالزمــة مــن طــرف املــورد بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مث يقــوم البنــك بتمويــل 

املستأجر من خالل االتفاق على عقود موسومة بشروط حمددة، يف األخـري يقـوم املـورد بوضـع املعـدات حمـل 

  . الفالحة والتنمية الريفيةاإلجيار حتت خدمة العميل النهائي بتمويل مباشر من بنك 
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   BADRتقييم آليات التمويل التأجيري للقطاع الفالحي في بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثانيا

يعترب التمويل التأجريي آلية من آليات القروض الـيت مينحهـا بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة للزبـائن، مـن      

ويوضــح . BADRالتـأجريي يف بنــك الفالحـة والتنميــة الريفيـة  خـالل هـذه الســمة سـنقوم بتقيــيم التمويـل

  اجلدول املوايل أشكال التمويل التأجريي املتعامل �ا حسب مسامهة البنك

  أشكال التمويل التأجيري المتعامل بها حسب مساهمة البنك :30الجدول رقم
  النسب املئوية للملفات املقبولة  )كيلو دج( BADRمسامهة بنك   

  %12.06  106 845  التأجريي لآلالت الفالحيةالتمويل 

  %0.69  6 070  التمويل التأجريي اخلاص بإعادة جتديد احلصادات

  %87.25  772 862  التمويل التأجريي اخلاص بالتعاونية الفالحية

  تقارير بنك الفالحة والتنمية الريفية :المصدر

  ل �ا حسب مسامهة البنكخمطط يبني أشكال التمويل التأجريي املتعام : 04الشكل رقم

  
 BADRمن إعداد الباحثني باالستناد على وثائق من بنك  :المصدر

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن حجم التمويل املمنوح من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية        

 12.06سبته على شكل متويل تأجريي لآلالت الفالحية ضئيل مقارنة مع باقي التمويالت حيث بلغت ن

بينمـا حجـم التمويـل اخلـاص بتجديـد احلصـادات فهـو ضـئيل جـدا مقارنـة مـع التمويـل التـأجريي اخلــاص % 

  %.87.25بالتعاونية الفالحية حيث قدرت نسبة املسامهة بـ 

تسـعى الدولـة جاهـدة لتطـوير الفالحـة ولـذلك قامـت : التمويل التأجيري وقرضي التحـدي والرفيـق: ثالثا

  .يق والتحدي وهذا لتلبية احتياجات الفالحني وحل املشاكل التمويلية لهبطرح قرض الرف
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يعــد قــرض الرفيــق مــن أفضــل الســبل الــيت مــن خالهلــا جســدت الســلطات العموميــة دعمهــا للقطــاع        

  .الفالحي، فهو قرض مومسي يقدمه البنك للفالح لتمويل نشاطه الفالحي املومسي خالل سنة

رض قــرض اســتثماري مــدعم ميــنح إلنشــاء املســتثمرات الفالحيــة اجلديــدة وتربيــة قــرض التحــدي هــو قــ       

املواشــي ســواء تلــك املســتثمرات الفالحيــة اململوكــة للخــواص أو التابعــة لألمــالك اخلاصــة للدولــة، وهــو قــرض 

  ).سنة 15إىل  8من (طويل األجل 

  مقارنة بين التمويل التأجيري وقرضي التحدي والرفيق :04الجدول رقم 

  BADRنسبة مسامهة  BADRمسامهة   عدد ملفات املقبولة  

  %13.48  885 777 000  86  التمويل التأجريي

  %56.94  3 740  054 673  2 087  قرض الرفيق

  %29.58  1 943  122 059  129  قرض التحدي

  تقارير بنك الفالحة والتنمية الريفية :المصدر

ت املقبولـــة اخلـــاص بقــرض الرفيـــق مرتفعـــة مقارنـــة مـــع مــن خـــالل اجلـــدول نالحـــظ أن عــدد امللفـــا           

ملـف، أمـا فيمـا خيـص التمويـل  129ملف يليها قرض التحدي بــ  2 087القروض األخرى حيث بلغت 

  .ملف 86التأجريي فقد بلغت عدد امللفات املقبولة 

  :وض جندأما عن نسبة مسامهة بنك الفالحة والتنمية الريفية يف كل قرض من هذه القر            

حتتل مسامهة بنك الفالحة والتنمية الريفية يف قرض الرفيق احلصة األكرب حيث يساهم البنك بنسبة         

، بينمــــا نســــبة املســــامهة يف التمويــــل التــــأجريي كانــــت % 29.58، يليهــــا قــــرض التحــــدي بـــــ % 56.94

13.48 .%  

لتــأجيري فــي بنــك الفالحــة والتنميــة اإلجــراءات التحســينية المطلوبــة لترقيــة خــدمات التمويــل ا: رابعــا

يف ظل الصعوبات اليت يواجهها بنك الفالحة والتنمية الريفية املتمثلة أساسـا يف االفتقـار إىل رؤوس  :الريفية

  .األموال لتغطية التمويل الالزم للمشروعات، فإنه يتوجب عليه إجياد حلول وآليات لرتقية كفاءة التمويل

  خدمات التمويل التأجيري الحلول المقترحة لترقية. 1

على الرغم أن البنوك ال تستطيع أن تقوم بنفسها مبباشرة النشـاط التـأجريي إال أ�ـا ميكـن أن تلعـب دورا  -

  أساسيا باملسامهة يف إنشاء ومتويل الشركات املتخصصة يف عملية التأجري؛

وب التمــويلي اجلديــد الــذي يعتــرب ضــرورة تعــديل األنظمــة احملاســبية والتشــريعات القانونيــة وفــق هــذا األســل -

  حقا إضافة خالصة لفنون التمويل؛
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القــدرة علــى تقيــيم دراســات اجلــدوى االقتصــادية والفنيــة الــيت يتقــد �ــا املســتأجرون لتمويــل األصــول، أي  -

ضرورة تـوفر اخلـربة الفنيـة الـيت تتعلـق بطبيعـة وخصـائص األصـول والدرايـة الكافيـة يف التعامـل مـع املسـتأجرين 

ملتعثــرين ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو االئتمانيــة واإلملــام الكــايف بقــوانني الضــرائب ونظــم احملاســبة واجلمركــة ا

  .السائدة

  آليات ترقية كفاءة عمليات التمويل التأجيري في بنك الفالحة والتنمية الريفية. 2

حلديثــة الــيت تســاعد علــى ترقيــة إن عمليــات التمويــل التــأجريي هامــة جــدا وتعــد أحــد آليــات التمويــل ا      

النشــــاطات مبختلــــف أنواعهــــا، وتعزيــــز االســــتثمارات مبختلــــف توجها�ــــا وفروعهــــا، خاصــــة إذا تعلــــق األمــــر 

باالســتثمار يف القطــاع الفالحــي الــذي يعــد قطاعــا اســرتاتيجيا بالنســبة للدولــة، ملــا لــه مــن أمهيــة قصــوى يف 

لتنمية الريفيـة أخـذ علـى عاتقـه جـزءا مـن هـذا التوجـه، حيـث وبنك الفالحة وا. حتقيق األمن الغذائي وتعزيزه

يقوم بعمليـات التمويـل التـأجريي للقطـاع للنشـاطات املتعلقـة بالقطـاع الفالحـي، كونـه أحـد البنـوك التجاريـة 

املتخصصــة يف هــذا ا�ــال، ولكــن كفــاءة العمليــات وسالســة اآلليــات تعــد ضــعيفة مقارنــة بــالبنوك التجاريــة 

  .جة لنفس التوجه يف تعزيز عمليات التمويل التأجريياألخرى املنته

هلــذا فــإن بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة مطالــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى برتقيــة كفــاءة عمليــات         

التمويل التـأجريي، وهـذا مـن خـالل االلتـزام حبزمـة مـن اإلجـراءات الـيت �ـدف يف جمملهـا لرتقيـة كفـاءة وأداء 

  .إلدارية والتمويلية والتسويقيةالبنك من الناحية ا

فمــن الناحيــة اإلداريــة جيــب علــى البنــك االلتــزام مبعــايري احلوكمــة الرشــيدة يف اإلدارة، وترقيــة التواصــل         

  .اإلداري وتقليل العراقيل البريوقراطية اإلدارية اليت تعرتض الكثري من العمالء

الفالحـة والتنميـة الريفيـة تـوفري كـل اإلجـراءات الضـرورية  أما من الناحية التمويلية، فيجب على بنـك        

  .لتسهيل عمليات احلصول على القروض، وخاصة الرقمنة والعمل اجلواري املباشر مع الفالحني

أمــا خبصــوص اجلانــب التســويقي، فهــو األهــم يف نظرنــا كــون كــل اخلــدمات الــيت تقــدمها البنــوك هــي         

بشـكل يعتمـد علـى اإلجـراءات احلديثـة يف هـذا ا�ـال، خاصـة نشـاطات عبارة عن منتجات جيب تسـويقها 

الـــرتويج هلـــذه احلـــزم مـــن اخلـــدمات املتعلقـــة بالتمويـــل التـــأجريي وتوعيـــة الفالحـــني بأمهيتهـــا يف تعزيـــز النشـــاط 

الفالحـــي، وكــــذلك ختفـــيض نســــب الفوائـــد إىل حــــدودها الـــدنيا، وكــــذلك فـــتح شــــبابيك خاصـــة بالتمويــــل 

 .يغ التشاركية يف إطار عمليات التمويل بالصيغ اإلسالميةالتأجريي ذو الص
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  : خاتمة

أصــبح القطــاع الفالحــي يلعــب دورا هامــا أساســيا يف معظــم اقتصــاديات العــامل، ســواء علــى املســتوى       

االقتصــادي أو مــدى مســامهته يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل، وكــذا قدرتــه علــى رفــع مســتوى العمالــة والتخفيــف 

لبطالة مبختلف أشكاهلا، ولكن رغم أمهية هذا القطاع اقتصاديا واالهتمـام الـذي يلقـاه مـن طـرف من حدة ا

الدولة تبقى هناك عدة عوائـق تواجـه هـذا القطـاع، ولعـل مـن أبـرز هـذه العوائـق هـي مشـكلة التمويـل، وأمـام 

فقـد عملـت الدولـة عجز أسـاليب التمويـل التقليديـة وعـدم قـدر�ا علـى احتـواء متطلبـات القطـاع الفالحـي، 

بصـــفتها الوصـــية علـــى هـــذا القطـــاع ومـــن خـــالل النصـــوص القانونيـــة إىل اســـتحداث صـــور متويليـــة جديـــدة 

  .للقطاع

فالتمويل التأجريي كتقنية جديدة للتمويل من بني األساليب اليت عملت الدولة على توجيهها للقطاع       

تكفــل كلهــا خاصــة املتعلقــة باألصــول الثابتــة،  الفالحــي، فمــن خاللــه ميكــن جتــاوز بعــض الصــعوبات إن مل ت

  .كاآلالت مثال، فمن خالله يتم جتديد اآلالت وتتم كذلك عملية اإلحالل وتوسيع املشاريع

  :التوصل إىل جمموعة من النتائج ميكن ذكرها يف النقاط التالية مت: النتائج. 1

حي ملـا لـه مـن مزايـا تعـود علـى كـل يعد التمويل التأجريي أحد أهم املصادر التمويلية للقطاع الفال -

 أطراف العقد؛

ومالـك ) املسـتخدم(املـورد، املسـتأجر : عملية التمويل التأجريي تتطلب تـدخل ثالثـة أطـراف وهـي -

 ؛)املؤجر(األصل 

 تدخل الدولة يف عمليات متويل القطاع الفالحي من خالل عمليات التمويل؛ -

ـــة ملواكبـــة التطـــور التكنولـــوجي فيمـــا خيـــص يعتـــرب التمويـــل التـــأجريي كفرصـــة للمؤسســـات الفالح - ي

 املعدات واآلالت وبذلك يتطور اإلنتاج والذي يعود باآلثار اإلجيابية على التنمية االقتصادية؛

يتحمــل املســتأجر مجيــع التكــاليف اخلاصــة باملعــدات واآلالت مثــل الصــيانة والتــأمني بــدال مــن أن  -

 ؛)البنك(يتحملها املؤجر

يقية تبني لنا أن التعامل بالتمويل التأجريي ضئيل جدا مقارنة مع القروض من خالل الدراسة التطب -

 ؛)الرفيق والتحدي(األخرى

يبقـــى التمويـــل التـــأجريي تقنيـــة حمـــدودة االســـتعمال يف اجلزائـــر رغـــم االصـــالحات االقتصـــادية الـــيت  -

  .تشهدها
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  :التوصيات. 2

 ضرورة التشجيع على االستثمار يف القطاع الفالحي؛ -

 ن تكاليف وإجراءات التمويل التأجريي املقدم للقطاع الفالحي؛ التخفيف م -

 .على اجلهات الوصية تشجيع العمل بالتمويل التأجريي -
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تسعى هاته الدراسة لتسليط الضوء على تأثري حجم القروض املصرفية ككل على اإلنتاج الفالحي 

) قصرية، متوسطة وطويلة األجل(يف اجلزائر، من خالل استخراجاألثر الفعلي الذي حتدثه القروض ككل 

نبايت؛ إنتاج الرتبية احليوانيةيف اجلزائر للفرتة على إنتاج أبعاد واحلدات اإلنتاجية للقطاع املتمثلة يف اإلنتاج ال

يف شكل معادلة إحصائية باالعتماد بيانات  ) تربية احليوانية( 2011 \ 2013حىت  1962الزمنية من 

  ). نسبية( كمية

متويل القطاع الفالحي، االئتمان الفالحي، القروض املصرفية، اإلنتاج النبايت، الرتبية : المفتاحية الكلمات

  .يوانيةاحل

Abstract:  
This study seeks to shed light on the impact of the volume of bank 

loans as a whole on agricultural production in Algeria, by extracting the 
actual impact of loans as a whole (short, medium and long-term) on the 
production of the dimensions and production units of the sector represented 
in plant production; animal husbandry production in Algeria for the period 
Time from 1962 to 2013/2011 (animal husbandry) in the form of a 
statistical equation based on quantitative (relative) data.  
Key words: agricultural sector financing, agricultural credit, bank loans, 
plant production, animal husbandry. 

  :المقدمة

فهو حيقق هلا السيادة السياسية واحلرية . حيتل القطاع الفالحي مكانة مهمة ضمن أولويات الدول 

يف قرارا�ا اخلارجية، أي ضمان تنميته وحتقيق تطور القطاع الفالحي ميكنها من حتقيق العيش الكرمي 

هاته املكانة ألزمت . ية لدول العامللشعو�ا وفرض مكانتها وقرارا�ا بني باقي الدول فهي تلغي مبدأ التبع

من خالل تقدمي . الدول بإلقاء مسؤولية تطويره وتنميته ومتويله على وحدا�ا املالية املتمثلة يف البيئة املصرفية
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حيث عمدت املصارف على متويل . خدمات مالية متكن الفالح من القيام مبهامه على أفضل شكل

تأيت هاته الدراسة ملعرفة األثر الفعلي .  القروض املصرفية املوجه لهالقطاع الفالحي من خالل التنويع يف

واحلقيقي اليت تلعبه القروض املصرفية يف الرفع من إنتاج القطاع الفالحي، وملعاجلة هاته الدراسة قمنا بطرح 

  : اإلشكالية الرئيسة التالية

  حي في الجزائر؟ما مدى مساهمة القروض المصرفية في الرفع من إنتاج القطاع الفال

  :وتندرج حتت اإلشكالية الرئيسة جمموعة من األسئلة الفرعية التالية

  هل تساهم القروض املصرفية يف الرفع من اإلنتاج النبايت يف اجلزائر؟ 

  هل تساهم القروض املصرفية يف الرفع من إنتاج الثروة احليوانية يف اجلزائر؟ 

  :فرضيات التاليةولإلجابة على هذه األسئلة قمنا بطرح ال

  :الفرضية الرئيسية

تساهم القروض املصرفية يف الرفع من إنتاج القطاع الفالحي يف اجلزائر بشكل فعال ومبدى متباين 

  .بني أبعاد وحداته املكون منها

  :الفرضيات الفرعية

 تساهم القروض املصرفية يف الرفع من اإلنتاج النبايت يف اجلزائر. 

 الرفع من إنتاج الثروة احليوانية يف اجلزائرتساهم القروض املصرفية يف . 

 : أهمية البحث

تكمن أمهية الدراسة يف توضيح الدور اهلام الذي تلعبه القروض املصرفية يف تزويد القطاع الفالحي 

باملوارد الكافية لتمويل احتياجاته، أي تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه القروض املصرفية يف  رفع 

 2013ج القطاع الفالحي املتمثلة اإلنتاج النبايت، الثروة احليوانية منذ االستقالل إىل سنة وحدات إنتا 

  .بالنسبة الثروة احليوانية 2011بالنسبة لإلنتاج النبايت، وإىل سنة 

 :أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث يف إبراز الدور الذي تلعبه القروض املصرفية يف الرفع من إنتاج القطاع  

أما اهلدف الرئيسي للدراسة يتمثل يف استخالص واقع واسرتاتيجيات تطوير إنتاج . حي يف اجلزائرالفال

القطاع الفالحي يف اجلزائر يف ظل املشاكل والصعوبات اليت تواجه الفالح املقرتض كعجزه عن الوفاء 

  .بديونه باالعتماد على نتائج الدراسة
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 : أسباب اختيار الموضوع

سي يف اختيارنا هلذا املوضوع هو التوجه السياسي واالقتصادي والتشريعي للدولة يتمثل السبب الرئي

الرفع من معدل منو إنتاجية القطاع الفالحي ورها�ا عليه كبديل لقطاع احملروقات، واعتمادها  من أجل

  . على القروض املصرفية كمصدر رئيسي لتمويل القطاع

 :حدود البحث

والتأكد من صحة الفرضيات بدقة والوصول إىل نتائج حقيقة تدعم �دف االقرتاب من املوضوعية  

بغية الوقوف على مدى : متثل البعد الزمين.الباحث يف هذا ا�ال من الفهم الواضح وقبول نتائج البحث

 51اعتمدنا فرتة زمنية تقدر ب . املسامهة احلقيقة للقروض املصرفية يف الرفع من إنتاج القطاع الفالحي

. سنة لكل من قطاع احليواين وصيد األمساك 49و.  لإلنتاج النبايت) م2013 – 1962(سنة من 

إسقاط الدراسة : سنة؛ البعد املكاين 51وكذلك بالنسبة حلجم القروض املصرفية املمنوحة وذلك لفرتة 

ه من تنوع وما متلك. اجلزائر باعتبارها أكرب بلد عريب وإفريقي من حيث املساحة على بعد مكاين، مت اختيار

  .التضاريس

 : خطة الدراسة

  :ثالثة حماور من أجل حتقيق أهداف الدراسة واالجابة على مشكلتها ميكن تقسيمها إىل

 مفاهيم متهيدية؛ -

 التعريف مبتغريات الدراسة؛ -

 .اختبار الفرضيات -

  

 مفاهيم تمهيدية: المحور األول

انية االستعمال املزدوج هلذه يتضمن شرح بعض املصطلحات اليت تعترب جوهر البحث نتيجة إمك

  .املفردات، لتعبري على معىن واحد

ولتوضيح معىن االختالف بينهما وجب إيضاح معاين  :االئتمان الفالحي والتمويل الفالحي - 1

االئتمان، االئتمان املصريف، التمويل : ثالثة مصطلحات تستخدم لتعبري عن معىن واحد وهي

  .والقروض
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 توفري السلع واخلدمات مقابل مدفوعات مؤجلة وليس مدفوعات  هو نظام يتم فيه :االئتمان

عندما يكون املشرتي مشروعا . حالية، وقد يقوم البائع أو املصرف أو شركات التمويل بتوفري االئتمان

جتاريا يعرف االئتمان يف هذه احلالة باالئتمان التجاري، أما حينما يكون فردا فيعرف باالئتمان 

 االستهالكي؛

 هو عملية مصرفية توفراملال الالزم للعمالء عن طريق منح القروض أو : ان المصرفياالئتم

 1؛وليس مطلوبا على املصارف أن تقرض ما متلكه. متكينهم من السحب على املكشوف

 كلمة متويل تعين احلصول على املال الالزم لالستثمار بغض النظر عن مصدره إن كان من :التمويل

 2ويل الذايت أو املساعدات؛خالل االقرتاض أو التم

 يعين تسليف املال لتشغيله يف اإلنتاج أو االستهالك،يقوم على عنصرين أساسني مها :القروض 

 الثقة

ميكننا بناء على املعارف السابقة القول من أن أساس التمويل تدبري املال من مصادر داخلية 3.املدةو

ملصرف الذي مينحه إما يف شكل قرض أو وأخرى خارجية كاللجوء للحصول على ائتمان من طرف ا

وهنا يتضح لنا الفرق جليا بني االئتمان الفالحي والتمويل الفالحي، فهذا .سحب على املكشوف

التمويل الفالحي حيتوي على معىن االئتمان الفالحي باإلضافة إىل  4.األخري أمشل من االئتمان الفالحي

داخلي أو خارجي يف شكل (زم بغض النظر عن مصدره معاين أخرى، فهو يعين احلصول على املال الال

    ).ائتمان مصريف

يعمل متويل القطاع الفالحي على احلد من الفقر وحتسني أوضاع :مفهوم التمويل القطاع الفالحي - 1 -1

صغار الفالحني املهددين باالبتعاد عن املسار العام لعمليات التنمية السائدة يف األقاليم الريفية من 

فهو مينح للفالحني املستثمرين فرصة استغالل أراضيهم، وكذلك 5.قدمه من خدماتخالل ما ي

استصالح األراضي الصحراوية من خالل قدر�م على اقتناء أنواع خمتلفة من املبيدات واألمسدة واآلالت، 

ل يعترب التموي6.خاصة�يئتها وتدعيم الري الستغالل األراضي يف أكثر من دورة إنتاجية خالل السنة

نظرا لدوره اهلام يف النهوض بالقطاع الفالحي  7الفالحي أحد قوى الدفع الرئيسية للنمو االقتصادي،

. وذلك من خالل خمتلف التجارب اليت متت يف الكثري من الدول املتقدمة اليت حققت االكتفاء الذايت

فهو يعمل على احلصول  8.وبالتايل فإنه يساهم إجيابا يف النمو االقتصادي الكلي ويدفع بعجلة التنمية
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وحتسني مستوى املنتجات الفالحية وتطويرها، ويساهم يف رفع  على األموال الالزمة للعملية الفالحية

  9.التكنولوجيا اخلاصة باألدوات والعدد وغريها من مستلزمات الفالحية

داخل اليت جيب إن توفري مقادير مناسبة من التمويل املخصصة لتمويل القطاع الفالحي ميثل أهم امل

  .فهو عصب العملية االستثمارية.أن تعمل من أجلها جهود الدول

االئتمان الفالحي البنكي هو عبارة عن أموال يستدينها الفالح من : مفهوم االئتمان الفالحي - 2 -1

ويتمثل الغرض من االئتمان . البنك مع التعهد بردها إليه ودفع فوائد عنها إىل أن حيني موعد ردها

ي يف حتقيق التوسع األفقي والرأسي يف القطاع الفالحي؛ وحتقيق أعلى معدالت التنمية الفالحية الفالح

التخطيط بعيد املدى الذي يتضمن حتقيق " حيث تعرف التنمية الفالحية على أ�ا  10.يف ا�تمع

استغالل املوارد أهداف إسرتاتيجية ترتكز يف نقطتني أوهلما حتقيق االكتفاء الذايت الغذائي وثانيهما حث 

قد ميتد االئتمان الفالحي ليشمل األموال اليت يشرتي �ا الفالح  11".املتاحة مبا حيقق تعظيم العائد منه

حيوانات اجلر واملاشية واملسكن واألثاث واحلظائر واآلالت وكل ما يلزم اقتناءه أو لالستعانة به يف حياته 

راعة فحسب بل لتحسني املستوى االقتصادي أي االئتمان هو إقراض ليس بغرض الز . اليومية

  12.للمقرتض

إن االئتمان املصريف للقطاع الفالحي جيب أن ): الخصائص الذاتية(طبيعة االئتمان الفالحي  1 - 2 -1

  :يراعي اخلصائص الذاتية هلذا القطاع من حيث

 الطبيعة االحتمالية واملتغرية لإلنتاج والدخل واألسعار الفالحية؛ 

 ت الفالحية الصغرية باإلضافة إىل تعدد األشكال القانونية لالستغالل وتنوع عالقات تعدد االستغالال

اإلنتاج الفالحي واليت تبدأ من جمرد االستغالل إىل اإلجيار باملشاركة مث اإلجيار النقدي بالطبع فإن ذلك 

 يثري مشكلة حتديد املستفيد من االئتمان وضمان القروض ونوعيتها؛

  االئتمان التقليدي واملرابني اليت تعترب أقرب اجتماعيا إىل الفالح من جهة وخطورة تواجد قطاعات من

 البريوقراطية املالية للمؤسسات املالية والتعاونية من جهة أخرى؛

  تنوع االئتمان الفالح من ائتمان لتمويل اإلنتاج والتسويق وإصالح األراضي وحتسني الرتبية ومرافق

 احليوان والصناعات الفالحية؛ الفالحية واحلدائق وتربية

  املستوى املتخلف من التكنولوجيا الفالحية وضرورة امتداد االئتمان الفالحي إىل امللكية واملرافق

  .األساسية
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نتطرق فيه إىل مصادر احلصول على عينة الدراسة والفرتة  التعريف بمتغيرات الدراسة:المحور الثاني 

  .الزمنية

يتمثل املتغري التابع يف هذه الدراسة يف إنتاج القطاع الفالحي  ابعالتعريف بالمتغير الت 2-1

تتكون عينة الدراسة من قطاع احلبوب؛ البقول اجلافة؛ زراعات البقول يف السباخ؛ : اإلنتاج النباتي:بأبعاده

قدير اشتملت عينة الدراسة يف ت: قطاع الثروة الحيوانيةالزراعات الصناعية؛ احلمضيات؛ الزيتون؛ التمور؛

 .أن، املعز، اخليول واجلمالاحليوانية على كل من البقر، الض تطور إنتاج الثروة

أما سنة . Office National des Statistiquesيتمثل مصدر احلصول على املعلومات يف موقع 

  .مت أخدها من الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية 2013و 2012

سابقة بالكمية اإلنتاجية بالقنطار وليس بالقيمة النقدية حلجم أخذ مقدار اإلنتاج النبايت ال

اإلنتاج وهذا للمعرفة مدى املسامهة احلقيقة للقروض املصرفية يف الرفع من إنتاج القطاع الفالحي؛ مثال 

نفرض أن حجم القروض املصرفية املمنوحة لتمويل منطقتني بنفس املميزات من مساحة األرض : توضيحي

دج ومتثل  200د العاملة وحجم اجلهد إىل نفس الظروف املناخية وطبيعة الرتبة قدر ب إىل حجم الي

قنطار للمنطقة الثانية يف حني أن سعر الوحدة  40قنطار، و 50إنتاج الفالحي يف املنطقة األوىل ب 

 7قدر ب دج أما سعر الوحدة الواحدة من إنتاج املنطقة الثانية  5الواحدة من إنتاج املنطقة األوىل ب 

 أي أن ناتج مسامهة القروض املصريف يف إنتاجية القطاع الفالحي يف املنطقتني يقدر ب . دج

  دج 250=  5×  50

  دج 280=  7×  40

القراء ملسامهة القروض من خالل القيمة النقدية لإلنتاج الفالحي يقر مبدى املسامهة أو األثر املرتفع 

فحني . من إنتاجية القطاع يف املنطقة الثانية مقارنة باملنطقة األول الذي أحدثته القروض املصرفية يف الرفع

أن إنتاجية القطاع الفالحي يف املنطقة األول أكرب من املنطقة الثانية أي أن أخذ إنتاجية املتغري التابع 

  .بالكمية تعكس مدى املسامهة احلقيقة للقروض املصرفية يف القطاع

يف ظل غياب املعلومات من اجلهات الرمسية، والتضارب يف  لمصرفيةالقروض ا: المتغير المستقل 2- 2

املعلومات املتوفرة والتباين بني قيمها اعتمدانا األسلوب التايل يف مجع عينة الدراسة بالنسبة للقروض 

قروض (تتناول مفردات البحث  - ماسرت، ماجستري، أطروحة دكتوراه-املصرفية، البحث عن مذكرات خترج 

؛ البحث عن حجم القروض املصرفية املوجهة للقطاع الفالحي يف اجلزائر ككل )ويل الفالحيمصرفية، مت
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يف مضمون املذكرات، اجلمع بني مبالغ القروض املصرفية قصرية األجل، املتوسطة وطويلة األجل، وبني 

املذكرة ولنفس القروض املوجهة للقطاع العام واخلاص، بني قروض االستغالل واالستثمار املتوفرة يف نفس 

  .الدينار اجلزائري وحتويله. الفرتة

  اختبار فرضيات الدراسة : المحور الثالث

، حيث أخدنا رموز Spssنعتمد يف اختبار الفرضيات وحساب معادلة االحندار على برنامج 

  : متغريات الدراسة على النحو التايل

 متويل الفالحي : القروض المصرفية)Financement agricole(  اعتمدنا على الرمز التايل

 ؛Fagلتعبري عن املتغري املستقل 

 اإلنتاج النباتي :)Production agricole(  اعتمدنا على رمز Pag  لداللة على املتغري

 التابع يف اختبار الفرضية األوىل؛ 

 اإلنتاج الحيواني :)Production animale(  اعتمدنا على رمزPani   لداللة على املتغري

 الختبار الفرضية الثانية؛ التابع

مت االعتماد على منوذج االحندار اخلطي البسيط يف اختبار عينات الدراسة واملعرب عنها بالعالقة 

  :التالية

 Y= a + bxباإلضافة إىل استخدام:  

  Sig : ؛0.05تعرب عن مستوى الداللة واليت جيب أن حتقق قيمة أقل من 

 R  : املتغري التابع واملتغري املستقل؛معامل االرتباط يدرس العالقة بني 

 T  :جيب أن تكونT أقل من  لعينة الدراسةT احملسوبة. 

 F.Test : وهي قيمة االختبار اإلحصائي حيث أن القيمة اجلدوليةF.Test  وجيب أن تكون

 اجلدولية؛  F.Testقيمتها أكرب من 

 R2 :تعود لتغري يف املتغري املستقلمعامل التحديد والذي يبني نسبة التغري يف املتغري التابع اليت  . 

وهي جممل الشروط اليت تثبت وجود عالقة بني متغريات الدراسة املتمثلة يف إنتاج القطاع الفالحي  

  .كمتغري تابع والقروض املصرفية املوجهة لتمويل القطاع الفالحي كمتغري مستقل

  :اختبار الفرضية األولى1- 3

H0 :الفرضية العدمية(لرفع من مستوى اإلنتاج النبايت يف اجلزائر ال تساهم القروض املصرفية يف ا.(  
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H1  : الفرضية البديلة(تساهم القروض املصرفية يف رفع من مستوى اإلنتاج النبايت يف اجلزائر.(  

  : حيث متثلت معادلة االحندار اخلطي البسيط هلذه الفرضية كما يلي

Y= 50356969.50 + 0.034 Fag 

 :للنموذج املدروس يف اجلدول التايل  SPSSامجالبرنمتثلت خمرجات 

  نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط لمساهمة القروض المصرفية في الرفع من إنتاج النباتي: 01الجدول رقم 

  القروض المصرفية  املتغري

  اإلنتاج  النباتي

  مستوى الداللة Sig  المحسوبة A  R  R2  Fاملعلمة

50356969.50  

0.034  

0.778  0.605  75.028  0.000  

0.000  

  . SPSSباالعتماد على خمرجاتمن إعداد الباحثني  :المصدر

  :نالحظ من نتائج اجلدول أعاله ما يلي :النتائج تحليل

   قدر معامل االرتباطRني اإلنتاج النبايت كمتغري تابع والقروض املصرفية املمنوحة له كمتغري مستقل بب 

 وية بني متغريات الدراسة؛، يفسر بوجود عالقة طردية ق0.778

   قدر معامل التحديدR2  من التباين احلاصل يف إنتاج  %60.5، وهي تدل على أن 0.605ب

ترجع إىل متغريات أخرى  %30.5قطاع الزراعة ناجتة عن التباين يف قيم القروض املصرفية، وـما نسبة 

ة، حجم اليد العاملة ومقدار مل تأخذ يف متغريات الدراسة مثل مساحة األراضي املستغل، املروي

 ؛...اجلهد

   وبالتايل تعرب عن معنوية معامالت  0.05وهي أقل من نسبة  0.000مقدار مستوى الداللة قدر ب

 أي أن خط االحندار معرب؛) a.b(الدراسة 

تساهم القروض املصرفية يف الرفع من مستوى (H1تظهر هذه النتائج صحت الفرضية البديلة 

، حيث قدرت مسامهة القروض املصرفية يف اإلنتاج النبايت وفق معادلة االحندار اخلطي )اإلنتاج  النبايت

البسيط ب كلما زادة القروض املصرفية املوجهة لتلبية احتياجات اإلنتاج النبايت بوحدة واحدة قدرة الزيادة 

  H0ورفض الفرضية العدمية .0.034يف إنتاج قطاع الزراعة ب 

  :حيث نفرض أن :ثانيةاختبار الفرضية ال 2- 3

H0 : الفرضية العدمية(ال تساهم القروض املصرفية من الرفع من مستوى اإلنتاج احليواين.(  

H1 : الفرضية البديلة(تساهم القروض املصرفية من الرفع من مستوى اإلنتاج احليواين.(  
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  :متثلت معادلة االحندار اخلطي البسيط للنموذج وفق املعادلة التالية

Pani = 17693.906 + 2.292E-006 Fag 

  :لنموذج املدروس يف spssمتثلت خمرجات منوذج 

نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط لمساهمة القروض المصرفية في الرفع من : 02الجدول رقم 

  .الثروة الحيوانية مستوى اإلنتاج
  القروض المصرفية  المتغير

  إنتاج الثروة الحيوانية

  مستوى الداللة Sig  وبةالمحس A  R  R2  Fاملعلمة

17693.906  

2.292E-006 

0.356  0.127  6.965  0.000  

0.011  

  .SPSSباالعتماد على خمرجاتمن إعداد الباحثني  :المصدر

  :نالحظ من نتائج اجلدول أعاله ما يلي :النتائج تحليل

   قدر معامل االرتباطRاملمنوحة له كمتغري ني إنتاج الثروة احليوانية كمتغري تابع والقروض املصرفية ب

 ، يفسر بوجود عالقة طردية ضعيفة بني متغريات الدراسة؛0.356 مستقل ب

   قدر معامل التحديدR2  من التباين احلاصل يف إنتاج  %12.7، وهي تدل على أن 0.127ب

ج هذا ترجع إىل طبيعة إنتا  %87.3الثروة احليوانية ناجتة عن التباين يف قيم القروض املصرفية، وـما نسبة 

أسبوعا، املاعز  41أشهر و 9مدة محل البقرة ( القطاع املرتبط بشرط التزاوج وفرتة احلمل لدى احليوانات 

يوم،  152اخلروف  –أيام تضع عادة مولود واحد أو توأم يصل إىل ثالثة صغار، الضأن  10أشهر و 5

شهرا  12إىل  11من  ، اخليل مدة-يوم تضع صغري أو صغريان فقط  180يوم و النعجة  160ارغل 

شهرا تضع مولودا واحدا ونادرا  15تنجب عادة مهرا واحدا يف فصل الربيع، اجلمل العريب مدة احلمل 

 ؛ )ما تضع توأم

   وبالتايل تعرب عن معنوية معامالت  0.05وهي أقل من نسبة  0.011مقدار مستوى الداللة قدر ب

 أي أن خط االحندار معرب؛) a.b(الدراسة 

تساهم القروض املصرفية يف الرفع من مستوى (H1ه النتائج صحت الفرضية البديلة تظهر هذ

، حيث قدرت مسامهة القروض املصرفية يف إنتاج الثروة احليوانية وفق معادلة االحندار )إنتاج الثروة احليوانية

حدة قدرة الزيادة اخلطي البسيط ب كلما زادة القروض املصرفية املوجهة لتمويل القطاع احليواين بوحدة وا

 .H0ورفض الفرضية العدمية. 2.292E-006يف الناتج احليواين ب
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  : اختبار الفرضية الرئيسة 3- 3

، نعمل على اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية spssبعدما أثبتنا الفرضيات الثانوية باستخدام منوذج 

التغريات احلاصلة يف متغريات  حيث ميكن مجع جممل. باالعتماد على أسلوب حتليل النتائج السابقة

  : الدراسة خالل الفرتة املدروسة يف الشكل املوايل

واإلنتاج النباتي  يوضح معدل تطور كل من القروض المصرفية، الثورة الحيوانية: 01الشكل 

)1962 - 1984(  
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نمومعدل pag نمومعدل fag نمومعدل pani

  

  .exslباستخدام برنامج من إعداد الباحثني : المصدر

ذه الفرتة املتمثلة يف متويل القطاع الفالحي قبل بنك بدر معدالت منو تعكس السياسة شهدت ه

نالحظ الزيادة االستثنائي يف معدل منو القروض . املتبعة من قبل الدولة يف متويل القطاع الفالحي

كل تغري   ُعكس. ، صاحبه ارتفاع معدل منو كل من اإلنتاج النبايت والثروة احليوانية1978املصرفية سنة 

يف معدل النمو السنوي للقروض املصرفية تغري يف معدل منو أبعاد القطاع الفالحي مبعدالت واجتاهات 

  .خمتلفة
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  ) 2012- 1984(تطور معدالت النمو السنوي لإلنتاج النباتي، انتاج الثروة الحيوانية وحجم القروض المصرفية : 02الشكل رقم 
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  .exslباستخدام برنامج من إعداد الباحثني : ملصدر

نالحظ من خالل الشكل بأن تغريات كل من معدل منو الثروة احليوانية واإلنتاج النبايت وصيد 

األمساك تندرج ضمن تغريات معدل منو القروض املصرفية بنفس االجتاه ومبستويات أقل مما يعكس صحة 

اإلنتاج النبايت، (واملتغري التابع ) القروض املصرفية(ني املتغري املستقل فرضيات الدراسة حول وجود عالقة ب

أي أن الزيادة يف معدالت منو انتاج القطاع الفالحي تعود إىل زيادة ). الثروة احليوانية وصيد األمساك

  .معدل منو القروض املصرفية، غري أ�ا تؤثر بشكل خمتلف بني وحداته اإلنتاجية

  : سابقة يف اجلدول املوايلونلخص النتائج ال

  ملخص نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط: 03الجدول رقم 

  :بوحدة واحدة يؤدي ل fagبتغير ال   المعادلة  المتغير

 Fag + 0.034 0.034 + 50356969.50  اإلنتاج النبايت

 2.292E-006 Fag + 2.292E-006 + 17693.906  الثروة احليوانية
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  : التحليل

نالحظ من اجلدول أن زيادة القروض املصرفية بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة اإلنتاج النبايت بقيمة 

أي تُأثر القروض املصرفية تأثري إجيايب برفع قيمة . 2.292E-006 +والثروة احليوانية ب ، 0.034 +

مما يعكس الطبيعة احلساسة . ر وبنسبة مسامهة متفاوتة بني وحداته اإلنتاجيةاإلنتاج الفالحي يف اجلزائ

واملتغرية للقطاع الفالحي وأن لكل بعد من أبعاده مدى مسامهة متفاوتة يف الرفع من إنتاجه الكلي الناتج 

  .عن زيادة القروض املصرفية

خالل توجيه وإلزام أي أن سعي الدولة لتحقيق النمو يف هذا القطاع ورفع انتاجيته من 

املؤسسات املصرفية على تلبية احتياجات القطاع بشكل عشوائي لن حيدث األثر املراد من خمططات 
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وقد يتعدى ذلك . بل جيب عليها تكييف خدما�ا املالية مع طبيعة كل بعد من أبعاده اإلنتاجية. التنمية

وهذا ألجل احلصول على األثر الفعال لتكييف قروض تتالءم حىت مع أجزاء ووحدات أبعاده اإلنتاجية 

  .وحتقيق اهلدف املرجو منه

تتمثل اإلجابة على السؤال الرئيسي يف رفض الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة تساهم 

بنسبة فعالة لإلنتاج النبايت ونسبة معتربة يف الثروة احليوانية، تساهم . القروض املصرفية بنسب متفاوتة

  .تفاوت يف الرفع من إنتاج القطاع الفالحيمبدى م

أظهرت نتائج الدراسة األثر الفعلي الذي تساهم به القروض املصرفية يف الرفع من مستوى إنتاج  :خاتمة

  :القطاع الفالحي يف اجلزائر، حيث خلصة الدراسة يل

   البسيط ب كلما قدرت مسامهة القروض املصرفية يف اإلنتاج النبايت وفق معادلة االحندار اخلطي
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تمويل القطاع احليواين بوحدة واحدة قدرة الزيادة يف الناتج احليواين كلما زادة القروض املصرفية املوجهة ل

 ؛2.292E-006ب

  تأثر القروض املصرفية تأثري إجيايب برفع قيمة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر وبنسبة مسامهة متفاوتة

 .بني وحداته اإلنتاجية

ا الفالح يف إدارة القرض؛ كأن يوجه تعكس هذه الدراسة رفع مستوى اخلربة املالية اليت جيب أن يتمتع �

كما تظهر التأثري املتباين للخدمات املصرفية . أكرب حصة يف مورده املايل لإلنتاج النبايت يليه تربية احليوانات

  . املوجهة لتنمية القطاع) نوعية القروض املصرفية(
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 دعم الدولة في السياسة الفالحية الجزائرية من خالل آلية التمويل

  rahmanihassibabouira@gmail.com، )اجلزائر( جامعة البويرة، رحماني حسيبة

  14/03/2021: �رخي ال�رش
   :ملخص

القتصادية للمجتمع وأي دولة تستند عليه   كمجال ميثل قطاع الفالحة مرجعا هاما يف احلياة ا

حيوي لتطوير اقتصادها، ورغم أن الفالحة ذات قيمة يف دولة اجلزائر بفضل السمات اهلامة اليت متيزها 

وميزة التنوع احليوي للثروات، فمن املناسب التذكري أن مثة مشاكل تواجهها مثال مشكلة العجز الغذائي 

مما استوجب األمر الرتكيز على إصالح برامج هذا القطاع، وهلذا عملت اجلزائر  وضعف الطاقة اإلنتاجية

عرب خمططات وأجهزة التنمية الرامية إىل دعم املشاريع عن طريق أسلوب التمويل لرفع اإلنتاجية وحتقيق 

 . التنمية الفالحية بكل أبعادها املستدامة

  ، آليات التمويلدعم الدولة، السياسة الفالحية :الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Le secteur agricole représente une référence importante dans la vie 

économique de la société et de tout pays qui en dépend en tant que zone 
vitale pour le développement de son économie, et bien que l'agriculture soit 
précieuse dans l'état d'Algérie grâce aux caractéristiques importantes qui la 
distinguent, il convient de rappeler qu'il y a des problèmes rencontrés, par 
exemple, le problème du déficit alimentaire et de la faible capacité de 
production Cela a nécessité de se concentrer sur la réforme des 
programmes, et pour cette raison, l'Algérie a travaillé à travers des plans et 
des agences de développement visant à soutenir les projets à travers une 
méthode de financement pour augmenter la productivité et réaliser le 
développement agricole dans toutes ses dimensions durables. 
Mots clés: soutien de l'État, politique agricole, mécanismes de financement 

  :المقدمة

قضية الفالحة قضية هامة جدا وذات تشعبات كثرية يف عالقا�ا بالنشاط االقتصادي والتنمية،   

الل األراضي هي اليت حتدد بصورة رئيسية مدى اهتمام الدول إذ أن طرق ووسائل استعمال الفالحة واستغ

�ذا القطاع يف وقت غدت حاجة الفالحة عموما يف العامل ال تبشر باخلري، حيث تواجه العديد من 
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الصعوبات بسبب التغيري املناخي وتلك املشاكل اليت تنطوي عليها عملية إدماج البيئة االقتصادية واإلنتاج 

  .غري املستدام

وتعد اجلزائر حاليا اكرب بلد إفريقي من حيث املساحة غري أن مساحات من األراضي الزراعية   

والغابية أصبحت تتقلص باستمرار تاركة ا�ال للعمران الذي اكتسح املساحات اخلضراء، مما أثر على 

نتج عنه وجود حجم اإلنتاج وأدى إىل خسائر اقتصادية خصوصا أمام تراجع  أراضي غري معتىن �ا مما 

العديد من األنواع النباتية مهددة بالتلف، بل أصبحت هناك مشاكل خمتلفة �دد قطاع الفالحة الذي 

حيتاج ملوارد متويلية نظرا ألمهيته يف زيادة اإلنتاج واالستغالل األحسن لألراضي املتطلبة للمبيدات واألمسدة 

  .يه كافية من أجل بلوغ حتقيق التنمية الفالحيةواآلالت وغري ذلك من املتطلبات اليت حتتاج إىل تغط

ميكن القول يف هذا الصدد أن القضية واحلل يف الوقت نفسه هو أن قطاع الفالحة يشكل يف 

جممله نظام إمنائي بالنسبة للجانب االقتصادي واالجتماعي لألفراد ضروري االهتمام به بسياسة تضمن 

وبالقروض املستحقة حنو تنشيطه بصورة يضمن االكتفاء تنميته بالرتكيز على وسائل تدعمه ماديا 

  .واالستمرارية

ومن هنا فإنه يف هذه الورقة العلمية حناول بصورة عامة تسليط الضوء على فكرة متويل الفالحة يف 

اجلزائر من خالل مدلول ونطاق التمويل وكذلك خمتلف األجهزة التمويلية املخصصة انطالقا من اإلشكالية 

  :التالية

  ما ماهية أسلوب التمويل وهل اعتماده يلبي متطلبات نمو القطاع الفالحي في الجزائر؟

  أساسيات شاملة حول التمويل الفالحي  -المحور األول 

حيتاج القطاع الفالحي الزدهاره إىل األموال الالزمة الستخدامها يف الزراعة وحتسني اإلنتاج   

اع إىل حتقيق التنمية الفالحية باعتباره العصب احلساس يف الزراعي، وهذا من أجل الوصول �ذا القط

اقتصاديات بلدان العامل، فتعترب طريقة التمويل حاجة ضرورية يف اإلنتاج ملا حتتويه الفالحة من أراضي 

  )1(.ومباين وآالت ومكائن وحيوانات

يعرب عنه بالسالح هلذا تسعى كثري من الدول وعلى غرارها اجلزائر إىل استعمال التمويل والذي   

املايل للحد من املشاكل االقتصادية املرتبطة خصوصا بالقطاع الفالحي كاخنفاض اإلنتاج، الدخل وانتشار 

البطالة وغريها، وبقصد عالج هذه األوضاع تساهم اجلزائر بالتمويل الالزم للنهوض باإلنتاج الفالحي 
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الحني القروض الستغالل أراضيهم واستصالح ، اعتمادا على منح الف)كان نبايت أو حيواين(الزراعي 

األراضي الصحراوية قصد حتقيق مستوى معني من االكتفاء الذايت،وتوفري مناصب الشغل، رفع مستوى 

الدخل، إثراء اإلنتاج واالقتصاد الزراعي، باإلضافة إىل خلق حركة من االنتعاش يف ا�ال الفالحي بصفة 

  .)2(خاصة واالقتصاد بصفة عامة

ر أن دولة اجلزائر واحدة من الدول النامية اليت تتوفر على قطاع فالحي هام يقتضي تعزيزه عن ونظ

طريق تطبيق ميكانيزم التمويل بطرق تكفل حتقيق املشروعات وبلوغ األهداف املسطرة يف الربنامج 

  :التنموي، حناول يف هذه النقطة توضيح أساسيات شاملة عن التمويل الفالحي من خالل

  : مدلول التمويل الفالحي ونطاقه -أوال

ينصرف املعىن العام للتمويل إىل تدبري األموال الالزمة للقيام بالنشاط  : مفهوم التمويل الفالحي - 1

نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض املايل إىل فئات العجز "االقتصادي، أما املعىن اخلاص له فهو 

اديني بأنه آلية تنفيذية تكفل احلصول على مبالغ مالية تقدم إىل أي ، كما يعرفه البعض االقتص)3("املايل

مشروع �دف توسيعه كما يعترب عنصر أساسي تستمد الطاقة منه الستمرار املؤسسة االقتصادية، فهو 

إن المال هو قوام " ضرورة حتمية بغرض تنمية أي مشروع كان وهذا حسب املقولة الشهرية عندهم 

  .)l’argent est l’esprit dorsale » )4 "األعمال

، هو املال "اإلقراض الزراعي" أما بالنسبة ملصطلح التمويل الفالحي ويستعمل مرادفا له مصطلح       

الالزم لالستثمار يف الفالحة بغض النظر عن مصدره، وللداللة نقدا على مصطلح التمويل فإنه الكيفية 

يف ا�ال الزراعي لتحسني مداخيل الفالحني مع حتسني قدر�م اليت بواسطتها توفري رأس املال واستخدامه 

،  وميكن )5(.على اقتناء أنواع خمتلفة من اللوازم الزراعية واألدوات اخلاصة لتدعيم النشاط واإلنتاج الفالحي

 :أن يشمل مفهوم التمويل الفالحي جانبني هامني

  :التمويل الفالحي على المستوى الكلي -أ

بتوفري األموال لقطاع الزراعة ضمن متويل مشاريع استثمارية للقطاعني العام  تمويل الفالحييرتبط ال      

 .واخلاص يف جمال استصالح األراضي وزراعة األشجار املثمرة وحتسني وسائل التسويق واآلالت الزراعية
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  :التمويل الفالحي على المستوى الجزئي -ب 

فري األموال لتطوير اإلنتاج الزراعي على مستوى الفرد على شكل يرتبط هذا النوع  من التمويل بتو      

  .)6(فروض عينة ونقدية 

   :أهمية تمويل القطاع الفالحي - 2

ألسلوب التمويل أمهية على مستوى االقتصاد عموما وأمهية خاصة على مستوى قطاع الفالحة كونه        

، حيث )7(ويشكل البنية التحتية السليمة لالقتصادعنصرا أساسيا يف بقاء واستمرار املشاريع املتصلة به 

اعتمادا على هذا التمويل يكون مبقدرة الفالحني استغالل أراضيهم وزيادة اإلنتاج بزيادة عدد الدورات 

اإلنتاجية، ويكاد يكون العامل األساسي األول للنهوض باإلنتاج الزراعي بل عامال منفذا ملواجهة ظروف 

  )8(.راعيوكل خماطر النشاط الز 

وميكن القول أن التمويل أداة هامة للعملية اإلنتاجية كما قد يكون الغرض منه غري إنتاجي يتمثل يف       

ضمان السري العادي للمشاريع الفالحية، وجند هذه اآللية املالية هلا فائدة من عدة نواحي يف تدعيم 

  :مايلي القطاع الفالحي ودفع عجلة التنمية ميكن أن نلخصها من خالل

دور التمويل يف حل خمتلف املشاكل االقتصادية خاصة بالنسبة للدول اليت تعتمد على هذا القطاع  -أ

، وهذا على أساس أن القروض سواء كانت ...حلل مشكل البطالة، قلة اإلنتاج الفالحي، اخنفاض الدخل

يف عالج املشاكل املذكورة بنكية أو مقدمة من مؤسسات مالية تساهم يف متويل احملصول خاصة اإلسهام 

 )9(.عل سبيل املثال

للتمويل الفالحي أمهية اقتصادية واجتماعية تتمثل يف إعطاء املزارعني فرصة استغالل أراضيهم عن  -ب

 .طريق اقتناء األنواع املختلفة من البذور واألمسدة واملبيدات، واآلالت اجلديدة اخلاصة باحلرث وحنوها

العمل باستمرار للتوسع يف إنتاجهم مما  يؤدي إىل الزيادة اإلنفاق أو تسهل القروض للفالح  -ج

االستهالك وكالمها يؤدي إىل رفع مستوى معيشة الفالح وتثمني األرض اليت تعود فائد�ا على باقي أفراد 

 )10(.ا�تمع

نتاج وزيادة عموما، غالبية القروض قصرية أو متوسطة األجل يكون اهلدف منها تغطية تكاليف اإل       

رأس املال يف ا�ال الزراعي ملواجهة االحتياطات املختلفة، باإلضافة أ�ا تسمح مبواجهة الظروف 

       )11( .االقتصادية املتعلقة مبتطلبات السوق وخمتلف املتغريات املتصلة بالتكنولوجيا والطبيعة
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فالحية يف جمملها بصورة صحيحة كما أنه البد من اإلشارة إىل أن يستدعي استخدام القروض ال       

  .وجيدة لتحقيق النتائج حبجم التمويل املبذول وتكون كفيلة يف حل الكثري من املشاكل الزراعية

   :نطاق التمويل الفالحي بالجزائر وأسس نجاحه -ثانيا

على  جند بالنسبة لنطاق التمويل الفالحي يف اجلزائر أن وزارة الفالحة وأجهزة التمويل قد اعتمدت   

  :تصنيف جماالت التمويل حسب القرض وتتمثل يف

  .يشمل هذا النطاق االستغالل واالستثمار الفالحيني: نطاق التمويل الفالحي - 1

 :تمويل االستغالل الفالحي -أ

ميثل املوارد املالية اليت ختصص ملواجهة النفقات اخلاصة مبدخالت اإلنتاج بكل أنواعه سواء اإلنتاج     

أو نفقات مشرتكة ...) أعالف، مواد بيطرية،(أو اإلنتاج احليواين...) أمسدة، مبيدات،  بذور،(النبايت

  )12(.اليد العاملة، الوقود، النقل وغريها: مثل

 :تمويل االستثمار الفالحي -ب

يتمثل يف األموال املقرتضة واملخصصة ملواجهة النفقات املختلفة اليت حتتاجها الزراعة أو الفالحة،          

اليت يرتتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع الطاقة احلالية للمشروع كاقتناء اآلالت والتجهيزات و 

واملواشي أو استصالح األراضي وكل أنواع اإلنتاج النبايت واحليواين األكثر مالئمة للنشاط الزراعي واملراد 

  .)13(تطويره

ية التمويل إىل النهوض باإلنتاج الفالحي �دف إسرتاجت: أسس نجاح سياسة التمويل الفالحي - 2

واستمرارمها يتناسب مع تعزيز وتنمية فالحة ناجعة �دف إىل إصالح قطاع الفالحة والتحفيز القوي 

  .)14(للمشاريع االستغالل واالستثمار الفالحي

اعاة أهم وإن السعي لتحقيق النتائج بشكل اجيايب من خالل آلية التمويل فإنه يكون انطالقا مبر       

األسس اليت تعترب نقاط قوة لتحقيق الفرص اإلنتاجية واملالية وكذا حتقيق أهداف الربامج التنموية الزراعية 

  :املتمثلة أمهها يف )15(سواء يف األوساط احلضرية أو الريفية

جيب أن تكون تكلفة القرض أقل ما ميكن حىت يتمكن الفالح من استخدامه بشكل فعال يف املشروع  -

  .لذي حيتويه وتشجيعه للنهوض بإنتاجه الفالحيا
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التزام املؤسسات املقرضة بتوضيح شروط اإلقراض، ودون عراقيل حىت يتمكن كل فالح من استغالل  -

  .القرض للغرض املالئم والوقت املناسب

وجوب حتديد قيمة القروض على أساس قواعد يراعى فيها احتياجات خمتلف مناطق اإلنتاج وطبقات  -

  .قرضنيامل

إرشاد القروض الفالحية واستخدامها لألغراض اليت صرفت من أجلها كاستخدامها يف شراء اآلالت  -

  .واألمسدة اليت تعمل على رفع اإلنتاج وحتسينه

التزام مؤسسات التمويل املالية بعدم حصر القروض الفالحية للفالحني فقط، بل تقدمي قروض مالية  -

أمهيتها اخلاصة يف جمال الفالحة وهذا لكي يكون للقرض فعالية يف إطار ملختلف الصناعات اليت هلا 

  )16(.السياسة التنموية

وهلذا جيب وضع سياسة حمددة تضمن حتسني اإلنتاج واإلنتاجية، من خالل دراسة سليمة للقروض      

تأمني التمويلية قبل ختصيصها ومنحها للفالحني وهذا بغرض الوصول إىل تأمني سياسة اإلقراض و 

حاجيات الفالح يف نفس الوقت، خاصة يف بعض املواسم كموسم احلرث حيث جيد الفالح نفسه يف 

  .حاجة إىل أموال يستخدمها يف العمليات الفالحية كنقل املنتوج، وشراء البذور مثال

  :إسهام الدولة في التمويل الفالحي من خالل أجهزة مالية متخصصة -المحور الثاني

اجلزائر إحدى الدول القليلة يف العامل اليت هلا رصيد هائل من الثروة الفالحية تعترب دولة    

ومساحات هامة من األراضي متكنها من حتقيق النمو، لكن بسبب مجلة من املشاكل أمهها مشاكل 

التمويل وخمتلف أعباء االستغالل واإلنتاج اليت يتحملها املزارع أو الفالح، كذلك من أجل تفعيل القطاع 

الفالحي يف إطار الربامج التنموية عملت الدولة على اعتماد جمموعة من األجهزة املالية املتعددة بغرض 

  .إصالح ودعم خمتلف نشاطات القطاع

   :التمويل عن طريق صناديق الدعم الفالحي المستحدثة -أوال

قامت وزارة الفالحة يف إطار برامج التجديد الفالحي والريفي بتخصيص  2010/2014خالل الفرتة   

صناديق متول املشاريع الفالحية واالستثمارية عن طريق األغلفة املالية اليت تتحصل عليها من ميزانية الدولة 

  .�دف مواكبة مستجدات التكنولوجيا ومتطلبات هذا القطاع احليوي
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ترتكز املخصصات املالية هلذا الصندوق يف  : )FNDA)17وق الوطني للتنمية الفالحية الصند - 1

صناديق منه ) 03(تنمية وضمان االستثمارات كذلك حلماية الصحة والدخل اإلنتاجي بفضل تفرع ثالثة

  :وهي

للشروط الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي املكلف بضمان قروض االستثمارات وخماطره وفقا  -أ

 )18( .والكيفيات احملددة يف القانون

صندوق ترقية الصحة احليوانية ومحاية الصحة النباتية املكلف بنفقات مرتبطة بالوقاية واحلماية  -ب

 .واحلفاظ على الثروة

 .الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الذي يتكفل بتغطية مصاريف املنتوجات الفالحية وفوائد الفالحني -ج

  :  يقوم الصندوق بتمويل اإلعانات املوجهة إىل  :)19(الوطني للتنمية الريفيةالصندوق  - 2

  .مكافحة التصحر واحلفاظ على املراعي وتنميتها  - أ

 .تنمية اإلنتاج احليواين يف السهوب واملناطق الرعوية   - ب

  .عمليات استصالح األراضي وتثمينها عن طريق االمتياز -ج

 :ن الفالحني والذي تنفق خمصصاته بفضلدعم مريب املواشي وصغار املستثمري -د

 صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب. 

 صندوق التنمية الريفية واستصالح الراضي عن طريق االمتياز. 

 صندوق خاص بدعم مريب املواشي وصغار املستغلني الفالحيني. 

  .رتبطة بغرض إنشاءه وختصصهحبيث كل صندوق من هذه الصناديق يغطي التكاليف والفوائد امل 

  :التمويل عن طريق الصندوق الوطني للتعاون الفالحي - 3

تتجلى أمهية صندوق التعاون الفالحي يف العملية التمويلية للفالحة، أن عمله يف البداية اقتصر على        

البحري ليتحول إىل تأمني السلع الزراعية مث اتسعت صالحياته لتطوير النشاطات الفالحية الريفية والصيد 

بنك مايل يدير صناديق الدعم املمنوحة من طرف الدولة، إىل أن تطور نشاطه فأصبح يدير جمموعة من 

نوفمرب  30املؤرخ يف  97/99: صناديق تعاونية حمليا وجهويا خصوصا بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم

جسد عمل هذه الصناديق لتكون  اخلاص بالصندوق الوطين واجلهوي للتعاون الفالحي، والذي 1999

 .  مبثابة مؤسسات مالية تتكفل مبشاكل متويل القطاع الفالحي والقروض املمنوحة من طرف البنوك
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  :(BADR)التمويل المميز عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية  -ثانيا

رامية إىل مشاركة تنمية يعترب بنك الفالحة والتنمية الفالحية وسيلة من وسائل سياسة احلكومة ال      

�دف  1982مارس  13املؤرخ يف  106-82: القطاع الفالحي، أنشئ هذا البنك مبوجب مرسوم رقم

املسامهة يف تنمية القطاع وترقية البيئة الريفية اعتمادا على موارده اخلاصة، خصوصا وأن هذا البنك يتميز 

مينح قروض (، ويف نفس الوقت هو بنك التنمية )يقرض األموال بآجال خمتلفة (بكونه بنك الودائع حبيث 

، وميكن توضيح تدخل هذا البنك ودوره كممول فعال يف العملية )تستهدف جتديد رأس مال ثابت

  :اإلنتاجية من خالل ما يلي

  : إدارة موارد وزارة الفالحة والتنمية الريفية - 1

صة بالفالحة والتنمية الفالحية تعمل على سعيا إلنعاش قطاع الفالحة اجلزائرية مت إنشاء وزارة خا    

تطوير القطاع الوطين علما أن املساعدات الفالحية يف الظروف الطارئة والتغريات تطلب من طرف وزارة 

  .)20(املالية كو�ا مبثابة اجلهاز املمول ملختلف قطاعات الدولة

تفعيل دور القطاع الفالحي ولقد اعتمدت وزارة الفالحة على جمموعة من الصناديق مسح هلا ب      

باعتباره قطاعا اسرتاتيجيا وذلك على أساس مشاركة الدولة يف دعم الفالحيني ومنحهم قروض متنوعة 

ذات فوائد ميسورة حبيث يكون هلا أثر إجيايب يف حتفيز الفالح وجتسيد ) قصرية، متوسطة، طويلة(األجل 

باشر للدولة  وتواجدها يف حقل التنمية الفالحية طموحاته يف هذا احمليط، إىل جانب جتسيد التدخل امل

الشاملة مع متكني املنتجني على اختالف أنشطتهم من االستمرار عن طريق منحهم الفرص املتمثلة يف 

القروض �دف بناء فالحة عصرية ذات كفاءة تساهم يف رفع التحديات اليت واجهت الفالحة يف اجلزائر 

  .)21(سابقا

عملت الدولة على إنشاء صناديق خمصصة لتقدمي املساعدات املالية تطورت بتطور  ويف هذا السياق    

سياسات التنمية الفالحية يف اجلزائر يف ظل حتديث طرق وإجراءات متويل القطاع الفالحي وكل الكيفيات 

اليت املرتبطة بالعملية التمويلية خصوصا أمام إنشاء صندوق ضمان الكوارث الذي خيتص بتأمني األضرار 

  .حلق باملستثمرات اإلنتاجية
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  :إدارة الموارد الخاصة ببنك الفالحة والتنمية الريفية - 2

من أجل تطوير اإلنتاج الفالحي بشقيه احليواين والنبايت كما وكيفا وتوجيهه للتصدير الذي يعد    

طبقا للقوانني من أهم األهداف السياسية للتمويل، يعمل البنك على تنفيذ مجيع العمليات املصرفية 

وذلك باعتماده  )22(والتنظيمات الساري �ا العمل، كما حيرص على منح القروض طبقا لسياسة احلكومة

على استخدام الوسائل العقارية واملالية التجارية، باإلضافة إىل استناده على حماور يرتكز عليها لرفع اإلنتاج 

  :، ميكن تلخيصها فيما يلي)23(وضمان توزيعه واستقراره

  :الموارد الخاصة التي يعتمد عليها بنك الفالحة والتنمية الريفية -أ

 رأس مال البنك واحتياطاته والودائع. 

 االعتمادات املالية املتحصل عليه من البنوك كبنك اجلزائر. 

 0األموال اليت تدخل من قبل اهليئات العمومية للهياكل واألعمال الفالحية الزراعية الفرعية  

 ملقدمة من طرف اخلزينة العمومية يف إطار متويل برامج التنميةالتسبيقات ا. 

 الفوائد ومجيع احملصالت املالية النامجة عن خمتلف أعمال البنك. 

  :نطاق تدخل البنك في مجال تمويل القطاع الفالحي -ب

ة اجته بنك الفالحة والتنمي 2000/2010يف ظل سياسة التمويل اجلديدة ومع فرتة اإلصالحات      

الريفية إىل تقوية متويل القطاع الفالحي بواسطة تكييف خدماته املالية وإعاناته للفالحني وفقا ملتطلبات 

 : القطاع اإلنتاجية والتسويقية، فركز تدخالته يف احملاور التالية

 اعةمتويل مجيع األنشطة الزراعية وشبه زراعية واألنشطة الصناعية اليت هلا عالقة بالزر : احملور األول. 

 مثل متويل البذور، اآلالت، التخزين، (مرافقة متكاملة لألنشطة والفروع الزراعية : احملورالثاين

 ...).النقل،

 التكامل بني األنشطة الصناعية واملزارعني من خالل استحداث البنك سياسة : احملور الثالث

 )24(.تصنيعبالفالح واملمون ووحدات ال  (BADR)القروض االحتادية، اليت تربط البنك

 تنويع اخلدمات املالية من خالل تنوع القروض اليت مينحها البنك واليت تدعمها : احملور الرابع

الدولة كقرض الرفيق والتحدي وهي نوع من القروض مرتبطة باالستثمار واالستغالل الفالحي 

 )25(.متنح وفقا لشروط املنح واإلجراءات القانونية اخلاصة بذلك
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  :خاتمة

رب الفالحة تنمية قطاعية ونقطة حمورية يف عملية النمو، حيث تفيد جتارب العامل املتقدم من تعت       

الناحية التارخيية أن عملية االنطالق يف النمو االقتصادي متوقفة على التقدم الذي حيققه القطاع الفالحي  

عات الغذائية، هذا من كونه مصدرا للمواد اخلام بالنسبة للكثري من الصناعات كصناعة النسيج والصنا

جهة ويعترب مستهلكا ملخرجات صناعات متعددة كاآلالت، األمسدة، الري، وغريها من جهة أخرى، مما 

يعزز من قدرة هذا القطاع على اإلنتاج الزراعي وحتسني اخلدمات األخرى املرافقة له كالتعليم، الصحة، 

يق أسلوب التمويل تستهدف بواسطته دعم قدرات الدخل واألمن الغذائي، هلذا أولت الدولة اهتماما بتطب

الفالحني يف مشاريعهم بقروض ممكنة تضمن حتقيق معدالت النمو  وربح حبر الفالحة بكل مكونا�ا 

  . بالتايل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة

  :أهم التوصيات

يمية يف كيفيات منح تفعيل تطبيق أسلوب التمويل الفالحي بتبسيط اإلجراءات القانونية والتنظ -

 .القروض لتحفيز الفالحني وأصحاب املشاريع على اجناز وتتبع املشاريع املقررة يف جمال الفالحة

إعادة النظر يف الضمانات املرتبطة بالقروض املمنوحة نظرا خلصوصية القطاع الفالحي وحيويته بتأثريه  -

 .على كل القطاعات األخرى

ة اليت تراعي كل العناصر املرتبطة بتفعيل القروض خاصة منح القروض األخذ مببادئ التنمية املستدام  -

 .دون فوائد

مواجهة متطلبات الفالحة من خالل االهتمام باحمليط البيئي وصيانة البيئة الطبيعية باعتبارها سبيال له  -

  .اديحصته الكبرية يف احلفاظ على الثروة النباتية واحليوانية وبالتايل رفع مستوى النمو االقتص
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دراسة حالة ببنك الفالحة والتنمية الريفية ( قرض التحدي كأداة  لتمويل القطاع الفالحي في الجزائر 

BADR  والية المسيلة  فرع عين الملح(  

    bouira.dz-h.elbagor@univ، )اجلزائر( البويرةجامعة ، البقور حمزة

  ammar.djaidja@univ-bouira ،)اجلزائر( البويرةجامعة ، عمار جعيجع 

  14/03/2021: �رخي ال�رش
   :ملخص

تسعى هاته الدراسة لتسليط الضوء على تأثري حجم القروض املصرفية ككل على اإلنتاج الفالحي 

) قصرية، متوسطة وطويلة األجل(لذي حتدثه القروض ككل األثر الفعلي ا يف اجلزائر، من خالل استخراج

يف اجلزائر للفرتة  على إنتاج أبعاد واحلدات اإلنتاجية للقطاع املتمثلة يف اإلنتاج النبايت؛ إنتاج الرتبية احليوانية

يف شكل معادلة إحصائية باالعتماد بيانات  ) تربية احليوانية( 2011 \ 2013حىت  1962الزمنية من 

  ). نسبية( كمية

متويل القطاع الفالحي، االئتمان الفالحي، القروض املصرفية، اإلنتاج النبايت، الرتبية : المفتاحية الكلمات

  .احليوانية

Abstract:  
This study seeks to shed light on the impact of the volume of bank 

loans as a whole on agricultural production in Algeria, by extracting the 
actual impact of loans as a whole (short, medium and long-term) on the 
production of the dimensions and production units of the sector represented 
in plant production; animal husbandry production in Algeria for the period 
Time from 1962 to 2013/2011 (animal husbandry) in the form of a 
statistical equation based on quantitative (relative) data.  
Key words: agricultural sector financing, agricultural credit, bank loans, 
plant production, animal husbandry. 

  :المقدمة

يعترب التمويل من اهم العوامل الضرورية يف أي قطاع ، وعليه فهذا  العمل من اعقد املشكالت   

اليت تواجه التنمية االقتصادية يف اي بلد كان ، الن مواكبة التطورات والتحوالت االقتصادية والتكنولوجية 
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ية املثلى للحصول على التمويل لتغطية ليست باألمر اهلني ، هلذا يفكر كل كل من مسري يف طريقة والكيف

  .ل تققوم مبصادر ذاتية او خارجيةاالحتياجات الضرورية  سواء كانت االحتياجات طويلة او متوسطة االج

حيث يعترب القطاع الفالحي من بني القطاعت اليت حتتاج اىل متويل سواء كان متمويل ذايت أو متويل 

،وهذا من اجل الوصول بالقطاع الفالحي  إىل حتقيق  التنمية خارجي  عن طريق القروض البنكية مثال 

الفالحية واليت من اولويا�ا حتقيق االكتفاء الذايت ، مت االعتماد عليه كقطاع مساهم يف الصادرات وهذا 

من خالل ما قامت به الدولة من مساعدات واجراءات من اجل توسيع هذا القطاع  واحملافظة  على 

  .موارده الطبيعية 

هل يمكن لقرض التحدي كالية لتمويل ( تأسيسا ملا سبق ميكن صياغة اشكالية حبثنا كااليت

   الفالحي  في النهوض بالتنمية الريفية والفالحية في الجزائر

على ضوء ما تقدم، وضعنا جمموعة من الفرضيات لإلجابة على إشكالية البحث، : فرضيـات البحـث

   وهذه الفرضيات تتمثل يف

  ن  امهية  قرض التحدي لتمويل القطاع الفالحي يف جناح السياسة املتبعة لتمويل تكم  -

  ختتلف الضمانات املقدمة  بإختالف مبلغ القرض والغرض منه أجال التسديد   -

  قرض التحدي يساهم يف تنمية القطاع افالحي   -

  : اهداف البحث

  تأطري مفاهيمي ملفهوم التمويل الفالحي * 

  .قرض التحدي  املمنوح للفالح من طرف البنك التعرف على* 

  :وسنتناول هذا البحث من خالل احملاور التالية 

  تقدمي حول التمويل الفالحي : المحور االول

  دراسة حالة طلب قرض التحدي من بنك الفالحة والتنمية الريفية : المحور الثاني

  

  التمويل الفالحي : المحور االول

ية احلصول على رأس مال واستخدامه يف القطاع الفالحي فهو يبحث يف التمويل الفالحي هو كيف

الطرق والوسائل املستخددمة يف جتميع رأس املال الذي حيتاجه القطاع افالحي ويف االستعماالت املثلى 

حة لرأس املال يف اإلنتاج الفالحي ،وعبارة رأس املال هنا تستخدم لداللة على القيمة النقدية ملا حتويه الفال
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او القطاع الفالحي من ارض ومباين وآالت وحيوانات ، ويهتم التممويل الفالحي بدراسة املؤسسة املالية 

  .اليت بواسطتها ميكن جعل رأس املال والعمل وحىت االرض متيسرة للفالحة

كما يعرف التمويل الفالحي بأنه العلم الذي يضم القواعد  واألسس والنظريات اخلاصة بعرض    

وتوزيع وطلب  واستعمال املوارد املالية احملدودة ملقابلة االحتياجات الفالحية غري احملدودة     وتدبري

  فيهدف إىل  تنمية  وتطور الفالحة  وحتسني مستوى معيشة خمتلف طبقات الفالحني

ميكن تعريف التمويل الفالحي على أنه الدارسة االقتصادية اليت تتناول متويل أعمال الفالحة،   

و جزء من اإلدارة الفالحية الذي خيتص باحلصول على أرس املال، كما يشمل التمويل الفالحي وه

 .   استخدام األموال يف داخل  وخارج املزرعة

كما يعىن بتوفري األموال الالزمة للنشاط الفالحي،  ومصادر احلصول عليها سواء من املؤسسات   

ة يف منح التسهيالت للفالحني كي يضمن االستمارر  التمويلية أو غريها، كما يهتم باألسس املتبع

  .العمل الذي يوفر االحتياجات 3.والنجاح يف  

  : من بني اهداف التمويل الفالحي ما يلي: اهداف التمويل الفالحي - 1

  .تقدمي متويل ميسر للفالحني  -

الظروف االقتصادية وظروف الرتكيز على املسامهة يف تفعيل مهام  القطاع الفالحي والقدرة على جما�ة  -

  .السوق مع مراعات التقلبات املومسية يف الدخل والنفقات 

توفري مصدر دخل مناسب للفالح جيعل منه استغالل امثل وتسيري حسن من اجل حتقيق إنتاج وفري  -

  وتطوره؛

للنهوض  ▪مل املسامهة يف نشر الوعي الفالحي واألساليب احلديثة يف الفالحة مع ترغيب الفالح يف الع -

  . بالقطاع الفالحي

  .احملافظة على حجم نشاط فالحي مالئم ورفع الكفاءة اإلنتاجية  -

  .زيادة املسامهة أكثر يف حتقيق التوازن وحتمل أعباء التنمية -

 .حتقيق األمن الغذائي  -

  :وتتمثل فيما يلي: أهمية التمويل الفالحي - 2

  ؛ )اإلنتاج(خيلق وحيافظ على حجم كاف من املخرجات   
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كميات أفضل من    شراء ميكن للتمويل أن حيسن من كفاءة العمل الفالحي من خالل : زيادة الكفاءة -

  وسائل اإلنتاج املتاحة؛ 

قد يستدعي املتغيارت التقنية احلديثة أو الظروف التسويق  :التكيف مع الظروف االقتصادية المتغيرة -

 املزرعة، كتبديل أدوات الطاقة وخاصة عندما تنخفض األسعار تعديالت  رئيسية يف إجراءاملتغرية إىل 

  .والتغرياتمصدر رئيسي إلجارء هذه التعديالت  فاإلقراضوتزداد التكاليف، 

وذلك ألن مدخالت اإلنتاج يتم شارؤها : مواجهة التقلبات الموسمية والسنوية في الدخل والنفقات 

 فرتة معينة أيضا هلذا فالتدفقات الداخلة واخلارجة ال حتصل يف يف فرتة معينة من السنة وبيع اإلنتاج يتم يف

حىت موعد البيع يف بعض املنتجات ولذلك  الشراءنفس الوقت مما يؤدي إىل العجز النقدي من وقت 

  .فاستعمال القروض لتسوية هذه التقلبات أمر ضروري لنجاح العمل بصورة جيدة 

 ألنه من غري املمكن إازلة كل املخاطر يف الفالحة): طارجتنب األخ(احلماية يف الظروف املعاكسة 

  فالطقس واملرض والسعر هي أخطار ال ميكن التحكم �ا كليا  

  صيغ التمويل الفالحي وتصنيفاته - 3

  :  إن صيغ التمويل يف القطاع الفالحي كانت تتم عرب الصيغ التالية: صيغ التمويل الفالحي 1- 3

الطريقة املثلى خاصة بالنسبة لصغار الفالحني الذين غالبا ما يتجهون إىل   التمويل الذايت والذي يعد -

 -...).    مؤسسات صغرية، جتار(كما يتجه القليل منهم إىل مستثمرين خواص  لالقرتاضأفارد من العائلة 

  قروض التموين واليت مبوجبها يقدم املمون تسهيالت الدفع للزبائن اليت تتوفر فيهم شروط األمانة  

  ،) الفواكه املختلفة(البيع املسبق للمنتج والذي يتم أساسا بالنسبة لألشجار املثمرة -

الشراكة مع اقتسام اإلنتاج واليت ختص أساسا املزروعات السنوية وتربية احليوانات تتم بني صاحب   -

  .األرض وصاحب املال على أن يتم اقتسام اإلنتاج حسب الشروط املتفق عليها مسبقا 

  تصنيفات التمويل الفالحي  2- 3

  :ميكن تصنيف التمويل الفالحي وفق املعايري التالية

  التصنيف بحسب استعماالتها الرئيسية . 2-1- 3

مباين واإلنفاق على  شراء ضي إضافية للمزرعة أو ار والغرض منها شراء  مزرعة أو أ: القروض العقارية -  

فاق على البستنة وأية حتسينات أخرى يف مزرعة، ضي واإلنار شروعات الري والصرف واستصالح األامل

  .وتكون هذه القروض طويلة األجل
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  .مستلزمات اإلنتاج الفالحي شراءوهي اليت تستخدم لغرض : القروض اإلنتاجية -  

وهي اليت تستخدم �ا�ة مصاريف التشغيل واإلنفاق على : قروض التنظيمات التعاونية الفالحية -  

  .ت الالزمة للجمعية التعاونية اار العق وشراءعلى املخزون السلعي وعلى األبنية واملعدات اجلمعية التعاونية و 

باإلنتاج الفالحي  ار دمات واليت ال تتصل اتصاال مباشتستعمل على السلع واخل: القروض االستهالكية -  

  .وامنا  تشبع رغبة املقرتض بشكل مباشر

  :ع وهيثالثة أنوا : التصنيف حسب أجال القروض.2- 3-2

وهي القروض اليت متنح للفالحني لسد احتياجا�م الفالحية املومسية كالبذور  القروض القصيرة اآلجل -  

واألمسدة وغريها ودفع أجور العمال واحلارثة واحلصاد والري وما إىل ذلك من نفقات إنتاجية ويتاروح أجل 

  هذه القروض من سنة إىل سنتني

ليت متنح للفالحني لتمويل مشروعات تعطى إنتاجها خالل فرتة زمنية وهي ا القروض المتوسطة اآلجل -

  . اجلها يف الغالب من سنة إىل مخسة سنوات ويرتاوحمتوسطة 

تصرف هذه القروض لتنفيذ املشاريع اليت تقتضي طبيعة االستثمار فيها  القروض الطويلة اآلجل -

اخل، ومد�ا تصل إىل عشرين ...واملباين ألراضيا كشراءالسرتداد ما انفق عليها خالل فرتة طويلة األجل  

 .سنة يف بعض البلدان

حسب هذا التصنيف يوجد للقروض عدة أصناف : أو األهداف األغراضالتصنيف بحسب  2-3- 3

 :وهي

قروض الفالحات املروية، قروض الفالحات املطرية،  قروض الثروة احليوانية ، قروض املكينة الفالحية؛   

  . لفالحي؛ قروض اإلسكان الريفي؛ قروض التسويق الفالحيقروض التصنيع ا

يضم هذا النوع من التصنيف عدد من األنواع وهي  : التصنيف حسب الجهات المستفيدة. 3-2-4 

 . قروض األفارد، قروض التعاونيات، قروض الشركات، قروض القطاع العام: كالتايل

البستنة، احملاصيل :  ديد من األصناف وهييشمل الع:التصنيف تبعا لنوع المحصول الفالحي 3-2-5

  . املاشية بأنواعهما الثروة السمكية، حماصيل اخلضر الصيفية والشتوية" الثروة  احلقلية،

  : التصنيفات حسب الضمانات

وتكون غري مضمونة بضمان مادي ملموس ولكنها تكون مضمونة بكفالة : قروض غير مضمونة 

  . قصرية األجل شخصية فقط وخاصة بالنسبة للقروض
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احملاصيل : وال املنقولة مثلوهذه خاصة بالقروض اليت تكون برهن األم: قروض مضمونة بأموال منقولة -

 اخل...احليوانات أو الذهب أو بعض األجهزة االلكرتونيةو  رارتواجل

األارضي : وهي تشمل القروض املضمونة بأصول ثابتة مثال :قروض مضمونة بأموال غير منقولة -

  . لعقاراتوا

  :التصنيف حسب اإلنتاجية المتوقعة للقرض 2-6- 3

وهي تلك القروض اليت متكن املقرتض من احلصول على فائض صايف ميكنه من : القروض اإلجيابية -  

  .إبقاء مبلغ الفائدة املرتتبة عليه مع حتقيق فائض اقتصادي

الثانية قروض التجديد ويرتتب على اجلديدة و  االستثماراتتتضمن شكلني األول : القروض المحايدة -  

  .استخدام هذه القروض زيادة يف الدخل تكفي لتسديد أصل املبلغ مع فائدة دون حتقيق أي فائض

وهي تلك القروض اليت ال يرتتب على استخدامها زيادة يف الدخل بالقدر الكايف  :القروض السلبية -  

 . فإ�ا تسمى بالقروض غري املنتجة أو حتت احلديةالذي يغطي أصل الدين والفائدة املرتتبة عليه لذلك 

قروض األقارب : هلذا النوع عدة أنواع وهي: تصنيف القروض تبعا لمصدر القرض أو لنوع المقرضين 

أو املعارف،  قروض املستثمرين األفارد، قروض املصارف التجارية، قروض شركات اإلقارض اخلاصة 

  .اونية، قروض الوسطاء والتجار، قروض شركة التأمنيباملواشي، قروض مصارف اجلمعيات التع

 دراسة حالة طلب قرض فالحي من بنك الفالحة والتنمية الريفية : المجور الثاني

  نشأة وتريف بنك الفالحة والتنمية الريفية : أوال

، وهو مؤسسة مالية وطنية تنتمي إىل القطاع 13/03/1982بتاريخ  206/82رسوم تأسس مب

شطة  املمهدة او املتممة ونشطات االنتاج الزراعي وكل االنويل اهلياكل ليه مهم متإاسندت لعمومي ، و ا

للزراعة وكذالك الصناعت الزراعية واحلرف التقليدية يف األرياف وكل املهن احلرة واملنشآت اخلاصة 

  .املتواجدة يف الريف أيا كان نوع نشاطها 

  :تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية 

تنصب عمليا�ا الرئيسية على مجيع املوارد املالية الفائضة عن حاجة اجلمهور واألعوان  ليةمؤسسة ماهو 

االقتصاديني لغرض اقراضها لآلخرين الذين هم يف حاجة إىل متويل ، وينصب نشاطها ويلمس مجيع 

  .القطاعات 

  :مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية وهي  
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  وق والتأقلم مع هذه اللمتغريات احلفاظ على حصته يف السس -

  جلب زبائن والعمل على توسيع شبكته  -

  تطوير جودة اخلدمات والعالقات مع الزبائن  -

  توسيع ادخال االعالم اآليل يف كل وسائل التكنولوجية احلديثة  -

  دراسة تطبيقية لتقديم  قرض التحدي : 1

يقوم بنك الفالحة والتنمية بدعم مستثمرات الفالحة عن طريق منح قروض يستفيد منها كل 

  األشخاص الطبيعني واملعنويني 

القروض اليت يقدمها بنك  يتعرب قرض التحدي ف اطار التحدي من: تحديتقديم ملف قرض ال: 2-1

  وسطة املدى بتمويل املشاريع اطويلة ومت اللتنمية الريفية والذي يقوم من خالله

اطار  ستثماري ينمح من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية ، يفهو قرض ا: تعريف القرض: 2- 1

انشاء مستثمرات للفالحة وتربية احليوانات على االراضي الفالحية غري املستغلة التابعة لألمالك اخلاصة او 

دينار  لكل  مليون 01اوز قيمته سنوات ، ال تتج 07االمالك اخلاصة للدولة ، وهو قرض مدعم مدته 

  .هكتار 10هكتار ، وهو موجه إلنشاء مستثمرات للفالحة وتريب احليوانات ، واليت تقل مساحتها عن 

  ا�االت اليت يشملها القرض : 2-3

  :يف إطار " التحدي " وميكن االستفادة من قرض االستثمار 

اه ، إزالة احلجارة ،وضع مصدات الرياح ، التسميد تصريف اللمي( األراضيأشغال إعداد ن �يئة ومحاية  -

  ؛)، التوصيل بالكهرباء

ات الضخ الري، اجناز شبكات توزيع مياه تعبئة املوارد املائية ، جتهيز (عمليات تطوير الري الفالحي  -

  ؛)الزراعة ، تصليح املضخات 

وجتديد الغارسات املسنة ، اقتناء إقتناء املدخالت الفالحية ، اقتالع (إقتناء عناصر ووسائل اإلنتاج  -

  ؛)اآلالت واألدوات الفالحية ، اإلنتاج احليواين ، عمليات التطعيم 

دية الفالحية ، بناء هياكل القاع(وضيب والتثمني إنشاء اهلياكل القاعدية ، التخزين ، التحويل ، الت -

  ؛..)ية اقتناء سلسلة الفرز والتوضيب ، اجناز هياكل ختزين املنتوجات الفالح

  ؛)صناعة الزرايب ، الدباغة التقليدية ، صناعة منتوجات الفلني (اإلنتاج التقليدي  -
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إنشاء هياكل إنتاج البذور والشتائل والفحول ، انشاء هياكل ( احلماية والتطوير الوراثي احليواين ولنبايت 

  ).احلفظ املتخصص عدا التربيد 

  : ملف القرض القرض - 3- 1

  :يعي بالنسبة لشخص طب

  طلب خطي  -

  شهادة ميالد  -

  مجالية للمشروع فواتري اولية تبني التكلفة اال -

  مستخلص الوضعية اجلبائية  -

  )بالنسبة للبناء اجلاري اجنازها ( رخصة بنااء  -

  عقد ملكية او امتياز  -

  داسة تقنية اقتصادية منجزة من طرف مكتب متخصص معتمدة من طرف وزارة الفالحة  -

  يص مصاحل الري متعلقة بالبئر ترخ -

  –اعتماد صحي يف حالة ضرورة  -

  )يف حالة تربية احليوانات (ترخيض مصاحل البيئة 

  شهادة اعتماد مشروع  -

  :بالنسبة لشخص معنوي  

  :اضافة إىل الوثائق املططلوبة من الشخث الطبيعي عى طالب القرض تقدمي 

  ليها من طرف حمافظ احلسبات مزانيات جبائية ألخر ثالث سنووات مصادق ع -

  نسخة من القانون االساسي  -

  )هذا بالنسبة للتعاونيات(نسخة من اإلعتماد  -

  حمضر اعتاد ممثل  -

  :مميزات قرض التحدي  - 2

  قيمة قرض التحدي  1- 2

  دج 100.000.000دج اىل  1000.000قرض متوسط املدى من -

 دج  100.000.000دج اىل  1000.000قرض طويل املدى من  -
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  : مدى القرض – 2- 2

  سنوات مع التأجيل من سنة إىل سنتني  7سسنوات إىل  3من : القرض املتوسطط املدى -

   سنوات  5سنة مع التأجيل من سنة إىل  15سنوات إىل  8من : القرض طويل املدى -

  :آجال القرض  -3-2

  تالم القرض شهرا كأقصى حد ابتداء من اس 12إىل  6من : القرض املتوسط املدى-

  شهرا كأقصى حد ابتداء من استالم القرض 24إىل  6من : ل املدىالقرض طوي -

  المساهمة اشخصية  -4- 2

  هكتار  10من قيمة املشالوع ملساحة اقل او تساوي  %10على االقل 

  هكتار  20من قيمة املشروع ملساحة أقل او تساوي  %20على االقل  -

  فوائد نسبة ال/نسبة اإلمتيازات  -2-5 

  امتيازات على عاتق الزبون  %5.25:القرض املتوسط املدى 

  للسنوات اخلمس االوىل  0%

  للسنة السادسة والسابعة % 1

  %لسنة الثامنة والتاسعة  3%

التنازل وااللتزام بالرهانات  عن  الناجتةلالمالك احلقيقية  قانوينرهن : ت واإلحتياطاتاناالضم - 2-6 

  على الرتاب املمنوح ، رهن قانوين للمستثمرة الفالحية املتعلقة بامللكية اخلاصة  على على البناء املنجز

  متناقص : استهالك الدين - 2-7

  دراسة طلب قرض التحدي  - 3

ع  تقدم للبنك الفالحة والتنمية الريفية من اجل طلب قرض من اجل  انشاء مستثمرة .السيد ب

القطيع متمثل يف (اسطبل خاص بالعجول التسمني –احللوب  بناء اسطبل لالبقار–فالحية لرتبية االنعام 

 ) ابقار  10

  :معلومات عن طلب القرض  -1- 3

  شخص طبيعي :الطبيعة القانونية  -

 طبيعة االستثمار جديد  -
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  :تقديم المشروع  -2- 3

تاريخ  ب   108يف اطار القانون املدرج حتت رقم  بعد الدراسة  هلذا املشروع من طرف البنك

تثمرات الفالحية واحليوانية ، نقوم بدراسة تقنو اقتصادية للمشروع ، النشاء املس 23/02/2011

ع حبيث هذاه الدراسة تعتمد على  عناصر مهمة .لسيد  ب)  مشروعة مستثمرة فالحية لرتبية االنعام (

  )اخل.....تقنيات حديثة ، السوق ، التهيئة ( منها 

ع اليت تقع بلدية حممد بوضياف ، دائرة بن سرور .بالسيد بعلما ان  مشروع املستثمرة اخلاصة 

والية املسيلة  حي ا�لولة هلا موقع اسرتاجتي  النشاء مشروع املستثمرة الفالحية تعتمد على اسس وقواعد 

 ترتبع هذه املستثمرة على مساحة )زراعة و�يئة ريفية .قطيع .عتاد .البناء . الري الفالحي ( متطورة نذكر 

  .مع توفر املاء والكهرباء الريفية  ،سنت آر5آر  10هكتار  10ر ب تقد

  دج7.400.000تكلفة املشروع قدرت ب 

  .تقديم ملف القرض 3- 3

  مخطط التمويل  - 4

  دج 7.40000من املشروع وقدرت ب  %10:قيمة المساهمة الشخصية  -

  6660000وقدرت ب  %90: قيمة قرض التحدي -

  .ئد رهن العتاد املمول من املشروعمتياز املمنوح من طرف الدلة زارهن حق اال: نوع الضمان -

  تقديم المشروع  - 5

 :قيمة المقتنيات )1(جدول رقم  1- 5

 المجموع  العدد الوحدة دج المقتنيات 

 2.200.000 01 2.200.000 بناء اسطبل البقار احللوب  

 1.800.000 01 1.800.000 بناء اسطبل للعجول التسمني 

 3.400.000 10 340.000 قار االب

 7.400.000   المجموع 

 من اعداد الباحثني اعتمادا على مكتب ناجي اخلبري لدراسات : اامصدر
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  :تكاليف انتاج المشروع لسنة واحدة  ) 2(جدول رقم  2- 5

 المبلغ دج العدد/الكمية  السعر الوحدة دج مشتريات 

 480.000,00 ق 150 3.200,00  األعالف

 150.000,00 مقدرة  ملواد البيطرية ا

 150.000,00 مقدرة  االمسدة 

 576.000,00 02 24.000,00 املواد العضوية 

 180.000,00         كلغ450                    400.00 بودرة احلليب            

 100.000,00 مقدرة  تكاليف غري مباشرة        

 1.636.000,00   المجوع

 من اعداد الباحثني اعتمادا على مكتب ناجي اخلبري لدراسات : املصدر

نالحظ من خالل اجلدول تكاليف االنتاج املتمثلة يف االعالف ، املواد البيطرية واملواد العضوية 

  .دج كتكلفة اولية لبداية املشروع 1.636.000وتكاليف اخرى  قدرت ب

  :مداخيل المستثمرة  ) 3(جدول رقم   3- 5

  

  

  

  

  

 من اعداد الباحثني اعتمادا على مكتب ناجي اخلبري لدراسات : املصدر

عند بداية انتاجها وتتمثل يف العجول واحلليب وفضالت  ول اعاله مداخيل املستثمرةميثل اجلد

 .دج 2.940.000االبقار وقدرت جمموع هذه املداخيل ب 

 

 

 

 

  

 
 المجموع الكمية  دج لوحدة السعر ا

 2.250.000 10 225.000 .العجول 

 450.000 10715 42 احلليب 

(Fumier (فضال االبقار    30.000.00 08    240.000 

 2.940.000   المجموع
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  %10مداخيل المستثمرة المقدرة لخمس سنوات قادمة بنسبة ) 4(جدول رقم  4- 5

 القيمة دج السنة 

 2.940.000 السنة االوىل 

 3.234.000 السنة الثانية 

 3.557.400  السنة الثالثة

 3.913.140 السنة الرابعة 

 3.304.454 السنة اخلامسة 

  من اعداد الباحثني اعتمادا على مكتب ناجي اخلبري لدراسات : املصدر

  ):المستثمرة الفالحية ( فوائد المشروع  -

  :للحصول على قيمة الفائدة لسنة واحدة من االنتاج من خالل القانون االتي 

  تكاليف السنة االولى  –مداخيل السنة االولى =ىفوائد السنة االول

2940000-1636000  =1.304.000   

  دج 1.304.000حتصل املستثمر  خالل سنة واحدة على فائدة قدرت ب 

  

  :الخاتمة 

يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية من بني اهم البنوك على الساحة الوطنية لكونه ميتلك ابرز شبكة 

ر هذا من جهة ومن جهة اخرى لعدد املشاريع اليت يقوم بتمويلها واليت يرمي من خالهلا مصرفية يف اجلزائ

  . طرةملسإىل حتقيق األهداف ا

اإلقتصاد ودفع  انعاشلفالحي يف تمويل للقطاع احاولنا من خالل هذا البحث ابراز مدى امهية ال

تعد من اصعب املشاكل اليت يواجهها ،من عجلة التنمية والتطرق اىل ألية من آليات متويل هذا القطاع اليت 

حيث قام .خالل ما مرت به البالد منذ إستقالهلا ،وصوال اىل الرامج التنموية املتبعة يف السنوات االخرية 

هذا الربنامج مبساعدة اللفالحني وهذا من اجل مواكبة التطورات احلاصلة يف العامل  والنهوض بقطاع 

  تفاء واألمن الغذائي، الفالحة  وتطويره وحتقيق األك

  اختبار فرضيات البحث 

سري يف اختيار التمويل املناسب الذي حيقق اكرب تكمن امهية امتويل يف جناح السياسة املتبعة الن جناح امل -

  عائد بأقل تكلفة يؤدي أكيد لنجاح سياسة التمويل املنتهجة  وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل 
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املقدمة وهذا بإختالف القروض ليس كطويل االجل كالقصري األجل وهذا  إن عدم تشابه الضمانات -

  من خالل املدة واملدة التأجيل اختالفهم واضحا وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية  

قرض التحدي اختيار مناسب لكثري من املسريين للمستثمرات وحيقق عوائد جد حسنة من خالل  -

  يثبت صحة الفرضية الثالثة  ع وهذا ما.دراستنا يف مستثمرة ب

  النتائج 

  قرض التحدي  يعترب من أدوات لتمويل املشاريع االستثمارية الفالحية اليت هلا نتائج جد حسنة   -

. إن واقع الفالحة اجلزائرية يستدعي هذا القطاع اإلسرتاتيجي بكل الوسائل وحتويله  اىل قطاع رئيسي-

  .وإعطائه األولوية

  .فالحي  احد ماصدر �وض وتطور القطاع الزراعي ميثل التمويل ال -

بنك الفالحة والتنمية الريفية يعمل على دفع عجلة التنمية وذلك من خالل منح القروض اىل الزبائن  -

  .الطالبة للقرض

  : التوصيات

  اللمجا هذا يف به التوصية ميكن ما أهم تلخيص أيضاً  ميكن أعاله، املالحظات أساس على 

  ومراكز نوعية وتأهيل لشباب وتشجبعهم  اقامة برامج

  تقدمي حتفيزات للمستثمرات واملشرايع الناحجة  -

  زيادة تفعيل أليات وبرامج دعم القطاع الفالحي اكثر من احلكومة -
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   :ملخص

ف هذه الدراسة إىل الوقوف على واقع تصدير املنتجات الزراعية يف اجلزائر، باعتبار التصدير �د

شكال من أشكال التسويق الزراعي الدويل، وذلك ملا له من أمهية كبرية يف تصريف فائض اإلنتاج، 

ري، نظرا لإلمكانيات واحلصول على العملة الصعبة وبالتايل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات وامليزان التجا

الطبيعية الكبرية للجزائر يف هذا ا�ال، ومن خالل دراسة حتليلية لبعض املعطيات �ذا اخلصوص، توصلت 

الدراسة إىل مدى ضعف استغالل اجلزائر إلمكانيا�ا، من خالل مسامهة جد ضعيفة للصادرات من 

  .املنتجات الزراعية يف الصادرات الكلية

  .التصدير، التسويق الزراعي، التسويق الدويل :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT: 
 This study aims to examine the reality of the export of agricultural 

products in Algeria, considering that export is a form of international 
agricultural marketing,This is because of its great importance in discharging 
excess production, obtaining hard currency and thus achieving a balance in 
the balance of payments and the trade balance, Given the great natural 
potential of Algeria in this field, and through an analytical study of some 
data in this regard. 
      The study found the extent of Algeria's exploitation of its potential, 
through a very weak contribution of exports of agricultural products to total 
exports. 
Keywords: export, agricultural marketing, international marketing. 

   :المقدمة

تعترب التنمية مقصدا تسعى لتحقيقه كل البلدان يف العامل، وبصفة خاصة التنمية االقتصادية اليت  

ممثلة يف (تتحقق بعدة عوامل من أمهها تنمية الصادرات، حيث يعد التصدير أداة حتقق من خالهلا الدولة 
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للمؤسسات لدخول األسواق الدولية،  مداخيال بالعملة الصعبة، لذا يعد من األشكال املفضلة) مؤسسا�ا

باملقابل يظهر دور القطاع الزراعي كقطاع هام لتنويع االقتصاد اجلزائري والنهوض به، وبصفة ذات أمهية 

أكثر يعترب تنويع الصادرات خارج احملروقات مسعى الدولة اجلزائرية يف ظل ا�يار أسعار احملروقات يف 

ن املنتجات الزراعية، وضرورة بناء قاعدة مؤسساتية ذات قدرات السوق العاملي، من خالل التصدير م

انتاجية يف جمال املنتجات الزراعية وقادرة على املنافسة يف السوق الدويل، وفرض نفسها هناك، وعليه نطرح 

  : اإلشكالية التالية

  ؟ما هو واقع تصدير المنتجات الزراعية في الجزائر كشكل من أشكال الدخول للسوق الدولي

  :وكمحاولة لإلجابة على هذه االشكالية ميكن تقدمي الفرضيات التالية

يعد مستوى تصدير المنتجات الزراعية الجزائرية ضعيفا وال يرقى للمستوى : 1ف -

 المطلوب؛

  .يعود ضعف الصادرات الزراعية الجزائرية إلى ضعف اإلنتاج الزراعي: 2ف -

  :لى النقاط التاليةولدراية املوضوع واختبار الفرضيات مت الوقوف ع

 مفهوم التصدير، كشكل من أشكال التسويق الزراعي الدويل؛: أوال

  واقع تصدير املنتجات الزراعية يف اجلزائر؛: ثانيا        

  .حتديات الزراعة اجلزائرية وآفاق تطويرها: ثالثا        

 مفهوم التصدير، كشكل من أشكال التسويق الزراعي الدولي: أوال

هناك عدة تعريفات للتسويق الدويل، فقد عّرف على أنه أداء األنشطة التجارية   :سويق الدوليمفهوم الت .1

فهو يشمل مجيع  1اليت تساعد على تدفق منتجات املؤسسات إىل املستهلكني يف أكثر من دولة واحدة،

ع تلك األنشطة اخلاصة بتحديد احتياجات املستهلكني يف أكثر من سوق واحدة، مث العمل على إشبا 

بينما عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق على أنه عملية  2االحتياجات بإنتاج املنتجات اليت تتالءم معها،

 3دولية لتخطيط وتسعري وترويج وتوزيع املنتجات خللق التبادل الذي حيقق أهداف املؤسسات واألفراد،

رويج وتوزيع املنتجات من سلع يعترب هذا التعريف شامال فهو ميتد من عملية ختطيط إىل تسعري وت

وخدمات، لتحقيق أهداف املؤسسة واألفراد، وهو نفس ما ذهب إليه كوتلر فليب يف تعريفه للتسويق 

الدويل أنه ال يعدو كونه عبارة عن نشاط تسويقي مبتكر للبحث عن املستهلك القانع يف سوق تتميز 

وعليه فالتسويق الدويل ال خيتلف عن  4رغباته،بالتفاوت والتعقيد، والوصول إىل هذا املستهلك وإشباع 
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، الذي ميتاز بالتعقيد أكثر، لذا ميكن القول )السوق الدويل(التسويق احمللي كثريا، فقط االختالف يف البيئة 

أن التسويق الدويل هو جمموع األنشطة التسويقية من ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع للسلع واخلدمات يف 

ليت متتاز بالتعقيد، من خالل اكتشاف حاجات ورغبات املستهلكني والعمل على أكثر من سوق دويل ا

 .إشباعها، �دف حتقيق أهداف املؤسسة واألفراد

 5:من األشكال األكثر شيوعا لدخول األسواق الدولية ما يلي: أشكال دخول األسواق الدولية .2

 وخدمية ومعلوماتية  ويعين قدرة الدولة ومؤسسا�ا على حتقيق تدفقات سلعية :التصدير

ومالية، وثقافية وسياحية وبشرية إىل دول وأسواق عاملية ودولية بغرض حتقيق أهداف 

 .املؤسسة

 وهي عبارة عن ارتباط طويل األجل بني مؤسسة دولية ومؤسسة   :االتفاقيات التعاقدية

الثانية  يف دولة أخرى مضيفة، يتم مبقتضاها نقل التكنولوجيا وحق املعرفة من األوىل إىل

 : دون أي استثمارات ألصول مادية من طرف املؤسسة األم، ومن أكثرها شيوعا

الرتاخيص وهي طريقة بسيطة لدخول األسواق الدولية، حيث أن مانح الرتخيص يدخل يف  -

اتفاق مع املرخص له يف دولة أجنبية، يسمح له باستخدام عملية إنتاجية أو عالمة جتارية أو 

 .ل مبلغ أو امتياز معنيبراءة اخرتاع مقاب

وهو عقد يتم بني الطرف األجنيب والطرف احمللي، يقوم خالهلا األول : عقود تسليم املفتاح -

بإقامة املشروع االستثماري واإلشراف عليه حىت بداية التشغيل، ليتم تسليمه بعدها للطرف 

ألجنيب مقابل قيامه الثاين، ويتميز هذا النوع بأن تقوم الدولة املضيفة بدفع أتعاب الطرف ا

بوضع أو تقدمي التصميمات اخلاصة باملشروع، كما تتكفل بتكلفة احلصول على التجهيزات 

 .واآلالت والنقل والبناء

اتفاقية بني مؤسسة دولية وأخرى حملية يتم مبقتضاها أن يقوم الطرف الثاين : عقود التصنيع -

 .نيب بإدارة عمليات املشروعنيابة عن األول بإنتاج منتج معني، ويتحكم الطرف األج

ترتيبات قانونية يتم مبقتضاها أن تقوم املؤسسة الدولية بإدارة كل أو جزء من : عقود اإلدارة -

 .العمليات واألنشطة الوظيفية اخلاصة مبشروع استثماري معني، يف دولة مضيفة لقاء عائد
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د األطراف مبوجبها اتفاقية بني وحدتني إنتاجيتني يقوم أح: صفقات التعاقد من الباطن -

بإنتاج سلعة أو مكونات أساسية خاصة بسلعة ما للطرف األول الذي ) مقاول الباطن(

 .يقوم باستخدامها يف عمليات انتاج سلعة يف شكلها النهائي

 ينطوي على التملك اجلزئي أو املطلق للطرف األجنيب ملشروع : االستثمار األجنبي المباشر

وهو نوعان االستثمار ...لتسويق، البيع، التصنيع واإلنتاجاالستثمار سواء كان مشروع ل

 .املشرتك واالستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب

  ويقصد �ا إحالل التعاون حمل املنافسة، واليت تؤدي إىل التعاون التحالفات اإلستراتيجية

  .والسيطرة على املخاطر والتهديدات واملشاركة يف األرباح

  يعترب التصدير تلك العمليات اليت تتعلق بالسلع واخلدمات اليت يؤديها : تصديرالمفهوم

بصفة �ائية املقيمون وغري املقيمون يف البلد، كما متثل الصادرات انفتاحا أجنبيا على السلع 

حيث خيتلف  6واخلدمات املنتجة داخل البلد األمر الذي يؤدي إىل الزيادة يف دخل البالد،

عن مفهوم التسويق الدويل، فاملؤسسة اليت تنتهج اسرتاتيجية التصدير ال يعين  مفهوم التصدير

) مباشر وغري مباشر(أ�ا دخلت مفهوم التسويق الدويل مبفاهيمه الواسعة، فالتصدير بأنواعه 

ما هو إال اسرتاتيجية حمدودة ضمن التسويق الدويل، تضمن انتقال املنتجات من سوق داخلية 

  7.إىل أخرى خارجية

  8:وهناك نوعان من املصدرين حسب مستوى نشاط املؤسسة ومها

خيص املؤسسات اليت تعترب التصدير ما هو إال تصريف  ):العرضي(المصدر السلبي  -

الفائض احلاصل يف اإلنتاج، أو هو نشاط غري متوقع للمؤسسة، وذلك قد يكون عن طريق 

 .عها حسب الطلب أو باملناسباتاحلد األدىن من تلبية الطلبات الدولية اليت تتعامل م

خيص تلك املؤسسات اليت لديها رغبة وعزمية مؤكدة الخرتاق األسواق  ):النشيط(المصدر اإليجابي  -

الدولية، وذلك قد يكون عن طريق التلبية املنتظمة للطلب على منتجات املؤسسة يف األسواق الدولية، 

املؤسسات نشاطا رئيسيا وهام ويتم ختصيص قصد توسيع أنشطتها، ويعترب التصدير بالنسبة هلذه 

 .هياكل خاصة به يف شكل مصاحل وأقسام

وعليه فاملصدر اإلجيايب النشيط هو املرغوب حيث تسعى هذه املؤسسات إىل اخرتاق       

األسواق الدولية وتوسيع أنشطتها من خالل خلق الطلب على منتجا�ا يف السوق الدويل 
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السليب الذي يكتفي بالتصدير فقط عند وجود فائض لإلنتاج، واحلفاظ عليه، عكس املصدر 

 .فنشاطه التصديري غري مستمر

 هناك نوعني من التصدير ومها :  

وخيص عادة املؤسسات اليت لديها طلب مستمر من زبائنها األجانب، فتفض  :التصدير المباشر -

ىل األسواق األجنبية، دون حيث يقوم املنتج بالتصدير بنفسه إ 9التكفل املباشر بعملية التصدير،

االستعانة خبدمات الوسطاء، ويستخدم التصدير املباشر على نطاق واسع ألنه ميثل بالنسبة للمؤسسة 

طريقة سهلة وسريعة وال حتتاج إىل استثمارات كبرية، كما يسمح هذا األسلوب بدخول األسواق 

كما تتميز بإعطاء فرصة   10لد املستهدف،اخلارجية واهليمنة على عمليات البيع واحلضور املباشر يف الب

أوسع للمؤسسة باالحتكاك باألسواق األجنبية، وتتطلب زيادة أكثر يف االستثمارات، وأرباح أكرب 

ويتم التصدير املباشر عن طريق قسم التصدير احمللي، فرع اجلمعيات الدولية، ممثلي  11وخماطر أكرب،

 12.ألجانباملبيعات املتجولني، الوكالء أو املوزعني ا

تعد الطريقة األكثر شيوعا لدخول األسواق الدولية، إذ ال تتوىل املؤسسات  :التصدير غير المباشر -

وهو طريقة شائعة لالستخدام، 13املنتجة عملية التصدير بنفسها، وإمنا توكل املهمة إىل جهات خارجية،

ا توكل املهمة إىل جهات حيث ال تتوىل املؤسسات املنتجة عملية التصدير لألسواق اخلارجية، وإمن

خارجية سواء كانوا من نفس البلد أو من خارج البلد، تطبقه املؤسسات حديثة العهد بالتصدير، أل�ا 

ويعتمد التصدير  14تتضمن أقل خماطرة، والوسيط التجاري لديه معرفة كافية بأحوال السوق األجنيب،

جر املصدر، وكالة التصدير احمللية، املنظمة التا:غري املباشر على الوسطاء املستقلني املتمثلني يف

 15.التعاونية، مؤسسة إدارة التصدير

للتصدير مزايا جتعله مفضال عن األشكال األخرى لدخول السوق الدويل بالنسبة للمؤسسات تتمثل  -

 16:يف

 التصدير جينب املؤسسة تكاليف انشاء عمليات التصنيع يف دولة أجنبية؛ -

 طر التعامل دوليا؛ميكن املؤسسة من تقليل خما -

 يعد التصدير طريقة مناسبة للحصول على اخلربة الدولية؛ -

 .ال يتطلب التصدير رأس مال كبري مقارنة بالبدائل األخرى -

 17:كما للتصدير حدود وعيوب، تتمثل يف 
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 قد ال يكون التصدير من الدولة األم مالئما إذا كان هناك مواقع لتصنيع املنتج بتكلفة أقل يف اخلارج؛ -

 حالة ارتفاع التكاليف اخلاصة بالنقل، تصبح طريقة التصدير غري اقتصادية وخاصة للمنتجات كبرية يف -

 احلجم؛

 .من أهم عيوب التصدير حواجز التعريفة اجلمركية اليت تعيق املؤسسات عن عملية التصدير -

ية يربز دور وأمهية الصادرات يف التنم: أهمية الصادرات في تحقيق التنمية االقتصادية .3

  18:االقتصادية، وذلك لعجز املوارد احمللية لتمويل التنمية، ويتمثل دورها فيما يلي

يؤدي ضيق السوق احمللي وضعف القدرة الشرائية لدى أفراد ا�تمع إىل ضيق  :توسيع القاعدة االقتصادية -

توزيع الدخل  النشاط االقتصادي، لذلك يتم اللجوء إىل توسيع السوق احمللي مبختلف الوسائل من إعادة

وختفيض الضرائب وغريها، فاألسواق العاملية متثل جماال لتصريف املزيد من اإلنتاج احمللي، فهي تعترب عامال 

أساسيا يف توسيع القاعدة االقتصادية يف ا�تمع عن طريق جذب املزيد من العمالت األجنبية، كما تؤدي 

ي خيصص كليا أو جزئيا ملقابلة الطلب اخلارجي، تنمية الصادرات إىل فتح جماالت جديدة لإلنتاج الذ

 .وينتج عن هذا زيادة يف الدخل الوطين وزيادة يف فرص العمالة

) اخل...آالت، معدات(تسهم التجارة اخلارجية يف توفري رؤوس األموال اإلنتاجية  :توفير رؤوس األموال -

 .اليت تستخدم يف املشروعات، مما يؤدي على ارتفاع الدخل الوطين

تشجيع الصادرات يؤدي إىل دعم النمو االقتصادي يف البلد من خالل  :تدعيم النمو االقتصادي -

التحسني يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين، وبالتايل حتسني مستويات املعيشة يف خمتلف 

 .جوانبها

حيث : بيةتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتدعيم مركز العمالت المحلية بين العمالت األجن -

صاحب زيادة الواردات يف الدول النامية مبعدل أكرب من زيادة صادرا�ا ظهور عجز يف موازين مدفوعا�ا، 

مما يؤدي إىل إضعاف مركز العملة احمللية من حيث قابليتها للتحويل، وتدعيم مركز العملة احمللية ال يكون 

رات أهم وسائل إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات، إال مبعاجلة اختالل ميزان املدفوعات، لذا فتنمية الصاد

 .وإيقاف تدهور قيمة العملة يف ا�ال الدويل

ذلك "هناك عدة تعريفات له، حيث يعرف التسويق الزراعي على أنه : مفهوم التسويق الزراعي الدولي .4

أماكن إنتاجها إىل أماكن  النظام املرن اهلادف إىل تسهيل تدفق السلع الزراعية واخلدمات املرتبطة �ا، من

مشل هذه  19،"استهالكها، باألوضاع واألسعار والنوعيات املناسبة واملقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية

التعريف كافة اجلهود من إنتاج املنتجات الزراعية إىل استهالكها، ويف نفس السياق عرفت األمم املتحدة 
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تم بواسطتها جلب الغذاء من مناطق إنتاجه إىل املستهلكني الذين العملية اليت ي" التسويق الزراعي أنه

اعترب هذا التعريف أن التسويق الزراعي موجه للمستهلك النهائي بشكل أساسي، وهناك من  20،"يتناولونه

اجناز األنشطة التجارية اليت تتضمن تدفق السلع واخلدمات من "عرفه باألخذ باالعتبار شكل املنتج، أنه 

اعترب هذا  21،"ور احملاصيل واملنتجات لغاية وصوهلا وبأي شكل كان إىل املستهلك األخرينقطة ظه

التعريف أن املنتجات الزراعية يف التسويق الزراعي تشمل عمليات تغيري أشكال املنتجات يف طريقها إىل 

موعة من العلوم املستهلك النهائي، بني ذهب آخرون إىل اعتبار التسويق الزراعي علم قائم بذاته وأنه جم

  22.والقوانني والنظريات املتصلة بنقل ملكية املنتجات الزراعية من املنتج إىل املستهلك

فالتسويق الزراعي يشمل مجيع الوظائف واخلدمات املرتبطة بعملية انتقال املنتجات الزراعية النباتية          

ا مبا ميكن أن جيري عليها من عمليات تصنيعية أو واحليوانية من منتجها األويل إىل مستهلكها النهائي، مرور 

  ).1(كما يوضحه الشكل رقم   23جتهيزية،

  قنوات تسويق المنتجات الزراعية في صورتها المجهزة وغير المجهزة): 1(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

     

 

  .170سليمان دحو، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

جمموع األنشطة التجارية واجلهود اليت تتضمن وبناء على ما سبق ميكن اعتبار التسويق الزراعي 

عملية انتقال املنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية، يف شكلها الطبيعي أو مرورا مبا ميكن أن يطرأ 

  .عليها من عمليات تصنيع أو جتهيز، من منتجها األويل إىل مستهلكها النهائي

 الفالحون ا�هزون

 مكاتب مبيعات املصانع وسطاء ووكالء العمولة

 جتار البيع باجلملة

 المطاعم وما شابھھا
 حمالت البيع بالتجزئة

 املستهلكون
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قد مت وضع سياسة التبادل الدويل للمنتج الزراعي يف ل: خصائص التسويق الزراعي في السوق الدولي .5

ظل قوانني املنظمة العاملية للتجارة، حيث يهدف اتفاق الزراعة ملنظمة التجارة العاملية الذي مت ابرامه يف 

، إىل إقامة نظام للتجارة يف جمال املنتجات الزراعية )1993-1986(إطار جولة أورغواي التفاوضية 

  24:سوق، وقد مت التوصل إىل التزامات منظمة تتمثل يفمستند إىل قوى ال

الوصول إىل األسواق والدعم احمللي، واملنافسة يف التصدير، وقد مت وضع اتفاق الزراعة أربعة عناصر رئيسية  -

 لإلصالح الزراعي يف عامل التجارة احلرة؛

وختفيض احلواجز اجلمركية بنسبة  حتويل مجيع اإلجراءات احلدودية غري اجلمركية إىل تعريفات مجركية مثبتة، -

 ؛36%

ختفيض مستوى الدعم املقدم لإلنتاج الزراعي سواء اختذ شكل دعم لسعر السوق، أو مدفوعات مباشرة  -

للمنتجني، أو دعم للمدخالت ويلزم أن تقدر دول األعضاء تدابري الدعم الداخلي كميا باستخدام 

 ؛)املقياس الكلي للدعم(

من حيث حجم الصادرات املدعمة، وختفيض % 21رات الزراعية بنسبة ختفيض مستوى دعم الصاد -

على التوايل يف حالة البلدان % 24و%  14(من مصروفات امليزانية على هذه الصادرات % 36نسبة 

 .النامية

وعليه يعد اتفاق الزراعة للمنظمة العاملية للتجارة ميس كل ما له عالقة بالقطاع الزراعي، سواء على        -

توى املؤسسات أو احلكومات، مما يلزم املؤسسات الراغبة يف التوجه للسوق الدويل عن طريق التسويق مس

  .الزراعي فهم هذا االتفاق وما ينبثق عنه من امتيازات والتزامات

 واقع تصدير المنتجات الزراعية في الجزائر: ثانيا

إلمكانيات الطبيعية اليت متلكها، وتعد يعترب قطاع الزراعة يف اجلزائر من القطاعات املهمة بالنظر ل

الصادرات من املنتجات الزراعية من أهم الوسائل لتحقيق التنمية االقتصادية، نظرا ملا تساهم يف 

حتقيقه من توازن يف ميزان املدفوعات، وزيادة الدخل الوطين، وللوقوف على واقع تصدير 

على االمكانيات اليت متتلكها اجلزائر وواقع  املنتجات الزراعية اجلزائرية ال بد من التعريج أوال

 .استغالل هذه االمكانيات يف الواقع
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  : االمكانيات الزراعية للجزائر .1

تعترب اجلزائر ذات إمكانيات كبرية يف ما خيص اإلمكانيات الطبيعية اخلاصة بالزراعة، واملساحة 

نسبة املساحة املزروعة إىل املساحة الكلية ) 1(م الشاسعة، وتنوع املناخ، وفرة اليد العاملة، ويبني اجلدول رق

  .يف اجلزائر

 )ألف هكتار(المساحة المزروعة نسبة إلى المساحة الكلية في الجزائر ): 1(الجدول رقم 

  %النسبة  املساحة املزروعة  املساحة الكلية

2381741.10  8461.87  0.35  

  .6، ص 2015، السودان، 35نمية الزراعية، اإلحصائيات الزراعية العربية، جملد معطيات املنظمة العربية للت: معد اعتمادا على: املصدر

، واليت %0.35بالنظر للمساحة الشاسعة للجزائر تبقى املساحة املزروعة جد منخفضة قدرت ب        

تعد غري كافية حىت لتحقيق االكتفاء الذايت من املنتجات الزراعية، مما يدعو إىل أمهية توسيع استغالل 

  .  األراضي الزراعية واستصالحها

عند احلديث عن اإلمكانيات الزراعية تظهر أمهية املورد البشري ومدى تواجده يف األرياف، اليت تعترب      

يربز عدد سكان الريف نسبة إىل العدد اإلمجايل ) 2(اعة يف اجلزائر، واجلدول رقم مراكز لتطوير قطاع الزر 

  .للسكان

 عدد سكان الريف نسبة إلى العدد الكلي للسكان في الجزائر ): 2(الجدول رقم 

  %النسبة  عدد سكان الريف  عدد السكان الكلي  السنوات

2015  39500000  9792000  24.78  

2019  41000000  11000000  26.82  

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر

 .3، ص 2015، السودان، 35معطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اإلحصائيات الزراعية العربية، جملد  

Omar bessaoud et al, rapport de synthèse sur l’agriculture en Algérie, 2019, p6. 

ان يف الريف مهمة جدا لتطوير قطاع الزراعة يف البالد، وقد مت تسجيل حيث تعترب نسبة السك          

من جمموع عدد السكان سنة % 25نسبة منخفضة لسكان الريف يف اجلزائر، واليت ال تتعدى نسبتهم 

، ويعود ذلك إىل اهلجرة من األرياف اليت تعاين منها اجلزائر خاصة يف سنوات العشرية السوداء، 2015

تدهور األوضاع األمنية يف اجلزائر، وهذا ما يدعوا إىل تشجيع اهلجرة املعاكسة حنو األرياف وخالل سنوات 

عن طريق تطوير القطاعات اإلسرتاتيجية فيها كالتعليم والصحة، والعمل على دعم سكان األرياف من 
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لقطاع، كما خالل برامج تشجع السكان على البقاء والعمل يف الزراعة، يف سبيل تطوير والنهوض �ذا ا

  .2019من العدد الكلي للسكان سنة % 27ميكن مالحظة ارتفاع هذه النسبة إىل حدود 

ويف ذات السياق، تربز أمهية توفري اليد العاملة، يف القطاع الزراعي، اليت تعترب ذات أمهية كبرية،        

يربز نسبة القوى العاملة ) 3(م باعتبار املورد البشري هام جدا يف النهوض �ذا القطاع اهلام، واجلدول رق

  .يف الزراعة نسبة إىل العدد الكلي لليد العاملة يف اجلزائر

عدد القوى العاملة يف القطاع الزراعي نسبة إىل عدد القوى العاملة الكلية يف اجلزائر ): 3(اجلدول رقم 

  )ألف نسمة(

  % النسبة  القوى العاملة يف الزراعة  القوى العاملة الكلية

11453  2550.60  22.27  

  .3، ص 2015، السودان، 35معطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اإلحصائيات الزراعية العربية، جملد : معد اعتمادا على: املصدر

من جمموع اليد العاملة، لذا من % 22.5ال تتعدى يف اجلزائر نسبة العاملني يف القطاع الزراعي       

العاملة على التوجه هلذا القطاع اهلام، وذلك عن طريق وضع حتفيزات وامتيازات املهم جدا تشجيع القوى 

  .للعاملني فيه

  :واقع الصادرات والواردات الزراعية الجزائرية .1

حىت يتم حتليل الصادرات والواردات الزراعية اجلزائرية، ال بد من الوقوف أوال على الصادرات   

  . يوضح ذلك) 4(، واجلدول رقم 2019-2014خالل الفرتة  والواردات اجلزائرية بشكل عام وتطورها

  )20219- 2014(الصادرات والواردات الجزائرية ): 4(الجدول رقم 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 41934 46330 45957 46727 51702 58580 الواردات الكلية

 35823 41797 34763 28883 34668 60054 الصادرات الكلية

 6110,5- 4532,89- 11194- 17844- 17034- 4306 لتجاريالميزان ا

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر

Ministere des finances, direction general des douanes, statistiques du commerce 

exterieure de l’algerie, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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  )2019-2014(ياني لتطور الصادرات والواردات الجزائرية الكلية تمثيل ب): 2(الشكل رقم 

  
  ).4(من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول رقم : المصدر

نتيجة اخنفاض  2015بشكل عام مت تسجيل عجز يف امليزان التجاري اجلزائري بدء من سنة        

بالنسبة لالقتصاد اجلزائري الريعي، ليتم تسجيل  ، مما شّكل أزمة2014أسعار احملروقات بداية من سنة 

بعدها اخنفاض يف قيمة الواردات يف إطار تنفيذ توصيات احلكومة بتقليل االسترياد، ونتيجة لذلك مت حتقيق 

  .2019اخنفاض قيمة العجز يف امليزان التجاري إىل غاية 

  )2019-2014( الصادرات  والواردات الزراعية في الجزائر خالل): 5(الجدول رقم 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 8072 8573 8437 8224 9316 11005 الواردات الزراعية

 407,86 373 348 327 235 323 الصادرات الزراعية

 7664,14- 8200- 8089- 7897- 9081- 10682- امليزان التجاري

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر

Ministere des finances, direction general des douanes, statistiques du commerce 

exterieure de l’algerie, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

  )2019-2014(تمثيل بياني لتطور الصادرات والواردات الزراعية الجزائرية خالل الفترة ): 3(الشكل رقم 

  
  ).5(معطيات اجلدول رقم  من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر
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مت تسجيل عجز يف امليزان التجاري هلا، نتيجة ارتفاع قيمة ) الغذائية(فيما خيص املنتجات الزراعية          

الواردات الزراعية مقابل اخنفاض قيمة الصادرات منها، مع مالحظة اخنفاض قيمة العجز نتيجة اخنفاض 

  .تحكم يف االسترياد وليس نتيجة ارتفاع قيمة الصادراتقيمة الواردات يف إطار مساعي احلكومة لل

  )2019-2014(تطور قيمة الواردات الزراعية نسبة للواردات الكلية في  الجزائر ): 6(الجدول رقم 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 41934 46330 45957 46727 51702 58580 الواردات الكلية

 8072 8573 8437 8224 9316 11005 الواردات الزراعية

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر

Ministere des finances, direction general des douanes, statistiques du commerce 

exterieure de l’algerie, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

  )2019-2014(للواردات الكلية خالل الفترة تمثيل بياني لقيمة الواردات الزراعية نسبة ): 4(الشكل رقم 

  
  ).6(من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : املصدر

فيما خيص نسبة مسامهة الواردات الزراعية من املنتجات الغذائية إىل الواردات الكلية للجزائر فهي         

ة نوعا ما بالنظر لالمكانيات اليت خالل سنوات الدراسة، وهي نسبة كبري %  19إىل % 18يف حدود 

  . متلكها اجلزائر لتطوير هذا القطاع

  )2019-2014(تطور قيمة الصادرات الزراعية نسبة للصادرات الكلية في الجزائر خالل الفترة ): 7(الجدول رقم 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 35823 41797 34763 28883 34668 60054 الصادرات الكلية

 407,86 373 348 327 235 323 لصادرات الزراعيةا

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على: املصدر

Ministere des finances, direction general des douanes, statistiques du commerce 

exterieure de l’algerie, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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تطور قيمة الصادرات الراعية مقارنة بالصادرات الكلية للجزائر  تمثيل بياني يظهر): 5(الشكل رقم 

  )2019- 2014(خالل الفترة 

  
  ).7(من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : املصدر

-2015مع اخنفاض قيمة الصادرات اجلزائرية الكلية باخنفاض أسعار احملروقات خالل الفرتة         

ة ضعيفة جدا من الصادرات الزراعية من املنتجات الغذائية يف الصادرات ، مت تسجيل مسامه2019

) 8(، ويربز اجلدول رقم )2019-2007(سنة  12طيلة % 2الكلية، حيث مل تصل نسبة املسامهة 

  .هذه النسبة يف كل سنة من سنوات الدراسة

  )مليون دوالر أمريكي(نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية للجزائر ): 8(الجدول رقم 
  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011-  2007  متوسط   السنوات

 1.1 0.89 1.00 1.13 0.68 1.74 1.49 0.62  نسبة املسامهة 

  :من إعداد الباحثني اعتمادا على :المصدر

 .196، ص 2015لسودان، ، ا35معطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اإلحصائيات الزراعية العربية، جملد  -

Ministere des finances, direction general des douanes, statistiques du commerce 

exterieure de l’algerie, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

  : تحديات الزراعة الجزائرية وآفاق تطويرها: ثالثا

 :تحديات تصدير المنتجات الزراعة الجزائرية .1

سبب ضعف الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات من املنتجات الزراعية الغذائية، ضرورة أن املنتجات       

الزراعية اجلزائرية الطازجة هي اليت بإمكا�ا احلصول على امتيازات تفضيلية، كالنضج املبكر بأشعة 
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صعوبات يف عملية  الشمس، والقرب اجلغرايف من األسواق األوروبية، لكن هذه االمتيازات واجهتها

  25:التصدير، تتمثل يف

التعريفات الباهظة املطبقة من قبل جمهزي السفن األجانب، الذين يتعاملون بتعريفات خاصة  -

بالصادرات انطالقا من اجلزائر، واليت تعترب أكثر التعريفات املعمول �ا يف منطقة الشرق األوسط 

 ومشال إفريقيا؛

وانئ واملطارات اجلزائرية اليت ال تتوفر على أماكن جمهزة الصعوبات املواجهة على مستوى امل -

 لتصدير املنتجات الطازجة، كمخازن التربيد، ما يعرقل عمليات تصدير املنتجات الزراعية؛

باستثناء الصعوبات البيئية، فإن ا�ال الفالحي الزال يعاين من خمتلف العراقيل الداخلية، ختص  -

تمر عن األسواق الدولية، كغياب أو نقص مناذج التنظيم املتبادل طريقة التنظيم واالنقطاع املس

، باإلضافة إىل نقص الضبط يف قطاع البيع باجلملة )تعاونيات اإلنتاج، التموين، اجلمع والتوزيع(

للفواكه واخلضروات، مما يؤدي إىل ختفيض اإلنتاج تبعا لكل إنتاج مفرط دوريا مما يؤثر على 

 .األسعار

حتت شعار حتدي لتحقيق األمن : للنهوض بقطاع الزراعة في الجزائر"   FLAHA"مخطط  .2

الغذائي بنموذج جديد للنمو، أطلقت وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري برناجما وطنيا تسعى 

من خالله لتحقيق النمو يف ثالث قطاعات هامة من القطاع الزراعي اجلزائري، تتمثل يف الزراعة والثروة 

حليوانية، قطاع الغابات، الصيد وتربية األحياء املائية، كما قامت الوزارة بتحديد أهداف سياستها باألرقام، ا

   26:متثلت هذه األهداف يف

 ؛%5متوسط منو زراعي بـ  -

 مليار دوالر؛ 4300قيمة اإلنتاج الزراعي  -

 ؛%13معدل تشجري  -

 مليار دوالر؛ 2ختفيض الواردات بـ  -

 مليار دينار؛ 1.1زيادة الصادرات  -

 .منصب شغل) 1500000(خلق مليون ومخس مائة ألف  -

عمدت اجلزائر من خالل هذا املخطط إىل وضع أهداف ختص جماالت خمتلفة من القطاع الزراعي،       

كتحقيق منو يف اإلنتاج الزراعي، وبالتايل التحقيق االكتفاء الذايت مما يؤدي إىل ختفيض الواردات من املواد 
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لغذائية، والعمل على زيادة الصادرات، مما يساعد يف خلق مناصب شغل عن طريق ما توفره هذه زراعية وا

  .األنشطة اإلنتاجية الزراعية والتصديرية يف فتح مناصب عمل

  

  : الخاتمـــــة

تعد الصادرات من أهم ما ميكن أن تعتمد عليه الدول لتحقيق التنمية االقتصادية، وذلك نظرا 

ية اإلجيابية اليت تنجم عنها، النمو والزيادة يف الدخل القومي، وحتقيق التوازن يف امليزان آلثار االقتصاد

التجاري، والتوازن يف ميزان املدفوعات وبالتايل تدعيم مركز العملة احمللية وإيقاف تدهور قيمتها، إضافة إىل 

لتايل زيادة فرص التشغيل، وحتسني توسيع القاعدة االقتصادية، وتوسيع اإلنتاج لتلبية الطلب األجنيب، وبا

الدخل الفردي، مما يسهم يف حتسني املستوى املعيشي لألفراد، يف حني تعد الصادرات الزراعية ذات أمهية  

كبرية يف حتقيق التنمية االقتصادية عن طريق ما حتققه من تنويع اقتصادي، يضمن االستغالل األمثل 

  :ل إىل ما يليللموارد، وبناءا على ما سبق ميكن الوصو 

  رغم اإلمكانيات  يف القطاع الزراعي للجزائر اليت تفوق إمكانيات العديد من الدول العربية

والدول العامل، إّال أن استغالهلا يبقى حمدودا جدا، ويبقى على السلطات اجلزائرية العمل على 

�اوي أسعار االستغالل األمثل هلذه الطاقات يف سبيل النهوض بالقطاع الزراعي خاصة مع 

احملروقات، والتوجه حنو تنويع االقتصاد الوطين عن طريق تنويع مداخيله من جهة، والعمل على 

تقليل الواردات من جهة أخرى يف ما خيص املواد الزراعية والغذائية، عن طريق إنتاجها حمليا 

 .وحتقيق االكتفاء الذايت، والتوجه للتصدير

  مستوى تصدير املنتجات الزراعية اجلزائرية ضعيفا وال يرقى  يعدمت إثبات الفرضية األوىل حيث

 للمستوى املطلوب، وقد أثبتت االحصائيات ذلك

  مت إثبات جزئي للفرضية الثانية حيث يعود ضعف الصادرات الزراعية اجلزائرية إىل ضعف اإلنتاج

يت متتلكها اجلزائر،  الزراعي وقلته نتيجة ضعف استغالل االمكانيات الطبيعية والبشرية الكبرية ال

كما يعد كمل من نقص التجهيزات املالئمة يف املوانئ كغرف التربيد للمنتجات الزراعية الطازجة 

والتعريفات الباهض من طرف جمهزي السفن للتصدير إضافة إىل مشاكل أخرى تشكل أسبابا 

 .لضعف قيمة الصادرات الزراعية اجلزائرية

 :صيات التاليةبناء على ما سبق ميكن تقدمي التو 
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  ،ضرورة أن تقوم اجلزائر بنهضة حقيقة يف ا�ال الزراعي إذا ما أرادت حتقيق التنويع االقتصادي

نظرا لإلمكانيات اهلائلة اليت متتاز �ا اجلزائر يف ا�ال الزراعي من املساحة الشاسعة وتنوع املناخ 

 ة اهلامة املوجودة؛وقرب األسواق األوربية واإلفريقية، باإلضافة للقوة العامل

  دعم األرياف وتطوير احلياة املعيشية فيها، وذلك لدفع السكان على البقاء يف األرياف، وتشجيع

 اهلجرة العكسية من املدن إىل األرياف، من خالل توفري كل متطلبات احلياة وخمتلف املرافق؛

 ويق منتجا�ا خارج تشجيع املؤسسات العاملة يف جمال الزراعة واملنتجات الغذائية على تس

الوطن، وتدعيمها لتصريف منتجا�ا يف األسواق الدولية، عن طريق عمليات التصدير، سواء 

 باستخدام التصدير املباشر أو غري املباشر؛

  ضرورة اعتماد املؤسسات العاملة يف القطاع الزراعي على مزيج تسويقي يتالءم والسوق الدويل

تالكها املعلومات الكافية عن السوق وخمتلف متغرياته، خاصة الذي توجه له منتجا�ا، وذلك بام

البيئة اخلارجية اليت متتاز بالتعقيد، وهنا يربز دور الدولة لتوفري نظام معلومات متكامل وإتاحته 

ملختلف املؤسسات لتسهيل عمليات تصدير منتجا�ا للخارج، خاصة وأن معظم املؤسسات 

أو مصغرة، وهي ذات خربة حمدودة يف السوق الدويل مع ضعف اجلزائرية إما متوسطة، أو صغرية 

 إمكانيا�ا املادية؛

  تشجيع الفالحني واملؤسسات العاملة يف الزراعة على إقامة التعاونيات الزراعية، يف تصدير

 .وتصريف فائض إنتاجها
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

  221818    --  220303ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

 سياسة التمويل الفالحي في الجزائر في ظل المخطط الوطني للتنمية الفالحية والتجديد الفالحي والريفي 

  n.mameri @univ-bouira.dz، )اجلزائر( جامعة البويرة،  معمري نارجس

  14/03/2021: �رخي ال�رش
   :ملخص

االقتصاد الوطين وزيادة الناتج عملت اجلزائر على تطوير القطاع الفالحي نظرا ملا له من دور يف دعم 

احمللي والتخلص من املشاكل االقتصادية واالجتماعية، قدرته على حتسني املستوى املعيشي وحتقيق األمن 

لذاك قامت اجلزائر بتخصيص صناديق دعم متنوعة مت برجمتها وفقا ألهداف خمطط التنمية . الغذائي

ومدهم باألموال الالزمة من أجل حتقيق األهداف  الذي يعمل على دعم ومساعدة الفالحنيالفالحية 

املرغوبة فيها هلذا املخطط، باإلضافة إىل سياسة التجديد الفالحي والريفي باعتبارها رؤية جديدة للحكومة 

  .اجلزائرية إلنعاش القطاع الفالحي يف إطار اخلطة اخلماسية للتنمية

ية، التنمية الفالحية، التجديد الفالحي، التجديد التنمية الريف، القطاع الفالحي: الكلمات المفتاحية

  .الريفي

Abstract : 
 Algeria has worked to develop the agricultural sector in view of its role 

in supporting the national economy, increasing domestic product and 
getting rid of economic and social problems, its ability to improve the 
standard of living and achieve food security. Therefore, Algeria has 
allocated various support funds that have been programmed according to 
the objectives of the agricultural development plan that works to support 
and assist farmers and provide them with the necessary funds to achieve the 
desired goals for this scheme, in addition to the policy of agricultural and 
rural renewal as a new vision of the Algerian government to revive the 
agricultural sector within the framework of the five-year plan For 
development. 
Key words:  Agricultural Sector, Rural Development, Agricultural 
Development, Agricultural Renewal, Rural Renewal. 
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   :المقدمة

يشكل القطاع الفالحي من أهم مرتكزات ودعائم أي اقتصاد، وهو أحد أهم القطاعات  

ونة للناتج احمللي كما يكتسب أمهية كبرية كونه مصدر دخل كبري من إمجايل القوة اإلنتاجية الرئيسية املك

  .العاملة، فضال عن أن نسبة من السكان يعتمدون يف معيشتهم على هذا القطاع

تتميز السياسات الفالحية املنفذة يف اجلزائر يف العقود املاضية بعدم االستمرارية، فقد اتسمت فرتة 

 اإلدارة الذاتية وسياسة إعادة التحويل اجلزئي لنظام اإلنتاج، أما فرتة السبعينات فقد الستينات بتجربة يف

عرفت املشاركة املؤسسية للدولة يف إدارة القطاع ليأيت يف فرتة الثمانينات اإلصالح الزراعي الذي حاول 

انسجام الدولة يف ضمان االنتقال السلس حنو اقتصاد السوق وتشجيع الزراعة اخلاصة، وحترير النظام و 

سياق برنامج التكيف اهليكلي يف التسعينات ورغم ذلك مل تنجح يف حتسني أداء القطاع، حيث أن األلفية 

  . اجلديدة تشهد العديد من اإلصالحات اليت نشطت القطاع ومسامهته يف دفع وترية التنمية يف البالد

  :التساؤل اآليتوبناءا على ما سبق ميكن صياغة إشكالية حبثنا وطرحها يف 

كيف يتم تمويل القطاع الفالحي في الجزائر في ظل المخطط الوطني للتنمية الفالحية والتجديد 

  الفالحي والريفي؟

  :ميكن معاجلة إشكالية البحث من خالل احملاور التالية

  املخطط الوطين للتنمية الفالحية؛ -أوال

  ؛وسائل تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية -ثانيا

  .اآلليات احلديثة يف متويل الفالحة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية -ثالثا

  المخطط الوطني للتنمية الفالحية -أوال

كمسعى لتجديد وتأهيل القطاع الفالحي  PNDA مت اعتماد املخطط الوطين للتنمية الفالحية

رقي إىل مستوى يتواءم ومتطلبات املنافسة بإجياد الظروف املالئمة لتحسني اإلنتاج واإلنتاجية بغية ال

  . الدولية

خاصة ترمي إىل رقية التأطري التقين عبارة عن آلية : مفهوم المخطط الوطني للتنمية الفالحية .1

واملايل والنظامي، قصد الوصول إىل بناء فالحة عصرية ذات كفاءة، من خالل احملافظة واحلماية 

ية كذلك عن طريق استصالح األراضي واالستغالل األفضل للقدرات واالستعمال العقالين للموارد الطبيع

 )1(.املوجودة
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يهدف املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف أساسه إىل ترقية القدرة التنافسية للفالحة اجلزائرية 

لبيئة مبا وإدماجها يف االقتصاد العاملي عن طريق االستغالل العقالين األمثل للموارد الطبيعية واحملافظة على ا

  .يساهم يف حتقيق تنمية زراعية مستدامة

  )2(:فيما يلي أهدافه كما ميكن حصر أهم  

 حتسني مستدام يف مستوى األمن الغذائي الوطين من خالل تكثيف اإلنتاج الزراعي وتنويعه؛ -

 االستخدام احلكيم واملستدام للموارد الطبيعية؛ -

 لتصدير؛إبراز وتعزيز امليزة النسبية لإلنتاج من أجل ا -

احلفاظ على العمالة الزراعية وزيادة قدرة القطاع الزراعي يف التشغيل من خالل تعزيز وتشجيع  -

 االستثمار؛

 .حتسن ظروف املعيشة والدخل للمزارعني -

يتمحور هذا املخطط حول سلسة التدابري يف : الوطني للتنمية الفالحية المخططمحاور  .2

 )3(:خمتلف امليادين من بينها ما يلي

الربامج املوجهة إلعادة تأهيل وعصرنة املستثمرات الفالحية وتربية املواشي وتتضمن : محور األولال  . أ

 :الربامج التالية

 برنامج تكثيف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية؛ -

 .رنامج تكييف أساليب اإلنتاجب -

 رنامج تطوير اإلنتاج الفالحي التكييف، النقل، التخزينب -

وى املستثمرة الفالحية من أجل تنويع وحتسني اخلدمات للمنتجني برنامج دعم االستثمار على مست -

 .من أجل دمج الشباب املؤهل ولديه تکوين مرتبط بالنشاط الفالحي وأيضا

   :برامج موجهة للمحافظة وتنمية ا�االت الطبيعية باإلضافة إىل خلق مناصب شغل: المحور الثاني  . ب

ية البيئة وتثمني املناطق اجلبلية وذلك عن طريق التشجري الربنامج الوطين للتشجري الذي يهدف إىل محا -

 االقتصادي والنافع؛

 برنامج التشغيل الريفي؛ -

 برنامج استصالح األراضي عن طريق االمتياز؛ -
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 برنامج احلماية وتنمية املناطق السهبية؛ -

  برنامج احملافظة وتنمية الصحراء -

املؤرخ  332حسب ما ورد يف املنشور  :طرق ومناهج تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية .3

فإن هناك جمموعة من املناهج والتدابري ترافقها نصوص أخرى تسري الصندوق  2000جويلية  18يف 

الوطين للضبط والتنمية الفالحية، وصندوق استصالح األراضي عن طريق االمتياز وصندوق تطوير محاية 

قة بالربنامج الوطين للتشجري، وهي بذلك متثل اإلطار الذي الصحة احليوانية والنباتية وأيضا القواعد املتعل

 : يتم الرجوع إليه لتنفيذ برنامج التنمية الفالحية عرب ما يلي

يف إطار تقليص الفاتورة الغذائية ودعم : دعم تطوير اإلنتاج الوطني واإلنتاجية في مختلف فروعها  . أ

تكثيف املدخالت الفالحية واحملافظة على املوارد اإلنتاج الوطين يتم توظيف املزارع النموذجية كوحدات ل

الوراثية، كما أ�ا ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات، كما توىل عناية خاصة للمنتجات ذات املزايا 

 التفضيلية اليت ميكن أن تكون حمل التصدير؛

وعلى مشاركة هذا الربنامج يعتمد يف تنفيذه على نظام دعم خاص ومالئم : أنظمة اإلنتاج تكییف  . ت

الفالحني باعتبارهم املتعاميان االقتصاديني األساسيني، ويستمد هذا النظام ميزاته يف كونه يقدم دعما 

ويأخذ بعني االعتبار املستثمرة الفالحية يف جمملها . مباشرا ألنشطة تسمح بتأمني مداخيل للفالحني

 سه؛ووحد�ا خالفا لربامج تطوير الفروع اليت تستهدف املنتوج نف

مت إدخال تعديالت على نظام املصادقة وتنفيذ املشاريع : استصالح األراضي عن طريق االمتياز  . ث

�دف دفع وترية اإلجنازات يف امليدان، هذه التعديالت تشرك بطريقة مباشرة الوالة ومدراء املصاحل 

 الفالحية وحمافظي الغابات يف عملية تنشيط ومتابعة املشاريع؛

إضافة إىل إعادة تشكيل غابات الفلني بشرق البالد واحملافظة على : لتشجيرالبرنامج الوطني ل  . ج

األحواض املنحدرة للسدود فإن أهداف هذا الربنامج قد مت إعادة توجيهها بإعطاء األولوية للتشجري املفيد 

ائمة واالقتصادي عرب أصناف األشجار املثمرة املالئمة، من أجل محاية متجانسة للرتبة وضمان مداخيل د

 .للفالحني من خالل استغالل املناطق الغابية، وكذا توفري مناصب شغل

مت إعادة توجيه هذا الربنامج من حيث األهداف أو من حيث شروط : استصالح األراضي بالجنوب  . ح

. وطرق تنفيذه، وبالتايل فإن استصالح األراضي حول الواحات ستتم يف إطار برنامج االمتيازات الفالحية

صالحات الكربى أو الفالحة املؤسساتية اليت تتطلب وسائل مادية وتقنيات كربى فإ�ا ختتص أما االست
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لالستثمارات الوطنية واألجنبية، ومن جهة أخرى فإن الربامج اخلاصة املنفذة من طرف حمافظة تنمية 

ة ومندجمة مع الفالحة يف املناطق الصحراوية واحملافظة السامية لتطوير السهوب سستواصل بطريقة تكاملي

 .خمتلف برامج القطاع

  وسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية -ثانيا

ترتكز برامج التنمية الفالحية على جمموعة من وسائل التأطري املالية والتقنية معدلة للبعض وحمفزة 

  )4(:للبعض حىت تصبح متالئمة ومتطلبات إجناز األهداف احملددة

عددة ومتكاملة من أجل ضمان متويل مالئم للربامج، واملكلف �ا الصندوق فهي مت: اآللية المالية .1

الوطين لتعاضد الفالحي وصناديق اجلهوية، ليصبح الشباك الوحيد للفالحني وتسيري الصناديق العمومية 

 . وكذلك املهام املتعلقة بالقرض والتأمينات الفالحية

أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة ): FNRDA(الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية   . أ

، وهو يدعم االستثمارات يف إطار تطوير الفروع ومحاية مداخيل الفالحني ومتويل األنشطة ذات 2000

ولقد مت إعداد جمموعة من النصوص التنفيذية حىت يصبح هذا الصندوق عملي يف شكله  .األولوية للدولة

 :اجلديد

احملدد لكيفيات تسيري  2000ماي  30ؤرخ يف امل 118/2000املرسوم التنفيذي رقم  -

 الصندوق؛

احملدد لقائمة اإليرادات  2000جوان  25املؤرخ يف  586املنشور الوزاري املشرتك رقم  -

 والنفقات للصندوق؛

واحملدد من جهة الشروط االستفادة من  2000جوان  08املؤرخ يف  599مقرر وزاري رقم  -

 الصندوق

 586ومن املنشور الوزاري املشرتك رقم  .نسب الدعم حسب نوع النشاطوطرق دفع املساعدات، وكذا 

 :احملدد قائمة اإليرادات والنفقات للصندوق 2000جوان  25املؤرخ يف 

 يتحصل الصندوق على موارده من: يرادات الصندوقإ: 

 ختصيصات ميزانية الدولة؛ 

 املوارد شبه اجلبائية 

 موارد التوظيف؛ 
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 اهلبات والوصايا؛ 

  ارد األخرى واملسامهات واإلعانات األخرى عن طريق التشريعكل املو. 

 يستخدم الصندوق موارده يف تدعيم العمليات الفالحية التالية :نفقات الصندوق: 

 اإلعانات اليت تتضمن مسامهة الدولة يف تنمية اإلنتاج واملر دودية الفالحية؛ 

  الري الفالحي واحملافظة على تنمية  اإلعانات اليت تضمن مسامهة الدولة يف عمليات التنمية يف

 الثروة الوراثية احليوانية والنباتية؛

 اإلعانات بعنوان متويل خمازن األمن الغذائي خاصة احلبوب وبذورها؛ 

  اإلعانات بعنوان محاية مداخيل الفالحني للتكفل باملصاريف الناجتة عن األسعار املرجعية

 احملددة؛

  للمنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة؛اإلعانات بعنوان تدعيم األسعار 

  ختفيض الفوائد للقروض الفالحية والصناعية الغذائية على املدى القصري واملتوسط والطويل

 األجل؛

 تسويق اإلنتاج وختزينه وتكييفه وحىت تصديره؛ 

 تنفيذية التكفل باملصاريف اخلاصة بالدراسات والتكوين املهين واإلرشاد الفالحي وكذا املتابعة ال

 .احملققة للمشاريع

أنشئ هذا الصندوق مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة  :دوق االستصالح عن طريق االمتياز  . ب

التمويل برنامج استصالح األراضي عن طريق منح حق االمتياز، وذلك لزيادة مساحة األرض  1998

 الصاحلة

تقوم بتسيريه مؤسسة عمومية  للزراعة من جهة وخلق مناصب عمل من جهة أخرى، هذا الصندوق

أنشأت من طرف جملس مسامهات الدولة بتاريخ  (GCA*) )5(الفالحية اقتصادية هي العامة لالمتيازات 

 1997 ديسمرب 23

القرض الفالحي الذي كان غيابه يعد من بني معوقات  :القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية  . ت

، وهلذا فالصندوق الوطين للتعاضد 2001- 2000الفالحي  انطلق عمليا مع بداية املوسم )6(االستثمار

 )7(:مدعوا للتكفل مبهمة أساسية إلجناح الربامج حسب أبعاد ثالثة هي (CNMA**)الفالحي 

 هيئة لإلقراض؛ -
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 التأمني االقتصادي؛  -

 .حماسب للصناديق العمومية -

لوطين للتعاضد ومن أجل القيام بدوره مت توجيه رسالة يف شكل منشور خاص إىل الصندوق ا

فيها اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بتمويل الربامج الفالحية، ومبا أن التأمني االقتصادي  الفالحي حيدد

للقرض جيب تطويره عرب ترقية أشكال جديدة للتأمني مالئمة لألهداف احملددة  الفالحي مكمال وضروريا

األشكال اجلديدة اليت ستوضع لفائدة الفالحني  هذه .حتويل أنظمة اإلنتاج يف برنامج تنمية الفروع وإعادة

  .للحصول على القروض املنخرطني يف هذه الربامج من قبل الصندوق تعد ضمان 

مت وضع نظام تأطري تقين متعدد األشكال، ومالئم لطبيعة األنشطة التقنية احملددة  :اآللية التقنية .2

املستثمرة الفالحية كوحدة قاعدية أساسية يف  هذه الطريقة إىل اعتبار �دف .خلصوصية كل برنامج فرعي

عمليات اإلنتاج الفالحي وعلى املؤطرين اإلداريني والتقنيني واملهنيني التقرب أكثر من هذه الوحدة 

  .التكوين، اإلرشاد، اإلعالم واالتصال: القاعدية وسريها، ويتضمن هذا النظام جمموعة من األنشطة

م دورات تدريبية قصرية املدى على مستوى هياكل التكوين يهدف إىل تنظي :في مجال التكوين  . أ

لوزارة الفالحة ولوزارة التكوين املهين، فهي موجهة إلطارات مديريات املصاحل الفالحية واألقسام  التابعة

 الفرعية

 )8(:واملندوبيات الفالحية وكذا أبناء الفالحني وهذا لتحقيق ما يلي

 حتسني ورفع مستوى التأطري التقين؛ -

 حتديد املعارف املتعلقة بالقطاع؛ -

 تدعيم قدرات املؤطرين للقطاع يف جمال التحليل والتلخيص؛ -

 .تكوين الفالحني حسب احتياجات القطاع وطلبا�م -

 تنفيذ برامج اإلرشاد املقرب والدعم التقين للفالحني، باشرتاك :في مجال اإلرشاد والدعم التقني  . ب

 لفالحية احمللية والغرف الفالحية؛املعاهد التقنية املتخصصة واإلدارة ا

حيث يقوم املعهد الوطين لإلرشاد الفالحي حبمالت إعالمية  :في مجال اإلعالم واالتصال  . ت

 : خمتلف وسائل اإلعالم حول برامج التنمية الفالحية لضمان خمتلفة عرب

 تسيري فعال وشفاف ومسئول؛ -



  معمري نارجس  

210 

 حتسني صورة القطاع والتعريف بقدراته؛ -

 لقطاع؛نشر وشرح برامج ا -

 تثمني التجارب الناجحة؛ -

 تدعيم االتصال واإلعالم املباشر عن طريق التجمعات احمللية؛  -

 .تسهيل االستقبال وحتسني االتصال باملستثمرين الفالحني -

  اآلليات الحديثة في تمويل الفالحة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية -ثالثا

 امج التكميلية يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية وذلك منسنحاول تقدمي اآلليات احلديثة أو الرب 

  )9( :خالل

شرعت وزارة الفالحة والتنمية  :توسيع المخطط الوطني للتنمية الفالحية إلى أبعاد ريفية .1

 الفالحية

يف توسيع املخطط الوطين للتنمية الفالحية إىل التنمية الريفية يف السياق  2002ابتداء من شهر جوان 

الوطين الراهن لبالدنا، فهي ناتج التحول االقتصادي واالجتماعي، نابعة من ضرورة التكيف مع متطلبات 

هذا التحول واحلد من آثاره السلبية، أو غري املرغوب فيها، وبعث صورة أخرى للعامل الريفي، يف هذا 

هو يهدف إىل بعث احلياة السياق اخلاص مت إعطاء بعد ريفي واضح للمخطط الوطين للتنمية الفالحية، ف

يف ا�االت الريفية خاصة يف املناطق املعزولة، وقد تطور املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية الذي هو 

نوع من االمتداد للمخطط الوطين للتنمية الفالحية باعتباره ردا شامال ومنسجما للتحديات الرئيسية 

ليت مت حصرها واليت كانت السبب يف إضعاف قواعد األمن الغذائي والضغوط الطبيعية والنفسية والتنظيمية ا

لبالدنا أو يف تدهور املوارد الطبيعية ويف انقطاع التالحم والسلم االجتماعيني يف الوسط الريفي والضروريني 

 .للتوازنات الشاملة للمجتمع اجلزائري

ميثل املخطط : )واالجتماعيالتكامل االقتصادي (المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  .2

للتنمية الفالحية والريفية مسعى يرمي إىل تأمني التوافق بني اإلستغالالت الفالحية وهي الوحدات  الوطين

والقاعدية، ولكنها أيضا کيانات ذات وظائف اجتماعية وبيئية مهمة وبني السلطات العمومية  االقتصادية

ين، مع احرتام خصائص النظم البيئية واألوساط الريفية والفاعلني االقتصاديني اآلخر  واملستثمرين

 )10(:وخصوصيا�ا، وقد شرع يف تطبيقه يف إطار برامج متنوعة تتمحور أساسا يف

 حتسني ظروف ممارسة النشاط الفالحي، الغايب والرعوي؛  -
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 مراقبة تعددية النشاطات وتشجيعها وترقيتها باعتبارها عامال لتحسني مداخيل العائالت يف -

 الريف أو خللق مداخيل جديدة لرد االعتبار للمهن الريفية، خلف أنشطة اقتصادية جديدة؛

حتسني احلصول على اخلدمات العمومية واحلصول على السكن وفك العزلة عن السكان يف   -

 املناطق املعزولة؛

تنمية القطيعة مع اجلمود الذي ميز املناطق الريفية ذات القدرات الضعيفة، بتوفري بدائل ل  -

 اقتصادها وأنشطتها والتشجري املفيد االقتصادي، وهيئة املناطق اجلبلية واملمرات السهبية؛

 تعجيل مسار حتديث القطاع بتشجيع االستثمارات اإلنتاجية والتكنولوجية يف اإلستغالالت   -

اليت مازالت منها ذات األحجام الصغرية واملتوسطة اليت مل يتم استكمال تأهيلها بعد و  الفالحية وخاصة

 .انتقالية إىل مساعدات الدولة ومرافقتها التقنيةحتتاج خالل فرتة 

فضل توسيع مهام قطاع الفالحة إىل التنمية ): PPDR***(المشاريع الجوارية للتنمية الريفية   . أ

الشروع يف عمليات مشلت طرق تنموية مكيفة مع تنوع األوساط ومع مؤهالت ومعوقا�ا  الريفية، مت

 اليت تعطي إمکانية التكفل باحتياجات بوضع مشاريع ريفية جوارية ختدم الوسط الريفي، وذلك اخلاصة، 

دخلهم  وانشغاالت السكان املستهدفني انطالقا من تدعيم أنشطتهم االقتصادية واألساسية، قصد حتسني

 .ومنه حتسني ظروف معيشتهم

جلوارية للتنمية الريفية اليت ميكن أن تنجز قصد باملشاريع ا: تعريف المشاريع الجوارية للتنمية الريفية -

مستوى كل املناطق الريفية للبالد، حيث ترجع املبادرة به إىل ا�موعات الريفية املعنية يف إطار مسعى  على

مرافق للمجهودات اليت تقوم �ا اإلدارة الالمركزية، والذي يهدف إىل التحسني الدائم ملداخلهم انطالقا 

 )11(.من ظروف معيشتهم

 )12(:يهدف املشروع اجلواري للتنمية الفالحية إىل :أهداف المشاريع الجوارية للتنمية الريفية -

 إنعاش املناطق الريفية األكثر حرمانا؛ 

  االستغالل األمثل والتنمية األفضل للموارد الطبيعية؛ 

 احلفاظ على خمتلف املمتلكات وتثمينها؛ 

   واالقتصادية والثقافية ذات االستعمال اجلماع؛ترقية املنشآت والتجهيزات االجتماعية 

 تدعيم النشاطات االقتصادية للمجموعات الريفية املعنية وترقية نشاطات جديدة. 
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تتمثل امليادين اليت يشملها : الميادين التي يشملها المشروع الجواري للتنمية الريفية  . ب

 )13(:املشروع يف

 حتسني األمن الغذائي لألسر؛ -

 لنشاطات االقتصادية األساسية؛تعزيز وتدعيم ا  -

رفيق الريفية التقليدية واملؤسسة الصغرية يف الوسط الريفي وامليزات الطبيعية اإلجيابية وكذا األمالك يف  -

 هذا الوسط؛

 السري الدائم للموارد الطبيعية؛  -

ريق موارد يتضمن املشروع اجلواري للتنمية الريفية إجناز مشاريع ذات االستعمال اجلماعي خمولة عن ط  -

 الدولة؛

إجناز املشاريع ذات االستعمال الفردي اآلبار، ورشات ختص اإلنتاج، وحدات تربية احليوانات،  -

 املؤسسات

 .الصغرية لإلنتاج وتأدية اخلدمات اليت تدعم عن طريق الصناديق العمومية

 برنامج التجديد الفالحي والريفي .3

التجديد الفالحي، التجديد : ركائز أساسية تقوم سياسة التجديد الفالحي والريفي على ثالثة

  .الريفي ودعم القدرات البشرية والدعم التقين

يرتكز على البعد االقتصادي ومردود القطاع لضمان بصفة دائمة األمن الغذائي : التجديد الفالحي  . أ

ل منو دائم للبالد، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الركيزة �دف إىل اندماج الفاعلني وعصرنة الفروع من أج

نظام : مث أضيف عاملني آخرين أجنزا خصيصا لإلنتاج الفالحي ومها. وداخلي ومدعم لإلنتاج الفالحي

لتأمني واستقرار عرض  2008ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع الذي وضع سنة 

يف عصرنة وتكييف  املنتجات وضمان محاية مداخيل الفالحني واألسعار عند االستهالك، ويتمثل الثاين

 )14(.التمويل والتأمينات الفالحية

  :ولتجسيد سياسة التجديد الفالحي عمليا مت اعتماد ثالثة برامج عملية تتمثل يف

 إطالق برامج التكثيف والتحديث اليت �دف إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية؛ -

عرض املنتجات والذي يهدف من جهة إىل تأمني وتثبيت ) SYRPALAC(تطبيق نظام الضبط  -

 الغذائية ذات االستهالك الواسع؛
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إنشاء بيئة آمنة من خالل إطالق قروض بدون فوائد كقرض الرفيق لشراء املعدات واآلالت الفالحية،  -

ووضع تأمينات فعالة من أجل احلد من اخنفاض املردودية والكوارث الفالحية، تعزيز ودعم التعاضدية 

 .  هنيةالريفية واجلوارية واملنظمات امل

، 2009التجديد الفالحي والريفی خيار اسرتاتيجي أطلق رمسيا يف أوت  :سياسة التجديد الريفي  . ب

هذه السياسة من جديد على اهلدف األساسي الذي تبعته السياسات الفالحية املتعاقبة منذ  وتؤكد

ة إىل حمرك للنمو الدائم لألمن الغذائي الوطين مع التشديد على ضرورة حتول الفالح أي التدعيم 1962

 .الشامل .االقتصادي

تعمل سياسة التجديد الريفي على رسم حدود تنمية ريفية مندجمة، متوازنة ومستدامة ملختلف 

ترقية فالحة قائمة على املؤسسة، مسؤولة : بتحديد الشروط اليت ينبغي توفري ها من أجل األقاليم الريفية

رات الفالحية ذات القابلية االقتصادية مستثمرة تتوفر على بيئيا وناجحة اقتصاديا، قائمة على املستثم

هكتارات من بني املليون مستثمرة فالحية املوجودة يف البالد، وعلى ضرورة اعتماد  05  أكثر من مساحة

مقاربة شعب اإلنتاج من ناحية تنمية ريفية مندجمة بتنظيم تضافر اجلهود االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

ى خمتلف األقاليم من أجل حتفيز التشغيل بتنويع األنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية على على مستو 

مستوى خمتلف األقاليم، من أجل حتفيز التشغيل بتنويع وترقية تكافؤ الفرص، ومكافحة اهلشاشة 

ختالالت من جهة والتهميش واإلقصاء واملسامهة بفعالية يف سياسات �يئة األقاليم و تقليص التفاوت واال

تطبيق مجلة من  2009لقد وافق برامج سياسات التجديد الفالحي والريفي خالل سنة  .أخرى

  :اإلجراءات متحورت على وجه اخلصوص حول

نظام التمويل الذي جتسد من خالل دعم بنك الفالحة والتنمية الريفية يف مرافقة االستثمارات الكرب  -

 للقطاع

 زات الري والبيوت البالستيكية املقببة وتطوير خمتلف صيغ القروض املسرية؛اجناز خمازن احلبوب وجتهي

ترقية املهنة واملهن املشرتكة عن طريق إعادة تنشيط املنظمات املوجودة أو تأسيس جلان مهنية مشرتكة  -

 على الصعيد الوطين واحمللي يف فروع احلبوب واحلليب والتمور والبطاطا وزراعة الزيتون؛

ؤسسات العمومية امللحقة بالقطاع يف جمال مهام إنتاج البذور والشتائل والفحول وتثمني تأهيل امل  -

 .املنتوجات احمللية

 :ويهدف هذا الربنامج إىل حتقيق العناصر التالية: برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني   . ت
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 عصرنة مناهج اإلدارة الفالحية؛ -

د الفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وحتويلها االستثمار يف البحث والتكوين واإلرشا -

 السريع يف الوسط اإلنتاجي؛

 تعزيز القدرات املادية والبشرية لكل املؤسسات واهليئات املكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع؛ -

ة التقنية تعزيز مصاحل الرقابة واحلماية البيطرية والصحة النباتية، ومصاحل تصديق البذور والشتائل، والرقاب -

 .ومكافحة حرائق الغابات

 2017-2012سياسة التجديد الفالحي والريفي للمخطط الخماسي   . ث

 هي عبارة عن حماولة الوصول إىل استدامة األمن الغذائي الوطين، واملتمثلة يف اسرتاتيجيات تعترب 

بنية التحتية اليت حمور هذه السياسة، حيث يف املدى املتوسط تبحث يف التغريات واآلثار املهمة يف ال

تؤسس دعامة األمن الغذائي ومت تأسيس شراكة بني القطاع العام واخلاص، وتأثري مجيع الفاعلني يف عملية 

كما توجد دعائم الثالثة لإلسرتاتيجية التجديد   .التنمية وبروز حكومة جديدة للفالحة واألقاليم الريفية

   )15(:من الغذائي هيالفالحي والريفي، واليت تعترب كأداة لتحقيق األ

التجديد الفالحي من خالل انطالق برامج التكثيف، العصرنة واندماج امليادين واسعة لالستهالك،   -

امليداين لنظام املعاجلة بعد تأمني ثبات عرض املواد واسعة االستهالك وضمان محاية املدخول  التطبيق

 ملايل والضمان الفالحي؛والفالحي، خلق مناخ جذاب وآمن عن طريق العصرنة والدعم ا

التجديد الريفي من خالل دعم برامج التنمية الريفية املدجمة، وحتديد املناطق وشروط اإلنتاج األكثر  -

 صعوبة

 :بالنسبة للفالحني، واملتمثلة يف مخسة برامج تعترب كأهداف يف حد ذا�ا

 محاية األحواض املائية؛ 

 تسيري ومحاية اإلرث الغايب؛ 

  حماربة التصحر؛ 

 محاية التنوع الطبيعي واملناطق احملمية وتثمني قيمة األراضي. 

 التدخل املدمج واملتعدد القطاعات على املستوى القاعدي؛ 

 .دعم الطاقات البشرية واملساعدة التقنية للمنتجني  -
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مليار دينار من النفقات العمومية، هدفه حتقيق األمن الغذائي  1000خصصت الدولة هلذا الربنامج 

  :حيث حددت أهدافه يف 2017حبلول

  8.33إىل  2008-2002لسنة  6%حتسني معدل منو اإلنتاج املتوسط الفالحي من %

 ؛2017- 2012لسنوات 

  زيادة اإلنتاج الوطين وحتسني خمتلف أنواعه؛ 

   دعم التنمية املستدامة والتوازنات اإلقليمية، وحتسني شروط حياة السكان الريفية وهذا بـ

مسكن  727000منطقة ريفية، بتحسني شروط حياة  2174ية ريفية مدحبة لـ تنم مشروع 10200

 مليون هكتار من الرتبة؛ 8.2أكثر من   ريفي ومحاية

 التسيري املستدام لآلالت الصناعية وحتسني االندماج الفالحي الصناعي؛ 

   منصب شغل دائم، وخلق دخول خارج القطاع الفالحي 750000خلق حوايل.  

  

  :الخاتمة

زيادة يف الفعالية والتطور من خالل الربنامج الوطين للتنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر عرف 

الفالحية الذي جاء كسياسة حتت برنامج اإلنعاش االقتصادي، هادفا بذالك إىل احلث على االستثمار يف  

فالحني، كل جهات الوطن مع  احرتام تنوعها وخصوصيا�ا كما أنه يستجيب إىل انشغاالت مبحمل ال

وبعد ذلك ظهر املخطط  التكميلي الذي مسي باملخطط الوطين للفالحة والتنمية الريفية، وكل 

اإلصالحات مل حتقق املردودية املنتظرة وبقيت الدولة تعاين من تبعية غذائية فواصلت الدولة يف رفع 

لرؤية اجتاه العامل التحدي ووضعت سياسة جديدة وهي سياسة التجديد الريفي الذي يهدف إىل حتديد ا

الذي يفسر ورسم معامله يف املستقبل بغية اكتشاف قدراته من خالل إقامة دعائم سياسية واقتصادية قوية، 

حيث تلقى الدعم الفالحي أمهية بالغة ومبالغ ضخمة ختصص هلا، خاصة ما جاء �ا املخطط اخلماسي 

2012-2017.  

  :النتائج

  :نتائج التاليةبعض ال إىلومن خالل ما سبق توصلنا 

 اهتمت اجلزائر بتنمية القطاع الفالحي بإتباع عدة سياسات للدعم، متاشيا واإلصالحات  -

عرفتها البالد بداية من التسعينات من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية  االقتصادية اليت
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ي، وخاصة الفالحية بإنشاء جمموعة من الصناديق الفالحية اليت تعمل على الدعم القطاع الفالح

واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، مث تطبيق املخطط  إلنتاج املواد الغذائية األساسية،

الوطين للتنمية الفالحية الذي أعطى اهتمام لدعم مجيع النشاطات والفروع الفالحية دون 

يت أنشأت استثناء، عن طريق تقدمي العديد من أشكال الدعم اليت اعتمد�ا جمموعة صناديق ال

 هلذا الغرض؛

تعد الفرتة اليت اعتمد فيها املخطط الوطين للتنمية الفالحية فرتة انتعاش القطاع الفالحي، إذ مييز  -

الطرح الذي جاء به هذا املخطط ذلك التمفصل بني خمتلف الربامج وخمتلف أجهزة الربجمة 

  تشرف عليها خمتلف اهليئات؛واملتابعة والتقييم ملشاريع التمويل وأجهزة اإلسناد احمللية اليت

إن إسرتاتيجية التنمية الريفية هي يف احملصلة إسرتاتيجية تضمن الرتكيب املتالئم ملفاهيم التنمية  -

السائدة، إسرتاتيجية تقرتح فهما جديدا للعامل الريفي تدعمه أدوات تدخل ومقاربات تقوم على 

والسلطات العمومية والبحث عن التآزر ترقية الفضاءات الريفية وتدعيم االتصال بني السكان 

 بني خمتلف املوارد املتاحة اإلنسانية منها واملادية واملالية؛

ترتكز سياسة التجديد الفالحي والريفي إىل إعادة تنظيم خمتلف أجهزة التأطري املوجودة عن طريق  -

 .تثمني التجارب السابقة ومواجهة التحديات اجلديدة اليت يفرضها الوضع الدويل
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

    223838    ––  221919ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

 تصدير المنتجات الزراعية الجزائرية كشكل من أشكال التسويق الزراعي الدولي، الواقع واآلفاق

  z.bourai@univ-bouira.dz ، )اجلزائر( جامعة البويرة، بوراي زينب

  S.bensalem@univ-bouira.dz، )اجلزائر( جامعة البويرة، بن سالم سعاد

  14/03/2021: �رخي ال�رش
   :ملخص

�دف هذه الدراسة إىل التعرف على السياسات املتبعة من طرف الدولة لدعم ومتويل القطاع 

 الفالحي يف اجلزائر، عرب استعراض اجلهود املبذولة يف إطار برامج وخمططات باإلضافة اىل تقدمي بعض

أليات التمويل املقرتحة يف ظل وجود أو إلغاء الدعم الفالحي اليت تتناسب وطبيعة القطاع الفالحي 

اجلزائري، وقد توصلت هذه الدراسة إىل أنه ال ميكن إنكار أن قطاع الفالحة عرف حتسنا ملحوظا لكنه 

نهوض بالقطاع الفالحي، غري كاف، كما أن اجلهود اليت بذلتها اجلزائر مل ترق إىل املستوى املطلوب لل

  .ومتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ضئيل جدا مقارنة بباقي القطاعات

  .القطاع الفالحي اجلزائري، التمويل، خمطط الدعم الفالحي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aims to identify the policies followed by the state to 

support and finance the agricultural sector in Algeria, by reviewing the 
efforts made in the framework of programs and plans in addition to 
presenting some of the proposed financing mechanisms in light of the 
presence or abolition of agricultural support that are appropriate to the 
nature of the Algerian agricultural sector,and this study reached that it is 
undeniable that the agriculture sector witnessed a noticeable improvement, 
but it is not sufficient, and that the efforts made by Algeria did not rise to 
the level required for the advancement of the agricultural sector, and the 
financing of the agricultural sector in Algeria is very little compared to the 
rest of the sectors. 
Key words: Algerian agricultural sector, financing, agricultural subsidy 
scheme 
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   :المقدمة

لقطاع الفالحي أهم دعائم اإلقتصاد، نظرا للدور الذي يلعبه لرفع معدالت اإلنتاجية يشكل ا 

وحتقيق اإلكتفاء الذايت وتقليل فواتري استرياد املنتوجات الفالحية خاصة تلك منها الغذائية وفتح أفاق 

امية على وجه اخلصوص مستقبلية للتصدير أيضا، ونظرا لألمهية الكبرية هلذا القطاع تويل الدول املتقدمة والن

اهتماما كبريا �ذا القطاع، واجلزائر كغريها من الدول تعمل جاهدة لإلهتمام �ذا القطاع من خالل خمتلف 

  .للنهوض واإلرتقاء به 2000السياسات واملخططات اليت تبنتها وخاصة بعد سنة 

عنصر التمويل، إذ أن إن تفعيل القطاع الفالحي يتطلب توفري العديد من املقومات، ولعل أمهها 

هذا القطاع حباجة كبرية ملصادر متويلية تتناسب وخصوصية هذا القطاع وتليب احتياجاته يف الوقت 

  .املناسب

  :وبناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية 

  ما مدى فعالية السياسات المتبعة من طرف الدولة لدعم وتمويل القطاع الفالحي في الجزائر؟ 

  : تقسيم هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية ة على هذه اإلشكالية ارتأيناولإلجاب

  عموميات حول القطاع الفالحي: المحور األول        

  اإلمكانيات المتاحة وجهود الدولة الجزائرية في تمويل القطاع الفالحي: المحور الثاني        

  عموميات حول القطاع الفالحي: المحور األول

  : مفهوم الفالحة - 1

لقد حظي هذا املفهوم باهتمام العديد من الباحثني واملفكرين يف هذا ا�ال باعتباره نشاط يكتسي 

مشتقة من  )  agriculture(أبعادا عديدة جعلت مفهومه خيتلف بني خمتلف املهتمني، فكلمة الفالحة 

  .1و العناية ومنه تصبح العناية باألرضمبعىن الرعاية أ) culture(وتعين الرتبة و كلمة ) agri(كلمتني 

أ�ا العمل الذي به تستخدم القوى الطبيعية :" فتعرفها الجمعية االقتصادية الريفية الفرنسية

علم وفن  وصناعة إنتاج : " تعرف بأنها، كما " إلنتاج النبات واحليوان بغية تأمني احلاجات البشرية 

فالفالحة باملفهوم احلديث مل تعد تقتصر على أعمال املتعلقة . 2"احملاصيل النباتية واحليوانية النافعة

نبايت، ( باألرض فقط بل أصبحت تتعدى ذلك اىل أنشطة تابعة تكيفا وتطور وتنوع االنتاج الزراعي 

النحل، دودة ( ، و�ذا فهي تشمل العديد من الثروات النباتية، احليوانية، الغابية، احلشرية) حيواين، مسكي

  .FAO( 3(، البحرية ويعترب هذا املفهوم الواسع املتبع من طرف منظمة األغذية والزراعة العاملية.) ..القز، 
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يعترب كل ذو طابع فالحي، كل نشاط يرتبط بسرية دورة منو : " فعرف الفالحةأما املشرع اجلزائري 

غالل أو هو امتداد له، منتج نبايت أو حيواين وتكاثره، ويعترب ذو طابع فالحي كل نشاط يستند اىل االست

ال سيما خزن املنتجات النباتية أو احليوانية وحتويلها وتسويقها وتوضيبها عندما تتولد هذ املنتجات من 

  4"االستغالل

  : أنواع الفالحة- 2

مبا أن الفالحة نشاط اقتصادي يراد به تغطية حاجات ا�تمع ، فهي تسعى بذلك اىل حتقيق 

  :5تايل فالنشاط الفالحي يأخذ أشكال وأنواع عديدة لعل أبرزها استدامة يف االنتاج ، وبال

وتعرف أيضا بالفالحة األولية البسيطة ، واليت بدورها تضم نوعني آخرين مها : الفالحة البدائية -1.2

الفالحة البدائية املتنقلة والفالحة البدائية املستقرة ، حيث تنتشر الفالحة البدائية املتنقلة بني القبائل 

املتأخرة على احلواف الغابات االستوائية واليت تعتمد على تساقط املطر وعلى األدوات بدائية جدا يف 

االنتاج ، أما الفالحة البدائية املستقرة فهي تنتشر يف املناطق املدارية  اليت تعرف بكثافة سكانية كما تعترب 

 .أكثر تطورا من األوىل من حيث استخدامها لبعض األدوات

يظهر هذا النمط االنتاجي جبانب توفر رؤوس األموال من معدات ومستلزمات  :الفالحة الواسعة -2.2

وكذا اخلربات الفنية، فمع قلة اليد العاملة وشساعة مساحة األراضي يتم استخدام اآلالت املتطورة على 

حلديثة ، واملخصبات نطاق واسع يف خمتلف مراحل العملية اإلنتاجية، باإلضافة اىل استخدام وسائل الري ا

الكيميائية، فضال عن التوسع يف انشاء الطرق وخطوط السكة احلديدية لتسهيل نقل منتجات حنو اخلارج 

 .، كون هذه الفالحة تتميز بالفائض يف االنتاج  السيما انتاج القمح، الشعري، الذرة، القطن

لسكان واليت تقل فيها مساحة األرض يظهر هذا النوع يف املناطق املزدمحة با :الفالحة الكثيفة -3.2

مقارنة بعدد السكان، ويرتكز هذا النمط اإلنتاجي على حتسني إنتاجية األراضي املزروعة من خالل اتباع 

نظام الدورات الزراعية الذي يسمح بتحقيق أكثر من حمصول يف السنة ويف نفس الوقت ال يؤدي اىل 

 تكثيف استخدام األمسدة، كما ال حتتاج اىل آالت إجهاد األرض وحيافظ على خصوبتها، إضافة إىل

 .متطورة نظرا لصغر املساحات ووفرة اليد العاملة

وفيها يتم اجلمع بني االنتاج احليواين والنبايت معا يف نفس املزرعة ، مما يسمح  :الفالحة المختلطة -4.2

احملاصيل يف الزراعة، وكذا التقليل  باستقرار مداخيل املزارعني والتخفيف من آثار اجلفاف اليت تتعرض هلا
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من آثار تذبذب أسعار املنتجات الزراعية، وينتشر هذا النمط الفالحي بقوة  يف أوربا خصوصا، مشال 

 .... .شرق الواليات املتحدة االمريكية، جنوب الربازيل، جنوب الشيلي،

ارسات الفالحية الغري سليمة ظهر هذا النوع من الفالحة كنتيجة للمم :الفالحة الذكية مناخيا -5.2

واملضرة باملناخ، واليت هي عبارة عن وسيلة لتحديد أي نظم االنتاج واملؤسسات التمكينية والسياسات هي 

 :أنسب للرد على حتديات تغري املناخ يف مواقع حمددة وترتكز هذه الفالحة على ثالث ركائز هي

 .لدخلزيادة االستدامة يف اإلنتاجية الفالحية و حتسني ا -

 .التكيف مع التغريات املناخية -

 .6احلد أو التقليل من انبعاث الغازات احتباس احلراري حيثما كان ذلك ممكنا -

  : أهمية القطاع الفالحي - 4

يلعب القطاع الفالحي أمهية كبرية من خالل ما يوفره من متطلبات ضرورية حلياة االنسان، 

ت الدول وتتعاظم أمهيتها بصفة خاصة للدول النامية املعتمدة وباعتباره منطلق النمو للعديد من االقتصاديا

على الزراعة ملسامهتها ودورها يف خمتلف جماالت احليات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية من حيث 

  :7مدخال�ا وخمرجا�ا ، ونذكر من أمهها

 .توفري االحتياجات الغذائية -

 .مل القطاعيتوفري املواد األولية وحتقيق التكا -

 .توفري الشغل واليد العاملة -

 .مكافحة الفقر -

 .مصدر للعملة الصعبة والتمويل -

 .املسامهة يف الناتج احمللي والنمو -

 .املسامهة يف التوازن بني الريف واحلضر -

 .الدور السياسي والتوازن البيئي -

  : موارد القطاع الفالحي - 5

ب موارد متنوعة تعمل على تغذية وحتريك القطاع الفالحي باعتباره نشاط اقتصادي فهو يتطل

  : 8خمتلف أنشطة، ومن بني هذه املوارد 
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هي عبارة عن العوامل متصلة بالطبيعة الميكن التحكم فيها وإمنا التكيف معها   :الموارد الطبيعية -1.5

حي كما أن كاألرض، املاء، املناخ وغريها ، هذه العناصر متتزج فيما بينها وتدخل يف عملية االنتاج الفال

هلا دور كبري يف خمتلف العمليات الفالحية ،وبالتايل فهي تؤثر بشكل كبري على احملاصيل الفالحية وخاصة 

  .املنتجات النباتية

تسمى أيضا باملوارد االقتصادية ، فهي تشكل  أمهية كبرية يف طور القطاع : الموارد الرأسمالية -2.5

يب التكنولوجية احلديثة اليت �دف اىل تطوير االنتاج الفالحي  الفالحي عن طريق تبين واستخدام األسال

كما ونوعا، من خالل تقدمي اخلدمات الفالحية الضرورية إضافة اىل توفري املستلزمات من بذور حمسنة 

وأمسدة وإمكانيات ومعدات وغريها، أما اخلدمات الفالحية فتتمثل يف اخلدمات الوقاية املزروعات 

يوانية والبحوث واإلرشاد الفالحي واخلدمات اخلاصة باألسعار والتسويق واإلئتمان وخدمات الصحة احل

  .الفالحي كل هذا حيقق التنمية املستهدفة للقطاع الفالحي

يعد السكان املصدر الرئيسي للقوى العاملة، وتضم اجلهود البشرية كالتنظيم : الموارد البشري -3.5

ليد العاملة مما أدى اىل تراجع استغالل اليد البشرية يف عملية انتاجية والعمل فبالرغم من احالل اآللة حمل ا

، إال أنه ال ميكن االستغناء عنها كليا ، ألن هناك بعض النشاطات الفالحية تتطلب اليد العاملة كتسيري 

 .اآلالت والنشاطات كالرعي

  القطاع الفالحياإلمكانيات المتاحة وجهود الدولة الجزائرية في تمويل : المحور الثاني

  : االمكانيات والموارد المتاحة للفالحة في الجزائر-أوال

إن تطور أي قطاع اقتصادي مرهون حبجم املوارد اليت يتوفر عليها ومدى استغالهلا، واليت تأهله 

 :ليلعب دورا رئيسيا يف االقتصاد الوطين، وسنتطرق إليها فيمايلي

حتتل اجلزائر املرتبة األوىل    2كم  2.381.741تقدر بـــ مبساحة : اإلمكانيات والموارد األرضية- 1

إفريقيا من حيث املساحة الكاملة، فشساعة املساحة أدت اىل تنوع اخلريطة التضاريسية ، وتنوع األقاليم 

املناخية من مناخ البحر األبيض املتوسط يف الشمال، واملناخ الشبه اجلاف يف اهلضاب واملناخ الصحراوي 

وعلى أساس هذا االختالف تتحدد نوعية الغطاء النبايت السائد يف كل منطقة وكذا نوعية  يف اجلنوب،

، وميكن توضيح خمتلف املوارد الطبيعية وتطورها خالل السنوات األخرية 9احملاصيل الزراعية اليت تزدهر فيها 

 :من خالل اجلدول التايل
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  2015 -2010في الجزائر خالل الفترة ) ياألراض(تطور الموارد الزراعية الطبيعية: 01جدول رقم 
  البيان       

  السنوات

املساحة املزروعة 

  )ألف هكتار(

املساحة املرتوكة 

  )ألف هكتار(

  األراضي الزراعية املروية  أراضي احملاصيل الدائمة    

  التغري  مساحة  التغري  مساحة

2010 41,374  - 909  0.33 %  985.2  11.41 %  

2011  41,388  3246.51 919  1.10 %  987.0  0.18 %  

2012  41,398  3152.33 924  0.54 % 1,042.9  5.66 %  

2013  41,432  3043.45  939 1.62 % 1,089.5  4.47 %  

2014  41,431  3065.54  970  3.28 %  1,136.3  4.29 %  

2015  41,456  3093.66  1,000  3.14 %  1,215.3  6.95 %  

2016  41,360  3046.33  1,013  1.31 %  1,260.5  3.72 %  

2017  41,335 - 1,013 -0.08 % 1,306.4  3.64 %  

  /https://ar.knoema.comأطلس بيانات العامل : املصدر

  :من خالل األرقام أعاله يظهر جمموعة من املالحظات ميكن تلخيصها فيما يلي

 . 2016مساحة األراضي املزروعة ترتفع بنسبة بطيئة مث تنخفض سنة  -

 .بأس �امساحة األراضي املرتوكة تنخفض بنسبة ال  -

تتغري مساحة أراضي احملاصيل الدائمة  بشكل متذبذب اذ تبقى ترتفع وتنخفض بشكل  -

 .متذبذب

 .نسبة األراضي الزراعية املروية هي ضئيلة جدا مقارنة باملساحة الكلية -

 اجلغرايف التنوع إىل باألساس تعود وجوفية، سطحية متنوعة مائية مبوارد اجلزائر تزخر: الموارد المائية- 2

 من التضاريس وتنوع املساحة فكرب واإلفريقية، العربية واألقاليم الدول من غريها عن مييزها والطبيعي الذي

 عنه نتج املناخ وتنوع الوطين الرتاب مساحة اتساع ن أ املطري، كما التساقط عملية على العوامل املؤثرة

 يف املائية املوارد تقدر إذ اجلنويب، سموالق الشمايل القسم ومصادرها بني املياه كمية يف كبري اختالف

 م مليار 7 و بالشمال، السطحية املائية املوارد حجم 3 م مليار  13منها  ،3 م مليار 20 حبوايل اجلزائر

 من% 75 وحنو ،)اجلنوب يف 3 م مليار 5 و بالشمال 3 م مليار 2 منها(اجلوفية  املائية املوارد من 3

لتجديد، وميكن تقسيم املوارد املائية يف اجلزائر حبسب مصادرها اىل ثالثة موارد ل قابلة املائية املوارد هذه

  :رئيسية هي

، إال  3مليار م 12,5يقدر احلجم املتوسط السنوي ملياه األمطار يف اجلزائر حبوايل  :مياه األمطار -1.2

تلية وحدها، وال تستقبل يف املنطقة ال% 90أن هذه التساقطات املطرية متس مشال البالد، وترتكز مبقدار

من مياه األمطار، بينما تعود اىل املناطق الصحراوية % 10األحواض املنحدرة يف اهلضاب العليا سوى 
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 يتغري ،3 م مليار 100 و  95 مابني األمطار لسقوط السنوي املتوسط ويرتاوح سوى كميات ضئيلة، و

 يتعرض منها 3 م مليار 80 أن حيث حراء،الص مشال ومناطق الساحلية بني املناطق جغرافيا توزيعها

 3 م مليار 3,5 إىل يوزع 3 م مليار 16 يف املتمثل والباقي ،% 84 إىل %80نسبة  ميثل ما للتبخر،

 بينما الشمال، مناطق أغلب به تتميز الذي احندار بسبب اجلوفية، املائية تغذية الطبقات يف تساهم فقط

 7,3 و السدود، يف 3 م مليار 5,2 حبوايل منها ليحتفظ لوديان،وا األ�ار يف تتدفق 3 م مليار 12,5

 .مباشرة يف البحر والشطوط املاحلة تتدفق 3 م مليار

 املوارد وتقدر واأل�ار، املائية احملاجر السدود، يف السطحية املياه مصادر تتمثل :المياه السطحية -2.2

 من جغرافيا موزعة �ا أ حيث السنة،/3 م مليار 13 و السنة/3 م مليار 9,8 السطحية بني املائية

 مليار 11,1 على )الشمال( املتوسطية األحواض حتتوي إذ الغرب، إىل ومن الشرق اجلنوب، إىل الشمال

 مليار 0,6 على فتحتوي الصحراوية األحواض أما ،3م مليار 0,7 على اهلضاب العليا وأحواض 3 م

 سنة سد 70 حوايل عددها فبلغ اجلوفية، املياه بعد اجلزائر يف للمياه الثاين السدود املصدر ، وتعترب3م

  . 3م مليار 7 فاقت بقدرة استيعابية 2103

 صغري، بئر ألف 60 وحوايل مائية طبقة 147 وجود إىل العلمية التقديرات تشري: المياه الجوفية -3.2

 7بنحو استغالهلا ملمكنا اجلوفية املياه كمية ُقدرت كما عميق، بئر ألف 23 و ألف ينبوع 90 وحنو

 لسنة /  3مليار م5 ( واجلنوب ،)لسنة /  3مليار م2 ( الشمال بني موزعة السنة، وهي يف   3م مليار

 من يتسرب ما طريق عن سنويا وتتجدد ،)السنة/ 3م مليار 1,8% (90مستغلة بنسبة  للشمال بالنسبة)

 يف تتمركز )%75 (اجلوفية املوارد ذهه من األكرب احلجم أن حيث طبقات األرض، يف األمطار مياه

 من اجلزائر تستفيد العليا، كما اهلضاب عنابة، سهل الصومام، احلضنة، الكربى ملتيجة، اجلوفية الطبقات

 % 60نسبة ،3 م مليار ألف 40 حبوايل يقدر اجلوار دول مع تتقامسها اليت اجلوفية يف املناطق مائي خمزون

  10.سنويا 3 م مليار ألف 24 حوايل يعادل ما أي اجلزائر، يف منها

بالنسبة حلجم اليد العاملة يف القطاع الفالحي فإن املالحظ أن هذه التقديرات : الموارد البشرية - 3

وزارة الفالحة، البنك املركزي، املنظمة العربية ( ختتلف بني عديد اجلهات املعنية بإحصاء اليد العاملة 

شكل رئيسي اىل ارتباط النشاط الفالحي بشكل أساسي بعامل املومسية وذلك يعود ب...) للتنمية الزراعية 

واختالف آليات اإلحصاء، وقد قدم البنك املركزي اجلزائري عرب خمتلف تقاريره السنوية إحصائيات تظهر 
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، واجلدول يوضح تطور عدد 11درجات التقلب ارتفاعا واخنفاضا يف إمجايل اليد العاملة بالقطاع الفالحي

  :يف القطاع الفالحي العمالة

  2018-  2000 الفترة خالل في القطاع الفالحي العمالة حجم تطور :02جدول رقم

 الفالحة
  السنوات العمالة المشتغلة

  العدد  % النسبة

15.25 873 5726 2000 

21.06 1312 6229 2001 

19.96 1328 6653 2002 

21.13 1412 6684 2003 

20.74 1617 7798 2004 

17.16 1380 8044 2005 

18.14 1609 8869 2006 

13.61 1170 8594 2007  

13.69 1252 9146 2008  

13.11 1242 9472 2009  

11.67 1136 9735 2010  

10.77 1034 9599 2011  

8.97 912 10170 2012  

10.58 1141 10788 2013  

8.78 899 10239 2014  

8.66 917 10594 2015  

7.98 865 10845 2016  

10.15 1102 10858 2017  

10.28 1143 11048 2018  

 7زكريا جريف،أثر الدعم الفالحي على العمالة يف القطاع الفالحي اجلزائري، جملة الباحث االقتصادي،ا�لد : املصدر

  265، ص 2019، 11العدد

من خالل اجلدول يالحظ بأن هناك تقلبات اخنفاضا وارتفاعا يف معدالت التشغيل بالقطاع 

،اخنفض معدل التشغيل  2004-2001لفرتة خالل ا%  20الفالحي إذ بعدما جتاوز معدل التشغيل 

% 10,15مسجال  2017فما بعدها لريتفع من جديد سنة  2005خالل فرتة %  9اىل ما دون 

ويستمر يف االرتفاع بشكل بطيء، حيث كان االخنفاض نتيجة التحول االقتصادي الذي عرفته البالد 

مبناصب الدائمة، باإلضافة اىل فوارق يف  وانتهاج سياسات جديدة �دف اىل ترقية النشاطات غري فالحية

  . مستوى املداخيل بني القطاع الفالحي والقطاعات األخرى
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ميكن التعبري عن املورد الرأمسايل الزراعي حسب منظمة الفاو بالثروة احليوانية،  :الموارد الرأسمالية - 4

اضي واهلياكل املستخدمة يف الناتج األشجار املزروعة، املكننة والتجهيزات الفالحية، نفقات حتسينات األر 

- 1980(مليار دوال خالل الفرتة  11.9احليواين، حيث يالحظ أن متوسط رأس املال الزراعي بلغ 

مليار دوالر خالل عامي  14.08و  9.15وتراوحت قيمة رأس املال الزراعي الصايف بني ) 2009

ىل أخرى مبعدل زيادة سنوية يقدر بـ على التوايل، حيث شهد ارتفاعا منتظما من سنة ا 2009و 1980

  .12مليون دوالر 176

 الغذائية وحتقيق احتياجا�ا تلبية من متكنها هامة مائية وموارد للزراعة صاحلة أراضي متلك اجلزائر إن

 إذا هذا القطاع يف مستدامة فالحية تنمية واحداث األساسية، الغذائية املواد من العديد يف الذايت االكتفاء

  .الضرورية والبشرية واملالية املادية املوارد وبتوفري حديثة بطرق واملياه األراضي هذه استغلت

  سياسة دعم وتمويل القطاع الفالحي في الجزائر: ثانيا

يعترب التمويل أداة مهمة وضرورية للعملية اإلنتاجية، حيث يساهم يف إنعاش القطاع الفالحي، كما 

تاج وكذلك اإلستمرار يف املشاريع الفالحية والتوسع فيها، لذا يسمح بإقتناء مستلزمات عملية اإلن

اتنهجت اجلزائر سياسة تنموية تفتح ا�ال لتمويل ودعم القطاع الفالحي من خالل ما مسي باملخطط 

  .الوطين للتنمية الفالحية والريفية

  :سياسة الدعم والتمويل ضمن المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية - 1

العودة التدرجيية لألمن واإلستقرار السياسي واملايل وغلق برنامج التعديل اهليكلي، ُشرع يف بعد 

كسياسة فالحية جديدة تسمح بإستغالل   2000تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية بداية من سنة 

سط تتماشى مجيع اإلمكانيات املتوفرة للقطاع، ووضع أهداف قابلة للتحقيق يف املدى الطويل واملتو 

توقيع إتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األورويب، (، واخلارجية )إقتصاد السوق(والتحوالت اإلقتصادية الداخلية 

، وهذا من خالل وضع إسرتاتيجية تعتمد على حتفيز )ومفاوضات اإلنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

فعال للقطاع الفالحي حيد من الفجوة وتدعيم املستثمرين والفالحني من أجل إحداث منو إقتصادي 

  .13الغذائية ويزيد يف إمكانيات حتقيق األمن الغذائي

  ):PNDAR(التعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  -1.1

، حيث ُشرع يف تنفيذه سبتمرب )PNDA(مسي يف األول باملخطط الوطين للتنمية الفالحية 

إلنتاج الفالحي وحتسني مستوى املستثمرات الفالحية، ويف ، من خالل حماوالت للنهوض با2000
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توسع هذا املخطط ليشمل التنمية الريفية، ويصبح املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية  2002

)PNDAR( فقراء  2/1، هذا لكون املناطق الريفية تعاين من احلرمان والفقر، حيث تضم ما يقارب

ل الفالحني وعجز النشاط الفالحي عن سد حاجيا�م، إىل جانب تدهور اجلزائر، وهذا إلخنفاض مداخي

حالة املستثمرات الفالحية بعد خوصصة الدولة للقطاع الفالحي، حيث يسعى هذا املخطط إىل جتسيد 

  :14جمموعة من األهداف كاأليت

 تثمني وضمان أحسن استغالل للموارد الفالحية املختلفة؛ -

  وارد الطبيعية من تكثيف اإلنتاج الفالحي سعيا لتحقيق األمن الغذائي؛ضمان محاية واستدامة امل -

  التوسع يف اإلنتاج الفالحي وتطبيق اإلنتاج املناسب، باإلعتماد على اخلصوصيات الطبيعية لكل منطقة؛ -

  تشجيع التصدير للخارج؛ -

  تشجيع العمل يف الفالحة والتوسع يف استصالح األراضي؛ -

  ان األرياف ومستويا�م املعيشية؛حتسني مداخيل سك -

  .إعادة اإلعتبار لإلمكانيات الطبيعية والفالحية ألقاليم الوطن املختلفة -

ونظرا للتحديات الكربى اليت تواجه الفالحة يف اجلزائر واملرتكزة على اشكاليات معقدة، فإنه 

  15:يتعني

تنمية الفروع، تطوير (لإلنتاج الفالحي تطوير أنظمة اإلنتاج واإلهتمام بالعمليات القبلية والبعدية -

  ؛....)الصناعات الغذائية

  تطوير اهلياكل الفالحية والعقارية بإعادة تنظيم امللكية حىت ميكن تنظيم اإلستغالل وتنمية اإلستثمارات؛ -

تطوير هياكل اإلنتاج من حيث التمويل والتأطري والتموين من أجل قطاع فالحي منافس وقادر على  -

  . ة املتغريات الداخلية والرهانات اخلارجيةمواجه

  :PNDAR المخصصات المالية للقطاع الفالحي ضمن -2.1

 ان املخصصات املالية للقطاع الفالحي تتضمن جمموعة من الربامج لدعم اإلنعاش االقتصادي كما

  : 16يلي

  :2004- 2001القطاع الفالحي ضمن برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي  -

مليار دج، مث أصبح غالفه املايل النهائي مقدرا حبوايل  525مايل أويل قدر مببلغ خصص له غالف 

مليار دج، حيث مت الرتكيز خالل هذا الربنامج على ضرورة تنشيط الطلب الكلي من خالل تعزيز  1216

عم النمو واستحداث مناصب الشغل، والغالف املايل املخصص للقطاع دور اإلنفاق العام كآلية لد



  تصدير املنتجات الزراعية اجلزائرية كشكل من أشكال التسويق الزراعي الدويل، الواقع واآلفاقتصدير املنتجات الزراعية اجلزائرية كشكل من أشكال التسويق الزراعي الدويل، الواقع واآلفاق

229 

من إمجايل اإلستثمارات العمومية،  %12.45مليار دج، أي ما نسبته  65.4الفالحي يقدر ب

برنامج خاص بدعم : وجسدت يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية، وقسم إىل قسمني

عم الصيد البحري، واستفاد كذلك القطاع الفالحي يف إطار هذا القطاع الفالحي وبرنامج خاص بد

  .مليار دج وزعت على الصناديق املسؤولة عن متويل املشاريع الفالحية 55.89املخطط من 

  :2009-2005القطاع الفالحي ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي  -

دفه حتريك عجلة اإلقتصاد وخلق ديناميكية الربنامج  التكميلي لدعم النمو هو مشروع اقتصادي ه

اقتصادية جديدة تسمح بإنتعاش وازدهار اإلقتصاد الوطين اجلزائري، وجاء هذا الربنامج بغالف مايل قدر 

مليار دج للقطاع الفالحي يف إطار الشطر الثاين من  312مليار دج، حيث مت ختصيص  4202ب

  .2009مليار دج من ديون الفالحني سنة  41كما مت مسح املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية،  

  :2014-2010القطاع الفالحي ضمن برنامج التنمية الخماسي  -

مليار دج، وهو ما أثار حفيظة املتتبعني من حيث قوامه  21214خصص له غالف مايل قدره 

جتسيدا لربنامج التجديد  مليار دج 1000وعبئه املايل وجدواه، أما القطاع الفالحي فقد استفاد من مبلغ 

  .من امجايل اإلستثمارات العمومية %4.71الفالحي والريفي وهو ما ميثل نسبة 

  :2019-2015القطاع الفالحي ضمن برنامج توطيد النمو  -

مليار دوالر لتمويل املشاريع التنموية  280مليار دج أي ما يعادل  22100مت ختصيص مبلغ 

، فيما اشرتطت احلكومة ضرورة انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن املختلفة لربنامج توطيد النمو

طالبت وزراء مجيع القطاعات بتطهري براجمهم، كما ظهرت التنمية الفالحية والريفية من جديد يف برنامج 

، هذا بإدماج قطاع الصيد واملوارد 2019-2015جبعلها ركيزة للربنامج اخلماسي  2014احلكومة لسنة 

رية مع الفالحة والتنمية الريفية، ما يسمح بتظافر جهود جديدة وتقوية انسجام اجلهود املبذولة من البح

  .مليار دج 1000أجل حتقيق أمننا الغذائي، وخصص هلا ما يفوق 

  :مخصصات القطاع الفالحي ضمن برامج اإلنعاش اإلقتصادي

لتنموية املتعددة املطبقة منذ سنة استفاد القطاع الفالحي من خمصصات مالية هامة ضمن الربامج ا

مع العلم أن حجم املبالغ املرصودة قد سجل ارتفاعا معتربا مع توايل تنفيذ خمتلف الربامج  2000

 :التنموية، وهو ما يوضحه اجلدول التايل
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  2019-2001مخصصات القطاع الفالحي من برامج اإلنعاش االقتصادي : 03الجدول رقم 
  ا�موع  2019- 2015  2014- 2010  2009- 2005  2004- 2001  الربامج

  النسبة  املبالغ  النسبة  املبالغ  النسبة  املبالغ  النسبة  املبالغ  النسبة  املبالغ

  4.95  2400  4.5  1000  4.71  1000  7.42  312  12.45  65.4  القطاع الفالحي

  95  45641.7  95.5  21100  95.3  21420  92.57  3890.7  87.5  459.6  باقي القطاعات

  100  48041.7  100  22100  100  21412  100  4202.7  100  525  عا�مو 

  128، ص 2000/2018دراسة قياسية  -أثر متويل القطاع الفالحي على البطالة يف اجلزائر: املصدر

مليار دج حىت سنة  2000من اجلدول يتضح أن خمصصات القطاع الفالحي جتاوزت سقف 

ق على اإلستثمار العمومي وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة من امجايل اإلنفا %5ال تتجاوز، وبنسبة 2019

مع القطاعات األخرى  وسبب ذلك أن حتقيق أهداف كربى كرفع معدل النمو اقتصادي وختفيض نسبة 

البطالة يتطلب من الدولة متويل قطاعات متعددة وميادين متنوعة مع الرتكيز على القطاعات واملشاريع اليت 

ربامج املنفذة على غرار قطاع البناء والتشغيل العمومية باإلضافة إىل املشاريع تتجاوب بسرعة أكرب مع ال

اخلاصة بتحسني املستوى املعيشي للسكان، لكن اقتناع احلكومة بالدور اهلام اإلسرتاتيجي الذي يلعبه 

ي يف حالة القطاع الفالحي يف دعم االقتصاد الوطين وتعزيز استقاللية وسيادة اجلزائر على املستوى اخلارج

مليار دج بعدما   2000حتقيق األمن الغذائي، جعل حجم اإلنفاق الفالحي يف الربنامج األخري جتاوز 

  .مليار يف الربنامج األول 100كان ال يتعدى 

  :الصناديق الخاصة بالدعم الفالحي -3.1

  :أجهزة تنفيذ برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية -أ

الية املوجهة للقطاع الفالحي من خالل ميزانية التجهيز واإلستغالل باإلضافة إىل املخصصات امل

اليت عرفت زيادة يف حجم خمصصا�ا املالية، مت انشاء جمموعة من الصناديق املتخصصة يف دعم تنفيذ 

  : 17املخطط الوطين للتنمية الفالحية وهي

من القانون  94قتضى املادة مت انشاء هذا الصندوق مب: الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية-

، حيث تتكون ايرادات الصندوق من مسامهة الدولة واملنتوجات شبه اجلبائية ومنتوجات 11-99رقم 

التوظيف واهلبات، أما النفقات فتتمثل يف دعم الدولة املخصص لتنمية اإلنتاج واإلنتاجية وتثمني املوارد 

ية الثروة النباتية واحليوانية، وكذا مداخيل الفالحني ودفع الفالحية والتسويق والتخزين وعمليات الري ومحا

  ؛18الفروق يف الفائدة املتعلقة بالقرض الفالحي
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يقوم بدعم كل األنشطة املرتبطة حبماية الصحة : صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية -

كما يقوم بتقدمي التعويضات لعمليات احليوانية والوقاية النباتية، واحلمالت التحسيسية يف هذا ا�ال،  

إتالف وحرق احليوانات املذبوحة أو اهلالكة وكذا إتالف املزروعات واألعمال املنجزة يف إطار املكافحة 

  نتيجة مرض يدخل يف إطار برامج العالج الوقائي؛

ة يقوم بتقدمي اإلعانات ملكافح: صندوق مكافحة التصحر وتنمية اإلقتصاد الرعوي والسهوب -

التصحر وتنمية املنتجات احليوانية يف املناطق السهبية والزراعية والرعوية ودعم مداخيل املربيني والزراعيني 

من خالل تقدمي إعانات لتغذية القطعان يف حالة فقدان املراعي نتيجة حظر الرعي أو تكثيف أنظمة 

  نظيم اإلقتصاد الرعوي؛اإلنتاج، تقدمي اإلعانات ألعمال احلفاظ على املراعي وتطويرها ولت

يقوم بتقدمي الدعم لعمليات التنمية : صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق اإلمتياز -

الريفية املتمثلة يف التهيئات اخلاصة بالري، أشغال احملافظة على الرتبة وحتسني أنظمة اإلنتاج الفالحي 

الحية، كما يدعم املشاريع ذات العالقة باإلنتاج الفالحي وحتسني اإلنتاج احليواين وتثمني املنتجات الف

مثل إنشاء املطاحن التقليدية، معاصر الزيتون، احلدادة التقليدية، مذابح تقليدية، مراكز توضيب الفواكه 

  .واخلضار وحتويلها

  :الصناديق الخاصة لتنفيذ برنامج التجديد الريفي والفالحي -ب

، والذي يرتكز أساسا 2008الفالحي والريفي ابتداء من سنة  لقد بدأ تطبيق برنامج التجديد

على حتقيق تنمية مستدامة من خالل تكثيف إنتاج املواد الغذائية األساسية من احلبوب، احلليب، البقول 

اجلافة، اللحوم وغريها فضال عن محاية مداخيل الفالحني واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكني، مما 

مت دمج جمموعة من الصناديق يف صندوق خاص  2012يف سنة .اية وتثمني املوارد الطبيعيةيؤدي إىل مح

  بربنامج التنمية الريفية

ويكون مدير الغابات املسؤول املباشر عنه، واستحدث صندوق  302-140حتت حساب 

  .19ويكون مدير املصاحل الفالحية هو املسؤول عنه 302-139خاص بالتنمية الفالحية 

، وفتح له 12- 12مت إنشاؤه مبوجب القانون رقم : FNDAوق الوطني للتنمية الفالحية الصند-

  : صناديق وهي 03، وتندرج ضمنه 302-139حساب التخصيص اخلاص 

  ؛FNDIAالصندوق الوطين لتنمية اإلستثمار الفالحي  -  

  ؛FPZPPصندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية  -  
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  .FNRPAلضبط اإلنتاج الفالحيالصندوق الوطين  -  

، وفتح له 12- 12مت انشاؤه مبوجب القانون رقم : FNDRالصندوق الوطني للتنمية الريفية  -

  :صناديق وهي 03، وتندرج ضمنه 302-140حساب التخصيص اخلاص 

  ؛FDRMVTCصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق اإلمتياز -

  ؛FLDDPSية اإلقتصاد الرعوي والسهوب صندوق مكافحة التصحر وتنم -

  .FSAEPEAالصندوق اخلاص بدعم مريب املواشي وصغار املستغليني الفالحيني  -

  :دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع الفالحي - 2

  :للقطاع الفالحي BADRالتمويل المباشر من بنك  -1.2

ارة الفالحة، أهلت البنك وبقرار ووز  BADRوبناء على اتفاقية موقعة بني بنك  2002يف أكتوبر 

سياسي بتمويل اإلعتمادات املخصصة لربنامج الدعم وخمطط التنمية الفالحية، حيث قدم البنك متويالت 

، ويف 20مليار دج 32بأكثر من  2005ضخمة لفائدة خمتلف اإلستثمارات الفالحية قدرت يف ديسمرب 

بتكريسها أكثر فأكثر  BADRه مهام بنك ظل برنامج التجديد الفالحي والريفي مت إعادة توجي

للفالحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية، ويف هذا اإلطار مت تطوير العديد من القروض، كما يوضحه 

  :اجلدول املوايل

  ملخص ألنواع القروض الفالحية: 04الجدول رقم 
  املسامهة الشخصية  معدل الفائدة  املدة  القيمة  طابع القرض  نوع القرض

  ال توجد %0  شهر 24-6  حسب النشاط  استغاليل  الرفيق

  ال توجد  %0  شهر 24-6  مليون 1000-10  استغاليل  الرفيق الفدرايل

  سنوات 7-3  مليون 100-1  استثماري  التحدي

  سنة 8-15

  سنوات5 < 0%

  سنوات7 < 1%

  سنوات9 < 3%

  سنوات10 > 5.25%

  

  مليون 10 < %10

  مليون10 20 %>

التحدي 

  الفدرايل

  سنوات 7-3  مليون 200-1  تثمارياس

  سنة 8-15

  سنوات5 < %0

  سنوات7 < 1%

  سنوات9 < 3%

  سنوات10 > 5.25%

 

  مليون 10 %10 <

  مليون10 > 20 %

اإلعتماد 

  اإلجياري

  ال توجد  /  سنوات 10-5  /  استغاليل

  10%      1-3 %  سنة 20حىت   مليون 3-1  متويلي  السكن الريفي

  130، ص 2000/2018دراسة قياسية  -فالحي على البطالة يف اجلزائرأثر متويل القطاع ال: املصدر
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    :القروض الفالحية المدعمة من قبل الدولة -2.2

حبكم  BADRمسحت الدولة لوكاالت الدعم بتمويل القطاع الفالحي ولكن حتت وصاية بنك 

   21.أنه املسؤول عن متويل القروض الفالحية بشىت أنواعها

هي تلك القروض اليت تعمل على خلق مشاريع : ANGEMرنامج وكالة القرض المدعم تحت ب -أ

فالحية من أجل تنمية النشاط اإلنتاجي واخلدمايت داخل القطاع مع فتح ا�ال أمام صغار الفالحني من 

سنة، أما  18أجل اإلستثمار وتوسيع أعماهلم، هذا مبسامهة الدولة، ويوجه لكل شاب بطال جتاوز 

دعم للفالح من قبل الدولة، وهو  %29و BADRيتكفل �ا بنك  %70دار التمويل فيكون مبق

سنوات على األكثر، كما يستفيد الفالح  8مليون دج كحد أقصى وملدة  1، قيمة القرض %1يتكفل ب

  .من دعم كامل ملعدالت الفائدة

قرض إستثماري طويل األجل، يستفيد منه : CNACالقرض المدعم تحت برنامج وكالة  -ب

سنة وذلك مبمارسة مجيع األنشطة يف القطاع الفالحي وشبه  50-30اب الذين يرتاوح أعمارهم بني الشب

وال يتجاوز  BADRالفالحي وقطاع الصناعات الغذائية احملددة يف قائمة األنشطة املمولة من طرف 

 5يف حالة كان القرض أقل من  %29والدولة ب %70مليون دج، ويتكفل البنك ب  10اإلستثمار 

  .مليون دج 5يف حالة القرض أكثر من  %28مليون دج، و

هو قرض طويل موجه إىل متويل كامل للمشاريع :  ANSEJالقرض المدعم تحت برنامج وكالة -ج

سنة،  35-19الفالحية يف إطار برنامج تشغيل الشباب، ويقدم للفالحني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

إذا كان املستفيد هو صاحب املشروع الذي عليه أن يشغل  سنة 40وميكن أن يصل عمر املستفيد إىل 

  .شخصني على األقل

  :وفيما يلي جدول يلخص لنا أنواع القروض الفالحية املدعمة 

  ملخص ألنواع القروض الفالحية المدعمة:  05الجدول رقم 
  دعم الدولة  املسامهة الشخصية  معدل الفائدة  املدة  القيمة  طابع القرض  نوع القرض

ANGEM   29  %1 %0  سنوات 8  مليون 1  سنة 18 >خمتلط%  

CNAC  استثماري  

  سنة 30-50

  سنوات 5< %1  %0  سنوات 8  مليون 1

  سنوات 5> 2%

29%  

28%  

ANSEJ  استثماري  

  سنة 19-35

  سنوات 5< 1%  %0  سنوات 8  مليون 10

  سنوات 5> 2%

29%  

28%  

  131، ص 2000/2018دراسة قياسية  -أثر متويل القطاع الفالحي على البطالة يف اجلزائر: املصدر
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  :أليات التمويل المقترحة في ظل وجود أو إلغاء الدعم الفالحي - 3

هناك جمموعة من أليات التمويل اليت تتناسب وطبيعة الفالح اجلزائري وخصائص القطاع الفالحي يف 

دعم الفالحي نذكر حىت ميكن الدفع بعجلة اإلنتاج للتطور دون اإلعتماد بدرجة كبرية على ال اجلزائر 

  :22منها

  : تطوير أليات عمل التعاونيات الفالحية لدعم الفالحين -1.3

إن مسألة التغلب على كل النواقص والعقبات املتعلقة بالتمويل الفالحي يف اجلزائر وترشيد 

وين والتدريب استخدامه يف ا�ال املناسب، مرتبط ارتباطا وثيقا باإلكثار من التثقيف والتعليم واإلرشاد التعا

وتنمية الروح التعاونية واجلماعية بني الفالحني، ألن ذلك أمر ضروري إذا ما أريد لربنامج التمويل الفالحي 

النجاح يف حتقيق أهدافه املرجوة، خاصة يف ظل املساحات الفالحية الصغرية اليت تغلب على الفالحة 

الحني ميثلون األغلبية، وهم يفتقرون إىل اإلمكانيات اجلزائرية، وانتشار املزارع الصغرية مما جعل صغار الف

املناسبة لتطوير وحتديث انتاجهم، األمر الذي جيعل من تطوير مؤسسات جتمعهم أمرا حيويا حلماية وزيادة 

  .مداخيلهم الزراعية

  :العمل على فرض نظام جبائي زراعي عادل وفعال واتاحة المجال لإلستثمار األجنبي -2.3

ار ينبغي على الدولة أن تقوم بدراسة مسحية دقيقة لطبيعة ومكونات الرتبة إلمجايل يف هذا اإلط

املساحات الزراعية، وتوعية الفالحني إلستغالل أراضيهم وتزويدهم خبطط إنتاج يشرف عليها فرق من 

تفرض  املختصني يف ا�ال الزراعي، وهنا إذا مل يستجب الفالحون لذلك ومل يستغلوا أراضيهم الفالحية،

عليهم ضرائب عدم اإلستغالل، وخيري الفالح قبل دفعها بتأجري األرض للتعاونيات ملدة حيددها املختصون 

حسب طبيعة استغالل هذه األراضي، و يتم ابراز دور الضريبة كحافز حلسن استغالل األراضي ورادع 

تفادة من اخلرباء يف تبصريهم إلساءة استخدامها، فاملنتجون األكفاء سوف ينعمون حبوافز ضريبية وباإلس

بأفضل السبل إلستغالل مواردهم، أما مالك األراضي غري األكفاء يف الفالحة فسوف تنبههم الضريبة إىل 

ضرورة تصحيح أوضاعهم ومن مث إعادة ختصيص مواردهم يف جماالت تتناسب وإمكانيا�م، أو ميكنهم 

  .بيعها أو تأجريها ملن هو أحق خبدمتها

  : ماد على صيغ التمويل اإلسالمية للقطاع الفالحياإلعت -3.3

إن تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي تؤدي إىل سهولة املزج والتوليف بني عناصر اإلنتاج، وخاصة 

األمر الذي يؤدي إىل ....عنصر العمل ورأس املال يف صور متعددة من مضاربة ومشاركة ومراحبة وسلم

اخلربات يف خمتلف ا�االت، ومن جهة أخرى تتجه األموال  فتح جماالت لتشغيل أصحاب املهن وذوي
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املكتنزة أو املدخرة إىل اإلستثمار يف تلك األنشطة اليت تصبح قنوات جذب وحمفزات استثمارية هامة، 

  : 23ومن أهم صيغ التمويل اإلسالمية للقطاع الفالحي مايلي

دفع األرض إىل من : رع، وعرفها احلنابلة بأ�اعرفها املالكية بأ�ا الشركة يف الز : التمويل بالمزارعة-أ

  :يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما وهي أنواع

  أن تكون األرض واملدخالت من قبل أحد الطرفني على أن يقوم أخر بكل العمل؛ -

  أن تكون األرض وحدها من قبل أحد الطرفني على أن يقوم األخر بكل العمل؛ -

  واملدخالت من طرف ثان، والعمل من ثالث؛أن تكون األرض من طرف  -

  .اإلشرتاك يف األرض واملدخالت والعمل -

هي املعاملة على أصول ثابتة، بأن يسقيها مدة معينة حبصة من مثرها، وقد : التمويل بالمساقاة -ب

د من ذلك النوع من الشركات اليت تقوم على أساس بذل اجله: "بقوله أ�ا" عدنان خالد الرتكماين"عرفها 

العامل يف رعاية األشجار املثمرة وتعهدها بالسقي والرعاية، على أساس أن يوزع الناتج من األمثار بينهما 

  .حبصة نسبية متفق عليها

وهي أن يدفع أرضا إىل غريه ليغرس فيها على أن يكون املغروس بينهما شراكة، : التمويل بالمغارسة - 3

  .يضا أم ال، وسواء كانت األصول من املالك أم العاملسواء اشرتط كون حصة من األرض للعامل أ

  :الخاتمة

من خالل هذه الدراسة واليت عرضنا فيها أهم اإلمكانيات اليت حيوز عليها القطاع الفالحي يف 

اجلزائر، وكذا خمتلف اجلهود اليت تبذهلا الدولة من خمططات وبرامج وسياسات، تسعى من خالهلا لالرتقاء 

، و خلصنا إىل أنه ال ميكن إنكار أن قطاع الفالحة عرف حتسنا ملحوظا لكنه غري  بالقطاع الفالحي

كاف، ويف هذا اإلطار وجب اإلشارة إىل أن هذه اجلهود اليت بذلتها اجلزائر مل ترق إىل املستوى املطلوب 

  .القطاعاتللنهوض بالقطاع الفالحي، كما أن متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر ضئيل جدا مقارنة بباقي 

  : ومن خالل النتائج املتوصل إليها ميكن ادراج بعض التوصيات كاأليت

ميكن للقطاع الفالحي االعتماد على صيغ التمويل اإلسالمية إذ أن هذه األخرية تتميز عن  -

غريها بأ�ا صيغ متويلية موافقة للشريعة اإلسالمية وبدون فوائد ربوية، األمر الذي ينعكس على الفالح 

  إلجياب يف الرفع من الطاقات اإلنتاجية وزيادة الكمية املنتجة؛با

  العمل على فرض نظام جبائي زراعي عادل وفعال وإتاحة ا�ال لالستثمار األجنيب؛ -
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  توفري التمويل الضروري ووفق ميكانيزمات شفافة، سريعة وسهلة؛ -

ظل املساحات الفالحية الصغرية  تطوير آليات عمل التعاونيات الفالحة لدعم الفالحني، خاصة يف -

اليت تغلب على الفالحة اجلزائرية، وانتشار املزارع الصغرية مما جعل صغار الفالحني ميثلون األغلبية، وهم 

 . يفتقرون إىل اإلمكانيات املناسبة لتطوير وحتديث انتاجهم
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  morkane.mohammed@univ-ghardaia.dz ، )اجلزائر( جامعة غرداية ،مركان محمد البشير

  14/03/2021: رش�رخي ال� 
   :ملخص

إن القطاع الفالحي هو العصب احلساس للشعوب واألمم، حث يعترب من أهم القطاعات اليت 

فالبنوك تعترب الوسيلة احملركة هلذا القطاع، . حتقق األمن واالكتفاء الغذائي الذايت وتنهض باقتصاد البلد

لالزمة لتحقيق األهداف املرغوبة، خاصة والذي يعمل على دعم ومساعدة الفالحني ومتويلهم باألموال ا

على املدى املتوسط والطويل، والذي ال يتحقق إال من خالل نوع خاص من القروض والقروض 

االستثمارية، هاته األخري يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية مبنحها للقطاع الفالحي، وتتعدد وتتنوع بتعدد 

  .الفئات الناشطة يف القطاع الفالحي

  .قطاع فالحي، متويل، قروض استثمارية :ات مفتاحيةكلم

Abstract: 
The agricultural sector is the nerve of peoples and nations, as it is 

considered one of the most important sectors for ensuring food security and 
self-sufficiency and advancing the country's economy. Banks are the main 
driver of this sector, which works to support and help farmers and finance 
them with the funds necessary to achieve the desired objectives, especially 
in the medium and long term, which are only achieved by a special type of 
loans and investment loans, the latter provided by the Agricultural and 
Rural Development Bank to the agricultural sector. They are numerous and 
varied depending on the number of groups active in the agricultural sector. 

Keywords: Agriculture sector, financing, investment loans. 
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   :المقدمة

وجب على الدول االهتمام بالقطاع الفالحي وتوفري العناية التامة له، وذلك لكي حتقق االكتفاء  

الغذائي الذايت هلا وتضمن األمن والرخاء الغذائي لشعبها، فالقطاع الفالحي هو العصب احلساس يف 

فيات االسرتاتيجية التنموية املتبعة من طرف وميكن القول إنه مهما كانت خل. اقتصاديات دول العامل

الدول فمن املفروض أن حيظى القطاع الفالحي باألمهية البالغة، باعتباره القطاع الذي يؤثر يف القطاعات 

يعترب التمويل الوسيلة احملركة هلذا القطاع ملا له من أمهية بالغة لنجاح السياسة . األخرى بدرجة كبرية

نهوض �ذا القطاع، فالبنوك تعترب من أهم مصادر التمويل للقطاع الفالحي، سواءا بإيعاز التنموية املتبعة لل

ودعم من طرف الدولة أو باعتباره إحدى النشاطات اليت متوهلا البنوك، وذلك من خالل جمموعة الصيغ 

  .التمويلية املتعددة واملتنوعة واليت من أبرزها جند القروض االستثمارية

حة والتنمية الريفية أحد أكرب البنوك العمومية التجارية املوجودة يف اجلزائر، والذي يعترب بنك الفال

نتيجة خلربته وتنافسيته استطاع أن يفرض مستواه يف بيئة تنافسية تضم بنوك وطنية عمومية وخاصة وبنوك 

فبنك الفالحة . أجنبية، وذلك بتبنيه اسرتاتيجيات تنافسية متيزه عن باقي البنوك اليت تنشط يف حميطه

ويف جماالت أخرى كالصناعية واالستثمارية ) أي ا�ال الفالحي والريفي(والتنمية الريفية يعترب رائدا يف جماله 

واحلرفية وغريها، وذلك من خالل تكتيكاته ومسامهاته التمويلية الفعالة للمجاالت السابقة الذكر، السيما 

وتسخري خمتلف الصيغ التمويلية له، واليت من أبرزها جند القروض ا�ال الفالحي والريفي الذي يتم تقدمي 

  .االستثمارية

ما هي أهم القروض البنكية االستثمارية التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية في : وعليه

  إطار دعمه وتمويله للقطاع الفالحي في الجزائر؟

  :أهمية وأهداف البحث

جة إىل التطرق إىل أهم القروض البنكية االستثمارية اليت مينحها يستمد هذا البحث أمهيته من احلا

  .بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار دعمه املايل للقطاع الفالحي يف اجلزائر

  :وعليه، يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة األهداف التالية

  .التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية وبأهم أهدافه املسطرة  -

  .رض أهم اخلدمات اليت يقدمها بنك الفالحة والتنمية الريفيةع  -

عرض أهم القروض البنكية االستثمارية اليت مينحها بنك الفالحة والتنمية الريفية للقطاع   -

  .الفالحي
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  :وعليه قمنا بتقسيم البحث إىل النقاط التالية

  حملة موجزة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية :المحور األول

 القروض االستثمارية املوجهة للقطاع الفالحي من بنك الفالحة والتنمية الريفية :ور الثانيالمح

  لمحة موجزة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية: المحور األول

  تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية: أوال

ب املرسوم مبوج 1982مارس  13بنك الفالحة والتنمية الريفية هو بنك جتاري عمومي تأسس يف 

، بعد إقرار إعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، ومن بني مهامه األساسية متويل أنشطة 206- 82رقم 

فهو بنك جتاري ميكنه مجع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل، وميثل أيضا بنك تنمية . 1القطاع الفالحي

  .تكوين رأس املال الثابت باعتباره يستطيع أن يقوم مبنح قروض متوسطة وطويلة األجل هدفها

ويف هذا . وفيما خيص اجلانب اإلقراضي هلذا البنك، فهو يعترب بنكا متخصصا يف القطاع الفالحي

ا�ال، ميكن أن مينح قروضا لتمويل القطاع الفالحي، وترقية النشاطات الفالحية، واحلرفية، وكذلك متويل 

وكما قلنا فقد ورث بإنشائه متويل القطاع . لريفأنشطة الصناعات الغذائية واألنشطة املختلفة يف ا

  .2الفالحي عن البنك الوطين اجلزائري

وكالة تنازل عنها البنك الوطين اجلزائري لصاحله، متتلك حاليا  140كان يتألف يف البداية من 

 7000مديرية جهوية، وتضم تعداد من اإلطارات واملوظفني عددهم  39وكالة و 300أكثر من 

لى مستوى اهلياكل املركزية واجلهوية وكذا احمللية، فكثافة شبكة هذا البنك مهم بالنسبة هلذه يشتغلون ع

 BANKERSحسب، كما أن بنك الفالحة والتنمية الريفية حيتل املرتبة األوىل يف اجلزائر 3اإلطارات

ALMANACH (Edition 2001)،  ملي من على املستوى العا 668إفريقيا واملرتبة  13وأيضا املرتبة

  .4بنك مصنف 4100جمموع 

 14واملؤرخ بتاريخ  90/10كما أنه أصبح مبرور الوقت وخاصة منذ صدور قانون النقد والقرض 

املتعلق بالنقد والقرض بنك عام أو شامل ميول كل القطاعات أو النشاطات، وهو اآلن  1990أفريل 

ويوجد مقره الرئيسي بشارع  مليار دج 33ذات رأس مال يقدر ب  "SPA"يعترب شركة ذات أسهم 

  .5اجلزائر العاصمة –العقيد عمريوش

اجلزائر استثمار، شركة توظيف : شركة تابعة من أمهها نذكر 26ولبنك الفالحة والتنمية الريفية 

  . 6القيم املنقولة، شركة القرض التأجريي اجلزائر إجيار، بنك الربكة، شركة تسيري بورصة القيم
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  الحة والتنمية الريفيةأهداف بنك الف: ثانيا

  :7من أهم األهداف املسطرة من طرف إدارة البنك يف املدى القصري واملتوسط والطويل جند

 .توسيع وتنويع جماالت تدخل البنك كمؤسسة بنكية شاملة -

 .حتسني نوعية وجودة اخلدمات -

 .حتسني العالقات مع العمالء -

 .احلصول على أكرب حصة من السوق -

 .قصد حتقيق أقصى قدر من الرحبية تطوير العمل البنكي -

 .احملافظة على املركز األول من حيث عدد الوكاالت يف اجلزائر -

 .رفع حجم املوارد بأقل التكاليف -

 .توسيع نشاطات البنك فيما خيص التعامالت -

  .تسيري صارم خلزينة البنك بالدينار والعملة الصعبة -

  الريفية للقطاع الفالحي الخدمات التي يقدمها بنك الفالحة والتنمية: ثالثا

سنتناول يف هذه النقطة خمتلف اخلدمات اليت يقدمها بنك الفالحة والتنمية الريفية للقطاع 

  .الفالحي، واليت تتنوع بتنوع فئات األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين يستهدفهم البنك

  :تنمية الريفية خبدماته همففئات األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين يستهدفهم بنك الفالحة وال

 :8اخلدمات اليت يقدمها هلم البنك باختصار هي :فئة الفالحين - 1

 .فتح احلسابات اجلارية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة -

 .فتح حساب دفرت االدخار -

 .استقبال اإليداعات ألجل ومنح أذونات اخلزينة وكراء صناديق االدخار -

 .ار ومنح القروض الفالحية وقروض اإلجيارمنح قروض االستغالل وقروض االستثم -

 .خدمة البدر نت -

 .منح قروض السكن الريفي -

 .توفري ومنح البطاقات املغناطيسية ما بني البنوك اخلاصة بالسحب -

 .توفري ومنح البطاقات املغناطيسية اخلاصة بالدفع -

 .لطبيعيةخدمة التأمني على األشخاص وخدمة تأمني السلع والسكن ضد املخاطر والكوارث ا -

 .خدمة التأمني الفالحي -
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منح قروض االستغالل لتمويل املؤسسات االقتصادية واليت تنشط يف كل ما خيص املنتوج  -

 .الفالحي

 .منح قروض االستغالل املوجهة لتمويل وحدات جتهيز وتصدير التمور -

اخلدمات اليت يقدمها هلم البنك باختصار  :فئة الصيادين البحريين ومربين المائيات - 2

 :9هي

 .فتح احلسابات اجلارية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة -

 .استقبال اإليداعات ألجل ومنح أذونات اخلزينة وكراء صناديق االدخار -

 .خدمة البدر نت -

 .متويل االستثمارات -

 ).قصرية األجل(متويل دورة االستغالل  -

 :10نك باختصار هياخلدمات اليت يقدمها هلم الب :فئة المؤسسات والتعاونيات الفالحية - 3

 .فتح احلسابات اجلارية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة -

 .استقبال اإليداعات ألجل ومنح أذونات اخلزينة وكراء صناديق االدخار -

 .منح قروض االستغالل وقروض االستثمار وقروض اإلجيار -

 .خدمة التحويالت املالية الدولية -

  .خدمة البدر نت -

  ستثمارية الموجهة للقطاع الفالحي من بنك الفالحة والتنمية الريفيةالقروض اال: المحور الثاني

  أنواع قروض االستثمار التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية للقطاع الفالحي: أوال

  :11من أهم أنوع قروض االستثمار اليت مينحها البنك للقطاع الفالحي جند

هذا النوع من قروض االستثمار (والفالحني للمؤسسات الفالحية  "التحدي"قروض االستثمار  .1

وهي قروض استثمار متوسطة وطويلة األجل . PNDA(12عوض الربنامج الوطين لتطوير الفالحة 

مدعمة جزئيا من طرف الدولة، خمصصة وموجهة لألنشطة االستغاللية اجلديدة الفالحية وتربية املاشية، أو 

ية غري مستغلة ذات ملكية خاصة أو ملكية الدولة يف ملشاريع ذات طابع فالحي تقع على أراضي فالح

ومتنح لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون دفرت . 13ا�ال اخلاص ومتنازل عنها لصاحل اخلاص

مواصفات وأعباء مصادق عليه من طرف اهلياكل املؤهلة واملختصة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية مبا يف 
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ين لألراضي الفالحية، أما املشاريع ذات الطابع الفالحي املراد إجنازها على األراضي ذلك الديوان الوط

 .14الغري فالحية فهي معفاة من التصديق والتحقيق من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية

أشغال إعداد �يئة ومحاية : 15ومن بني املشاريع املؤهلة لالستفادة من هذا النوع من القرض جند

اضي؛ عمليات تطوير السقي الفالحي؛ امتالك عوامل ووسائل اإلنتاج واكتساب املؤهالت؛ إجناز البىن األر 

التحتية ومنشآت التخزين والتحويل والتعبئة والتغليف والتقييم؛ اإلنتاج احلريف؛ محاية وتطوير جممعات 

إنشاء وجتهيز وحتديث : 16فهيأما بالنسبة للمجاالت املعنية �ذا القرض . اجلينات احليوانية والنباتية

األنشطة االستغاللية اجلديدة الفالحية وتربية املواشي؛ تعزيز القدرات اإلنتاجية املوجودة الغري كافية؛ 

املؤسسات االقتصادية اليت تسهم يف تكثيف وجتهيز ورفع مستوى املنتجات الزراعية واحليوانية واليت تتطلب 

 .حاجات متويلية على املدى املتوسط

وهي موجهة للمشاريع . قروض استثمار لتمويل استثمارات الصيادين البحريني ومربيني املائيات .2

 .االستثمارية اليت تستجيب ملعايري األهلية والرحبية واملالئمة

وهي قروض طويلة ومتوسطة األجل متنح للفالحني . قروض استثمار لتمويل أنشطة الفالحني .3

السريورة يف مزاولة نشاطهم اإلنتاجي الفالحي واحليواين وتعزيز الذين هم حباجة إىل أموال من أجل 

 .تطويره

وهي قروض موجهة لتمويل . قروض استثمار لتمويل أنشطة املؤسسات والتعاونيات الفالحية .4

 .وتعزيز خمتلف أنشطتها الفالحية

يني قروض استثمار موجهة للفالحني واملؤسسات والتعاونيات الفالحية وحىت الصيادين البحر  .5

وهي قروض موجهة لتمويل وتعزيز خمتلف نشاطا�م القتناء . ومريب املائيات القتناء املركبات النفعية

 .املركبات النفعية

  ملف طلب قروض االستثمار التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية للقطاع الفالحي: ثانيا

  :وهي ختتلف باختالف أنواع قروض االستثمار كالتايل

 ":التحدي"ستثمار قروض اال - 1

  :17ويتكون ملف القرض من

 .طلب احلصول على قرض .1

 .دفرت أعباء حظي مبوافقة الديوان الوطين لألراضي الفالحية .2

 ).يف حالة طالب القرض شخص معنوي(شهادة ضمان اعتماد بالنسبة إىل التعاونيات  .3
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 ).وييف حالة طالب القرض شخص معن(حمضر لتعيني ممثل عن الشركات والتعاونيات  .4

 ).يف حالة طالب القرض شخص طبيعي(شهادة ميالد  .5

 .عقد التنازل أو عقد ملكية بالنسبة إىل األراضي التابعة للقطاع اخلاص .6

للمشروع مت إعدادها من طرف مكتب دراسات معتمد من " اقتصادية-تقنو"دراسة  .7

 .طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية

 .فواتري شكلية .8

 .اين ا�هزة لالستغاللرخصة بناء خاصة باملب .9

 .اعتماد صحي للمباين املرشحة الستغالهلا يف تربية املواشي .10

 .احلصول على ترخيص من طرف مصاحل مديرية الري حلفر آبار .11

 .دراسة قبلية للمشروع .12

 :قروض استثمار لتمويل أنشطة الفالحين - 2

  :18ويتكون ملف القرض من

 .طلب القرض .1

 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  .2

األخرية يف حالة مؤسسة تزاول ) سنوات(حساب النتائج للثالثة دورات امليزانية و  .3

 .نشاطها من قبل

سنوات قادمة يف حالة  5امليزانية وحساب النتائج وحساب االستغالل التقديريني ل  .4

 .مؤسسة جديدة

 .خربة اإلجنازات على املوقع .5

 .فاتورة شكلية .6

 ).تإن وجد(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .7

 .الوضعيات اجلبائية والشبه جبائية .8

 .عقد امللكية، أو االمتياز، أو اإلجيار، ورخصة البناء .9

 .ترخيص مصاحل الري أو املصاحل األخرى .10
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 :قروض استثمار لتمويل استثمارات الصيادين البحريين ومربيين المائيات - 3

  :19ويتكون ملف القرض من

 .طلب القرض .1

 .دفرت األعباء .2

 .د البحري واملوارد املائية من أجل استرياد األجهزةترخيص مديرية الصي .3

 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  .4

 .فاتورة شكلية .5

 ).إن وجدت(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .6

 .خربة وتقييم املمتلكات يف حالة وجود اقرتاح حيازي .7

 :قروض استثمار لتمويل أنشطة المؤسسات والتعاونيات الفالحية - 4

  :20القرض من ويتكون ملف

 .طلب القرض .1

 ".اقتصادية-تقنو"دراسة  .2

األخرية يف حالة مؤسسة تزاول ) سنوات(امليزانية وحساب النتائج للثالثة دورات  .3

 .نشاطها من قبل

سنوات قادمة يف حالة  5امليزانية وحساب النتائج وحساب االستغالل التقديريني ل  .4

 .مؤسسة جديدة

 .خربة اإلجنازات على املوقع .5

 .شكلية فاتورة .6

 ).إن وجدت(امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .7

 .فاتورة شكلية تقديرية لألشغال الباقي إجنازها .8

 .الوضعيات اجلبائية والشبه جبائية .9

 .عقد امللكية، امتياز، اجيار .10

 :قروض استثمار موجهة القتناء المركبات النفعية للقطاع الفالحي - 5

  :21ويتكون ملف القرض من
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 .رضطلب الق .1

 .شهادة تثبت ممارسة النشاط على األقل سنتان يف نفس العنوان احلايل .2

 .عقد ملكية احملل أو عقد كراء ملدة على األقل تساوي مدة القرض .3

 .الوضعية املالية املثبتة ملستوى الدخل الذي يغطي أقساط القرض .4

هادة ذات أقدمية أكثر من سنة وغري منتهية الصالحية، أو ش" صنف ب"رخصة سياقة  .5

 .تثبت العمل كسائق موزع

 .شهادة اإلقامة مبكان تواجد البنك .6

 .مستخرج الضرائب صايف .7

 .أحدث وآخر ميزانيتني أو الوضعيات احملاسبية .8
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بالنسبة (شهادة تثبت مزاولة نشاط دائم مع تشغيل ثالثة أشخاص على األقل  .10

 ).للحرفيني

  

  :خاتمة

الفالحي دورا حيويا يف النشاط االقتصادي احمللي واإلقليمي والعاملي، فهو اجلهاز  يلعب القطاع

العصيب لالكتفاء واألمن الغذائيني أي نظام اقتصادي، وهلذا وجب التكفل واالعتناء به، خاصة من 

رب خمتلف اجلانب التمويلي، فالبنوك هي من أهم األجهزة يف الدولة املخولة بدعم ومتويل القطاع الفالحي ع

الصيغ التمويلية املمنوحة له، خاصة على املدى الطويل واملتوسط والذي يستلزم نوع خاص من الصيغ 

  .التمويلية، والذي يكون عن طريق القروض االستثمارية

ففي اجلزائر حاولت الدولة منذ االستقالل دعم القطاع الفالحي مبختلف أشكاله، وهذا ما حتم 

شاملة ورشيدة ومستدامة، فقد أوكلت مهام متويل القطاع الفالحي لبنك الفالحة عليها تبين اسرتاتيجية 

، هذا األخري ختصص يف متويل القطاع الفالحي مبختلف الصيغ التمويلية 1982والتنمية الريفية منذ سنة 

الفالحية  وملختلف الفرتات واملدد، واليت من أبرزها القروض االستثمارية املتعددة واملختلفة لشىت األنشطة

  .وملختلف الفئات الناشطة فيه

  :وتبعا لبحثنا هذا استخلصنا مجلة النتائج التالية
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 .القطاع الفالحي هو عصب حياة األمم والشعوب -

 .القطاع الفالحي هو مفتاح األمن واالكتفاء الغذائيني -

 .ميثل التمويل أحد أهم مصادر قيام وتطور وازدهار القطاع الفالحي -

 .التمويل األساسي للقطاع البنكييعد البنك مصدر  -

 .من أهم صيغ التمويل البنكي للقطاع الفالحي األكثر فعالية واستدامة جند القروض االستثمارية -

بنك الفالحة والتنمية الريفية هو البنك الوحيد يف اجلزائر الذي يستهدف القطاع الفالحي  -

 .بالدرجة األوىل

اع الفالحي صيغ متويلية عديدة ومتنوعة، من أبرزها يقدم بنك الفالحة والتنمية الريفية للقط -

 .القروض االستثمارية املمنوحة لالستثمار يف القطاع الفالحي على املدى املتوسط والطويل األجل

القروض االستثمارية اليت مينحها بنك الفالحة والتنمية الريفية للقطاع الفالحي عديدة ومتنوعة  -

 .ة والناشطة يف القطاعي الفالحيبتنوع الفئات الفالحية املستهدف

من أحدث القروض االستثمارية اليت متول القطاع الفالحي من " التحي"يعترب قرض االستثمار  -

  .طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية

إال أنه وبالرغم من كل ما سبق ذكره من امتيازات مالية ممنوحة من قبل بنك الفالحة والتنمية 

ي، فهذا األخري يعاين من مشاكل البد من ختطيها وتفاديها مبساعدة أفراد ا�تمع الريفية للقطاع الفالح

  :وبدعم الدولة والبنوك املمولة للقطاع الفالحي خاصة بنك الفالحة والتنمية الريفية، وعليه نوصي مبا يلي

 .االعتماد على االرشاد الفالحي لتحسني املنتوج الفالحي -

 .تأهيل الشباب وتشجيعهم على العمل يف القطاع الفالحيإقامة برامج وتدريبات نوعية ل -

 .حتفيز الفالحني عن طريق تقدمي مبالغ مالية ألحسن منتوج فالحي -

توفري التمويل الالزم من قبل البنوك للقطاع الفالحي واعطائهم األولوية يف ذلك، من خالل  -

 .دراسة طلبات القروض املقدمة وعدم امهال امللفات

ات اليت تعد مشكل على حساب القطاع الفالحي وذلك من خالل احلد من حل مشكل العقار  -

 .استغالل األراضي الصاحلة للزراعة للبناءات والعمران بصفة عامة

  .االهتمام بالرتبة واقامة السدود لتوفري املناخ املناسب للزراعة -

ليات وهيئات زيادة تفعيل آليات وبرامج دعم القطاع الفالحي أكثر من قبل احلكومة، وخلق آ -

 جديدة �تم باجلوانب الفالحية
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التخفيف من تكاليف واجراءات منح القروض االستثمارية املقدمة للقطاع الزراعي وذلك من  -

 .أجل تسريع وتسهيل معامالت احلصول على القروض االستثمارية الزراعية

 .ة والتنمية الريفيةضرورة تبسيط األمور القانونية اخلاصة بالقطاع الفالحي من قبل بنك الفالح -
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

  262262  --  225252ص ص . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""اقاقيف اجلزائر، الواقع واآلفيف اجلزائر، الواقع واآلف  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

 اإلمكانات التنمية الزراعية في الجزائر دراسة تقييميةل القطاع الفالحي بين التحديات و تموي

  moulayb@ymail.com، )اجلزائر( جامعة البويرة، حسين عماري

  rahmamajda@gmail.com ، )اجلزائر( جامعة البويرة  ،موالي بوعالم

  14/03/2021: �رخي ال�رش

  :ملخص

واقع متويل القطاع الفالحي بني التحديات   حماولة رصد تقارير عن�دف هذه املداخلة  إىل

بشكل كبري يف جمال التمويل الفالحي على توفري  ، حبيث يعد قطاع الفالحةواالمكانات يف اجلزائر

ومن  حبيثشبكات أمان قائمة على السوق، ومتويل استثمارات طويلة لدعم النمو االقتصادي املستدام، 

   لنا أنخالل البحث تبني

أسواق التمويل الفالحي مقيدة مبجموعة متنوعة من العوامل اليت تشمل عدم وجود أدوات كافية إلدارة 

املخاطر، يتطلب تطوير الفالحة وتسويقها خدمات مالية ميكنها أن تدعم استثمارات فالحية أكرب وبنية 

املخاطر النظامية من خالل خفض حتتية ذات صلة بالفالحة، و يتمثل أحد التحديات املهمة يف معاجلة 

  .٪ يف املتوسط12تكاليف التشغيل يف التعامل مع الفالحني، كما يساهم القطاع الفالحي حبوايل 

  .التمويل الفالحي ، خماطر التمويل ، اإلمكانات الزراعية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This intervention aims to try to monitor reports on the reality of 

agricultural sector financing between the challenges and capabilities in 
Algeria, so that the agricultural sector is largely considered in the field of 
agricultural finance to provide safety networks based on the market, and 
financing long investments to support sustainable economic growth ,and 
through research we found  
Agricultural finance markets are constrained by a variety of factors that 
include the lack of adequate risk management tools. The development and 
marketing of agriculture requires financial services that can support larger 
agricultural investments and related infrastructure, and one of the important 
challenges is to address systemic risks by reducing operating costs in 
Dealing with farmers, and the agricultural sector contributes about 12% on 
average. 
 Key words:   Agricultural financing, financing risks, agricultural potential 
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   :المقدمة

تُعترب الفالحة اليوم أحد أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية يف العامل واليت تلعب دورًا بارزاً  

يف تنمية وتطوير البلدان، وقد ازدادت أمهيتها على الرغم من حقيقة أن الدراسات التجريبية أظهرت أن 

ن الفقر بني مجيع أنواع الزراعة، للفالحة سجل البحث والتطوير هلما أكرب تأثري على إنتاجية العمل واحلد م

  . الزراعة كأساس للنمو موثقة بشكل جيد وجناح. قوي كأداة للحد من الفقر

وبذلك يعترب القطاع الفالحي أحد القطاعات اإلضافية الناشطة إىل جانب القطاعات االقتصادية األخرى 

 .حيث يساعد على منو البلد اقتصادياً واجتماعيا

  اإلشكالية -أوال

بالنظر ألمهية املسألة الفالحة اليت تطرح نفسها يف العديد من برامج التنمية يف اجلزائر والنقاشات        

املطروحة على املستوى اإلقليمي و الدويل و أمام  اليت تواجهنا، أمام تطوير القطاع الفالحي والنهوض به 

 :تربز إشكالية حبثنا املتمثلة يف ، ومنه

 بالجزائر؟ الفالحة إطار في التنمية االمكانات و التحديات هي ما     

  أهمية الدراسة -ثانيا

و توضيح الرؤية تكمن أمهية هذه الدراسة يف وصف و حتليل واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر، 

ي، ، من خالل التزايد يف الدور املناط لالستثمار يف النشاط الفالححول املشاكل اليت تواجهها السلطات

التعرف و  بتوفري الظروف املناسبة لذلك من اجل استغالل اإلمكانيات املتاحة للقطاع الفالحي يف اجلزائر،

 :على قدرات القطاع الزراعي يف اجلزائر، و ابراز متطلبات هذا القطاع يف التنمية االقتصادية،إضافة إىل

ات، و ذلك من أجل تقدمي عرض أهم املؤشرات اإلحصائية يف القطاع الفالحي من خالل البيان -

  .صورة مّعربة عن حقيقة القطاع الفالحي يف اجلزائر

  .حتليل النتائج االقتصادية املتوصل إليها، و حتديد النقائص واالختالالت املوجودة يف القطاع -

  أهداف الدراسة -ثالثا 

  :إن من أهم األهداف املراد حتقيقها من خالل هذا البحث تتمثل يف

 .صة للمستثمرين غري اجلادين باالجتار يف أراضي املناطق الفالحيةعدم إتاحة الفر  -

  زيادة املرونة من خالل اإلنتاج الذكي للمناخ ، وتنويع املخاطر والوصول إىل األدوات املالية  -
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متويل التغيري (تسهيل انتقال املزارعني غري التجاريني من الزراعة وتيسري دمج املزارع واألصول واإلنتاج  -

 )ياهليكل

  :اإلطار النظري للتمويل الفالحي:المحور األول 

التمويل الفالحي يعين بشكل عام دراسة وحتليل اجلوانب املالية املتعلقة باألعمال الفالحية، تشمل 

 .اجلوانب املالية القضايا املالية املتعلقة بإنتاج املنتجات الفالحية والتخلص منها

I. تعريف التمويل الفالحي: 

دراسة اقتصادية القرتاض املال من قبل املزارعني وتنظيم "التمويل الفالحي بأنه ) 9531(يعرف موراي 

  . "1وتشغيل وكاالت اإلقراض الفالحية و الفائدة ا�تمعية على االئتمان للفالحة

كفرع فالحي لالقتصاد الذي يتعامل واملوارد "التمويل الفالحي بأنه ) 1962(حدد تاندون ودنديال 

  2. "تعلقة بالوحدات الفالحية الفرديةاملالية امل

II. أهمية التمويل الزراعي: 

  :3تكمل أمهية التمويل الزراعي يف مايلي

يفرتض متويل الزراعي أمهية حيوية يف الزراعة االقتصادية واالجتماعية لتنمية البالد على املستويني الكلي ) 1

 .واجلزئي

يادة إنتاجية املوارد،  عندما يتم دمج البذور احملتملة يلعب دورا حفازا يف تعزيز األعمال الزراعية وز ) 2

اجلديدة مع املدخالت املشرتاة مثل األمسدة واملواد الكيميائية لوقاية النباتات، حسب االقتضاء ستؤدي 

 .النسب إىل إنتاجية أعلى

 الزيادةيساعد استخدام املدخالت التكنولوجية اجلديدة املشرتاة من خالل التمويل الزراعي على ) 3

 .اإلنتاجية الزراعية

زيادة األصول الزراعية والبنية التحتية لدعم املزرعة على نطاق واسع تزيد أنشطة االستثمار املايل من ) 4

 .مستويات دخل املزرعة، مما يؤدي إىل زيادة مستوى املعيشة للجماهري الريفية

قليمية وهو جيد بنفس القدر احلد من ميكن أن يقلل متويل املزارع من االختالالت االقتصادية اإل) 5

  .اختالفات األصول والثروة بني املزارع

III.  التطورات الديموغرافية الرئيسية في السوق الجزائرية: 

، بني املغرب وتونس، تقدر مساحتها تقع اجلزائر يف مشال إفريقيا ، وحيدها البحر األبيض املتوسط

يساهم . تغطي الصحراء أكثر من أربعة أمخاس البالد. ضيكيلومرت مربع إمجايل األرا 2.381.741:بـــ
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يف املائة  20يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر ويعمل به ما ال يقل عن  12قطاع الفالحة بنحو 

 .مليون هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة 8.4فاجلزائر لديها حوايل . من السكان يف املناطق الريفية

يف املئة  70أكثر من . مليون نسمة 42.57، قدر عدد سكان اجلزائر حبوايل  2019حىت يناير 

ماليني نسمة هي أكرب  4اجلزائر العاصمة اليت يبلغ عدد سكا�ا حوايل . من السكان يعيشون يف املدن

 .4ويعمل نصف سكان اجلزائر على األقل يف الصناعة و قطاعات اخلدمات. مدينة يف البالد

يعترب قطاع النفط والغاز العمود الفقري لالقتصاد اجلزائري، متثل ما . ة باملوارد الطبيعيةاجلزائر غني

يف املئة من  95يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل، وحوايل  30يف املئة من عائدات امليزانية، و  60يقرب 

  .عائدات التصدير

 العامل وهي سادس أكرب احتياطي متتلك اجلزائر عاشر أكرب احتياطيات من الغاز الطبيعي يف 

  .مصدر للغاز

مّكنت صادرات احملروقات اجلزائر من احملافظة استقرار . يف احتياطيات النفط 16حتتل املرتبة 

 االقتصاد الكلي، ومجع احتياطيات كبرية من العمالت األجنبية، واحلفاظ على اخنفاض الديون اخلارجية

لكن بعد اخنفاض أسعار النفط، تعهدت اجلزائر مبواصلة  .كانت أسعار النفط العاملية مرتفعة

 اخنفاضها

 .جلهود التنويع االقتصاد اجلزائري وجذب االستثمارات األجنبية واحمللية خارج قطاع الطاقة

. يعترب قطاع الفالحة من القطاعات ذات األولوية للحكومة يف جهودها لتنويع القطاع االقتصاد

لفالحي ، فإن احلكومة اجلزائرية ختصص األراضي العامة لالستخدام الفالحي لتعزيز التنمية واإلنتاج ا

 .للقطاع اخلاص بشروط تساهلية لتشجيع إقامة مزارع زراعية حديثة خاصة احلبوب واأللبان

  التحديات ومخاطر التمويل الفالحي:المحور الثاني

I. المزايا و التحديات وفرص السوق في الجزائر:  

   5للمصدرين للحصول على حصة واملشاركة يف السوق اجلزائرية هناك منافذ حمتملة 
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  يوضح مزايا وتحديات للمصدرين األمريكيين والمشاركة في سوق الجزائر):01(الجدول رقم 

  التحديات  مزايا

اجلزائر ال تزال غري مستكشفة ومتطورة إىل حد كبري يف 

  .سوق
  .ريةعدم وجود معرفة شاملة بالسوق واإلجراءات اإلدا

 تريد احلكومة تكثيف منتجات األلبان واحلبوب

 لتنتج، هناك رغبة قوية يف بناء حديث

  .ملرافق االنتاج

الواليات املتحدة يف وضع غري مؤاٍت جغرافًيا بسبب اجلزائر 

باإلضافة إىل ذلك ، ال يوجد شحن . لقر�ا من أوروبا

  .مباشر اخلطوط ، مما جيعل العبور عرب أوروبا ضروريًا

  .يهتم املزارعون اجلزائريون بالوراثة األمريكية ويعيشون ماشية

تناقش الواليات املتحدة واهليئات التنظيمية اجلزائرية مخسة 

كالشهادات الصحية معلقة . بروتوكوالت صحية) 05(

  اإلتفاق

مسعة الزراعة واألعمال التجارية الزراعية األمريكية جودة 

  وموثوقية التوريد

ية نسبًيا للمنتجات الغذائية والزراعية األمريكية التكلفة العال

االحتاد األورويب، فاجلزائر . مقارنة بالواردات من دول أخرى

  .توفر اتفاقية الشراكة وصوالً تفضيلًيا

 البنية التحتية واالستثمار والتحديث

 إنشاء قنوات التوزيع وحمالت البيع بالتجزئة

 فرص يف التصنيع الزراعي والغذائي

  طاعاتالق

قطاع تسويق األغذية والتجزئة له تاريخ تارخيي بني االحتاد 

 األورويب والفرنسيني

ختضع املنتجات عالية  ال تزال شبكة التوزيع التقليدية سائدة

  .القيمة لرسوم مجركية عالية

سريع وال يزال  توسيع الصناعات احمللية وقطاع التصنيع

ة املشروبات صناع( عتمد على املواد اخلام املستوردةي

  ).والتعليب والبسكويت

اسرتاتيجية احلكومة اجلديدة هي احلد من الواردات للحد 

تقوم احلكومة . من التأثري من اخنفاض أسعار النفط

  .باالسترياد تدابري مراقبة الواردات

scource : nabila hales, report about assessments of commodity and trade 

issues,2019,p:4. 

II. إنشاء مزارع فالحية وتربية جديدة في الجزائر: المساعدة الفنية في البرنامج 

 مزارع إنشاء" برنامج تنفيذ يف املشاركة الفاعلة للجهات املؤسسية القدرات وتعزيز دعم إىل املشروع يهدف

  لـ الفالحة يف واالندماج التدريب تشجيع إىل أيًضا ويهدف )PCNEA."( جديدة وتربية فالحية

)JER & JEA( Ruraux et Agricoles Entrepreneurs Jeunes )األعمال رواد 

 . دبلوم على احلاصلني أولئك خاصةً  ، الشباب بطالة ملكافحة )الشباب والريفيني الزراعيني

 :6التالية التدخل جماالت الفنية املساعدة تشمل
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 .ةجديد مزارع إنشاء بربنامج املتعلقة التدريبية االحتياجات حتديد -

 .تدرييب برنامج وتنفيذ وضع -

 .الربنامج وجتديد تقييم -

 :التالية النتائج مع

 املستوى على واإلشراف التوجيه وموظفي )املدير( للمشاركني املهنية واملؤهالت املعرفة مستوى حتسني -

 .احمللي

 قيادة عن مسؤول مفوض كمقاول BNEDER لشركة املؤسسية القدرات تعزيز -

PCNEAE. 

  MADR. / BADل الفنية املساعدة من املستفادة الدروس ضوء يف التعليمي النظام تكييف -

 روح وتعزيز عالية مضافة قيمة ذات أنشطة وتطوير ، JER / JEA من موثوقة شبكة تركيب -

 .اخلضراء املبادرة

III. والممولون المستثمرون يواجهها التي المشتركة المخاطر 

 املخاطر هذه تؤثر اخلارجي، التمويل حالة يف ،املستثمرون يواجهها اليت املخاطر أنواع على األمثلة بعض

  .7السداد على املستثمر قدرة على تؤثر أ�ا يعين مما املمول، على أيًضا
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 :الزراعية باالستثمارات المتعلقة المخاطر أنواع يوضح):02(الجدول رقم 

scource: frank hollinger, agricultural finance revisited, 2004, p:7. 

 

IV. لحافزةفي وجود الثروة الرئيسية و التدابير ا قطاع الفالحة: 

مت حتقيق االكتفاء الذايت فيما يتعلق بالفواكه واخلضروات واللحوم يف حني مت توسيع احلبوب  

تنتقل اجلزائر أيًضا تدرجييًا من مستورد صاٍف للسلع الزراعية إىل اقتصاد  .وإنتاج احلليب وصيد األمساك

يعمل القطاع  .نسبية ، مثل التمور والزيتونُمصدِّر من خالل الرتكيز على الرتويج للسلع املعينة ذات امليزة ال

 .الفالحي على رفع املعايري إىل مستوى املعايري الدولية ، وجيري إنشاء إطار جديد للصادرات

  أمثلة  المخاطر أنواع

  اإلنتاج خماطر

 .اجلوفية املياه كفاية  معد بسبب اآلبار تتعطل -

 .السرقة أو املاشية نفوق -

 أو احليوانات من الناضجة غري األشجار مزارع تدمري -

 .النار أو اآلفات

 والفيضانات اجلفاف( الكربى املناخية األحداث -

 ).والصقيع

  .اجلديدة واألمراض اآلفات انتشار -

 العمالء خماطر

  

 .األسرة أفراد وفاة أو مرض -

  .واملالية والتجارية الزراعية رةاإلدا مهارات ضعف -

 السوق خماطر

  

 .الزراعية للسلع واملومسية الدورية األسعار تقلبات -

 الضرائب يف التغريات( السلع أسواق يف السياسي التدخل -

 ).واحلصص اجلمركية والرسوم

 يف .التغيريات بسبب املنتج على الطلب اخنفاض -

 يدة،جد منتجات بدائل وظهور املستهلكني، تفضيالت

  .ذلك إىل وما

 والسياسات الكلي االقتصاد خماطر

  

 .املنتج رحبية على يؤثر مما العملة قيمة ختفيض -

  .ومتقلبة عالية تضخم ومعدالت فائدة أسعار -
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، وأدى إصالح اللوائح املتعلقة باالستثمار إىل حتقيق  1994بدأ حترير سياسة االقتصاد اجلزائري يف عام 

ار األجنيب املباشر، على الرغم من االخنفاض الواسع لالستثمار يف نتائج ملحوظة فيما يتعلق باالستثم

 .8مليار دوالر 100اخلارج يف إفريقيا، فقد تلقت اجلزائر تدفقاً ثابتاً من االستثمار تصل إىل أكثر من 

  :الثروة الرئيسية للزراعة الجزائرية  . - 1

 تنوع واسع يف البيئات الزراعية واملناخية ؛ -

 مواد الكيميائية ؛اللجوء الطفيف لل -

 ؛) ، البلدان األفريقيةحوض البحر املتوسط : حملي وقريب من األسواق اخلارجية(السوق الكبري  -

 :إمكانية طرحها يف السوق -

 جمموعة واسعة من املنتجات ؛ -

  .منتجات ذات جودة عالية حىت العضوية -

 :التدابير الحافزة - 2

 مليار دينار؛ 17ي احلبوب جتاوز ، املبلغ الذي منحه ملزارع تقدمي ائتمان مومسي -

مليون دينار لكل هكتار لتطوير األراضي وإنشاء مزارع ال  01ختصيص قروض مدعومة تصل إىل  -

 ؛هكتارات 10حتها تتجاوز مسا

ألصحاب االمتياز الذين ) مليون دينار 100(ختصيص قروض مدعومة تصل إىل مائة مليون دينار  -

 ؛" ائتمان االحتاد"وأي مستفيد آخر من هكتارات  10يعملون بأرباح تزيد عن 

  .وضع خطة ضمان للقروض املصرفية للمزارعني -

  مساهمة و إمكانات التنمية الزراعية في الجزائر: المحور الثالث

I. مساهمة الزراعة في الجزائر    

كانت احلكومة اجلزائرية غري قادرة على تأمني عالقات مستقرة مع الشركاء الدوليني بسبب عدم 

لكن كان هناك تغيري، واجلزائر كانت ُتظهر  م على إنتاج مستويات وخصائص ثابتة من املنتج، قدر�

  9للصناعة الزراعية أ�ا تستحق أن حتصل على عقود مثلها مثل البلدان األخرى

٪ من سكان 20يف حني تستخدم  الناتج احمللي اإلمجايلمن  ٪12بنحو  اجلزائر تساهم الزراعة يف

معظم  .هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة 8500000الريف يف مجيع جوانب زراعة احملاصيل على 

وأراضي شبه قاحلة ، مع هطول أمطار منخفضة وغري موثوقة ،  ( الصحراء ) اجلزائر صحراوية قاحلة
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يف صحراء مشال منفصلة الصحراء وارتفاع  طلسيرتاوح جبال األ و .وميكن زراعة القليل من احملاصيل هنا

من ساحل البحر األبيض املتوسط، وتزرع معظم احملاصيل على األراضي يف سفوح وعلى طول 

٪ فقط من إمجايل مساحة اجلزائر ، تقع 3.5لذلك فإن معظم األراضي الصاحلة للزراعة ، أي  .الساحل

، حيث اجلفاف شائع وهطول األمطار غري موزعة وغري موثوق �ا على مناخ البحر األبيض املتوسط حتت

مدار العام، تعتمد الزراعة اجلزائرية يف الغالب على هطول األمطار بدالً من الري ، وغالًبا ما تكون مشاريع 

  .10والبقول) القمح والشوفان والشعري(أكثر احملاصيل شيوعا هي احلبوب  .الري حمدودة النطاق

  )مليون دوالر أمريكي(القيمة السوقية لألعمال الزراعية الجزائرية يوضح :01الشكل رقم 

 
Source : Seltem IYIGUN, Agro food in North Africa:a strategic sector at nature’s 

mercy ,2016 ,page:4. 

الرغم من أن اإلنتاج الزراعي قد أحرز تقدمًا منذ طرح تقرير احلد من الفقر ، فقد أعيق أداء على 

 -واليت ما زالت البالد تعتمد عليها  -بسبب القيود املفروضة على الواردات  2016القطاع منذ عام 

 6باخنفاض عن ٪ ،  1.8، منت القيمة املضافة للقطاع بنسبة  2016يف عام  .واخنفاض النفقات العامة

 .، وفقا ملكتب اإلحصاءات الوطنية 2015٪ يف عام 

، تقلصت 2014يف الواقع ، مع اخنفاض عائدات احملروقات إىل النصف تقريًبا منذ عام 

يف أوائل عام  .احتياطيات العمالت األجنبية كنتيجة لذلك، كان على اجلزائر تشديد بدل االسترياد

 لة إلبطاء واردات األغذية، زادت احلكومة ضريبة القيمة املضافة، على سبيل املثال، يف حماو 2017

(VAT)  ومشلت هذه  .٪ 9٪ إىل  7املطبقة على بعض احلبوب ومنتجات األعالف احليوانية من

احلبوب بشكل  .احلبوب مثل الذرة والشعري ، والسلع اليت أثقلت تقليديا على فاتورة استرياد املواد الغذائية

مليار دوالر  2.7، استوردت البالد ما قيمته  2016يف عام  .همة من هذا القانونعام تشكل حصة م

على خلفية اخنفاض أسعار  2015٪ مقارنة بعام  21، باخنفاض ) القمح، الذرة والشعري(من احلبوب 
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 13.2٪ إىل  3.3من حيث احلجم كان االخنفاض أقل أمهية، حيث اخنفض بنسبة  احلبوب العاملية، 

 .مليون طن

٪ إىل 0.72، حيث اخنفضت بنسبة  2017حافظت واردات احلبوب على هذا االجتاه يف عام 

. 2016مليار دوالر يف نفس الفرتة من عام  2.13من  2017مليار دوالر يف �اية سبتمرب  2.11

 6.5٪ إىل 6.4ومع ذلك ، فقد زادت فاتورة استرياد املواد الغذائية اإلمجالية خالل نفس الفرتة بنسبة 

كان االرتفاع  .مليار دوالر ، وفقا ملركز البيانات واإلحصاءات اجلمركية 6.11مليار دوالر ، ارتفاعا من 

) ٪27.8(٪ يف قيمة استرياد منتجات األلبان واخلضروات 58.2مدفوًعا بشكل رئيسي بزيادة قدرها 

 .)٪8.9(والشاي والقهوة ) ٪22.1(والسكر واحللويات 

مليار  41نت احلكومة أ�ا ختطط خلفض إمجايل فاتورة االسترياد من ، أعل 2017يف أكتوبر 

ومع ذلك، فإن التفاصيل املتعلقة مبا إذا  . 2018مليار دوالر يف عام  30إىل  2017دوالر يف �اية عام 

كانت هذه التعديالت ستطبق على واردات املواد الغذائية وما زال يتعني تنفيذها كشف النقاب عنها يف 

هذه اخلطوة ، باإلضافة إىل التقلبات يف العرض اليت شهد�ا بعض القطاعات منذ عام  .نشروقت ال

على خلفية اجلهود احلكومية للحد من الواردات ، ميكن أن تساعد يف الرتكيز املباشر حنو احلاجة  2015

 .11إىل حتفيز أنشطة التنقيب واإلنتاج احمللية

II. راإلمكانات و النهظة الزراعية في الجزائ :  

تعترب الفالحة حمرك االستثمار اخلاص، ويعترب تطوير القطاع الفالحي جزًءا ال يتجزأ من مساعي 

احلكومة اجلزائرية لتنويع االقتصاد، حبيث كان تشجيع استثمارات القطاع اخلاص واالكتفاء الذايت يف حماولة 

يتعلق بالقطاع الفالحي يف عام خلفض فاتورة االسترياد يف البالد من بني أكثر القضايا شيوًعا فيما 

201612. 

  : األرقام الرئيسية .1

 :13من النتائج املتحصل عليها مابلي

 10 ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل للبالد يأيت من الفالحة 

 41.4 من األراضي 17.4(هكتار من األراضي الزراعية  مليون ٪( 

 8.5 هكتار من األراضي الزراعية املستخدمة مليون (UAL) 

 95  ٪تأيت من الواردات من احتياجات المعدات الزراعية 
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 25٪ من السكان العاملني يف هذا القطاع 

 زيادة يف اإلنتاج الزراعي منذ إطالق الربنامج الوطين للتنمية الزراعية والريفية (PNDAR)  وسياسة

 .جتديد االقتصاد الزراعي والريفي

 :الزراعة المتنوعة .2

 اليت تعطي األولوية لتطوير الزراعة احمللية 2015-2019 - �دف خطة العمل احلكومية اجلديدة ،

 :وتعزيز املنتجات الزراعية ، إىل األهداف التالية

 300 االستثمار يف سالمة األغذية وحتسني اجلودة وتنويع وترويج املنتجات احمللية بتمويل سنوي قدره 

 خمصصة للزراعة ؛) مليارات يورو 3(دينار  مليار

  هكتار من األراضي املروية حديثًا ؛ مليون 2 صول إىل اهلدف املتمثل يفتطوير الري للو 

 اإلنتاج للتعويض عن النقص يف العمالة الزراعية ؛ ميكنة تعزيز 

 اللحوم احلمراء ، احلليب، حبوب : ذات أولوية مجاالت 10 تلبية االحتياجات الكبرية يف

 ، ةمنو الفاكه،الطماطم للمعاجلة، زيتون، بطاطا،والدواجن

  إنشاء أعمال جديدة ، تطوير العالقات مع قادة العامل من ذوي (دعم تطوير النشاط الزراعي الصناعي

 )اخلربة التكنولوجية والسوقية ، وحتسني بيئة األعمال

 تطوير البنية التحتية 

 تعزيز نقل الدراية والبحث والتطوير. 

 )جدول أعمال التنمية بآالف(ومائية في السنة الميزانية المخصصة للزراعة والطاقة الكهر يوضح : 02الشكل 

 
source : omar bessaoud, projet d’appui a l’initiative enpard mediterranee, 

2019,page :22. 
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أن ائتمانات الدفع املمنوحة للزراعة  2019-2008يوضح فحص قوانني التمويل خالل الفرتة 

و  2008٪ من إمجايل ميزانية االستثمار السنوية بني عامي  12.5والطاقة الكهرومائية متثل يف املتوسط 

٪ املمنوح يف 5.09يعلن مستوى . ، واليت يشهد على الفوائد اليت متنحها الدولة هلذين القطاعني 2012

عن اخنفاض نسيب يف مبالغ أرصدة الدفع املمنوحة للقطاعني على مدار فرتة اخلمس سنوات  2013عام 

  .14٪ على أساس سنوي خالل الفرتة املنقضية 6.77ألسعار إىل اخنفضت ا: 2014-2019

  )بماليين الدوالرات األمريكية( 2017يوضح أول المنتجات الزراعية الجزائرية المنتجة لكل منتج في عام : 03الشكل 

 
source : omar bessaoud, projet d’appui a l’initiative enpard mediterranee, 

2019,page :58. 

، جتاوزت فاتورة  2017يف عام . زائر هي واحدة من أكرب الدول املستوردة للحبوب يف العاملاجل

  . ٪ من إمجايل واردا�ا الزراعية 29مليار دوالر ، أو  2.75) القمح والذرة(احلبوب اجلزائرية 

ردا�ا ٪ من وا 15مليار دوالر ، أو  1.41كما أ�ا مستورد رئيسي للحليب ومنتجات األلبان مقابل 

 .الزراعية

 :15حبيث ، تستورد اجلزائر

 )٪ 11(مليار دوالر، : السكر -

 )٪ 10(مليون دوالر  899: النفط -

 )٪ 5(مليون دوالر  482): مبا يف ذلك وجبة فول الصويا(العلف احليواين -

 مليون دوالر 450: اخلضروات -

 مليون دوالر 424: القهوة والشاي والتوابل -
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لذلك  2017٪ من الواردات الزراعية اجلزائرية يف عام 80ات السبع هذه حوايل متثل فئات املنتج

تعتمد اجلزائر اعتماًدا كبريًا على األسواق الدولية وخاصة املوردين األوروبيني لتزويد السكان باملنتجات 

 6) لباناحلبوب والسكر والزيت ومنتجات األ( 2017املتنامية تتجاوز فاتورة الغذاء لعام   الغذائية،

  .مليارات دوالر

  

 :الخاتمة

 :النتائج

 .تغطي الصحراء أكثر من أربعة أمخاس البالد 

 ٪ يف املتوسط12يساهم القطاع الزراعي حبوايل  

السكان يف  ٪ من20ما ال يقل عن ) 2016تقديرات (يستخدم الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر  

  .املناطق الريفية

 .أرض صاحلة للزراعة هكتار منمليون  8.4اجلزائر لديها حوايل  

يف املائة من إمجايل األراضي الصاحلة للزراعة للمحاصيل احلقلية، معظمها من  51مت ختصيص حوايل  -

 .احملاصيل الصناعيةمن  يف املائة 3يف املائة لزراعة األشجار، و 6احلبوب والبقول، 

 46.7(يف املائة من إمجايل الواردات  17.6حوايل ، متثل واردات اجلزائر من السلع الزراعية والغذائية 

  .2016يف ) مليار دوالر

 .اجلزائر هي واحدة من أكرب مستوردي القمح ومنتجات األلبان يف العامل 

 :التوصيات

 ؛) األرض واملياه(حتسني اإلطار القانوين والتنظيمي للحوافز وتوسيع الزراعة البيئية املوارد  

قوق االمتياز أو تأجري األراضي الزراعية للزراعة املكثفة واحلديثة الرتويج لسوق أراضي شفافة وآمنة حل 

 ؛

تنفيذ نظام فعال لتمويل احملاصيل والتأمني من خالل تعزيز وتنشيط البنوك والوكاالت الزراعية لضمان  

 زيادة تعبئة املدخرات الريفية

 تعزيز وتطوير نظام املعلومات ومراقبة األنشطة لتحسني الصناعة 

 واألداء وتوجه اإلنتاج للحد من االعتماد على الغذاء وتوسيع الصادرات؛املعرفة  
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 .حتسني وتنشيط أسس نظام التدريب والبحوث واإلرشاد للمزارعني 

حتسني نظام احلوافز للزراعة إلعطاء األولوية لإلنتاج الزراعي املستهدف، خاصة يف جمال املنافسة مما  

 .ري النفطيةسيساهم بشكل كبري يف زيادة الصادرات غ

 إنتاج وتوافر بعض املنتجات الزراعية األساسية مثل الفول والشعري والبطاطس 

 :المالحق

 :يف اجلزائر أهم املنتجات الزراعية املستوردة من الواليات املتحدة

زرع ، نبضات، احليوانات احلية، أرز، وجبة فول الصويا، منتجات األلبان ،زيت الصويا، حبوب ذرة، قمح

  .مجيع االخرين شجرة اجلوز،  ،البذور
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    :ملخص

وهو ما يؤدي إىل تعدد  تستهدفه، القطاع الذيو  املكان باختالف الزمان، ختتلف إن التنمية

ا�ا، وملا كانت هذه الصيغ إىل اختالف صيغها بناءا على تعدد القطاعات واختالف مستويو  مناذجها

هذه القطاعات  أبرزو  أهم كأحد الريفية التنمية ظهرت االستدامة للتنمية، تسعى إلعطاء صبغة

 .املستهدفة

برامج التعرف على سري  يف هذه الورقة البحثية سنحاول ،التنمية الريفية �ا حتظى اليت لألمهية ونظرا

ا هلذه ملربامج التنموية، ال فشل أو جناح، على مدى احلكم يف مديعت هاًما مؤشًرا كو�ا ،تنمية الريفيةال

 واالنعكاسات تنمية الريفيةال برامج أبعاد حتليل أي سنحاول ،تقدم املناطق الريفية حتقيق يف دورالربامج من 

ليات مفهوم التنمية الريفية وشرح أبعادها وا حتليل على ، باالقتصارهلذه الربامج االقتصادية واالجتماعية

، مبا يؤدي إىل حتقيق فضاءات الريفيةيف تفعيل ال دور هذه الربامج يعكس  وقياس أثرها الذي ،حتقيها

  .أهداف ا�تمع سواء االقتصادية منها أو االجتماعية

  .، برامج التجديد الفالحيالنشاطات الزراعيةالتنمية، التنمية الريفية املستدامة، : الكلمات الدالة

Abstract: 
     Development differs according to the time, place and sector you are 
targeting, which leads to a multiplicity of its models and different formulas 
based on the multiplicity of sectors and their different levels, and since 
these formulas seek to give the character of sustainability for development, 
rural development emerged as one of the most important and most 
prominent of these targeted sectors. 
Given the importance of rural development, we will try in this research 
paper to identify the progress of rural development programs, as it is an 
important indicator that depends on judging the extent of success or failure 
of development programs, because of these role in achieving the progress of 
rural areas, i.e. we will try to analyze the dimensions of Rural development 



  حيياوي عبد احلفيظحيياوي عبد احلفيظ، ، مرباح طه ياسنيمرباح طه ياسني

264 

programs and the economic and social repercussions of these programs, by 
analyzing the concept of rural development and explaining its dimensions 
and mechanisms to achieve it, and measuring its impact that reflects the role 
of these programs in activating rural spaces, in a way that leads to achieving 
the society's economic goals, whether economic or social. 
Key words: development, sustainable rural development, agricultural 
activities, agricultural renewal programs. 

   :المقدمة

 التبعية الغذائية سعت اجلزائر من خالهلا لرفع املستدامة، التنمية أقطاب أهم كأحد  الريفية تعترب التنمية 

  الفقر للقضاء علىو  الفالحي، اإلنتاج جمال يف الرياديةو  لتحقيق التنافسيةو  االستقالل، منذ هلا املالزمة

موارد هذا من  من متلكه من خالل صياغة برامج تنموية تتوافق وما هذاو  الريفية، األوساط يف احلرمان

 التكاليف، بأقلو  النتائج أفضل على احلصول من متكنها اليت بالطرق جهة، ومن خالل إجياد أفضل وأسرع

  .منفعة ممكنة أكرب حتقيق هلا تسمح حبيث

  : إشكالية البحث - 1

ظـل  ويف املسـتدامة، الشـاملة التنميـة حتقيـق يف دورهـا وتعـاظم التنميـة الريفيـة أمهيـة يف ظـل ازديـاد

لتطــوير وتنميــة املنــاطق الريفيــة املعــرب عنهــا بــالربامج والسياســات التنمويــة، تتجلــى إشــكالية  عى اجلزائــرمســ

  :دراستنا يف التساؤل التايل

ومناذج التنمية  مبقاربات هي أهم برامج ومشاريع التنمية الريفية اليت اتبعتها اجلزائر؟ ما عالقتها ما -

  طلعات والنتائج املرجوة منها؟املستدامة؟ وهل حققت هذه الربامج  الت

  : أهمية البحث - 2

لتطـوير وتنميـة املنـاطق الريفيـة ويف  السـاعية أمهيـة دراسـتنا يف البحـث يف بـرامج التنميـة الريفيـة تتجلـى

 النتـائج وتقيـيم أهـم بـرامج التنميـة الريفيـة وحتليـل خـالل دراسـة مـن تطـوير القطـاع الفالحـي، يف البحـث

 تطـوير يف تسـاهم الـيت االجتماعيـةو  االقتصـادية البيئـة مـع الـيت تتوافـق املمكنـة املثلـى البدائل وتقدمي احملققة،

  .أكرب جناعةو  فعالية ليحقق هذا القطاع يف اجلزائر

  :هذا إضافة إىل أن أمهية املوضوع تتجلى وتظهر من خالل بعض النقاط اليت نذكر منها

 تلعبـه ملـا هـذاو  الشـاملة، التنميـة لتحقيـق االقتصـادية سـةالسيا أولويـات أحـد املستدامة الريفية التنمية اعتبار -

 الغذائي؛ األمن حتقيقو  الريفية، لألسر املعيشي املستوى رفعو  الفالحي اإلنتاج زيادة دور يف من



  متويل القطاع الفالحي يف ظل سياسة التجديد الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف ظل سياسة التجديد الفالحي يف اجلزائر  

265 

 االسـرتاتيجي املتجـددة، وللتخطـيط الطبيعيـة احملرك الرئيسي لالستغالل االمثل للمـوارد الريفية التنمية اعتبار -

 الريف؛  يف الفقر على القضاءو  للخارج، الغذائية التبعية من للتحررو  الريفية ستدامة لألقاليمامل للتنمية

  .للتنمية املستدامة جديدة الريفية وصياغتها ضمن مناذج التنمية مشاريع تطور -

  :  أهداف البحث - 3

  :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

 الربامج واملقاربات التنموية الشاملة؛بعالقتها بو  التعريف بالتنمية الريفية - 1

 معرفة مراحل تطور التنمية الريفية يف اجلزائر؛ - 2

املسـتدامة، ودراسـة مـدى  الريفيـة للتنميـة كـأمنوذج وكمشـروع تشخيص برنامج التجديد الفالحي يف اجلزائر، - 3

 .فعاليته يف حتقيق األهداف

  .املستدامة الريفية لتحقيق لتنمية املطبقة السياسات أفضل البحث يف - 4

  )   الفالحي برنامج التجديد(واقع التنمية الريفية في الجزائر: اوال

 السياسة للبالد، هذه واالجتماعية االقتصادية السياسة إطار ضمن الريفي التجديد سياسة تندرج

 وتشمل السكان، وتثبيت والدخل التشغيل حيث من واالجتماعية االقتصادية األهداف يف احلسبان تأخذ

 الصناعة ومؤسسات الفالحية املستثمرات يف يتمثل اقتصادي، أساس على الفالحية القائمة ياسةالس

 وتعمل تعيش اليت الريفية األسر تستهدف فإ�ا أهدافها، يف أوسع سياسة التجديد الريفي وألن الغذائية،

 .ملعزولةا أو النائية املناطق يف تعيش اليت األسر خاص لتلك اهتمام مع الريفي، الوسط يف

 حماولة عن عبارة هي الريفي،و  الفالحي التجديد سياسة :الريفيو  الفالحي التجديد تعريف سياسة  - 1

 يف حيث السياسة، هذه حمور تعترب اسرتاتيجيات املتمثلة يفو  الوطين، الغذائي األمن إىل استدامة الوصول

 الغذائي األمن دعامة تؤسس ة اليتالتحتي البنية يف املهمة اآلثارو  التغريات يف تبحث املتوسط املدى

 جديدة حوكمة التنمية وبروز عملية يف الفاعلني مجيع تأثري اخلاص،و  العام القطاع بني شراكة تؤسسو 

  1 .الريفية األقاليمو  للفالحة

 الريفية األقاليم مفهوم السياسة هذه تتبىن أي ،إقليمية سياسة تعترب الريفي التجديد فسياسة

 من إليه ينظر كان كما باملدينة ملحق وليس خاص فضاء يعترب الذي الريفي للعامل ةنظرة جديد وتكريس

 ضمان إىل وترمي وتنسيقها، احمللية املبادرات جلميع التدخل وآليات العمل جتديد طرق خالل من قبل
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 ال'' شعار عةراف طبيعية، عوائق �ا اليت أو الريفية للمناطق واالقتصادية للحياة االجتماعية القابلية شروط

  .''2مشاريع بدون أقاليم فقط توجد ،...بال مستقبل أقاليم توجد

 من جمموعة إىل الريفي التجديد سياسة �دف :الريفي التجديد لسياسة الرئيسية األهداف - 2

  :يلي ما يف ذكرها ميكن األهداف

 لسكان عادل معيشي مستوى وضمان التشغيل، ظروف بتحسني ،الريفية املناطق إحياء يف املسامهة -

 .الريف

 على احلصول وتيسري احلياة، ظروف بتحسني وذلك وفاعل، حي ريفي عامل على واحلفاظ السكان تثبيت -

 قصد الريفية لألقاليم تنموي منوذج تطبيق خالل من يتأتى وهذا والثقافية، واالجتماعية االقتصادية املوارد

 .تدعيم تنافسيتها

  .الريفي االقتصاد يف رئيسيا مكونًا تزال ما اليت الفالحة دور وتعزيز ياة،للح الريفية املؤسسات قابلية تدعيم -

  .السياحة وقطاع الثقايف، للرتاث االعتبار ورد املتوفرة اإلمكانيات محاية يف املسامهة -

 املتوازنة والتنمية االجتماعي التماسك تعزيز إىل تطمح الريفي التجديد سياسة أن لنا يتبني هكذا

 أهداف شروط حتقيق يف باملسامهة يسمح ما وهذا وحتديا�ا، وإمكانيا�ا أخذ خصوصيا�ا عم لألقاليم

 الفضاء لتطوير املبذولة واجلهود التنموي املخطط هذا من بالرغم .املتحدة وضعتها األمم اليت للتنمية األلفية

 3. عزلته من إخراجهو  الريفي،

 :تمثل أهم دعائم  التجديد الفالحي يفت :والريفي الفالحي التجديد إستراتيجية دعائم - 3

 لالستهالك، واسعة مليادين اندماجو  العصرنة التكثيف، برامج خالل انطالق من الفالحي التجديد -

 املدخول محاية ضمانو  االستهالك واسعة املواد عرض ثبات تأمني بعد املعاجلة لنظام التطبيق امليداين

 .الفالحي الضمانو  املايل الدعمو  صرنةالع طريق عن آمنو  جذاب خلق مناخ الفالحي،

 األكثر اإلنتاج شروطو  املناطق حتديدو  املدجمة، الريفية التنمية برامج دعم خالل من الريفي التجديد -

 : للفالحني، واملتمثلة يف مخس برامج تعترب كأهداف يف حد ذا�ا  صعوبة بالنسبة

  املائية؛ األحواض محاية -

 الغايب؛ اإلرث محايةو  تسيري -

  التصحر؛ حماربة -

 األراضي؛ قيمة تثمنيو  احملمية املناطقو  الطبيعي التنوع محاية -

 .القاعدي املستوى على القطاعات املتعددو  املدمج التدخل -
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 .للمنتجني التقنية املساعدةو  البشرية الطاقات دعم -

  4 :تتمثل يف مبادئ أساسيةومن هنا، جند أن هذا الربنامج بين على ثالث  

 وقدرات لالكتشاف والتثمني؛ الريف مستقبل -

 التنمية الكاملة والشاملة واملستدامة ، واليت جيب ان تشمل مجيع املناطق بالتساوي؛ -

 .قولبتها يف الشكل االقتصاديو  القدرات كل الفضاءات والقطاعات،و  البحث عن الطاقات -

الفالحي بالعديد لقد مر برنامج التجديد  :الخطوات التمهيدية النطالق برنامج التجديد الفالحي - 4

، بدءا من مرحلة التشخيص إىل مرحلة 2007من املراحل، قبل أن يعلن عن املشروع يف تنفيذه سنة 

  5 :املصادقة عن املشروع، وهذه املراحل كما يلي

دراسات ميدانية، (متثلت يف مرحلة التشخيص واالستشارة  ):2003-2002(المرحلة األولى -4-1

، مع تقدمي النتائج �لس احلكومة يف جويلية ..)د حاجات وامال السكانسرب آراء وزيارات ميدانية وحتدي

2003.  

مت فيها صياغة مشروع اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية  ):2004-2003(المرحلة الثانية -4-2

، مقدمة من طرف الوزير املنتدب املكلف باجلماعات املخلية والوزير املنتدب 2004املستدامة لسنة 

  .لتنمية الريفيةاملكلف با

  :حيث تضمنت هذه املرحلة): 2005- 2004(المرحلة الثالثة  -4-3

  التنفيذ على أساس جترييب لإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة؛ -

  اجناز الواليات لالسرتاتيجيات اخلاصة بالتنمية الريفية املستدامة؛ -

  .املراحل املقبلة استغالل معلومات املرحلة التجريبية، لالستفادة منها يف -

 :واليت مت فيها ):2006(المرحلة الرابعة -4-4

عرض سياسة جتديد الريفي، وذلك من خالل الرهانات، املفاهيم، املبادئ، اإلجراءات، املقاربات،  -

  أداوت التنفيذ واملتابعة، التقييم والربجمة؛

تنمية للواليات ابتداءا من خلية لتنشيط ال 48تنصيب اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، وكذا مت تنصيب  -

  مارس؛ 

  ؛2006مت عقد ندوة احلكومة والوالية يف جوان  -

  .2006اجناز وثيقة التجديد الريفي يف أوت  -



  حيياوي عبد احلفيظحيياوي عبد احلفيظ، ، مرباح طه ياسنيمرباح طه ياسني

268 

مت خالل هذه املرحلة املصادقة على سياسة التجديد الريفي،  ):2006أكتوبر (المرحلة الخامسة -4-5

الريفي، إذ متت صياغة التجديد الريفي وذلك من خالل تعليمة احلكومة إلقامة برنامج لدعم التجديد 

كأداة لتطبيق سياسة ) 2015-2005(وتدعيم تطبيق اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة 

، 2003التجديد الريفي، وقد مت عرض هذه اإلسرتاتيجية على جملس احلكومة مرتني، األوىل يف جويلية 

، وذلك يف 2006سياسة، أما الثانية فتمت يف فيفري حيث مت خالهلا عرض األسس العامة هلذه ال

، واليت مت فيها اختبار )2005-2003(الصيغة النهائية لسياسة التجديد الريفي، وبعد الفرتة التجريبية 

والية، حيث مت ذلك خضم قيام كل والية بإعداد  48طرق هذه السياسة ومناهجها ومدى جناعتها عرب 

  .ل التشاور حسب خصوصيا�ا احملليةاسرتاتيجيا�ا اخلاصة، يف ظ

  :وقد متركزت حماور اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية، حول أربعة حماور هي

 إقامة شراكة حملية بني خمتلف الفاعلني يف التنمية الريفية؛ -

 املساعدة على استحداث أنشطة اقتصادية جتديدية؛ -

 واته؛تثمني متوازن وإدارة مستدامة ملوارد اإلقليم وثر  -

 .تضافر القوى االقتصادية واالجتماعية وتنسيق العمليات -

 الظهور، حيث من السابقة والسياسات الربامج من كسابقيه الريفي التجديد برنامج يكن و�ذا فلم

 تعميم فرتة وهي،  2009 غاية إىل )التجريبية الفرتة2003 (سنة  من ابتداءا ومراحل فرتات بعدة مر فقد

  6:يل ميكن اجياز املراحل السابقة يف ثالث مراحلوبالتا ،السياسة

 يف املستدامة الريفية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية بعرض أوال واليت بدأت): 20042006-(مرحلة -

 صيغتها يف 2006 فيفري يف والثانية أسسها لعرض 2003 جويلية يف مرتني، األوىل احلكومة جملس

 15 يف مت الريفي التجديد سياسة متابعة ولتجسيد ،) 2005-2003(جتريبية  مرحلة بعد .النهائية

 قطاعا 18 من املكونة الريفية الوطنية للتنمية اللجنة تنصيب 03 رقم مرسوم ومبوجب 2006 مارس

 .الوالئية واللجان وطنية، مؤسسات 3و

 املناطق لوضعية الكامل كالتشخيص األهداف أهم حتديد مت فيهااليت و : )2008-2007(مرحلة   -

 االندماج قدرات وتقييم الريفي، التجديد سياسة إطار يف املقرتحة األسس والطرق الريفية، ودراسة

 وحتقيق السابق، يف املعلنة القطاعية السياسات بني لتنسيق اجلهود اإلقليمي، املستوى على القطاعي

 التوجه قانون على ادقةاإلجراءات باملص تعزيز كل ليتم اجلهود، تنسيق مع التنفيذ كيفيات يف االنسجام
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 وحماور الريفي، التجديد دعم برامج سطر الذي 2008 أوت 03 يف املؤرخ 08 /16 الفالحي

 .عامة بصفة الريف وعامل للفالحة املستدامة التنمية

 2009 سنة فيفري شهر يف اجلمهورية رئيس خطابواليت بدأت مع  ): 2014- 2009(مرحلة  -

 على حرص والذي والريفي، الفالحي التجديد سياسة أسس وضع هعلى ضوئ مت والذي بسكرة، بوالية

 الفروع يف اإلنتاج تكثيف مع الشامل، االقتصادي للنمو حقيقي حمرك إىل الفالحة قطاع حتويل ضرورة

 مت وبالتايل الريفية ، األقاليم لكل مندجمة تنمية إسرتاتيجية لرتقية اعتماد خالل من الغذائية، الزراعية

 .والريفي الفالحي للتجديد  2010 سنة النجاعة عقود صيغة اعتماد ليتم نامج،الرب  تعميم

،  2019- 2015إن املسعى الذي اعتماده يف اطار الربنامج اخلماسي :  )2019-2015(مرحلة 

يتطلب تدعيم وتكييف اإلطار التحفيزي واملرافقة لالستثمار اخلاص والشراكة على حد سواء، لزيادة 

  :7طوير شعب للتصدير،وقد ارتكز هذا الربنامج على مخس حماور هي العرض الوطين وت

احملافظة على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة االنتاجية، بتوسيع املساحة الفالحية  : احملور األول   -

 ؛ النافعة وتقوية املكننة وتثمني املنتجات الفالحية والغابية 

فالحية اليت تتم عن طريق متابعة عملية بناء مواصلة جهود تكثيف املنتجات ال: احملور الثاين  -

 التسيري العقالين وتوفري احسن العواملو  التمويل،و  الشعب االسرتاجتية وتكييف سياسة الدعم

 وسائل االنتاج، مع اعادة �يئة البنية التحتية الفالحية ؛و 

حفاظ املوارد الطبيعية بالتسيري املستدام للغابات ، وتعزيز الربامج و  تقوية احلماية: احملور الثالث  -

املوجهة للفضاءات السهبية وشبه الصحراوية، وإطالق برامج توسيع التشجري وتقوية وسائل 

 التدخل للهياكل اإلقليمية لالدارة ؛

وية نظام الوقاية التاطري لإلنتاج الوطين عن طريق توسيع وتقو  تقوية آليات الدعم: احملور الرابع  -

الكوارث الطبيعية، ووضع أجهزة دعم مالئمة و  الصحة النباتية، ضد اآلفاتو  واملراقبة الصحية

 لالستثمار وحتسني اإلنتاجية ؛

الدعم التقين عرب عصرنة اإلدارة الفالحية، وادارة و  متابعة تقوية الكفاءات البشرية: احملور اخلامس  -

 .اد ونشر التقدم التقين الغابات والتكوين والبحث واإلرش

  : 8ومن األهداف املزمع حتقيقها من خالل هذا الربنامج ما يلي



  حيياوي عبد احلفيظحيياوي عبد احلفيظ، ، مرباح طه ياسنيمرباح طه ياسني

270 

مليون قنطار       10.2مليون قنطار من اخلضار،  157مليون قنطار من احلبوب،  67.3: انتاج  -

مليار  4.3قنطار من اللحوم البيضاء،  5.8مليون قنطار من اللحوم احلمراء،  6.4من التمور، 

 من احلليب ؛لرت 

 تطوير الري الفالحي بزيادة مليون هكتار من املساحة املسقية ؛ -

هكتار تابعة لعشر واليات، ومتابعة  172000غابة مبساحة امجالية مقدرة ب  �13يئة  -

غابة على مستوى  61هكتار ستشمل  413000دراسات التهيئة ملساحة امجالية مقدرة ب 

 والية ؛ 23

 هكتار ؛ 55000لسد األخضر بتشجري مساحة إيالء العناية ملناطق ا -

 ؛ %5يقدر ب  2019-2015حتقيق معدل منو سنوي متوقع للفرتة  -

  .منصب شغل دائم يف القطاع الفالحي  1500000إنشاء ما يقارب  -

ملعرفة  تستخدم املؤشرات بعض على نظرة يف هذا االطار سنلقي :الفالحي التجديد سياسة واقع: ثانيا 

  :كالتايل وهي لفالحي،ا القطاع وضعية

  % الفالحي               الوحدة اإلنتاج في الطبيعية المناطق مساهمة): 01(الجدول رقم
  الجبلية المناطق  والواحات الصحراوية المناطق  العليا الهضاب  المناطق السهلية والساحلية  المناطق طبيعة

  17,1%  17,5%  23,1%  42,3 %  الفالحي مسامهة اإلنتاج

  .245هامشي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

 مت احلالية، األوضاع مع والتكيف الفالحية مستثمرا�م حتسني أجل من الفالحني جهود وبفضل

   :كالتايل وهي الفالحية، على األراضي حدوث تغيريات

  .%  11بنسبة  املسرتحية األراضي تقليص -

  82 %.بنسبة  التشجري املساحات يف زيادة -

  .%30بنسبة  الطبيعية ملراعيا يف اخنفاض -

  99%.  بنسبة املسقية املساحات يف زيادة -

  مالكيها ونسبة المستثمرات حجم): 02(الجدول رقم
  المستغلة المساحة من نسبة  المالكين نسبة  المستثمرات حجم

  25  70  هكتار 10 إىل 0,1 من

  52  22,6  هكتار 50 -10متوسط 
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  23  1,9  هكتار 50 من أكرب

Hors sol  5,5  0  

 .245هامشي الطيب، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 2017-2007الفترة  خالل والغذائية الفالحية والصادرات الواردات تطور) : 03(لجدول رقم ا

  دوالر مليون :الوحدة   
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  السنوات

المواد 

 الغذائية

 349 327 239 323 402 314 357 305 113 121 92 صادرات

 8438 8224 9329 11005 9572 9023 9805 6027 5863 7796 4827 واردات

  .2018، التطور االقتصاد والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر 2018التقرير السنوي : المصدر

  يون دوالرالوحدة مل/ نسبة الصادرات الفالحية من الصادرات خارج قطاع المحروقات): 04(الجدول رقم
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 349 327 239 323 402 314 357 305 113 121 92 صادرات المواد الغذائية

 1930 1781 2057 2810 2161 2048 2140 1619 1066 1954 1312 صادرات خارج المحروقات

 18,08 18,36 11,61 11,49 18,6 15,33 16,68 18,83 10,6 6,19 7,01 النسبة المئوية

  .2018، التطور االقتصاد والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر 2018التقرير السنوي :المصدر

  مليون دوالر: الوحدة / واردات المواد الغذائية و  تطور صادرات: 1-4الشكل رقم 

  
  .04-03من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدولني رقم : صدر امل

يالحظ من اجلدول اعاله ان حجم صادرات املنتجات الفالحية منها املواد الغذائية حتتل املرتبة         

املواد نصف املصنعة ضمن الصادرات خارج احملروقات، حيث بلغ اقصاها و  الثالثة بعد التجهيزات الصناعية

الخرى، لكنها تبقى ، وهذا يدل على  امهية هذا القطاع مقارنة بالقطاعات ا2010سنة  18.89

ضعيفة امام واردا�ا وهذا ما يؤدي اىل اتساع الفجوة الغذائية لعدم الصول اىل مرحلة االكتفاء الذايت، وما 
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املتمثلة يف االحتاد االوريب ، فقد بلغت و  يزيد من حدة التبعية هو تركيز الواردات ملنطقة جغرافية واحدة

، بينما بلغت الواردات من الواليات املتحدة  %44.37ـ ب 2017الواردات من االحتاد األوريب سنة 

، وهذا يؤثر سلبا على عائداتنا البرتولية اليت تتم بطبيعة احلال بالعملة الدوالر %18.38األمريكية حنو 

ي من العملة بينا معظم الواردات اىل اجلزائر هي بعملة االورو، مما يزيد من الضغوطات على االحتياط

  الصعبة 

 وزن: )2017-2000(الفترة خالل الخام الداخلي الناتج في الفالحي القطاع مساهمة تطور: ثالثا 

 املرتبة حمتلة املئة يف 10.42 حنو متثل 2017- 2000للفرتة كمتوسط املنتجة النشاطات يف الفالحة

والقيمة املضافة  واخلدمات، واجلدول املوايل يوضح تطور الناتج احمللي اإلمجايل احملروقات قطاعي بعد الثالثة

  :للقطاع الفالحي

  )2017- 2000(للفترة  الخام الداخلي الناتجالقيمة المضافة الفالحية من تطور : 5الجدول رقم 
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 9,34 6,59 7,57 7,54 7,69 9,44 9,81 9,22 9,75 8,40  القيمة المضافة

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 12,26 12,30 11,59 10,29 9,85 8,77 8,11 8,47  القيمة المضافة

  :إعداد الباحث باالعتماد على :  المصدر

، 2015-2000، دراسة حتليلية للفرتة واقع قطاع الفالحة في الجزائر ودوره في تحقيق التنمية االقتصاديةحممد باشوش، -

  .2020إحصائيات البنك الدويل حتديث  -.17، ص2016، 6جامعة اجللفة، اجلزائر، العددجملة دفاتر، 

 خالل اخلام الداخلي الناتج يف الزراعي القطاع مسامهةيتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أن       

، يف حني تبقى القيم االخرى يف  2008يف ادىن مستويا�ا سنة  6.59بلغت ) 2017-2000(الفرتة

 إىل الفالحي اإلنتاج مسامهة يف احلاصل الثبات هذا ، ويرجع10.41ثبات بنسبة تقريبية تقدر ب  حالة

من  القطاع إلنعاش هذا املرصودة وعلى الرغم من املبالغ الزراعية، غري القطاعات عرفته الذي السريع النمو

    .ة التنموية إال انه ال يزال بعيد كل البعد عن األهداف املرجو  الربامج خالل

من بيانات اجلدول اآليت يتضح لنا أن هناك تراجع يف : مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل .3

مسامهة القطاع الفالحي يف التشغيل، ويعود هذا الرتاجع نتيجة هجرة القوى العمل من هذا القطاع 

فر على قطاعات اقتصادية أخرى نتيجة الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل، وكذلك عدم تو 

اإلمكانيات املادية  للفالح مما ساعد على اهلجرة الريفية حنو املدن ألبناء الريف  لتحسني أوضاعهم 

 .9االجتماعية وزيادة دخوهلم
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  )2017- 2000(فترة لل تطور مساهمة القطاع الفالحي في استيعاب العمالة: 6الجدول رقم 

 2008 2007  2006  2005  2004  2003 2002  2001  2000  السنة

 18.21 19.12 19.92 19.95 21.34 21.72 21.22 21.71 21.92  (%) النسبة 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

  12.82  12.73  13.07  13.56  12.48  14.69  15.76  16.52  17.41  (%) النسبة 

  . 2020احصائيات البنك الدويل حتديث: المصدر

ال القطاع الفالحي من العمالة اإلمجالية قد رافقت على العموم تطور عدد من املالحظ أن نسبة عم     

عمال القطاع، حيث أن النسبة ترتفع مع زيادة التوظيف والعكس، فالقطاع الفالحي ال يزال رهينة 

الظروف املناخية وتساقط األمطار، فزيادة مستويات األمطار يقابله تزايد يف معدالت التشغيل املومسي 

 .والعكس

  

  : خاتمة

لقد استهدفت هذه الدراسة موضوع برامج  التنمية  الريفية يف اجلزائر ما بني التطلعات والنتائج 

   )برنامج التجديد الفالحي أمنوذجا(

حيث أن موضوع العالقة بني برامج التنمية الريفية من املواضيع االقتصادية املهمة ليس على صعيد 

الدول املتقدمة أيضا، وتربز أمهيته من خالل اثر هذه الربامج حتقيق الدول النامية فقط، بل على صعيد 

  .التنمية املستدامة

 التجديد سياسة من أن موضوع حبثنا، ساقتنا إىل القول بأنه وبالرغم وميكننا القول بأن دراسة

 جنبا لريفا سكان األعوان اإلداريني وممثلي وضعت أل�ا مهمة خطوة هي الريفية التنمية ومشاريع الريفي

 وبالتايل بدأت تدرجييا، اليت املسامهني واألعوان األطراف خمتلف بني والتبادل التشاور خالل من جنب، إىل

 مل هذا الربنامج أن إال الريفية، التنمية حتقيق يف الريفي ا�تمع مشاركة دور حول فكرة الربنامج هذا أعطى

  :يلي ما يف تلخيصها ميكن ونقائص أسباب لعدة نظرا مشاريعه، يف تقدما يشهد
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املنتخبني  واملواطنني جهة من احمللية اإلدارة( اجلوارية باملشاريع املعنية األطراف بني ما التنسيق نقص -

 .)أخرى جهة من الريفية واملنظمات

ألن  حمتواها، من فارغة اجلوارية املشاريع ظلت حيث الواقع، أرض على تتجسد مل االندماج كلمة إن -

 املراحل بقية يف يشارك ال بينما املشاريع صيغة يف األوىل املراحل يف متت الريف نسكا مشاركة

واملركزية  املسؤوليات يف والتداخل كاالزدواجية اإلدارية األوضاع من كثري يف تشكو اجلزائر تزال ال  -

 استخدام مستوى واخنفاض اخلدمات قطاع يف التكاليف وارتفاع البالية واإلجراءات السائدة

  .لتكنولوجيةا

 وبالتايل ،الفالحية لألرض املالكني غري الفالحني عرقلة إىل يؤدي مما، قائما العقار مشكل يزال ال -

 .والقرض الدعم على عدم احلصول

 على فيها املزايا لتوفر نظرا األخرى، القطاعات حنو واجتاهها باستمرار، الفالحية العاملة اليد اخنفاض -

 .غرار الفالحة

 فاملناطق وبالتايل (الكبري العائد ذات النشاطات البنوك، خاصة طرف من لتمويلا بقاء مشكل -

  )املشاريع هذه هلا وجهت اليت املستهدفة الفئة وهم هذا التمويل، من يستفيدون ال والفقرية املهمشة

 الدولة طرف من واملساندة الدعم خدمات وفعالية كفاية وعدم اإلنتاج، نظم حتديث يف كبريال التأخر -

 املستثمرات العالقات وتنظيم الفالحي، واإلرشاد التسيري، والتكوين، الفنية املشورة لتحسني وتقدمي

 .مع األسواق الفالحية

 الفئة وخاصة أوساطهم يف األمية معدالت وانتشار الفالحية العاملة اليد يف والتأهيل التدريب نقص -

 العمل عن العزوف وبالتايل الفردي، الدخل ضاخنفا يف سلبا يؤثر ما وهذا فوق، فما سنة 45 العمرية

  الفالحي، اإلنتاج يف اخنفاض إىل أدى وهذا ما الزراعة، يف

  :التوصيات

بالنظر إىل النتائج املتوصل إليها، فإننا سنحاول وضع بعض التوصيات اليت ميكن من خالهلا تفعيل  

   :وفق ما يليدور برامج التنمية الريفية يف حتقيق التنمية املستدامة، وذلك 

األطر املخططة لربامج التنمية الريفية باملرونة ألنه من شأ�ا خلق مزايا،  و  جيب أن تتسم البنية التقنية -

  املؤسسات العاملة يف ميدان التنميةو  كتغليب الطابع اإلنساين يف العالقات بني اإلدارات

يع النشاطات الزراعية لصغار املزراعني دعم املؤسسات الزراعية الريفية ورفع الكفاءة اإلنتاجية هلا وتنو  -

  .وذلك يف ظل الدعم الذي جيده القطاع الزراعي من قبل الدولة 
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تقدمي الدعم الفين واملادي لصغار املزارعني يف املناطق الريفية مبا يسهم يف رفع كفاء�م اإلنتاجية  -

  .وتنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخوهلم وحتسني مستويا�م املعيشية 

 اإلختصاصينيو  الفالحني واإلطارات تكوين خالل من الزراعي القطاع يف إنتاجية ق فعاليةخل -

 هذا القطاع الزراعي، يف احلديثة الوسائل واستخدام الفالحي، يف القطاع العمل على الشباب وتشجيع

إلنتاجية ا على كبرية آثار هلا األخرية هذه ألن تنظم العقارات، اليت بالقوانني االهتمام ضرورة مع

  .الفالحية

 املوارد توفري خالل من وتشجيعها امليدان الزراعي يف والبحث للتكوين مالئمة سياسة وضع ضرورة -

 من وفعالة شفافة زراعية خالل سياسة من الزراعي القطاع وتشجيع تطوير على العملهلا، مع  املالية

   .للهجرة الريفية حد وتوضع العاملة اليد استقرار يضمن مبا هلذا القطاع اإلعتبار تعيد أن انهشأ

   الفالحية العقارات مشكل تسوية ضرورة -
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

  229898  --  227777ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

  المدعم كآلية لتحقيق التنمية الفالحية في الجزائر القرض الفالحي

    yousfimohamed2014y@outlook.fr ، )اجلزائر( ،مستغامن جامعة، محمد يوسفي

  14/03/2021: �رخي ال�رش
    :ملخص

لقد أصبح رهان النهوض باقتصاد الوطين يعتمد على توفري اليات متويل فعالة من شا�ا اجناح هذه  

وهو ما ، هلذا يعترب عنصر التمويل الشريان الرئيسي إلجناح اي مشروع أو سياسة استثمارية كانت، النهضة

بعض الصيغ التمويل اليت لذى فقد عمدة الدولة اىل استحداث ، الريفيو  ينطبق على القطاع الفالحي

يف القطاع الفالحي من خالل ما يسمي ) املربنيو  فالحني(تساهم بشكل مباشر يف متويل الناشطني 

اليت يعول عليها كثريا يف متويل خمتلف النشاطات اليت هلا و  )الرفيق و  قرض التحدي(بالقروض املدعمة 

  .هو مسعى الدولة و  حتقيق التنمية الشاملة الريفي بالدرجة االوىل مبا يضمنو  عالقة بالوسط الفالحي

من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول تسليط الضوء على القروض املصرفية املدعمة املوجهة و 

الرفيق باعتبارمها صيغتني و  الريفي مركزا يف ذلك على كل من قرض التحديو  لتمويل القطاع الفالحي

اليت يعول عليها يف حل معضلة التمويل و  القطاع جديدتني لقت استحسان من طرف الناشطني يف هذا

  .اليت يعاين منها الكثي من الفالحني بالدرجة االوىل 

Résumé:  
Le pari de promouvoir l'économie nationale dépend de la mise en 

place de mécanismes de financement efficaces pour le succès de cette 
renaissance, car c'est l'élément principal du financement de l'artère 
principale pour le succès de tout projet ou politique d'investissement, qui 
s'applique au secteur agricole et rural, de sorte que le maire de l'Etat a perdu 
à l'élaboration de certaines formules Moyle, qui contribue directement au 
financement des activistes (paysans et éducateurs) dans le secteur agricole 
par le biais des prêts dits subventionnés (défi et prêt complémentaire) qui 
sont très fiables dans le financement de diverses activités qui sont liées à 
l'environnement agricole et rural en premier lieu pour assurer la réalisation 
d'un développement global, qui est très fiable dans le financement de 
diverses activités qui sont liées à l'environnement agricole et rural en 
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premier lieu pour assurer la réalisation d'un développement global, qui est  
L'effort de l'État. 

Grâce à ce document, nous allons essayer de mettre en évidence les 
prêts bancaires subventionnés destinés à financer le secteur agricole et rural, 
en mettant l'accent sur le défi et le prêt Rafiq comme deux nouvelles 
formules qui ont été bien accueillis par les militants de ce secteur et qui sont 
fiables pour résoudre le dilemme de financement qui souffre.  Beaucoup 
d'entre eux sont des agriculteurs en premier lieu. 

   :المقدمة

 لقد تطور هذا النشاط، و الفالحي  من اقدم النشاطات االقتصادية املنتجة يعترب ممارسة النشاط 

حبكم املنافسة الىت يتعرض ، و اصبح من اكثر املواضيع الىت �م البشرية نظرا لطبيعته كمصدر لتوفري الغذاءو 

مام اهتو  الذي استقطب جل اليد العاملة، هلا من االنشطة االقتصادية االخرى السيما النشاط الصناعي

الذي تسعي اىل تغيريه و  كغريها من الدول الىت تعيش هذا الوضعو  فان اجلزائر، السلطات العليا يف الدول

 النهوض به  من اجل ان يسرتجع مكانهو  من خالل انتهاج عدة خمططات من شا�ا دعم القطاع الفالحي

 هذا اهلدف البد من وضع للوصول اىل، و تكون له مسامهة يف دفع عجلة التنمية خارج قطاع احملروقاتو 

سياسة رشيدة كونه خيتلف عن باقي القطاعات االخرى خاصة مع التحوالت الىت عرفتها التوجهات 

  .االقتصادية للبالد يف العشرية االخرية 

الفالح بشكل خاص هو مشكلة و  ولعل من ابرز املشاكل الىت اصبح يعاين منها القطاع الفالحي

اساسي يف اجناح اي سياسية استثمارية يف اي جماال كان ،هلذا تطلب  نقص التمويل الذي يعد عنصر

ألنه يف كثري من ، االمر اختاذ تدابري حلل هذه املشكلة اجلوهرية بالعمل على توفري املوارد املالية الالزمة

ض خاصة يف بعو  االوقات جيد الفالح نفسه يف حاجة اىل اموال يقوم باستخدامها يف العمليات االنتاجية

املبيدات الىت تعرف اسعارها ارتفاعا و  االمسدةو  املواسم كموسم احلرث أو احلصاد مثال  كشراء البذور

، كلها تتطلب اجياد موارد مالية .....ختزين احملاصيل وو  كذا نقلو  كذلك تشغيل اليد العاملة،  حمسوسا

  .معتربة 

يف القطاع الفالحي بداية من سنة متاشينا مع االصالحات الىت كرستها الدولة و  يف ظل هذا الوضع

كذا االنتقال يف استغالل العقار الفالحي من اسلوب و  من خالل القانون التوجيه الفالحي 2008

فقد رافق هذه التحوالت اجراءات متويلية جديدة متثلت يف ، 2010االنتفاع اىل حق االمتياز  يف سنة 

املمارسني هلذا النشاط السيما الشباب  استحداث قروض فالحية مدعمة جديدة تستجيب ملتطلبات
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الذين و  قرض الرفيقو  مها قرض التحديو  الفالحني الصغار من خالل اصدار نوعني من القروضو  الطموح

تطوير القطاع الفالحي ككل يف ظل االسرتاجتية العامة اليت سطر�ا و  يعول عليهما يف حل مشكلة التمويل

إلى أي مدي : وعليه فاإلشكال الذي يطرح نفسه هو ، املنتهجة سياسة الدعم الفالحيو  الدولة  لتتماش

وعليه مت تقسم االجابة .تساهم القروض  الفالحية  المدعمة في تحقيق التنمية الفالحية بالجزائر ؟

  :على هذه االشكالية يف ثالثة حماور رئيسية كما يلي 

  ماهية التمويل الفالحي:احملور االول .  

  القطاع الفالحي يف اطار سياسة دعم الرفيقو  ة لقرض التحديدراس :احملور الثاين.  

  تطويرهو  اثار منح القروض الفالحية يف انعاش القطاع الفالحي:احملور الثالث. 

  

  .ماهية التمويل الفالحي  :المحور االول 

التمويل هو و ، يعترب التمويل من اهم الوسائل الضرورية للعملة االنتاجية :مفهوم التمويل الفالحي  -أوال 

كما يكون ،  النشاط من هذا التدفق املايل او السلعيو  عبارة عن اتفاق مايل او سلعي بني املؤسسة املمولة

الغرض منه هو االستثمار اي التوسع يف النشاط مهما كان نوع هذا النشاط سواء كان انتاجيا او غري 

احملافظة على القدرة االنتاجية للمؤسسة و  انتاجي كما قد يكون الغرض من التمويل هو التسيري اي العمل

اذا كان النمو االقتصادي قد ارتبط يف غالبية احناء ، املستفيدة من التمويل اي ضمان التسيري العادي هلا

على اساس ان و  جتهيز القطاع الفالحيو  العامل بالتقدم الصناعي إال ان هذا التقدم يفرتض مسبقا اعداد

القدرة و  العمالةو  قطاع الصناعي بأدوات التنمية من فائض رؤوس االموالهذا القطاع هو الذي ميد ال

كما انه سوف ميثل السوق االولية للقطاع ،  املواد الغذائيةو  املواد االولية الالزمة للصناعةو  التصديرية

بني لذلك فان اقتصاديات التنمية احلديثة مل تعد تقوم على النمو املتوازن او غري املتوازن ، و الصناعي

  .1القطاعني او تصاغ يف عبارة بينهم بقدر ما تقوم على السياسة التكاملية بني القطاعني

ان التمويل يعترب حاجة ضرورية لالجناز املشاريع االنتاجية يف وقتها الن :تعريف التمويل الفالحي - 1

رجية فالقطاع التمويل الذايت للمؤسسات ال يكفيها الجنازها فتتوجه اىل طلب التمويل من جهات خا

  .ازدهارهو  الفالحي هو االخر حيتاج ملثل هذا التمويل كغريه من القطاعات لنهوض �ذا القطاع
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كذلك استصالح و  التمويل الفالحي يتمثل يف منح الفالحني املستثمرين فرصة استغالل اراضيهم-

االالت اخلاصة و  مسدةاالو  االراضي الصحراوية من خالل قدر�م على اقتناء انواع خمتلفة من املبيدات

  .2تدعيم الرس الستغالل االراضي يف اكثر من دورة انتاجية خالل السنةو  �يئتهاو  باستصالح االراضي

املتعلق بالقانون التوجيه  08/16من القانون رقم  86لقد نصت املادة :انواع التمويل الفالحي- 2

دعم الدولة و  التمويل التعاضديو  بنكيعلى ان ادوات التمويل الفالحي تتمثل يف القرض ال 3الفالحي

عليه بالنظر اىل انواع التمويل املوجود يف الواقع الفالحي فنجد ما ، و خاصة عن طريق الصناديق اخلاصة

  :يلي

ان هذا النوع من التمويل يعتمد على املوارد الذاتية املتاحة اي امكانية متويل نشاط :  التمويل الذاتي-أ

هو دليل على قدرية املستثمر و  د الداخلية دون التوجه او اللجوء اىل مصادر خارجيةمعني انطالقا من املوار 

  .تعذرها على متويلهو  يف حالة صعوبة املصادر االخرى

حمددة اة مينح عميال بناء و  هي عملية يرتضي مبقتضاها البنك مقابل فائدة معينةو  :القروض البنكية -ب

ذلك و  تسهيالت يف صورة اموال نقدية او اي صورة اخريعلى طلبه سواء حاال او بعد وقت معني ل

لتغطية العجز يف السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه املعتاد او اقراض العميل ألغراض استثمارية او تكون 

ولعل من بني ، يف شكل تعهد متمثلة يف كفالة البنك للعميل او يتعهد البنك نيابة عن العميل لدي الغري

  .4)القرض الفالحي(ية املوجه للقطاع الفالحي هذه القروض البنك

  :مفهوم القرض الفالحي-ثانيا

قرض يعمل على نقل ملكية مال او :"يعرف القرض الفالحي على انه هو: تعريف القرض الفالحي - 1

 تنمية االعمال الفالحيةو  شيء مثلي اخر من املقرض اىل املقرتض على ان يعمل هذا االخري على تطوير

  .5"على ان يرد مبلغ القرض يف �اية العقد اىل املقرض، يلتهاتنمية حصو 

هي قروض تطلقها البنوك املتخصصة الغري التجارية يف الغالب وهي :"على ا�ا  و يعرف ايضا-

، فمن النادر ما تكون طويلة االجل، عبارة عن سلف للفالحني ملدة قصرية او متوسطة وهذا هو الشائع

او متويل ، منها متويل احملاصيل الفالحية يف خالة القروض القصرية االجلوهذه القروض يكون اهلدف 

تقوم �ا البنوك العمومية يف الغالب ، و كل ما حتتاجه عملية االنتاج الفالحيو  االبنيةو  الفالحني باملعدات

  . 6"تطوير القطاع الفالحيو  أل�ا قروض تدخل ضمن سياسة الدولة لتدعيم التنمية الفالحية

دفع ، و هو عبارة عن اموال يستدينها الفالح من البنك مع التعهد بردها اليه:" يعرف بأنهكما -

 تقوم البنوك مبنح االئتمان الفالحي بغرض حتقيق التوسع االفقيو  فوائد عنها اىل ان حيني موعد ردها
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الئتمان الفالحي حتقيق على معدالت التنمية يف ا�تمع ومما الشك فيه ان او  الراسي يف القطاع الفالحيو 

يرجع ذلك اىل االمهية الىت حيتلها القطاع الفالحي كمصدر رئيسي و  حيتل امهية خاصة يف الدول النامية

استيعاب قوة العمل ي هذه الدول كما يعترب نظام االئتمان الفالحي االداة االقتصادية الىت ترتبط و  لالنتاج

  .7"التنمية الفالحية من الناحية االقتصادية و  نتاج الفالحياالو  ارتباطا وثيقا بنظام حيازة االراضي الفالحية

حىت يتم قبول طلب القرض البد من ان تتوفر يف املقرتض جمموع من : شروط القرض الفالحي - 2

  :8نذكر من امهها ما يليو  الشروط الىت تطلبها هيئات القرض

 -مستثمرة فالحية  ان يكون طالب القرض فالحا او مستثمر فالحي او مجعية فالحية او.  

 -االقتصادية لهو  عرض املشروع الفالحي املراد متويله مرفق بالدراسة التقنيةو  تقدمي.  

 - القيام باالستغالل الفالحي الفعلي على اسس ثابتة اي املقصود هو البيان املايل احملاسيب

  .الثابت

اىل البنك او ان عملية منح القرض الفالحي تتم وفق مراحل تبدأ من تقدم طالب القرض 

الصندوق او املؤسسة املالية املاحنة للقرض الفالحي مث تأيت مرحلة دراسة طلب القرض املرفق بكل الوثائق 

  .الثبوتية املطلوبة من طرف اهليئة املقرض ليتم يف االخري اصدار قرار النهائي اما بالقبول او بالرفض

سواء  ، ثالثة انواع مهما كان اجل تسديدها تنقسم القروض الفالحية اىل: انواع القرض الفالحي - 3

  .ا9كانت مومسية او ألمد قصري او متوسط او بعيد املهم ان يأيت تسديدها يف االجال املتفق عليه

الصناديق و  املؤسسات املاليةو  البنوك(تتمثل يف مبالغ نقدية تدفعها جهات معينة : القروض النقدية -أ

، الح او بواسطة املتعامل عن طريق متويل مصاريف االستغاللمباشرة للف، )املختص بقطاع الفالحة

  .االستثمار او التجهيز على حساب الفالح

االستثمار بأشياء عينية منقولة متنح من و  تتمثل يف تزويد الفالح بلوازم االستغالل:  القروض العينية -ب

االمسدة ، نح بتسليم البذورتتم  عادة هذه امل، بعض الشركات الفالحيةو  الدواوينو  طرف التعاونيات

  .البيض للتفقيص و  الكتاكيت، النباتات ،مشاتل نقل البقول، ،االشجار

، احلصاد، معاجلة النباتات، الزرع، تتمثل يف تقدمي اخلدمات الفالحية كاحلرث: قروض الخدمات -ج

لتعاونيات او  والشركات الفالحية لالحتياط، والىت كانت تقوم هذه اخلدمات، قطف الثمارو  الدرس

غريمها كاملؤسسات املختصة يف خمتلف االجنازات لغرض اجيار العتاد او تقدمي و  الفالحية املتعددة اخلدمات

  .ان القاسم املشرتك بني هذه القروض الثالثة هو تأجيل الدفع ، اليد العاملة املتخصصة
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  : الهيئات المانحة للقرض الفالحي في الجزائر -ثالثا

  :10البنوك الىت متنح القروض الفالحية لصاحل الفالحني يف اجلزائر نذكرو  ملاليةمن اهم املؤسسات ا

 - البنك الوطين اجلزائري)B.A.N ( 1982اىل غاية  1962من سنة.  

 -التنمية الريفية و  بنك الفالحة)B.A.D.R ( اىل يومنا هذا وهو  1982ابتداء من مارس

  .يعد بنك الفالحة

 -حي الصندوق الوطين للتعاون الفال)C.N.M.A.(  

 -التنمية الفالحية و  الصندوق الوطين للضبط)F.N.D.R.A.(  

 - الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي)C.R.M.A.(  

 -)فقد قامت هذه البنوك الثالثة االخرية )بنك القرض الشعيب اجلزائري، بنك بدر، بنك اخلليفة ،

، ستثمرات التابعة للقطاع الفالحيالتنمية الريفية لكي متول املو  بإمضاء عقود مع وزارة الفالحة

التنمية الريفية الذي خاض اشوطا كبرية يف ميدان متويل و  هذه البنوك تسري يف طريق بنك الفالحة

  .القطاع الفالحي

قد انطلق العمل به و  لقد كان غياب القرض الفالحي احد معوقات االستثمار يف القطاع الفالحي

التنمية و  بنك الفالحةو  لصندوق الوطين للتعاون الفالحييتكفل كل من او  ،2000/2001منذ موسم 

 التامني االقتصاديو  الريفية مبهام اساسية إلجناح الربامج وذلك حسب ثالثة اسس وهي هيئة االقراض

  .حماسب لصناديق العموميةو 

  :11نسب فوائدها كما يلي و  و ختتلف هذه القروض يف فرتة اسرتدادها-

 -بقروض املوسم الفالحي  تسمي:  القروض قصيرة المدي.  

 -االالت و  هي قروض جتهيزية تتمثل يف اقتناء عتاد �يئة االرض:  القروض متوسطة االجل...  

 - سنة وهي خاصة باملشاريع الكربى والتجهيزات  25تصل اىل : القروض طويلة االجل

  .الضخمة

  .الفالحيالرفيق في اطار سياسة دعم القطاع و  دراسة قرض التحدي: المحور الثاني 

التنمية الريفية و  مت اعادة توجيه مهام بنك الفالحة، الريفيو  يف ظل سياسة التجديد الفالحي

ويف هذا االطار مت تطوير العديد من ، الصناعة الغذائيةو  التنمية الريفيةو  بتكريسها اكثر فأكثر للفالحة

الناشطني يف جمال الفالحي و  قرض التحدي من اجل متويل الفالحنيو  القروض كان من بينها قرض الرفيق

  .12بصفة عامة
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  :دراسة نظرية قرض الرفيق -اوال

هو عبارة عن قرض مومسي مدته سنة واحدة اي ملوسم : يعرف ايضا بأنهو :13تعريف قرض الرفيق- 1

اذ يعد هو البنك الوحيد الذي ابرم اتفاقية ، فالحي واحد فقط مينح من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية

، 08/12باألمر رقم  2008قد مت املصادقة ليها يف اطار قانون املالية التكميلي لسنة و  وزارة الفالحة مع

الذي تتحمله الدولة ممثلة يف وزارة و  %0ومن مميزات قرض الرفيق ان معدل الفائدة فائدة فيه معدوم اي 

حون يف نظر القانون رقم يستفيد منه كل املستغلون الفالو  %5.25التنمية الريفية كامال و  الفالحة

، املربون بشكل فردي  او منظم يف اطار التعاونياتو  الفالحون، املتعلق بالتوجيه الفالحي 08/16

، خمزنو املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسعو  وحدات املصاحل الفالحية، اجلمعيات او الفدراليات

  :14وهو يغطي الفعاليات الفالحية التالية 

 - املبيدات ، االمسدة، البذور، الشتالت(اد املكونات الضرورية املتعلقة بالنشاط الفالحي اقتناء مو

.(  

 -منتجات االدوية و  اقتناء االعالف للحيوانات املخصصة للرتبية كل االنواع ووسائل السقي

  .البيطرية

 -كاقتناء املواد الفالحية لتخزينها ضمن نظام ضبط املنتجات الفالحية الواسعة االستهال.  

 -املعدات الفالحية يف اطار القرض و  تقوية قدرات االستغالليات الفالحية يف جمال نظام الري

التخزين على و  يضاف اىل ذلك بناء او اعادة تأهيل البنية التحتية لرتبية املواشي، االجياري

 مستوى 

  .بناء البيوت البالستكيةو  املستغالت الفالحية

 -اعادة تعمري االسطبالت. 

  :15مها و  لقد حددت الوزارة الوصية على القطاع شرطني :الحصول على قرض الرفيق  شروط- 2

 -التنمية و  كل مستفيد يسدد قرضه يف مدة سنة له احلق يف االستفادة من ضمان وزارة الفالحة

  .بالتايل له احلق يف االستفادة من قرض يف املوسم القادم، و تسديدها للفوائد املرتتبة عليهو  الريفية
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 -مستفيد ال يسدد يف مهلة سنة واحدة متدد له املهلة لستة اشهر يف حالة تعرضه لظروف  كل

بالتايل يفقد امكانية احلصول على قرض ، و يفقد حق تسديد الفوائد من طرف الوزارة، و قاهرة

  .اخر

بإنشاء قرض الرفيق وهو قرض  2008التنمية الريفية يف شهر اوت من سنة و  قام بنك الفالحة

، بعض اخلضر كالبطاطاو  الدواجنو  دة قصري االجل موجه لتدعيم االنشطة الفالحية كاحلبوبدون فائ

  .هذا القرض مرن فهو ال يستوجب احليازة على عقد ملكية لألراضي لالستفادة منهاو 

فالح  من قرض الرفيق بقيمة مالية امجالية قدرة ب  8000استفاد حواىل  2011خالل سنة و 

مليار د ج للديوان املهين اجلزائري  45روض بصيغة الرفيق ،باإلضافة اىل منح مليار د ج من الق 7.5

هي شركة تسيري املسامهات لإلنتاج احليواين من اجل و  مليار د ج لشركة برودا 23للحبوب باإلضافة اىل 

  .بنفس الصيغة، انشاء ثالثة مذابح

االستفادة من التسيري يف اسعار  مدةو  مت االقرار على رفع مدة االعفاء من السداد 2013ويف عام 

اقباال كبري على  2014وبالتايل فان البنك يتوقع ان يعرف عام ، الفائدة من ثالث اىل مخس سنوات

ملف عام  8000ملف مقارنة ب  15.300مت معاجلة حواىل  2013قرض الرفيق فاىل غاية سبتمرب 

200816. 

املتعلق  24/07/2008املؤرخ يف  08/02وفقا للمرسوم رقم : 17مجاالت التى يشملها القرض- 3

  :فان ا�االت ميكن استخدام القرض الرفيق فيما يلي18 2008بقانون املالية التكميلي لسنة 

 - بذور، شتاتل ،امسدة مواد الصحة (اقتناء املدخالت الضرورية لنشاط املستثمرات الفالحية

  ).النباتية

 - مزروعات مومسية( عوامل ووسائل االنتاج.(  

 -االستعمال املقتصر للمياهو  التجميع(سني نظام السقي حت.(  

 - االدوية البيطريةو  ووسائل الشرب) كل االصناف(اقتناء اغذية احليوانية.  

 -االجيارو  اقتناء العتاد الفالحي يف اطار قرض البيع.  

 -قامة او  بناءو  التخزين على مستوى املستثمرات الفالحيةو  بناء او جتديد هياكل تربية احليوانات

  .البيوت البالستكية املتعددة القبب

 -احلظائر احليوانية و  اعادة تعمري او تعمري االسطبالت.  



  املدعم كآلية لتحقيق التنمية الفالحية يف اجلزائراملدعم كآلية لتحقيق التنمية الفالحية يف اجلزائر  القرض الفالحيالقرض الفالحي  

285 

 - اقتناء املونتاجات الفالحية لتخزينها يف اطار نظام ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك

  .الواسع

 هو مينح للفالحنيو  يفيةالتنمية الر و  ان القرض الرفيق خيتص به بنك الفالحة: المستفيد من القرض - 4

املوالني بصفة فردية سواء كانوا منخرطني يف تعاونيات او جتمعات او وحدات و  االغنامو  املريب املواشيو 

  .19اخلدمات الفالحية او ممارسني ألنشطة ختزين املنتجات الفالحية 

  :الوثائق المكونة لملف القرض - 5

 - يوضح فيه مبلغ القرض(طلب خطي.(  

 -لدين من شهادة عدم ا)CRMA.(  

 -عقد ملكية االرض او عقد اداري او عقد كراء او عقد عريف مسجل.  

 - من الغرفة الفالحية (بطاقة هوية املستثمر.(  

 - زائد شهادة االستغالل) من الغرف الفالحية (بطاقة الفالح او مريب.  

 - من مكتب معتمد(دراسة التقنية اقتصادية.(  

 - ائد شهادة الوضعية اجتاه الضرائب ز)CASNOS + CNAS.(  

 -عقد تامني شامل لكل االخطار باإلضافة اىل عقد الفواتري الشكلية.  

 -شهادة صحية بالنسبة للمواشي تسلم من قبل البيطري.  

 - ملك غري مقسم(وكالة او كفالة يف حالة وجود ملك على الشيوع.(  

 - لألمالك املنقولة او الثابتة او عروض حتارية) رهن(عقد ضمان.  

  .2015و 2009طور عدد المستفدين من قرض الرفيق ما بين ت- 6
  2013/2014  2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  املوسم الفالحي

  17000  9910  8744  8251  7978  5609  عدد املستفدين

 1987بوب يف اجلزائر خالل الفرتة تقييم سياسة متويل املستثمرات الفالحية املنتجة للح، فرحات عباس، قريد مصطفي - :المصدر

  16،جامعة املسيلة، ص  1/2016العدد ، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، 2015-

املعطيات املذكورة فيه ميكن القول ان هذا النوع من القروض الفالحية عرف و  من خالل اجلدول

 ستكون له االضافة يف تطويرتطور ملحوظ يف السنوات االخرية وهذا ما جيعلنا نؤكد ان هذا القرض 

  .تنمية قطاع الفالحة مستقبال و 
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يعترب القرض يف اطار التحدي من القروض الىت يقدمها بنك : دراسة نظرية لقرض التحدي-ثانيا

  .متوسطة املدىو  الذي يقوم من خالله بتمويل املشاريع طويلةو  التنمية الريفيةو  الفالحة

هو قرض موجه لالستثمارات املدعومة : ي على انه يعرف قرض التحد:20تعريف قرض التحدي- 1

املزارع القائمة على االراضي الفالحية غري املستغلة و  حيوانيةو  مينح من اجل خلق مستثمرات فالحية، جزئيا

  .21وقد يكون طويل او متوسط املدى، التابعة للملكية اخلاصة او االمالك اخلاصة بالدولة

الطويلة املدة ،معدل الفائدة و  ال قروض االستثمار املتوسطةهو شكل من اشك:"يعرف ايضا بأنه و 

يف  %3لريتفع اىل ، اخلامسةو  خالل السنة الرابعة %1و سنوات االوىل 3خالل  %0فيه معدوم اي 

، مث يستقر عند املعدل العادي املطبق على القطاع الفالحي بعد السنة الثامنة، السابعةو  السنة السادسة

مائة مليون ، و هكتارات 10نار لكل هكتار للمستثمرات الىت ال تتعدي مساحتها حدد سقفه مبليون دي

هو قرض موجه للمستثمرات الفالحية ، و هكتارات 10دينار للمستثمرات الفالحية الىت تفوق مساحتها 

ة سواء اململوكة ملكية خاص، للمشاريع الفالحية املوطنة على مساحة غري مستغلة، و تربية املواشيو  اجلديدة

  .22"او مالكة حلق االمتياز 

فيما خيص الضمانات املقدمة لالستفادة من هذا القرض فهي نفسها احملددة يف التعليمة الوزارية رقم 

  .املتضمنة التوجيهات العامة ملنح القروض 69/09

  :لقد وضعت الوزارة الوصية على القطاع شرطني ومها : شروط الحصول على قرض التحدي - 2

 -اململوكة ملكية خاصة جيب ان ختلو من مجيع اشكال النزاعو  راضي غري املستغلةبالنسبة لأل.  

 - من طرف صندوق الضمان الفالحي بالنسبة للمشاريع  %60جيب ان تفوق نسبة تغطيتها

  .التوسعية

وقد استفاد ، باإلضافة اىل قرض الرفيق مت كذلك انشاء قرض التحدي لتمويل االستثمارات الفالحية-

اي ما  2012مستفيد يف عام  320مث حواىل ، 2011مستثمر من صيغة التحدي عام  50حواىل 

  .2011يفوق ست مرات عدد املستفيدين يف سنة 

العموميني فيما و  مليار د ج خصص للمستثمرين اخلواص 13كما استفاد قطاع الدواجني بقرض بقيمة -

ن خالل وحدات انتاج احلليب سنة مليارات د ج كقروض مدعمة م 5سيستفيد فرع تربية االبقار من 

باإلضافة اىل متويله يف اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مشاريع للشباب املستثمر ، 2013

ملف جديد حظي باملوافقة خالل السنة  12000اي ما يفوق  2012مليار د ج سنة  22.7بقيمة 

  .من القيمة االمجالية %40ثل مضيفا ان النشاطات الفالحية مت 2011سنة  10000مقابل  2014



  املدعم كآلية لتحقيق التنمية الفالحية يف اجلزائراملدعم كآلية لتحقيق التنمية الفالحية يف اجلزائر  القرض الفالحيالقرض الفالحي  

287 

 وخالل نفس السنة قام البنك بتمويل خمتلف االنشطة الفالحية حيث بلغ قيمة التمويل املوجهة للتخزين-

وقام البنك ، ماليري د ج سنويا 4التربيد يف اطار نظام ضبط املنتجات الفالحية واسعة االستهالك حواىل و 

فالح  3.000معصرة يستفيد منها حواىل  13ام بتمويل ايضا بدعم انشطة تصبرية الطماطم حيث ق

مشروع مصنع انتاج و  منتج للطماطم يف الشرق اجلزائري فضال عن متويله ملشاريع خمازن القمح اجلديد

  .23احلاصدات بسيدي بلعباس

  :24الفئات المستفيدة من القرض- 3

 -ليه من طرف اجلهات مرفوقني بسجل االعباء املصادق ع، االشخاص الطبيعيني او املعنويني

 املخول 

  .التنمية الريفيةو  هلا من طرف وزارة الفالحة

 -اصحاب املستثمرات الفالحية او احليوانية اجلديدة التابعة و  مالك االراضي اخلاصة غري املستغلة

  .لألمالك اخلاصة بالدولة

 -وعات مكونة مريب احليوانات سواء كانوا فرديني او منظمني يف تعاونيات او جممو  املزارعني

  .قانونيا

 -او التحويل او ، املؤسسات االقتصادية العامة او اخلاصة الناشطة يف جمال االنتاج الفالحي

  .توزيع املنتجات الفالحية 

 -النموذجيةو  املزارع التجريبية.  

  :25مجاالت التى يشملها القرض - 4

 - ازالة احلجارة ،وضع و  يهاشغال التوج، التطهريو  وفيها الصرف:  حماية االراضيو  اشغال تهيئة

جلب الطاقة ، فتح االراضي الفالحية، �يئة االراضيو  اشغال التسوية، التعديل، موصدات الرياح

  .الكهربائية 

 -استقطاعات ، اجناز االبار اجلديدةو  �يئةو  فيها جتنيد معدات الريو  : تطوير السقي الفالحي

جتهيز ، حفر اآلبار اجناز احواض لتخزين املياه، حتويل املاء، العثور على مصادر املياه، التالل

انشاء شبكات توزيع املياه ،انشاء وإعادة �يئة قنوات الصرف ،تصليح ، مضخات املياه

  .املضخات املوجهة لالستعمال الفالحي
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 -نباتات ، البذور(وفيها احلصول على املواد االولية :  اكتساب المؤهالتو  وسائل االنتاج

اعادة تأهيل اهليئات املوجهة ، اشغال التهيئة، احليواين منتجات صيدالنية ، االنتاج)،امسدة 

، عمليات تطعيم النباتات ،اقتناء العتاد الفالحي، قلع النباتات الىت عمرة طويال، لتغذية املاشية

  .جتهيزات تربية املواشيو  اقتناء وسائل النقل اخلاصة ،اقتناء عتاد

 -جتديد و  وفيها اجناز:  التقييمو  التغليفو  التعبئةو  التحويلو  انجاز منشات التخزين

اجناز منشات ختزين ، املنتجات الفالحية الكائنة بالقرب او على املزارعو  الصناعات التحويلية

التغليف الستعماهلا يف و  املنتجات الفالحية ،بناء او �يئة املنشات اخلاصة مبنتجات التعبئة

  .الصناعات الغذائيةو  الفالحة

  :26ملف القرض محتوى- 5

 -زائد الفاتورة، طلب خطي من طرف الزبون.  

 -شهادة امليالد، شهادة االقامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  

 -شهادة من صندوق التامني على حوادث العمل.  

 -شهادة اداء املستحقات.  

 -مستخرج ضريب.  

 -نسخة من السجل التجاري.  

 -شهادة ختصص الزبون.  

 -نيةشهادة اخلربة امليدا.  

 -عقد التامني متعدد االخطار املهنية.  

 -التنمية الريفيةو  اثبات فتح احلساب اجلاري لدي بنك الفالحة.  

  :ترتاوح قيمة قرض التحدي املمنوح كما يلي : قيمة القرض - 6

 -  مليون دج  10مليون دج اىل  1القرض املتوسط املدي من.  

 - دج  مليون 100مليون دج اىل  10القرض طويل املدي من.  

بينما االمتيازات الىت متنح % 5.25املعدل عادي للقرض طويل االجل هو : معدل الفائدة - 7

  .27حسب عدد السنوات %3اىل % 0للمستفيد فهي  من 

التنمية الريفية أن يكون قرض التحدي بدون فوائد خالل و  لقد قّررت مصاحل البنك الفالحة

 % 3وترتفع إىل ، بداية من العام الرابع % 1د النسبة ب السنوات الثالث االوىل من عمر املشروع لتحد
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وبداية من العام الثامن فإن صاحب املشروع ملزم وكغريه ، يف العامني السادس والسابع من عمر املشروع

 .ألنه جتاوز آجال التسديد، من املستفيدين بدفع الفوائد الناجتة عن القرض

فإنه سيكون بإمكانه االستفادة ، سدد الديون املرتتبة عليه ومتت اإلشارة إىل أن كل مستفيد من القرض-

وسيكون بإمكان األشخاص املعنويني والطبيعيني ، من قرض آخر يف إطار حماولته لتوسيع املشروع

االستفادة من القرض بشرط أن يكونوا حائزين على دفرت أعباء صادر عن الديوان الوطين لألراضي 

  .طار ملكية خاصة أو يف إطار تنازلوأن يكون ذلك يف إ، الفالحية

 .تطويرهو  اثار منح القروض الفالحية في انعاش القطاع الفالحي:المحور الثالث 

اثار اجيابية على تطوير قطاع الفالحية يف البالد لكن ال تزال توجد العديد من  الفالحيان للقرض 

لذلك وجب العمل على اجياد حلول ، املشاكل الىت حتول دون حتقيق االهداف املرجوة منهو  الصعوبات

جادة إلجناح سياسة االقراض الفالحي حتقيق قفزة يف جمال االنتاج الفالحي مبا يضمن حتقيق االكتفاء 

وكل هذا سوف نعرضه ، املسامهة يف الدخل اخلام خارج قطاع احملروقات من جهة اخرىو  الذايت من جهة

  :يف هذا احملور كما يلي 

  :ية للقروض الفالحية في تطوير القطاع الفالحي االثار االيجاب-اوال

 مربح الفالحي القرض يكون وال الوفري ورحبه بإنتاجيته وذلك التنمية يف فعال دور الفالحي للقرض

 دائما القرض نكيف أن جيب ولذلك، الريفي للمحيط املكيفة للتقنيات تبعا موظف كان  إذا إال ومنتج

 االئتمان استعمال إن .للقرض فعالة ميزة يعطي الذي األول الشرط يعترب وهذا بالقطاع خاصة مبيزات

 نلفت أن جيب ولذلك، القرض ملستعملي والسياسة االقتصادية املعرفة تطور إىل بالضرورة يؤدي أن جيب

 :إىل االنتباه

 -وقت  واقتصاد العاملة اليد تقليص احللب ميكن آالت استعمال :مثال للمنافسة القابلية حتسني

 .ملالع

 أسعار لتخفيض للتكاليف أقصى تقليص هو األساسي الن اهلدف، االستغالل طرق تطوير 

، احملوري الرش استعمال، بطاريات يف البيوض الدواجن تربية :ذلك مثال السوق وربح العائد

 ....السقي بالتقطري

 ب يتطل وهذا بالستيكي، زراعي مكرب إنتاج :ذلك مثال، جديدة مضاربة بإدخال اإلنتاج رفع

 .األجل متوسط أو طويل قرض لطلب البنك إىل يتوجهون الفالحني احلالة هذه يف ضخم متويل
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 بالنسبة لتمكني وذلك البنكية القروض استغالل مبتابعة يسمح:ذلك مثل النشاط متابعة يضمن 

 ونيفضل الذين اآلخرين الوارثني نصيب وشراء املزرعة أعمال تسيري إعادة يريدون الذين للوارثني

  .28التصفية أجل من البيع

 - زيادة الكفاءة اذ يساعد القرض الفالحي على حتسني الكفاءة يف العمل الفالحي من خالل

  .شراء كميات افضل من وسائل االنتاج املتاحة

 -وهذا قد يستدعي املتغريات التقنية احلديثة او الظروف ، التكيف مع الظروف االقتصادية املتغرية

خاصة عندما و  كتبديل ادوات الطاقة،  اىل اجراء تعديالت رئيسية يف الفالحةالتسويق املتغرية 

 فاإلقراض مصدره رئيسي إلجراء هذا التعديالت، تزداد التكاليفو  تنخفض االسعار

  .29التغرياتو 

 - يعد القرض الفالحي من اهم العوامل الىت دفع باالستثمار الفالحي اىل حتقيق معدالت هامة

حبيث توفري املال الالزم ، التنمية الفالحية لصفة خاصةو  دية بصفة عامةمن التنمية االقتصا

نشاط االستثمار فالتمويل هو و  لالستثمار هو احد اوىل العوامل ذات التأثري املباشر على حجم

عصب العملية االستثمارية حبيث ان هناك عدة مشاريع ذات امهية بالغة اصبحت جمرد دراسات 

  .ا لألموال الالزمة لتمويلهاواقرتاحات عند افتقاره

 -حيث اعتمادا على هذه التمويل يكون مبقدرة ، و للقرض الفالحي امهية اقتصادية بالغة

عن طريق قدر�م على شراء االنواع املختلفة من ، املزارعني استغالل اراضيهم احسن استغالل

 كما انه،  ح بنتائج جيدةالىت يعود استعماهلا على الفالو  البذور املنتقاة ذات السالالت اجليدة

االالت و  املبيدات احلشريةو  نتيجة للتمويل الفالحي يستطيع الفالح استعمال خمتلف االمسدةو 

حيث اثبت خمتلف الدراسات ، املختلفة الىت غالبا ما يكون الفالح عاجز ماليا على استعماهلا

اجية احلديثة بدل تلك احلديثة يف امليدان الفالحي ناجعة استعمال مثل هذه الوسائل االنت

  .الوسائل التقليدية الىت غالبا ما تكون نتائجها ضعيفة

ان عملية تقدمي القروض بدون مراقبة استعماهلا قد يؤدي اىل حتويل جزء كبري من هذه القروض اىل 

استعماالت خارجة عن النطاق احملدد هلا او حىت خارج القطاع ذاته يف كثري من االحيان كاالستهالك او 

التوجيه اخلاص باإلرشاد يف االستعمال االمثل و  لذا فان التوعية، االستثمار يف جماالت اخرى غري فالحية

للقروض الفالحية سواء كان على املستوي الدوىل او االقليمي قد اهتمت به معظم املنظمات املتخصصة 

  . 30يف هذا ا�ال
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ويل القطاع الفالحي جيب وضع سياسة وللوصول اىل االهداف املرجوة من عملية منح القروض لتم

ذلك عن طريق استخدام اساليب االنتاج احلديثة و  الزيادة يف االنتاجيةو  معيشة �دف اىل حتسني االنتاج

  .الىت غالبا ما تكون ذات مردودية عاليةو  يف هذا القطاع

  :الصعوبات التي تواجه انجاح سياسية التمويل الفالحي -ثانيا

 -عدم دعم مبادرات التصدير للمنتجات الفالحية املنتجة و  نتجات الفالحيةمشكلة التسويق للم

  .الدعم و  حمليا من خالل التحفيزات

 -التسيري للمستثمرات الفالحية مما اثر على مردودية يف املنتجات الفالحيةو  نقص االدارة. 

 - يع والنصوص التشريعية لتحدث شلال يف إقالع املشار ” التحدي“البريوقراطية تتحدى

 .31الفالحية

 -مؤمترات وطنيةو  التوعية يف اوساط الفالحني من خالل عقد ندواتو  نقص محاالت التحسس 

الصالونات الىت تعترب فرص لاللتقاء اهل و  دولية يف ا�ال الفالحية باإلضافة اىل املعارضو  حمليةو 

جمال  التقنيات املستخدمة يفو  االطالع على اخر ملعداتو  تبادل اخلرباتو  االختصاص

  .32الفالحة

 - ال و  مليون هكتار 8ان امجايل املساحة الفالحية يف اجلزائر ال تتجاوز :طبيعة االراضي الفالحية

 متثل 

  :تتوزع ما يلي و  من مساحة اجلزائر %3سوى 

 7.3 تتضمن االراضي الىت تزرع بالتناوب و  مليون هكتار اراضي صاحل للحرث.  

 452.000 تتمثل خاصة يف االشجار املثمرةو  الدائمة هكتار اراضي خمصصة للزراعات.  

 47.000 هكتار تغطي مساحة زراعة الكروم.  

 36.000 املراعي الطبيعيةو  هكتار تتمثل يف املروج.  

ويف ظل ظاهرة غزو االمسنت املسلح لألراضي الفالحية سوف يكون اثار جد سلبية يف تقليص 

  .33املساحات الصاحلة للفالحة

 -لب الفالحني اجلزائرين نظرا لرفضهم للمعامالت الربوية مما ادي اىل الوازع الديين عند اغ

يف ظل غياب طرق متويل اسالمية يف ، حمدودية النتائج احملققة ميدانيا يف متويل القطاع الفالحي

  .القطاع الفالحي باجلزائر تستجيب لرغبات هؤالء الفئة من الفالحني
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 - وهذا خيلق مشكل عند طلب القرض من البنك  عدم وجود عقود امللكية لألراضي الفالحية

وهذا نظرا ان اغلب االراضي الىت منحت يف املاضي كانت يف اطار تطبيق حق االنتفاع �موعة 

، ومع حدوث النزاعات مت تقسيم تلك االراضي دون اثبات ذلك على الورق، من املستثمرين

 حني ان الواقع يقول ان تلك االراضي يف، وبالتايل العقد الذي مينح البنك ميثل االراضي الكربى

  .مقسمة وهي ال حتمل ختم املوثق

 -الىت تعود للعديد من العوامل امهها مشكلة الري و  قلة مردودية االراضي املمولة �ذه القروض

وهذا كون ان العامل املناخ يلعب دور مهم يف هذا اذ تشهد البالد جفاف نظرا لقلة التساقطات 

  .34النوعية ايضاو  من املناطق مما يؤثر على املردودية من حيث االنتاج يف كم االمطار يف العديد

 -اذ ان العتاد الفالحي ، التجهيزات احلديثة املخصصة للفالحةو  العتادو  نقص الكبري يف املكننة

املوجود يف البالد غري كايف خلدمة االراضي خاصة بالنسبة للفالحني الصغار منهم نظرا الرتفاع 

الة حصاد  4920عتاد ألنه يستورد وال يصنع حمليا اذ ان االحصائيات اقرت انه يوجد اسعار ال

اذ بلغ عدد ، هكتار 400حاصدة تغطي  1هكتار مما يعين ان كل   3081519يف مقابل 

 1هكتار مما يعين ان كل  7377363جرار يف مقابل  78178بـ  2001اجلرارات يف سنة 

قد بلغ عدد و  دل على نقص الكبري للمكننة يف البالدهذا رقم يو  هكتار 150جرار يغطي 

مما يسجل نقص يقدر يف اجلرارات  2012يف سنة  9521احلاصدات و  102055اجلرارات  

  .% 25.9-احلاصدات بـ و  % 3.4-بـ 

 -البذور العديد من املنتجات الفالحية مما يؤثر على و  االمسدةو  كذلك ارتفاع اسعار املبيدات

قلت و  تعرضه لتلف بسبب االمراضو  من جهة قلة املنتجو  زروعة من جهةحجم املساحات امل

املردودية النامجة عن غالء االمسدة املستعملة يف تدعيم احملاصيل للحصول على حمصول ذو 

 1986طن يف سنة  605.540النوعية اذ مت تسجيل اخنفاض من و  مردودية من حيث الكم

د ج للقنطار سنة  163عار االمسدة من حيث ارتفعت اس، 1995طن سنة  178.000اىل 

د ج للقنطار يف  7.000وصلت اىل و  1996د ج للقنطار سنة  2.889لتصل اىل  1991

  .35 2016سنة 

  :الحلول الممكنة إلنجاح سياسية التمويل الفالحي لتطوير القطاع -ثالثا

 -رتتب عليه زيادة �يئة املناخ املناسب الستخدام القرض حىت يؤدي اىل زيادة االنتاج الذي ي

 الدخل 
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فزيادة االنتاج اذا صاحبها نظام سليم للتسويق مع اعداد الطرق ووسائل النقل املناسبة ، الفالحي

  .هو هدف منح القروضو  تؤدي اىل حتقيق الرخاء

 - اخذ النظام االئتماين بعني االعتبار اي تقدمي القروض بسعر فائدة مناسب الن امكانية الفالح

  .احملاصيل متغرية اسعارو  حمدودة

 -ذلك الن الكثري من الفالحني ، ليس على امللكيةو  منح االئتمان جيب ان يؤسس على احليازة

  .36هذا يقيد من طاقا�م على االقرتاضو  ليست هلم ملكية ثابتة

 - على املؤسسة املقرضة ان تضع خطة بسيطة توضح فيها شروط االقراض حىت يستطيع كل

  .استخدامها يف الوقت املناسبو  ضفالح االستفادة من القرو 

 - جيب على الفالحني مهما كانت مستويا�م ان يعملوا على الوفاء بالتزاما�م جتاه مؤسسة

االقراض ميكن هلم ذلك عن طريق اتباع اساليب االنتاج احلديثة سواء عن طريق تنويع االنتاج 

  .نظم للمنتجاتادخال خمتلف تقنيات االنتاج او عن طريق التسويق املو  الفالحي

 -جيب على الفالحني القيام بعملية التامني على احملاصيل الفالحية لدي املؤسسات املختصة.  

 - جيب حتديد قيمة القروض على اساس قواعد منظمة يراعي فيها احتياجات خمتلف مناطق

رة االنتاج وطبقات املقرتضني وهذا التنظيم حيتاج اىل تدعيم مؤسسات االئتمان حىت تصبح قاد

  .خاصة بالنسبة لصغار الفالحنيو  على القيام �ذه املهام بكفاءة

 - جيب استخدام القروض الفالحية يف االغراض الىت صرفت من اجلها منا ان وظيفة البنوك ال

امنا جيب امتدادها اىل متابعة استخدامها يف االغراض الىت و  تتوقف على منح القروض فقط

أكد من ان استخدام القرض املمنوح سوف يعطي ايراد على البنوك الت، و منحت من اجلها

  .37دفع الفوائد املرتتبة عليه مع ترك ربح مناسب للفالحو  يكفي لتسديد القرض

 -منح االولوية للفالحة يف الربامج االستثمارية احلكومية.  

 -االنتاجيةو  ذلك لرفع مستوى االنتاجو  ادخال التكنولوجيا يف شىت ا�االت.  

 -توجيه املساعدات مع املشاركة الفعلية ألصحاب املهنة عن طريق الغرف الفالحية  الشفافية يف.  

 -38حسب طبيعة النشاط الصحراويو  توجيه املساعدات مباشرة اىل املنتجني احلقيقتني.  

 -وهذا ما يساعد ، حتفيز الفالحني على اتباع االساليب احلديثة يف القيام بالعمليات االنتاجية

التقليل من خماطر التمويل الفالحي، خصوصا ان الواقع يقول ان و  االنتاجية على زيادة الوفرة
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 هذا لقلة االرشادو  اغلب فالحينا ال يزالون متمسكني بالطرق التقليدية يف االنتاج الفالحي

  .االعالم الفالحيو 

 -تاج يف وتنويع االن، تنويع التمويل لإلنتاج الفالحي يؤدي اىل تقليل املخاطر الىت حتوط بالبنك

  .حد ذاته يقلل من خماطره

 - دعم جهاز التسويق الفالحي �دف احملافظة على االسعار الىت تضمن للفالح تسويق منتجاته

وذلك بتوفري وسائل االنتاج النقل ، يف احسن الظروف حىت يستطيع الوفاء مبختلف التزاماته

  .الغري مكيفةو  الطرق املخازن املختلفة املكيفة

 -جل القرض يتناسب مع عمر املشروع املراد متويله او عمر الشيء الذي جيب ان يكون ا

فمثال اذا مول البنك صفقة شراء الة �تلك يف مخس سنوات هنا القرض جيب ، يستعمل ألجله

ليس العكس حىت ال يدفع و  سنوات على االقل 5متتد مدته اىل  و  ان يكون متوسط االجل

  .39الفالح مثن شيء ليس موجود

 - حىت يؤدي اىل زيادة االنتاج الذي يرتتب عنه ، يهيأ املناخ املناسب الستخدام التمويلجيب ان

مع اعداد طرق ووسائل ، فزيادة االنتاج اذا صاحبها نظام سليم للتسويق، زيادة الدخل الفالحي

  .النقل املناسبة تؤدي اىل حتقيق الوفرة

 -ذلك جيب ان يأخذ الفالح بعني ل، اسعار احملاصيل متغريةو  ان امكانيات الفالح حمدودة

  .االعتبار عند اختياره ملصدر التمويل سعر الفائدة مناسب 

 -جيب على الفالح القيام بعملية التامني على ، كنتيجة للطبيعة االحتمالية لإلنتاج الفالحي

  .40احملاصيل الفالحية لدي مؤسسات التامني املختصة

  :الخاتمة 

دورها يف تطوير القطاع و  تناولت فيها القروض املصرفية املدعمة  من خالل هذه الورقة البحثية الىت

دليل على ذلك هو و  الريفي موجودةو  الفالحي باجلزائر جند ان ارادة الدولة يف تطوير القطاع الفالحي

االصالحات اليت مست مجيع اجلوانب املتعلقة به بداء باجلانب القانوين من خالل سن قانون التوجهي 

كذا اعادة تنظيم طريقة استغالل العقاري الفالحي باالنتقال من حق االنتفاع اىل حق و  الحية لألراضي الف

ادارة العقار الفالحي كل هذا يف و  اعادة تفعيل الديوان الوطين لألراضي الفالحية من اجل ضبطو  االمتياز 

د املالية من اجل متويل مت كذلك ايضا رصد املوار ، و الريفيةو  اطار سياسة دعم انعاش التنمية الفالحية

قرض و  قرض الرفيق(القطاع باالعتماد على الية القروض الفالحية بشىت انواعها والسيما املدعمة منها 
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الذين اعتبار حتفيزا للفالحني الشباب املصممني على رفع رهان االستثمار يف الفالحة يف املناطق ) التحدي

خنلص اىل بعض النتائج الىت مت استخالصها من هذه  الصحراوية على اخلصوص ،وعليهو  اهلضاب العليا

 :الدراسة كما يلي

 -الزراعي و  املرافقة للفالحني الناشطني يف خمتلف شعب االنتاج احليواينو  نقص املراقبة.  

 - تأثري املناخ سلبا على تطوير االنتاج الفالحي من الناحية الكمية والنوعية نظرا الخنفاض نسبة

  .التساقط

 - ر الذي سجله القطاع إال انه ال يزال يساهم يف الناتج احمللى اخلام بنسبة ضعيفة رغم التطو

  .باملقارنة مع قطاع احملروقات

 -وجود العديد من املشاكل الىت ال تزال تعرتض سبيل الفالح للحصول على التمويل الالزم 

 استغالله يف و 

  .املبيدات املستعملةو  االمسدةو  ذوركذا اسعار البو  العتاد الفالحيو  ظل ارتفاع اسعار التجهيزات

  :اما التوصيات اليت ميكن ان خنرج �ا من هذه املداخلة هي-

 -التحديو  ملف احلصول على القروض الفالحية السيما قرض الرفيقو  تسهيل شروط. 

 - االستجابة لكل الطلبات و  اعتماد طرق التمويل االسالمية من اجل تغطية شاملةو  استحداث

  .الفالحني الذين يريدون املعامالت الربوية  املسجل من طرف

 -املراقبة املستمرة الستغالل التمويل من طرف الفالحني املستفيدين من اجل تفادي و  املرافقة

  .التالعب

العمل على وضع اسرتاجتية وطنية للتسويق املنتجات الفالحية من اجل حتفيز الفالحني على توسيع -

  .لرفع من االنتاجو بالتايل اة املساحات املغروس
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 متويل القطاع الفالحي يف اجلزائرمتويل القطاع الفالحي يف اجلزائر: : احملور الثايناحملور الثاين          

  316316    --    299299ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

 -ANDI - FGAR - CNAC( واقع تمويل القطاع الفالحي في الجزائر من خالل هيئات الدعم

 ANSEJ- ANGEM(  

  fatmaboutora1986@gmail.com ، )اجلزائر( ،سطيف جامعة،  فاطمة الزهراء بوطورة

  nawfel.smaili@gmail.com، )اجلزائر(، جامعة تبسة نوفل سمايلي
  

  14/03/2021: �رخي ال�رش
    :ملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل إبراز الدور الذي يلعبه القطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل وضع  

ت للمسامهة يف تنمية وتطوير القطاع الفالحي من خالل وكاالت التشغيل الربامج والسياسات واملخططا

اليت تسعى إىل دعم هذا القطاع وحتقيق االكتفاء الذايت وضمان حتقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث 

 إىل  حتسني معيشة السكان وبعث التشغيلوكزت الدولة على استحداث برامج تنموية  تسعى من خالهلا 

للمشاريع االستثمارية يف ا�ال استقرار النشاطات عن طريق تأسيس وكاالت داعمة  توفري شروطو 

زيادة مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي وكذا توفري مناصب الشغل الفالحي  ملا له من تأثري إجيايب يف 

لألفراد وحتقيق األمن  ملختف الفئات االجتماعية خاصة يف املناطق الريفية، كما يوفر االحتياجات الغذائية

  .الغذائي مع تقليل حجم الواردات ومن مثة املسامهة الفعالة يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية

  .القطاع الفالحي، وكاالت التشغيل، التنمية االقتصادية، األمن الغذائي، اجلزائر: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
  This research paper aims to highlight the role that the agricultural 

sector plays in Algeria by setting programs, policies and plans to contribute 
to the development of the agricultural sector through employment agencies 
that seek to support this sector and achieve self-sufficiency and ensure the 
achievement of comprehensive economic development, as the state has 
focused on developing programs Development through which it seeks to 
improve the livelihood of the population and resurrect employment and 
provide conditions for stability of activities by establishing agencies that 
support investment projects in the agricultural field because of its positive 
impact in increasing the contribution of agricultural output to the local 
product as well as providing positions Filled the hidden special social 
groups in rural areas, it also provides the nutritional needs of individuals 
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and achieving food security while reducing the volume of imports and there 
is an effective contribution to the achievement of economic development 
goals. 
Key words: Agricultural Sector, Employment Agencies, Economic 
Development, Food security, Algeria. 

   :المقدمة

يعترب قطاع الفالحة العصب احلساس يف اقتصاديات معظم الدول ملا له من تأثري على خمتلف 

من  القطاعات األخرى، حيث تعد الفالحة املصدر الرئيسي للغذاء والصناعة الغذائية مما دفع بالكثري

الدول العربية إىل االهتمام بالقطاع الفالحي وجعله من بني أهم أولويات  يف خططها اإلسرتاتيجية 

وسياسا�ا التنموية سعيا إىل حماولة الرفع من مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي وحتقيق تنمية اقتصادية 

  .  شاملة من خالل خلق جماالت جديدة لثروات إضافية

ر كغريها من الدول النامية حاولت النهوض بالقطاع الفالحي يف إطار سعيها لتحقيق واجلزائ     

تنمية اقتصادية واجتماعية والعمل على تنمية املناطق الريفية، قامت اجلزائر بالعديد من اإلصالحات لدعم 

طوير القطاع من خالل آليات الدعم من خالل إنشاء العديد من وكاالت وهيئات الدعم الستحداث وت

املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاريع املصغرة كقطاع إسرتاتيجي لتعزيز ودعم املشاريع االستثمارية يف 

جمال الفالحة ومن مثة املسامهة يف دعم االقتصاد الوطين وتوفري فرص تشغيل والتخفيف من حدة البطالة 

  . روقاتوحتقيق االكتفاء الذايت واحلصول على مداخيل بعيدا عن قطاع احمل

من خالل ما سبق تتضح إشكالية موضوع البحث، املطروحة يف التساؤل الرئيسي : إشكالية الدراسة - 1

في  )ANDI - FGAR - CNAC-  ANSEJ- ANGEM(كيف ساهمت هيئات الدعم  : التايل

  تمويل وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر؟

مهية القطاع الفالحي يف اجلزائر يف تنمية وتفعيل تستمد الدراسة أمهيتها من خالل أ: أهمية الدراسة - 2

والتعرف على آليات الدعم الفالحي يف اجلزائر وخمتلف الربامج واخلطط .االقتصاد الوطين يف اجلزائر 

واإلجراءات املقدمة من طرف الدولة وأساليب وصيغ التمويل اليت تعمل على تفعيل وتطوير الداعمة 

  راملشاريع الفالحية يف اجلزائ

  :تتعدد أهداف الدراسة وميكن ذكر أمهها كما يلي: أهداف الدراسة  - 3

  .تسليط الضوء على واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر -

  .التعرف على خمتلف هيئات ووكاالت دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاريع املصغرة يف اجلزائر -



 ))AANNDDII  --  FFGGAARR  --  CCNNAACC--    AANNSSEEJJ--  AANNGGEEMM((  القطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعمالقطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعم  واقع متويلواقع متويل  
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  .فالحي يف اجلزائرتوضيح أهم الصيغ واآلليات التمويلية للقطاع ال -

 الوصفية الرؤية مت االعتماد على حبيثيات هذه الورقة البحثية اإلحاطة أجل من :الدراسة منهج - 4

اإلشكالية، من خالل دراسة واقع  تساؤالت أهم على اإلجابة إىل خالله من نسعى قالب يف التحليليةو 

داعمة للمشاريع الفالحية �دف تنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر ودور خمتلف اهليئات والوكاالت ال

  : وعليه ميكن معاجلة إشكالية الدراسة من خالل احملاور اآلتية . وتطوير القطاع الفالحي باجلزائر

  CNACالتمويل الفالحي عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -أوال

القطاع الفالحي يف العناصر  يف CNAC)(تتمثل مسامهة الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة     

 :التالية

املؤرخ يف  11-94تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم : تعريف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة - 1

. ، املتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة الإرادية1994ماي  26

جويلية  06املؤرخ يف  188-94رسوم التنفيذي رقم أنشئ الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مبوجب امل

، يتضمن القانون األساسي للصندوق، الذي يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ويوضع 1994

  1.حتت وصاية الوزير املكلف بالعمل والضمان اإلجتماعي

 2:يقوم الصندوق باملهام التالية: مهام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة - 2

 التأمني عن البطالة؛ -

 التكوين التحويلي؛ -

 مراكز البحث عن الشغل؛ -

 مراكز دعم العمل احلر؛ -

 مساعدة املؤسسات املواجهة للصعوبات؛ -

جهاز تشجيع ودعم ترقية الشغل وجهاز إلحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالني أصحاب  -

 .سنة 55و 30املشاريع البالغني ما بني 

وتتلخص حصيلة نشاطات الصندوق منذ نشأ�ا إىل غاية السداسي األول  :ةحصيلة إنجازات الوكال- 3

  :التايل) 01(يف اجلدول رقم  2018من سنة 
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حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة منذ النشأة إلى غاية السداسي ): 01(الجدول رقم 

  2018األول من سنة 

 النسبة إناث ذكور المشاريع الممولة قطاع النشاط

 13,72% 2332 17366 19698 الزراعة

 9,01% 2897 10041 12938 احلرف

 5,78% 198 8097 8295 األشغال العمومية

 0,23% 16 316 332 اهليدروليك

 7,80% 2441 8762 11203 الصناعة

 0,58% 19 814 833 الصيانة

 0,31% 2 449 451 الصيد

 0,68% 449 540 989 املهن احلرة 

 21,40% 5269 25445 30714 ت اخلدما

 31,95% 698 45150 45848 نقل البضائع 

 8,49% 151 12041 12192 نقل املسافرين

 100% 14471 129022 143493 ا�موع
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من معطيات اجلدول أعاله ميكن مالحظة أن عدد املشاريع املمولة من قبل الصندوق الوطين 

مشروع ممول، حيث ميثل قطاع  143493قد بلغ  2018جوان  30للتأمني عن البطالة إىل غاية 

 %0,31هن احلرة والصيد على التوايل بنسبة ، مث تليها القطاعات املهمشة كامل13,72%الزراعة بنسبة 

وهي قطاعات ذات قدرة منخفضة على خلق مناصب عمل مقارنة مع القطاع الفالحي .  %0,68و

 . الذي سامهت ندرة اليد العاملة املؤهلة يف ختفيض حجم االستثمار فيه

ممول  19698بجند أيضا من اجلدول أعاله أن حجم املشاريع املمولة يف قطاع الزراعة تقدر  

، حيث قدر 2018من طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة إىل غاية السداسي األول من سنة 

من إمجايل املشاريع الفالحية املمولة من   %88.16ممول أي بنسبة  17366حجم املشاريع للذكور ب 

مولة لإلناث يف قطاع الزراعة طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، يف حني بلغت نسبة املشاريع امل

وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة املشاريع املمولة للذكور وهذا راجع  %11.83من طرف الصندوق ب 

لصعوبة البيئة واملناخ يف معظم املشاريع الفالحية واليت ال تتناسب وطبيعة املرأة واليت تواجه فيها صعوبة  

طموحات وتطلعات املرأة وتوجها�ا  يف جمال املشاريع  كبرية مقارنة بالذكور باإلضافة إىل ارتفاع

  .االستثمارية الصناعية واخلدماتية مقارنة باملشاريع ذات الطابع الفالحي
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  ANSEJ التمويل الفالحي عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -ثانيا

حدة البطالة يف أوساط إن اهلدف الرئيسي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هو التخفيض من 

  .الشباب، وذلك من خالل تشجيع هؤالء الشباب أصحاب املشاريع على إنشاء مؤسسات مصغرة

أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ): ANSEJ(تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 1

نصت  ، حيث1996سبتمرب 8املؤرخ يف  296-96مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ANSEJالشباب 

  :املادة األوىل من املرسوم صراحة على إنشاء الوكالة، وجاء فيها ما يلي

م، حتدث هيئة ذات 1996جوان  24املؤرخ يف 14-96من األمر  16عمال بأحكام املادة "

طابع خاص تسري عليها أحكام هذا املرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتدعى يف 

  3".الوكالة"صلب النص 

وتعرف بأ�ا هيئة وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وحدد مقر 

الوكالة  مبدينة اجلزائر العاصمة، وميكن نقله إىل أي مكان آخر من الرتاب الوطين مبرسوم تنفيذي يتخذ 

فرع جهوي أو حملي بناءا  بناءا على تقرير من الوزير املكلف بالتشغيل، كما ميكن للوكالة أن حتدث أي

  4.على تقرير من جملسها التوجيهي

لقد نصت املادة السادسة من املرسوم ): ANSEJ(مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 2

على األهداف واملهام املخولة للوكالة القيام �ا وعدلت هذه املهام مبوجب  296-96التنفيذي رقم 

  .    296-96ملؤرخ وهو املرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم املرسوم رقم ا 288-03املرسوم التنفيذي رقم 

  5:املهام التالية 296-96وقد أسندت الوكالة عند نشأ�ا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

  منح الدعم واملرافقة للشباب أصحاب املشاريع يف سبيل تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛ -

لوطين لدعم تشغيل الشباب السيما منها اإلعانات وختفيض التكفل بتسيري ختصيصات الصندوق ا -

 نسب الفوائد يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف حتت تصرفها؛

 تشجيع كل مبادرة من شأ�ا أن تؤدي إىل خلق منصب عمل دائم؛ -

الشروط اليت متابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع مع احلرص على احرتام بنود دفاتر  -

 تربطهم بالوكالة ومساعد�م عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بإجناز االستثمار؛

تشجيع كل أشكال األعمال والتدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب السيما من خالل برامج  -

 التكوين والتوظيف األوىل؛
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مات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلو  -

 والتنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطا�م؛

 حتدث بنكا للمشاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا؛ -

 تقدم االستشارة ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب وتعبئة القروض؛ -

 إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتطبيق خطة تقييم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف -

 التمويل ومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا؛

تربم إتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها يف أن تطلب حلساب  -

 .الوكالة إجناز برامج التكوين والتشغيل

 :أحسن وجه أن تقوم مبا يأيتكذلك ميكن للوكالة من أجل االضطالع مبهامها على  -

 تكلف من يقوم بإجناز دراسات اجلدوى بواسطة مكاتب الدراسات املتخصصة وحلساب ذوي املشاريع -

 االستثمارية بواسطة هياكل متخصصة؛

تنظم تدريب لتعليم الشباب ذوي املشاريع وجتديد معارفهم وتكوينهم يف تقنيات التسيري على أساس  -

  مع اهلياكل التكوينية؛ برامج خاصة يتم إعدادها

  .منح الدعم واملرافقة للشباب أصحاب املشاريع يف سبيل تطبيق مشاريعهم االستثمارية -

فتمثلت  288-03أما التعديالت اليت طرأت على مهام الوكالة واليت أوردها املرسوم التنفيذي رقم

دي إىل خلق منصب عمل تشجيع كل مبادرة من شأ�ا أن تؤ « تعديل البند الذي ينص على : أساسا يف

تشجيع كل شكل آخر من األعمال والتدابري الرامية إىل إحداث األنشطة "وعوضت مبا يلي» دائم

، وحيث كان يستفيد أصحاب املؤسسات املصغرة من املزايا واإلعانات اليت تقدمها الوكالة إال 6"وتوسيعها

رسوم التنفيذي اجلديد أصبح أصحاب مرة واحدة وهي يف حالة إنشاء املؤسسة املصغرة، ومع صدور امل

املؤسسات املصغرة يستفيدون من املزايا واإلعانات اليت تقدمها الوكالة سواء عند عملية إنشاء املؤسسات 

املصغرة أو عند أي عملية توسيع القدرة اإلنتاجية للمؤسسات املصغرة، وهذا ما سوف نالحظه بشيء من 

ؤسسات املصغرة واملزايا واإلعانات اليت تقدمها هلم، وقد كلف الوزير التفصيل يف عملية متويل الوكالة للم

املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع أنشطة الوكالة وتتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية واالستقالل 

  7.املايل

 31ة كان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب العديد من املشاريع املمنوحة منذ نشأ�ا إىل غاي 

  :متثل أبرزها يف اجلدول رقم اآليت 2018ديسمرب 
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  2018ديسمبر  31توزيع المشاريع الممنوحة حسب القطاع إلى غاية ): 02(الجدول رقم 
 النسبة إناث ذكور المشاريع الممولة قطاع النشاط

 %14,76 2579 52653 55232 الزراعة

 %11,43 7320 35452 42772 احلرف

 %8,85 744 32400 33144 األشغال العمومية

 %0,15 24 521 545 اهليدروليك

 %6,84 3655 21931 25586 الصناعة

 %2,59 165 9534 9699 الصيانة

 %0,3 16 1115 1131 الصيد

 %2,76 4662 5661 10323 املهن احلرة 

 %28,58 17563 89429 106992 اخلدمات 

 %3,58 389 12996 13385 النقل املربد

 %15.10 709 55821 56530 نقل البضائع 

 %5,07 481 18505 18986 نقل املسافرين

 %100 38307 335018 374325  ا�موع
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السابق حصيلة املشاريع املمنوحة من طرف الوكالة ) 02(تبني املعطيات الواردة يف اجلدول رقم 

، حيث بلغ إمجايل املشاريع املمنوحة 2018جوان  30الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ نشأ�ا إىل غاية

بعض ، تليها %14,76مشروع، كما تبني من خالل اجلدول أن الزراعة متول بنسبة  374325

وقطاع الصناعة بنسبة  %11,43القطاعات األخرى املدعومة بنسب متوسطة كقطاع احلرف بنسبة 

 %0,3، إال أن هناك قطاعات أخرى مهمشة كقطاع الصيد والصيانة على التوايل بنسبة 6,84%

 .%2,5و

ية لدعم يقدر جمموع املشاريع الزراعية املمولة من طرف الوكالة الوطن) 02(من خالل اجلدول رقم  

 %14.76مشروع  وذلك بنسبة  55232ب 2018جوان  30تشغيل الشباب منذ نشأ�ا إىل غاية

املمولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يف خمتلف القطاعات، حيث من إمجايل املشاريع 

بنسبة مشروع أي  52653قدر حجم املشاريع املمولة من طرف الوكالة يف جمال الزراعة للذكور ب

من  %4.66مشروع وهو مايعادل  2579يف حني بلغ حجم املشاريع املمولة لإلناث ب 95.33%

وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة  بنسبة  ANSEJإمجايل املشاريع املمولة يف القطاع الزراعي من وكالة 

اهتمامات املشاريع املمولة للذكور من طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة وذلك بسبب حتول 
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سنة يف  35الشباب حنو املشاريع الفالحية مقارنة باإلناث باإلضافة إىل عامل السن الذي يعترب حمدود ب 

  . CNACسنة وأكثر بالنسبة ألصحاب املشاريع املؤهلة للتمويل من طرف وكالة  50حني يصل إىل 

  ANGEMالتمويل الفالحي عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -ثالثا

تزايد اهتمام دول العامل الثالث يف اآلونة األخرية باملؤسسات املصغرة، واليت تعترب ركيزة أساسية من 

  .أجل حتريك عجلة التنمية وبذلك بناء اقتصاديات قوية حتميها من خمتلف املخاطر

جانفي  22 املؤرخ يف 14-04مت إنشاء الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم : نشأة الوكالة ومهامها - 1

، وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، توضع حتت سلطة 2004

  8.رئيس احلكومة، ويتوىل الوزير األول املكلف بالتشغيل واملتابعة العملية �مل نشاطها

 9:تضطلع الوكالة باالتصال مع املؤسسات واهليئات املعنية باملهام اآلتية

  از القرض املصغر وفقا للتشريع والتنظيم املعمول يهما؛تسيري جه -

 تدعم املستفيدين وتقدم هلم االستشارة وترافقهم يف تنفيذ أنشطتهم؛ -

 متنح قروض بدون مكافأة؛ -

تبلغ املستفيدين أصحاب املشاريع املؤهلة للجهاز مبختلف اإلعانات اليت متنح هلم، واليت تربطهم بالوكالة  -

ة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بتنفيذ مشاريع و�ذه الصفة تكلف الوكالة على ومساعد�م عند احلاج

اخلصوص كإنشاء قاعدة للمعطيات حول األنشطة واملستفيدين من اجلهاز، وتقدمي االستشارة واملساعدة 

للمستفيدين من جهاز القرض املصغر يف مسار الرتكيب املايل ورصد القروض، وكذلك تقيم عالقات 

صلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتنفيذ خطة التمويل ومتابعة إجناز متوا

املشاريع واستغالهلا واملشاركة يف حتصيل الديون غري املسددة يف آجاهلا، باإلضافة إىل إبرام اتفاقيات مع كل 

حسني ومرافقة املستفيدين من جهاز القرض هيئة أو منظمة يكون هدفها حتقيق عمليات اإلعالم، واليت الت

 .املصغر يف إطار أنشطتهم وذلك حلساب الوكالة

حققت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مجلة من اإلجنازات اهلامة : حصيلة إنجازات الوكالة - 2

أمهها عدد القروض املصغرة املمنوحة واليت قدرت ب  2018ديسمرب  31منذ نشأ�ا إىل غاية 

 :قرض يتوزع على اجلنسني تتمثل هذه احلصيلة فيما يلي 877526

تتوزع القروض املمنوحة من طرف الوكالة : توزيع القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط -2-1

  :يبني هذا التوزيع) 03(الوطنية لتسيري القرض املصغر حسب سبعة قطاعات رئيسية واجلدول رقم 
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 31مجلة من اإلجنازات اهلامة منذ نشأ�ا اىل غاية حققت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

قرض تتوزع القروض  877526أمهها عدد القروض املصغرة املمنوحة واليت قدرت ب  2018ديسمرب 

 :10يبني هذا التوزيع) 03(املمنوحة من طرف الوكالة حسب سبعة قطاعات رئيسية واجلدول رقم 

  2018ديسمبر  31قطاع النشاط الى غاية  توزيع القروض الممنوحة حسب): 03(الجدول رقم 
 %النسبة عدد القروض الممنوحة قطاع النشاط

 13,75% 120630 الفالحة 

 39,39% 345701 الصناعات الصغرية

 8,56% 75141 البناء واألشغال العمومية 

 20,14% 176702 اخلدمات 

 17,63% 154705 الصناعات التقليدية

 0,44% 3827 التجارة 

 0,09% 820 د البحري الصي

 100% 877526 ا�موع

 //Http: املوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، على الرابط اإللكرتوين معطيات من: المصدر
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نية لتسيري القرض املصغر السابق حصيلة الوكالة الوط) 03(تبني املعطيات الواردة يف اجلدول رقم   

قرض، كما  877526، حيث بلغ عدد القروض املمنوحة 2018ديسمرب  31منذ نشأ�ا إىل غاية 

يتبني من اجلدول أن هناك قطاعات أقل شأنا من سابقتها كقطاع الفالحة وقطاع البناء واألشغال العمومية 

 وهي تواليا، %17,63و %8,56و  %13,75وقطاع الصناعات التقليدية واليت قدرت نسبهم ب 

 مولت أ�ا غري املصغرة القروض طريق عن الفالحية التنمية تطوير يف الوكالة توجه تعكس معتربة نسبة

 متويال يتطلب اليت الفالحي القطاع من أكثر الصغرية الصناعات والنقل احلرفية الصناعات كبري  بشكل

طاعات شبه مهملة كقطاع التجارة والصيد البحري إال أن هناك بعض الق.األخرى القطاعات من أكرب

 . تواليا من إمجايل القروض املمنوحة %0,09و %0,44واليت قدرت نسبهم ب 

الوكالة الوطنية لتسيري القرض  طرف من املمنوحة القروض عدد أن أعاله اجلدول من يتضح  

مشروع وهو  120630ب يف جمال الزراعة يقدر  2018ديسمرب  31املصغر منذ نشأ�ا إىل غاية 

من إمجايل القروض املمنوحة من طرف الوكالة يف خمتلف القطاعات وهي نسبة  %13.75مايعادل 

مقبولة مقارنة بقطاعات أخرى كقطاع الصيد البحري وذلك راجع لنجاح املشاريع املصغرة يف جمال يف 

نحل، وإنتاج البذور وإقامة مشاتل القطاع الفالحي يف السنوات األخرية خاصة يف جمال تربية املواشي وال

  . الزهور ونباتات الزينة
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  ANDIالتمويل الفالحي عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -رابعا

يف إطار دعم اإلستثمار والنهوض باالقتصاد الوطين قامت احلكومة اجلزائرية بإنشاء الوكالة الوطنية  

  .الستثمار احمللي وتدعيم األنشطة املنشأة من طرف البطالنيلتطوير االستثمار، وذلك من أجل ترقية ا

مبقتضى األمر الرئاسي ) ANDI(مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: نشأة الوكالة ومهامها - 1

واملتعلق بتطوير االستثمار، حيث كانت تدعى سابقا وكالة  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01رقم 

، والوكالة الوطنية لدعم االستثمار 2001إىل غاية  1993، من APSIستثمار ترقية ودعم ومتابعة اال

 .هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

تعىن الوكالة خبدمة املستثمرين الوطنيني واألجانب، حيث تعترب مبثابة األداة األساسية للتعريف 

والرتويج هلا واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة، حيث  بفرص االستثمار القائمة

 11:تتوىل يف جمال االستثمارات، واالتصال مع اإلدارات واهليئات، املعنية باملهام اآلتية

 ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتطويرها ومتابعتها؛ -

 تعليمهم ومساعد�م يف إطار تنفيذ مشاريع االستثمارات؛استقبال املستثمرين املقيمني والغري املقيمني و  -

 تسهيل استيفاء اإلجراءات التأسيسية عند إنشاء املؤسسات وإجناز املشاريع من خالل الشباك الوحيد؛ -

 منح املزايا املرتبطة باالستثمار يف إطار الرتتيب املعمول به؛ -

 ا خالل مرحلة اإلعفاء؛التأكد من احرتام املستثمرين لاللتزامات اليت تعهدوا � -

 تسيري صندوق دعم االستثمار؛  -

حتديد فرص االستثمار وتكوين بنك للمعطيات االقتصادية والذي يوضع حتت تصرف أصحاب  -

 املشاريع؛

العمل بالتعرف األحسن على فرص االستثمار، ونشرها  جتميع كل الوثائق الضرورية اليت تسمح ألوساط -

 ل املعطيات؛ عرب أنسب وسائل اإلعالم وتباد

 حتديد العراقيل والضغوط اليت تعيق إجناز االستثمارات، واقرتاح التدابري التنظيمية والقانونية ملعاجلتها؛ -

 تشكيل جمموعات من اخلرباء ملعاجلة مسائل خاصة مرتبطة االستثمار؛ -

 تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط حمتواها �دف الوكالة؛  -

 ن مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرها؛ إقامة عالقات تعاو  -

 . استغالل كل الدراسات واملعلومات املتصلة �دفها واملتعلقة بالتجارب املماثلة يف البلدان األخرى -
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حققت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مجلة من اإلجنازات من بداية سنة : حصيلة إنجازات الوكالة -2

قرض �اية  2027ا عدد املشاريع املصرح �ا واليت قدرت بـــــأمهه 2018جوان  30إىل غاية  2017

، تنقسم املشاريع الصرح �ا من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب 2018السداسي األول من سنة 

ستة قطاعات خمتلفة، ختتلف أمهيتها من قطاع إىل آخر، حيث أن هذه املشاريع خلقت العديد من مناصب 

يف إطار دعم االستثمار والنهوض باالقتصاد الوطين قامت احلكومة اجلزائرية بإنشاء  ل قطاعالشغل حسب ك

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وذلك من أجل ترقية اإلستثمار احمللي وتدعيم األنشطة املنشأة من طرف 

املؤرخ  03-01رئاسي رقم مبقتضى األمر ال) ANDI(مت إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. البطالني

واملتعلق بتطوير االستثمار، حيث كانت تدعى سابقا وكالة ترقية ودعم ومتابعة  2001أوت  20يف 

، والوكالة الوطنية لدعم اإلستثمار هي مؤسسة عمومية 2001إىل غاية  1993، من APSIاالستثمار 

تعىن الوكالة خبدمة املستثمرين الوطنيني . ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

واألجانب، حيث تعترب مبثابة األداة األساسية للتعريف بفرص اإلستثمار القائمة والرتويج هلا واستقطاب رؤوس 

األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة، حققت الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار مجلة من اإلجنازات من بداية 

قرض �اية  2027أمهها عدد املشاريع املصرح �ا واليت قدرت بـــــ 2018جوان  30 غاية إىل 2017سنة 

، تنقسم املشاريع الصرح �ا من قبل الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار حسب 2018السداسي األول من سنة 

ديد من مناصب ستة قطاعات خمتلفة، ختتلف أمهيتها من قطاع إىل آخر، حيث أن هذه املشاريع خلقت الع

  :التايل يوضح ذلك) 04(الشغل حسب كل قطاع، واجلدول رقم 

توزيع المشاريع المصرح بها على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار حسب قطاعات النشاط إلى ): 04(الجدول رقم 

  2018جوان  30غاية 
 المجموع اعةالزر  الصحة السياحة الخدمات الصناعة األشغال العمومية قطاع النشاط 

 S1/2017 364 1298 322 205 108 94 2916 املشاريع املصرح �ا

S1/2018 408 1179 162 113 63 102 2027 

 S1/2018 %20,13 58,16 % %7,99 5,57% 3 ;13% 5,03% 100%النسبة 

 S1/2018 %12,09 9,17-% 49,69-% 44,88-% 41,67-% 8,51% 30,49%التطور في 

 S1/2017 39467 794139 126099 232442 28863 20079 1283487 ون دجالقيمة بامللي

S1/2018 53566 481294 203686 51224 38441 19904 848114 

 S1/2018 6,32% 56,75% 24,02% 6,04% 4,53% 2,35% 100%النسبة 

 S1/2018 5884 59923 2744 12573 2479 2158 94888 مناصب الشغل

 5175 46636 10427 6244 3015 2339 73836 

 S1/2018 7,01% 63,16% 14,12% 8,46% 4,08% 3,17% 100%النسبة

 //Http :املوقع الرمسي لوزارة الصناعة واملناجم، على الرابط اإللكرتوين من 33:النشرية االقتصادية رقم: المصدر

www.mdipi.gov.dz,  
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ة املشاريع االستثمارية املصرح �ا على السابق حصيل) 04(تبني املعطيات الواردة يف اجلدول رقم 

حيث بلغ  2018جوان  30إىل غاية  2017مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من بداية سنة 

مليون دينار جزائري، كما  848114مشروع حبجم استثمار إمجايل قدر ب  2027عددها اإلمجايل 

، %5,57نت تنحصر يف قطاع السياحة بنسبة يتبني من خالل اجلدول أن املشاريع ضئيلة الدعم فكا

  .%5,03، وأخريا قطاع الزراعة بنسبة %3,31وقطاع الصحة بنسبة 

حصيلة املشاريع االستثمارية املصرح �ا على مستوى الوكالة ) 04(يتبني من خالل اجلدول رقم

دد املشاريع ، حيث قدر ع2018جوان  30إىل غاية  2017الوطنية لتطوير االستثمار من بداية سنة 

يف  %5.03مشروع ممول أي بنسبة  2027مشروع من إمجايل  102الصرح �ا يف جمال الزراعة ب 

منصب شغل أي بنسبة  2158حني يبلغ حجم املشاريع املمولة يف قطاع الزراعة والذي أدى إىل خلق 

املتوسطة االستثمار مما يدل على تشجيع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار املؤسسات الصغرية و  3.17%

يف القطاع الفالحي ملا له من تأثري إجيايب يف تنمية املناطق الريفية وخلق مناصب شغل والتخفيف من حدة 

  .البطالة وبالتايل حتقيق تنمية اقتصادية شاملة

  FGARالتمويل الفالحي عن طريق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -خامسا

نشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشكل كان انطلقت فكرة إ

مطروحا هو مشكل الضمانات مع البنوك، وهذا املشكل عرقل الكثري من املستثمرين الذين يرتاجعون 

  . خلوفهم من خسار�م يف مشروعهم وكذا الضمانات املقدمة

صغرية واملتوسطة وفق املرسوم مت إنشاء صندوق القروض للمؤسسات ال: نشأة ومهام الصندوق - 1

، واملتضمن 2002نوفمرب  11املوافق لــــ  1423رمضان عام  06املؤرخ يف  373-02التنفيذي رقم 

 1442رمضان  17املؤرخ يف  18- 01من القانون رقم  14قانونه األساسي وتطبيق ألحكام املادة 

وق ضمان القروض للمؤسسات تنشأ مؤسسة عمومية تسمى صند"  2001ديسمرب  12املوافق لـــــ

  12".الصندوق"وتدعى يف صلب النص " الصغرية واملتوسطة

  : ويتوىل الصندوق املهام التالية     

  إنشاء املؤسسات؛  -

  حتديد التجهيزات؛ -

  توسيع املؤسسة؛ -

  أخذ مسامهات؛ -
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  تسيري املوارد املوضوعة حتت تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما؛ -

  شاريع والضمانات املطلوبة؛إقرار أهلية امل -

  التكفل مبتابعة عمليات حتصيل املستحقات املتنازع عليها؛  -

  متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق؛ -

تلقي بصفة دورية معلومات عن التزام البنوك واملؤسسات املالية اليت متت تغطيتها بضمانه، ويف هذا  -

  ورية ويتخذ أي قرار يف مصلحة الصندوق؛ اإلطار ميكنه أن يكلب أي وثيقة يراها ضر 

  ضمان متابعة الربامج اليت تضمنها اهليئات الدولية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -

  ضمان االستشارة واملساعدة التقنية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من ضمان الصندوق -

 13:يكلف الصندوق مبا يلي زيادة على املهام املذكورة يف املادة أعاله،

ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة البنوك واملؤسسات  -

  املالية؛

القيام بكل مشروع شراكة مع املؤسسات اليت تنشط يف إطار ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

  وتطويرها؛ 

نح ضمان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمان متابعة املخاطر النامجة عن م -

  وتسليم شهادات الضمان اخلاصة بالتمويل؛

 اختاذ كل التدابري والتحريات املعلقة بتقييم أنظمة الضمان املوضوعة؛ -

  إعادة إتقاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية؛ -

رتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتدعيمها القيم بكل عمل يهدف إىل املصادقة على التدابري املتعلقة ب -

  .يف إطار ضمان االستثمارات

لقد حقق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العديد  :حصيلة إنجازات الوكالة - 2

، وميكن إجياز أهم هذه اإلجنازات يف اجلدول رقم 2018جوان  30من اإلجنازات اهلامة منذ نشأته إىل 

 :  اآليت) 05(
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  2018جوان  30توزيع المشاريع المصرح بها من طرف الوكالة حسب طبيعة النشاط إلى غاية  ): 05(الجدول رقم 

عدد  النسبة مقدار الضمان النسبة عدد المشاريع قطاع النشاط

 الوظائف

 النسبة

 %19 3521 %13 8.657.174.140 %19 213 الصناعة 

 %03 651 %02 1.486.413.600 %06 69 األشغال العمومية

 %58 10948 %65 43.316.887.954 %51 577 الزراعة والصيد

 %05 961 %05 3.061.552.440 %05 57 الصحة

 %15 2811 %15 9.908.624.492 %19 209 الخدمات

 %100 18892 %100 66.430.652.626 %100 1125 المجموع

: زارة الصناعة واملناجم، على الرابط اإللكرتويناملوقع الرمسي لو  من 33: النشرية االقتصادية رقم: المصدر

www.mdipi.gov.dzHttp// 

والذي ميثل توزيع املشاريع املصرح �ا من طرف وكالة صندوق ) 05(من خالل اجلدول رقم 

ليت وفر�ا هذه ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع النشاط وعدد الوظائف ا

قرض يرتكز أغلبيتها يف قطاع الزراعة والصيد  1125املشاريع، يتضح أن عدد القروض املصرح �ا قد بلغ 

، وهناك قطاعات أقل شأنا %19، يليها قطاع اخلدمات والصناعة على التوايل بنفس النسبة %51بنسبة 

 .%6و %5من سابقا�ا كاألشغال العمومية والصحة على التوايل بنسبة 

والذي يبني توزيع املشاريع املصرح �ا من طرف وكالة صندوق ) 05(يتضح من اجلدول رقم 

ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاع النشاط وعدد الوظائف اليت وفر�ا هذه 

، أن عدد املشاريع املمولة من طرف صندوق ضمان 2018جوان  30املشاريع منذ نشأ�ا إىل غاية

من إمجايل املشاريع املمولة  %51مشروع أي بنسبة  577قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ب ال

من طرف الوكالة يف خمتلف القطاعات مما أدى إىل ارتفاع حجم الضمان بالوكالة للمشاريع الزراعة والصيد 

راجع مقارنة حبجم الضمانات يف القطاعات املمولة األخرى وهذا  43.316.887.954البحري ب

لنجاح املشاريع االستثمارية يف القطاع الفالحي نتيجة لزيادة الوعي واإلرشاد الفالحي من طرف الوكالة 

  .عن طريق مراكز التكوين والتوعية يف العديد من مناطق الوطن خاصة يف مناطق اجلنوب

  

  خاتمة

اتيجية واحلساسة من خالل ماسبق ميكن القول أن القطاع الفالحي يعد من أهم القطاعات اإلسرت  

يف االقتصاد الوطين وذلك ملا يلعبه من دور حيوي وفعال وأيضا لعالقته املباشرة مع خمتلف القطاعات يف 

الدولة لذا قامت اجلزائر بالعمل على ترقية هذا القطاع والنهوض به يف ظل التغريات االقتصادية الوطنية 



 ))AANNDDII  --  FFGGAARR  --  CCNNAACC--    AANNSSEEJJ--  AANNGGEEMM((  القطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعمالقطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعم  واقع متويلواقع متويل  

313 

تفعيل املوارد القادرة بالنهوض بالفالحة الوطنية وترشيد ل والدولية اليت تواجهها بأبعادها املختلفة، من خال

استعماهلا اعتمادا على جمموعة من الربامج واخلطط اإلسرتاتيجية لضمان خلق اقتصاد جديد  بعيدا عن 

  .البرتول

  :من خالل ماسبق ميكن عرض النتائج التالية :نتائج الدراسة -أوال

 التنمية االقتصادية من خالل استخدام املوارد املتاحة يعد القطاع الفالحي أحد أهم األقطاب يف -

وحتقيق االكتفاء الذايت وتنمية املناطق الريفية وتنويع الصادرات، لذا قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات  

  . االقتصادية واإلجراءات والسياسات الفاعلة للنهوض �ذا القطاع يف اجلزائر

عديد من وكاالت وهيئات الدعم لتمويل ودعم املشاريع االستثمارية يف بالرغم من استحداث اجلزائر لل -

لكن يبقى التمويل من املشاكل األساسية اليت تواجه  إنشاء أو توسيع هذه املؤسسات، ا�ال الفالحي 

حيث تفتقد يف معظمها إىل الضمانات الالزمة حىت تتحصل على قروض من مصادر التمويل اخلارجي مبا 

  .كفيها البنو 

يلعب املناخ السياسي واستمرار وجود الدولة الريعية دورا هاما يف عرقلة التنمية الفالحية، باإلضافة إىل  -

  .اجلمود اإلداري والبريوقراطي الذي يصنف ضمن املشاكل املرتاكمة اليت يعرفها القطاع منذ االستقالل

 -ANDI – FGAR - CNAC-  ANSEJ(بالرغم من تقدمي خمتلف الوكاالت  -

ANGEM ( للدعم والتمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاريع املصغرة يف جمال القطاع

الفالحي أال أن مسامهتها يف خلق مناصب شغل وحتقيق تنمية اقتصادية مل حيقق النتائج املرجوة بسبب 

  .ضعف الرقابة على الربامج الداعمة واملبالغ املقدمة للدعم الفالحي

  :من خالل النتائج السابقة ميكن ذكر بعض التوصيات  هلذه الدراسة كمايلي :الدراسةتوصيات  -ثانيا

برامج ومراكز توعية وتأهيل وتشجيعهم على خدمة القطاع الفالحي واالعتماد على ضرورة إقامة  -

  .اإلرشاد الفالحي من خالل وسائل اإلعالن املكتوبة واملرئية لتحسني املنتوج الفالحي

تقوية ومساعدة القطاع الفالحي واحلفاظ عليه وحماولة إدماجه باالقتصاد الوطين من خالل العمل على  -

  .إنشاء املؤسسات الفالحية يف املناطق املختلفة خاصة الريفية منها

ضرورة توفري التمويل الالزم ألصحاب املشاريع الفالحية  والفالحني بصفة عامة من قبل البنوك   -

اع وإعطائهم األولوية يف ذلك، من حالل دراسة طلبات القروض املقدمة وعدم واهليئات الداعمة للقط

  .إمهال هذه امللفات
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ضرورة إعطاء األولوية للقطاع الفالحي باجلزائر كقطاع إسرتاتيجي والعمل على دعمه مبختلف الوسائل  -

  .وحتويله إىل قطاع أساسي وفعال يف حتقيق التنمية االقتصادية

امة هيئات خاصة باملتابعة امليدانية لالستثمارات الفالحية واإلشراف وتقدمي التوجيه  العمل على إق   -

  .الفالحي الالزم لضمان حتقيق تنمية متوازنة بني نوعية املشاريع االقتصادية يف اجلزائر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))AANNDDII  --  FFGGAARR  --  CCNNAACC--    AANNSSEEJJ--  AANNGGEEMM((  القطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعمالقطاع الفالحي يف اجلزائر من خالل هيئات الدعم  واقع متويلواقع متويل  

315 

  :اإلحاالت والهوامش
                                                           

ن القانون يتضم، 1994جويلية  06املؤرخ يف  188- 94من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  -  1

  .06: ، ص44العدد  األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الجريدة الرسمية،
، اجلريدة الرمسية، 1994جويلية  06املؤرخ يف  188-94من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  - 2

 .06: ، صمرجع سابق، 44العدد 
إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل يتضمن ، 296 - 96من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  -  3

، 1996سبتمرب  11، الصادرة يف 52، العدد الشباب وتحديد قانونها األساسي، الجريدة الرسمية

  .12: ص
: ، صمرجع سابق، 52، اجلريدة الرمسية، العدد 296- 96املرسوم التنفيذي رقم  من 02املادة  -  4

12. 
: ، صمرجع سابق، 52، اجلريدة الرمسية، العدد 296- 96املرسوم التنفيذي رقم  من 06املادة  -  5

12 -13.  
 ،296-96المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ، 288-03من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  - 6

 .06: ، ص2003سبتمرب  10، الصادرة يف 54، العدد الجريدة الرسمية
، مرجع سابق، 52ة الرمسية، العدد ، اجلريد296-96من املرسوم التنفيذي رقم  04،03املادة  - 7

 .12: ص
يتضمن ، 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04من املرسوم التنفيذي رقم 03،02،01املواد  - 8

، العدد الجريدة الرسمية، إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرص المصغر وتحديد قانونها األساسي

  .08: ، ص2004جانفي  25، الصادر بتاريخ 06
الجريدة ، 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04من املرسوم التنفيذي رقم  05دة املا - 9

 .09-08: ، مرجع سابق، ص ص06،العدد الرسمية
يتضمن ، 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04من املرسوم التنفيذي رقم 03،02،01املواد  - 10

، العدد الجريدة الرسمية، إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرص المصغر وتحديد قانونها األساسي

 .08: ، ص2004جانفي  25، الصادر بتاريخ 06
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يتضمن صالحيات الوكالة ، 2001سبتمرب  24املؤرخ يف  282-01املرسوم التنفيذي رقم  -  11

 26، الصادرة بتاريخ 55، العدد الوطنية لتطوير اإلستثمار وتنظيمها وتسييرها، الجريدة الرسمية

  .09-08: ، ص ص2001سبتمرب 
يتضمن إنشاء ، 2002نوفمرب  11املؤرخ يف  373-02من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة  - 12

، الصادر 74العدد  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية،

  .13: ، ص2002نوفمري  13بتاريخ 
، اجلريدة الرمسية، 2002رب نوفم 11املؤرخ يف  373-02من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  - 13

 .14: ، صمرجع سابق، 74العدد 
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 إستخدام التكنولوجيا احلديثة يف القطاع الفالحيإستخدام التكنولوجيا احلديثة يف القطاع الفالحي: : احملور الثالثاحملور الثالث

  332929  --  331717ص  ص  . . صص                                                  

  ::امللتقى العلمي الوطين حولامللتقى العلمي الوطين حولأوراق وحبوث أوراق وحبوث 

  ""جلزائر، الواقع واآلفاقجلزائر، الواقع واآلفاقيف ايف ا  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

 

 

  التكنولوجيا الحديثة  كمحرك فاعل لتحقيق تنمية زراعية مستدامة بالجزائر

  mbadis.badis@yahoo.com، )اجلزائر(البويرة جامعة ، رزيق حنان

 rezighanane18@gmail.com، )اجلزائر(البويرة جامعة ، باديس نعيمة 

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

يعاين قطاع الزراعة باجلزائر عدة مشاكل ومعوقات حتول دون تطوره وإصالحه بالشكل األمثل  

رغم توفره على عدة ركائز ودعائم تساهم يف حتقيق �ضة نوعية له، وجند ارتفاع لقيمة الواردات الزراعية 

لقطاع من خالل األخذ مبفاهيم وفلسفة من ناحية املواد األولية أو الغذائية، األمر الذي يتطلب تفعيل ا

التنمية املستدامة اليت تعمل على تعظيم اإلنتاج وتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية لألجيال، من ناحية 

نوعية وجودة املنتجات الزراعية واملتطلبات الصحة البشرية واحليوانية، وذلك من خالل توفري كل مقومات 

  .امة وعلى رأسها االهتمام باجلانب التكنولوجي بالقطاعحتقيق تنمية زراعية مستد

  .التكنولوجيا احلديثة، التنمية املستدامة، التنمية الزراعية املستدامة :الكلمات المفتاحية

Résumé :  

Le secteur agricole en Algérie souffre de plusieurs problèmes et 
obstacles qui empêchent son développement et une réforme optimale 
malgré sa disponibilité sur plusieurs piliers et supports qui contribuent à 
réaliser une renaissance qualitative pour lui, et nous constatons une 
augmentation de la valeur des importations agricoles en termes de matières 
premières ou de denrées alimentaires, ce qui nécessite d'activer le secteur 
par l'introduction de concepts et de philosophie de développement durable 
Cela fonctionne pour maximiser la production et répondre aux besoins 
actuels et futurs des générations, en termes de qualité et de qualité des 
produits agricoles et des exigences de santé humaine et animale, en 
fournissant tous les ingrédients pour parvenir à un développement agricole 
durable, au premier rang desquels figure l'aspect technologique Secteur. 
les mots clés: La nouvelle technologie, Le développement durable, 
Développement agricole durable. 
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  :مقدمة

مــن املســلم بــه اليــوم غــزو التكنولوجيــا مجيــع جمــاالت احليــاة فمــع التطــور الكبــري الــذي يشــهده العــامل 

والوترية املتسارعة لالبتكارات واالخرتاعات املتجددة يوما بعد يوم يف مجيع ا�ـاالت أصـبح مـن البـديهي أن 

البشـــرية مبـــا فيهـــا النشـــاط الزراعـــي أو  وأدوا�ـــا يف شـــىت جوانـــب األنشـــطة نـــرى التكنولوجيـــا تبســـط تفرعا�ـــا

القطــاع الفالحــي ككــل، واجلزائــر كغريهــا مــن دول العــامل تســعى اىل تطــوير قــدرا�ا الفالحيــة والزراعيــة عــن 

  .للوصول اىل التنمية الزراعية املستدامة طريق البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيات املتاحة هلذا القطاع

  :إشكالية الدراسة

لعائــد الزراعــي او املنتــوج الفالحــي مبــدى اســتغالل واســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة متاشــيا مــع يتــأثر ا

العصـر احلــديث عصــر التكنولوجيــا ملــا تســهله مــن عمليــات زراعيــة واســتغالال أمثــل لألراضــي اخلصــبة او رمبــا 

ا هــــو دور مـــ: اســـتغالل حـــىت تلــــك الغـــري صـــاحلة باستصــــالحها تكنولوجيـــا ومنــــه تكـــون اشـــكالية الدراســــة

  التكنولوجيا يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة؟

وينـــدرج حتـــت هـــذه اإلشـــكالية تســـاؤالت فرعيـــة البـــد مـــن املـــرور لإلجابـــة عليهـــا للتوصـــل اىل      

  :اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية وهي

 ماهي التكنولوجيا الزراعية وماهي أهدافها؟ 

 ؟ما هو مفهوم التنمية الزراعية املستدامة 

 ما هو موقع اجلزائر من التكنولوجيا الزراعية العاملية وما مدى استغالهلا يف الزراعة اجلزائرية؟ 

  :أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية موضوع التنمية الزراعية املستدامة، وكيفيـة حتقيقهـا بالقطـاع الزراعـي 

التنميــــة الزراعيــــة املســــتدامة، وبــــاألخص دور يف اجلزائــــر، وهــــذا مــــن خــــالل الرتكيــــز علــــى مقومــــات ودعــــائم 

 .التكنولوجيا احلديثة وتطبيقها يف ذلك، إضافة إىل مجلة الركائز األخرى

   :أهداف الدراسة

�ـدف هــذه الدراســة إىل التعريــف بالتكنولوجيــا احلديثــة وخمتلــف مفاهيمهــا، إىل جانــب تأثريهــا علــى 

مســتدامة للقطــاع، وقــد مت التعــرف علــى مفهــوم التنميــة  قطــاع الزراعــة مــن خــالل مســامهتها يف حتقيــق تنميــة

الزراعيـــة املســـتدامة أهـــدافها ومقوما�ـــا، والرتكيـــز علـــى أمهيـــة اعتمـــاد التكنولوجيـــا احلديثـــة يف الزراعـــة بـــاجلزائر 

  .واملشاكل واملعوقات اليت حتول دون مواكبة التكنولوجيا احلديثة ودجمها يف الزراعة باجلزائر
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 اإلجابـــة عـــن اإلشـــكالية والتســـاؤالت الفرعيـــة وحتقيـــق اهلـــدف مـــن الدراســـة قمنـــا وللوصـــول اىل     

  :بتقسيم الدراسة اىل ثالث عناوين رئيسية هي

 التكنولوجيا الزراعية: أوال.  

 أحدث تقنيات الزراعة احلديثة: ثانيا.  

 باجلزائر املستدامة الزراعية التنمية: ثالثا.  

  التكنولوجيا الزراعية: أوال

منـد القـدمي هـي اليـوم أحـد أهـم القطاعـات الـيت  االنسانباإلضافة اىل ا�ا اول نشاط قام به الزراعة 

يقــاس �ـــا تطـــور الشـــعوب فهـــي تعـــرب عـــن رفاهيـــة االنســان بعـــد حتقيقـــه االمـــن الغـــذائي وهـــي بالتأكيـــد مـــن 

  .األنشطة اليت تأثرت بالتطور العلمي والتكنولوجيا احلديثة

 :تعريف التكنولوجيا الزراعية .1

خــــالل الرتمجــــة احلرفيــــة للكلمــــة والرجــــوع اىل أصــــوهلا درج الكثــــريون علــــى تعريــــف التكنولوجيــــا مــــن 

الالتينيــة وهكــذا فــان معــاجم اللغــة تقــول ان كلمــة تكنيــك تعــين أســلوب أداء املهنــة وتكنولوجيــا تغــين العلــم 

الرامــي الســتخدام الــذي يــدرس تلــك املهــن أو الصــنائع، وهكــذا فــان التكنولوجيــا هــي ذلــك اجلهــد املــنظم 

  .1نتائج البحث العلمي يف تطوير أساليب أداء العمليات االنتاجية

وتعــرف املؤسســة الربيطانيــة الشــهرية بريتانيكــا التكنولوجيــا الزراعيــة بأ�ــا تطبيــق األدوات التكنولوجيــة 

  .2احلديثة يف التحكم يف عمليات النمو واإلنتاج النبايت واحليواين

كلمـــة تكنولوجيـــا مفهـــوم حـــديث أكثـــر مشـــوال فهـــي جممـــوع الوســـائل الـــيت مـــع مـــرور الوقـــت أصـــبح ل

يســتخدمها االنســان لبســط ســلطته علــى البيئــة احمليطــة بــه لتطويــع مافيهــا مــن مــواد وطاقــة خلدمتــه واشــباع 

احتياجاته املتمثلة يف الغذاء والكساء وجمموع السـبل الـيت تـوفر لـه حيـاة رغـدة متحضـرة أمنـة، هـذه الوسـائل 

لى معارف وأدوات وجمموعة املعارف واملهـارات الالزمـة لتحقيـق اجنـاز معـني تشـكل أسـس وقواعـد تشمل ع

  .3التكنولوجيا

ك التكنولوجيـات املوجهـة لقطـاع الزراعـة فـاجلرار بالنسبة للتكنولوجيا الزراعية انطالقـا مماسـبق هـي تلـ

ارف ومهـــارات وأيضـــا آالت مـــثال يعتـــرب يف حـــد ذاتـــه اجنـــاز التكنولوجيـــا فقـــد اســـتخدمت يف صـــناعته معـــ

وأدوات وهـــو يف نفـــس الوقـــت أداة فالنســـان يســـتخدمه يف حتقيـــق اجنـــاز تكنولـــوجي آخـــر هـــو اعـــداد و�يئـــة 

  .األرض للزراعة يف وقت قصري
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 :أسس وقواعد التكنولوجيا الزراعية .2

يعطــي للوصــول اىل حتقيــق اإلجنــاز املطلــوب والــذي  متتاليــةمتــر العمليــة التكنولوجيــا بــأربع خطــوات 

  :املعىن املوضوعي لكلمة تكنولوجياللعملية 

يقصد بالبحث ذلك النشاط اإلبداعي الذي يتم على أساس قواعد علمية �ـدف : البحث العلمي. 1.2

وتشــمل .4زيــادة خمــزون املعرفــة واســتخدامها يف تطبيقــات جديــدة يف النشــاط اإلنتــاجي وحتقيــق عائــد جمــزي

ية عن املشكلة على سبيل املثال يف حالة استصالح واستزراع كساحة البحوث اهلادفة توفري معلومات أساس

من األرض جيب اوال تـوفري معلومـات أساسـية عـن العوامـل الـيت تـؤدي اىل ملوحـة أو قلويـة الرتبـة مثـل حركـة 

وهكـذا فـان البحـث العلمـي هـو احلصـول علـى معلومـات ... املاء يف الرتبة وطبيعـة الرتبـة وتركيبهـا ومكونا�ـا

  .ارف تشكل األساس السليم للعملية التكنولوجياومع

وهـي اخلطـوة الثانيـة باجتـاه التكنولوجيـا املقصـود �ـا وضـع املعـارف واملعلومـات املكتسـبة مـن  :التطوير.2.2

ــــة  البحــــث العلمــــي مــــع االســــتعانة بــــاألدوات املناســــبة يف صــــورة جمســــدة مثــــل ممارســــة تنفيــــذ خطــــة متكامل

  .5و الرتبة الفعلية لصنف القمح العايل الغلة واحلصول على بذورهالستصالح واستزراع األراضي أ

وهي بداية املمارسة الفعلية ملا توصل اليه التطـوير عـن طريـق تلـك الوسـائل الكفيلـة  : التبني واالقرار.3.2

  .بتحقيق املطلوب منها ونشر الوعي بشأ�ا لدى الفالحني للحصول على أكرب فائدة ممكنة

و اجــراء التعــديالت الالزمــة علــى مشــروع البحــث مبــا يتوافــق مــع الظــروف والواقــع ومبــا وهــ : التكييــف.4.2

وهـذه التعـديالت أو التصـحيحات الـيت تظهـر احلاجـة . يتناسب معها للوصول اىل اجناز اهلدف من البحـث

ىل تعزيـز اليها واليت تنبثق إما مـن خـالل ممارسـة اإلنتـاج أو مـن حبـوث ميدانيـة جديـدة والـيت يـؤدي تطبيقهـا ا

  .اإلجناز ودفع عجلة التكنولوجيا

 :أهمية التكنولوجيا الزراعية .3

تكمـــن أمهيـــة التكنولوجيـــا الزراعيـــة يف تـــوفري جهـــد االنســـان وتيســـري اســـتثمار مســـاحات أوســـع مـــن 

األراضــي باإلضــافة اىل أنــه أصــبح مــن املمكــن اليــوم مــع وجــود تقنيــات املراقبــة الروبوتيــة واحلساســات إضــافة 

املبيد بالقدر الالزم يف املنطقة املطلوبة من األرض املزروعة وبالتايل تـوفري الكثـري مـن األمسـدة الـيت  السماد أو

  .كان املزارع يستخدمها كليا يف مجيع األراضي املزروعة

  :6وتنعكس فائدة التكنولوجيا الزراعية بشكل أساسي على

  زيادة إنتاجية احملاصيل 
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 دة واملبيدات الزراعية وبالتايل احلصول على منتجات أرخص التقليل من استهالك املياه واألمس 

  احلفاظ على البيئة من خالل تقليل تفاعل املبيدات الكيميائية مع الرتبية واملياه اجلوفية 

  سالمة العمال يف ا�ال الزراعي 

  أحدث تقنيات الزراعة الحديثة : ثانيا

تلبيـة االحتياجـات الغذائيـة املتزايـدة لسـكان العـامل تلعب التقنيات احلديثة دورا مهما يف القدرة على 

مــــن خــــالل التكنولوجيــــا املســــامهة يف ابتكــــار هــــذه التقنيــــات باإلضــــافة اىل اســــتخدام الــــذكاء االصــــطناعي 

  . والروبوت وذلك جلعل الزراعة أكثر إنتاجية ورحبية وأقل ضررا على البيئة وبالتايل حتقيق استدامة الزراعة

 : الزراعة الذكية .1

اليت عرفت على ا�ا نظام يعتمد على التكنولوجيا املتقدمة يف زراعة األغذية بطرق مستدامة ونظيفـة 

وترشيد استخدام املوارد الطبيعية ال سيما املياه ومن أبرز مسا�ـا اعتمادهـا علـى نظـم إدارة وحتليـل املعلومـات 

وتتميــز املــزارع الذكيــة . 7ومراقبــة احملاصــيل ومراقبــة الرتبــة الختــاذ العمليــات الزراعيــة كالري،ومكافحــة اآلفــات

 . بقدرا�ا يف توفري انتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة باستخدام ذو كفاءة يف استخدام املوارد

 :الزراعة الذكية وانترنت األشياء .2

من ابرز التقنيات املستخدمة يف الزراعة الذكية و هي ببساطة عملية ربط  ) (IoTتعترب تكنولوجيا 

ي جهـــاز جبهــــاز اخـــر عــــرب االنرتنـــت مــــن اهلواتـــف احملمولــــة اىل األجهـــزة املنزليــــة و اآلالت املســــتخدمة يف أ

املصانع و احلقول الزراعية حبيث ميكن تشـغيلها و الـتحكم �ـا وارسـال و اسـتقبال البيانـات منهـا عـن طريـق 

 . 8االنرتنت

 :الزراعة الدقيقة .3

وأنظمـــة ) GPS(ر الصــناعية ونظــام التموضــع العــاملي هــي زراعــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا واألقمــا

املعلومـــات اجلغرافيـــة لفهـــم املتغـــريات املختلفـــة املتعلقـــة بالعمليـــة الزراعيـــة مثـــل حتديـــد كميـــات الـــري املناســـبة 

 .9واألمسدة والتنبؤ بفرتات احلصاد وكمياته

ل الطـائرات املسـرية بـدون ومن التطبيقات األخـرى اهلامـة إلنرتنـت األشـياء يف الزراعـة الذكيـة اسـتعما

طيــار لرصــد احملاصــيل وتقييمهــا وتصــوير األراضــي الزراعيــة ورســم اخلــرائط وقيــاس مكونــات اهلــواء إضــافة اىل 

رش احملاصـــيل باملبيـــدات بشـــكل ســـريع وأمـــن وارســـال البيانـــات بشـــكل فـــوري اىل برجميـــات تقـــوم بتحليلهـــا 

 . 10وتوجيه املزارعني اىل تنفيذ اإلجراءات األفضل
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 : تقنيات التكنولوجيا الحيوية .4

ان التكنولوجيا احليوية هي التطبيق املعلومايت الصناعي للتكنولوجيات اليت يتم تطويرهـا واسـتخدامها 

  .11يف العلوم البيولوجية وخصوصا تلك اليت تتصل باهلندسة الوراثية

يـــة واالســـتفادة منهـــا مـــن وتعتمـــد التقنيـــات احليويـــة احلديثـــة علـــى دراســـة املـــادة الوراثيـــة للكائنـــات احل

خـــــــالل استخالصـــــــها وحتويرهـــــــا ومـــــــن مث انتـــــــاج مـــــــواد مستخلصـــــــة جديـــــــدة وهـــــــو مـــــــا يعـــــــرف باهلندســـــــة 

سامهت هذه التقنيات يف حتسني جودة الثمار والنباتات اليت يتم انتاجهـا عـن طريـق زراعـة البـذور .12الوراثية

مــراض وأفضــل مــن حيــث كميــة اإلنتــاج احملســنة والنباتــات املهجنــة للحصــول علــى أصــناف أكثــر مقاومــة لأل

  .13ومثار أكرب حجما

  التنمية الزراعية المستدامة بالجزائر: ثالثا

متاشــــيا مــــع املتطلبــــات اجلديــــدة يف مجيــــع احنــــاء العــــامل املتعلقــــة بتحقيــــق التنميــــة املســــتدامة يف مجيــــع 

قيـق مبادئالتنميـة املسـتدامة القطاعات االقتصادية قطـاع الزراعـة يف اجلزائـر هـو االخـر مطالـب بالسـري حنـو حت

  .يف القطاع الزراعي باالستخدام مجيع مقوماته املتاحة

 :ماهية التنمية الزراعية المستدامة .1

املسـتدامة املعـروف بتقريـر برانـد  التنميةظهر مفهوم الزراعة املستدامة ألول مرة يف التقرير الرائد حول 

ة هــــي تنميــــة اقتصــــادية تســــتجيب ملتطلبــــات حيــــث يــــنص علــــى أن التنميــــة املســــتدام 1987النــــد ســــنه 

وحاجيات األجيال احلالية بدون اقصاء األجيال املستقبلية من حقها يف اشباع حاجيا�ا، من هذا األسـاس 

  .ميكن القول أن التنمية الزراعية املستدامة هي تلك اليت تطبق مبادئ التنمية املستدامة

  :تعريف التنمية الزراعية المستدامة. 1.1

ف التنمية الزراعية على أ�ا عملية إدارة معدالت النمو، حيث �ـدف إىل زيـادة متوسـط الـدخل تعر 

الفــــردي احلقيقــــي علــــى املــــدى الطويــــل يف املنــــاطق الريفيــــة، إمــــا مــــن خــــالل زيــــادة رقعــــة األراضــــي الزراعيــــة 

ـــام احلكومـــة بتزويـــدها بالبنيـــة األساســـي ة الالزمـــة لتشـــجيع باستصـــالح وزراعـــة األراضـــي القابلـــة للزراعـــة، بقي

القطاع اخلاص على االسـتثمار فيهـا وهـو مـا ميثـل التنميـة الزراعيـة األفقيـة، أو مـن خـالل تكثيـف رأس املـال 

وإدخـــال األســـاليب التكنولوجيـــة احلديثـــة يف العمليـــات الزراعيـــة واالســـتفادة مـــن البحـــوث العلميـــة يف ا�ـــال 

واحملافظــة علــى الرتبـــة، وترتيــب اســتغالل الــري وزيـــادة  الزراعــي �ــدف االســتغالل األمثــل لألراضـــي املزروعــة

  . 14اإلنتاجية وهي ما متثل تنمية زراعية رأسية
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وتعـــرف التنميـــة الزراعيـــة املســـتدامة علـــى أ�ـــا التنميـــة الزراعيـــة الـــيت تســـهم يف حتســـني كفـــاءة املـــوارد، 

عيــة للزراعــة ونظــم األغذيــة، وتعزيــز القــدرة علــى الصــمود وتــأمني اإلنصــاف االجتمــاعي واملســؤولية االجتما

  . �15دف ضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع اليوم ويف املستقبل

  :أهداف التنمية الزراعية المستدامة. 2.1

  : 16وجند أمهها

 إن ا�تمعات اإلنسانية ختضع لقانون التطور املتواصل : تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء

ة بشقيها النباتية واحليوانية، األمر الذي يرتتب عليها االزدياد يف الطلب على السلع الزراعي

املتواصل يف الطلب على السلع الزراعية، وأي عجز يف تلبية الطلب سيرتتب عليه مزيدا من 

 .الواردات الزراعية من الدول األخرى

 لي يتكون الناتج احمل: تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي

من جمموع مسامهات القطاعات املكونة للنشاط االقتصادي، وانسجاما أمهية القطاع  اإلمجايل

الزراعي املتمثلة حبجم املساحة اجلغرافية اليت ميتد عليها، وعدد السكان الذين يقطنونه والقوى 

احمللي  البشرية العاملة فيه، ويفرتض أن تكون مسامهة القطاع الزراعي كبرية يف تكوين الناتج

 .اإلمجايل

 احلياة يف الريف يسودها الفقر  :أن يساهم في رفع مستوى الحياة ألكبر قطاع جماهيري

والتخلف بأشكاله، واخنفاض مستوى اخلدمات الصحية وارتفاع معدالت وفيات األطفال، 

جيعل الريف متخلفا وفق املقاييس اإلنسانية أو  وتسرب اليافعني من مقاعد الدراسة، األمر الذي

التنمية البشرية،وعليه فان مهمة إنعاش القطاع الزراعي ستكون هلا األثر على تنمية القوى البشرية 

 .يف هذا القطاع، فيزداد عطائها اإلنساين وتتحقق بذلك إرادة التنمية

 التحويلية االستهالكية العصب تعد الصناعات  :تأمين متطلبات الصناعة التحويلية الخفيفة

احلساس لتنمية االقتصاديات النامية، وعلى اعتبار أ�ا مكمل أساسي للقطاع الزراعي الذي يعد 

 . املصدر األساسي إلمداد الصناعات التحويلية مبا حتتاجه من مصادر أولية الزمة

 اء عرضة مللوثات إشعاعية أمام التلوث أصبح اهلو : التنمية الزراعية توفر البيئة الصالحة للحياة

وغبارية متنوعة، واملياه أيضا أصبحت عرضة للتلوث األمر الذي جيعل البيئة غري صاحلة للحياة، 

 .لذا فان التنمية الزراعية سيكون من أهم وظائفها إصالح ذلك العطب بالبيئة
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  التكنولوجيا ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة. 2

حدى الدعائم والركائز األساسية اليت تقوم عليها التنميـة الزراعيـة املسـتدامة، حيـث تعد التكنولوجيا إ

جند أن التقنية الزراعية املتطورة من العناصـر الرئيسـية لتطـوير القطـاع الزراعـي ملـا هلـا مـن دور حيـوي يف زيـادة 

  .اإلنتاجية والعنصر البشري معا

ا يعترب األساس املتني يف بناء الزراعة املتطورة، وملا  إن بناء قاعدة مادية وتكنولوجية وخلق مرتكزا�

كانت املكننة الزراعية واحدة من تلك الركائز يف القطاع الزراعي وحتتل نسبة عظمى من استثماراته، وجب 

التعامل معها بأساليب علمية صحيحة من حيث تقدير احلاجة الضرورية هلا والطرق الصحيحة الستغالهلا، 

امة ال تكمن يف كثرة وجود املكامن أل�ا بذلك ستتحول إىل عبء ثقيل على كاهل ألن املسألة اهل

االقتصاد الوطين، وإمنا تكمن يف االستخدام األمثل الذي يؤدي إىل خفض التكاليف الزراعية عموما يف 

ادي وحدة املنتج، وإىل رفع كفاءة العمل وزيادة اإلنتاج، األمر الذي ينعكس على جممل النشاط االقتص

  . 17وعلى مستوى الرفاه العام للفرد وا�تمع

إضافة إىل التكنولوجية هناك جمموعة من الدعائم الواجب توفرها لتحقيق تنمية زراعية مستدامة 

  : 18وهي

  األراضي الزراعية واليت يعد استخدامها لألغراض النباتية واحليوانية ركيزة أوىل لتحقيق تنمية زراعية

 .ر األول لقيام الزراعةمستدامة، فهي العنص

  املوارد املائية بكل أشكاهلا سطحية أو جوفية، واليت تعد من العوامل احلامسة يف تنمية القطاع

الزراعي، علما أن هذا املورد يعترب من أكثر املوارد عرضة للشح وسوء االستخدام، لذا ينبغي 

 .ألغراض املدنيةاحملافظة عليه من خالل تقنني استخداماته الزراعية وترشيدها ل

  القوى العاملة يف القطاع الزراعي فأي توسع يف األراضي الزراعية سريافقه احلاجة إىل مزيد من

هذه القوى، يف األجل القصري خصوصا أما يف األجل الطويل وعلى افرتاض مكننة القطاع 

الزراعة لصاحل الزراعي وارتفاع إنتاجية العاملني سيكون من الضروري تقليص أعداد العاملني يف 

 .حتويلهم إىل قطاع الصناعات التحويلية واخلدمات

  احليازات الزراعية وحجمها ونوعها يعكس مدلوالت ذات أمهية كربى، فكلما كان حجم املزرعة

كبري يعين ذلك زيادة فرص االستفادة من وفرات احلجم أو من مزايا اإلنتاج الكبري، األمر الذي 
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املنتوج، وجند أن أفضل احليازات لصاحل ا�تمع هي احليازات ينعكس أثره على كلفة وحدة 

 .الرأمسالية الكبرية احلجم

  التوسع العمودي والذي يتجه العامل إليه أكثر من التوسع األفقي، وذلك بإدخال وسائل الري

 احلديثة وطرق اإلنتاج املتقدمة ووسائل الوقاية والتسميد والعمل امليكانيكي، الذي من شأنه رفع

مستوى إنتاجية الوحدة الواحدة من األرض، حيث جند أن الدول املتخلفة مازالت إنتاجيتها 

 . متدنية الستخدامها الوسائل التقليدية يف اإلنتاج

  :اعتماد التكنولوجيا في الزراعة الجزائرية. 1.2

ت إن العملية التكنولوجية تنطوي أساس على وجود حبث علمي كخطوة أساسية جلمع املعلوما

واملعارف، ويعطي للعملية التكنولوجية التجدد املطلوب وقوة االندفاع، باعتبار املعلومة املكتسبة من 

البحث العلمي ركيزة التكنولوجيا احلديثة، ووجود حبث علمي كفء وقادر أساس جناح التكنولوجيا 

ب بسيط وهو أن الزراعة أكثر احلديثة، وهو أمر ينطبق على التنمية الزراعية أكثر من التنمية الصناعية لسب

  . 19ارتباطا بالبيئة احمللية من تربة ومياه مناخ

املتعلق بتوجيه  11- 98لقد أولت اجلزائر أمهية للتكنولوجيا يف ا�ال الزراعي، منذ صدور القانون 

إطار البحث العلمي والتكنولوجي، من خالل الربامج الوطنية للبحث وكذا الربامج القطاعية والربامج يف 

الشراكة، فقد ارتفع عد الباحثني يف ا�ال على املستوى الوطين وعلى مستوى القطاعات، فبالنسبة للقطاع 

الزراعي مت الرتكيز على املشاكل التنموية للقطاع خاصة يف جمال الغذائية والتنمية الريفية والتنمية املستدامة، 

 239إىل 2000باحث سنة  193الباحثني من  باإلضافة إىل البحوث يف جمال الغابات فقد تطور عدد

 808، كما انتقلت عدد البحوث من%23بكل التخصصات الفالحية وبنسبة منو  2006باحث عام 

  .      20% 80، بنسبة زيادة 2006حبث عام  1456إىل  2004يف 

  :دعائم هامة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. 2.2

مام بالتكنولوجيا للنهوض بالقطاع الزراعي باجلزائر وتشجيع البحث إضافة إىل اجلانب التقين واالهت

  : 21العلمي جند مجلة هامة من مقومات التنمية الزراعية باجلزائر البد من معرفتها

من إمجايل % 17.8و% 16.507متثل األراضي الزراعية يف اجلزائر مابني  :األراضي الزراعية -أ

هكتار، واألراضي الزراعية أهم عامل يؤثر على إمكانيات  23817100املساحة الكلية املقدرة ب

  .التنمية الزراعية بأي بلد
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اتساع مساحة الرتاب الوطين وتنوع املناخ نتج عنه اختالف كبري يف كمية املياه : الموارد المائية -ب

وتعتمد الزراعة ، 3مليار م20ومصادرها بني القسمني الشمايل واجلنويب، وتقدر املوارد املائية باجلزائر ب

من املساحة الزراعية تستعمل اعتمادا على األمطار، إال أن % 90باجلزائر على الزراعة املطرية، حيث أن 

  .سقوطها ينحصر يف الغالب بشهر نوفمرب ومارس، مما يتطلب اللجوء إىل الري

لعنصر البشري، نظرا تعد اجلزائر من الدول اليت تعتمد يف إنتاجها الزراعي على ا: الموارد البشرية -ج

ألن معظم العمليات الزراعية الزالت تنجز يدويا، وذلك يعود لقلة املعدات أو تعذر مكننة بعض 

  .العمليات

توفر املوارد النباتية واحليوانية من مقومات التنمية الزراعية، فتوفرها حيسن  :الموارد النباتية والحيوانية -د

ذائي واالستقرار، ويف هذا اإلطار عملت اجلزائر على تنمية مستوى معيشة السكان وحيقق األمن الغ

  . اإلنتاج احليواين والنبايت من خالل توفري شروط اإلنتاج والدعم والتحفيز الضرورية

  :معوقات استخدام التكنولوجيا في الزراعة الجزائرية. 3

هودا يف اقتناء املعدات هي تلك املشاكل املتعلقة مبستلزمات اإلنتاج، حيث جند أن اجلزائر تبذل جم

مليون دوالر سنويا من العتاد الفالحي، كما جند من 300واآلالت الزراعية، حيث تستورد ما يفوق عن 

جانب آخر أن نوعية البذور املعتمدة تؤثر على اإلنتاج واإلنتاجية، حيث جند أن اإلنتاج الزراعي عموما 

تلف بيئات اإلنتاج النبايت، حيث أن املستورد منها قد يعاين من عدم توفر األصناف احملسنة املالئمة ملخ

يكون غري مالئم أو نوعيته رديئة، كما جند ضمن املشاكل يف هذا اإلطار مشاكل اخنفاض درجة اخلصوبة 

لألراضي واليت تعاين عدة مناطق من هذا األمر، أي نقص يف العناصر الغذائية الرئيسية كاألزوت 

ة منخفض يف اجلزائر، فضال عن وجود مشاكل ترتبط باإلرشاد والبحث والفسفور، فاستهالك األمسد

  .الزراعي

  : معوقات اخرى

يعاين قطاع الزراعة من عدم توازن العرض والطلب يف سوق العمالة الزراعية، ومن جانب آخر جند 

تتعلق أن التسويق الزراعي باجلزائر يعرف تدين يف نوعية  املنتجات املعروضة يف األسواق، ومشاكل 

بالصادرات اليت تتميز بالعشوائية وتذبذب اإلنتاج العتماد األمطار خاصة، ويف اجلزائر تقتصر قرارات على 

فرتات حصول الفائض الذي يدفع على البحث عن أسواق للتصدير، ومن جانب آخر يعاين القطاع من 

ؤهلة لكنها غري مستغلة وغري مشاكل تتعلق بالتسيري اإلداري للزراعة رغم توفر اإلمكانات البشرية امل
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مسخرة لتفعيل أنشطة التنمية، إضافة إىل مشاكل تتعلق بقلة املخصصات االستثمارية والتمويلية املتاحة 

 . للقطاع

  

  :خالصة

ترتكز التنمية الزراعية املستدامة على حتسني األمن الغذائي والتغذية بالرتكيز على زيادة جودة 

يضا على إدارة املوارد الطبيعية وتوجيهها مبا يساهم يف تلبية كل االحتياجات األغذية وتنوعها، وهي تقوم أ

البشرية باستمرار يف احلاضر ويف املستقبل، ومنه تضم صيانة املوارد احلية وإنتاجها لكل األجيال احلالية 

  .واملستقبلية

ص عمل وختفيض تعد الزراعة مصدر رئيسي للدول يف توفري الغذاء وحتقيق عيش كرمي، وحتقيق فر 

البطالة �ا، وجند أن الدول النامية هي دول زراعية بالدرجة األوىل، ومنه فالقطاع الزراعي له أمهية بالغة 

لدى اقتصاديات الدول املتقدمة وكذا النامية، إال أن الفارق بينهما هو االهتمام والرتكيز الكبري وتفعيل هذا 

بالدول النامية اليت مل تتمكن من النهوض �ذا القطاع لوجود القطاع من قبل الدول املتقدمة عكس ما هو 

عدة مشاكل وعراقيل وافتقارها السرتاتيجية واضحة وشاملة تأخذ باالعتبار الركائز األساسية لتحقيق تنمية 

  . مستدامة للقطاع

تعاين اجلزائر كغريها من الدول النامية من عدة مشاكل وصعوبات يف القطاع الزراعي، تضم 

اكل مرتبطة باجلانب البشري أي العمالة بالقطاع اليت جندها منخفضة نظرا لعدم توفري حوافز يف هذا مش

القطاع، وما يرتبط باجلانب التسيريي للقطاع، وكذا عدم تفعيل البحث العلمي والتكنولوجي بالقطاع ملا 

ادة  يف اإلنتاج واإلنتاجية حيققه من نتائج وآثار اجيابية وحتقيق تنمية زراعية مستدامة، حيث حتقق زي

وتقليص التكاليف ووقت اإلنتاج،  وحتقيق العائد االقتصادي مبا يتضمنه من مؤشرات حملية ودولية، 

والوصول إىل املستويات املطلوبة فيما يتعلق باألمن الغذائي، ومشاكل ختص املوارد املائية واملادية املهدرة 

  .والغري مستغلة بالشكل األمثل

عدة مقومات لتحقيق تنمية مستدامة بقطاع الزراعة، إال أنه ال يتم استغالهلا بشكل  جلزائرتتوفر با

أمثل وخدمتها وتسيريها بالشكل املطلوب، لذا البد للجزائر النهوض �ذا القطاع ملا حيققه من تنمية 

  .اقتصادية، وأن تسعى جاهدة إىل التخلص من كل املشاكل واملعوقات اليت تواجهها
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  مسامهة البحث العلمي يف تطوير القطاع الفالحيمسامهة البحث العلمي يف تطوير القطاع الفالحي: : احملور الرابعاحملور الرابع

  334242    --  333030ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  مساهمة البحث العلمي في تطوير القطاع الفالحي بالجزائر

  chdoc2018@gmail.com، )اجلزائر( ،03اجلزائر جامعة ،  فوغالي شريفة

 ، )اجلزائر(، 03جامعة اجلزائر ،  لزهر شين

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

حيث . حثية اىل بيان أثر البحث العلمي والتطوير يف جمال الفالحة باجلزائر�دف هذه الورقة الب

يعترب التطور العلمي الذي حققته البلدان املتقدمة يف هذا ا�ال حتديا مفروضا على البلدان النامية، كو�ا 

  .تعتمد على القطاع الفالحي بشكل كبري من أجل تنمية اقتصادها

مسامهة البحث العلمي والتطوير يف تفعيل القطاع الفالحي ال تتحقق وقد توصلت الدراسة اىل أن  

اال بتوفري االنفاق الالزم والعدد املناسب من الباحثني الفالحيني، األمر الذي تفتقر إلية الدولة اجلزائرية، 

. ةوالذي تسعى إليه جاهدة من خالل اإلجراءات واإلصالحات املتتالية يف هذا ا�ال لكن خبطى متباطئ

  .باإلضافة اىل التنسيق بني املعاهد واملخابر املعنية �ذه البحوث والفالحني

  .الفالحة، البحث العلمي، البحث العلمي الفالحي، التنمية الفالحية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 This research paper aims to show the impact of scientific research and 
development in the field of agriculture in Algeria. As the scientific 
development achieved by the developed countries in this field isconsidered 
a challenge imposed on the developing countries, as they depend heavily on 
the agricultural sector for the development of their economy. 
  The study concluded that the contribution of scientific research and 
development to activating the agricultural sector could only be achieved by 
providing the necessary tunnels and the appropriate number of agricultural 
researchers, which lacks the Algerian state, and which it strives for through 
successive procedures and reforms in this field, but at a slow pace. In 
addition to coordination between institutes and laboratories concerned with 
this research and farmers. 
Key words: agriculture, scientific research, agricultural scientific research, 
agricultural development. 
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  :تمهيد

يعترب القطاع الفالحي من أهم أساسيات اقتصاد البلدان النامية، لذلك تقوم معظمها باالهتمام 

فهو يلعب دورا مهمايف التنمية االقتصادية باحلد من الفقر وضمان .�ذا القطاع أكثرمن القطاعات األخرى

دائرة التخلف االقتصادي والتبعية  فضال عن اخلروج من ،األمن الغذائي وحتقيق التنمية الشاملة واملستدمية

  .للدول املصدرة

وعلى غرار الدول النامية يعاين القطاع الفالحي يف اجلزائر من عدة مشاكل يف اإلنتاج واإلنتاجية 

بسبب عدة عوامل منها الطبيعية،االقتصادية والسياسية مما جعلها تعتمد بصفة كبرية على االسترياد لتلبية 

االمر الذي دفعبها لالهتمام �ذا القطاع كاسرتاتيجية للتنمية، وذلك بسعيها للتحول .حاجيا�ا من الغذاء

من منط الفالحةالتقليدي اىل منط الفالحة احلديث معتمدة على البحوث العلمية يف تطوير هذا القطاع 

 تطوير قطاع وإجياد احللول التقنية واالقتصادية له، ومن هنا تتجلى أمهية الدور الفاعل للبحث العلمي يف

  . الفالحة

   :اإلشكالية الرئيسية

وماديا من  ماليا دعما واصالحات، كما تلقى سياسات عّدة اجلزائر يف الفالحي القطاع عرف

 يتمثل االقتصادي كان اهلدف االساسي منها اإلنعاش برامج ضمن االستقالل منذ يشهده مل طرف الدولة

ومن بني  .البالد تشهدها اليت الغذائية التبعية من واخلروج واحليواين النبايت الفالحي بشقيه اإلنتاج زيادة يف

. األمور اليت أولتها الدولة اهتماما كبريا يف هذا السياق البحث العلمي �دف النهوض بالقطاع الفالحي

  :التساؤل التايل لطرح الدراسة فجاءت

  كيف يساهم البحث العلمي في تطوير قطاع الفالحة في الجزائر؟

  :مية البحثأه

تكمن أمهية البحث يف تشخيص وحتليل دور البحث العلمي ومسامهته يف تطوير القطاع الفالحي 

 يف اجلزائر، ولإلملام بكل ما يتعلق بأمهية ودور البحث العلمي يف القطاع الفالحي وتفعيل التنمية

  .االقتصادية يف اجلزائر

  :أهداف البحث

   :اف منهايهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهد

  معرفة مدى اهتمام الدولة بالبحث العلمي والتطوير -
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  تسليط الضوء على أمهية البحث العلمي يف تفعيل قطاع الفالحة -

 :البحث العلمي والتطوير .1

ميثل البحث العلمي والتطوير استثمار بالغ األمهية بالنسبة ألي بلد، فهو جوهر عملية التنمية 

  .ومنهج التطور لكل ا�تمعات

  :تعريف البحث العلمي والتطوير 1.1

هو عبارة عن جموعة اآلليات اليت يتم اعتمادها واألعمال واملشاريع االبتكارية واإلبداعية، اليت جيرى 

تنفيذها بطريقة منظمة وتكاملية، �دف زيادة املخزون املعريف والثقايف للبشر مبا فيها معرفة اإلنسان 

ء تطبيقات جديدة وحتسني حياة البشر وزيادة النمو االقتصادي ورفع وا�تمع واستخدام هذه املعارف لبنا

  1.الكفاءة اإلنتاجية

. البحث العلمي هو احملرك والدافع األساسي للتطور":كاآليت  KOUILSKY Fكما عرفه 

وهو مصدر االرتقاء �تمعنا، حبيث يلعب دورا يف التجديد الصناعي والنشاط االقتصادي، باإلضافة إىل 

  2."م االجتماعي والثقايفالتقد

  :أهمية ودور البحث العلمي 2.1

ميثل البحث العلمي املدخل األساسي لتنمية ا�تمعات إذ ال ميكن احلديث عن التنمية وغض 

النظر عن دور البحث العلمي فيها، ذلك كونه ميثل القاعدة اليت تنطلق منها كل مشاريع التنمية وبكافة 

  .التطبيق العملي للدراسات واألحباث العلمية قطاعا�ا املختلفة،من خالل

  :3كما أن لكل حبث أمهية وكثرياً ما يتم تقسيمها إىل

متثل هذه الدراسة امتدادًا جلهود الباحثني ممن تناولوا يف حبوثهم ودراسا�م :األهمية النظرية -

ن يكون هذا فيمكن ا. ودور ذلك يف تشكيل إضافة معرفية ملا كتب يف هذا الصدد) البحث(موضوع 

 .البحث مرجعا للدراسات الالحقة ملا يثريه من قضايا وتساؤالت ميكن ان تؤخذ بعني االعتبار

وتتجلى يف النتائج اليت يسفرها البحث احلايل اليت ميكن توظيفها يف صاحل : األهمية التطبيقية -

  .ا�تمع وحل املشكلة موضوع البحث

  :البحث العلمي والتطوير في الجزائر 3.1

ختذت اجلزائر العديد من اإلجراءات يف جمال البحث العلمي والتطوير سعيا منها لرتقيته وتفعيل ا

ففي سنة .دوره أكثر يف خمتلف القطاعات االقتصادية بالشكل الذي يواكب التطورات التكنولوجية

 ومبا .بحثيةال سياستها أول معامل وظهرت العلمي، العايل والبحث للتعليم وزارة قامت بإنشاء أول1971
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املرسومة  ترمجة السياسات على تعمل متطورة أساسية بىن توفري دون ميكن حتقيقها ال املرجوة األهداف أن

اهليئات  من جمموعة أنشأت اجلزائر فإن للتنفيذ قابلة حبثية خطط ومشاريع إىل وحتويلها واالسرتاتيجيات

  :ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل

  الجزائر في العلمي البحث مؤسسات رتطو ): 01(رقم  الجدول

  تاريخ الحال  الجهة الوصية  تاريخ االنشاء  الهيئة

  1968  جزائرية فرنسية  1963  البحث جملس

  1971  جزائرية فرنسية  1968  العلمي التعاون هيئة

  1973  جزائرية  1971  العلمي للبحث املؤقت ا�لس

  1983  العايل التعليم وزارة  1973  العلمي للبحث الوطين الديوان

  1986  اجلمهورية رئاسة  1982  املتجددة الطاقات حمافظة

  1986  األوىل الوزارة  1984  والتقين العلمي البحث حمافظة

  1990  اجلمهورية رئاسة  1986  للبحث السامية احملافظة

  1991  األوىل الوزارة  1990  والتكنولوجيا للبحث املنتدبة الوزارة

  1991  األوىل الوزارة  1991  والبيئة تكنولوجياوال للبحث املنتدبة الوزارة

  1992  اجلامعات وزارة  1991  للباحثني الدولة كتابة

  1993  الرتبية وزارة  1992  والبحث العايل للتعليم الدولة كتابة

  1994  الرتبية وزارة  1993  والبحث للجامعات الدول كتابة

  1999  يم العايلوزارة التعل  1994  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  2012  وزارة التعليم العايل  2000  وزارة منتدبة للبحث العلمي

  ليومنا هذا  وزارة التعليم العايل  2012  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مخسون اجلزائر مي يفالعل والبحث العايل ،التعليموزارة التعليم العايل والبحث العلميالشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية :املصدر

  89 :اجلامعية،ص املطبوعات ديوان:،اجلزائر1962- 2012 التنمية خدمة يف سنة

  :فيمايلي هذا األخري عرفه الذي التطور حبسب اجلزائر يف العلمي البحث وميكن حتديد واقع

 :2002 – 1998الممتدة من الفترة 

 واملبـادئ ونـالربامج القـان هـذا حـددمرفق بربنامج مخاسي  11-98إصدار القانون التوجيهي رقم  -

 التحقيـــق تـــوفريه الواجـــب والوســـائل والطـــرق والتـــدابري التكنولـــوجي والتطـــوير العلمـــي البحـــث برتقيـــة املتعلقـــة

 4.الفرتة هذه برامج أهداف
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 :1999في أفريل 

 31 يف املــؤرخ 244/99التنفيــذي  املرســوم ،وكــذا05-99العــايل  للتعلــيم التــوجيهي القــانون -

 مسـتحدث فضـاء باعتبارها وسريها وتنظيمها البحثية املخابر إنشاء لقواعد احملدد ،1999رأكتوب

 5.العلمي بالبحث بالتكفل يساهم

 2012- 2008الفترة الممتدة من

- 2008املكملواملتممللقانونالتوجيهيواملؤرخفيالفرتةاخلماســــيةاملمتدةمن 05 – 08صــــدور القــــانون -

ــــذي وضــــع 2012 ــــة املاليــــة املــــوارد بتــــوفري طموحــــة أهــــداف ال  تلــــك ولتحقيــــق. والبشــــرية واملادي

 شــأ�ا مــن والــيت اجلديــدة اإلجــراءات مــن بعــدد القيــام ضــرورة علــى القــانون هــذا شــّدد األهــداف

 البحـــث ميزانيـــة رفـــع ومنهـــا اجلزائـــر يف العلمـــي البحـــث نشـــاط يف التطـــورات مـــن العديـــد إحـــداث

 6.العلمي البحث جمال يف اونللتع اسرتاتيجية ووضع أضعاف ثالثة حنو العلمي

  2019جويلية  في

التنســيق  توقيـع علــى اتفاقيـة بــني وزاريت التعلــيم العـايل والفالحــة وتنصـيب جلنــة قطاعيــة دائمـة �ــدف -

الثنـــائي وتطـــوير البحـــث العلمـــي يف امليـــدان الفالحـــي والزراعـــي �ـــدف تعزيـــز تواصـــل اجلامعـــة مـــع 

 .البحث العلمي مع القطاع االقتصادي واالجتماعيحميطها وتعزيز العالقة بني مراكز ووحدات 

 :القطاع الفالحي في الجزائر .2

  :تعريف القطاع الفالحي 1.2

توجـــد العديـــد مـــن احملـــاوالت اخلاصـــة بإجيـــاد تعريـــف موحـــد للفالحـــة، حبيـــث مت تعريفهـــا علـــى أ�ـــا جممـــوع 

نتـاج النبـايت واحليـواين، وذلـك قصـد األنشطة املنتجة اليت يقومبها الفالحـون أو املزارعـون للنهـوض بعمليـة اإل

 7.الكرمي لإلنسان ضمان العيش

كمــا تعــرف الفالحــة أيضــاً  علــى أ�ــا علــم وفــن صــناعة وإنتــاج احملاصــيل النباتيــة واحليوانيــة النافعــة   

أل�ــا قائمــة بشـــكل أساســي علـــى : وفـــن.أل�ـــا تعتمــد وتقـــوم علــى إجــراءات وقواعـــد معينــة لإلنســان، علــم

  8.قدرته على اإلبداع واالبتكار يف هذا ا�المهارات الفالح و 

  : أهمية القطاع الفالحي 2.2

�دف بالدرجة األوىل إىل معاجلة جل املشاكل اليت يعاين  تبنت اجلزائر اسرتاتيجية فالحيةً  تنموية

  . منها القطاع الفالحي، وتعمل على تفعيل دوره يف خمتلف السياسات االقتصادية واالجتماعية
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حيظى بأمهية بالغة ومكانة كبرية يف االقتصاد اجلزائري، ويعود ذلك ألسباب عدة نذكر  الفالحي فالقطاع

  9:منها

  توفري االحتياجات الغذائية؛ -

  توفري املوارد النقدية بالعمالت الصعبة؛  -

  كالقطاع الصناعي مثال؛  حتقيق النمو يف القطاعات األخرى -

  تقليص أو سد الفجوة الغذائية؛ -

  الصناعات الغذائية؛ترقية جمال  -

  .املسامهة يف عملية التشغيل والقضاء على البطالة -

 :القطاع الفالحي والتنمية في الجزائر 3.2

أمهية بالغة، تكمن يف مسامهته الفعالة يف حتريك وتنشيط عجلة االقتصاد، سواء من  لقطاع الفالحةإن

 حمللي اإلمجايلخالل ما يوفره من مناصب شغل أو يف مسامهته يف تركيب الناتج ا

  :مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي االجمالي1.3.2

للفرتة املمتدة من  يوضح اجلدول املوايل نسبة مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي االمجايل

  :2018اىل  2009

  الناتج المحلي االجمالينسبة مساهمة القطاع الفالحي في ): 02(الجدول رقم 

  البنك الدويل لإلنشاء والتعمري: املصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل مل 

شهدت تذبذبا على طول الفرتة املدروسة،  كما أن هذه املسامهة. 2016واحملققة يف %  12.7تتعدى 

، مث ارتفعت مرة أخرى لتصل أقصاها 2011يف % 8.6لتصل اىل  2010يف % 10.1فاخنفضت من 

  .2018و 2017لكل من % 12.4لتعود االخنفاض اىل  2016يف 

ا اجلزائر، ورمبا ضعف نسبة تعترب هذه املسامهة ضئيلة مقارنة مع املقومات الفالحية اليت متتلكه

مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي االمجايل بسبب ختلفه وعدم مواكبته التطورات احلاصلة يف جمال 

الفالحة، ناهيك عن عجز الدولة عن إجياد اسرتاتيجيات طويلة األمد تساعد على إجياد حلول للمشاكل 

  .اليت تعيق �وضه

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  12.4  12.4  12.7  12.1  11.1  10.7  9.4  8.6  9.0  10.1  %)(نسبة 
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  :ي في توفير مناصب شغلمساهمة القطاع الفالح2.3.2

استطاع القطاع الفالحي يف اجلزائر استيعاب نسبة كبرية من العمالة، فقد أعطت احصائيات الديوان 

النتائج املبينة يف اجلدول  2015اىل  2010الوطين لإلحصائيات املتعلقة بالشغل للفرتة املمتدة من 

  :التايل

  )2015 – 2010(بالقطاع الفالحي  العمالة الكلية والقوى العاملة): 03(جدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 17.369 17.137 16.859 16.456 16.052 15.651  )ألف نسمة(العمالة 

  .وأعداد متفرقة 2017التقرير االقتصادي املوحد : املصدر

اع نسبة مسامهة القط 2015 – 2010من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه خالل الفرتة 

ألف نسمة يف  15.651الفالحي يف استيعاب اليد العاملة يف ارتفاع مستمر، حيث ارتفعت من 

يعود هذا االمر لالهتمام الذي أولته الدولة هلذا القطاع .2015ألف نسمة يف  17.369لتبلغ  2010

  .من خالل التسهيالت والدعم املادي املمنوح للفالحني واملزارعني

  :طور القطاع الفالحيدور البحث العلمي في ت .3

القطاع الفالحي، ويف حبث املشكالت  يقوم البحث العلمي بدور هام وحيوي يف خدمة وتنمية

بشىت أنواعها، للوصول إىل حلول مثلى، واملبنية على أسس علمية  اليت تعرتض سري وتطور الفالحة

العلمي أن يطور النشاط الفالحي وميكن هلذا التعاون . مما يؤدي إىل حتسني اإلنتاج واإلنتاجية. موضوعية

  10:ويليب احتياجاته من خالل املرور بثالثة خطوات أساسية

  :جيب أن تبىن خطط التنمية الناجحة على ما يلي):التخطيط(الخطوة األولى

  أسس موضوعية؛ -

 أن تعتمد على دراسات علمية وحبوث ميدانية متهيدية؛ -

  حتدد اإلمكانات املتوافرة؛ -

تبيني اجلدوى الفنية واالقتصادية من املشاريع املقرتحة ومدى صالحية إقامتها يف موقع معني، ويف  -

  مرحلة معينة؛

 .حتدد أفضل التقنيات املالئمة يف هذا ا�ال، وفقا للظروف واإلمكانات احمللية -

  :ويعتمد جناح مثل هذه املهمة على توفر أمرين أساسيني
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ية التأهيل وخبربة عملية متمرسة، لتشارك يف إجياد احللول املوضوعية توفر خربات علمية حملية عال -

 .املثلى، بدأب وتفرغ علمي وإخالص دون تبعية ملورد أو صانع أجنيب

 .توفر املرجعيات والوسائل العلمية احلديثة والتوثيق العلمي، واإلمكانات البحثية املخربية وامليدانية -

 .يف الدرجة األوىل لدى اجلامعاتوميكن هلذين البندين أن يتوافران 

إن اختيار احللول املثلى ، والتجهيزات واألساليب األكثر مالءمة لواقعنا وظروف :)التنفيذ(الخطوة الثانية 

دفع اخلسائر اليت ميكن أن تنجم عن االختيار اخلاطئ، وما يرافق ذلك من تكاليف و  االستثمار لدينا،

ن، احدى مهام البحث العلمي ، أل�ا غالبًا ما تستلزم إجراء وضياع للوقت، هي يف كثري من األحيا

  . البحوث امليدانية والقياسات املخربية الدقيقةو  الدراسات النظرية املستفيضة

ال يَقل دور التعاون العلمي الذي ميكن أن تقدمه اجلامعات يف مرحلة :)االستثمار( الخطوة الثالثة

سواء يف تذليل العوائق أو يف جمال البحث عن وسائل . طيط والتنفيذ االستثمار عن أمهيته يف مرحليت التخ

  .وطرائق حتسني اإلنتاج وتنمية املهارات

يعترب البحث العلمي الفالحي أحد أهم الوسائل اليت يعتمدها القطاع  :البحث العلمي الفالحي1.3

الطرق اليت تضاعف من  الفالحي يف إجياد حلول للمشاكل والعقبات اليت تواجهه،كما يعد من أجنع

احملاصيل الزراعية وتعمل على معاجلة اخنفاض اإلنتاجية بشكل فعال، وهو بذلك يساهم يف دفع عجلة 

  .التنمية الزراعية

  :االساسية وتوجهاته مهام البحث الفالحي2.3

السهر على النهوض بالبحث الفالحي يف إطار السياسة العامة للدولة وربط الصلة بني مؤسسات  -

  .حث والتعليم العايل الفالحي من جهة واإلرشاد الفالحي واملنتجني من جهة أخرىالب

  تنمية البحث الفالحي -

  اعداد برامج البحث الفالحي وامليزانيات الالزمة لتنفيذها -

السهر على التنسيق والتكامل بني مؤسسات البحث والتعليم العايل الفالحي يف خدمة اإلنتاج  -

  . الفالحي والتنمية

  ).النباتية واحليوانية(ن الغذائي وجودة وسالمة املنتوجات الفالحية االم -

  .احملافظة والتصرف املستدمي يف املوارد الطبيعية -

  .تنمية الزراعات ذات القيمة املضافة العالية للتصدير -
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  .التحكم يف فوائض اإلنتاج لبعض املواد -

  :يالبحث العلمي وتطور القطاع الفالحي على المستوى العالم 3.3

يستطيع البحث العلميفي البلدان النامية معاجلة معظم التحديات اليت تواجه الفالحة وإدارة املوارد 

  .غري أن الكثرية منها ليست لديها موارد كافية لتنمية قدرا�ا على االبتكار بصورة أفضل. الطبيعية

ية فيها غالبًا ما تتأثر وإذا أردنا ان نكون أكثر حتديدًا نقول إن نشاطات مؤسسات البحوث الزراع

سلبًا جرّاء ندرة االستثمارات وضعف االدارة املالية، ذلك إىل جانب القيود واحملددات يف اسرتاتيجيات 

، على سبيل املثال، مل يزد ما أنفقته البلدان ذات الدخل املنخفض عن 2008ففي عام . نقل التكنولوجيا

مليار دوالر  31.7الزراعية واليت بلغت حنو   بحوث والتنميةمن النفقات العاملية العمومية يف جمال ال% 3

إىل  2000حيث ارتفع اإلنفاق العمومي العاملي على نشاطات البحوث والتنمية الزراعية خالل الفرتة من 

مليار  0.6(+ واهلند ) مليار دوالر 2.1(+ وكانت الصني %). 22(+مليار دوالر  5.6بنحو  2008

 2008يف % 46ئيسي هلذا النمو، بينما يف البلدان املتوسطة الدخل فقد بلغ انفاقها مها احملرك الر ) دوالر

يف عام % 39من اإلنفاق العمومي العاملي على نشاطات البحوث والتنمية الزراعية وذلك مقابل 

2000.11  

  :البحث العلمي والتطور الفالحي في الجزائر 4.3

إلشراف اإلداري واملايل على مؤسسات البحث والتعليم ا والتعليم العايل تتوىل مؤسسة البحث العلمي

العايل الفالحي والنهوض بالبحث الفالحي يف إطار السياسة العامة للدولة يف هذا ا�ال، وذلك بربط 

باإلضافة إىل إعداد . واملنتجني من جهة أخرى الصلة بني مؤسسات البحث من جهة واإلرشاد الفالحي

يزانيات الالزمة لتنفيذها ومتابعة إجناز هذه الربامج وتقييمها مع السهر على برامج البحوث الفالحية وامل

التنسيق والتكامل بني مؤسسات البحث والتعليم العايل يف امليادين الفالحية مع احلرص على جعل 

  .مؤسسات البحث والتعليم العايل الفالحي يف خدمة اإلنتاج الفالحي والتنمية

مستوى التبعية الغذائية أدى بالدولة إىل وضع عدة برامج متتالية ختتص  كما جتدر اإلشارة اىل أن

  12:بالتطور الفالحي منها

 1995الوطنية للتنمية الزراعية، هذه احملاضرة اليت أقيمت يف شهر جوان من سنة ) الندوة(احملاضرة 

كان أحد  ذيال) 2002-1996(باجلزائر العاصمة واليت مكنت من تقدمي برنامج التطوير اخلماسي 

  .حماوره األساسية تدعيم دور املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية لقيادة البحث على أحسن ما يرام
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على برامج تتعلق أساسا بربنامج الزراعة والتغذية واملوارد املائية والتهيئة العمرانية  وقد صودق خالهلا

  :وقد استهدفت يف ا�ال العلمي. والتقنيات املتقدمة

  واألنواع النباتية واحليوانية ومحايتها وتثمينها؛) األراضي واملياه(معرفة املوارد الطبيعية  -

  حتسني إنتاجية أنظمة اإلنتاج وتنمية التكنولوجيات املالئمة؛ -

  حتسني السالالت ومحاية الصحة النباتية واحليوانية؛ -

 .وتطوير وسائله وحتديثهتطور اإلنتاج وعوامله وحماربة اجلفاف عن طريق ترشيد طرق الري  -

. لكن بالرغم من اجلهود املبذولة ودعم الدولة للبحث يف جمال الفالحة تبقى نسبته ضئيلة جدا

باحث دائم يف ا�ال الفالحي، وهو رقم  300فحسب تصريح ملدير البحث العلمي بالوزارة، بلغ إحصاء 

ألف باحث  14، حيث حتصي فرنسا مثال ضعيف، مقارنة بعدد الباحثني يف نفس ا�ال بالدول األجنبية

دائم يف ا�ال الفالحي، مع العلم أن القطاع الفالحي يعول عليه ليكون قاطرة التنمية احمللية وكسب معركة 

  .األمن الغذائي

واليت ختص الفرتة املمتدة  2020سنة  ASTIأيضا حسب آخر االحصائيات املقدمة من معهد

  :13اجلدول املوايل ، واملوضحة يف2012إىل  2009من 

  االنفاق على البحوث الفالحية وعدد الباحثين الفالحيين): 04(جدول رقم 
  2012  2011  2010  2009  السنوات

  91.6  82.9  71.0  76.9  )مليون دوالر(االنفاق على البحوث الفالحية

االنفاق على البحوث الفالحية كنسبة من الناتج 

  )%(احمللي 
0.18  0.18  10.2  10.2  

  593.4  562.8  529.1  510.3  الباحثني الفالحينيعدد 

  17.6  16.8  15.9  15.5  ألف فالح 100عدد الباحثني الفالحيني لكل 

source: Copyright 2020. ASTI (Agricultural Science and Technology Indicators). 

ASTI database. International Food Policy (IFPRI).Research Institute 

http://www.asti.cgiar.org/ Retrieved : 17/3/20 20:44 

ملني دوالر كأدىن  71نالحظ من خالل اجلدول أن النفاق على البحوث الفالحية تراوح بني 

والواقع أن هده . 2012مليون دوالر كأعلى قيمة واملسجلة يف  91.6، و2010قيمة واليت سجلت يف 

قيمة الناتج احمللي، وهذه النسب ال تؤدي ايل من % 10.2القيم ضئيلة جدا إذ مل تتعدى نسبتها 

النهوض بالقطاع وتنميته واإلملام باملشاكل والعقبات اليت تواجهه، حيث كم البحوث العلمية يف جمال 

  .الفالحة مل يصل للحد الذي ميكنه من تفعيل هذا القطاع والنهوض به
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حي من خالل مقارنة عدد كما ميكن مالحظة ضعف البحث العلمي أيضا يف القطاع الفال

لكل  15.5ب  2009الباحثني الفالحيني بعدد املزارعني، حيث قدر عدد الباحثني الفالحيني يف سنة 

ألف فالح وهذا العدد ضئيل جدا ما  100لكل  2012يف  17.6ألف فالح ووصل أقصاه  100

ملشاكل اليت تواجهه أو لزيادة يعدم استفادة او اعتماد القطاع الفالحي على خمرجات البحث العلمي حلل ا

  .انتاجيته

  

  :الخالصة

. يعد القطاع الفالحي من القطاعات االقتصادية اهلامة يف معظم دول العامل خاصة النامية منها

وميكن القول إن البحث العلمي . لذلك يتوجب االهتمام �ذا القطاع والعمل على تفعيله بشىت األساليب

  .واجتماعي القطاع الفالحي، إضافة لكونه عامل تطور اقتصادي له دور فعال يف حتسني وتفعيل

البحث العلمي الفالحي له دور خاص يف تنمية اإلنتاج واإلنتاجية، لكن بتوفر الشروط الالزمة  إن

فالنقص يف االنفاق على البحوث العلمية والنقص يف عدد الباحثني الفالحيني يؤثر سلبا على دور البحث 

ولكي يربهن العلم على فعاليته جيب أن يبىن على قاعدة . ال وجيعله معدوما اىل حد مايف هذا ا�العلمي 

  . سليمة تتوافر على البيئة املناسبة واإلمكانات املادية والبشرية الالزمة

واإلصالحات اليت قامت �ا اجلزائر وال زلتفي جمال البحث العلمي  اإلجراءات خالل استعراض من

 جتاهل ميكن ال املقابل يف اجلزائر، يف العلمي البحث واضحة لتطوير إرادة هناك أن ناتتوضح ل والتطوير،

 إىل تؤدي اهلياكل كثرة بأن علماً  ألخرى، وصاية من العلمي البحث منظومة �ا متيزت اليت التقلبات

  .الصالحيات تداخل

  :التوصيات

  توفري التمويل الضروري للبحث العلمي الفالحي  -

 .عالقة بني املعاهد اجلامعية املتخصصة يف القطاع الفالحي والفالحنيخلق وتقوية ال -

العمل على خلق وتعميق التنسيق بني مؤسسات ومعاهد البحث واالجتاه حنو ترشيد جهود  -

  .البحث وجتنب ازدواجية العمل مع توفري آفاق مهنية مستقرة

  .حيضرورة خلق قواعد حبث قوية لتلعب دورها يف زيادة اإلنتاج الفال -

 .ضرورة خلق تعاون مع مراكز البحوث الدولية لرتقية وتطوير البحث الفالحي -
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  مسامهة البحث العلمي يف تطوير القطاع الفالحيمسامهة البحث العلمي يف تطوير القطاع الفالحي: : احملور الرابعاحملور الرابع

  335588    --  334433ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  دور معايير المحاسبة والتدقيق في الرقابة على النشاط الزراعي 

  m.ouaker@univ-chlef.dz، )اجلزائر( ،الشلفجامعة ، واكر مريم

  h.ouaker@univ-chlef.dz، )اجلزائر(، الشلف جامعة ، واكر حنان

 Meddahi26@gmail.comجامعة البويرة، ، محمد مداحي

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على أمهية االسرتشاد مبعايري احملاسبة يف عملييت القياس 

ة الزراعية مبا يتوافق واملمارسات احملاسبية الدولية يف ا�ال من جهة، والدور واالفصاح احملاسيب عن األنشط

الرقايب الذي تفرضه معايري التدقيق يف املراقبة الدائمة عن االلتزام التام باملتطلبات اليت تستوجبها معايري 

حتقيق الرقابة على  احملاسبة الدولية يف معاجلة املعامالت واألنشطة الزراعية وكيف ميكن أن تساهم يف

  .النشاط الزراعي على مستوى املؤسسات الزراعية من جهة أخرى

  .ط الزراعي، املنشآت الزراعيةامعايري التدقيق الدولية، معايري التدقيق اجلزائرية، النش: الكلمات المفتاحية

Abstract 
This research paper aims to shed light on the importance of guiding 

accounting standards in the processes of accounting and accounting 
disclosure for agricultural activities in line with international accounting 
practices in the field on the one hand, and the supervisory role imposed by 
auditing standards in permanent monitoring for full compliance with the 
requirements required by international accounting standards in addressing 
Agricultural transactions and activities and how they can contribute to 
achieving oversight of agricultural activity at the level of agricultural 
institutions on the other hand. 

Key words: international auditing standards, Algerian auditing 
standards, agricultural activity, agricultural facilities. 

  مقدمة 

يعترب القطاع الزراعي من أهم القطاعات االسرتاتيجية اليت من شأ�ا حتقيق األمن الغذائي والدفع 

النمو االقتصادي كأحد البدائل املتاحة للنشاط األساسي للدول الريعية واعتمادها املفرط على  بعجلة

  .العائدات النفطية دون غريها يف عمليات التنمية وحتسني الظروف االقتصادية واالجتماعية للدولة
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لى النتائج ويعترب تقييم السياسات واألنشطة الزراعية املتخذة أحد احملركات األساسية للوقوف ع

احملققة ومدى ومطابقتها لألهداف املسطرة، وتصحيح االحنرافات واالختالالت هلذه السياسات يف الوقت 

  .املناسب

ويف ذات السياق تعترب حماسبة النشاط الزراعي إحدى أهم األدوات اليت تساعد يف عملية التقييم 

جيل خمتلف العمليات اليت تقوم �ا مبا وتوضح الطرق الواجب اتباعها عند تس لدى املؤسسات الزراعية

يتالءم والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية من جهة واملتطلبات اليت تقتضيها معايري احملاسبة 

من جهة أخرى، ما ميكنها من التعرف على الوضعية املالية  الدولية يف احملاسبة عن األنشطة الزراعية

  .الية وحتقيق الرقابة وضمان املتابعة املستمرة ألنشطتها على حد سواءاحلقيقية هلا من خالل قوائمها امل

غري أن هذا األداء احملاسيب يعترب غاية ملحة ومأموال يرجى حتقيقه يف املؤسسات الزراعية خيتلف  

كثريا عن الواقع املعمول به يف هذا النوع من املؤسسات، ولتحقيق ذلك ميثل التدقيق احملاسيب النشاط 

ل الذي من شأنه توفري احللول املناسبة يف اسرتجاع العمل احملاسيب وفق الطرق القاعدية واملتطلبات األمث

  .املسلمة اليت توضحها املعايري احملاسبية

  اإلشكالية

يف ضوء ما سبق ذكره، تتجلى أمهية موضوع املداخلة الذي يسعى يف مضمونه اإلجابة عن     

  دور معايير المحاسبة والتدقيق في الرقابة على النشاط الزراعي؟ ماهو:اإلشكالية الرئيسية التالية

  :ومن أجل معاجلة معمقة ونوعية هلذا التساؤل البد من إدراج التساؤالت الفرعية التالية

 ماذا يتضمن مفهوم محاسبة النشاط الزراعي؟ 

 كيف تتم المحاسبة عن عمليات النشاط الزراعي؟ 

 النشاط الزراعي؟ ماهي معايير التدقيق التي عالجت 

  أهمية الدراسة

تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية القطاع الزراعي يف اجلزائر باعتباره القوة البديلة لقطاع احملروقات 

ومسامهته يف تلبية االحتياجات الغذائية، باإلضافة إىل خصوصية العمل يف هذا القطاع اليت أفرزت العديد 

املعاجلة السليمة للبيانات املالية لدى املؤسسات الزراعية، ما يستوجب من املشاكل يف تقييم املعامالت و 

  .متابعة مدى التطبيق األمثل هلا التحري عن أفضلها حبيث تعكس الوضع املايل احلقيق للمؤسسة
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  :الدراسة أهداف

�دف هذه الدراسة إىل الوقوف خصوصية معامالت املؤسسات الزراعية ومدى افتقارها إىل 

سليمة يف عملييت القياس واإلفصاح احملاسيب عن األنشطة واملعامالت اليت تقوم �ا من جهة، ممارسات 

  .واإلشراف والرقابة وااللتزام يف جممل أنشطتها  من جهة أخرى

  نموذج الدراسة

دور معايير المحاسبة والتدقيق في الرقابة على النشاط " ملوضوع  دراستناتتمثل متغريات 

  :في" الزراعي

  المتغير التابع                                            المستقلةت غيراالمت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هيكل الدراسة

  :لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية، مت تقسيم موضوع املداخلة إىل احملاور التالية

 ؛التحليل المفاهيمي لمحاسبة النشاط الزراعي:المحور األول  

 ؛معايير المحاسبية ذات العالقة بالنشاط الزراعيال:لثانيالمحور ا  

 معايير التدقيق ذات العالقة بالنشاط الزراعي:المحور الثالث.  

 معايير المحاسبة الدولية

IAS01 

IAS02 

IAS16 

IAS41 

 معايير التدقيق الدولية

ISA 310 

ISA 1010 

  

  الرقابة على النشاط الزراعي
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  التحليل المفاهيمي لمحاسبة النشاط الزراعي:المحور األول

 وألن النشاط الزراعي يعترب من أهم األنشطة اليت تساهم يف توافر مجيع االحتياجات الغذائية وملا

للنشاط من خصائص مميزة جتعل من مصري منتجاته الزراعية بشقيها النبايت واحليواين مرتبطا مبا هو موجود 

من موارد طبيعية، كان من الضروري متابعة هذا النشاط داخل املؤسسات الزراعية وتسجيل وتبويب خمتلف 

  .لطبيعيةالعمليات اليت تقوم �ا لتخاذ القرارات املناسبة بشأن هذه املوارد ا

  مفهوم النشاط الزراعي: أوال

ميثل النشاط الزراعي جمموع املمارسات اليت تشمل جمال واسع من اإلنتاج الزراعي عن طريق     

  ).احليوانية والنباتية(الرتبية النظامية للموارد املتاحة 

  تعريف النشاط الزراعي. 1

يوي وحصاد األصول احليوية بغرض بيعها إدارة املنشأة للتحول احل"يعرف النشاط الزراعي على أنه 

ويقصد بعملية التحول احليوي عمليات التكاثر  1".أو حتويلها إىل منتج زراعي أو إىل أصول حيوية إضافية

والنمو والضمور اليت تؤدي مجيعها إىل تغريات نوعية وكمية للحيوان والنبات، وتنعكس يف زيادة أو 

  2.اخنفاض قيمة املوجودات احلية

االستخدامات واملمارسات الزراعية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال " األنشطة الزراعية" تعين

  3.احلصر؛ إنتاج أو تربية أو زيادة املنتجات الزراعية؛ تناوب وتغيري الزراعة واحملاصيل الزراعية

 4:ومن أمثلة النشاط الزراعي ما يلي    

 تربية املواشي واألمساك والدواجن؛• 

 ؛)مثل تربية اخليول أو املاشية(تربية اخليول  مزارع• 

 زراعة الكروم والبساتني واملزارع؛• 

  .زراعة األزهار• 

  خصائص النشاط الزراعي. 2

يتميز النشاط الزراعي عن غريه من األنشطة االقتصادية مبجموعة من اخلصائص ميكن حتديد أمهها يف 

  5:اآليت

 سواء كان لإلنتاج احليواين أو (ر النشاط الزراعيحيث يتأث :صعوبة تقدير اإلنتاج الزراعي

الظروف املناخية، العوامل الوبائية اليت تؤثر على املنتجات ، مبجموعة من العوامل الطبيعية)النبايت

الزراعية وال ميكن التنبؤ �ا أو التحكم فيها، ما يرتتب على ذلك صعوبة تقدير كمية اإلنتاج 
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ارة من وضع خطة شاملة لعملية اإلنتاج ومتابعة النتائج الفعلية للفرتات املستقبلية ويعيق اإلد

 واختاذ اإلجراءات التصحيحية لالحنرافات الواردة؛

 قد تؤدي املرونة املتوافرة يف النشاط الزراعي إىل تغيري  :إمكانية تغيير تبويب المنتجات الزراعية

، وبالتايل تتأثر عملية أصل ثابت إىل أصل متداول أو تغيري أصل متداول إىل أصل ثابت

 اإلفصاح يف امليزانية؛

 تؤثر املخاطر الكثرية اليت يتعرض هلا النشاط الزراعي كليا على : صعوبة تمويل النشاط الزراعي

عملية التمويل، فيقابل املزارع بالرفض عند طلب القرض أو تطلب عليه فائدة كبرية مقابل 

ن الوحيد السرتجاع األموال املقدمة هو اإلنتاج احلصول على التمويل الالزم، وذلك ألن الضام

احليواين والنبايت الذي قد يتعرض للتلف أثناء مرحلة النمو أو مرحلة النقل والتخزين، أو اخنفاض 

 أسعار املنتجات الزراعية؛

 يتميز النشاط الزراعي بكثرة املنتجات املصاحبة للمنتج الرئيسي، : تعدد المنتجات الزراعية

إنتاج القمح والشعري وما يصاحبه من إنتاج األعالف، وتربية األبقار وانتاج اللحوم ومثال ذلك 

 .وما يتبعه من إنتاج احلليب

  6:ويتميز النشاط الزراعي كذلك بــــ

 تتأثر األنشطة الزراعية كذلك باملوسم املعاش، فقد تزدهر بعض  :التأثر بالعوامل الموسمية

 ب عليها ويقل يف فصل الشتاء والعكس؛األنشطة يف موسم الصيف ويكثر الطل

 ارتباط النشاط الزراعي بالمعيشة الريفية. 

  محاسبة النشاط الزراعي: ثانيا

ال ختتلف احملاسبة عن العمليات اليت تقوم �ا املنشأة الزراعية من حيث األسلوب أو القواعد املتبعة 

فهي تضم أرصدة حسابات األصول واخلصوم  عن تلك املتبعة يف أمينشأة أخرى،بيانات املاليةعند إعداد ال

 .بعد إجراء قيود التسوية الالزمة واعداد احلسابات اخلتامية وصوال إىل حتديد النتيجة

  تعريف المحاسبة الزراعية. 1

والفروض واإلجراءات احملاسبية  واملبادئميكن تعريف احملاسبة الزراعية على أ�ا تطبيق لألسس     

  7:رس نشاطا أو أنشطة حماسبية، وتشمل احملاسبة الزراعية الفروع اآلتيةيف الوحدات اليت متا
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 وهي تطبيق لألسس واملبادئ والفروض احملاسبية املتعارف عيلها يف  :المحاسبة المالية الزراعية

املؤسسات الزراعية �دف التعرف على املركز املايل احلقيق هلا وقياس نتائج أعماهلا خالل فرتة 

 زمنية معينة؛

 وهي تطبيق لألسس واملبادئ والفروض احملاسبية املتعارف عيلها يف  :محاسبة التكاليف الزراعية

 .املؤسسات الزراعية �دف قياس تكلفة النشاط الزراعي والرقابة عليه وترشيد قرارات اإلدارة

  أهداف المحاسبة الزراعية. 2

  8:للمحاسبة الزراعية أهداف متعددة تتمثل أساسا يف

 جيل عناصر املصروفات واإليرادات املرتبطة باألحداث اإلقتصادية اخلاصة باملنشآت حصر وتس

 الزراعية؛

  حتديد نتائج األحداث اإلقتصادية اخلاصة باملنشآت الزراعية من ربح أو خسارة يف �اية كل فرتة

  .حماسبية

  أهمية المحاسبة عن النشاط الزراعي . 3

لعاملة يف النشاط الزراعي هي وحدات أعمال صغرية إن معظم منظمات األعمال أو الوحدات ا

ومستقلة تديرها العائالت فقط، وكثريا ما ينظر إليها على أمه غري جمربة على تقدمي بيانات مالية ذات 

غرض عام، غري أن قيام هذه املنشآت الزراعية بالبحث عن رأس املال واملساعدات اخلارجية من 

ومية أدى إىل زيادة أمهية البيانات املالية بوصفها مصدر للمعلومات اليت املؤسسات املالية واهليئات احلك

ختدم املستثمرين واملؤسسات املالية وأداة الختاذ القرارات على مستوى إدارا�ا شأ�ا شأن أي مؤسسة 

  9.أخرى �دف إىل حتقيق الربح

  معايير المحاسبية ذات العالقة بالنشاط الزراعيال:المحور الثاني

ة حلاجة البيئة احملاسبية احمللية لضبط األنشط الزراعية وخمتلف املعامالت لدى املنشآت الزراعية تلبي

ويف ظل غياب البديل احمللي، ميثل الرجوع إىل املعايري الدولية للمحاسبة البديل الوحيد احملتم الرجوع إليه 

عمال املنجزة على مستوى املنشآت دون غريه لتنظيم العمل احملاسيب وتوفري البيانات املالية حول األ

  .الزراعية

  معايير المحاسبة الدولية: أوال

كان لنمو األسواق املالية وحترير التجارة الدولية، باإلضافة إىل تعاظم قوة الشركات متعددة 

اجلنسيات سواء عن طريق إنشاء فروع هلا يف خمتلف دول العامل أو سيطر�ا على الشركات التابعة، وما تبعه 
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من مشاكل بسبب اختالف طرق القياس األثر األول يف ظهور معايري احملاسبة الدولية كمرجعية عاملية 

  .متفق عليها يف تنظيم العمل احملاسيب

  تعريف معايير المحاسبة الدولية. 1

تعرف معايري احملاسبة الدولية على أ�ا جمموعة من األسس والضوابط واإلرشادات اليت تستهدف 

وعات حماسبية عامة أو خاصة، وذلك طبقا للمبادئ واألعراف احملاسبية املتفق عليها واملقبولة معاجلة موض

  10.عموما

يشري املعيار احملاسيب إىل القواعد احملاسبية اإلرشادية اليت يرجع إليها احملاسبون لدعم اجتهادا�م 

  11:املهنية، وتأيت أمهية املعايري الدولية للمحاسبة من خالل

 ياس األحداث املالية للمنشأة؛حتديد وق 

 إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية؛ 

 حتديد الطرق املالئمة للقياس؛ 

 متكني املستخدمني من اختاذ القرار املناسب عند اعتماد املعلومات األساسية على املعيار املالئم. 

  أهداف معايير المحاسبة الدولية. 2

اك دوافع موضوعية لألطراف اليت تسعى إىل وجود توافق دويل، ومن من الطبيعي أن تكون هن    

  12:بني أهم األهداف والدوافع لوضع معايري احملاسبة الدولية مايلي

  إعداد ونشر املعايري احملاسبية اليت يتم االسرتشاد �ا عند إعداد القوائم املالية مبا حيقق املصلحة

 ا؛قبول دويل هلذه املعايري وتطبيقها عاملي

  العمل على التحسني والتنسيق بني األنظمة والقواعد واإلجراءات احملاسبية املرتبطة بإعداد القوائم

 املالية؛

 توفري الوقت واملال يف توحيد القوائم املالية للشركات متعددة اجلنسيات؛ 

  احملاسيب العديد م الدول النامية ال توجد �ا منظمات حماسبية مهنية خمتصة بإصدار معايري العمل

 وبالتايل فإن تبين املعايري يساهم يف توفري املال والوقت؛

  تسهيل العمليات الدولية والتسعري، وجعل األسواق املالية أكثر كفاءة خاصة بعد زيادة ومنو

 األنشطة اإلقتصادية الدولية؛

 وارد املالية تسهيل عملية احلصول على التمويل الالزم من األطراف اخلارجية يف حالة عدم كفاية امل

 احمللية؛
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 حتسني مستوى مهنة احملاسبة على املستوى العاملي.  

  المحاسبة عن النشاط الزراعي وفق معايير المحاسبة الدولية: ثانيا

مع زيادة احلاجة إىل أسس وقواعد حماسبية تناسب النشاط الزراعي ويف مواجهة التحديات اليت 

  املعيار (IASC)در جلنة معايري احملاسبة الدوليةطرحت نفسها يف قياس األنشطة الزراعية، أص

 الذي يعترب مبثابة املرجعية األساسية اليت يستند عليها يف عملية القياسIAS 41احملاسيب الدويل

  .لنشاط املنشآت الزراعية واإلفصاح احملاسيب

  معايير المحاسبة الدولية ذات العالقة بالنشاط الزراعي): 01(الجدول رقم 

  رقم ومضمون الفقرة التي تخص موضوع البحث  معيار ورقمهاسم ال

IAS 01  عرض

  القوائم المالية

ومضمو�ا أن الكثري من املنشآت تقدم استعراضا ماليا خارج قوائمها املالية  :13الفقرة 

يوضح أداء املنشأة ومركزها املايل، وقد يشمل العوامل واملؤثرات الرئيسية اليت حتدد األداء املايل 

  .ا يف ذلك التغريات يف البيئةمب

IAS 02  

  المخزون

قد ينتج عن عملية اإلنتاج أكثر من منتج واحد يتم انتاجه بشكل متزامن، كما : 14الفقرة 

  .هو احلال عندما تنتج منتجات مشرتكة أو عندما يوجد منتج رئيسي ومنتج فرعي

نشأة من أصوهلا احليوية، يقاس املخزون الذي يتكون من منتج زراعي حصدته امل: 20الفقرة 

  .عند اإلثبات األويل بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع عند نقطة احلصاد

IAS16  العقارات

  واآلالت والمعدات

ينطبق هذا املعيار على النباتات املثمرة، وعلى العقارات واآلالت واملعدات  :03الفقرة 

  .ألصولاملستخدمة يف تطوير أو احملافظة على هذه ا

النباتات املثمرة هي النباتات احلية اليت تستخدم يف إنتاج أو توريد منتجات  :06الفقرة 

زراعية، النباتات احلية اليت من املتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفرتة، والنباتات اليت 

                                                           
 من طرف اهليئات واملنظمات احملاسبية لعشرة  1973هي هيئة خاصة مستقلة يوجد مقرها يف مدينة لندن بربيطانيا، تأسست سنة

، ولقت اعرتافا )حدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا، ايرلندا، اليايبان، املكسيك وهولنداأملانيا، أسرتاليا، كندا، الواليات املت( دول  10

معيارا،  41سنة  واحد وأربعون 2001دوليا واسعا والتحقت �ا العديد من اهليئات واملنظمات املهنية، وقد أصدرت اللجنة حىت  

وأصبح اصداراته تسمى مبعايري  IASB ري احملاسبة الدولية وبعدها خضعت اللجنة إلصالحات عامة ومت تغيريها إىل جملس معاي

 .IASبعدما كانت تصدر اللجنة من قبل معايري احملاسبة الدولية  IFRSالتقارير املالية الدولية 

اساس التبادل  يحيث ان النقود ه ةلى اساسها اثبات العمليات المالييتم ع يالت ةالنقدي ةهو الوحد يحاسبالقياس الم

  .يةخالل الفترات المحاسبة النقد تظل ثابت ةوحد ةن قيمأويفترض المحاسب .  ةدع القيمومستو 

 يقصد باإلفصاح؛ العالنية الكاملة، أما يف جمال احملاسبة فيقصد به أن تظهر القوائم املالية مجيع املعلومات الرئيسية اليت �م

  .مستخدمي املعلومات وتساعدهم يف عملية اختاذ القرارات
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  .هناك احتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية خبالف مبيعات اخلردة

حملاسبة عن النباتات املثمرة بنفس طريقة البنود املشيدة داخليا للعقارات تتم ا :22الفقرة 

  .واآلالت واملعدات قبل وجودها يف املوقع

يف فرتة التقرير وعندما يطبق معيار الزراعة ألول مرة، ال تلزم املنشأة  ):ب( 80الفقرة 

 IASحملاسبة الدويل منمعيار ا 28باإلفصاح عن املعلومات الكمية املطلوبة مبوجب الفقرة 

08.  

قد ختتار املنشأة قياس النباتات املثمرة لفرتة التقرير اليت طبقت فيها املنشأة  ):ج( 80الفقرة 

بالقيمة العادلة وجيب عليها إظهار الفروقات بني القيمة الدفرتية السابقة  IAS 41املعيار 

  .والقيمة العادلة يف األرباح يف بداية أسبق فرتة معروضة

IAS 41 الزراعة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يعترب هذا املعيار مبثابة اإلطار الشامل الذي ينظم احملاسبة لدى املنشآت الزراعية     

واألنشطة التابعة هلا، وعليه سوف يتم التطرق إليه بالتفصيل باعتبار أن كل فقرات املعيار 

  :ويتضمن املعيار النقاط التاليةتقدم املعاجلة احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بالنشاط الزراعي، 

  هدفاملعيار هو وصف املعاجلة احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بالنشاط الزراعي؛: الهدف

يطبق هذا املعيار عندما ترتبط األصول احليوية، املنتج الزراعي عند نقطة احلصاد  :النطاق

ال تستدعي تطبيق املعيار، واملنح احلكومية بالنشاط الزراعي، كما يقدم كذلك احلاالت اليت 

ويقدم املعيار كذلك بعض األمثلة عن األصول احليوية، املنتج الزراعي واملنتجات اليت هي 

  نتاج التصنيع بعد احلصاد؛

  :يقدم املعيار تعريفات للمصطلحات التالية: التعريفات

 وهو إدارة املنشأة للتحول احليوي وحصاد األصول البيولوجية؛: النشاط الزراعي 

 وهو املنتج احملصود من األصول احليوية للمنشأة؛ :المنتج الزراعي 

 حيوان حي أو نبات؛ :األصل الحيوي 

 عمليات النمو، التدهور، اإلنتاج والتكاثر لألصل احليوي؛ :التحول الحيوي 

 إ�اء العمليات احليوية لألصل احليوي :الحصاد.  

ط إثبات األنشطة الزراعية وطرق قياسها يقدم املعيار يف هذه الفقرة شرو : اإلثبات والقياس

  وفق القيمة العادلة؛

                                                           
لتطبيق األويل ملعيار دويل للتقرير املايل أثر مايل على الفرتة احلالية أو أي فرتة سابقة، أو كان من لطلب هذه الفقرة عندما يكون تت

املمكن أن يكون له مثل هذا األثر لوال أنه من غري العملي حتديد مبلغ التعديل، أو قد يكون له أثر على الفرتات املستقبلية، فإنه 

عنوان املعيار الدويل للتقرير املايل، طبيعة التغيري يف السياسة احملاسبية، وصف مقتضيات التحول : نشأة أن تفصح عنجيب على امل

  .ومبلغ التعديل
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يتطلب املعيار إثبات األرباح واخلسائر الناجتة عن اإلثبات األويل  :المكاسب والخسائر

  لألصل احليوي واملنتج الزراعي وفق القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛

مية غري املشروطة املتعلقة بأصل حيوي جيب أن يتم إثبات املنحة احلكو :المنح الحكومية

مقاس بالقيمة العادلة منها تكاليف البيع ضمن الربح واخلسارة وذلك عندما تصبح املنحة 

  احلكومية مستحقة التحصيل؛

جيب على املنشأة ان تفصح عن الربح واخلسارة الناجتة عن اإلثبات األويل لألصول  :اإلفصاح

  .قيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيعاحليوية واملنتجات الزراعية بال

  .باإلعتماد على معايري احملاسبة الدولية املذكورة يف اجلدول الباحثني  من عداد : المصدر

يوضح اجلدول أعاله جهود جلنة معايري احملاسبة الدولية سابقا لإلعتناء بالقطاع الزراعي من خالل مجلة 

احملاسبية للمعامالت يف املنشآت الزراعية إىل غاية إصدار معيار خاص اإلصدرات املتتالية لتوضيح املعاجلة 

الذي يعترب املرجعية األساسية يف ضبط املعامالت احملاسبية �IAS 41ا متمثال يف املعيار احملاسيب الدويل 

  .لألنشطة الزراعية

  معايير التدقيق ذات العالقة بالنشاط الزراعي:المحور الثالث

معلومات حماسبية صادقة ودقيقة ومعاجلة مشاكل اإلفصاح احملاسيب حول �دف احلصول على 

أنشطة املنشآت الزراعية من جهة و الرفع من كفاءة وفعالية عملية الرقابة على النشاط الزراعي، متثل معايري 

ت التدقيق الدولية البديل املناسب لتحقيق ذلك والوصول إىل معلومات دقيقة عن الوضع احلقيقي للمنشآ

  .الزراعية

  معايير التدقيق الدولية: أوال

تعترب معايري التدقيق الدولية من أهم الضوابط اليت البد من توظيفها من أجل ضمان الرقابة     

على األنشطة الزراعية ومواجهة حتديات فشل العديد من مشاريع األنشطة الزراعية، وتوحيد وجهات النظر 

الشأن يف ظل غياب معايري حملية توضح وتضمن املمارسة السليمة والرقابة  احمللية والعاملية يف األنشطة ذات

  .التامة على أعمال املنشآت الزراعية

  تعريف معايير التدقيق الدولية. 1

تعرف معايري التدقيق الدولية على أ�ا القواعد واإلجراءات اجلوهرية اخلاصة بتدقيق القوائم املالية 

  13.من دولة واحدة لكل التنظيمات احمللية والدولية اليت يتعني تطبيقها يف أكثر
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أو هي القرائن والقواعد اليت توضح العرف املهين الدويل املتفق عليه واليت ميكن اللجوء إليها عند  

قصور املعايري احمللية، وبالتايل فإن املعايري الدولية للتدقيق متثل أمناطا ملا حيب أن يكون عليه األداء الفعلي 

  14.ي املهنة عرب العاململمارس

  خصائص معايير التدقيق الدولية. 2

على الرغم من أن معايري التدقيق الدولية غري إلزامية التطبيق، إال أ�ا مطبقة على مستوى     

العديد من الدول نظرا للخصائص اليت تتميز �ا ومسامهتها بشكل كبري يف تبسيط إجراءات العمل لدى 

  15:هذه اخلصائص يفمزاويل املهنة، وتتمثل 

 األمر الذي يساهم يف التقليل من التفاوت : التركيز على تفصيالت إجراءات العمل الميداني

 بني عمل املدققني وتوفري املوضوعية قدر اإلمكان عند عملية التدقيق؛

  وتوفري قدر جيد من املرونة وترك ا�ال مفتوحا أمام اهليئات املهنية ": إرشادات"إستخدام لفظ

 سرتشاد بتلك املعايري وإتاحة الفرصة لتكييفها حسب الظروف البيئية لكل دولة؛لال

 تعترب هذه املعايري أكثر عمومية ومشوال من غريها باعتبارها صادرة من جتمع  :العمومية والشمول

دويل قوي يضم العديد من دول العامل، وبالتايل فهي متثل اإلطار العام ملهنة التدقيق ما جيعلها 

  .ى قبوال عاما على املستوى الدويلتلق

  تدقيق النشاط الزراعي وفق معايير التدقيق الدولية: ثانيا

إن تدقيق البيانات املالية للمنشآت الزراعية يساهم بشكل كبري يف الرقابة على األنشطة لدى هذا 

  .ه الصحيحالنوع من املنشآت ومحاية األموال املستخدمة وضمان أن إدارة األداء تسري يف اإلجتا
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  معايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالنشاط الزراعي): 02(الجدول رقم 

  رقم ومضمون الفقرة التي تخص موضوع البحث  اسم المعيار ورقمه

ISA 310  معرفة

  طبيعة عمل المنشأة

تطلبات أشار ملحق املعيار إىل أن املعرفة بطبيعة العمل تؤخذ بعني اإلعتبار م: ملحق المعيار

  ومشاكل البيئة؛ 

ISA  1010 

إعتبارات األمور البيئية  

عند تدقيق البيانات 

  المالية

يعترب هذا املعيار مبثابة اإلطار الشامل الذي يوضح األمور البيئية اليت جيب أخذها بعني 

االعتبار عند تدقيق البيانات املالية واألنشطة التابعة هلا، وعليه سوف يتم التطرق إليه 

لتفصيل باعتبار أن كل فقرات املعيار تقدم الكيفية املناسبة لتدقيق البيانات يف حالة وجود با

  :أمور بيئية ذات أمهية، ويتضمن املعيار النقاط التالية

أصبحت األمور البيئية ذات أمهية متزايدة للعديد من املنشآت، ومن  :03، 02، 01الفقرة 

  مور عند تدقيق البيانات؛أجل ذلك وجب على املدقق األخذ �ذه األ

  ال يستطيع املدقق كشف حاالت عدم التزام املنشأة بالقوانني واألنظمة البيئية؛ :07الفقرة 

تعتمد احلاجة ألخذ األمور البيئية بعني االعتبار عند تدقيق البيانات املالية  :09، 08الفقرة 

طاء جوهرية يف البيانات على اجتهاد املدقق فيما إذا كانت هذه األمور تنشأ خماطر ألخ

املالية، كما أن استنتاج املدقق أن عمليات املنشأة منفقة مع األحكام والقوانني البيئية يتطلب 

االستفادة من " ISA 620مهارات فنية خلرباء بيئيني، وباملثل أعطى معيار التدقيق الدويل 

  احلق للمدقق يف ذلك؛" عمل خبري

ت األمور البيئية وتأثريها على البيانات املالية، عواقب حتدد هذه الفقرا :11، 10الفقرة 

  خرق األنظمة البيئية وبعض األمثلة حول األمور البيئية اليت تؤثر على البيانات املالية؛

باإلضافة إىل هذه الفقرات اليت تقدم األمور البيئية الواجب أخذها بعني االعتبار عند تدقيق 

طرح املعيار كذلك بيانات توضيحية وإرشادات حول تطبيق البيانات املالية وما إىل ذلك، ي

، ألن مستوى معرفة املدقق تتطلب أن تكون كافية لتمكينه ISA 310معيار التدقيق الدويل

من حتديد واحلصول على فهم للحوادث واملعامالت واملمارسات املتعلقة باألمور البيئية اليت 

  .ية وعلى عملية التدقيققد يكوم هلا تأثري مهم على البيانات املال

  .باالعتماد على معايري التدقيق الدولية املذكورة يف اجلدول الباحثني  من إعداد : المصدر

لتعزيز الرقابة على القطاع  IFACيوضح اجلدول أعاله جهود االحتاد الدويل للمحاسبني     

ينبغي االلتزام �ا عند تدقيق منشآت  الزراعي من خالل مجلة اإلصدرات املتتالية املمارسات الضرورية اليت 

الذي  ISA  1010القطاع الزراعي إىل غاية إصدار معيار خاص �ا متمثال يف املعيار التدقيق الدويل 
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يعترب املرجعية األساسية اليت يستند إليها املدقق عند تنفيذ الرقابة على منشآت القطاع الزراعي ومتابعة 

  .حملاسبية لألنشطة الزراعية وفق أساسها السليممدى التقيد يف ضبط املعامالت ا

وجتدر اإلشارة إىل أنه النظر إىل معايري التدقيق اليت تقدم تفاصيل توضيحية عن األمور البيئية على أ�ا     

متثل املؤثر األول ) أي املنشآت الزراعية(مرتبطة بالنشاط الزراعي باعتبار أن املنشآت العاملة يف هذا ا�ال 

  .ساسي يف البيئة الذي حيوي مدخال�ا وخمرجا�ا على حد سواءواأل

باإلضافة إىل معايري التدقيق السابقة الواجب االستعانة �ا عند تدقيق البيانات املالية للمنشآت الزراعية، 

  :يرى الباحثان أنه قد تكون معايري التدقيق التالية ضرورية لبعض املنشآت

  معيار التدقيق الدوليISA 250مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية 

من  ISA 250قد يكون من املناسب ومن الضروري استخدام متطلبات معيار التدقيق الدويل 

طرف مدقق احلسابات عند تدقيق البيانات املالية للمنشآت الزراعية ألن عدم التزامها بالقوانني واألنظمة 

ومن بني هذه -باعتباره ذو أثر جوهري–ل أساسي على البيانات املالية اليت تفرض عليها قد يؤثر بشك

القوانني تلك املتعلقة بالبيئة ومحايتها، وينتج عن عدم االلتزام �ا عقوبات مالية وغرامات على عاتق تلك 

  .املنشآت

  معيار التدقيق الدوليISA 560 األحداث الالحقة 

ني �اية الفرتة وتاريخ تقرير املدقق تستوجب التعديل، يتم تطبيق هذا املعيار عند ظهور أحداث ب

وبإمكان مدقق البيانات املالية للمنشآت الزراعية استخدام هذا املعيار باعتبار أن احملاصيل الزراعي قد متتد 

ألكثر من فرتة مالية باعتبار أ�ا مرتبطة بدورة اإلنتاج الزراعي اليت قد تكون فصلية أو مومسية حسب نوع 

  .نشاط، وبالتايل تكون حدث الحق يستوجب التعديل يف البيانات املالية هلذه املنشآتال

وبالتايل جيب على املدقق إجناز اإلجراءات املصممة للحصول على أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة اليت    

البيانات املالية قد  تؤكد أن كافة األحداث لغاية التقرير واليت قد تتطلب إجراء التسوية واإلفصاح عنها يف

  .مت تشخيصها

  معيار التدقيق الدوليISA 620 االستفادة من عمل خبير  

االستفادة من عمل خبري إمكانية االستفادة من أعمال  620يوفر تطبيق معيار التدقيق الدويل     

ة من خبري ذو أمهية يف املمارسة املهنية للتدقيق على مستوى املنشآت الزراعية، حيث يضع جمموع

اإلرشادات والتوجيهات اليت توضح للمدقق كيفية استخدام أعمال اخلبري و والواجبات اليت جيب القيام �ا 

عند االستعانة خببري خيتاره للقيام مبهمة تتطلب خربة خاصة غري احملاسبة والتدقيق واليت متكنه من احلصول 
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حول صحة وعدالة القوائم املالية يف التعبري عن  على أدلة إثبات أكثر موضوعية إلبداء الرأي الفين احملايد

  .املركز املايل احلقيقي للمؤسسة ونتائج أعماهلا

للمدقق باالستعانة به عند تدقيق  ISA 620ومن اخلرباء اليت يسمح معيار التدقيق الدويل 

فقد تكون هناك  البيانات املالية، اخلبري يف النشاط الزراعي للقيام بعملية التدقيق على الوجه الكامل،

حاجة تامة إىل خبري لقياس املستوى األمثل للصناعات الكيماوية لألنشطة الزراعية مثال، األوقات املناسبة 

  ....جلين املنتجات الزراعية

  

  الخاتمة

خيضع النشاط الزراعي كأي نشاط إىل العديد من االتفاقيات الدولية والقوانني والتعليمات احمللية 

من الناحية االقتصادية، االجتماعية والبيئية اليت جيب االلتزام �ا من أجل ضمان اليت تنظم عمله 

املمارسات السليمة لدى املنشآت الزراعية، ولغرض تشخيص عدم االلتزام باالتفاقيات والقوانني املنظمة 

احملاسبة والتدقيق لألنشطة الزراعية وآثارها السلبية على مستقبلها ومستقبل املنشآت الزراعية، متثل معايري 

اآلليات الكفيلة مبتابعة املمارسات لدى إدارة تلك املنشآت واستنتاج األثر اإلجيايب أو السليب على االلتزام 

  .�ا من عدمه

، "دور معايير المحاسبة والتدقيق في الرقابة على النشاط الزراعي"ومن خالل دراستنا ملوضوع 

  :التالية النتائجمت التوصل إىل 

 األنشطة الزراعية مبجموعة من اخلصائص اليت تؤثر على عملييت القياس واإلفصاح احملاسيب  تتميز

  يف البيانات املالية وتفرض العديد من املشاكل احملاسبية؛

  متثل معايري احملاسبة الدولية املرجع األساسي الذي يستند إليه املهنيون عرب العامل باعتبارها حتظى

 املتقدمة والنامية على حد سواء؛ بالقبول العام لدى الدول

  بذل كل من االحتاد الدويل للمحاسبني وجلنة معايري احملاسبة الدولية الكثري يف اجلهود من أجل

توضيح األسس السليمة للمعاجلة احملاسبية للممارسات لدى منشآت األنشطة الزراعية والرقابة 

 عليها؛

 ييس الدولية تأخرا كبريا باملقارنة مع اجلهود الدولية تشهد احملاسبة عن األنشطة الزراعية وفق املقا

 من جهة وجهود اإلحتادات الدولية؛
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  يساهم تطبيق معايري التدقيق الدولية عند تدقيق البيانات املالية للمنشآت الزراعية يف التأكيد

خرى مبا على أمهية تطبيق معايري احملاسبة الدولية من جهة وحتقيق الرقابة على املنشآت من جهة أ

 . يضمن التحقيق الفعلي لألهداف اليت تصبو إليها
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  336688  --  335599ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  - حالة الجزائر - مساهمة التأمين الفالحي في ترقية القطاع الفالحي  

  algerialamine@gmail.com   ،)اجلزائر(، 02البليدة ، جامعة محمد لمين أقناروس

  rifas8403@yahoo.fr       ،)اجلزائر(البويرة ، جامعة محمد سفير

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

را فعاال يف تنمية القطاع الفالحي وذلك ملا يوفّره من تعويضات مالّية يلعب التأمني الفالحي دو 

 املسامهة يف تثبيت دخل الفالحني بالتايل و  اليت متكن من التخفيف من حدة اخلسائرو  عند وقوع اخلطر

  .ضمان جتديد اإلمكانيات االستثمارية واستقرار القطاع الفالحي بصفة عامة

تصادية األخرى يتميز القطاع الفالحي ببعض اخلصائص كالتعرض إىل فباملقارنة مع القطاعات االق

 خماطر عديدة اليت من شأ�ا أن تلحق أضرارا بليغة باإلنتاج الفالحي مما يؤثر سلبا على مداخيل الفالحني

فمن الضروري وضع آليات للحد من االنعكاسات السلبية للمخاطر اليت تواجه الفالحني مما يستوجب 

ات بتطوير نظام التأمينات الفالحية اليت من شأ�ا أن تسري هذه املخاطر وحتول دون تكبد تدخل السلط

  .املنتجني خلسائر مادية كبرية

  .االنتاج الفالحي –التأمني الفالحي  -فالحية األخطار ال  :الكلمات المفتاحية
Résumé: 

 L'assurance agricole joue un rôle actif dans le développement du secteur 
agricole, dans qu’il offre des compensations financière en cas de danger et ce qui 
permet de Réduire la gravité des pertes, donc elle contribuer à l'installation des 
revenus des agriculteurs et assurer le renouvellement des 'investissements et la 
stabilité du secteur agricole en général . 

Par rapport à d'autres secteurs économiques, le secteur agricole se 
caractérise par certaines caractéristiques, comme des nombreux risques ce qu’elle 
cause des graves dommages à la production agricole, ce qui affecte négativement 
sur le revenus des agriculteurs, donc il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes pour réduire les répercussions négatives des risques qui confrontes 
les agriculteurs, ce qui nécessite l'intervention des autorités pour développé le 
système d'assurance agricole et giré les risque et éviter que les producteurs 
subissent des pertes importantes . 

Mots clés : Risques agricoles - assurance agricole - production agricole. 

   



  حممد سفريحممد سفري، ، حممد ملني أقناروسحممد ملني أقناروس

360 

  :المقدمة   

يعترب القطاع الفالحي من الركائز األساسية اليت تعتمد عليها التنمية االقتصادية، اال أن هذا       

القطاع واجه تقلبات شديدة على املستوى اإلنتاجي نظرا لتعرضه لكثري من األخطار والكوارث الطبيعية مما 

إىل اخنفاض املداخيل الزراعية للمنتجني الزراعيني، حيتم اخنفاض اإلنتاج والعائد املتوقع منها، وبدوره يؤدي 

واحلد من حجم االستثمارات املوجهة لقطاع الزراعة، وقد يدفع بعضهم للخروج من حلقة  اإلنتاج وبالتايل 

  .ضعف الدور التنموي الذي يقوم به قطاع الزراعة يف زيادة معدالت النمو االقتصادي

من شأ�ا محاية املزارعني عن طريق تبين آليات فاعلة يف تسيري إن البحث والسعي وراء الوسائل اليت 

هذا األخري الذي قدم إىل سوق التأمني باجلزائر نوعا . املخاطر الزراعية أسفر عن ظهور التأمني الفالحي

  جديدا من املنتجات،

  :ومن هنا ميكن صياغة إشكالية حبثنا كالتايل

  الفالحي بالجزائر؟  ما أثر التأمين الفالحي على تنمية القطاع

  : ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقوم بطرح الفرضية التالية

  .بالتايل على القطاع الفالحي باجلزائر و  للتأمني الفالحي أثر اجيايب على التنمية االقتصادية

  :والختبار صحة الفرضية ولإلجابة على اشكالية املوضوع نقسم البحث إىل حمورين مها

  .ماهية التأمني الفالحي   :المحور األول

  .واقع التأمني الفالحي يف تنمية القطاع الفالحي باجلزائر  :المحور الثاني

  :ماهية التأمين الفالحي   :المحور األول

  :مفهوم التامين الفالحي- 1

الاليقني بتوزيع و  هو وسيلة �دف إىل تقليل اخلسائر جراء تعرض القطاع الزراعي لعناصر املخاطرة

  .ذه اخلسائر على جمموعة كبرية من املزارعنيأعباء ه

جهة التأمني يتم و  أما التعريف القانون للتامني الزراعي فهو اتفاق أو عقد ملدة معينة بني املزارع

يف حال ) املزارع(مبوجبه دفع التعويض املناسب أو مبلغ التامني من قبل جهة التأمني عن خسائر املؤمن له 

  1. إىل هذه اجلهة ) املزارع(ذلك مقابل قسط يؤديه املؤمن له و  هذه اخلسائرحتقق املخاطر اليت سببت 

 :مخاطر القطاع الفالحي- 2

يعد قطاع الفالحة من القطاعات األكثر عرضة للمخاطرة يف ظل التغريات املناخية والبيئية،    

  2:وسنوضح جمموعة من األخطار اليت يتعرض هلا الفالحون 
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 الربد -

 اجلفاف -

 السريوكو -

 العواصف -

 الثلج -

 الفيضانات -

 احلرائق -

 هالك احليوانات -

 النقل -

  اجلليد -

  :أهمية التأمين الفالحي  -3

  .يعطى الفالحني اإلحساس باألمان والثقة*  

  .يوفر بعض احلماية من خماطر االنتاج* 

  .يشجع املزارعني على زيادة االستثمار ىف التكنولوجيا اجلديدة * 

  .صرىف الريفىيوفر مناخ مشجع للتمويل امل * 

  . دعم الدولة للتامني يتوافق مع شروط منظمة التجارة الدولية * 

  . يؤدى اىل حتسني االداء وتبىن شروط اإلنتاج الفالحي الصحيحة * 

   يعفى احلكومة من التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث الفالحية * 

  .حي يشجع الزراعات التعاقدية مما يطور وينوع القطاع الفال * .

  :دور التأمين الفالحي - 4

  : 3من بني أدواره جندو  يقوم التأمني الفالحي بدورا هام يف إدارة املخاطر املناخية،

 الريفيو  احملافظة على اإلرث الفالحي. 

 ضمان احلد أدىن من الدخل. 

 احلفاظ على دميومة النشاط. 

 للبنكو  ضمان املالءة املالية للفالح. 

 ضمان األمن الغذائي. 
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 قرار االقتصاد الوطيناست.  

  :الطلب على التأمين الفالحي  - 5

ذلك ألسباب عدة ويف مقدمتها حبسب و  ان الطلب على التأمني الفالحي يشهد ازديادا ملحوظا

:(Roberts, 2005) 4  

  .هي املرشحة لالستمرارو  ارتباط املخاطر الزراعية بالتغريات املناخية * 

  .الزراعة التجارية يف تطور مستمر* 

لكنه ال مينع و  مينع احلماية بفرض الضرائبو  حترير التجارة عامليا مينع الدعم املباشر على الزراعة * 

  .دعم أقساط التأمني و  التامني

  .خباصة األمراض اليت تقلل اإلنتاجية و  تعرض الزراعة ملخاطر جديدة* 

  .تاجية الزراعية االهتمام املتزايد بالزراعة جيعل التامني أحد مكونات العملية اإلن* 

   :أسباب العزوف على التأمين الفالحي - 6

  5:ميكن إرجاع عزوف الفالحني يف االخنراط يف برامج التأمني الفالحي إىل عدة أسباب من أمهها

  .نقص ثقافة التأمني لدى الفالحني * 

  .نقص توعية وحتسيس الفالحني بأمهية تأمني احملاصيل  * 

  .التأمينات املستوى املرتفع ألقساط  * 

  .املالئمة ملختلف أنشطتهم ) التأمينية(  عدم توفر املنتوجات * 

  .بطئ عملية التعويض  * 

 .ضعف قيمة التعويضات  * 

  :واقع التأمين الفالحي في تنمية القطاع الفالحي بالجزائر  :المحور الثاني

 :مفهوم التنمية الفالحية  - 1

لتغيري بنيان وهيكل القطاع الفالحي، مما يؤدي إىل  هي جمموعة من السياسات واإلجراءات املتبعة

أحسن استخدام ممكن للموارد افالحية املتاحة، وحتقيق االرتفاع يف اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج الفالحي، 

  6.�دف رفع معدل الزيادة يف الدخل الوطين وحتقيق مستوى معيشي مرتفع ألفراد ا�تمع

  :أهداف التنمية الفالحية  - 2

  الدخل الوطين الزراعي الذي يدخل ضمن الدخل اإلمجايل، مما يرفع من متوسط نصيب زيادة

 .الفرد من الدخل احلقيقي، ويتم هذا عن طريق زيادة النمو يف الناتج واإلنتاجية الزراعية
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  زيادة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب املتزايد من طرف السكان الذين هم يف تزايد كذلك، وإىل

رات واحلد من الواردات، وإىل خلق وظائف جديدة من خالل تغطية مطالب زيادة الصاد

 .القطاعات األخرى، خاصة قطاع الصناعة

  رفع مستوى معيشة السكان خاصة يف املناطق الريفية اليت يعتمد سكا�ا يف معيشتهم على

 .القطاع الزراعي

  ج أكرب قدر من الناتج حتقيق االستقرار االقتصادي بصفة مستمرة من خالل العمل على إنتا

 .املادي وحتقيق أعلى مستويات استغالل للمواد املتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا

  التوسع يف اهليكل اإلنتاجي باستحداث وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات املوجودة يف

 .خمتلف الفروع الزراعية سواء نباتية أو حيوانية

 خاصة لسكان املناطق الريفية، حىت يتسىن هلم احلصول على مداخيل تليب  توفري مناصب الشغل

  .احتياجا�م وتوفر هلم االستقرار

  :أهمية التأمين الفالحي على التنمية الفالحية - 3

 7:من أمهية التامني الفالحي على التنمية الفالحية نذكر      

 وفر الضمان عن طريق التأمنييؤهل الفالح للتوسع يف اإلنتاج باستقطاب التمويل بعد ت. 

  ميكن التأمني بغرض درء املخاطر وتقليل اخلسائر من نقل وتوطني التقنية ويوفر اخلربة الفنية

 .املدربة

 يعمل التأمني الفالحي علي إجياد حد أدىن من الدخل للفالح واستقراره. 

 رفع الدخل القومييساعد علي التوسع الفالحي واالستثمار يف املناطق الريفية وبالتايل إىل . 

 يؤدي إىل األمن الغذائي واالستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي. 

 ميتص الصدمات اليت يتعرض هلا الفالح من جراء الكوارث اليت تكون فوق طاقته. 

  يساعد علي توزيع املخاطر عرب السنني مما خيلق نوعًا من االستقرار يف األقطار اليت تعتمد على

 .الفالحة

 ساعد التأمني الفالحي يف تقليل اإلعتمادات احلكومية املرصودة لدرء الكوارثي. 

 حفظ كرامة الفالح عند حدوث الكوارث وال يقع حتت رمحة اهلبات واإلعانات واملنح. 

 يهيئ فرصة حقيقة للشراكة بني الفالحني والقطاع اخلاص من جهة واحلكومية من جهة أخرى. 
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  2015:8-2012التأمين الفالحي في الجزائر خالل الفترة - 4

نالحظ أن رقم أعمال التأمني الفالحي يف تزايد مستمر، مما يدل على  01من اجلدول رقم    

ال زال يعاين من نقص الثقافة و  الذي كانو  إقباهلم على هذا املنتوج التأميين ،و  استجابة الفالحني

  .يالتأمينية لدى الفالح اجلزائر 

  : 2015لـ  2012نمو رقم أعمال التأمين الفالحي في سوق التأمينات الجزائري من : 01الجدول رقم   

Unité : milliers de dinars 

  %نسبة النمو   التأمني الفالحي  رقم أعمال  السنة

2012  2.244.563  38.00  
2013  2.792.676  24.40  

2014  2.929.593  04.90  

2015  3.739.369  11.40  

 Note de conjoncture du marché des assurances :، بناء على الباحثانمن اعداد : المصدر

/http://www.cna.dz  

 2015-2012تطور رقم أعمال التامين الفالحي في الجزائر للفترة :  01شكل رقم 
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  . 01بناء على اجلدول رقم  الباحثانمن إعداد  :المصدر

  :تحليل رقم أعمال فرع التامين الفالحي  - 5

من خالل هذه النقطة، سنتطرق اىل تبيان حصة شركات التامني اخلاصة من الشركات العامة من 

  م أعمال فرع التأمينات الفالحية رق
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 رقم أعمال فرع التامين الفالحي:  02 الجدول رقم

Unité : milliers de dinars  

  التأمني الفالحي شركات تأمني خاصة رقم أعمال  الفالحي شركات تأمني عمومية التأمني رقم أعمال  السنة

2012  2.180.227  60.938  

2013  2.684.362  108.314  

2014  2.755.322  174.271  

2015  3.496.181  243.188  

  Note de conjoncture du marché des assurances :، بناء على الباحثانمن اعداد : المصدر

أن شركات التامني العمومية أخذت حصة األسد من رقم أعمال التامني الفالحي يف كل نالحظ 

  .سنوات الدراسة

يقع حتت هيمنة الصندوق الوطين للتعاون الفالحي الذي حيوز على  الفالحيةإن سوق التأمينات  

خلاص اليت مل حصة األسد من هذا املنتوج بالرغم من فتح السوق أمام منافسة الشركات ذات الرأمسال ا

  . 2015يتعد نصيبها الـعشر من رقم األعمال اإلمجايل لسوق التأمينات لكل األنشطة خالل سنة 

ميكن تفسري هذان على صعوبة تقبل تأمني أخطار القطاع الفالحي جلسامتها أو لعدم القدرة على 

  .طيت هذه املخاطربالتايل تتكفل شركات الدولة يف تغو  قياسها يف ظل الظروف املناخية املتقلبة

  الخاصة من رقم أعمال التامين الفالحيو  حصة شركات التامين العامة: 02الشكل رقم 
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  . 02بناء على اجلدول رقم  الباحثانمن إعداد  :المصدر

ور فرع بنسب معتربة ، دليل على تطو  كل من حصة الشركات العمومية أو اخلاصة يف تزايد   

  .التامني الفالحي يف اجلزائر
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  :9 2015-2009تطور اإلنتاج الفالحي في الجزائر من - 6

مدى تأثري قطاع و  سنوضح من خالل هذه النقطة عالقة التامني الفالحي بانتاج القطاع الفالحي

  .التامني على القطاع الفالحي

  : 2015الى  2009رة من أهم االنجازات المحققة خالل الفت:  03الشكل رقم             

  
Source :http://www.minagri.dz/Reunions_des_Cadres/Reunion_des_cadres_02_0

6_2016/Poles_agricoles.pdf 
  

   2015 – 2009التامني الفالحي أعطي أثر اجيايب على حصيلة املنتجات الفالحية خالل الفرتة  

  .   بزيادات معتربة و 

 : 2015الى  2009ل االنجازات المحققة خالل الفترة من رقم أعما:  04الشكل رقم 

  
Source :http://www.minagri.dz/Reunions_des_Cadres/Reunion_des_cadres_02_0

6_2016/Poles_agricoles.pdf  

  .تطور عرب السنوات و  نالحظ أن اإلنتاج الفالحي يف ازدهار
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الحي قد أعطى أثر اجيايب فيما خيص تأمني ميكن  حتليل النتائج املتحصل عليها أن التامني الف

 .أخطار القطاع الفالحي

 : خالصة

دعم االقتصاد الوطين و  أساسي يف دعم االنتاج الفالحي بصفة خاصةو  إن للتأمني الفالحي دور مهم

ذلك من خالل الوظائف اليت يؤديها ومن أمهها أنه يعطي للفالح أو املستثمر يف القطاع و  بصفة عامة،

زيادة القدرة اإلنتاجية هذا و  الطمأنينة مما يؤدي إىل رفع الروح املعنوية له،و  خيلق له جو من الراحةو  األمان

ذلك من خالل التأثري يف بعض املتغريات و  من جهة أخرى يساهم يف متويل االقتصاد الوطينو  من جهة،

احملافظة على و  قة االئتمانيةاحلفاظ على الثروة املستغلة، كما يساهم أيضا يف تدعيم الثو  االقتصادية ،

  .زيادة االنتاج للقطاع الفالحي اجلزائريو  استقرار

  :النتائج

الفالحون بشكل خاص جمربون على اختاذ القرارات يف حميـط خطـر، ألن الفالحة و  املستثمرون عامة     

، فالفالحون ال يعرفون غالبا ما تتم يف حميط مفتوح، ويتم التعامل مع كائنات حيـة هي احليوانات والنباتات

بشكل أكيد نتـائج قـرارا�م، إذ أ�ـم معرضون ملصادر خطر متعددة فهذا األخري يقرتن عادة بتهديد غري 

تتعدد مصادر اخلطر الفالحي غري أن مـن أكثرهـا أمهيـة وانتـشارا بـني الفالحني هو خطر السوق  .متوقع

ئل التـي مت تناوهلا بشكل كبري من قبل املهتمني بتـسيري وبشكل أكثر دقة خطر السعر، ومـن أهـم الوسـا

  .هـذا النـوع مـن املخـاطر الفالحية

 :التوصيات

  :ميكن طرح بعض التوصيات املهمة للتامني الفالحي الجل تنمية االقتصاد       

  .االرتقاء باملهن التأمينية واإلسهام الفعال يف توفري اخلربات*  

  .لوعي التأميين للفالحنياملشاركة يف تنمية ا* 

  .زيادة منتوجا�ا و  تنمية أسواق التأمني الفالحي* 

  .االهتمام بالتأمني الفالحي* 

من الضروري وضع آليات للحد من االنعكاسات السلبية للمخاطر احملدقة بالفالحني مما يستوجب * 

  تدخل السلطات العمومية امللزمة 

من شأ�ا أن تسري هذه املخاطر وحتول دون تكبد املنتجني خلسائر بتطوير نظام التأمينات الفالحية اليت 

  . مادية معتربة



  حممد سفريحممد سفري، ، حممد ملني أقناروسحممد ملني أقناروس

368 

  :اإلحاالت والمراجع
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  لقطاع الفالحي يف توفري مناصب الشغللقطاع الفالحي يف توفري مناصب الشغلمسامهة امسامهة ا: : اخلامساخلامساحملور احملور 

  337788  --  336699  ص ص . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  2019-2010دور القطاع الفالحي في معالجة مشكل البطالة وخلق فرص العمل في الجزائر 

  .)اجلزائر(، اجللفةجامعة ، عمر طاهري

 mohamedelaguab18@gmail.com ،)اجلزائر( ،اجللفةجامعة ، محمد العقاب 

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

�دف هذه الدراسة إىل حتليل وضعية القطاع الفالحي، ومكانته يف االقتصاد من خالل رصد 

تطورات هذا القطاع ومسامهته يف النشاط االقتصادي، وذلك من خالل متابعة تطور مسامهة القطاع 

لف مؤشرات الفالحي يف الناتج اإلمجايل احمللي، ومسامهته يف ترقية الصادرات، باإلضافة إىل حتليل خمت

  .البطالة والتشغيل، ودور القطاع الفالحي يف معاجلة مشكل البطالة

 . القطاع الفالحي، البطالة، التشغيل:الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study aims to analyze the situation of the agricultural sector, and 

its position in the economy by monitoring the developments of this sector 
and its contribution to economic activity, by following the development of 
the agricultural sector’s contribution to the gross domestic product, its 
contribution to export promotion, in addition to analyzing various indicators 
of unemployment and employment, and the role of The agricultural sector 
in dealing with the problem of unemployment. 
Keywords: The agricultural sector, The unemployment, Employment. 

  :مقدمة 

يعترب القطاع الفالحي من أهم القطاعات على صعيد النشاط االقتصادي، وذلك ملا له من دور  

فعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، واستغالٍل لالمكانيات الطبيعية والبشرية، حيث أنه يساهم يف 

عن توفري فرص العمل واحلد من تأمني األمن الغذائي وحتقيق عوائد مالية هامة بالنسبة لالقتصاد، فضال 

  .انتشار الفقر واجلوع عرب العامل

لذلك يشري اخلرباء إىل أن قطاع الفالحة يعد من اخليارات االسرتاتيجية يف تكوين الثروة، وبديالً 

تنمويًا للتنويع يف االقتصاديات اليت تعتمد على النفط والغاز، واجلزائر كغريها من البلدان النفطية سعت 

إىل ترقية هذا القطاع مع بداية األلفية اجلديدة خاصة مع حتسن وضعها املايل نتيجة إىل انتعاش  جاهدة
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أسعار الطاقة يف األسواق الدولية، حيث قامت مبجموعة من االصالحات �دف من خالهلا إىل تشجيع 

هوض باالقتصاد الوطين ودعم التنمية يف خمتلف األنشطة الزراعية واحليوانية، سعيًا منها إلجياد بدائل للن

وترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات وحتقيق االكتفاء الذايت وتوفري مناصب الشغل ، ومن هذا املنطلق 

  :جاءت هذه الورقة البحثية لتجيب عن اإلشكالية التالية 

  في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل في الجزائر؟ القطاع الفالحي ماهو الدور الذي يلعبه

  :إلجابة على هذه اإلشكالية سنتناول هذا البحث وفق احملاور التاليةول

  اإلطار النظري للبطالة :المحور األول

  واقع القطاع الفالحي في الجزائر : المحور الثاني

   مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل وخلق وفرص العمل: المحور الثالث

  

  مفهوم البطالة وأنواعها: المحور األول

  هوم البطالة مف 1- 1

تعد البطالة كظاهرة اجتماعية اقتصادية من الظواهر اليت أخدت حيزاً كبرياً من األعمال العلمية اليت 

أثارت اهتمام املفكرين على اختالف مذاهبهم الفكرية، حيث تناولت هاته األعمال هذه الظاهرة وتأثريها 

زالت ترتبع على رأس املشاكل االقتصادية، وما  السليب على االقتصاد وا�تمع على حد سواء، إال أ�ا ما

تلبث بالظهور حبسب الدورة االقتصادية ملختلف الدول، سواًء كانت نامية أو متقدمة رغم التباين بني 

  . هاته الدول على الصعيد االقتصادي واالجتماعي

ده، وتعرفها فالبطالة بشكل عام هي التوقف بشكل غري طوعي أو قصرًا عن العمل نظراً لعدم وجو 

بأ�ا حالة الفرد العاطل عن العمل والقادر عليه والراغب فيه ويبحث عنه  (ILO)املنظمة الدولية للعمل 

  .ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن بدون جدوى

وميكن تعريف البطالة على أ�ا عدم احلصول الفرد على عمل خالل أسبوع اإلسناد، وكان يبحث 

ألسابيع األربعة املاضية املنتهية بأسبوع البحث ولديه استعداد للعمل خالل أسبوع عن عمل خالل فرتة ا

  )13، ص2017طارق و ايهاب، ).(املسح(االسناد 

كما ميكن تعريفها بأ�ا عدم توافر العمل لشخص راغب فيه مع قدرته عليه يف مهنة تتفق مع 

د هذا حاالت االضطراب أو حاالت املرض أو استعداداته وخرباته، وذلك نظراً حلالة سوق العمل، ويستبع

  )14، ص 2017طارق و ايهاب، .(اإلصابة
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عدم توفر فرصة عمل لكل شخص : من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف البطالة على أ�ا

سنة، راغب وباحث عنه، عند مستوى األجور السائدة يف تلك  18يتوفر فيه شرط سن العمل احملدد بـ 

  . جيد منصب العملاللحظة، لكن ال

  :أنواع البطالة 2- 1

هناك العديد من املعايري والتصنيفات اليت يعتمدها الباحثون يف تصنيف أشكال البطالةأمهها ما 

  :يلي

وهي نوع من أنواع البطالة اليت تظهر لفرتة حمدودة من الزمن نتيجة تغيري العمال : البطالة االحتكاكية -

ناسبة، أو لتحقيق دخل أفضل، وحتدث يف الفرتة اليت يتخلى العامل لعملهم، حبثًا عن ظروف عمٍل م

  .طواعية عن عمله واحلصول على عمل جديد

حتدث هذه البطالة نتيجة لتغريات هيكلية يف االقتصاد تؤدي إىل إلغاء بعض  :البطالة الهيكلية -

ا تنتج عن تعارض األعمال يف االقتصاد، وإحداث وظائف أو أعمال جديدة يف نفس الوقت، كما أ�

  )24، ص 2010الزيود، (. طبيعة بني طبيعة الطلب وطبيعة العرض يف السوق

وحيدث هذا النوع من البطالة عند تراجع الطلب وتراجع النشاط االقتصادي، مما : البطالة الدورية -

 .طالة يؤدي إىل كبح جزء كبري من الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد وبالتايل يتفشى هذا النوع من الب

يقصد �ا عدم انتظام العمل بالنسبة لفئات من الشباب والكبار يف مواسم معينة  : البطالة الموسمية -

ي يليه وقد يؤدي >  كماهو احلال يف القطاع الزراعي حيث توجد فجوة زمنية بني كل حمصول والذ

ضغط على السكان ذلك إىل انتقال العمال وهم يف حالة البطالة إىل املدن فيتسبب ذلك يف حدوث 

  )26، ص 2015عبد الرؤوف ، .(واخلدمات وغريها

وهي احلالة اليت يتكدس فيها عدد كبري من العمال بشكل يفوق احلاجة الفعلية للعمل  :البطالة المقنعة -

مما يعين وجود عمالة زائدة أو فائضة وهذه الفئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية أ�ا يف حالة عمل 

عبد .(ا تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجراً، لكنها من الناحية الفعلية ال تعمل وال تضيف شيئا لإلنتاجأل�

  )25، ص 2015الرؤوف ، 

وحيدث هذا النوع من البطالة عند تسريح العمال بسبب حلول االالت حمل  :البطالة التكنولوجية -

  .العمال
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  اآلثار المترتبة عن البطالة  3- 1

  :تماعيةاآلثار االج-أ

أو قد تكون البطالة سببًا يف الكثري من املشكالت واألمراض االجتماعية مثل ضعف االنتماء 

  .فقدانه والعداء ضد ا�تمع، وتأخر سن الزواج وانتشار االحنرافات السلوكية، والتفكك األسري والطالق

احلاجات األساسية  منكما أن البطالة قد تؤدي إىل ارتفاع سن الزواج مما يؤثر على إشباع حاجة 

وهلذأ آثاره اخلطرية على الفرد وا�تمع، كما أ�ا تؤدي إىل عدم االستقرار األمين وإثارة االضطرابات داخل 

ا�تمعات اليت ترتفع فيها معدالت البطالة نظراً ألن ألشخاص العاطلني أكثر احتمالية لالجتاه حنو السلوك 

  )32، ص 2015عبد الرؤوف ، (.االحنرايف واالجرامي

  : اآلثار االقتصادية للبطالة-ب

  :)200، ص 2007القريشي، (يلي عن البطالة نذكر ما املرتتبةمن اآلثار االقتصادية 

  .اخنفاض اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج احملتمل، من جراء تعطل أعداد من العاملني عن العمل واإلنتاج -

تمع، ألن الرواج لدى أي جمتمع مرتبط بأن هناك ظهور الكساد االقتصادي للسلع املوجودة يف ا� -

  .إنتاجا لدى أفراده، واإلنتاج مرتبط بالعمل

تكلفة إعالة العاطلني وختتلف هذه التكلفة باختالف البلدان واختالف اإلعالنات املقدمة للعاطلني عن  -

  .العمل

لعاطلني عن العمل يصبح خسارة اإلنفاق على التعليم حيث أن التعليم الذي أنفق على األشخاص ا-

  .إنفاقا غري جمدي أثناء التعطيل عن العمل

  واقع ومكانة القطاع الفالحي في الجزائر: المحور الثاني

حيتل قطاع الفالحة أمهية كبرية نظراً لكونه يعد من البدائل التنموية املطروحة، خاصة مع الصدمات 

تصاد الوطين، كما يستمد أمهيته لظروف الطلب احمللي املتكررة للعائدات النفطية وتأثرها السليب على االق

املتزايد على املنتجات الزراعية واليت �دد مبشكلة األمن الغذائي للجزائر، وفيما يلي دور ومسامهة القطاع 

  .الفالحي يف االقتصاد الوطين

الناتج  ميكن معرفة مسامهة القطاع الفالحي يف:مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي 1- 1

احمللي وذلك برصد تطورات ناتج القطاع الفالحي مبا يشتمل عليه هذا القطاع من منتجات زراعية، غابية، 

والثروة احليوانية والسمكية، واجلدول املوايل يوضح مسامهة الناتج الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل 

  :باألسعار اجلارية
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  مليون دوالر: ي في الناتج اإلجمالي المحلي الوحدةيوضح مساهمة الناتج الفالح): 01(الجدول 
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  161734.4  الناتج احمللي

  

199416.64  207821.72  209415.56  213343.00  166894.00  158401.88  

الناتج الفالحي 

  االمجايل

13644.41  16242.60  18334.02  20573.39  21966.60  19718.00  19476.73  

  %12.3  %11.8  %10.3  %9.8  %8.8  %8.15  %8.4  %نسبة املسامهة 

-35-37املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية االعداد : اعداد الباحثين اعتماداً على

34-33.  

 19476.73راه ما مقد 2016من خالل اجلدول السابق نالحظ أن الناتج الفالحي بلغ سنة 

، وهذا يرجع % 142أي بنسبة قدرها  2013مليون دوالر سنة  13644.41مليون دوالر بعدما كان 

لإلصالحات والتدابري لسياسة التجديد الفالحي اليت نفذ�ا وزراة الفالحة والتنمية الريفية، واملتعلقة أساساً 

القطاع، والعمل على عصرنة جهاز اإلنتاج،  باألمن الغذائي، وذلك من خالل رفع قيمة الدعم املوجه هلذا

وعلى الرغم كل اجلهود املسخرة يف الرفع من مقدرات القطاع الفالحي إال أن مسامهته يف الناتج تبقى 

حمتشمة جدًا مقارنة باإلمكانيات املادية والطبيعية اليت حتوزها اجلزائر، حيث مل تتعد نسبة املسامهة يف 

  .على أكثر تقدير 2016سنة %  12إمجايل الناتج 

  مساهمة القطاع الفالحي في ترقية الصادرات   2- 1

يعكس هذا املؤشر حجم الصادرات احملققة من الناتج الفالحي، وهو يعرب عن االكتفاء الذايت الداخلي، 

 وحتقيق فائض من هذا الناتج وبالتايل إمكانية تصديرها وحتقيق عوائد مالية مهمة بالعملة الصعبة واجلدول

  :2016- 2010املوايل يوضح مسامهة القطاع الفالحي يف الصادرات للفرتة 

  مليون دوالر: مساهمة الناتج الفالحي في الصادرات الكلية    الوحدة): 02(الجدول

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  29992.1  34796  62884.29  65181.08  76711.64  45189.34 45189.34  الصادرات الكلية

  771.2  648.1  647  568.51  208.51  208.51  208.51  الصادرات الفالحية

  %2.57  %1.86  %1.02  %0.87  %0.27  %0.46  % 0.46  %النسبة املئوية 

  .37-34-33-32- 31باالعتماد على املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية االعداد  :المصدر

من خالل اجلدول السابق أن الصادرات الكلية شهدت تطورًا ملحوظًا ما بني سنوات  نالحظ

مليون دوالر، أي  65181.08مليون دوالر إىل  45189.3حيث قفزت من  2010-2013

بفعل تراجع أسعار النفط يف  2014، لتتهاوى قيمة الصادرات ابتداًء من سنة % 144بنسبة قدرها 

مليون دوالر  208.51، كما نالحظ أن الصادرات الفالحية انتقلت من % 46األسواق العاملية بنسبة 
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من %  2.57، إال أن نسبة مسامهة القطاع الفالحي مل يتعد 2016مليون دوالر سنة  771.2لتحقق 

جمموع الصادرات الكلية، وهي نسبة ضعيفة تعكس االختالالت البنيوية اليت يعاين منها االقتصاد 

عتمد أساسًا على صادرات قطاع احملروقات، حيث تتمثل معظم احملاصيل املوجهة اجلزائري، الذي ي

  .للتصدير يف الفواكه الطازجة وا�ففة، التمور، السكر اخلام والزيوت النباتية

  مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل وخلق وفرص العمل : المحور الثالث

ية للقطاعات األخرى كالصناعة وقطاع يعمل القطاع الفالحي على توفري املدخالت األساس

اخلدمات، باإلضافة إىل أنه قطاع مهم يعمل على استقطاب اليد العاملة، ويف هذا اجلزء سنتناول دور هذا 

  .القطاع يف التشغيل وخلق فرص العمل

  حجم البطالة في الجزائر 1- 1

عيشه البالد، وهو من أبرز مشكلة البطالة تعكس الوضعية االقتصادية واالجتماعية، والواقع الذي ت

التحديات اليت تواجه احلكومة، لذلك فمن املهم عرض األرقام واالحصائيات عن التشغيل والبطالة يف 

  :اجلزائر، يوضح اجلدول املوايل حجم القوى النشطة وحجم البطالة ومعدهلا

  )الوحدة باآلالف(في الجزائر حجم القوى العاملة النشطة، معدل البطالة وإجمالي عدد المشتغلين): 03(الجدول

  معدل البطالة   عدد البطالني   إمجايل عدد املشتغلني   حجم القوى العاملة النشطة   السنة

2010  10 812  9 735  1 076  10,0%  

2011  10 661  9 599  1 062  10,0%  

2012  11 423  10 170  1 253  11,0%  

2013  11 964  10 788  1 175  9,8%  

2014  11 716  10 566  1214  10,6%  

2015  11 932  10 594  1337  11,2%  

  :من اعداد الباحثني باالعتماد على

-Ons, activite, emploi & chômage en septembre 2015, n°726. 

 2010ألف شخص سنة  10812نالحظ أن حجم القوى العاملة النشطة يف تزايد مستمر من 

شخص وهي زيادة معتربة يف حجم  1120000، بزيادة قدرها 2015ألف شخص سنة  11932إىل 

سنوات فقط، أما إمجايل عدد املشتغلني فنالحظ أنه ينمو بوترية بطيئة  5القوى العاملة النشطة يف ظرف 

إمجايل عدد املشتغلني  2010نوعًا ما مقارنة بنمو حجم القوى العاملة النشطة، حيث بلغ سنة 

ألف،أما معدالت البطالة  859رها ألف، أي بزيادة قد 9735ألف شخص مقارنة بـ  10594

فيعود إىل إجراءات التقشف  2015سنة % 11.2إىل  2013سنة %  9.8فنالحظ أ�ا يف تزايد من 
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اليت اعتمد�ا احلكومة جراء اخنفاض أسعار البرتول وتراجع مداخيل الدولة، على اعتبار أن القطاع العام 

  .كانمن أكرب القطاعات اليت تستقطب هذه الفئة من الس

  :القوة العاملة في القطاع الفالحي من مجموع القوى العاملة 2- 1

من املؤشرات اليت تساعد يف فهم الدور االقتصادي واالجتماعي الذي يلعبه قطاع الفالحة، 

فباإلضافة إىل دوره التنموي، فهو يساعد على مكافحة البطالة والفقر واحلد من اجلوع، ويعمل على احلد 

ألرياف إىل املدن وحتول اليد العاملة البسيطة من القطاع الفالحي إىل القطاعات األخرى، من اهلجرة من ا

وميثل اجلدول املوايل تطورات عدد مناصب الشغل يف القطاع الفالحي بالنسبة إىل جمموع القوى العاملة 

 :الكلية

                  ية                    القوة العاملة في القطاع الفالحي نسبة إلى القوة العاملة الكل): 04(الجدول
  ألف نسمة: الوحدة                                                                                         

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  12117  11931  11454  11964  11423  15285  14968  القوة العاملة الكلية

  2545  4959.8  2550.6  2528.9  2476.5  2442.6  3175  قوة العاملة الفالحيةال

  %21  %41.5  %22.2  %21.1  %21.6  %15.9  %21.2  النسبة املئوية

  .37-35- 33املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية االعداد  :من اعداد الباحثين اعتماداً على

 12117إىل  2011ألف سنة  15285هناك تراجع يف القوة العاملة الكلية من  نالحظ أن

، كما نالحظ أن هناك تفاوت يف القوة العاملة الفالحية عرب خمتلف السنوات 2016ألف نسمة سنة 

مقابل %41.5أي بنسبة قدرها  2015ألف نسمة سنة  4959.8بـ  2015حيث قدرت سنة 

، ويرجع ذلك إىل أن القطاع الفالحي قطاع % 15.9ة قدرها بنسب 2011ألف نسمة سنة  2442.6

غري مستقر أساسًا نظرًا حلساسيته للظروف املناخية والتقلبات املومسية وكمية تساقط األمطار، حيث يتميز 

القطاع الفالحي بشكل عام يف اجلزائر على بدائيته وال يعتمد على الفالحة املصنعة، ولذلك فإن عدم 

يدفع الكثري من الشباب والفالحني املومسيني باهلجرة إىل املدن حبثًا عن فرص عمل أخرى  االستقرار هذا

تدر عليهم مداخيل أفضل مقارنة بالفالحة إىل قطاعات كاألشغال والبناء أو القطاعات الصناعية األخرى 

  .األكثر استقراراً 

  القوى العاملة في القطاع الفالحي مقارنة بالقطاعات األخرى 3- 1

 مقارنة ببقية القطاعات األخرى) كنسبة مئوية من مجموع العاملين(يوضح العاملين في القطاع الفالحي ): 05(لجدولا

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات
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  60.11  59.18  59.86  60.47  60.20  59.69  59.27  %الخدمات

  30.69  30.73  30.75  31.18  31.15  31.17  31.07  %الصناعة

  9.21  9.30  9.39  8.34  8.66  9.15  9.66  %حةالفال

  https://www.albankaldawli.orgبيانات البنك الدويل : من اعداد الباحثني اعتماداً على

 القطاعات ئوية من مجموع العاملين في مختلفوالشكل التالي يوضح تطور عدد العاملين كنسبة م
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الخدمات الصناعة  الفالحة
من خالل الشكل السابق نالحظ أن قطاع اخلدمات يف اجلزائر ميثل أكرب وعاء يستقطب اليد 

يف قطاع الصناعة من إمجايل عدد %  30.69، و 2019سنة %  60.11العاملة حيث بلغت 

ني يف خمتلف القطاعات ، هذا التباين يف عدد العامل% 10العاملني، بينما يف القطاع الفالحي مل تتجاوز 

 . يعرب عن االختالالت املوجودة يف النشاط االقتصادي

  

 الخاتمة 

ميثل القطاع الفالحي جزًء هاما من النشاط االقتصادي ألي دولة، إذ ميكن هلذا القطاع أن ميثل 

ألساسية دور قاطرة التنمية املنشودة ال سيما للدول النفطية كاجلزائر، باإلضافة إىل تلبية احلاجات ا

للمجتمع وتأمني الغذاء، كما أنه يعترب موردًا للقطاعات األخرى كالصناعة، كما أن دور هذا القطاع ال 

يقتصر على اجلانب االقتصادي فحسب بل يتعدى هذا الدور إىل اجلانب االجتماعي واإلنساين كاحلد 

على الزراعة يف العيش كمورد  من الفقر واجلوع وتوفري فرص عمل خاصة يف املناطق الريفية اليت تعتمد

  .أساسي وحتسني أوضاعهم االجتماعية

  :إن مجلة النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الورقة البحثية ميكن عرضها كالتايل
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مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي اإلمجايل ضعيف على الرغم من كل اإلمكانيات الطبيعية  -

  .�ا اجلزائر واملادية والبشرية اليت تزخر

من جمموع الصادرات الكلية، %  2.57أن نسبة مسامهة القطاع الفالحي يف ترقية الصادرات مل يتعد  -

وهي نسبة ضعيفة تعكس االختالالت البنيوية اليت يعاين منها االقتصاد اجلزائري، الذي يعتمد أساساً على 

  .صادرات قطاع احملروقات

نمو مبعدل سريع ويقابله نسبة منو بطيئة يف إمجايل املشتغلني مع تزايد أن حجم القوى العاملة النشطة ي -

  .معدالت البطالة

هناك تفاوت يف القوة العاملة الفالحية خالل سنوات الدراسة مقارنة بعدد القوة العاملة الكلية،ويرجع  -

  .الفالحيةذلك أساسا العتماد القطاع على الظروف املناخية وكمية تساقط األمطار خالل السنة 

من عدد املشتغلني مقارنة بقطاعي الصناعة %  10أن عدد العاملني يف القطاع الفالحي ال يتجاوز  -

  .واخلدمات

إن النهوض بالقطاع الفالحي يتطلب البحث الدائم عن االصالحات احملفزة لليد العاملة والعمل على 

  : اح التوصيات التاليةاستقرارها هلذا وبناًء على النتائج املتحصل عليها ميكن اقرت 

العمل على تنمية املناطق الريفية، من خالل حتسني جودة احلياة فيها، وضمان التمدرس، الرعاية  -

  .هلاته الفئة من السكاناالجتماعي الصحية والتأمني 

أ�ا استخدام التقنيات واألساليب احلديثة يف الزراعة والري، فاتباع أساليب زراعية جديدة ومبتكرة من ش -

  .سنوات اجلفافانقاذ احملاصيل الزراعية يف 

  .العمل على تشجيع استصالح األراضي يف خاصة يف اجلنوب-

 

 

 

 

 

 

 



  عمر طاهري، حممد العقابعمر طاهري، حممد العقاب  

378 

 : قائمة المراجع

أسباب وأبعاد ظاهرة البطالة وانعكاسا�ا السلبية على الفرد واألسرة ). 2015. (طارق عامر عبد الرؤوف  .1

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان، األردن). لثانيةالطبعة ا(وا�تمع ودور الدولة يف مواجتهها 

خصائصها اجتاهات  -أسبا�ا –البطالة مفهومها ). 2017يناير، . (عبد الرؤوف طارق ، وعيسى إيهاب .2

  عربية

  .دار العلوم للنشر: القاهرة، مجهورية مصر العربية. وعاملية .3

دار : عمان، األردن. إلمنائية الصغرية يف التنمية الريفيةدور املشروعات ا). 2010. (حممد امساعيل الزيود .4

  .جليس الزمان

  .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان، األردن. اقتصاديات العمل). 2007. (مدحت القريشي .5

  https://www.albankaldawli.orgالبنك الدويل  .6

  http://www.ons.dzات الديوان الوطين لإلحصائي .7

 http://www.aoad.orgاملنظمة العربية للتنمية الزراعية .8

  



 

379 

  لقطاع الفالحي يف توفري مناصب الشغللقطاع الفالحي يف توفري مناصب الشغلمسامهة امسامهة ا: : اخلامساخلامساحملور احملور 

  339922    --  337799ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

    ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  مساهمة القطاع الفالحي في توفير مناصب الشغل في الجزائر: قطاع الفالحة في الجزاىر واالفاق

  Louiza94@outlook.com ،)اجلزائر( ،التطبيقي واالقتصاداملدرسة الوطنية العليا لإلحصاء ، عدة لويزة

 talbi.bad@gmail.com ،)اجلزائر(التطبيقي،  واالقتصادالعليا لإلحصاء  املدرسة الوطنية، طالبي بدر الدين

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

ة كبرية يف دفع عجلة لطاملا كان القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلسرتاجتية اليت تساهم وبنسب

النمو االقتصادي وذلك عن طريق التقليل من البطالة بتوفري مناصب الشغل وحتقيق االكتفاء الذايت 

نظرا هلذه األمهية البالغة تسعى و  باإلضافة إيل ذلك مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام والقيمة املضافة وعليه

لقطاع منذ االستقالل وهذا ما ستوضحه الورقة البحثية حيث الدولة اجلزائرية لتوجيه اهتمام كبري هلذا ا

واقعا وأفاقا  2019 -2000سنعرض فيها برامج اإلصالحات القطاع ألفالحي من خالل الفرتة 

باإلضافة إىل إدراج دراسة قياسية إلبراز  اثر هذه اإلصالحات الفالحية على النمو هذا القطاع خالل 

  2019اىل 2006الفرتة املمتدة من

اإلصالحات الفالحية، دالة اإلنتاج الفالحي، االكتفاء الذايت، منو النتاج الزراعي، :الكلمات المفتاحية 

  التجديد الفالحي

Résumé : 
Le secteur agricole à toujours été l'un des secteurs stratégiques les plus 

importants qui contribuent dans une large mesure à stimuler la croissance 
économique ،par réduisant le chômage en créant des emplois et en 
atteignant l'autosuffisance ،en plus de sa contribution au produit intérieur 
brut et à la valeur ajoutée 

Par conséquence ،et en tenue compte de cette importance ،l'État 
algérien cherche à orienter son intention envers ce secteur depuis 
l'indépendance ،et c'est ce que le document de recherche clarifiera ،dans 
lequel nous présenterons les réformes du secteur agricole au cours de la 
période 2000-2019 réalité et  perspective ،en plus de l'inclusion d'une étude 
standard pour mettre en évidence l'impact de ces réformes agricoles sur la 
croissance. Au cours de la période de 2006 à 2019 
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Mots clés: les réformes agricoles ،la  fonction de production agricole ،

l’autosuffisance ،la croissance de la production agricole ،le renouvellement 

agricole.  

  :مقدمة

من أهم القطاعات  االقتصادية نذكر القطاع الزراعي ملا حيققه من امن غدائي ويساهم بشكل   

كبري يف دعم الدخل الوطين، فنجد انه  مند استقالل البالد عرف اهتمام كبري من طرف الدولة اجلزائرية 

الل الربامج اإلصالحية املتعددة واملتنوعة وذلك ألجل حتسني ظروف العاملني من مجيع وذلك من خ

النواحي سواء اجتماعية أو اقتصادية، وزيادة اإلنتاج احمللي سواء نبايت أو حيواين والعمل على احملافظة على 

واالحنرافات اليت ميكن تنميتها، حيث تعترب هذه الربامج أساس تصحيح االختالل و  خمتلف املوارد الطبيعية

سبب الرئيسي يف تعثره، ولذلك قمنا بإدراج تقييم هلذه الربامج منذ بداية األلفية الثالثة و  إن تصيب القطاع

  :ويف هذا السياق جاءت الدراسة لطرح السؤال التايل

ما مدى مساهمة برامج اإلصالحات الفالحية منذ بداية األلفية الثالثة في تطوير القطاع  

  الحي ؟ألف

األول سيتطرق : ولإلجابة على هذا اإلشكال سنقسم حبثنا على شكل التايل إىل حمورين أساسيني 

، واحملور الثاين يعرض الدراسة القياسية 2019 -2000لربامج إصالحات القطاع ألفالحي خالل الفرتة 

  2019اىل 2006لنتائج هده األخرية على منو القطاع ألفالحي يف اجلانب النبايت خالل الفرتة

  :واقع وأفاق) 2019 -  2000(البرامج اإلصالحية لقطاع الفالحة في الفترة الممتدة من

بعد االستقالل وبداية األلفية الثالثة عرف القطاع الفالحي باجلزائر العديد من التغريات 

املستعملة ومتثلت  املاديةو  واإلصالحات اجلذرية سواء كانت على مستوى مواردها البشرية أو وسائلها املالية

  :يف جمموعة من املخططات نذكر منها

  2004الى 2000( المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية

هو عبارة عن إلية تعمل على ترقية التاطري املايل والنظامي والتقين من اجل الوصول إىل فالحة 

الطبيعية والقدرات املوجود والعمل  عصرية وذلك عن طريق احملافظة واالستغالل العقالين واألفضل للموارد

  1على استصالح األراضي الفالحية حيث تضمن هذا األخري جمموعة  من التوجيهات التالية

                                                           
، 2009-1980زهري عماري، حتليل اقتصادي قياسي الهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل  1

 2014اطروحة الدكتوراة، جامعة بسكرة، 
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العمل على دميومة حتسني مستوى األمن الغذائي للبالد وذلك لضمان تغطية حاجيات السكان من -

ترقية املنتجات و  واملستدام للموارد الطبيعية املواد الغذائية حسب املعايري الدولية مع االستعمال العقالين

ذات االمتيازات وذلك ألجل تصديرها مع توفري مناصب الشغل وحتسني مدا خيل وظروف املعيشة 

منها ختص حتسني املستوى وعصرنه  5برامج فالحية تنموية  9الفالحني كما احتوى هدا األخري 

  :توايلاملستثمرات الفالحية وتربية املواشي وهي على ال

 -برامج إعادة التأهيل وحتديث املستثمرات الفالحية  

  برامج تكثيف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية-

  برامج تكثيف وحتويل أنظمة اإلنتاج-

  --التسويقو  برامج تثمني االنتاج الفالحي من حيث التكييف التحويل التخزين-

  برامج دعم االستثمار على مستوى املستثمرات الفالحية-

  :توفري مناصب الشغلو  برامج املتبقية فهي من اجل محاية وتنمية احمليط الطبيعي 4ا خيص أما م

  الربنامج الوطين للتشجري-

  التشغيل الريفي-

  برامج محاية املناطق السهبية-

  برامج محاية والتنمية والواحات-

ذ تسمية وذلك بسبب إدماج الدعم العامل الريفي وعليه اخت 2002توسع هذا املخطط يف سنة 

ومع تبنيه هذا الربنامج اجلديد حددت أهداف جديدة ) برنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية(اجلديدة 

  ومحاية البيئة -تثمني كل املوارد املتاحة - تتمثل يف تعزيز املسامهة يف األمن الغذائي

عم السكان الفقراء باإلضافة إىل أهداف أخرى كتحسني اخلدمات الفالحية يف املناطق الريفية ود

املوجدين يف األرياف ألجل حتسني حالتهم املعيشية حيث يقوم هذا األخري على أربع حماور رئيسية وهي  

  :كالتايل

  التنمية  الفالحيةو  إنتاج وإنتاجية الفروع املدعمة عن طريق صندوق الوطين للتخطيط-

واسطة االمتياز واستصالح األراضي يف مشاريع الدعم االستصالح األراضي ب-تكثيف األنظمة الزراعية -

إىل %11القيام بعمليات التشجري عديدة حيث ارتفعت نسبة التغطية يف املنطقة الشمال من -اجلنوب 
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مليار دينار  400ولتحقيق هذه املخططات استعملت عدة آليات حيث مت إنفاق مايقدر ب 14%

  :ة من أجهزة مالية متعددةحيث متول هذه األخري  2007اىل 2000جزائري يف الفرتة من 

القرض الفالحي  -صندوق االستصالح عن طريق االمتياز- الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية-

مليار دينار اجلزائري على شكل أعانة املخطط الوطين  55.89ألتعاضدي حيث استفاد هدا األخري من 

  :للتنمية الفالحية موزعة على الصناديق الثالث كاأليت

 2004الى 2001هيكل الغالف المالي الموجه لدعم قطاع الفالحة : 01ل جدو 

  الوحدة 

  2001 2002 2003 2004 ا�موع

 الصندوق الوطين للتنمية الفالحية 7.5 15.1 18.8 12 53.4

 الصندوق الوطين حلماية الصحة احليوانية والنباتية 0.007 0.07 0.07 0 0.21

 الصندوق الوطين لضمان املخاطر الفالحية 0 1.14 1.14 0 2.28

 ا�موع 7.75 16.31 20.01 12 55.89

  32ص  2004إىل  2001اجلزائر رئاسة احلكومة برنامج الدعم اإلنعاش االقتصادي من  :المصدر

من قراءة اجلدول نالحظ أن الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية انه هو املمول الكبري 

لفالحي باإلضافة إىل دلك الوضع النظام التاطري متعدد اإلشكال خاص بالربنامج الفرعي حيث للقطاع ا

  �دف هده األخرية إىل جعل املستثمرة الفالحية كوحدة قاعدية أساسية يف عمليات اإلنتاج الفالحي

ه الفالحي ومن أهم القوانني اليت صدرت يف الفرتة العشرية األوىل لأللفية الثالثة هو قانون التوج

حيث يعترب هدا األخري األول مند االستقالل الذي  2008أوت  03املؤرخ يف 16- 08حتت رقم 

  2:الريف ومن أهدافهو  يسطر حماور التنمية املستدامة للفالحة

ضمان تطوير التاطري واألدوات القطاع -مسامهة اإلنتاج الفالحي يف حتسني املستوى الغذائي -

ى القدرات اإلنتاجية واىل الزيادة التنافسية مع ضمان االستعمال الرشيد للمياه الفالحة ودلك للحفاظ عل

 وضع إطار تشريعي من اجل جعل التطوير املستدام للفالحة اقتصاديا-ذات االستعمال الفالحي 

  اجتماعياو 

  مواصلة دعم الدولة املستمر للتنمية الفالحية والنباتية واحليوانية

لى أحكام ختص العقار الفالحي تعمل على حتديد منط استغالل كما احتوت هده األخرية ع

األراضي املستصلحة من طرف الدولة من اجل ترك هلا األولوية يف التحكم  يف هدا املورد وحتسني بنية 

                                                           
  2012وزارة الفالحة و التنمية الريفية مسار التجديد الفالحي والريفي عروض وافاق، ماي  2
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املستثمرات الفالحية بإنشاء ملكيات فالحية منسجمة وقابلة لالستثمار حبيث تلغي جتزئة االراضي 

  استغالهلا ودلك لتشتت قطعهاالفالحية اليت يصعب 

 :2014إلى    2008الفالحي والريفي من  سياسة التجديد

جاءت هده السياسة ألجل تأكيد على اهلدف املتمثل يف الدعم الدائم لألمن ا لغدائي الوطين مع 

والدي  1962تشديد على ضرورة حتول الفالحة إىل حمرك حقيقي للنمو االقتصادي الشامل الذي ظهر 

 2008حيث يرتكز على قانون الزراعة التوجيهي الذي صدر ب أوت  2008يد التنفيذ مند عام بدا ق

حيث جاء فيه حتديد املعامل واإلطار العام الذي يهدف إىل متكني الزراعة الوطنية من املسامهة يف حتسني 

الوطين حيول األمن األمن الغذائي للبالد وألجل حتقيق التنمية املستدامة حيث تقوم على حتقيق التوافق 

الغذائي ألجل ضمان سياسة الوطنية ومتاسك االجتماعي باإلضافة إىل حترير الطاقات واملبادرات وعصرنه 

  3جهاز اإلنتاج وترمجة القدرات الكبرية املوجودة داخل االقتصاد الوطين ومن أهداف هده السياسة

مكافحة التصحر ومحاية الثروات -اليم الريفية لالق املتوازنة التنمية–التحسني املستدام لالمنا لغدائي -

الذي   2009اىل 2005الطبيعية وكما تزامنت هده األخرية مع النهاية الربنامج التكميلي لدعم النمو من 

مليار دج  4202.7كان مثابة إمداد الربنامج السابق لإلنعاش االقتصادي حيث مت اإلنفاق عليه حوايل 

وباإلضافة إىل بداية الربنامج اخلماسي من  4ر دج من الربنامج السابقمليا 1216حيث يتضمنه مايعادل

مليار دج حيث بلغ نصيب القطاع الفالحي من الربناجميني 2 1214مببلغ يقدر 2014اىل  2010

على الرتتيب  ودلك آلجل % 4.71و% 7.14مليار دج ما يقدر بنسبة  1000مليار دج و 300

  : 5حتقيق األهداف الكربى املتمثلة يف

  سنويا 8% رفع نسبة النمو يف قطاع الفالحة اىل-

  يف القيمة املضافة سنويا% 10اىل % 5حصة الصناعة من -

  خلمس سنوات القادمة% 10تقليص نسبة البطالة اىل اقل من -

مليار دج وموزعة مبتوسط  1000انفق مبلغ  20014اىل  2010ويف اطار هدا الربنامج من

مليار دج  185.3خصص لسياسة التجديد الفالحي  والريفي مبلغ مليار دج حيث  220يقدر ب 

                                                           
   زهري عماري، كره مرجع سبق د 3

4 Ministère de l’agriculture et du développement  rurale  2016 
هيشر امحد تيجاين، مدى مسامهة القطاع الزراعة اجلزائري يف االقتصاد الوطين من خالل دراسة سلوك املتغريات حساب النتاج  5

  2012-1974وحساب االستغالل الفرتة 
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مليار دج  28و % 69ملياردج  160و 18%مليار دج لسياسة التجديد الريفي  42 6توزع كاأليت

حيث تركز سياسة التجديد الفالحي والريفي على ثالثة  13%املساعدة التقنية و  لتقوية القدرات البشرية

ول يتمثل يف التجديد الريفي والدي يعمل على حتسني مستوى املعيشي لألرياف حماور أساسية  احملور األ

وتنويع النشاطات االقتصادية وحتسني املداخل باإلضافة إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية والتثمني الرتاث 

دودية لتحقيق الريفي املادي والغري املادي، احملور الثاين يهتم مبردود القطاع الفالحي من حيث ضمان املر 

األمن الغذائي ألجل دلك خصص هلا برنامج التكثيف والعصرنة لرفع انتاجه وحتقيق التكامل بني فروعه 

،احملور الثالث ألجل تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية من اجل عصرنه مناهج ادارةالفالحة وتعزيز 

صر تقين والبشري اجلدول  التايل يوضح برنامج اإلرشاد الفالحي والبحث والتكوين وكل ماهو مرتبط بالعن

  التكثيف والعصرنة

  2014وافاق  2008الى  2004برنامج التكثالحؤيف والعصالنة من 02جدول 
   الوحدة قنطار 

 الرقم الربامج 2004املتوسط االنتاج السنوي  2008اىل 2014اهلدف عند 

 01 احلبوب 343000000 53671000

 02 ل اجلافةالبقو  504000 872000

 03 احلليب 1900000 3240000

 04 البطاطس 20000000 33626000

 05 زيت الزيتون 2254000 3873000

 06 حلوم احلمراء 2800000 4083000

 07 حلوم البيضاء 1900000 3240000

 08 التمور 500000 8895000

 09 البدور والفسائل من  االحتياجات% 80إنشاء خمزون اسرتاجتي تلبية 

  ألف هكتار لسقي األراضي 350جتهيز حوايل  

 تعميم أنظمة االقتصادية املياه يف األراضي الزراعية املسقية

 10 السقي

Source MADAR projet  de programme  quinquennal de developpement 2010-

2014 mars 2009 P07 

  7:الحي  والريفيوتتوافق هده األفاق مع األهداف املسطرة لسياسة التجديد الف
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عبديل ادريس، مجال جعفري، االصالحات الفالحية يف اجلزائر واقعها، افاقها واثرها على تطور االنتاج الفالحي، ملتقى جامعة  7

  2017اجلزائر 
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 مواصلة التدعيم املايل يف سبيل -) قانون االمتياز( تامني املستثمرين الفالحني  فيما خيص العقار

  دعم االستثمار العمومي يف جمال املوارد املائية لتطوير الفالحة- التجديد الفالحي 

 - األفاق املستقبلية  تنظيم مهنة الفالحة وفتح-تعبئة القطاع الصناعي  ملرافقة التجديد الفالحي

  للتصدير

يف  03-10وتزامنت هده االخرية مع قانون استغالل األراضي الفالحية التابع ألمالك الدولة اخلاصة رقم 

الدي حيدد شروط  والكيفيات ونظرا ألمهيته خاصة بعد حتويل االراضي عن وجهتها   8  2010اوت  15

 2.5شمل تطبيقه االراضي حيث تقدر ب لي 1987ويستبدل تشريع  2008كما انه متمم لقانون 

معناه سيتم حتويل عقد االنتفاع الدائم الذي كان  30%مليون هكتار أي  8.5مليون هكتار من بني 

  9سنة قابلة للتجديد عن طريق ادارة االمالك الدولة  40معمول به يف القانون السابق احلق االمتياز ملدة 

  2019 -2015 مخطط عمل الفالحة يقوم على ثالث محاور

  2019– 2015ركائز مخطط عمل الفالحة  01شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  املصدر من اعداد الباحثني

من املخطط احملور األول يعتمد على الزراعة والثورة احليوانية ودلك بتعديل وحتديث اهلياكل القطاع 

ين يقوم على إعطاء أمهية الفالحي وشجع الكفاءات ودعم أصحاب املشاريع الفالحية أما احملور الثا

لإلنتاج الغذائي وتشجيع السياحة البيئية واحملور الثالث واالخري على دعم الربامج االستثمار يف قطاع 

تربية املائيات وزيادة يف تصدير األمساك مع احلرص على محاية ووقاية أماكن الصيد ومن أهداف و  الصيد

  :هدا املخطط
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 ركائز مخطط عمل الفالحة

مائیةالغابات واألحواض ال  الصید وتربیة األحیاء المائیة الزراعة والثروة الحیوانیة 
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بيئة التشجري وختفيض % 13 -مليار دج 4300تقدر ب انتاج -متوسط القطاع الفالحي 5%

منصب الشغل حيث يتوقع  1500000توفري -مليار دوالر1.1الصادرات  -مليار دوالر 2الواردات 

 40خلق -الف منصب شغل   80االحتفاظ -الف طن   200رفع االنتاج حوايل :2020حتقيق يف 

  مليار دج 110الف منصب حتقيق  رقم اعمال يقدر 

  2016الى 2000الناتج الفالحي  خالل   تطور

  2012الى 2000تطور المساحة الفالحية بالجزائر 

نتيجة للتشريعات املطبقة على العقار ألفالحي وباإلضافة إىل برامج التنمية الفالحية والريفية عرفت 

مليون  40.9حيث انتقلت مساحات فالحية من  2012 -2000اجلزائر تطور ملحوظ خالل الفرتة 

  2012مليون هكتار 42.5اىل  2000هكتار يف 

  2012الى  2000تطور المساحات الفالحية بالجزائر من 04جدول 
 البيان 2000 2005 2009 2011 2012

 املساحة الفالحية االمجالية 40.9 42.47 42.47 42.44 42.5

 النسبة املؤية للمساحة الفالحية 17.2 17.83 17.83 17.82 17.8

 املساحة الفالحيةاملستغلة 8.2 8.42 8.42 8.45 8.45

 املستغلة نسبة املساحة الفالحية 20.1 19.83 19.83 19.90 19.80

 املساحة املسقية 489.090 803.880  987.005 1.042.920

 نسبة املساحة املسقية 5.97 9.54  11.72 12.42

الريفي كاسرتاجتية لكسب رهن الغدائي املستدام باجلزائر امللتقى الدويل التاسع حول و  يان سياسة التجديد الفالحياملصدر عمران سف

 24و23والتحديات االقتصادية الدولية جامعة شلف يومي  استدامة االمن الغدائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات

  12ص 2014نوفمرب

 8.45اىل  2000مليون هكتارسنة  8.2احة الفالحية املستغلة منمن قراءة اجلدول جند زيادة املس

الف  1.042.920الف هكتار اىل  489000واملسقية حيث انتقلت من  2012مليون سنة 

  2012هكتارسنة 

  2014الى  2009متوسط النموالسنوي لمختلف الشعب االنتاجية من  

  2014الى  2009متوسط النمو السنوي لمختلف الشعب االنتاجية من  05جدول 
 املنتجات اخلضر احلوم احلمراء اللحوم البيضاء البيض احلبوب البطاطا احلليب

 نسبة النمو 13.4 12.5 12.6 7.5 4.2 12.7 8.3

  املصدر وزارة الفالحة والتنمية والصيد البحري األقطاب الفالحية
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احلمراء % 12.6بيضاء تليها اللحوم ال% 13.4نالحظ ان النسبة النمو السنويا خلضر الطازجة 

 بالرغم من أمهيتها البالغة% 4.2واخريا احلبوب %12.5

 

  : 2019نمو االنتاج الفالحي بالجزائر 

أد انتقل من ، 2019سنة% 6.1كبريا من حيث القيمة  حقق اإلنتاج الفالحي الوطين ارتفاعا

كزي لإلحصائيات حسب ما كشف عنه املدير املر ، مليار دج 3482إىل  2018مليار دج  يف  3281

  .الفالحية وأنظمة املعلومات بوزارة الفالحة والتنمية الريفية

كما صرح ايضا بان هذا النمو يف قيمة اإلنتاج يعوداالرتفاع الكبري يف الكميات املنتجة وارتفاع 

  .أسعار بعض املنتجات الفالحية

%  12.4طنية االمجالية إىل وارتفعت حصة القيمة املضافة لقطاع الفالحة ضمن القيمة املضافة الو 

  .2019بنهاية 

” جتعل منه  12%وأفاد السيد بدين أن مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام هي 

ذكر املسؤول ، مثال قطاع انتاجي هام يف تنمية االقتصاد الوطين مقارنة بالقطاعات االنتاجية األخرى

 ،2019مليون قنطار يف 5.6إىل 2018مليون قنطار يف 5.4الزيادة يف انتاج اللحوم البيضاء انتقل من

البطاطامن و  ،2019مليون قنطار يف  32.1اىل 2018مليون قنطار يف  31.78القمح الصلب من و 

  .مليون قنطار  50.2مليون قنطار إىل  46.5

عرب % 73وحسب السيد بدين بلغت نسبة تغطية االحتياجات الوطنية باإلنتاج الفالحي احمللي 

 2019ان االحصائيات خالل يناير ونوفمرب . مليون هكتار 8.6ساحات فالحية مستغلة تقدر بم

 512ر4منها ،  2018مليون دوالر مقارنة بسنة  767.2تراجع واردات املنتجات الفالحية بقيمة 

 رمليون دوال 105مليون دوالر للمنتجات الغذائية  تتمثل يف بودرة احلليب اليت عرفت اخنفاضا بقيمة 

وارتفعت  .مليون دوالر يف واردات اللحوم احلمراء 10مقابل زيادة ب ، مليون دوالر 353احلبوب ب و 

  .% 12صادرات املنتجات الفالحية بنسبة 

بلغ معدل النمو يف القطاع الفالحي حوايل ، )2019- 2015(وخالل اخلماسي املنتهي 

و %1.4لحوم احلمراء ب و ال%4.18واللحوم البيضاء ب%3حبيث منت اخلضروات ب 3.1%

  .%8.6اىل جانب الطماطم الصناعية ب%4و التمور ب%12.5و الزيتون ب%8البقوليات ب
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الشعري مقابل % 11.8الصلب وللقمح %12منها % 10.3وبلغ معدل النمو حوايل 

  .ملادة اخلرطال% 12.3للقمح اللني 3%

مليون قنطار مقابل   27.14رفعت الكميات ا�معة إىل  2019ان الكميات املنتجة سنة 

مليون قنطار  20الكميات ا�معة القمح الصلب و  .2018مليون قنطار يف  27.06كميات جممعة ب 

  .2019مليون قنطار من القمح اللني يف  3و

 تيسمسيلتو  سيدي بلعباسو  تيارت: وخبصوص الواليات الرائدة يف زراعة احلبوب كل من واليات

من إنتاج احلبوب على %  53سعيدة ومعسكر وسوق اهراس متثل سطيف وتلمسان وباتنة وغليزان و و 

  .أم البواقي وميلة:باالضافة واليتني رائدتني يف منطقة شرق الوطن ,املستوى الوطين 

يف هذا االطار تعمل على دعم املناطق اجلنوبية بالطاقات املتجددة وتو فري االمكانيات الالزمة من  

حي خصوصا باحلبوب إىل جانب دعم الفالحني احملليني بتقليص كهرباء ومياه إلنعاش النشاط الفال

  .وتشجيع احملولني لالستثمار يف زراعة احلبوب والذرة، الكميات املستوردة من املواد الفالحية

مليون دوالر  353تراجعا بقيمة  2019شهرا االوىل من  11عرفت واردات احلبوب خالل، من جانبها

  .2018مقارنة بنفس الفرتة من سنة 

 2019إلى  2006دراسة قياسية ألثر االصالحات الفالحية على نمو القطاع الفالحي :الجزء الثاني 

ؤلالصالحات الفالحية اليت قامت �ا اجلزائر   الفعليةو  يف هدا اجلزء سنقوم  بدراسة اآلثار القياسية

القطاع الزراعي مع  علىى النمو اإلنتاج ألفالحي ودلك عن طريق  تقدير دالة2019 اىل2006خالل

إدخال عامل الومهي املتمثل يف االصالحات الفالحية حبيث سياخد النمودج شكل دالة اإلنتاج من نوع  

  كوب دوغالس �موعة من املتغريات حسب املعادلة التالية

  ااملنتجات الفالحية مبختلف انواعه

  مساحة االراضي الزراعية .1

  ة يف القطاع الفالحياليد العامل .2

  املتوسط السنوي لتساقط اإلمطار .3

  متغرية ومهية متثل اثراالصالحات الفالحية .4

  مرونات اانتاج الفالحي لألراضي املزروعة، اليد العاملة ،واإلمطار املتساقطة .5
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  اسطة طريقة المربعات الصغرى تحصلنا النتائج التاليةبعد إدخال اللوغاريتم وإجراء التقدير بو 

قبل القيام بدراستنا هده ا�موعة من النماذج القياسية �ا العوامل العديدة عدد آالت الزراعية كمية 

األمسدة إال أ�ا كانت متناقضة متاما للنظرية االقتصادية كما أن املتغري الذي خيص سنوات قبل 

  يكن هلا أي اثر على املعادلة هلدا قمنا حبذفها اإلصالحات املطبقة مل

  تحليل النتائج

وأالن سنقوم بتحليل نتائج املعادلة يف النموذج املقدر أعاله فنالحظ إن اإلنتاج الفالحي باجلزائر 

يتأثر بصفة كبرية بالظروف املناخية متمثلة يف سقوط األمطار وتكون العالقة طردية حيث كلما ارتفعت 

من اإلنتاج الفالحي كما إن هده املتغريات هلا داللة % 0.27يؤدي إىل زيادة ب% 1ار ب نسبة اإلمط

وهده النتيجة توافق واقع احلال مع نسبة القطاع الفالحي الذي الزال رهن % 5معنوية عند مستوى

مليون هكتار من املساحة  2هي 2019الظروف املناخية وقلة تقنيات الري حيث املساحة املسقية 

  مليون هكتار 8.6حية  املستغلةالفال

غري %  0.17يؤدي االرتفاع% 1ما خيص املرونة اإلنتاج الفالحي بالنسبة لليد العاملة فانه ارتفاع بنسبة 

ان املعنوية مرفوضة يف بعض املستويات فالربعم من االرتفاع نسبة اليد العاملة  إىل إن مسامهتهم الفعلية يف 

 2008لنسبة للقطاعات األخرى حيث بلغت مسامهتها القطاع الفالحي يبقى ضئيل با

ولدلك تبقى اغلبية % 10.4إىل  2019وتصل %  10.6اىل 2013لتنخفض يف 12.6%

  املستثمرات الفالحية  تعاين من النقص وعدم التأهل
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مليون هكتار فهي 8.5واملستغل منها 2019بالنسبة لالراضي الفالحية يبلغ مساحتها اإلمجالية 

رئيسي يف عملية اإلنتاج فارتفاع مرد وديتها تعتمد بصفة كبرية على نوع االراضي املستعملة متثل مدخل 

كما هو موضح يف النموذج أعاله غري انه داللته % 2.67تؤدي اىل زيادة ب% 1حيث ارتفاع بنسبة 

نتفاع الدائم إىل املعنوية غري املقبولة بالرغم من تنوع القوانني اخلاصة بالعقار الفالحي ابتداء من حق اال

قانون االمتياز حيث تبقى كثري من االراضي الزراعية اخلصبة الغري املستغلة وهدا يعود السباب العديدة  

  ومن بينها حاالت النزاع

فيما خيص املتغري الومهي الذي أدخلناه يف النموذج واملتمثل يف عامل اإلصالحات الفالحية فهي ذات 

إن هده األخرية اليت قامت �ا اجلزائر من األلفية الثالثة هلا اثر اجيايب  دالالت إحصائية وهدا يدل على

نقطة حيث   0.93لوحظ ارتفاع يف مستوى اإلنتاج ب 2008على إنتاج الزراعي وخاصة بداية سنة 

بلغ متوسط  2019مليون قنطار سنة 41.2ارتفعت نسبة احلبوب والدي يعترب مادة غذائية هامة سنة إىل

والبطاطس %3اخلضر و  %1.4و احلمراء %4.18اللحوم البيضاء % 26بوب االنمو للح

  مليون دوالر 105مليون قنطار احلليب اخنفض ب  12.750.2

  

  الخاتمة

يعتمد تطوير القطاع الفالحي على استمرارية البحث عن اإلصالحات الزراعية حبيث تكون متوافقة 

دو أولوية هامة لكون  هدا االخري يعتمد عليه يف تنوع  والبيئة احملفزة على تطوير حيث تأهيل هدا  القطاع

  احملاصيل واملنتوجات واخلروج مما يعرف باقتصاد الريع إىل الدائم

بالرغم من تعاقب الكثري من السياسات الزراعية مند االستقالل باإلضافة اىل اإلصالحات اليت ظهرت مند 

املستوى املرغوب فيه من حيث االكتفاء الدايت او دعم  األلفية الثالثة إىل إن هدا القطاع يبقى بعيد على

  االقتصاد الوطين

  :إن جممو عة النتائج املتحصل عليهابعد هده الدراسة تعرضها يف النقاط التالية 

سياسات عديدة خمتلفة وأحيانا متناقضة مما جعل  1990عرف القطاع  الفالحي مند االستقالل -

  :ضعف تسيري ومن بينهاالقطاع الفالحي يف تدبدب دائم و 

 1983اىل صدور قانون 1981التسيري الذايت ،الثورة الزراعية، إعادة اهليكلة اخلاصة باملزارع االشرتاكية 

  والدي ينص على احليازة امللكية العقارية الفالحية بواسطة االستصالح
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الك الدولة وإبراز يتضمن ضبط كيفية استغالل االراضي الفالحية اخلاصة بأم 1987قانون االستثمار-

حقوق وواجبات املنتجيني ويف نفس الفرتة مت إرجاع جزء من األراضي املؤمنة إىل املالكني  ألصليني يف 

  1990اطارالثورة الزراعية حتت قانون التوجه الفالحي 

إىل تطوير وزيادة يف القطاع ودلك عن طريق  2004 -2000جاء خمطط الوطين للتنمية الفالحية -

نعاش الطموح مع معافاة الوضعية املالية يهدف إىل حتفيز ودعم املستثمرين يف ا�ال الفالحي برنامج إ

  وتثمني املوارد باإلضافة إىل محاية البيئة وحتسني اخلدمات الفالحية

عرفت اجلزائر قانون التوجه الفالحي الذي يؤطر ويوجه املستقبل الفالحي  2008وألول مرة سنة -

  1987الذي ألغى مجيع قوانني  2010بصدور قانون االمتياز القريب واملتوسط و 

أكد على هدف األساسي املتمثل يف التدعيم الدائم  2014 -2008كما ن تطبيق هده السياسة -

لألمن الغداء الوطين مع التأكيد على ضرورة التحول الفالحة إىل حمرك منو اقتصادي شامل بالنسبة لليد 

اليد العاملة الكلية يف القطاعات األخرى وعدم متيزها بالدقة كما إن القطاع العاملة فهي قليلة مقارنة ب

  الزال يؤثر بالظروف املناخية باإلضافة إىل تأثري املوجب لإلصالحات الفالحية على املرد ودية واالنتاج

وزيادة  2020من اجل توسع النطاق وحتقيق أهداف سنة  2019- 2015جاء خمطط عمل الفالحة 

وبقاء  حتقيق اكتفاء الدايت  2019 -2008الذي عرفه مسار القطاع الفالحي خالل الفرتة  اإلنتاج

  وخصوصا على احلبوب يعتمد على استرياد بضفة كبرية

ويف االخري نلقي بعض التوصيات من اجل تطوير القطاع الفالحي املتمثلة يف استغالل العقالين 

اه واالراضي الزراعية مايؤهلها لتحقيق االكتفاء الدايت والرشيد للموارد اجلزائرية فهي متلك من املي

العلمي وتعزيز  اجلنوب وإعادة النظر يف منظومات البحث والتطويرو  واستصالح األراضي يف اهلضاب العليا

يتعلق  اصالحات العقار ما املراقبة الداخلية واخلارجية ،استخدام وسائل الري حملاربة اجلفاف والتعمق يف

  روش والشياعبقضايا الع
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  441155  --  339933ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""آلفاقآلفاقيف اجلزائر، الواقع وايف اجلزائر، الواقع وا  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

تنشيط القطاع الفالحي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، والتقليص من أزمة البطالة في الجزائر 

  "والية برج بوعريريج نموذجا"

  k.herouzi@univ-bouira.dz ،)اجلزائر( ،جامعة البويرة، حروزي خالد

 Chedrisouad@yahoo.fr ،)اجلزائر(، ويرةجامعة الب، شدري معمر سعاد

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

الفالحي ودوره في تحقيق التنمية تنشيط القطاع : �دف هذه الورقة البحثية واملوسومة بعنوان

، إىل إبراز األمهية -والية برج بوعريريج نموذجا-المستدامة، والتقليص من أزمة البطالة في الجزائر 

اليت تتعني على الدولة اجلزائرية أن توليها لتنشيط قطاع الفالحة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على 

حتقيق التنمية املستدامة مبختلف أبعادها، خاصة يف ظل ما متتلكه ختفيض نسب البطالة واملسامهة يف 

 :، وقد خلصت الدراسة إىل)مناخ أرض،(اجلزائر من طاقات بشرية، وما تزخر به من مقومات طبيعية 

يعد توجه املستثمرين حنو االستثمار الفالحي ضئيل جدا يف اجلزائر مقارنة مع ما متتلكه هذه 

، حيث أن أغلب االستثمارات يف هذا القطاع تعد استثمارات )ض، عمالة، مناخأر (األخرية من مقومات 

 عائلية وحسب؛

تعد الطرق التقليدية لالستثمار الفالحي أحد أكرب األسباب املسامهة يف اخنفاض إنتاجية هذا 

 القطاع يف اجلزائر، ما يستوجب ضرورة التوجه حنو األساليب احلديثة لالستثمار يف هذا القطاع؛

يعد قطاع الفالحة أحد أهم القطاعات اليت تتماشى مع ما تستهدفه التنمية املستدامة من محاية 

 لإلنسان، البيئة، واالقتصاد؛

 .االستثمار يف قطاع الفالحة وتنشيطه سيساهم يف امتصاص نسبة معتربة من البطالة يف اجلزائر

  سياسة التشغيل الفالحة، التنمية المستدامة، البطالة،: الكلمات المفتاحية

 ABSTRACT: 
 This paper, entitled Revitalization of: the agricultural sector and its 

role in achieving sustainable development, and reducing the unemployment 
crisis in Algeria -Wilaya of Bordj Bou-Arreridj a typical- aims to highlight 
the importance that the Algerian state has to attach to the revitalization of 
the agricultural sector as one of the most important Sectors that are able to 
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reduce unemployment and contribute to sustainable development, 
especially in light of Algeria's human potential and its natural assets (land, 
climate), the study concluded: 

Investors are directed toward agricultural investment in Algeria Very 
little in comparison with the assets of the latter (land, labor, climate), as 
most investments in this sector are only family investments; 

The traditional methods of agricultural investment are one of the 
biggest reasons contributing to the decrease in the productivity of this sector 
in Algeria. What is necessary is to move toward modern methods of 
investment in this sector; 

The farming sector is one of the most important sectors in line with 
aims of sustainable development of the protection of human beings, the 
environment and the economy; 

Investment in the farming sector and its revitalization will contribute 
to absorbing a significant proportion of unemployment in Algeria. 
key words: Agriculture, Sustainable Development, unemployment, 

Operating Policy. 

    :مقدمة

يعد قطاع الفالحة قطاع اسرتاتيجي يقوم على حتقيق أبعاد التنمية املستدامة على اعتبار أنه ميثل  

حملافظة على املوارد البيئية من ثروة نباتية وحيوانية واالستغالل العقالين للموارد املالية البعد البيئي من خالل ا

ومحايتها، وكذا تنميتها من خالل استصالح األراضي مبا حيقق النمو االقتصادي وحتقيق األمن الغذائي 

الجتماعي من خالل والذي يساهم تقليص فاتورة الواردات الفالحية وانعكاساته االجيابية على البعد ا

  .توفري مناصب شغل والتقليص من أزمة البطالة

واجلزائر تعترب من الدول القالئل يف العامل اليت متتلك مقومات كبرية تسمح هلا بالنهوض بقطاع 

الفالحة كقطاع حموري ورئيسي يساهم يف خلق القيمة االقتصادية، حتقيق التنمية املستدامة، وتقليص 

العاطلة، وعلى غرار العديد من القطاعات االقتصادية اليت تسعى اجلزائر لتنشيطها  نسب القوى البشرية

والنهوض �ا، فقد عملت الدولة على توفري األرضية االقتصادية املالئمة للنهوض بقطاع الفالحة وتنشيطه 

، وما توفره ليشكل أحد القطاعات اإلسرتاتيجية من خالل ما تقدمه هلذا القطاع من إعانات مالية ومادية

  .من حتفيزات وامتيازات جبائية غري أن النتائج احملققة يف هذا القطاع مل تكن مرضية إىل حد كبري

جاءت هذه الورقة البحثية للتطرق إىل واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر من خالل إظهار أهم 

ل يعاين منها، مع حماولة تقدمي السياسات اليت انتهجتها اجلزائر للنهوض بالقطاع، وأهم املشاكل اليت ال يزا
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حلول عملية لرتقية القطاع الفالحي ليشكل مصدر التنمية املستدامة يف اجلزائر، واملساهم األكرب يف 

  .ختليصها من أزمة البطالة

  :اإلشكالية

نظرا لألمهية اليت حيتلها قطاع الفالحة كمولد للقيمة االقتصادية، ومساهم يف حتسني األوضاع 

  : ، ومن خالل ما تزخر به اجلزائر من قدرات ومقومات بشرية وطبيعيةاالجتماعية

  ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الفالحة في الجزائر؟ وما هي أهم الحلول

  للنهوض بالقطاع ليشكل مصدر للتنمية المستدامة، ومساهم في التقليص من أزمة البطالة؟

  :ال ميكن طرح التساؤل التايلوللخوض يف هذا املوضوع بصفة أكثر تفصي

  هل يشكل تنشيط القطاع الفالحي عامال هاما يف حتقيق التنمية املستدامة؟-

  هل هناك تأثري اجيايب للقطاع الفالحي يف تقليص حجم البطالة؟-

  هل هناك حتفيز للنهوض بالقطاع الفالحي يف والية برج بوعريريج؟-

  :ضيات التاليةتقودنا هذه األسئلة إىل االنطالق من الفر 

تنشيط القطاع الفالحي من شأنه أن حيقق األمن الغذائي للمجتمع والرفع من نسبة العمالة مما -

  حيقق أبعاد التنمية املستدامة؛

  هناك تأثري إجيايب للقطاع الفالحي على تقليص حجم البطالة من خالل خلق مناصب شغل؛-

 ا�ا حتتاج إىل دعم الدولة كو�ا تفتقر إىل رغم احتواء الوالية على مساحة فالحية معتربة إال-

  .حتفيزات فالحية

  :الدراسة أهمية

تنبثق أمهية الدراسة من أمهية املوضوع، حيث جاءت هذه الدراسة لتوجه االهتمام حنو القيمة 

االقتصادية اليت ميكن أن يقدمها قطاع الفالحة، ومدى مسامهة هذا القطاع يف حتقيق التنمية املستدامة 

  .التقليص من أزمة البطالة يف اجلزائرو 

  :الدراسة أهداف

  إظهار العالقة الطردية بني حتسني القطاع الفالحي وتقليص البطالة وحتقيق التنمية املستدامة؛

 والسياسات اليت استحدثتها اجلزائر لتشجيع قطاع الفالحة؛ التطرق إىل أهم اآلليات
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 لنهوض بقطاع الفالحة يف اجلزائر؛ الوقوف على أهم املشاكل اليت حتول دون ا  

 الوقوف على مدى مسامهة قطاع الفالحة يف حتقيق التنمية املستدامة باجلزائر؛ 

 استعراض مدى قدرة قطاع الفالحة يف التقليص من أزمة البطالة يف اجلزائر. 

  :الدراسة محاور

 قراءة اقتصادية لواقع قطاع الفالحة يف اجلزائر؛: المحور األول  

  وعالقتهما بالقطاع الفالحي؛ مقاربة نظرية ملفهومي التنمية املستدامة والبطالة :ثانيالالمحور  

 دراسة حتليلية لواقع قطاع الفالحة لوالية برج بوعريريج، وأثر النهوض به على  :المحور الثالث

 .حتقيق التنمية املستدامة، والتقليص من أزمة البطالة

 

  ع قطاع الفالحة في الجزائرقراءة اقتصادية لواق: المحور األول

ال خالف يف أن اجلزائر قد ارتكزت ولعقود على قطاع احملروقات كقطاع حموري وأساسي يف 

االقتصاد اجلزائري، ولكن ويف ظل تراجع أسعار النفط، وتعايل األصوات املهددة بقرب نفاذ هذه الثروة، 

بديلة أكثر دميومة وأكثر استقراراً، ما جيعل  فإنه يتعني على اجلزائر التوجه حنو تنشيط قطاعات اقتصادية

قطاع الفالحة القطاع األبرز للتعويض التدرجيي لقطاع احملروقات على اعتبار ما تزخر به اجلزائر من عقار 

، ناهيك عما يتميز به هذا القطاع من استدامة، غري أنه )يد عاملة(فالحي، وما متتلكه من قدرات بشرية 

اسات املنتهجة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع، وأهم ما تزخر به اجلزائر من وقبل احلديث عن السي

إمكانيات يف جمال الفالحة، يتعني علينا أوال حتديد وضبط ا�ال الفالحي من خالل حتديد ا�ال 

  .املفاهيمي ملصطلح الفالحة

النشاطات  كل): " 16-08(من قانون التوجيه الفالحي  45يعترب نشاط فالحي حسب املادة  -

اليت تتعلق بالتحكم وباستغالل دورة بيولوجية ذات طابع نبايت أو حيواين، اليت تشكل مرحلة أو 

عدة مراحل ضرورية لسريورة هذه الدورة، وكذا األنشطة اليت جتري على امتداد عمل اإلنتاج 

عندما تكون هذه  والسيما منها ختزين املواد النباتية أو احليوانية وتوضيبها وحتويلها وتسويقها،

 1".املواد متأتية حصرا من املستثمرة
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كل نشاط يستند : " بأنه) 03-10(من القانون  03كما يعرف النشاط الفالحي حسب املادة  -

إىل االستغالل أو هو امتداد له السيما خزن املنتوجات النباتية واحليوانية، وحتويلها وتسويقها 

 2".االستغالل وتوضيبها عندما تتولد هذه املنتجات من

ومن خالل ما جاء يف قوانني اجلمهورية اجلزائرية، يتضح جليا أن النشاط االقتصادي املمارس يعترب 

لنشاط ذو طابع نبايت أو حيواين وما يرتبط به من ختزين وتوضيب  "استغالل": فالحيا فقط إذا ارتبط بـ

ن ختزين وتوضيب وتسويق للمنتجات وتسويق هلذه املنتجات، غري أن ممارسة األنشطة سالفة الذكر م

  .الفالحية دون ارتباطها بعملية االستغالل فإنه ال جيعل من النشاط املمارس نشاطاً فالحياً 

وسنحاول من خالل هذا احملور استعراض اإلمكانيات الفالحية للجزائر، وأهم السياسات املنتهجة 

  .من طرف الدولة للنهوض بالقطاع

 :منتهجة من طرف الجزائر للنهوض بقطاع الفالحةالسياسة العامة ال-أوال

انتهجت اجلزائر ومنذ االستقالل العديد من السياسات اليت ترمي للنهوض بقطاع الفالحة يف 

، وعلى ضوء ما عرفته اجلزائر مع مطلع 1971اجلزائر على غرار ميثاق الثورة الزراعية املعلن عنه سنة 

نموية وما قدمته من تسهيالت استثمارية، إعانات مالية، وامتيازات األلفية الثالثة من دعم للمشاريع الت

جبائية ملختلف القطاعات التنموية، سنحاول التطرق ألهم ما وجهته الدولة حنو قطاع الفالحة بغرض 

  .تنشيطه والنهوض به

  ): 2004-2001(برنامج اإلنعاش االقتصادي - 1

الوطين بعد الركود الذي عرفه سنوات التسعينات، جاء هذا الربنامج بغية إنعاش وتنشيط االقتصاد 

وقد كان القطاع الفالحي ضمن القطاعات اليت استهدفها الربنامج، واجلدول املوايل يبني قيمة الغالف 

 :املايل الذي خصص إلنعاش قطاع الفالحة

 2004-2001األغلفة المالية الموجهة لتحقيق اإلنعاش الفالحي ): 01(الجدول 
 السنوات 2001 2002 2003 2004 ا�موع

 )مليار دج: الوحدة (متويل قطاع الفالحة والصيد البحري  10,60 20,30 22,50 12,00 65,40

، جملة معارف، "2014-2001دراسة حالة اجلزائر "راحبي بوعبد اهللا، مسامهة الربامج التنموية يف تقليص معدل البطالة : املصدر

 .290، ص 2015، اجلزائر، 19العدد 
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 2004-2001الشكل التايل يوضح كيفية متويل قطاع الفالحة والصيد البحري خالل الفرتة 

  2004-2001تمويل قطاع الفالحة والصيد البحري خالل الفترة : 01شكل رقم 
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 تمویل قطاع الفالحة و الصید البحري

تمویل قطاع الفالحة و الصید 
 البحري

  
  01باالعتماد على اجلدول رقم  Excelخمرجات : املصدر

بذب يف متويل القطاع الفالحي خالل سنوات الدراسة و حيث يظهر لنا هذا الشكل وجود تذ

، حيث هدف برنامج اإلنعاش 2004مث عرف اخنفاضا يف العام  2003الذي وصل إىل ذروته يف العام 

  :3االقتصادي يف شقه الفالحي إىل حتقيق جمموعة من األهداف، نوجز أمهها

 السهبية من التصحر؛محاية السهول واألراضي املعرضة لالجنراف ومحاية املناطق  -

 دعم إنتاج احلبوب واحلليب؛ -

 دعم الصناعة الفالحية من خالل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال الفالحة؛ -

تكثيف اإلنتاج الفالحي خاصة فيما خيص املواد واسعة االستهالك، فضال عن ترقية الصادرات  -

 .الفالحية
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  ): 2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو - 2

جاء هذا الربنامج استكماال لربنامج اإلنعاش االقتصادي، وقد مشل هذا الربنامج العديد األنشطة 

مليار دينار ) 312: (االقتصادية، على غرار القطاع الفالحي والذي خصص له غالف مايل يقدر بـ

 :4جزائري، وهذا بغرض حتقيق األهداف آتية الذكر

 نشطة الريفية؛ترقية املستثمرات الفالحية واأل -

 احملافظة على السهوب، محايتها والعمل على تنميتها؛ -

 حماربة التصحر؛ -

 .تشجيع عملية تربية املواشي -

  ): 2014- 2010(برنامج توطيد النمو - 3

استكماال ملشروع اجلزائر يف حتقيق النمو االقتصادي جاء برنامج توطيد النمو لالستمرار يف دعم 

تنشيط خمتلف القطاعات االقتصادية، وقد رصدت الدولة اجلزائرية مبلغ  عملية االستثمار والعمل على

مليار دينار جزائري لرتقية القطاع الفالحي، حيث يرمي هذا الربنامج يف جانبه الفالحي إىل ) 1000(

 :5حتقيق األمن الوطين الغذائي املستدام، وهذا من خالل حتقيق ما يلي

من  %75: تهالكية لبلوغ نسبة تغطية حملية تقدر بـزيادة اإلنتاج احمللي من السلع االس -

 االحتياجات؛

 ؛)ري، تسميد، ماكينات وآالت(التحديث ونشر التقدم التكنولوجي يف املستثمرات الفالحية  -

 تنظيم وتطوير شبكات جتميع وتسويق اإلنتاج احمللي وحتسني اخلدمات الفالحية؛ -

 ؛2014ر؛ حبلول سنة مليون هكتا 1.6: تعميم شبكات الري الزراعي لـ -

 تطوير القدرات الوطنية لتحقيق االكتفاء الذايت يف تغطية االحتياجات من البذور واملواشي؛ -

 .التنمية املتوازنة واملستدامة للمناطق الريفية -

  ):2019-2015(البرنامج الفالحي للخماسي - 4

ج السابقة، حيث يقدر حيتوي هذا الربنامج على أكرب دعم مايل لقطاع الفالحة مقارنة بالربام 

مليار دينار جزائري، وفيما ) 1377: (الغالف املايل املخصص هلذا الربنامج واملوجه لرتقية قطاع الفالحة بـ

 :6يلي أهم ما يستهدفه هذا الربنامج
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مليون قنطار من  )157(مليون قنطار من احلبوب، إنتاج  (67,3): بلوغ حجم إنتاج يقدر بـ -

ألف  (172)مليون قنطار من التمور، إضافة إىل تغطية ) 10,2(يق الفواكه واخلضار، وحتق

 هكتار من الغابات؛

مليون قنطار من ) 5,8(مليون قنطار حلوم محراء، وما يعادل ) 6,4: (حتقيق إنتاج حلوم يقدر بـ  -

 اللحوم البيضاء؛

 مليار لرت من احلليب؛) 4,3(حماولة إنتاج  -

 .مليون منصب شغل) 1,5(حماولة استحداث  -

فضال على ما سلف ذكره حول برامج التنمية الفالحية املسطرة من طرف الدولة اجلزائرية خالل 

، واليت مثلت الدعم املايل والرؤية االقتصادية للجزائر حول هذا القطاع، فقد 2019-2001الفرتة 

ت الفالحية وزيادة قدمت الدولة جمموعة من التحفيزات اجلبائية الرامية إىل توجيه االستثمار حنو القطاعا

من قانون  36فعاليتها، وفتح آفاق استثمارية أكثر إنتاجية يف قطاع الفالحة، وهو ما توضحه املادة 

  :7الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة

تعفى بصورة دائمة من الضريبة على الدخل اإلمجايل، اإليرادات الناجتة عن زراعة احلبوب والبقول  -

 اجلافة والتمور؛

سنوات اإليرادات الناجتة عن األنشطة الفالحية  10من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة  تعفى -

وأنشطة تربية احليوانات املمارسة يف األراضي املستصلحة حديثا ويف املناطق اجلبلية، اليت سيتم 

 ؛حتديدها عن طريق التنظيم وذلك ابتداًء، على التوايل، من تاريخ منحها وتاريخ بدأ نشاطها

كما تستفيد من إعفاء دائم، بعنوان الضريبة على الدخل اإلمجايل، املداخيل احملققة يف  -

 .النشاطات املتعلقة باحلليب الطبيعي املوجه لالستهالك على حالته

من خالل ما سبق ذكره، سواًء بالنسبة لألغلفة املالية املوجهة لقطاع الفالحة أو من خالل 

ية املقدمة للمستثمرين يف القطاع، يتضح جليا سعي الدولة اجلزائرية للنهوض اإلعفاءات والتحفيزات اجلبائ

بقطاع الفالحة، إذا فما هي اإلمكانيات اليت متتلكها اجلزائر واليت تشكل حجر األساس للنهوض بقطاع 

 الفالحة؟ وما هي النتائج احملققة بعد تنفيذ سياسات الدولة الرامية لرتقية القطاع الفالحي؟

 :عراض قدرات قطاع الفالحة في الجزائراست- 2

تعد اجلزائر من الدول القالئل يف العامل اليت متتلك إمكانيات كبرية يف جمال الفالحة، األمر الذي 

تؤكده األرقام واالحصائيات املقدمة من طرف املنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن املشروع العاملي لألمن 
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رقام املقدمة حجم اإلمكانيات اليت تتمتع �ا اجلزائر يف جمال ، حيث توضح األ)2030(الغذائي 

 .الفالحة، خاصة فيما يتعلق بالعقار الفالحي، والذي يعترب أساس النهوض بالقطاع الفالحي يف أي دولة

  2016مساحة األراضي الفالحية المتوفرة في الجزائر، والمساحة المستغلة إلى غاية ): 02(الجدول 

 )هكتار 1000: الوحدة(حية المستغلة األراضي الفال

  مساحة المحاصيل المستديمة  مساحة المحاصيل الموسمية  مساحة  الغابات  مساحة المراعي  المجموع

42.444,63  32.910,65 4.090,98 4.399,00 1.044,00  
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1.245,00  41.199,63 32.910,65 4.090,98 751,00 3.648,00 494,00 550,00 
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من إعداد الباحثني بناًء على اإلحصائيات املقدمة من طرف املنظمة العربية للتنمية الزراعية، متوفرة على املوقع االلكرتوين  :المصدر

  .05-03-2020: ، تاريخ االطالعwww.aoad.org: للمنظمة

حجم العقارات الفالحية املتوفرة يف اجلزائر واليت تعد حجر تعرب معطيات اجلدول أعاله، عن 

األساس ألي دولة �دف إىل االستثمار والنهوض بكافة األنشطة املرتبطة بالقطاع الفالحي من زراعة، 

تربية املواشي والدواجن، الصناعة الفالحية، وغريها من األنشطة الفالحية، حيث أن جمموع األراضي 

من إمجايل األراضي  %19ميثل ما نسبته ) مستغلة وغري مستغلة(الفالحي يف اجلزائر  املهيأة لالستثمار

رغم هذا، ورغم ما سخرته الدولة اجلزائرية من أغلفة مالية للنهوض  8الفالحية يف الوطن العريب بأكمله،

ت جبائية بالقطاع الفالحي من خالل عديد الربامج التنموية، وما قدمته وتقدمه من حتفيزات وامتيازا

للمستثمرين الفالحيني، إال أن حجم االستغالل ال يزال ضئيل نسبياً، األمر الذي تؤكده نسبة استغالل 

  .من إمجايل األراضي الفالحية اليت تتوفر عليها اجلزائر %19األراضي الفالحية واليت متثل 

يف الغابات واألراضي  هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب األراضي الفالحية املستغلة تتمثل أساسا

من إمجايل األراضي الفالحية املستغلة، ما يوحي بقلة االستثمار يف ا�ال  %69الرعوية وهذا بنسبة 

  ).حماصيل مستدمية، حماصيل مومسية(الزراعي 
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كل ما سبق يدعو إىل ضرورة استحداث سياسات أكثر جناعة وأكثر فعالية للتوجه حنو تنشيط 

وض به ليشكل القطاع احملوري يف االقتصاد اجلزائري، خاصة يف جمال الزراعة وتربية القطاع الفالحي والنه

  ).زراعية، رعوية(املواشي نظرا حلجم األراضي الفالحية اليت متتلكها اجلزائر 

  2016- 2010تطور اإلنتاج النباتي والحيواني في الجزائر ): 03(الجدول 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2016

 البيان )طن 1000: الوحدة(ور اإلنتاج النباتي تط

 القمح والشعير 455,00 4 658,00 3 023,00 5 797,00 4 375,00 3 856,00 2

 البقوليات 72,32 78,82 84,29 95,83 94,00 88,00

 الخضر 640,00 8 596,00 9 420,00 10 866,00 11 297,00 12 480,00 13

 الفواكه 705,00 2 983,00 2 867,00 3 231,00 4 205,00 4 692,00 4

 المجموع 872,32 15 315,82 16 394,29 19 989,83 20 971,00 19 116,00 21

 )رأس 1000: الوحدة(تطور اإلنتاج الحيواني 
 

 األبقار 747,00 1 790,00 1 843,00 1 909,00 1 049,00 2 081,00 2

 األغنام 668,00 22 989,00 23 194,00 25 572,00 26 807,00 27 136,00 28

 الماعز 287,00 4 411,00 4 595,00 4 910,00 4 129,00 5 935,00 4

 الجمال 313,00 318,00 340,00 344,00 354,00 379,00

 الخيول 43,00 44,00 46,00 45,00 42,00 45,00

 المجموع 058,00 29 552,00 30 018,00 32 780,00 33 381,00 35 576,00 35

-2001دراسة حتليلية للفرتة "عمراوي سليم، انعكاس سياسات التنمية الفالحية على أداء القطاع الفالحي يف اجلزائر ال: المصدر

  .، بتصرف250، ص 2019، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، اجلزائر، "2019

ايت والتوجه حنو �دف اجلزائر من خالل النهوض بقطاع الفالحة أساسا إىل حتقيق االكتفاء الذ

أو من ) إخل...حبوب، بقوليات، خضر، فواكه، متور (حتقيق األمن الغذائي، سواًء من اإلنتاج النبايت 

، ولتحقيق هذه األهداف أنفقت اجلزائر مبالغ مالية معتربة من )حلوم، ألبان(اإلنتاج احليواين ومشتقاته 

طلع األلفية الثالثة، غري أن اإلنتاج الفالحي ال يزال خالل خمتلف الربامج التنموية اليت أطلقتها خاصة مع م

ملختلف ) 03(يعرف الكثري من التذبذب وهو ما يتضح جليا من خالل النتائج املذكورة يف اجلدول رقم 

املنتجات الفالحية، فضال على املبالغ اليت ال تزال تتحملها اجلزائر سنويا السترياد خمتلف املنتجات 

، ما يؤكد ضعف اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر، األمر الذي يتطلب فتح آفاق )حيوانيةنباتية، (الفالحية 

استثمارية أكرب للنهوض بالقطاع وتنشيطه ليشكل القطاع احملوري والركيزة األساسية لالقتصاد اجلزائري على 
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قيق األمن اعتبار ما يتميز به هذا القطاع من دميومة واستقرار، وما يستهدفه من تنمية مستدامة، حت

 .الغذائي، فضال على ما يوفره من مناصب شغل تساهم يف التقليص من أزمة البطالة يف اجلزائر

  مقاربة نظرية لمفهومي التنمية المستدامة والبطالة وعالقتهما بالقطاع الفالحي: المحور الثاني

غريات اليت حتقق تقوم السياسة اقتصادية ألي دولة من مفهوم التنمية املستدامة كأحد أهم املت

التوازن بني خمتلف أبعاد التنمية االقتصادية، االجتماعية، والبيئية داخل ا�تمع، وكذا مفهوم البطالة كأحد 

أكرب املشاكل اليت تعرتض أغلب دول العامل ما جيعل هذه األخرية تضع ضمن أولويا�ا تفعيل العديد من 

دة الظاهرة ملا هلا من أثار سلبية خاصة على املستويني السياسات االقتصادية والتشغيلية للتقليص من ح

  :االقتصادي واالجتماعي، وفيما يلي حتليل نظري للمفهومني

  :التنمية الفالحية المستدامة: أوال

مل تعد التنمية االقتصادية متغري مستقل بذاته، بل أضحت متغريا يرتبط بعديد اجلوانب 

لتنمية الفالحية اتسعت لتشمل اجلانبني البيئي واالجتماعي، وفيما االجتماعية، البشرية والبيئية، فحىت ا

يلي التعرض ملختلف اجلوانب املرتبطة بالتنمية الفالحية املستدامة وحتليل مدى توافق قطاع الفالحة مع 

  .خمتلف أبعادها وجوانبها

 :تعريف التنمية الفالحية المستدامة .1

 التغريات وتوجيه األساسية، الطبيعية املوارد وصيانةإدارة : "تعرف التنمية الفالحية املستدامة بأ�ا

 جيب االسرتاتيجية هذه فمثل واملستقبلية، احلاضرة اإلنسانية لألجيال املتطلبات تلبية حنو والتقنية املؤسسية

 جيب كما ،البيئة تدهور وعدم واحليوانية النباتية الوراثية واملياه واملوارد األرضية املوارد صيانة على تعمل أن

فالتنمية الفالحية املستدامة حسب هذا  9"اجتماعيا ومقبولة اقتصاديا وجمدية تقنيا مالئمة تكون أن

التعريف تقوم على العدالة يف توزيع املوارد الفالحية بني األجيال املتعاقبة وفق اسرتاتيجية تساهم حتقيق 

 .األبعاد الثالث للتنمية املستدامة

 القادمة األجيال حق وضمان املوارد استهالك بني التوازن": ية املستدامة بأ�اوتعرف التنمية الفالح

 نشاط ألي البيئية اآلثار مع أخذ واالقتصاد والبيئة تمع�ا هي أساسية عناصر على  تعتمد وهي منها،

   10"واالستمرار التجدد على الطبيعية املوارد قدرة وعلى اإلنسان بصحة يضر بشري
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ذلك النوع من التنمية اهلادفة : "ق ميكن القول بأن التنمية الفالحية املستدامة هيمن خالل ما سب

إىل ضمان حق األجيال القادمة باالعتماد املوارد املستدامة من أراضي ومياه ومورثات نباتية وحيوانية اليت 

  .حتافظ على توزان البيئة وعدم تدهورها

  :المستدامة أبعاد التنمية دور القطاع الفالحي في تحقيق .2

تقوم التنمية الفالحية املستدامة على إطار تفاعلي يتسم بالرتشيد للموارد والكفاءة يف استغالل 

الفرص واحملافظة عليها من خالل االندماج والرتابط الوثيق بني عناصر أساسية تتمثل يف خمتلف أبعاد 

  :التنمية املستدامة

  :تحقيق البعد االقتصادي للقطاع الفالحي-أ

خلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين والتأثري : 11 ؤثر الفالحة على خمتلف القطاعات اإلنتاجية مثلت

اإلجيايب على النمو االقتصادي، و تقليص فاتورة االسترياد بتحقيق األمن الغذائي من خالل توفري احلد 

املواد الفالحية كصناعة االدىن من االحتياجات الغذائية، ودعم التنمية الصناعية اليت تقوم على حتويل 

  .الطماطم املصربة وغريها، مما يؤدي إىل انعاش التجارة اخلارجية ومتويل التنمية

  :تحقيق البعد االجتماعي للقطاع الفالحي-ب

التنمية الفالحية االجتماعية إىل توفري مناصب شغل يف القطاع الفالحي مما يوفر حتسني �دف 

الظروف املعيشية من خالل زيادة الدخل للفرد وا�تمع، كل ذلك يساهم يف تقليص معدالت الفقر مع 

قرية حبوايل يقابل زيادة العمالة الف %1: حتقيق التوازن بني الريف واملدن، فزيادة النمو االقتصادي بـ

30%.  

  :البعد البيئي-ج

يساهم القطاع الفالحية وبشكل كبري يف حتقيق التوازن البيئي من خالل تعزيز التأثريات اإلجيابية  

كاحلد من التلوث بزيادة الغطاء النبايت و املساحات اخلضراء و احلد من التصحر بزيادة التشجري مما 

  12.قليل من التأثريات السلبية للتصحر و االحتباس احلرارييساهم يف مكافحة االحتباس احلراري، و الت

وتأسيسا على ما سبق، ومن خالل ما تستهدفه التنمية املستدامة من محاية للبعد البيئي 

يف ظل ممارسة األنشطة االقتصادية، جند أن قطاع الفالحة أحد أكثر القطاعات ) البشري(واالجتماعي 

ستدامة، فإذا كانت أغلب السياسات املنتهجة يف القطاعات االقتصادية متاشيا مع ما تستهدفه التنمية امل

تسعى جاهدة للتقليل من آثارها السلبية جتاه البيئة، اإلنسان، وا�تمع  ...) صناعة، سياحة (األخرى 
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كتوجه لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة، فإن قطاع الفالحة ال يقتصر على هذا وحسب، بل يعد النشاط 

صادي الوحيد الذي يساهم يف حتقيق القيمة االقتصادية واملسامهة يف تنمية ودعم القدرات البيئية االقت

 .واالجتماعية بنفس الوقت

  :رؤية نظرية حول مفهوم البطالة: ثانيا

رغم أن البطالة تعد من املفاهيم التقليدية، واليت وردت يف األدبيات االقتصادية قبل النظرية 

ن األدبيات احلديثة ال ختلو منها باعتبارها أحد أكرب املشاكل اليت تواجهها أغلب دول الكالسيكية، إال أ

النمو (العامل على اعتبار أ�ا تتجدد باستمرار نتيجة ارتباطها بعديد املتغريات االجتماعية واالقتصادية 

  ...).الدميوغرايف، درجة النشاط والركود االقتصادي، التأهيل املهين

 :الةتعريف البط- 1

وردت العديد من التعاريف حول مفهوم البطالة سواء من طرف الباحثني أو اهليئات اليت تعىن 

  :بالشغل كحق أساسي لكافة األفراد عرب العامل، ويف اآليت نوجز أمهها

وعلى  13،"توقف ال إرادي عن العمل الستحالة وجوده: "تعرف البطالة بشكل عام على أ�ا -

 .لفرد عن العمل دون مربرات موضوعية يسقط عنه صفة العاطل أو البطَّالهذا فإن التوقف الطوعي ل

العاطل عن العمل أو البطَّال هو كل : "كما تعرف البطالة من طرف منظمة العمل الدولية بأ�ا -

إنسان قادر على العمل، راغب فيه، يبحث عنه، يقبله عن مستوى األجر السائد، ولكن دون 

أحد أدق ما ُقدم لتوضيح مفهوم البطالة، فالعاطل عن العمل هو فقط من  ويعد هذا التعريف 14،"جدوى

تتوفر فيه الشروط سالفة الذكر من مقدرة على العمل، ورغبة فيه، وحبث عنه، وقبوله عند مستوى األجر 

السائد يف البلد أو املنطقة اليت يقطن فيها الفرد، مع كل هذا دون جدوى احلصول على عمل، وهنا ميكن 

ول أن عدم توفر أي شرط من هذه الشروط يسقط صفة البطالة عن الفرد وخيرجه من قوى العمل الق

 .احملتسبة يف البلد أو املنطقة

ظاهرة اجتماعية واقتصادية سلبية ناجتة عن : "وتأسيسا على ما سبق ميكن القول أن البطالة هي

م صفة البطالة كل فرد توفرت فيه ، حيث تالز )عرض العمل، طلب العمل(االختالل يف قوى سوق العمل 

شروط العمل اليت أقر�ا منظمة العمل الدولية من قدرة، رغبة، حبث، قبول مبستوى األجر السائد، دون 

  ".احلصول على فرصة العمل
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وتعترب البطالة أحد أسوأ وأكرب املشاكل اليت تواجهها الدول نظرا آلثارها السلبية اجتماعيا 

تولده من آفات ومشاكل اجتماعية، فقد أضحى ينظر هلا من املنظور االقتصادي واقتصاديا، ففضال عما 

احلديث على أ�ا معطل للمحرك األساسي لالقتصاد يف أي دولة وهو املورد البشري، ناهيك عما تساهم 

به من استنزاف للخزينة العمومية للدولة من خالل ما تتحمله الدولة من نفقات موجهة لفئة البطالني كل 

سنة، ما جيعل الدول أمام ضرورة وضع سياسات تشغيل ناجعة لالستفادة من املوارد البشرية والتقليص من 

  .أزمة البطالة

 :أنواع البطالة- 2

تتعدد األسباب اليت تؤدي إىل ظهور البطالة يف ا�تمع، وبناًء على هذه األسباب مت حتديد أنواع 

  :البطالة، واليت تتمثل أساسا يف

أكثر أشكال البطالة وضوحاً، وتعين وجود فائض يف األشخاص الراغبني  :لظاهرةالبطالة ا -

والقادرين على العمل دون وجود وظائف ومناصب شغل شاغرة، ويعرب عنها اقتصاديا بوجود 

وهذا النوع من  15اختالل يف سوق العمل نتج عنه فائض يف عرض العمل مقارنة بالطلب عليه،

دولة وضع سياسات تشغيل بغرض احتواء الفائض املعروض من البطالة هو ما يتطلب من ال

 .العمل

يظهر هذا النوع من البطالة بسبب التغريات اهليكلية اليت تطرأ على االقتصاد  :البطالة الهيكلية-

الناجتة عن التطور التكنولوجي، ما جيعل املؤسسات تطلب يد عاملة مؤهلة للعمل يف ظل 

وهنا يقع على عاتق كل من الفرد، املؤسسات، والدولة مواكبة  16التغريات اهليكلية احلديثة،

التطورات االقتصادية والتكنولوجية والعمل على حتديث مهارات العاملني باستمرار من خالل 

 .حتيني املناهج التعليمية وإقامة الدورات التدريبية للعاملني إىل غري ذلك

بسبب احلراك املهين فالفرتة بني ترك الشخص حيدث هذا النوع من البطالة : البطالة االحتكاكية-

وتعد حركة  17للعمل إىل حني حصوله على منصب عمل آخر يطلق عليها البطالة االحتكاكية،

 .طبيعية لقوى العمل ال يُلمس أثرها بشدة يف االقتصاد وا�تمع

بع املومسي حيدث هذا النوع من البطالة بسبب األنشطة االقتصادية ذات الطا: البطالة الموسمية-

حيث تظهر البطالة املومسية خالل مواسم معينة من السنة،  18،)سياحة، زراعة، صناعة مومسية(

 .وكلما كان هناك تنوع مومسي لألنشطة يف ا�تمع كلما قلَّ هذا النوع من البطالة
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 19،تظهر البطالة املقنعة عندما يكون عدد العاملني أكرب من احتياجات العمل: البطالة المقنعة -

ويعد هذا النوع من البطالة نوع حديث ظهر مؤخرا بسبب جلوء الدول يف بعض األحيان إىل 

تشغيل أعداد أكثر يف مناصب عمل أقل ألسباب اجتماعية، فمن املنظور االجتماعي فإن هذا 

النوع ال يعترب بطالة، أما من املنظور االقتصادي فأطلق عليه مصطلح البطالة املقنعة على اعتبار 

ن هذا النوع من العمل ويف أغلب األحيان ال يولد القيمة املضافة لالقتصاد، ناهيك عما أ

  .تتحمله خزينة الدولة سنويا من تكاليف جراء هذه السياسة التشغيلية

 :سياسة التشغيل- 3

يقودنا احلديث عن البطالة عادة إىل احلديث عن سياسة التشغيل كمجموعة من احللول واآلليات 

دمها الدول للحد من تفشي ظاهرة البطالة، حيث تتوىل الدول عموما مسؤولية التخفيض من اليت تستخ

نسب البطالة سواًء بطريقة مباشرة من خالل التوظيف أو بطريقة غري مباشرة من خالل دعم قطاعات 

على حتقيق  اقتصادية إضافية، وتعد الطريقة الثانية الطريقة األجنع من املنظور االقتصادي ملا هلا من أثر

  .القيمة االقتصادية املضافة

األسلوب الذي يتبناه ا�تمع إزاء توفري فرص العمل للقوى العاملة : "وتعرف سياسة التشغيل بأ�ا

  20".املتاحة

 :البطالة والتشغيل في الجزائر- 4

 تعد البطالة من املشاكل اليت تواجهها اجلزائر، فرغم ما تقوم به الدولة من سياسات تشغيلية

للتقليص من حجم البطالة، غري أن األرقام ال تزال تشري إىل معدالت مرتفعة من البطالة، حيث قدم 

الديوان الوطين لإلحصاء جمموعة من االحصائيات حول معدالت البطالة والتشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة 

  :، واجلدول املوايل يلخص ذلك2015-2011املمتدة من 

  2015-2011الة في الجزائر، ومعدل تشغيل القطاع الفالحي معدل البط): 04(الجدول 

 السنوات 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

 معدل البطالة اإلجمالي % 10,00 11,00 9,80 10,60  9,90

 %معدل تشغيل القطاع الفالحي  11,70  9,00 غير متوفر 8,80 8,70

: دمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء، متوفرة على املوقع االلكرتوينمن اعداد الباحثني بناًء على اإلحصائيات املق :المصدر

www.ons.dz2020-03-09: ، تاريخ االطالع.  
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يندرج ضمن معدالت البطالة املقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء، كل األشخاص البالغني 

دون جدوى احلصول على عمل، السن القانونية للعمل، والقادرين عليه، والراغبني فيه، والباحثني عنه، 

من القوة العاطلة عن العمل تتمثل يف أشخاص يبحثون عن العمل  %60وجتدر اإلشارة إىل أن أكثر من 

منذ أكثر من سنة كاملة دون جدوى، ما يدل على أن البطالة الظاهرة واليت تعد من أخطر أنواع البطالة 

  .هي أكثر أنواع البطالة انتشارا يف اجلزائر) عرض، طلب(الناجتة عن اختالل بني قوى سوق العمل 

يعملون يف القطاع ) %18(شخص  18عامل يوجد  100كما جتدر اإلشارة إىل أنه يف كل 

حيث يعد  21سنوات، 03العام ضمن عقود ما قبل التشغيل لربنامج الوكالة الوطنية للتشغيل ملدة تزيد عن 

أكثر منه اقتصادي األمر الذي يقودنا للحديث عن  برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل برنامج اجتماعي

البطالة املقنعة اليت �دف الدولة من ورائها إىل زيادة نسب العمالة والتشغيل ألسباب اجتماعية دون ملس 

زيادة يف القيمة االقتصادية املضافة، ما جيعل نسب البطالة يف اجلزائر من املنظور االقتصادي أكرب من 

طرف الديوان الوطين لإلحصاء، ما يتطلب من الدولة توجيه قوة العمل حنو القطاعات  النسب املقدمة من

  .االقتصادية املنتجة قصد خلق القيمة بدل االعتماد على برامج التشغيل االجتماعية

أما عن نسب التشغيل يف القطاع الفالحي املقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء، فيعد 

اخلدمات، األشغال (تشغيال من بني القطاعات األربعة اليت مشلتها الدراسة القطاع الفالحي األقل 

، ما يتطلب من الدولة استحداث سياسات اقتصادية أكثر جناعة )العمومية والبناء، الصناعة، الفالحة

للنهوض بالقطاع الفالحي ليشكل املصدر األساسي للقيمة االقتصادية املضافة يف اجلزائر، واملساهم 

اقتصاديا، بيئيا، ( يف التقليل من أزمة البطالة، ومنه املوائمة بني كل أبعاد التنمية املستدامة األكرب

  ).اجتماعيا

دراسة تحليلية لواقع قطاع الفالحة لوالية برج بوعريريج، وأثر النهوض به على : المحور الثالث

  تحقيق التنمية المستدامة والتقليص من أزمة البطالة

قتصادي لوالية برج بوعريريج عادة باألنشطة الصناعية والتجارية على اعتبار ما يرتبط النشاط اال

تتوفر عليه الوالية من مصانع وشركات، وما تعرفه من حركة جتارية، ويف خضم هذا، جاءت هذه الورقة 

والية البحثية لتسدل الستار عن قطاع آخر هو قطاع الفالحة من خالل استعراض اإلمكانيات املتوفرة يف ال

للنهوض بقطاع الفالحة، وأهم النتائج اليت ميكن حتقيقها من خالل االستثمار يف هذا القطاع، خاصة 

  .فيما يتعلق خبلق القيمة االقتصادية، حتقيق التنمية املستدامة، والتقليص من نسب البطالة
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  :مساحة األراضي الفالحية والية برج بوعريريج): 05(الجدول 

 )تارهك 1000: الوحدة(

األراضي غري 

 املستغلة

األراضي املستغلة يف 

  أنشطة فالحية أخرى

مساحة األراضي املستغلة 

  يف زراعة احلبوب سنويا

مساحة األراضي 

  املستغلة سنويا

مساحة األراضي 

الفالحية اململوكة 

  للخواص

مساحة األراضي 

الفالحية اململوكة ملديرية 

  الفالحة

مساحة األراضي الفالحية يف 

  ة برج بوعريريجوالي

282,12  31,87 78,27 110,13 146,50 245,75 392,25 

  .من إعداد الباحثني بناًء على املعلومات املقدمة من طرف مديرية الفالحة لوالية برج بوعريريج :المصدر

  :ولشرح هذا اجلدول قمنا بإعداد الشكل التايل

  يجمساحة األراضي الفالحية لوالية برج بوعرير : 02شكل رقم 
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 )ھكتار 1000: الوحدة(

Série1

  
  05باالعتماد على اجلدول رقم   Excelخمرجات: املصدر

يتضح من خالل ما قدمته مديرية الفالحة لوالية برج بوعريريج من معلومات، واملوضحة يف اجلدول 

من  %28أعاله حجم العقار الفالحي غري املستغل، حيث أن نسبة األراضي املستغلة سنويا ال تتجاوز 

من األراضي الفالحية سنويا بدون استغالل، وللوقوف على أهم  %72املساحة االمجالية، يف حني تبقى 
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املشاكل اليت حتول دون االستغالل األمثل للعقار الفالحي يف والية برج بوعريريج، وأهم اإلجراءات 

يس مصلحة العقار الفالحي املمكن اتباعها للنهوض بالقطاع الفالحي يف الوالية مت إجراء مقابلة مع رئ

ملديرية الفالحة لوالية برج بوعريريج حيث مت طرح جمموعة من األسئلة اليت يتمحور حوهلا موضوع الورقة 

  :البحثية

ما هي و  من األراضي الفالحية غري املستغلة سنويا يف والية برج بوعريريج؟ %72ما هو تفسري  -

 طاع الفالحة يف الوالية؟أهم املشاكل اليت تشكل عائقا أمام النهوض بق

ما هو حجم اليد العاملة املشتغلة يف قطاع الفالحة يف والية برج بوعريريج؟ وما هي آثار النهوض  -

 بالقطاع على معدالت البطالة يف الوالية؟

وفيما يلي أهم ما تقدم به رئيس مصلحة العقار الفالحي ملديرية الفالحة لوالية برج بوعريريج من 

  :سئلة املقدمة لهإجابات حول األ

بالنسبة إىل األراضي الفالحية غري املستغلة، واملشاكل اليت تواجهها الفالحة؛ فإن مشكلة استغالل 

األراضي الفالحية ال تعد مشكلة تواجهها والية برج بوعريريج وحسب، بل تعد مشكلة تواجهها كل 

توجد أي والية يف اجلزائر ، فإنه ال 2019واليات الوطن بنسب متفاوتة، فحسب احصائيات سنة 

من إمجايل العقار الفالحي املتوفر لديها، كما أن مشكل االستغالل ال  %40جتاوزت نسبة استغالل 

يرتبط باألراضي الفالحية املوضوعة حتت وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وإمنا ميتد 

من إمجايل األراضي  %60عدم االستغالل فيها سنويا  لألراضي اململوكة للخواص، واليت تتجاوز نسبة

، وقد أرجع رئيس مصلحة العقار الفالحي بوالية برج بوعريريج أسباب الفالحية يف والية برج بوعريريج

  :نقص التوجه حنو االستثمار الفالحي إىل

ر ككل، وليس يف ظل خيارات االستثمار املتاحة أمام املستثمرين، فإن أغلب املستثمرين يف اجلزائ -

يف والية برج بوعريريج فقط، يفضلون االستثمار يف القطاعات الصناعية، اخلدمية، التجارية، وغريها من 

 القطاعات االقتصادية على حساب القطاع الفالحي؛

نقص الفكر املقاواليت يف جمال الفالحة، األمر الذي تؤكده االحصائيات املقدمة سنويا من طرف  -

سنوات األخرية فإن نسبة ) 05(ات الصغرية واملتوسطة، حيث وخالل اخلمس مركز تسيري املؤسس

من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستحدثة يف والية برج بوعريريج هي مؤسسات ناشطة يف  1.70%

 جمال الفالحة؛
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 االستمرار يف طرق االستثمار التقليدي يف جمال الفالحة بعيدا عن األساليب احلديثة، وبعيدا على -

التكنولوجيات احلديثة يف جمال الفالحة، انعكس سلبا على حجم األراضي املستغلة سنويا، وانعكس سلبا 

 أيضا على حجم اإلنتاج الفالحي؛

تواجه اجلزائر مشكلة النزوح الريفي، وهو ما يؤثر بشدة على اإلنتاج الفالحي عرب كافة الواليات  -

 .أغلب االستثمار الفالحي يف اجلزائر هو استثمار عائلي مبا فيها والية برج بوعريريج، على اعتبار أن

أما خبصوص اليد العاملة املشتغلة يف قطاع الفالحة يف والية برج بوعريريج، فالقطاع وحسب 

 1038شخص ميتلكون بطاقة فالح، و 472شخص منهم  4376، يشتغل به 2019إحصائيات 

 2866املواشي والدواجن، يف حني يشتغل  شخص يعملون ضمن األنشطة الفالحية املرتبطة برتبية

مصنع ينشط ضمن هذا النشاط، حيث خيتص  23شخص ضمن الصناعة الفالحية وذلك من خالل 

مصانع فتنشط يف جمال صناعة وتوضيب  04مصنع منها يف صناعة مشتقات احلبوب والعجائن، أما  19

  .األعالف احليوانية

ع يف والية برج بوعريريج ضئيلة جدا مقارنة مع قطاعات وتعد نسبة العمالة املشغلة يف هذا القطا 

أخرى كالصناعة واخلدمات ومؤسسات البناء واألشغال العمومية، ففي حالة التوجه حنو االستثمار 

الفالحي يف والية برج بوعريريج فإن القطاع ال يزال قادرا على استيعاب أضعاف اليد العاملة املشغلة حاليا 

- 2015ص بشكل كبري من أزمة البطالة، فالربنامج الفالحي للخماسي األخري ما يساهم يف التقلي

عامل يف قطاع الفالحة يف والية برج بوعريريج، غري أن النتائج   25000كان يهدف إىل بلوغ   2019

كانت بعيدة جدا عن األهداف وذلك لعدة أسباب أمهها ا�يار أسعار البرتول خالل هذا اخلماسي األمر 

 .س سلبا على األغلفة املالية املوجهة لعديد القطاعات مبا فيها القطاع الفالحيالذي انعك

من خالل ما سبق، فإن القطاع الفالحي يف اجلزائر ال يزال يعاين من الكثري من املشاكل، وال يزال 

ري، يتطلب الكثري من اجلهود لتنشيطه والنهوض به ليشكل القطاع األساسي واحملوري يف االقتصاد اجلزائ

واملساهم األول يف حتقيق التنمية املستدامة مبختلف أبعادها والتقليص من نسب البطالة، األمر الذي 

يتطلب من الدولة ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة يف النهوض بقطاع الفالحة خاصة وأن 

يد عاملة، إضافة إىل ضرورة اجلزائر تزخر بكافة املقومات الفالحية للنهوض بالقطاع من عقار ومناخ و 

استحداث سياسات أكثر فعالية لتوجيه املستثمرين احملليني واألجانب حنو االستثمار الفالحي خاصة يف 
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يف أغلب القطاعات االقتصادية وتركيزها فقط على إنتاج السلع  51/49ظل إلغاء قاعدة االستثمار 

من  109، وهذا حسب ما جاء يف املادة )ظيماحملددة حسب التن(واخلدمات ذات الطابع االسرتاتيجي 

فضال على ضرورة �يئة األرياف بغية التقليص من ظاهرة النزوح الريفي يف  2020،22قانون املالية لسنة 

اجلزائر، والعمل على تشجيع املستثمرات الفالحية العائلية، وهو األمر الذي تشجعه أغلب الدول الرائدة 

من غذاء  %80من عدد املزارع عرب العامل، كما توفر  %88ألسرية تشكل يف جمال الفالحة، فالزراعة ا

 23.األرض

  

  :الخاتمة

يف خضم ما تعرفه أسعار النفط من تدهور منذ أكثر من أربع سنوات، ويف ظل ما متتلكه اجلزائر 

ى الدولة من قدرات فالحية، وحتقيقا ملبدأ العدالة يف استغالل الثروات بني األجيال، فقد أضحى لزاما عل

اجلزائرية جما�ة كافة املشاكل واملعوقات اليت حتول دون تفعيل القطاع الفالحي يف اجلزائر والنهوض به 

ليشكل الركيزة األساسية لالقتصاد اجلزائري، خاصة يف ظل ما وقفنا عليه من خالل هذه الدراسة من 

  .ن دول العاملإمكانيات طبيعية تزخر �ا اجلزائر، واليت ال تتوفر يف الكثري م

  :نتائج اختبار الفرضيات

  توصنا إىل أن تنشيط القطاع الفالحي من شأنه أن حيقق األمن الغذائي للمجتمع والرفع من

  نسبة العمالة مما حيقق أبعاد التنمية املستدامة وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىل؛

 تمع مما يؤكد صحة الفرضية الثانية؛يقوم القطاع الفالحي بزيادة العمالة وحتقيق الدخل للفرد وا� 

  رغم احتواء الوالية على مساحة فالحية معتربة إال ا�ا تبقى غري مستغلة مما يؤثر سلبا على

تقليص حجم البطالة واستدامة القطاع الفالحي نظرا لنقص التحفيزات من طرف الدولة وهو ما 

 .يؤكد صحة الفرضية الثالثة

  :اىل جمموعة من النتائج، نوجز أمهها خلصت الدراسة: نتائج الدراسة

  يعد توجه املستثمرين حنو االستثمار الفالحي ضئيل جدا يف اجلزائر مقارنة مع ما متتلكه هذه

، حيث أن أغلب االستثمارات يف هذا القطاع تعد )أرض، عمالة، مناخ(األخرية من مقومات 

 استثمارات عائلية وحسب؛

 لفالحي أحد أكرب األسباب املسامهة يف اخنفاض إنتاجية هذا تعد الطرق التقليدية لالستثمار ا

 القطاع يف اجلزائر، ما يستوجب ضرورة التوجه حنو األساليب احلديثة لالستثمار يف هذا القطاع؛



تنشيط القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة، والتقليص من أزمة البطالة يف اجلزائر تنشيط القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة، والتقليص من أزمة البطالة يف اجلزائر   

 ""والية برج بوعريريج منوذجاوالية برج بوعريريج منوذجا""

413 

  يعد قطاع الفالحة أحد أهم القطاعات اليت تتماشى مع ما تستهدفه التنمية املستدامة من محاية

  ؛لإلنسان، البيئة، واالقتصاد

 االستثمار يف قطاع الفالحة وتنشيطه سيساهم يف امتصاص نسبة معتربة من البطالة يف اجلزائر. 

من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية، وبناًء على النتائج املتوصل إليها، ميكن  :التوصيات واالقتراحات

  :التوصية مبا يلي

 حنو االستثمار يف القطاع  ضرورة استحداث سياسات أكثر فعالية بغرض توجيه املستثمرين

 الفالحي؛

 ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة يف النهوض بقطاع الفالحة؛ 

 العمل على مواجهة ظاهرة النزوح الريفي وتشجيع املستثمرات الفالحية العائلية؛ 

 حي؛االستثمار يف القوى العاطلة عن العمل وتوجيهها حنو العمل واالستثمار يف القطاع الفال 

  ،التحفيز على إقامة الشراكات يف ا�ال الفالحي بني املستثمرين اجلزائريني واملستثمرين األجانب

، واقتصارها على النشاطات االقتصادية 51/49خاصة يف ظل إلغاء قاعدة االستثمار 

 .االسرتاتيجية واحملددة حسب التنظيم
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  : الملخص

ان انتهاج اجلزائر لسياسة فالحية ترتكز على الدعم والتمويل كان �دف حتقيق التنمية الفالحية 

ث أكدت الدراسة على املسامهة الفعالة للقطاع الفالحي يف تلبية حاجيات السكان ودعم والريفية، حي

  .اليد العاملة يف القطاع من أجل التخفيف من البطالة ولو بشكل بسيط

إذ تعترب املخصصات املالية اليت منحتها الدولة يف إطار اإلصالحات الفالحية اليت تبنتها منذ 

اليت أنشأ�ا لتمويل تنفيذ إسرتاتيجية التنمية الفالحية والريفية،أحد أهم عن طريق الصناديق  2000سنة

اآلليات للتغلب على النقائص املسجلة خالل هذه املرحلة،واملسامهة يف التقليص من حجم البطالة ولو 

بشكل بسيط، وهو ما سنحاول حتديده من خالل دراسة أثر دعم القطاع الفالحي على البطالة خالل 

  .2018-2000الفرتة 

 اإلصالحات الفالحية، الدعم الفالحي، البطالة، منوذج قياسي، اجلزائر :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Algeria's adoption of a agricultural policy based on support and 

financing was aimed at achieving agricultural and rural development, as the 
study emphasized the effective contribution of the agricultural sector in 
meeting the needs of the population and supporting the labor force in the 
sector in order to reduce unemployment, even in a simple way. 

As the financial allocations granted by the state in the framework of 
the agricultural reforms that it adopted since the year 2000 through the 
funds it established to finance the implementation of the agricultural and 
rural development strategy, is one of the most important mechanisms to 
overcome the shortcomings recorded during this stage, and contribute to 
reducing the size of unemployment, even in a simple way, which is What 
we will try to determine by examining the impact of the agricultural sector 
support on unemployment during the period 2000-2018. 



  20002000--20182018--  دراسة قياسية الفرتةدراسة قياسية الفرتة––  دور اإلصالحات الفالحية يف تقليص البطالة يف اجلزائردور اإلصالحات الفالحية يف تقليص البطالة يف اجلزائر
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    :مقدمة

يعترب القطاع الفالحي اجلزائري أحد أهم القطاعات يف عملية التنمية اإلقتصادية يف بالدنا، نظرا  

لإلمكانيات اليت يتوفر عليها من موارد طبيعية وبشرية ونباتية وحيوانية، لذا هدفت السياسات الفالحية 

ة سياسة التجديد الفالحي والريفي مرورا املنتهجة، انطالقا من التسيري الذايت والثورة الزراعية إىل غاي

مبخطط التنمية الفالحية والريفية، إىل دفع عجلة التنمية الفالحية والريفية خاصة باألقاليم الريفية، واليت 

جتعل القطاع الفالحي صمام أمان من خالل التأثري على الناتج الداخلي اخلام والرفع من اإلنتاج 

نية اليت تسمح بتقليص فاتورة استرياد الغذاء وحتقيق إكتفاء ذايت، واملسامهة يف واإلنتاجية النباتية واحليوا

  .خلق مناصب شغل والتقليص من البطالة الريفية

وكنتيجة لتحسن الوضعية املالية بسبب االرتفاع الذي سجله سعر النفط املتواصل مع بداية القرن 

من خالل جمموعة من اإلصالحات اهلادفة إىل الواحد والعشرون، قامت الدولة بدعم القطاع الفالحي 

تنمية القطاع وحتفيز العمالة الفالحية، والعمل على تشجيع القطاع اخلاص وخرجيي اجلامعات على استزراع 

، ممثلة يف عدة برامج تنموية 2001األراضي اجلديدة، وذلك من خالل سياسة مالية توسعية منذ سنة 

االستثمارات واملشاريع الضخمة اليت مست كل القطاعات مبا فيها  وقد تضمنت هذه الربامج الكثري من

القطاع الفالحي، باإلضافة إىل املخطط الوطين للتنمية الفالحية، واهلدف من هذا هو تنشيط االقتصاد 

�دف حتقيق اكتفاء ذايت والتشجيع على العمل الريفي، لذا سنحاول االجابة الوطين ورفع معدالت النمو 

  :الية الرئيسية التاليةعلى اإلشك

  هل ساهمت اإلصالحات الفالحية في تقليص البطالة في الجزائر؟ 

 ولغرض اإلحاطة جبميع جوانب البحث فقد تناولنا ذلك يف احملاور التالية :  

 أهم اإلصالحات الفالحية في الجزائر؛: المحور األول  

 2000الجزائر للفترة قياس أثر دعم القطاع الفالحي على البطالة في : المحور الثاني -

2018. 

 

 

  



  جريف، أمنة سفيانجريف، أمنة سفيان  زكريازكريا  

418 

  أهم االصالحات الفالحية في الجزائر: المحور األول

لقد مر القطاع الفالحي باجلزائر مبراحل وإصالحات خمتلفة، من اجلدير التطرق إىل أمهها، حىت 

 يتسىن لقد مر القطاع الفالحي باجلزائر مبراحل وإصالحات خمتلفة، من اجلدير التطرق إىل أمهها، حىت

يتسىن لنا معرفة واقع الفالحة اجلزائرية ماضيا وحاضرا، وإمكانية النهوض �ذا القطاع احلساس، وذلك من 

السياسة خالل التكفل مبشاكله وتذليل العقبات، بالقيام جبملة من اإلجراءات والربامج حتت مسمى 

طوير قطاع الزراعة وزيادة دخول اليت متثل جمموع الربامج اإلنشائية واإلصالحية اليت �دف إىل ت الفالحية

وتتنوع السياسة الفالحية بتنوع القوانني ، 1املزارعني وحتسني مستواهم املعيشي خالل فرتة من الزمن

  :والتدابري املنظمة، إذ تتمثل أهم الربامج الفالحية اليت قامت �ا احلكومة اجلزائرية منذ االستقالل ما يلي

  )1963-1971(برنامج التسيير الذاتي  1.1

كان وضعا صعبا بعدما دمر االستعمار   1962إن الوضع الذي واجهته احلكومة اجلزائرية سنة   

هياكل االقتصاد يف البالد، حيث ترك املعمرين املزارع واألراضي اليت كانوا يشتغلون �ا مث هاجروا إىل 

وهكذا ظهر " دون مالك" فرنسا، يف تلك الظروف اختذت احلكومة أول إجراء هو إعالن أمالك املعمرين

-63بإصدار املرسوم رقم  1963نظام التسيري الذايت، وتوجت هذه العملية يف أول أكتوبر من سنة 

واملتعلق بإقامة القطاع الفالحي املسري ذاتيا وذلك بتأميم كل املزارع الفالحية اليت كانت تابعة  388

اعية وكيفية استغالهلا وإضفاء الشرعية القانونية للمعمر، حيث هدف هذا الربنامج إىل تنظيم األراضي الزر 

  .2لالستغالل اجلماعي من طرف الفالحني

مليون  2.4مزرعة مبساحة تقدر بـ  22037ومت إنشاء هذا النظام املسري ذاتيا حيث بلغت حنو 

هكتار وذلك عندما شرع الفالحون والعمال بتشغيل الوحدات الزراعية اليت تركها األوروبيون صيف 

، ومن أهم خصائص نظام التسيري الذايت هو انه ثوري وفوري فرضته ظروف طارئة، ففي بدايته  1962

كان جمرد مرحلة انتقالية من اجل احلماية واستقالل األمالك الشاغرة، لكن مت تدعيمه أكثر بصدور األمر 

يت تضم كل اخلاص بتشكيل هيئات التسيري كاجلمعية العامة ال 1968-12-30بتاريخ  653- 68رقم 

  .3عمال املزارع

ومن ناحية التمويل الفالحي أثناء هذه املرحلة متيز بتشابك أجهزة وهياكل التمويل، فخالل 

أسندت مهمة متويل القطاع للخزينة العمومية مبساعدة الصندوق املركزي  66-62الفرتة املمتدة من 

الديوان الوطين لإلصالح  مت إنشاء 1963، ويف سنة )CCSAP(للشركات الفالحية االحتياطية 
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الذي أسندت له مهمة حتقيق برنامج اإلصالح الزراعي ومتويل القطاع املسري ذاتيا، ) ONRA(الزراعي 

 1966وبعد إنشاء البنك املركزي أوكلت له مهمة متويل القطاع الفالحي بدال من اخلزينة، ويف سنة 

ة للديوان الوطين لإلصالح الزراعي بواسطة اسندت له صالحية التدخل املباشر يف منح القروض السنوي

الديوان الوطين لإلصالح الفالحي هذه الصندوق املركزي للشركات الفالحية لالحتياط على أن يتولى

القروض، وكانت هذه األخرية تأخذ شكل إعانات، إال أن هذا الربنامج مل حيقق األهداف املنوطة به لعدم 

إلغاء الديوان الوطين لإلصالح الفالحي وتكليف البنك الوطين مت  1968ويف �اية  ،4وضوح أسلوبه

  .5ياجلزائري باحللول حمله يف مهمة تقدير القروض للقطاع الفالح

  )1971-1979(الثورة الزراعية  2.1

البطالة  وانتشار األرياف سكان بارتفاع السابقة حيث متيزت الفرتة هناك سلبيات يف كان لقد  

 إطالق مشروع املدن، وأمام هذا الوضع مت جتاه النزوح إىل بالسكان دفع مما لذايت،ا االكتفاء وعدم حتقيق

 من اإلصالح، بدال الثورة عليها وأطلق" يخدمها لمن األرض"شعار  حتت 1971سنة  الثورة الزراعية

لثورة الزراعية ويعترب نظام ا، 6تطويرها جمرد من بدال القائمة القدمية اهلياكل تغيري تعين عملية هيكلية أل�ا

ثاين إصالح زراعي وظهر هذا النظام نتيجة عدة أسباب من بينها التوزيع غري املتساوي لألرض، والظروف 

غري املستقرة بالنسبة الستغالل األراضي، وكان يهدف إىل تغيري البنية العقارية بصفة جذرية، من خالل 

ة وحتديد امللكية الزراعية اخلاصة وتأميم ضم أراضي العرش والبلديات واألوقاف إىل األمالك الوطني

ممتلكات املتغيبني، كما يهدف لتحقيق مبدأ األرض ملن خيدمها والتوزيع العادل لوسائل اإلنتاج، وأوىل 

أمهية بالغة إىل األرض، إال أن هذا العنصر وحده ال يكفي مبجرد عملية تأميم وإعادة التوزيع، بل يهدف 

  .وهو تشريع ينظم ملكية األرض وطرق ووسائل استغالهلا واحلصول على إرادا�اإىل حتقيق متويل األرياف، 

، واليت من 1975ومنه مت سن العديد من القوانني ضمن خمطط الثورة الزراعية واصالح سنة 

كالتعاونية الزراعية (أنواع من التعاونيات الفالحية  10بينها قانون التعاون الفالحي الذي نص على حتديد 

الذي ينص  1975-06-17املؤرخ يف  74-75وفق األمر رقم 7وقانون الرعي) غالل املشرتكلالست

على تنظم ملكية تربية املاشية وحيازة املراعي واستغالهلا ووضع الرتتيبات الالزمة إلعادة تنظيم مناطق 

امليادين   السهوب، ولقد عرفت سياسة التمويل والقرض الفالحي يف هذه املرحلة عدة اصالحات ويف مجيع

كانت الطرق واالجراءات التنفيذية ختتلف حسب نوع التمويل متويل االستغالل، ومتويل االستثمار 

مت إدخال مبادئ وإجراءات  1975وحسب القطاع االشرتاكي والقطاع اخلاص، إذ انه وبعد إصالح 

لبنك، مع ضمان جديدة يف طرق التمويل وهي إدخال احلوار املباشر بني مسؤويل املزارع ومسؤويل ا



  جريف، أمنة سفيانجريف، أمنة سفيان  زكريازكريا  

420 

استقاللية التسيري ومنح املسؤولية الكاملة للمزارع، تدخل جلنة الدائرة للفصل يف التباين بني تقديرات 

دج لكل مزرعة  500املزرعة وتقديرات البنك، انتقال نقدية الصندوق املوضوعة حتت تصرف املزرعة من 

  .دج حسب مبلغ القرض املمنوح للمزرعة 10.000حىت  2.000إىل 

إال أن العوائق اليت واجهت هذا اإلصالح كانعدام اخلربة باإلجراءات املصرفية لدى التعاونيات 

داخلها، وتوجيه قروض االستغالل لدفع أجور العمال  التنفيذية اإلدارة بريوقراطية للثورة الزراعية وتفشي

ل االستغالل يف القطاع واملتضمن إعادة تكييف شروط متوي 1978أدى ذلك إىل القيام بإصالح ثان يف 

 كانت يف اليت والعيوب املشاكل هلا نفس أن هلذه السياسة انتقادات هو ، وجهت8الفالحي االشرتاكي

وهيمنة  فشلها، مما أدى إىل الزراعية التعاونيات داخل التنفيذية بريوقراطية اإلدارة السياسة السابقة، كتفشي

فقراء  من جدا ضئيلة نسبة حني الزراعية،يف الثورة قانون من األراضي واستفاد�ا على الطبقة الربجوازية

  .القانون هذا من الريف استفادوا

  )1980-1999(مرحلة االصالحات األولية للقطاع الفالحي  3.1

تواصلت  1983الفالحية سنة  العقارية امللكية وحيازة بعد صدور قانون استصالح األراضي

- 87رقم  9، أين مت إصدار قانون املستثمرات الفالحية1987سنة عملية إعادة هيكلة القطاع إىل غاية 

الذي ينص على إنشاء مزارع مجاعية يكون عدد األفراد فيها معقوال، حبيث ال يصل إىل عدد يصعب  19

ممارسة التسيري فيه، كما أعطى احلرية للعمال ألجل تكوين جمموعا�م لتكوين هذه التعاونيات يف شكل 

  .عليهم األراضي شركات بعدما توزع

رقم 10مت اسرتجاع املالك األصليني ملزارعهم حسب قانون التوجيه العقاري 1990سنة يف و 

احلضري  التوسع عن النامجة التعدي أشكال من األراضي الفالحية ، والذي يرمي إىل محاية90-25

النزاعات  وتسوية السابقة اإلصالحات الفالحية ومراجعة مجيع األراضي والصناعي وكذا ضمان استغالل

وهذا من أجل تسوية  1996الفالحية  لألراضي الوطين عنها، وأيضا إنشاء الديوان النامجة العقارية

 االنفتاح سياسة مع الفالحي القطاع لتكييف مبحاوالت املرحلة إشكالية العقار الفالحي، ولقد متيزت هذه

القطاع الفالحي وخاصة  ومتويل لدعم األساسية اهلياكل بتغيري ويف هذه املرحلة قامت الدولة االقتصادي،

تعمل على  النشاطات الزراعية جماالت خمتلف دعم يف املتخصصة الصناديق من جمموعة الزراعي،بإنشاء

 والذي باشر مهامه FNDAالفالحية  للتنمية الوطين الفالحي منها إنشاء الصندوق القطاع ومنو ترقية

  .11مليوندج380هوخصصتلهالدولةمبلغاقدر 1991يف فيفري
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  )2018-2000(االصالحات الفالحية الحديثة  4.1

اختذت الدولة جمموعة من السياسات اليت رأ�ا مناسبة لرتقية القطاع الفالحي، من خالل   

اصالحه وحتسني مردوديته وبالتايل التجديد الفالحي، حيث وضعت الدولة عدة آليات متحورت يف برامج 

  .الداعمة تنموية وجمموعة من الصناديق

 2008-2000المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  1.4.1

عبارة عن آلية خاصة ترمي إىل ترقية التأطري التقين )PNDA(املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

واملايل النظامي، قصد الوصول إىل بناء فالحة عصرية ذات كفاءة من خالل احملافظة واحلماية واالستعمال 

  .12للموارد الطبيعية، كذلك عن طريق استصالح األراضي واالستغالل األفضل للقدرات املوجودة العقالين

  13:يهدف املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية إىل

 احلماية واالستغالل العقالين والدائم للموارد الطبيعية؛ -

 االندماج يف االقتصاد الوطين؛ -

 التخصص اإلقليمي لإلنتاج الفالحي؛ -

 ة هيكلة ا�ال الفالحي وإعادة االعتبار وتأهيل املوارد الطبيعية ملختلف جهات الوطن؛ إعاد -

 حتسني اإلنتاجية وزيادة حجم اإلنتاج الفالحي؛ -

 حتسني طرف احلياة ومداخيل الفالحني؛ -

 ؛)التموين، تصريف وتكييف اإلنتاج(حتسني املبادرات اخلاصة على مستوى  -

 حي؛ترقية وتشجيع االستثمار الفال -

  .حتسني التنافس الفالحي ودجمه يف االقتصاد العاملي -

  :14وقد متحور تنفيذ أهداف املخطط الوطين للتنمية الفالحية حول أربعة حماور هي

 تدعيم إنتاج وإنتاجية الفروع املختلفة عن طريق الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية؛  -

قق االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة والظروف تكييف أنظمة اإلنتاج القائمة وتوجيهها مبا حي -

 املناخية املالئمة لإلنتاج؛

 دعم استصالح األراضي الفالحية عن طريق اإلمتياز واستصالح األراضي يف اجلنوب؛ -

إىل  11%إطالق املخطط الوطين للتشجري، الذي يهدف إىل توسيع نسبة الغطاء الغايب من  -

 .ديف املناطق الشمالية للبال %14
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مت توسيع املخطط السابق وأصبح يسمى املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية، إلدماج  2002سنة 

دعم العامل الريفي، وقد حّددت أهداف أوسع مع هذا األخري إلدخال تعزيز املسامهة يف األمن الغذائي، 

ة حتسني اخلدمات الفالحية يف كما تضمنت هذه األهداف املوسع. تثمني كل املوارد املتاحة ومحاية البيئة

املناطق الريفية، وكذا دعم سكان األرياف األكثر فقرا قصد حتسني حالة السكان الذين عم يف وضع 

 .15صعب

 2014- 2009سياسة التجديد الفالحي والريفي 2.4.1

 16-08تنطلق سياسة التجديد الفالحي والريفي من قانون التوجيه الفالحي الذي حيمل رقم 

 162008.أوت3 بتاريخ والصادر

، 2008ُشرع يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية عام 

وتستند هذه السياسة .  وأساس هذه السياسة يتمحور حول حتقيق توافق وطين حول مسألة األمن الغذائي

ة القدرات الكبرية اليت حيتوي عليها اجلديدة على حترير املبادرات والطاقات، عصرنة جهاز اإلنتاج وترمج

بلدنا، فباشرت من خالل هذه السياسة العمل على رفع اإلنتاج الفالحي من خالل توفري خمتلف 

االحتياجات الواجبة وخاصة منها املالية حيث قدر مبلغ الدعم املخصص لتغطية الربنامج اخلماسي حبوايل 

وهذا لتكملة اجلهود  2014-2009لفرتة مليار دوالر يغطي ا 13.5مليار دينار أي 1000

  . 17السابقة

كما يتضمن برنامج التجديد الفالحي تعزيز إنتاجية الرأمسال من خالل عصرنة وحتديث القطاع 

وهذا من أجل زيادة القدرة اإلنتاجية للوحدات الفالحية ). املكننة الفالحية األمسدة وغريها(الفالحي 

  .18املختلفة

 2010أوت 15املؤرخ يف  03-10ة التجديد الفالحي القانون رقم كما انبثق يف ظل سياس

وقد جاء هذا القانون إلعطاء . والذي حيدد شروط وطرق استغالل األراضي الفالحية التابعة للقطاع العام

نفس جديد لطريقة استغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالك الدلة بعدما كانت تستغل يف إطار التشريع 

مليون  2.5واليت تقدر بـ  19-87، ليشمل جمال تطبيقه األراضي اخلاضعة لقانون 1987م الصادر عا

هكتار، حيث يشكل االمتياز منط استغالل األراضي الفالحية، أي مبعىن يتم حتويل عق حق االنتفاع 

  .19سنة قابلة للتجديد 40الدائم الذي كان معمول به يف القانون السابق إىل حق االمتياز ملدة 
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  أهداف سياسة التجديد الفالحي والريفي  .أ 

  :�20دف سياسة التجديد الفالحي والريفي إىل

 حتسني مستوى األمن الغذائي عرب اإلنتاج الفالحي الوطين؛ -

ضمان تطور حمكم للتنظيم، وألدوات قطاع الفالحة قصد احملافظة على قدراته اإلنتاجية والسماح  -

 ان محاية األراضي، واالستعمال الرشيد ملياه الري؛بالزيادة يف إنتاجيته وتنافسيته، مع ضم

وضع إطار تشريعي يضمن تطور القطاع الفالحي وأن يكون ذلك مفيدا اقتصاديا واجتماعيا  -

ومستداما بيئيا، كما يضمن ترقية املشاركة اإلرادية ملختلف الشركاء يف جهود الدولة من أجل 

 االجتماعية وترقية الوسط الريفي؛تنمية كل الفضاءات، ويضمن كذلك قاعد احلماية 

  .  مواصلة تنفيذ مبدأ الدولة املالئم للتنمية الفالحية النباتية واحليوانية بصفة مستمرة -

  :21ركائز سياسة التجديد الفالحي والريفي  .ب 

 تقوم على ثالث حماور رئيسية: سياسة التجديد الفالحي:  

اإلنتاج واإلنتاجية، وتطوير املنتجات  إطالق برامج �دف إىل التكثيف والتحديث من أجل زيادة -

ذات االستهالك الواسع كاحلبوب، احلليب االصطناعي، والبقول والبطاطا، وزراعة الزيتون، 

والطماطم الصناعية، التشجري، النخيل، واللحوم احلمراء والدواجن، وهذه الربامج تدخل ضمن 

 . أنظمة اقتصاد املياه

تأمني وتثبيت عرض : لذي يهدف من جهة، وا)SYRPALAC(تطبيق نظام الضبط  -

، )واللحوم، الزيوت، والبطاطااحلبوب، احلليب، (املنتجات الغذائية ذات االستهالك الواسع 

ومحاية مداخيل الفالحني واملستهلكني من جهة أخرى، ولتحقيق هذين اهلدفني جيب أن تكون 

األنشطة املربجمة تستهدف تعزيز األدوات الضرورية للضبط، كأماكن التخزين املنتجات الفالحية، 

 .وتوفري املذابح

د كقرض الرفيق لشراء املعدات واآلالت إنشاء بيئة آمنة من خالل إطالق قروض دون فوائ -

الفالحية، ووضع تأمينات فعالة من أجل احلد من اخنفاض املردودية والكوارث الفالحية، وتعزيز 

  .ودعم التعاضدية الريفية اجلوارية، واملنظمات املهنية

 تقوم هذه السياسة على أربعة حماور رئيسية :سياسة التجديد الريفي:  
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شر، من خالل حتسني الظروف املعيشية يف املناطق الريفية، والقضاء على حتديث القرى واملدا -

السكنات اهلشة وغري املستقرة، واستبداهلا مبساكن وأماكن الئقة تتوفر على وسائل الراحة اليت 

الطرق، الكهرباء، الصرف الصحي، ومياه الشرب، وبناء (عادة ما تنسب إىل املدن والبلديات 

 ).اخل...صحيةاملدارس، الرعاية ال

تطوير وتنويع يف األنشطة االقتصادية يف الوسط الريفي وتتمثل يف التنمية احمللية والتجارة،  -

السياحة الريفية، احلرف، تثمني املنتجات احمللية، خلق وتطوير املؤسسات املتوسطة والصغرية، 

الريفية لتصبح أكثر  الطاقة املتجددة، تكنولوجية االعالم واالتصال، و�يئة الفضاءات واملناطق

 .جاذبية

محاية وتثمني املوارد الطبيعية املتمثلة يف الغابات، السهوب، الواحات، اجلبال، اخلط الساحلي،  -

 .واألراضي الفالحية

محاية وتثمني املمتلكات والثروة الريفية املادية وغري املادية، واليت تتمثل يف املنتوجات الزراعية،  -

 .األثرية والثقافية، وخلق التظاهرات الثقافية يف الريفاملباين، محاية األماكن 

  تعزيز المهارات والقدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين)PRCHAT:( وتتمثل يف:  

االستثمار البشري من خالل التكفل بالقدرات البشرية للقطاع وترقيتها عن طريق برامج التكوين  -

 .ير التقين جلعل القطاع يتماشى مع املستجداتوالبحث واإلرشاد الفالحي، إضافة إىل التطو 

 .حتديث املناهج لإلدارة الفالحية -

تعزيز القدرات املادية البشرية لكل املنظمات والوكاالت املكلفة بدعم الفالحني والعاملني يف  -

 .القطاع الفالحي

الصحة النباتية دعم مصاحل املراقبة واحلماية البيطرية والصحية النباتية، ومصاحل إصدار الشهادات  -

  .من البذور والشتالت، واملراقبة التقنية ملكافحة احلرائق

  الصناديق الخاصة لتنفيذ برنامج التجديد الريفي والفالحي  .ج 

مت دمج جمموعة من الصناديق يف صندوق خاص بربنامج التنمية الريفية حتت حساب  2012سنة 

تحدث صندوق خاص بالتنمية الفالحية ويكون مدير الغابات املسؤول املباشر عنه، واس 140-302

 22.ويكون مدير املصاحل الفالحية هو املسؤول عنه 139-302
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  الصندوق الوطني للتنمية الفالحيةFNDA : 

، وفتح له حساب التخصيص 2012ديسمرب  26املؤرخ يف  12-12مت إنشائه مبوجب القانون رقم 

 03تندرج ضمن هذا الصندوق ، و "الفالحية الصندوق الوطين للتنمية"الذي عنوانه  302-139اخلاص 

  :صناديق، وهي

  الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحيFNDIA؛  

  صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتيةFPZPP؛ 

  الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحيFNRPA. 

  الصندوق الوطني للتنمية الريفيةFNDR : 

، وفتح له حساب التخصيص 2012ديسمرب  26املؤرخ يف  12- 12رقم مت إنشائه مبوجب القانون 

 03تندرج ضمن هذا الصندوق ، و "الصندوق الوطين للتنمية الفالحية"الذي عنوانه  302-140اخلاص 

  :صناديق، وهي

  صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيازFDRMVTC؛ 

 د الرعوي والسهوب صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاFLDDPS؛ 

  الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفالحيينFSAEPEA. 

 2018- 2015إصالح قطاع الفالحة خالل البرنامج الخماسي  3.4.1

  :23حماور التنمية الفالحية والريفية يف إطار الربنامج اخلماسي

اإلنتاجية، بتوسيع املساحة الفالحية  احملافظة على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة: 1لمحور ا -

 النافعة وتقوية املكننة وترقية الصيد التقليدي وتثمني املنتجات الفالحية الغابية والصيدية؛

مواصلة تكثيف املنتجات الفالحية والصيدية اليت تتم عن طريق متابعة بناء الشعب  :2المحور  -

ري عقالين وتوفري أحسن العوامل ووسائل االسرتاتيجية وتكييف سياسة الدعم والتمويل، وبتسي

اإلنتاج، مع إعادة �يئة البىن التحتية الفالحية الريفية والصيدية، وتكوير إنتاج أغذية املاشية 

 وتطوير تربية املائيات البحرية ويف املياه العذبة تثمني اخلضر والفواكه والزراعات الصناعية؛

التسيري املستدام للغابات واألحواض : طبيعية بفضلتقوية احلماية وحفظ املوارد ال:3المحور  -

املائية املنحدرة وتعزيز الربامج املوجهة للفضاءات السهبية الصحراوية، وإطالق برنامج واسع 

 للتشجري متعدد االستعمال وتقوية التدخل للهياكل اإلقليمية لإلدارة؛
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توسيع وتقوية الوقاية واملراقبة : يقتقوية آليات الدعم والتأطري لإلنتاج الوطين عن طر : 4لمحور ا -

الصحية والصحة النباتية ضد اآلفات والكوارث الطبيعية، وتعميم التأمينات يف جماالت الفالحة 

 والصيد البحري، وضع أجهزة دعم االستثمار وحنسني اإلنتاجية؛

الحية وإدارة إن متابعة تقوية الكفاءات البشرية والدعم التقين عري عصرنة اإلدارة الف:5لمحور ا -

الغابات والتكوين والبحث واإلرشاد ونشر التقدم التقين، تعد شرطا أساسيا للرفع من مستوى 

 .فالحتنا

  2018-2000قياس أثر دعم القطاع الفالحي على البطالة في الجزائر للفترة : المحور الثاني

مدى تأثري تطبيق الدعم  حماولة منا اإلجابة على اإلشكالية األساسية هلذه الدراسة واملتمثلة يف

نفقات التجهيز الفالحية، الدعم : هي المستقلة الفالحي على البطالة، قمنا باختيار جمموعة من املتغريات

الفالحي، القروض الفالحية، وسبب اختيار هذه املتغريات يعود يف األساس للتأصيل النظري من جهة 

واليت تعرب لنا عن البطالة يف اجلزائر، ولتقدير معلمات  التابعةوللدراسات السابقة من جهة، أما املتغرية 

النموذج مت االعتماد على طريقة املربعات الصغرى، أظهرت نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي أنه يوجد 

على األقل متغري يؤثر على البطالة يف اجلزائر وفق النموذج املقدر، وأن متغرية الدعم الفالحي ليس هلا 

  :ية، لذا نقوم حبذف هذه املتغرية، فنحصل على النموذج التايلمعنوية إحصائ

LTCH=b0+b1*LDEPa + b2*LCREa + µ…..(1) 

  :حيث

LTCH : ؛)املتغري التابع(لوغاريتم معدل البطالة  

LDEPa :لوغاريتم نفقات التجهيز الفالحية؛ 

LCREa :لوغاريتم القروض الفالحية؛ 

b0-2 :قلة؛تعرب عن معلمات املتغريات املست  

µ :متغري عشوائي يعرب عن تأثريات العوامل خارج النموذج.  

 وظهرت نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي كالتايل: 
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  نتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي للبطالة: 01الجدول رقم 

  
 Eviews 10من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر

 وعليه تقدر املعادلة كما يلي:  

LTCH=3.97-0.19*LDEPA -0.23*LCREa 

Tc       (14.44) (3.04) (6.17) 

R2= 0.923    F=95.85   DW=2.30   n=19α=0.0000 

  :الدراسة االقتصادية للنموذج. 1.2

من خالل إشارات مقدرات النموذج نالحظ أن كل من االنفاق والقروض الفالحية هلا عالقة 

لة وهو ما يتوافق مع النظرية االقتصادية، كما نشري إىل أن معلمات النموذج كلها معنوية، عكسية مع البطا

إذا ما  0.19ما يؤكد على أن املتغريات املفسرة تؤثر حقا على البطالة، غري أنه تأثري ضعيف ال يتعدى 

، ما يؤكد إذا ما زادت القروض الفالحية بوحدة واحدة 0.23زادت نفقات التجهيز بوحدة واحدة، و

  .على ضعف مسامهة القطاع الفالحي يف التقليص من البطالة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة

  :الدراسة االحصائية للنموذج. 2.2

من التغريات احلاصلة يف البطالة سببها  %92.3واليت تدل على أن R2=0.923: معامل التحديد -

 .له قدرةتفسريية قوية، أي أن النموذج مقبول مبدئياالتغري احلاصل يف املتغريات املستقلة،ومنه النموذج 

  

  

 



  جريف، أمنة سفيانجريف، أمنة سفيان  زكريازكريا  

428 

 :اختبار المعنوية .1.2.2

 اختبار معنوية المعالم: 

نالحظ أن قيمة ستودنت ملعلمات  05من خالل اجلدول رقم  :T testاختبار ستودنت  -

 n=19، حيث أن )Ttab(17,0.05) )<TcTtab=2.11املتغريات أكثر من القيمة اجلدولية 

، وبالتايل نرفض الفرضية 0.05، كما أن احتمال اخلطأ للمعلمات أقل من 0.05 ومستوى املعنوية

  .الصفرية ونقبل بوجود عالقة بني املتغريات املستقلة والبطالة

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: 

واهلدف من هذا االختبار هو اختبار االحندار ككل، حيث نقوم مبقارنة  :F testاختبار فيشر  -

، α1=k,α2=n-k-1، ودرجيت حرية 0.05احملسوبة با�دولة عند مستوى معنوية قيمة فيشر 

  :، وبالتايلn=19و k=3حيث 

 ،أي أن معادلة)Fc3.11=Ftab>=09.02(اجلدولية  احملسوبة أكرب من القيمة القيمة بأن نالحظ

 متثيل فعالية رالستخدامها كمقياس لتقدي وتصلح موضوعية قيمة هي معامل التحديد وقيمة التمثيل جيدة

 .املدروسة للعالقة معادلة االحندار

 :تشخيص النموذج .2.2.2

 اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء: 

*d=2.30لدينا قيمة 
cal  0.97ومبقارنتها بالقيمتني اجلدوليتني= - d*

l1.68=d*
 k'=3عند  2

رتباط ذايت فهي تقع يف جمال عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء، وللتأكد من عدم وجود ا n=19و

 Autocorrelation, Breusch-godfrey correlation(نلجأ الختبارات االرتباط الذايت 

LM test(حيث ، : 
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  نتائج اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء: 02الجدول رقم 

  

  
 Eviews 10من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر

لبواقي النموذج املقدر،  (AC-PAC)باط الذايت واجلزئي من خالل اجلدول املمثل لدالة االرت

غري معنوية، وبالتايل نقبل  Q-Starنالحظ أن مجيع األعمدة داخل جمال الثقة وإحصائية االختبار 

  .الفرضية الصفرية بعدم وجود ارتباط ذايت

 اختبار عدم ثبات التباين : 

 :اجلدول التايل للكشف عن عدم ثبات التباين نستخدم االختبار املوضح يف

  نتائج اختبار عدم ثبات التباين: 03الجدول رقم 

  
 Eviews 10من اعداد الباحثني باالعتماد على برنامج : المصدر

ليست معنوية، ومنه نقبل  Fأي أن  0.05أكرب من  Prob Fحسب هذا االختبار فإن 

 .الفرضية الصفرية بعدم ثبات التباين
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  :جودة واستقرارية النموذج .3.2.2

  دة النموذججو: 

  :لدراسة مدى جودة النموذج ال بد من مقارنة القيم احلقيقية باملقدرة من خالل الشكل التايل

  )جودة النموذج(القيم الحقيقية والمقدرة والبواقي : 01الشكل رقم 

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

3.6 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Residual Actual Fitted  
 Eviews 10خمرجات برنامج : المصدر

يشري جلودة النموذج املقدر، لذا من خالل الشكل نالحظ تقارب القيم املقدرة من القيم احلقيقية مما 

  .ميكن االعتماد عليه يف تفسري وحتليل النتائج، واستعماله للتنبؤ

 التوزيع الطبيعي : 

 :من خالل الشكل التايل ميكن معرفة خضوع النموذج للتوزيع الطبيعي من عدمه

  التوزيع الطبيعي للبواقي: 02الشكل رقم 
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Mean       2.90e-16

Median  -0.006272
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Skewness   0.709827

Kurtosis   4.083286
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Probability   0.283007
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وهوما يدعم أن  (α>0.05)كانت غري معنوية   Jarque-Beraنا أن نتيجة االختبار وجد

، وهو ما يؤكد أن χ2=5.7اقل من  J-B=0.28البواقي خيضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خالل قيمة 

  .النموذج خيضع للتوزيع الطبيعي

 اختبار االستقرارية: 

ريات هيكلية فيها ال بد من استخدام أحد لكي نتأكد من خلو البيانات املستخدمة من وجود أي تغ

، وكذا ا�موع الرتاكمي ملربعات البواقي CUSUMا�موع الرتاكمي للبواقي : االختبارات التالية

CUSUM of Squaresكما هو موضح يف الشكل التايل ،:  

  نتائج اختبار استقرارية النموذج: 03الشكل رقم 
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داخل CUSUM of Squares Testو، CUSUM Testا أن التمثيل البياين يف كل من مب

  .، نقبل باستقرارية النموذج0.05احلدود احلرجة عند مستوى 

  :الخاتمة

مبا أن اجلزائر متتلك من املقومات واملوارد الطبيعية واملادية والبشرية اليت تسمح هلا باالستفادة من 

تنموية �دف لتحقيق تنمية فالحية وريفية وحبرية على املدى البعيد،  القطاع الفالحي، رمست خططا

، مث تنتهج سياسة 2002وتضيف له الطابع الريفي سنة  2000فبدأت مبخطط التنمية الفالحية سنة 

، ووضع القطاع ضمن اهتمامات برامج اإلنعاش االقتصادي الذي 2008التجديد الفالحي والريفي سنة 

، واملراهنة أيضا على قطاع الصيد البحري وتربية املائيات، ومنه حتقيق االكتفاء 2001ة بدأ�ا اجلزائر سن

  .الذايت برفع اإلنتاج وختفيض البطالة بدعم اليد العاملة يف القطاع
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ومن الدراسة القياسية وجدنا أن البطالة استجابت للتغريات احلاصلة يف القطاع الفالحي لكنها 

، كما أنه بالرغم من استحداث 2000املقدم منذ سنة  ستوى الدعم والتمويلاستجابة ضعيفة مل ترقى مل

أصبحت مسامهة القطاع  2018-2000مليون منصب عمل فالحي دائم خالل الفرتة  0.5ما يقارب 

، ما يؤكد على 2001سنة  %20بعدما كانت تتجاوز  %10الفالحي يف العمالة الكلية ال تتعدى 

طالة من خالل آليات الدعم اليت تبنتها، واألموال الطائلة اليت صرفتها على عجز الدولة يف حماربة الب

القطاع الفالحي، أي جيب على الدولة مراجعة سياستها التشغيلية على مستوى القطاع الفالحي من 

  .خالل عصرنته وتتبع قنوات صرف هذه األموال
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  :اإلحاالت والمراجع
                                                           

دراسة -اجلديدة على القطاع الفالحي اجلزائري عبد الرزاق بوعزيز، حماولة تقييم أثر االصالحات الفالحية1
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276. 
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  445500    ––    443355ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  2018-1970دراسة قياسية للفترة –محددات الطلب على العمل في القطاع الفالحي الجزائري 

  zakodjorfi@gmail.com ،)اجلزائر( ،جامعة البويرة، سمير يحياوي

  ham1khadidja@gmail.com  ،)اجلزائر(، جامعة البويرة، حمادي خديجة

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

 سوى يتطلب ال أنه خاصة والتشغيل، العمل فرص لتوفري أساسية قاعدة يعترب القطاع الفالحي

 فرص جيدون ال الذين العمال يستوعب ما وعادة األخرى، العمل بأنشطة مقارنة ملهاراتا من األدىن احلد

 حسب آخر إىل بلد من للعمالة القطاع الفالحي إستعاب نسبة وختتلف األخرى، األنشطة يف عمل

 .السائدة االقتصادية األنظمة

دد مبوجبها الطلب على العمل يف �دف هذه الدراسة إىل التعرف على املتغريات األساسية اليت يتح      

القطاع الفالحي يف اجلزائر، ملعرفة أسباب تراجعه وإمكانية زيادته، ألن املعرفة املسبقة �ذه احملددات 

سيساهم بشكل كبري يف رسم السياسة االقتصادية، وختطيط اجتاهات القوة العاملة واحلد من مشكلة 

  .املناسبة لزيادة فرص العمل وإعادة تنظيم سوق العمل البطالة، باإلضافة إىل البحث عن السياسات 

  .الطلب على العمل، مناصب الشغل، العمالة، القطاع الفالحي: الكلمات المفتاحية

abstract: 
       The agricultural sector is considered a basis for providing employment, 
especially since it requires only minimal skills compared to other work 
activities, and it usually accommodates workers who do not find jobs in 
other activities.  The rate of the agricultural sector's absorption of 
employment varies from one country to another according to the prevailing 
economic systems. 
       The study aims to identify the main variables according to which the 
demand for work in the agricultural sector is determined. To find out the 
reasons for its decline and the possibility of increasing it, Because prior 
knowledge of these determinants will contribute greatly to shaping 
economic policy,   Planning workforce trends and reducing the problem of 
unemployment, to searching for appropriate policies to increase job 
opportunities and reorganize the labor market. 
Keywords: Demand for work, jobs, employment, the agricultural sector. 
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    :مقدمة

 الوطين للدخل اهلامة املوارد أحد ويعترب الوطين، االقتصاد أركان من أساسيا ركنا الفالحة قطاع يعد      

 ، الوطين لالقتصاد الذاتية تدعيم القدرة وبالتايل للسكان املتزايدة االحتياجات تلبية عاتقه يقع على حيث

  .فرص العمل توفري يف مسامهته عن فضال

 تكييف من خالل إعادة القطاع هذا لتطوير اهتماما أساسيا اجلزائر أولت األمهية هذه من انطالقا     

 بني عديدة، إال انه متيز باختالل التوازن تنموية ومبادرات إسرتاتيجية خطط ضمن الوطنية السياسات

الناتج الزراعي  حجم فاضاخن عنه ترتب يف عدة فرتات مما الطبيعية واملوارد البشرية واملوارد االقتصادية املوارد

  .وبالتايل حجم العمالة

تستمد الدراسة أمهيتها يف كو�ا تتطرق إىل الربامج االقتصادية املختلفة اليت طبقتها احلكومة لزيادة         

فالطلب على العمل يدرس إمكانيات توظيف أكرب نسبة ، حجم الطلب على العمل يف القطاع الفالحي

ما يعترب حلقة مهمة يف تفسري البطالة اليت غالبا ما يكون سببها النقص يف خلق من السكان النشطني، ك

  .مناصب عمل جديدة

دراسة املتغريات اليت تؤثر على الطلب على العمل واليت  �دف من خالل هذه الورقة البحثية إىل 

 تغرياته واملتمثلة يف املأشارت إليها النظرية االقتصادية، باإلضافة إىل متغريات حناول دراسة تأثريها علي

ويتم قياس أثر هذه تعرب عن السياسات والربامج االقتصادية املطبقة خالل فرتة الدراسة،  الصورية، اليت

 التعديل متمثل يف منوذج العالقات تقدير يف الزمن عنصر يدخل حركي طابع ذو منوذج باستعمالاملتغريات 

عن استعماله،  النتائج املتولدة بتفسري انتهاءا هلذا النموذج صادياالقت اجلانب إظهار بداية حماولني اجلزئي،

  .الدراسة فرتة خالل الطلب على العمل تفسري يف الداخلة أهم العوامل عن  حملة إلعطاء

 :ويف ضوء ما سبق ولدراسة املوضوع نطرح اإلشكال الرئيسي التايل  

البطالة في  معدل العمال وخفض من مزيد توظيف في القطاع الفالحي قدرة استغالل من أجل

 الجزائر ماهي أهم محددات الطلب على العمل في هذا القطاع؟

  :ولإلجابة على هذا اإلشكال ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية

  الطلب على العمل يف مرحلة التخطيط املركزي: احملور األول

  ة اإلصالحات االقتصاديةالطلب على العمل يف مرحل :احملور الثاين

  بناء النموذج القياسي للطلب على العمل: احملور الثالث
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  الطلب على العمل في مرحلة التخطيط المركزي:المحور األول

مت خالل هذه املرحلة تشكيل مميزات وخصائص االشرتاكية اليت ترى أن العمل حق لكل مواطن، 

طلب على العمل، الذي يستدل عليه من تزايد من خالل تطبيق خمططات تنموية مكنت من زيادة ال

  :حجم العمالة وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل فرتتني

  1979-1970الطلب على العمل في الفترة : أوال

يتوفر قطاع الفالحة على طاقات هامة غري مستغلة وجهت الدولة االهتمام حنو استغالهلا، ومعاجلة 

دة فرص العمل، إال أن النتائج احملققة يف هذا ا�ال كانت دون الصعوبات اليت تعيق هذا االستغالل لزيا

  : التوقعات مثلما يوضحه اجلدول التايل

     )1979- 1970(تطور حجم الطلب على العمل في القطاع الفالحي خالل الفترة ): 2-4(الجدول 

  عامل 100:الوحدة
  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات

  9692  9700  8000  8055  8817  8803  8734  8747  9125  9544  الطلب على العمل

  32.11  33.93  30.2  32.04  36.15  38.4  40.03  42.6  45.44  48.13  نسبته من اإلمجايل

Source : Revue Algérienne du travail, L’emploi en Algérie, op cit, p57. 

، بزيادة 1979سنة  969200إىل  1970سنة  954400انتقل الطلب على العمل من 

عامل سنويا، كما قدر معدل النمو السنوي املتوسط  1644عامل مبتوسط بلغ  14800قدرها 

فقط ليحتل بذلك القطاع املرتبة األخرية من حيث مسامهته يف الطلب على العمل اإلضايف  %0.17بــ

على العمل خالل املخططني  ، وقد سجل تناقص يف الطلب%1.43احملقق خالل هذه الفرتة بنسبة 

 .1979سنة % 32الرباعيني األول والثاين، واخنفاض نصيب القطاع من اإلمجايل إىل 

يرجع ذلك إىل إسرتاتيجية التصنيع اليت كانت �دف إىل إحداث نقلة نوعية، من خالل حتويل  

أليدي العاملة إىل القطاع العمل شيئا فشيئا من القطاع الفالحي التقليدي باعتباره يتوفر على فائض من ا

، حيث تناقصت حصته من االستثمارات مقارنة مع القطاعات األخرى، وهذا 1الصناعي مبختلف فروعه

يف % 14.5يف املخطط الثالثي و% 17ما تؤكده لنا نسب االستثمارات املخصصة له اليت قدرت بـ 

قليلة نسبيا باملقارنة مع  خالل املخطط الرباعي الثاين وهي نسب% 15املخطط الرباعي األول و

  .االستثمار الصناعي
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خالل املخطـــــط الرباعي % 1.66-بلغت معدالت النمو السنوية املتوسطة للطلب على العمــــل 

خالل املخطط الرباعي الثاين، يرجع هذا االخنفاض إىل اهلجرة من األرياف إىل املدن % 2.17- األول  و

 :2اليت تطورت بشكل كبري نتيجة األثر املشرتك لعاملني أساسيني مها املتولدة عن الفرتة االستعمارية،

 .ضعف واخنفاض اإلنتاج الزراعي بسبب ختلي املزارعني عن أراضيهم - 1

 .استقطاب القطاع الصناعي لأليدي العاملة بسبب ارتفاع مستويات الدخل به - 2

انوية غري فالحية، أضف إىل ذلك وجود عدد من السكان الناشطني بالقطاع ميارسون نشاطات ث

باإلضافة إىل التشغيل املومسي املرتبط بالظروف املناخية وعدم جتدد اليد العاملة ذات الكفاءة، ألن الفئة 

الشغيلة وصلت إىل سن الشيخوخة، وتفضيل الفئات الشبابية للنزوح باجتاه املدن، يف الوقت الذي كان 

اضيهم، غري أن ذلك ساهم يف النزوح حنو املدن اهلدف من إنشاء القرى االشرتاكية ربط السكان بأر 

  . 3الكربى واالنصراف إىل نشاطات غري فالحية تتميز بالسهولة

  1989-1980الطلب على العمل في الفترة : ثانيا

حرصت الدولة من خالل املخططني اخلماسيني على تنمية القطاع الفالحي ألنه يتضمن موارد 

مات ذات الطابع املركزي عرقلت تنمية القطاع، وحالت دون حتقيق إال أن بعض التنظي طبيعية متنوعة،

 :النتائج املرجوة خاصة فيما تعلق بزيادة حجم العمالة به مثلما يوضحه اجلدول التايل

     )1989- 1980(تطور حجم الطلب على العمل في القطاع الفالحي خالل الفترة ): 8-4(الجدول 

  عامل 1000:الوحدة
  1989  1988  1987  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنوات

  975  785  724  999  960  960  960  963  969  الطلب على العمل

  22  18.09  18.25  25.77  25.84  26.92  28.05  29.36  30.7  نسبته من اإلجمالي

  .07، ص1991، النشرة الجزائر باألرقامالديوان الوطين لإلحصائيات،  :المصدر

 www.ons.dz: وان الوطين لإلحصائياتواملوقع االلكرتوين للدي

Et: ONS, L’ALGERIE en quelques chiffres 1984, p06. 

 1980سنة  969000نتج عن تطبيق املخططني األول والثاين انتقال الطلب على العمل من 

مل سنويا، حيث جاء عا 667عامل مبتوسط بلغ  6000، بزيادة قدرها 1989سنة  975000إىل 

، أما مسامهته يف الطلب على العمل اإلضايف %0.07معدل النمو السنوي املتوسط ضعيفا إذ قدر بـ

  .فقط %0.47احملقق خالل هذه الفرتة فكانت ضئيلة حيث بلغت 
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منصب عمل، باإلضافة إىل حتويل معظم  9000فقد القطاع خالل املخطط اخلماسي األول 

مؤقتني رغم إعادة هيكلته، ويرجع هذا االخنفاض يف عدد العمال إىل اخنفاض مردودية العمال الدائمني إىل 

األراضي والعوامل الطبيعية من جفاف وكذا اخنفاض املستوى املعيشي للفالحني باملقارنة بعمال القطاعات 

أراضي حبوس، أراضي تابعة للبلدية، أراضي عرشية، ( األخرى، باإلضافة إىل مفهوم ملكية العقار الفالحي

  .4، مما جعل الكثري من الفالحني يتوجهون حنو قطاعات أخرى......)تسري ذايت،

على إحداث قفزة كبرية يف القطاع الفالحي، ) 1989-1985(عمل املخطط اخلماسي الثاين 

ألن النتائج املسجلة يف جمال التشغيل خالل املخطط اخلماسي األول مل تكن يف مستوى األهداف 

منصب  33000بـ  1985حيث سجل ارتفاعا يف حجم الطلب على العمل قدر سنة  املسطرة،

بسبب اخنفاض أسعار البرتول لريتفع مرة أخرى سنة  1986جديد، إال أنه بدأ يف الرتاجع ابتداءا من سنة 

  : 5بفضل عاملني أساسيني مها 1989

طوير األراضي اجلديدة مع ، مبا يف ذلك ت1988إعادة هيكلة القطاع الفالحي ابتداء من سنة  - 1

 .منح تسهيالت ائتمانية، وتزويد الفالحني باملعدات وإعادة تنظيم األراضي الفالحية

وضعية سوق العمل احلساسة يف املناطق احلضرية اليت مل تعد تشجع على اهلجرة من األرياف إىل  - 2

 .املدن اليت تتميز مبعدل بطالة مرتفع

عمل خالل املخطط اخلماسي الثاين إال أن احلصة النسبية رغم االرتفاع يف حجم الطلب على ال

 %22إىل  1980سنة  %30.7للقطاع الفالحي من إمجايل العمالة املطلوبة قد اخنفضت باستمرار من 

 .    1989سنة 

  الطلب على العمل في مرحلة اإلصالحات االقتصادية: المحور الثاني   

ية يف بداية التسعينات من القرن املاضي على تنفيذ برامج اتفقت اجلزائر مع املؤسسات املالية العامل

اإلصالح االقتصادي، اليت أثرت سلبا حجم العمالة، وللخروج من هذه الوضعية عملت اجلزائر منذ سنة 

على وضع منط تنموي جديد يكون هدفه حتقيق مستويات مرتفعة من التوظيف، من خالل تنفيذ  2001

 :وميكن تقسيم هذه املرحلة إىلبرامج اإلنعاش االقتصادي، 
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  :مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق: أوال

يعترب القطاع الفالحي من أكثر القطاعات استيعابا لأليدي العاملة خالل فرتة الستينات من القرن 

املاضي، إذ استحوذ على نصف العمالة على املستوى الوطين، إال أن نصيبه تراجع تدرجييا حىت وصل إىل 

  : مثلما يوضحه اجلدول التايل 2000سنة  23.81%

      ) 2000- 1990(تطور حجم الطلب على العمل في القطاع الفالحي خالل الفترة ): 15-4(الجدول 

 عامل 1000:الوحدة
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  1185  1185  1180  1144  1154  1084  1023  1035  1055  1040  1000  الطلب على العمل

  23.81  24.19  24.37  24.42  24.87  24.06  23.65  24.22  24.62  24.55  24.3  نسبته من اإلمجايل

Source : CNES, Evaluation des dispositifs d’emploi, op cit, p 28. 

Banque d’Algérie, Rapport annuel de la banque d’Algérie 2002, op cit. 

إىل  1990سنة  1000000لطلب على العمل يف قطاع الفالحة من انتقل حجم ا

 18500عامل ومبتوسط سنوي بلغ حوايل  185000، بزيادة قدرها 2000سنة  1185000

، ليحتل بذلك القطاع املرتبة الثالثة بعد قطاعي %1.71عامل، وقدر معدل النمو السنوي املتوسط بــ

  .ن إمجايل الطلب على العمل اإلضايفم %21.5اإلدارة واخلدمات حيث بلغت حصته 

شهد نصيب القطاع الفالحي من الطلب على العمل اإلمجايل استقرارا مع وجود اخنفاض طفيف  

يف بعض السنوات، بسبب تزايد االعتماد على أساليب إنتاجية أكثر كثافة رأمسالية، ألن برامج اإلصالح 

لك فقد عملت هذه الربامج على القضاء على االقتصادي شجعت على تبين هذا االجتاه، فضال عن ذ

الرتتيبات اليت اختذ�ا احلكومة فيما يتعلق حبماية الفالحني من تأثري العوامل الطبيعية يف مداخيلهم، من 

دون أن تستبدهلا برتتيبات تتوافق مع آليات السوق، واكتفت يف هذا الشأن مبالحظة ارتفاع مداخيل 

ارتفاع أسعار منتجا�م يف اجتاه األسعار العاملية، وهو اقرتاح غري متكامل يف  العاملني يف الفالحة عن طريق

  .6ظل ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج يف االجتاه نفسه

إن عملية حترير األسعار اليت كانت �دف إىل إزالة املوانع بني توازي األسعار يف الداخل واخلارج، 

، باإلضافة إىل 1996و 1990رة أضعاف ما بني سنيت سامهت يف رفع أسعار املدخالت بأكثر من عش

إجراء خوصصة األراضي الفالحية اليت كادت تكون شبه كاملة مع �اية تطبيق برنامج التعديل اهليكلي، 

وختلي الدولة عن تدخلها يف هذا ا�ال جعلت تكاليف إنتاج بعض احملاصيل الزراعية يرتفع، مما أدى إىل 

جها أل�ا قليلة الربح، والنتيجة هي اخنفاض الطلب على العمل وهدر مناصب عزوف الفالحني عن إنتا
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الشغل حىت ولو كانت مؤقتة، إضافة إىل احلالة األمنية املتدهورة اليت كانت تسود يف األرياف مما جعل 

هروب أكثر الفالحني إىل املدن وهجر أراضيهم خالل العشرية السوداء، كما أن احلرق والنهب خاصة يف 

األرياف القريبة من الغابات جعل اإلنتاج الفالحي يتقلص بشكل كبري، أضف إىل ذلك اجلفاف الذي 

  .7عرفته اجلزائر يف هذه السنوات

كما عاىن القطاع من مشاكل التمويل نظرا الرتفاع سعر الفائدة على القروض والشروط الصعبة 

ر به، وهذا ما يوضح عدم إعطائه االهتمام اليت حدد�ا البنوك، األمر الذي أدى إىل تراجع االستثما

الكايف حىت حيافظ على حصته من إمجايل الطلب على العمل ويقوم بدور فعال يف احلد من تفاقم مشكلة 

  .   البطالة

  مرحلة تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي: ثانيا

الوطين للتنمية  ،  متثل يف املخطط2000استفاد القطاع الفالحي من برنامج خاص ابتداء من سنة 

وهو برنامج مستقل عن برنامج اإلنعاش االقتصادي، وبالتايل فإن املبالغ املخصصة  ،)PNDA(الفالحية 

هلذا القطاع ضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي تعترب مبثابة دعم للربنامج السابق الذكر، الذي كان يسعى إىل 

، 8ع من أجل حتسني وضمان األمن الغذائياملشاركة الفعالة للفالحني كهدف أساسي وحتديث القطا 

باإلضافة إىل زيادة فرص العمل به حيث يعترب من القطاعات املعول عليها لتخفيض معدل البطالة، وقد 

تذبذبا ما بني االرتفاع واالخنفاض مثلما يوضحه ) 2014- 2001(شهد الطلب على العمل خالل الفرتة 

  :اجلدول التايل

                                                                                                           )2014- 2001(الطلب على العمل في القطاع الفالحي خالل الفترة  تطور حجم): 22-4(الجدول 

  عامل 1000:الوحدة
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  السنوات

الطلب على 

  العمل
1312  1412  1617  1381  1610  1171  1252  1242  1136  1034  912  1141  899  

نسبته من 

  اإلمجايل
21.6 21.13 20.74 17.2 18.1 13.6 13.7 13.1 11.7 10.8 9 10.6 8.8 

Sourse : ONS, Activité, Emploi et chômage en septembre 2014, op cit, p 13. 

، أي 2014سنة  899000إىل  2001سنة  1312069مل من انتقل الطلب على الع

-عامل، وقدر معدل النمو السنوي املتوسط بـ 31769عامل مبتوسط سنوي بلغ  413000تراجع بـ

 2001سنة  %21.06، كما تراجع نصيب القطاع من إمجايل الطلب على العمل تدرجييا من 2.87%
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القطاع الذي ما فتئ يتزايد مع توايل الربامج املنفذة ، بالرغم من اهتمام احلكومة ب2014سنة  %8.8إىل 

حيث سجل تضاعف يف حجم املبالغ املرصودة له بأكثر من أربع مرات بني الربنامج األول والثاين، كما 

تعدى معدل التضاعف ثالث مرات بني الربناجمني الثاين والثالث، وبلغ إمجايل ختصيصات الربامج املمولة 

من إمجايل املبلغ املخصص  %10.5مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  1324.4للقطاع الفالحي 

  .9للربامج الثالث

عرفت ) 2004-2001(رغم االخنفاض الذي شهدته هذه املرحلة بصفة عامة إال أن الفرتة 

عامل بنسبة  1617000، حيث بلغ 2004ارتفاعا متتاليا يف حجم الطلب على العمل خاصة سنة 

طلب على العمل اإلمجايل لنفس السنة، بفضل تطبيق املخطط الوطين للتنمية من حجم ال 20.7%

-2001(إىل جانب املشاريع احملققة ضمن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  2000الفالحية منذ سنة 

، حيث مت ختصيص برامج تكوين قصرية املدى لفائدة الشباب املستثمرين يف معظم أنشطة )2004

شهد الطلب على  2005واشي والنحل إىل استصالح األراضي، وابتداءا من سنة القطاع من تربية امل

العمل تراجعا كبريا حيث اخنفض نصيب القطاع من الطلب على العمل اإلمجايل تدرجييا إىل أن وصل إىل 

هجرة ، ويعود هذا االخنفاض إىل 2014سنة  %8.8و 2012سنة  %9، 2010سنة  11.5%

ات أخرى خاصة قطاع اخلدمات والتجارة، وتفضيل األفراد العمل يف الوظائف األيدي العاملة إىل قطاع

، إذ تعترب كتلة 10احلكومية واالستقرار يف املدن، بسبب نوعية اهلياكل القاعدية االجتماعية وارتفاع األجور �ا

عمل األجور اليت تدفع يف القطاع الفالحي أضعف كتلة على غرار معدل األجر، ويرتبط ذلك بنمط ال

 .11السائد وهو العمل املومسي الذي تبحث عنه املستثمرات الفالحية لضعف تكلفته

  : كما سامهت عدة عوامل يف ترك الفالحني ألراضيهم واجتاههم إىل نشاطات أخرى نذكر منها

عدم توفري التسهيالت الكافية ملنح القروض والدعم يف الوقت املالئم لقيام املستفيد باستغالله يف  - 1

ط الفالحي، ففي بعض األحيان يتم املوافقة على تدعيم نشاط معني لصاحل أحد الفالحني، النشا

فيباشر هذا األخري بتنفيذ املشروع وقد يلجأ إىل االستدانة من اآلخرين ريثما يصله الدعم، ويف 

وامة من النهاية يتفاجأ بانتهاء صالحية القرارات املتعلقة بدعم النشاط الذي يزاوله، مما جيعله يف د

 . الديون وهذا ما يدفعه للتخلي عن هذا النشاط

وجود مشكلة العقار اليت انعكست سلبا على نفسية ومردودية الفالح، باإلضافة إىل توجيه الدعم 

أخرى غري فالحية، بسبب نقص املتابعة اليت أدت إىل وجود اختالالت يف تنفيذ واستغالله يف نشاطات 

  .   الربامج املختلفة املوجهة للقطاع
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 2018-2015الطلب على العمل في الفترة :ثالثا

تذبذبا ما بني االرتفاع واالخنفاض مثلما ) 2018- 2015(شهد الطلب على العمل خالل الفرتة 

  :يوضحه اجلدول التايل

     )2018- 2015(تطور حجم الطلب على العمل في القطاع الفالحي خالل الفترة ): 22-4(دول الج
  عامل 1000:الوحدة

  2018  2017  2016  2015  السنوات

  1067  1102  865  917  الطلب على العمل

 9.7 10.15 7.97 8.65  نسبته من اإلمجايل

   http://www.mf.gov.dzسات، وزارة املالية، املديرية العامة للتقدير والسيا: املصدر

، أي 2018سنة  1067000إىل  2015سنة  917000انتقل الطلب على العمل من 

عامل، وقدر معدل النمو السنوي املتوسط  37500عامل مبتوسط سنوي بلغ  150000ارتفع بـ

، كما تراجع نصيب القطاع من إمجايل الطلب على العمل تدرجييا خالل السنوات %3.86بـ

 .2018و 2016،2015

يعود هذا الرتاجع إىل عزوف الشباب عن العمل يف جمال الفالحة يف ظل عدم تأمني العمال 

وكذلك عدم دميومة العمل، حيث يرتفع الطلب على العمال يف موسم الغرس واحلصاد فقط باإلضافة إىل 

  .لة بالقطاعاعتماد الفالحني على اآلالت احلديثة وهو األمر الذي انعكس سلبا على حجم العما

  بناء النموذج القياسي للطلب على العمل: المحور الثالث

تعددت النماذج املفسرة للطلب على العمل واختلفت من بلد إىل آخر، نظرا الختالف اخللفية النظرية 

املعتمدة يف تصميمها إال أ�ا تتشابه يف كثري من احلاالت، فأغلبية هذه النماذج أعطت أمهية بالغة لإلنتاج 

  .واألجور كمتغريات تفسريية

  :صياغة النموذج: أوال

املتغريات املتوفر بيانا�ا قصد الوقوف على  الدراسة على النظرية االقتصادية استخدمت بناءا       

يف القطاع الفالحي، وميكن صياغة النموذج املراد تقديره  العمل على الطلب أمهيتها ودورها يف حتديد

 :بالشكل التايل

    (1) 

  :حيث

  .الطلب على العمل يف الفرتة احلالية  
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  .القيمة املضافة اليت تعرب عن اإلنتاج بالقيمة احلقيقية  

  .متوسط األجر احلقيقي 

  .الطلب على العمل يف الفرتة السابقة 

عض املتغريات االقتصادية للنموذج، حسب اخلصوصيات سنقوم من خالل هذه الدراسة بإضافة ب

 للمتغريات العامل الديناميكي االعتبار بعني التحليل سيأخذ هذا أن االنتباه نلفتاليت يتمتع �ا القطاع، 

  . الداخلية

إن النموذج املراد تقديره عبارة عن منوذج احندار ذايت حيتوي على الطلب على العمل يف الفرتة 

  (Partial Ajustement Model)جزئي تعديل تغري تفسريي، فهو عبارة عن منوذجالسابقة كم

الذي ميكن من خالله قياس سرعة تكيف مستويات الطلب على العمل مع التغري احلاصل يف املتغريات 

والطويل، حيث يقوم هذا النموذج على جمموعة من  القصري املرونة يف األجلني تقدير التابع هلا، كما ميكن

 طويلة يتمثل يف القيمة التوازنية فيه للطلب على العمل مرغوب مستوى الفرتاضات مفادها أن هناكا

  .(*ld) األجل

كما يفرتض أن تعديل مستوى الطلب على العمل الفعلي إىل املستوى املرغوب خالل فرتة معينة 

مجود يف سوق العمل،  يتم بصفة جزئية، نظرا لوجود تكاليف لتحقيق هذا التعديل باإلضافة إىل وجود

فالتغريات يف حجم العمالة بشكل سريع ميكن أن تولد تكاليف مرتفعة ال ميكن حتملها، أضف إىل ذلك 

ال ميكن ضمان استقرار الطلب يف نفس املستوى احلايل يف الفرتات القادمة، أمام هذه الوضعية تتصرف 

فرتات الركود، ميكن التعبري على املؤسسات بشكل حذر يف التوظيف جتنبا لتسريح العمال خالل 

  :االفرتاضات السابقة باملعادلة التالية

       (2) 

 وهو متغري للطلب على العمل املرغوب املستوى على حتتوي أل�ا للتقدير قابلة غري )2( املعادلةإن 

من خالل إجياد  مشاهدة،متغريات  على حتتوي للتقدير قابلة معادلة إىل حتويلها من مشاهد، فالبد غري

  :العالقة اليت تربط املستوى الفعلي مع املستوى املرغوب اليت يعرب عنها رياضيا كما يلي

 
عن معامل التعديل الذي يأخذ قيما أقل من الواحد، مما يدل على عدم إمكانية تعادل  تعرب 

ة، منها البطء يف سلوك املتغريات الطلب على العمل الفعلي مع املستوى املرغوب ألسباب عديد
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حنصل على ) 3(مع املعادلة ) 2( االقتصادية، وجود فجوات إبطاء زمين أو لقيود مؤسسية، وبدمج املعادلة

  :املعادلة التالية

 
  :ميكن كتابة املعادلة األخرية بالشكل التايل

 
 :حيث

 

 

طلب على العمل القابل للتقدير، ألنه حيتوي على تعرب عن منوذج التعديل اجلزئي لل) 5( املعادلة

وهو منوذج قصري األجل، ميكن من خالل تقدير معلماته  (t-1)والفرتة ) t(متغريات مشاهدة للفرتة 

  :وبالتايل احلصول على املعلمات السلوكية طويلة األجل كما يلي احلصول على قيمة 

 
 ة قيمسرة بنسبة واحد باملائة يؤدي إىل تغري الطلب على العمل بإن التغري يف أحد املتغريات املف

باملائة يف األجل الطويل مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة،  ة قيميف األجل القصري، وإىل تغريه ب باملائة

يالحظ ونة قصرية األجل، و كرب من املر أومبا أن التعديل يكون غري كامل فإن املرونة طويلة األجل تكون 

عموما أن التغري يف املتغريات التفسريية ال حتدث آثاره بصورة مباشرة وفورية على الظواهر االقتصادية، وإمنا 

فاألجل الطويل يسمح  حيتاج األمر إىل فرتة زمنية حىت ميكن هلذه املتغريات أن متارس آثارها كاملة،

ملؤسسية والسوقية، وبالتايل تعديل أكرب جزء من الفجوة بني الطلب بإمكانية التغلب على كثري من القيود ا

   .على العمل الفعلي واملرغوب

  :تقدير النموذج: ثانيا

بعد تقدمي أهم املتغريات االقتصادية املفسرة للطلب على العمل، سنعتمد يف تقدير معلمات 

رورة تشخيص النموذج للتأكد من نظرا لضاملعادلة السلوكية على طريقة املربعات الصغرى العادية، و 

احلصول على أفضل مقدرات خطية غري متحيزة ميكن االطمئنان على دقة نتائجها، فقد أخذت الدراسة 

بعني االعتبار الكشف عن املشاكل القياسية، باستخدام اختبارات مضاعف الجرانج للكشف عن 

  .حلد اخلطأ العشوائيمشاكل االرتباط الذايت، عدم التجانس، وعدم التوزيع الطبيعي 
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  :يلي وقد جاءت نتائج التقدير كما
 (7)  Log (ldt)= 4.638 +0.019 log(Qt) -0.128 Log(wt) +0.116 pnda +0.582 Log (ldt-1)  

(5.815)                                       (2.628)          (0.505)            (-3.088)   (3.826)                      

                       =0.792                   =0.771                  F=37.206                 n=48 

                       LM(2)= 6.553                     ARCH(1)=6.805                  JB=0.788 

Pnda :الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفيةعرب عن متغري ومهي ي.  

النموذج مقبول من الناحية االقتصادية ألن إشارة املعلمات املقدرة تتفق مع النظرية االقتصادية، 

وتؤكد النتائج املتوصل إليها تراجع دور القطاع الفالحي يف زيادة فرص العمل، هذا ما تبينه املرونة الضعيفة 

مع ثبات املتغريات األخرى تؤدي إىل % 1ة واألجور احلقيقية، حيث أن زيادة اإلنتاج بـــــ للقيمة املضاف

 إحصائيا لذا فقد مت، كما يتضح أن معلمة اإلنتاج غري معنوية %0.019زيادة الطلب على العمل بـ

 :من النموذج مع إعادة التقدير حيث مت احلصول على النتائج التالية إزالتها

(8)  Log (ldt)= 4.744 -0.103 Log(wt) +0.119 pnda +0.599 Log(ldt-1)  
(6.563)                                                       (2.569)        (-2.759)              (4.050)  

                            =0.751         =0.734           F=44.436         n=48 

                           LM(2)=4.462           ARCH(1)= 1.759            JB=3.886                    

                          

مع ثبات املتغريات األخرى إىل اخنفاض الطلب على العمل % 1بـــــ يؤدي ارتفاع األجر احلقيقي

إىل أننا قمنا مبحاوالت  ، جتدر اإلشارةغري مرن بالنسبة لألجور يف األجل القصري إذن فهو ،%0.10بــــــ

وصوال  1971عديدة لقياس أثر اإلصالحات املختلفة اليت عرفها القطاع، ابتداءا من الثورة الزراعية سنة 

هذه متثل ، من خالل إدخال متغريات صورية 2000إىل الربنامج الوطين للتنمية الفالحية سنة 

إال أننا مل نصل إىل نتائج مقبولة، حيث كانت املعلمات املقدرة غري معنوية ما عدا الربنامج  اإلصالحات

، حيث يتضح من خالل معلمته أن الطلب على العمل قد حقق pnda والريفية الوطين للتنمية الفالحية

العمل بالنسبة للعمالة يف الفرتة فرتة تطبيقه، كما تشري مرونة الطلب على  خالل 12%12.63منوا قدره 

مع ثبات % 1السابقة إىل وجود عالقة طردية بينهما، حيث يؤدي ارتفاع الطلب يف الفرتة السابقة بـــــ

  %. 0.559املتغريات األخرى إىل ارتفاعه يف الفرتة احلالية بـــــ

نظرا للمشاكل اليت ميكن القول عموما أن الطلب على العمل مل يصل بعد إىل املستوى املرغوب  

مما انعكس سلبا على حجم اإلنتاج، كما أن  يعاين منها القطاع، متمثلة أساسا يف تراجع املردودية،

التكاليف املرتبطة به تشهد ارتفاعا متواصال متمثلة خصوصا يف األمسدة واألجهزة الفالحية، باإلضافة إىل 
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رة اهلجرة الداخلية، وهي مشكلة تؤثر بشكل عزوف الشباب عن ممارسة األنشطة الفالحية وتفاقم ظاه

يف اليد العاملة على املستوى الكمي  النقصمباشر على حجم العمالة يف القطاع، الذي أصبح يعاين من 

والنوعي، عموما ميكن القول أن الرتاكمات والسياسات االرجتالية املطبقة أنتجت مشاكل عديدة تتطلب 

  .إصالحات جذرية

ملتحصل عليها تعرب عن مرونات قصرية األجل بالنسبة للمتغريات التفسريية إن قيم املعلمات ا

أي معامل التعديل من معلمة الطلب على  املقدرة يف النموذج، ميكن احلصول على تقدير لقيمة املعلمة 

  .، وبناءا عليها نستطيع احلصول على مرونات األجل الطويلLog(ldt-1(العمل املؤخر 

-1)حيث  0.401القيمة  تأخذ  من الفجوة بني %  40.1ن ، مما يعين أ(0.599= 

الطلب على العمل الفعلي واملرغوب يتم تغطيتها يف السنة األوىل، وهي قيمة منخفضة نسبيا تشري إىل 

ى مسار الطلب على حتول دون جعل الطلب على العمل الفعلي عل) مت اإلشارة إليها سابقا(وجود عقبات 

العمل املرغوب، كما أن اجلمود الذي يعاين منه سوق العمل اجلزائري جيعل الطلب على العمل يف األجل 

 . القصري أقل قدرة على التكيف مع التغريات اليت تطرأ على العوامل املؤثرة فيه

 طويل اجلزئي تعديلال لنموذج السلوكية للمعلمات املقدرة القيم متثل املرونات يف األجل الطويل

الطلب على  من جدا يقرتب الفعلي سيتم تعديله حبيث يفرتض أن الطلب على العمل الذي األجل،

  : التالية بالصيغة األجل النموذج طويل ويكتب املرغوب،  العمل

 
ما   وفق ذلك جاء القصري، وقد األجل املرونات يف نفس من أكرب الطويل األجل يف املرونات إن

  . عامتوق كان

الطلب على العمل يف القطاع  من التغري يف%  75نسبة  أن قيمة معامل التحديد من يتبني

 األخرى، كما تتميز العشوائية العوامل إىل الباقي ويعزى املستقلة، قبل املتغريات من مفسر الفالحي

مة املطلقة للقيم ألن القي، studentإحصائية مثلما يوضحه اختبار  املستقلة مبعنوية املتغريات معلمات

الطلب على العمل  بني عالقة وجود على فيشر اختبار يؤكدو ، 1.96احملسوبة أكرب من القيمة احلرجة   

 وبالتايل النموذج،  تكوين يف الداخلة املستقلة واملتغريات

  .عالية إحصائية معنوية ذو ككل النموذج

-LM Breuschباختبار  االستعانة الذايت، مت االرتباط وجود عدم أو وجود لقياس

Godfrey  والذي من خالل تقدير قيمته ، LM(2)=4.462 اتضح أنه أصغر متاما من القيمة
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أي نقبل فرضية ، )(  0.05ومستوى معنوية  2بدرجة حرية  2احلرجة لتوزيع

  .رتباط الذايت لألخطاءالعدم، هذا يعين أن النموذج ال يعاين من مشكل اال

اخلطأ  حد تباين بثبات القائلة العدم فرضية رفض إىل عدم  Arch-Lmاختبار يشري

Homoscedasticity  أصغر متاما من القيمة  1.759 املقدر، ألن قيمته املقدرة بــــــــ النموذج يف

 ).(  باملائة 5ونسبة معنوية   DF=1بدرجة حرية  2ا�دولة لتوزيع

(Jarque-Bera)يشري اختبار  إىل  األخطاء العشوائية موزعة توزيعا  قبول فرض العدم أي أن 

التقدير، ألن قيمته أصغر متاما من القيمة ا�دولة لتوزيع حمل النموذج يف طبيعيا 2  2بدرجة حرية  

(  0.05ومستوى معنوية  <JB=3.886.( 

  :خاتمة

خلصنا من خالل دراسة تطور الطلب على العمل يف القطاع الفالحي خالل املراحل املختلفة اليت 

 :مر �ا االقتصاد اجلزائري إىل النتائج التالية

 اجلزائر كانت طموحة جدا، وقد سامهت  اليت استهدفت الطلب على العمل يف والسياسات الربامج

هدف  يف حتقيق تفشل جعلتها عيوب رئيسية، ثالثة ال أ�ا انطوت علىيف زيادته بشكل كبري إ

 املنخفضة وتأثريها تغطيتها العالية، تكلفتها: وهي الوصول إىل حجم الطلب على العمل املرغوب

 .احملدود

  ،اخنفاض مستمر للنصيب النسيب للقطاع الفالحي من الطلب على العمل اإلمجايل طيلة فرتة الدراسة

سنة  %8.8اخنفضت هذه النسبة إىل  1970ن يستوعب حوايل نصف العمالة سنة فبعدما كا

2014. 

  بالرغم من االهتمام الذي حظي به القطاع الفالحي واتضح هذا جليا من خالل حجم االستثمارات

اليت خصصت له، إال أنه بقي يعاين من نفس املشاكل ألكثر من أربعة عقود واملتمثلة يف اخنفاض 

، اخنفاض املستوى املعيشي للفالحني باملقارنة مع عمال )اجلفاف(راضي، العوامل الطبيعية مردودية األ

 .القطاعات األخرى، وجود مشكل العقار الفالحي مما شجع على اهلجرة حنو املدن

  الطلب على العمل غري مرن بالنسبة لألجور احلقيقية، مما يعين أن سياسة األجور قد تكون غري فعالة

 .الطلب على العمليف زيادة 

 :بزيادة الطلب على العمل تتمثل يف تتعلق التوصيات من مجلة الّدراسة تقرتح سابقا، ورد ما ضوء يف
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 بصفة املتاحة املوارد استخدام من كفاءة أقصى حتقيق حىت يتم الفالحية التنمية عجلة دفع ضرورة 

 املوارد وتنمية االستثمارات وزيادة الزراعي العامل بإنتاجية النهوض لذلك يعترب العمل، عنصر خاصة

 ضرورة اإلنتاج زيادة تعترب كما االقتصادية، التنمية عجلة لدفع الالزمة من العوامل الرئيسية البشرية،

  .منه لزيادة الطلب على العمل وهدفا البد حتمية

 االرتفاع اجلزائري ضد االقتصاد حصانة رفع على أيضا الفالحي بالقطاع االهتمام يساعد أن ميكن 

الدولية، بتحويل منوذج النمو اجلزائري الذي تقوده الدولة  األسواق يف الغذائية املواد أسعار يف

 من أساسيا للتقليل يعد مطلبا االقتصادي فالتنويع احملروقات إىل منوذج أكثر تنوعا، باالعتماد على 

 .النفط أسعار صدمات خاصة اخلارجية الصدمات أثر

 طلب على العمل يتطلب توفري قاعدة متكاملة من البيانات األساسية عن قوة التخطيط األمثل لل

 .العمل مع تبيان خصائصها املختلفة وتوزيعا�ا اجلغرافية، باإلضافة إىل نشرها بشكل مستمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



  مسري حيياوي، محادي خدجيةمسري حيياوي، محادي خدجية  

450 

  :اإلحاالت والهوامش
                                                           

، دار )2005- 1990، 1989-1962(االقتصاد الجزائري محاولتان من أجل التنمية سعدون بوكبوس،  -1

  .149، ص2013ر، الكتاب احلديث، مص

2 - Moundir LASSASSI, Naceredine HAMOUDA, 50 Ans d’indépendance quelle évolution de la 
situation du marche de travail en Algérie ?, Les cahiers du cread, Algérie, n0100, 2012, pp 112-
113. 

، ادية بالجزائر، انعكاسات وآفاق اجتماعيةسياسة التشغيل في ظل التحوالت االقتصعيسى آيت عيسى،  -3

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

  .143، ص 2010اجلزائر، 
لنشر والتوزيع، األردن، ، دار احلامد ل)التجربة الجزائرية(االصالح االقتصادي وسياسة التشغيل مدين بن شهرة،  -4

  .169- 168، ص ص2009

5  -Arezki  IGHEMAT, Le marche du travail en Algérie, Centre d’étude et de recherche 
sur les professions et les qualifications, Algérie, 1991, pp 9-10.  

حات االقتصادية تجارب عربية والدروس برامج التكيف الهيكلي للزراعة في إطار اإلصالحممد مسري اهلباب،  -6

، مركز دراسات الوحدة العربية، اإلصالحات االقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، ندوة عن المستفادة

  .119، ص 2005لبنان، الطبعة الثانية، 
  .226مدين بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص  - 7

8 -CNES, Projet de rapport sur la conjoncture  économique et social de premier semestre 
2004, Algérie, 25eme Session plénière, Décembre 2004, p 60. 

، مداخلة ، دور سياسة اإلنعاش االقتصادي في دعم نمو القطاع الفالحي في الجزائرنبيل بن فليح و حممد طرشي -9

غذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية استدامة األمن ال: يف امللتقى الدويل التاسع حول

-7، ص ص 2014نوفمرب  24-23، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، الدولية

8 .  
على معدالت سوق العمل في الجزائر وأثر السياسات االقتصادية التجميعية عبد الرحيم شييب و حممد شكوري،  -10

أزمة البطالة في الدول (، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، عدد خاص البطالة

   .42، ص 2008، ا�لد العاشر، العدد الثاين، يوليو)العربية
سي األول من سنة تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  -  11

  .125، ص 2004، ديسمرب 25، اجلزائر، الدورة 2004
وهي الطريقة اليت يتم  ،(exp(0.119)-1 100×:باستخدام الصيغة التالية% 11.07مت احلصول على القيمة  - 12

ة باملقارنة مع حساب من خالهلا أثر املتغريات الومهية على الظاهرة املدروسة يف حالة دالة لوغاريتمية، وتعترب أكثر دق

  .، مع أ�ما تعطيان نتائج متقاربة%) 1.91(استخدام معلمة املتغري الومهي مباشرة



 

 

 

 

 

 

 

   : احملور السادس

 �سویق املنتج الفال� يف اجلزا�ر



 

451 
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  446666  --445511  ص  ص  . . صص

  ::قى العلمي الوطين حولقى العلمي الوطين حولبامللتبامللتعدد خاص عدد خاص 

    ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  -دراسة حالة منتج البطاطس بوالية وادي سوف –المنتجات الزراعية الجزائرية دوليا  واقع وآفاق تسويق

  b.hakmi@mail.univ-djelfa.dz   اجللفة،. ، جامعة زيان عاشوربراهيم حاكمي

  k.benhamed@mail.univ-djelfa.dz ،  اجللفة. ، جامعة زيان عاشوركمال بن حامد

  MQEMADDالطرق الكمية يف العلوم االقتصادية و علوم إدارة األعمال وتطبيقا�ا من أجل التنمية املستدامة  خمرب

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

ؤهالت هاته امل م، فرغعاملي زراعي أهم منتج تكون تسمح هلا أن كل املؤهالت اليت اجلزائر متلك

إال أن اجلزائر بقيت من أكثر الدول املستوردة لبعض املنتجات الزراعية خصوصا القمح الذي تعترب اجلزائر 

وخصوصا  إنتاج بعض املزروعات الزيادة امللحوظة يف حجم  من رغموبال ،من أكرب املستوردين له

 ضعيفةث بقيت هذه املسامهة حي ،الصادرات معتربة يف إمجايل مسامهة أ�ا مل تكن هلا إال اخلضروات،

املالحظ من خالل هذه ف. رغم كل اجلهود اليت بذلتها احلكومات املتعاقبة يف اجلزائر منذ االستقاللو ، جدا

، فلقد ضعف مسامهة املنتجات الزراعية يف صادرات اجلزائر مل تكن بسبب ضعف يف اإلنتاجالدراسة أن 

معترب خصوصا يف شعبة البطاطس، لكن هذا الضعف  يف السنوات األخرية حجم إنتاج حققت اجلزائر

مناسبة لتسويق هذه املنتجات بالشكل الذي خيدم املنتجني  تسويقيةراجع إىل عدم وجود إسرتاتيجية 

التعرف على  الدراسة هذه خالل من سعينا لذا واملصدرين ويعود بالنفع على االقتصاد اجلزائري عموما،

 ترقية يف اخلارجي الزراعي التسويق ودور أمهية توضيحيف اجلزائر، و  راعيةواقع وآفاق تسويق املنتجات الز 

 . اخلارجية الزراعية التسويقية لألنشطة الفَعال التطبيقمن خالل  الصادرات، هاته

 الزراعية، املنتجات اخلارجي، الزراعي التسويق الزراعي، التسويقالقطاع الفالحي،  : المفتاحية الكلمات

  .، اجلزائراعيةالزر  الصادرات

Abstract: 
 Algeria has all the qualifications that allow it to be the most important 

global agricultural product. Despite these qualifications, Algeria remains 
one of the most importing countries for some agricultural products, 
especially wheat, which Algeria is one of the largest importers, and despite 
the noticeable increase in the volume of production of some crops, 
especially Vegetables, however, they did not have a significant contribution 
to total exports, as this contribution remained very weak, despite all the 
efforts made by successive governments in Algeria since independence. It is 
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noticed through this study that the weak contribution of agricultural 
products to Algerian exports was not due to a weakness in production. 
Algeria has achieved in recent years a significant production volume, 
especially in the potato division, but this weakness is due to the lack of an 
appropriate marketing strategy to market these products in a way that serves 
Producers and exporters benefit the Algerian economy in general, so we 
sought through this study to identify the reality and prospects of marketing 
agricultural products in Algeria, and to clarify the importance and role of 
external agricultural marketing in promoting these exports, through the 
effective application of agricultural marketing activities External. 
 Key words: agricultural sector, agricultural marketing, external 
agricultural marketing, agricultural products, agricultural exports, Algeria. 

  

  :مقدمة

الغذائي، وهلذا أعطت  األمن حتقيق يف يوية اليت تسهماحل القطاعات من أكثر الزراعي القطاع يعد

الزراعي،  أمهية بالغة بالقطاع أولت اليت الدول من فاجلزائر أيضا الدول أمهية بالغة عرب مر الزمن، له كل

 االهتمام الكبري �ذا وبرز الفالحي، تدعم القطاع  اليت وذلك بتطبيق جمموعة من السياسات والربامج

اليت  احملروقات عن كبديل أسعار النفط، وحماولة جعله تدهور بعد األخرية يف السنوات القطاع خصوصا

 .رافد لالقتصاد الوطين تعد أهم

إن املتتبع لتطبيق هذه اإلصالحات و السياسات رغم زمخها، واألرصدة املالية الضخمة املوجهة هلا 

ائر من أكرب املستوردين له، إال أنه كانت إال أن مل حتقق املطلوب، وباألخص مادة القمح اليت بقيت اجلز 

هناك بعض النتائج اإلجيابية يف بعض املنتجات الزراعية األخرى مثل مادة البطاطس اليت انتقل حجم 

حبسب تقارير  2017مليون قنطار سنة  46إىل  2009مليون قنطار سنة 26اإلنتاج الوطين هلا من 

مليون قنطار سنويا، وبالرغم من هذا اإلنتاج  12دي سوف حبوايل وزارة الفالحة اجلزائرية، وتساهم والية وا

الوفري إال أن قيمة صادرات اجلزائر من هذا املنتج بقيت ضعيفة، حيث بلغ حجم تصدير اجلزائر من 

طن حسب نفس املصدر السابق، ومل يكن هذا راجع إىل عدم كفاية  817حوايل  2017البطاطس سنة 

لي، بل جل املشاكل اليت يعاين منها منتجو البطاطس هو عدم إمكانية تسويقها تغطية اإلنتاج للسوق احمل

 .بالشكل الذي يضمن الربح للمنتج و وسيط البيع

 :التايل التساؤل يف صياغتها ميكن واليت الدراسة مشكلة معامل تتبلور عرضه سبق ما ضوء على

  الزراعية بالجزائر؟ راتالصاد تنمية في الخارجي الزراعي ما هو واقع و آفاق التسويق
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 :وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذه الورقة البحثية اليت مت تقسيمها إىل احملاور التالية

 عموميات حول التسويق الزراعي؛: احملور األول

 الفالحي يف اجلزائر؛ واقع القطاع: احملور الثاين

  .البطاطس بوالية الوادي واقع ومعوقات التسويق الزراعي اخلارجي ملنتج: احملور الثالث

  .عموميات حول التسويق الزراعي: المحور األول

 قبل تعريف التسويق الزراعي اخلارجي ال بدا من التطرق أوال : الخارجي الزراعي التسويق مفهوم -أوال

 تعريف يف جمملها يف تصب الزراعي للتسويق تعاريف عدة لتعريف التسويق الزراعي الذي وردت فيه

  :ومن بني أهم هذه التعاريف ما يلي   الزراعي املنتج خصوصية إدخال مع ، للتسويق العام املفهوم

 املستهلك، إىل الزراعية املنتجات بتوصيل املرتبطة والعمليات األنشطة إمجايل بأنه الزراعي التسويق يعرف

 السلع تدفق تسهيل إىل يهدف مرن نظام ميثل وشكلية، حيث زمنية ، مكانية منافع إضافة كعمليات

 والنوعيات واألسعار باألوضاع استهالكها أماكن إىل إنتاجها أماكن من �ا املرتبطة اخلدمات و الزراعية

  1.الزراعية العملية أطراف كافة من واملقبولة املناسبة

 ، حيث املستهلك إىل املنتج من السلع بتدفق املتعلقة التجارية النشاطات كما يعرف بأنه مجيع

 السلعة تواجهها أن ميكن اليت املنافسة وأوجه لظروف الكاملة النشاطات يف الدراسة هذه حددت

نفسها، والتغليف إذ  على السلعة حتسينات إدخال طريق عن بالسلعة املتعلقة القرارات املعروضة، ودراسة

زيع والبيع التو  املستهلك، وطرق على أثرها و أنه جيب أن تقدم السلعة بشكل يغري املستهلك، واألسعار

والتنسيق بني مجيع األنشطة والوظائف التسويقية املتداخلة مع بعضها  اإلعالنية، السلع، واخلطة وعرض

  2.البعض

 املستهلكني رغبة إشباع على ويعمل يهتم منهما متشا�ان يف كون كل واخلارجي احمللي الزراعي التسويق إن

 تلك عن ختتلف أدوات اخلارجية هلا وسائل يقيةالتسو  املنافسني، فاألنشطة طريقة من أفضل بطريقة

 يف خيتلفان الزراعية للمنتجات واخلارجي احمللي املعقدة، فالتسويق اخلارجية البيئة حمليا وذلك املستعملة

 3: النقاط التالية

  التسويقية؛ للوسائل خمتلفة ممارسات يتطلب الذي الشيء السوقني، بيئيت بني الداخلية االختالفات

  خمتلفة؛ ومشاكل قضا فلها هذا وعلى احلدود عرب العمل تتطلب اخلارجية واقاألس

   .مستقلة وأدوات منهج منهما لكل

  4:من أهم أهداف التسويق الزراعي ما يلي: الزراعي التسويق أهداف -ثانيا
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 يف يةواملنتجات االستهالك الزراعية األولية املواد جتميع هو عملية: الزراعي اإلنتاج وتجميع تركيز .1

 السلع هذه لتوصيل الالزمة التسويقية بوظائف القيام هلدف ذلك الزراعيني، و املنتجني حملية من نقطة

  .االستهالك مراكز إىل اإلنتاج مراكز من

 الزمن حيت من الطلب مع يتوازن حىت العرض يف التحكم تعين و: والطلب العرض بين الموازنة .2

 مبنتجات األسواق إغراق والعرض، لتفادي الطلب قويت بني تعادل إجياد أي اجلودة ودرجة والكمية

يف  كبرية تقلبات عنه ينتج مما أخرى فرتات يف األسواق من اختفائها أو معينة، أوقات يف معينة

 بعملية يف القيام الزراعي التسويق أمهية لذا تربز الزراعي، باملنتج مالية األسعار، أو يتسبب يف أضرار

 .والطلب العرض بني التوفيق

 5:يلي فيما الزراعي التسويق إسرتاجتيات تتمثل: الزراعي التسويق إستراتيجيات -ثالثا

 غذائية سلع إىل الزراعية املنتجات من اخلام بتحويل اإلسرتاتيجية هذه ترتبط: السلعة إستراتيجية .1

 حلاجا�م ممكن إشباع اكرب هلم وحتقق وأذواقهم املستهدفني للمستهلكني مطلوبة وفوائد منافع ذات

 وحجمها ولو�ا العبوة اسم العالمة،( الشكلية املواصفات بأفضل حيث جيب أن متييز ورغبا�م،

 األمهية ذات التطوير أنواع ، ومن بني)املادية واملواصفات اخلصائص(واملوضوعية  )اخل...البيان وبطاقة

 :ما يلي التسويق الزراعي يف

 لتحديدها؛ امليدانية الدراسات إجراء دبع اعتمادها مت جديدة أساليب إتباع  

 األمسدة استخدام من التقليل خالل ومن الزراعية املنتجات بعض لتصنيع تكنولوجية وسائل إتباع 

 واملبيدات؛

 إنتاجية وسائل باعتماد األسواق يف مرة ألول تطرح أو اليت املعدلة السلعية العالمات من اجلديد تقدمي 

 متطورة؛ تصنيعية

 جديدة؛ توزيع منافذ استخدام أو كالتعاونيات األغذية وتصنيع لتوزيع جديدة سساتمؤ  إنشاء 

 مصنع يقوم قد فمثالً  السعرية، اإلسرتاتيجيات من عدد باستخدام هي القيام: التسعير إستراتيجية .2

 باستخدام آخر مسوق يقوم حني يف مرتفعة، بأسعار وبيعها عالية جبودة غذائية سلعة بتقدمي معني

 الوسطى الطبقة من املستهلك يبحث وقد جيدة، وجودة معقول سعر وضع مفادها تسعري اتيجيةإسرت 

 .الشرائية إمكانا�م مع تتفق وبأسعار أقل جودة ذات سلع عن

 خالل من بعضها وبيع املنتجات الزراعية توزيع اإلسرتاتيجية هذه تتضمن:  التوزيع إستراتيجية .3

 فمثال ميكن أن أصًال، لبيعها متخصصة غري منافذ أو حمالت خالل من األخر وبيع تقليدية حمالت
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 الدخل ذوي من للمستهلكني إسرتاتيجية أفضل املنتجات الزراعية من للعديد التوزيعي يكون املزيج

 يف الغذائية السلع من ممكنة كمية اكرب بيع هو األساسي اهلدف كان إذا خاصة واحملدود املتوسط

 .وخارجياً  حملياً  املستهدفة األسواق

 األسواق يف املستهلكني على الفعال الرتوجيي املزيج تأثري إغفال ميكن ال:  الترويج إستراتيجية .4

 املستهلك الرتويج بني املنتجني واملستهلكني، حيث يزود املسافة الرتويج حيث يقلل املستهدفة

   .املناسب الوقت ويف وجودها وأماكن وفوائدها السلعة مبكونات اخلاصة واملعلومات بالبيانات

تدرج  بعملية املرتبطة األنشطة مجيع يشمل الزراعي التسويق خالل ما سبق نستنتج أن ومن

 الذي يدخلها يف و الوسيط النهائي إىل املستهلك املنتج األول من واحليوانية النباتية الزراعية املنتجات

  :يل وهو ما ميكن توضيحه يف الشكل التا جتهيزية أو تصنيعية عمليات

  . الزراعية المنتجات التسويق قنوات) 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  11ص ، 1995للنشر، املريخ الزراعي،الرياض، دار التسويق القنيبط، احلمد وحممد إمساعيل حممد:المصدر

  الفالحي في الجزائر واقع القطاع: المحور الثاني 

 القطاع الفالحي و موقعه في االقتصاد الجزائري -أوال

  الخام الداخلي الناتج في الفالحي القطاع اهمةمس .1

 قيمة انتقلت معدالت ال بأس �ا حيث اخلام الداخلي الناتج يف الفالحي القطاع مسامهة عرفت

 عام خالل دج مليون 2034533 إىل 2000 عام دج مليون 346171,4 من الفالحي الناتج

 

 الفالحون

 العمولة ووكالء وسطاء
 المجهزون

 المصانع مبیعات مكاتب

 بالجملة البیع تجار

 المطاعم وما شابهها

 محالت البیع بالتجزئة

 المستهلكون
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 اخنفاض شهدت السنوات بعض من أن فبالرغم،  % 587,72 تعادل  منو نسبة ما ميثل وهو  2016

فعلى سبيل املثال ميكن توضيح  .6تصاعديا اجتاها عرف العام املؤشر أن إال الزراعي احمللي الناتج قيمة يف

من خالل اجلدول ) 2016-2010(اخلام خالل الفرتة الداخلي الناتج يف الفالحي القطاع تطور مسامهة

  : اآليت

الخام ونمو القيمة المضافة للقطاع  الداخلي الناتج في الفالحي القطاع مساهمة) 01(الجدول رقم 

  )2016-2010(الفترة  خالل الفالحي

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  2034533  1936379  1771426  1640006  1421623  1183216  1015258,8  )مليون دج( الناتج الفالحي

  2.1  7.6  2.5  8.2  7.2  11.6  4.9  (%)املضافة  القيمة منو معدل

 وقياسية حتليلية دراسة الزراعي الناتج على وأثرها اجلزائر يف الزراعي القطاع إصالح عدالة، مبادرات جعفري، العجال مجال: المصدر

  .111،112ص ص ،  2018، 02، العدد 10اقتصادية، ا�لد  دفاتر ، جملة)2015-2000( للفرتة

القيمة املضافة للقطاع الفالحي جد ضعيفة مقارنة باملؤهالت  من خالل اجلدول السابق يتضح أن

الطبيعية و البشرية و الرأمسالية اليت متتلكها اجلزائر، فبالرغم من ما صرفته الدولة اجلزائرية والزالت تصرفه إىل 

بة اليت ختطت هذه العتبة بنس 2011باستثناء سنة  % 10أن القيمة املضافة للقطاع الفالحي مل تتجاوز 

، وهذا راجع لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية ترافق الفالح وتراقبه بصرامة خالل كل مراحل  % 1.6

اإلنتاج و التسويق حمليا وخارجيا و�امش ربح مقبول هلم كي يستطيعوا االستمرار و التوسع يف اإلنتاج 

  . الفالحي

 بإمجايل مقارنة ضئيلة وعة نسبةنسبة مساحة األراضي املزر  متثل: المزروعة األراضي مساحة تطور .2

  :اجلزائر، واجلدول التايل يوضح ذالك مساحة

  )2015-2010(  الفترة في بالجزائر المزروعة األراضي مساحة )02(رقم  الجدول
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  8488.03  8465.04  8461.87  9032.70  8445.49  8435.03  )هكتار ألف( مساحة األراضي املزروعة

  3.56  3.55  3.55  3.79  3.55  3.54  %النسبة من املساحة الكلية

منوذجا، جملة  زراعة التمور- اجلزائر يف االقتصادي النمو دعم يف الفالحي القطاع عزيز دمحاين، دور خدجية العرايب،: المصدر

  .29، ص 2017، جامعة أدرار، اجلزائر سبتمرب04، العدد 01االقتصاد وإدارة األعمال، ا�لد

إن املالحظ من اجلدول السابق أن نسبة األراضي املزروعة يف اجلزائر بقيت شبه ثابتة رغم إطالق 

الدولة اجلزائرية لعدة برامج الستصالح األراضي الفالحية ، ورمبا تكون نسبة األراضي الزراعية فعال قد 

  .حية وحتويلها إىل بناياتاتسعت لكن تقلصها راجع إىل النهب واالستيالء على األراضي الفال
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بقيت نسبة الصادرات خارج قطاع احملروقات عموما : صادرات المنتجات الزراعية في الجزائر .3

  :وصادرات املنتجات الزراعية بصفة خاصة و هو ما يوضحه اجلدول اآليت

  2011-2010صادرات المنتجات الزراعية في الجزائر في سنتي ) 03(الجدول رقم 

  نسبة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية  ت الزراعيةالصادرا  السنوات

2010  208.51  0.72  

2011  208.51  0.65  

2012  840.03  2.01  

2013  561.05  2.01  

، ختصص اقتصاديات التمويل )2014-2000(ساعد،دور القطاع الفالحي يف تنويع الصادرات اجلزائرية للفرتة فوزي بن: المصدر

  .49، ص 2016لة، جامعة املسي والبنوك،

حيث  2012من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكرب قيمة للصادرات الزراعية كانت سنة 

، وهذا بزيادة قدرها 2010مليون دوالر سنة  208.51مليون دوالر مقارنة ب  840.03قدرت ب 

فنالحظ أن قيمة الصادرات  2013، أما يف سنة % 75.13مليون دوالر بنسبة قدرها  631.52

، وعلى العموم ميكن القول أن 2012عن ما كانت عليه سنة  % 33.21زراعية اخنفضت بنسبة ال

الصادرات الزراعية خالل هذه الفرتة متيزت بالتذبذب لعدة أسباب منها االحتكار والربوقراطية وعدم توفر 

  .إخل...متطلبات اخلاصة بعملية التصدير

  :إصالحات القطاع الفالحي في الجزائر -ثانيا

 يف الزراعية احملاصيل أهم فمن اجلزائري ، االقتصاد يف اسرتاتيجيا قطاعا الفالحي يشكل القطاع

 تنتج كما الزراعية، املساحة من% 45 نسبة الفالحة هذه تغطي حيث )الشعري القمح(احلبوب  اجلزائر

 بالتقلبات كبريا تأثريا أثريت اجلزائر يف الفالحي اإلنتاج أن إال .والبقول واخلضر والكروم احلمضيات اجلزائر

 يغطي ال احلبوب وخاصة الزراعي اإلنتاج فان وعموما .أخرى إىل سنة من يتقلب جيعله مما املناخية

فالدولة اجلزائرية قامت بعدة 7.كبرية كميات استرياد يستوجب الذي األمر احمللي االستهالك متطلبات

  8: إصالحات �دف دعم القطاع الفالحي هي

 الذي الذايت، بتطبيق برنامج التسيري اجلزائرية السلطات قامت االستقالل بعد: الذاتي سييرالت مرحلة )1

 كأساس تعد مؤممة، وعقارات أموال من األخرى الزراعية اإلنتاج ووسائل أن األراضي على ينص

 ومت املعمرون هجرها اليت املزارع على اإلبقاء الذايت التسيري سياسة واعتمدت الزراعي، لالستقالل



  كمال بن حامدكمال بن حامد،  ،  براهيم حاكميبراهيم حاكمي

458 

 التسيري جلان طرف من من مجاعيا تسيريها يتم أن على صغرية وحدات إىل تقسيمها دون تأميمها

  .الذايت

 بومدين هواري السابق الرئيس قام الزراعي، بالقطاع حلقت اليت املزرية لألوضاع نظرا: الزراعية الثورة )2

 ملن األرض "شعار حتت 1971نوفمرب 8 بتاريخ مادة 280 من املكون الزراعية الثورة قانون بإعالن

 الستغالل طرق ثالث حددت ، وقد"يستثمرها أو يفلحها من إال األرض يف احلق ميلك وال خيدمها

 خمتلفة إنتاجية وحدات يف ينظم متطور تسيري كهيكل الذايت التسيري على اإلبقاء: هي األرض

األرض إضافة  يف يعملون الذين حنيالفال حلماية الزراعة يف املشاركة مبدأ متطور، وكذا تقين ومبستوى

  .العمال استغالل على القضاء طريق عن اخلاصة امللكية محاية إىل

 العقارات ومتلك حبيازة املتعلقة القواعد حتديد إىل القانون هذا يهدف: األراضي استصالح قانون )3

 للفالحة، والقابلة ةالفالحي باألراضي املتعلقة امللكية نقل شروط وكذا األراضي، واستصالح الفالحية

 جاء القانون هذا فإن يستصلحها، وعليه الذي للفالح ملك تصبح األرض فإن القانون هذا وحسب

  .األراضي استصالح على الفالحني لتشجيع

 االقتصادية األوضاع وتدهور 1986 سنة البرتول أسعار اخنفاض بعد: الفالحية المستثمرات قانون )4

 لألراضي األمثل واالستغالل املباشر التسيري عن لالبتعاد تاإلصالحا من مجلة للبالد طرحت

 إصدار خالل للتسيري الزراعي من جديدة كآلية الفالحية املستثمرات إصالح بينها من وكان الزراعية،

 بغية الفالحية لألراضي احلجز أو والتنازل للنقل قابل الدائم االنتفاع للمستفيدين حق قانون مينح

  . االقتصادي النشاط لتطوير متنوع بليمستق إنتاج حتقيق

 كان التسعينيات، يف السوق اقتصاد لسياسة اجلزائر انتهاج بعد: التسعينات فترة في الزراعية التنمية )5

وقوانني حتدد  املؤممة، األمالك بإعادة متعلقة قوانني خالل من للقطاع الزراعي، هيكلة إعادة من البد

 فقط املنتجني للفالحني املباشر ية، كما مت االعتماد على الدعمالصحراو  األراضي عن شروط التنازل

 مع لذلك متخصصة صناديق نشاءإب هلم الالزم الدعم وتقدمي القروض، على الفوائد نسبة بتخفيض

  .الفالحني على املفروضة الضرائب إلغاء

 لقطاعا لبناء كعودة الربنامج هذا جاء: 2000 سنةPNDA الريفية للتنمية الوطني المخطط )6

 الدعم تقدمي خالل من الفالحني مداخيل رفع الربنامج هلذا النهائي اهلدف حيث كان الفالحي،

 الدولة صرفت وقد .إخل...الزراعة وتكثيف األراضي استصالح التشجري، الري، احلبوب، لزراعة املادي
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خالل  من 1998-1995 الفرتة يف صرف ما أربع مرات يفوق املرحلة غالف مايل هذه يف

  .الفالحة وتطوير لتنظيم الوطين الصندوق

كان من هدف هذا : 2004-2001) المخطط الثالثي(  االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج )7

 واالستقرار الذايت االكتفاء وحتقيق احملروقات خارج الصادرات وترقية الزراعي اإلنتاج توسيع الربنامج

 شغل مناصب وخلق الريفي للوسط خاصة ميشوالته الفقر حماربة يف واملسامهة الريف، لسكان

  .املثمرة األشجار خاصة التشجري وزيادة الزراعية املساحات وتوسيع جديدة

 قطاع استفاد: 2009-2005) األول الخماسي المخطط ( النمو لدعم التكميلي البرنامج )8

 املبلغ إمجايل من دينار مليار 312 قيمته بدعم مايل البحري من خالل هذا الربنامج والصيد الفالحة

 %8 يعادل مبا دينار مليار 337,2 ب قدرت واليت البحري والصيد والفالحة الصناعة لقطاع املوجه

  .احلساسني القطاعني ، وكانت كلها يف تعزيز دعم هاذين املرحلة هلذه املخصص املبلغ إمجايل من

هذا   تضمن حيث: 2014- 2010) الثاني الخماسي المخطط( االقتصادي اإلنعاش برنامج )9

 املوجه الدعم مليار دينار جزائري، ورغم هذا 1000 ب الريفية والتنمية دعم الفالحة الربنامج

 مرتبط اجلزائر يف الزراعي فالقطاع منه املرجوة النتائج حيقق مل أنه إال والزراعي الفالحي للقطاع

  2014إىل  2010 من متدةامل الفرتة يف خاصة تطوره على سلبا انعكست واليت املناخية بالتقلبات

 الناتج يف مسامهته فنسبة االقتصادي، النمو معدل على جدا ضعيفا الزراعي القطاع تأثري يعد كما

 .ضعيفة جد اخلام بقيت

  :دعم زراعة منتج البطاطس في الجزائر وبرامج سياسات -ثالثا

 9:كما يلي  وجهت الدولة اجلزائرية عدة برامج لدعم منتج البطاطس واليت ميكن تلخيصها

 (FNRDA):الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق )1

 تفوق  أرض لقطعة مستغل أو مالك الفالح يكون بشرط أن مليون دج 1 مببلغ الغرس، آالت دعم

  هكتارات؛ 5

 للتصديق املركز الوطين من مراقبة شهادة على ومتحصلة مراقبة تكون أن الشتالت بشرط إنتاج دعم 

 البذور؛ ومراقبة

 البيوت احملمية حسب نوع هاته األخرية ، حيث تتحصل البيوت احملمية متعددة  يف اإلنتاج عمد

مليون  1مليون دج للهكتار ، و البيوت احملمية النفقية تتحصل على دعم  1.5القباب على دعم 

  .دج للهكتار، إضافة إىل دعم املواد الطاقوية من كهرباء ومازوت
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 (FNDIA):الفالحي ثماراالست لتنمية الوطني الصندوق )2

نظرا لعدم حتقق النتائج املرجوة و النقائص املوجودة باملخطط الوطين للتنمية الفالحية، فإنه تقرر 

إجراء مزيد من التدابري و اإلصالحات لدعم البطاطس خصوصا فيما تعلق بالدعم  2005بعد سنة 

في املناطق الساحلية والشبه اخلاص باملواد الطاقوية حيث قسم هدا الدعم حسب ثالث مناطق، ف

دج للهكتار، ويف منطقة  140دج للهكتار و املازوت ب  170الساحلية حيث يدعم الكهرباء ب 

دج للهكتار ، أما يف   200دج للهكتار و املازوت ب  320اهلضاب العليا فقد أقر دعم الكهرباء ب 

  .دج للهكتار 260زوت ب دج للهكتار و املا 2500املناطق اجلنوبية فكان دعم الكهرباء ب

  

  (FNRPA):الفالحي  اإلنتاج لضبط الوطني الصندوق )3

مكن هذا الصندوق الفالحني من االستفادة م اإلعانات املوجهة لضبط املنتجات الفالحية الواسعة 

  :االستهالك و البذور والشتائل عن طريق املسامهة يف مصاريف التخزين

أشهر ، وذلك  06كلغ ملدة التفوق / دج  0.75ائل املقدرة ب منحة التخزين يف التربيد للبذور والشت

  بعد احلصول على شهادة ضمان �ائية من املركز الوطين للمراقبة و التصديق على البذور والشتائل؛

كلغ للبطاطس /دج  1.80منحة موجهة للتخزين و التربيد للبطاطس املوجهة لالستهالك مقدرة ب 

  .كلغ للبطاطس غري املوضبة/ دج  1.50املوضبة يف أكياس و 

  .واقع ومعوقات التسويق الزراعي الخارجي لمنتج البطاطس بوالية الوادي: المحور الثالث

 :الوادي بوالية البطاطس حجم إنتاج تطور -أوال

الوادي،حيث كانت هناك بعض  البطاطس بوالية زراعة لتجربة أول سنة  1990 تعد سنة 

 تضاعف) 1995-1991 (مصغرة ، وقد شهدت الفرتة  رعني مبساحاتاملزا بعض من التجارب الفردية

 املزارعني سنة لبعض املقدم الدولة دعم ومع ا�موع ، يف هكتار15 لتبلغ  مساحات زراعة البطاطس 

 300 إىل 60 من انتقل حجم إنتاج البطاطس السقي بواسطة الرشاش ملعدات هبات شكل يف 1995

 الدبيلة، قمار،: رئيسية هي مناطق أربعة يف الوادي والية يف البطاطس اعةزر  اهلكتار، وتنتشر يف قنطار

سنة  % 11.89فقد انتقلت نسبة مسامهة والية الوادي يف اإلنتاج الوطين للبطاطس من  ،10الرباح

، وتدل هذه النسبة على مدى ازدياد االهتمام  2013سنة  % 26.49 الضعف بنسبةإىل  2007

 يف املنتجة هلا الواليات أكرب بني من الوادي والية لتصبح ر الكبري حلجم إنتاجها بشعبة البطاطس، والتطو 

  : الوادي والية يف البطاطس تطور إنتاج يوضح املوايل اجلدول الوطن، و
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  )2014- 2007(في والية الوادي خالل الفترة س حجم إنتاج البطاط) 04(الجدول رقم 
  )%(للبطاطس  الوطين اإلنتاج يف املسامهة  )مليون قنطار (اإلنتاج   السنة

2007  1.8  11.89  

2008  2.71  12.48  

2009  3.56  13.61  

2010  6.21  18.81  

2011  7.23  18.70  

2012  11.18  26.49  

2013  11.73  23.79  

2014  10.90  23.30  

للفرتة  سوف بوادي البطاطس اعةزر  ودعم إلنتاج حتليلية دراسة ،Vincent Lagardeبوعمار،  بوعالم،  عمامرةيوسف  حممد: المصدر

 41ص  ، ص2016، 10العدد  – اجلزائرية املؤسسات أداء ، جملةACPاألساسية  املركبات حتليل طريقة باستعمال) 2014- 2007(

42.  

  
  ).01(من إعداد الباحثني باإلعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر 

 منحى تصاعدي نتاج البطاطس قد حققحجم إ أن  01نالحظ من خالل التمثيل البياين رقم 

مليون قنطار أي بزيادة  12حيث قدر حجم اإلنتاج ما يقارب  2013 سنة إىل غاية2007  سنة من

وهذا راجع إىل عدة عوامل منها التحفيزات  2007مليون قنطار عن ما كانت عليه سنة  10تالمس 

سنة  % 8.33فض حجم اإلنتاج حبوايل اليت قدمتها الدولة للفالحني املنتجني هلذه الشعبة ، لينخ

، إال أنه  حبسب 2013متأثرا بعدم قدرة الفالحني على تسويق اإلنتاج الفائض من سنة  2014

رياد�ا يف مليون قنطار مما جعلها حتافظ على  11.2قد سجل حجم إنتاج قدره   2016إحصاءات 

 .هذا ا�ال
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  والية الواديمن لمنتج البطاطس  أهم المؤسسات المصدرة والدول المستوردة -ثانيا

  .والية الوادي بالمصدرة لمنتج البطاطس  المؤسسات أهم )1

تعد والية الوادي من الواليات النموذجية اليت حققت قفزة نوعية يف جمال إنتاج البطاطس خالل 

ض، يف السنوات األخرية، لكن هذه الوفرة يف اإلنتاج، ستضع الفالحني أمام معضلة تسويق املنتج الفائ

  .ومصانع التحويل الغذائي ارتفاع تكلفة النقل وغياب أماكن التخزينظل مشكلة 

فعندما تصبح أسعار املنتجات يف السوق ال تغطي تكاليف اإلنتاج سيدفع الكثري من الفالحني إىل ترك 

ل حماصيلهم للتلف يف املزارع هروبا من خسائر مضاعفة، وهذا ما سيؤدي إىل حتطيم الفالحة وإفشا

 خصوصا بعد أن احتلت ، 11منتج البطاطس الضرورة امللحة لتسويق لذا بدأتاملنتجني والعودة لالسترياد، 

 كل الرتتيب على تليها) 2014-2013(يف املوسم  البطاطس إنتاج يف وطنيها األوىل املرتبة الوادي والية

يات يغطي نسبة كبرية من حيث كان إنتاج هاته الوال، 12معسكر  مستغامن، الدفلى، عني: واليات من

، مما جعل من التوجه حنو تصدير منتوج البطاطس مالذ مهم لتصريف الفائض السوق احمللية يف الشمال

 الكمية حيث من باألسعار اليت ختدم الفالحني و اجلدول التايل يوضح أهم املؤسسات املصدرة للبطاطس

  2016الوادي سنة  بوالية

  2016الوادي سنة  بوالية الكمية حيث من للبطاطس المصدرة تالمؤسسا أهم:)05(  رقم الجدول

  المئوية  النسبة  بالكغ الكمية  المصدرة المؤسسة

  65.22%  90005  العامة للخدمات مريترياف

  16.67%  23000  خلدمات انرتناسيونال السيد

  18.11%  25000  الطيب تريعة

  100%  138005  إمجايل قيمة البطاطس املصدرة

  .2016تقارير اإلحصائية ملديرية املصاحل الفالحية لوالية الوادي سنة ال: املصدر

  المنتجة بوالية الوادي سالبطاط لمنتج المستوردة الدول أهم )2

تشري أرقام الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية إىل أن املنتجات الزراعية سجلت خالل 

على املستوى  ألف طن 600لت فائضا فائضا يف اإلنتاج، وخاصة البطاطس اليت سج 2016موسم

 الدول ، لذا كان والبد التشجيع على تصدير الفائض إىل اخلارج و اجلدول التايل يوضح أهم13الوطين

 .البطاطس ملنتج املستوردة
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  2016 سنة الوادي واليةمن  سالبطاط لمنتج المستوردة الدول أهم)  06(رقم جدول

   المئوية النسبة  بالكغ الكمية  الدولة

  57.97%  80000  تونس

  25.36%  35005  ديب

  16.67%  23000  اسباين

  100%  138005  إمجايل قيمة البطاطس املصدرة

  نفس املصدر السابق

 2016نالحظ أن قيمة منتج البطاطس املصدرة ضعيف جدا بالنسبة حلجم اإلنتاج احملقق سنة 

نسبة حجم البطاطس املصدرة ث متثل مليون قنطار، حي 11.2من البطاطس بوالية الوادي والذي بلغ 

أما إذا قارنا هذه القيمة بنسبة الفائض املسجل وطنيا  .من حجم اإلنتاج احملقق هلذه السنة 0.01%

  .ألف طن فهي ال متثل شيئا 600الذي قدر ب 

  :لمنتج البطاطس الخارجي التسويق معوقات -ثالثا

منع دخول منتج البطاطس اجلزائرية إىل كل كشف رئيس اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني عن 

من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايري، واحتوائها على مواد كيماوية ، وهو ما أدى 

وكشف نفس  مبسؤولني فرنسيني إىل إتالفها وحرقها، يف حني فضلت روسيا إعادة إرساهلا إىل اجلزائر،

مليون  20اجلزائرية املصدرة خالل األربعة أشهر من السنة اجلارية بلغت  املصدر أن كمية املواد الفالحية

دوالر، وهو رقم منخفض مقارنة مع اإلحصائيات اليت كانت اجلمعية تتوقعها، وهذا راجع إىل إعادة معظم 

احملاصيل املصدرة للخارج إىل اجلزائر، حيث أعادت روسيا البطاطس املصدرة بسبب احتوائها على كمية 

كما أكد أن قطر منعت البطاطس اجلزائرية من دخول أسواقها إثر  .لية من مبيدات البسيتيسيدعا

إخضاعها لتحليل كشف احتواءها على مواد كيماوية غري صحية، يف حني فضلت فرنسا حرق كميات من 

على نسبة  أشهر، بدل إعاد�ا للجزائر، وهذا حبجة أ�ا فاسدة نتيجة احتوائها 4البطاطس اجلزائرية قبل 

  :15يلي فيما اخلارجي التسويق ومشاكل عوائق أهم وتتمثل .14عالية من الكيماويات

 كتأخر لزبائنهم بسرعة باالستجابة هلم تسمح اليت البريوقراطية التأخريات من غالبا املصدرون يشتكي )1

 األجانب؛ زبائننا مع عقودنا يهدد ما وهو املختصة السلطات من واملوافقة الرتخيص

 خفض يف يساهم واإلشهار،مما الدعاية حيث من خاصة اخلارجي التسويق أجهزة كفاءة اضاخنف )2

 اخلارجي؛ الطلب

بني  التعاون وروح التنسيق غياب خالل من واضح املصدرين،وهذا بني ما تسويقية إسرتاتيجية غياب )3

 لغالب؛ا يف املصلحي العشوائي التنافس من حالة ووجود املواصفات، توحيد أجل من املصدرين
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 الدعاية وترويج املنتجات بتسويق خاصة أقسام إنشاء بضرورة الكفاية فيه مبا املصدرين اهتمام عدم )4

 واالختصاص؛ اخلربة ذات الوطنية باملهارات ودعمها والنوعية ، اجلودة لفحص وأخرى هلا، الالزمة

 للمواصفات مطابقة توريد منتجات أمهية خيص فيما املصدرين املنتجني و بني ما تنسيق وجود عدم )5

 األولية؛ والفرز التوضيب عمليات وإجراء احلشرية اإلصابة من خلوها حيث من

 األوريب؛ اإلحتاد دول وخاصة الدول بعض يف املتشددة والفنية الزراعية الشروط )6

 املرغوبة واألصناف الطلب حجم حيث من اخلارجية باألسواق املتعلقة املعلومات يف احلاد النقص )7

 املراد البلد يف القياسية واملواصفات الصحية واالشرتاطات التغليف وطرق العبوات جموح فيها،

 ؛له التصدير

 والشحن؛ النقل تكاليف ارتفاع )8

ما  ،وهو السوق على إطالعها لضعف األجانب الوسطاء على اجلزائرية املؤسسات من الكثري اعتماد )9

  ؛ة رغباته وميوالتهملعرف  األصلي باملستهلك املؤسسة احتكاك عدم إىل أدى

أنواع من األمسدة  5ضعف املعاجلة الكيماوية يف زراعة البطاطس، حيث يتم املبالغة يف استخدام  )10

واملبيدات احلشرية املمنوعة يف اخلارج وهو ما جيعل هذه املواد غري قابلة لدخول السوق األوروبية واألمريكية 

رياد اخلضر والفواكه، داعيا احلكومة إىل االستعانة يف وحىت أسواق دول عربية تعتمد معايري عالية يف است

   .16هذا ا�ال باملهندسني الفالحيني واستحداث خمابر للتحاليل إلجناح الربوتوكوالت التقنية 

 

  : الخاتمة 

رغم عدم وجود صرامة ومراقبة  الصادرات الدراسة اتضح أن هناك جمهودات لرتقية هذه خالل من

السياسات الداعية إىل ذلك،حيث بقيت مسامهة تصدير املنتجات الزراعية من ملدى تطبيق الربامج و 

واملغرب،رغم أنه ال ميكننا  الدول ا�اورة مثل تونس مع ما قارناها إذا خاصة ضعيفة جد الصادرات إمجايل

تاج وفري مقارنة ما متلكه اجلزائر من مؤهالت مبا متلكه هذه الدول، إال أنه ال ميكن إغفال ما حتقق من إن

لبعض املنتجات الفالحية اليت وجد الفالحون مشاكل كبرية يف التوجه إىل تسويق الفائض من اإلنتاج إىل 

 الزراعي التسويق ألنشطة الفعال والتطبيق الكايف االهتمام عدم أساسا إىل راجع األسواق الدولية، وهذا

 ما نقرتح ذلك ولتحقق .الزراعية ادراتالص وتنمية اخلارجية األسواق لدخول حتمية اخلارجي الذي يعد

 :يلي
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عن أنواع  اخلارجية األسواق عن كافية بيانات جلمع تسويقية ودراسات ببحوث القيام البد من -

 للتصدير؛ والفرتة املناسبة املطلوبة الزراعية املنتجات ومواصفات

 اليت يتبعو�ا التسويقية اتوالسياس االسرتاتيجيات وحماكاة وتطوير املنافسني يف السوق الدولية دراسة -

 السوق؛ يف مهمة تنافسية الكتساب املنتجات هاته تسويق يف

 يف املعارض الدولية، واالبتعاد عن مبدأ املهم املشاركة، أل�ا الوطنية للمنتجات الزراعية الرتويج الفعال -

  اقتناصها؛ اليت ميكن التسويقية الفرص الكتشاف تعد حمطة

 األسواق يف ومواصفات املنتجات املطلوبة بنوعية تسويقي إلعالم املنتجنيال التكثيف من اإلرشاد -

  الدولية؛

  لدى  املصدرين؛ على التعريف باملنتج الزراعي الوطين ومميزاته حث السفارات -

  احلساسة؛ للمنتجات الزراعية أشكاله خصوصا بالنسبة مبختلف النقل تعزيز خدمة -

 .بنوك يف مرافقة املصدرين يف متويل عمليات التصديرالبريوقراطية، و تفعيل دور ال من احلد -
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  :اإلحاالت والمراجع
                                                           

 حالة والتطبيق دراسة النظري بين الزراعي التسويقكالش، امسهان شرون، صونيا حامد، رقية نورالدين1

، 07العدد  –، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية بسكرة بوالية التمور وتصدير لتجهيز AGRODATمؤسسة

  .32، ص 2017ديسمرب 
دراسة  –التسويق الدولي للمنتوج الزراعي كأداة لتنمية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات سليمان دحو،  2

  .168، ص2016، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة بسكرة ، اجلزائر، واقع تسويق التمور في الجزائر
 الريادة ، جملةي و أهميته في تنمية الصادرات الزراعيةالتسويق الزراعي الخارجبيشاري،  عاشور، كرمي إميان 3

  .28، ص 2018، جانفي 06العدد ،04األعمال، ا�لد القتصاديات
  .171سليمان دحو، مرجع سبق ذكره، ص   4
 شركة الجزائر، في الفالحي المنتج لترقية الزراعي التسويق إستراتيجيات توظيفمرمي عزوين، عبد الصمد بودي،  5

  .757، ص 01،2019، العدد 05جملة البشائر االقتصادية ، ا�لد  ،السعودية نموذجا المراعي
 حتليلية دراسة الزراعي الناتج على وأثرها اجلزائر يف الزراعي القطاع إصالح عدالة، مبادرات جعفري، العجال مجال  6

  .111ص ،  2018، 02، العدد 10اقتصادية، ا�لد  دفاتر ، جملة)2015-2000( للفرتة وقياسية
للملتقى الدويل ، ورقة حبثية مقدمة في الجزائر االقتصادية التنمية تحقيق في الفالحي القطاع أهميةربيع بوعريوة،  7

ماي  24/25الرابع حول القطاع الفالحي كمحرك لتنمية االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، يومي 

  .07، جامعة بومردس، اجلزائر، ص 2017
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  :ملخص

يلعب القطاع الفالحي يف النشاط االقتصادي واالجتماعي دورا هاما وفاعال رئيسا يف حتريك 

قيق االكتفاء الذايت واألمن الغذائي، وال يتحقق هذا املطلب إىل عجلتهما وتنميتهما، فبه تسعى الدولة لتح

  .من خالل تعظيم منافع هذا القطاع

لذا نسعى من خالل هذه الدراسة للبحث يف وسائل تعظيم منافع القطاع الفالحي يف اجلزائر، 

خري من ومن هذه الوسائل واألدوات استحدث ما يصطلح عليه بالتسويق الفالحي، حبيث يعد هذا األ

األنظمة املرنة اليت تضمن وتكفل تيسري النشاط الفالحي وتعظيم عوائده بالشكل املرغوب، ويف هذا 

  :اإلطار مت تقسيم هذه الدراسة إىل حمورين

  مفهوم التسويق الفالحي؛. 1

  .فجوات ومنافع التسويق الفالحي. 2

  .ع التسويقيةالفالحة، الزراعة، التسويق الفالحي، املناف: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The agricultural sector plays an important role in stimulating 

economic and social activity. Through this sector, the state seeks to achieve 
self-sufficiency and food security, by maximizing the benefits of the 
agricultural sector. 

Therefore, we seek through this study to search for ways to maximize 
the benefits of the agricultural sector in Algeria, and from these methods 
and tools he developed what is termed agricultural marketing, so that the 
latter is one of the flexible regulations that guarantee and ensure the 
facilitation of agricultural activity and maximize its returns as desired, and 
in this The framework is divided into two axes: 

1. The concept of agricultural marketing; 
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2. Agricultural marketing gaps and benefits. 
Key words: agriculture, agriculture, agricultural marketing, marketing 
benefits. 

  : مقدمة

يعد االهتمام بالقطاع الفالحي أحد البدائل االسرتاتيجية للنهوض باالقتصاد الوطين وتنميته خارج 

، �يك -خاصة يف ظل التدهور والتذبذب املستمر يف أسعار النفط يف السوق الدولية–قطاع احملروقات 

عن كون القطاع الفالحي يعد من أهم قواعد وأسس التقدم االجتماعي بل وعليه قامت الكثري من 

  .احلضارات

وباعتبار اجلزائر من الدول اليت تسخر وتتمتع مبقومات فالحية هامة ميكنها االعتماد على القطاع 

، لكن البد هلذه السياسات أن تنشأ الفالحي يف تكوين السياسات االقتصادية احلالية والربامج املستقبلية

بقواعد متكاملة قائمة على اسرتاتيجيات تشغيلية مكملة هلا تعظم عائدها كاسرتاتيجيات التشغيل 

والتدريب يف ا�ال الفالحي، اسرتاتيجيات متويل االستثمار وتأمني األنشطة الفالحية، االسرتاتيجيات 

  .هم يف تعزيز قوة القطاعاللوجستية والتسويق الفالحي، وكل نشاط يسا

ان املنتج الفالحي كغريه من املنتجات املوجهة للسوق احمللي أو الدويل حتتاج إىل أنشطة تسويقية 

خاصة �ا تتالءم مع خصائصها ومميزا�ا، خاصة وأ�ا تعد من املنتجات األساسية اليت تليب احتياجات 

  .ة يف الغذاء واللباس والدواء وعناصر أخرى خمتلفةورغبات اسرتاتيجية لدى املستهلك اجلزائري واملتمثل

كيف يساهم التسويق في تعظيم عائد : لذا جاء هذا البحث من أجل اإلجابة على السؤال

  :وذلك من خالل تسليط الضوء على العناصر التالية القطاع الفالحي؟،

  مفهوم التسويق الفالحي. 1

  تعريف التسويق الفالحي. 1.1

  يق الفالحيخصائص التسو . 2.1

  مكونات التسويق الفالحي. 3.1

 فجوات ومنافع التسويق الفالحي. 2

 فجوات التسويق الفالحي. 1.2

 منافع التسويق الفالحي. 2.2
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وهذا �دف الوصول إىل عدد من النتائج والتوصيات اهلامة يف تطوير النشاط التسويقي يف القطاع 

  . هذا القطاع بشكل عام واجلزائر بشكل خاصالفالحي لتعظيم منافعه االقتصادية للفاعلني يف

  مفهوم التسويق الفالحي. 1

  تعريف التسويق الفالحي. 1.1

تعددت التعاريف واآلراء حول التسويق الفالحي وامتزجت بني مصلحي الزراعة والفالحة، لكن 

  :املقصد يبقى واحد، وفيما يلي عرض لبعض التعاريف من أدبيات الدراسة

موعة األنشطة االقتصادية والسلوكية املعنية بإيصال املنتجات الفالحية من املنتج يعرف على أنه جم

إىل املستهلك النهائي، وينطوي على ذلك خلق منفعة مكانية عن طريق النقل، وزمانية عن طريق التخزين، 

  .1وشكلية بالتصنيع وتغيري الشكل

حية من املنتج إىل املستهلك النهائي ويقصد به أيضا مجيع األنشطة املتعلقة بنقل املنتجات الفال

  .�2دف تعظيم املنافع وتقليل التكاليف

نالحظ أن التعريفني السابقني يلخصان التسويق الفالحي يف األنشطة اليت تعد مهزة الوصل بني 

  .املنتج واملستهلك بغض النظر عن طبيعتها واليت ختلق منافع اقتصادية خمتلفة

ويق الفالحي باختالف الفاعلني ومتأثرين بأنشطته، ومن وجهات النظر كما ختتلف النظرة إىل التس

  :3التالية ميكن تعريفه على أنه

هو الوسيلة اليت بواسطتها يستطيع املنتج تصريف منتجاته ): الفالحني(بالنسبة للمنتجني  -

 .ةوحتويلها إىل دخل نقدي ميكنه من تغطية التكاليف االنتاجية مع احلصول على أرباح اضافي

يعرب التسويق مصدر للحصول على السلع الغذائية واالحتياجات األسرية : بالنسبة للمستهلك -

 .اليت يرغب يف شرائها

فهو نظام متكامل يتم من خالله وبواسطته تزويد ا�تمع باالحتياجات : بالنسبة للمجتمع -

 .تمعالغذائية وغريها، اضافة إىل ذلك فهو يوفر فرص العمل لكثري من افراد ا�

يقصد به األنشطة املتعلقة حبفظ وتعبئة، ونقل : بالنسبة ملؤسسات املصرفة للمنتجات الفالحية -

  .وختزين وفرز ونقل ملكية وتصريف املنتجات الفالحية

أما هذا التعريف فانه يركز على تقسيم االنشطة واملنافع بالنسبة لألطراف ذات العالقة باألنشطة 

  .التسويقية
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ريف التسويق الفالحي على أنه جممل األنشطة التسويقية اليت تساهم بشكل أو مما سبق ميكن تع

  .بآخر يف انسياب املنتجات الفالحية مبختلف أشكاهلا من املنتج إىل املستهلك يف املكان والزمان املناسبني

  خصائص التسويق الفالحي. 2.1

الفالحي يتميز عن تسويق املنتجات نظرا للطبيعة اخلاصة واملميزة للمنتجات الفالحية فإن التسويق 

األخرى غري الفالحية مبجموعة من العوامل واخلصائص، وهذه اخلصائص ميكن تلخيصها يف النقاط 

  :4التالية

الطقس، واملناخ، كميات : التغري املستمر يف كميات اإلنتاج من سنة ألخرى وذلك ألسباب -

 يعات احلكومية؛األمطار، العوامل البيئية األخرى، والسياسات والتشر 

تغري شروط تسويق وبيع املنتجات الفالحية ألسباب ترتبط بالكميات املنتجة، وبالظروف  -

 السياسية للبلد، واألسعار اليت تباع �ا؛

يفرض التطور التكنولوجي املستمر تعديالت ملموسة يف النوعيات املرغوبة من املنتجات  -

 الفالحية، وكميا�ا وأسعارها؛

السائدة اليت ميكن أن تسود يف السوق، وما إذا كانت احتكارية أو تصل إىل  طبيعة املنافسة -

 املنافسة الكاملة؛

التنوع يف جمال تسويق املنتجات الفالحية، والذي يؤدي إىل زيادة اجلهد التسويقي وتنوعه وتعقد  -

 البيئة التنافسية؛

تسويق املنتجات صغر حجم املؤسسات الفالحية، وتعدد أساليبها املستخدمة يف عملية  -

 الفالحية؛

ضعف عملية التنسيق عند وضع أسعار املنتجات الفالحية داخل البلد الواحد أو بني بلدان  -

 خمتلفة؛

الفجوة الكبرية بني أهداف الفالحني واملؤسسات التسويقية العاملة يف التسويق الفالحي مثل  -

 جتار اجلملة والتجزئة؛

للمزارعني، عما جيري يف األسواق العاملية بالنسبة  عدم وصول املعلومات الكافية والدقيقة -

 .للكميات واالحتياطات الزراعية، وهذا يؤدي بالطبع إىل ضعف عمليات االنتاج وحتديد األسعار أيضا
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  التسويق الفالحي) أنشطة/وظائف(مكونات  .3.1

لفالحية، توجد سلسلة ذات حلقات متعدد من العمليات بني املنتجني واملستهلكني للمنتجات ا

فاملنتج الفالحي مير بسلسلة من األنشطة والعمليات التسويقية اليت تسهم يف حتقيق أعلى قيمة ممكنة 

جلميع األطراف ذات العالقة بالعملية الفالحية والتسويقية على حد سواء، وميكن تقسيم هذه األنشطة 

  :5والعمليات إىل اآليت

  :ذه العمليات جمموعة من األنشطة املرتبطة مبا يليتتضمن ه: العمليات المتعلقة بالنقل. 1.3.1

ويقصد به جتميع املنتجات الفالحية اجلاهزة على اختالف أنواعها يف مكان معني : التجميع  - أ

لغرض البدء بعملية البيع، وهنا يكون التجميع مبثابة احللقة األوىل من عمليات التسويق حيث يتم فيها 

ة يف مراكز معينة وقريبة من حمل االنتاج لغرض تصنيفها ونقلها بأسلوب جتميع املنتجات الفالحية املتشا�

  .يساعد على تقليل التكاليف

هي العملية اليت يتم بواسطتها تصنيف املنتجات الفالحية طبقا : تصنيف المنتجات الفالحية  - ب

ف هذه ، ويتوقف تصني...للمقاييس واخلواص املتعارف عليها من حيث الشكل واحلجم ودرجة النضوج

  :، وأهم الفوائد اليت جتىن من عملية التصنيف جند...املنتجات على طبيعتها مثل احلبوب، اللحوم، اخلضر

 تقليل األضرار عن بقاء الوحدات الرديئة والفاسدة؛ -

 تسهيل اجراء عملية املقارنة والتسويق؛ -

 عة؛تدفع املنتجني إىل حتسني منتجا�م للوصول إىل منتجات ذات االسعار املرتف -

 تقليل الغش والتالعب باألسعار؛ -

لغرض حفظ املنتجات الفالحية بالشكل املناسب يتطلب ختزينها وفقا : عمليات التخزين  - ت

إلجراءات وضوابط معينة، وعليه يتم اتباع عمليات بواسطتها حتفظ املنتجات الفالحية بصورة جيدة إىل 

من العمليات الضرورية اليت يتبعها الفالحون بعد غاية تسليمها للمستهلك النهائي، وتعترب عملية التخزين 

جتميع منتجا�م و�يئتها للبيع، اذ بواسطة هذه العملية ميكن احملافظة على املنتجات الفالحية ومحايتها من 

التلف ألسباب مادية قبل نقلها للسوق، كما أن عمليات التخزين تساعد على حتقيق التوازن بني العرض 

 .عمليات التخزين على وسائل خمتلفة مثل املستودعات املكيفة، وتقوم ...والطلب

وهي العملية اليت يتم بواسطتها نقل املنتجات الفالحية إىل األسواق، وتعترب خدمات  :النقل  - ث

النقل من اخلدمات الضرورية للمنتجات الفالحية خاصة سريعة التلف منها، وقد تتطلب املنتجات 
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ل نقل خاصة �ا كاملركبات املخصصة لنقل املواشي أو األلبان أو الفالحية يف أغلب األحيان وسائ

، أما يف الوقت احلاضر وبعد تطور وسائل النقل والتربيد فقد تيسر للفالح نقل منتجاته إىل ...الفواكه

  .أسواق بعيدة حمليا أو دوليا

  الفرز والتقسيم والتغليف. 2.3.1

عزل املنتجات ذات النوعيات املختلفة كفرز منتوج يقصد به العمليات اليت بواسطتها يتم : الفرز  - أ

 .معني إىل أحجام خمتلفة

هي العملية اليت يتم بواسطتها جتزئة الشحنة الواحدة إىل أجزاء صغرية تساعد جتار : التقسيم  - ب

 .التجزئة على االستجابة لطلبيات املستهلكني بناء على حاجا�م ورغبا�م

الحية داخل أوعية أو أغلفة خمصصة هلا تساعد على يقصد به وضع املنتجات الف: التغليف  - ت

احملافظة عليها ونقلها بصورة صحيحة للمستهلك النهائي، ويتوقف نوع التغليف على اختالف املنتجات 

، وقد تكون على شكل علب ...الفالحية وطبيعتها، ومنها أغلفة كرتونية أوبالستيكية وأخرى خشبية

يث تساعد عملية التغليف اجليدة على زيادة الكفاءة والفعالية التسويقية ، حب...مغلقة أو مفتوحة، أوأكياس

 :وذلك وفقا ملا يلي

تساعد على تقليل حجم احملاصيل املنقولة وتقليل تكاليفها كما هو احلال يف عملية تغليف  -

 القطن، واالعالف؛

 تسهيل عملية التخزين والنقل والبيع؛ -

 املنتجات الفالحية؛تقليل مقدار التلف الذي قد تتعرض له  -

 تسهيل عملية التعرف على نوعية املنتجات وتاريخ ومدة صالحيتها باستعمال التبيني اجليد؛ -

  تعمل على زيادة تصريف املنتجات الفالحية وتساعد على االعالن والتعريف �ا؛ -

  :فجوات ومنافع التسويق الفالحي. 2

ستويات خمتلفة ميكن التعبري عنها اقتصاديا يؤدي التسويق الفالحي إىل خلق منافع متباينة وعلى م

بالقيمة املضافة، حبيث تشمل هذه القيمة منافع مادية وأخرى معنوية، ومنافع زمانية وأخرى مكانية، 

وختتلف قيمة املنفعة على مستوى املنتج عن قيمتها على مستوى املستهلك، كما ختتلف هذه القيمة على 

  ).الدولة(املستوى الكلي 
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لدراسات التسويقية أن هناك عدة أنواع من القيمة املضافة، يساهم فيها التسويق الفالحي وهي وتبني ا

  :6النحو التايلعلى 

 .وتشمل املعدات، واألمسدة، والبذور، واألدوية، واملياه وغريها: املدخالت -

 .الفالح وثقافته وخرباته السابقة -

  .من املنتجات الفالحية فعليا السوق املستهدف -

التسويق الفالحي الفعال هو الذي يعمل على إعطاء القيمة املضافة للسلسلة اإلنتاجية، من ومنه ف

  .للمستهلك حلظة العملية اإلنتاجية إىل غاية وصل املنتوج الفالحي

لكن هذه القيمة ال ميكن أن تتحقق وتتعاظم إال بالتغلب على الفجوات التسويقية، وفيما يلي 

  :لتغلب عليها خللق املنافع التسويقيةعرض لألهم الفجوات وكيفية ا

  فجوات التسويق الفالحي. 1.2

تتعدد الصعاب اليت تفرض على انسياب املنتجات الفالحية من املنتج إىل املستهلك النهائي،  

وهذا ما يصطلح عليه بالفجوات أو الفواصل التسويقية اليت تقف حائال دون إمتام عملية املبادلة، وتصنف 

  :من الناحية التسويقية كما يليهذه الفجوات 

عادة ما يكون كل من منتج املنتجات الفالحية ومستهلكها يف أماكن : الفجوة المكانية. 1.1.2

، وهذا ما يصطلح عليه باالختالل وعدم التوازن املكاين، مثل الطلب على التمور يف 7جغرافية متباعدة

  .الشمال اجلزائري يف حني إنتاجها يتم يف اجلنوب

تستهلك املنتجات يف وقت معني من السنة رغم أن املنتجني يعملون طوال : الفجوة الزمنية. 2.1.2

، وهذا ما يشار إليه باالختالل وعدم التوازن الزمين، فكثري من املنتجات الفالحية تنتج يف 8العام إلنتاجها

  .فصل الصيف ويبقى استهالكها إىل غاية فصل الشتاء

ال تتحقق املنافع الرئيسية لكل من املنتج واملستهلك، إال إذا مت : )الحيازية(فجوة الملكية . 3.1.2

للمنتجات والذي قد تعرتضه الكثري من الفواصل املادية اليت حتول دون عملية  -املادي–التبادل احلقيقي 

  .9التملك، وبالتايل يعجز املستهلك عن االنتفاع باملنتجات املعروضة

قد يقدم املنتج العديد من املنتجات اليت ال تتالءم مع حاجات ورغبات : الفجوة اإلدراكية. 4.1.2

املستهلكني، وقد يكون ذلك بسبب املواصفات، أو يف التعبئة والتغليف، أو يف التمييز والتبيني، كما أنه 

قد تصل للمستهلك بسعر ال يتالءم مع قدرته الشرائية، وقد ال يدرك املنتج للحاجات احلقيقية 
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، وعلى العكس من ذلك يتوافر الكثري من املنتجات اليت متثل منافع ...لك، ومواصفات الطلبللمسته

حقيقية للمستهلكني لكن ال يدركو�ا، وبالتايل فإن فجوة اإلدراك تعين عدم اإلملام من جانب كل من 

  .10املنتج واملستهلك مبا ميكن أن يقدمه اآلخر من منافع

ات النظر بني كل من املنتج واملستهلك، وخاصة إذا تباعدت ختتلف وجه: فجوة القيمة. 5.1.2

املسافات اجلغرافية والثقافية فيما بينهما، إذ ينظر املنتج إىل القيمة من خالل تكاليفه ويعرضها عن طريق 

الثمن الذي يضعه للمنتجات، بينما ينظر املستهلك إىل قيمة املنتجات من خالل ما تقدمه من منافع 

حية املبذولة للحصول عليها، وبالتايل فإن املنتج عليه أن يقيم تضحيات املستهلك ومنافعه مقارنة بالتض

  .11حىت يذيب هذه الفواصل

  منافع التسويق الفالحي. 2.2

قدرة املنتج على إشباع حاجات ورغبات املستهلك، وهذا يعين أن املنفعة تؤدي إىل "يقصد باملنفعة 

  ".12تسويقياإلشباع الذي يعترب أساس العمل ال

وهلذا تسهر االدارة التسويقية يف املؤسسات الفالحية على تشتيت واذابة الفجوات التسويقية املذكورة 

سابقا وذلك من خالل تعزيز وتنظيم األنشطة التسويقية، وهذا ما يساعد على تعظيم املنافع والعوائد من 

  :ذه املنافع يف عالقة رياضيةالعملية التسويقية للمنتجات الفالحية، وفيما يلي شكل يعرض ه

  المنافع التسويقية): 01(الشكل رقم 

  
  .18، ص 2007، الطبعة اخلامسة، املكتب العريب احلديث، مصر، التسويقحممد سعيد عبد الفتاح،  :المصدر

  المنفعة الشكلية. 1.2.2

اليت ختلق يف املنتجات عند االنتهاء من أداء  يصطلح عليها أيضا مبنفعة املضمون، وهي تلك املنفعة

وظيفة اإلنتاج، فعند تغيري املواد والسلع من هيئة إىل هيئة أخرى أو من حالة إىل حالة أخرى تصبح هذه 

، 13السلعة أو تلك املادة يف حلتها اجلديدة أكثر قدرة وقابلية على إشباع حاجات املستهلكني ورغبا�م

 +                      =                      =                      +                        + المنفعة
  المنفعة

  الشكلیة

  المنفعة

  المكانیة

  المنفعة

  الزمانیة

  المنفعة

  الحیازیة

 اإلشباع
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عد على انتاج األلبان واألجبان ومواد أخرى كثري تعطي منفعة جديدة غري اليت فمثال ختمري احلليب يسا

  .يعطيها احلليب يف شكله األول

  المنفعة الزمنية. 2.2.2

الطلب ويقوى  فيهإن ختزين املنتجات يف وقت قلة واخنفاض الطلب عليها إىل الوقت الذي يشتد 

ات تسمى املنفعة الزمنية، فتخزين التمور مثال يف هلو نشاط يؤدي إىل خلق منفعة جديدة يف هذه املنتج

أوقات زيادة املعروض منها يف األسواق إىل غاية ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض ختلق منفعة جديدة، حيث 

يصبح التمر يف تلك الفرتة أكثر قدرة وقابلية على إشباع وتلبية احتياجات املستهلكني ورغبا�م عما كان 

يام بعملية التخزين، طاملا أن الكميات اليت ستعرض يف األسواق مل تكن بتلك الدرجة عليه احلال قبل الق

  .14من االنتظام اليت ميكن من خالهلا تلبية متطلبات املستهلكني بشكل أفضل

كما يرى الكثريون أن وظيفة التخزين تؤدي باإلضافة إىل املنفعة الزمنية منفعة شكلية يف بعض 

ض املنتجات عند ختزينها لفرتة من الزمن تكتسب صفات وخصائص جديدة املنتجات الفالحية، فبع

جتعلها أكثر قدرة على وقابلية على اشباع احلاجات مما كانت عليه قبل عملية التخزين كما هو احلال مع 

، فاملوز على سبيل املثال ال ينضج متاما وال تكتمل صفاته وخصائصه مهما ...املوز واألخشاب واألجبان

فرتة بقائه على الشجرة، لذا جنده يقطف وهو ال يزال أخضر اللون، مث يتم ختزينه فرتة معينة طالت 

وبشروط حمددة يف خمازن خاصة يكتسب خالهلا صفات وخصائص جديدة ما كان ميكن أن يكتسبها لو 

اجات بقي على الشجرة، وبالتايل أصبحت هذه السلعة بعد التخزين أكثر قدرة وقابلية على تلبية احتي

  .املستهلكني ومتطلبا�م

  المنفعة المكانية. 3.2.2

مبا أن عرض السلع والطلب عليها مها ليسا يف حالة توازن وتطابق تام، بل مها دائما يف حالة 

اختالل وعدم توافق، فقد أدى ذلك إىل أن تكون هناك حاجة ماسة بل ملحة إىل ضرورة إعادة التوازن 

االختالل عنهما، لذا كانت وظيفة النقل هي احلل هلذه املشكلة، فعند قيام والتوافق إليهما وازالة حالة 

املنتج بنقل املنتجات من أماكن الفيض حيث احلاجة قليلة إىل األماكن اليت يشتد فيها الطلب ويقوى 

، فنقل املنتجات الفالحية من 15ختلق منفعة جديدة يف هذه املنتجات وهذا ما يعرف باملنفعة املكانية

ناطق اليت تنتج فيها بكثر إىل املناطق اليت ال تنتج فيها جتعل منها أكثر قدرة وقابلية على تلبية حاجات امل

 .املستهلكني عما كانت عليه يف مكا�ا السابق
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  المنفعة الحيازية. 4.2.2

هي القيمة املكتسبة لتملك املستهلك للمنتجات ووجود احلق يف استخدام واستهالك املنتج وهذا 

مد على القوة الشرائية املتوفرة لدى املستهلك حيث متكنه من الشراء أوعدم الشراء، وهذا يعتمد على يعت

  .16دراسة السوق يف التعرف على إمكانيات السوق قبل اإلنتاج

وبعبارة أخرى ختلق منفعة التملك أو احليازة اليت تعين احلصول على املنتجات مع حق استخدامها 

إىل ) من خالل وظيفة البيع(نقل ملكيتها من املنتج الذي يرغب يف توزيعها أو استهالكها عندما ت

  ).عن طريق الشراء(املستهلك الذي يرغب يف استهالكها 

وعليه ميكن القول أن الوظائف واألنشطة التسويقية تساهم بشكل وبآخر يف خلق منافع تسويقية 

وفيما يلي جدول يلخص العالقة بني األنشطة  متباينة بالتغلب على خمتلف الفجوات والفواصل املختلفة،

  :التسويقية والفجوات التسويقية

  العالقة بين الفجوات والوظائف التسويقية): 01(الجدول رقم 

  املنافع التسويقية الناجتة  الوظائف التسويقية لسد الفجوات  الفجوات التسويقية

  املكان

  الزمان

  اإلدراك

  التملك

  القيمة

  

  التخزين –النقل 

  النقل –لتخزين ا

  حتمل املخاطر -اإلنتاج 

  املعلومات التسويقية

  حتمل املخاطر –البيع  –الشراء 

  البيع –الشراء 

  املعلومات التسويقية  –التدريج 

  املنفعة املكانية

  املنفعة الزمنية

  املنفعة الشكلية

  املنفعة احليازية

  املنفعة احليازية

  املنفعة احليازية

  املنفعة الشكلية

  .16م، ص 2002، مؤسسات االهرامات، مصر، - ؟21كيف تواجه تحديات القرن –التسويق الفعال عبد احلميد طلعت،  :رالمصد

 

  الخاتمة

تعترب املمارسات التسويقية يف القطاع الفالحي يف اجلزائر والدول النامية من أهم الرهانات والقضايا 

وأن اجلزائر تسعى للنهوض باقتصاد بديل خيرجها الواجب رعايتها لتعظيم عائد األنشطة الفالحية، خاصة 

من ويالت تقلبات سوق احملروقات وما يرتتب عنه من أزمات مالية وضغوط سياسية، ويف ظل ادراكنا 

للفرص اليت خيلقها النشاط التسويقي يف تعزيز التجارة احمللية والدولية للمنتجني الفالحيني مبختلف 
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هذه املقاربة البحثية توصلنا إىل مجلة من النتائج، ورمسنا بعض  توجها�م االستثمارية، فمن خالل

  :االقرتاحات والتوصيات اليت يعتقد أ�ا سبيل لتعزيز أداء القطاع الفالحي يف اجلزائر، وهي

  النتائج

بناء على ما تطرقنا اليه يف منت الدراسة خلصنا إىل جمموعة من النتائج اليت تساعدنا على بناء 

 :قرتاحات، وهي كما يليالتوصيات واال

يعترب تسويق الفالحي أداة فعالة لتحريك النشاط الفالحي وتعظيم العائد من االستثمار يف  -

 .خمتلف جماالته

يقوم النشاط التسويقي للمنتجات الفالحية على عدد من الوظائف واخلدمات األساسية مثل  -

 .التجميع والتخزين، النقل واالتصال

على تنويع املنتجات الفالحية من خالل خلق منافع شكلية خمتلفة يعمل التسويق الفالحي  -

 .للمنتجات الزراعية واحليوانية

يعمل التسويق الفالحي على تغطية األسواق احمللية واألجنبية من خالل خلق املنافع الزمانية  -

نتجات الزراعية واملكانية، كما يعمل على معاجلة الالتوازنات السوقية املتعلقة بالعرض والطلب على امل

 .واحليوانية

يعمل التسويق الفالحي على التنسيق بني االحتياجات ورغبات املستهلكني وما يتطلبه االستثمار  -

 .الفالحي

  االقتراحات والتوصيات

يف ظل النتائج املستخلصة من الدراسة وحتقيقا ألهدافها سطرت يف ختامها مجلة من التوصيات 

أن تعظم العائد واملنافع من األنشطة الفالحية، وهذه التوصيات كانت كما واالقرتاحات، واليت من شأ�ا 

 :يلي

العمل على انتهاج الدولة لسياسات دعم القطاع الفالحي بالشكل الذي يشجع املؤسسات  -

الفالحية على تبين ادارة تسويقية طموحة، والعمل على تسهيل املعامالت اجلمركية والبنكية هلا، الرتباط 

 .تسويقي بتعزيز التجارة احمللية والدوليةالنشاط ال

العمل على وضع نظام تسويقي متكامل ومنسق بني خمتلف الفاعلني يف النشاط الفالحي،  -

وذلك بالشكل الذي يسمح بتسويق املنتجات الفالحية بشكل منتظم ومستقر يتماشى والنظام 

 .العالقةاالقتصادي للبالد وبالشكل الذي حيفظ منافع خمتلف األطراف ذات 
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العمل على توفري قاعدة معلوماتية لتزويد االدارة التسويقية للمؤسسات الفالحية باملعلومات  -

 .واملستجدات املتعلقة بنشاطها التسويقي، كمواصفات اجلودة ومستويات األسعار وتقلبات السوق

تقوم عليها  العمل على توفري البىن التحتية اليت تكفل قيام الوظائف واخلدمات املكملة واليت -

العديد من األنشطة التسويقية مثل مراكز ومساحات العرض، تيسري وسائل التواصل والدفع، توفري وسائل 

 .احلفظ والتأمني، توفري اخلدمات اللوجستية كالنقل مبختلف أشكاله

العمل على وضع نظام تكويين يساعد على تطوير املورد البشري يف القطاع الفالحي يف جمال  -

  .التسويقية وما يرتبط �ا بالشكل الذي يزيد من كفاءة وفعالية القطاع األنشطة
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 :الهوامش والمراجع
                                                           

، جملة تشرين للدراسات والبحوث واقع التسويق الزراعي في الساحل السوري وآفاق تطويرهيوسف حممود وآخرون،  1

  .133، ص 2004، جامعة تشرين، سوريا، 3، العدد 27العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، ا�لد 
، املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، اململكة العربية التسويق الزراعيوير املناهج، االدارة العامة لتصميم وتط 2

  )بتصرف.(6، ص 2004السعودية، 
  .2، ص 2014، دار املرتضي، العراق، اقتصاديات التسويق الزراعيمجيل حممد مجيل الدباغ،  3

دار صفاء للنشر والتوزيع،  قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة،ري، إياد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان عبد اهللا الصغ  4

  .340، ص 2014األردن، 
دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في الشركة –تشخيص معوقات التسويق الزراعي سوسن ابراهيم رجب،   5

  .38- 37ة، ص ص ، املؤمتر الدويل العلمي الثالث للعلوم الزراعيالعامة لتجارة الحبوب فرع كركوك
  .344إياد عبد الفتاح النسور، مرجع سبق ذكره، ص   6
  .23، ص 2007، الدار اجلامعية، مصر، التسويق المعاصرعالء الغرباوي وآخرون،   7
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  تسويق املنتج الفالحي يف اجلزائرتسويق املنتج الفالحي يف اجلزائر: : السادسالسادساحملور احملور 

  449922    --448800  ص  ص  . . صص

  ::لوطين حوللوطين حولبامللتقى العلمي ابامللتقى العلمي اعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  اشكالية تسويق المنتج الفالحي في الجزائر ودور الوسطاء في ارتفاع اسعار المواد الفالحية  

  dahmani.smail@univ-alger3.dz، 3جامعة اجلزائردحماني إسماعيل، 

  drissi.asma@univ-alger3.dz، 3جامعة اجلزائردريسي أسماء،

 14/03/2021: تار�خ�ال�شر

  : ملخص

التطور  ة إىل مناقشة اشكالية تسويق املنتجات الفالحية يف اجلزائر، فمع�دف هذه الورقة البحثي

املتنامي يف اإلنتاج وزيادة حدة املنافسة يف األسواق احمللية و العاملية، تربز أمهية التسويق للمنتجات 

ي يف عمليتان متكاملتان ومرتابطتان، إال أن التسويق الفالح والتسويق اإلنتاج الفالحية، حبيث يعترب

تغطية طلب املستهلكني النهائيني من السلع الفالحية  : اجلزائر يبقى حمصور بني عنصرين مهمني ومها

واستعماله كوسيلة للمضاربة على األسعار، ومن خالل هذه املداخلة سوف حناول تسليط الضوء على 

   ةمدى مسامهة تطوير نظام تسويق املنتجات الفالحية يف تنمية اإلنتاجية الفالحي

  .. التسويق الفالحي، التنمية الزراعية، االقتصاد الزراعي :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
the increasing development of production and competition in 

international markets, the importance of agricultural marketing appears to 
be a priority, production and marketing are two complementary and 
interdependent elements, but agricultural marketing in Algeria remains 
imprisoned between Two important elements: covering consumer demand 
and  use this marketing  as an instrument of  speculation, through this 
intervention we will try to deal with the development of the marketing 
system of agricultural products and its participation in agricultural 
productivity development. 

Key words: agricultural marketing, agricultural development, 
agricultural economics. 

  مقدمة - 1

أولت اجلزائر أمهية كربى للقطاع الفالحي باعتباره قطاع اسرتاتيجي خاصة يف السنوات األخرية بعد 

  .ا�يار أسعار النفط، حبيث ميكن أن يساهم يف تنمية الصادرات خارج احملروقات
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عي، حبيث يعترب التسويق الزراعي أحد املكونات الرئيسية اليت ينبين عليه دعم البنيان اإلنتاجي الزرا

يعترب جزء مكمل ومتمم لعملية اإلنتاج وهلذا ال ميكن تطوير أي سياسة لتنمية اإلنتاجية الزراعية من دون 

االجتاه حنو تطوير النظام التسويقي السليم الذي ميكن من وضع السلعة يف أيدي املستهلكني يف الشكل 

  .الذي يرغبونه ويف الوقت الذي حيتاجون أليه هلذه السلعة

دف التسويق الزراعي إىل تأدية خدمة اجتماعية إنتاجية تسعى لتأمني السلعة املطلوبة يف الوقت يه

مع مراعاة ) املزارع(الالزم واملكان املناسب وبالكمية والنوعية املطلوبة، مث يف نفس الوقت حتقيق ربح املنتج 

  .قرة املستهلك الشرائية

بدفع عجلة التنمية الزراعية، يظهر لنا جانب مهم وهو انطالقا من أمهية التسويق الزراعي وعالقته 

  فماهو واقع التسويق الفالحي في الجزائر ؟تطوير نظام تسويق املنتجات الفالحية، 

  تطور نظام تسويق المنتجات الفالحية في الجزائر  - 2

يشكل النظام التسويقي جزءا هاما من السياسات الفالحية، حيث تلعب سياسات توفري خدمات 

  .سويق من نقل وختزين دورا مهما يف التنمية الفالحيةالت

  مفهوم التسويق الفالحي -1- 2

  :وردت تعاريف عديدة حول التسويق الزراعي ميكن إيرادها فيما يلي

 ذلك النظام املرن اهلادف إىل تسهيل تدفق السلع الزراعية : "يعرف التسويق الزراعي بأنه

ها إىل أماكن استهالكها باألوضاع واألسعار والنوعيات واخلدمات املرتبطة �ا من أماكن إنتاج

  .1"املناسبة واملقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية

من هذا التعريف نستنتج أن التسويق الزراعي هو نظام يتسم باملرونة يف تدفق السلع من املزارعني إىل 

 . املستهلكني

 علم التسويق الزراعي هو جمموعة من العلوم : " عيأما حممود ياسني فيقول يف كتابه االقتصاد الزرا

والقوانني والنظريات املتصلة بنقل ملكية السلعة الزراعية واخلدمات املرتبطة �ا من املنتج إىل 

  2".املستهلك

من هذا التعريف نستنتج أن التسويق الزراعي هو علم قائم حبد ذاته يهتم يف نظرياته باملشاكل 

  .السلعة الزراعية واخلدمات املرتبطة �ا من املنتج إىل املستهلكاملتعلقة بنقل ملكية 
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 إجناز لألنشطة التجارية اليت تتضمن تدفق السلع : " كما ميكن تعريف التسويق الزراعي بأنه

واخلدمات من نقطة ظهور احملاصيل واملنتجات لغاية وصوهلا وبأي شكل كان إىل املستهلك 

   3".األخري

نوع من الصيغة التجارية لعملية التسويق الزراعي وهذه الصيغة التجارية هي  من هذا التعريف نلمس

  .اليت تضمن تدفق السلع واخلدمات من مكان اإلنتاج إىل مكان االستهالك

ومن أجل إعطاء  –كل هذه التعاريف هي عبارة عن تعاريف كالسيكية ولكن من املهم جدا أن 

النظرة احلديثة والقائمة على آليات اقتصاد السوق واليت أن نتطرق إىل  -صورة عن التسويق الزراعي

  .تشهدها حاليا كل أسواق العامل

التسويق الزراعي جيمع بني العلم والفن، فالعلم يزوده بالقوانني واملبادئ اليت ميكن االعتماد عليها 

  مة لتحقيق نتائج إجيابيةيف حتديد األسعار ولكن عند التطبيق العملي تظهر احلاجة إىل اخلربة واملهارة الالز 

  أهمية التسويق الفالحي -2- 2

يعترب التسويق الفالحي مهما لكل من الفرد وا�تمع حبيث تكمن أمهيته يف تلبية احتياجات كل 

فيما خيص بيع منتجا�م وكذا تلبية احتياجات املستهلكني من طلب ) الفالحون(من املنتجني الزراعيني 

  على السلع االستهالكية

يهدف إىل احلصول على أعلى سعر ملنتجاته بينما يرغب املستهلك يف ) الفالح(نتج الزراعي فامل

احلصول على أفضل نوعية من السلعة تقدم له يف أفضل صورة وبأقل سعر ممكن، ويقف الوسيط بينهما 

نتج من مؤديا خلدماته التسويقية مستهدفا بذلك أعلى فرق بني ما يدفعه املستهلك وما حيصل عليه امل

  .مدفوعات املستهلك

مشاكل تسويقية عديدة، فمنتج سلعة معينة مثال ) الفالح(على هذا األساس تواجه املنتج الزراعي 

جيب أن يقرر إما أن يبيع حمصوله فور حصاده أو خيزنه أو يقرر نقله إىل سوق اجلملة أو يبيعه يف السوق 

حبيث حياول . مر معرفة السعر خالل مدة التخزيناحمللي ولكي يتم اختاذ قرار تسويقي فعال يتطلب األ

احلصول على أعلى إيراد صايف فهو يستخدم الطرق االنتاجية اليت تقلل تكاليف ) الفالح(املنتج الكفء 

اإلنتاج  وحتقق إنتاجية عالية، مث خيتار الزمان واملكان وطرق تصريف منتجاته والقنوات التسويقية اليت 

جناح الفالح ال يتوقف فقط على جناحه وكفاءته يف عملياته : صايف ملا أنتج أييتحقق منها أعلى عائد 

املزرعية إلنتاج السلعة ولكن يتوقف أيضا على جناحه يف احلصول على أعلى سعر ممكن عند تصريفه هلذه 
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 املنتجات وبذلك فإن قضايا التسويق الزراعي بالنسبة للفالح تتمثل يف أكفأ طرق تصريف منتجاته اليت

  4.ينتجها يف مزرعته

أما املستهلك فريى أن التسويق الزراعي هو مصدر احلصول على الغذاء الالزم إلشباع رغباته 

واحتياجاته من املنتجات الزراعية يف حدود الدخل النقدي املتاح له لإلنفاق عليها، وبالتايل يهتم 

دد من الدخل، وهو يفضل أن يدفع املستهلك باحلصول على أكرب قدر من احتياجاته يف حدود مقدار حم

أقل سعر ممكن لنفس السلعة وبنفس النوعي حىت يتمكن من شراء أكرب كمية ممكنة منها سعيا وراء إشباع 

من دخله احملدود ومن مث فإن نظرة املستهلك إىل ) أي تعظيم منفعته الكلية(اكرب قدر ممكن من رغباته 

أن التسويق الزراعي ما هو إال وسيلة يتحقق من خالهلا تلبية  التسويق الزراعي ختتلف عن نظرة املنتج يف

رغباته واحتياجاته من املنتجات الزراعية ويتضمن هدف املستهلك كفاءة فنية يف تسيري أمور األسرة 

  5.ماذا وكم ومىت ومن أين يتم الشراء: املعيشية يف استخدام السلع ويف القرارات التسويقية من حيث

لى اختالف أنواعهم وطبيعة األنشطة اليت ميارسو�ا بني املنتج األوىل واملستهلك النهائي ويعمل الوسطاء ع

على سد الفجوة بني املنتج الزراعي األويل واملستهلك النهائي، فهم ينقلون السلعة من مكان إنتاجها يف 

اء أنشطتهم إىل حتقيق املزرعة إىل أماكن وجود املستهلكني وينظمون عمليات توزيعها زمنيا ويهدفون من ور 

  .أقصى عائد ممكن لقاء خدما�م التسويقية

  :إن اهتمام ا�تمع بالتسويق الزراعي يتعلق بأمرين اثنني

 الكفاءة اليت يتم �ا ربط املنتج باملستهلك. 

  كفاءة النظام التسويقي يف عمل التغيريات والتعديالت املطلوبة لضمان املطابقة بني ما ينتج وما

 .ملستهلكيطلبه ا

  )إلى يومنا 1980(تطور نظام تسويق المنتجات الفالحية في الجزائر  -3- 2

والناجتة عن  OFLAعلى إثر املشاكل اليت كان يتخبط فيها الديوان الوطين للخضر والفواكه 

غياب األساليب العلمية والعملية للتسويق، أدى كل هذا إىل عدم التحكم يف السوق الوطنية للخضر 

، هذا الوضع جعل اجلزائر من أكرب دول العامل استريادا للمنتجات الزراعية، وكل هذا كان كافيا والفواكه

، وهذا بناء على توصيات الدورة 1980لضرورة اإلصالح املتضمن حرية تسويق اخلضر والفواكه سنة 

التوجه اجلديد وهذا يف إطار " 1980ماي "الثالثة للجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين للفالحة 

  .لالقتصاد الوطين الذي ميلي ضرورة التسيري االقتصادي والعقالين عوض التسيري اإلداري

  6:أما ما تضمنه هذا اإلصالح فكان كما يلي
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السماح للمزارعني التابعني للقطاع احلكومي بالتسويق احلر ملنتجا�م  ما عدا احلبوب والبقول  .1

 .وطين للحبوباجلافة اليت بقيت خاضعة للديوان ال

ختصيص الدواوين والتعاونيات املتعددة للخدمات يف متوين املزارع بالسلع واخلدمات الالزمة  .2

 .لإلنتاج

 .قيام الديوان الوطين للخضر والفواكه والدواوين الوالئية بالنشاط التجاري يف جمال جتارة اجلملة .3

حرية التسويق مت تدخل ونتيجة لعدم تطبيق مبادئ  1980غري أنه وبعد سنتني من إصالح 

والذي يتضمن حتديد  1982أفريل  27السلطات العمومية وهذا مبوجب القرار الوزاري الصادر يف 

  :هياكل التسويق ووظائفها وكيفية سريها وهي كالتايل

ومهمته هي استرياد وتصدير املنتوجات حسب طلب  OFLAالديوان الوطين للخضر والفواكه  )1

 .السوق

ومهمتها إنشاء وتنظيم سري أسواق اجلملة للخضر والفواكه : ئية للخضر والفواكهالتعاونيات الوال )2

 .بالوالية

ومن بني مهامه شراء املنتجات من املزارعني وعرضها بأسواق اجلملة : وسطاء اجلمع والتسليم )3

 .وذلك على املستوى الوطين اي دون حتديد منطقة أو جهة مزاولة النشاط التجاري

العديد من املشاكل التسويقية يف هذا النظام حبيث مت تغيري الديوان الوطين  إال أنه مت تسجيل

مث بناء على  1984سنة  ENFLAللخضر والفواكه إىل املؤسسة الوطنية للتموين باخلضر والفواكه 

مت حترير سوق اجلملة للخضر والفواكه ولكن يف غياب  01/03/1988املؤرخ يف  88/49املرسوم رقم 

يدانية وأدى كل هذا بالنتيجة إىل تذبذب األسعار يف السوق احمللية حبيث أصبحت املنافسة املتابعة امل

االحتكارية هي املسيطرة على السوق وأصبح الوسطاء هم املسيطرون على السوق الوطين وبالتايل 

حسب  استفحلت ظاهرة املضاربة يف السوق اجلزائرية للمنتجات الزراعية حبيث متكنوا من توجيه السوق

  .اجتاها�م

فاخلطر الذي يالحق سوق املنتجات الزراعية هو ظهور املضاربة اليت يستخدمها السماسرة يف 

 .النشاطات التسويقية الزراعية على املستوى احمللي
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  المضاربة ودور الوسطاء في ارتفاع أسعار المنتجات الفالحية كأحد انعكاسات سوء تسويق المنتجات الزراعية  -3

سوق اجلزائرية للخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا يف األسعار خالل اآلونة األخرية ،والذي يؤثر على تعرف ال

هل هذا االرتفاع سببه قلة اإلنتاج وعدم القدرة الشرائية للمواطن، ويبقى السؤال املطروح يف هذا السياق 

  ؟قدرته على تغطية الطلب المحلي أم هناك عوامل أخرى

  )2014-2013(عي في الجزائر ونسبة تغطيته للطلب الداخلي اإلنتاج الزرا -1- 3

إال ) 2كم  2381741(حسب أمحد هين  2كم  2370000ترتبع اجلزائر على مساحة تساوي 

  :أن الطبيعة اجلغرافية يف الغالب ليست مناسبة للزراعة وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل

  األراضيالتوزيع الطبيعي حسب صالحية : 01جدول رقم 
  )%(النسبة   )2كم(مساحتها   طبيعة األرض

  80.2  1900000  (1)أراضي غير صالحة للزراعة

  1.3  30000  مناطق الحلفة

  1  25000  غابات

  14.3  340000  )2(مناطق رعي المواشي 

  3.2  75000  أراضي صالحة للزراعة

  100  2370000  إجمالي المساحة

Source :  M T Nadir, L’agriculture dans la planification en Algérie, OPU, 1982, p.323. 
  .هي أراضي الصحراء واجلبال املتآكلة واألراضي اليت بنيت عليها مبان وهياكل قاعدية )1(
 .املروج الطبيعية يف املناطق القاحلة واملزارع املخصصة للمواشي )2(

لكلية، واملالحظ أيضا أن من املساحة ا %3.2تعادل  المساحة المخصصة للزراعةاملالحظ أن        

تقريبا من هذه املساحة ترتك مدة من الزمن للراحة  %50نقصها يشتد إذا أخذنا بعني االعتبار أن 

، نالحظ كذلك أن املساحة العظمى (Le Jachère: Terre au repos)) األراضي السباتية(

بالنسبة للقمح  %47.75مليون هكتار أما توزيعها فيتمثل يف  3.5خمصصة للحبوب وتقدر جبوايل

بالنسبة  %1.64بالنسبة للشعري، وتبقي نسبة  %26.27للقمح اللني، و  %24.33الصلب، و 

  . للشوفان

  :هكتار تتوزع على ثالثة قطاعات قانونية كما يلي 7500000كذلك املساحة املزروعة واليت تساوي   
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  توزيع المساحة الصالحة للزراعة حسب القطاعات: 02جدول رقم 
  )هكتار(مساحة المزرعة   عدد المزارع  )مليون هكتار(المساحة المزروعة   القطاع

  1250  2000  2.5  قطاع التسيير الذاتي

  200  5000  1.3  قطاع الثورة الزراعية

  4.93  750000  3.7  قطاع خاص

Source : M T Nadir, L’agriculture dans la planification en Algérie, OPU, 1982, 

p.343 

يضم االنتاج الزراعي جمموعة مهمة وكبرية من الرتاكيب احملصولية ولكن سوف نقتصر على أمهها 

  .جمموعة احلبوب، جمموعة البقوليات، جمموعة اخلضر والفواكه: واملتمثلة يف

  )2014-2013(تطور اإلنتاج الزراعي في الجزائر ونسبة تغطيته للطلب الداخلي : 03جدول رقم 

  الر أمريكيمليون دو : الوحدة

نوع اإلنتاج الزراعي 

  النباتي

  الواردات  نسبة االكتفاء الذاتي  المتاح لالستهالك  اإلنتاج

2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  

  3641.35  2531.56  21.65  39.57  15865.74  12413.41  3435.23  4912.23  الحبوب

  229.38  220.35  32.78  34.02  285.82  281.72  93.7  95.83  البقوليات

  32.56  32.05  99.8  99.74  12322.15  11897.6  12297.73  11866.41  الخضر

  88.12  51.42  97.44  98.52  4796.46  5002.13  4673.52  4928.03  البطاطس

  3892.65  240.97  98.97  93.03  4673.83  4548.83  4204.1  4231.63  الفواكه

  .02.، ص33، ا�لد السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، ا�لد رقم 2015طوم، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اخلر : المصدر

من اجلدول نالحظ بأن حجم اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر يليب إىل حد ما احتياجات السوق احمللي 

فيما خيص اخلضر والفواكه والبطاطس، حبيث وصلت نسبة االكتفاء الذايت من هذه املواد الثالثة 

وبالتايل ميكن القول أن اجلزائر حتقق  2014على الرتتيب سنة  98.97%، 97.44% ،99.8%

  .اكتفاء ذايت يف هذه املواد 

املفروض أن ارتفاع األسعار سببه تغطية الفجوة الغذائية من هذه املادة عن طريق االسترياد،   

قع يف اجلزائر يقول العكس فاملواد فاملواد الفالحية املستوردة املفروض أن تكون مرتفعة الثمن، إال أن الوا

  .طبقة الوسطاءاملنتجة حمليا هي اليت تعرف سعرا مرتفعا والسبب هو 

  الهامش التسويقي للمنتجات الزراعية -2- 3

مع أن مواصفات السلع (إن إنتاج أي سلعة زراعية هو يف احلقيقة خلق منفعة مادية استهالكية 

  )لدان املنتجة هلا ونوعية املدخالت اليت سامهت يف إنتاجهاالزراعية والغذائية ختتلف باختالف الب

  :7عمليا هناك عدة أنواع من القيمة املضافة للتسويق الزراعي وهي كما يلي
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 .املعدات، األمسدة، البذور، واملاء: املدخالت وتشمل  . أ

 .املزارع وثقافته وخرباته السابقة  . ب

 .اجها فعلياالسوق املستهدفة من األغذية الزراعية اليت يتم إنت  . ت

ومما سبق يتبني أن طبيعة التسويق الزراعي هو الذي يعمل على إعطاء القيمة املضافة للسلع 

الزراعية الغذائية، من حلظة إنتاجها من املزرعة حىت وصوهلا للمستهلك وتسويقها عرب منافذ التوزيع، 

  ....ني، تعبئة، ترويج باإلضافة للخدمات ما بعد احلصاد املرافقة لعملية التوزيع من نقل، تأم

من املعروف أن النظام التسويقي يعمل كحلقة وصل بني املزارع املنتج واملستهلك املستهدف، 

  :حبيث يعمل نظام التسويق الزراعي من خالل عدة أشكال أو منافذ كما يلي

 ق وتتم بالنسبة للسلع الغذائية من خالل ما يسمى باألسوا: من المزارع إلى المستهلك مباشرة

وهنا تكون ) مساحة يف السوق يتم نقل السلع الزراعية املنتجة ليبيعها املزارع بنفسه للمستهلكني(املوازية 

 .اإليرادات كبرية لكل من املزارع واملستهلك حيث يتم اختصار هوامش الربح اليت تذهب لتجار اجلملة

 وهنا تكون األسعار اليت مث إىل جتار التجزئة وصوال للمستهلك :من المزارع إلى تجار الجملة ،

 .يدفعها املستهلك عالية نسبيا بسبب أرباح جتار اجلملة والتجزئة

 ومن مث إىل املستهلك وهذا يؤدي إىل اخنفاض ملحوظ يف أسعار  :من المزارع إلى تجار التجزئة

  .السلع الغذائية للمستهلكني املستهدفني

 ء املدفوع وسعر البيع املقبوض لوحدة هو عبارة عن الفرق بني سعر الشرا الهامش التسويقي

واحدة من السلعة يف بداية و�اية املرحلة التسويقي، ويف هذه احلالة ميثل اهلامش التسويقي الفرق بني 

وهنا ) سعر التجزئة(والسعر الذي يشرتي به املستهلك ) سعر السلعة يف املزرعة(السعر الذي باع به املنتج 

حبيث تتم املبالغة يف هذا اهلامش مما يؤدي  -غياب نظام تسويقي يف ظل -حتدث عملية املضاربة 

  :بالنتيجة إىل ارتفاع أسعار املواد املواد الفالحية كما يبني الشكل التايل
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  الهامش التسويقي بين المنتجين والمستهلكين  01الشكل رقم 

  
  من اعداد الباحثان : المصدر

 لمواد الفالحيةدور الوسطاء في ارتفاع أسعار ا -3- 3

تعترب عملية الشراء والبع للمنتجات الفالحية قلب العملية التسويقية فعند انتقال السلع من املنتج 

إىل املستهلك عرب قنوات التوزيع تتغري امللكيات وبذلك تتغرب األسعار وعليه فإن حتديد األسعار يعترب جزء 

  .رئيسي يف جمال التسويق هام من العملية التسويقية، حبيث يعترب التسعري فرع

  :ميكن حصر العوامل اليت تؤدي غلى ارتفاع أسعار املواد الفالحية بصفة عامة يف

البذور، األمسدة، (يؤثر ارتفاع أسعار املواد األولية واملتمثلة يف  :ارتفاع أسعار المواد األولية  . أ

قليل من الكميات املعروضة منها يف على اإلنتاجية الفالحية مما يؤدي إىل الت...) مساحة األرض املزروعة 

 .األسواق وهو الذي يؤدي إىل ارتفاع األسعار

تؤثر ظروف الطلب على أسعار املواد الفالحية وتتمثل هذه الظروف يف  :ظروف الطلب  . ب

 ...).الدخل، أذواق املستهلكي، الصادرات (

عروضة أو اتباع وميكن أن تؤثر على األسعار من خالل تنظيم الكميات امل: قرارات الحكومة  . ت

 .سياسة التجارة املقيدة من خالل فرض بعض الرسوم اإلضافية

إن أهم عامل الرتفاع األسعار يف السوق اجلزائرية هو عامل الوسيط إذ يعترب هذا األخري أهم حلقة 

  ).كما هو احلال ملادة البطاطا حاليا(لرفع أسعار املنتجات الفالحية يف السوق 

وهم أفراد أو هيئات تعمل كوسيط بني املنتج واملستهلك، مهمتها  :الوسطاء التسويقيون  . ث

األساسية هي عملية شراء مث إعادة بيع املنتجات الفالحية، أي يعتربون كحلقة إلمتام نقل ملكية السلعة، 

 :فئات كما يليثالثة وميكن تقسيم الوسطاء التسويقيون إىل 
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زئة وجتار اجلملة مهمتهم شراء السلع وبيعها وينقسم التجار إىل قسمني مها جتار التج :التجار .1

 .مقابل هامش رحبي معني

وهم عبارة عن أشخاص يعملون حلساب عمالئهم من دون أن تنقل ملكية السلعة  :الوكالء .2

 .إليهم وحيصلون على عمولة حسب املهمة التسويقية اليت يؤدو�ا

دف احلصول على الربح وهم وسطاء يقومون بأعمال غري نظامية يف السوق � :المضاربون .3

 .السريع من خالل استغالل تقلبات السعار يف السوق

 :وميكن متثيل دور الوسطاء يف ارتفاع األسعار كما يلي

  دور الوسطاء في ارتفاع االسعار 02الشكل رقم 

  
  من اعداد الباحثانالمصدر 

  نحو تطوير نظام تسويقي للمنتجات الفالحية  - 4

بيض املتوسط حنو رفع مستوى معيشة سكا�ا عن طريق توسيع تتجه معظم دول حوض البحر األ

اإلنتاجية الزراعية ،وهذا من خالل تطوير األساليب التسويقية احلديثة، فاألساليب التسويقية القائمة حاليا 

  .ال ختدم الفالح وال املستهلك النهائي أل�ا أوجدت ظروف مالئمة لظهور املضاربة من خالل الوسطاء

 ل التسويق الفالحي في الجزائرمشاك -1- 4

تعترب املعوقات التسويقية للمنتجات الفالحية يف اجلزائر وكذا دول جنوب البحر األبيض املتوسط 

  :من أهم املشاكل اليت يواجهها القطاع الفالحي، وميكن تلخيص أهم هذه املشاكل فيما يلي
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 زراعي يف اجلزائر، فغياب أماكن وهي أم املشاكل اليت يعاين منها التسويق ال :مشاكل التخزين

حبيث يضمن استمرار ) يضيف التخزين املنفعة الزمنية للسلع واملنتجات(التخزين يؤدي إىل تلف السلع 

 .تدفق السلع وتسويقها من موسم اإلنتاج على مدار السنة

 يعترب النقل من الوظائف التسويقية الرئيسية لذلك فإن عدم توفر شبكة نقل  :مشاكل النقل

 .متطورة خاصة بالسلع الفالحية يؤدى إىل ارتفاع تكلفة النقل مما يؤدي بالنهاية إىل ارتفاع سعر السلعة

  لألسف ال  ):اإلرشاد الفالحي(عدم وجود نظام معلومات تسويقية في اإلنتاج الفالحي

ع توجد يف مجيع دول جنوب حوض املتوسط معلومات تسويقية ختتص �ا هيئات حكومية متكن من مج

، حبيث متكن هذه املعلومة من ترشيد )الفالح(املعلومات والبيانات التسويقية وحتليلها وتوصيلها للمزارع 

 .الفالح يف معظم مراحل الزرع واحلصاد والتسويق مما يؤدي إىل تقوية موقفه يف مواجهة الوسطاء

  :باإلضافة إىل املشاكل التالية

 دلة ملنتوجا�م الزراعية يف ظل غياب العمل اجلماعي أو عدم قدرة الفالحني على فرض األسعار العا

 .مصاحلهم يف السيطرة على منافذ السوق عدم وجود نقابة متثل

  اعتماد أغلب الزراعات على العوامل املناخية اليت تتميز بالتذبذب والتقلب من سنة إىل أخرى مما خيلق

 .للفالح مشاكل لتسويق منتجاته

 جتار اجلملة والتجزئة(الفالحني واملسوقني الفالحني  الفجوة الكبرية بني أهداف.( 

 ضعف التنسيق يف عملية وضع أسعار خمتلف السلع الزراعية يف اجلزائر.  

  آليات تطوير نظام تسويقي للمنتجات الفالحية -2- 4

إن تطوير نظام تسويقي للمنتجات الفالحية يشكل حتدي حقيقي للبلد كونه مهمة تتداخل فيها 

حبيث يصعب مراقبتها ومن أجل تطوير نظام التسويق ) منتج، وسيط، مستهلك(اجلهات  العديد من

  :الفالحي يف اجلزائر نوجز النقاط التالية

 ألن عدم وجود مثل هذه األماكن يؤدي بالفالح إىل : إنجاز أماكن تخزين المنتجات الفالحية

وهي الفرصة اليت يستغلها ) خفضعادة ما يكون من(حماولة التخلي عن إنتاجه أقرب وقت وبأي مثن 

 .الوسطاء

 وهذا من خالل االعتماد على التقنية والتكنولوجيا بدال : تقليل التكاليف التسويقية وترشيدها

 من استخدام العمالة الكثيفة ولكن بشرط أال يؤثر على املخرجات
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 لعام لألسعاروهذا من خالل اإلرشاد والتوعية بالمستوى ا: اهتمام الدولة باإلنتاج الزراعي 

 من خالل اعتماد نقاط بيع معتمدة من طرف الدولة خاصة فيما خيص : الرقابة على السوق

 ....البطاطا والبصل واجلزر : املنتجات األساسية كثرية االستهالك مثل

 وهذا بإصدار قوانني ردعية من أجل تنظيم عمليات البيع والشراء يف : تنظيم األسواق المحلية

 .التجزئة وبالتايل عدالة توزيع املنتجات الفالحيةأسواق اجلملة و 

 من خالل بناء نظام تسويقي مبين على التعاونيات الفالحية : القضاء على المنافسة االحتكارية

 .اليت ختتص بتسويق كل املنتجات الفالحية وهذا من أجل احلفاظ على استقرار األسعار

 

  الخاتمة

، وهذا باعتباره حلقة مهمة التسويق الفالحي في الجزائرى من خالل هذه الورقة قمنا بالرتكيز عل

  :من أبرزها ما يليبعض النتائج واملستهلك، وخلصت دراستنا إىل ) الفالح(تربط بني املنتج 

من أهم الوسائل اليت تساهم يف تنمية اإلنتاج يف هذا القطاع ومن  بالتسويق الفالحييعد االهتمام  .1

لتسويق الزراعي على اجلزائر تبين سياسات حكومية صارمة من أجل تنظيم أجل جناح عملية تطوير نظام ا

 ..سوق املنتجات الزراعية من جهة وردع املضاربة على األسعار اليت يدفع مثنها املستهلك النهائي

يؤدي االعتماد على الوسطاء يف تسويق املنتجات الفالحية إىل ظهور طبقة من األشخاص الذين  .2

ويف نفس الوقت جتعل األسعار يتحكم فيها هؤالء األشخاص ) افسة احتكاريةمن(حيتكرون السوق 

وهدفهم   حتقيق الربح السريع، وبالتايل فغياب اسرتاتيجية تسويقية منظمة ترهن سوق املنتجات الزراعية 

 .باال�يار وتضارب األسعار

 :، فإننا نوصي مبا يليوفيما يخص التوصيات

 .نتجات الفالحية من خالل اعتماد تعاونيات رمسية تقوم �ذا الدورضرورة تطوير نظام تسويقي للم .1

ترقية، دعم وتشجيع االستثمار الفالحي فرغم حتفيزات الدولة املقدمة هلذا القطاع إال أنه ما زال  .2

 .يعترب القطاع األقل جاذبية

ة يف اإلرشاد دعم الفالحني من خالل تقدمي اخلدمات الفالحية املساندة لعملية اإلنتاج واملتمثل .3

 .الفالحي وإيصال املعلومات هلذه الفئة

نظرا لسرعة تلف املنتجات الزراعية فإننا نوصي بأمهية توفري خمازن تربيد سواء يف مناطق اإلنتاج أو  .4

 .عند التسويق
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  : ملخص

 االقتصادية ألمهيته راجع وهذا املعاصر،  التسويق أهم جماالت بني الزراعي من لتسويقيعد ا

 التسويقية  وكذلك واملؤسسات املتعلقة بالزراعة اجلوانب من بالعديد والسياسية، واىل اهتمامه واالجتماعية

  .خمرجات القطاع على �امدخال يف تعتمد اليت التصنيعية باملؤسسات

مصطلح التسويق الزراعي واقتصاد السوق االجتماعي   كما قة البحثية إىل توضيح و�دف هذه الور 

لتحقيق األهداف االقتصادية املرتبطة اقتصاد السوق االجتماعي اإلمكانيات املتاحة ضمن إىل إبراز �دف 

  .باإلنتاج والتسويق الزراعي

  .لزراعي، الدولةاالقتصاد الزراعي، اقتصاد السوق، التسويق ا: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
Agricultural marketing is among the most important areas of 

contemporary marketing, and this is due to its economic, social and political 
importance, and its interest in many aspects related to agriculture and 
marketing institutions, as well as to manufacturing institutions that depend 
on their inputs on sector outputs. 
This research paper aims to clarify the term agricultural marketing and 
social market economy as it aims to highlight the capabilities available 
within the social market economy to achieve economic goals related to 
agricultural production and marketing. 

Key words: agricultural economics, market economics, agricultural 
marketing, country. 

  :مقدمة

بالرغم من توجه العديد من البلدان إىل االهتمام بالصناعة، إال أن قطاع الزراعة ال يزال حيظى 

بأمهية كربى خاصة يف الدول النامية، حيث يساهم هذا القطاع يف حتقيق األمن الغذائي وتوفر املنتجات 
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من حجم الواردات من  الغذائية، ويسهم يف توفري مناصب شغل لنسبة كبرية من السكان، كما يقلص

  .وخيفض العجز يف امليزان التجاري الزراعي، من خالل الزيادة يف حجم الصادرات الفالحية الغذاء

 التسويق يهتم ، حيث املعتمدة التسويق اسرتاتيجيات جناح على الزراعي القطاع جناح ويتوقف

ويهتم  ، املزارع قبل لزراعية منا املدخالت شراء يف املتضمنة السياساتو  األنشطة كل بدراسة الزراعي

  .املستهلك إىل غاية املزارع من الزراعية املنتجات أيضا حبركة

غري أن طرق التسويق الزراعي ختتلف من نظام إىل أخر، ويساهم اقتصاد السوق االجتماعي يف 

  . توسيع دائرة املنافسة واملنتجات الزراعية املوجهة لتلبية احتياجات ا�تمع

  :ما سبق ميكن صيغة إشكالية الدراسة يف السؤال التايلومن خالل 

  كيف يؤثر اقتصاد السوق االجتماعي في تفعيل التسويق الزراعي؟

  : يلي كما حماور ثالث إىل البحثية الورقة تقسيم مت اإلشكالية هذه على ولإلجابة

  أساسيات حول التسويق الزراعي ؛ -

 اقتصاد السوق االجتماعي؛ ماهية  -

  .زراعي يف ظل اقتصاد السوقالتسويق ال -

  أساسيات حول التسويق الزراعي :  المحور األول

يعترب التسويق الزراعي فرع من فروع االقتصاد الزراعي، واحد أهم العوامل املؤثرة يف حتقيق أهداف 

  :األيت التنمية الزراعية واألمن الغذائي، ويتميز االقتصاد الزراعي بتعاريف خمتلفة وفروع متعددة نوضحها يف

  :مفهوم االقتصاد الزراعي  وأهدافه -أوال

جزء تطبيقي من علم االقتصاد خيتص بتطبيق املوارد الزراعية يف " يعرف االقتصاد الزراعي على انه 

  .1"إنتاج السلع الزراعية لتحقيق اكرب درجة من اإلشباع حلاجات األفراد يف ا�تمع 

 على السيطرة تستهدف الزراعية والتطبيقات واآلراء األفكار من جمموعة"  ويعرف أيضا على انه 

 خالل من قدر أكرب ولتحقيق اإلنتاج حجم تعظيم املستهدفة الزراعة صناعة يف االقتصادية الكامنة القوى

  .2" والزراعية  االقتصادية املوارد استغالل تنظيم

 العمليات وكل الزراعية العمليات يف الكفاءة زيادة يف البحث الزراعي إىل االقتصاد ويهدف علم

 احملافظة يقتضي واملأكل للملبس التوفري هذا لكن لإلنسان، وامللبس الغذاء لتوفري بعملية الزراعة املرتبطة

 الزراعية، العمليات يف املستطاع قدر االستدامة شرط يعين حتقيق وهذا تبذيرها، وعدم املتاحة املوارد على
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 الالحقة، األجيال حاجات املساومة يف دون الزراعية املنتجات من احلاضرة األجيال حاجات تلبية أي

املوارد  من كمية بأقل الزراعي القطاع يف املنتجات من كمية أكرب إنتاج جيب املنشود اهلدف هذا ولتحقيق

  .املتاحة اإلنتاجية

  :3ولالقتصاد الزراعي عدة فروع نربزها يف األيت

 ألنه يتضمن الزراعي، االقتصاد علم يف األهم رعالف هو :الزراعي اإلنتاج اقتصاديات فرع -

 فرعني يضم الفرع هذا أن خالل من الزراعي امليدان يف االقتصاد علم ألفكار مباشر جتسيد

 بدراسة يهتما حيث احليواين، اإلنتاج اقتصاديات وفرع اإلنتاج النبايت اقتصاديات فرع مها ثانويني

 .واحليواين النبايت يدانامل يف تطبيقها وإمكانية االقتصاد مبادئ

 الزراعية احملاصيل أحسن اختيار وخصوصا الزراعي العمل بتنظيم يهتم :المزارع إدارة فرع  -

 كما انه يقوم بالتخطيط املزرعة، ظروف حبسب وإنتاجها �ا،االهتمام  الواجب واحليوانات

 الزراعية اإلنتاجية حسنيلت الزراعي اإلنتاج وسائل باختيار والرقابة، ويهتم والتوجيه والتنظيم

 .املتاحة والفعاليات الكفاءات حبسب الزراعية النشاطات االقتصادية توزيع إىل باإلضافة

 الزراعية واألرض اإلنسان بني طبيعة العالقة بدراسة يهتم :الزراعية المواد اقتصاديات فرع -

 سطح استغالل رع أيضا بعلمالف هذا يسمىو  الزراعي، باإلنتاج املرتبطة األخرى الطبيعية واملوارد

األرض  لسطح األمثل االستغالل كيفيات يف يبحث فهو للحيازة، املقابل ا�ال أو األرض

 فضال الزراعية باألرض املتعلقة املشاكل حلل االقتصادية النظريات لتطبيق يسعى كما الزراعية،

 مهم كمورد القطاع هذا يف املستخدم املال ورأس القطاع الزراعي خلدمة املتاح العمل دراسة عن

 .اآلخر هو

 رأس على احلصول خالهلا من ميكن اليت املثلى بالكيفية أساسا يهتم :الزراعي التمويل فرع  -

 هذا يكون قد كما تقومي، صورة على التمويل يقوم وغالبا ما الزراعي،ا�ال  يف واستخدامه املال

 .املواد العينية من هاوغري  واآلالت، كاألمسدة عينية مواد صورة يف التمويل

 من املمكنة للسوق املختلفة احلاالت دراسة يف تتجلى أمهية هذا الفرع  :الزراعية األسعار فرع  -

 أنه علمنا إذا الفرع هذا أمهية وتزداد فيها، واملرغوب لألسعار الزراعية توازين مستوى عن البحث

 القصري األمد يف العرض ضبط يف ا صعوبةواليت ينجم عنه املومسية، السعرية التغريات بدراسة يقوم

 .أخرى جهة من الزراعية للمنتجات الطلب السعرية مرونة وعدم جهة، من
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 يف اإلنتاج، غلة تعظيم أجل من للموارد التوليفات أمثل باختيار يهتم: الزراعي التخطيط فرع  -

 .املتوسط األفق

 .يف األيت الفرع هذا إىل سنتطرقو  :الزراعي التسويق فرع  -

  :مفهوم التسويق الزراعي وأهدافه -ثانيا

يعترب التسويق الزراعي أحد األعمدة األساسية يف العملية الزراعية، وقد يكون يف املكان الذي تنتج 

فيه املنتجات الزراعية، أو يف املدن واملناطق ا�اورة هلا أي داخل الدولة، كما قد يكون التسويق إىل خارج 

د فائض من اإلنتاج، وال يقتصر التسويق الزراعي على املنتجات الزراعية بل ميتد الدولة وذلك يف حال وجو 

إىل التصنيع الزراعي للمواد والسلع الزراعية اليت حيتاجها املستهلكون طوال العام  وميتد التسويق ليشمل 

   .أيضا التعبئة والتغليف والنقل والتخزين

أداء كامل أنشطة املشروع اليت تتعلق بتدفق " ه التسويق الزراعي على أن  Kohls and Uhlويعرف

  .4" السلع الزراعية واخلدمات من مراكز االنتهاج الزراعي إىل املستهلك

 كعمليات املستهلك إىل الزراعية املنتجات بتوصيل املرتبطة والعمليات األنشطة إمجايل" وهو أيضا 

 السلع تدفق تسهيل إىل مرن يهدف نظام عيميثل التسويق الزراو  وشكلية، زمنية مكانية، منافع إضافة

 والنوعيات واألسعار باألوضاع استهالكها أماكن إىل إنتاجها أماكن من �ا املرتبطة الزراعية واخلدمات

  .5"الزراعية العملية أطراف كافة من واملقبولة املناسبة

 نظام تسويقي قحتقي يف تساهم واليت األهداف من العديد حتقيق إىل الزراعي ويهدف التسويق

 :6التالية حتقيق األهداف إىل الزراعي التسويق يهدف عام كله، وبشكل ا�تمع رفاهية من يزيد كفء

 يف يساهم مما منتظمة ومستقرة بطريقة وتسويقيا الزراعية املنتجات توزيع يضمن تسويقي نظام وضع -

 الزراع؛ القطاع استقرار

 ممكن؛ قدر بأكرب الزراعيةاملنتجات  من واإلستفادة اإلستهالك توجيه -

 دخول إىل زيادة يؤدي مما احلديثة، العلمية الوسائل باستخدام التسويقية اخلدمات وتطوير حتسني -

 سواء؛ حد على واملستهلكني املنتجني

 للمزارعني؛ الصافية الدخول حتسني -

 .الزراعية للمنتجات اخلارجي بالتسويق االهتمام خالل من الصادرات الزراعية تنمية -
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  : وظائف التسويق الزراعي -ثالثا

. بأ�ا النشاطات املتخصصة اليت تؤدى أثنـاء القيام بالعملية التسويقية تعرف الوظيفـة التسـويقية

وتوجه العديد من اخلدمات والوظائف التسويقية بعضها أساسية وبعضها ثانوية، ومن أوسع التقسيمات 

للمنتجات الزراعية هو تقسيمها إىل ثالث جمموعات رئيسية  للخدمات التسويقية وأكثرها قبوال بالنسـبة

  :هي

  الوظائف التسويقية التبادلية)Exchange Functions :(  

وهي تلك الوظائف اليت تضيف املنفعة التملكية للسلعة، أي تلك املتعلقة بوظيفيت البيع والشراء  

نتجاته أو للسلعة اليت يف حوزته ومن مث فهو فيهتم البائع بالكيفية اليت حيصل عن طريقها على أعلى سعر مل

يبحث عن املشرتي املناسب ويكيف اسرتاتيجياته التسويقية ويوجهها مبا خيدم هذه األغراض ويتضمن 

ذلك بالطبع املفاضلة بني خمتلفة املنافذ التسويقية وخمتلف الصور واألشكال اليت ميكن أن يسوق سلعته 

الوقت أو ارتقاب سعر أفضل يف املستقبل، وبذلك فـإّن البائع يف النهاية عليها وأيضًا بني البيع يف نفس 

  .7خيتار توليفة من خمتلف اخلدمات التسويقية ترتبط بشكل وثيق بقرار البيع

أما املشرتي فمشاكله ختتلف عن مشاكل البائع، فهو يرغب يف احلصول على احتياجاته بأقل سعر 

وسعرها هي أكثر األمور اليت يوليها املشرتي إهتمامه فضال عن ممكن، ومن مث تكون مواصفات السلعة 

وتتم عمليات البيع والشراء على أساس فحص السلعة املتداولة كلها قبل . الكمية اليت يرغب يف شرائها

إمتام الصفقة، أو على أساس فحص عينة منها إذا كانت الصفقة متماثلة الصفات مثل احلبوب، أو على 

تب معينة إذا توفرت للسلعة درجات ثابتة متعارف عليها من خالل مواصفات قياسـية أساس درجات أو ر 

  .معروفة

  الوظـائف التسـويقية الفيزيقيـة)Physical Functions:( 

 تتجسد حيث والشكلية، الزمنية واملنافع املكانية املنافع خلق إىل �دف اليت الوظائف مجيع وهي

 املنفعة أما التخزين، مهمة خالل من الزمنية املنفعة وتتحقق ، النقل خالل وظيفة من املكانية املنفعة

  .التجهيز مهمة تأدية خالل من فتظهر الشكلية

 التسـهيلية الوظـائف التسـويقية )Facilitating Functions:(  

 سابقا، ومن املذكورة الوظائف تنفيذ يف تساعد اليت املهام تلك هي التسهيلية أو التيسريية الوظائف

 هذه الزراعية، وتتمثل باملنتجات املرتبطة املؤسسات يف التسويقي األداء كفاءة حتقيق ميكن خالهلا

 :8التالية يف املهام الوظائف
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 وفق وتقسيمها الزراعية للمنتجات الفرز عمليات �اويقصد  ):Grading(التدريج  -

 ختتلف معينة رتبة جمموعة كل ومتثل فيها الوحدات، تتجانس جمموعات يف حمددة مواصفات

 أو بني الرتب مثال اجلودة الختالف األخرى عاتا�مو  أسعار عن فيها الوحدات أسعار

 املزرعة يف حىت ختتلف قد الزراعية الوحدات جودة أن الزراعي القطاع يف املعلوم فمن �موعاتا

 الواحدة؛ الشبكة يف املصطادة األمساك ختتلف قد كما الواحدة يف الشجرة حىت الواحدة،بل

 الضرورية التسويقية بالوظائف للقيام الالزمة األموال توفري به ويقصد ):Finance( التمويل -

 النهائي؛ املستهلك إىل الزراعية املنتجات حىت وصول وغريها، وهذا والتخزين كالنقل

احملتملة  املخاطر لكل والتأهب املخاطر تسيري ا� ويقصد ):Risk bearing(المخاطر  تحمل  -

�موعة ا أساسيتان جمموعتني يف إجيازها ميكن املخاطر التسويقية، وهذه املهام إجناز أثناء الوقوع

 الفيضانات أو للزرع املهلكة الزراعية كاألمطار املؤسسات سيطرة عن اخلارجة املخاطر هي :األوىل

 حد ما إىل فيها تتحكم أن الزراعية للمؤسسات ميكن اليت ثانية وجمموعة وغريها، الرياح أو

 غري إىل... جديد منافس ظهور أو الشراء عن املستهلك إحجام أو السوق أسعار يف كالتغري

 ذلك؛

 للمؤسسة اخلارجية بالبيئة تتعلق واليت ):Marketing information(التسويقية  المعلومات  -

 رغبات يف البحث املنافسة، مراقبة للمؤسسة، القوة والضعف ونقاط والتهديدات الفرص كرصد

 اختاذ أجل من هذه البيانات كل وحتلل جتمع أن الزراعية املؤسسات من فاملطلوب الزبائن

  .العقالنية القرارات

  :المزيج التسويقي الزراعي -رابعا

 بعض مع التسويقي املزيج يف عليها املتعارف العناصر األربعة على يعتمد املزيج التسويقي الزراعي

 :الزراعي، وتتمثل هذه العناصر يف  نتوجامل خلصوصية نظرا االختالفات

 ذات منتجات لتصنيع مدخالت أو النهائي، لالستهالك قابلة سلعة شكل يف ويكون :المنتج -

  .جتارية عالمة

 هيكل بسبب السوق، يف يتم املنتوجات سعر أن يفرتض عامة بصفة الزراعي االقتصاد يف: التسعير -

 تكن مل ان ضعيفة رقابة هلم )املزارعني ( املنتجني أن يعين مما مرتفع، الزراعي القطاع يف املنافسة

  .9ا�هزة املنتجات حالة يف عدا ما الزراعية، أسعار املنتجات حتديد يف منعدمة
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حني  يف البقوليات احلبوب  :مثل ا�هزة غري الزراعية املنتجات يف الرتويج أمهية تظهر ال  :الترويج -

 الزيوت التمور، الزهور،: مثل املعبئة واملنتجات  واملوصوفة ا�هزة اءالغذ عناصر حالة يف أمهيته تظهر

 .اخل...لألكل املخصصة

 البائعني وجتار ،) املزارعني (املنتجني قبل من الزراعية للمنتجات التوزيع وظيفة تؤدى :التوزيع -

 توزيع يعتمد ، كما التعاونيات :مثل املتخصصة التسويق مؤسسات إىل باإلضافة . التجزئة،

للمنتجات  بالنسبة وتكون مباشرة املستهلك إىل املزارع من منافذ، ثالث على الزراعية املنتجات

 يدفعها اليت األسعار وتكون املستهلك إىل مث التجزئة جتار مث اجلملة جتار إىل املزارع من الغذائية،

 املزارع ومن والتجزئة ةاجلمل جتار من كل يأخذها اليت الربح هوامش بسبب نسبيا املستهلك مرتفعة

 .املستهلك مث إىل املفرق جتار إىل

  :10يف تتمثل خمتلفة أخرى عناصر يضم بأنه الزراعي التسويقي للمزيج ينظر من وهناك

  والذي يزرع احلبوب أو اخلضار أو لفواكه؛ املزارع -

اختالف  مع مةمعدو  أو منخفضة متوسطة، عالية، تكون قد واليت للمزارع واحلالية السابقة اخلربات -

 ألخر؛ بلد من املزارع وعي تأثري

  ؛ للمزارع التعليمي املستوى -

  واإلنتاج فيها؛ واليت حتدد نوع الزراعة املمكنة  للزراعة املتاحة األرض نوع -

أمطار أو (وكذلك مدى صالحية وخصائص املياه  سقي إىل زراعتها املراد السلعة حتتاج وهل الري -

 ها؛وكمية الري وتكرار  )جوفية

 ذاك أو البلد هذا يف املوجود االعتدال أو الربودة أو احلرارة درجة حيث من استقراره ومدى املناخ -

 فيه؛ االستثمار املمكن الزراعية املنتجات نوعية حيدد ما وهو

 طبيعة البذور وأنواعها وأصنافها وأسعارها؛ -

 مستوى التكنولوجيا السائدة يف الزراعة؛  -

 .استخدام األمسدة يف الزراعة درجة فعالية الرقابة يف -
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  ماهية اقتصاد السوق االجتماعي: المحور الثاني

ينطلق اقتصاد السوق االجتماعي من اقتصاد السوق الرأمسايل، والذي سوف نوضح تعريفه 

  :وخصائصه يف األيت

  :تعريف ومبادئ اقتصاد السوق -أوال

 ألسواق الكامل والتحرير بالتكوين بطالسوق ترت اقتصاد بنظام العمل يف الفعلي االنطالق نقطة

 العمل بإلغاء وذلك العمالة سوق هو هذه الصيغة، حسب حتريره يتم سوق آخر وكان اإلنتاج، عوامل

 يصبح سبينهامالند ، إذ تسمية قانون أخذ والذي بقانون الفقراء املعروف بريطانيا يف املطبق بالقانون

 على حتسب كانت واليت هلم، املالية املساعدات تقدمي لدولةا بذلك وتوقف فقط، أجورهم يتلقون العمال

 يتم وهكذا، . االستهالكية  قدر�م أجل دعم من هلم وتقدم القمح، سعر أو اخلبز رغيف سعر أساس

 ليتحرر أساسا السوق تطور ألساسيات سلعة ختضع العمل ليصبح االجتماعي التضامن جانب ختطي

 يتحرر حيث الرأمسالية النظم تكتمل وبذلك العمل، وهو سوق أال اإلنتاج، لعوامل سوق آخر بذلك

  .�11ا اخلاصة هلا قوانينها ذا�ا، حد يف كهيئة السوق

لرغبات  وفقا أساسيا دورا فيه السوق يلعب الذي اإلقتصاد السوق على انه إقتصاد وميكن تعريف

  .فيه الفاعلني

 الرغبات من الضروري التقاء لكن حمدد، ايفجغر  مكان يف املتعاملون يلتقي أن الضروري من وليس

 خالل من اإلقتصادية الناس واألنشطة عمل بتنسيق تقوم مدروسة آلية هو فالسوق األسواق، لتتشكل

  .األسعار بذلك وتتحدد والطلب، العرض قوى تالقي

دية مكونا واقتصاد السوق هو النظام االقتصادي لليربالية الكالسيكية اليت تكون الليربالية االقتصا

أساسيا فيهان وفكرة االقتصاد احلر هو عدم تدخل الدولة يف األنشطة االقتصادية وترك السوق يضبط 

  .نفسه بنفسه

وتعتمد الليربالية باألساس على فكرة احلرية الفردية، وملعرفة فكرة االقتصاد احلر أو اقتصاد السوق 

حلرية يف أن يقوم بأي نشاط اقتصادي، أما تعريف له او  بشكل اجيايب، فسيكون التعريف هو أن الفرد حرا،

اقتصاد السوق بشكل سليب فهو أن على الدولة أال تقوم بأي نشاط اقتصاديي يستطيع فرد أو جمموعة من 

  . األفراد القيام به

 : 12وهي السوق القتصاد مبادئ مخسة األوريب اإلحتاد دول ولقد وضعت

 سوق؛ال قوانني يف احلكومات تدخل من احلد 1-
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 والطلب؛ العرض بقواعد االقتصادي سلوكها يف الشركات التزام 2-

 اإلنتاج؛ عوامل أساس على التسعري يف االعتماد 3-

 واإلغراق؛ الدعم عن بعيدة جتارية بيئة ضمن للعمل السعي 4-

  .للمنتجات الكامل التسعري أسلوب اعتماد 5-

  :نشأة ومفهوم اقتصاد السوق االجتماعي  -ثانيا

اد السوق االجتماعي هو أحد النماذج االقتصادية اليت سادت بعد احلرب العاملية الثانية اقتص

املعجزة «وانتشرت يف كثري من الدول األوربية، حيث ارتبط به النجاح االقتصادي الباهر يف أملانيا 

، ومن أسباب إيرهارت   ، وهذا النموذج اقرتحه األملانيان ألفريد رماك ولودفيغ»االقتصادية األملانية

 :13ظهوره

ذهنية التزام ومتسك ا�تمع األملاين بضرورة إحياء األمة األملانية من جديد بعد القضاء على النازية  -

اهلتلرية وتدمري البىن التحتية للمدن األملانية و�ب املصانع خبربائها وعلمائها من قبل االحتاد 

الصورة املأسوية تتطلب إشراك مجيع شرائح  السوفيايت والواليات املتحدة األمريكية، فكانت تلك

 .ا�تمع األملاين بعملية إعادة بناء أملانيا واالقتصاد األملاين

توخي االبتعاد عن ظهور االحتكارات الرأمسالية العمالقة كما هي حاصلة يف الواليات املتحدة  -

 .ية والعدالة االجتماعيةاألمريكية  واليت تسببت يف تعميق التفاوت الطبقي وانعدام حتقيق الرفاه

ولذلك فان اقتصاد السوق االجتماعي حسبما أراده أن يكون ارماك وايرهارت هو مزيج جزئي من 

والقطاع اخلاص الذي يلعب الدور الفاعل يف عجلة التنمية ) الرفاهية االجتماعية ( االقتصاد االشرتاكي 

رة اإلثراء االحتكاري على حساب الطبقات االقتصادية، مع امتالك الدولة حق التدخل ملنع بروز ظاه

  .الفقرية

وميكن القول إن اقتصاد السوق االجتماعي هو من حيث اجلوهر حماولة للجمع بني قوانني 

االقتصاد احلر كما عرفتها الرأمسالية وبني مبادئ تناقضها تتعلق باجلانب االجتماعي يف النظام االشرتاكي، 

اة وتكافؤ الفرص والضمانات الصحية والتعليمية املرتبة األوىل من سلم حيث حتتل مبادئ العدالة واملساو 

 .االهتمامات
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  :سمات اقتصاد السوق االجتماعي -ثالثا

يعارض االقتصاد املنظم حكوميا وسيطرة احلكومة على    من مسات اقتصاد السوق االجتماعي أنه

  .للدولة التدخل يف السوق واالقتصاد مطلقا وسائل اإلنتاج، كما يعارض الرأمسالية املطلقة اليت ال تسمح

تشجع احلكومة األشخاص على إنشاء مشروعات صغرية وتكون مبثابة شركة    ويف هذا النموذج

صغرية ميكن أن تنجح يف السوق فتكرب ويزداد عدد العاملني فيها، وذلك من خالل منح قروض صغرية أو 

هلم الدخول يف سوق املنافسة، ويساهم هذا النموذج يف متوسطة بفائدة قليلة حبيث تشجع األفراد وتتيح 

احلفاظ على السالم واألمن االجتماعي، حىت يف أحلك الظروف االقتصادية العصيبة، وهو أمر يتجلى يف 

ندرة الصراعات الطبقية بني العمال وأرباب العمل، ويتمثل يف الشراكة االجتماعية بني النقابات وأرباب 

 .14ؤسساتية إلدارة األزمات ضمن إطار قوانني العملالعمل، واآللية امل

ة منها ـوخاص، جتماعية الفقيرة والعاملة الخدمات األساسيةإلهذا النظام للفئات اكذلك يؤمن 

يم ـات التعلـوحاج، الصحة والتعليم والسكن وحاجات الشرب والتحكم بمياه الصرف الصحي

  .بوصفهم املستفيدينواطنين ـراد والمـألفلل توفريها وتسهي، جتماعية األساسيةإلااحلاجات و

يقوم اقتصاد السوق االجتماعي على إطالق حرية املنافسة ومراقبة تطور االحتكارات، وخلق حالة 

من تكافؤ الفرص بني اهليئات والفعاليات االقتصادية عرب استمرار دور الدولة يف مراقبة آليات السوق 

أدية مهمته مبا يف ذلك تسوية املشكالت االجتماعية وحتقيق والتدخل عندما يعجز االقتصاد احلر عن ت

 . مكاسب عيانية للطبقة العاملة

وإذ يسمي البعض هذا اخليار بالليربالية املنظمة وآخرون يرونه الرأمسالية امللطفة، يعتقد الكثريون أنه 

ر الدولة والقرار السياسي يف أشبه مبحاولة خلط طريق ثالثة بني الرأمسالية واالشرتاكية تتميز باستمرار حضو 

 .صياغة ومراقبة العالقة بني التنافس والتضامن وبني وحشية السوق والعدالة يف احلياة

  :التسويق الزراعي في ظل اقتصاد السوق االجتماعي: المحور الثالث

ة رغم أن اقتصاد السوق يفتح باب املنافسة وامللكية الزراعية اخلاصة، وتنويع املنتجات الزراعي

  :15وتوفرها يف كل وقت، إال انه يتميز مبجموعة من السلبيات يف ا�ال التسويقي الزراعي أمهها

التلوث البيين عند االستخدام املفرط لألمسدة واملبيدات إلنتاج املنتجات الزراعية كاخلضار  -

 .والفاكهة

تسويقية حمكومة العتبارات املبالغة يف املوارد املتاحة للزراعة �دف املنافسة خاصة يف بيئة زراعية  -

 .سياسية �دف السيطرة على اآلخرين أوال، أو �دف االعتماد على اإلسرتاد
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ال حيصل املنافسون غالبا يف جمال اإلنتاج والتسويق الزراعي على نفس نوعية وكمية املعلومات  -

 .اليت حيتاجو�ا الختاذ القرارات اإلنتاجية والتسويقية

 املنافسة احلرة إىل اإلفراط يف استخدام اآلالت، مما قد يؤدي إىل البطالةقد يؤدي اقتصاد السوق و  -

  .التضخم والكسادو 

وقبل ظهور اقتصاد السوق االجتماعي، كان يسود الزراعة الدولية منطان من السياسات التسويقية 

التسويق، والنوع  من مراحل مرحلة يف لألداء واملراقبة والتنفيذ األول يقوم فيه القطاع احلكومي بالتخطيط

 األسعار وحترير على السوق مبنية تسويقية سياسات انتهاج على الدول يقوم غالبية يف حاليا املعتمد الثاين

التسويق الداخلي واخلارجي للمنتجات  يف اخلاص للقطاع رئيسي دور وإعطاء التجارية القيود وإلغاء

ة، لكن وبعد ظهور اقتصاد السوق االجتماعي، ظهر االقتصادي احلرية الزراعية واملدخالت، وانتهاج سياسة

منط زراعي أخر يقوم على تدخل جزئي للدولة من اجل تنظيم النشاط الزراعي وتلبية رغبات أفراد ا�تمع، 

  :وميكن توضيح هذا التدخل يف

ختزين املنتجات الزراعية �دف تامني حاجة السكان وحتقيق األمن الغذائي، والتحكم يف العرض  -

 ألسعار؛وا

توفري البىن األساسية من وسائل نقل واتصاالت وسبل اتصال من اجل  تسهيل عملية تسويق  -

 املنتجات الزراعية؛

 التحكم يف توزيع املنتجات الزراعية عرب كامل األسواق املستهدفة؛  -

 تكفل الدولة بتسويق السلع الزراعية الرئيسية؛ -

 ني فيها؛تنظيم األسواق مبا يتوافق مع مصاحل املتعامل -

 حتفيز التصنيع الزراعي لبعض احملاصيل؛ -

 الرفع من نصيب املزارع من سعر املنتج من اجل تشجيعه على اإلنتاج؛ -

 .تشجيع القطاع اخلاص للقيام بدور رئيسي يف عملية التسويق  -

  : 16وميكن للدولة أيضا أن ال تتدخل يف اقتصاد السوق ولكن تساعد املزارعني يف

  من التجار املسوقني خارجيا والسيما إذا كانوا هم منتجون زراعيون دعم دخول املصدرين

  فعليون؛ 

توفري متطلبات اإلقراض بشروط سهلة جدا، وهنا جيب التأكيد على توسيع قاعدة اإلقراض   -

  بشروط ائتمانية ميسرة، مع زيادة حجم مبلغ اإلقراض وبفائدة ميسرة؛ 
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  األمراض واألوبئة اليت تصيب النبات واحليوان؛ استخدام الوسائل السلسة يف إجراء مكافحة 

  النشر اليومي واألسبوعي لتنبؤات املناخ والطقس وطرق املواصالت واالتصاالت؛  

  اإلقليمية إضافة إىل رصد األسعار واجتاها�ا و  حلركة األسواق احمللية) كالبورصة(الرصد اليومي

  وتذبذبات العرض والطلب املومسي؛

 قاييس بسالمة الغذاء، ووضعها حتت تصرف املهتمني بشؤون التجارة وضع املواصفات وامل

  والتصدير ومنافذ االسترياد احلدودية؛

  توفري البيئة املناسبة للمنافسة والشفافية وقواعد كسر االحتكار، وغري ذلك من األمور اليت من

عيني وكذا على شا�ا أن جتعل من طلب املستهلك احمللي واألجنيب ينعكس على املنتجني الزرا

  السماسرة والتجار؛

  إجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية اإلنتاجية وتقدمي اخلدمات يف ميادين املهنة الزراعية

  ؛)النباتية واحليوانية(املختلفة 

 نشر الزراعة احلديثة من خالل إرشاد زراعي متقدم وتدريب متواصل لإلطارات الزراعية.  

  ؛)املنتج واملسوق(الشراكة مع القطاع اخلاص 

 توزيع األدوار، حيث تتوىل الوزارة اجلوانب التنظيمية ال التدخل يف آلية السوق؛ 

 دعم الزراعة يف االتفاقيات الوطنية؛ 

 التزام احلكومة ممثلة بالوزارة بالبيئة التشريعية واإلدارية؛ 

  اعتماد مبدأ االعتماد على الذات؛ 

 القتصادية لنمو متوازنتأكيد األبعاد االجتماعية والبيئية وا.  

ومن خالل هذه السياسة الزراعية املبنية على املدى املتوسط والبعيد، تستطيع الدول الرأمسالية 

تطوير نشاطها التسويقي الزراعي وحتديثه، لتوفري قدر كاف ومعني من املنتجات الزراعية العالية اجلودة 

  .ألفراد ا�تمع خالل السنوات القادمة

  

  :الخاتمة

عد مسالة التسويق الزراعي من املسائل اهلامة وامللحة لتأثريها املباشر على املنتج والتاجر ت

واملستهلك،  ومجيع القرارات املتعلقة باإلنتاج تعتمد على التسويق والدراسات التسويقية اليت هي الدليل 

  .واملوجه للقرارات اإلنتاجية
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دأ باختالف نوع النظام االقتصادي السائد يف وخيتلف التسويق الزراعي من حيث التطبيق واملب

  :البلد، ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها

يعترب التسويق الزراعي فرع من فروع االقتصاد الزراعي، وميكن تعريفه على انه أداء كامل أنشطة  -

 هاج الزراعي إىل املستهلك؛املشروع اليت تتعلق بتدفق السلع الزراعية واخلدمات من مراكز االنت

إن التسويق الزراعي ال يقل أمهية عن النظام التسويق العام، بل يزيد عنه أمهية وذلك لنوعية التلف  -

 الذي تتعرض له املنتجات الزراعية؛

الوظائف  التسويقية التبادلية، : إىل ثالث جمموعات رئيسية هيتنقسم وظائف التسويق الزراعي  -

 ة الفيزيقيـة، والوظـائف التسـويقية التسـهيلية؛الوظـائف التسـويقي

 بعض مع التسويقي املزيج يف عليها املتعارف العناصر األربعة على املزيج التسويقي الزراعي يعتمد -

 الزراعي؛ املنتوج خلصوصية نظرا االختالفات

حلر كما إن اقتصاد السوق االجتماعي هو من حيث اجلوهر حماولة للجمع بني قوانني االقتصاد ا -

 عرفتها الرأمسالية وبني مبادئ تناقضها تتعلق باجلانب االجتماعي؛

بعد ظهور اقتصاد السوق االجتماعي، ظهر منط زراعي أخر يقوم على تدخل جزئي للدولة من اجل  -

تنظيم النشاط الزراعي وتلبية رغبات أفراد ا�تمع، ويكون هذا التدخل من خالل تكفل الدولة 

راعية الرئيسية، تكفل الدولة بتسويق السلع الزراعية الرئيسية، تنظيم األسواق مبا بتسويق السلع الز 

  .يتوافق مع مصاحل املتعاملني فيها، حتفيز التصنيع الزراعي لبعض احملاصيل

  :التوصيات

جيب اإلهتمام بعملية التسويق الزراعي وإتباع األساليب احلديثة يف التسويق وعلى أسس علمية  -

 .يادة القيمة املضافة للمنتج الزراعيحىت نستطيع ز 

 .تعزيز دور اإلرشاد التسويق الزراعي فيما يتعلق بتسويق املنتجات الزراعية -

الكايف إلقامة اقتصاد سوق اجتماعي، ومن اجل ذلك  ا�تمعي والدعم السياسية اإلرادة توفر -

 السوق لضبط عمل طينالو  االقتصاد قيادة يف املشاركة عن تعرب اليت السوق مؤسسات جيب بناء

 .الطفيلي والتحكم االحتكار عن بعيدا وتوجيهها

 .االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف جمال التسويق الزراعي واقتصاد السوق االجتماعي -
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  معوقات تطوير التسويق الزراعي في الجزائر
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  amel.rihani@univ-bouira.dz، )اجلزائر( البويرةجامعة  ،ريحاني امال

  )اجلزائر( البويرةجامعة ربوح منال، 

 14/03/2021: تار�خ�ال�شر

  : ملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على املفاهيم االساسية للتسويق الزراعي، وأمهيته إذ يعترب التسويق 

واملصانع يف العصر حاليا أحد االدوات املسامهة يف تطور وتقدم ا�تمعات لنشاط وجناح املزارع والشركات 

احلايل، ولقد تطرقنا اىل مفهوم الزراعة وأمهيتها يف تطوير التنمية االقتصادية وتوفري مناصب الشغل إىل غري 

ذلك، كما أننا سلطنا الضوء على التسويق الزراعي من خالل تعريفه، أمهيته ومزجيه التسويقي، فضال عن 

  .قات اليت يواجهها يف اجلزائراملشاكل املؤثرة على التسويق الزراعي واملعو 

  .التسويق، الزراعة، املنتج الزراعي، الرتويج الزراعي :الكلمات المفتاحية
Abstract:  

This research paper aims to identify the basic concepts of agricultural 
marketing and its importance, as marketing is currently considered one of 
the tools that contribute to the development and progress of societies to the 
activity and success of farms, companies and factories in the current era, 
and we have touched on the concept of agriculture and its importance in 
developing economic development and providing jobs, etc. We also shed 
light on agricultural marketing through its definition, its importance and 
marketing mix, as well as the problems affecting agricultural marketing and 
the obstacles it faces in Algeria. 
Key words: Marketing, Agriculture, Agricultural Product, Agricultural 

Promotion. 

  :مقدمة

يعترب القطاع الزراعي من القطاعات ذات االمهية الكبرية سواءا اقتصاديا أو إجتماعيا لالفراد، ومنه 

فاالهتمام �ذا القطاع ميكن الدولة من حتقيق االكتفاء الذايت وحىت التصدير للخارج  االمر الذي حيرر 
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من التبعة للبرتول، وهلذا تسعى الدول إىل تطوير هذا القطاع مبختلف الوسائل واآلليات، وتعد االقتصاد 

اجلزائر من بني الدول اليت تزخر بالثروات الطبيعية اليت يركز عليها النشاط الزراعي حيث متتلك اجلزائر 

 أن تسويق إال. سهول وهضاب وصحراء شاسعة أين أصبحت مركز للزراعة يف البيوت البالستكية

املنتجات الزراعية الزال يف تأخر كبري يف اجلزائر وهذه بسبب جمموعة من املعوقات اليت حتول دوردن تطور 

  .هذا القطاع يف اجلزائر

  :من خالل ماسبق ميكن ان نطرح االشكالية التايل

ما المقصود بالتسويق الزراعي؟وماهي المعوقات التي أدت إلى تخلف هذا القطاع في     

  جزائر؟ال

  :ومن أجل االملام باملوضوع قمنا بدراسة النقاط التالية

 مدخل للتسويق 

 ماهية الزراعة 

 التسويق الزراعي 

 املزيج التسويقي الزراعي 

 املشاكل واملعوقات اليت يواجهها التسويق الزراعي يف اجلزائر  

  مدخل للتسويق .1

حيدد مدى جناحها وبقائها يف يعد التسويق يف عرنا احلايل من أهم الوظائف يف املؤسسة حيث   

  السوق 

 تعريف التسويق : 

 من مصطلحني ومها ، وهي تتألفMarketingيرجع أصل كلمة التسويق إىل الكلمة االجنليزية 

market  واليت تعين السوق وing  واليت تعين داخل أو ضمن، وهي  كذلك كلمة مشتقة من الكلمة

، والذي يعين السوق، ومنه mercatusن املصلح الالتيين وتعين املتجر، وكذلك م  mercariالالتينية 

  1.ميكن القول أن مصطلح التسويق يعين تلك الوظائف واألعمال اليت تتم داخل أو ضمن السوق

                                                           
  .19ص ) 2018دار اخللدونية، :اجلزائر(أوكيل رابح، حواس مولود، التسويق وحتديات تسيري قنوات التوزيع   1
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عرف فيليب كوتلر التسويق على أنه عبارة عن وضعية فكرية وجمموعة من التقنيات تسمح للمنظمة 

فاظ �ا وتطويرها، كما عرفه كذلك بأنه نشاط األفراد املوجه بأن تستويل على األسواق خبلقها واالحت

  1.إلشباع احلاجات والرغبات من خالل عملية التبادل

على أنه ذلك النشاط الذي يعمل على تدفق   AMAولقد عرفته اجلمعية االمريكية للتسويق 

  2.رب التسويق نشاطا مؤسسياالسلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك، وأهم ما مييز هذا التعريف أنه يعت

نظام كلي متكامل تتفاعل فيه جمموعة من أنشطة " أن التسويق عبارة عن  ستانتون كما يرى

 3" .األعمال املرتابطة �دف ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات اليت تشبع احتياجات العمالء

العملية اليت توجد يف ا�تمع واليت " ق هو  يف حني يعترب أساتذة التسويق يف جامعة اوهايو أن التسوي

بواسطتها ميكن التنبؤ وزيادة وإشباع الطلب على السلع واخلدمات من خالل تقدمي وترويج وتبادل وتوزيع 

  4".السلع  واخلدمات

منظومة متكاملة من األنشطة اليت : ميثل Marketingميكن القول أن التسويق ومن خالل ماسبق 

لعاملني يف املؤسسة من أجل اكتشاف حاجات الزبائن، ومن مث العمل على ختطيط وتسعري يقوم �ا كافة ا

وترويج وتوزيع منتجات املؤسسة بالشكل األمثل الذي يسمح بتحقيق رضا املستهلك، وبالتايل حتقيق 

  .   أهداف املؤسسة

  أهمية التسويق  

ظمها السياسية بإدراك أمهية �تم معظم الدول بغض النظر عن درجات تقدمها االقتصادي أو ن

دراسة وتطبيق خمتلف املفاهيم التسويقية، ذلك ألن النمو اإلقتصادي يف الدول املتقدمة يعتمد على قدرة 

تلك الدول على تطوير أنظمة توزيع فعالة لتسويق ما لديها من مواد خام أو سلع نصف مصنعة أو سلع 

العموم تكتسب أنشطة التسويق أمهية معينة تتبع من تغطيتها وعلى . جاهزة يف أسواقها احمللية أو اخلارجية

  :5للعناصر التالية

                                                           
1 Kotler Philip,Dubois Bernard, Marketing Management( France : Nouveaux 

horizon,2edition,8oeme, 1994) p 06. 
  .51ص ) 2002دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان(تسويق اخلدمات  هاين حامد الضمور،  2

3 http://www.khemismiliana.com/forumdisplay.php?f=83&userid=80 consulté le 27-02-

2010. 
  .   15ص)  1998مؤسسة شباب اجلامعة ، : اإلسكندرية ( لتسويق عبد السالم أبو قحق ، أساسيات ا 4

  .76ص ) 2014مؤسسة شباب اجلامعة، : االسكندرية( عبد اهللا جوهر،  االدارة يف الشركات واملؤسسات   5
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وهنا تلعب الدراسات االقتصادية وأحباث التسويق واألسواق مكانا : دراسة كال من العرض والطلب -

هاما ملعرفة رغبات الزبائن املستهلكني وإنتاج وتصنيع ما يطلبونه ويرغبون بشرائه واقتنائه واحلصول 

 .يهعل

من وظائف التسويق النقل والتخزين واليت ختلق املنفعة املكانية والزمانية،  :التسويق يخلق المنافع -

 .والتمويل والشراء والبيع خيلق منفعة التملك، والتدرج واملعلومات التسويقية ختلق املنفعة الشكلية

ل والتخزين والنقل ويذكر التخصص هنا يف بروز منشأت وشركات متخصصة يف النق : دعم التخصص -

 .والدعاية واالعالن وتلك املساعدة يف التصنننيع والتغليف وغري ذلك

لقد أدى التطور يف املنتجات والبضائع املصنعة واملنتجة إىل  :تطور وإرتقاء مستوى المعيشة الحضاري -

ون خلوية رفع مستوى معيشة البشر ويربز ذلك من خالل اقتناء االجهزة التكنولوجية من أجهزة تيليف

 .وأجهزة كومبيوتر وحاسبات وأجهزة تصوير وال سيما من خالل البيع املباشر بالربيد واالنرتنت

 ماهية الزراعة .2

 تعريف الزراعة 

يعود أصل كلمة زراعة يف اللغة العربّية للفعل َزرَع؛ أي ألقى الِبذار يف األرض، مصطلح الزراعة     

تعين الزراعة أي زراعة  culturaأو االرض و عين الرتبة ت agriأو  agerمشتق من كلمتني التينيتني 

  . الرتبة

الزراعة هي علم تطبيقي يشمل مجيع جوانب إنتاج احملاصيل مبا يف ذلك البستنة وتربية املاشية     

 1.ومصايد األمساك والغابات ، إخل

عن طريق تربية الّنباتات عملّية إنتاج الغذاء، والعلف، واأللياف، والوقود (تُعرَّف الّزراعة بأّ�ا     

ترتبط الّزراعة بتطّور اجلنس البشرّي وَحتوُّله من حياة الّتنقل، واالعتماد على الّصيد، ومجع ). واحليوانات

من % 42الّنباتات الربيّة لتأمني غذائه إىل حياة االستقرار، وهي حالّيَا املهنة األكثر شيوعاَ؛ إذ ُتوّظف 

 .يف العامل العّمال

  .راعة بأ�ا فن وعلم وإقتصاد إلنتاج احملاصيل واملاشية أغراض اقتصاديةتعرف الز 

 أهمية الزراعة  

  1:للزراعة أمهية كبرية للمجتمع والفرد، نذكر منها

                                                           
1 wizardsolution.yolasite.com/resources/AGRON-4111.pdf , consulte le 10 - 02- 2020. 
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 من الدخل الوطين اخلام، وال تزال الزراعة توفر سبل العيش و الدعم %12تساهم الزراعة الكبرية ب

  .لعدد كبري من سكان البالد

 قطاع فرص العمل لعدد كبري من املواطنني يف الدولة حيث بلغت نسبة اليد العاملة يف يوفر هذا ال

 . من امجايل القوى العاملة %20حوايل 2016القطاع الزراعي سنة 

  املنسوجات ، (تشكل الزراعة عنصرا مهما يف التصدير وتوفر املواد اخلام لعدد كبري من الصناعات

 ).الدقيق ، منتجات األلبان احلرير ، السكر ، األرز ، مطاحن

  املناطق الريفية هي أكرب األسواق للسلع االستهالكية املنخفضة السعر واملتوسطة السعر ، مبا يف ذلك

 .السلع االستهالكية املعمرة واملدخرات احمللية الريفية وهي مصدر مهم لتعبئة املوارد

  ويف نفس الوقت ، األمن القومي  يعمل القطاع الزراعي كجدار يف احلفاظ على األمن الغذائي

 .كذلك

  تلعب القطاعات احلليفة مثل البستنة وتربية احليوانات ومنتجات األلبان ومصايد األمساك دورًا مهًما

 .يف حتسني األوضاع االقتصادية العامة والصحة والتغذية للجماهري الريفية

 ة واملتوازنة للزراعة والقطاعات للحفاظ على التوازن اإليكولوجي ، هناك حاجة للتنمية املستدام

  .املتحالفة معها

  التسويق الزراعي .3

 تعريف التسويق الزراعي : 

لقد وردت عدة تعاريف للتسويق الزراعي، وإن كانت يف جمملها تصب يف تعريف املفهوم العام 

  .للتسويق، مع إدخال خصوصية املنتوج الزراعي، وخصوصية السوق

طة بيع وشراء املنتجات الزراعية كمفهوم تقليدي، غري أن هذا املفهوم حيث يتضمن التسويق الزراعي أنش

فائض ووفرة يف املنتوج الزراعي، ارتفاع العمران وزيادة مستويات الدخل مما : تغري نتيجة عدة عوامل منها

                                                                                                                                                               
  :أنظر 1

wizardsolution.yolasite.com/resources/AGRON-4111.pdf   consulte le 10  - 02- 2020. 

http://aoad.org/ASSY37/StatBook37_Ch1_T3.htm 

http://aoad.org/ASSY37/StatBook37_Ch1_T6&T7.htm 
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ري ترتب عنه تغري يف شكل الطلب لتسويق اخلدمات، زيادة الرتابط يف األسواق العاملية، باإلضافة إىل تغ

  1.شكل ودرجة التدخل احلكومي يف النشا الزراعي

املشروع الزراعي ال يعتمد على نفسه ،  .التسويق الزراعي هو نظام معقد يتطلب التنظيم واإلدارة

تعتمد حقيقة وجودها  .لذلك هناك تبادل مستمر للموارد واملعلومات بينها وبني البيئة التسويقية احمليطة

ملواصلة عملها ، تضطر املؤسسة الزراعية ، من جهة ، إىل التكيف مع  .ري البيئةومزيد من البقاء على تأث

التغريات يف بيئة التسويق اخلارجية ، ومن ناحية أخرى للتأثري عليها بفضل قدرا�ا من خالل تطوير 

يتضمن نظام التسويق الزراعي جمموعة من أهم عالقات السوق وتدفق  .محالت تسويق زراعية خمتلفة

 2علومات اليت تربط املشروع الزراعي بأسواق منتجاتهامل

كما يعرف التسويق الزراعي على أنه  فرع تطبيقي من فروع االقتصاد الزراعي ، والذي يهتم باألنشطة 

ونظراً . التسويقية اليت جترى على املنتجات الزراعية منذ حلظة إنتاجها وحىت وصوهلا ملستهلكها النهائي

  .حيظى بأمهية كبرية جدا نتجات الزراعية فإن التسويق الزراعيللطبيعة اخلاصة للم

كما يعرف أيضا التسويق الزراعي بأنه إمجايل األنشطة والعمليات املرتبطة بتوصيل املنتجات الزراعية إىل 

حيث ميثل نظام مرن يهدف إىل . املستهلك الفجائي كعمليات إضافة منافع مكانية، زمنية وشكلية

لع الزراعية واخلدمات املرتبكة �ا من أماكن إنتاجها إىل أماكن استهالكها باألوضاع تسهيل تدفق الس

 3.واألسعار والنوعيات املناسبة واملقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية

ذلك النظام املرن اهلادف إىل تسهيل تدفق السلع الزراعية واخلدمات املرتبطة : كما يقصد بالتسويق الزراعي

أماكن إنتاجها إىل أماكن إستهالكها باالوضاع و االسعار والنوعيات املناسبة واملقبولة من كافة  �ا من

 4.أطراف العملية الزراعية

 

 

                                                           
لتجهيز وتصدير التمور بوالية بسكرة،  ا�لة   AGRODATدراسة حالة مؤسسة-نور الدين حامد وآخرون، التسويق الزراعي بني النظرية والتطبيق  1

  .32ص ) 2017، ديسمرب07عدد :اجلزائر( اجلزائرية للتنمية االقتصادية 
2 https://jgdb.com/business/marketing/types-of-marketing/what-is-agricultural-marketing  

CONSULTE LE 13-03-2020 
  .32نور الدين حامد وأخرون، مرجع سبق ذكره ص   3

 ، مأخوذة من املوقع االلكرتوين87التسويق الزراعي يف التنمية االقتصادية يف الدول العربية، الرائد العريب، العدد بن تفات عبد احلق، دور  4

Alhakawati.net.arabic. consulte le 13-03-2020. 
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 أهداف التسويق الزراعي 

يهدف التسويق الزراعي إىل حتقيق العديد من األهداف واليت تساهم يف حتقيق نظام تسويقي كفء يزيد 

شكل عام تتلخص أهم األهداف اليت تقوم �ا الدراسات التسويقية الزراعية فيما وب. من رفاهية ا�تمع كله

   1:يلي

  وضع النظام الذي يعمل على توزيع احملاصيل الزراعية وتسويقها وهي من أهم االسس اليت يبىن عليها

 .رخاء الزراعة وضمان االستقرار االقتصادي

   عية السيما إذا كانت التغذية وامللبس والسكن يف العمل على زيادة االستهالك من احملاصيل الزرا

  .اآلمة يف حالة غري كافية

  الوصول باإليراد أو الربح الزراعي إىل الدرجة القصوى، وهذا اهلدف يعد من أهم أغراض دراسة

   .التسويق الزراعي ألنه يزيد دخل املزارع

 حتسني الدخول الصافية للممزارعني. 

 أهمية التسويق الزراعي 

لى الرغم من االمهية الكبرية للتسويق الزراعي بالنسبة للمنتجني الزراعيني واملستهلكني وكذلك بالنسبة ع 

  2:لالقتصاد القومي ، إال أنه يكتسب أمهية خاصة يف حالة السلع الزراعية النباتية وذلك لألسباب التالية

 .لعرض هام جدااملنتجات الزارعية مومسية لذا فتنظيم ا  للحفاظ على مستوى أسعار -

 .صعوبة التنبؤ حبجم اإلنتاج املناسب الذى ال يؤثر على مستوى األسعار -

 .جيد املزارعون صعوبة ىف حتديد سعر املنتجات الزراعية وحتديد التكاليف خاصة صغار املزارعني -

مواسم السلع الزراعية غري متجانسة ومتباينة وتنتج ىف أماكن خمتلفة وبعيدة عن املستهلكني وتنتج ىف  -

 .خمتلفة

    المزيج التسويقي الزراعي .4

يعتمد املزيج التسويقي الزراعي على العناصر األربع املتفق عليها، وهناك من يضيف بعض العناصر 

 .األخرى

  

                                                           
1  http://hama-univ.edu.sy/newsites/agricultural/wp-content/uploads/2018/10/8.pdf, consulte le 12-

03-202. 
  .7ص ) 2010/2011وزارة الرتبية والتعليم، : مصر( وليد حيي سالم وأخرون، التسويق الزراعي    2
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 سياسة المنتج  

وتعىن هذه السياسة جبودة املنتج الزراعي ووظائفه، خواصه وفوائده إضافة إىل طريقة تغليفه 

  .وكذلك مستوى خدمة ما بعد البيع والضمانات اليت يقدمها

على عكس ما يشري إليه املفهوم الظاهري للتسويق الزراعي فإن هذا املصطلح ال يشري فقط إىل 

  .املنتجات النباتية بل يشمل احليوانية أيضا

 ومن النادر أن يالحظ التوازن يف اإلنتاج الزراعي مقابل احليواين إال يف البلدان الزراعية املشهورة يف 

 %45من اإلنتاج الزراعي الكلي، مقابل   %55العامل، ففي فرنسا تشكل املنتجات احليوانية فيها 

  .للفواكه واخلضروات واملنتجات الزراعية األخرى

ويفرتض بنا التعرف بدقة على ما تعنيه املنتجات الزراعية فباإلضافة إىل املنتجات احليوانية واخلضر 

نتجات اجلافة كالقمح والشعري واألرز والعدس وكذلك املنتجات الزراعية والفواكه، فهي تشمل كذلك امل

الصناعية كقصب السكر واملواد األولية إلنتاج الزيوت باختالف أشكاهلا كالزيتون وببذور القطن وزهرة 

الشمس، كذلك ما يستخلص يف صناعة اخلل مثال، وحىت منتج البطاطا مثال فإنه يدخل ضمن املنتجات 

وال ميكن اعتباره من صنف الفواكه واخلضروات وإمنا يعد من احملاصيل الزراعية وهناك منتجات  الزراعية

  1.أخرى كذلك مشا�ة هلذا املنتوج

 خصائص المنتج الزراعي 

  :أهم ما مييز املنتج الزراعي

ج، وهذا الذي يالحظ من املنتجات الزراعية التباين الواضح يف فرتات االنتا : التباين في فترات االنتاج

التباين يظهر أيضا يف الصنف الواحد من احملاصيل وذلك أن طول الفرتة وقصرها قد ينعكس بالسلب أو 

فاخلضروات متتاز دور�ا االنتاجية بكو�ا . االجياب على الفالح نفسه أو على اجلهة املسوقة للمحصول

االستفادة من احملصول أو جمموعة  فصلية  على أقل تقديروهذه الفرتة القصرية نسبيا قد متكن الفالح من

احملاصيل هذه يف حتقيق إيراد سريع نسبيا، على االكتفاء باالنتاج الفصلي وعند غالبية الفالحني ال يعد 

ظاهرة سليمة أمام اإلمكانات املتاحة يف الزراعة، كإستخدام الزراعة املغطاة يف زراعة حماصيل ربيعية وصيفية 

  2.وهنا تظهر أمهية التخزين يف تسويق املنتجات الزراعية يف موسم اخلريف أو الشتاء،

                                                           
: بسكرة(دراسة واقع تسويق التمور يف اجلزائر- ت اجلزائرية خارج احملروقاتسليمان دحو، التسويق الدويل للمنتوج الزراعي كأداة لتنمية الصادرا  1

  .164ص) 2016-2015جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، 
  .39 ص )2001 والتوزيع، للنشر حامد دار: عمان(الزراعي التسويق مبادئ جي، الديوه سعيد أيب  2
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  :تباين المخرجات الزراعية في دول العالم

متتاز املخرجات الزراعية للدول املتقدمة بالزيادة املنتظمة ومن سنة إىل أخرى وبنسب تفوق الزيادة 

راعية يف الدول النامية يف عدد السكان أو الطلب، على اجلانب األخر املالحظ أن إنتاج املنتجات الز 

والفقرية ال يتزايد بنسب تعادل نسب زيادة السكان فيها، وقد يكون السبب الكامن وراء هذا االختالف 

أن الدول املتقدمة تستخدم تكنولوجيا زراعية متقدمة ومتطورة باستمرار، بينما الدول النامية والفقرية ال 

ي يعادل الزيادة السكانية الكبرية، األمر الذي يؤدي سلبا على تستطيع تطوير إنتاجها الزراعي إىل احلد الذ

  .مستوى املعيشة السائدة فيها والذي يتطور من سيء إىل أسوأ

  :التركيز الجغرافي إلنتاج بعض المنتوجات الزراعية

وكندا بالنسبة للقمح، ) الواليات املتحدة األمريكية(وخاصة احملاصيل احلقلية كالقمح، القطن أالرز

إال . وغريها.. القطن بالنسبة ملصر، واألرز بالنسبة للفيتنام، والنب بالنسبة للربازيل، والشاي بالنسبة للصنيو 

أن هناك بعض التغيريات يف جمال الرتكيز اجلغرايف لبعض املنتجات الزراعية من وقت ألخر، وبناءا عليه يتم 

اجلغرايف والتغريات اليت تعدل خاصية الرتكيز اجلغرايف تعديل نظام التسويق واألنشطة املرتبطة به وفقا للرتكيز 

  1.إلنتاج بعض السلع الزراعية وخاصة األساسية منها

من خصائص املنتجات الزراعية أ�ا متتاز بسرعة تلفها وسرعة تأثرها حىت بدرجات احلرارة : سريعة التلف 

وحتفظ قيمتها الغذائية من التلف  االعتيادية مما يتطلب نقها وختزينها وفق إجراءات وترتيبات تصون

والعطب، وختتلف قدرة املنتج الزراعي على املقاومة من منتج إىل أخر فمثال احملاصيل البستانية فهي حتتاج 

إىل ضرورة البيع السريع واحلفظ أو التصنيع وعلى العكس فإن القمح والشعري والعدس تقاوم أكثر من 

  .�ا حتتاج إىل محاية وختزين بعد حصادهااخلضروات واحملاصيل البستانية إال أ

 التسعير: 

يعترب السعر عنصرا مهما من عناصر املزيج التسويقي، وهو ميثل قيمة ما يدفع لشراء منتج وتتميز  

  :أسعار السلع الزراعية خبصائص ختتلف عن السلع االقتصادية االخرى منها

 تتعرض االسعار للتذبذب لتغري ظروف االنتاج الطبيعي . 

 ضعف مرونة الطلب السعرية. 

                                                           
  .54ص) 2000دار وائل للنشر، : االردن(حممد عبيدات، التسويق الزراعي   1
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  ضعف العالقة بني السلع الزراعية وحجم املنتج لتعذر استجابة العرض لتغريات السعر قصرية

 .األمد

ويعد السعر املتعادل . حتدد أسعار السوق من تفاعل العرض والطلب للوصول إىل السعر املتعادل

السوق الذي تتساوى فيه قوة العرض مع قوة الطلب، وأما السعر الذي حيدد يف املزادات العلنية، فهو  سعر

مثال واضح لتفاعل العرض والطلب وحتديد السعر، وتتوقف طريقة حتديد األسعار يف األسواق على وجود 

فضالً عن ذلك، فإن . ضةالبائعني واملشرتين يف السوق من حيث العدد وحجم التعامل ونوعية السلع املعرو 

أسعار املنتجات الزراعية يف السوق تتأثر باألساليب والقواعد والسياسات اليت تتبعها املؤسسات يف البيع 

وتعّد السياسة السعرية . يتصل بتحديد األسعار أو بكمية املنتجات أو باملفاضلة بني السلع والشراء وما

واجتماعية، أل�ا تعتمد على وضع الربامج التسويقية اليت تسعى لتسويق املنتجات الزراعية سياسة اقتصادية 

لتحقيق هدف معني يف مدة زمنية معينة، فقد تستهدف رفع أسعار املنتجات الزراعية أو ختفيضها أو 

ويف الواقع فإن من . ختفيض التكاليف التسويقية أو رفع الكفاءة التسويقية أو زيادة دخل املنتج الزراعي

كما أن لكل مشروع زراعي . لسياسة السعرية هو زيادة الدخل القومي من القطاع الزراعيأهم أهداف ا

سياسة اقتصادية تسويقية تعتمد على الرقابة املستمرة لإلدارة واملراجعة الدائمة للكميات املنتجة يف ضوء 

 1.تغريات الطلب واألسعار

 فاملواد املركزية، األسواق إىل وصوهلا بعد عيةالزرا املنتجات توزيع فيها يتم اليت املرحلة هي :التوزيع 

، البائعني، جتار التجزئة )املزارعني(األولية، وتؤدى وظيفة التوزيع للمنتجات الزراعية من قبل املنتجني 

 واجلملة ، باالضفة إىل مؤسسات التسويق املتخصصة مثل التعاونيات

 هو ما منها و )مباشرة املستهلك اىل تجاملن من( بسيط هو ما منها التوزيع وقنوات مسالك تتعدد

 إىل منه و التجزئة تاجر إىل ومنه اجلملة تاجر إىل ومنه احمللي التاجر اىل املنتج من( التعقيد شديد

 مبزايا يقتنع أن جيب عميال التسويقية القناة يف فرد كل ويعترب املنتج، طبيعة على ذلك ويتوقف )املستهلك

  :2وميكن تلخيص قنوات التوزيع يف. النهائي املستهلك أن يقنع ميكنه حىت املنتج

                                                           
1 http://ag-eco.blogspot.com/p/blog-page.html consulte le 15-02-2020. 

  .119ص) 2011- 2010عليم، وزارة الرتبية الت: مصر(وليد حيي سالم، التسويق الزراعي   2
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  .119ص) 2011-2010وزارة الرتبية التعليم، : مصر( التسويق الزراعي وليد حيي سالم، :املصدر

 -ماركت سوبر- املنتج (من يهو  كفاءة أكثر تسويقية قناة انتشرت األخرية العشر السنوات يف

 التسويقية الكفاءة زيادة إىل– كبري بشكل أدى الذي ركتما السوبر انتشار بسبب ذلك و  )مستهلك

  .النهائي املنتج أسعار خفض إىل يؤدي مما ميكن ما اقل التسويقي املسلك جعل خالل من

 واملستهلك، وال تظهر أمهية الرتويج يف  ,يعترب الرتويج هو اجلسر الذي يربط بني السلع :الترويج

إخل بالرغم من أنه توجد بعض االشهارات ..حلبوب والبقوليات املنتجات الزراعية غري ا�هزة مثل ا

حيث أ�ا تقدم جمموعة من اإلعالنات مدفوعة األجر يف ، Garedoللبقوليات كبقوليات قاريدوا 

القنوات التلفيزيونة وهذا الن هذه البقول تتميز بأ�ا معبئة، لكن على العموم فإن احلبوب والبقوليات 

رتويج الن املستهلك حيتاجها يف غذائه اليومي ويبحث عنها ملا هلا من فوائد ليس يف حاجة أصال لل

أمهية الرتويج تتزايد وتظهر يف حالة األغذية ا�هزة  كما نالحظ أن. صحية

، واملنتجات املعبئة مثل الزهور والتمور، الزيوت املخصصة  brandedfoodواملوصوفة

  .إخل....لالكل

  

 الطرق أهم تلخيص ميكن ولكن الرتويج طرق تتعدد: راعية والغذائيةطرق الترويج للمنتجات الز 

  :يلي فيما الرتوجيية

 املنتج عن املختصرة الوقت نفس ويف املفيدة املعلومات مجيع توفر من املسوق يتأكد أن جيب :المنشورات

 .املنشوارت هذه وأهم فيها،

 بروشوارت 
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   إخبارية رسائل  

  إعالنية نشرات 

 ملصقات  

 الترويجية األنشطة

 املشروبات شركات االغذية أو مصانع بعض رعاية ذلك عمى مثال حلدث، أو لنشاط الرمسية الرعاية 

 . القدم كرة ملباريات الغازية

 اجتماعية أنشطة يف املشاركة . 

 األجنبية يف األسواق الغذائية للمنتجات الرتويج يف خاصة جدا هام( املعارض يف  االشرتاك(. 

 املزرعة او املصنع اسم حتمل ميدالية أو إقليم ثلم جمانية هدايا. 

 جمانية وعينات كوبونات . 

 اإلعالنات.    *. املؤمترات يف املشاركة *    باملنتجات التعريف بغرض فعلية مسابقات 

 مباشر اإلمييل*.      .جملة أو جريدة يف اإلعالن 

 تاحلافال على اإلعالنات أو اإلعالن لوحات مثل خارجية إعالنات 

 تلفازي أو إذاعي إعالن. 

 المشاكل والمعوقات التي يواجهها التسويق الزراعي في الجزائر .5

من   %20حيتوي العامل العريب على أراضي زراعية كبرية إال أن املستخدم منها للزراعة ال يتجاوز 

ه يستخدم يف كل أراضيه الزراعية، إن النظام التسويقي الزراعي املستخدم يف لدول العربية بدائي، حيث أن

قطر على حدة، وحىت يتم تطبيق نظام تسويقي زراعي فعال وشامل فإنه جيب أخذه على مستوى العامل 

العريب ككل لكل سلعة، وبالتايل يتم تربير تكلفة خمتلف عناصر النظام التسويقي املراد من نقل وتأمني 

  1:عامل العريب ما يليومن صفات النظام التسويقي الزراعي يف ال.إخل..ودراسات وختزين

  عدم القدرة على الرتكيز فيه لتشتت االسرتاتيجيات يف األقطار أو عدم وجودها يف معظم األقطار

 .العربية

                                                           
1 https://www.researchgate.net/publication/325922721_altswyq_alzray  CONSULTE LE 

12 -àé 6 - 2020 . 
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  عدم القدرة على شراء واستخدام التكنولوجيا الزراعية اليت تؤدي إىل زيادة االنتاج، الن البلد الواحد

 .ال ميكنه توفري آفة األموال الالزمة هلا

 دمات املرافقة للتسويق الزراعي يف العامل العريب هي غري مكتملة أو غري حديثة ألن التكاليف اخل

البشرية واملالية كبرية، وبالتايل ال يستطيع كل قطر مبفرده حتمل نتائجها وتكاليفها االقتصادية 

 .واإلدارية

  ا على االستثمارات مما ينعكس سلب %10إن حجم التبادل الزراعي يف الوطن العريب ال يتجاوز

 .الزراعية

  ال يوجد لدى العديد من الدول العربية نظام تسويقي زراعي فعال لتصريف منتجا�ا الزراعية املتوفرة

 .مما يزيد من املشكلة الزراعية يف الوطن العريب

  1: ومن املشاكل اليت يعاين منها التسويق الزراعي  

  اعية من أكثر املهمات صعوبة اليت يعرتض هلا االقتصاديني أصبح دراسة وحتليل املشاكل التسويقية الزر

  .العاملني يف الزراعة

  تتطلب علوم التسويق الزراعي اإلملام باملعلومات الكافية واملعرفة الواسعة يف االقتصاد الزراعي والعلوم

  . األخرى مثل الرياضيات واإلحصاء وغريها من العلم

  اعي الرئيسية هي دراسة ومعرفة املنتجات املرغوبة عند املستهلكني من املشاكل اليت تواجه التسويق الزر

  .وكيفية تسويقها بشكل مميز جيذب املستهلك

  دراسة األسعار للمنتجات املوجودة يف السوق من حيث القدرة الشرائية للمستهلك تعترب من املشاكل

  . املهمة أيضاً 

 سعار جيدة تتناسب مع اجلهد والوقت والتكلفة كيفية إيصال املنتج بالسعر املناسب إىل األسواق وبأ

لتناسب الدخل وزيادته أيضًا تعد مشكلة يف التسويق أل�ا حتتاج إىل تنظيم وتنسيق وختطيط بشكل 

  .مميز وواضح

                                                           
  :أنظر  1

http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle  .Consulte le 12-2-2020. 

  .268،269سليمان دحو، مرجع سبق ذكره،ص

  .طارق فيصل التميمي، مرجع سبق ذكره
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  من املشاكل اليت تواجه التسويق الزراعي هي عدم القدرة على ختفيض التكاليف التسويقية إىل أدىن

  .املستويات لتحقيق الربح

  عدم وجود إجناز كايف عند مرحلة التسليم يف البضائع وعدم وجود دقة يف املواعيد لتصنيع واإلنتاج

 .بسبب تدخل املواسم يف التسويق الزراعي يعترب مشكلة كبرية

 عدم وجود نقابة للمزارعني، وبالتايل ال يستطيعون السيطرة أو فرض األسعار املناسبة هلم. 

 ل برامج إنتاجهم مبا يتناسب مع تغري أذواق املستهلكني يف وقت قصري، ال يستطيع املزارعني تعدي

 .خصوصا بنوع البذار أو كميات املياه اليت حيتاجو�ا

  عدم القدرة على اختيار أفضل املوردين لألمسدة والبذور مبا يتناسب مع حاجا�م وذلك لضعف

 .املعرفة التسويقية والزراعية

 لقرارات املتعلقة بتحديد السعر أو وقت معني للبيععدم قدرة املزارع على اختاذ ا. 

 عدم وجود خمازن مناسبة لالحتفاظ باملنتوجات حلني بيعها. 

  تسيطر  جيعلها مما للتخزين واملادية املالية إمكانيات على تتوفر معينة فئة طرف من اإلنتاج احتكار

 .من الفالح واملستهلك األسواق وتفرض األسعار اليت تريد ومنه تؤثر بالسلب على كل على

 مما يكون وتقليدية بدائية مازالت النقل وسائل أن الزراعي، إال التسويق الوظائف أهم من النقل يعترب 

 (قيمتها االقتصادية، أو )مثال الشوائب مبختلف التلوث خالل من (الغذائية القيمة على سلبية آثار له

 )املستهلك على السعر ارتفاع إىل يؤدي مما التكلفة ارتفاع

 التعاون بني وروح التنسيق غياب خالل من واضح املصدرين، وهذا بني ما تسويقية إسرتاتيجية غياب 

  .الغالب يف املصلحي العشوائي التنافس من حالة ووجود املواصفات، توحيد أجل من املصانع

  :خاتمة

نه أمهية وذلك نظرا إن التسويق الزراعي ال يقل أمهية عن النظام التسويقي العام، بل يزيد ع  

خلصائص الزراعة خاصة خاصية التلف الذي تتعرض له املنتجات الزراعية لذلك جيب العناية بإعدادها 

وجتهيزها وختزينها يف الوقت املناسب والظروف املالئمة وذلك لتسهيل عملية إيصاهلا للمستهلك، وتعزيز 

ملنتجات، كما أنه جيب على السلطات املعنية أن دور االرشاد التسويقي الزراعي فيما يتعلق بتسويق هذه ا

  .تعمل على تفعيل دور التسويق الزراعية وهذا عن طريق حماولة إزالة املعوقات اليت تواجهه يف اجلزائر
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  الفالحيالفالحي  عرض جتارب ناجحة يف جمال القطاععرض جتارب ناجحة يف جمال القطاع: : السابعالسابعاحملور احملور 

  553333    --  552233  ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

    ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

دراسة  -أثر برامج استصالح األراضي الفالحية على تطور اإلنتاج الزراعي في منطقة وادي سوف  

  .2017-2007خالل الفترة  تحليلية

   bs.fatimaelzahara@gmail.com ،)اجلزائر(، تبسة، جامعة فاطمة الزهراء بن صغير

،  ي، القطب اجلامعي القليعةاملدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيق، زعموم صبرينة

statistique91@gmail.com  

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

برامج استصالح األراضي الفالحية على تطور  �دف هذه الورقة البحثية إىل الوقوف على أمهية

، 2017-2007عرض حتليلي خالل الفرتة  اإلنتاج الزراعي يف منطقة وادي سوف من خالل

مستعرضني أهم برامج استصالح  األراضي الفالحية يف املنطقة مستخلصني يف األخري اآلثار املرتتبة عنه و 

املتمثلة يف تطور اإلنتاج الزراعي للمنطقة يف خمتلف احملاصيل الزراعية خاصة البطاطا مما جعل منطقة واد 

  .سوف قطبا فالحيا بامتياز

  .استصالح األراضي الفالحية، واد سوف، اإلنتاج الزراعي :المفتاحية الكلمات

Abstract:  
This research paper aims to identify the importance of agricultural 

land reclamation programs on the development of agricultural production in 
the oued Souf region through an analytical presentation during the period 
2007-2017, reviewing the most important agricultural land reclamation 
programs in the region, extracting in the last the implications resulting from 
the development of agricultural production The region has various 
agricultural crops, especially potatoes, which made the Oued Souf region an 
excellent pole. 
Key words :Agricultural land reclamation, oued souf, agricultural 
production. 

  :مقدمة 

يعترب القطاع الفالحي يف اجلزائر قطاعا حساسا نظرا للدور الذي يلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية 

كذلك االستغالل األمثل لإلمكانيات الطبيعية . االقتصادي و االجتماعي و تنمية املناطق الريفية و التطور
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ءات والقرارات القانونية من أجل تنمية املناطق لذا انتهجت الدولة اجلزائرية العديد من اإلجرا  و البشرية ،

الريفية ودعم املناطق النائية لتعزيز الفالحة نظرا ألمهيتها االقتصادية و من أجل ضمان األمن الغذائي، 

إصالحات جذرية أدخلتها الدولة اجلزائرية على القطاع الزراعي سنة "بداية بالثورة الزراعية و اليت تتمثل يف 

ومن بني  ،1"�دف النهوض بالقطاع وحتقيق االكتفاء الذايت –األرض ملن خيدمها  –ار حتت شع 1972

حيازة امللكية العقارية الفالحية كربنامج الربامج اليت اختذ�ا الدولة على عاتقها برامج االستصالح الفالحي  

  .عن طريق االستصالح و برنامج االمتياز الفالحي و الدعم الفالحي

االستصالح الفالحي منذ  استفادت والية وادي سوف من برامج اجلنوب وكباقي واليات 

احملاصيل الزراعية اليت أدت مبسامهات  حيث أن هذا النشاط الفالحي أحدثا تغيريا إجيابيا يف  ،م1983

البطاطس، القمح، الشعري، (ثرية مكنت الدولة من تغطية حاجيات اجلزائريني يف بعض املزروعات 

فالحيا، من خالل حتقيقها خالل املواسم الفالحية األخرية إنتاجا كبريا من  أصبحت قطبا، وقد )الطماطم

  .2احملاصيل

أثر برامج استصالح األراضي ما هو  : انطالقا مما سبق ذكره ميكن طرح اإلشكالية التالية

  .الفالحية على تطور اإلنتاج الزراعي في منطقة وادي سوف ؟

   : املطروحة  ميكن تقسيم البحث إىل أربع حماور أساسيةولإلجابة على إشكالية البحث 

 املوقع اجلغرايف ملنطقة سوف-1

 الطبيعة املناخية ونوعية الرتبة لوالية وادي سوف-2

 برامج االستصالح الزراعي يف إقليم وادي سوف-3

 تطور النشاط الفالحي يف والية وادي سوف -4

يف جنوب . 3طقة سوف يف اجلنوب الشرقي اجلزائريتقع سوف يف من :الموقع الجغرافي لمنطقة سوف

حوض الشطوط وشرق تقرت وواد ريغ ، وهي تكل كتلة ضخمة من الكثبان الرملية متتد أكثر بعيدا جدا 

، وحيد 4باجلنوب يف ا�ال الشايع املمتد ما بني ورقلة وغدامس ويطلق عليه العرب اسم صحراء العرق

وسيدي حممد بن موسى والفيض والزرايب وامليته وبودخان، ومن  وادي سوف من الشمال بسكرة واحلوش



دراسة حتليلية خالل دراسة حتليلية خالل   --دي سوف دي سوف أثر برامج استصالح األراضي الفالحية على تطور اإلنتاج الزراعي يف منطقة واأثر برامج استصالح األراضي الفالحية على تطور اإلنتاج الزراعي يف منطقة وا  

  ..20172017--20072007الفرتة الفرتة 

525 

جهة الشرق نقرين فركان ونفطة ونفزاوة ومن اجلنوب واحات طرابلس وغدامس اللييب وغربا تقرت ومتاسني 

 .5وورقلة

، )تونس(كلم غرب قابس   350كلم جنوب شرق العاصمة و  500مدينة وادي سوف تقع على بعد 

، حيث تتميز بوجود رمال متجاورة تصل 2كلم   44.580.80لرملية على املساحة ترتبع هذه املنطقة ا

  6م أحيانا يف االرتفاع 100حىت 

دائرة كما  12م، حتت مستوى سطح البحر، وتشمل  20منطقة الوادي سوف تقع على ارتفاع متوسط بـ

 : ميثل لنا الشكل التايل

  وائر الحكومية التي تشملهاالحدود الجغرافية لوالية الوادي وأهم الد: 01شكل 

 
  .2019دار الثقافة لوالية الوادي، : املصدر

يسود املناخ اجلاف منطقة الوادي سوف ، : الطبيعة المناخية ونوعية التربة لوالية الوادي وسوف- 2

وما يزيد قسوة ... وذلك نتيجة للعديد من العوامل كاملوقع اجلغرايف واالرتفاع على مستوى سطح البحر

اخ األشعة الشمسية الشديدة اليت ترسلها الشمس خالل اجلو الصايف عدمي الغيوم الذي يسود املنطقة،  املن

كما تزداد شدة احلرارة حتت تأثري اإلشعاعات واالنعكاسات اليت تنتج عن الرمال  احلارة، وهذا تتميز 

ن ساعات النهار مرتفعة سوف مبدى حراري واسع، فليايل الشتاء باردة يتكون خالهلا السقيع بينما تكو 

  .7مم يف السنة 100احلرارة، كما تتميز بقلة تساقط األمطار حيث  ال تتعدى 
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) الطمي( من حبيبات الطني والسلت  %20أما تربة سوف فهي من نوع تربة رملية، حتتوي على 

إىل أن  كما أ�ا تفتقر من العناصر املعدنية، هذا باإلضافة. أو أكثر من حبيبات الرمل %80وعلى 

قدر�ا على االحتفاظ �ذه العناصر ضعيفة جدا، لذلك فإن هذه األراضي ماهي إال هيكل لتثبيت النبات 

وال تفي باحتياجاته من العناصر الغذائية، لذا ال تنمو فيها سوى النباتات املتأقلمة مع هذه الظروف، 

رار زراعتها تتحول إىل أراضي وهذه األراضي ال تصبح صاحلة للزراعة إال عند استصالحها مع استم

  8منتجة

عرفت والية وادي سوف عدة مشايع :برامج االستصالح الزراعي في إقليم وادي سوف- 3

مبشاريع حيازة امللكية العقارية عن طريق االستصالح، مث  1983استصالحيه فالحية، ابتداء من سنة 

ية الفالحية، ومن بني أهم املشاريع الفالحية االمتياز الفالحي وأخري الدعم الفالحي يف إطار الوطين للتنم

  : 9اليت حازت عليها الوالية يف إطار هذه املخططات جند األيت

 1983صدر هذا القانون يف سنة : حيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالح-1- 3

إطار حيازة امللكية وينص على أن لكل فرد لديه رغبة العمل يف ا�ال الفالحي، ميلك قطعة أرض يف 

بلدية من هذا  18بلدية مكونة إلقليم الوالية  30العقارية عن طريق االستصالح، وقد استفاد من أصل 

هـ استفادة منها حوايل 13852قدر إمحايل املساحة املوزعة بـ 01املشروع، فحسب معطيات اجلدول رقم 

مستفيد وأقل  731هـ على 2842فالح، وأكرب مساحة وزعت يف بلدية حاسي خليفة بـ  3135

للفرد يف بلدية /هـ1.94وقدر متوسط نصيب املستفيدين ما بني  41هـ على 19.6مساحة وزعت 

  .للفرد يف بلدية الواد/ه7.9تغزوت و
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  المساحة الموزعة في إطار عملية حيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالح): 01(جدول رقم 

  )للفرد/ه(متوسط نصيب المستفيدين   عدد المستفيدين   المساحة  البلدية 

  3.81  181  691  الرباح 

  2.26  84  190  النخلة 

  3.12  54  19.6  العقلة

  2.21  41  91  البياضة 

  5.16  451  2329  قمار 

  2.61  72  188  ورماس 

  1.94  34  66  تغزوت

  2.30  324  747  الدبلية

  2.30  324  865  رقيبة 

  3.95  102  403  حساين عبد الكرمي 

  3.88  731  2842  حاسي خليفة

  5.04  137  691  الطريفاوي

  4.36  193  842  املقرن

  4.70  158  743  سيدي عون

  7.90  100  1305  الواد

  2.52  129  326  كوينني

  3.26  56  183  اميه ونسة

  5.14  74  381  واد العلندة

  3.78  3135  13852  ا�موع

اجلزائر، جملة –الحيات اجلماعات احمللية يف اجلزائر الدينامكية الفالحية يف اقليم وادي سوف زهري صيفي، االستثمار يف ص: املصدر 

  57، ص 2015سطيف، اجلزائر ، -الفالحة، جامعة فرحات عباس

، ينص على متليك األراضي عن طريق 1989صدر هذا القانون يف سنة : االمتياز الفالحي -2- 3

دمة األرض واالستصالح الفالحي ، وينص كذلك هذا القانون على االمتياز الفالحي يف إطار مشاريع خ

من تكاليف املشروع ومتنح هذه املشاريع خاصة للشباب البطال وتساهم يف  %70ان الدولة تتكفل بـ 

مستفيد  237هـ على 980تسيريها العامة لالمتيازات الفالحي، وعلى مستوى والية واد سوف مت توزيع 

 50مستفيد إىل  25خيتلف حجم االستفادة من بلدية ألخرى وتراوحت مابني بلديات و  6مقسمة على 

تعترب بلدية الواد من أكثر املستفدين من هذا الربامج  02مستفيد،فمن خالل ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

مستفدين لتلها فيما بعد كل من بلدية  50ه وبلغ عدد املستفدين فيها إىل  200حيث مت حيزا�ا على 
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ومن جهة فإن . مستفيد  40ه بـ160ة وسيي مروان حبياز�ما على نفس املساحة واملقدرة بـالنخل

  .سنة من اخلدمة 25األراضي املوزعة يف هذا املشروع ميكن للفالح متلكها بعد مرور 

  برنامج العامة لالمتياز الفالحي لوالية الواد): 02(جدول رقم 

  فيدينعدد المست  المساحة ه  اسم المحيط  البلدية 

  40  160  صحن العلوشة  النخلة 

  40  160  صحن احللفاء  سيدي مروان

  50  200  وزينت  الوادي

  25  100  نعيمة  كوينني

  25  100  شوشة احلمراء  ورماس

  25  100  العراعري  البياضة

  32  160  الصحن األسود  طريفاوى

  237  980  07  ا�موع

اجلزائر، جملة –اجلماعات احمللية يف اجلزائر الدينامكية الفالحية يف اقليم وادي سوف زهري صيفي، االستثمار يف صالحيات :املصدر

  57، ص2015سطيف، اجلزائر ، -الفالحة، جامعة فرحات عباس

، حيث ميكن ألي فالح أن 08/07/2000تأسس هذا القانون  يف  :برنامج الدعم الفالحي-3- 3

شروعه املدعم من طرف الصندوق الوطين للضبط يستفيد من قطعة أرض ويستصلحها، ويقيم عليها م

إىل  40حميط ترتاوح مساحة كل حميط ما بني  11والتنمية الفالحية، ويف إطار هذا القانون مت استصالح 

بلدية وقد مت جتهيز حميطني ومل تنطلق األعمال �ما،  11مستفيد ينتمون إىل  300ه، وزعت على 100

  ).03(كما يوضحه لنا اجلدول رقم . نته األشغال �م بينما بقيت احمليطات األخرى مل ت
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  برنامج التنمية الفالحية من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية): 03(جدول رقم 

  عدد المستفيدين  )ه(المساحة   اسم المحيط  البلدية 

  24  50  الصحن األسود  طريفاوي

  24  50  شوشة حلمادي  حاسي خليفة 

  24  50  امبق  النخلة

  20  40  التزايكة  البياضة

  24  100  الفولية شرقا  قمار

  24  50  العرق الشرقي   كوينني

  24  48  الزملة  واد العنلدة

  20  40  الشوشة احلمراء  ورماس 

  20  40  الفولية غربا  الرقيبة

  24  48  شوشة النعجة  سيدي عون

  20  40  بقوزة  تغزوت

11  456  300  

ار يف صالحيات اجلماعات احمللية يف اجلزائر الدينامكية الفالحية يف اقليم زهري صيفي، االستثم: املصدر

  58، ص2015سطيف، اجلزائر ، -اجلزائر، جملة الفالحة، جامعة فرحات عباس–وادي سوف 

  : تطور النشاط الفالحي في والية الوادي سوف - 4

  توزيع األراضي الفالحية في وادي سوف 1- 4

:2015-2007اضي الفالحية لوالية وادي سوف خالل الفترة توزيع األر ): 04(جدول رقم   

  المجموع   أراضي غير منتجة  مراعي   أشجار مثمرة   الكروم  أراضي في الراحة  المحاصيل العشبية   األراضي 

  2015  2007  2015  2007  2015  2000  2015  2007  2015  2007  2015  2007  2015  2007  السنة

  40511  37141  215  291  8170  1854  46539  14641  المساحة ه
144418

0  

14441

81  
93769  65819  1591876  

16054

35  

  100  100  4.1  5.9  90  90.7  2.5  2.3  0.0  0.0  0.5  0.1  2.9  0.9 %النسبة 

  CDARS-- ،2018-من إعداد الباحثني باالعتماد على االحصائيات احملافظة التنمية الفالحية يف املناطق الصحراوية بورقلة: املصدر

- 2007اجلدول أعاله  تطور توزيع األراضي الفالحية لوالية الوادي سوف خالل الفرتة يوضح 

وصلت خالل  %6.14، حيث نالحظ هناك تطور يف جمموع األراضي الفالحية إذ بزيادة قرها 2015

ويرجع السبب يف هذه الزيادة إىل زيادة املساحات الفالحية  أراضي غري  1605435إىل 2015عام 

ه باإلضافة إىل هذا جند زيادة أيضا كل من احملاصيل العشبية 8170ه  وأراضي يف  راحة65819منتجة
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ه وقد ظلت املراعي تتصدر  40511ه واألشجار املثمرة بـ  46539بالدرجة األوىل واليت وصلت إل 

ه وهي تساهم بنسبة 1444181إىل  2015الصدارة األوىل حيث زادت بكمية طفيفة  خالل عام 

ايل املساحة الزراعية ، وتعود هذه املساحة الكبرية املخصصة للمراعي نتيجة لرتبية املواشي من إمج  90%

  .اليت ميارسه سكان املنطقة بكثرة

شهدت والية الوادي سوف تطورا ملحوظا يف اإلنتاج : تطور اإلنتاج الفالحي في الوادي سوف -2- 4

 :الفالحي كما يوضحه لنا الشكل أدناه

 .2017- 2007طور اإلنتاج الفالحي في والية الوادي سوف خالل الفترة ت): 02(شكل رقم 

  الوحدة قنطار 

  

  
 .CDARS - ،2018-من إعداد الباحثني باالعتماد على االحصائيات احملافظة التنمية الفالحية يف املناطق الصحراوية بورقلة: المصدر

ى إقليم وادي سوف، مما يدل من خالل الشكل أعاله نالحظ تنوع احملاصيل الزراعية على مستو 

هذا على مدى إمكانية تطوير أي نوع من املزروعات يف هذه املنطقة، وهذا ما أثبتته فعال اإلحصائيات 

السنوات األخرية إذ جند والية الوادي سوف تصنف من بني أحسن األقطاب الفالحية على مستوى 

اطا،  وهذا ما نالحظه يف الشكل أعاله  الوطين، حيث أصبحت من بني الواليات املصدرة ملنتوج البط

قنطار، أما يف  11530000مدى تطور إنتاج البطاطا حيث تصدرت املرتبة األوىل بإنتاجية تقدر بـ 

بعدما كان يقدر  2017قنطار خالل عام  2624400املرتبة الثانية جند إنتاج التمور والذي وصل إىل 

ارسة فالحة النخيل  من أقدم النشاطات الفالحية على قنطارـ و يعد إنتاج التمور أو مم 1503460بـ 
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مستوى والية وادي سوف، حيث تتميز واحات النخيل بإنتاج البعلي الذي يعدا أفضل أنواع التمور دقلة 

وهو منط زراعي، أما يف املرتبة الثالثة جند احملاصيل حقلية ) منخفض أراضي(نور وهو الذي ينتج بالغوط 

قنطار ، يف حني مل  4601000إخل بإنتاجية قدرت بـ ... الطماطم والبصل والفلفل  واملتمثلة يف زراعة

تستثين الفالحة يف املنطقة تطوير كذلك كل من حماصيل الفالحية واألعالف الصناعية واحلبوب، ويعود 

هذا التطور يف املنتوج الفالحي إىل حسن استغالل إمكانيات املنطقة وقرب املياه من سطح وتسميد 

كل هذا جعل واليات الوادي . 10على مساحة نصف هكتار  mini-pivotالرمال واستعمال تقنية 

سوف تتصدر القائمة األولية يف منتوج الفالحي ويعود هذا إىل اقبال العديد من الشباب إىل عامل 

ت املتاحة االستثمار الفالحي وخلق استثمارات بإمكانيا�م الذاتية إىل جانب استحداث مجلة من اإلجراءا

  .الذي جعلت منها قطبا فالحيا بامتياز

  

   الخاتمة

أن برامج االستصالح الزراعي يف إقليم وادي  من خالل حتليل ومناقشة نتائج دراستنا تبني لنا

إىل قطب فالحي فعال يف اخلريطة اإلنتاجية على مستوى اجلزائر، و ذلك نظرا حولت هذه املنطقة  سوف

اصيل الفالحية كمحاصيل التمور و احمل زة نوعية يف إنتاج خمتلف احملاصيل الزراعيةملا حققته الزراعة من قف

واألعالف الصناعية واحلبوب، و احملاصيل احلقلية واملتمثلة يف زراعة الطماطم والبصل والفلفل، كما أ�ا 

مقدمة الواليات املنتجة احتلت املرتبة األوىل وطنيا يف إنتاج البطاطا بنوعيها املومسي وغري املومسي متصدرتا 

هلذا الصنف من اخلضر، و ذلك راجع إىل ا�هودات الكبرية اليت قامت �ا احلكومة جنبا إىل جنب مع 

  .فالحي املنطقة

  :وفيما يلي مجلة من التوصيات تساهم يف تطوير اإلنتاج الزراعي

 ة و الصناعة و هذا يف ظل توسيع االستثمارات األجنبية ليشمل القطاع الفالحي على غرار قطاع الطاق

أراضي خامة غري مستغلة خاصة يف الصحراء و ما فيها من مياه جوفية قادرة على تطوير إنتاج  وجود
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سنوات و اآلن نقوم بتصديرها و تعترب  5غرار إنتاج البطاطس الذي كنا نقوم باستريادها قبل  احلبوب على

 .وفقا لشركة اإلماراتية اليت قامت بتصديرهاسوف من أحسن منتجات البطاطس يف العامل  بطاطس واد

 و توفري الطاقة الكهربائية واملسالك الفالحية  منح مساحات زراعية إضافية للمستثمرين الستغالهلا. 

 تبين سياسة حكيمة يف جمال الري، فبدون ماء لن تكون هناك زيادة يف اإلنتاج. 

  تابعة املستثمرةتوفري قروض مالية للمستثمر، مع تكوين جلان رمسية مل. 

 احملصول إعطاء ضمانات من طرف الدولة للمستثمر حني حيدث تكدس لإلنتاج واخنفاض سعر. 
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إشارة لتجارب  -التوجه نحو اإلستثمار في القطاع الفالحي كآلية للتنويع اإلقتصادي في الجزائر 

   - عالمية رائدة

  fadila.boutora@gmail.com ،)اجلزائر( ،تبسةجامعة ، ضيلة بوطورةف

 louafiallaeddine95@gmail.com ،)اجلزائر(، تبسةجامعة ، عالء الدين الوافي

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

�دف هذه الدراسة إىل معرفة الدور الفعال لإلستثمار الزراعي يف دعم سياسة التنويع اإلقتصادي 

ر، وكذلك معرفة واقع بعض التجارب العاملية الرائدة يف ا�ال الفالحي، وبينت هذه الدراسة أن باجلزائ

اإلستثمار الزراعي يلعب دورا حموريا يف دعم التوجه حنو سياسة التنويع اإلقتصادي من خالل العمل على 

وقد توصلت الدراسة إىل أن حتقيق اإلكتفاء الذايت وتقليص الواردات ورفع الصادرات وبناء إقتصاد متنوع، 

الواليات املتحدة األمريكية تعرف  حتسينات كبرية يف التكنولوجيا الزراعية، وتتمثل زيادة إستخدام أجهزة 

الكمبيوتر واآلالت األكثر تطورا والرتبة العلمية وحتليل احملاصيل، كما زادت اهلندسة الوراثية للبذور من غلة 

 املنتجني األكثر إنتاجية يف العامل، وإن منوذج اإلنتاج الذي يتطور يف احملاصيل وهذا ما جعلها من بني

، والذي يسمح بإستخدام املناطق الزراعية "النظم املتكاملة"الربازيل ينبغي أن يسود يف املستقبل وهو منوذج 

بشكل مكثف على مدار السنة، وإن من أهم عوامل النجاح يف التجربة الصينية حرصها على تذليل 

لعقبات أمام املستثمرين وهذا ما ساعد على زيادة اإلنتاجية للدولة يف جمال املشروعات الزراعية، ويف ا

األخري أوصت الدراسة بضرورة تبين التكنولوجيا احلديثة نظرا ملا هلا من آثار إجيابية كتخفيض التكاليف 

حي لإلستفادة من جتربتها بالرتكيز والوقت، وضرورة عقد إتفاقيات مع الدول الرائدة يف جمال القطاع الفال

  . على أهم النقاط األساسية

  .اإلستثمار الزراعي، التنويع اإلقتصادي، جتارب عاملية رائدة يف ا�ال الفالحي :الكلمات المفتاحية

abstract:  
This study aims to know the effective role of agricultural investment 

in supporting the policy of economic diversification in Algeria, as well as 
the reality of some of the world's leading agricultural experiences, and this 
study showed that agricultural investment plays a central role in supporting 
the trend towards economic diversification policy from While working to 
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achieve self-sufficiency, reducing imports, raising exports and building a 
diversified economy, the study found that the United States of America 
knows significant improvements in agricultural technology, namely the 
increased use of computers, more sophisticated machines and scientific 
soils. Crop analysis, the genetic engineering of seeds has increased crop 
yields, making it one of the most productive producers in the world, and the 
production model that is developing in Brazil should prevail in the future, 
the 'integrated systems' model, which allows intensive use of agricultural 
areas on Throughout the year, one of the most important factors of success 
in the Chinese experience is its keenness to overcome obstacles for 
investors and this helped to increase the productivity of the state in the field 
of agricultural projects, and in the end the study recommended the need to 
adopt Modern technology due to its positive effects such as reducing costs 
and time, and the need to conclude agreements with leading countries in the 
field of agriculture to benefit from its experience by focusing on the most 
important points. 
 Keywords: Agricultural investment, economic diversification, leading 
global agricultural experiences. 

  :مقدمة 

يعترب القطاع الفالحي من أبرز القطاعات اإلقتصادية يف اهليكل اإلقتصـادي ملعظـم دول العـامل، وهـذا   

للدور الفعال الذي يلعبه يف حتقيق التنمية اإلقتصادية إذ ميكن له أن يصـبح مـوردا لـرؤوس األمـوال الضـرورية 

الــذايت وكــذلك مــن حيــث مســامهته يف  لتحقيــق النمــو اإلقتصــادي مــن خــالل العمــل علــى حتقيــق اإلكتفــاء

حتقيق التنمية الفالحية، وإذ يعد اإلستثمار الزراعي احملرك الرئيسي الدافع للتنمية الفالحية حيث يسـعى إىل 

تقلـــيص الفجـــوة بـــني اإلنتـــاج واإلســـتهالك ورفـــع كفـــاءة إســـتغالل املـــوارد املتاحـــة، كمـــا أنـــه يـــؤدي إىل إقامـــة 

إلنتاجيــة البشــرية ممـــا يــؤدي إىل زيــادة معــدالت النمــو يف الــدخل وزيـــادة مشــروعات جديــدة تنمــي القــدرة ا

إذ أصبح التوجه إىل التنويع اإلقتصادي ضرورة حتميـة يكفـل حتسـني أداء اإلقتصـاد ويعـزز إسـتقراره . اإلنتاج

وتوازنه ويضمن إستدامته، واألهم من ذلك حيقق اإلنتقال من إقتصاد منكشف كليا على أسعار الـنفط إىل 

  .إقتصاد موجه حنو النمو ومتنوع

فيما يتمثل دور اإلستثمار  :من خالل ما سبق تربز معامل اإلشكالية هلذه الدراسة كاآليت: إلشكاليةا -1

الزراعي في دعم سياسة التنويع اإلقتصادي بالجزائر؟ وما واقع التجارب العالمية الرائدة في المجـال 

 الفالحي؟



  فضيلة بوطورة، عالء الدين الوايففضيلة بوطورة، عالء الدين الوايف  
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ية البالغة للدراسة إنطالقا من أمهية اإلستثمار الزراعي نظرا للمكانـة اهلانـة تكمن األمه: أهمية الدراسة -2

اهلامة والبارزة اليت حيتلها يف كربى دول العـامل، وأمهيـة الرتكيـز أكثـر عليـه مـن قبـل احلكومـة مـن خـالل الـدور 

  .الفعال الذي يلعبه يف حتقيق اإلكتفاء الذايت وتقليص حجم الواردات ورفع حجم الصادرات

 :ميكن إجياز األهداف اجلوهرية هلذه الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة -3

 التعرف على مفاهيم نظرية حول اإلستثمار الزراعي والتنويع اإلقتصادي؛ -

 . التعرف على واقع جتارب عاملية ناجحة يف ا�ال الفالحي -

التحليلي لتوضيح وتفسري خمتلف مت اإلعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي :  منهج الدراسة - 4

املفاهيم النظرية اليت ختص مفهوم اإلستثمار الزراعي والتنويع اإلقتصادي، وكذلك  توضيح أهم النقاط 

  . األساسية اليت ركزت عليها التجارب الناجحة يف ا�ال الفالحي

 :لتاليةميكن معاجلة اإلشكالية يف هذه الدراسة من خالل احملاور ا: محاور الدراسة -5

 اإلستثمار الزراعي والتنويع اإلقتصادي وواقعه يف اجلزائر؛ -

  .جتارب عاملية رائدة يف ا�ال الفالحي -

  اإلستثمار الزراعي والتنويع اإلقتصادي وواقعه في الجزائر: المحور األول

الزراعيــة إســتخدام عوامــل اإلنتــاج "يعــرف اإلســتثمار الزراعــي علــى أنــه : تعريــف اإلســتثمار الزراعــي: أوال

املتوافرة من األرض والعمل ورأس املـال، وتشـغيلها بقصـد إنتـاج منتجـات زراعيـة لسـد حاجـات املسـتهلكني 

، وكمــا يعــرف  1"واحلصــول علــى أفضــل النتــائج املمكنــة والــيت ختتلــف بــإختالف النظــام اإلقتصــادي الســائد

تثمار علــى مســتوى اإلقتصــاد أحــد أنــواع اإلســتثمارات املنتجــة ويأخــذ نفــس مفهــوم اإلســ"كــذلك علــى أنــه 

الكلي، والذي يتمثل يف ختلي املستثمر عن رأس املال بشـكله النقـدي وإسـتبداله بأصـول وسـلع إنتاجيـة مـع 

  .2"حتمل ما يرتتب عن ذلك من خماطر

   3:تتمثل أهم خصائص اإلستثمار الزراعي فيما يلي: خصائص اإلستثمار الزراعي: ثانيا

 قدي يف الزراعة يكون ملرة واحدة أي عند بيع احملصول فقط؛التدفق الن: الدورة المالية -

وهو ما خيل بعمل املصارف والبنوك من : إختالف السنة المالية في الزراعة عن السنة المالية العادية -

 وجهة النظر احملاسبية وإعداد امليزانيات وتوقيت العوائد؛

وختصــيب األرض يف ســنة أخــرى، مــن أجــل  إذ أن الزراعــة تســتوجب اإلنتــاج يف ســنة، :الــدورة الزراعيــة -

 متكني الرتبة من اإلسرتاحة وإستعادة قو�ا؛
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 إن دخول العوامل الطبيعية كمقيدات للتنبؤ يصعب التنبؤ مبستقبل اإلستثمار؛: المخاطرة -

إمكانــات التكيــف لإلســتثمار الزراعــي أكــرب منهــا يف اإلســتثمار الصــناعي إلخــتالف درجــات : التكيــف -

 درجات صالحيتها للري؛خصوبة األرض و 

إن التجــــارب العلميــــة ونتـــــائج البحــــوث القليلـــــة األثــــر يف الزراعـــــة إلحتياجا�ــــا إىل وقـــــت طويــــل نســـــبيا  -

  لفعاليتها؛

  صعوبة تقييم اإلستثمار الزراعي من وجهة النظر احملاسبية إلستعمال احلسابات املختلطة؛ -

يوفرهـــا القطـــاع مقارنـــة مـــع القطاعـــات وهـــذا بســـبب قلـــة الضـــمانات الـــيت : إشـــكالية التمويـــل الزراعـــي -

 األخرى؛

تتصــف بإتســاع نســبة رأس املــال الثابــت الــالزم للعمليــة اإلنتاجيــة،  :ضــخامة نســبة رأس المــال الثابــت -

وعلى األخص عند مقارنتها بغريها من الصـناعات األخـرى، وقـد قـدر الـبعض قيمـة األرض واملبـاين ومـا �ـا 

 .من رأس املال الزراعي %75ملنشآت الثابتة بنحو من حتسينات رأمسالية وغري ذلك من ا

  4:تتمثل أهم العناصر املكونة لإلستثمار الزراعي فيما يلي: العناصر المكونة لإلستثمار الزراعي :ثالثا

تعترب املزرعـة مـن بـني أهـم العناصـر األساسـية الـيت يقـوم عليهـا اإلسـتثمار الزراعـي مـن خـالل : المزرعة - 1

بإنتـاج السـلع الزراعيــة، كمـا ميكـن أن نقــول علـى أ�ـا وحــدة إقتصـادية هلـا تكــاليف  نشـاطها وهـي الـيت تقــوم

 .تتمثل يف توفري عناصر اإلنتاج كما هلا عوائد وعادة ما تقيم على أساس املدة الزمنية لرأس املال املزروع

ارد املاليـة يعرف املشروع الزراعي على أنه نشاط إقتصادي يقوم على إنفاق املو : المشروعات الزراعية - 2

يف جمـــال زراعـــي �ـــدف احلصـــول علـــى عوائـــد، لـــذا جيـــب تـــوفر يف املشـــروع الزراعـــي جمموعـــة مـــن الوظـــائف 

 .للوصول إىل األهداف والتخطيط للمشروع، التنظيم، والتمويل، وآخر مرحلة هي التنفيذ واملتابعة

ية اليت ميلكها حائز واحد، يقصد باحليازة الزراعية هي كل مساحة من األرض الزراع: الحيازة الزراعية - 3

 .وتعد مجيع األراضي اليت يديرها احلائز، حيازة زراعية واحدة مهما تعددت قطعها

هو من بني أهم العناصر ألنه هو الذي يتوىل إدارة املزرعة، وكذلك هو الشخص الذي يقوم : المزارع - 4

 .م مبختلف األنشطة الزراعية واإلداريةبرسم اخلطة اإلنتاجية ويراقب تنفيذ العمليات الزراعية املختلفة ويقو 

  مفهوم التنويع اإلقتصادي  :رابعا

تقليــل اإلعتمـاد علــى املـورد الوحيــد "يعــرف التنويـع اإلقتصـادي علــى أنـه  :تعريـف التنويــع اإلقتصـادي - 1

وطـين واإلنتقال إىل مرحلة متتني القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية، وهو ما يعـين بنـاء إقتصـاد 
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العمليـة الـيت تشـري إىل إعتمـاد "، كمـا يعـرف علـى أنـه 5"سليم يتجه حنـو اإلكتفـاء الـذايت يف أكثـر مـن قطـاع

جمموعـــة متزايـــدة تتشـــارك يف تكـــوين النـــاتج، والتنويـــع ميكـــن أن يشـــار فيـــه إىل تنويـــع مصـــادر النـــاتج احمللـــي 

ويــع األســواق كاألســواق الداخليــة أو أســواق اإلمجــايل، أو تنويــع مصــادر اإليــرادات يف املوازنــة العامــة، أو تن

 .6"الصادرات

 7:ميكن إجياز األمهية البالغة للتنويع اإلقتصادي فيما يلي :أهمية التنويع اإلقتصادي - 2

ـــع اإلقتصـــادي بالنســـبة للنمـــو اإلقتصـــادي -1- 2 ـــة التنوي تقليـــل املخـــاطر :  وتتمثـــل فيمـــا يلـــي :أهمي

يص املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا اهليكــل اإلنتــاجي؛ تقلــيص اإلســتثمارية مــن خــالل زيــادة معــدالت النمــو؛ تقلــ

املخــاطر املؤديـــة إىل إخنفــاض حصـــيلة الصــادرات؛ توطيـــد درجـــة التكامــل بـــني القطاعــات اإلنتاجيـــة؛ توليـــد 

 .الفرص الوظيفية وزيادة القيمة املضافة

كن أن تنشـأ هناك العديد من املنافع اليت مي: أهمية التنويع اإلقتصادي في اإلقتصادات النفطية -2- 2

ـــر تنوعـــا، أمههـــا أن يصـــبح اإلقتصـــاد أقـــل تعرضـــا للصـــدمات اخلارجيـــة، وزيـــادة حتقيـــق  عـــن اإلقتصـــاد األكث

هـذه ...املكاسب التجاريـة، حتقيـق أعلـى معـدالت اإلنتـاج الرأمسـايل، ويسـاعد أكثـر علـى التكامـل اإلقليمـي

 .دية وإجتماعيةاملنافع باإلضافة إىل اإلرادة الفعالة ميكن أن حتقق تنمية إقتصا

وسيؤدي خفض اإلعتماد على النفط إىل رفع منو اإلنتاجية، وتعزيز النمو املمكن، واحلد مـن تقلـب النـاتج، 

ويعتــرب حتســني البنيــة التحتيــة والبيئــة األمنيــة ومنــاخ األعمــال متطلبــات حيويــة لتنويــع اإلقتصــاد، أمــا بالنســبة 

  :ا من اجلوانب التاليةلإلعتماد املفرط على النفط فيمكن أن ننظر إليه

إعتبار إستخراج النفط نوعا من إستنزاف خمزون رأس املال، بينمـا يعتمـد تنويـع القاعـدة اإلقتصـادية علـى  -

إجيــاد دخــول متدفقــة ومــوارد متجــددة؛ وإتصــاف الــنفط بكونــه مــورد طبيعــي ناضــب، وبالتــايل فــال بــد مــن 

 التنمية املستدامة؛اإلعتماد على مصادر إقتصادية بديلة غري ناضبة لتحقيق 

عدم إستقرار أسعار النفط وتذبـذب الطلـب العـاملي منـه تـؤدي إىل تقلبـات مهمـة يف حصـيلة الصـادرات  -

 النفطية، واإليرادات احلكومية، واإلنفاق العام، ومن مث مستوى ومنو الناتج احمللي اإلمجايل؛

النفطية، واإلستقرار ف مسـتويات إعاقة تقلبات مستويات الدخل القومي النامجة من تذبذب اإليرادات  -

اإلســـتثمار، وفـــرص العمـــل، ومـــن مث تنفيـــذ خطـــط التنميـــة اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة الـــيت حتتـــاج إىل ثبـــات 

 .وإستقرار املصادر التمويلية
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يهــدف التنويــع اإلقتصــادي بشــكل رئيســي بإعتبــاره عمليــة تدرجييــة : أهــداف التنويــع اإلقتصــادي -3- 2

ل على احلد من اإلعتماد على قطاع البرتول وعائداته عـن طريـق تطـوير إقتصـاد تراكمية لتنويع مصادر الدخ

  8:مستقل عن البرتول، حيث ميكن حصر أهدافه عموما يف النقاط التالية

 توسع فرص وآفاق كل من اإلستثمار احمللي واإلستثمار األجنيب املباشر؛ -

زيـادة الشـركاء التجـاريني وتوسـيع آفـاق و صـادي؛تقوية الروابط اإلقتصادية وبالتايل حتقيـق اإلسـتقرار اإلقت -

تنويــــع العوائــــد املاليــــة وتوســــيعها وزيــــادة القيمــــة املضــــافة يف قطاعــــات اإلقتصــــاد الــــوطين  األســــواق الدوليــــة؛

 املختلفة؛

 خلق صناعة تصديرية تسهم يف تقوية الروابط األمامية واخللفية للصناعات القائمة؛ -

 .طنية بغية تسريع عملية النمو اإلقتصاديتوفري بعض فرص العمل للعمالة الو  -

ختتلف آليات جناح التنويع اإلقتصادي من : شروط وفرص نجاح إستراتيجية التنويع اإلقتصادي: خامسا

إقتصاد آلخر، وذلك تبعا للتوجهـات اإليدولوجيـة، مسـتوى التقـدم اإلقتصـادي واإلجتمـاعي، باإلضـافة إىل 

الداخليــة واخلارجيــة، وبالتــايل فــإن تبــين بعــض اآلليــات أو إصــالح طبيعــة الظــروف والتحــوالت اإلقتصــادية 

القائم منها، يكون إنطالقا من حقيقة مفادها أن النماذج اإلقتصادية السابقة قـد أكـدت فعاليتهـا وكفاء�ـا 

يف حتقيق النمو والتنمية اإلقتصادية، وذلك من خـالل إجنـاح إسـرتاتيجية التنويـع اإلقتصـادي �ـا، خاصـة إذا 

  9:وفرت هلا اإلمكانيات واملقومات األساسية، ومن بني تلك اآلليات نذكر ما يليت

إعـــادة اإلعتبـــار للـــدور التنمـــوي للدولـــة، والـــذي يأخـــذ شـــكل اإلرشـــاد اإلســـرتاتيجي يف توجيـــه عمليـــات  -

 التنمية املستمرة، وإحداث تغريات كبرية يف البيئة اإلقتصادية والرتكيبة القطاعية لإلقتصاد؛

علـــى إحـــداث درجـــة أكـــرب مـــن التفاعـــل بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص، ويف جمـــاالت ونشـــاطات العمـــل  -

عديدة ومتنوعة، األمر الذي يقود إىل تعظيم العالقة بني املكونات اإلقتصادية التقنية واملؤسسية، الـيت تـربط 

ســواء علــى الصــعيد  بــني أجــزاء اإلقتصــاد الــوطين؛ واإلســتمرار يف تبــين وإنتهــاج بــرامج اإلصــالح اإلقتصــادي

املايل أو النقدي أو التجارة اخلارجية أو تعزيز آلية السـوق إنطالقـا مـن تفعيـل عمليـة اخلوصصـة، والـيت تعتـرب 

آلية وحمرك أساسي من شأنه دفع عملية التنويع اإلقتصـادي، حيـث تزيـد مسـامهة القطاعـات اإلقتصـادية يف 

جــارة وأســعار الصــرف إىل رفــع حصــيلة اإليــرادات بــالعمالت توليــد النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ويــؤدي حتريــر الت

األجنبية مبا ينعكس على زيادة إيرادات الدولة والناتج احمللي اإلمجايل، والـذي يعتـرب مؤشـرا جيـدا علـى جنـاح 

 عملية تنويع الصادرات واليت تعترب جزءا رئيسيا من التنويع اإلقتصادي؛
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ـــــات التنويـــــع ضـــــرورة التوســـــيع يف حجـــــم اإلســـــتثمارات األج - ـــــث تعتـــــرب مـــــن أهـــــم آلي نبيـــــة املباشـــــرة، حي

اإلقتصــادي، وأن جنــاح هــذا األخــري ســيتوقف علــى مــدى تــدفق اإلســتثمارات األجنبيــة الــيت تتطلــب اإللتــزام 

خبطـــة طويلـــة املـــدى لتحســـني منـــاخ اإلســـتثمار خاصـــة يف ظـــل التطـــورات اإلقتصـــادية العامليـــة ومســـتجدا�ا  

ملية وحترير اخلـدمات املاليـة، حيـث تتطلـب هـذه التطـورات واملسـتجدات إرسـاء كالعوملة ومنظمة التجارة العا

بيئــة جديــدة لإلســتثمار مــع ضــرورة وضــع خطــط إلعــادة النظــر بالتشــريعات واللــوائح الســارية املفعــول منــذ 

 طويلة، كما أن هناك حاجة جلذب اإلستثمارات وتوزيعها على القطاعات اإلقتصادية اإلنتاجية؛

ودعـــم الصـــناعات الصـــغرية واملتوســـطة، حيـــث تلعـــب هـــذه األخـــرية دورا كبـــريا يف جتهيـــز خلـــق وتطـــوير  -

املنشـآت الكبـرية بــاملواد نصـف املصــنعة، وتسـاهم هـذه الصــناعات يف الوصـول باإلســتثمار إىل كافـة املنــاطق 

ون حجـم واملواقع، كما تعد هـذه الصـناعات أكثـر إلتصـاقا باألسـواق احملليـة لتصـريف منتجا�ـا، وعنـدما يكـ

الطلــب علــى ســلعة مــا حمــدود فــإن اإلنتــاج الصــغري احلجــم يعتــرب بــديال مفضــال لإلســترياد ومالئمــا للتنويــع، 

وعليه فالصناعات الصغرية واملتوسطة تشكل مدخال مهما من مداخل النمو اإلقتصادي، وآلية حقيقية مـن 

 .آلية التنويع اإلقتصادي

  قتصادي في الجزائرالقطاع الفالحي كآلية للتنويع اإل: سادسا

زاد اإلهتمام بقطاع الفالحة على إعتبار أنه باإلمكان أن يكون : أهمية القطاع الفالحي في الجزائر - 1

ركيــزة البــدائل التنمويــة املطروحــة خاصــة مــع التــداعيات الســلبية إلخنفــاض العائــدات النفطيــة علــى اإلقتصــاد 

حمللـي املتزايـد علـى املنتجـات الغذائيـة والـذي يهـدد الوطين، كمـا أن أمهيـة القطـاع الفالحـي يفرضـها الطلـب ا

كما أن املتغريات اإلقليميـة والدوليـة وحتـديات التنميـة املتزايـدة كلهـا عوامـل  .بتفاقم املشكلة الغذائية باجلزائر

تفــــرض اإلهتمــــام أكثــــر بالفالحــــة، يضــــاف إىل ذلــــك تأكيــــد تقــــارير اهليئــــات الدوليــــة علــــى ضــــرورة تبــــين 

ر فاعلية لألمن الغذائي بشكل يعـزز مـن عوامـل اإلسـتقرار خاصـة مـع تفـاقم خمـاطر التبعيـة إسرتاتيجيات أكث

  .الغذائية على إستقرار ا�تمعات أمنيا وإقتصاديا وحىت سياسيا

وقـد عــرف قطـاع الفالحــة يف اجلزائـر خــالل فـرتة التســعينات وضـعية صــعبة كـان هلــا تـأثريات ســلبية كبــرية 

كان األريــاف حنــو املــدن وإضــطرارهم لــرتك األراضــي الزراعيــة وبيــع املاشــية، تســببت يف هجــرة الفالحــني وســ

مليون نسمة هم سـكان ريفيـون، كمـا أن الوضـعية املاليـة الصـعبة يف هـذه  9.8ويسجل يف هذا السياق أن 

  .الفرتة الناجتة عن تدهور املداخيل النفطية مل تسمح بوضع سياسات فعالة لدعم وتطوير القطاع الفالحي
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عملت السلطات العمومية على إعـادة بنـاء  2000ع إستتاب األمن وحتسني العائدات النفطية سنة وم

املرافــق الــيت مت ختريبهــا مــن أجــل تــوفري الشــروط الالزمــة لعــودة الفالحــني إىل أراضــيهم وأنشــطتهم الفالحيــة 

زمــة لعــودة الفالحــني إىل إضــافة علــى إعــادة بنــاء املرافــق الــيت مت ختريبهــا مــن أجــل تــوفري تــوفري الشــروط الال

أراضيهم وأنشطتهم الفالحية إضافة إىل تقدمي بعض اإلعانات لبنـاء وتـرميم املنـازل، ويف إطـار مواصـلة هـذه 

اجلهود إنطلقت وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي بنـاءا علـى القـانون 

ل متكني قطـاع الفالحـة مـن املسـامهة الفعالـة يف حتقيـق متطلبـات من أج 2008التوجيهي الصادر يف أوت 

ويستهدف اإلهتمام الكبري الذي حيظى بـه القطـاع الفالحـي زيـادة . األمن الغذائي وحتقيق التنمية املستدامة

دوره يف اإلقتصـاد الـوطين مـن خــالل املسـامهة الفعالـة يف خلــق الثـروة الوطنيـة وحتقيــق األمـن الغـذائي، إضــافة 

ىل ضـــمان تشـــغيل جـــزء معتـــرب مـــن اليـــد العاملـــة ودعـــم األنشـــطة الصـــناعية والتجاريـــة املرتبطـــة �ـــذا القطـــاع إ

  . 10احملوري

 :تتمثل هذه املوارد فيما يلي: الموارد واإلمكانات المتاحة للقطاع الفالحي في الجزائر - 2

 ثالثــة مــوارد رئيســية ميكــن تقســيم املــوارد املائيــة يف اجلزائــر حبســب مصــادرها إىل :المــوارد المائيــة -1- 2

 : هي

ــة -1-1- 2 ، إال أن 2 مليــون كــم 2.4رغــم إتســاع الرقعــة اجلغرافيــة والــيت تقــدر حبــوايل : المــوارد المطري

مـــن هـــذه املســـاحة توجـــد يف منطقـــة اهلضـــاب العليـــا واجلنـــوب، وهطـــول األمطـــار فيهـــا يقـــدر بنســـبة  93%

ايل املســاحة اإلمجاليــة تتميــز مبنــاخ مــن إمجــ %07، أمــا املنطقــة الشــمالية للــبالد والــيت تقــدر بنســبة 08%

   %.92سنة  3مليار م 192البحر األبيض املتوسط حيث تبلغ كمية األمطار اليت تسقط عليها حنو 

تتمثل مصادر املياه السطحية يف السـدود، احملـاجر املائيـة واأل�ـار، وتقـدر : الموارد السطحية -1-2- 2

، حيث أ�ا موزعة جغرافيا من الشمال إىل اجلنوب ومن السنة/3مليار م %9.8املوارد املائية السطحية بني 

، أمـــا األحـــواض 3مليـــار م 11.1علـــى ) الشـــمال(الشـــرق إىل الغـــرب، حيـــث حتتـــوي األحـــواض املتوســـطية 

املسـتعملة مـن طـرف الوكالـة  2009، أمـا األحـواض اجلوفيـة بلـغ عـددها سـنة 3اهلضاب العليا على مليـار م

 .مليار مرت مكعب 7.5ة إستيعابية تقدر بــ سد بطاق 66الوطنية للسدود بــ 

 60.000طبقــة مائيــة وحــوايل  147تشــري التقــديرات العلميــة إىل وجــود : المــوارد الجوفيــة -1-3- 2

بئـر عميـق، وقـدرت كميـة امليـاه اجلوفيـة املمكـن إسـتغالهلا حبـوايل  23.000ينبـوع و 90.000بئر صـغري، 

 .السنة/3مليار م 05السنة واجلنوب /3مليار م 02مال يف السنة هذه املوارد موزعة بني الش 3مليار م 07
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تعترب األرض العنصر األساسي ألي إنتـاج زراعـي وعلـى أسـاس نوعيتهـا تتحـدد : الموارد األرضية -2- 2

مليـون هكتــار  42مليـون هكتــار منـه  238نوعيـة وحجـم اإلنتـاج الزراعــي، حيـث تقـدر مســاحة اجلزائـر بــــ 

 .مستغلة يف ا�ال الزراعي

بإســتخدام حتقيقــات وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة يتضــح لنــا أن متوســط اليــد  :د البشــريةالمــوار  -3- 2

وتراوحــت اليــد العاملــة بــني ) 2009-1980(مليــون عامــل خــالل الفــرتة  2.325العاملــة الفالحيــة بلــغ 

على التوايل، حيث شهدت  2009-1980مليون عامل خالل عامي  3.152مليون عامل و 1.633

 .11يف املئة 93مليون عامل أي بنسبة  1.519ظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بــ إرتفاعا من

في  2016-2014تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي خالل الفترة  - 3

سيتم توضيح تطور الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي خالل الفرتة ): مليون دوالر أمريكي(الجزائر

 : املوايل) 01(خالل اجلدول رقم من  2014-2016

  في الجزائر)  2016-2014( تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي خالل الفترة): 01(الجدول رقم 

  الناتج المحلي اإلجمالي

2014  2015  2016  

213343.00  166894.00  158401.88  

  الناتج الزراعي

21966.60  19718.00  19476.73  

  ة للناتج الزراعي من الناتج المحلي اإلجماليالنسبة المئوي

10.29% 11.81% 12.29% 

جامعة الدول العربية املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات  من إعداد الباحثني باإلعتماد على: المصدر

  :، على الرابط اإللكرتوين37الزراعية، ا�لد 

http://aoad.org/ASSY37/StatBook37_Ch1_T6&T7.htm, Le 14-03-2020  

أن النسبة املئوية للناتج الزراعي من الناتج احمللي اإلمجايل هي ) 01(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

واإلستثمار يف القطاع وهذا دليل على نقص اإلستغالل ) 2016-2014(نسب ضئيلة جدا يف الفرتة 

الفالحي والذي يعد من بني القطاعات اليت جيب أن تلقى إهتماما أكثر من قبل احلكومة نظرا ملا هلا من 

  .دور يف حتقيق اإلكتفاء الذايت وبالتايل تقليص الواردات والرفع من الصادرات

  تجارب عالمية رائدة في المجال الفالحي: المحور الثاني

 رعي و للزراعة يف األراضي من املئة يف 40 حوايل املتحدة الواليات تستخدم :ألمريكيةالتجربة ا: أوال

 مليون 431.1   ب تقدر مبساحة البالد مساحة من املائة يف 19 املزروعة  األراضي وتشكل املاشية،
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 تعتربو  الغابات، من فدان مليون 71.5 و املراعي، من فدان مليون 396.9 الزراعية، األراضي من فدان

 على كبري بشكل إخنفض فقد التجاري الصيد أما العامل، يف لألخشاب منتج أكرب هي املتحدة الواليات

 دولة أغىن املتحدة الواليات جعل ما وهذا إستزراع األمساك حمليا، يتم حيث املاضية، عاًما الثالثني مدار

   .العامل يف زراعية

مثل اإلجتاه األول يف االخنفاض املستمر للمزارع العائلية تتميز الزراعة األمريكية بثالث اجتاهات، يت

تسيطر على الزراعة ) ADM" (آرتشر دانييلز ميدالند"الصغرية، حيث أصبحت الشركات الكبرية مثل 

 6.8مزرعة يف الواليات املتحدة، أي أقل من  2.200.000كان هناك   2008األمريكية، ففي عام 

لتوحيد املزارع األصغر يف وحدات أكرب، فارتفع متوسط حجم املزرعة يف نظًرا  1935مليون مزرعة يف عام 

حبلول عام ) فدان 418(هكتار 169إىل ) فدان 155حوايل (هكتار  63الواليات املتحدة من حوايل 

باملائة من سوق الواليات املتحدة وحتتل املزارع األمريكية الصغرية  80شركات على  4تسيطر . 2008

يف املائة من  51يف املائة فقط ولكنها تلقت  9ة من املزارع، أما املزارع الكبرية فتشكل باملائ 91حوايل

من خالل تطبيق امليكنة والتكنولوجيا واملمارسات التجارية  2000إمجايل اإليرادات الزراعية يف عام 

راضي أما االجتاه الفعالة والتقدم العلمي يف األساليب الزراعية واستخدام كميات صغرية من العمالة واأل

يف املائة كل عام  5الثاين فهو زيادة إنتاجية القطاع حيث زاد اإلنتاج الزراعي يف الواليات املتحدة مبعدل 

هذا التحسن . شخًصا 96، فاملزارع أمريكي الواحد ينتج ما يكفي من الطعام لــــ  1990منذ عام 

االجتاه الثالث هو منو . وأساليب الزراعة املتطورة املستمر هو نتيجة لتوحيد املزارع وللتقنيات احلديثة

  .2000مليار دوالر يف عام  38.4غ الصادرات والواردات وزيادة اإلنفاق احلكومي على الزراعة حيث بل

كما عرفت الواليات املتحدة األمريكية حتسينات كبرية يف التكنولوجيا الزراعية، وتتمثل يف زيادة 

واآلالت األكثرا تطورا والرتبة العلمية وحتليل احملاصيل، كما زادت اهلندسة إستخدام أجهزة الكمبيوتر 

جعل التقدم يف .الوراثية للبذور من غلة احملاصيل ولكنها أثارت جدال حول سالمة املنتجات احملورة وراثيا

العامل، فالواليات  التكنولوجيا وغلة احملاصيل الواليات املتحدة من بني املنتجني الزراعيني األكثر إنتاجية يف

املرتبة الثانية (يف املائة من القمح  10و ) أكرب منتج للذرة(املتحدة تنتج حوايل نصف الذرة يف العامل 

كما أ�ا متثل أكرب منتج لفول الصويا، وحتتل املرتبة الثانية يف إنتاج الشوفان واحلمضيات والتبغ، ). عامليا

٪ من حلم  20طاطا والفول السوداين وسكر البنجر، كما تنتج وهي أيًضا منتج رئيسي لقصب السكر والب

  .البقر وحلم اخلنزير والضأن يف العامل



  فضيلة بوطورة، عالء الدين الوايففضيلة بوطورة، عالء الدين الوايف  

544 

تتميز الواليات املتحدة أيضا بإنتاج القطن الذي يتم شحنه إىل مصانع يف شرق الواليات املتحدة 

، أما زراعة اخلضروات فتتم وتصديره إىل مصانع نسيج القطن يف اليابان وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وتايوان 

على نطاق واسع خارج املدن الرئيسية، حيث تقوم املزارع الصغرية واحلدائق املعروفة باسم مزارع الشاحنات 

  .بزراعة اخلضروات وبعض أنواع الفواكه لألسواق احلضرية

تقدمي حلومها يف  كما تتميز الواليات املتحدة بإنتاج الغزالن البور والنيغلي وظباء باك بالك اليت يتم

من اخلضار والفواكه اخلاصة كالتفاح القزم والقطن البين واألخضر والكانوال وأرز اليامسني، ويقوم . املطاعم

موجها خصيصا لألسواق األمريكية اآلسيوية كرباعم الفاصوليا  حمصوال 60املزارعون بتوفري أكثر من 

تريليون  1.053ة والغذاء والصناعات ذات الصلة مببلغ سامهت الزراع. ء الثلجية وامللفوف الصيينوالبازال

يف املائة، كما ساهم إنتاج املزارع  5.4، بنسبة 2017دوالر يف إمجايل الناتج احمللي األمريكي يف عام 

باملائة من الناتج احمللي اإلمجايل، أما  1مليار دوالر من هذا املبلغ، أي حوايل  132.8األمريكية مببلغ 

كلية لقطاع الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل أكرب من ذلك ألن القطاعات املتعلقة بالزراعة املسامهة ال

كما زادت نفقات وزارة . تعتمد على املدخالت الزراعية من أجل املسامهة بقيمة مضافة يف اإلقتصاد

مع أكرب زيادة تأيت  2015إىل السنة املالية  2006يف املائة من السنة املالية  48الزراعة األمريكية بنسبة 

  .من برنامج املساعدة الغذائية

ورغم إزدياد اإلضطرابات املناخية املؤثرة على الزراعة مبا يف ذلك التأثريات اجلوية الشديدة وإنتشار 

الضغوطات على مدى السنوات األربعني املاضية، واليت ومن املتوقع أن تستمر يف الزيادة حبلول منتصف 

إال أسعار املواد الغذائية يف الواليات املتحدة مل تشهد سوى زيادة طفيفة على مدار  القرن وما بعده،

العشرين عاًما املاضية، حيث ينفق األمريكيون أقل على الغذاء كنسبة من دخلهم مقارنة بأي دولة أخرى 

املستهلك الربيطاين يف املائة من دخلهم على الغذاء، وباملقارنة ينفق  10.9يف العامل، فاألمريكيون ينفقون 

يف  51.3يف املائة، واهلندي  17.6يف املائة، اليابانيني  14.8يف املائة، والفرنسي  11.2العادي 

  .12املائة

أن الربازيل " ألفاو"جاء يف تقرير عن منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية : التجربة البرازيلية: ثانيا

األكثر تصديرا للغذاء يف العامل، حيث سبقتها الواليات املتحدة  حلت يف املرتبة الثانية يف قائمة الدول

األمريكية فقط، ولدى العامل توقعات ضخمة بشأن قدرة الربازيل على قيادة إنتاج األغذية على كوكب 

 .األرض
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ويف غضون أربع عقود حتولت البالد من كو�ا مستوردا رئيسيا إىل ثاين أكرب مصدر للغذاء يف العامل، 

ج أربعة أضعاف حاجتها من الغذاء، وتسعى وزارة الزراعة والثروة احليوانية واإلمدادات لزيادة حصة وتنت

إن توقعات اهليئات . خالل مخس سنوات %10إىل  %07الربازيل من صادرات األغذية العاملية من 

يث تتمتع البالد الدولية املتعددة األطراف مثل األمم املتحدة هي أن الربازيل تواصل زيادة اإلنتاج ح

بأراضي واسعة، صاحلة للزراعة، وميكن زيادة القدرة على اإلنتاج دون إزالة الغابات أو التوسع يف املناطق 

  .مريسيو لوبيس) إمربابا(احلراجية، ذلك وفق حتليل رئيس مؤسسة البحوث الزراعية الربازيلية 

لتمتعها جبملة عوامل موضوعية، وحتتل البالد  ويف السياق العاملي إلنتاج األغذية، تقود الربازيل الطريق

مليون كيلومرت مربع، فيما تقدر  08املركز اخلامس يف اإلرشاد اإلقليمي، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 

مليون هكتار وفقا للمعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء مع إمكانات هائلة  79املساحة املزروعة بــ 

ربازيل تتمتع بالعراقة يف جمال الزراعة املتطورة، وهي حتتل مكا�ا بشكل واضح ال"للتوسع، ويقول لوبيس أن 

البالد تستفيد أيضا من معاهد البحوث مثل إمربابا، وكذلك "، وأضاف أن "بني البلدان األكثر منوا

إن منوذج اإلنتاج الذي يتطور يف الربازيل ". اجلامعات والقطاع اخلاص اليت تستمر بكثافة يف التكنولوجيا

، والذي يسمح بإستخدام املناطق الزراعية بشكل "النظم املتكاملة"ينبغي أن يسود يف املستقبل وهو منوذج 

مكثف على مدار السنة، ويعمل النظام من خالل الزراعة التدويرية أو الكونسورتيوم أو التسلسل، ولكن 

مع بني املكونات الزراعية والثروة احليوانية والغابات، وهذا يعين أنه تبعا هناك العديد من إمكانيات اجل

للمنطقة والوقت املتاح، قد حتدث أنظمة متكاملة خمتلفة وتقوم إمربابا اليت طورت هذا احلل التكنولوجي، 

أو نظم ) توريلسيلفياس(بإدراج النظم املتكاملة للمحاصيل والثروة احليوانية واحملاصيل والثروة احليوانية 

  ).ساف(احلراجية 

ومثة إجتاه آخر ملستقبل إنتاج األغذية هو الزراعة الدقيقة، وهي ممارسة تستخدم تكنولوجيا 

املعلومات لألمتتة الزراعية بغض النظر عن احملاصيل املزروعة، ويف هذه العملية يتم حتليل الرتبة، واإلدارة، 

واألمراض واملتغريات املناخية من بني عناصر أخرى، عن طريق أجهزة  واألمسدة، واملواد الكيميائية الزراعية،

اإلستشعار، تطبيق مفهوم يولد بيانات أداء اجلهاز، ومعلومات اإلدارة واخلرائط وجمموعة متنوعة من 

املعلومات اليت متكن تتبع اإلنتاج، وجودة املنتج وصنع القرار، فالدفاعات أو املدخالت الزراعية على سبيل 

ملثال، ما مت تطبيقه على الرتبة وفقا إلحتياجات اإلنتاج احملددة وأساسيات الزراعة الدقيقة هي التكنولوجيا ا

  .والتخطيط واإلدارة
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ويف جمال تربية املاشية، ميكن إثبات اإلستدامة البيئية يف إنتاج حلوم البقر لفرتة وجيزة من خالل إصدار 

وهو مفهوم جديد للحوم املستدامة، وسيكون اخلتم فرقا  ،)"CNN(حلوم خالية من الكربون "شهادة 

يثبت أن تنمية الثروة احليوانية مرتافق مع تنمية الغابات لتعويض إنبعاثات غاز امليثان املعوي، وهو من 

الغازات املسببة لإلحتباس احلراري، وقد مت اخلتم من قبل إمربابا العام املاضي وهو مسجل بالفعل حسب 

، ولكن تنفيذ الشهادة ال يزال يعتمد على )INPI(ملعهد الوطين للملكية الصناعية األصول لدى ا

إن املزيد واملزيد من الزراعة املستدامة "مفاوضات الشركة مع القطاعني العام واخلاص، ويضيف رئيس إمربابا 

وستمضي  سوف تسود بطريقة آمنة لتخفض إنبعاثات الكربون، وستحافظ على املوارد الطبيعية للبالد،

  .13"الربازيل قدما يف إنتاج غذاء صديق للبيئة

من أهم التجارب العاملية يف حتقيق التنمية الزراعية هي التجربة الصينية، فالصني : التجربة الصينية: ثالثا

اليت كانت تفرض كل إجراءات التقشف القاسية على مواطنيها، نظرا لتفشي ظاهرة الفقر واجلوع وكان 

العدد احلايل تقريبا، حتولت إىل أكرب الكيانات اإلقتصادية العاملية، إستطاعت أن خترج  عدد سكا�ا ثلث

هذه الطفرة مل تكن وليدة اللحظة وكانت البداية حني إنتبه  .�م من حيز الفقر إىل اإلستقرار اإلقتصادي

ة، ففي أواخر السبعينيات قادة الصني إىل الفجوة اهلائلة بينهم وبني دول أخرى أكثر متيزا يف حتقيق التنمي

إجتهت إىل تبين سياسات اإلصالح الريفي، وربطته بإقتصاد السوق، ومسحت لإلستثمار األجنيب يف التزايد 

املستمر، ويف أوائل التسعينيات كثفت الصني من جهودها يف اإلنفتاح اإلقتصادي املنظم على السوق 

  .النظم اإلقتصادية وتفادي عيو�ا العاملي، وإستطاعت الصني اإلستفادة من أهم مميزات

حرصت أيضا على إحداث التوازن بني اإلنفتاح واحلفاظ على دور الدولة للتدخل يف اإلقتصاد بكل 

أنواعه، ومن أمهها اإلقتصاد الزراعي، فقد حرصت يف خططها اخلمسية دائما على إعطاء أولوية لقطاع 

مستواه املعيشي، إستطاعت من خالل ذلك حتقيق إكتفاء الزراعة، وزيادة دخل املنشغل بالزراعة، وحتسني 

، وحافظت على حتقيق 2001-1997ذايت مع زيادة يف اإلنتاج الزراعي منذ اخلطة اخلمسية التاسعة من 

معدالت التنمية حىت اآلن، وتبنت مع خطتها إنشاء جممعات زراعية أساسها امللكية التعاونية، وتنظيم 

  .هات وإحتياجات الدولة والسوق العامليالنشاط الزراعي طبقا لتوج

ويف اآلونة األخرية إهتمت الصني بإشراك القطاع اخلاص يف مشروعات التنمية، بإسناد بعض 

املشروعات إليها وأن يكون التنفيذ حتت إشراف احلكومة، وتوفر فرص العمل وتكون األولوية للمشروعات 

معات ضخمة، وخطوط إنتاج متكاملة نفذ�ا وتديرها اليت تقوم عليها العديد من الصناعات يف شكل جم
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شركات خاصة ولكنها تساعد يف حتقيق أهداف التنمية الزراعية ليصبح عائد املشروعات التنموية للمجتمع 

  .وأصحاب رؤوس األموال، وأيضا حيقق اخلطط واإلسرتاتيجيات اليت تضعها احلكومة

نمية الزراعية، حرصها على تذليل كل العقبات أمام ومن أهم عوامل النجاح يف التجربة الصينية للت

املستثمرين خاصة احملليني، وال توجد عندهم العقبات اليت تواجه املستثمرين يف الكثري من البلدان، مثل 

مشكلة شيوع املسؤوليات وتعدد والية الوزارات على األراضي، ما ساعد على زيادة اإلنتاجية للدولة يف 

راعية والتنموية، ومن صور رعاية احلكومة للمشتغلني يف النشاط الزراعي أ�ا تتبىن جمال املشروعات الز 

" اليوانات"أبناءهم يف مراحل التعليم املختلفة حىت تتفادى التسرب من التعليم، وختصص الصني مليارات 

  .زراعيسنويا لدعم النشاط الزراعي، وتضخ من البنوك مبالغ هائلة لإلستثمار ال -العملة الصينية–

ومل تنظر الصني إىل قلة املوارد على أ�ا معوق للتنمية، وال زيادة السكان على أ�ا عبء على كاهل 

الدولة، بل تبنت سياسات تنموية إستطاعت معها تقليل الفجوة مع العامل كله، وجتاوزت ذلك وحققت 

ت اإلنتاج وتوفري إحتياجات اإلكتفاء الذايت، وأصبحت أكرب سوق تصديري للعامل كله يف كثري من جماال

،  وتقوم وكاالت األمم املتحدة الثالث للتنمية الزراعية والفالحية والغذاء املتمثلة يف 14السوق العاملي

وبرنامج ) FAD(والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ) (FAQمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

نشيط الريفي اليت إقرتحتها احلكومة الصينية، واليت ميكن بدعم إسرتاتيجية الت  )(WFPاألغذية العاملي 

أن تتظافر مع مهام وإسرتاتيجيات وكاالت األمم املتحدة الثالث �دف تعزيز التنمية املستدامة يف املناطق 

الريفية بالصني وحتقيق أهداف التنمية املستدامة وفقا خلطة الصني الوطنية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة 

  .2030 لعام

حققت الزراعة والتنمية الريفية يف الصني إجنازات تارخيية على مدار العقود األربعة املاضية من اإلصالح 

واإلنفتاح، حيث مت حتسني األمن الغذائي بشكل فعال وتقلصت نسبة الفقراء يف الريف إىل حد كبري 

، 2018غذائي والتغذية يف العامل إضافة إىل حتسني التحديث الزراعي بشكل كبري وفقا لتقرير األمن ال

ففي حني أن نقص األغذية وسوء التغذية آخذان يف اإلرتفاع يف مجيع مناطق العامل تقريبا فقد زودت جتربة 

كما صاغت الصني خطة إلحياء الريف . الصني يف الزراعة والتنمية الريفية قد العامل بربنامج إمنائي جديد

  15:ويات، منها على سبيل املثال ال احلصرعلى العديد من األول) 2018-2020(

 : وذلك من خالل :دعم عملية التنمية المتكاملة للمناطق الحضرية والريفية في الصين -

  التخطيط الصناعي الرشيد للبنية التحتية الزراعية واخلدمات العامة واملوارد والطاقة؛ -
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  الريفية واملدن احلديثة؛ احلفاظ على البيئة من أجل تشكيل منط تنمية متوازن بني املناطق -

  حتسني كفاءة التخفيف من حدة الفقر من خالل تطوير نظام الغذاء والتعاونيات والتمويل الشامل؛ -

  إنشاء آلية لتطوير الصناعة الزراعية الشاملة اليت ستفيد األشخاص ذوي الدخل املنخفض؛ -

اإلجتماعية الرئيسـية يف التخفيـف  جتربة األفكار واملؤسسات والتعاونيات اخلاصة، وكذلك مشاركة القوى -

 .من حدة الفقر من خالل التنمية الصناعية لتحسني مشولية واستدامة التنمية الزراعية

وذلــك مــن خــالل إدخــال واســتيعاب املمارســات الدوليــة  :تعزيــز التنميــة الزراعيــة الخضــراء فــي الصــين -

ة للبيئــة مــن حيــث التكلفــة، احلــد مــن الناجحــة يف إقامــة حضــارة إيكولوجيــة وتنميــة زراعيــة خضــراء وصــديق

املدخالت، اإلنتاج النظيف، إعادة تدوير النفايات وإيكولوجيا النظام الغذائي؛ احلفاظ علـى الـرتاث الثقـايف 

  .الزراعي من أجل تعزيز التكامل بني محاية احلضارة الزراعية التقليدية والزراعة احلديثة

  :وذلك من خالل :ة الزراعيةدعم األنواع الجديدة من الكيانات التجاري -

دعــم النســاء والشــباب املــزارعني بشــكل خــاص علــى املشــاركة يف اإلنتــاج الزراعــي والتنميــة وتنميــة قــدرا�م  -

واالعتماد يف ذلك على املنصة اليت توفرها وكاالت األمم املتحدة الثالث لتنمية العاملني الزراعيني املوهـوبني 

لتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان جنـــوب آســـيا واإلســـتخدام الفعـــال للصـــندوق بنـــوع جديـــد مـــن املعرفـــة املهنيـــة؛ وا

اإلئتماين للصني والفاو ومركز اإلمتيـاز التـابع لربنـامج األغذيـة العـاملي، باإلضـافة إىل اإلنشـاء املقـرتح للصـني 

  .والفاو للمركز الدويل للتميز يف جمال اإلبتكار الزراعي والتنمية الريفية

هي ثاين أكرب مصدر زراعي يف العامل، سادس أكرب منتج زراعي يف العامل  فرنسا :ةالتجربة الفرنسي: رابعا

 .األورويب والطاقة الزراعية يف اإلحتاد األورويب، وهو ما ميثل حنو ثلث جمموع األراضي الزراعية داخل اإلحتاد

الكبرية، ترتكز منتجات األلبان وحلم اخلنزير والدواجن، وإنتاج التفاح يف  القمح يتميز مشال فرنسا مبزارع

ن الفواكه يقع إنتاج حلوم البقر يف وسط فرنسا، يف حني أن اإلنتاج م. املنطقة الغربية

والنطاقات من احلكومة املركزية إىل جنوب فرنسا، وفرنسا هي منتج كبري من العديد من  واخلضروات

املنتجات الزراعية وتتوسع حاليا يف جمال الغابات والصناعات السمكية، وقد أدى تنفيذ السياسة الزراعية 

يف إجراء إصالحات ) الغات(ة والتجارة املشرتكة وجولة أوروغواي لالتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركي

 .يف القطاع الزراعي يف اإلقتصاد

 70وثاين أكرب مصدر يف العامل الزراعية، وحتتل فرنسا املرتبة فقط بعد الواليات املتحدة، واملقصد من 

 ٪ من صادرا�ا هي األخرى يف اإلحتاد األورويب الدول األعضاء، وفرنسا تقدم أيضا الصادرات الزراعية
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اخلطرية اليت تواجه نقصا يف الغذاء، القمح ) مبا يف مستعمرا�ا السابقة(لكثري من البلدان األفريقية الفقرية 

 .وحلم البقر واخلنزير والدواجن ومنتجات األلبان هي الصادرات الرئيسية

حتاد الواليات املتحدة تواجه منافسة شرسة من اإلنتاج احمللي، وغريها من الدول األعضاء يف اإل

مليون  600األورويب، ودول العامل الثالث، الصادرات الزراعية األمريكية إىل فرنسا، يبلغ جمموعها حنو 

دوالر سنويا، وتتألف أساسا من فول الصويا واملنتجات واألعالف، واملأكوالت البحرية، واملنتجات 

رنسية إىل الواليات املتحدة هي االستهالكية املنحى، خصوصا الوجبات اخلفيفة واملكسرات، الصادرات الف

وتلقى القطاع الزراعي الفرنسي  .أكثر املنتجات ذات القيمة العالية مثل اجلنب، واملنتجات املصنعة والنبيذ

تقريبا من إعانات اإلحتاد األورويب، ويرتبط معظمها ميزة تنافسية لفرنسا جودة €  11000000000

بعض منتجات الزراعية يف العامل األكثر شهرة مثل النبيذ أو اجلنب،  عالية ومسعة عاملية ملنتجا�ا، من بينها

  .16هذا العامل الشهري اإلنتاجات يقطع شوطا طويال خللق قطاع مزدهر حمليا

وتتميز الزراعة الفرنسية بتخصص زراعي مالئم لطبيعة املناطق، فمنذ منتصف القرن التاسع عشر وثورة 

لزراعية الفرنسية يف إنتاج أكثر مالئمة لقدرا�ا الطبيعية، فعلى السكك احلديدية بدأ ختصيص مناطق ا

للبستنة السوقية " وادي غارون"للحوم، " باريس"هي مقر إنتاج األلبان " نورماندي"سبيل املثال تعد منطقة 

وق أما اليوم فما حيدد هذه التخصصات الزراعية هو السياسة الزراعية املشرتكة، أسعار الس. وإنتاج الفاكهة

  .والدور الذي تلعبه املنابع واملصبات وكذلك الطلب على املنتجات

  : ومن أهم املقومات اليت تعتمد عليها الزراعة يف فرنسا ميكن ذكر اآليت

شركات بيع احلبوب وكبار جتار التجزئة حيث حتتل املصانع والشركات اليت تعمل يف جمال نقل وتوزيع  -

 من السكان النشطني؛ %20لك يف صناعة الغذاء الطعام إىل كافة أحناء العامل، وكذ

 ؛ شركات بيع األمسدة واملبيدات احلشرية؛ البنوك؛....)كرونو، فورد(شركات بيع املعدات الزراعية  -

 شركات بيع احليوانات؛. املشورة الفنية والقرارات السياسية -

كن زيادة الغلة ومكافحة من املناطق وميتد بإمتداد زراعة الذرة مما جيعل من املم %10يغطي الري 

من ) غرب، غرب/مشال، مشال(فرتات اجلفاف، كما مت إعادة تشكيل نصف مساحة املناطق احلضرية 

  .خالل توحيد األراضي يف وحدات حماصيل أكرب وأكثر إنتظاما

وتتوجه فرنسا حاليا لإلنتقال من اإلنتاجية العالية إىل جودة اإلنتاج اليت ستحدد اآلن ختصيص الدعم 

من قبل اإلحتاد األورويب، كما يعتمد املزارعون الفرنسيون على محاية املنتجات بواسطة تسميات اجلودة، 

منها إىل النبيذ  200منتج غذائي مطابق ملعايري اجلودة العاملية يف فرنسا يعود أكثر من  400فمن أصل 



  فضيلة بوطورة، عالء الدين الوايففضيلة بوطورة، عالء الدين الوايف  

550 

لبلدان األخرى ذات اإلنتاج للجنب، هذا النظام املعرتف به يف اإلطار األورويب هو من مصلحة ا 40و

اجليد حيث تعرتف منظمة التجارة العاملية أيضا �ذا النوع من اخلصوصية بتشيلي لنبيذها وكينيا لقهو�ا،  

 6000وبالنسبة لرتبية املاشية تنتج فرنسا أربعة سالالت من األبقار أكثر من . كيبيك لبستنتها السوقية

  .17وكذلك بالنسبة للحوم) يليارد، نورمانديهولشتاين، مونتب(لرت من احلليب سنويا 

يعكس القطاع الزراعي يف تركيا اليوم مدى اإلزدهار اليت متتعت به بالد الرافدين : التجربة التركية: خامسا

القدمية، نظرًا الحتوائها على منابع �ري دجلة والفرات، وتعترب تركيا واحدة من الدول الرائدة يف العامل يف 

والصناعات الغذائية، حيث أ�ا تتمتع بأحوال جغرافية ومناخ مالئم، وأراضي كبرية صاحلة جمال الزراعة 

كما تتمتع تركيا مبجال الزراعة والصناعات الغذائية القوي الذي . للزراعة، ومصادر وفرية لإلمداد باملياه

يف املائة من إمجايل  6.1 يف املائة من السكان العاملني يف البالد وميثلون 20يساهم يف توظيف قرابة 

وإزدادت املسامهة املالية اخلاصة بالقطاع إلمجايل الناتج احمللي الكلي . 2016  الناتج احمللي للبالد يف

مليار دوالر أمريكي يف  52.3  ، لتصل إىل2016  إىل عام 2002  يف املائة من عام  40  بنسبة

  .2016  عام

ومن ضمنها حجم السوق فيما يتعلق  ويشتمل هذا ا�ال من الصناعة على بعض نقاط القوة

بالسكان الشباب، ووجود إقتصاد حيوي للقطاع اخلاص، واحلصول على دخل كبري من السياحة، والتمتع 

  .باملناخ املالئم

تعد تركيا سابع أكرب بلد يف العامل لإلنتاج الزراعي بشكل عام، وهي البلد الرائدة عاملًيا يف إنتاج التني 

الزبيب واملشمش ا�فف، كما أن البلد هي أيًضا واحدة من البلدان الرائدة يف /لسلطاينوالبندق والزبيب ا

، مما 2016  مليون طن من احلليب يف عام 18.5 العامل يف إنتاج العسل، وقامت تركيا بالتباهي بإنتاج

البالد أيًضا على  كما شهدت. جيعلها البلد الرائدة يف منطقتها اجلغرافية يف إنتاج احلليب ومنتجات األلبان

مليون طن من اخلضار،   30.3مليون طن من حماصيل احلبوب، و  35.3 جماميع اإلنتاج البالغة

مليون طن من اللحوم احلمراء،   1.2و مليون طن من الدواجن،  1.9مليون طن من الفواكه، و 18.9و

 حني أن العدد الكلي نوعًا من النباتات، يف  11000  وباإلضافة إىل ذلك، تركيا لديها ما هو مقدر بـ

وهذا اإلنتاج الوفري يتيح لرتكيا احلفاظ على ميزان جتاري . نوعاً  11500 ألنواع النباتات يف أوروبا هو

إجيايب إىل حد كبري بفضل مكانتها وموقعها باعتبارها واحدة من أكرب الدول املصدرة للمنتجات الزراعية 

، وقامت تركيا على الصعيد العاملي )MENA(ل أفريقيا يف أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق األوسط ومشا

، وهو ما ميثل حجم 2016 دولة يف عام  190 نوًعا من املنتجات الزراعية إىل أكثر من 1781  بتصدير



  --إشارة لتجارب عاملية رائدةإشارة لتجارب عاملية رائدة  --حي كآلية للتنويع اإلقتصادي يف اجلزائر حي كآلية للتنويع اإلقتصادي يف اجلزائر التوجه حنو اإلستثمار يف القطاع الفالالتوجه حنو اإلستثمار يف القطاع الفال  

551 

وتتطلع تركيا إىل وضع نفسها باعتبار أ�ا اخليار املفضل   .مليار دوالر أمريكي  16.9 الصادرات البالغ

مركز اإلمداد اإلقليمي لكبار الشركات العاملية الفاعلة يف القطاع الزراعي، تقدم تركيا لكو�ا املقر الرئيسي و 

جمموعة من احلوافز للمستثمرين احملتملني يف جمال األعمال الزراعية التجارية، من أجل تشجيع االستثمار 

  .يف هذا القطاع

ة يف القطاعات الفرعية ، توفر تركيا فرًصا إستثمارية كبري .McKinsey and Co ووفًقا لشركة

لألعمال الزراعية التجارية مثل معاجلة الفاكهة واخلضروات، واألعالف احليوانية، واملاشية، والدواجن، 

ال سيما توزيع سلسلة أجهزة (ومنتجات األلبان، واألغذية الوظيفية، ومصائد األمساك، والعوامل املساعدة 

دف تركيا إىل أن تكون من بني أكرب مخسة بلدان منتجة كلًيا و�). التربيد، والدفيئات، والري، واألمسدة

وتتضمن رؤية . 2023 على مستوى العامل، وذلك كجزء من أهدافها املخططة للقطاع الزراعي حبلول عام

  :أهدافًا طموحة أخرى، مثل 2023  تركيا يف الذكرى املئوية لتأسيسها يف عام

  يل الناتج احمللي الزراعي؛مليار دوالر أمريكي إلمجا  150 احلصول على -

  مليار دوالر أمريكي للصادرات الزراعية؛ 40و -

  ؛)مليون هكتار 5.4  بدًءا من(مليون هكتار من مساحة املناطق القابلة للري  8.5و -

  .18وإحتالل املرتبة األوىل يف تصنيف مصائد األمساك باملقارنة مع اإلحتاد األورويب -

  :ازها يف مايليميكن اجي: الزراعة فى تركيا باألرقام - 4

 24من مساحة األراضي الرتكية، أي حواىل % 35.5تشكل األراضى الصاحلة للزراعة ىف تركيا حواىل  - 

  مساحة مروية؛% 18.4مليون هكتار تقريباً منها 

  من إمجايل اإلنتاج الزراعي يف تركيا؛% 76تتمثل املنتجات الزراعية من اخلضروات حواىل  - 

  لرئيسي فرتكيا هي ثامن أكرب منتج للقمح عاملياً؛كما يعد القمح هو احملصول ا - 

تعد تركيا من أكرب منتجي البندق و التني و املشمش و الزبيب يف العامل، و عاشر أكرب منتج للقطن،   - 

  كما تعترب أكرب منتج للتبغ و الشاي على مستوى العامل؛

ي العاملة، و يتجاوز إمجايل من األيد% 21.5متثل إمجايل العمالة يف القطاع الزراعي يف تركيا حنو  - 

  مليار دوالر سنوياً؛ 17الصادرات من املنتجات الزراعية حواىل 

عام  30ساهم اإلهتمام بالصناعات ىف تركيا يف ختفيض حصة الزراعة من إمجايل الدخل على مدار  - 

  أخرى، مضت، مما زاد من هجرة املزارعني داخلياً من الريف إىل احلضر يف تركيا باحثني عن فرص عمل
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إال أن يف التسعينات من القرن املاضي بدأت الدولة الرتكية يف اإلهتمام جمدداً بالقطاع الزراعي، فعملت  - 

على تشجيع املزارعني و وفرت هلم وسائل بنية حتتية، و طرق ري حديثة، و تقنيات زراعية حديثة بامليكنة، 

 .ناضولوأنشأت العديد من املشاريع الضخمة مثل مشروع جنوب شرق األ

تقوم تركيا بتصدير العديد من املنتجات الزراعية مثل  :أهم المنتجات الزراعية المصدرة من تركيا - 5

حبوب البقول، واحملاصيل الصناعية، و السكر، و املكسرات، و الفواكه الطازجة و ا�ففة، و اخلضروات، 

ول اإلحتاد األورويب، والواليات املتحدة وتتمثل أسواق التصدير الرئيسية للدولة الرتكية ىف د وزيت الزيتون؛

خيضع قطاع الزراعة ىف تركيا مؤخرًا إلعادة هيكلة ليتوافق مع سياسات  األمريكية ، ودول الشرق األوسط؛

وهلذا توفر الدولة جمموعات كبرية من احلوافز للمستثمرين احملتملني ىف قطاع  ولوائح اإلحتاد األورويب؛

معاجلة الفاكهة، واخلضروات، و تصنيع األعالف احليوانية، : الزراعية التجارية مثلالزراعة، وخباصة األعمال 

  .19من أجل تشجيع اإلستثمار ىف هذا القطاع

 خالصة

إن التنويع اإلقتصـادي أصـبح ضـرورة حتميـة أمـام إقتصـاديات الـدول خاصـة منهـا النفطيـة، للخـروج مـن 

ى قطــاع معــني أو ســلعة رئيســية وحيــدة يف احلصــول حالــة اإلحنصــار ملصــادر الــدخل، وختفــيض اإلعتمــاد علــ

علــى اإليــرادات، وذلــك بإقامــة قاعــدة إقتصــادية صــلبة، متنوعــة املقومــات والنشــاطات، متكاملــة القطاعــات 

ومتشـــــابكة الوحـــــدات، تســـــتجيب للحاجـــــات األساســـــية واملتطلبـــــات املتزايـــــدة للمجتمـــــع، وتـــــوفر احلمايـــــة 

بوجــود روابــط قويــة بــني القطاعــات والنشــاطات اإلنتاجيــة، ال  لإلقتصــاد مــن الصــدمات اخلارجيــة، وتتصــف

الـذي ميثــل صـمام األمـان لإلقتصـاد وضـمان األمــن الغـذائي وميكـن أن يكـون قــاطرة  سـيما القطـاع الفالحـي

  .حقيقية للنهوض باإلقتصاد الوطين

 :ها فيما يليمن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج نوجز أمه: نتائج الدراسة -1

يعــد اإلســتثمار الزراعــي أحــد أنــواع اإلســتثمارات املنتجــة ويأخــذ نفــس مفهــوم اإلســتثمار علــى مســتوى  -

اإلقتصــاد الكلــي والــذي يتمثــل يف ختلــي املســتثمر عــن رأس املــال بشــكله النقــدي وإســتبداله بأصــول وســلع 

 إنتاجية مع حتمل ما يرتتب عن ذلك من خماطر؛

 ستثمار الزراعي جند املزرعة واملشروعات الزراعية، احليازة الزراعية واملزارع؛من العناصر املكونة لإل -

يعد التنويع اإلقتصادي العملية اليت تشري إىل إعتماد جمموعة متزايدة تتشـارك يف تكـوين النـاتج، والتنويـع  -

يف املوازنـة العامـة، ممكن أن يشـار فيـه إىل تنويـع مصـادر النـاتج احمللـي اإلمجـايل، أو تنويـع مصـادر اإليـرادات 

 أو تنويع األسواق كاألسواق الداخلية أو أسواق الصادرات؛
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تنبــــع أمهيــــة التنويــــع اإلقتصــــادي بالنســــبة للنمــــو اإلقتصــــادي نظــــرا ملــــا لــــه مــــن دور يف تقليــــل املخــــاطر  -

اإلســـتثمارية مـــن خـــالل زيـــادة معـــدالت النمـــو وتقلـــيص املخـــاطر املؤديـــة إىل إخنفـــاض حصـــيلة الصـــادرات، 

 يد درجة التكامل من بني القطاعات اإلنتاجية؛وتوط

تعرف الواليات املتحدة األمريكية حتسينات كبرية يف التكنولوجيا الزراعية، وتتمثل زيادة إستخدام أجهزة  -

الكمبيوتر واآلالت األكثر تطورا والرتبة العلمية وحتليل احملاصيل، كما زادت اهلندسة الوراثية للبذور مـن غلـة 

 ذا ما جعلها من بني املنتجني األكثر إنتاجية يف العامل؛احملاصيل وه

، "الــنظم املتكاملــة"إن منــوذج اإلنتــاج الــذي يتطــور يف الربازيــل ينبغــي أن يســود يف املســتقبل وهــو منــوذج  -

 والذي يسمح بإستخدام املناطق الزراعية بشكل مكثف على مدار السنة؛

صــها علــى تــذليل العقبــات أمــام املســتثمرين وهــذا مــا إن مــن أهــم عوامــل النجــاح يف التجربــة الصــينية حر  -

 ساعد على زيادة اإلنتاجية للدولة يف جمال املشروعات الزراعية؛

تعتـرب تركيـا واحــدة مـن الــدول الرائـدة يف العـامل يف جمــال الزراعـة حيــث أ�ـا تتمتـع بــأحوال جغرافيـة ومنــاخ  -

 . د باملياهمالئم، وأراضي كبرية صاحلة للزراعة ومصادر وفرية لإلمدا

مـن خـالل هـذه الدراسـة مت التوصـل إىل جمموعـة مـن اإلقرتاحـات نـوجز أمههـا فيمـا : توصيات الدراسة -2

  :يلي

علـــى تشـــجيع اخلـــواص لإلســـتثمار يف القطـــاع الفالحـــي مـــن أجـــل حتقيـــق الـــذايت وتقلـــيص حجـــم العمـــل  -

 الواردات وبناء إقتصاد متنوع؛

 عصرنة وحتسني إنتاجية القطاع الفالحي؛ جيب وضع إسرتاتيجية رشيدة ومتكاملة تضمن -

العمــــل علــــى تــــوفري منــــاخ اإلســــتثمار املناســــب جلــــذب اإلســــتثمارات لقطــــاع الفالحــــة، بصــــياغة قــــوانني  -

 وتشريعات واضحة وغري معقدة مما يسهل إجراءات اإلستثمار يف وقت وجيز بتخفيض تكلفة الوقت؛

 ثار إجيابية كتخفيض التكاليف والوقت؛ضرورة تبين التكنولوجيا احلديثة نظرا ملا هلا من آ -

ضــرورة عقــد إتفاقيــات مــع الــدول الرائــدة يف جمــال القطــاع الفالحــي لإلســتفادة مــن جتربتهــا بــالرتكيز علــى  -

  .أهم النقاط األساسية
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  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

      ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  Espace Agroعرض لموقع الموقع اإللكتروني كآلية للترويج المبتكر للمنتجات الزراعية

  k.zidane@univ-bouira.dz ،)اجلزائر( ،البويرةجامعة ، كريمة زيدان

 r.saadi@univ-bouira.dz ،)اجلزائر(، البويرةجامعة ، رندة سعدي

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

�دف هذه املداخلة إىل ابراز أمهية املواقع اإللكرتونية يف الرتويج املبتكر للمنتجات الزراعية، حيث 

القتصاد، حيث أن أكرب مشكل يعاين منه الفالحني هو يعترب القطاع الزراعي اليوم أهم قطاع للنهوض با

نقص وانعدام آليات حقيقة لتسويق منتجا�هم، وخاصة لتصديرها؛ وتستعرض هذه املداخلة أيضا ماهية 

الرتويج املبتكر وكذا املوقع اإللكرتوين كأداة مبتكرة للرتويج الزراعي، خاصة وأن االنرتنت متنح العديد من 

  .دم، تقلل الوقت واجلهد والتكلفة للوصول إىل األسواق حمليا ودولياالتسهيالت للمستخ

  .املنتج الزراعي، املوقع اإللكرتوين، الرتويج املبتكر، التسويق الزراعي :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This communication aims to highlight the importance of websites in 

the innovative promotion of agricultural products.Todaythe agricultural 
sector considered as the most important one for the advancement of the 
economy.Whereas the biggest problem that farmers face is the lack of real 
mechanisms to market the irproduct sespecially for export ; 

This communication alsoreviews the nature of innovative promotion 
as well as the website as an important tool for agricultural promotion, 
Especiallysince the Internet givesmanyfacilities to the user, reducing time, 
effort and cost to reach the markets locally and internationally. 
Key words: agricultural product, website, innovative promotion, 
agricultural marketing. 
 Keywords: Agricultural investment, economic diversification, leading 
global agricultural experiences. 

  :مقدمة 

قدرته على توفري املوارد النقدية واستخدامها يف  حيتل القطاع الزراعي دورا هاما من حيث 

االحتياجات األساسية للتنمية االقتصادية وذلك من خالل اسرتاتيجيات تسويق املنتج الزراعي؛واجلزائر 
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بإمكانيا�ا الزراعية والفالحية الكبرية قادرة على تنويع صادرا�ا خارج قطاع احملروقات حيث تشري 

ة القطاع الفالحي احلصول على فائض هام يف عدة منتجات زراعية؛ ويعترب اإلحصائيات أنه باستطاع

التسويق والرتويج أهم عائق يواجهه الفالحون يف اجلزائر، فبالرغم من توفر املنتوج، وجود آليا للتخزين إال 

أن الفالحني جيدون صعوبة يف الولوج إىل األسواق خاصة الدولية منها مما استوجب استحداث آليات 

  للتسويق الزراعي؛

ومع التطور التكنلوجي وظهور التسويق االلكرتوين ظهرت العديد من اآلليات املبتكرة اليت تسمح 

ملستخدميها بالرتويج على أوسع نطاق وبتقنيات عالية اجلودة، فاملنصات االلكرتونية توفر إمكانية بث 

  .الصور والفيديوهات والتفاعل والتواصل بني املستخدمني

  :اليةاإلشك

هل ميكن اعتبار املوقع اإللكرتوين أداة : من خالل ما سبق تأيت هذه املداخلة ملعاجلة السؤال التايل

  مبتكرة لرتويج املنتجات الزراعية؟

  :أهمية الدراسة

تتمثل أمهية الدراسة يف ابراز دور املوقع اإللكرتوين يف الرتويج املبتكر للمنتجات الزراعية، خاصة أن 

بحت أداة فعالة للولوج إىل كافة األسواق احمللية والدولية، فمن خالهلا ميكن العمل على تفعيل االنرتنت أص

بالقطاع الزراعي،  بالتسويق الزراعي، خاصة وأنه ميثل املشكل األكرب للفالحني، وبالتايل النهوض

مع العديد من الذي ميثل منصة جت Espace Agroوتستعرض هذه املداخلة املوقع اإللكرتوين الفرنسي  

مروجي وبائعي املنتجات الزراعية وملا ال العمل على انشاء منصة ميكن الولوج إليها عامليا خاصة برتويج 

  .املنتجات الزراعية اجلزائرية

  :تقسيمات الدراسة

  :مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث حماور

  اإلطار النظري للتسويق الزراعي؛. أوال

  وجيية املبتكرة؛أساسيات الربامج الرت . ثانيا

 .« Espace Agro »عرض ملوقع.ثالثا
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  اإلطار النظري للتسويق الزراعي : أوال

  :الزراعي التسويق تعريف- 1

 من كل يشمل املفهوم هذا أن إىل اإلشارة جيب الزراعي التسويق مصطلح تعريف إىل الدخول قبل

 نظرا الفالحي التسويق مصطلح البعض لقيط حيث سواء، حد على احليوانية واملنتجات الزراعية املنتجات

 النباتية املنتجات يضم الفالحة مصطلح أن حيث الزراعة مفهوم من وأمشل أوسع هو الفالحة مفهوم ألن

  بينهما؛ املوجود والتشابه للرتابط راجع وهذا واحليوانية

نسيقمختلفمراحاللنشجمموعةمناألنشطةاالقتصاديةوالسلوكيةالتييتضمنهات"ولقدعرفالتسويقالزراعيعلىأنه

  اطاالقتصادميناإلنتاجإلىاإلستهالك؛

ذلكالنظاماملرناهلادفإلىتسهيلتدفقالسلعالزراعيةواخلدماتاملرتبطة�امنأماكنإ"وبتعريفأدقفإنالتسويقالزراعيهو

  1نتاجهاإلىأماكناستهالكهاباألوضاعواألسعاروالنوعياتاملناسبةواملقبولةمنكافةأطرافالعمليةالزراعية؛

: فهوم التسويقالزراعي يصبفيمجملهفياملفهومالعامللتسويق، معإدخاخلصوصيةاملنتوجالزراعيومنه فم 

سرعةالتلف،مومسيةاإلنتاجواإلستهالك،عدمالتأكدمنكميةونوعيةاملنتوجوخصوصيةالسوق  

كفائضووفرةفياملنتوجالزراعي،زيادةمستوياتالدخلمماترتبعنه تغريفيشكاللطلب، ضف إىل 

  2.قالعاملية،باإلضافةإلىتغريشكلودرجةالتدخل احلكوميفيالنشاطالزراعيزيادةالرتابطبيناألسوا

 :الزراعي التسويق وظائف- 2

 من احملاصيل الزراعية انتقال أثناء تؤدى اليت املهام تلك اختصاراً  الزراعي التسويق بوظائف يقصد

 هذه إهتماما، تقسم عريهالي الزراعي التسويق بعلم منوطة رئيسية مهام إذاً  املستهلكني فهي إىل املنتجني

 :3هي جمموعات ثالثة إىل الوظائف

 الوظائفالتسويقيةالتبادلية: 

متثلجميعاملهاماملتعلقةبنقلملكيةالسلعة،واملقصودمنهذهاملهاموظيفتيالشراءوالبيعويعتربالبيعأمهالعملياتالت

حتلياللعرضوالطلبوتشجيعالسويقيةخاصةبسببارتباطهلعرضفيالوقتالراهنوفياملستقبل،ممايستدعيدراسةحالةالسوقو 

 طلب؛

 الوظائفالتسويقيةالمادية: 

  :هيجميعالوظائفاليت �دف إلىخلقاملنافعاملكانيةواملنافعالزمنيةوالشكليةواملتمثلةيف
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 :وظيفةالنقل -

تقدموظيفةالنقلبشكألساسياملنفعةاملكانيةبتوصيلهاللسلعةمناملكاحنيتتنتجإلىاملكانالذيتعرضفيهللبيع،وعمليةالنقل

 اصيلواملنتجاتالزراعيةتعتمدبشكألوآخرعلىللمح

خصائصاملادةاملنقولة،فالتكفيحركةاملوادمنمكانإلىآخرمامليقرتنذلكبصالحيةاملادةلالستهالكوعدمتعرضهاأليأض

 رارماديةمنشأ�اأنتقلألوتعدمأمهيةاملادةاملنقولة، فتوضيباملنتجاتالزراعيةونقلهاعواملالميكناالستغناءعنها؛

عتربالتخزينمنوظائفالتسويقاهلامةللمنتجاتالزراعيةنظراللخصائصاملميزةهلا  ي :وظيفةالتخزين -

كسرعةتلفهاوحساسيتهاللمتغرياتالبيئيةإلضافةإلىمومسيةإنتاجهامماجيعاللتخزيناألداةالفّعالةيف 

  استقراراألسعارمنخالاللتحكمفيعرضهذهاملنتوجاتفيالسوق؛

- 

يريشكاللسلعةوجتعلهافيشكألكثرنفعاأوأكثرإرضاءلرغباتاملهذهتشملجميعالعملياتالتيتؤديإلىتغ:وظيفةالتجهيز

 ستهلكينومنثمفهيتضيفاملنفعةالشكليةللسلعة،كعملياتالتصبري

 للطماطمالطازجةوجعلهافيعلب؛

 الوظائفالتسويقيةالتسهيلية: 

يقصد �اتلكاملهامالتسويقيةالضروريةالتيتسهلوتساعدعلىتنفيذالوظائفالتبادليةواملاديةوتضم 

 :تغليف،وظيفةاملعلوماتالتسويقية،التمويل،إلضافةإىلالتعبئةوال

 :التدريجوالمعايرة -

ترتبطاملعايرةبوجودمواصفاتومقاييسمعياريةتعكسالصفاتالتيريغبهااملستهلكون،أماالتدرجيفهوإعطاءرتبةأودرجةحم

 ددةللسلعةوفقاملطابقةصفاتالسلعةللمواصفاتاملعياريةلرتبأودرجاتالسلعةاحملددة؛

  .هنالكاملخاطرالتيتنشأمنالطبيعةأومنسياساتاحلكومة،وهناكأيضااملخاطراالقتصادية :تحماللمخاطر -

  :مزيج التسويق الزراعي- 3

  4:يتمدراسةاملزيج التسويقيالزراعيمنخالل

 من خالل:المنتج 

حتديداملشاكاللتسويقيةاخلاصةلكلمنتجوتطويرالسوقاخلاصبه، ضف   -

  نلغرضبيعها؛إلىتجميعاملنتجاتالزراعيةاجلاهزةللبيعفيمكا

 تصنفاملنتجاتالزراعيةمنخاللفصلكميةكبريةإلىفئامتختلفةبناءاعلىالنوع،اجلودة،احلجم؛ -
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 حيثيتمفيهذهاملرحلةحتويالملنتجاتالزراعيةإلىمنتجاتقابلةلإلستهالك؛ : العمليات-

 للحفاظعلىاملنتجاتإلىغايةاالستهالكالنهائي؛: التخزين -

: التعبئةوالتغليف -

املنتجاتالزراعيةفيعبوامتتباينةتسمحبنقلهاوختزينهاحتىتصإللىاملستهلكالنهائيبوضعمناسبومنافمنخاللوضعالسلعو 

  س؛

 التسعير: 

قديقومالقائمينعلىصناعةالغذاءبإستخدامعددمناإلسرتاتيجياتالسعرية، فمثال 

قديقوممصنعمعينبتقدميسلعةغذائيةجبودةعاليةوبيعهابأسعارمرتفعة،فيحينيقوممسوقآخر 

تيجيةتسعريمفادهاوضعسعرمعقولوجودةجيدة،وقديبحثاملستهلكمنالطبقةالوسطي بإستخدامإسرتا

 5عنسلعذاجتودةأقلوبأسعارتتفقمعإمكانا�مالشرائية؛

 التوزيع: 

تؤدىوظيفةالتوزيعللمنتجاتالزراعيةمنقبالملنتجني، 

  التعاونيات؛ :املزارعني،البائعني،وجتارالتجزئةباإلضافةالىمؤسساتالتسويقاملتخصصةمثل

تمدتوزيعاملنتجاتالزراعيةعلىثالمثنافذ،مناملزارعإلىاملستهلكمباشرةوتكونبالنسبةللمنتجاتالغذائية،مناكمايع

ملزارعالىتجاراجلملةمثتجارالتجزئةمثإلىاملستهلكوتكوناألسعارالتييدفعهااملستهلكمرتفعةنسبيابسببهوامشالرحبالتييأ

خذهاكلمنتجاراجلملةوالتجزئة،ومناملزارعإلىالوسطاءمث 

  :ستهلكوهناكمنينظرللمزجيالتسويقيالزراعيبأ�يضمعناصرأخرىمختلفةتتمثلفيإلىامل

  املزارعالتيقديكونزارعاللحبوبوالفواكه؛-

  اخلرباتالسابقةواحلاليةللمزارعوالتيقدتكونعالية،متوسطة،منخفضةأومعدومة؛ -

 نوعاالرضاملتاحةللزراعةاملمكنةفيهاوإنتاجيتها؛ -

 تهاإلىسقيأم ال؛الريوهلتحتاجالسلعةاملرادزراع -

املناخومدىإستقرارمهنحيثدرجةاحلررةأوالربودةأواإلعتداالملوجودفيهذاالبلد  -

  .أوذاكوهوماحيددنوعيةاملنتجاتالزراعيةاملمكناإلستثمارفيه

 لترويجا: 

  التظهر أمهيةالرتوجيفياملنتجاتالزراعيةغريا�هزةمثالحلبوب،البقوليات؛ -

  .حالةعناصرالغذاءا�هزة كالتمور،الزيوتاملخصصةلالكلفيحيناملنتجاتاملعبئةتظهرأمهيتهفي -
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 :مشاكاللمزارعالتسويقية- 4

 عدمالقدرةعلىإختيارأفضالملوردينلألمسدةوالبذارمبايتناسبمعحاجا�موذلكلضعفاملعرفةالتسويقيةوالزراعية؛ -

 عدمالقدرةعلىالتنافسفياالسعاروباألخصاملزارعالصغريةمماقدجيعلبعضهاختسرأحيانا؛ -

- 

ثانبعضاملزارعينوباألخصالصغارمنهمليسلهمسيطرةعلىاملدخالتأواملخرجاتبسبباملناخواألوبئةوبالتالييجعلهمغري حي

 قادرينعلىالتكيفمعمتغرياتالبيئةاخلارجية؛

-اليستطيعاملزارعينتعديلرباجمإنتاجهمبمايتناسبمعتغريأذواقاملستهلكينفيوقتقصري؛-

  6.اراملخرجاتالزراعيةوبالتالييؤديالىمشاكلكبريةللصغارباألخصعدمالقدرةعلىتكيفمدخالتاإلنتاجالزراعيمعأسع

  أساسيات البرامج الترويجية المبتكرة: ثانيا

هي القدرة على إجياد أفكار فريدة ومالئمة ومقبولة اجتماعيا " :تعريف اإلبتكار في المزيج الترويجي- 1

  7."املؤسسة أو اليت أصبحت مألوفةوقابلة للتطبيق كحلول بديلة للمشاكل الرتوجيية اليت تعاين منها 

  :أهداف اإلبتكار في المزيج الترويجي- 2

  8:عموما يهدف االبتكار يف عناصر املزيج الرتوجيي إىل

  لفت نظر املستهلك للمنتج؛ -

خلق وعي باملنتج من خالل طرق مبتكرة لتوضيح املعلومات خاصة حول املنتجات اجلديدة، وكذا زيادة  -

  نتجات املوجودة سابقا واملعدلة؛الوعي يف ماخيص امل

خلق صور مناسبة للمؤسسة من خالل تدعيم امسها يف أعني اجلماهري من مستهلكني، ومتعاملني  -

  أخرين بصفتهم الرأي العام؛

  تغيري اإلجتاهات حول منتج معني؛ -

  تشجيع املوزعيني على التعامل مع منتجات املؤسسة؛ -

  .للقيام بأدوارهممتهيد الطريق أمام رجال البيع  -

 :كبرنامج ترويجي مبتكرالموقع اإللكتروني  - 3

املوقع اإللكرتوين عبارة عن جمموعة من صفحات الويب املتصلة فيما بينها واليت تشكل كيانا واحدا 

وتستغل عادة من طرف شخص واحد أو مؤسسة واحدة وتكرس ملوضوع واحد أو عدة مواضيع وثيقة 

  9الصلة؛
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 جيمع بني الوظيفة، احملتوى، الشكل، التنظيم والتفاعل؛ وهناك جمموعة من واملوقع اإللكرتوين

 : 107Csالعناصر اليت تعترب مبثابة عناصر مفتاحية يف التصميم اجليد للموقع اإللكرتوين وتسمى ب

  السياق(contexte) :ويشمل التقدمي، املظهر والتصميم؛ 

 احملتوى(contenu):نصوص، صور وفيديوهات؛ 

 تمعا�(communauté) :القدرة على جعل املتصفحني على اتصال فيما بينهم؛ 

  التفصيل(customisation) : ؛)املتصفح(القدرة على ختصيص احملتوى حسب الزبون 

  االتصال(communication): سواء من املوقع حنو املستخدم أو العكس؛ 

  الصلة(connexion) :العالقات مع املواقع األخرى؛ 

  التجارة(commerce) :البيع على اخلط أم ال. 

  .كما يضيف كوتلر عنصر آخر يتمثل يف التحديث والتغيري املستمر

باإلضافة لذلك فاملتصفحون حيكمون على املوقع من خالل عدة شروط، كسهولة االستخدام واليت 

زم تنظيم تتعلق بسرعة التحميل، وضوح صفحة االستقبال وسهولة التصفح، وكذا جاذبية املوقع واليت تستل

واضح للصفحات، حجم معقول من املعلومات، سهولة قراءة النصوص واستخدام مالئم لأللوان 

  واألصوات؛

كما أن الزبائن يبحثون على مواقع حترتم خصوصيا�م وكذا انشغاال�م املتعلقة باألمن، والعديد من 

الباحثني يف ا�ال يوصون املؤسسات بتحويل نقاط االلتقاط املرتبطة باحلياة اخلاصة للزبون إىل جتربة إجيابية 

امها بنفسه، وكذا أدوات أتوماتيكية من خالل تطوير أدوات للرقابة تتمحور حول املستخدم ويقوم باستخد

  ؛11لتفادي اقتحام اآلخرين للموقع

و�دف املؤسسة من خالل انشاء املوقع اإللكرتوين إىل مساعدة الزبائن يف تلبية احتياجا�م، إجياد 

املعلومات كما تساهم أيضا يف توفري املال والوقت وتفتح هلم جمال احلوار معها وكذا االستمتاع بأفضل 

  :12، وتتمثل يف5Ssة على الويب، هذه األهداف تسمى بجترب
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 البيع(sell) : حتقيق منو يف املبيعات ويتم من خالل اقرتاح قيمة وإيصاهلا بشكل فعال من خالل جعل

 التجارة اإللكرتونية وجذب الزبائن احملتملني أسهل؛

 اخلدمة(serve) :تخدام اليت ميكن إضافة قيمة من خالل تصميم خدمات تفاعلية سهلة االس

 تساعد الزبائن على العثور على املعلومات املالئمة واملستحدثة؛

 التحدث(speak) : ميكن استخدام املوقع للتحاور والتقرب من الزبائن من خالل توفري حمتوى

حسب املقاس وتصميم تفاعلي يسهل خلق احلوار سواء بني املؤسسة والزبون أو بني الزبائن فيما 

 بينهم؛

 احلفظ(save) : األسعار حمفوظة من خالل تسليم حمتويات متعددة وخدمات على اخلط اليت

 جسدت من قبل بفضل خدمات وصفقات البيع؛

 التعميق (Sizzle) : تصميم املوقع املمتاز يساعد يف بناء العالمة التجارية ويعزز قيمتها من خالل

 .احملتوى والتفاعالت

  راعيأهمية الموقع اإللكتروني في الترويج الز .4

من فوائد التسويق اإللكرتوين الزراعي، ومنها القدرة على توفري الوقت واجلهد واملال وختفيض 

التكاليف واملصاريف على مجيع األطراف، وتوفري احلرية يف االختيار ووجود البدائل واخليارات املتعددة، 

وصول إىل تسويق أكثر فاعليًة وخفض األسعار وتعزيز املنافسة، إضافة إىل زيادة العائد من األرباح وال

وكفاءة، والقدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعمالء، وتوفري علميات ما بعد البيع من اخلدمات 

  اللوجستية وضبط جودة املنتج والنقل والتخزين؛

وأهم معايري جناح املنصة اإللكرتونية الزراعية يف أعماهلا ومنها جودة البنية السليمة للمنصة، 

الصورة والفيديو (واملواصفات التقنية وجودة احملتوى والعرض، واستخدام برامج النشر االحرتافية 

، إضافًة إىل تفعيل وسائل التواصل االجتماعي وخدمة العمالء، وذلك حتقيًقا هلدف التسويق )والتصاميم

  ن؛الزراعي اإللكرتوين املتمثل يف توصيل املنتج إىل العمالء بسرعة وجودة وإتقا
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تأمني خدمات جتارية إلكرتونية جلميع : تتمثل األهداف الرئيسة للمنصة التسويقية الزراعية يف

أطراف العالقة املهتمة بتسويق املنتجات واخلدمات الزراعية، العمل على رفع الكفاءة يف األداء، حتقيق 

رية، وحتقيق استجابة سريعة الفاعلية يف التعامل؛ تعدي احلدود الزمنية املقيدة حلركة التعامالت التجا

  .13لطلبات السوق من خالل التفاعل مع العمالء

  Espace Agroعرض للموقع اإللكتروني:ثالثا

  :EspaceAgroالتعريف بالموقع - 1

EspaceAgro وهو تابع لشركة تكنولوجيا 2007هو موقع مت إنشاؤه عام ،

  ومقرها يف جنوب غرب فرنسا؛ SELLECOاملعلومات

جتمع بني بائعي ومروجي األغذية الزراعية من مجيع القارات، لديه أكثر من  هو منصة تبادل

مسجل منذ إنشائه لشراء وبيع مجيع املنتجات الزراعية  330،000يوم، أكثر من / زائر  10000

  باجلملة؛

مهمة املوقع هي مساعدة الكثري من الشركات على التطور بدءا من الصفر، وشهد املوقع منوا شهرا 

 14.آلخر عاما بعد عامتلو ا
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يقدم املوقع قائمة كبرية من املنتجات اليت ميكن تسويقها، حيث مبجرد التسجيل يف املوقع، جيب 

احلليب ومشتقاته اخلضر : على املستخدم اختيار جمال ختصصه، ومن بني ا�االت املتاحة يف املوقع ما يلي

 .والشاي الزيوت، التوابل واحلبوب احليوانات احلية، القهوة والفواكه، الفواكه اجلافة، العصري املركز، األمساك،

  :  EspaceAgroوحدات - 2

هي وحدات وصول تتيح للمستخدم الوصول مباشرة إىل تفاصيل االتصال اخلاصة بعضو آخر؛  

كما تتيح احلصول على عدد معني من خدمات التنقيب اإلضايف؛ مدة استخدام الوحدات غري حمدودة يف 

، بيع الوحدات EspaceAgroيتم دفع أي عمولة لنا عند القيام بأعمال جتارية بني أعضاءالوقت، ال 

من خالل اإلشرتاك يف الوحدات، ميكن أيًضا EspaceAgro.comهو املكافأة الوحيدة ملوقع

املساعدة يف تطوير نظام املوقع، وبالتايل فاملستخدم يزيد من فرص العثور على جهات اتصال جتارية 

  أفضل؛

أورو، كما  40وحدة  20قدم املوقع نافذة خاصة بشراء الوحدات مقابل املال، فمثال يبلغ سعر ي

تساعد النافذة أيضا اجلزائريني باحلصول على الوحدات من خالل عرض بائعي الوحدات يف اجلزائر حيث 

  15.دج5000وحدة  20يبلغ سعر 

 
  :EspaceAgro16خدمات الموقع- 3

  EspaceAgroعالخدمات المجانية لموق 1- 3

؛)إعالنات 10حىت (تسجيل اإلعالنات  -  
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تعديل إعالن؛ -  

  ؛EspaceAgroنشر اإلعالنات على -

إرسال رسائل جلميع األعضاء عرب الرسائل الداخلية؛ -  

  .لألعضاء الذين يطلبو�اEspaceAgroإرسال تفاصيل االتصال اخلاصة بك بواسطة نظام -

تلقي تنبيهات يومية؛ -  

مجيع الفرص املنتشرة؛ التشاور مع -  

.تعديل ملف تعريف املستخدم -  

  EspaceAgroخدمات بمقابل لموقع 2- 3

:ما يتطلب الوحدات  

؛)وحدة واحدة(اسرتجاع بيانات االتصال للمعلنني  -  

؛)وحدات 3(اسرتجاع بيانات االتصال باملنتج يف الدليل  -  

املشاركة يف مؤمترات سكايب؛ -  

؛)اخليار حسب(اشرتاك خيار العرض  -  

جتديد إعالن بنفس االستجابة كإعالن جديد؛ -  

  البلدان؛/ agrobusمنشورات يف -

توفري صالة عرض لألجهزة؛ -  

  عرض اإلعالنات؛ -

  

  :الخاتمة

يتم اإلعتماد على التسويق الزراعي لتغطية مجيع اخلدمات املتعلقة بنقل منتج زراعي إىل املستهلك 

املسوق، وزيادة التحضر ومستويات الدخل وما يرتتب على ذلك من  املستهدف، خاصة مع زيادة الفائض

  تغريات يف منط طلب وذوق املستهلك؛

وبزيادة الروابط مع األسواق البعيدة داخل الدولة الواحدة أواخلارجية متاما مت إستخدام تكنولوجيا 

لكرتوين الذي يشمل جممل املعلومات واالتصاالت يف القطاع الزراعي وظهر مايعرف بالتسويق الزراعي اإل
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األعمال التجارية الزراعية اإللكرتونية،كما أن تطبيق تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف الزراعة ذو عالقة 

كمنصة EspaceAgroمباشرة مع الرتويج للمنتجات الزراعية يف العامل الرقمي بطريقة مبتكرة، ويعد 

املنتجات الزراعية من مجيع أحناء العامل، ومن أهم تبادل رقمية جتمع بني سوق العرض والطلب على 

  :ليت خلصت هلا هذه املداخلة مايليالنتائج ا

الزراعي يغطي اخلدمات اليت ينطوي عليها نقل املنتج الزراعي من املزرعة إىل املستهلك، التسويق  -

ي املزارعني والوسطاء وتشمل هذه اخلدمات ختطيط وتنظيم وتوجيه ومعاجلة املنتجات الزراعية بطريقة ترض

  واملستهلكني؛

كل ماهو غري مألوف سابقا ولكن مالئم ومقبول اجتماعيا وقابل تقوم فكرة الرتويج املبتكر على تقدمي   -

للتطبيق للحد من املشاكل الرتوجيية اليت تعاين منها املؤسسة أو نتيجة ألن الربامج الرتوجيية القدمية 

  أصبحت مستهلكة؛

يوفري الوقت واجلهد واملال وختفيض التكاليف ام املراقع اإللكرتونية يف ا�ال الزراعي أنه من مزيا إستخد -

  واملصاريف على مجيع األطراف؛

تتميز املراقع اإللكرتونية يف ا�ال التسويق الزراعي أ�ا تتيح للمزارعني الوصول إىل بيانات مبيعات  -

  دقة أكرب؛املستهلكني حىت يتمكنوا من ختطيط احملاصيل ب

عبارة عن منصة جتارة إلكرتونية مصممة مع مراعاة إحتياجات  EspaceAgroاملوقع اإللكرتوين  -

املزارعني، تعترب كحل مبتكر يف برنامج الرتويج والتسويق الزراعي عرب األنرتنت، وهي مبادرة لدعم احللول 

  املبتكرة يف القطاع الزراعي؛

  قائمة كبرية من املنتجات اليت ميكن تسويقها؛ EspaceAgroيقدم املوقع اإللكرتوين  -

جمموعة من اخلدمات الرتوجيية يف جمملها هي خدمات  EspaceAgroيقدم املوقع اإللكرتوين  -

جمانيةكما يقدم اخلدمات اليت مبقابل كاملشاركة يف مؤمترات سكايب، أو يف حالة جتديد إعالن بنفس 

  .اإلستجابة كإعالن جديد

  :اليت ميكن تقدميها مايلي صياتالتو ومن أبرز 

للسوق الزراعي اجلزائري الداخلي تكون شفافة ) منصة إلكرتونية(مساحة عرب األنرتنت  توفريضرورة  -

  ومفتوحة وموثوقة لكل املزارعني واملشرتين للتفاوض على أسعار وصفقات عادلة؛

قائمة على تطبيق تسمح للمزارعني  ضرورة ربط املزارعني باألسواق عرب إنشاء شبكة إفرتاضية جزائرية -

  بالتفاعل مع التجار واملشرتين اآلخرين؛
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ضرورة املسامهة يف املناقشات بني مجيع الفاعلني يف السوق الزراعي عرب حتديثات منتظمة عرب الربيد  -

  اإللكرتوين وعرب املنصات الرقمية؛ 

احلديثةللتسويقالزراعي عرب املنصات واملواقع ضرورة العملعلىتحسينوجتديدمعارفاملواردالبشريةحواللتوجهات -

  اإللكرتونية والرقمية حىت يكونوا مبثابة مرافقة املزارعني؛

نظرا ألمهية املعلومة يف إختاد القرار يف القطاع الزراعي، وجب إنشاء شبكة معلوماتية تزود مجيع أطراف  -

  ة والتغليف، السعر؛حجم الطلب، األصناف، التعبئ: السوق بالفرص التسويقية من حيث

من الضروري أيضا يف املراحل األوىل يف تطبيق مثل هذه الربامج واملنصات الرقمية أن تكون حكومة -

  .الدولة مسوقا أو مروجا للمحاصيل الزراعية
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  عرض جتارب ناجحة يف جمال القطاع الفالحيعرض جتارب ناجحة يف جمال القطاع الفالحي: : السابعالسابعاحملور احملور 

  558877  --  557711  ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  –دراسة حالة المدية  - تحقيق التنمية المستدامة القطاع الفالحي في دور 

  bouallagsnoura2018@gmail.com ،)اجلزائر( ،املديةجامعة ، نورة بوعالقة

 wahiba.khetiri@yahoo.com ،)اجلزائر(، جامعة املدية، ختيري وهيبة

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

�دف الدراسة اىل  إبراز مدى الفاعلية اليت يكتسيها القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية املستدامة 

على املستوى الوطين، حيث يعترب هذا القطاع حساس نظرا لكونه يتطلب توفري الغذاء ملختلف طبقات 

ا�تمع بالشكل الكايف وبصفة املستقرة  واملنتظمة مع ضرورة احرتام خمتلف الشروط  واملواصفات املتعلقة 

بالصحة والسالمة من جهة وتوفري الكمية واجلودة املطلوبة من جهة أخرى، األمر الذي يستدعي تعزيز 

هداف القطاع الفالحي، توصلنا وتكثيف اجلهود الالزمة  ملواجهة خمتلف التحديات اليت حتول دون حتقيق أ

من خالل الدراسة اليت قمنا �ا بأن رغم اجلهود املبذولة والنتائج اجليدة احملققة يف مستوى القطاع الفالحي 

وتطلعه حنو النهوض بالقطاع وحتقيق التنمية املستدامة،  اَال أنه  ال يزال يواجه  العديد من التحديات 

  . لذايت ألفراد ا�تمعخاصة يف جمال حتقيق االكتفاء ا

النشاط االقتصادي، القطاع الفالحي، االكتفاء الذايت، األمن الغذائي، التنمية  :الكلمات المفتاحية

  .املستدامة

Abstract: 
The study aims to highlight the effectiveness of the agricultural sector 

in achieving sustainable development at the national level, As this sector is 
sensitive due to the fact that it requires providing food to the various classes 
of society in a sufficient and stable and regular manner with the need to 
respect the various conditions and specifications related to health and safety 
on the one hand and provide the required quantity and quality on the other 
hand, which calls for the strengthening and intensification of efforts 
necessary to face the various challenges that prevent Achieving the 
objectives of the agricultural sector, we reached, through the study that we 
carried out, that despite the efforts made and the good results achieved in 
the level of the agricultural sector and its aspiration towards the 



  نورة بوعالقة، ختريي وهيبةنورة بوعالقة، ختريي وهيبة  

572 

advancement of the sector and the achievement of sustainable development, 
it still faces many Especially Challenges in achieving self-sufficiency for 
members of the community. 
Key words: economic activity, agricultural sector, self-sufficiency, food 

security, sustainable development. 

  :مقدمة 

يكتسي القطاع الفالحي أمهية كبرية يف مجيع دول العامل، فهو من أكرب التحديات املعاصرة اليت 

تواجهها الدول من أجل ضمان حتقيق هامش األمان ملواجهة خطر الفقر كخطوة أوىل، مث تنمية وتطوير 

رجة اجلهود والوسائل القطاع لدفع عجلة التنمية ورفع اجلانب االقتصادي للدولة وهذا يتوقف على د

املستخدمة للنهوض �ذا القطاع كرهان للخروج من الوضع املزري الذي تعاين منه خمتلف الدول بصفة 

عامة واجلزائر بصفة خاصة، نظرا للمساحات الشاسعة اليت متتلكها واملوارد الكبرية، األمر الذي يستدعي 

طابع اسرتاتيجي وعلمي للنهوض �ذا  القيام بدراسات جدوى تعتمد فيها على صياغة أهداف ذات

القطاع وجعل القطاع الفالحي من ضمن أولويات أهدافها للحد من تفاقم املعضلة واالجتاه  حنو املسار 

  . الصحيح الذي ميكنها من الوصول اىل  حتقيق التنمية املستدامة

  :اإلشكالية 

مدى إسهام القطاع الفالحي في تحقيق ما : من خالل ما مت طرحه سابقا ميكن طرح االشكالية التالية 

  التنمية المستدامة على الجزائر؟

  :المصطلحات المتعلقة بالدراسة

  : أهمية الدراسة

  :ميكن ابراز األمهية اليت تكتسيها دراستنا هلذا املوضوع يف مجلة من النقاط التالية

  التعريف مبصطلحات الدراسة اليت تساهم يف اثراء املوضوع؛ -

 الكبرية اليت حيتلها القطاع الفالحي يف جمال حتقيق التنمية املستدامة؛املكانة  -

 .توضيح  أهم التحديات والعراقيل اليت حتد من فعالية القطاع الفالحي على املستوى الوطين  -

  .توضيح الواقع الفعلي للربامج واجلهود املكثفة على مستوى القطاع الفالحي يف املدية  -

قيقية اليت أدت اىل تراجع القطاع الفالحي واليت مزال يعاين منها القطاع اىل يومنا توضيح األسباب احل -

  .اذه
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يتمثل اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة  اىل اإلجابة على إشكالية دراستنا املتمثلة يف : أهداف الدراسة

  .توضيح كيفية اسهام القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية املستدامة

  :انوية فتتمثل في النقاط التاليةأما األهداف الث

الواقع الفعلي لتطبيق الربامج املستهدفة ومدى بلوغ (إبراز مدى حتقيق  القطاع الفالحي ألهدافه   -

  ؛)االهداف

  توضيح أهم املشاكل اليت يعاين منها القطاع؛  -

املسامهة اجلديرة يف اخلروج بتوصيات تساعد يف اجياد حلول للمشاكل اليت يعاين منها القطاع كنوع من  -

  .اثراء الدراسة

توجد بعض الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، حيث مت االستفادة من هذه  :الدراسات السابقة

الدراسات يف بناء اإلطار النظري واملسامهة بشكل كبري يف بناء أدوات الدراسة املستخدمة يف إثراء هذا 

  .املوضوع

سياسة التجديد الفالحي وانعكاسها على القطاع الفالحي في والية بوعزيز ناصر، : الدراسة األولى -

، 2016، مارس 43، مقال مقدم اىل جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العددقالمة

هدف الباحث من خالل دراسته اىل اسقاط الضوء على سياسة التجديد الفالحي والريفي كرؤية جديدة 

توصل الباحث من ) 2014-2010(أجل انعاش القطاع الفالحي خالل الفرتة  للحكومة اجلزائرية، من

خالل دراسته للموضوع اىل أنه هناك حتسن وزيادة يف اإلنتاج الوطين يف ماديت القمح واحلليب، مت عصرنة 

القطاع من خالل مواكبة التقدم التكنولوجي وضمان التنمية املتوازنة لألقاليم الريفية بشكل منسجم 

  وازن؛ومت

، قراءة في مدى مساهمة القطاع الفالحي في تنمية حممد ملني علون، حليمة عطية: الدراسة الثانية -

، هدف 2016، 3العدد  مقال مقدم اىل جملة نور للدراسات االقتصاديةوتطوير االقتصاد الجزائري، 

ى نتائج جيدة واستغالل الباحثان من خالل هذه الدراسة اىل توضيح اإلطار التنظيمي األمثل للحصول عل

أمثل لكل الطاقات املتاحة، توصلت الدراسة اىل أن الواقع االقتصادي للجزائر يفرض ضرورة االهتمام 

بالقطاع الزراعي وذلك العتبارات تتعلق بوجوب العمل للوصول اىل منطقة ذات اقتصاد متطور، إدارة 

  .رشيدة وبيئة صحية وآمنة
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طمة، بوضياف سامية، أثر الصدمات الخارجية والسياسة المالية على دحماني فا: الدراسة الثالثة -

مقال مقدم اىل جملة ، 2015-1980دراسة قياسية اقتصادية خالل الفترة  -أداء القطاع الفالحي

، هدف الباحثان من خالل هذه الدراسة 2019، 2، العدد8اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، ا�لد

اع الفالحي، كما توصلت اىل وجود تكامل متزامن يف املدى الطويل بني الصدمات اىل تشخيص أداء القط

اخلارجية والسياسات املالية وأداء القطاع الفالحي، كما مت التوصل اىل وجود أثر متذبذب للصدمات اليت 

  .حتدث يف مستوى أسعار البرتول على اإلنتاج الفالحي

  :وجوانب االستفادة منهاالفرق بين دراستنا و الدراسات السابقة  -

بعد توضيح الدراسات السابقة اليت مت تطبيقها يف بيئات عربية وحملية، استفدت منها يف التعرف 

على املواضيع ذات العالقة بالقطاع الفالحي والتنمية املستدامة، استنباط أسئلة الدراسة، أدوا�ا وبالتايل 

اسة عن الدراسات األخرى يف كو�ا تركز  على دور القطاع اثراء الدراسة احلالية، يف حني ختتلف هذه الدر 

الفالحي يف حتقيق التنمية املستدامة واليت سيتم تطبيقها يف والية املدية، باإلضافة اىل أن بعض الدراسات 

تناولت موضوع القطاع الفالحي على حدى وتناول البعض اآلخر منها مواضيع التنمية املستدامة من جهة 

من خالل هذه الدراسة بالربط بني املتغريين ومعرفة العالقة بينهما يف ظل التغريات احلاصلة يف أخرى، قمنا 

الوقت الراهن، باإلضافة اىل التعرف على مدى االهتمام �ذه الدراسة يف قطاع الفالحة لوالية املدية، من 

  .خالل عرض بعض التجارب اليت ختص الوالية

  : تقسيم الدراسة

  :لدراسة اىل ثالثة حماور رئيسية كما هي موضحة يف النقاط التاليةمت تقسيم هذه ا

  .اإلطار األساسي للقطاع الفالحي : المحور االول

  .التحديات اليت تواجه القطاع الفالحي يف اجلزائر: المحور الثاني

 .نمية املستدامةجتربة والية املدية يف جمال تعزيز دور القطاع الفالحي ودفعه حنو حتقيق الت: المحور الثالث

    اإلطار األساسي للقطاع الفالحي: المحور األول 

توجد العديد من املفاهيم اليت تناولت مصطلح القطاع الفالحي من قبل العديد من الباحثني 

واملفكرين يف هذا ا�ال أدت اىل تنوع األفكار، وجاهات النظر وطبيعة األحباث والدراسات وهو ما سوف  

 .خالل تركيزنا على هذا احملور حناول ابرازه من
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  التعريف بالقطاع الفالحي: أوال

  :ميكن ابراز أهم التعاريف اليت تناولت هذا املصطلح يف النقاط التالية      

  1".علم وفن صناعة وانتاج احملاصيل النباتية واحليوانية النافعة لإلنسان:" يعرف القطاع الفالحي أنه.  1

 بشكل رئيسي يتعلق القطاع الذي وهو :المتحدة األمم منظمة حسب القطاع الفالحي تعريف. 2

. احليوانية والثروة احملاصيل إنتاج الزراعي، اإلنتاج مبستلزمات التدريب واإلمدادات والبحوث، الطبيعية باملواد
2  

) اخل...العمل، رأس املال، التنظيم، األرض(تفاعل خمتلف عوامل االنتاج " :عرف أيضا بأنه  - 3

شغيلها قصد انتاج مواد زراعية لتلبية حاجات املستهلكني واحلصول على أفضل النتائج املمكنة، وختتلف وت

  3".هذه النتائج باختالف النظام االقتصادي املعمول به

جمموعة من السياسات، اإلجراءات والنظم اهلادفة اىل تعزيز عملية انتاج الثروة : " التعريف اإلجرائي. 4

وانية بأفضل الطرق املمكنة قصد تعزيز االقتصاد الوطين واالرتقاء به حنو حتقيق التنمية النباتية واحلي

  "املستدامة 

    خصائص القطاع الفالحي:  ثانيا

  4:يتميز القطاع الفالحي جبملة من اخلصائص ميكن ابراز امهها يف النقاط التالية

  قطاع الفالحة مصدر رئيسي لتوفري األمن الغذائي؛. 1    

  يعترب قطاع الفالحة قاعدة أساسية حنو حتقيق الصناعات الغذائية؛. 2    

  يساهم القطاع الفالحي بشكل رئيسي يف خلق سوق للمواد الغذائية؛.  3    

  .يعترب القطاع الفالحي اسرتاتيجية فعالة يف حتقيق إعادة اإلنتاج الرتاكمي الذي يستهدف التوسع.  4    

  بها اصالح القطاع الفالحي بالجزائرالمراحل التي مَر : ثالثا

مَرت عملية اصالح القطاع الفالحي مبجموعة من املراحل اهلامة واهلادفة اىل ترقية القطاع حسب 

  5:متطلبات البيئة املتغرية باستمرار وعلى هذا األساس ميكن ابراز أهم املراحل يف النقاط التالية

ي كان يهدف اىل ذال 1963رس وأكتوبر من سنة حسب مرسوم ما: اتيذمرحلة نظام التسيير ال. 1

اضفاء الصبغة القانونية لالستالء اجلماعي من قبل الفالحني على األراضي الغري مستغلة واليت تركها 

ايت ومت تأميم األراضي الفالحية حىت تنعكس على  ذا األساس مت انشاء نظام التسيري الذاملعمرين، على ه

    كل ميوالت وأهداف الفالحيني؛
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ظهرت نتيجة لعدم العدالة واملساواة يف توزيع األراضي الفالحية، باإلضافة اىل : الثورة الزراعية. 2

االخنفاض يف املستوى املعيشي وعدم القدرة على استحداث األساليب الزراعية مبا يتالءم ويتوافق مع 

واملتعلق  1981مارس  14املؤرخ يف 14لك مت صدور منشور رئاسي رقم ذمتطلبات الواقع، بناء على 

بتعاونيات قدماء ا�اهدين، حيث مت من خالله وضع األطر واألدوات الالزمة لعملية تنظيم املزارع على 

  أسس اقتصادية وبشكل رئيسي استغالل األراضي والعقارات؛

- 13املؤرخ يف  83-18من خالل القانون رقم : منح الملكية العقارية في طار عملية االستصالح. 3

  املتعلق مبنح امللكية العقارية �دف االستثمار يف األراضي الصاحلة للزراعة؛ 1983- 08

مت صدور قانون إعادة األمالك املؤممة، حيث مت يف هذه املرحلة اسرتجاع : مرحلة نظام المستثمرات. 4

مالك سابق، قررت الدولة يف هذا السياق العودة لسياسة الدعم  22000هكتار حلوايل  445000

لك نظرا لآلثار اجلانبية والسلبية اليت أحدثها قانون \ملباشر للفالحني املنتجني عوض الدعم للجميع وا

  .الغاء الدعم الفالحي

  السياسات الفالحية والزراعية في الجزائر : رابعا

حسب الدكتور عبد الوهاب مطر الداهري يف كتابه االقتصاد الزراعي مت تقسيم السياسة الزراعية 

  6:نحو التايلعلى ال

 تنظيم عمليات االنتاج الفالحي والزراعي؛ ختص هذه السياسة: سياسة االنتاجية. 1

ختص تنظيم عمليات التسويق وانشاء املخازن املربدة وغريها من العمليات : السياسة التسويقية.  2

 التسويقية؛

 ختص تنظيم العمليات املالية والقروض وغريها؛ :السياسة االئتمانية.  3

  .ختص تنظيم عمليات حتديد وتثبيت األسعار :السياسات السعرية.  4

  توجهات السياسة الفالحية الجديدة للدولة: خامسا

تتطلع التوجهات اىل حتقيق مجلة من االهداف على االمدين املتوسط والبعيد املدى، كما تربزه 

   7:النقاط التالية

  الطبيعية �دف احلفاظ على حصة األجيال القادمة؛ احلماية واالستغالل العقالين الدائم للموارد. 1

  النهوض باالقتصاد الوطين؛. 2

  إعادة هيكلة ا�ال الفالحي واملوارد الطبيعية ملختلف جهات الوطن؛. 3
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  حتسني انتاجية القطاع الفالحي من أجل حتريره حنو االرتقاء اىل مستوى االقتصاد العاملي؛. 4

  لى مستوى التموين وتكييف التوزيع االنتاج مع متطلبات األوضاع اجلديدة؛حترير املبادرات اخلاصة ع. 5

 .ترقية وتشجيع االستثمار الفالحي من جهة وحتفيز دعم املستثمرين من جهة أخرى. 6

  .التحديات اليت تواجه القطاع الفالحي يف اجلزائر: المحور الثاني

عوبات اليت تواجهه وحتول دون حتقيق أهدافه، يعمل القطاع الفالحي على مواجهة خمتلف التحديات والص

سواء تعلق األمر باألمور املتعلقة بالقطاع، أو جوانب خمتلفة متعلقة باجلانب التنموي خالل مراحل تطوره 

  . وهو ما سوف حناول التطرق اليه وابرازه من خالل هذا احملور

  برامج التجديد الريفي لمكافحة التحديات المعاصرة: أوال

�دف برامج التجديد الريفي املستهدفة ملكافحة التحديات اليت يفرضها العصر واملتعلقة حبماية وتعزيز      

  8:خمتلف اجلوانب الطبيعية الَرعوية، املوارد املائية وذلك عن طريق أربعة أدوات ميكن ابرازها يف النقاط التالية

ع املعلومات املنتجة يف إطار عملية علومات لربنامج دعم التجديد الريفي، من أجل جتمينظام امل .1

التشخيص خالل املراحل املختلفة لتنفيذ الربامج واملشاريع، كما يسمح هذا النظام بتقييم قدرات 

 ا�تمعات الريفية واملؤسسات املعنية باملشاريع وحتديد نسبة جناحها؛

التشخيص والربجمة لتنمية النظام الوطين لدعم اختاذ القرارات من أجل التنمية املستدامة، ألغراض  .2

خمتلف املناطق، كما يتيح هذا النظام رؤية واضحة لقدرات خمتلف املناطق، توجيه وبرجمة التدخالت 

 وتقييم مشاريع التنمية املختلفة؛

 شاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة واملشاريع اجلوارية ملكافحة التصحر؛امل .3

مت توقيعه مع مديريات املصاحل الفالحية، الغرض منه حتديد أهداف عقد كفاءة للتنمية الزراعية والذي  .4

اإلنتاج السنوي، استنادا يف ذلك على تاريخ التنمية الزراعية وخصوصيات وقدرات كل والية، يتم 

  .تقييم األداء بالرتكيز على التغريات يف معدل اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية
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  د الريفي في اطار مكافحة التحديات التي تواجه القطاع الفالحيبرامج التجدي): 01-03(شكل رقم 

  
  .02، ص2008، االستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر،تقرير وزارة الفالحة والتنمية الريفية: المصدر

يوضح الشكل أعاله أهم برامج التجديد الريفي يف اطار مكافحة التحديات اليت تواجه القطاع 

حي من التصحر وخملفاه وذلك �دف مواجهة واحلفاظ على خمتلف املوارد الطبيعية وتثمني األنشطة الفال

احمللية لتعزيز الثروات الوطنية، محاية التجمعات املائية من خالل األخذ بعني االعتبار كل التدابري املوضحة 

لتنمية املستدامة، محاية االرث الغايب يف الشكل حتت اطار النظام الوطين الختاذ القرارات املتعلقة بتحقيق ا

حتت مشروع التنمية الريفية املتكاملة من خالل توفري املعدات الالزمة، محالت التشجري والتهيئة املناخ 

املناسب والبىن التحتية اليت تساهم يف االرتقاء بالثروات الوطنية وذلك من خالل محاية النظم البيئية من 

ت، اجلمعيات وا�معات املخصصة لذلك قصد مواجهة خمتلف املخاطر ويف خالل تظافر جهود البلديا

األخري تظافر خمتلف اجلهود اليت مت التطرق اليها سابقا �دف القيام بعملية االستصالح وحتقيق اهداف 

  . التنمية

  )2017-2015(الحرائق كأحد المخاطر التي واجهت القطاع الفالحي بالجزائر خالل الفترة : ثانيا

إن حصيلة النشاط املعدة من قبل املركز الوطين للتنسيق للمديرية العامة للحماية املدنية واليت 

 2017تظهر ارتفاعا متزايدا يف عدد احلرائق اليت تؤثر على الثروة الغابية حيث بلغت اخلسار املسجلة سنة 

هكتار منها  28.833ي ميثل ضياع أكثر من ذاالستقالل، االمر ال ذمعدال مل يسبق له مثيل من
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هكتار بوالية  3.402.75هكتار بوالية قاملة و5.302.1هكتار بوالية الطارف و 12.605.305

  9:سكيكدة وهو ما سوف حناول ابرازه من خالل اجلدول أدناه
  التطور  الخسائر المسجلة  طبيعة الحرائق

  ج/ب  ب/أ  )ج( 2017-10- 25  )ب( 2016  )أ( 2015

 329.06%  17.56%  28833  6720  5716  حرائق الغابات

 86.52% 59.01%  10389  5570  3503 حرائق األحراش

 142.50% 60.38%  14744  6080  3791 حرائق األدغال

 40.26-% 33.67%  1590.35  2662  2150.50 حرائق المحاصيل

 103.08% 26.36%  196.457  96740  76.561 حرائق األشجار المثمرة

 61.44-% 39.59%  7443  19302  13.828 حرائق النخيل

 40.15-% 63.62%  273065  456283  344057 حرائق رزم التبن

، 75، العدداتفاقيات دولية، قوانين مراسيم، قرارات وآراء، مقررات، مناشير، إعالنات وبالغاتاجلريدة الرمسية، : المصدر

  .29، ص2019 -04-12

  زائرالعوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الفالحي في الج: رابعا

يتطلب القطاع الفالحي جمموعة من العوامل الرئيسية اليت متكن من االضطالع باملهام املستهدفة، 

  10:ميكن تلخيص أمهها يف النقاط التالية

خلق فعالية انتاجية من خالل تكوين وتدريب الفالحني وخمتلف اإلطارات مع تشجيع الطاقات . 1

  ا اجلانب؛ذتغالل اجلانب التكنولوجي يف هالشبابية على العمل يف القطاع الفالحي واس

خلق بنوك ريفية وتعاونيات القرض اليت تساهم يف توفري معلومات قيمة حول امكانيات الفالحني اليت . 2

تعترب كضمان للقرض اىل جانب مسامها�ا يف جلب املدخرات للفالحني والسماح للقطاع الفالحي 

  احلصول على مصادر القروض بشكل مبسط؛

ضرورة توسيع األسواق الريفية لتمكني الفالحني من تسويق الفائض من انتاجهم، مع ضرورة االهتمام . 3

بتحسني وختفيض تكاليف النقل، التسويق، التخزين والقضاء على االحتكار �دف رفع انتاجية القطاع 

  الفالحي؛

تجات الفالحية، فمرحلة التخطيط املركزي وما عرفه من حتديد دون املستوى لألسعار حترير أسعار املن. 4

  املتعلقة باملنتجات الفالحية قد أثر سلبا على هذه املنتجات؛



  نورة بوعالقة، ختريي وهيبةنورة بوعالقة، ختريي وهيبة  

580 

العمل على حتفيز االدخار من أجل خلق الرتاكم الرأمسايل اىل جانب حتديث أسلوب الفالحة . 5

لك من خالل بناء السدود، توفري االحتياطي ذاملسقية منها و  الصحراوية والعمل على رفع نسبة األراضي

  املائي، حترير أسعار املنتجات الفالحية؛ 

ربط اإلنتاج بالواقع االجتماعي وربط املعاهد ومراكز التكوين املهين بالواقع الفالحي، مع احلرص على . 6

التحتية ومستلزمات اإلنتاج املادي  ترقية االستثمارات املالية يف الفالحة واملوجهة بغرض توفري البىن

    .واخلدمي للقطاع

تجربة والية المدية في مجال تعزيز دور القطاع الفالحي ودفعه نحو تحقيق التنمية : المحور الثالث

 .المستدامة

تعرف والية املدية بقطاعها الفالحي الغين مبختلف املوارد الطبيعية ومكانته اهلامة يف جمال تفعيل 

قتصادي باجلزائر، وذلك نظرا إلسهاماته يف دفع خمتلف  القطاعات األخرى، وتزويد أفراد النشاط اال

ائية اليت حيتاجها يف حياته اليومية وتصريف الفائض منه اىل الدول األخرى حتت ذا�تمع مبختلف املواد الغ

  .صفقات التصدير

  التعريف بالقطاع الفالحي لوالية المدية : أوال

رعوي، حيث تقدر املساحة - ة املدية مبوقع جغرايف مميز مما جيعلها والية ذات طابع فالحيحتظى والي      

هكتار أي  773  541هكتار منها املساحة الفالحية اإلمجالية فمقدرة بـ  877  595اإلمجالية للوالية بـ 

ما إّن معظم هكتار، ك 338  959من املساحة اإلمجالية، واملساحة الصاحلة للزراعة فهي حمددة بـ % 88

، وتتميز %70بلدية املشكلة لرتاب بنسبة تفوق  64سكان والية املدية تتوزع عرب األرياف املنتشرة عرب 

 25والية املدية بثالث مناطق كربى و ذات اخلصوصيات عديدة وهي املنطقة اجلبلية اليت تتكون من 

مجالية الصاحلة، بينما املنطقة من املساحة اإل% 28هكتار أي بنسبة  93بلدية مبساحة فالحية تفوق 

 101.137بلدية مبساحة فالحية صاحلة تقدر بـ  18الثانية فهي منطقة السهول الداخلية اليت جتمع 

من املساحة اإلمجالية، يف حني متثل املنطقة الثالثة املنطقة الفالحية الرعوية و % 30هكتار و بنسبة 

من املساحة % 42هكتار بنسبة  144صاحلة تقدر بلدية مبساحة فالحية  21السهوب و اليت تضم 

  .11اإلمجالية

يعمل قطاع : عمليات التطهير العقاري للمشاريع االستثمارية المتعلقة ببرامج الدعم الفالحي: ثانيا

ديناميكية جديدة فيما  2010الفالحة باملدية منذ االنطالق يف عمليات التطهري العقاري املربمج منذ 
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تثمارية بعد تلك املسجلة عن طريق برامج الدعم الفالحي، فمن مجلة العمليات خيص املشاريع االس

 12:االستثمارية اليت ّمت بعثها نذكر

 ؛االستثمار يف حتويل وتعليب املنتجات الفالحية .1

  االستعمال األجنع للفضاءات بتكثيف املنتوج وإتباع املسار التقين؛. 2

  ؛عتاد العصريحتديث و جتهيز املستثمرات الفالحية بال. 3

  ؛االستثمار يف جتهيز الري املقتصد للمياه. 4

  .توسيع املساحات الفالحية. 5

إعادة التقييم لحشد الموارد المائية في اطار المشاريع االستثمارية بما فيها القطاع الفالحي : ثالثا

  .للوالية

  13:النقاط التاليةميكن ابراز العمليات املتعلقة حبشد املوارد املائية لوالية املدية يف  

 4برخصة برنامج قدرها  2009-12-23عملية بناء سد بين سليمان والية املدية واملسجل يف  .1

مليار دج مسجلة بذلك زيادة معتربة  7.220مرات لتصل اىل مبلغ 3مليار دج، أعيد تقييمها 

 ؛%)80(مليار دج  3.220قدرت ب

 - قصر البخاري -برواقية -بين سليمان -دونمشروع التزويد باملاء الصاحل للشرب من سد كدية أسر  .2

مليار  35برخصة برنامج أولية قدرها  2008-02-10واملسجل بتاريخ  3بوغزول احلصة رقم 

 مليار دج؛ 67، حيث وصل رخصة الربنامج النهائية اىل %91دوالر، مت إعادة تقييمها بنسبة تفوق 

نني املعنيني بعملية نزع امللكية، مما اجنر عنها يف بعض األحيان تعود أسباب التقييم اىل شكاوى املواط .3

توقف يف األشغال لفرتات ممتدة بني سنتني وثالث سنوات والت تؤدي غالبا اىل املطالبة بتعويضات 

 مالية جراء التأخري؛

العراقيل املتعلقة بعملية حتويل البىن التحتية اليت متر مبوقع بناء السد، كانت مصدرا لتأخر املشاريع  .4

 زياد يف التكاليف؛وال

نتج عن بلوغ املشاريع النضج الكايف قيام مديرية املوارد املائية لوالية املدية، اىل إعادة اهليكلة للعملية  .5

مرت خطي من املناقب على مستوى الوالية واملسجلة يف مارس  1500املتعلقة بإجناز وجتهيز وكهربة 

ه الزيادة اىل يف حمتوى \عادة اهليكلة همليار دج، حيث أدت إ 140برخصة برنامج مببلغ 2010

على الرغم من عدم تسجيل زيادة يف األعباء املالية، كما ) حصة  20حصة بدال من  25(األشغال 
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من رخصة الربنامج، % 42.91مليون دج أي ما يعادل  60.077سجلت العملية رصيدا مببلغ 

  .ي يعين أن التكاليف املتوقعة مبالغ فيها\األمر ال

  تطور مستويات اإلنتاج النباتي في والية المدية : رابعا

نظرا �هودات  الدولة يف جمال الدعم الفالحي، شهد مستوى اإلنتاج النبايت مبختلف شعبه 

  :تطورات معتربة خالل السنوات األخرية حسب ما يوضحه اجلدول 

  )=Uارقنط(تطور مستويات اإلنتاج النباتي في والية المدية  ): 01-03(جدول رقم 

  2016  2015  2014  2013   2012  الصنف

  933133  1467770  1160717  2116237  2419911  الحبوب

  834527  733810  1073645  875315  869289  العلف 

  1184082  1161045  1064822  1258356  1080605  الخضر

  541257  566913  650251  637431  647710  الفواكه

  11345  52889  29154  78470  23015  أشجار الزيتون

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية املدية : المصدر 

يوضح اجلدول أعاله  أن مستويات االنتاج عرفت مراحل كانت فيها مستويات اإلنتاجية مرتفعة 

ومطارح أخرى كانت املستويات منخفضة ويرجع السبب يف ذلك اىل قلة األمطار خالل السنوات االخرية 

تعلق بطرق التعامل مع البيئة من جهة اخرى ومن أمثلة ذلك التلوث، احلرائق، من جهة واجلانب التوعي امل

دخان املصاحل ظاهرة االحتباس احلراري اليت دقت ناقوس اخلطر وأصبحت تتطلب تكاثف اجلهود 

ومسؤوليات أكرب للحد من هذه الظاهرة، وانقاض ما ميكن انقاضه من الثروات اليت تزخر �ا الوالية وذلك 

بتطبيق إجنازات مديرية ار تنمية القطاع واحلفاظ على حصة األجيال القادمة، حيث قامت الوالية يف اط

  14:تشمل ما يلي 2014 -2010 البيئة للخماسي

  ؛خمطط �يئة إقليم الوالية. 1

  ؛خمطط التجانس احلضري للتجمعات السكنية لبلدية قصر البخاري. 2

املدية، الربواقية، أوالد ذايد، قصر البخاري، سانق، : بلدية 15املخطط التوجيهي لتسيري النفايات لـ . 3

  ؛جمرب، زوبريية، بوغزول، بوغار، بين سليمان، بوسكن، القلب الكبري، تابالط، مزغنة واحلوضني

قصر البخاري، عني بوسيف، شاللة العذاورة، الشهبونية : بلديات 05اخلرائط االجتماعية احلضرية لـ . 4

 .و عزيز

  ؛قصر البخاري، الشهبونية و عني بوسيف: بلديات 03طة العقارية احلضرية لـ اخلري. 5
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  ؛)مت إنشاء نوادي بيئية مدرسية(تعميم الرتبية البيئية يف املدارس . 6

  ؛إنشاء املؤسسة العمومية الوالئية لتسيري مراكز الردم التقين. 7

 دخول مركز الردم التقين لبلدية املدية يف االستغالل؛ .8

  ؛املفرغة العمومية للربواقية غلق. 9

 20طري من  13.000هكتار و تستقبل  1000مساحتها : تصنيف حبرية بوغزول كمنطقة رطبة. 10

  ؛صنف

 ؛تصنيف حبرية ضاية متزقيدة كمنطقة رطبة  .11

، فقد ّمت جتهيز مفرغات مراقبة بكل من بلدية عني بوسيف، شاللة 2014باإلضافة إىل املنجزة سنة   .12

ووضع حيز اخلدمة ملركز الردم التقين لبلدية املدية على مستوى مفرغة ذراع    ...لشهبونيةالعذاورة و ا

مفرغات مراقبة بكل من  03السمار، ويتّم إجناز مركز فرز النفايات بقصر البخاري، وإجناز و جتهيز 

ية و قصر بلدية عني بوسيف، شاللة العذاورة، الشهبونية، وإجناز مركز للردم التقين ببلدية الزوبري 

البخاري، والقضاء على املفرغات العشوائية ملدينة املدية ولك يف إطار حتقيق التوازن البيئي مبا يضمن 

 .جناح براجمها يف القطاع البيئي وحتقيق التنمية املستدامة

  مراحل تطور مستويات اإلنتاج الحيواني في والية المدية : خامسا

فيه الدعم احليواين، الذي أصبحت تركز عليه الوالية يف  يف إطار تعزيز القطاع الفالحي  مبا 

السنوات األخرية ليس من ناحية الكمية فقط وحىت اجلودة املطلوبة يف اطار دعم الشباب والقضاء على 

  .يف جمال تعزيز اجلانب االقتصادي )01(البطالة، مستهدفة بذلك جعل القطاع رقم 

  )   U=103(الحيواني في والية المدية  مراحل تطور اإلنتاج) : 02-03(جدول رقم 
  2016  2015  2014  2013   2012  النوع

  41338  42116  32306  30603  27492  األبقار

  72047  74802  71440  74732  71178  األغنام

  6467  5694  5021  4537  6300  الماعز

 164300 165200 122840 122840 151500  خاليا النحل

 238346 218829 204274 192289 187864  الدواجن

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية املدية : المصدر 

يوضــح اجلــدول أعــاله أنــه يف اطــار تعزيــز اجلانــب احليــواين للواليــة، أمهيتهــا وتوجها�ــا علــى كــل مــن        

 الدواجن نظرا للطلب املكثف عليها  وقطيع االغنام مقارنـة بـالنوع االول والثالـث، وميكـن أن يرجـع السـبب
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يف ذلك اىل توجهات املستثمرين للحصول على هذا النوع من جهة هذا يعود إىل كـون واملسـاحات الرعويـة 

الــيت تزخــر �ــا الواليــة مــن جهــة أخــرى، تــأيت يف املرتبــة الثانيــة تربيــة األبقــار حيــث عــرف تطــور مــن ســنة اىل 

ىل أخـرى وهــو مـا يشـجع ويزيـد مــن أخـرى ويف املرتبـة الثالثـة املــاعز بـوترية متزايـدة بشـكل ملحــوظ مـن سـنة ا

فرص االستثمار أكرب يف هذا ا�ال مسـتقبال، غـري أن خاليـا النحـل عرفـت تراجـع خـالل السـنوات األخـرية 

ه األخــرية علــى تــدارك الوضــع، كمــا تشــري مديريــة \نظــرا لــنقص الوســائل وســوء األحــوال، حيــث تعمــل ه

الصـــادرة بتـــاريخ  108ليمـــة الوزاريـــة املشـــرتكة رقـــم فيمـــا خيـــص مـــدى تطبيـــق التعملصـــاحل لواليـــة املديـــة أنـــه 

واملتعلقــــة بإنشــــاء مســــتثمرات فالحيــــة جديــــدة علــــى األراضــــي التابعــــة للملكيــــة اخلاصــــة  23/02/2011

للدولـــة، فقـــد ّمت بـــإقليم الواليـــة حتديـــد حميطـــات رعويـــة يـــتّم �ـــا إنشـــاء مســـتثمرات لرتبيـــة احليوانـــات وغـــرس 

بنـاًء علـى دفـرت شـروط حيـدد عــن   ملسـتفيدين املتحصـلني علـى عقـد االمتيـازاألشـجار املثمـرة، حبيـث متّكـن ا

للتجديــد، ومهمــا كانــت املســاحة املتحصــل عليهــا فــإّن   ســنة قابلــة 40لفــرتة امتيــاز تقــدر بـــ طريــق التنظــيم

معفــى مــن دفــع اإلتــاوة الســنوية خــالل العشــر ســنوات األوىل، بإمكــان املســتفيدين مــن   االمتيــاز  صــاحب

هـــ االســتفادة مــن قــرض بنكــي ميســر وبــدون فائــدة لــدى بنــك البــدر وذلــك بقيمــة 10أقــل مــن  مســاحات

هـ االستفادة من قـرض 10مليون دج للهكتار الواحد، كما إنه بإمكان املستفيدين من مساحات أكثر من 

ببلديـــة أوالد » الكلخـــة«البـــدر وذلـــك باالتفـــاق مـــع البنـــك، فمـــن بـــني احمليطـــات حمـــيط  بنكـــي لـــدى بنـــك 

» كرفـــوف«و » أوالد ثابـــت«ببلديـــة ســيدي دمـــد، حمــيط » فكـــريين-البتــة«معــرف، حمـــيط بــوغزول، حمـــيط 

  .ببلدية عزيز» خنق خرية«ببلدية البوا عيش، حميط 

كلم إسطبالت، غرس   50سدود،  10أين مت إجناز : الحزام األخضر للمدينة الجديدة لبوغزول. 1

  ؛هكتار غراسة رعوية 400و ) از الفالحيمت منحها يف إطار االمتي(هكتار زيتون  1360

املدية، : بلدية 15هكتار، مس  687شجرية لغرس  107.096مت توزيع : هكتار 1000غراسة . 2

متزقيدة، ذراع السمار، شاللة العذاورة، سي احملجوب، بوعيشون، أوالد بوعشرة، الربواقية، أوالد ذايد، 

  ؛نعمان و وامريالسواقي، جواب، سيدي زيان، سيدي زهار، سيدي 

  بلدية معنية؛ 55: هكتار 10.000التحسين العقاري على . 3

 بلدية معنية 32: كلم مسالك فالحية  250فتح . 4

  : خاتمة

قطاع الفالحي يواجه الكثري من العراقيل والتحديات لمن خالل الدراسة اليت قمنا �ا توصلنا اىل أن ا      

ت طويلة ويلم يأخذ حصته من االهتمام الكايف من قبل السلطات نظرا ألنه قطاع مل ينظر إليه منذ سنوا
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املعنية واجلهات الوصية بذلك، اَال أنه مؤخرا مت تدارك الوضع ويراهن القطاع بكل الطرق للنهوض بالقطاع 

 من خالل تكثيف اجلهود لتحسني مستوى االنتاج بأنواعه النباتية واحليوانية بالكمية واجلودة املطلوبة بالرغم

من الصعوبات اليت تواجه واملتعلقة باألمور البيئية الناجتة عن نقص االمطار وأمور أخرى خلفها نقص وعي 

اإلنسان وسوء تسيري املؤسسات يف إدارة خملفا�ا واليت انعكست سلبا على اجلانب البيئي بصفة عام 

  .  والقطاع بصفة خاصة

  : النتائج

بشكل مكثف على تفعيل القطاع والرتقاء به مبا خيدم صاحل يعمل القطاع الفالحي لوالية املدية  -

  االقتصاد الوطين؛

يعمل القطاع الفالحي لوالية املدية على تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية مبا خيدم حتقيق التوازن  -

ات البيئي، خاصة بعد سلسلة احلرائق اليت مست الوالية واليت أحدثت خسائر كبرية يف احملاصيل، الغاب

واألشجار املثمرة وموت حصيلة كبرية من احليوانات، باإلضافة اىل ظاهرة االحتباس احلراري اليت أثرت 

  سلبا على نتائج القطاع؛

تعرض القطاع جلملة من احلرائق الناجتة عن االستخدام الغري رشيد للمواد سريعة االشتعال من جهة  -

 . والظروف الطبيعية من جهة أخرى

ع لسنوات عديدة  مبدأ الرشادة والعقالنية وعدم وجود التفاتة واضحة من قبل السلطات افتقد القطا  -

  .املعنية

 :استنادا للنتائج ميكن طرح االقرتاحات والتوصيات التالية  :التوصيات 

ضرورة توفري تكنولوجيات حديثة ومتطورة ملساعدة القطاع يف االرتقاء التنموي، مع ضرورة تدريب  -

  ه التكنولوجيات؛ذى استخدام هالفالحني عل

ضرورة تنويع القطاع الفالحي وإدارته مبا يساهم ترقية القطاع بالكمية واجلودة املطلوبة للنهوض بالقطاع  -

  وحتريره حنو العاملية؛

  ضرورة االلتزام باللوائح والقوانني التنظيمية املتعلقة باحرتام شروط البيئة وعدم اإلخالل �ا؛ -

  ؛ملعاهد ومراكز التكوين املهين بالعملية االنتاجية املتعلقة بالواقع الفالحيربط اضرورة  -

  .ضرورة القيام باحلمالت التحسيسية للحد من ظاهرة احلرائق العشوائية اليت مست القطاع -
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  :هوامشاإلحاالت وال
                                                           

بوعريوة ربيع، أمهية القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر، امللتقى الدويل الرابع حول  - 1

للتنمية االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، جامعة بومرداس،  القطاع الفالحي كمحرك

 .03، ص2017ماي  - 24-24يومي 

خدجية عياش، سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية  - 2

  18، ص 2011، 03والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر 
، مذكرة )2015-1999(اء، مالل كرمية، السياسة الزراعية واألمن الغذائي يف اجلزائرأيوب زكري -  3

لنيل شهدة املاسرت يف العلوم السياسية، جامعة موالي طاهر، سعيدة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم 

  . 75، ص2016- 2015العلوم السياسية والعالقات الدولية ، ختصص سياسات عامة والتنمية، 

  . 189لبيب سعد القيثاوي، دعائم اإلنتاج العاملي والتجارة الدولية، ص  -  4

  .8بوعريوة ربيع، نفس املرجع السابق، ص 5 -
املستدام يف اجلزائر،  دور االستثمار الزراعي يف حتقيق األمن الغذائيبوعالقة نورة، بوعزارة أحالم،   -  6

دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن حول  مداخلة مقدمة للمشاركة يف امللتقى العلمي الوطين

، 2018- 02-17الغذائي الوطين، جامعة املدية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

  .07ص
أمال بن صاحل، املخطط الوطين للتنمية الفالحية أداة اسرتاتيجية للنهوض بالقطاع الفالحي يف  -  7

، 2018، اجلزء األول، أفريل 23ت، جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدداجلزائر، جملة حوليا

  .188ص

،  2008تقرير وزارة الفالحة والتنمية الريفية، االستثمارات والشراكة يف امليدان الفالحي باجلزائر، 8 -

  .02ص
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  .29، ص2019 - 12-04، 75العدد

باشي أمحد، القطاع الفالحي بني الواقع ومتطلبات اإلصالح، جملة الباحث، العدد الثاين، جامعة  10 -
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  عرض جتارب ناجحة يف جمال القطاع الفالحيعرض جتارب ناجحة يف جمال القطاع الفالحي: : السابعالسابعر ر احملو احملو 

  660000  --  558888ص  ص  . . صص

  ::بامللتقى العلمي الوطين حولبامللتقى العلمي الوطين حولعدد خاص عدد خاص 

   ""يف اجلزائر، الواقع واآلفاقيف اجلزائر، الواقع واآلفاق  القطاع الفالحيالقطاع الفالحي""

  2018 - 2010واقع قطاع الفالحة في الجزائر للفترة 

  a.aouinene@univ-bouira.dz ،)اجلزائر( ،البويرةجامعة ، عبد القادر عوينان

    ،)اجلزائر(، جامعة املدية، سمية عوينان

 14/03/2021: �رخي ال�رش
  : الملخص

من القطاعات الداعمة للتنمية االقتصادية ، ويكون هذا القطاع مبثابة اللبنة جعل قطاع الفالحة 

األساسية لتجسيد مستقبل األجيال القادمة يف طل التنمية املستدامة ، و جعل هذا األخري من القطاعات 

وخلق املهملة اليت تشكل قطاعا مكمال أساسيا لقطاع احملروقات ، من اجل خلق ثروات ملا بعد البرتول ، 

فرص العمل ، كما سامهت خمتلف سياسات احلكومة املنتهجة يف دعم وتطوير االستثمار الفالحي ، مع 

تشجيع حاملي املشاريع الفالحية ، من خالل وضع حتت تصرفهم العقار الفالحي بغية جتسيد مشاريعهم 

  .لتنمية املستدامة، ااإلنتاج النبايت، اإلنتاج احليواينالقطاع الفالحي،  :الكلمات المفتاحية.

    .مقدمة

ويكون هذا القطاع مبثابة اللبنة ، جعل قطاع الفالحة من القطاعات الداعمة للتنمية االقتصادية  

جعل هذا األخري من القطاعات ، و األساسية لتجسيد مستقبل األجيال القادمة يف طل التنمية املستدامة

وخلق ، من اجل خلق ثروات ملا بعد البرتول، وقاتاملهملة اليت تشكل قطاعا مكمال أساسيا لقطاع احملر 

مع ، كما سامهت خمتلف سياسات احلكومة املنتهجة يف دعم وتطوير االستثمار الفالحي،  فرص العمل

  .الفالحي بغية جتسيد مشاريعهممن خالل وضع حتت تصرفهم العقار ، تشجيع حاملي املشاريع الفالحية

 النهوض بالقطاع الفالحي هو توفري األمن الغذائيو  من وراء تطوير أهم األهداف اليت تسعى احلكومةو     

هو ما دفع باحلكومة من اجل اختاذ عدة إجراءات وتسهيالت للحصول ، و االكتفاء الذايت بالدرجة األوىلو 

  على األراضي عن طريق مبدأ الالمركزية 

  :ومن اجل إثراء املوضوع أكثر قمنا بطرح التساؤل التايل   

  ?2005/2017للفرتة  و قطاع الفالحة يف اجلزائر ما ه   
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  :ومن اجل اإلجابة على التساؤل املطروح قسمنا موضوع حبثنا اىل احملاور التالية   

  2005/2017واقع اإلنتاج الحيواني للفترة : المحور األول 

  .2005/2015واقع اإلنتاج النباتي للفترة :المحور الثاني 

  

  .2005/2017تاج الحيواني للفترة واقع اإلن: المحور األول 

  )رأس: الوحدة )                      ( 2005/2017(تطور اإلنتاج الحيواني للفترة : 01الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسواق العاملية على االقتصادالسياسات املتبعة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف، سفيان حنان: المصدر

، 1جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري،  أطروحة دكتوراه، زائري يف ظل التبعية الغذائيةاجل

  23 ص، 2019/2020

األبقار واألغنام واملاعز واإلبل : متارس يف اجلزائر مخسة أنواع رئيسية لرتبية املواشي وهي          

، مليون رأس 24.5  حوايل، 2009-2000اع خالل العقد واخليول،بلغ جمموع الرؤوس جلميع األنو 

خالل فرتة و . ٪ 37، مبعدل زيادة 2017- 2010خالل الفرتة  مليون رأس 33.6  وزاد هذا العدد إىل

ويأيت املاعز يف املرتبة ، مليون رأس.  26.4من جمموع املاشية ٪  78متثل األغنام، 2010-2017

  األغنام  األبقار  السنوات

2005  1586070  17988480  

2006  1607890  19615730  

2007  1633810  20154890  

2008  1640730  19946150  

2009  1682433  21404585  

2010  1747700  77022668  

2011  1790140  33023989  

2012  1843930  10525194  

2013  1909460  26572980  

2014  2049652  27807734  

2015  2149549  28111773  

2016  2081310  28135990  

2017  1895130  28393600  
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مبا يف ذلك  )مليون رأس   1.9اليت تبلغ، تليها األبقار، سمليون رأ  4.8اليت متثل( ٪ 14)الثانية

  1.من جمموع املواشي ٪ 6ما يعادل (٪ 52األبقار احللوب بنسبة

  )رأس: الوحدة )    ( 2017-2005(تطور إنتاج األبقار للفترة : 01الشكل 

  
  01دول رقم من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجل: املصدر

   2017-2005املوضح أعاله أن تطور تربية األبقار  للفرتة  01رقم  يتضح من خالل الشكل

وهذا عدد ، رأس 309043حيث مل يتم إنتاج خالل هذه الفرتة سوى ، كان بطيئا خالل طول الفرتة

زيادة اكرب  2015وشهدت سنة ، ألف رأس سنويا 23.7أي مبعدل ، قليل جدا مقارنة مع طول الفرتة

 2081310إىل  2017و 2016لترتاجع بعد ذلك سنيت ، رأس 2149549حيث بلغت 

  .على التوايل  1895130و

  )رأس: الوحدة )             ( 2017-2005(تطور إنتاج األغنام للفترة : 02الشكل 
            

  
  01اجلدول رقم من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات : املصدر
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حيث بلغ تربية ، كان متذبذبا  2015/2017يتضح من الشكل أعاله أن تربية  األغنام للفرتة  

مع زيادة   2009ويبقى هذا العدد مستقر إىل غاية سنة ، مليون رأس17أزيد من  2005األغنام لسنة 

لتعاود ، مليون رأس 77نالحظ ارتفاع حمسوس يف تربية األغنام  لتصل إىل  2010وخالل سنة ، طفيفة

مليون  10.5حيث بلغت قيمة ، 2012لتصل إىل أدىن قيمة هلا سنة ، 2011االخنفاض إبداء من سنة 

، 2017تبقى هذه القيمة مستقرة نوعا ما إىل غاية سنة  و  عاودت االرتفاع 2013أما سنة ، رأس

يرجع ذلك لعدة ، و ت الرعي املتوفرةوعموما فان تربية األغنام يف اجلزائر ال يزال ضعيف جدا مقارنة مبساحا

ونقص تدعيم الدولة هلذه الشعبة اليت تعد من أهم الشعب يف ، لعل من أبرزها غالء األعالف، أسباب

كل هذه ،  إذ تعد تربية األغنام من أهم مصادر توفري اللحوم احلمراء يف اجلزائر، قطاع الفالحة يف اجلزائر

، ارتفاع أسعار اللحوم احلمراء من جهة ثانية، و ر األغنام من جهةاألسباب أثرت تأثريا سلبيا على أسعا

أزيد من ذلك هناك عائالت ال ، و وهذا ما جعل معدل استهالك اللحوم عند الفرد اجلزائري ضعيفا جدا

وهلذا وجب على الدولة ، كعيد األضحى مثال،  تستهلك هذا النوع من اللحوم إال يف املناسبات فقط

  .عبة من اجل االهتمام �ا مث تطويرهاااللتفات هلذه الش
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  )قنطار:الوحدة (         )2005/2017(للفترة البيضاء  و  تطور إنتاج اللحوم الحمراء: 02الجدول 

  اللحوم البيضاء  اللحوم الحمراء  السنوات

2005  3015680  1685730  

2006  2985000  1453000  

2007  3201250  2605850  

2008  3157570  3056950  

2009  3465960  3209225  

2010  1243816  3152816  

2011  4195529  3361279  

2012  4397886  3653982  

2013  4671997  4183967  

2014  4862903  4634522  

2015  5256474  4364417  

2016  5380000  5100000  

2017  5440000  5300000  

ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية على االقتصاد  سفيان حنان، السياسات املتبعة ملواجهة تأثري: املصدر

، 1اجلزائري يف ظل التبعية الغذائية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

  25، ص2019/2020

  )قنطار: الوحدة (       )    2017-2005(لحمراء للفترة تطور إنتاج اللحوم ا: 03الشكل 

  02من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

، بزيادة 2017- 2010خالل فرتة   مليون قنطار 4،7 يقدر معدل إنتاج اللحوم احلمراء بنحو

  2.)ماليين قنطار 3( مقارنة بالعقد السابق ٪55 قدرها
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أن إنتاج اللحوم احلمراء يف اجلزائر مل يعرف استقرار طول  03ل الشكل رقم يالحظ من خال    

مليون قنطار، لينخفض سنة  3أزيد من  2005، حيث مت إنتاج سنة 2005/2017فرتة الدراسة 

مليون قنطار، ليستقر بذلك عند  3ليتجاوز  2007مليون قنطار، عاود االرتفاع سنة  2.9إىل  2006

شهد إنتاج اللحوم احلمراء  2010مع زيادة طفيفة، وخالل سنة  2009ة سنة هذه القيمة إىل غاي

، ليعاود االرتفاع 2010مليون قنطار سنة  1.2إىل  2009مليون قنطار سنة  3.4اخنفاضا كبريا من 

مليون  5.2ارتفع ليصل إىل  2015مليون قنطار، أما سنة  4.1ليصل إىل  2011منم جديد سنة 

مليون قنطار،  5.4أي ما يقارب  2017أعلى قيمة إلنتاج هذه املادة سنة قنطار، يف حني سجلت 

لكن كما ذكرنا سابقا يبقى معدل إنتاج اللحوم احلمراء يف اجلزائر ضعيف جدا، وال يليب حاجيات 

  .السكان مع غالء أسعار هذه املادة، واللجوء إىل استريادها  خاصة يف املناسبات 

  )قنطار: الوحدة )             ( 2017-2005(م البيضاء للفترة تطور إنتاج اللحو : 04الشكل 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

البیضاءاللحوم

البیضاءاللحوم

  02من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

يتضح أن إنتاج مادة اللحوم البيضاء يف اجلزائر خالل الفرتة الدراسة  04رقم  الشكلمن خالل 

بلغ  2005ففي سنة ، باستثناء بعض السنوات شهد تراجع طفيفا، راعرف تزايد مستم 2005/2017

وابتداء من ، مليون قنطار 1.4إىل  2006لينخفض سنة ، مليون قنطار 1.6إنتاج مادة اللحوم البيضاء 

كما اخنفض ،  مليون قنطار 4.6حيث بلغ ، 2014شهد ارتفاعا حمسوسا إىل غاية سنة  2007سنة 

 2016ليعاود االرتفاع خالل سنيت ، مليون قنطار 4.3إىل  2015ء سنة إنتاج مادة اللحوم البيضا

، مليون قنطار 5.3إىل  2017حيث وصل إنتاج مادة اللحوم البيضاء سنة ، على الرتتيب 2017و
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حيث أن ، لكن دائما يبقى معدل إنتاج هذه املادة قليل وقليل جدا مقارنة مع استهالك اللحوم احلمراءو 

وهذا ، يل إىل استهالك اللحوم البيضاء مبعدل اكرب من معدل استهالك اللحوم احلمراءالفرد اجلزائري مي

على عكس أسعار اللحوم ، راجع إىل أن أسعار اللحوم البيضاء تتوافق مع القدرة الشرائية للفرد اجلزائري

  .احلمراء اليت تعد مرتفعة جدا إذا قورنت بالقدرة الشرائية له 

نظرا للتذبذب ، إنتاج مادة اللحوم البيضاء يف اجلزائر غري متحكم فيهوبصفة عامة يبقى معدل 

حيث تعرف بعض الفرتات باخنفاض أسعار مادة اللحوم البيضاء واستقرار ، الكبري يف أسعار هذه األخرية

 خاصة يف املناسبات الدينية كشهر رمضان املعظم، أسعارها نفي حني ترتفع يف فرتات أخرى ارتفاع كبري

يرجع التذبذب يف إنتاج  وأسعار مادة اللحوم ، على سبيل املثال  أين يرتفع معدل استهالك هذه املادة

باإلضافة إىل نقص تدعيم الدولة هلذه ، البيضاء إىل عدة أسباب من أمهها نقص تنظيم يف إنتاج هذه املادة

  .الشعبة مع غالء أسعار املواد األولية 

  )2017-2000(اج النباتي للفترة تطور اإلنت: المحور الثاني 

  )هكتار: الوحدة (     تطور المساحة المستغلة والمساحة الكلية الصالحة للزراعة       : 03الجدول 

  المساحة الكلية الصالحة للزراعة  المساحة المستغلة  السنوات

2005  8389640  42380630  

2006  8403570  41367890  

2007  8414670  42448840  

2008  8425021  42436251  

2009  8423340  42466920  

2010  8435028  42444350  

2011  8445490  42443860  

2012  8454630  42499430  

2013  8461880  42898111  

2014  8465040  42898111  

2015  8487854  43395254  

2016  8449425  43396164  

2017  8500000  43397074  

بعة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية على االقتصاد سفيان حنان، السياسات املت: املصدر

، 1اجلزائري يف ظل التبعية الغذائية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

2019/2020 ،03  
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  )هكتار:الوحدة )     ( 2005/2017(تطور المساحة المستغلة للفترة : 05الشكل 

  03من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

يتضح انه هناك تزايد مستمر يف املساحة املستغلة للزراعة طول فرتة  05من خالل الشكل رقم  

إذ بلغت املساحة املستغلة ، ا طفيفاباستثناء بعض السنوات أين عرفت اخنفاض، 2005/2017الدراسة 

مع  2017استمرت هذه القيمة يف االستقرار إىل غاية ، مليون هكتار 8.3ما يقارب  2005سنة 

وعموما تبقى املساحة املستغلة للزراعة قليلة وقليلة جدا مقارنة مع املساحة ، ارتفاع طفيف من سنة ألخرى

  .الكلية الصاحلة للزراعة 

  )هكتار:الوحدة )     ( 2005/2017(لمساحة الكلية الصالحة للزراعة للفترة تطور ا: 06الشكل 

  03من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر
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يتبني أن املساحة الكلية الصاحلة للزراعة بقيت مستقرة طول الفرتة ما  06من خالل الشكل رقم 

واملالحظ انه إذا قارنا معدل املساحة ، مع بعض التغريات الطفيفة، 2017غاية سنة  إىل 2005بني 

مع املساحة الكلية الصاحلة للزراعة يتضح انه هناك فارق كبري ، 05املستغلة كما موضح يف الشكل رقم 

، الفالحة بصفة عامةو  وهذا راجع لعدة اعتبارات منها عزوف الشباب عن التوجه إىل الزراعة، جدا

تاطري الدولة هلذا و  مع نقص، ما جعل الزراعة مكلفة جدا، باإلضافة إىل نقص اإلمكانيات الالزمة

  .القطاع

  )هكتار: الوحدة ( تطور المساحة المزروعة من اإلنتاج النباتي          : 04الجدول 

  الحبوب الشتوية   السنوات

2005  2349619  

2006  2671140  

2007  2873219  

2008  1484843  

2009  3175919  

2010  2856190  

2011  2584195  

2012  3061498  

2013  2708880  

2014  2507955  

2015  2685154  

سفيان حنان، السياسات املتبعة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية على االقتصاد : املصدر

، 1أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف اجلزائري يف ظل التبعية الغذائية، 

2019/2020 ،05  
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  )هكتار:الوحدة (   ) 2005/2017(ب الشتوية  للفترة من الحبو  تطور المساحة المزروعة: 07الشكل 

  04ات اجلدول رقم من إعداد الباحثني باعتماد على معطي: املصدر

ا اسرتاتيجًيا يف النظام الغذائي ويف االقتصاد الوطين خالل . حتتل منتجات احلبوب مكاًن

احتلت مساحة احلبوب معدل سنوي ، 2017- 2010و 2009- 2000الفرتتني 

- 2000قدر املساحة املزروعة باحلبوب خالل العقد ، من املساحة الزراعية املفيدة  ٪40  يبلغ

، حيث يشغل القمح الصلب والشعري معظم هذه املساحة، هكتار 3200930  حبوايل 2009

معدل هذه املساحة ، 2017- 2010خالل الفرتة .من إمجايل مساحة احلبوب  ٪ 74  حبوايل

    .3) 2009- 2000(مقارنة بالفرتة السابقة   ٪6  بزيادة، هكتار 3385560  بلغ

-2005بوب الشتوية خالل الفرتة وعموما وحسب الشكل أعاله يتضح املساحة املزروعة من احل

أدىن ، و مليون هكتار 3بازيد من  2009حيث بلغت أعلى قيمة هلا سنة ، عرفت تذبذيا نوعا ما 2015

  .مليون هكتار  1.4بقيمة  2008قيمة للمساحة املزروعة من احلبوب الشتوية سجلت سنة 
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  )قنطار:الوحدة (      2015-2005تطور اإلنتاج الحبوب الشتوية  للفترة :05الجدول 

  الحبوب الشتوية  السنوات

2005  35250465  

2006  40128100  

2007  35978580  

2008  15336140  

2009  61227000  

2010  45581000  

2011  42457000  

2012  51336480  

2013  49109735  

2014  34321780  

2015  37554894  

ثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية على االقتصاد سفيان حنان، السياسات املتبعة ملواجهة تأ: املصدر

، 1اجلزائري يف ظل التبعية الغذائية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 

2019/2020 ،12  

  )قنطار:الوحدة (       2015-2005تطور اإلنتاج الحبوب الشتوية  للفترة : 08الشكل 

0

20000000
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الشتویةالحبوب

  05من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات اجلدول رقم : المصدر

، مليون قنطار 41.2  بنحو 2017- 2010ويقدر معدل إنتاج احلبوب خالل الفرتة 

مليون  32.6  حيث يقدر معدل اإلنتاج 2009- 2000مقارنة بعقد   ٪26  بزيادة قدرها

 ٪51  ليالتوايمثل على ي لذوا، لشعيرالصلب والقمح اساسا من ج أإلنتان ايتكوو.قنطار

  4 .2017- 2010إمجايل معدل إنتاج احلبوب من   ٪29و
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احلبوب الشتوية  إنتاجعرف  2015- 2005وحسب الشكل املوضح أعاله وخالل الفرتة 

يف ، قنطار مليون 15بقيمة  2008حيث سجلت ادين انتاح هلذه احلبوب سنة ، تذبذب كبريا

  .مليون قنطار 61بقيمة  2009حني سجلت أعلى قيمة هلا سنة 

  .خاتمة 

واليت مت متديدها ، 2010/2018من خالل معاجلنا ملوضوع واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر للفرتة      

ومن اجل تسليط الضوء أكثر ، حسب توفر اإلحصائيات 2017إىل غاية سنة   2005ابتداء من سنة 

ومها واقع اإلنتاج احليواين يف احملور ، ومن معاجلة حملورين أساسيني يف هذا البحث، ع قطاع الفالحةعلى واق

  :خلصنا إىل النتائج التالية ، وواقع اإلنتاج النبايت يف احملور الثاين، األول

بية  األبقار السيما تر ، تعد اإلنتاج احليواين يف اجلزائر  من أهم األنشطة الفالحة املمارسة يف اجلزائر  -

 .واألغنام 

رغم اهتمام باإلنتاج احليواين يبقى دون املستوى املطلوب من اجل تلبية حاجات السكان من اللحوم سواء  -

 اللحوم احلمراء أو البيضاء، وهذا ما انعكس سلبا على أسعار هذه األخرية 

الذين يشكلون نسبة  و  بالميثل النشاط الزراعي ركيزة أساسية هامة خاصة للسكان الذين يعيشون يف اجل -

 .٪ من ا�موع الوطين  17

رغم جهود الدولة املبذولة فيما خيص استصالح األراضي،تبقى املساحات الصاحلة للزراعة واملساحات  -

 .املستغلة فعليا للفالحة ضعيفة جدا 

  :توصيات

لفالحة يف اجلزائر من خالل تسطري خمطط توجيهي ل، ضرورة توفر إرادة حقيقية للنهوض بقطاع الفالحة -

 .املتوسط والبعيد و  ميتد على عدة مستويان القريب

ي جمال احلصول على األراضي الصاحلة للفالحة  ألصحاب املشاريع الفالحية و  تقدمي تسهيالت متويلية -

 .الطموحة 

  يل وحتفيزات يف جانب التمو ، من خالل تقدمي حتفيزات ضريبية، تشجيع االستثمار يف جمال قطاع الفالحة -
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   : والمراجع اإلحاالت

  األسواق العاملية على االقتصادالسياسات املتبعة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف، سفيان حنان .1

، 1جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري،  أطروحة دكتوراه، اجلزائري يف ظل التبعية الغذائية

2019/2020،  

                                                           
1 . http://madrp.gov.dz/ar/ 

2
 http://madrp.gov.dz/ar/ 

3
 http://madrp.gov.dz/ar/ 

4
 http://madrp.gov.dz/ar/ 
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CCiinnqquuiièèmmee  aaxxee  ::  CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  pprroodduuiitt  

aaggrriiccoollee  eenn  AAllggéérriiee  

PP..PP    660011  --    661133  

  UUnn  lliivvrree  ppoouurr  lleess  aarrttiicclleess  eett  rreecchheerrcchheess  dduu  FFoorruumm  

SScciieennttiiffiiqquuee  NNaattiioonnaall  ssuurr::  

LLee  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee  eenn  AAllggéérriiee::  rrééaalliittéé  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  

 

 

  Commercialisation et marché de la datte en Algérie 

 Abdelmalek Hanane, (ESC) –Koléa-, etd_abdelmalek@esc-alger.dz 

Bouchalghoum Fella, (ESC) –Koléa-, etd_bouchelghoum@esc-alger.dz 

 

  Date de publication: 14/03/2021 
 Résumé : 

   En Algérie, la phoeniciculture occupe une place de premier rang dans 
l’agriculture saharienne.Un potentiel considérable de produits agricoles qui peut 
être exploité pour réaliserdes exportations hors hydrocarbures. La filière datte 
dispose d’un énorme potentiel naturel quiapparaît à travers une large superficie de 
plantations englobant des millions de palmiers quiproduisent une multitude de 
variétés de dattes. En termes de recettes d’exportation, les dattes sont lepremier 
produit agricole exporté par le pays. Cependant, elle connaît des difficultés dans 
son fonctionnement et n’arrive pas à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés 
par les pouvoirs publics. Sur le plan commercial, le produit dattier est confronté à 
des contraintes majeures en raison de la désorganisation du marché de la datte et 
l'accaparation du produit par des intermédiaires multiples. Pour cela, plusieurs 
circuits sont utilisés dans le mouvement de la marchandise, échappant ainsi aux 
règles commerciales et rend difficile le suivi du produit. 
Mots-clés : Filière datte, commercialisation, exportation, marché local, obstacles. 
abstract : 

In Algeria, phoeniciculture occupies a first place in Saharan agriculture. A 
considerable potential for agricultural products which can be exploited for non-
hydrocarbon exports. The date sector has enormous natural potential which 
appears through a large area of plantations encompassing millions of palm trees 
which produce a multitude of varieties of dates. In terms of export earnings, dates 
are the first agricultural product exported by the country. However, it is 
experiencing difficulties in its operation and is unable to achieve the objectives 
assigned to it by the public authorities. On the commercial level, the date product 
is confronted with major constraints due to the disorganization of the date market 
and the monopolization of the product by multiple intermediaries. For this, several 
circuits are used in the movement of goods, thus escaping commercial rules and 
making it difficult to follow the product. 

Keywords : Date sector, marketing, export, local market, obstacles. 
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1- Introduction : 
Le palmier dattier, culture traditionnelle de notre pays, constitue une 

particularité écologique et agronomique très importante pour les régions du Sud 
Algérien, où les autres cultures sont difficiles à pratiquer en l'absence de cet arbre. 
Il est une source fondamentale pour l'alimentation des populations oasiennes et 
environnantes.  

La filière datte dispose d’un énorme potentiel naturel qui apparaît à travers 
une large superficie de plantations englobant des millions de palmiers qui 
produisent une multitude de variétés de dattes. La datte algérienne surtout la 
variété «Deglet Nour», très apprécié pour sa saveur est consommée aussi bien par 
les étrangers que les nationaux. Ce fruit déjà très connu de par le monde, peine 
encore à se faire exporter en quantités suffisantes sur le marché international, et ce 
pour le manque des moyens et du professionnalisme des exportateurs.  

La commercialisation des produits agricoles sur le marché international est 
un moyen important de développer les exportations et d'obtenir des devises en 
augmentant les exportations ou en remplaçant les produits agricoles par des 
produits locaux résultant de l'expansion de la production agricole, ce qui 
améliorera la situation de la balance des paiements.Les dattes sont considérées 
comme l'un des produits les plus importants que les institutions algériennes 
puissent commercialiser au niveau des marchés internationaux, étant donné que 
l'Algérie est l'un des pays producteurs les plus importants en plus de sa qualité et 
de sa bonne réputation sur les marchés. 
Les questions à lesquelles nous essayerons de répondre à travers cette 
communication sont les suivantes : 
- Quels sont les stratégies de commercialisation des dattes ? 
- Quelles sont les difficultés du secteur exportateur des dattes en Algérie ? Et 

quelle est la cause des fluctuations et du déclin des exportations de dattes par 
rapport à la production totale de ce produit ? 

- -Y a-t-il des lacunes dans la mise en œuvre de la stratégie de 
commercialisation internationale des institutions exportant les dattes ? 

2- Etat de lieux de la filière datte en Algérie : 
En 2018, le palmier dattier en Algérie couvre une superficie totale de 168 

855 ha englobant toutes catégories (Deglet Nour, dattes molles et dattes sèches) 
(MDAR, 2020). La culture de ce produit se répartie dans les zones du Sud-Est 
(Biskra, El oued et Ouargla), Sud-Ouest (Bechar, Adrar), Centre-extreme-sud 
(Ghardaia, Tamanrassat, Illizi) et d’autres zones éparses. Néanmoins, 60% du 
patrimoine national du palmier dattier se trouve dans le Sud-est algérien 
(Merrouchi Lounes et Bouammar Boualem, 2015, p 201). 

La production de datte en Algérie s’élève à 1 094 700 de tonnes en 2018 
contre 365 616de tonnes en 2000,soit une hausse de 199.41%. L’Algérie produit 
trois grandes variétés de dattes qui sont la Deglet Nour, les dattes molles (type 
Ghers) et les dattes sèches (type Degla Beida) (MDAR, 2020). Le graphe suivant 
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montre l’évolution de la production de la datte par catégorie en Algérie entre 
2000-2018 : 

Graphe n°01 : L’évolution de la production des dattes par catégorie en Algérie 1995-2018 

 
Source : MADR 2020 

D’après le graphe, on remarque la prédominance des volumes produits de la 
Deglet Nour par rapport aux deux autres catégories. Elle représente en moyenne 
54.26% de la production totale des dattes toutes variétés confondues. Ce taux 
élevé s’explique par la forte demande de la Deglet Nour sur le marché 
international. Les deux autres variétés (dattes molles et dattes sèches) présentent 
en moyenne respectivement 23.6% et 22.14% de la production national. 

Selon les données de FAO (2020), la consommation locale de la datte en 
Algérie est estimée à 1 012 000 en 2017. Elle représente près de 95.6% de la 
production nationale. 

Les dattes occupent une place importante dans les exportations du secteur 
agro-alimentaire. En 2019, les exportations de dattes ont atteint 57 508 de tonnes 
pour une valeur de 63 567 346 $. Plus de 80% des dattes exportés sont de la 
variété « Deglet Nour ». 

La principale destination des exportations algériennes demeure les pays de 
l’UE, à raison de 58.18% (DGD, 2020). Les principaux pays importateurs sont la 
France (28.9%), suivi du Maroc (12.4%), de l’Espagne (8.23%), de la Russie 
(7.85%) et de l’Allemagne (7.27%) ; ceux-ci réexportant une partie de ces 
volumes. 

Sur les marchés internationaux de dattes de bouche de haute qualité, 
l’Algérie, est en concurrence avec 3 autres pays exportateurs de dattes Deglet 
Nour : il s’agit de la Tunisie, les Etats-Unis et la Palestine occupée. 
3- La stratégie de commercialisation de la datte : 

L'opération de vente de la datte par les agriculteurs se fait, selon les moyens 
financiers humains et matériels de ces derniers, soit sur pied, soit après récolte ou 
les deux à la fois (une partie sur pied et l'autre après récolte). 
La datte récoltée par les phoenicicultures est vendue, selon leur besoin et leur 
capacité financière, sur le marché, à domicile ou les deux à la fois(Merrouchi 
Lounes et Bouammar Boualem, 2015, p 206). 
A- La vente sur pieds : qui débute à partir du mois de juillet.  
- L’achat se fait fin août - début septembre. Le collecteur passe dans les 

parcelles et propose aux agriculteurs une somme calculée sur la base d’une 
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estimation du rendement moyen de chaque palmier multiplié par le nombre de 
palmiers.  

- Les opérations de récolte, de tri et éventuellement de transport jusqu’à 
l’opérateur aval sont à la charge du collecteur, pour un coût d’environ 100 
dinar par tonne. Ce coût tend à augmenter avec la rareté de la maind’œuvre 
spécialisée nécessaire à cette opération (chef de chantier, grimpeurs 
spécialisés, ouvriers au sol).  

- Les régimes étant récoltés à environ 75-80 % de maturité, les dattes en vrac et 
branchées sont séparées et les dattes branchées sont mises en caisse. 

- Le prix d’achat est fixé par le marché ainsi que les exportateurs imposent des 
limites aux collecteurs pour les prix d’achats. 

Les achats sur pieds représentent d’énormes risques pour les entreprises de 
conditionnement exportatrices. En effet, la qualité de la matière est primordiale 
pour l’entreprise, ça peut lui permettre de diminuer les couts de production ainsi 
que de présenter un produit de meilleur qualité à ses clients. De ce fait, les 
grandes entreprises particulièrement ne cessent de travailler sur l’amélioration du 
système d’approvisionnement et en particulier au niveau de l’agriculteur pour 
appliquer les bonnes pratiques culturales. Deux buts essentiels sont visés (Centre 

d’Etude et de Prospective industrielles en Tunisie, 2017, p 11): 
- La diminution du taux d’infestation.  
- La diminution du taux de tombée. 

B- Les collecteurs pratiquants l’achat au tonnage : 
Ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les usines peu nombreuses et les 

agriculteurs, et n’achetant que les variétés et catégories demandées par les 
exportateurs. Leurs représentants locaux, situés sur les zones de production, sont 
alimentés par les agriculteurs du village qui font eux-mêmes leur récolte et livrent 
à leur rythme, sans contrainte particulière concernant les délais de livraison, la 
quantité, les variétés et catégories souhaitées. Les collecteurs achetant de plus 
grosses quantités s’approvisionnent aussi auprès de collecteurs achetant sur pied 
auxquels ils ont redistribué les avances de l’usine. 

Ce type de collecteur prend peu de risque car il n’effectue aucune opération 
de sous-traitance ni de transport. Ses charges sont essentiellement constituées des 
frais de téléphone, frais du local et paiement des ouvriers. Sa rémunération est 
basée sur une commission fixe au kilogramme de dattes collectée. Pour augmenter 
ses gains, il cherchera à traiter la plus grosse quantité possible de dattes par 
campagne, sachant que la production ne semble pas limitante dès lors que les 
acheteurs sont trouvés. Mais ce mode de rémunération ne l’incite pas à faire 
monter les prix d’achat aux producteurs, au contraire d’un paiement proportionnel 
au montant de la transaction. 

Quelle que soit la prise de risque encourue, plus élevée avec l’achat sur 
pied, la rémunération de cette activité occasionnelle et temporaire paraît 
suffisamment intéressante pour attirer un ensemble d’acteurs disposant d’une 
trésorerie (par exemple des médecins, ingénieurs, pharmaciens) au détriment de sa 



  CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eett  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  ddaattttee  eenn  AAllggéérriiee  

605 

professionnalisation. En effet il n’existe ni recensement de ces opérateurs, ni 
taxation puisqu’ils opèrent au sein de circuits informels. Les tentatives de 
professionnalisation de l’activité ont jusqu’ici échoué. Elles pourraient de fait 
réduire le nombre d’opérateurs intéressés, alors que la collecte doit se faire sur 
une période courte n’excédant pas trois mois, tout en mobilisant des sommes 
élevées transitant jusqu’ici par ces circuits informels. Pour l’heure seuls les plus 
gros collecteurs ont l’obligation d’être en conformité avec les clauses du cahier 
des charges, sans que soit déterminé le tonnage minimal à traiter imposant la mise 
aux normes (Faten Khamassi, 2015, p-p 12-18). 
4- Analyse des marchés : 
4-1- Marché local : 

a- Types de marché : 
Le marché local de dattes en Algérie est le point focal des vendeurs de 

dattes de toute la région. Néanmoins, ce marché ne dispose pas d’infrastructures et 
de commodités qui permettent le bon déroulement de l’opération de vente. Il 
existe plusieurs types de marché : 
 Marchés locaux : c’est un marché fixe permanent. Les transactions sur ce 

marché sont effectuées entre le producteur et les intermédiaires (pour le 
compte de commerçants ou grossistes locaux) ou les producteurs et les 
commerçants directement par des méthodes diligentes et représentent la partie 
la plus faible dans la capacité de négocier par son manque de données 
marketing correctes. 

 Marchés villageois : ces marchés se tiennent périodiquement dans les villages 
un jour par semaine, offrant aux consommateurs le besoin de biens achetés 
auprès de marchands ou de producteurs locaux. 

 Marchés de gros: Il existe des marchés de gros pour les dattes dans les villes, 
tels que les marchés de Biskra, de la vallée, de Ghardaïa, où des fruits de 
différents types et phases sont exposés, et de nombreuses facilitations sont 
disponibles sur ces marchés  . Les producteurs ou les grossistes 
commercialisent exclusivement leur production dans des caisses en bois ou en 
plastique, et il est chargé de véhicules de transport de charges différentes et 
vendu au poids aux commerçants qui les vendent en gros ou au détail. 

 Marchés de détail : ces marchés sont répartis dans les villages et les villes, 
les transactions sont effectuées entre les agriculteurs et les commerçants d'une 
part, et les consommateurs d'autre part, et les dattes sont vendues aux 
consommateurs dans des sacs en plastique, des cartons ou des paniers en osier 
parfois ( 255، ص 2016سلیمان دحو،  .). 

b- La demande intérieure :  
Selon les données de FAO, la consommation locale de la datte en Algérie 

représente près de 95.2% de la production totale durant la période 2000-2017. Les 
données du tableau n°12 ci-dessous mettent en évidence l’importance de la 
consommation locale de la datte. On observe une augmentation progressive de la 
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consommation qui passe de 93.45% de la production nationale en 2000 à 95.6% 
en 2017.  

Tableau n°1: Part de la consommation nationale Algérie (2000-2017) 
Année Consommation (T) Production (T) Consommation 

(%) 

2000 341 656 365 616 93,45 
2001 415 046 437 332 94,9 
2002 394 319 418 427 94,24 
2003 465 938 492 217 94,66 
2004 422 181 442 260 95,46 
2005 489 193 516 293 94,75 
2006 464 205 492 188 94,31 
2007 502 531 526 921 95,37 
2008 528 361 552 765 95,59 
2009 570 193 600 696 94,92 
2010 623 939 644 741 96,77 
2011 683 158 724 894 94,24 
2012 754 158 789 357 95,54 
2013 820 642 848 199 96,75 
2014 908000 934 377 97.17 
2015 962000 990 377 97.13 
2016 998000 1 030 000 96.89 
2017 1012000 1 058 558 95.6 

Source : Elaboration à partir des données de FAOSTAT 2020. 

Cette augmentation est due à plusieurs facteurs tel que : l’augmentation de la 
production, l’augmentation de la demande nationale en parallèle avec 
l’augmentation de la population du pays, en particulier pendant les saisons 
religieuses. Baisse des prix pendant les périodes de récolte, coïncidence du 
Ramadan plusieurs années avec les saisons de récolte et la baisse des exportations 
durant la période 2007-2010( 8، ص صالح الدین بن زیوش ) 
c- Obstacles à la commercialisation interne : 
- Manque de magasins appropriés pour stocker les dates jusqu'à leur 

commercialisation ; 
- Le monopole de la production d'une certaine catégorie qui a les capacités 

financières et matérielles de stockage, ce qui la fait dominer les marchés, 
surtout en période de non-récolte, et le prix impose le double du prix d'achat, 
ce qui a un impact négatif sur l'agriculteur et le consommateur en même 
temps. 

- Le secteur de la commercialisation des dattes connaît également le grand 
nombre d'intermédiaires, dont la majorité se caractérise par une inefficacité, ce 
qui entraîne des dates de dates différentes, des turbulences sur le marché et 
une perte de bénéfices pour les producteurs. 

- Manque d'optimisation des palmiers, par exemple : Il n'y a pas de marchés 
spéciaux pour la vente de palmiers. 

- Frondes et frondes, qui peuvent être utilisées pour de nombreuses utilisations. 
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- Le transport est considéré comme l'une des fonctions les plus importantes de 
la commercialisation agricole, mais les moyens de transport sont encore 
primitifs et traditionnels, ce qui a des effets négatifs sur la valeur 
nutritionnelle (par contamination par diverses impuretés, par exemple) ou sa 
valeur économique (coût élevé, ce qui conduit à un coût plus élevé). 

- Le manque d'usines locales pour remplir les dattes, selon les principes 
scientifiques et modernes, ce qui a conduit à une mauvaise fourniture et 
commercialisation des dattes au consommateur. 

- L'absence d'une industrie alimentaire qui absorberait une partie de la 
production de dattes, comme l'extraction de sucre ou d'huiles, ce qui a entraîné 
une augmentation de son approvisionnement et une baisse des prix. 

- Après la ferme du marché local, ce qui a conduit au produit (l'agriculteur) et 
devant les faibles capacités de le vendre sur place à des prix souvent bon 
marché ( 268 ، ص2016سلیمان دحو،  ). 

4-2- Marché extérieur : 
a- L’exportation des dattes : 

Bien que la production totale des dattes en Algérie a constamment augmenté 
ces dernières années, l’exportation par contre a connu une importante 
fluctuation.Le graphe n°06 ci-dessous illustre l’évolution des exportations des 
dattes durant la période (2000-2018) : 
Graphe n°02 : L’évolution des exportations des dattes en Algérie en quantité et en valeur (2000-2018) 

 
Source : fais par nous même à partir des données de : MADR et FAOSTAT 2020. 
   D’après le graphe n°06 ci-dessus, la période (2000-2004) est marquée par une 
baisse des exportations passant de 10780 T en 2000 à 10390 T en 2004. 
   A partir de 2005, on observe une augmentation des exportations passant à 11258 
T au cours de la même année. Cela est dû aux mesures de facilitation à l’export 
mise en œuvre par les pouvoirs publiques (voir section 2 chapitre 4).  
Après une hausse de 2009 à 2011, les exportations ont chuté pour connaître à 
nouveau une hausse à partir de 2013 afin d’atteindre les 56 milliers de tonnes en 
2018. 

Tableau n°2 : La part des exportations des dattes dans les exportations 
agricole et les exportations totales en Algérie (1995-2017) en millions de $ 
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Année  Exportations 
agricoles  

Exportatio
ns des 
dattes  

(%) Exportations    
hors 
hydrocarbures  

La part des 
exportations des 
dattes dans les 
Exportations    hors 
hydrocarbures 

1995 120 79.12 65.59 519 15.24 
2000 111.214 14.74 13.25 612 2.4 
2002 126.849 16.35 12.88 734 2.22 
2004 150.327 18.91 12.57 581 3.25 
2006 162.922 20.04 12.3 1 157 1.73 
2008 302.451 20.01 6.61 1 935 1.03 
2010 451.619 22.61 5 1 526 1.48 
2012 456.6 26.21 5.74 2 062 1.27 
2014 442 38.79 8.77 2 804 1.38 
2016 331.167 37.55 11.33 1 779 2.11 

Source : Elaborer par les auteurs à partir des données de l’ONS et MDAR 

Globalement, la part des exportations des dattes gravite entre 13.25% et 5% 
des exportations agricoles, à l’exception de l’année 1995. Un taux très faible par 
rapport aux capacités de production de ce produit. En 2016, les exportations des 
dattes arrivent en deuxième position après le groupe sucre et sucrerie qui a 
enregistré une valeur de 231 millions de $ au cours de la même année, tableau n° 
10 ci-dessus.   

   En 2016, la valeur des exportations algériennes des dattes a atteint 37.55 
millions de $ soit 3.89% du totale du marché mondial des dattes. La valeur totale 
des exportations algériennes était estimée à 28 883 millions de dollars en 2016 
dont 26 999 millions de dollars représente la part des exportations 
d'hydrocarbures, soit 93,84% des exportations totales. On peut dire que la valeur 
des exportations de dattes algériennes représente 0.13% de la valeur des 
exportations totales et environ 2.11% par rapport aux exportations hors 
hydrocarbures, ce qui représente des taux très limité. 

b- La destination de la production algérienne : 
   Le tableau ci-dessous présente les exportations de la datte algérienne sur 

une période de dix ans de 2006 à 2016. Durant cette période les exportations ont 
atteint les 218 740 tonnes soit une moyenne annuelle de 19 885 tonnes. Les 
principaux pays importateurs de la datte algérienne au nombre de 16 ont absorbés 
201 566 de tonnes sur la même période soit 92.15% des exportations totales des 
dattes. 

   Durant cette période, l’Algérie a exporté dans plus de trente pays à travers 
le monde, certains d’entre eux sont des clients fidèles à la datte algérienne, et à 
leur tête se trouve la France qui a importé 95.7 milles tonnes de dattes en onze 
ans. Suivie par la Fédération de Russie avec 19.3, les Emirats Arabes Unis avec 
10.66 milles de tonnes, milles e tonnes, le Maroc avec 6.2 milles de tonnes, le 
Canada avec 5.5 milles tonnes, l’Espagne avec 4.1 milles de tonnes et les Etats-
Unis avec 3.7 milles de tonnes.  

   Parmi ces clients, quelques-uns sont fidèles dans le sens où ils importent 
chaque année des dattes algériennes ; ce sont : la France, la Belgique, le Maroc et 
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l’Espagne que l’on peut qualifier de clients traditionnels de l’Algérie. D’autres 
pays, à l’instar de Canada, les Etats-Unis et les Emirat Arabes Unis, sont de 
nouveaux clients et n’importent de la datte algérienne d’une façon régulière que 
depuis 2006 (CNIS, 2018) 
   Enfin, le Sénégal et le Bangladesh sont des acheteurs que l’on pourrait qualifié 
d’occasionnels avec tendance à la fidélité depuis 2012. 

Tableau n°15 : La destination de la production algérienne des dattes sur la période 2006-
2016 

Le Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Allemagne - - - - - 0.2 1 1.2 1.1 9.4 9.4 
Bangladesh  - - - - - - 0.01 0.04 0.11 8.5 1.2 
Belgique 0.12 0.1 - 0.05 0.05 0.07 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 
Canada 0.4 0.7 0.4 0.1 - 0.2 0.5 0.9 0.5 1.1 0.7 
Chine  - - - - - - - - - - 2.6 
Emirats 
Arabes Unis 

0.02 0.04 .1 0.2 - 1.3 1.4 2.1 1.6 1.7 1.3 

Espagne 0.7 0.7 0.4 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7 0.9 
USA 0.2 0.3 0.3 0.3 - 0.3 0.2 0.2 0.2 1.1 0.6 
Russie 0.3 0.2 0.2 0.2 - 1.3 2.2 2.7 3.9 3.3 5 
France 9.5 10 7.5 5.5 - 7 8.4 9.2 11.9 13.4 13.3 
Inde - - - - - - - - 0.5 1.1 1.3 
Italie 0.04 0.01 - - - 0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 
Jordanie - - - 0.06 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 
Maroc 0.6 0.3 0.4 0.3 - 0.2 0.4 0.9 1.2 0.9 1 
Mauritanie 0.01 0.006 0.02 0.3 - 0.05 0.09 0.1 0.5 0.8 0.6 
Sénégal  - - - - - - 0.2 0.5 0.1 0.2 0.4 

Source : FAOSTAT 2019 et CNIS. 
c- L’Algérie et le marché mondial des dattes : 
c-1- la production mondiale des dattes : 
   Selon les statistiques de la FAO (2019), la production mondiale des dattes a 
augmenté de 4.6 à 8.4 millions de tonnes entre 1993-2017. L’offre mondiale des 
dattes est assurée par l’Asie qui fournit à elle seule environ 63.9% de la 
production mondiale. 
   L’Egypte est le leadeur avec 1 590 414T suivis de l’Iran avec 1 185 165 T et de 
L’Algérie avec   1 058 559 T en 2017 bien que la superficie du palmier dattier en 
Egypte est inférieure à celle de l’Algérie (49 522 ha Vs 167 663 ha en 2017). 
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Figure n°10 : Le classement des premiers pays producteurs de datte dans le monde 
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Source : FAOSTAT 2019 

   L’Egypte arrive à réaliser une production très importante par rapport à celle de 
l’Algérie. L’Egypte est marquée par ces rendements exceptionnels, son rendement 
a atteint plus de 32.11 tonnes/ha en 2017, tandis que l’Algérie est classée parmi 
les pays à faibles rendements avec 6.31 tonnes/ha. On remarque alors que la 
production ne reflète pas le niveau de rendement. 
c-2- L’exportation mondiale des dattes : 
   La Tunisie est le premier exportateur de datte avec 226 612 milles de dollars, 
soit 18.81% des exportations mondiales. Les exportations des Emirats Arabes 
Unis de cette matière représentent 13.32% (160 2015 milles de dollars). La 
Palestine occupée arrive en troisième position avec 141 535 milles de dollars 
(11.74%) en dépit de sa faible surface cultivée. Le tableau suivant présente les 
pays exportateurs des dattes dans le monde : 

Tableau n°3 : Répartitions des exportations des dattes par pays (chiffre de 2019) 
Pays Exportations en millions de $ 

en 2016 
Pourcentage 
(millions de $ / %) 

Tunisie 226 18.81 % 
Emirats Arabes Unis 160 13.32 % 
Palestine occupée 141 11.74 % 

Arabie Saoudite 107 8.9 % 

Pakistan 102 8.49 % 

Iran 97 8.07 % 

USA 58 4.82 % 

Irak 50 4.16 % 
France 37 3.08 % 

Algérie 37 3.08 % 
Egypte 28 2.33 % 
Autre 158 13.15 % 
Totale 1201 100% 

Source : FAOSTAT 2019 

   Malgré que l’Algérie produit 12.53% de la production mondiale de dattes, 
l’équivalent de plus de 5 fois la production tunisienne de dattes, la Tunisie a 
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exporté l’équivalent de plus de 6 fois de plus de la valeur de dattes exportées par 
l’Algérie. L’Algérie est le 10ème pays exportateurs de dattes, elle a exporté 
environ 3.08% seulement de sa production totale de dattes contre 46.3% de la 
production totale de dattes de la Tunisie en 2016. 
   D’après les données du tableau ci-dessous, on remarque que parmi les pays 
exportateurs, il y a des pays qui ne sont pas producteur de la datte. La France 
réexporte une partie de dattes importées essentiellement de Tunisie et d’Algérie 
vers le reste des pays de l’Europe. 
d- Les Obstacles lié à la commercialisation des dattes sur les marchés 

extérieurs : 
Afin de déterminer les contraintes qui entravent la distribution des dattes sur 

les marchés extérieurs,nous avons réalisé des entretiens semi-directifs et avons 
interviewé personnellement lesresponsables de certaines principales entreprises 
qui assurent les exportations des dattes au niveaude la wilaya de Biskra tel que : 
l’entreprise El Biskria Commercialisation des Produits Agricoles,Ziban Garden, 
Agrodat, Ziben Datte, El Barak et nous avons résumé les principaux obstacles 
dansles points suivants : 
- Le non-respect des exigences du stockage en atmosphère à température 

contrôlée par collecteurs et stockeurs, ce qui se traduit par la détérioration de 
la qualité. Aussi, la longue durée de stockage au niveau des collecteurs 
spéculateurs, ce qui augmente les prix et favorise la circulation de dattes déjà 
partiellement avariées. 

-    Les exportateurs souffrent de la mauvaise qualité des emballages produits 
localement. L’exportateurs est obligé d’importer l’emballage de l’étranger à 
des coûts très élevés ; ce qui se répercute sur le coût de revient des dattes et 
diminue les capacités de concurrence des autres exportateurs sur les marchés 
internationaux. 

-   Le circuit de passage de la datte entre le producteur, le conditionneur et 
l'exportateur est anarchiques, les exportateurs se plaignent des spéculateurs et 
intermédiaires qui doublent le prix et dégradent la qualité en mélangeant dans 
les bacs les produits sains de bonne qualité avec les produits de moindre 
qualité (Les spéculateurs cherchant à s'enrichir à tout prix). 

- L’absence de laboratoire de qualité au niveau de la région de Biskra. Pour 
avoir le certificat de conformité du produit, les exportateurs sont à l’obligation 
d’envoyer les prélèvements de leurs produits à Constantine. Ce qui explique le 
faible taux d’encadrement au niveau des unités. 

- L’absence d’entrepôts frigorifiques aux ports, aéroports et la longue 
attente du produit avant l’embarquement. 

- Les exportateurs ont souligné l’absence totale de publicité au plan national et 
international et au niveau de tous les médias suite à son coût élevé. Alors que 
les moyens de communication peuvent être déterminants s’ils sont bien ajustés 
à la conjoncture internationale des flux de dattes. Ainsi, s’offre à l’exportateur 
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une panoplie de moyens et techniques qu’il pourrait utiliser de manière 
efficiente afin de grignoter plus de parts de marché. 

- La concurrence exercé par d’autres pays exportateurs des dattes notamment 
les tunisiens comme l’un des principaux obstacles à l’exportation.   

- Les problèmes lié aux compétences linguistiques au niveau des entreprises 
exportatrices répondantes. L'absence des cadres ayant une bonne maîtrise 
opérationnelle des langues étrangères dans le milieu professionnel et le monde 
des affaires entrave le développement de l'activité de l'export. En effet, c'est la 
maîtrise des langues qui permet de recevoir de meilleures informations sur 
l'environnement commercial ainsi que de nouvelles idées de production, 
matières premières marketing et circuit commerciaux.  

- En matière d’appui, les exportateurs jugent que les organismes d’appui aux 
exportations sont peu performants. Ils se montrent insatisfaits de mesures et de 
dispositifs instaurés par les pouvoirs publics pour promouvoir ce secteur, vu 
leur faible caractère incitatif. 

- En matière d’encadrement bancaire, les exportatrices ont trouvé des difficultés 
d’accéder au financement et jugent qu’il y absence de crédit à l’export, donc 
on peut dire que les banques ne jouent pas un rôle d’appui. 

- L’absence de ligne directe vers des pays importants dans l’importation de la 
datte, et de dessertes vers des endroits dans le monde. Sans oublier la fiabilité 
des programmes annoncés par les compagnies maritimes, qui ne respectent 
pas leurs engagement, a fait que les clients renoncent à leur commande, et qui 
nous font subir des aléas des retards et annulations de livraison. Aussi les 
transits time, pour un port russe la même compagne, pour l’Algérie 35 jours et 
pour nos voisins 8 jours, sans oublier qu’un délai de livraison est un moyen de 
négociation. 

- Les exportateurs se plaignent de fret de transport infliger aux Algériens, et 
avantageux pour les concurrent.  

- Manque de personnel particulièrement du personnel qualifié. Ces 
entreprises pour satisfaire la commande des clients lorsqu’elle est importante 
utilise une main d’œuvre occasionnelle pour l’activité de conditionnement. 

Conclusion :  
Le marché de la datte algérienne, d’un côté longtemps lié à la France pour 
l’exportation, et d’un autre coté axé sur une réponse à un marché local à 
consommation traditionnelle, n’a pas évolué. Avec l’avènement de la 
libéralisation du commerce extérieur, l’exportation de la datte prend un essor 
particulier et des perspectives d’investissement dans ce domaine prennent forme. 
Cependant, la filière connaît encore des difficultés dans son fonctionnement et 
n’arrive pas à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les pouvoirs 
publics. Sur le plan commercial, le produit dattier est confronté à des contraintes 
majeures en raison de la désorganisation du marché de la datte et l'accaparation du 
produit par des intermédiaires multiples. Pour cela, plusieurs circuits sont utilisés 
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dans le mouvement de la marchandise, échappant ainsi aux règles commerciales et 
rend difficile le suivi du produit. 
 
Référence : 

- Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural (MDAR), document 

interne, 2020. 

- Direction Général de la Douane (DGD), document interne, 2020. 

- FAOSTAT, 2020. 

- Merrouchi Lounes et Bouammar Boualem, Le fonctionnement de la filière dattes 

dans la région de Touggourt Sud-est Algérien, El-Bahith Review,  n°15, 2015. 

- Centre d’Etude et de Prospective industrielles en Tunisie, Analyse de la filière des 

dattes, 2017,http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/cepi/notes/dattes.pdf. 

- Faten Khamassi,Rapport sur L´analyse de la chaine de valeur du Palmier – Dattier et 

ses dérivés, 2015,https://www.poledjerid.com/pdf/Analyse_CDV.pdf. 

جامعة الوضع الراهن، الفرص والتحديات، : صالح الدين بن زيوش، التحليل االقتصادي إلنتاج واستهالك وتصدير التمور يف اجلزائر -

–حممد خيضر ببسكرة 

.%اجلزائر20%20الوضhttp://daisyfrance.com/date/Speakers%20Texts/Ziouche.%20،اجلزائر

%و20التحديات%التحليل20%االقتصادي20%إلنتاج20%و20%استهالك20%و20%تصدير20%التمور20%يف20

 .8، ص pdf.%ع20%الراهن20%،20%الفرص20

دراسة واقع تسويق التمور باجلزائر، أطروحة  –التسويق الدويل للمنتوج الزراعي كأداة لتنمية الصادرات خارج احملروقات سليمان دحو، -

 .2016خيدر، بسكرة،  دكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد

  
 

 

  

 

 


