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     الملخص بالعربية:                                                                                                             
 -الزراعات الصحراوية -ايرادات الدولةفي دعم االستثمار الفالحي  دور

 *** نموذجــاواليـــــــة بسكرة   ***
          

يذها حيث تعد عملية االستثمار من أهم ال              في تنف بدء  بل ال تأني ق جب ال لذا ي صادية  ية االقت هوض بالتنم طرق للن

لىننا االستثمار من االستغالل الفائيمك جة ا خرى بحا عات ا ية قطا ية  ض الناتج في قطاع معين لتنم حدث عمل ثم ت يل و التمو

تي  شاريع االستثمارية ال يد للم التنمية االقتصادية الشاملة والمتواصلة في تحقيق التوازن االقتصادي حيث يكون االعداد الج

سات مسبقة لالمكان ساس درا ماتعتمد على ا ها م مة مع توفرة المتالئ حة  يات الم موارد المتا موال وال مال اال لى اه يؤدي ا ال

ماوانفاقها  هذا  مو و فرص الن من  لل  ما يق قة عشوائية م ية  بطري مرت التنم ية االستقالل حيث  نذ بدا ئر م في الجزا حدث 

سنة  لذي أظهر 5691االقتصادية بعدة عقبات تجسدت في عدة تجارب ،بداية بما حصل عقب  ثوري ا ثر التصحيح ال على ا

 قسمين :

عـــن االســـتعمار والقيـــام باســـتيراد  الت  تـــم توســـيع القاعـــدة الصـــناعية الموروثـــة الثـــورة الصـــناعية : -

 متطورة وزيادة اليد العاملة بأعداد هائلة على الرغم من عدم كفاءتها وعدم الحاجة الى هذا العدد.

الثــورة الزراعيــة : حيــث كــان الفــالل مجــرد عامــل فــي االرض يحصــل علــى أجــر شــهري مــع تــوفر  -

 مة االرض النها ليست ملكه .جميع الراحة له ،فكانت النتيجة الكسل والتهاون في خد

وانجــر علــى ذلــ  حاجــة الدولــة الــى أمــوال تهــافية فــوق طاقتهــا لتمويــل هــذا المخطــط فلجــأت الــى طلــب          

القــروض مــن الهيئــات الدوليــة فتراكمــت الــديون وتعاظمــت الفوائـــد معهــا والنتيجــة عجــز الدولــة عــن تحمــل هـــذا 

ــي االم ــة وباعــادة النظــر ف ــم تســليط العــبء وفشــل التجرب ــة فــي المجــال الزراعــي ت ــي تمتلكهــا الدول ــات والمــوارد الت كان

ــوفر  ــب اذا ت ــذا الجان ــن تطــوير ه ــا م ــ  اراهــي واســعة وخصــبة يمكنه ــة تمتل ــث ان الدول ــذا القطــاع حي ــى ه الهــوء عل

ــا وبأخــذ العبــرة مــن التجربــة الســابقة كــان البــد مــن حســن التخطــيط  الــدعم الــالزم والتحفيــز للعمــل علــى ذلــ  ومــن هن

ــل  ــوال بفع ــي رؤوس ا م ــ  فائهــا ف ــة تمتل ــا أن الدول ــب وبم ــذا الجان ــي ه ــل الغــوص ف ــة قب ــذ البداي ــد ومن واإلعــداد الجي

ــا ــنفط عليه ــاع ســعر ال ــذاتي  ارتف ــاء ال ــق االكتف ــا والنهــوض بالقطــاع الزراعــي لتحقي ــام باســتثمارط لتطــوير اراداته القي

  نه يحترم الرغبة في الملكية الخاصة .مالي نظام الرأسلتجنب االستيراد من الخارج وقد اتهح نجال ال

ــه وســيحاول            ــد ســيكون ل ــى يعمــل بجــد  ن العائ ــة ا رض حت ــى تعطــاء الفــالل حــق ملكي ــة عل ــت الدول فقــد عمل

ـــة لصـــاحب االرض  ـــدعم المقـــدم مـــن طـــر  الدول ـــد ال ـــ  باإلســـتفادة مـــن مبل تطـــوير هـــذا المشـــروع وتوســـيعه وذل

 ثم ترسيخ هذا االخير في االرض وعائلته وبالتالي همان عدم تخليه عنها .كتشجيع لمواصلة العمل ومن 

ــى          ــر ال ــع الكثي ــوطني دف ــى االقتصــاد ال ــر عل ــأثيرط الكبي ــي وت ــد باالســتثمار الفالح ــام المتزاي ــى ان االهتم ونشــير ال

ــر ال ــق اكب ــل تحقي ــن اج ــا م ــتثمر اعتماده ــن للمس ــي يمك ــبل الت ــع الس ــن انج ــث ع ــل اعالبح ــد بأق ــن وائ ــدا ع ــالي  بعي لتك

 التخلص من التبعية الى الخارج فهي تمل  مايمكنها من ذل  . للدولة المخاطر من خالل تسطير برنامج يهمن 

في االقتصاد الوطني والتعر  على السياسات الزراعية الصحراوية لذا فقد هدفت  الدراسة الى ابراز مكانة الفالحة         
 ات التي افشلت كل مرحلة مرت بها هذط العملية .المتبعة منذ االستقالل وطرق تمويلها والمعيق

ومركز البحث للمناطق القاحلة ببسكرة ومركز BADRكما اعتمدت الدراسة على معطيات لمصالح الفالحية وبن  
الصعوبات وقراءة المجهودات المبذولة من طر  الدولة لدعم هذا القطاع  عضالزراعات الصحراوية بالحاجب لتذليل ب

حقق بعض االنجازات في توفير مناصب الشغل وتحقيق ووفرة معتبرة في االنتاج وهذا ن قطاع الفالحة وبالرغم من ا
ومشاريع الدعم الفالحي اال ان القطاع لم يحقق سوى نموا  من خالل مخططات التنمية خيرةرة ا االهتمام الدولة به في الفت

 .من االنتاج الوطني مقارنة بالقطاعات االخرى  %5.6قدرط 

 بسكرة واليةالزراعات الصحراوية ، اإليرادات، الجباية، االستثمارالفالحي،   :المفتاحية الكلمات



Résumé en Français : 
Le rôle de l'investissement agricole à l'appui de recettes de 

 l'Etat – L’ agriculture en milieu désertique – 
*** Modèle Biskra ***  

Le processus d'investissement est considéré l'un des moyens les plus importants pour 

promouvoir le développement économique, il faut donc être circonspect avant de commencer à le mettre en 

œuvre. Dans la mesure où nous pouvons investir dans l’exploitation de la production excédentaire dans un 

secteur donné pour le développement d'autres secteurs nécessitent un financement , ensuite  la réalisation du 

processus de développement économique global et continu pour maintenir l'équilibre économique ; où ça sera 

la bonne préparation des projets d'investissement qui s'appuient sur une  base d'études préalables sur des 

possibilités disponibles et compatibles,  qui ne conduit pas à la négligence de l'argent et des ressources 

disponibles pour passer au hasard, ce qui réduit les possibilités de croissance et ce qui s'est passé en Algérie 

depuis le début de l'indépendance où le développement économique a adopté plusieurs obstacles contenus 

dans plusieurs expériences, le début de ce qui s'est passé après l'année 5691, après la correction 

révolutionnaire qui a montré deux parties: 

- La révolution industrielle : Connu une expansion de la base industrielle héritée du colonialisme; 

l’importation des machines de pointe et l'augmentation de la main-d'œuvre en grand nombre 

malgré l'inefficacité et l'inutilité. 

- Révolution agricole   : où le paysan était un employé de terre reçoit un salaire mensuel avec la 

présence de tout le confort, abouti à la paresse et la complaisance au service de la terre, parce 

qu'il n'était pas le sien. 

Ces conséquences ont conduit  l'état à un besoin  de fonds supplémentaires au-delà de sa capacité 

pour financer ce régime, il était poussé en fin de compte à demander des prêts d'organismes internationaux, 

avec le temps ces dettes plus  les taux d’intérêt s’accumulait et en conclusion ramenait à l’incapacité de 

l'État d'assumer ce fardeau ou l'échec d’expérience.  Une révision des capacités et des ressources 

appartenant à l'État dans le domaine de l'agriculture a été mise au point pour améliorer ce secteur, d'autant 

plus que l'État a un vaste territoire fertile, permettant de développer ce côté si se sont présentés le soutien et 

la motivation nécessaire pour travailler dessus. Et puisque l'État a un surplus dans la capitale en raison du 

prix élevé du pétrole, ça lui permet d'investir pour développer son chiffre d'affaires et faire avancer le secteur 

agricole pour atteindre l'autosuffisance qui évite l’importation de l'étranger et qui prouve le succès du 

système capitaliste parce qu'il respecte le désir de posséder des biens. 

L’état a travaillé pour donner l'agriculteur le droit de propriété de la terre pour qu’il travaille dur par 

ce que le rendement aurait à lui, et va essayer de développer ce projet et de l'étendre, et ainsi de profiter de 

la quantité de l'aide fournie par l'État. Le propriétaire de la terre va considérer ceci comme un 

encouragement à poursuivre le travail et se consolider dans le sol de sa famille assurant ainsi pas 

l'abandonner.         

Nous notons que l'intérêt croissant des investissements et de son impact significatif sur l'économie 

nationale a mené de nombreuses recherches sur les moyens les plus efficaces pour réussir à atteindre les 

avantages de l'investissement loin d'être en risque,  soulignant un programme  qui se débarrasse de la 

dépendance à l'extérieur. 

  Donc L’étude visait à rehausser le profil de l'agriculture dans l'économie nationale et d'identifier les 

politiques agricoles menées depuis l'indépendance et les méthodes de financement et les obstacles 

contrecarrés chaque étape passée de ce processus. L'étude s'appuie aussi sur les données des services 

agricoles, de la Banque BADR, du centre de recherche des régions arides de Biskra et du centre des 

agricultures sahariennes à El-Hadjeb pour soutenir ce secteur, et en dépit du fait que le secteur agricole a 

fait quelques réalisations dans la fourniture d'emplois et de parvenir à l'abondance soutenant la production 

et à l'attention de l'État dans la période récente grâce à des programmes et projets de développement et 

soutien de l'agriculture, mais le secteur est seulement parvenu à une croissance de 1,9% de la production 

nationale par rapport à d'autres secteurs . 

Mots clés: investissement agricole, la collecte de l'impôt, les revenus, cultures désert, Willaya de 

Biskra 



English translator: 

The role of investment in agricultural support state revenues”desert agriculture 

biskra” 

The investment process of the most important ways to promote economic development,so we Must be careful before you 

start to implement Where you can invest the surplus resulting from exploitation in a particular sector for the development of 

other sectors in need of funding. Then process occurs overall economic development and continuing to achieve economic 

balance where good preparation for investment projects that rely on the basis of studies prior to the possibilities available 

compatible with which to dysfunctional to neglect the money and the resources available and spending indiscriminately, 

which reduces the opportunities for growth and this happened in Algeria since the beginning of independence where passed 

several obstacles economic development embodied in several experiments, the beginning of what happened after the year 

5691 on the impact of the Revolutionary correction which showed two parts: 

- Industrial Revolution: the expansion of the industrial base was inherited from colonialism to do the import of sophisticated 

machinery and increased manpower in huge numbers despite the inefficiency and lack of need for this number.  

- Agricultural revolution: where the farmer was just a factor in the ground gets a monthly salary with the availability of all 

comfort him, was the result of laziness and complacency in the service of the earth because it is not his. 

And Langer on the need for the state to additional funds beyond its capacity to finance this scheme resorted to request loans 

from international bodies Fterakmt debt, the greater the benefits with the result the inability of the state to bear this burden 

and the failure of the experiment and to reconsider the capabilities and resources owned by the State in the field of 

agriculture has been the highlight of this sector where the state owns Lands broad and fertile position to develop this aspect 

if there is the necessary support and motivation to work on it, and here and take a lesson from the past experience had to be 

good planning and good preparation from the outset before diving into this aspect and since the state has a surplus in the 

capital due to the high price of oil Alihaalkiem invested to develop its imports and the advancement of the agricultural sector 

to achieve self-sufficiency to avoid imports from abroad have proved the success of the capitalist system because it respects 

the desire of private property 

 the state Has worked to give the farmer the right to ownership of the land even works hard because the yield would have 

and will try to develop this project and expand it to take advantage of the amount of support provided by the State to the 

owner of the land as an encouragement to continue the work and then consolidate the latter in the ground and his family 

and thus ensure that abandoning them . 

Point out that the growing interest APIA and great impact on the national economy prompted many to search for the most 

effective ways in which an investor can be adopted in order to achieve the greatest benefits at the lowest cost away from 

risk through Underline program ensures her get rid of the dependency abroad they have Maimknha of it 

So study aimed to highlight the status of agriculture in the national economy and to identify the agricultural policies pursued 

since independence and methods of financing and obstacles that thwarted every stage passed out of this process.  

The study relied on data for the interests of the peasantry and the Bank of BADR and research center for arid areas Biskra 

Center plantations desert elhajeb to overcome some of the difficulties and reading the efforts made by the state to support 

this sector, and despite the fact that the agricultural sector has made some achievements in the provision of jobs and 

achieve abundance arguing in production and this attention to the state by good in the period through schemes 

Altnumeihomcharaa support agricultural sector, but did not achieve a growth of only 1.9% of the national production 

compared to other sectors 

Key words: agricultural investment, collection, revenue, cultivations desert, Biskra 
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حيث تعتبر ركيزة  اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في مكانة هامة لزراعةتحتل ا       

 عيالنادرة  والس واردملحاجات المتعددة والالمتمثلة في ااإلنسان منذ بداية المشكلة االقتصادية  اأساسية عرفه

الحاجات بحثا عن إشباع هذه  ر في وسائل اإلنتاج القصو لىالتغلب ع نحو إيجاد التوازن بينهما عن طريق

فهي هدف اخرى لصيقة بنشاط االنسان   إلى جانب قطاعاتوبمرور الزمن بقيت الزراعة  ,المتجددة باستمرار

شغل تعتبر اليوم قضية تومرتبطة أيضا بالتنمية التي  النشاط االقتصادي في متمثلة ووسيلةمتمثل في الغذاء 

هذه الدول التنمية كهدف تسعى لتحقيقه مع ما واكب ذلك من  ها وضعتنه منذ استقالليث أبحلنامية دول اال

تم عقد عدة ملتقيات ومؤتمرات وندوات  اإلطاروفي هذا ,نظام دولي جديد يراعي هذا الطموح  إلقامةدعوة 

لنظام االشتراكي فكان ا نظم لتحقيق ذلكوتعددت ال اإلقليميمتحدة والمستوى ال األمموكان ذلك على مستوى 

 دول النامية.بعين االعتبار معطيات ال أخذت أخرىنظم وايضا  الرأسماليوعاء للتنمية والنظام 

دول لدى بلدان ال األهميةمن حيث  تأخرتهذه  أن إالووسائل  وأولويات أهدافقضية التنمية قضية إن       

ولذلك نجد اليوم التركيز على مستوى  األهدافهذه البحث عنها لتحقيق بالمقارنة مع الوسائل التي يتم  النامية

 . األهدافمن دون وسائل ال يمكن تحقيق  ألنه األهدافالوسائل ال على مستوى 

 إذمرتبط بوفرة المصادر التمويلية لهدف االنطالقة التنموية  ألنهعقد الوسائل يعتبر التمويل اليوم من أإذ       

التنموي المعتمد لما لهما  منهجبطبيعة البيعة التمويل طترتبط واالنجازات و األهدافيدونه ال معنى للحديث عن 

واالستثمارات واالستغالالت النظام المالي يعكس النظام االقتصادي من حيث المصادر  أنمن صلة وثيقة حيث 

نه التمويل عن رية إودها في سائر المجتمعات البشبنشوء الدولة منذ وج يرتبطهناك شكال للتمويل يكاد  أن إال

الدولة دائما في مواجهة مع نفقاتها الضرورية العمومية وهذا عبر  أنطريق الجباية من الضرائب وغيرها ذلك 

موارد  إلىمستمرة  جةالمعاصر فهي في حا أوالتقليدي  أو البدائيمراحل تطور الدولة المعروف في شكلها 

والمعطيات  األوضاعستثمارات ذات المردودية والعائد وبتطور تحقيق اال إلى الوصول أمكن إنوبدائل للموارد 

التنمية االقتصادية وهو  لتحقيق وأهداف أداة إلىتمويلية محضة  أداةاالقتصادية والسياسية تحولت الضريبة من 

وتوجيه النشاط االقتصادي  ةاالجتماعي ةلاتحقيق العدذات ادوار متعددة لمحور موضوع البحث هذا فالضريبة 

من البحث  فالبد متخذة البترول والتجارة الخارجية واالفراد اوعية لهاالتنمية االقتصادية  وأهداففق متطلبات و

 أن رأيتالخاضعة والمواسم للتحصيل وقد  األنواعيتصف بوفرة الحصيلة وبالديمومة وبتعدد  آخرعن وعاء 

نظرا وحديث  اإلنسانفة فهو قطاع قديم قدم هذا القطاع هو الفالحة واالستثمارات في مختلف الزراعات المعرو

 .اإلنتاجيةلية عمالذي هو محور ال باإلنسانللتطور الذي عرفه ولصيق 

منذ  األخرىالدولة نابع من تجربة الجزائر في الميادين  إيراداتلتطوير  أداةتصور االستثمار الفالحي  إن     

كانت في ظل النظام االشتراكي والمؤسسة العمومية  لىاألوالدولة في العشرية  أن، حيث 2691االستقالل عام 

 تكون ذات مردود جبائي يغطي ويزيد عن  أنكان المفروض االقتصادية التي كانت روح ذلك النظام والتي 



 ب
 

مؤشرا على تلك السياسة البائدة، لكن  إال %96ضريبة المباشر مارها من الخزينة، وما معدل التكاليف استث

موارد لتمويالت  إيجادلتمكين الخزينة من بديلة سياسة  إالالخوصصة حاليا  إلىالوصول فشل هذه التجربة و

 غير الجباية البترولية. أخرى

 األزمةسيما مع اشتداد المستوى المحلي. ال بالغة على بأهميةيت الفالحة في الوقت الحالي ظح فقد     

موارد الالصادرات و بالنسبة لهيكل األساسيةعامات النفط، باعتبارها تشكل أحد الد أسعاراالقتصادية وتذبذب 

اختالل في اقتصادنا، مما انعكس على الجانب  إلى أدت األسعارجبائية ال تنضب، فعملية انخفاض هذه ال

أحد وسائل الردع كسالح، وقد  أصبحت األخيرةوهي مشكلة الغذاء، هذه  أالاالجتماعي مفرزا مشكلة عويصة 

، وانطالقا من هذه المسألة التي باتت تهدد الدول النامية، سعت كل من هذه األهداف استخدم لتحقيق جملة من

 بالغة للفالحة حسب المعطيات االقتصادية والطبيعية. أهمية إعطاء إلىالدول 

االقتصادية وتحقيق  إيراداتهاالبلدان التي يداهمها هذا الخطر، وسعيا منها لتطوير  إحدىالجزائر هي ف      

 فالحة الجزائرية.سلسلة من التدابير للنهوض بال إجراء إلىالغذائي لجأت بعد االستقالل  األمن

عقب خروج المستعمر تم تكوين مجموعة المستثمرات الفالحية  تفمن سياسة التسيير الذاتي الذي جاء      

تجربة الثورة  قبتهاأعلضمان صيرورتها، ثم  –فالحين  –مسؤوليتها مجموعة من العمال  إدارةالتي يقوم على 

 اإلنتاج، وهذا لكسر االحتكار من جهة وتوحيد الفالحية كليا  األراضي تأميم إلىالدولة  لجأت إذالزراعية، 

ما يعرف  جل تحقيق من أ االقتصادية واالجتماعية السائدة، حسب الظروف أخرىالمحصولي من جهة 

المحققة في هذا المجال  النتائج(، ولكن مع محدودية باالكتفاء الذاتي )تغطية جميع الحاجات الغذائية محليا

الغذائي  األمنما يعرف بسياسة  إلىالهيكلة، والتوجه  إعادةعن سياسة  أوعن بدائل  تبحثراحت الدولة 

)تغطية الحاجات الغذائية الضرورية مع تكملة الكماليات عن طريق االستيراد...(، وفي هذا السياق تم التخلص 

سياسة زراعية جديدة  إلىالدولة ، ومع مطلع التسعينات اتجهت األرضدون  اإلنتاجلة لوسائل ن ملكية الدوم

الفالحية  األرض إرجاعبطريقة غير مباشرة في تمويل القطاع من خالل سياسات الدعم الفالحي وكذا تتدخل 

 .ألصحابها

فرعية  أهدافيا منها لتحقيق التركيز على تشبيب القطاع من خالل وكاالت دعم الشباب سع إلىكما اتجهت 

الطويلة بحيث يصبح  اآلجالعامة في  وأهداف...( اإلنتاج)تشغيل الشباب، توفير الغذاء جزئيا حسب مناطق 

 ماليا لخزينة الدولة.هذا القطاع موردا 

بحث العوامل الداعمة لالستثمار الفالحي كشخصية المستثمر ،ال إدماج ألجلهذه النظرة  تأتي اإلطاروفي هذا 

والتطوير ،تكنولوجيا المعلومات ،شركاء التعاون الفالحي ، الموارد البشرية ، مصادر التمويل ، الحوافز 

من خالل النتائج االيجابية المتوقع تحقيقها خاصة في تشجيع الصادرات الفالحية التي الجبائية و الدعم الفالحي 

                                                          كما يلي : ةفاالشكاليمة الصادرات غير البترولية قائ رأسعلى  تأتي

 أوال : مشكلة البحث واالسئلة المحورية :

ية ومر مدى اسثفردة والالفالحي الجزائري ان  يكون مصدرا لاليرادات المرلية ؟  سثممرركيف يمكن لال -

؟  بسكرة منهر   

تدخل في ذات الموضوع: أنهاة التي نعتقد فرعيال ال نطرح جملة من التساؤالتالمجوفي هذا    

 ماهي السياسات الزراعية التنموية التي اتبعتها الجزائر منذ االستقالل ؟ - 

 الغذائي؟ األمنلتحقيق نوعا ما  اإلنتاجالكامنة لهذا القطاع من جانب  اإلمكانياتما هي  -



 ج
 

 راعية؟ما هي القدرة االستثمارية للقطاع من حيث المنتجات الز -

 ماهو واقع االستثمارات الفالحية بوالية بسكرة ؟ -

 ما مدى نجاعة السياسة الزراعية المطبقة في والية بسكرة محل الدراسة التطبيقية ؟ -

 هل يمكن تقديم سياسة جبائية خاصة بدخل االستغالل الزراعي في الجزائر ؟ -

 : البحث فرضيرت -

، )االستبيان  ( التحليلي الوصفي و ادوات البحثالوصفي  المنهج دمنااستخولإلجابة على هذه األسئلة       

ش والبحث في أسباب ومبررات النتائج اك انه ينطلق من واقع معلوالذي نعتقد أنه يناسب طبيعة الدراسة، ذ

لجوانب المتوصل إليها، وهذا ال ينفي أننا نلجأ كلما اقتضت الضرورة إلى المفاهيم الكمية والمكملة، خاصة في ا

اإلحصائية، وقد تمت صياغة جملة من الفرضيات للموضوع محل البحث يمكن اختيارها استنادا للنتائج 

 باالستبيان . المتوصل إليها

 وهناك  اربع فرضيات.

 الفرضية األولى :

هناك عالقة ايجابية ذات داللة محاسبية بين العوامل الداعمة لالستثمار الفالحي مجتمعة وانواع      

 )منتوج فالحي وعمليات انتاجية  (الستثمارات الفالحية ا

منتوج (: هناك عالقة ايجابية بين معوقات االستثمار الفالحي وبين انواع االستثمارات الفالحية الفرضية المرنية 

 .)فالحي وعدد المنتجات 

العمر (:هناك عالقة ايجابية ذات داللة محاسبية بين خصائص االستثمارات الفالحية مجتمعة الفرضية المرلمة 

 )منتوج فالحي وعدد المنتجات (وبين أنواع االستثمارات الفالحية  )الزمني، الحجم ، القطاع ،  عدد المنتجات 

:هناك عالقة ايجابية ذات داللة محاسبية بين قطاع ايرادات المنتجات الفالحية وبين انواع رابعة الفرضية  ال

  .االستثمارات الفالحية

 مرنير :اهمية البحث : 

ر ئي شهدها القطاع الزراعي في الجزاان الموضوع محل دراسة يكتسب اهمية بالغة نظرا للتطورات الت

هذا القطاع جعل وماشهدته المراحل االنتقالية من سلبيات وايجابيات كما ان االحتياجات المتعددة والمتزايدة ل

والبحث في الوسائل الضرورية للوصول الى تجسيد  ع استراتيجيات وسياسات للنهوض بهالدولة تقوم بوض

 االهداف المسطرة من طرف الدولة .
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 مرلمر : اهداف البحث : يمكننا إجمال أهداف البحث في العناصر التالية 

)التمويل، اإلنتاج...(. اقتراح سياسة زراعية شاملة -2  

ريبية .تقديم اآلليات التمويلية البديلة أو المكلمة لآلليات الحالية باقتراح إطار علمي لإليرادات الض -1  

توجيه أنظار الباحثين نحو هذا القطاع إلثراءه . -3  

الغذائي.تحليل اإلمكانيات اإلنتاجية وبالتالي اقتراح بدائل لتغطية العجز  -4  

تصور إليرادات جبائية )لآلجال المتوسطة والطويلة( كفيلة بدعم الخزينة العمومية. وضع  -5  

 رابعر : مبررات اخثيرر الموضوع : هناك مبررات موضوعية واخرى ذاتية 

 موضوعية:مبررات  -أ

 كي...تفاقم أزمة الغذاء في الجزائر نتيجة ضعف اإلنتاج، النمو السكاني، تطور الطلب االستهال -

، من القرن الماضي و بداية العشرية وبداية التسعينات تذبذب أسعار البترول سنوات منتصف الثمانينات  -

 .الثانية من القرن الحالي 

 امتصاص البطالة. ومدى مساهمته فياإلمكانيات الهائلة لهذا القطاع  -

تعتبر األرض كعامل إنتاجي محوري في دالة اإلنتاج الوطني لمحدودية باقي العناصر األخرى كالتنظيم   -    

 ورأس المال.

 اج قطاع الفالحة في حركية التنمية وجعله كمصدر من مصادر التمويل في اآلجال المتوسطة والطويلة.إدم -

 :ذاثيةمبررات  -ب

 تقديم مساهمة في مجال القطاع الفالحي وعالقته بتوليد موارد مالية للدولة .محاولة   -

  الباحث . دخل ضن اهتماماتفي هذا المجال الذي ي مواصلة البحث الرغبة الذاتية في  -

 .التي تتمتع بموارد فالحية هامة  قرب الباحث من مصادر المعلومة كونه أحد أبناء المنطقة -
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 خرمسر:الثعريفرت اإلجرائية لمثغيرات البحث 

 رغم انه لكل مفهوم او مصطلح رؤى مختلفة إال ان الباحث سيعتمد خالل هذا البحث على المفاهيم التالية :  

هو تطبيق ألفكار جديدة أو اعادة مزج لألفكار المعروفة على استخدام األموال  investementاالستثمار

لتصنيع وتحسينات في التنظيم والتسويق واستغالل المتاحات والفرص بحيث يكون واآلالت والمعدات وطرائق ا

 ذات سلع بالمؤسسة وعلى أدائها .لها مجتمعة تأثير على نتائج 

وتجدر االشارة الى انه بعد اإلطالع على أدبيات موضوع البحث تم استخدام مصطلح االستثمار 

investement  المتبعة .مرادفا لمصطلح السياسة الفالحية 

انواع االستثمارات : ان لالستثمار انواع مختلفة وسيعتمد الباحث على تصنيف االستثمار حسب الناحية 

 االقتصادية من زاويتين :

ابداع المنتج : ويقصد به تقديم منتوج فالحي جديد للمستثمرة الفالحية والسوق معـا أو تحسين منتوج  1-2

 المستثمرة الفالحية ومن ثم يتضمن اآلتي :فالحي موجود في السوق غير موجود ب

تقديم منتوج فالحي جديد : وهو عملية ايجاد افكار لتقديم منتوج فالحي جديد بالنسبة للمستثمرة الفالحية خاصة 

 ولكنه غير جديد على االسواق .

السوق لتلبية  تحسين منتوج فالحي موجود : يقصد به اجراء تعديل وتحسين على هذا المنتوج بهدف تقديمه الى

 حاجيات ورغبات المستهلك .

وتحديد افضل ابداع العملية الفالحية االنتاجية :يقصد به استحداث عناصر جديدة او تقديم معالجات  1-1

 االساليب للقيام بالعملية االنتاجية على احسن وجه ومن ثم يتضمن اآلتي :

 لق منتوج جديد من تهيئة واعداد المدخالت وماتصميم عملية انتاجية جديدة :يتطلب تحديد جميع متطلبات خ

 تتطلبه من عمليات تجريبية مخبرية تحويلية حتى تصبح ضمن متطلبات الزبائن .

تحسين عمليات انتاجية موجودة : يتطلب اجراء دراسة منتظمة لألنشطة الفالحية واالجراءات بالطرق 

 لفالحية بشكل أفضل عما كانت عليه.والممارسات واألدوات الالزمة ألداء العملية االنتاجية ا

: هو الشخص الذي يملك الصفات والمهارات الشخصة التي   l’investisseurالفالح أو المستثمر الفالحي 

وتحمل المخاطرة النائشة عن انشاء  )قوانين ،مراسيم ، تعليمات ، لوائح (تؤهله إلستغالل الفرص المتاحة 

ئة تتسم بالمرونة وتصدر االشارة الى انه تم استخدام مصطلح الفالح في وتطوير مستثمرة فالحية ما في ظل بي

 وهذا لتسهيل ادراكه من قبل الباحثين .)االستبانة (اداة الدراسة التطبيقية 

 : حدود البحث : سردسر

 حدود ومحددات الدراسة :      

اقتصرت دراستنا على فالحي لتوضيح اثر برامج اإلرشاد الفالحي عن طرق التمويل بنفس القطاع ،       

والية بسكرة من مختلف البلديات باختالف درجة استفادتهم من اي مصدر من مصادر التمويل المتاحة من 



 و
 

طرف الدولة ، وكان ذلك التنويع نظرا المتناع كثير من الفالحين عن اإلجابة عن أسئلة االستبيان أو حتى 

 ضافة الى مايلي :الحوار معنا ، فكان ذلك من محددات الدراسة إ

 عدم توفر معلومات وإحصائيات دقيقة عن القطاع الزراعي في الوالية .

بعد المسافات بين المزارع وصعوبة التنقل والوصول إليها بسبب حال الطرق الزراعية  وعدم تواجد صاحب 

 علومة المطلوبة ة للحصول على المالمزرعة في مزرعته ، مما اضطررنا إلى العودة إلى المزرعة أكثر من مر

رفض الفالحين الخوض في الحديث عن سياسات التمويل كونها تمس قرارات حكومية ال يرغبون في انتقادها  

 أو عدم الرغبة في إعطاء معلومات عن مزارعهم خوفا من دفع الضرائب .

 هذا باإلضافة إلى قلة المراجع الخاصة بمثل هكذا مواضيع .

 ثحديد إطرر البحث : 

من خصائص حيوية قمنا  دراستنا   به  تعتمالدور الذي تلعبه الزراعة  في تنمية  اقتصاد  البالد لما تإلبراز 

على والية بسكرة  التي تلقت اكبر استفادة من الدعم الفالحي بما تميزت  به من خيرات  مناخ مالئم , وفره 

 مياه باطنية , تربة صالحة .   

 : الدراسرت السربقة : سربعر   

لغرض استكمال الجانب النظري للدراسة وبهدف ترصين نموذج الدراسة وفرضياتها ، إطلع الباحث          

 على الجهود السابقة للباحثين في مجال دراسته ، من أجل معرفة ماقدموه من جهد علمي واتناولوه من متغيرات

مها الى :دراسات محلية ، دراسات عربية يمكن االستفادة من بعضها في الدراسة الحالية ، وقد تم مراعاة تقسي

 ودراسات اجنبية . 

 : دراسرت محليــة    

تثمارات الفالحية من منظور سأساليب ترقية اال ،رة كمن جامعة بس" دراسة  موسى رحمرني -2            

           المقدمة في إطار الملتقي الدولي الثاني سبل تنشيط االستثمارات في االقتصاديات االنتقالية، " إسالمي قيمي 

تتناول هذه المداخلة كيفية تحقيق تمويل دائم ومستمر للعمل   حيث سكيكدة جامعة إشارة خاصة لحالة الجزائر

طبيعته في شكل استثمارات وبالتالي توسيع الرصيد الرأسمالي للمجتمع, إن هذه الورقة تقوم المنتج مهما كانت 

ها على ميكانيزمات تختلف عن تلك القائمة اآلن والمتحكمة في حجم االستثمارات والتي عادة تعرف على إن

دف من خاللها إلى هت لقاء حصوله على األموال الضرورية إلنجاز المشروعأسعار فائدة يتحملها المستثمر

طرح بديل لما هو قائم إن توفرت جملة من الشروط والتي تحكم االقتصاد اإلسالمي و المقصود باالقتصاد 

-اإلسالمي ذلك الهيكل النظري لالقتصاد حيث يتم فيه تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية, وتتحدد فيه سلوك 

 . .النبويةالسنة  وأحكام عاليم القرآنيةالمشاريع االقتصادية المختلفة وفقا للت -المستهلكين

القطرع الزراعي الجزائري و إشكرلية الدعم و االسثممرر في ظل جرمعة الجزائر " غردي محمددراسة   -2
يعتبر القطاع الزراعي من أهم لقطاعات االقتصادية في معظم دول االنظمرم الى المنظمة العرلمية للثجررة"   

ذلك لمساهمته الكبيرة في التنمية االقتصادية من خالل زيادة الناتج المحلي اجمالي و  العالم و منها الجزائر، و
في توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة و في تأمين الغذاء للسكان باالضافة الى مساهمته في التجارة 

ت و الدعم المقدم له الخارجية من حيث الصادرات إما الواردات و تعتمد تنمية هذا القطاع على حجم االستثمارا
 من قبل الجهات الوصية
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 جامعة ور قلة   -األستاذ عزاوي عمر  ،جامعة ور قلة -الدكتور أحمد لعمى دراسة  -3

الزراعية السياسات على أثره و الزراعة لقطاع الهيكلي التكييف و االقتصادي اإلصالح انعكاسات               

لثاني من الثمانينات تحوالت هامة في اتجاه اإلصالح االقتصادي و شهدت الجزائر منذ النصف ا             

التكييف الهيكلي على مستوى االقتصاد الكلي وأيضا على المستويات القطاعية ، و قد كان قطاع الزراعة في 

بؤرة تلك التحوالت و مجاال أساسيا لما يجري من اإلصالحات والتعديالت ، و ذلك بحكم أهميته المحورية في 

االقتصاد الوطني و أهميته االستراتيجية فيما يتعلق بمعيشة معظم العاملين في هذا القطاع ، و جميع السكان 

 .وتوفير متطلباتهم االستهالكية األساسية من منظور التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 الجزائر " القطرع الفالحي بين الواقع ومثطلبرت االصالح "جرمعة  –د/برشي أحمد دراسة   -4
الحساس في اقتصاديات بلدان العالم ، فاالمة التي تهتم بقطاعها الفالحي يعتبر القطاع الفالحي العصب   

لتضمن العيش الكريم لشعبها ، من خالل تحقيق اقصى مايمكن من االنتاج الفالحي ، هي امة جديرة باالحترام 
ن القول ، النها امة تنطلق من االهتمام بمتطلبات الشعب وضرورة تحقيق مستوى معين من االمن الغذائي .يمك

 انه مهما كانت خلفيات االستراتيجية التنموية المتبعة فمن المفروض ان يحضى القطاع الفالحي بأهمية معتبرة ،
بإعتباره القطاع الذي يؤثر في القطاعات االخرى بدرجة كبيرة ، إظافة الى تأثره هو بالتغيرات التي تحصل 

 في القطاعات االخرى .
جرمعة برجي مخثرر عنربة " ثحرير الثجررة الزراعية وأمره على الثنمية  – أ/ كمرل رواينية دراسة -5

 الزراعية في الجزائر"
وحتى قبل تحرير  نظام مبادالتها الخارجية ، نوع من عدم التوازن في  –حاليا  –تعرف وضعية الجزائر    

في دخول سريع للسوق الدولية .  ميزان مبادالتها للمنتجات الزراعية ، ويدفع هذا الوضع بالجزائر لعدم التفكير
ويكمن الهدف من هذه الدراسة في تحليل آثار  تحرير التجارة الزراعية على االنتاج الزراعي قي الجزائر 

في تحسين االنتاجية  -حسب وجهة نظرنا–واالجراءات المتخذة لحل مشكل العجز الغذائي ، والتي تتخلص 
راعي وتمنى استراتيجية واضحة فيما يخص تصدير االنتاج ، رفع مستوى الدعم لالنتاج الزالزراعية 

 اعي.الزر
 في الجزائر" اقثصرديرت انثرج الثمور"  محمد خيضر بسكرةجرمعة  – بشير بن عيشي دراسة -9

 
 الدراسرت السربقة  :  من:موقع البحث مرمنر      

اع الزراعي واإلشارة الى نقص الموارد اهتمت الدراسات السابقة بتبيان اهم المشاكل التي تواجه القط      

المالية دون البحث عن أسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك ، رغم تناول بعض الدراسات ألهم اإلصالحات التي 

يجب ان تكون في الجهاز المصرفي إال أنهم اهملو المتلقي للتمويل او المستثمر وهو الفالح الذي يتطلب إمداده 

ومرافقة وفقا ألسس وبرامج خاصة . لذلك يعتبر هذا الموضوع جديد في طرحه تماما  بمبالغ مالية ومتابعة

خاصة انه أولى جانب كبير لمتطلبات فرض الضريبة على دخل االستغالل الزراعي وفق إطار مقترح 

للتحاسب الضريبي على هذا الدخل و مراعاة الضرائب غير المباشرة المتضمنة جميع المنتجات الزراعية 

بية الحيوانات مما ينعكس إيجابا على الخزينة العمومية بغزارة اإليرادات وذلك وفق التنظيم القائم ومراعاة وتر

للحوافز التي من شأنها ان تشد فئة الشباب الى استصالح االراضي موازاة مع مساهمة الدولة والجماعات 



 ح
 

خاصة وأنه يرتبط بالغذاء وبالميزة  المحلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي ال مناص من االهتمام به

 .ى المحلي والدولي على السواء التنافسية لبعض المنتجات الزراعية الفريدة من نوعها والمطلوبة على المستو

الزراعة كما تلقي الضوء على وتتشابه الدراسة الحالية ه بعض الدراسات السابقة في انها تتناول موضوع     

التجارب العديدة واستغالل نتاج االقتصاد المعرفي ولغرض بيان مايميز هذه الدراسة  القدرات الكامنة من خالل

 عن سابقتها تم اجراء بعض المقارانات نعرضها على النحو التالي :

جريت الدراسات السابقة على مستوى البحوث المصرية والسورية واالردنية ا من حيث بيئة الدراسة : -1

ريت في تونس والمغرب في مجموعة من االستثمارات الفالحية في إظافة الى ان بعض الدراسات اج

 حين تم تنفيذ الدراسة الحالية في بيئة جزائرية خصت الزراعات الصحراوية بوالية بسكرة .

والتي هدفت الى قياس التأثير تنوعت االتجاهات البحثية بالدراسات السابقة من حيث هدف البحث :  -2

ادرات في حين سعت الدراسة الحالية الى تحديد عالقة العوامل الداعمة على االنتاج ،االستهالك والص

 .)منتوج وعمليات وانتاجية (لالستثمار الفالحي ومعوقاته 

يمكن اعتبار الدراسة الحالية دراسة استكشافية تعتمد على المنهج الوصفي من حيث منهجية البحث :  -3

ن خالل االستبانة ،ثم تحليلها اعتمادا على أدوات والتحليلي للبيانات التي جمع من المستقصي منهم ،م

 للوصول الى االستنتاجات التي تخدم اهداف البحث . )جداول ومنحنيات (احصائية 

تلقي الدراسة الحالية الضوء على العوامل الداعمة لالستثمار الفالحي ومعوقاته في من حيث األفق :  -4

رة لجذب انتباه اصحاب القرار الى اهمية توفير عينة مختارة هي الزراعات الصحراوية بوالية بسك

 ارات الفالحية .مبيئة صالحة لتحقيق المزيد من االستث

 وتجدر االشارة ،ان الدراسة الحالية استفادت من الدراسة السابقة في عدة جوانب اهمها مايلي :

 النظري لهذه الدراسة. لألساسوضع اإلطار العام  -

 سة وبيان اهميتها .المساعدة في تحديد مشكلة الدرا -

 االستفادة من المصادر والمراجع الواردة فيها . -

 .)االستبانة (تصميم اداة الدراسة  -
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  ثرسعر : منهج البحث وألدوات المسثخدمة : 

لتحقيق أهداف الدراسة تم اهج ونظرا لمتطلبات البحث وطبيعة المعلومات تم االعتماد على مجموعة  من المن  

 : المناهج التاليـــةاعتماد 

المنهج الوصفي : من خالل استخدام مراجع المكتبة وما كتب من أدبيات ذات عالقة بموضوع الدراسة ، 

باإلضافة الى الدراسات واإلحصائيات الصادرة عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،والمديريات التابعة لها 

رية المصالح الفالحية  ببسكرة ، وقد أفادنا هذا المنهج من خالل توفير المعلومات النظرية حول خاصة مدي

 المفاهيم العامة حول الفالحة الصحراوية ، وكذلك حول التمويل .

 منهج الدراسة الميدانية : -ب    

تمثل في بعض فالحي  على مجتمع عزو* من خالل استبيان تم تصميمه ليغطي كافة جوانب الدراسة ، و     

 SPSSوالية بسكرة ،ومن تم تحليل اإلجابات واختبار الفرضيات عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي 

 المنهج التحليلي : -جـ      

*  من خالل  المقابالت مع عدد من المعنيين بالشأن الزراعي من موظفي المصالح الفالحية ، المعهد      

تم استعراض وتحليل واقع اقتصاد  (BADR,CRMA)لصحراوية ، ومؤسسات التمويل التقني لتنمية الزراعات ا

 الجزائر .

 .في الجزائر ستعانة به في تتبع السياسات  الفالحية المنتهجة الاحيث تم  : المنهج التاريخي

ي في حيث تم اقتراح إطار للتحاسب الضريبي على دخل االستغالل الزراع :المنهج اإلحصائي و المحاسبي -و

 الجزائر . 

    .منهج دراسة حالة : دراسة حالة االستثمارات الفالحية والية بسكرة  -ه     

 :هيكل البحث : عرشرا

لتجسيد موضوع البحث فإن الخطة المعتمة ستعالجه من خالل مبحث تمهيدي وخمسة فصول . إذ يتناول 

 . "االقتصادية في الجزائر اإلمكانياتو  المبحث التمهيدي "مفاهيم عامة حول االستثمار والجباية

م لى مفاهيإ قاالطار المفاهيمي لإلستثمار ، أما في المبحث الثاني فتم التطر األولتناونا في المبحث حيث      

  .االقتصادية في الجزائر اإلمكانيات ىأساسية حول الجباية ، أما في المبحث الثالث فتم التطرق إل

،المبحث 2691"السياسات الزراعية المتبعة بعد االستقالل في الجزائر   ويستعرض محتوى الفصل األول    

"،المبحث الثاني" السياسات الزراعية المتبعة  2696-2691المتبعة خالل الفترة األول " السياسات الزراعية 

"و المبحث الرابع" السياسات  2666-2666"،المبحث الثالث" السياسات التنموية الزراعية من  2692-2666

 " .  1666التنموية الزراعية المتبعة خالل الفترة 

متضمنا  مكانة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني الجزائري"بينما يسلط الفصل الثاني الضوء على "      

المباحث التــــالية :المبحث األول: التنمية الزراعية في الجزائر والمبحث الثاني: أهمية الفالحة في االقتصاد 

  الوطني . 



 ي
 

لوطني " من خالل فيمثل "الهمية النسبية لالستثمار الفالحي الصحراوي في االقتصاد اأما الفصل الثالث     

المباحث التــالية : المبحث األول : االستثمار الفالحي الصحراوي والمبحث الثاني : أسس دراسة الجدوى 

 االقتصادية الستثمار الزراعي .

لكـــن الفصل الرابع المعنون بــ :" طرق تمويل االستثمارات في الجزائر" يتنـاول ماهيــة التمويــل و صيغه    

سسات المساهمة في تمويل االستثمارات الفالحية والسياسات التمويلية في هذا القطاع بوالية بسكرة  وأهم المؤ

 في المبــاحث التالية : المبحث األول "ماهية التمويل " ،  المبحث الثاني"صيغ التمويل " ،المبحث الثالث

بسكرة " ، المبحث الرابع" السياسة " أهم المؤسسات التي تساهم في تمويل االستثمارات الفالحية في والية 

 التمويلية للقطاع الفالحي ".

أما الفصــل الخامس فيمثل الجانب التطبيقي لموضوع البحث الموســوم بـ :" واقع الفالحة  وتطورها    

 دراسة ميدانية" 1662-1666وعوامل التنمية الفالحية  وأثر البرامج اإلرشادية بوالية بسكرة من سنة 

ت  الدراسة الميدانية والية بسكرة موقعا، مناخا ،مساحة ،الحدود الجغرافية ، االراضي الصالحة حيث شمل

للزراعة ، االراضي المستصلحة حديثا وذلك وفق المباحث اآلتيــــة : المبحث األول "واقع الفالحة  وتطورها 

 تطور المحاصيل مفصال 1666 -1665ومن سنة  "1662إلى غاية سنة  1666بوالية بسكرة من سنة 

،المبحث الثاني " عوامل التنمية الفالحية  وتطور اإلنتاج  الزراعية ،االنتاج الحيواني والعمالة الفالحية  

مفصال اإلنتاج النباتي والحيواني توزيع  "1666-1665الفالحي والحيواني والقروض الفالحية لوالية بسكرة 

إلصالحات الزراعية ، دور المديرية في ظل اإلصالحات األراضي والمياه، دور المديرية قبل سياسة ا

، تطور اإلنتاج الحيواني 1666 -2005الزراعية ،العوامل المادية، تطور اإلنتاج الفالحي في والية بسكرة

اثر البرامج اإلرشادات الزراعية  "المبحث الثالث و1666-1665و تطور القروض الفالحية 1665/1666

مفصـال منهجية الدراسة الميدانية في األوساط الريفية  لعائدات الضريبية بوالية بسكرة"واعلى التمويل الفالحي 

 ،اإلمكانيات المتوفرة في الوالية، نتائج إحصائيات الدراسة و الضريبة على دخل االستغالل الزراعي .

غالل الزراعي في مقترح للتحاسب الضريبي على دخل االست وأخيــرآ الفصـل الســـادس المســمى بـ:" إطار

الجزائر" حيث تم التطرق الى المباحث التالية : المبحث األول" متطلبات تطبيق الضريبة على دخل االستغالل 

أسعار الضريبة وطبيعة  وواجبات الممولين  ،"من خالل معرفة طبيعة عمل األداة التنفيذية  IRGAالزراعي 

الضريبي لتحديد وعاء الضريبة المقترحة على دخل مقومات التحاسب "المبحث الثاني أما  .اإليرادات

 وأسلوب التحديد الحكمي   ،لعناصر المحددة للوعاء الضريبي " فنتعرض لاالستغالل الزراعي في الجزائر

اآلثار "نشير الى اآلثار المتوقعة من فرض الضريبة المقترحة "المبحث الثالثوفي  اإلعفاءات الضريبية 

 .اآلثار المتوقعة بالنسبة للمجتمع   واآلثار المتوقعة بالنسبة للخزينة  ،لين المتوقعة بالنسبة للممو

و بعض المواضيع من أجل دراسات و بحوث  اقتراحاتليها و إمن النتائج المتوصل  جملةبنختم البحث و 

  مستقبلية 



 

 

التمهيدي : فصللا  

مفاهيم عامة حول االستثمار 

والجباية واالمكانيات 

 االقتصادية في الجزائر
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 : دـــتمهي

هدف       ظام ي بائي الن يد الج عد الجد لى االصالحات ب لتحكم إ شاط في ا صادي الن شجيع االقت  وت
مل صادية العوا ما االقت لك في ب لى المؤسسات ذ يادة ع ستثمارات  ز يق عن اال  منح طر

يازات ضريبية االمت خاذ ال سة كات فاء سيا ستعمال اإلع يات بعض وا ية المحفزة التقن  االستثمار لعمل
شاريع وتوسيع جال هذا وفي الم سعى الم ظام ي بائي الن لى الج ستعمال إ ضريبة ا يق كأداة ال  لتحق

يه في األغراض حو االستثمار توج شاطات ن مراد الن لكا ال ها وذ سة وفق نجاز صادية السيا  االقت
ية شجيع المنهج صادية وت لدوائر االقت ما ا لى المؤسسات فيهم ب بادرة ع هذااالستثمار  في الم  ل

نارا سم أن تأي لى الفصل هذا نق ثين إ ناول حيث مبح ية األول المبحث في نت من  االستثمار ماه
يث ضوابط ح نواع ال ما واأل حث في بين ثاني المب طرق ال ية فنت حول الجبا سية  فاهيم أسا لى م  إ

وذلففك مففن خففالل المباحففث  بتعريففف النظففام الجبففائي الجزائففري وتطففورن وأهففم العناصففرالمكونه لففه
 ية :التال

 لإلستثمار ي اإلطار المفاهيم :المبحث األول

 مفاهيم أساسية حول الجباية :الثانيبحث الم

 الجزائر في االقتصادية االمكانيات: الثالث المبحث

 والمواصالت والتجارة الخارجية المبحث الرابع :إستراتيجية التنمية في الصناعة
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 لإلستثمار ي اإلطار المفاهيم :المبحث األول

يسففتمد مفهففوم االسففتثمار اصففوله مففن علففم االقتصففاد وهففو علففى صففلة وثيقففة بمجموعففة اخففر      
الدخل،االسفففتهالك،االدخار ،واالقتفففراض  ولالسفففتثمار عفففدة :االقتصفففادية مفففن أهمهفففا مفففن المففففاهيم
 : مفاهيم منها

د تطففول او تقصففر التخلففي عففن أمففوال يمتلكهففا الفففرد فففي لحظففة معينففة ولفتففرة معينففة مففن الففزمن قفف -
بأصففل او أكثففر مففن األمففوال التففي يحففتفظ بهففا لتلففك الفتففرة الزمنيففة بقصففد الحصففول علففى  وربطهففا

القيمففة الحاليففة لتلففك األمففوال التففي يتخلففى عنهففا فففي سففبيل  :نمسففتقبلية تعوضففه عفف تففدفقات ماليففة
 . األصولأو الحصول على ذلك األصل

 . الشرائية بعكس التضخمالنقص المتوقع في قوة تلك األموال   -

المخففاطرة الناشففئة عففن احتمففال عففدم الحصففول علففى التففدفقات الماليففة المرغففو  فيهففا كمففا هففو  -
 (1) . متوقع

علفى يعفرف االسفتثمار علفى انفه اسفتثمار ل مفوال ففي أمفوال سفوف يفتم االحتففاظ بهفا فتفرة زمنيفة  -
 . يتحقق من وراء هذن األصول عائد في المستقبل أمل ان

تمثففل االسففتثمارات مجمففوع الوسففائل والقففيم الثابتففة الماديففة المعنويففة المنقولففة وال يففر منقولففة التففي  -
المؤسسففة أو أنجزتهففا بنفسففها ولففيس ب ففرض البيففع أو التحويففل وإنمففا السففتعمالها كوسففيلة  حازتهففا

 . است الل دائمة

تهالك الحالي،وذلففك يقصففد باالسففتثمار التضففحية بمنفعففة حاليففة يمكففن تحقيقهففا مففن إشففباع االسفف -
 (2) . الحصول على منفعة مستقبلية أكبر يمكن تحقيقها من إشباع استهالك مستقبلي بقصد

 :مفهوم االستثمار من الناحية االقتصادية :المطلب األول

 تعففددت تعففاريف االسففتثمار مففن اقتصففادي إلففى مخففر لففذلك نقففدم تعريففف  متففداول بففين جميففع   
 .االقتصاديين

 االسففتثمارهوعملية اقتصففادية تسففتهدف اسففتخدام جففزء مففن المففوارد اإلنتاجيففة بشففرية أو غيففر-أ
شرية عة تصرف تحت الموجودة ب هدف الجما لى اإلضافة ب قدرة إ ية ال مع اإلنتاج  عن للمجت
 القيام أساس خلق طريق

 (3) .المادي غير النشاط مجال في االستثمار حالة في بالخدمات

ذلففك النشففاط األساسففي الهففادف الففذي يعمففل علففى مضففاعفة الخيففرات الماديففة االسففتثمار هففو  –  
طريففق توظيففف األمففوال فففي المشففاريع اإلنتاجيففة التففي تراعففي أولويففات المجتمففع فففي  والمعنويففة عففن

 (4).  األمة  إطار قيم وأخالقيات

 

 13 ،ص3 ،ط 2002 مبادئ االستثمار المالي والحقيقي،دار وائل للنشر،: زيادة رمضان ( 1)

 21 ،ص 2004 إدارة االستثمارات،اإلطار النظري والتطبيقات العلمية،دائر وائل للنشر ذ،عمان،:محمد مطر ( 2)

 .313 ،ص 1691 محمد دويدار،إقتصاديات التخطيط االشتراكي،الطبعة الثانية ،مصر ،المكت  المصري الحديث للطباعة والنشر، (3)

، 1662واليففة بسففكرة،بحث غيرمنشففور مطبوعففة جامعيففة،المركز الجففامعي محمففد خيضففر بسففكرة:الطيفف  داودي،مفففاق االسففتثمارفي ( 4)
 .2ص
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مففن التعريففف األخيففر لالسففتثمار نسففتنتم بففأن لففه جملففة مففن الضففوابط يجفف  مراعاتهففا وهففذا مففا     
 . سنتطرق له في المطل  الموالي

 ضوابط االستثمار :المطلب الثاني

 ثمار يمكن استخالص ضوابط االستثمار فيما يلي : بناءاعلى التعريف السابق لالست   

 ان يكون االستثمار نشاطا انسانيا هادفا الى :  -1

ني      كون أن هذا ويع هدف ي لى االستثمار ي قديم إ مة ت مع خد مة للمجت ية سواء خد مة ماد  أو خد
 .الضرر بأفراد المجتمع إلى وال يهدف معنوية

 - :والمعنوية المادية مضاعفة الخيرات على يعمل أن - 2

مال إن     تي األع في  ال ها  ستثمار إال أن نا ا في نظر بر  موال ال تعت ضاعفة األ جل م من أ ظف  تو
تضففيف شففيئا للقففدرة الوطنيففة وأنهففا قامففت علففى أسففاس مبففادالت خارجيففة المسففتفيد  حقيقففة األمففر لففم

هففا فففي كثيففر مففن الخففارجي والخاسففر فيهففا هففو االقتصففاد الففوطني ألن األول منهففا هففو االقتصففاد
االقتصففادية الوطنيففة عففن طريففق إدخففال السففلع المنافسففة  األحففوال تعمففل علففى تهففديم قواعففد البنيففة

هففذا مففن ناحيففة أمففا مففن الناحيففة األكثففر سففوءا  بجففودة عاليففة وبأسففعار أقففل مففن أسففعار السففلع الوطنيففة
تجففارهم  المسففتثمرين علففى تمويففل هففو اعتمففاد هففذن الشففريحة الواسففعة مففن التجففار الجففدد ولففيس

التففي تخففدم االقتصففاد  بالعملففة الصففعبة الوطنيففة التففي كانففت مففن الممكففن أن تففذه  إلففى المجففاالت
 .الوطني

 - : إن توظيف أموال االستثمار في المشاريع اإلنتاجية ذات األولوية  -3

إن الحاجففات البشففرية عففادة مففا تقسففم إلففى ثالثففة أصففناف ضففرورية وحاجيففة وكماليففة ولكففن مجتمففع   
األولويفففات،والمجتمع الفففذي ال يعفففرف أولويفففات الحاجفففات ال يسفففتطيع أن يوجفففه االسفففتثمار  سفففلم

ففف ن األمففوال التففي توجففه إلففى مجففاالت ال تخففدم األمففة فففي األولويففات ال يعتبففر  وجهففة سففليمة ولففذلك
والجهود،كمففا أن المشففاريع التففي اليرجففى منهففا إنتاجففا جديففدا يضففاف  اسففتثمارا بففل هففدر ل مففوال

االسففتثمار،ولهذا ف نففه يجفف  علففى واضففعي قففوانين االسففتثمار  الففوطني تخففر  مففن إطففار إلففى اإلنتففا 
والسياسفففة االسفففتثمارية أن يأخفففذوا بعفففين االعتباراألولويفففات التفففي يتطلبهفففا االقتصفففاد الفففوطني ففففي 

وهففي مقرضففة بفائففدة تففدفع األجيففال  هاتففه الفتففرة الحرجففة ألن هففذن األمففوال التففي هففي أمففوال األمففة
األزمففة ستتواصففل وتنمففو  لففم توجففه منففذ البدايففة الوجهففة السففليمة التففي تخففدم األمففة ففف ن فاتورتهففا إذا

  .بشكل متزايد يع  معها خرو  األمة من بين فكي المديونية

يجفف  مراعففاة كففل عمليففة اسففتثمارية قففيم وأخالقيففات المجتمففع الجزائففري المتتبففع لتجففار  الفففتح  -4 
ة دخففول وتنقففل رؤوس األمففوال يعلففم جيففدا أن هففذا والتحففول مففن نظففام إلففى مخففر وحريفف االقتصففادي

ضففريبة غاليففة أو لمففا تؤثرعليففه هففوقيم المجتمففع يعتبرالحصففن الففذي تحففافظ بففه  التحففول يرافقففه دفففع
علفففى هفففذن القفففيم مفففن االبتعفففادعن مبادئهفففا والتقليفففد األعمفففى لفففنمط االسفففتهالك المفففادي والروحفففي 

 .قطرالخاص بال ال ربي والحفاظ على المناخ االستثماري
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إننففا نعتقففد أن هففذن المبففادئ وغيرهففا إذا مففا حسففن تطبيقهففا فففي عمليففات االسففتثمار المقبلففة علففى     
الجزائفففري سفففيكون بمثابفففة القاعفففدة األساسفففية التفففي تنطلفففق منهفففا التنميفففة االقتصفففادية  االقتصفففاد

ب مكانيفففات اقتصفففادية التكفففاد تحصفففر  ىحباهفففا ب سفففبحانه وتعفففال المنشفففودة وبالدنفففا الجزائفففر قفففد
بعففد ولففذلك تعتبففر الجزائففر بصفففة عامففة مكانففا خصففبا ل  منهففذن اإلمكانيففات مازالففت لففم تسففت والكثيففر 

 (1) .لالستثمار العام والخاص على حد سواء

 االستثمار أنواع :الثالث المطلب

جاري االستثمار بين يميزالمختصون     صناعي واالستثمار الت بين ال شر االستثمار و  واالستثمار المبا
 :كمايلي لها لالستثمار،نتعرض الجديدة واألشكال التقليدية واألشكال غيرالمباشر

 - :الصناعي واالستثمار التجاري االستثمار  -1

مد سا االستثمارالتجاري يعت تالي وهو التصدير على أسا ثل بال يل في اليتم تا  تحو لى مركزاإلن  إ
لد ستقبل،وهو الب يد بذلك الم قات من يز ية الطا يه لذلك اإلنتاج قول يمكن البلد،وعل لبالد أن ال  ا

جاري للرساميل،تفضل المصدرة نه الت خدم أل قود طريق عن مدفوعاتها موازين ي  التصدير ع
مة ها من المبر ية طاقات شان اإلنتاج لدول وتخ صدرة ا ساميل،باعتبارن الم ت  للر عادة مر  اإل
 .المحلية للمنتجات منافسة بذلك االستثمار،ومشكال ذلك طريق عن المنتجة المواد استيراد

 - :واالستثمارغيرالمباشر المباشر االستثمار -2

يار يكمن يز مع ما التمي شر هو بين شر مبا سألة االستثمارفي من وماهوغيرمبا لتحكم م لي ا  في الفع
شركة،ف ذا ستثمر الشخص كان ال ما الم شركة في متحك هو ال عد ف ستثمرا ي شرا،إنما م  لم إذا مبا

كن هوغير ي شرويتحدد ف لتحكم مبا بة( ا قدار )المراق ساهمة بم شركة مال رأس في الم هذا ال  و
قدار ير الم قوانين وفق يت  فة ال قد المختل ثل للدول،ف قدراألكبرمن في يتم ساهمة ال لك في الم  ذ
لرأس شر ومن مال ا جد االستثمارغيرالمبا شكل مايكون ن تا  أو قروض في  طريق عن اكت
سندات ئد ذات ال تة الفوا لتحكم دون أواألسهم الثاب شاريع في ا لك االستثمارية الم يدعى وذ  ما

 (2).  )أوالحوافظ( باستثمارالحافظات

 :القروض1-2

قدم    لدول ت ساعدتها ل ناء على لم سلع اقت خدمات ال قدم وال سهيالت شكل على أوت  مصرفية ت
قداألجنبي،وهي في العجز لت طية يل عناصر من إذن الن يزان عجز تمو مدفوعات م  المترت  ال
 .الخار  من المتزايد االستيراد من الدول بعض على

 : واألسهم السندات في االكتتاب2-2

صدرالدولة قد   ستوردة ت سعار قيم ذات سندات للرساميل الم ئدة وأ حددة فا ت  تحصل م  المكت
هاعلى ئدة بموجب مة وعلى سنوية فا سند قي ند ال جل حلول ع قد االستحقاق أ طرح و لدول ت سهمها ا  أ
شركات شاريع لل تي أوالم شا تود ال ت  ئإن ئد تتر لى عوا صلون ع لذين يح ن  ا ها األجا ت  في ها يكت

 .عن األكتتا 

 

 

 4 ص مرجع سابق، الطي  داودي، (1)
 21-29ص،ص 2009محمدالحناوي،مبادئ وأساسيات االستثمار،المكت  الجامعي الحديث،اإلسكندرية،  (2)
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  :األشكال التقليدية واألشكال الحديثة لالستثمار -3

تميفففز دراسفففات االسفففتثمار بفففين األشفففكال التقليديفففة واألشفففكال الحديثفففة لالسفففتثمار ويكفففون      
األشففكال التقليديففة هففو المسففير للشففركة بفضففل حيازتففه كامففل أوأغلفف  أموالهففا  المسففتثمراألجنبي فففي

 :إنما عن طريق التحكم أوالمراقبة الواقعية فتكون إنما في األشكال الحديثة فيكون

عنففدما تكففون الشففركة األم حففائزة علففى مسففاهمة فففي شففركة أخففر  فرعيففة وتمففارس فعالعليهففا -
  .نفوذا مهيمنا

  .عندما توجد تلك الشركة الفرعية تحت قيادتها الموحدة-

وجففود بعففض تلففك اليعنففي عففدم  "الجديففدة"هنففا وتجففدر اإلشففارة إلففى نعففت تلففك األشففكال     
األشفففكال قبفففل السفففتينات،بل العبفففارة تسفففتعمل فقفففط كنعفففت شفففامل لتلفففك األشفففكال،ومن ثمفففة يمكفففن 

ستبدال عبفارة والمهفم لفيس العبفارة بقدرماهومفد  دخفول شفكل  "غيرتقليديفة" بعبفارة "الجديفدة" ا
نشفففيرإلى أن تلفففك األشفففكال تعتبرففففي نظرالبلفففد  مفففامن تلفففك األشفففكال ففففي مفهفففوم االسفففتثماروهنا

 .المستقبل استثمارات

 مفاهيم أساسية حول الجباية :الثانيبحث الم

ومففن  يعتبرالنظففام الضففريبي فففي الواقففع صففياغة وترجمةعمليففة للسياسففة الضففريبية فففي المجتمففع   
أهففدافها التففي تتمثففل عففادة فففي تحقيففق حصففيلة ضففريبة مالئمففة لتمويففل بففرامم النفقففات  أجففل تحقيففق

عففرف أنففه مجموعففة الضففرائ  المختلفففة متعففددة والمتكونففة مففن هنففاك مففن ي العامففة للففدول حيففث أن
 ( 1)وتحقيق منظم فيما بينها في تعدد الضرائ  المكونة لها. مجموعة إيرادات المالية والجباية

 : (CID) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

  المطلب االول :الضرائب المحصلة لحساب الدولة

 IRG   ( imot sur le revue global)   اإلجمالالضريبة على الدخل -أ

لى سنوية ضريبة هي     خل ع فرض الطبيعيين،حيث األشخاص د لدخل على ت صافي ا  ال
 .اإلجمالي

 IBS (impôt sur les bénéfices des sociétés)  الشركات أرباح على الضريبة–  

باح على سنوية ضريبة هي    مداخيل األر تي وال ها ال شركات تحقق ها ال  األشخاص من وغير
 .المعنويين

  :المحلية الجماعات لفائدة المحصلة الفرع االول :الضرائب

 .المحلية للجماعات المشتركة والصناديق والبلديات الواليات لفائدة المحصلة الضرائ  -أ

 (VF).(Versement forfaitaire) الجزافي الدفع–  

بالغ تخضع   قاء المدفوعة الم بات ل عالوات واألجوروالتعويضات المرت ما وال لك في ب مة ذ  قي
يازات ية االمت لدفع العين في ل قع الجزا لى ي نويين األشخاص عاتق ع ئات المع مة والهي  المقي

 .وعالوات وأجوروتعويضات مرتبات تدفع بها،والتي بالجزائرأوممارسة

 211 ،ص 2000 العربية، مصر،السيدعطيةعبد الواحد ، مبادئ واقتصاديات المالية العامة،دارالنهضة  (1)
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  TAP(La taxe sur l’activité professionnelle)   (1)المهني النشاط على الرسم- 

شاط على يعتبرالرسم    ني الن شرة ضريبة المه ستحق مبا ساس على ت قم أ  في المحقق األعمال ر
 .الشركات أرباح على للضريبة أرباحه تخضع نشاط يمارسون المكلفين طرف الجزائرمن

 :سواها دون البلديات لفائدة المحصلة الضريبة-د

يؤسففس الرسففم العقففاري سففنوياعلى ملكيففات مبنيففة وغيرمبنيففة المتواجففدة علففى  :العقــاري الرســم-
 .الوطني وتختلف المعاملة الجبائية للملكيات بحس  ما إذا كانت مبنية أوغيرمبنية الترا 

التففي تشففت ل فيهففا مصففلحة رفففع القمامففات المنزليففة، يؤسففس لفائففدة البلففديات  :الرســم التطهيــري-
 ( 2)  .الملكيات المبنية وذلك على كل

 :(TVA)  المضافة القيمة على الرسم الفرع الثاني :قانون

هي    بارة و مة ضريبة عن ع فاق على عا يع تمس اإلن خدمات جم فرض االستهالكية ال قة ت  بطري
 1992 فيفري أول من الجزائرابتداء في طبق إجباريا موضوعة مباشرة غير

  :الكحولية المشروبات على الرسمالفرع الثالث : 

مل     حول تتح ها الك شروبات من والخموروغير لة الم ئدة المماث ية لفا لة ميزان سم الدو  ،ر
 .عليها صوصنالم القواعد حس  المرور

   :الفرع الرابع :الرسم على السكرالمستخدم في المشروبات الكحولية

فففي صففناعة المشففروبات التففي أساسففها الخمففر  يخضففع السففكر و الجلوكففوز اللففذان يسففتخدمان     
وجميففع المنتجففات التففي تماثلهففا سففواء فففي كيفيففات تقففديمها أواسففتهالكها أو عرضففها للبيففع برسففم 

 .مقدار مبالغ ثابتة ومحددة حس  التنظيم

   :الفرع الخامس :حق الضمان على الذهب والفضة والبالتين

للضففمان يحففدد حسفف  قففوانين ورسففم ي الففذه  والفضففة والبالتففين رسففم نففوع تحمففل مصففنوعاتت
 ( 3)  .قيمة بنس  معينة على قيمة يحددها الوزيرالمكلف  المالية 

 الفرع السادس: رسم المذبح 

محففددة ل م محصففل لفائففدة البلففديات ضففمن أشففكايخضففع ذبففح الحيوانففات المبينففة وفففق تنظففيم رسفف   
 .وفق نس  مئوية تفرض حس  الوزن الصافي للحيوانات المذبوحة ويطبق هذاالرسم

  :الفرع السابع :رسم استعمال أجهزة السمعي البصري

والتلفزيففوني وتوابعهففا وينقسففم إلففى رسففم  هففو رسففم يفففرض علففى اسففتعمال أجهففزة البففث اإلذاعففي   

ي طففابع صففناعي وتجففار ثابففت يفففرض علففى كففل مشففترك خففاص لففد  المؤسسففة العموميففة ذات

 .أوعلى مواد معينة كأجهزة استقبال البث اإلذاعي التلفزيوني وغيرها

(1) La reform de la fiscalité des revenues ,du seminarie sur la fiscalité ,Alger ,2007 ,p 216  

 .20 ص ،سابق مرجع،  السيدعطية عبدالواحد( 2)

 122 ،ص النهضة العربية للطباعة والنشر دار أساسيات المالية العامة، حشيش،عادل أحمد ( 3)
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 الفرع الثامن : قانون الطابع

المسففببة  يفففرض رسففم الطففابع علففى جميففع األوراق المخصصففة للعقففود المدنيففة والقضففائية والفففواتير

 .نقدا

ـــانون التســـجيل - كتسفففجيل يففففرض التسفففجيل علفففى العمليفففات ذات الصفففب ة اإلداريفففة والخدمفففة  :ق

 .والعقود ويقوم بهذن العملية مصلحة مختصة في دارالمالية السيارات

 1991تطورالنظام الجبائي الجزائري  :المطلب الثاني 

إن النظفففام الجبفففائي يضفففم مجموعفففة مفففن الضفففرائ  التفففي تخفففص بلفففدا أو نظامفففا معينفففا وتقفففدم    

مففن األشففخاص العامفففة  فريضففة ماليفففة تقتطعهففا الدولففة أو مففن ينفففو  عنهففا الضففريبة علففى أنهففا

يقابلهفففا نففففع معفففين ،تفرضفففها طبقفففا للمقفففدرة التكليفيفففة  واألففففراد جبفففرا أو بصففففة نهائيفففة دون أن

والوفففاء بمقتضففيات السياسففة الماليففة  للشففخص وتسففتخدمها بصفففة غمائيففة لت طيففة النفقففات العامففة

 ن أدوارالنظفففام ذلفففك فففف العامفففة للدولفففة وذلفففك أيضفففا للمسفففاهمة ففففي أدوارهفففا التقليديفففة وبفففالنظرإلى

 :الجبائي تتمثل في

  :الفرع االول :الدورالمالي

 بعففد تحصففيل المففوارد الماليففة لت طيففة النفقففات العامففة للدولففة ولتحقيففق تففوازن الميزانيففة العامففة   

وهففدفا كالسففيكيا ألي نظففام جبففائي بففالرغم مففن ت ييرمفهومهففا بحيففث أصففبح لهففا دور علففى مسففتو  

ه االقتصففادي لعففدم تمكنهففا مففن إنشففاء أجهففزة إنتاجيففة ضففخمة وفعالففة االقتصففادية والتوجيفف السياسففة

المعطلففة وضفففمان مصففادر لمفففوارد ماليففة األكثراقتصفففادية والتوجيففه االقتصفففادي  لتشفف يل المفففوارد

عنصففرا رئيسففيا فففي السياسففة الجبائيففة للففدول الناميففة ،ارتففففاع  ففف ن هففدفها المففالي المباشففر ظففل  

تطففورا مففن حيففث نسففبها فففي هيكففل النظففام  والتففي عرفففت المففردود المففالي لضففريبة المحروقففات

 .الضريبي الجزائري

 :الدوراالقتصاديالفرع الثاني : 

 لقفففدنمى مفهفففوم الجبايفففة ففففي الفكراالقتصفففادي حيفففث لفففم تصفففبح مجفففرد اقتطفففاع مفففالي مفففن    

المسففاهمين لت طيففة النفقففات العامففة والتسففاوي مففع اإليففرادات العامففة بففل أصففبحت وسففيلة للففتحكم فففي 

االقتصففففففادي للمجتمففففففع وتسففففففتعمل للتففففففأثيرعلى األوضففففففاع االقتصففففففادية وتحقيففففففق  الهيكففففففل

 .االستقراراالقتصادي

أصففبحت تتففرجم الفلسفففة السياسففية فففي المجتمففع ولففذلك أصففبحت الجبايففة عففن طريففق  أنهففا كمففا  

يتميزبهفففا النظفففام الجبفففائي أداة فعالفففة لتحقيفففق التنميفففة والتفففوازن االقتصفففادي وذلفففك  المرونفففة التفففي

االسففتثمارية المنتجة،باإلضففافة إلففى ذلففك يمكففن مففن خاللهففا معالجففة  بتركيزالنشففاط نحوالقطاعففات

 وتشجيع  التضخم عن طريق رفع الضرائ 

 الجبففائي باإلضففافة إلففى اإلدخارالعففائلي واسففتخرا  رؤوس األمففوال األجنبيففة عففن طريففق التحضففير

ل فراد،حيففث يففرتبط توزيففع دخففولهم ذلففك تعتبركففأداة لمعالجففة وتوجيففه وتهففذي  الففنمط االسففتهالكي 

الجزائففر الخطيرالففذي عرفتففه الحصففيلة الجبائيففة فففي  التففدهور نكبيففر إالضففرائ  إلففى حففد  بهففذن
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االقتصففادي ظففل بففالغ الحساسففية والففذي يظهففرمن  األثرالمففالي،رغم ذلففك ففف ن األثففر إلففى تحقيففق هتتجفف

 .اقتصادية شاملة خالل الطموح لبناء تنمية

  :االجتماعيالفرع الثالث :الدور

المجتمففع  تمففارس الضففريبة دورإعففادة توزيففع الففدخل الففوطني بشففكل منصففف بففين فئففات وطبقففات   

 :كدوراجتماعي يتم من خالل مرحلتين أساسيتين

  .مرحلة االقتطاع يراعي فيها القدرة اإلسهامية للمكلف ووضع الشخص المادي -أ

 ( 1)  .توجيهها نحوأغراض عامة فقطمرحلة توجيه الموارد نحواالستخدام والتي تفترض  -  

يهففتم المشففروع فففي ظففل الففدوراالجتماعي للضففريبة بففالنمط االسففتهالكي للمجتمع،حيففث يفففرض    

مرتفعففة علففى السففلع الضففرورية ذات االسففتهالك الواسففع لكففن المالحففظ عبرتطورالتشففريع  ضففرائ 

تفسففيراقتطاع الضففريبة مففن يأخففذ بمبففدأ العادلففة الضففريبية إلففى حففد مففا فكيففف يمكففن  الضففريبي أنففه لففم

التصففريح بهففا للفئففات األخففر  الففذي يعنففي أن فئففة مففن المجتمففع لهففا الحففق  المنبففع للعمففال وتففرك مبففدأ

 .في ال ش الضريبي واألخر  ال

 العناصرالمكونة للنظام الجبائي :المطلب الثالث

روليففة والجبايففة يتميزالنظففام الجبففائي الجزائففري بوجففود نففوعين مففن الجبايففة وهمففا الجبايففة البت    

 .العادية

  :الفرع االول:الجباية العادية 

 تشففمل الضففرائ  التففي تخضففع لهففا العوائففد المترتبففة عففن نشففاطات اقتصففادية غيربتروليففة،   

وتشفففمل الفففدخول الجبائيفففة المترتبفففة عفففن دخفففول مباشفففرة كالمرتبفففات،األجور،دخول المهفففن الحفففرة 

غيرالتجاريفففة ويطلفففق عليهفففا الضفففرائ  علفففى الفففدخول الصفففناعية والتجاريفففة أوالمهفففن  والمهفففن

ية شركات(IRG) اإلجمال باح ال لى أر فرض ع تي ت ضرائ  ال سوم  (IBS) ،وال لى الر ضافة إ باإل

 والرسففم علففى عمليففات البنففوك والتأمينففات (TVA) المضففافة والتففي منهففا الرسففم علففى القيمففة

(T.O.B.A) . (2 ) 

 .                                                         الفـــــــرع الثـــــــاني :الجبايـــــــة البتروليـــــــة

إيراداتهففا  ظلففت الجبايففة البتروليففة تمففارس دورا هامففا فففي االقتصففاد الففوطني إلففى حففد اليففوم بسففب    

الكبيفففرة التفففي تصفففرف ففففي ت طيفففة نفقفففات الدولفففة أومفففن ناحيفففة توجيفففه عائفففداتها لالسفففتثمارات 

 .اإلنتاجية

   

 66-96 مرجع سابق ص ص حشيش،عادل أحمد ( 1)

 1669،جامعة قسنطينة،غير منشورة  على بن سلطان،النظام الجبائي الجزائري،محاضرة بمعهد العلوم االقتصادية( 2)
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وتمتازالجبايفففة البتروليفففة بخصفففائص مختلففففة مقارنفففة بالضفففرائ  األخفففر  ذلفففك لتنفففوع أصفففناف   

المفففادة وأسفففعارتكلفة خاصفففة وكفففذا الوضفففعيات  طفففرق اسفففت الل مختلففففة لهفففذن البتفففرول ووجفففود

الخصفففائص تعطفففي مفهومفففا يتصفففف بالتعقيفففد للجبايفففة البتروليفففة  المختلففففة لحقفففول البترول،وهفففذن

 .يصع  ضبطه غالبا

 مكونات الجباية البترولية:الفرع الثالث :

 :تضم الجباية البترولية الجزائرية نوعين من االقتطاعات

تعففد كضففرائ  علففى إنتففا  المحروقففات ال ازيففة والسففائلة  :النشففاط البترولففياإلتففاوات علففى أربففاح  -أ

 .من السعرالمرجعي تدفع هذن الضريبة قبل اليوم العاشرمن الشهرالموالي%20  تحدد نسبتها

وتشففمل جميعففا ألربففاح المحققففة مففن  :الضففرائ  المباشففرة علففى أربففاح النشففاطات البتروليففة - 

وم بالنشففاطات كالبحففث واالسففت الل وتسففويق المحروقفففات البتروليففة التففي تقففف طففرف الشففركات

السفففائلة وال ازيفففة والفففربح وهفففوالفرق بفففين السفففعرالمرجعي وتكلففففة اإلنتفففا  ، ويقفففدم المكلففففون 

المواليففة لسففنة تحقيففق الففربح وتكففون علففى  مففن السففنة 04-01 بالضففريبة إقففرارا متعلقففا بهففا قبففل

 .السنة الجديدة من 03-01 شكل أقسام شهرية مع وجو  الوفاء بها كاملة قبل

لقفففد أثفففر بالسفففل  التدهورالحاصفففل ففففي السفففوق العالميفففة البتروليفففةعلى الحصفففيلة الجبائيفففة     

وذلففك فففي فتففرة الثمانينات،حيففث كانففت الففدول المصففدرة لهففذن المففادة تسففعى  الجزائريففة مففن البتففرول

ذلفففك يففففنعكس اإليفففرادات الماليفففة وذلففففك برففففع اإلنتفففا  مماجعففففل  لتحقيفففق أكبرقفففدرممكن مففففن

 .مباشرةعلى األسعار

ولهذاعمفففدت الجزائركدولفففة مصفففدرة للبتفففرول إلفففى اسفففتخدام الجبايفففة اسفففتخداما عقالنيفففا بحيفففث    

العاديفففة دورهفففا األول وهوت طيفففة  النفقفففات العامفففة وأصفففبح رففففع إيراداتهفففا شففف ال  أعففادت للجبايفففة

القاعففدة اإلنتاجيففة للففبالد، اإليففرادات الجبائيففة البتروليففة فففي توزيففع  شففاغال للحكومففة، وخصصففت

الجزائففري فففي حاجففة إلففى مراجعففة قصففد تحسففين الحصففيلة  ورغففم كففل هففذا مففازال النظففام الجبففائي

 . الجبائي

 االقتصادية في الجزائر :االمكانيات لثالمبحث الثا

تعتمففد الجزائففر بشففكل شففبه كامففل فففي مففداخيلها علففى مففا ينففتم عففن تصففدير المحروقففات فففي     

إلففف . …اع النفقفففات العموميفففة االجتماعيفففة و اإلقتصفففادية والثقافيفففة والتربويفففة تمويفففل مختلفففف أنفففو

فهففذا المصففدر الوحيففد للففدخل النففاتم عففن الريففع البترولففي، يمثففل بوضففوح مؤشففرا مهمففا للتهديففد 

الكبيففر الففذي يعتففرض الجزائففر كمجتمففع واحففد وسففلطة مسففيطرة ودولففة ذات سففيادة فففي ا جففال 

ففففي سفففعر هفففذن السفففلعة التفففي تحفففددن األسفففواق الخارجيفففة  المتوسفففطة، بحكفففم عفففدم االسفففتقرار

المضففطربة. كمففا أن االحتيففاطي الففوطني مففن هففذن المففادة يعففرف تراجعففا، بففل ميلففة إلففى النضففو  

والففزوال فففي المففد  المتوسففط وبهففذا تحقففق فففي مجففال السياسففة اإلقتصففادية مففن حلففول واقعيففة إليجففاد 

  لمحروقات؟مصدر بل ومصادر متنوعة أخر  خار  مجال تصدير ا
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 المطلب االول : االمكانيات الزراعية :

 من)م/ك( %3.4تقدر األراضي الصالحة للزراعة  األراضي الزراعية: -

ـــــــة -  تتفففففففوفر التربفففففففة الخصفففففففبة بالسفففففففهول السفففففففاحلية و األحفففففففواض الداخليفففففففة : الترب

 مليارم1.2من األمطار يست ل منها3مليارم14تتلقى الجزائراه:ـــــالمي -

ـــروف  - ـــةالظ  .تنفففوع األقفففاليم المناخيفففة رغفففم تذبفففذ  كميفففة التسفففاقط والريفففاح الحفففارة : المناخي

التوسففع األفقففي للزراعففة معنففان استصففالح مسففاحات جديففدة أمففا الرأسففي فمعنففان مضففاعفة  مالحظــة :

 .                                             قفففدرة اإلنتفففا  بزيفففادة المفففردود الزراعفففي

 .                                                           ة :اإلمكانيـــــات الصـــــناعيالمطلــــب الثـــــاني : 

 2خطففوط منهففا 3لل ففاز وتففرتبط مففع أوروبففا   2أنابيفف  للبتففرول و  1عبففر نقــل المحروقــات: -

نحففو ايطاليففا عبففر تففونس ومخففر إلففى أسففبانيا عبففر الم ففر  و مشففروع لرابففع تحففت ميففان المتوسففط 

 .                                                    .    نحفففففففففففففففو أسفففففففففففففففبانيا

 .ببشار يتركز في القنادسةم:ـالفح -

 . مائية%10حرارية و%60: الطاقة الكهربائية -

ــــة - ــــة النووي  (بدراريففففة والجلفففففةمفففففاعلين نففففوويين )النففففور والسففففالم  الجزائففففر تملففففك : الطاق

ـــام: - ـــد الخ  -بوخضفففرة–الجزائفففر ثالفففث دولفففة عربيفففا إنتاجفففا لفففه يسفففتخر  مفففن) الفففونزة  الحدي

                                                                                                  .  (غفففففار جبفففففيالت )غيفففففر مسفففففت ل -تمزريفففففت

الجزائريففة الم ربيففة( يتركففز فففي سففكيكدة وعنابففه و مففنجم العابففد )الحففدود  الزنــو والرصـــا : -

 .       وتوجففففففد معففففففادن أخففففففر  كالنحففففففاس والفوسفففففففات

ـــر المتجـــددة: - المحروقفففات طاقفففة زائلفففة )غيفففر متجددة(لفففذلك كفففان مفففن  المـــوارد المتجـــددة وغي

 اث إلى :الضروري البحث عن موارد طاقوية بديلة تعويضا عنها وتم  التوصل بعد األبح

ـــية: ـــة الشمس وإنفففارة الطفففرق الصفففحراوية و اإلنفففارة  ء)لضففف  الميفففان و إنتفففا  الكهربفففا ا( الطاق

 .المنزلية ( 

 .تعتمد على الرياح وهي قليلة التكاليف ب(الطاقة الهوائية:

ـــة ـــة النووي االسفففتعمال الطبفففي والصفففناعي والبحفففث العلمفففي يتطلففف  -نتفففا  الكهربفففاء:إل ج(الطاق

 .التكنولوجيا النوويةإنتاجها التحكم في 

 (الطاقة:1 

 (. ) حوض حاسي مسعود وعين امناس1629ف سنةش  اكت  أ(البترول:

 من األوائل في العالم ) حاسي الرمل و عين أمناس (ب(الغاز الطبيعي: 

 (المعادن:2 

 .هامة تتركز في المنطقة الساحلية وخاصة في المنطقة الشرقيةثروات معدنية  الجزائر تمتلك  
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ـــة فـــي الزراعـــة واإلنتـــاج الزراعـــي ـــث :إســـتراتيجية التنمي                                         :    المبحـــث الثال

وهففي  تنظيمففات زراعيففةتتطلفف   ان عمليففة تطففوير االقتصففاد مففن حيففث الوسففائل واألسففالي        

انين تهففدف إلففى االسففت الل األمثففل للمففوارد الطبيعيففة والبشففرية لتطففوير الزراعففة جملففة مففن القففو

قففانون  ،1611نففوفمبر 6 : الثففورة الزراعيففة، 1693مففارس  23: قففانون التسففيير الففذاتي)  منهففا:

كمفففا ان  (1661ديسفففمبر6: قفففانون المسفففتثمرات الفالحيفففة، 1663اوت  13: استصفففالح األراضفففي

توسففففففيع  ،دف الففففففى تطففففففوير الزراعففففففة التقليديففففففة يهففففففتطففففففوير الزراعففففففة الصففففففحراوية 

حكم فففي والففت إقامففة وحففدات إنتاجيففة بتكنولوجيففات متطففورة ،ل الواحففات حففو الزراعيففة المسففاحات

،  الجزائففر ة فففيالمخففزون المففائي لقلففة المنسففو  و عففدم انتظففام الجريففان فهففي ميففزة المجففاري المائيفف

فففي  ³مليففار م  1سففدا جديففدا بطاقففة 22فففي إنشففاء  الجزائففر و لتففدارك مشففكل نففدرة الميففان شففرعت

 …سفففد قرقفففار ب ليفففزان وسفففد بنفففي هفففارون بميلفففة الجزائرالمجمفففوع ومفففن أبفففرز السفففدود فيففف

  تمويل القطاع الزراعيالمطلب االول :

بمنح القروض،  الجزائر بواسطة بنك الفالحة و التنمية الريفية الشريك األساسي للقطاع الزراعي في     

تادالفالحي)الجرارات و أ ت الحصادإتخفيض الضرائ ،و لدعم الفالحة   ضافة إلى تحديث حضيرة الع

لك بم" والمخطط الوطني لتنمية الفالحة الريفية) ساعدة وهو مشروع اعتمدته الدولة لتطوير الزراعة وذا

عددها  "الفالحين وتحديث الوحدات اإلنتاجية سد ، 132وقد حقق بعض النتائم منها : بناء السدود ويبلغ 

باء ،استصالح األراضي خاصة في الجنو   يار والكهر طاع ال  تاد واألموال وق طاع بالع لدعم للق تقديم ا

مدن ،الت ياف وال بين األر فارق  لل ال توفير ،تنمية المناطق الريفية بطريقة تق بة و فاظ على التر شجير للح

 .                                                   الخش 

ــاني :  ــب الث ــالمطل ــي الجزائ ــة ف ــاكل الزراع  .                                                        :رمش

ساحات      ية ان الحلول الممكنة لهذن المشاكل هي :توسيع الم ضي  الزراع يق استصالح األرا عن طر

بار سدود وحفر ا  ناء ال               .                                                          .                                                                خاصة في الجنو  و ب

                                                                                        :أبففرزن يففة غيففر كففاف لتحقيففق األمففن ال ففذائياإلنتففا  الزراعففي: متنففوع خاضففع للتقلبففات المناخ

عة  الجافة :الخضر  .تتركز خاصة بالسهول مرددوها ضعيف هذا بسب  تذبذ  األمطارالحبوب : - زرا

تل(  بو  )ال مع الح ناو   مارس بالت شية ت ئل ، معا قة القبا تون: بمنط ساحته ،الزي صت م كروم : تقل  ال

                                                               (  .                                                         .                                                          ) المنطقففففففة التليففففففة المواجهففففففة للمطففففففر 

 . توجد بالساحلالحمضيات: - 

ـــــــــل : -  ..                                                    الجنو بفففففففففيتركفففففففففز معظمفففففففففه النخي

ـــــــة لمحاصـــــــيلا-  .الطمفففففففاطم والتبفففففففغ والبنجفففففففر السفففففففكري  مثفففففففلالصـــــــناعية: الزراعي

  .وتتمثففففل األغنففففام بالسففففهو  واألبقففففار فففففي التففففل واإلبففففل فففففي الجنففففو الثــــروة الحيوانيــــة: -

كلفففم ودعمفففت بالدنفففا القطفففاع بفففاألجهزة الحديثفففة إال أن 1200تقفففدر سفففواحلنا  الصـــيد البحـــري: -

 .                                               اإلنتا  يبقى ضعيف جدا

 .هو توفير ال ذاء إنتاجا واستيرادا األمن الغذائي: -

ــذاتي: - ــاا ال مففن احتياجاتنففا مففن ٪20لففم تحقففق بالدنففا االكتفففاء ال ففذائي بعففد فهففي تسففتورد  االكتف

 .الحبو  وهذا بسب  المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي ببالدنا 
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 لب الثالث : إستراتيجية التنمية الزراعية:المط

/ % فقففط مففن المسففاحة الكليففة و ضففعف الففتحكم فففي 3.4ان قلففة األراضففي الصففالحة للزراعففة     

المففوارد المائيففة لتذبففذ  تسففاقط االمطففار و ضففعف اسففت الل الميففان السففطحية و قلففة العتففاد الففالزم 

ميفففدان الزراعفففي و اسفففتخدام البيفففوت للزراعفففة و القفففروض و ضفففعف اليفففد العاملفففة المؤهلفففة ففففي ال

لتففوفير اليففد العاملففة فففي هففذا الميففدان و دعففم المففزارع بالعتففاد  الزراعيففة البالسففتيكية و بنففاء المعاهففد

 . الفالحي و القروض

  :  والمواصـــــالت والتجـــــارة الخارجيـــــةالمبحـــــث الرابـــــع :إســـــتراتيجية التنميـــــة فـــــي الصناعة

تسففيير المصففانع التففي تركهففا المعمففرون وبففدأت النهضففة الصففناعية الحقيقيففة  الجزائففر واصففلت   

 منذ السبعينيات.

 المطلب االول :استراتيجية التنمية في الصناعة

 :وهففففففي الصففففففناعة التففففففي تسففففففتخدم هياكففففففل ضففففففخمة وأهمهففففففاأ(الصــــــناعة الثقيلــــــة :

بهصناعة الحديد والصلب: - نا مصنع الحجار بعنا قل …أهم مراكزها ببالد ناء ون طاع الب جه ق يدعم إنتا

 .         .                                                                          البتفففففففرول وال فففففففاز والميفففففففان

تاد هي تدعم القطاعات األخر  بالوسائانيكية:الصناعة الميك - باس للع لفالحي ال ومن أهمها مصنع بلع

                                            .                                                          .                                                                       (  وأيضا مصنع روبية )وسائل اإلنتا 

ترول : - ير الب ستعماريتكر موروث ا سعود ) سي م ثل مصنع/حا عدة مصانع م ناك  ومصنع 1691 ه

                                                    ...(  .                                                                                                   .                   سكيكدة

 . هففو تحويففل ال ففاز مففن الحالففة الجافففة إلففى السففائلة وتتركففز معاملففه بففأرزيو و سففكيكدةتمييــع الغــاز: -

صناعة األسمدة والبالستيك الصناعة البتر وكيماوية: - ثل  قات م يل المحرو هي صناعة تقوم على تحو

 ة .عنابو   والمبيدات وتتركز خاصة في ارزي

، الصففناعة االلكترونيففة، الصففناعة النسففيجية والجلديففة) وتتمثففل خاصففة فففي:ب(الصــناعة الخفيفــة:

مليفففار  1.2تأهيفففل المنفففاطق الصفففناعية: خصصفففت الدولفففة ،  الصفففناعة التقليديفففة،لصفففناعة ال ذائيةا

ة مففدن صففناعية مثففل مشففروع بففالر3د/  لتطففوير الصففناعة و أنمففاط التسففيير والشففروع فففي إنشففاء 

 . بجيجل

 :           . المطلــــب الثــــاني : اســــتراتيجية التنميــــة فــــي المواصــــالت والتجــــارة الخارجيــــة

صاد :إستراتيجية التنمية في المواصالت طور االقت كثافة شبكة المواصالت وحسن أداءها يعتبر مؤشر لت

من ،ق االستخرا  إلى مراكز التصنيع نقل الموارد األولية من مناط) :وتكمن أهميته في جين  تمكين المنت

ية ،  تسويق منتجاتهم ناطق النائ صادية،  فك العزلة عن الم عات االقت بين القطا مل  يق التكا توفير  ، تحق

ش ل ص  ال ية، منا طرق البر ها " ال لغ طول ية104.000ب حدة اإلفريق يق الو ها طر " كم 2344كم أهم

ية، سكك الحديد ها " ال لغ طول ها 4200يب بة212كم من جوي "  جويلنقل ال"،امكهر سطول ال كون األ يت

من " النقل البحري" ،دولي12مطارا منها 22طائرة و93لبالدنا من  سفينة 14يتكون األسطول البحري 

يا ،تحديث شبكة النقل:بفف الطريق السيار شرق غر  ، "منها جنجن  ،السكك الحديدية الهضا  العل ناء  مي

  .     طرق سريعة1إنشاء  ،توسيع مطار هواري بومدين ، بجيجل
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ية:  صدير واالستيراد التجارة الخارج ية الت حو األسواق  هي عمل ية ن جات الوطن تضمن تصريف المنت

ية بالموا،  الدول ية  سوق الوطن يد ال ية تزو ستهالكية والتجهيز ستمرارية ود اال ش ل وا ص  ال توفير منا

 .                                       المؤسسات اإلنتاجية

 مواد أولية-تجهيزات فالحيه وصناعية -المحروقات -ا(الصادرات: 

ــــــواردات:   مففففففواد نصففففففف مصففففففنعة –تجهيففففففزات –مففففففواد اسففففففتهالكية وغذائيففففففة  -ب(ال

والتجهيففزات الصففناعية الصففدارة فففي الففواردات وتتعامففل تجاريففا بلففدان  وتحتففل الحبففو  والحليفف 

 )االتحفففففففففففففاد األوروبي.)الفففففففففففففواردات( ومفففففففففففففع و.م.ا )الصفففففففففففففادرات النفطيفففففففففففففة

 .هو الفارق بين قيمة الصادرات والوارداتالميزان التجاري:

 اعتمففدت بالدنففا بعففد االسففتقالل مباشففرة النظففام االشففتراكي وهففذا :المتغيــرات االقتصــادية جـــ(

للففتخلص مففن رواسفف  االسففتعمار وقففد أممففت الدولففة كففل الثففروات والمؤسسففات واحتكففرت التجففارة 

الخارجيففة تخلففت عففن الففنهم االشففتراكي فففي التسففعينات وذالففك بسفف  انهيففار أسففعار الففنفط والمعسففكر 

الشففرقي حيففث عجففزت الدولففة عففن تففوفير السففلع االسففتهالكية تبنففت النظففام الرأسففمالي)الحر( القففائم 

تشففجيع االسففتثمار و تحويففل المؤسسففات إلففى شففركات مسففاهمةوحريففر التجففارة الخارجيففة  ت :علففى 

 .الخاص واألجنبي
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 :التمهيدي فصلال خالصة
 علففى يعمففل ، هففادف انسففاني نشففاط هففو االسففتثمار أن إلففى  نخلففص مبحففثال هففذا خففالل مففن     

 هفففذن ، ضفففوابط عفففدة ،وتحكمفففه وأنفففواع اشفففكال عفففدة ولفففه والمعنويفففة الماديفففة الخيفففرات مضفففاعفة
 ارتففأت ولقففد االقتصففادية التنميففة منففه تنطلففق الففذي السياسففي اإلطففار أو القاعففدة بمثابففة تكففون االخيففرة

 مجففال فففي خاصففة اقتصففادية إصففالحات إدخففال علففى االخيففرة ا ونففة وخاصففة الثالففث العففالم دول
 التمنيفففة ففففي للمسفففاهمة حفففوافز تقفففديم طريفففق عفففن المسفففتثمرين تشفففجيع علفففى فعملفففت ، االسفففتثمار
 بينهففا مففن والتففي االسففتثمارات علففى تففؤثر رئيسففية محففددات وجففود مففن بففالرغم وذلففك االقتصففادية

 ، المشففروع حيففاة مففدة ، الخارجيففة ،القففروض المففال ،راس ،تففراكم التضففخم ، الفائففدة ،معففدل الففدخل
 مفففن تطفففور قفففد الجبائيفففة السياسفففة دور ان وإلفففى االسفففتثمار نشفففاط ظفففروف ، االسفففتثمار ايفففرادات
 امتففد وإنمففا الحسففابي التففوازن تحقيففق إلففى تسففعى الجبائيففة السياسففة بففذلك تعففد ،ولففم الدولففة دور خففالل
 شففامل اقتصففادي تففوازن لتحقيففق وذلففك االقتصففادية المت يففرات مختلففف علففى التففأثير ليشففمل تأثيرهففا
 .االقتصادية للسياسة العامة باألهداف يرتبط

 األعففوان سففلوك توجيففه فففي فعالففة تففدخل وسففيلة تعتبففر أصففبحت الضففريبة ففف ن السففياق هففذا فففي
 االسفففتهالكي السفففلوك علفففى  التفففأثير الدولفففة خاللهفففا مفففن تسفففتطيع واالسفففتثمارات االقتصفففاديين
 .االقتصاديين ل عوان واالستثماري

 كالصففناعة معينففة نشففاطات نحففو االسففتثمارات توجيففه ليشففمل الجبففائي النظففام تففأثير يمتففد وأخيففرا
 مفففا وهفففذا االسفففتقالل منفففذ كبيففرا اهتمامفففا الجزائفففر لهفففا أولففت األخيفففرة ،وهفففذن ،الفالحفففة ،التعففدين
 .الموالي الفصل في له سنتطرق

 

 



 
 
 

 :الفصل األول

السياسات الزراعية المتبعة بعد  

  1962االستقالل 
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 :هيدــتم

 صددد   ، جددد   ضددد ي   اج ل ددد  ،2691 سدددن  السي سددد  اسدددلهال   علددد  الجزائددد  حصددد   عنددد 

  اسدددل ا  الز اعددد  علددد  األ لددد    ل  جددد  أس سددد  قددد ئ  اله عددد  ،  عددد ي  من ددد   كددد   ف القلصددد  
 هدد   أ  غيدد  اللهليدد    اله دد   الحدد ي  اله دد   ق دد عي ،   جدد   ال،احدد  ق دد    يلميددز الددن، ،

 األ اضدد  اسددل ج   حيدد  االسددلها  مندد  ك يدد   ل يدد ا  حدد     دد  ح ل دد  علدد  ل هدد  لدد  ال ضدد ي 
 لح لددد  حيددد   ع يددد  ، عميهددد  ل يددد ا  الجزائ يددد  الز اعددد  ف  فددد  الم مددد ي ، مددد  الخصددد  
 ع فدد  كمدد  الز اعيدد ، ال دد      دد  في دد  ظ دد   كمدد  الدد ال  اللسدديي  مددزا   إلدد  الم مدد ي  أ اضدد 
  قددد ن   2691 سدددن  فددد  الز اعددد  اإلصدددا  قددد ن   عن ددد  ندددل  أخددد   ل ييددد ا  الز اعددد 

 : لل ل ك ه    ح م أ     إل  ،ص ال ه ا قسمن   ق  2691 سن  ف  ال،احي  المسل م ا 

 2691-2691 ال،ل   خا  المل    الز اعي  السي س  :  األ   الم ح 

  الز اع  لك يف -
  ال ال  اللسيي  م حل  -
 الز اعي  ال     م حل  -

  2661-2692 ال،ل   خا  المل    الز اعي  السي س  : ال  ن  الم ح 

 ال يكل  إع    عملي  -
 ال،احي  المسل م ا  -

 2666-2661 ال،ل   خا  المل    الز اعي  السي س  :  ال  ل  الم ح 

 12-61 ال ه    الل جيه ق ن   -

 1111 ال،ل   خا  المل    الز اعي  السي س  : ال ا ع  ح الم

 1111 ال،احي  لللنمي  ال  ن  ال  ن م  -
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 2691-2691 المتبعة الزراعية السياسات: األول المبحث

 شدد    الم مدد ي  مدد  الخصدد   أ اضددي    اسددل ج   اسددلهال   علدد  الجزائدد  حصددل  أ    دد      
 هدد ا أس سدد   علدد  لدد  اللدد  لله عدد     لنسدد    شدد مل   ع يدد   عميهدد  ل يدد ا  عدد   الجزائ يدد  الز اعدد 
 االشدددل اك  ه ددد  ال  لددد عي  لنميددد     للددد ل   لك ي، ددد  الز اعددد  لج يددد  فددد  يلم ددد  الددد   الل ييددد 
 الملم دد  ال دد ف ن،دد  ل لدد   المخلل،دد   مك ن لدده ال،احدد  النظدد    يسدد   الز اعيدد ،حي   ال دد   

 اسدددل اليجي  لهددد   ا  ين  ددد  ال ئيسددد  ال ددد ف  ل لددد   ، الددد    فددد  ال ددد ائ  ال ضدددع لحسدددي  فددد 
 : أهم   ، ال  ام  م  مجم ع  ل اع  مسله لي   ؤي  عل  ال،احي  اللنمي 

 مدددد اخي % 12 مدددد  اك دددد   لهليصدددد   الك،يلدددد   االسددددل اليجي   ال  ائيدددد  الل  يدددد  م  يدددد   -

 . المح  ق  
 ل لدد   اللدد   ال ه دد   للضدد    نظدد ا ا خ ل دد  الممكدد   الل ج دد   االنلدد   انظمدد  ل دد   -

 . الجزائ  ف  ال،اح  اله   
 . ال ي،  ال  ل  ف  الم يش  ظ  ف -
 . االقليم  ال،اح  اللخصص  ع ام  ع م   ص،  ال  ل  ف  الز اعي  االنظم  ل    -
 االسدددل اليجي   ضدددع فددد  اله ددد   ل اجددده اللددد  الك ددد   اللحددد ي   ظددد  فددد  السددد    يلم ددد  -

 انل دد   خددا  مدد  اال يكدد   ال ، هدد ا ال،احدد    له دد   الن دد   قصدد   اللنظيمدد    األهدد اف
 لحدد    حيدد  ال،احدد  علدد  لددؤ   قدد  اللدد   ال،دد ص المخدد    ل اعدد  المدد     يلدد  سي سدد 

 . السل ي  الل ج     ل  ي  الك،يل  االسل اليجي  المل ي ا 

 ال،دد ص  إل حدد   الخدد  ج  الدد اخل  اللحليدد   ددي  ملكدد       يهدد  المنجددز اللهدد    يسددم  كمدد    
 . الن  ئ  الح  اعلم      الجزائ ي  لل،اح  المل ف   الخي  ا   جمع

 م احدد  عندد  الل قددف ا ال ين  دد  المل  دد  الج يدد   الز اعيدد  السي سدد  الدد  الل دد    ق دد   لدد ل    
 أل . 2691 منددد    دد  مددد   اللدد  االصدداح    مخللدددف الجزائدد  فدد  ال،احيددد  اللمنيدد  سي سدد  

 الي ددد  آال  اللدد  ال اهندد  ال ضددد ي  السدد    ل،سددي ا يهددد    اسددل   له الم ضدد  هددد ا عدد  الكشددف
 . ال،اح 

 الزراعة تكثيف مرحلة: األول المطلب

 مدد  ال فددع  هصدد    لدد . الز اعدد  للك يددف مج   ال دد  مدد  ه مدد  جددز ا الجزائدد  خصصدد  لهدد    
 اإلنلدد   لصدد ي   زيدد    المسددل    ، ال  ائيدد  المدد ا   مدد  اللهليدد     للدد ل   لحسددينه السددك   غدد ا 

 صددن علن  لل د ي  أس سددي  ل د  اللدد  المد ا   هدد   مد  هدد   جدز  لخصدديص ج ند  إلدد  هد ا الز اعد 
 . ال  ن  األ   المخ  ي  م  ك  لضمن   ه م  اسل م  ا  ع   أع   المج   ه ا  ف 

  ينددد   مليددد   1211 األ   ال  ددد ع  المخ ددد  لضدددمن   اللددد  االسدددل م  ا  مجمددد   ي لددد   ينمددد 

 حددد ال  أ  جزائددد    ينددد   مليددد   21111 عددد  يزيددد  ال ددد ن  المخ ددد  نصدددي   كددد   جزائددد  

 (1).األ   أصن ف  ا  

 المروية المساحات وإصالح الري تنظيم: األول الفرع

 الز اعدد ، لللك يددف   لنسدد   األس سددي  النه دد  ل دد   دد ل  اهلمدد   مدد  لل ل دده  مدد  الميدد   مشددكل  إ 
 إلددد  هكلددد   151225111  دددد 2611  2691  دددي  مددد  الم  يددد  المسددد ح   عددد   لجددد  ز حيددد 

 الز اعدد  علي دد  للدد  اللدد  الح جيدد   إ  ال اقددع  فدد  %11 ل دد     زيدد    أ  هكلدد   151215111
                                                           

11،م جع س    ،ص هن  أحم  ( 2)  
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 2115111  ددد قدد   قدد  2691 لسددن  المشدد    أ   حيدد   اك دد ، مج دد  ا  لسددل ع  أصدد ح  ح ليدد 

 .الم  ي  المس ح   م  هكل  

 التقليدي القطاع: الثاني الفرع

  سدد ئ  في دد  لسددلخ   اللدد  المندد    ضددم  مندد  ج  زا  ال الم  يدد  المسدد ح   مدد  جددز  هندد    
 اللصددد يف سددد اق  فددد  للم ددد   هددد   ال احددد   الج ددد  ، سدددك   يم  سددد   اللددد  اللهليددد   الددد  

 ال سددديل   هددد   ، ال  يددد   اآل ددد   ج نددد  إلددد  ال،يضددد ن   ميددد    اسدددل ا  األ  يددد  عددد  المل، عددد 
 سددك   لدد   الشدد ئع اللهليدد   اللج يددز ف ئدد   أمدد  الصددح ا ي ، المندد    فدد  جدد ا السدد ئ   األخيدد  
 .زهي    لك ليف  سي     س ئ  يل  ك نه ف  فيلم   اله  

 الحديث القطاع: الثالث الفرع

 :يل  م  من   الل  ال    س ئ  م  مخلل،  نم    ع   لم    اله    ه ا  ف 

ــدود: أوال ــ  س ــر  التجم  له ي دد  هكلدد   215111  ددد لهدد   مسدد ح    دد   السدد    هدد   لهدد   :الكب

 .الم  ي  المس ح   مجم   ضم 

ــا  لسددم   سددي   لصدد يف سدد    ل جدد  الك دد   السدد    ج ندد  إلدد  :البســيط التصــريف ســدود: ثاني
  ال دد ن  األ   ال  دد ع  المخ دد  مدد  كدد  لضددم  قدد  ج دد   مدد  السدد      دد  فدد  الدد    لكميدد 
 .األ اض  م   اس   مس ح    اخ  الم  ي  المن    ل سيع

 فدد   الميدد  ، ندد    مدد  لشددك  ال  لدد  فدد  هدد  ش سدد   مندد    ك ندد  إ ا :المســتنقعات تجفيــف: ثالثــا
 الدد   الصدد ف سدد   عدد  الن لجدد  المسددلنه    ك دد   فدد   لدد   ي دد    لدد ، عكدد  أخدد   مندد   
 اللدد  األمدد   مدد  المسددلنه    لج،يددف أصدد   هندد   مدد  الجيدد   الل  دد  جدد ف فدد  لسدد   مدد  ك يدد ا
 ضدد     علدد  ألدد  قدد  ال دد ن  ال  دد ع  المخ دد  إ  هندد    لدد ك   الجدد ي . االعل دد     ددي  إلي دد  ينظدد 

   ددد   اسدددل ج ع   سددديل  اللددد  المنلجددد  األ اضددد  مسددد ح    حددد  . الصددد ف عمليددد   مضددد ع، 
 .هكل   195111 ال  يه 

ــا  احدد  الج فدد  الز اعيدد  المندد    فدد  األمددا  لصدد ع  ظدد ه   ل دد  :األمــالح تصــاعد مكافحــة: رابع
  ضددع قدد  مخ دد  هندد   كدد    لهدد  المز  عدد  ، علدد  خ يدد   نلدد ئ   ل دد    لميدد   المل لهدد  المشدد ك 

 .الص ف ش ك    ل سيع   ل  ال ضع ه ا  إصا  لم  لج  المن    ه   ف  اللن،ي  حيز ف 

ــا ــجير خامس   ال دد ام  األ   ال  دد ع  المخ دد  لضددم  الل  دد  لحم يدد  أس سددي  عمليدد  هدد  :التش
 فددد  لهددد   مسددد ح  علددد  لمددد  قددد  اللشدددجي ، حددد   2611-2611  دددي  مددد  ال،لددد   فددد  الخ صددد 

 المخ ددد  لضدددمنه اللددد  اللشدددجيع   نددد م  يشدددم  حدددي  فددد  هددد ا هكلددد  ، 2295111 مجم ع ددد 

 الحدد    مدد  األخضدد  السدد   ندد   هدد  اإلنجدد زا  هدد   أهدد   مدد  هكلدد   151215111 ال دد ن  ال  دد ع 

 (1).الل نسي  للح    الم   ي 

 2691 الذاتي التسيير مرحلة: الثاني المطلب

 مسددل   علدد  الم مدد    ل كدده الدد   ال،دد ا  ا دد    لدد  م  شدد   االسددلها    دد  اله دد   هدد ا نشدد    
-2691 أعدد ا  فلدد   ف يلدد  األمددا  هدد   للسدديي  هيئدد  إنشدد   مدد  ال دد  فكدد  .  المصدد نع المددزا  

   دد  ق مدد   اللدد "   اليدد  المسددي  "  المددزا   لسدديي  علدد  ال  لدد  سددي    عمليدد  لددل  ك ندد  2699

                                                           

19، 11مرجع سابق ،ص ص  هىن ،أمحد (2)  
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 اللسدديي   املدد ا . األ   يددي   حيدد  ا دد  م جدد    أصدد ح  اللدد  ال حدد ا  علدد  ال مدد   اسددليا 
 مدد  لددنم   جدد   قدد  الصددي    دد   الل،كيدد     إلمكدد   الم مدد ي ، أ اضدد  مدد  ل هدد  مدد  علدد  الدد ال 
 2691 أف يدد  فدد  الجزائدد  مي دد    لدد  إلدد  يشددي  كمدد  الدد ال  اللسدديي  علدد  اله ئمدد  الز اعيدد  اللنميدد 

 .اللح ي  ج    حز  مؤلم  أعه   ف   الم ل 

 الذاتي التسيير مفهوم: األول الفرع

"  ي غسددافي "  فدد  2621 سددن    دد  إال يسددل م  لدد  النشدد   حدد ي  الدد ال  اللسدديي  م، دد   إ     

 اإلنل جيدد ،أم  لل حدد ا  الجمدد ع   االسددل ا  اإلنلدد   ميدد ا  فدد  إشددل اكي  لج  دد    ندده  ي دد ف
 هج هدد  اللدد   المسددل م ا  للمنشدد   الدد يمه ا   ال مدد   لسدديي »  اندده في دد ف للجزائدد    لنسدد  

 « ل ميم    ل  األ    يي 

 فدد  ال مدد   شدد   عندد م    لدد   ع، يدد   اضددح  غيدد     يهدد  الدد ال  اللسدديي  ظ دد   لهدد     
 .الصن عي  الز اعي  ال ح ا   لش ي  اله ع  

 الددد  ن  اللح يددد  لج  ددد  ال ئيسدددي  الددد ال  اللسددديي  لم ددد    اللم يددد   المشددد    فددد   جددد      
  االجلمدد ع   االقلصدد    السي سدد  اللنظددي  مدد  ندد   هدد " الدد ال  اللسدديي  لم، دد   اللدد ل  الل  يددف
  اللدد  االشددل اكي  إلدد  لإلفضدد   الجزائدد  اخل  لدده الدد   ال ئيسدد  السدد ي  اال ي لدد ج  محلدد ا  يم دد 
 المسدددؤ   الحددد  المندددل  صدددنف إلددد  األجيددد  صدددنف مددد  ا لهددد ا الددد ي  ال مددد   مصددد ل  ل افددد 

 علدد  يهدد   الدد   الم، دد   هدد ا مدد   ان اقدد .اإلنل جيدد  ال حدد ا  لسدديي  فدد  الم  شدد    مشدد  كل  
 :يل  م  نسلنل  االشل اك  الل جه

 كمسددد   االشددل اكي  ل لددد   الجزائدد  اخل  ل ددد  اللدد  السددد   احدد  إال هددد  مدد  الددد ال  اللسدديي  إ    
 .مج   ال    م    ني       ح   ال م  ض ا ال اقلص   

 فدد  االن م جيدد  للمخ  دد   الحسدد  السددي  لدد عي  علدد  الدد ال  اللسدديي  نظدد   خددا  مدد  ال مدد    
 مدد   هدد ا.. اله دد ع  المخ دد  إلدد  للمؤسسدد  ال حدد    المخ دد  مدد  ان اقدد  ل دد  الم سدد م  ال ج دد 
  ي يددد  الملم كدددز  اإلنلددد   عاقددد   علددد  يهضددد     للددد ل  اللسددديي  فددد  الام كزيددد  م ددد أ يددد ع 

  المصددلح  ال،  يدد  المصددلح   ددي  اللن قضدد   علدد  الهضدد   إلدد  ي دد ف ج يدد  إ دد   فدد  صددي غل  
 .لألم  ال  م 

 الذاتي التسيير جهاز: الثاني الفرع

 :يل  مم  ال ال  اللسيي  ج  ز يلك  

 :للعمال العامة الجمعية: أوال

 لسدديي  فدد  الحدد  صدد ح   أن دد  أ  ال  ليدد    لسددل    للملددع المنشدد   ال مدد   جميددع لضدد   هدد     
 ال  مندد  سدد   ل دد  الدد ي  ال مدد   إال لضدد  ال  هدد  م  شدد   غيدد  أ  م  شدد    صدد     اليدد  المنشدد  
 مجلدد    اسدد   المنشدد   لسددي  عدد    ال  مدد  الجم يدد  إ   كدد ل . الم نيدد   حهدد ق    يلمل دد   عشدد 
م   ل   ال  ي  ف  لنلخ ه ا م  سن ، ك    ا ح  ل   ك ن  ال ض     ع سح  أ  ال نه ل ه  م   ي ل  . ال 
 الجم يدد   ظدد ئف  مدد   حسدد   له أعمدد   جميددع عدد  ال  مدد  الجم يدد  أمدد   مسددؤ   ال مدد   مجلدد 
 :ال  م 

 .األج   لح ي  من قش  -
 .الخ م  م  ص ف   أ  ال م    إلح   يل ل  فيم  اله ا ا  الخ   -
 .المنش   ف  ال م  لنظي  ق اع    س  ل ل  -
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 .ال م   مجل   ل  عل   ن   أ  أعض ئ    ا   ل  عل   ن   م ض   أ  من قش  -
 .ال م  ن  ي  ف  الحس     لص،ي  ل   يخ   -

 :العمال مجلس: ثانيا

 أعضدد   ك دد    ال المدد ي  ي دد   ال عضدد ا، 211 إلدد  22 مدد  للهدد ن     هدد  المجلدد  هدد ا يلكدد     

  ا دد  كدد   أحي ندد  شدد   كدد  مدد   اجلم عدده  ي هدد  ال مدد  ، مجدد ل  فدد  أعضدد   اللن،يدد   الج دد ز
 .م اعي   غي  ف  االن ه   إل   ع له للسيي  للجن  أ   للم ي  أس  عي ، أ  أس  يع

 :يل  فيم   ظ ئ،ه  للم  

 .ق ا ال    إق ا   من قش  أعض ئ        إق م   حل   اللسيي  لجنه لشكي  -
 .ل   الخل م   الحس   المنش   خ   من قش  -
 .المنش   م ي   انلخ   للمنش   ال اخل  النظ   إق ا  -
 .ال م   عل  المنش   ف  الص ف  ال خ  ل زيع -
 .للمؤسس  ال اخل  النظ   عل  الم افه  -

 .المنش   م ي   انلخ   المنش   لسيي  ق ا ا   الخ   اللسيي  لجن   م اق   انلخ  

 صدد  ق  اللدد  لللج يددزا  السددن ي  الخ دد  حسدد  الز اعيدد  اآلال   يددع أ  شدد ا  علدد  الم افهدد 
 (2). ال  م  الجم ي  علي  

 :التسيير لجنة: ثالثا

 المنشدد   لسدديي  للدد ل  اللدد  هدد  إ  ال مدد   لمجلدد  ال ائمدد  اللن،ي يدد  لل يئدد  اللسدديي  لجندد  ل ل دد   
 مدد  ال مدد   مجلدد  ي يددن   عضدد  22 إلدد  1 مدد  للكدد    هدد  المجلدد ، يحدد  ه  اللدد  للسي سدد    هدد 

 عضدد ا المنشدد   مدد ي  ي ل دد   ال أعضدد ئ    ددي  مدد  ل دد   ئيسدد   ينلخدد  سددن ، لمدد   أعضدد ئه  ددي 
 أ   ا دد  يكدد   أ  أعضدد ئ   فدد   يشددل   ل دد   ئيسدد  يكدد   أ  انلخ  دده   دد  الحدد  لدده  لكدد  في دد ،
 سددنلي  مدد  أك دد  اللجندد  فدد  يسددلم  أ  لل ضدد  يجدد ز  ال إنل جيدد ، عمددا ي  شدد    ممدد  أ   دد 
 لجندد   ظدد ئف  لنهسدد    للسدديي  ال مدد   مدد   احدد   فئدد   اسددلئ    ال ي  ق ا يدد  النلشدد   من دد    لدد 
 :ه  أقس   ع   إل  اللسيي 

 األم  مجل  إل   له مه المنش   اللسيي  ع  له ي   إع ا  له   -
 مدد  إلدد  لسددلمه أ  إلدد  منصدد ه خددا إ ا محلدده  لحدد  المنشدد   مدد ي  اسددله ل   لدد  فدد  الحدد  ل دد  -

 .يخل،ه
 مجلدد  إلدد  لهدد م    دد  األجدد    لح يدد  االقلصدد    ك ل  ندد م  األس سددي  اإلنلدد   خ دد  لضددع -

 .علي   للمص  ق  ال م  
 .الض     عن  الم سميي  ال م   اسلخ ا  في    م  اإلنل   ع  الن لج  المش ك  ح  -
 .الش  ي  األعم   خ   لضع -
 اللددد مي   األجددد   ال مددد   شددد ي  الخ صددد  االجلم عيددد  الهددد اني  ل  يددد  علددد  اإلشددد اف -

 (1).السن ي  إج زال    لنظي  ال م  ،  ل قي  االجلم ع 

                                                           

 )2(  حممد السويدي، التسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية يف التجارب العاملية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2699، ص ص 99-91

91ص  99، املرجع السابق، ص  حممد السويدي( 1)  
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  المدير: رابعا

 اللسدديي  للجندد    ئددي  ال  لدد  ل يندده مدد ي   ائدد   إلدد  لخضددع  اليدد  المسددي   المددزا   ك ندد      
 .المز ع  ف  ال ائمي  ال م   م  الملك ن  اللجن  ه   لنلخ ه

 فددد       يلم ددد  مددد   عددد    ال مددد   مجلددد  يضددد ه الددد   للنظددد    فهددد  المددد ي       يلحددد       
 حدد   لدده صدد ف  ، أ  ال مدد    اسددلخ ا  االقلصدد  ي ، الخ دد   لن،يدد  ال مدد  سددي  علدد  اإلشدد اف
  للمدد ي  اللسدديي ، هيئدد   قدد ا ا   لن،يدد  االل، قيدد  ،  إنجدد ز الم ليدد  االعلمدد  ا  فدد  اللصدد ف

 اللسدديي  لجندد  قدد ا ا  علدد   دد إلعل ا  ال،يلدد  حدد  اسددلخ ا   إمك ندده إ  الدد ال  االسددلها  مدد  ندد  
 علدد  يشدد ف كمدد  ال  لدد  ل ليمدد   مددع أ  الخ دد  مددع لل دد    الهدد ا ا  ك ندد  إ  ال مدد  ،  مجلدد 

 (2.) الي  المسي   المنش   ف  الحك مي  السل    يم       ا ال  ل ، ع  الص     اله ا ا  لن،ي 

 الرئيس: خامسا

  ددي  مدد  يكدد   أ   يشددل   السدد حه ،   ألغل يدد  اللسدديي  لجندد   دد ف مدد  الدد ئي  ينلخدد      
  ظدد ئف   دد   الدد ئي   يهدد   اللدد ال  علدد  سددن ا   ددا  مدد  أك دد  منصدد ه فدد  ي هدد   ال أعضدد ئ  ،

 :أهم  

 .ال  م  الجم ي  ف  ال م   مجل  م  ك  اجلم ع    لسيي   ئ س  -
 .الم لي  االللزام       ئ  الجلس   مح ض  عل  الل قيع -
 .الملخصص  ال ال  اللسيي  هيئ   إل  لي ل    ال م  ،  اقل اح   شك    يلله  -
 اآلال  اسددل م   فدد  لل ددع اللدد  ال،نيدد   اله اعدد  ال مدد     قدد   االللددزا  مدد   عدد  اإلشدد اف -

 .الز اعي 

 مه  دد  ال   يدد  اللسدد يه   عدد ا مدد  إضدد ف  م لدد  علدد  يحصدد  ال الدد ئي  أ  علدد   الماحددظ    
 (1)المز ع  ف  خ ص املي ز     اللملع حهه م  لي  كم  عمله

 الذاتي التسيير عملية أهداف: الثالث الفرع

  الندد از  الدد  افع فيدده لددلحك  ال الدد   ال حيدد    عل دد    نمدد  ج      الدد ال  اللسدديي      إ      
 يحهدد   لكدد . الدد ا  ح جدد    إل دد   اإلنلدد   أغدد ا  خ مدد  إلدد  ل جي دده يمكدد   ل دد ا ال،  يدد 
 يسددي  من جيدد  عمليدد  خ دد   ضددع مدد  ال دد  كدد   مندده الم جدد   األس سددي  األ  دد   الدد ال  اللسدديي 
 هدد ا فدد  اللخ ددي  إ . االشددل اكي  الددنظ  فدد  اللخ ددي  ألسدد لي   فهدد  ال،احدد  اله دد   هدد ف   علدد 

 ال،نيدد  الن حيدد  مدد  عليدده السددي    يمكدد  الدد   ال حيدد  اله دد     عل دد      لدد  األهدد ، ي دد  اله دد  
 : ل  ك  م   ال  ف  الن عي 

  ال ن يدد  ع ملدد  كهدد   مسددله ل    لدد مي  اله دد  ، هدد ا فدد  ال  ملدد  الهدد   مدد  الدداز  ال دد   لح يدد  -
 . لحسينه اإلنل   لله ي   ل جي     ل  ي     ل هي،  

 الندد   ل دد ا الدد ا  ح جدد   مدد   يل لدد   اسددع   ندد م   إعدد ا  المخلل،دد  الز اعيدد  المنلجدد   لهيددي  -
 .أ ال الز اع  م 

                                                           

 21، ص 2662، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اجلزائر املستقلة ، حممد السويدي (2) 
 21، ص 2662، مرجع سابق، اجلزائر املستقلة ، حممد السويدي (1) 
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 إنشدد  ) الج،دد ف خ دد  مدد  ال  نيدد  الز اعدد  للدد مي  اللهلي يدد  الز اعيدد  األعمدد   مدد  الددلخلص -
 (.األشج   غ   الس   ،

 .الذاتي للتسيير األساسي الهدف يمثل وهو: واالحتكار االستغالل على القضاء

 صدددن ع  ل ددد ي  أل  األس سدددي  اله عددد     عل ددد    ال،احددد  لله ددد   األ ل يددد  إع ددد   -2
 .منلظ 

 النظددد   لم ددد أ   هددد    الددد  اإلنل جيددد  لل حددد ا  الددد اخل  االسدددلها  مددد  نددد   إع ددد   -1
 .الام كز 

 الحددد   ال مددد  الام كزيددد   لجسدددي  ال يمه ا يددد  لحهيددد  فددد  ملم لددد  سي سدددي  أهددد اف -1
 .الج  ي  ال،     ز ا 

  اللحدد   اإلنلدد    لنميدد  الشدد م  االقلصدد    اللحدد   للحهيدد  مسددل اه    فددع ال،احددي  لكدد ي  -
 .الل  ي  م 

 الذاتي التسيير أسلوب تطبيق مراحل: الراب  الفرع

 ال  لله ئيدد   دده ي مدد  األسددل   هدد ا ج لدد   االجلم عيدد   االقلصدد  ي  الل  يخيدد  الظدد  ف إ       
  األ اضدد  الج دد   إلدد    دد   ممللك لدده مدد   جدد   أ ضدده مدد  اضدد    قدد . الجزائدد   ال،ددا 
 االسددلها  ق دد  السدد ئ   األ اضدد  ملكيدد    ي دد  سدد هم  كمدد  االسددل ا ، الصدد    اله حلدد  الجدد  ا 
 الجزائددد   ال،دددا  في ددد  يهددد   اللددد  األخيددد    خ صددد * ال   شدددي   ال قدددف  الح ددد   ك ل  يلددد 

 هدد  فكمدد  االقلصدد  ي  الن حيدد   مدد  (2) ، اللدد يز  نظدد     يدد  عدد  جم عيدد     يهدد    سددل ال  
 علدد  يهدد   لهليدد   ز اعدد  ق دد   فدد  مل قددع االسددلها  غدد ا  الجزائدد   ال،ددا  خدد   م دد  ف
    للدد ل  لل،ددا  الم ليدد  الهدد  ا  علدد  سددل   لددؤ   ضدد يف  إنلدد    م   يدد  يملدد ز ال ضددل ، الج دد 
 .االجلم عي  الحي  

 األميدد  إلدد  إضدد ف  الز اعيدد  لل حدد ا  لسدديي   كنظدد   يه دد  األسددل   هدد ا ج لدد  األسدد    هدد   كدد 
 ل دد ا ال دد ي   دد   علدد  قدد    غيدد  نجدد   لدد ل  الجزائدد   المجلمددع أ سدد    ددي  المل،شدد   الج دد 
 (1) م اح   ا  عل       ق  اللسيي 

 (:الشاغرة األمالك: )األول المرحلة

 ،2691 صدديف خددا  يملكدد   مدد  لكدد   لدد ك   الم مدد ي   حيدد    دد  م  شدد   الم حلدد  هدد   جدد   

  االلحدد   اللح يدد  كجددي  ال  نيدد  المنظمدد    دد ف مدد   الجمدد ع  ال،دد    اإلشدد اف لدد  حيدد 
 المصدد ل  حم يدد    سدد  للدد خ  أ  المسددؤ ل  السددل     فددع مدد  هدد ا الدد ،... الجزائدد يي  لل مدد   ال دد  

                                                           

فترد باستالتهلج جتز  : هي األراضي العامة وتدعى كذلك أراضي الشعب، أراضي العرش: هي أراضي بور يكون استتالهلاا بقيتاك كت  أراضي البايلك  *
 منها ويالبح له احلق على هذا اجلز ، أرض الوقف: هي مؤسسات دينية.

 221حممد السويدي ،اجلزائر املستقلة  ،ص  (1) 

(2) Ben issad ,economie de dévloppment de l’Agerie ,Alger 2616 ,p 61    
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 11  م سدد   قدد ا ا    يدد  عدد    لدد  الز اعيدد ،  اآلال  الم دد ا  ل  يدد   منددع   لدد  ال  مدد 
 أكلدد    11 قدد ا   لدد    دد  جدد    دد   السدد ق ، الن دد  مدد  الشدد غ   األمددا  لحم يدد  2691 أ  

  دد ن  قدد ن   صدد   الشدد   ن،دد   فدد   الجم عدد   األفدد ا   ددي  األمددا  هدد   انلهدد   للنظددي  ،2691

 :هي كدد  خم  م   للك   األما ، ه   للسيي  لج   لخل  ق ا  شك  ف 

 .المز ع  عم   ك   لض  للمز ع  ال  م  الجم ي  -
 .ال  م  الجم ي  لنلخ ه المز ع  عم   مجل  -
 .  النلخ   للشك  المز ع  لسيي  لجن  -
 .اللسيي  لجن   ئي   ه  المز ع   ئي  -
 .ال  ل   يم   ال،اح   زا    ل ينه المز ع ، م ي  -

 (:الجزئي التأميم: )الثانية المرحلة

 لك دد   الز اعيدد  ال حدد ا  لدد مي  في دد  لدد  ،2691 مدد   غ يدد  إلدد  مدد    شدد   مدد  املدد    اللدد     

 لج يددز  ا  مز عدد  211 علدد  م زعدد  هكلدد  ، ألددف 111 حدد ال   ك ندد  ال، نسدديي ، الم مدد ي 

 لللصددد ي  مخصدددص  إنل ج ددد  الز اعددد  لاسدددل ا  الح ي ددد  األسددد لي  مسدددل مل  مل ددد   فاحددد 
 . الهم   الحمضي   الخم   ف   يلم  

 (:الكلي التأميم: )الثالثة المرحلة

 يل  ددع  اليدد  المسددي  اله دد   أصدد    حيدد  ،2691 أكلدد    21 مدد  ان اقدد  الم حلدد  هدد   لمدد    

 لحدد ال   ملدد  م زعدد  ك ندد   أج  هدد  األ اضدد  أخصدد  مدد  هكلدد   159115111 مسدد ح  علدد 

 علدد  لهدد   إنل جيدد   حدد   1262 حدد ال  فدد  المددزا   هدد   لجميددع عمليدد  لمدد   قدد  م مدد ، ألددف 11

 (1).المج ه ي   ق م   ال،احي  لسيي ه 

 الذاتي التسيير نظام تقييم: الخامس الفرع

 ك لمز  عدد   الدد  ن  الز اعدد  اإلنلدد   فدد  ف  لدد  مسدد هم  الدد ال  اللسدديي  ق دد   سدد ه  لهدد     
 .الخمدد    الصل  ، الح    الحمضي   الصن عي ،

 يل دد  كم لللصدد ي  مندده هدد   جددز   فدد  لللسدد ي  كليدد  مخصددص الدد ال  اللسدديي  ق دد   إنلدد   إ    
  ز اعدد  الصددي،ي  الح دد   ز اعدد  م دد  اللنميدد   دد   فدد  هدد  اللدد  الز اعدد   فدد  ه مدد     ا
 .الحي ا  ل  ي  ع فله ال   للل    ل      ل  ال لف

 لدد عج  لح يدد  الدد  ن  االقلصدد   لنميدد  فدد  م  شدد   غيدد     يهدد  شدد    الدد ال  اللسدديي  إ    
 لدد  اندده إال الدد ال  اللسدديي  حهه دد  اللدد  النلدد ئ  هدد   مدد    دد ل غ  األمدد   نحدد  االقلصدد   فدد  النمدد 
 :يل  فيم   الملم ل  ع قلله الل  النه ئ  إل   اجع   ل  الم ج   األه اف يحه 

 األ  دد   له سدد ) ك ملدد  عمل دد  نلدد ئ  علدد  يحصددل   ال أصدد ح ا الدد ي  ال مدد   اكلدد ا  عدد   -
 (.فه 

 المجدد ل  مسددؤ لي   ل  يدد    يدد  عدد  الهدد ا ا  الخدد   فدد  المسدد هم  عدد  ال مدد   إ  دد   -
 .إ اق  لجلمع  ال ن   ا لجلمع ال أص ح  الل  المنلخ  

                                                           

 11-16هىن ،إقتالاد اجلزائر املستقلة ،مرجع سابق ،ص ص أمحد   (1)
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 . هج ل   اللسيي  عل  اله     ال  ني  اإل   ا  نهص -
 .  ك    اإلنل    ل ه   للمزا   االقلص  ي  المص ل  إهم   -
 .الشخص  للص ل   غي ه  اإلنل    س ئ  م  أمك  م  اسل م   -
 فدد  جدد    ل يدد  أ  يهددع لدد  الز اعدد    ن،دد  ال مدد    ن،دد  اإلنلدد    دد   ن،دد  أعيدد   -

 .اللسيي   لج   الم م  إ  ا  ع   م  الز اع 
 .لسيي ه  عل  السي    إمك ني   ع   للمزا   الملزاي  الم ل  ال جز -
 الصددن عي  المشدد  يع إق مدد  اجدد  مدد  اقلصدد  ي ) أ اضدد  مدد  المددزا   ممللكدد   علدد  الل دد    -

 (. ال م اني 

 .أ اضي   عل  المش  عي  غي   ال ع  السك 

 لهسدددي  علددد  اعلمددد  ا الم مددد  ينل جددده كددد   الددد   للددد ا  الز اعددد  االسدددل ا  نمددد  إعددد    -
 (1). ه الم،    س     ه  ال   لهلي    ق    م  ص  ق     ي  م  األ اض 

 اللدد  األ  دد   ل زيددع  دد   ال  لدد   دد ف مدد  ل دد  المخصصدد  الشدد  ي  لألجدد   ال مدد   انلظدد   -
 (1.)يحهه ن  

 :ف   الملم ل  ج ه ي  ن اه  مش ك  ع   إل    إلض ف 

 : التسويق مشكلة -2

 سي سدد  هندد   لكدد  لدد  ألندده الز اعدد  اإلنلدد   مدد  ك يدد   كميدد   إلدداف فدد  المشددكل  هدد   لسدد       
 قدد اني   فدد  الدد ال  اللسدديي  قدد اني  ل  يدد  غدد ا  المنل جدد   لسدد ي  ك ندد  حيدد   اضددح ، لسدد يهي 
 اللسدد ي  عمليدد  للسدد ي  ال  لدد   دد ف مدد  لسدد يهي  مصدد ل  إنشدد   لدد  حيدد   ال لدد ، ال دد  
 :من   المسل ل  إل   ص ل    ضم  

 .الخ م   مل     ال،احي  الل   ني   -
  ال، اكه للخض  ال،احي  الل   ني  -
 .الجزائ    ال، اكه للخض  ال  ن  ال ي ا  -

 اقلصدد  ي  أ ضدد   فدد   اليدد  المسددي   المددزا    ضددع اللسدد يهي  لل يئدد   اإل ا يدد  األج ددز  ل هدد  إ 
 (1). ل   ي    ال

 

 

 

 

                                                           

 211حسن هبلول، القطاع التقليدي والتناقضات اايكلية يف الزراعة اجلزائرية، ص (2)
 121-116، ص ص 2691، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيطعبد اللطيف بن أشنهو،  (1)
 16،11،19أمحد هين ، إقتالاد اجلزائر ،مرجع سابق ،ص (1)
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 : والتمويل التموين مشكلة -1

 ك نددد  ال،احددد  لل لددد   الازمددد   المددد ا  الضددد   ي  الز اعيددد   ددد آلال  اللمددد ي  عمليددد  إ      
 .ال ي  ق ا   اإل ا   الج  ز ل ه  نليج   ه ا مل خ   لص 

 الج دد ز كدد   حيدد  ك يدد   ع اقيدد  مدد  عدد ن  فهدد  اله دد   ل دد ا الز اعدد  اللم يدد  عمليدد  أمدد     
 اله دد   مسددي   نجدد   ع قلدد  علدد  الخدد اص هددؤال  ف مدد  لم يلدده، علدد  يسدد   الدد   هدد  الخدد ص
 ج ددد   إلددد  أ كددد   المصدد  ف ال نددد   لددد مي   عهددد  الز اعيدد ، لل أسدددم لي  المجددد   ي،دددل  حلدد 

  لدد اك   الخسدد    لإلفددا  المسددي   المددزا   فل  ضدد .  اليدد  المسددي  اله دد   للم يدد  مخلل،دد 
 .الز اعي  ال     لل مي  ع ض  ج ل   مم  علي   ال ي  

 : اإلدارية المشاكل بعض

 لل مدد  ، ال  مدد   الجم يدد  ال مدد   كلجندد   اليدد  المسددي   المددزا   لسدديي  علدد  لهدد   اللدد  الج دد   إ 
 أكمدد  علدد  ال سددم   دد   ه  لهدد   ال ال  مدد  الجم يدد  ك ندد  حيدد   اضددح  غيدد  اخلص صدد   ك ندد 
 .اله ا  الخ   ف   االشل ا  الم اق   عل  ال م   لؤه  م ني  خ     ج   ل     ه ا  جه

 .اللج    ه   إج    ف  س هم  الظ  ف ه   ك 

 2691الزراعية الثورة مرحلة: الثالث المطلب

  هدد ن    جدد  "  اللسدديي  فدد  االسددلهالي "  شدد    لحمدد   هدد  الم حلدد  هدد   فدد  الجزائدد  ان لهدد    
 صدد   ال،كدد   ل دد    لدد عيم  ،2699 ن  يدد  فدد    لدد  الز اعدد ، لإلصددا  الدد  ن  الدد ي ا  إل دد  

 .2611 ج ا  ش   ف  ل  يهه ف   ش   2612 سن  ن فم   ش   ف  الز اعي  ال     مي   

 يخ،دد   ال األ اضدد  ل زيددع فدد  مسدد  ا  إال خ لدد  اقلضددل   كضدد     الز اعيدد  ال دد    جدد      
 علدد  قدد  ل    عدد   ال ي،يدد ، للجمدد هي  الم يشدد  مسددل   انخ،دد   فدد  ال ئيسدد  السدد   هدد  هدد ا أ 

 جدد    الز اعيدد  فدد ل     إ ا للدد ا  االقلصدد  ي  اللنميدد  فدد   مشدد  كل   الز اعيدد  األسدد لي  لح يدد 
 :أهم   أس    ع   عل   ن  ا

. المحليدد  الجم عدد   أ اضدد  ال قددف، الدد  مي ،  لدد ي    شددمل  لأل اضدد  ال دد    غيدد  الل زيددع   
 ل زيددع فدد  الم جدد   الل دد ي   م  لجدد  الز اعيدد  لل دد      ندد  صددن    لكدد ي  هدد  هدد ف    كدد  

 .األ اض 

 األ اضددد  ل زيدددع فدد  المسددد  ا  عدد   أهم ددد  نهدد ئ  عددد     دد  ز الم حلددد  هدد   لميدددز  كمدد    
 . ل  ف  ال ئيس  الس   ك   ال   االسل م   مخل،   إل   ل   ي جع

 األ اضدد  اسددل ا  عدد   إلدد   لدد   ي جددع :األرض الســتغالل بالنســبة المســتقرة غيــر الظــروف
 االسددل،    مدد  يمكددن   ضددم   أ  لدد ي    لددي  مسددله   غيدد  حدد لل   أل  ل دد  المدد لكي   دد ف مدد 
 .ج   ه   م ا  م 

 الزراعية الثورة أهداف: األول الفرع

 الملكيددد  لح يددد "  إ  أه افددده،  دددي  مددد  أكددد  الددد   2699 عددد   الز اعيددد  ال ددد    مشددد    إ    

  لددد مي  الخ صددد  اآلفددد   إ ددد   ن،ددد  فددد  ينددد  ج   لأل اضددد  الجمددد ع   االسدددل ا  ال ه  يددد 
 أ  ن قصدد  كدد   المشدد    هدد ا  لكدد ".  الدد ال   اللسدديي  الك دد   اإلنلدد     سدد ئ  ال  نيدد  ال دد  ا 
  ل دد ا. األ اضدد  ل زيددع عمليدد   ل افدد  أ  يجدد  اللدد  اإلجدد ا ا  علدد  اللخصدديص فدد  غ مضدد 

 .مش    مج    ه 
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 ،2611 عدد   الز اعدد  اإلصددا   زا   مشدد  عه أعدد   الدد   الز اعيدد  ال دد     قدد ن   مي دد     

 9 فدد  ل  يهدده أمدد  عدد  الل قيددع  لدد  ،2612 ج يليدد  21 يدد    الحك مدد  ال دد    مجلدد  عليدده   افدد 
 اقلضددل   ضدد     الز اعيدد  ال دد    إ "  المي دد   مه مدد  فدد  جدد    قدد  السددن ، ن،دد  مدد  ندد فم  
 انخ،دد   فدد  ال ئيسدد  السدد   هدد  هدد ا أ  يخ،دد   ال األ اضدد ، ل زيددع فدد  المسدد  ا  عدد   ح لدد 

 فدد   مشدد  كل   الز اعيدد  األسدد لي  لح يدد  علدد  قدد  ل    عدد   ال ي،يدد  للجمدد هي  الم يشدد  مسددل  
 (1)." لل ا  االقلص  ي  اللنمي 

 :الز اعي  ال     إلي   ل م  الل  ف أله اف  منه

 .األ اض  ل زيع ف  الم ج   المجحف الل  ي  م  لج  -
 .الز اع  لك يف ه  الك    الملكي   لح ي      الز اعي  لل     اآلخ  ال  ف أم  -
 (2).كك  الجزائ  اقلص   للنمي  كض     ل    الز اعي  ال     إ  -

 الزراعية الثورة تطبيق مراحل: الثاني الفرع

  قدد  فدد  إنج زهدد  يمكدد  ال الز اعيدد  ال دد    إصدداح   إ دد   فدد  الم  جدد  األعمدد   جميددع إ 
 علدد  ال مليدد  لنظددي  مدد  ال دد  األعمدد   هدد   ف  ليدد   لضددم     يدد   قدد  لدد ل  لل لدد   دد   احدد 
 : ه  م ين  م اح 

 (: والتوعية الترشيد مرحلة: )األولى المرحلة

  ل شددي  ل عيدد  علدد  الم حلدد  هدد   فدد  اعلمدد   29/19/2611 إلدد  12/12/2611 مدد  املدد  

 ل ي كدد  جدد    إصددا    ائ دد ، مدد   الهصدد  فك ل دد   ل ضددي   أ    هدد  الز اعيدد  ال دد     شدد  
 الددد  مي ، ال لددد ي   أ اضددد  الم حلددد  هددد    خصددد . الز اعددد  اله ددد   فددد  الددد  ن  االقلصددد  
 الز اعيدد  لل دد    الدد  ن  الصددن    لكدد ي  هدد  هدد ف    كدد   المحليدد ، الجم عدد    أ اضدد  ال قددف
 أ   يشددل   ال  لدد ، م  دد  لل  قدد  المسددل،ي ي  إلدد   منحدد  سدد  ه  المدد ك    األ اضدد  لدد مي  لدد   قدد 

 مدد  ل ،ددي   مخلل،دد  مسدد ع ا  ال  لدد  ل دد  لهدد   كمدد  آخدد ،  خدد  أ  ل دد   لددي  فاحددي  يك ندد ا
 المسددل،ي ي   هددؤال . شخصددي  األ   مدد  ال،احددي  علدد   يلددز  سددن ا  خمدد  لمدد   الضدد ائ 

 .ك    اسل م  ا  إل  ل  ف فاحي  ل   ني   يك ن ا أ  من،  ي  أشخ ص يك ن ا أ  أم 

 : الثانية المرحلة

 لددد مي    ددد ف الم حلددد  هددد   جددد    2612 جددد ا  29 غ يددد  إلددد  2611 جددد ا  21 مددد  املددد  

 أصددح     عن دد  ل ي دد  اللدد  األ اضدد   كدد ل  م  شدد   ماك دد   دد ف مدد  لسددل م  اللدد  األ اضدد 
 (1).هكل  ا  12 ع  له  الل  الملكي     سل ن  

 .المسلخ مي  عل  المؤمم  األ اض  ه    زع   ق  الضخم ، الملكي   ل مي   ك ل 
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 2691 نوفمبر 19: الثالثة المرحلة

 فدد   جمدد  . ال ع يدد  األ اضدد     الم اعدد  الم اشدد  ل  يدد  ق دد   مسدد  اللدد  الم حلدد   هدد 
 .2611 إل  2619 ال،ل  

 :يل  م  نه ئص   فم  ال  ل   الم حل  أم 

 .الل   ني   إق م  عن  الك في  الميزاني   ل في  ع   -
 .الم اع  مس ح   لهسي  ف  الم ض عي  غي  ال  اس  -
 .ال ع ي  المن    ف  الك في  الم   نه   ل في  ع   -
 .ال ع  ق    ع  الل   ني   ق    فص  ع   -
 . الاز  الم شي   ؤ   ع   لسليم        ال ع ي  الل   ني   لنصي  -

  لدد  األ لدد    ل  جدد  سي سددي  عمددا كدد   الز اعيدد  ال دد    ل  يدد   دد   الهدد   يمكدد  سدد   ممدد       
 لدد  لكن دد  الن يلدد  أهدد اف    غدد  الز اعيدد  فدد ل    . جدد     شددك  الز اعيدد  المشددكل  إلدد  يل دد  
 .للمجلمع  االجلم ع   ال ه ف  السي س   النم  الل      ج  ي اع   اقع م  لن ل 

 لحهدد  لدد  فإن دد  ل  يخيدد  ل دد  السدد  ه  الدد ال  اللسدديي  لج  دد  مدد  مسدد  ي   اسددل،    ل دد    نليجدد      
 الز اعيدد  فدد ل    . ال، شددل   اللجدد    لا لج ليدد   مددز أصدد ح  إن دد   دد  ل دد  الم سدد م  األهدد اف
 الج يددد  الل دد  ن  الشددك   ددي  للميددز اله ن نيدد  الصدددي   أ  فدد غ  الدد ال  اللسدديي  أخ دد   كدد   
 .ن،سه ي ه  ال   الج ه  إل  الظ ه  يل    ل  االخلاف هن  أ  إال ال ال ،  اللسيي 

 الزراعية الثورة عملية تقييم: الثالث الفرع

 لخدد   ل   نيدد   أخدد   اجلم عيدد  اقلصدد  ي  أهدد اف لحهيدد  إلدد  ل دد ف ك ندد  الز اعيدد  ال دد      
  ي جددع االقلصدد  ي  األهدد اف لحهدد   لدد  االجلم عيدد  األهدد اف حههدد  إن دد  غيدد  الدد ا  مصددلح 
 :إل   ل  المحلل  

 .األ اض  ل    ال  يئ  الن عي  -
 .المسل،ي ي  ل   الل عي  نهص -
 .الل  ي  نهص  ك ل  اللج يز  س ئ  نهص -
 (2): م احل   حس  نه ئص ع   م  ع ن  الز اعي  ال     إ  غي  -

 :أهمها نقائص عدة برزت األولى المرحلة ففي

 .م مه    اس         س ع  الل   ني   إق م  -

 علدد  أ اضددي   حدد    ي  فدد   ال المسددل،ي ي  ج دد  ممدد  الل   نيدد   لمسدد ح   الدد قي  اللح يدد  عدد  
 .ال ق   جه

 هكلدد   11 مسدد ح  يمددن  ف لمسددل،ي  ال احدد   المن هدد  ضددم  المسدد ح  لح يدد  فدد  االخددلاف -

 .هكل  ا 21  د الخ اص مس ح  لح    ينم 

 غيددد  أ اضددد  علددد  الحل ائ ددد  المز  عددد  للددد  عددد  ال، ليددد  الز اعيددد  المسددد ح   انخ،ددد   -
 .منلج 
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 ق دد  مدد  مسددل ا م ظم دد    هدد   الم ه ندد   األ اضدد  ال دد   األ   لل  يدد  شددم لي  عدد   -
 .ش غلي  

 :مايلي نقائصها ابرز فمن الثانية المرحلة أما

 المحليدد  السددل     لدد ا   أحي ندد  لمدد  اللدد  اللز يدد  فدد  اللح يدد  حدد ال  مدد  ال  يدد  لسددجي  -
  إل  أ    الل 

 .الك    الم لكي  أ  المسل،ي ي      ح  ف  الل مي  ق ا ا  ص    إل    -

 األخدد    ال  دد ئ ( ملددف 2111 حدد ال ) الجلسدد    مح ضدد  اللحهيدد  مل،دد   مدد  الك يدد  ضددي  

 .2611 لسن  اإل ا   اللهسي  ا   عل 

    ي دد  ج ل دد  ممدد  عن دد  يلخلدد   اللدد  اله ددع  خصدد ص للمددؤممي  االخليدد   حدد  إع دد   -
 المؤممددد  األ اضددد  مددد  الك يددد  ج ددد   ممددد  خصددد   ، األك ددد    أل اضددد  يحل،ظددد   الحددد  
 .  يئ  لك  

 .  ي    األ اض  ك ا  ظ ه   الهض   ع   -
 لدد  أ اضدد  علدد  الل   نيدد   كإق مدد  مشدد ك  فدد  لسدد    عدد   ال دد ، مل،دد   فدد  ال حدد  عدد   -

 .    في   ال،ص  يل 

 2691-2691 فترة خالل الفالحي التمويل: الراب  المطلب

 هي كدد  فدد   لحدد ال  ا ل  دد  م احدد  عدد   الجزائدد  فدد  ال،احدد  اله دد   لم يدد  عدد ف لهدد      
 الز اعيدد  الشدد ك    يدد  عدد  االسددلها    دد  ال،احدد  اله دد   لم يدد  لدد  فهدد  اللم يدد   مصدد   
 األسدددم  ، اآلال ،   ل ددد   ، ال،احيددد  اله  عددد   لز يددد  فددد  م مل ددد  لم لددد   اللددد  لاحليددد  
 .عين  يس   %152  د ق   ف ئ    س    ه ا إل ... الم ي ا 

 الددد  ن  الددد ي ا  لصددد ف لحددد  يضدددع الم كدددز  ال نددد  كددد   الشددد ك  هددد   إلددد    إلضددد ف     
   صدد     االسددل م  ، االسددل ا  لم يدد  فدد  اسددلخ ام   اجدد  مدد  ق  ضدد  الز اعدد  لإلصددا 
 قددد     ددد    إال يحظددد    يكددد  لددد  الخددد ص اله ددد   أل   لددد  االشدددل اك ، اله ددد   خ صددد 

 شدد     لضددع الم ليدد  المؤسسدد   ج دد  ل يدده المسددلحه  الدد ي   لسدد ي  فدد  ضدد ،ه ال  االسددل ا 
 .اله    م  الص    ال،احي  يح   مم  لللسليف أحي ن  ل جيزي 

 ان ك سدد   عن دد  نددل  2699 غ يدد  إلدد  االسددلها  مدد  املدد   اللدد  ال،لدد   فدد  ال،احدد  لم يدد  إ     

 (2. ) ي  ق ا ي  ك   ال،احي  االحلي ج   ع  الل يي  ال  سل ي 

 :ذاتيا المسير القطاع تمويل: األول الفرع

 للهددد   الجزائددد   الصدددن    إلددد  ال،احددد  اله ددد   لم يددد  كددد  أ  2699 سدددن  مددد  ا لددد ا     

 ل دد     لدد  الخدد ص اله دد   لم يدد  فدد  الز اعيدد  الشدد ك  م مدد   انحصدد   الل دد  ن  الز اعدد 
 :أهم   أس   

 نحدد  ال،احدد  للهدد   الجزائدد   الصددن    فدد  م  عدد  ك ندد  اللدد  األمدد ا   ؤ   لسدد   -
 .السي ل  ف  نهص ع  نل  مم  الخ   
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 هجدد     دد  لللم يدد  المسددل مل  اللهنيدد   فدد  الددلحك  فدد  ال  قيدد  الم نيدد  اإل دد  ا  ك،دد    عدد   -
 .ف نس  إل  المؤهل  اإل   ا 

 .االسلها      خيم  الل  السي س  الل ك  ع   ح ل  -

 م مدد  ،99/11 أمدد   م جدد  األخيدد  هدد ا أندد   الدد   الدد  ن ، ال ندد  لسددل  2699 سددن   فدد      

 الددد  ن  الددد ي ا    يددد  عددد  ال،احددد  لله ددد   لسددد يه    لهددد ي    لددد  ال،احددد  اله ددد   لم يددد 
   اسدد   يسددلخ مه  الدد   األخيدد  هدد ا لصدد ف لحدد  مدد ل  ظدد ف   ضددع الز اعدد  لإلصددا 
 الز اعدد  مخ دد   لهدد ي  لهدد    اليدد  المسددي   المددزا   ك ندد  حيدد  لاحليدد  ، ال،احيدد  الشدد ك  

 المح صددي   ن عيدد  لاسددل ا  المخصصدد  المسدد ح  عدد  م ل مدد    يلضددم   دده الهيدد   لندد   الدد  
 .المز ع  ف  النش    حج  الض   ي  االسل اك   حج  لح ي  م  لللمك  إنل ج   الم ا 

 ح جيدد   قيمدد  للحدد   الدد ي ا  مسددل   علدد  الهدد    لجندد   دد ف مدد  المخ دد    اسدد   يددل     
 .  للم ي  المكل،  الج   عل   ل  ضه اللم ي  مخ   لنش    . المز ع 

 :ذاتيا المسير الفالحي للقطاع التمويل مخطط":  12"  رقم المخطط

 

 اللم ي                                                             
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) الشركة الفهلحية لهلحتياط SAP) 

 املركز التعاوين لإلصهلج الزراعي

 الديوان الوطين لإلصهلج الزراعي

)جلنة القرض(   
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 لل دد    اجددع  هدد ا   يلدد  زمنيدد  مدد   لسددل    أن دد  اللم يدد  فدد  ال  يهدد  هدد   علدد   يؤخدد      
  صدد   لدد خ  فدد  يلسدد   ممدد  لحصدديله غ يدد  إلدد  اللم يدد   لدد  علي دد  ي دد   اللدد  ال يئدد  
 .المن س  ال ق  ف    لم   المزا    إم ا  اله  

 ال  اسدد  م كزيدد  ال   يدد  عدد  اللم يدد  إجدد ا ا  فدد  ل دد يا  أج يدد  2611 سددن   فدد      

 مدد  لح يدد ه  يددل  اللدد  الهدد     مددن  ال  اسدد  فدد  اإلسدد ا    دد ف ال اليدد  مسددل   علدد   الل زيددع
   دد ل  اللج يددز،  ندد   ال اليدد  حسدد   لدد   يكدد   لللخ ددي ، ال  لدد   كل  دد  ال،احدد   زا    دد ف
  .ال الئي  اله   لج   عل  اله     ل زيع لله   الم كزي  اللجن  له  

  لهدد ي  اإلنل جيدد  ال حدد ا   ل دد     اسدد  فدد  ال الئيدد  الهدد   للجدد   األس سددي  الم دد   للم دد     
  دد له  ، ال الئيدد  ال،احدد   م ي يدد  الز اعيدد  ال حدد ا  أشدد    ل  ، كدد ال  الضدد     الم لدد 
 .الم كزي  للجن  اله   مل،   لح ي      ه 

 لمجمدد  م ج دد  األجدد  قصددي   قدد    شددك  فدد   اليدد  المسددي  الز اعدد  اله دد   لم يدد  كدد      
 أهميدد    غدد  مسددلم ا، عجددزا ل دد ف ك ندد   اللدد  الم ليدد   ضدد يل   عدد  النظدد    دد  المسددل م ا 

 لل دد   لدد  جدد ا ضددئيل  نسدد   يم دد  كدد   اندده إال للمشدد    الم ليدد  ال ضدد ي  لهيددي  فدد  الدد ال  اللم يدد 
 عدد    يدد ا إ ا يدد  نظ يدد  لم دد يي  يخضددع كدد   الهدد    لهيددي  إ  كمدد  اللم يدد  مجمدد   مدد  1%

 اللهنيددد  لألسدد    لحليدد      ق  ضدد  يمدددن  الم كددز  ال ندد  كدد   حيدد  االقلصدد  ي ، الم دد يي 
 أصدد ح ا حيدد  المنلجددي  علدد  سددل   ا دد  ممدد   دده للك،دد  ال  لدد  ميزانيدد  ك ندد  الدد   لل جددز  ال يكليدد 

 الصدد    119 م سدد   جدد   ال ضدد ي  هدد   مدد  ان اقدد  الم    يدد   ا  النشدد     علدد  ي ح دد   ال

 لدد خ  محدد  ا  الم ليدد ، ال،احدد   زا لدد   ددي  حدد   الدد   اإلل،دد   علدد   ندد   21/11/2612 فدد 

 :حي      ل  مح    سي س   ف  الم كز  ال ن 

 . الجزائ   ال  ن   ال ن  ال،ا   ي  الم  ش  الل،    عل   ن   اله   م ل  يح      

 الجزائدد   الدد  ن  ال ندد   ددي  الم  شدد  الل،دد      يدد  عدد  ال،احيدد  اللكدد ليف م دد يي  لح يدد     
   ل  ل   ل ع  ال   ئ  ك  اسلخ ا  يمكن   ال ي  اإلنل جي  ال ح ا   مم ل 

 لدد  لل ندد   الل دد ي    لدد فع ال  لدد  لل  دد  اإلنل جيدد  ال حدد ا  لدد    السددل ي  النلدد ئ  ح لدد  فدد      
 اإلنل جيددد   ال حددد ا  ال نددد   دددي  لنشددد  اللددد  النزاعددد   لحددد  الددد ائ   مسدددل   علددد  لجنددد  إنشددد  
 . ال ائ    ئي  يل أس  

 الهدد    أندد ا  مخللددف علدد  ال، ئدد   نسدد   فخ،ضدد  ال، ئدد  ، م دد ال  فدد  النظدد  إعدد    لدد  كمدد 
 خددا  ال،احدد  اإلئلمدد   مشددكا  علدد  يهدد  لدد   لدد  لكدد .األجدد   الهصددي   المل سدد  ، ال  يلدد ،

 .اله    ه   ك، ي  ع   م  ل  ن   هي  اإلنل جي  ال ح ا  ال  ال،ل   ه  

  الخاص الفالحي القطاع تمويل: الثاني الفرع

 خ صدد  أ   دده، ال ن يدد  أ  إال ال،احدد  اله دد   مدد  ٪91 يحلدد  كدد   الخدد ص اله دد   أ   غدد      

 . ال م م  ال،اح    له    مه  ن  ض ي،  ك ن  الم لي ، الن حي  م 

 فدددإ  الخددد م  ، فددد   لحسددي  ه مددد  لحددد ال  اللم يددد       فيدده ع فددد  الددد   ال قددد  ف،دد       
  (1) .كلي  همش    قل اح   إال يسل،  ل  الخ ص اله   

                                                           

 16-19، ص ص سهي  اخلالدي،الثورة الزراعية يف اجلزائر  (1)
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 :المراحل من مجموعة الخاص للقطاع البنكي التمويل وعرف

 المسدددل ا  إقددد ا    مليددد ز لاحليددد   ال،احيددد  الشددد ك  كل،ددد  2691/2699 ال،لددد   فددد       

 شددك   فدد   أسددم   ح دد   عيندد  شددك  فدد   لكدد   ال  لدد  خزيندد  الهدد    هدد    مصدد   الخ صدد 
 .لللج يز م ج   سي ل 

 الهددد    نسددد   إ  إال اله ددد  ، ل ددد ا الممددد       الددد  ن  ال نددد  لحمددد  2699 سدددن     ددد      

 سددن     دد . لل قددف أ  فلئدد  مدد   اللدد  الصدد    ال،احددي  مدد  قلدديا عدد   إال لشددم  لدد  الممن حدد 

   م هدد  الم ليدد   زا    لدد خ  ال دد    هدد     عمدد  الخدد ص، لله دد   االقلدد ا  إعدد    لدد  2619

 لسددد يا   إع ددد     امج ددد  فددد  الخددد ص اله ددد    ددد م  الجزائددد   الددد  ن  ال نددد  ل كددد ال 
 ل دد ا الم خصدد  للهدد    اإلجمدد ل  الل دد   لكدد  الهدد   ، مدد  لاسددل،    لل،احددي   ل جي دد  

 .المآ  ن،  إل  انل   اله   

 2661-2692 المتبعة الزراعية السياسات: الثاني المبحث

  عدد   فشددل   أ  لدد  2691-2691 مدد  المملدد   ال،لدد   خددا  ال  لدد  إل  ل دد  اللدد  السي سدد   إ     

 فدد  ال يكلدد  إعدد    عمليدد  فدد  لم لدد  أخدد   ز اعيدد  سي سدد   إل دد   إلدد  لجدد   لدد ا أهدد اف   لحهيدد 
 كلصدددحي  2691 فددد  صددد    الددد   ال،احيددد  المسدددل م ا  قددد ن   إلددد    إلضددد ف  2692 سدددن 

 .س  ه  المل    الز اعي  لسي س  

 الهيكلة إعادة عملية: األول المطلب

 لضدد ف  ئيسددي  مددؤ  ا اآل  حلدد  ل هدد  فإن دد  االسددلها  مندد  الدد ا  ع فل دد  اللدد  اللحدد ال   غدد    
  لزايدد  الل  يدد ، ميدد ا  فدد  الدد ال  االكل،دد   لحهيدد  لسددل ع لدد  أن دد  حيدد  الجزائدد  ، االقلصدد  
 151 اللدد ال  علدد   ال دد ن  األ   ال  دد ع  المخ دد  خددا  فدد   لدد  إ  اللجدد   ، ميزان دد  فدد  ال جددز

 .   151      ملي  

 أك دد  إنلدد   يضددم   شددك  ال،احددي  ل زيددع  إعدد    اله دد   للصدد،ي  ال يكلدد  إعدد    عمليدد  فك ندد    
  اللهليدد  لله دد   الحسدد  السددي  ل  يدد  شدد نه مدد  مدد  كدد  علدد  الهضدد    مح  لدد  أحسدد   م    يدد 

 أعهدد   فدد  ال مليدد   ان لهدد   اإلهمدد  ، الل دد ي   كدد ا  دد لمزا   المهن دد  ال   لدد  م دد ال  نسدد   مدد 
 21 فدد  المؤ خدد  21  قدد  ال ئ سددي  الل ليمدد  صدد    ا دد   علدد  الم كزيدد ، للجندد  ال  ل دد  الدد    
 .2692 م   

 : الفالحي للقطاع الهيكلة إعادة عملية أسباب: األول الفرع

 م   سدد  غيدد  ا لج ليدد  سي سدد  ل  يدد  نليجدد  الز اعدد  اله دد   ع فدده الدد   الك يدد  الل اجددع إ     
  مشدد ك  نكسدد   إلدد  ع ضدده ممدد  اله دد   لسدديي  علدد  يسدد   ك،دد  غيدد   ي  ق ا دد  ج دد ز خلدد 
 مدد  ال دد ائ  األمدد  لحهيدد  م لدد  إلدد  ل اجددع  اللصدد ي ، الدد ال  االكل،دد   لحهيدد  هدد ف فمدد  ك يدد  

 إجمددد ل  مددد  %91 حددد ال  ال  ائيددد  الددد ا  ا   ل ددد  حيددد  السدددك  ، ل  ل يددد  الضددد   ي  المددد ا 

 (1) .ال ا  ا  ميزا 

                                                           

، اجلتز  الثتاين، 2666، ديتوان املطبوعتات اجلامعيتة، اجلزائتر،  سياسة ختطتيط التنميتة وإعتادة التن تيم مستارها يف اجلزائترحممد بلقاسم حسن هبلول،  (1) 
 12-29ص ص 
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 شددد مل   صددد    االقلصددد    ضددد ي  فددد  النظددد  ل يددد  الم نيددد  السدددل    ج ددد  ال ضدددع هددد ا إ    
 إعدد    نحدد  ال م نيدد   م لددع فدد  الدد ا  سي سدد  الج دد  حيدد   النمدد  اإلنلدد   ح كدد  للدد عي   علميدد 
  سدديل  ع مدد   صدد    ال يكلدد  إعدد    عمليدد  إ .االقلصدد  ي  لله  عدد   اللحليدد  لله عدد   شدد مل  ال يكلدد 
 لدد عي  شدد نه مدد   هيكلدد  جدد    ل يدد  إلحدد ا   اقلصدد    اجلمدد ع    دد   ا  النظ يدد  الن حيدد  مدد 

 :نليجله ك ن   ق  االقلص    الل    ح ك 

  ظي،لدد   ددي   لدد    لخلدد  ج ل دد  منلدد   إلنلدد    احلك  هدد  االقلصدد  ي  المؤسسدد   حجدد  ك دد    
 ال االقلصدد  ي  ال ي كدد    دد  ج دد  مدد  هدد ا اللسدد ي ،   ظي،دد  لل ددع مدد  غ ل دد   االسددل م   اإلنلدد  
 . م  م   المؤسس   ه   قي   نليج  ل ج  ه  م   

 ال مددد  ع قلددد  ال ي  ق ا يددد  األج ددز  مدددع ل ددد مل   فددد  ال،احددي  أصددد    اللددد  األمددد  خي دد    
  انلشددد    اللمددد ي  الهددد    مدددن  خدددا  خ صددد  الم،  ضددد  اإل ا يددد  الهيددد   نليجددد  الز اعددد 
 .اإلنل   عل  لشجع الل  الم  ي  المح،زا   ان  ا   المحس  ي  ال ش  

  هدد ا  دده ال  ملدد  اليدد  السدد   ك دد  هدد   إلدد  اله دد   عدد   ال ي،يدد ، ال جدد   م دد ال  ا ل،دد      
  المندد    المدد   نحدد   النددز   الز اعدد ، ال مدد  علدد  الشدد     عددز ف الز اعدد ، األجدد  للدد ن 

 .الصن عي 

 .الخس ئ   لسجي  أخ       سن   انخ، ضه  ض ،ه اإلنل   ل       

 .للمزا   الم ل  الم     عل  أ    إ ا ي   ص،   المح    المم كز  األس    سي س    

 لل يكدد   جدده مدد   هدد   اإلنل جيدد  ال ي كدد  م  شدد    صدد    لمدد  لكدد  لدد  اإلصدداح   جميددع إ    
 .المزا       ف  ك ي  لضخ  ع ف ال   اإل ا  

 ك ندد  سدد ا  اله  عدد   جميددع لمدد   سي سددي   اجلم عيدد  اقلصدد  ي  عمليدد  هدد  ال يكلدد  إعدد    إ    
   يدد  عدد    لدد    دد  الم جدد    ال يكليدد  اللن قضدد     دد  ل ييدد  إلدد  ل مدد  إنل جيدد  أ  خ ميدد 
 محددد  لنظيميددد  عن صددد   إحدددا  المؤسسددد   ل ددد   االقلصددد  ي  المم  سددد   لنظدددي  ل ليددد  إعددد   
 .ف  ل   ص    الم ل   ال م  لؤ   ال ك ن  أخ   عن ص 

 الهيكلة إعادة عملية أهداف: الثاني الفرع

 إلدد  ال اميدد  الل جي دد   مدد  مجم عدد  إلدد  يسددلن  ال  يدد  األمدد  علدد  ال،احدد  اله دد   ل دد ي  إ    
  إزالدد   دد ل يف،  المدد اخي  الم يشدد  ظدد  ف  لحسددي  ال  ائيدد  األس سددي  االحلي جدد   لل يدد  لحهيدد 

 فيمدد  ال مليدد  أهدد اف ندد جز أ  يمكدد   لدد ل . اله دد   هدد ا ل دد       لحدد    هيدد  اللدد  ال  اقيدد 
 :يل 

 فيدد  أ  اإلنلدد   ج دد ز مسددل   علدد  سدد ا  ال،احدد  لاقلصدد   المح كدد  ال  مدد  الشدد    لحسددي  -
 عدددي  فددد   ي خددد  م كدددز   غيددد  م  نددد  أك ددد  لنظدددي  إلددد  اسدددلن  ا الددد ع ،  ددد ج ز  يل لددد 
 .م    ال    لنمي  يسم  حل  المنلجي  لج    االعل   

 ل  امددد  األفضددد  االسدددل م     يددد  عددد  ال،احددد  اإلنلددد   للك يدددف الازمددد  الشددد    ل يئددد  -
 الز اعيدد  لل دد   الصددحي  اللن،يدد  خددا   مدد  ال شدد ي ،  الم ليدد  ال  ي يدد   المدد ا   اإلنلدد  ،
 .اللهني    ل  ي    إ خ  

 الم ل  دد  اله  عدد    ددي  اللضدد م  لحهيدد    يدد  عدد  ال ي،يدد  لللنميدد  ج يدد   ح كيدد    دد  -
 .ال،اح    إلنل   م  ش  

 يمكدد  المز عدد  م كددز مدد  ق ي دد  ق ددع   ا     غ افيدد  ملج نسدد  إنل جيدد   حدد ا  لكدد ي  -
 . ش ي  في   اللحك 
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  .المزا   عم   م  ك ي   ش يح  س  لك   نظ ا ال  مل  الي  ل  ي  -
 قدد م   ل   نيدد  ، الدد ال ، اللسدديي ) األنظمدد  ل دد    إل دد     لدد  اللسدديي  أنمدد    مج نسدد  ل حيدد  -

 (.الز اعي  ال     ل   ني   المج ه ي ،
 حسددد      م ج ددده لضددد    الددد   ،(المددد ل  الل  يددد ) للمدددزا   الم ليددد  ال ضددد ي  لسددد ي  -

 –  الميزاني  االسل ا 
 (1) .  لخص   ال  ل   للك،  المك ن  ال ح ا  عل  األص   الل زيع لم ي  -

 الهيكلة إعادة عملية تقييم: الثالث الفرع

 خلدد  لدد  الدد ال  اللسدديي    الز اعيدد  ال دد    ل   نيدد   مسدد  اللدد  ال يكلدد  إعدد    خددا  مدد  إندده    

 اسددل م  ا  شددك  فدد  هكلدد  ا  159615116 قدد  ه  إجم ليدد  مسدد ح  علدد  مز عدد  1121 حدد ال 

 كمدد  األ   الخم سدد  المخ دد  ن  يدد  عندد  النلدد ئ  ك ندد  ال،احدد  اله دد   إعدد      ل  يدد  ف  يدد 
 : يلددددددد 

 خدددا  المج هددد ي   ل   نيددد   الددد ال  اللسددديي  ق ددد  . المسدددل م ا  مسددد ح   لهسدددي  إعددد    -
   نيددد ، م حلددد  فددد  الز اعيددد  لل ددد    اإلنل جيددد  ال،احيددد  الل   نيددد    ددد  األ لددد ، الم حلددد 
 . االشل اكي  ال،احي  المزا    لشكي 

 فدد  المدد ك    ال،احيدد  المددزا   لجميددع لدد  فهدد  ال،احدد  االشددل اك  اله دد   لل حيدد   نليجدد  -
 11 إلدد  11 مدد  ق دد   كدد  يشددك  ال،احيدد  اللنميدد  ق دد   عليدده أ لدد  محلدد  إلحدد   شددك 

 م ددد  اإلنل جيددد  لل حددد ا  المشدددل ك    لمشددد ك  اللك،ددد   م ملددده اشدددل اكي ،. فاحيددد  مز عددد 
 . اللج يز  اللم ي  اللسيي  مش ك 

  الل   نيددد   النم  جيددد  المدددزا   أنشدددئ  حيددد  ال،احددد ، اإلنلددد    عددد  شددد ك  لنظدددي  إعددد    -
 .الصن عي   الز اع   ال اسليكي  الز اع   مي  ي  ف  الملخصص 

 لللخصص   ه  ال،احي  ال  ا يي  هيكل  إع    -
 ال ه  يدد  الملكيدد   حيدد ز  المل لدد  2691 أ   21 فدد  المددؤ   91-29  قدد  الهدد ن    م جدد   -

   دد  لملدديك    ددإق ا  األ اضدد  ق ددع مدد  المسددل،ي ي  لشددجيع لدد  االسلصددا ،   اسدد   ال،احيدد 
 .لاسلصا  ض   ي  م  

 شدددك  فددد  هكلددد   ألدددف 111 ل زيدددع أيضددد  لددد  ال،احددد  لله ددد   ال يكلددد  إعددد      م جددد  -

  ال يدد  الز اعيدد  لل دد    الدد  ن  الصددن    مدد  المل هيدد  األ اضدد   هدد  ف  يدد ، اسددل اال 
 . م زع 

 الج دد    غدد  اندده المخ دد ، هدد ا خددا  عم مدد  ال،احدد  اله دد   للنميدد    لنسدد   الهدد    يمكدد      
 كددد  علدد  الهضدد   يمكدد   ال  ددد يا،  قلدد  لل لدد  ال،احيدد  اللنميددد  إشددك لي  حدد  فددإ  الم   لدد 
 المخ دد  فلدد   خددا  ناحددظ أ   يمكنندد  المدد  ، مل سدد  مخ دد  خددا  ل اج  دد  اللدد  ال  اقيدد 
 :م يلدددددد 

 .المنلج   ل      لنس   اإلنل   ل اجع -
 ق دد    هدد   لدد ل . اله دد   خدد    أ   اخدد  سدد ا  ال  نيدد  اإلنجدد ز ل  قدد   الضدد يف اللجنيدد  -

 .له الممن ح  اإلعلم  ا  اسل ا  ف  ض يف  م    يلميز ال،اح 
  ال  مل  لألي    ال،ن  الم ن   الل هي  اللهن  الل  ي  ك، ي  ع   -
 .اإلنل      ام   اللم ي  ال،احي  األ اض  اسل ا  م    ض ف -
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 علدد  ك العلمدد   غ مضدد  م،دد هي  علدد  أحي ندد   اعلم  هدد    قدد  ال يكلدد  إعدد    شدد    لح يدد  عدد   -
 .األم   االسل ا  الم ل ، المس ح  اإلنل  ، م  يي 

 لج دد  اللدد  اله ن نيدد  ف لنصدد ص  همدد ، ضددل  اللدد  المددزا   للسدديي  اسددلهالي  لحهيدد  عدد   -
 للمددزا   السددل ي  النلدد ئ  عدد   افدد   هسدد  مسددؤ ل  حهيهدد   هدد   اإلسددن   الدد ع  هي كدد  مدد 
  .المزا   نل ئ  ع  مسؤ ال   ف 

 :ف  للم   صاحي   الج ي  الم ي  لخ ي  -
 عاقدد  ل دد  اللدد  المؤسسدد   كدد  أمدد   المنلخدد   ئيسدد   مددع المسدد  ا  قدد   علدد  المز عدد  لم يدد  -

 .  لمز ع 
  السن ا   المل     السن ي  اللنمي    ام  إع ا  -
 . اللس ي  اللج يز، اللم ي ، اللم ي ، السن ي  اإلنل     ام  إع ا  -
 .اإلنل     س ئ  اللش ي     ام  السن   األعم   ج    إع ا  -
 .اإلنل جي  ال م       األس س  األج   ج    إع ا  -
 .اللصحيحي  اإلج ا ا   اقل ا   لحليل      ي  المز ع  نل ئ  إع ا  -

 هددد   إ  غيددد .الحهيهددد  المنلخ ددد  المجددد ل      عددد  نلسددد    لج لنددد  الصددداحي   هددد    جميدددع   
 الل ج دد    م جدد  ظ دد   اللدد  اإليج  يدد     دد  عندد  لحجدد  أ  يمكدد  ال السددل ي  الماحظدد  

 :من دددد  ال،اح    له    المل له  الج ي  

 لمكدد  اللدد  الشدد    لدد في  إلدد  ل دد ف  اللدد  2691 مندد  في دد  شدد   اللدد  االن اقدد  أهميدد  -

 .لل ا   االجلم ع  االقلص    الل  ي  ف  اإلس    م  ال،اح 
 علددد  أ  اإلنلددد   ج ددد ز مسدددل   علددد  سددد ا  ال يكلددد   إعددد    الم ل  ددد  االيج  يددد  ك لنلددد ئ  -

 (. الل  ي   اللم ي   اللج يز اللم ي  هي ك ) ال،اح  اإلنل    ع  هي ك  مسل  

 (2).الخ ص ال،اح    له    ف ك   أك   االهلم  

 2699 الفالحية المستثمرات: الثاني المطلب

 لنظددي  فدد  النظدد   إعدد    ال يكلدد  إعدد      مليدد  الهيدد   عندد  الم لك دد  األخ دد   للدد  سدد هم  لهدد     
 .اله    ل ض ي  آخ  مخ   ع   ال ح  ال،اح  اله   

 ال ميدد  اإلجدد ا   لدد  ال دد ن ، الخم سدد  المخ دد  فدد  ظ دد   اللدد  اإلجدد ا ا  أهدد   ددي   مدد     

 االسددل ا  ج يدد   ل لي دد    ضددع  م ج دده لددل   الدد   ،2691 سددن  ال،احدد  اله دد   يلندد    الدد  

 ق اعدد   ضددع لدد   حيدد "  االشددل اك  ال،احدد  اله دد  "  اخليدد   عدد   اللخلدد  ال،احيدد ، األ اضدد 
 لسدديي  أسددل   ل ييدد  خددا  مدد  الدد  ن  لله دد   الل   دد  ال،احيدد  األ اضدد  االسددل ا  ج يدد  
 ال،احدد  إع دد   قصدد   ف  يدد  جم عيدد  فاحيدد  مسددل م ا  شددك  فدد  ال،احيدد  المددزا    لنظددي 
 26-91 الهددد ن   فجددد   ال،احددد ، لإلنلددد    ك ي،ددد    ائمددد  منلظمددد  زيددد    لضدددم  ج يددد   ح كيددد 
 .ال،احي  األ اض  اسل ا  اله اع  مح  ا

 الفالحية المستثمرات قانون مضمون: األول الفرع

  األسددد  الم دد    فدد   دده الم ل  دد  الل  يهيددد   اإلجدد ا ا  21-2691 قدد ن   مضددم   يددللخص

 : الل ليدددددد 

 
 19-12ص ص  أمحد هىن ،إقتالاد اجلزائر املستقلة ،مرجع سابق ،(2)
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 . ملكيل   احل، ظ   مع   أل اض  ال ائ  االنل،   ح  لل،احي  لمن  ال  ل  إ  -
 ال،احدد  ل مدد   األ لدد    ل  جدد  يمددن ( األ اضدد     ) األخدد   الممللكدد   امددلا  حدد  إ  -

 .ال ائمي 
 ال مدد  يم  سدد   الدد ي  أن،سدد   المنلجددي   دد ف مدد  جم عيدد  ضددم نه يددل  المسددل م   لسدديي  إ  -

 "  م  ش  "  شخصي 

 المسددل م ا  لكدد ي  كي،يدد   لضددم  فهدد  ال،احيدد  المسددل م ا  لنظددي  لدد ا ي  ل  يدد  النصدد ص أمدد 
 شدد   . المسددل م ا  قدد ن    فدد  اإل دد   حدد    قدد  .اإلنلدد     سدد ئ  األ اضدد   ل زيددع الج يدد  

 :أهم دددد   األ   اإلنل   ل س ئ   ال ائ  ال    االنل،   ح  م  االسل،   

 مدد  االسددل،    الم ندد يي  لألشددخ ص يجدد ز  ال   ي يدد  شخصدد  المسددل،ي  الشددخص يكدد   أ  -
 .م ا ك لش ك   مسل م ا   لشكي  االنل،   ح 

 (2. )الجزائ ي    لجنسي  ململع المسل،ي  الشخص يك   أ  -

 " الفالحية المستثمرات"  العملية أهداف: الثاني الفرع

 الز اعدد    اليدد  للح يدد  الج يدد  اإلصددا  ل دد ا  اآلفدد   األهدد اف مدد  جملدد   سددم  قدد     
 :الجزائ يدددددد 

 علدد  لسدد   اللدد  األج ددز  خ صدد   هدد ا اإل ا   الحدد جز  لكسددي  الخدد اص المنلجددي  لح يدد    
 االجلمددد ع  الضدددم   صدددن    خلددد  كددد ل  لددد   قددد  الخددد ص، ال،احددد  اله ددد    لم يددد  لمددد ي 
  فدددع علددد   ال مددد  الم ليددد  ال مليددد    لسددد ي  الخددد ص اله ددد   للم يددد  خ صددد   صددد،  الم جددده
  ال، اكدده الخضدد  لسدد ي  لح يدد     للدد ل  اللسدد ي  ميدد ا  فدد  ال دد  ع ن،دد  ل اجدده اللدد  ال  اقيدد 

 .الخدد ص لله    الم لي  الم ا    ا ل،   زي    م  يمك  مم  ه ا

  ع ائددد  اإلنلددد    كميددد  م  شددد       ددده ال  مددد  يللهددد   الددد   الز اعددد  لألجددد  حددد   ضدددع      
 كمدد  . لدد  لهلضدد  ال  مدد  مصددلح  ال  المدد     لزيدد    لح،يددز ، ع مدد  ي لدد ف مدد  هدد ا األ  

 .اإلنل ج  المج    ل ع  مائم  عم  ش    ف  المنلجي  م    ا  لشجيع إل  ي  ف

   دد ف المسددل م   األعضدد    عدد   المسدد ح   ددي  ملجدد ن  عهدد    ل زيددع لحهيدد  علدد  ال مدد      
 لدد ز  اقلصدد  ي  م    يدد    ا  صددحيح  اقلصدد  ي  أسدد   فدد  لسدديي  المسددل م ا  هدد   ج دد 
 .عض  لك  ال،     الج   ال م   ف 

 اله ددد   فددد  المسدددجل  الملزايددد   للخسددد ئ  حلميددد  كنليجددد  ال  لددد  خزينددد  علددد  الضددد     فددع    
 .االشل اك 

 المدد ا   مدد  الملخ جدد  ال  نيدد  اإل دد  ا  لل ظيددف جدد    فهدد  االجلمدد ع  ج ن  دد  فدد  أمدد     
  ل  يلدددده الشددد    لددد ع  األ ل يددد   إع ددد  ...  ال يددد     الدددز اعيي  ك لم ن سدددي  الملخصصددد 

 .أم   غي   اع  ز اع  جي  خل     لل ل  ال ي،  النز   م   الح    أل  

 " الفالحية المستثمرات"  العملية تقييم: الثالث الفرع

 المدددزا   ال هددد    اللنظدددي   إعددد    ال،احيددد  المسدددل م ا  لسي سدددي  األ ليددد  اللهيدددي  عمليددد  إ    

 مسددل م   25911 حدد ال   كدد ا جم عيدد  فاحيدد  مسددل م   115129 حدد ال  عندده نددل  االشددل اكي 
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  حددد ال  قددد ن ن  غيددد  إ ددد   فددد  لشدددكل  جم عيددد  مسدددل م   15611 أ  غيددد  ، ف  يددد  فاحيددد 

 .اله ن ني  الش    في   لل ف  أ      ف    مسل،ي  2111

   ق دد   ال  اقيدد  المشدد ك  مدد  جملدد  ل دد ن  اللج  دد  ج دد  لإلصددا  اللسدد   عمليدد   نليجدد    
 :الم    س ي  عل  من   ن جز ص     ق   اله ن   لل  ي  نظ ا  انح اف   لج  زا  ع  

ــــة ــــر مشكلـ  ي ددد    هددد ا الهددد ا ا  الخددد   فددد  الل،ددد ه  عددد    خ صددد   شددد    ظ ددد   :التسييــ
 .  له ا ا  اإل ا يي   ان، ا  ال م    ي   الم ن  ال ه ف    لمسل   خ ص كمشك 

 سددي    اللدد  ال ي  ق ا يدد  األج ددز  للدد  مدد  ل دد ن  م زالدد  حيدد  :واألســعار التســويق مشــكلة
 ال سدد      هدد  ندد خ  لدد ل   نليجدد  اللسدد ي  عمليدد   ل  دد   اإل ا يدد  األسدد     ضددع عمليدد   علدد 

 .اللس ي  عملي  ل جيه ف   ال ،يليي 

ـــة  مدد  سدد ا  المندد      دد  فدد  ال  الدد  في دد  لكدد  لدد  األ اضدد  ل زيددع عمليدد  إ : األرض مشكلـــ
 .مسلحهي   ل ي  األ    إع    األ اض  ن عي  أ  المس ح  ن حي 

 السدد   إلدد  للجدد   الددزا     دد   فددع ممدد  ع  لدد     يهدد  يدد ز  لدد  حيدد  ال لدد   مشددك  ظ دد  كمدد 
 .  هظ     م   مسللزم ل   عل  للحص   الح  

 :من دددددددد  ن ك  المش ك      إل    إلض ف 

 .اإلنل     ع  اللنظي  االسل م  ي ، مج ال  ف  ال  ل  لم    ال اض  اللح ي  ع   -
 إ ا الدد  اج ، أغ يدد  كل قيددف اللمدد ي  هيئدد    دد ف مدد  المسددل م ا  ظدد  ف م اعدد   عدد   -

 .  اجن   ل ع ل  المسل م   ك ن  ل  حل  ي م  29الل  ي  فل   لج  ز 

 علدد  يددؤ   ممدد   اللهنيددي  ك لم ن سددي  ال،نيدد  اإل دد  ا  مدد  المسددل م ا    دد  اسددل،    عدد   -
 .الح ي  اإلنل   لهني   م  الج ي   االسل،    ف  ق  ل  

 ال ي  ق ا دد  الضدد   مدد  اللخ،يددف فدد  الملم لدد  األهدد اف أ  سدد   مدد  خددا  مدد  يلضدد     
 قدد ن     دد  جدد   اللدد   غي هدد   اللج يددزا  ال لدد    صددي ن  اللدد ه   مدد  اللدد ا  علدد   المح فظدد 

  لدد  إلدد  إضدد ف  األ ضدد   سدد     دد  فهدد  للحهدد  لدد  اجل دد  مدد  2691 سددن  ال،احدد  اله دد   لنظددي 

 (2). ال،اح  له    ج ي  لنظي  ع  ال ح     ا اللنظي  إع     ،ش   سمي  االعل اف ل 

 2661-2692 الفترة خالل الفالحي القطاع تمويل: الثالث المطلب

 اللم يدد  فدد  ج يدد   من جيدد  اسددلح ا  لدد  ال،احدد  اله دد   إلي دد  آ  اللدد  السدديئ  ال ضدد ي  نليجدد    
 ال،احدد ، اله دد   هيكلدد  إعدد    إجدد ا ا  لن،يدد  فدد  ال دد   لدد  أ    دد  الل  يدد  حيددز  خلدد  ال،احدد 
 219-91 الم سددد    م جددد  انشددد  الددد   ال ي،يددد   اللنميددد  ال،احددد   نددد    اسددد   اللم يددد   هددد 

 :من    ن ك  ال ي،ي  اللنمي  ف  م  مه  للم   2691 م    21 ف  المؤ  

 الم  شددد   الصدددل   ا  الصدددن عي   النشددد     ال،احددد  اإلنلددد   نشددد     مخللدددف لم يددد  -
 .ال،اح    له   

 .ال ي،ي  اللهلي ي  الصن ع  نش     لم ي  يضم 
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 علي دد  لشدد ف الدد   ، ع دد   المنلشدد   لل ندد  الل   دد  ال كدد ال    اسدد   اللم يدد  عمليدد  لددل  -
 .المسل ي   ه   مخللف عل  اللم ي  ق ا   يل  الج  ي ، الم ي ي   علي    لش ف ف   

 لكدد   حيدد  يل ل  دد  اللدد  ال، ئدد   م دد ال    يدد  عدد  ال،احدد  اإلنلدد   سي سدد  ال ندد  ي جدده -
 .لشجي    الم ا  اإلنل   ل،      لنس   منخ،ض 

 إنلددد   شددد     م  فددد    لددد  ف  ليددد  األك ددد  الهددد     لح يددد  االهلمددد   إلددد    إلضددد ف  هددد ا
  خلدد  الهدد   لهنيدد   لح يدد  في دد   مدد  الهدد ا ا  فدد  م كزيدد  ال  خلدد  ال،احيدد  المسددل م ا 

  اللم ي  ال،اح  اله    نش      ي   انسج   لن س 

 العام القطاع تمويل: األول الفرع

 األجل قصيرة القروض طريق عن التمويل: أوال

 مددزا   إلدد   لح ل دد  الز اعيدد  ال دد     ل   نيدد    اليدد  المسددي   المددزا   هيكلدد  إعدد    عمليدد  إ   
 لم يددد  عمليدد    ضددع اللسدديي  فددد  أفضدد   ددلحك  أ   نسدد ي ، اقددد  حجدد   ا  اشددل اكي  فاحيدد 
 مدد  خددا  مدد  المل،دد     اسدد  فدد  لل قدد   اخلصدد   م سدد   إجدد ا ا   فدد  اإلنل جيدد  لل حدد ا 
 :يلددددد 

 (.أكل    12) ال،احي  السن    اي  ف  لل ن  اإلنل جي  ال ح ا  له م   لإلنل   خ    ضع -

  ال ددد    ال،احددد   زا   لحددد  ه  لإلنلددد   فنيددد  م ددد يي   فددد  اإلنلددد   لخ ددد  ال نددد  لهيدددي  -
 .الز اعي 

 .ل   منح  الل  أغ ا  ف  اله    اسلخ ا  لحس  ال ن  م اق   -

 الهصددي   للهدد    ال، ئدد   م دد ال  يخددص فيمدد  لدده ال  لدد   مسدد ن   ال،احدد  اله دد   حظدد   لهدد 
 مدد  مددن  لدد   حيدد  ا ل، عدد  األخيدد   هدد   ع فدد  لدد ل   نليجدد  ،%1 إلدد  خ،ضدد   اللدد  األجدد ،

 211 مدددن  لددد  مه  ددد ( 2692-2691) م سددد  خدددا    لددد  جزائددد    ينددد   مليددد   911 قيملددده

 ال  مدد  المددزا   نسدد   زيدد    ان كدد  ممدد ( 2691-2691) الم سدد  خددا  جزائدد    يندد   مليدد  

 (2. )المحهه  األ     نس       م 

 :األجل وطويل المتوسط التمويل: ثانيا

 األجدد ،    يلدد  المل سدد   الهدد    مددن  مجدد   فدد  ج يدد   إجدد ا ا  إ خدد   لدد  2691 سددن  مدد    

 لددد زا    لسدددلم   االسدددل م  ي  مخ   ل ددد   إعددد ا  لهددد   أصددد ح  اإلنل جيددد  ال حددد ا  أ  حيددد 
 المشدد  يع  إقدد ا  ل  اسددل   اللخ ددي  لدد زا   لهدد    دد  علي دد  الم افهدد  لدد    اسددل  ، ليددل  ال،احدد 
 اللجندد   دد ف مدد  المه  لدد  المشدد  يع   اسدد  يلي دد   دد  ال  مدد ، االقلصدد  ي   الخ دد  لل،دد  اللدد 

 المشدد  يع للدد  علدد  الم افهدد     دد  ال ي،يدد ،  اللنميدد  ال،احدد   ندد  يدد ي ه   اللدد  للهدد   الم كزيدد 
 قدد ا  لحدد    دد  ال ي،يدد ،  اللنميدد  ال،احدد   ندد  يدد ي ه   اللدد  للهدد   الم كزيدد  اللجندد   دد ف مدد 
 لهدد   حيدد  ال مليدد ،  الل صددي     لل جي دد   م ف قدد  للهدد      ال الئيدد  اللجدد   إلدد  اللجندد  هدد  
 (1. )  ل الي  اإلنل جي  ال ح ا  عل  اله    ل زيع األخي   ه  

 

 

                                                           
économique ,office des publication universitaire ,Alger1995,p166  mechanismYoussef debboub,le nouveau  (2  ) 

 Youssef debboub, opucit, p 172  (1  ) 



37 
 

 :الخاص القطاع تمويل: الثاني الفرع

 :القصير المد  في التمويل: أوال

 ال،احيدد ، األعمدد   مم  سدد    يهدد  إلدد  اسددلن  ا الخدد اص لل،احددي  المدد   قصددي  لم يدد  يمددن     
 فيدده يضددع للهدد    لدد   لهدد ي  ال ندد  يسددم  كمدد   ال ل يدد ، ال،احددي  الحدد    دد ف مدد  لمددن 

 مددن  يدد ف  أ  يمددن  أ  لل ندد  يمكدد  ال لدد   لدد    اسدد     دد  كدد ه ، الم ليدد  مدد ا    المهلدد  
 مددع الحلي ج لدده ل  دد  الممن حدد  األمدد ا  علدد  يحصدد  المسددل،ي  فدد   اله دد   ح لدد  فدد  أمدد  الهدد  ،

 .ال    اله    ش    لن،  الخ ض   ال، ئ   س    لح ي  اللس ي  إج ا ا   ه  

 :األجل وطويل المتوسط التمويل: ثانيا

  ضددع لكدد  االشددل اك ،   له دد   اإلجدد ا ا  ن،دد   فدد  يددل  الخدد ص لله دد   الملددف إعدد ا  أ     
 .المخلل،  المزاي  ف  ال،اح  اله    ل حي     ف   ل    له   اإلش        ي ل  الملف

 مددد  االسدددل،    مددد  المدددزا عي  علدد  ال، صددد  ل، يددد  علددد  ل مدد  قددد  اإلجددد ا ا  هددد   أ  غيدد 
 اسددل م  ال   أنجدد ز لدد خي  إلدد  يددؤ   ممدد  اإلنلدد ج  نشدد     لم  شدد   المن سدد   أ قدد   فدد  الهدد   
 .ل،اح  اإلنل   عل  سل   يؤ    ال   أم ال    لجمي 

 االسددل م  ا  ل اجدد  ي  دد  أ  ال،ددا  علدد  يجدد  ف ندده المخ  دد  االسددل م  ا  يخددص فيمدد  أمدد     
 عدد    لدد  لل،ددا ، ل ي دده األخيدد  هدد ا  اسددل  ا  ال،احدد  لل لدد   الدد  ن    لدد ي ا  لم يل دد  الم لدد  
 يشددل ي  ، اللدد  االسددل م  ا   يددع   دد   يل  دد  كمدد  االسددل م  ،  سدد   ندد   ل ددي  فدد ل      يدد 

 السدد   مدد  %11  ددد يسدد ه  أ  ال،ددا   علدد  الشدد ا   مدد  مدد  %91 يمدد   ال ندد  أ  إلدد    إلضدد ف 

 أ    اللدد  لل،احددي  الممن حدد  ال،احيدد  الهدد    زيدد    علدد  اإلجدد ا ا  مسدد ع   مدد   دد ل غ 
 أ   أن دد  إال الدد ال  اللم يدد   علدد  اال خدد   علدد  ال،احددي   لشددجيع ال،احدد ، النشدد   ل سدديع إلدد 
 .ال م  ف  المش  ك  ع  كلي  أ  جزئي  ي جز   ال ي    ل،احي  األحي   م  الك ي  ف 

 الم سددد  خدددا  حيددد  الهددد   عمليددد  مددد  الخددد اص المسدددل،ي ي  عددد   ا ل،دددع فهددد   عم مددد     
 الم سدددد  خددددا  مسددددل،ي ا 19191 إلدددد  ليصدددد  6111 المسددددل،ي ي  عدددد   كدددد  ( 2691-2691)

 .اله    ل دد ا االعل     إع    لل  ل  ال  م  للسي س  نليج   ه ا( 2691-2692)

 :2666-2661 من الزراعية التنموية السياسات: الثالث المبحث

 ق اعدد   فدد  ج يدد  مدد   ان اقلدده ال،احدد  اله دد   إن دد   عدد    ل حدد  ال،لدد   هدد   لميددز      
 فدد   2699 سددن  حدد   الدد   الل اجددع إ دد  علدد    لدد  ال  ائيدد  الل  يدد   ه ندد   احلدد ا  إلدد  ل مدد 

 فجددد    ال  نيددد  االنشددد  ال  ضدددم  األ ل يددد  مك نل ددد  ال،احددد   إع ددد  . المح  قددد   سددد  
  اج دد  اللدد   المشدد ك  السددل ي  اآل دد   مدد  للحدد  مائدد  مندد   إليجدد   مح  لدد  2661 إصدداح  

 مدد    لدد . السدد  ه  ال ،دد ا  مدد  االسددل،    علدد   ال مدد  السدد  ه  األخ دد    للدد ا   2691 قدد ن  

 .2661 ن فم   29 ف  الص    ال ه    الل جيه خا 

 11-61 العقاري التوجيه قانون: األول المطلب

 العقاري التوجيه قانون صدور دواف : األول الفرع

 - 91لهدد ن    فهدد  األ اضدد  لهسددي   اج دد  اللدد   ال  ائدد  للصدد      نليجدد  الهدد ن   هدد ا جدد      
 :من   ن ك  26
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 االشددل اكي  ال،احيدد  المددزا   لهسددي    دد  أك دد   حدد     حدد  اللدد  ال،احدد    ل لدد   اللددز   مشددكل 
 السدد  ا  السدد   فدد  الل  مدد  إلدد  المسددل،ي ي    دد  اضدد   ممدد   جم عيدد  ف  يدد  مسددل م ا  إلدد 

 .لل س      لجمل  منلج ل   لس ي   ك ا  أسم         ال ي    ق ع ال ل   عل  للحص  

 ال،احدد  اله دد   لنظددي  إعدد    إجدد ا ا  ل  يدد  نليجدد  المسددل م ي   ددي  نزاعدد   عدد   نشدد      
 ل ددد   المسدددل م ا  مسددد ح  ك نددد   إ ا. لدددأل   األ   اللهسدددي  فددد  النظددد  إعددد    إلددد  أ   ممددد 

  اسدد   مسدد ح  لل لدد  اللدد  المنلجدد   أندد ا    دد   إنلدد   يسددم  ال لهسدديم   إعدد    فدد   صدد ي  
 .الج ف   الخض  الح    لز اع    لنس   الح   ه  كم 

  امددلاك   اللسدديي  فدد  حدد يل   مدد  ف دد ل غ  المسددله  ، مدد   خدد ف    دد لهل  ال،احددي  شدد       
 ال  لدد   إمكدد   ألندده  لدد   دد لهل  المسددل م ي  يشدد   لل  لدد ، ملدد  األ    هدد   فددإ  اإلنلدد   ل  امدد 

 عن صدد  أهدد  فدد  لددلحك   امدد  مدد  آخدد  إلصددا   لدد ع  المسددل م ا  يحكدد  الدد   الهدد ن   لل دد  أ 
 (2. )ال ه    ه  اإلنل  

 11-61 العقاري التوجيه قانون أهداف: الثاني الفرع

   لدد  2691 قدد ن   سددل ي   عددا   مح  لدد  ال،احدد  النشدد     دد  إلدد  12-61 قدد ن   ي دد ف   

 م لك دد ، ن،هدد   علدد  لحسدد     ضدد   . ل دد  الشدد م  االسددلها   ضددم   ال،احيدد  لأل اضدد   حم يدد 
 .ال،اح  اله     لم ي  اللسيي  أشك   م  كشك  الس   ق   أم   مج   فل   ك ا

 ال مليدد  لكدد . الهدد ام  أصددح     إلدد  المؤممدد  لأل اضدد  الشدد ع  اإل جدد   ل،ضددي  لدد    دد ل    
 .ال  ن  الل ا  مجم   عل  ع  ل  غي   ص،  لم 

   2662 سددد لم   12 فددد  المدددؤ   199-62 قددد ن   صددد   حددد    اللددد  لللجددد  زا   نليجددد    

  لدد   جدد  ، للهدد ن   خ قدد  أنجددز  اللدد  اإل جدد   عمليدد   جميددع م   هدد  قصدد  ال ضدد ي  للسدد ي 
 .  2661 سن  ان ه   الل  لل  خ ص  ال،اح  ح   المل     ال  ني  الجلس      

 ال ددد لم  ال نددد  مدددن "  Standby"  سدددل ن     ال، قيددد    م جددد  ال ددد لم  ال نددد  لددد خ     ددد    

 للسدديي ( ال يددع أ  اللدد جي )  دد يهلي  اقلدد ا  لدد   دد *(Pasa) ال،احدد  اله دد   هيكلدد  ل ع يدد  ق ضدد 

 .علي م  المص  ق  لل   ل  ال ائ  االنل،     يه      ال م مي  ال،احي  األ اض 

 :11-61 العقاري التوجيه قانون تقييم: الثالث الفرع

 المسددل م ا  اللسدديي  فدد   ضدد ف ملكدد    لحدد ال  ال،لدد   هدد   فدد  ال،احدد  اله دد   شدد       
 فنددل  الهدد   ، علدد  الحصدد   صدد     ج ندد  إلدد  ل دد ، ل دد   اللدد  اإلصدداح    سدد   ال،احيدد 

 .الخ   ال اخل  الن ل  ف  ال،اح  اله        يش    الل  نس   ف  انخ،    ل  ع 

 
                                                           

، رسالة ماجستري يف العلتوك اسرتاتيجية التنمية الفهلحية لوالية بسكرة آفاق وتطوير سه  لوطاية يف إطار سياسة الدعم الفهلحيلني دهينة، و (  ماجد2)
 19، ص 1119-1112دية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، االقتالا

*  PASA : Prêts d’ajustement du secteur agricole 
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 12:  رقم جدول

 ،(PIBhh) المح  قددد   خددد    الخددد   الددد اخل  النددد ل  ،(PIB) الخددد   الددد اخل  النددد ل  ل ددد        

 (.PIBhha)  الز اع  المح  ق   خ    الخ   ال اخل  الن ل 

 2666 2669 2669 2669 2661 2661 2661 2661 2662 2661 السنوات

حدة
الو

 

6
1

 PIB 544 682 1075 1190 1487 2005 2570 2780 2810 3213 

PIBhh 419 611 801 915 1126 1454 1762 1865 2089 2231 

% 

PIB 1.1 -1.2 1. -2.2 -0.9 3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 

PIBhh -0.7 -2.9 1.8 -3.6 -1.3 3.7 3.4 -1.7 6.3 2.3 

PIBhha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.2 0.4 1.4 4.7 2.3 

Httpm//www.imf.org/external/country/dza/index.htm.(06/02/2005) المصدر:    

 66-62 ال،لدد   خددا  ل دد  ا عدد ف المح  قدد   مجدد   خدد    الخدد   الدد اخل  الندد ل  أ  احددظن    
 لندد ل  الشدد ي  اال ل دد   ي،سدد  ممدد  2661 عدد   %251  ددد يهدد   ل اجددع مددع ،%156 نسدد    مل سدد 

 فددد   ايج  يددد  ل ددد  ا اله  عددد   جميدددع ع فددد  م مددد  انددده إ  المح  قددد  ،  ه ددد   الخددد   الددد  ن 
  ق دد   الخدد م   ق دد   يليدده  دد  األ لدد    ل  جدد  المح  قدد    ه دد   مل لدد  ظدد  النمدد  مسددل  
 .اق  نس   الز اع 

 قدد  اللدد  السدد ئ   المن خيدد  الظدد  ف إلدد  األ لدد    ل  جدد  ال،احدد  اله دد   نمدد  يخضددع حيدد     
 .سل ي  عليه لؤ   ق  كم  إيج    عليه لؤ  

 السدددن ا   ل ددد   مه  نددد ( %151)+ نسددد ي  ضددد ي،  نمددد  66 عددد  ال،احددد  اإلنلددد   عددد ف إ    

 ال،احدد  اإلنلدد   مدد  %21 يم دد  الدد   الحيدد ان  لإلنلدد    اجددع النمدد   هدد ا( %2251) السدد  ه 

 ل اج دد  الدد ا   شدد    سدد  مسدد  اللدد  األم دد   مدد  منلظدد   ك ندد  اللدد  النلدد ئ  ال  الجمدد ع 
 اللدد  الج فد   الخضد  الح دد   إنلد   علد  سددل   ان كد  الج،د ف هدد ا سد  ، الد   الج،دد ف  سد   كليد 

 . 2669 ع  ( % -251)  د مه  ن  2666 ع  ( % -151)  مه ا  نم  سجل 

 ملح ظددد  ا ل، عددد  ال،احددد  اله ددد   عددد ف ، 2661/1111 الم حلددد  خدددا  ف نددده ال مددد    علددد 

 سددن  جزائدد    يندد   مليدد   91512 مدد  ا ل، دد   حيدد  ال،احدد ، لإلنلدد   المضدد ف  الهيمدد  لحجدد 

 .  1111 ل    جزائ    ين   ملي   322 إل  2662

 2662 سدددن  %21591 مددد  انخ،ضددد  قددد  الكليددد  المضددد ف  الهيمددد  فددد  مشددد  كل   نسددد   أ  إال     

 .  1111 سن  %6529 إل 

 سددن  %"10.12 مدد  الخدد   الدد اخل  الندد ل  فدد  ال،احدد  اله دد   مشدد  ك  نسدد   انخ،ضدد  كمدد      

 .1111 سن  %9512 إل  2662
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 (2666-2661) فترة خالل الفالحي القطاع تمويل: الثاني المطلب

 علدد  لل قدد ف  لدد  مسدد  ه   م اج دد  ال،احيدد  اللنميدد   لهيددي  الحك مدد  شدد ع  ال،لدد   هدد   فدد    
 لزامندد   اللدد  االسددل ا  للم يدد  الج يدد   ال دد   جدد    اإل دد   هدد ا  فدد  االخددلاال ، أسدد   
 مدد  االقلصدد   لح يدد  إلدد  ي دد ف الدد   ،2666 أف يدد  21 فدد  الصدد    الهدد   النهدد  قدد ن   مددع

 م حلددد  فددد   النهددد    المددد ل  االقلصددد    النشددد   ع ف ددد  اللددد  الم كزيددد  ال  ي ددد   ا  الهيددد  
 (2. )الم كز  اللخ ي 

 :الفالحي التمويل شروط: األول الفرع

 علدد  ي لمدد  الهدد    لدد  أصدد    ج  يدد  عميهدد  لحدد ال  ال،احدد  للم يدد  إجدد ا ا  شدد       
 ضدددم ن   السدددي ل ، المائمددد ، نسددد  م ددد  م ينددد  م ددد يي  علددد    العلمددد    شددد مل   قيهددد    اسددد 
 مج دد ا يصدد   اإلنل جيدد   حدد   لم يدد  ال ندد  يدد ف  أ  فا دد   ل  يل دد ، المخدد    ل زيددع اللسدد ي ،
 شخصددي ، أ  حهيهيدد   ضددم ن   اإلمكدد   قدد    ل  يلدده اللم يدد  عدد  الندد ل  الخ دد  لسدديي  علدد 
 مشددد  يع ك نددد  سددد ا ) اللم يددد  قيددد  للمشددد  يع  االقلصددد  ي  الم ليددد  ال  اسددد  إ خددد   لددد  لددد ل 

 لدد  ف ل  لدد  الممن حدد ، الهدد    2916 إلدد  ضددم   لهدد ي  ال ندد  اشددل   كمدد (. اسددل م   أ  اسددل ا 

 للضددم  الهدد    مل،دد   أصدد ح  لدد ل  المحلملدد ، المخدد    ضدد  ال نكيدد  ال مليدد   لضددم  ل دد 
 صدد  م ، ال،احيدد  المشدد  يع انلهدد   عمليدد  أصدد ح   لدد  إلدد  إضدد ف  ق دد  مدد  أك دد  إ  دد     دد ئ 
  اللنميددد  ال،احددد  ال نددد   ددد ف مددد  الممن حددد  ال،احيددد  الهددد    حجددد  انخ،ددد   إلددد  أ   ممددد 
 .2662 سن  جزائ    ين   ملي   2916 إل  2691 سن   ين   ملي   215111 م  ال ي،ي 

 2661 سددن  جزائدد    يندد   مليدد   19 مدد  المسدد    غيدد  ال،احيدد  الهدد    حجدد  ا ل،ددع كمدد    

 إعدد      يدد  عدد  لللدد خ    ل  لدد   فددع ممدد  ،2661 سددن  جزائدد    يندد   مليدد   11 يهدد    مدد  إلدد 

 . ال ن  ال،احي   ي  ال اق  لج ي       ال،احي  اله    ج  ل 

 فدددد  صدددد     زا   م سدددد    مهلضدددد  جدددد   ال،احيدددد  الدددد ي   ج  لدددد  إعدددد    إقدددد ا  إ   
 اجدد  لم يدد  ال  لدد  قدد    حيدد  ال،احدد ، اله دد    لم يدد   المل لدد  222/61  قدد  21/11/2661

 مضدد ف  سددن  21 لمدد     لدد  اللدد خي ، ف ائدد  في دد   مدد  لسدد ي ه  الملدد خ  ال،احيدد  الدد ي   اللسدد ي 

 ال، ائدد  أمدد  ال ندد ، حهدد     دد  ي اج دد   أ  دد   لكدد ي  مدد  أصددح     للمكددي  كم لدد  سددنلي  إلي دد 
 .2661  يسم   ن  ي  إل  س ا ه  ل خي  فل  2661 ن  ي  حل  المسلخ م   ال ف   

  لدد خي  جزائدد    يندد   مليدد   1991 حدد ال  ج  لدد  إعدد    2661  يسددم   12 لدد  ي  حلدد   لدد   

 .12/21/1112 غ ي  إل  س ا ه    اي 

 الفالحي االستثمار تمويل وإجراءات طرق: الثاني الفرع

 لل حددد ا  الم ددد   ا  لح يددد    ددد ف السددد  ه  السي سددد   عددد  لخللدددف  سي سددد  الحك مددد  ق مددد    
 ل دد ف اإلجدد ا ا  هدد    ك ندد  ال  مدد   السي سدد  للم شدد  سي سدد    سدد  فدد   مشدد  كله اإلنل جيدد 

 :إل 

  دد ام   ضددع فدد  ال،احيدد  المصدد ل   مدد ي   اإلنل جيدد  ال حدد ا  لمسددي   الل مدد  االسددلهالي  مددن 
 . مخ    محكم  لنمي 

                                                           

، املرجتتع الستتابق، ص ص استترتاتيجية التنميتتة الفهلحيتتة لواليتتة بستتكرة آفتتاق وتطتتوير ستته  لوطايتتة يف إطتتار سياستتة التتدعم الفهلحتتيماجتتدلني دهينتتة،  ( 2)
16-11 
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 لللنميدد  الدد  ن  الصددن     مسددؤ ل  اإلنل جيدد   ال حدد ا  المسددي ي   ددي  الم  شدد  الحدد ا  إ خدد  
  إجدد ا ا   كي،يدد   ال،احدد  االسددل م   لم يدد  يجدد   كم ي،يدد ال   اللنميدد  ال،احدد    ندد  ال،احيدد 
 :مل    

 المدد  ، قصددي  ) ك ندد  سدد ا  السدد ا   اج دد  قدد     هدد : المؤقلدد    لمسدد هم  اللم يدد  إجدد ا ا 
 علدد  يدد ز  للهدد   مدد ل  غدداف  لح يدد  ال،احدد   زا   لهدد   حيدد (. المدد     يلدد  أ  مل سدد  ،
 أ اضددد  إصدددا  ل  ددد ، إصدددا  سددده ، علددد  ،) االسدددل م  ي  مج اللددده حسددد  كددد  ال اليددد  
 يمددد  حيددد  ال اليددد  مسدددل   علددد   ددد له   المكل،ددد  اللجنددد  إلددد  يحددد    ددد ( الددد .. صدددح ا ي 
 ل  ي اهدد  لمدد     اللدد  اللم يدد  قدد ا  صدد    ق دد  اإلجدد ا ا  مدد   جملدد  الهدد   علدد  اللحصددي 

 .اللم ي  سي سي  ف  لي  عل 

 1111 الفترة خالل المتبعة الزراعية التنموية السياسات: الراب  المبحث

 علدد  جدد   فشددل  ، أ  لدد   اللدد  أهدد اف   يحهدد  أ  ال،احدد  اله دد   مدد   ل دد  اللدد  السي سدد   إ   
  لددد ا ي  لللنميددد   ددد ام  ملضدددم  ال،احيددد  لللنميددد  الددد  ن  المخ ددد  الظددد  ف هددد   ضددد  

 لل دد يا  ال دد ام  هدد   محل يدد   إخضدد   خددا  مدد  للل دد   ق  لدد     يهدد  الز اعيدد  لإلسددل الجي 
 المسدد    األهدد اف أ   مدد  ع اقيدد  لشددك  ال  اآلجدد   ال سدد ئ  فدد   الح لدد  هدد    فدد . سددن  كدد  فدد 

 .ال  ي  الم   عل  سلحه 

 (PNDA) الفالحية للتنمية الوطني البرنامج: األول المطلب

 الددد  ن  ال  نددد م  فددد  للم ددد  ز اعيددد  سي سددد  1111 سددد لم   شددد   منددد  الجزائددد    شددد       

 إلدد  ل دد ف كليدد  اسددل اليجي ( PNDA) ال،احيدد  لللنميدد  الدد  ن  المخ دد   يم دد  ال،احيدد  لللنميدد 

  الملك،لدد  الملخصصدد  ال دد ام  مدد  سلسددل  علدد  م ندد   هدد  ال،احدد ، اله دد   ف  ليدد   زيدد    ل دد  
  (1).الجزائ   ال،اح  المن   مع

 الملم لدد  م مل دد  إ دد   فدد  ال،احدد   زا    دد ف مدد  المحدد    األس سددي  ال مليدد   ل دد ف كمدد     
 ال هاندد   االسددل م   اإلنلدد   أنظمدد   لحدد   الدد ا ،  جندد   شددم   فدد  االسلصددا ) الضدد   فدد 

 ال  ي يدد  المدد ا   علدد   المح فظدد  ال،احيدد  المسدد ح   لشددكي   إعدد   (. لل  لدد  الم ليدد  للمدد ا  
 لمن  هنددد  ال،احددد  ال ددد  ع  إعددد    المسدددل ام  اللنميددد  لشدددجيع شددد ن   مددد  اللددد (  األ   الميددد  )

 ال،احيدد  ال،ضدد  ا   ل يئدد  ال،احيدد   المنلجدد   لألنشدد   اللن فسددي  الهدد    لزيدد    الشدد     لدد في 
 (1.)غ ائي   صن عي  فاحي   المؤسس   الم  ش   لاسل م  ا  ج   ي  أك   للص  

 الفالحية للتنمية الوطني المخطط أهداف: األول الفرع

 األمددد  مسدددل   لحهيددد  مح  لددد  إلددد  PNDA ال،احيددد  لللنميددد  الددد  ن  المخ ددد  ي ددد ف 

 علي دد  المل،دد  الم دد يي  حسدد  ال  ائيدد  المدد ا  اقلندد   مدد  السددك   لمكددي  إلدد  يصدد   الدد   ال دد ائ 
 للمددد خ ا  النددد ل  قددد  ا   لنميددد  الددد  ن    إلنلددد   االسدددل ا  ل  يددد  مسدددل    لحسدددي    ليددد 

  فدد  مسددل ام  لنميدد    دد ف ال  ي يدد  للمدد ا   ال هاندد  االسددل م    كدد ا  شددل ئ   دد    مدد  ال،احيدد 
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 المسددل م ي   لدد عي  لح،يددز حدد   PNDA ال،احيدد  لللنميدد  الدد  ن  المخ دد   لمحدد   اإل دد   هدد ا

 :اج  م  ال،احي 

 حسدد  ال  ائيدد  الصددن ع    إ مدد   لك يددف   دد ف ال  ي يدد  للمندد    المائمدد  المنلجدد   لنميدد  -
 (.  يض   حم ا  اللح   الم م  ، األشج   ال     ، الحلي ، الح   ،) ال،   

   لج،دد ف الم دد     للدد  ج فدد   شدد ه الج فدد  المندد    فدد  األ اضدد  اسددل ا  أنظمدد  لكيددف -
 ز اعدد  لصدد ل   لح يل دد (   للدد ه   م دد     هدد   دد  ا مل  كدد  أ  للح دد   ح ليدد  المخصصدد )

 الح دد   إنلدد   علدد  الل كيددز مددع مائمدد  أخدد    أنشدد   الم اشدد   ل  يدد  الم مدد   األشددج  
 (2.)ال  ليددددددددد   ه  ال   الم   ف  المن    ف 

 .ال  ي ي  للم ا    ال ائ  ال هان  االسل ا  -
 .ال،احي   خ  لحسي   ك ا الم يش  ظ  ف لحس   -
 .الز اعي  المس ح    ل يئ  اسلصا  -
 .لللص ي   ل جي    المنلج   ن عي  لحسي  -
 ال،دد ل    لهلدديص إ دد   فدد  ف  عدده مخللددف فدد   اإلنل جيدد  الدد  ن  اإلنلدد    ل دد ي   عدد  -

 اللدد  الل دد يا  إ دد   فدد   لدد    النم  جيدد  المددزا   سددي ظف الدد  ن  اإلنلدد     عدد  ال  ائيدد 
 .ال،احي   اللنمي  للض   ال  ن  الصن      ف م  المه   ال ع  نظ   عل  أ خل 

 .اإلنل   أنظم  لك يف -
 .االملي ز   ي  ع  ال،احي  األ اض  اسلصا  -

 .  لجن   األ اض  اسلصا  -

 لشددجيع مددع ال م لدد  حجدد   زيدد    ال،احدد  اإلنلدد     قدد   زيدد    الز اعيدد  ال م لدد  علدد  الح،دد ظ -
 .ال،اح  االسل م  

 ال دد لم  المحددي  فدد  الجزائ يدد  ال،احدد  الندد م    اللح،يددز ال،احدد  اللجدد    الميددزا  لحسددي  -
(O.M.C.) 

 .اللصح  مك فح  –  المسهي  المسل ل  ال،احي  األ اض  مس ح  لحسي  -

 فدد  ين،دد  الدد   ال،احيدد  لللنميدد  الدد  ن  المخ دد  فدد   إلي دد  المشدد   األنشدد   إلدد    إلضدد ف     
 عدد  ال،احيدد  األ اضدد  اسلصددا  ع دد  المسدد ح  هدد   ل سدديع ي دد ف للز اعدد  الصدد لح  األ اضدد 
 مدد  اللشددجي  نسدد    فددع إلدد  ي دد ف ف دد  لللشددجي  ال  ندد م  يخددص مدد  فدد  إمدد  االمليدد ز،   يدد 

 .ال ا  شم   ف  %21- إل  22%

 علددد  اللهنيددد   الم  هددد  ال،احيددد  اإل ا   إلددد    إلضددد ف  لللنميددد  الددد  ن  المخ ددد   ي كدددز    
 ملجدد   ل دد  ن  نظدد     يدد  عدد   كدد ل  ال،احيدد ،  الل   نيدد   الج يدد   المؤسسدد   مدد  مجم عدد 

   يددد  عددد  األ اضددد  اسلصدددا  الز اعيددد ، األنظمددد  لح يددد  لك يدددف،) المشددد  يع لن،يددد   يدددل 
"  FNRDA " ال،احيدد   اللنميدد  للضدد   الدد  ن  الصددن   ) صددن  ي   دد ف مدد   دد ع ( االمليدد ز

 "( FMNC"  االملي ز   ي  ع  األ اض  اسلصا   صن   

   يدد  عدد  ل زيزهدد  يددل  سدد   الخ صدد ، ال  لدد  ألمددا  الل   دد  األ اضدد  علدد  المح فظدد     
   هدد  لل  لدد  ملدد  سددل ه  األ اضدد  هدد   أ  ال لدد  مددع لله دد  ، االقلصدد   لمه   دد  مائدد  قدد ن ن  نظدد  
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 الدد   1111 مدد   شدد   فدد  الدد ال  اجلمدد   خددا  عندده الم لدد  الجم   يدد   ئددي  السددي  لهدد ا 

 .علي    المح فظ  ال  ي ي  الم ا   ل مي   ه ف يلم ش 

 أ  حيددد   النج عددد ، ال هلنددد  لم ددد    مل   هددد  ال ددد ام  ل ددد   االقلصددد    اللسددديي   سددد ئ  إ     
 .الس   في   يلحك  ال،احي   الم خ ا  لسلع  الل   ال  األس   

 الم نيدد ، المنظمدد  ) اللم يليدد  ال ي كدد  ع دد  ال،احيدد  الم ندد  فدد   المؤسسدد ل ، النظدد   هدد ا فدد      
  لن،يددد  إعددد ا  فددد  لل  لددد  الم،ضددد  الشددد ي  ل هددد ( ال،احيددد   ال ددد ف االجلمددد عيي ، الشددد ك  
 . ال،احي  لللنمي  ال  ن  المخ  

 الفالحية للتنمية استراتيجية عناصر: الثاني الفرع

 :محددددد     ا   ح   ال،اح    له    الخ ص  اإلسل اليجي  عن ص  ل لي  يمك     

 لحهيدد  أ  االقلصدد  ي  الم    يدد  إ دد   فدد  ال  ئليدد  المسددل م   ل قيدد  فدد  األ   المحدد   يلم دد     
 م سدددع إنلددد   إلعددد     ال يكليددد  الم  يددد  الشددد    لددد في  اإلسدددل اليجي  هددد    لحددد   . فددد ئ 

. مندده لحدد  أ  نشدد     ل دد ي      لحدد   اللدد   الخ  جيدد  ال اخليدد  ال  امدد   م  لجدد  للمسددل م ا 
 .المسل م ا  م  الن   ه ا ل ع  إ  ال م مي   السل    ال  ل  عل   يج 

 المسدد ح   علدد  لهدد   اللدد  المك ،دد  اإلنل جيدد   ا  الز اعدد   ل دد ي  فدد  ال دد ن  المحدد   يلم دد    
 اإلنلدد   إ دد   فدد  المن فسدد  ع امدد  لدد في  يجدد  كمدد . االسددلي ا  محدد  لحدد  أ  يمكدد   اللدد  الك دد  
 .المحل 

 الم يشدد  ال دد  ع علدد  المح فظدد  فدد  ال،احدد  اسددلم ا  ضدد     فدد  فيلم دد  ال  لدد  المحدد   أمدد    
 .اإلنل جي  مه يي  مع للم ش  أشك   نح  ال،اح  لل  ي  ال ق  ن،  ف   الس   لله   

   يلدد   لمدد   سددي ه  اندده  مدد  اله دد   اسددله ا  علدد    لح،دد ظ لسددم  االنله ليدد  الم حلدد  هدد   إ      
 ال هدد   يخددص فيمدد  سدديم  ال الضدد   ي  اللنظددي  إعدد    عمليدد    ا  السددك   مدد   اسدد   ل،ئدد  ملجدد 
 .اللكيف عل  المحلي  اله  ا  لج  ز يمكن   ال

  جدد   عليدده الز اعدد  اله دد   فدد  الم دد         ضدد ف عدد  أيضدد  ال،احدد  مشدد ك   لددنج      
 لهدد   أ  لل  لدد  يمكدد   هندد   كدد    مدد  اله دد   إلخدد ا  الج ندد  هدد ا ل دد ي  اجدد  مدد  ال مدد 
 : ئيسييددد  مح  ي  ف  ال    ه ا  يلم  . كمنظ  الك م      ه 

ــل      ــور يتمث  مصدد ل  علدد  ح، ظدد   المسددل م  األ   م لدد   ددي  ال اقدد  لهنددي  فدد  :األول المح
 .  كمله المجلمع مص ل   ك ا ال  في 

 الز اعيدد  المح صددي  للحسددي  الازمدد  ال سدد ئ  لدد في  ضدد     فدد  يلم دد  :الثــاني المحــور     
  لدد في  ال لمدد  لل حدد  ج دد ز إنشدد   يل لدد  مدد   هدد ا اإلنلدد  ، لهنيدد    دد نجع األ يدد ف  لز يدد 
 اللحسددين   ميدد اني  لجسدد  اللدد  النم  جيدد  المددزا   أهميدد  ل دد ز هندد   مدد  اللجدد   ، لل  يدد  ميدد ا 
 (1) .ال،احي  المسل م ا  لسيي  أس لي  يخص  فيم  المح صي  يخص فيم  الممكن 
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 الفالحية للتنمية الوطني المخطط ومناهج طرق: الثالث الفرع

 مجم عددد  هندد   فددد   ،1111 ج يليدد  29 فدد  المدددؤ   111المنشدد   فددد      مدد  حسدد  

 لسددي ( ل ليمدد   قدد ا ا ، مهدد ا ا ، م اسددي ،) أخدد   نصدد ص ل افه دد   اللدد ا ي  المندد ه  مدد 
 االمليدد ز   يدد  عدد  األ اضدد  اسلصددا   صددن    ال،احيدد ،  اللنميدد  للضدد   الدد  ن  الصددن   
 الدد  ن    ل  ندد م  المل لهدد  اله اعدد   أيضدد   الن  ليدد  الحي انيدد  الصددح  حم يدد  ل دد ي   صددن   
 مدد  ع دد  ال،احيدد  اللنميدد    ندد م  للن،يدد  إليدده ال جدد   يددل  الدد   اإل دد   لم دد   دد ل   هدد  لللشددجي ،
 :يلددددددد 

 فروعها مختلف في واإلنتاجية الوطني اإلنتاج تطوير دعم: أوال

 النم  جيدد  المددزا   ل ظيددف يددل  الدد  ن  اإلنلدد     عدد  ال  ائيدد  ال،دد ل    لهلدديص إ دد   فدد  
 كمدد  ال  ا يدد  المدد ا   علدد   المح فظدد ... ( شددلا   دد   ،) ال،احيدد  المدد خا  للك يددف ك حدد ا 

 المزايدد   ا  للمنلجدد   خ صدد  عن يدد  لدد ل  كمدد  اللهنيدد    نشدد  لللجدد     حدد ا  سلصدد   أن دد 
 . لص ي  مح  لك   أ  يمك  الل  الل،صيلي 

 اإلنتاج أنظمة تكييف: ثانيا

 ال،احددي  مشدد  ك   علدد   مائدد  خدد ص   عدد  نظدد   علدد  لن،يدد   فدد  ي لمدد  ال  ندد م  هدد ا 
  عمدد  يهدد   ك ندده فدد  ميزاندده النظدد   هدد ا  يسددلم  األس سدديي ، االقلصدد  يي  المل دد ملي    عل دد  ه 
 آنيدد  مدد اخي   ا  نشدد     إيجدد   فدد  المسدد ع  ) لل،احددي  مدد اخي   لدد مي  لسددم  ألنشدد   م  شدد 

   ندد م  إلنجدد ز  الملل ليدد  من دد  الظ فيدد  الن جمدد  الخسدد ئ  ل  يدد  اجدد  مدد  المل سدد  المدد   علدد  أ 
   حدد ل   مجمل دد  فدد  ال،احيدد  المسددل م   االعل دد     ددي   ي خدد (. الز اعيدد  األنظمدد  لح يدد  إعدد   
 .ن،سه المنل   لسل  ف الل  ال،    ل  ي  ل  ن م  خاف

 االمتياز طريق عن األراضي استصالح: ثالثا

 فدد  اإلنجدد زا   ليدد    فددع   دد ف المشدد  ع    لن،يدد  المصدد  ق  نظدد   علدد  ل دد يا  إ خدد    دد    
  محددد فظ  ال،احيددد  المصددد ل   مددد  ا  الددد ال  م  شددد      يهددد  لشددد   الل ددد يا  هددد   الميددد ا ،
 . المش  يع  مل     لنشي  عملي  ف  ال     

 للتشجير الوطني البرنامج: رابعا

 المنحدد    األحدد ا  علدد   المح فظدد  الدد ا   شدد   ال،لددي  غ  دد   لشددكي  إعدد    إلدد    إلضدد ف     
 المهيددد  لللشدددجي  األ ل يددد   إع ددد   ل جي  ددد  إعددد    لددد  قددد  ال  نددد م  هددد ا أهددد اف فددد   للسددد   

.. ال،سددل  الكدد ز، اللدد ز، اللددي ، الزيلدد  ،) المائمدد  الم مدد   األشددج   أصددن ف ع دد   االقلصدد   
 المندد    اسددل ا  خددا  مدد  لل،احددي   ائمدد  مدد اخي   ضددم   للل  دد  ملج نسدد  حم يدد  اجدد  مدد ( 

 .ش   من ص  ل في   ك ا. ال   ي 

 بالجنوب األراضي استصالح: خامسا

    للدد ل  لن،يدد  ،   دد   شدد    حيدد  مدد  أ  األهدد اف حيدد  مدد  ال  ندد م  هدد ا ل جيدده إعدد    لدد     
 أمددد . ال،احيددد  االمليددد زا    نددد م  إ ددد   فددد  سدددلل  ال احددد   حددد   األ اضددد  اسلصدددا  فددد  

 فإن دد  ك دد    لهنيدد   م  يدد   سدد ئ  لل لدد  اللدد  المؤسسدد لي  ال،احدد  أ  الك دد   االسلصدداح  
 . األجن ي  ال  ني  لاسل م  ا  لخلص
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 المندد    فدد  ال،احدد  لنميدد  مح فظدد   دد ف مدد  المن،دد   الخ صدد  ال دد ام  فدد   أخدد   ج دد   مدد     
 مدددع  من جيددد  لك مليددد     يهددد  سلل اصددد  السددد    لل ددد ي  السددد مي   المح فظددد  الصدددح ا ي 

 .اله      ام  مخللف

 الفالحية للتنمية الوطني المخطط ظل في الفالحي القطاع تمويل: الثاني المطلب

 الج  يدد ،  صددن  يهه ال،احدد  للل دد    الدد  ن  الصددن      ايدد  فدد  اللم يدد    مليدد  لك،دد  لهدد      
 الم دد    كدد ا للدد ع  ال  لدد  لخصصدد   اللدد  الصددن  ي   لسدديي  ليهدد   ال ي،يدد   اللنميدد  ال،احدد   ندد   دد 

 .ال،احي   الل مين     له    المل له 

 (FNRDA) الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق: األول الفرع

 ل دد ي  إ دد   فدد  المسددل م ا   عدد  إلدد  ي مدد   هدد  1111 لسددن  الم ليدد  قدد ن    م جدد  أنشدد     

 لل يدددد  حيدددد  لل  لدددد ، األ ل يدددد   ا  النشدددد      لم يدددد  ال،احددددي  مدددد اخي   حم يدددد  ال،دددد   
 إلدد  %21 مدد  ال،احيدد   اللنميدد  للضدد   الدد  ن  الصددن     دد ف مدد  المه مدد  الم ليدد  المسدد ع ا 

 الخ صدد  للمدد ا   كمسدد ع   ل ل دد  ف دد  ال مليدد     ي دد  حسدد   هدد ا االسددل م   قيمدد  مدد  11%

 .للمزا عي 

 (FMVTC) االمتياز طريق عن االستصالح صندوق: الثاني الفرع

 شدد ك  ع دد  أعم لدده لنشددي  إلدد  ي دد ف 2669 لسددن  الم ليدد  قدد ن    م جدد  أنشدد  الصددن    هدد ا   

 اسلصدددا    نددد م  ل  يددد   لددد عي  يهددد    هددد (. ال،احيددد  لامليددد زا  ال  مددد )   سددد   م   فددد 
 .حي يدددد   م اكز ش   من ص   خل  المسل ل  الز اعي  المس ح   ل سيع    ف األ اض 

 الفالحي للتعاون الوطني الصندوق: الثالث الفرع

 ال ي،يددد  لللنميددد  الددد  ن  المخ ددد  مددد  للمسدددل،ي ي  اللسددد يا  لددد في  الصدددن    م ددد   مددد     
 لل،احدددي  يمنح ددد  اللددد   الهددد    ج ددد ، مددد   ال،احددد  االقلصددد    اللددد مي  فددد   الملم لددد 
  مدد  أخدد  ، ج دد  مدد  BADR ال ي،يدد   اللنميدد  ال،احدد   ندد   دد ف مدد  الممن حدد   الهدد   

 عددد   ين  ددد   ددده المل لهددد   االسدددل م  ا  ال،احدد  لل مددد  االقلصددد    لل  ددد  االعل ددد   إعددد    اجدد 
 مدد  كمسدد هم   لكدد  ال،احيدد  اللنميدد    ندد م  للم يدد  ال حيدد  المدد    ال م ميدد  األمدد ا  اعل دد  

  المل ددد ملي  ال،احدددي   ددد ف مددد   ددد ل   ال اجددد  الددد ال  اللم يددد  لج ددد   ال م ميددد  السدددل   
 (2). الم نيي  االقلص  يي 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 16، املرجع السابق، ص سه  لوطاية يف إطار سياسة الدعم الفهلحياسرتاتيجية التنمية الفهلحية لوالية بسكرة آفاق وتطوير لني دهينة، و ماجد  (2)
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 :األول الفصل خالصة

 أمددد   صدد     ه ندد  سدددل ه  الجزائدد  فدد  ال،احيددد  اللنميدد  أ  ي دد   ف نددده كخاصدد   عم مدد       
 ال ي  ق ا يدد   المم  سدد    الهدد اني  الم اسددي  ع دد  للحهيه دد  االسددلها  مندد  ال  يدد   المحدد  ال 

 االعل دد   إعدد    حدد   للمحدد    اللدد    له دد   لددن   أ  يمكدد  اللدد  ال  امدد  ل، دد      لحدد   اللدد 
 علدد   لدد    دد  ال،احدد  ال لدد    ل زيددع  لنظددي  ال،احدد ، فدد  الشدد     إ مدد   الز اعدد ، لل مدد 
 . ال،احي  ال،اح  لحم ي    عي  إج ا ا  الخ       المس  ا  ال    أس  

 هدد ا عدد ف حيدد  االسددلها  مندد  ال،احدد  لله دد     ل دد  أهميدد  الجزائدد  أ لدد  فهدد  سدد   ممدد       
 هيكلدد  إعدد     دد  الز اعيدد  ال دد    إلدد  الدد ال  اللسدديي  فمدد   دده للن دد   إصدداح   عدد   اله دد  
 الدد  ن   ال  ندد م  ،2661 إصدداح   أخيدد  فدد  ال،احيدد  المسددل م ا  إلدد   دد  ال،احدد  اله دد  

 اله دد     دد ا الجزائدد  اهلمدد   علدد  يدد   فإنمدد  شدد   علدد     إ   هدد ا 1111 لسددن  ال،احيدد  لللنميدد 

 اللنمدد   المجدد   فدد  أس سددي     ا  يل دد  الدد  ن ، االقلصدد   فدد  ك يدد   أهميدد   ا لك ندده الحيدد  
 .األخ   لله  ع    مز   ال ال  لاكل،   محه  كه   

 .ال  ني  اإلسل م  ا  ضم  م ل    مك ن  ال  ل  له خصص  حي     

 



 

 

 :ثــــانيال الفصل

مكانة القــطاع الفـالحي في 

 اإلقتصــاد الوطـــني
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 :تمهيد

 االقتصةةةة   البيةةةة  فةةة  تقةةة   أو تطةةةو  مةةة  ح وثةةة  يمكةةة  مةةة  هةةة  االقتصةةةة ي  التنميةةة      
 اكبةة  قةة    لةة  الفةة   حصةةو  إلةة  التطةةو  هةة ا يةةي   بحيةة  المجتمعةةة  مةة  لمجتمةة  واالجتمةةة  

 مةة  الع يةة  إحةة ا  شةةةن ة مةة   مليةة  االقتصةةة ي  فةلتنميةة  واالجتمة يةة  االقتصةةة ي  ال فةهيةة  مةة 
 فةة  زيةةة   خالل ةةة مةة  تحقةة  والتةة . االقتصةةة   وال يكةة  البيةةة  فةة  والجوه يةة  الج  يةة  التغيةة ا 
 االهتمةةة  ضةة و    لةة  ييكةة  مةةة وهةة ا الةةزم   مةة ا   لةة  الحقيقةة  الخةة  مةة  الفةة   نصةةي  مسةةتو 
 األحيةةة  معظةة  فةة  للتنميةة  المتةحةة  الوحيةة   الب ايةة  نقطةة  يعتبةة  ألنةة  وتنميتةة  الز ا ةة  قطةةة  بتطةةو 
 االقتصةةة ي  فةلتنميةة .الطبيعيةة  للثةةو ا  مصةةة   وهبت ةةة التةة  الةة و  بعةة  حةةةال  بةسةةتثنة  و لةة 
 كةةال فةة  التقةة   بسةة    يتميةةز أخةة  مجتمةة  إلةة  متخلةة  ز ا ةة  مجتمةة  تحويةة   مليةة  إال هةة  مةةة

 .والصنة   الز ا   المجةلي 

 واألهميةة  القيمةة  فةة  غةيةة  مسةةة  ا  تقةة   التةة  االقتصةةة ي  للتنميةة  يمكةة  مجةةةال   ةة   وهنةةة     
 :مبحثي  إل  وقسمنةه الفص  ه ا ف    ضنةه مة وه ا

 .الز ا ي  التنمي : األو  المبح 

 .الوطن  االقتصة  ف  الفالح  أهمي : الثةن  المبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 الزراعية التنمية: األول المبحث

 فةةة  الةةة ات  ولتواصةةة  االكتفةةةة  تحقيةةة  خةةةال  مةةة  تكةةةو  أ  يجةةة  الز ا يةةة  التنميةةة  إ       
 التةة  المشةةكل  لةة  أ . الخصةةو  وجةة   لةة  الز ا ةة  قطةةة  وفةة   ةمةة  بصةةف  ال يفيةة  المنةةةط 
  لةة  كةة  البطةلةة  مشةةكل  وزيةةة   الةة خو  توزيةة  فةة  المسةةةوا  و ةة   الفقةة  فجةةو  اتسةةة  إلةة  تةةي  
 ال يةة  منةةةط  فةة  لإلفةة ا  المعيشةة  مسةةتو  ت اجةة  بةة  االقتصةةة    الكسةةة  فةة  جةة و ه يجةة 

 االقتصةةة ي  التنميةة  فةة  الز ا ةة   و  أ  نجةة  التقلي يةة  النةحيةة  ومةة  الحضةة ي   بةلمنةةةط  مقة نةة 
 أ  تعقيةة ا أكثةة  أنشةةط  إلةة  الز ا ةة   النشةةةط مةة  و لةة  االقتصةةة   ال يكةة  فةة  تحةةو  إلةة  تحتةةة 
 الز ا ةة  أسةةعة  أ  حيةة . والخ ميةة  الصةةنة ي  األنشةةط  حيةة  والخةة مة  الصةةنة   مجتمةة  إلةة 

 هةةو التنميةة   مليةة  يقةةو  أ  يجةة  الةة   القطةةة  أ  كمةةة الصةةنة ي  السةةل  بأسةةعة  مقة نةة  منخفضةة 
 . االقتصة ي  التنمي  است اتيجي  تنفي  ف  ال ة  و و ه القةئ   لي  يطل  ال   الصنة   القطة 

 اإلسةةةت اتيجي  مةةة  جةةةز  الز ا ةةة  قطةةةة  أ  يةةة و  االقتصةةةة ي  التنميةةة  لنجةةةة  المييةةة ي  إ      
 .االقتصة   للتق   العةم 

 االقتصةةةة ي  التنميةةة   مليةةة  مةةة  أسةسةةة  جةةةز  التوظيةةة  وزيةةةة   الز ا يةةة  التنميةةة  تحقيةةة  إ     
 :التةليةةةة  الثالث  العنةص  تكةم   ل  ويتطل 

 فةةة  اإلنتةةةة  مسةةةتو  و فةةة  الح يثةةة  التكنولوجيةةةة وسةةةةئ  اسةةةتخ ا  خةةةال  مةةة  اإلنتةةةة  نمةةةو -
 .للفالحي  الصغي  المزا  

 الحضةة ي  التنميةة  اسةةت اتيجي  إتبةةة  مةة  المشةةت  الز ا ةة  اإلنتةةة   لةة  المحلةة  الطلةة  زيةةة   -
 .التوظي  زية    ل  تعتم  الت 

 والتةة  العمةة   وكثيفةة  ز ا يةة   وغيةة  متنو ةة  أنشةةطت ة وتكةةو  ال يفيةة  التنميةة   لةة  اال تمةةة  -
 (1) .مبةش  وغي  مبةش  بشك  سوا  الز ا   المجتم  وبي  بين ة المتبة   ال    تحق 

 التحةةو  بعمليةة  تقةةو  أ  يجةة  والتةة  الثةلةة  العةةةل   و  فةة  هةمةة  الز ا يةة  التنميةة  فةةة  ول ةة ا    
 السةةبي  ف ةةو والتصةةني  الصةةنة   والتحضةةي  الصةةنة   قطةةة  إلةة  التقلي يةة  الز ا ةة  قطةةة  مةة 
 .المجتم  لتنمي 

 الزراعية التنمية خصائص: األول المطلب

 وتحقيةةة  واالجتمة يةةة  االقتصةةةة ي  التنميةةة  النطةةةال  ال ئيسةةةي  القة ةةة   هةةة  الز ا يةةة  التنميةةة  إ 
 . ائ  نفط الز ا   أ  اال تبة  واضعي  الع ب  الوط   و  شعو  لكةف  ال فةهي 

 :يل  فيمة الز ا ي  التنمي  مزاية تح ي  ويمك 

 زيةةة   الوقةة  نفةةس فةة  تحقةة  ولكن ةةة الز ا يةة  للتنميةة  المطلوبةة  األمةةوا   يوس انخفةةة  -
 .الز ا   والعةم  الز ا ي  األ اض  إنتةجي  ف  كبي  

 التصةةني    مليةة  إلتمةةة  الةةالز  القةة   بةةنفس نسةةبية كبيةة  اجتمةةة    المةةة   أس إلةة  تحتةةة  ال -
 .االجتمة   المة   يوس م اف  م  التصني  بةحتيةجة  تقة   ال ولكن ة نسبية

 التنميةة  مةة  العةئةة  ظ ةةو  يتةةأخ  قةة  بينمةةة أ  منةة  والعةئةة  الز ا يةة  التنميةة  آثةةة  ظ ةةو  سةة    -
 الالزمةة  العمةلةة  وإ ةة ا  وتشةةغيل ة المصةةةن  إنشةةة  يسةةتلزم  الةة   للوقةة  نظةة ا الصةةنة ي  

 .ل ة

                                                           
 004-000      6002   ا  الم يخ  المملك  الع بي  السعو ي   التنمي  االقتصة ي ميش  تو ا وا    (1)
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 هةةةو كمةةةة والتقنيةةةي  المنظمةةةي  أو المةةةةه   العمةلةةة  نقةةة  مشةةةكل  الز ا يةةة  التنميةةة  تواجةةة  ال -
 .الصنة ي  التنمي  ف  الحة 

 سةةوا  والتقةليةة  والقةةي  العةةة ا  فةة  تغييةة  إلحةة ا  ضةة و ي  الز ا يةة  المجتمعةةة  تنميةة  إ      
 الز ا يةة  المجتمعةةة  فةة  ج يةة   وتقةليةة   ةةة ا  إ خةةة  يمكةة  بحيةة  اال خة يةة   أو االسةةت الكي 

 .ل ة معوق  وليس  للتنمي  مسة    تكو  الح يث 

 الز ا ةة  ميكنةة  تنميةة  الضةة و   مةة  سةةكةنية اكتظةظةةة تعةةةن  ال التةة  النةميةة  المجتمعةةة  فةة      
 .للصنة   المطلوب  العةمل  األي   م  جز ا لتح ي 

 فةة  ال يكليةة  التغيةة ا  بعةة  إحةة ا  ط يةة  و ةة  محليةة  بمةةوا  تةةت  مةةة غةلبةةة الز ا يةة  التنميةة     
 (1) .األجنب  المة   أس م  حةجةت ة نق  ث  وم  السةئ   الملكي  نظ 

 الزراعية التنمية معوقات: الثاني المطلب

 مشةةةك  إ  النةميةة   الةة و  بتنميةة  الم تمةةي  وخةصةة  االجتمةةة يي  االقتصةةة يي  مةة  الكثيةة  يةة  
 إلةة  أ   والز ا يةة   الصةةنة ي  العمةة  إنتةجيةة  نمةةو وتيةة   وتةة هو  اإلنتةةة  وقلةة  المواليةة  ا تفةةة 
 تلةةة  أ  فيةةة  الشةةة  وممةةةة (2)والصةةةنة   الز ا ةةة  اإلنتةةةة  زيةةةة   بةةةي  االتةةةزا  و ةةة   اإلخةةةال 
 واالسةةت ال  اإلنتةةة  بةةي  فجةةو  حةة و  إلةة  أ   ممةةة الغ ائيةة  الفجةةو   لةة  سةةلبة أثةة   المعوقةةة 
  ةةة  وبوجةة  لمةة فو ة  ميةةزا   لةة   بئةةة يمثةة  ممةةة االسةةتي ا  إلةة  النةميةة  الةة و  غةلبيةة  ولجةةو 
 :األث   ل  الز ا ي  التنمي  معوقة  تشتم 

 (3):يل  فيمة الطبيعي  المعوقة  أه  س   يمك : الطبيعية المعوقات: أوال

 الز ا يةة  األ اضةة  إنتةجيةة  تةة هو   لةة   لةة  واثةة  الز ا يةة  الت بةة  فةة  الملوحةة  نسةةب  ا تفةةة 
 .القمح والسيمة الحبو  محةصي  وخةص  اإلست اتيجي  المحةصي  ز ا   إمكةني  و   

 الت بةة  فةة  الملوحةة  نسةةب  زيةةة    لةة  سةةة   ممةةة الكنةسةةب  والةة   الصةة   نظةة  تةةواف   ةة   -
 .الز ا   ف  الح يث  األسس إتبة      جةن  إل  أخ  بع   ةمة الز ا ي 

 التع يةة   وامةة  إلةة  األمطةةة  ميةةةه  لةة  تعتمةة  والتةة  الموسةةمي  الز ا يةة  األ اضةة  تعةة   -
 .ز ا ت ة و    األ اض  ت   إل  المزا  ي  ولجو 

 .الز ا ي  األ اض  م  الكثي  ف  للز ا   الالزم  المع ني  العنةص  نق  -
 مةة   لةة   لةة  يت تةة  ومةةة %00 يقةةة   بمعةة   األمطةةة   لةة  الز ا يةة  المسةةةحة  ا تمةةة  -

 االنخفةةة  جةنةة  إلةة  اإلنتةةة  فةة  الح يثةة  األسةةةلي  اسةةتخ ا  إمكةنيةة  و ةة   اإلنتةجيةة  التقنيةةة 
 الع بيةة   الز ا يةة  ال قعةة  امتةة ا   لةة  كثيةة   مسةةةحة  فةة  األمطةةة  سةةقوط لمعةة ال  المسةةتم 
 احتيةجةةة  مةة  يتنةسةة  ال بمةةة الموسةةم  وتوزيع ةةة األمطةةة  سةةقوط انتظةةة   ةة    لةة  فضةةال

 .للميةه المز و   المحةصي 

 م ا ةة  يعتبةة  من ةةة كثيةة ا أ  إال الطبيعةة   الم ا ةة  مةة  واسةةع  مسةةةحة  تةةواف  مةة  بةةةل غ    
 تةةأثي ا يةةيث  ممةةة سةةنوية مليمتةة  400 مةة  اقةة  في ةةة األمطةةة  سةةقوط معةة ال  أ  حيةة  صةةح اوي  

                                                           
 101    1991  منشأ  المعة    مص   قضي  األم  الغ ائ  ف  مص  ة   محم  خليف  غةن    (1)

 68    1991   يوا  المطبو ة  الجةمعي   الجزائ   االتجةهة  الز ا ي  و وائ  التنمي  ال يفي  ف  البل ا  النةمي مب و  مق     (2)

 68الم ج  السةب     مب و  مق      (1)
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 وتع يةة  الجةةةئ   ال  ةة  مشةةكل   لةة   ةةالو  الز ا يةة  الحيوانةةة  مةة  الم ا ةة  حمولةة   لةة  بةلغةةة
 .الز ا ي  للت ب  الطبيع  الغطة 

 :منها ونذكر التكنولوجيا المعمقات :ثانيا

 المتعلقةة  وخةصةة  المختلفةة  المنةةةط  مةة  يتنةسةة  بمةةة البةة و  مةة  الجيةة   األصةةنة  تةةواف   ةة   -
 .القمح ف  كةلص أ لألم ا  المقةوم  أو األمطة  مع ال  بةنخفة 

 مكونةةة  مةة  العظمةة  الغةلبيةة  تمثةة  والتةة  الز ا يةة  الحيوانةةة  مةة  المحليةة  السةةالال  تةة هو  -
 :مث  الحيواني  الث و 

 .النفو  مع ال  ا تفة  -
 .الخصوب  مع ال  انخفة  -
 .والجنس  العم   الت كي  حي  م  سوا  القطعة  بي  االتزا      -
 .الز ا ي  العملية  معظ  ف  واألسم   المبي ا  م  الح يث  اإلنتة  وسةئ  استخ ا      -
 التكلفةة  ا تفةةة   ليةة  ت تةة  ممةةة الحضةة  إلةة  ال يةة  مةة  الز ا يةة  العةملةة  القةةو  هجةة   -

 .الز ا ي 
  لةة   لةة  واثة ( النةةو  أو الكة ) حيةة  مة  سةةوا  واإل ا يةة  الفنية  الكةةوا   فة  الواضةةح الةنق  -

 .الز ا ي  التنمي 
 .للمزا  ي  التمويلي  الق    وانخفة  الز ا ي  الحيةزا  وصغ  تفت  -
 .المزا  ي   خو  مستوية  وت هو  الز ا ي  الموا  استخ ا  سوا  -
  لةة   لةة  ت تةة  ممةةة الز ا يةة  المةةوا  اسةةتخ ا  وسةةوا  الز ا ةة  فةة  التقليةة   الةةنمط سةةية   -

 .المزا  ي  م خو  ف  واضح ت هو 

 :والمؤسسية التنظيمية المعوقات: ثالثا

 السةةةع ي  والسيةسةةةة  المز  يةةة  بةألسةةةعة  المتعلقةةة  المشةةةةك  التنظيميةةة  المعوقةةةة  وتشةةةم    
 المز  يةةة  األسةةةعة  تتحةةة   أ  فيجةةة  المز  يةةة  واإل ا   الحيةةةةز  والنظةةةة . الز ا ةةة  والتسةةةوي 

 وتكةةو   خةةول   زيةةة    لةة  تسةةة   مجزيةة  أسةةعة   لةة  الحصةةو   لةة  المةةزا  ي  يشةةج  بمةةة
 بةةي  الكةمةة  التنةسةة   ةة   أ  جةنةة  إلةة  الز ا ةة  فةة  الح يثةة  الوسةةةئ  السةةتخ ا  مسةةة  ا  ةةةمال

 مةة  الكثيةة   ليةة  ت تةة  الةة   الز ا ةة  القطةةة  تنظةةي   لةة  المسةةيو  اإل ا   الج ةةةز مكونةةة 
 إطة هةةة فةة  يعمةة  التةة  اإل ا يةة  المكونةةة  مةة  مكةةو  لكةة  والسيةسةةة  األهةة ا  بةةي  التضةةة  

 .المطلو  الفن  أو الكم  المستو  إل  قيةسة واإل ا ي  الفني  الكوا   ضع   ل   الو 

 :المالية المعوقات: رابعا

 االسةةةتثمة ا  انخفةةةة  فةةة  والمتمثلةةة  المةليةةة  المعوقةةةة  الز ا ةةة  اإلنتةةةة  معوقةةةة  أهةةة  مةةة    
 .األخ   االقتصة ي  القطة ة  ف  نظي ت ة إل  قيةسة الز ا   القطة  إل  الموج  

 : والتنفيذ التخطيط بين التنسيق عدم: خامسا

 القطة يةة  السيةسةةة  مةة  تتشةةةب  التةة  الز ا يةة  السيةسةةة   لةة  الز ا ةة  قطةةة  أ ا  يتوقةة     
 واألجةةو  الةة خ  والسيةسةةة  واإلنمةئيةة  والنق يةة  والمةليةة  الضةة يبي  كةلسيةسةةة  األخةة   والقوميةة 
 سيةسةة  وبةةي  بين ةةة الكةمةة  التنةسةة  تحقيةة   و  وضةةع ة يةةت  مةةة غةلبةةة والتةة  الخة جيةة  والتجةةة  
 والحكومةة  والعةةة  والتعةةةون  الخةصةة  القطة ةةة  كةة  ا وا  بةةي  التةةواز   ةة    ةة  فضةةال ز ا يةة  
 .الز ا ي  التنمي  ه   تحقي  ف  العة  األ مة  وقطة 
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 األجةةو  مسةةتو  تمةشةة   ةة   فةة  والقوميةة  القطة يةة  السيةسةةة  بةةي  التنسةةي  مالمةةح تتمثةة  كمةةة   
 تلةة   جةةز مةة   نةة  يةةنج  قةة  مةةة ومةة  التضةةخ  معةة ال  مةة  والعةةة  الحكةةوم  القطةةة    خةصةة 
 .والصح  والتعلي  والملبس الغ ا  م  األسةسي  احتيةجةت ة توفي     الفئة 

 الغةةة ا  وتةةةوفي  للمنتجةةةي  المجةةةز  السةةةع  تحقيةةة  سيةسةةةت  بةةةي  التعةةةة   إلةةة  بةإلضةةةةف     
 أهةة  مةة  يعتبةة  حيةة  العةمةة   الموازنةة   لةة  الةة    أ بةةة  مةة  الحةة  إطةةة  فةة  للمسةةت لكي  الةة خي 
 ت تيةة  مةة  جةنةة  مةة  التسةةويقي  االقتصةةة ي  الكفةةة    فةة   لةة  العمةة  تعةةة    لةة  إزالةة  وسةةةئ 

 سيةسةة  بةةي  التعةةة   وكةة ا أخةة  جةنةة  مةة  المسةةت ل  مسةةتو   لةة  الفقةة  مةة  والحةة  االسةةت ال 
 بعةة  وإنتةةة  لمسةةةح  التخطةةيط وسيةسةة  السةةو  آليةةة  فةة  ال ولةة  تةة خ  و ةة   األسةةعة  تح يةة 

 (1) .ومتزاي   مستق   بصو   اإلست اتيجي  المحةصي 

 الوطني االقتصاد في الفالحة أهمية: الثاني المبحث

 مسةةتقبال حولةة  ت كةةز أ  ينبغةة  حيةة  الةةوطن   االقتصةةة  فةة  اسةةت اتيجية قطة ةةة الفالحةة  تعتبةة     
 .االقتصة ي  الكفة   تحقي  إل   ةم  بصف  ت    الت  التنموي  السيةسة  ك 

 فةةة  االجتمة يةة  والع الةة  والبشةةة ي  وال أسةةمةلي  الز ا يةة  المةةةوا  واسةةتخ ا  تخصةةي  فةة       
 تحقيةة  إطةةة  فةة  القةةوم  بةالقتصةةة  القطة ةةة  مةة  وغي هةةة الز ا ةة  بةةي  القةةوم  الةة خ  توزيةة 
 .المتواصل  التنمي 

 الغذائي األمن تحقيق الفالحي القطاع مساهمة: األول المطلب

 أ ا  مةة  األم يكيةة  المتحةة   الواليةةة  تمتلك ةةة التةة  المةليةة  والقةة    الغةة ا  تحةةو  ظةةةه   تولةة     
 واالقتصةةة ي  السيةسةةي  العالقةةة  فةة  وتحكةة  وتوجيةة  ضةةغط سةةال  إلةة  الفقيةة   الةة و  لمسةةة   
 الةة و  جةنةة  مةة  البت ولةة  السةةال  اسةةتخ ا  بسةةب  4793 أكتةةوب  حةة    قةة  القةئمةة   ال وليةة 

 كسةةةال  تسةةةتخ   أصةةةبح  الز ا يةةة  المحةصةةةي  أ  االقتصةةةة ي  ال  اسةةةة  أكةةة   وقةةة . الع بةةة 
 (6.)البت ول  للسال  مضة   كأ ا  الكب    ال و  أي   ف  سيةس 

 سةةيئ  نتةةةئ  إلةة  يةةي   الغةة ا  فةةنق  الفيزيولوجيةة   النةحيةة  هنةةة  السيةسةة  الجةنةة   ةة  وفضةةال
 والجسةةمي   العقليةة  قةةواه  تةة هو  وإلةة  الةةتعل   لةة  قةة  ت   فيضةةع  السةة  وصةةغة  األطفةةة  لةة  
 فجةئيةة   اجتمة يةة  انفجةةة ا  إلةة  الحةةة  بطبيعةة  يةةي   الةة   لل يجةةة   فويةةة اسةةتع ا ا يخلةة  مثلمةةة
 مشةةكلت  تفةةةق  حةلةة  فةة  ح يةة  وال  يمق اطيةة  وال إنسةةةني  وال ك امةة  توجةة  ال أخةة   بعبةةة   أو

 (3) « الفق  م  أوج  بسوط  بة ه هللا ض   مة»  مأثو  قو  وهنة  والتغ ي   الغ ا  نق 

 أ  مةة  بةةةل غ  العةةةلم  الغةة ا  أزمةة  لتفةةةق  الحقيقةة  السةةب   ةة  تسةةةي  الةة ه  فةة  يثةةو  وقةة » 
 « الز ا   الطةب  اقتصة يةت ة  ل  يغل  من ة تعةن  الت  ال و  معظ 

 وخةصةة  المختلفةة  ومنظمةت ةةة الع بيةة  الةة و  جةمعةة  ب ةةة قةمةة  التةة  االقتصةةة ي  لل  اسةةة  وفقةةة
 الغةة ا  مشةةكل  أبعةةة  بمع فةة  العةة    لكةة  خبةة   بيةة  بوصةةف ة الز ا يةة  للتنميةة  الع بيةة  المنظمةة 
 .المشكل  تل   ل  للتغل  العملي  والسيةسة  حلو  إل  التوص  وسب  ومعوقةت ة

                                                           

 412-411، مكتبة عني مشس، القاهرة، بدون سنة نشر، ص ص، اسرتاتيجية التنمية الفالحيةكمال محدي أبو اخلري،    (4)

 4، ص 4779، منشأة املعارف، مصر، سنة قضية األمن الغذائي يف مصرعادل حممد خليفة غامن،   (6)

 60، ص 6002، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، سنة تصاديةاملواد االقامحد فريد مصطفى،   (3)
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 :اآلت  ف  أسبةب ة وتتلخ 

 الخةصةة  السيةسةةة  فةة  تغييةة  أ  يجعةة  ممةةة الةة و  مةة  قليةة   ةة   فةة  الغ ائيةة  الصةةة  ا  ت كةةز»
 .العةلم  المستو   ل  للغ ا  االقتصة ي  األوضة  ف  فعة  أث   و ال و  بتل 

 .الز ا ي  لل قع  النسب  االنكمةش م  واضح بشك  العةلم  المخزو  حج  انخفة  -
 السةةل   لةة  الطلةة  زيةةة   إلةة  أ   ممةةة الثةلةة  العةةةل  بلةة ا  مةة  كثيةة  فةة  الةة خو  ا تفةةة  -

 (4) « الغ ائيةةةةة 

 اتسةةم  وقةة  الغةة ائ   الز ا ةة  اإلنتةةة  فةة  االقتصةةة ي  المةةوا   أهةة  المز و ةة  ال قعةة  تمثةة » 
 إلةةة   لةةة  أ   وقةةة  م تفعةةة   بمعةةة ال  السةةةكة   ةةة   يةةةز ا  بينمةةةة النسةةةب   بةلثبةةةة  ال قعةةة  هةةة ه

 نةحيةة  مةة  إنتةجيةة  مسةةتو  انخفةةة  وإلةة  نةحيةة  مةة  الز ا ةة  القطةةة  لةة   الفةةةئ  تنةةةق 
  و  تحةةو  والتةة  المالئمةة  غيةة  المنةخيةة  األخةة   العوامةة  مجمو ةة  إلةة  بةإلضةةةف  وهةة ا أخةة   
 بعةة  فةة  تةةي   وقةة  نةحيةة  مةة  الغ ائيةة  الز ا يةة  المحةصةةي  مةة  كثيةة  إنتةةة  فةة  التوسةة  إمكةنيةة 
 مةة  المع وضةة  الكميةةة  نقةة  ثةة  ومةة  الغ ائيةة  المحةصةةي  مةة  نسةةب  وضةةية  إتةةال  إلةة  الحةةةال 
 (6)  « أخ   نةحي  م  المحلي  األسوا  ف  الغ ائي  السل 

 طةقت ةةة قصةةو  هةةو الةة و  هةة ه فةة  الغةة ا  نقةة  مشةةكل  أسةةبة  أهةة  أ  القةةو  يمكةة  وكةة ل » 
 فةة  إنتةجيةة  فةة  والةةنق  الز ا ةة  القطةةة  نشةةةط تقلةة  مةة  خةصةة  بصةةف  النةجمةة  اإلنتةجيةة 
 النمةةو بسةةب  السةةل  هةة ه  لةة  اطلةة  تزايةة  بمعنةة  االسةةتيعةبي  طةقت ةةة فيةة  تتضةةخ  الةة   الوقةة 
 التةة  بةل  جةة  لالسةةتي ا  اتجةةةه   زيةةة    ليةة  ت تةة  ممةةة التنميةة  متطلبةةة  وتزايةة  السةة ي  السةةكةن 

 « الة و  ه ه م يوني  تفةق  إل  أ  

 : الع ب  الوط  ف  الغ ا  لمشكل  واالجتمة ي  والسيةسي  االقتصة ي  األبعة 

 الةةة و   لةةة  اال تمةةةة  فةةة  تةةةتلخ  الع بةةة  الةةةوط  فةةة  الغةةة ا  لمشةةةكل  االقتصةةةة ي  األبعةةةة  إ 
 المةة فو ة  ميةةزا   لةة  وخةصةة  كبيةة ا مةليةةة  بئةةة يمثةة  ممةةة الغةة ا  متطلبةةة  تةةوفي  فةة  األجنبيةة 
 التنميةة  فةة  معقولةة  معةة ال  تحقيةة  فةة  الع بةة  الةةوط   و  غةلبيةة  قةة     لةة  سةةلبية تةةأثي ا ويةةيث 

 فةة  الخةةة    لةة  اال تمةةة  أ  كمةةة خةةة   بوجةة  والز ا ةة   ةةة  بوجةة  واالجتمة يةة  االقتصةةة ي 
 .الع بي  لل و  والسيةسي  االقتصة ي  الق ا ا  ح ي   ل  قي ا يمث  الغ ائي  السل  توفي 

 إنتةةة  سيةسةة  فةة  الع بيةة  الةة و  تواجةة  فقةة  السيةسةةي  النةحيةة  مةة  المشةةكل  خطةةو   فتضةةح هنةةة ومةة 
 ح يةةة  فةةة  والتةةة خ  للتم يةةة  يسةةةتغ  وقةةة  الغةةة ا  بسةةةال  نفطيةةة  مةةةوا   مةةة  تملكةةة  مةةةة وتسةةةعي 
 مقةبةة  الةةنفط»  ق ا هةةة المتحةة   األمةة  أصةة    حينمةةة العةة ا  فةة  حةة   كمةةة الع بيةة  القةة ا ا 

 (3) « الغ ا 

  و  غةلبيةة  فةة  والضةة  ال يةة  قطةةة  بةةي  شةسةةع  اختالفةةة  حةة ث  فقةة  االجتمة يةة  النةحيةة  ومةة 
 المشةةةةك  مةةة  الع يةةة   لةةة   لةةة  وت تيةةة  الحضةةة  إلةةة  ال يةةة  هجةةة   نتيجةةة  الع بةةة  الةةةوط 

                                                           

 360، ص 6000منشاة املعارف، اإلسكندرية، سنة  اإلنتاج احليواين واألمن الغذائي يف الوطن العريب،عادل سيد امحد الرببري،   (4)

 79املرجع السابق، ص عادل حممد خليفة غامن،   (6)

 364مرجع سبق ذكره، ص امحد فريد مصطفى،   (3)
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 إلةة  تعةةو  الغةة ائ  امةة  مشةةكل  تفةةةق  فةة  ال ئيسةةي  األسةةبة  أ  والواقةة  واالجتمة يةة  االقتصةةة ي 
 (1.)واالجتمة ي  واالقتصة ي  الطبيعي  المعوقة  م  كثي 

  وامةة  الحةةة  بطبيعةة  هةة  حةة ت ة مةة  التخفيةة  أو الغ ائيةة  المشةةكل  حةة  فةة  الحةسةةم  والعوامةة 
 مةة  الز ا ةة  النشةةةط فةة  تقةة مة أكثةة  تكنولوجيةة  أو فنيةة  أسةةةلي  إتبةةة  كيفيةة  فةة  تتمثةة  قةة  فنيةة 
 .أخ   نةحي  م  الز ا ي  األ اض  ونو ي  مسةح  ف  التوس  ومحةول  نةحي 

 بمةةة القةةوم  االقتصةةة  مةة   لةة  ق  تةة  وزيةةة   الز ا ةة  القطةةة  كفةةة   زيةةة   يمكةة  ثةة  ومةة      
 والوفةةةة  نةحيةةة  مةةة  المحلةةة  لالسةةةت ال  تخصةةة  غ ائيةةة  ز ا يةةة  منتجةةةة  مةةة  إليةةة  يحتةةةة 

 سةة  بعةة  الفةةةئ  مةة  ممكةة  قةة   اكبةة  تحقيةة  يمكةة  ثةة  ومةة  أخةة    نةحيةة  مةة  التصةة ي  بةةأغ ا 
 حيةة  الحضةة    القطةةة  إلةة  وتحويلةة  ال يةة  لسةةكة  االسةةت الكي  االحتيةجةةة  مةة  األ نةة  الحةة 
 هةة ي  وتحقيةة  االقتصةةة ي   التنميةة  لتحقيةة  الةةالز  الصةةنة   التوسةة  لمقةبلةة  إليةة  الحةجةة  تزيةة 
 (2.)الز ا    ل  المز و  بةلضغط  لي  يطل . معة ال  في 

 التصدير في الفالحي القطاع مساهمة: الثاني المطلب

 هةة   يختةة  فسةةو  النسةةبي  الميةةز  بمبةة أ واألخةة  االقتصةةة   التحةة   سيةسةةة  مةة  تمةشةةية»      
 العةة   لتخفيةة  و لةة  الةةوا  ا  محةة  اإلحةةال   ةة  اكبةة    جةة  الز ا يةة  الصةةة  ا  ي جتشةة

 هةة ا تحقيةة  ويتطلةة  األجنبيةة   العمةةال  مةة  اكبةة  قةة   وتةةوفي  التجةةة   الميةةزا   لةة  المتزايةة 
 (3)  « وكيفة كمة الخة جي  األسوا  احتيةجة   ل  للتع   مكثف    اسة  إج ا  ال   

 غنةة  الجنةةو  يعتبةة  إ »  األوليةة  للمةةوا  مصةة    النةميةة  الةة و  أغلبيةة  أ  المعةة و  ومةة      
 فةةة  العةةةة  ومصةةةةن  صةةةنة ة  مةةة  %70 يوجةةة  الةةة   الوقةةة  ففةةة  الطبيعيةةة   وث واتةةة  بخةمةتةةة 

 فةةة  هةةة  المصةةةةن  هةةة ه تسةةةي  التةةة  المع نيةةة  والخةمةةةة  األوليةةة  المةةةوا  مةةة  %70 فةةةة  الشةةةمة 

 جميةة  مةة  %00 تشةةك  ف ةة  األوليةة   المةةوا  هةة ه  لةة  كليةةة ا تمةةة ا الجنةةو  ويعتمةة  الجنةةو  

 (4)  « ال ولي  التجة   ف  مسةهمت  م  %70و صة  ات 

 اقتصةةة ية  صةةةلح غيةة  فةة  يتج ةةة  وأسةةعة هة الخةةة  المةةوا  تلةة   لةة  الطلةة  كةةة  مةةة وإ ا»     
 وتنميت ةةة الصةةة  ا  تنويةة  فةة   و ا الز ا ةة  القطةةة  يلعةة  أ  الممكةة  مةة  فةنةة  النةميةة   الةة و 
 للتصةة ي  قةبةة  ز ا ةة  فةةةئ  تحقيةة  أمكةة  وإ ا. األجنبةة  النقةة  مةة  ال ولةة  حصةةيل  زيةةة   ثةة  ومةة 
 السةةةل  اسةةةتي ا  فةةة  المسةةةتخ   األجنبةةة  النقةةة  قيةةةو  مةةة  للتخفيةةة  ضةةة و   يعتبةةة   لةةة  فةةةة 

 التنميةة   جلةة  لةة ف  الالزمةة  الز ا يةة  والمحةةال  والمةة خال  الح يثةة  والتكنولوجيةةة االسةةتثمة ي 
 (1)  « الوطن  االقتصة  لصةلح الم فو ة  ميزا  تحسي  ف  أو

 

                                                           

 364، ص سابقمرجع  ، عادل سيد امحد الرببري  (1)

 79، ص  ، مرجع سابق عادل حممد غامن  (2)

 406، ص 4779، مكتبة عني مشس، القاهرة، سنة تنمية الزراعيةاسرتاتيجية الكمال محدي أبو اخلري،    (3)

 600، ص 4777، مصر اجلديدة، سنة 6، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طأزمة التنميةصبحي حممد قنوص،   (4)

 79مرجع سابق، ص ، عادل حممد خليفة غامن  (1)
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 :الالزمة واإلجراءات السياسات اتخاذ -1

 السيةسةةةة  مةةة  الع يةةة  بةتخةةةة  م هونةةةة أمةةة  الز ا يةةة  الصةةةة  ا  تشةةةجي  هةةة   تحقيةةة  يعةةة 
 الز ا يةة  الصةةة  ا  وتنويةة  زيةةة   تحقيةة  تطبيق ةةة خةةال  مةة  يمكةة  والتةة  التنفي يةة  واإلجةة ا ا 

ج »  شة   وي ل  اإل مة  أ  إ ل  اال ت ل  الك صو    ص ي   مح ح   ت ي       أو  وا   م   قل
 التقلبةةة  بسةةب  العنيفةة  لل ةةزا    ضةة  القةةوم   االقتصةةة   يجعةة   التصةة ي ي   المحةصةةي 
 وتوسةة  (4) « التصةة ي ي   المحةصةةي  تنويةة   لةة  الخطةة  تشةةم  أ  يجةة  لةة ل  العةلميةة   السةةع ي 
 مةة  العجةةز وخفةة  القوميةة  الصةةة  ا  إجمةةةل  فةة  مسةةةهمت ة زيةةة   يكفةة  بمةةة الخة جيةة  أسةةواق ة
 .القةةةةوم  التجة  الميزا 

 التصةةة ي  تسةةةت    التةةة  المتطةةةو   الز ا ةةةة  فةةة  التوسةةة  اآلليةةةة  تلةةة  مق مةةة  فةةة  ويةةةأت      
 السةةو  احتيةجةةة   ةة  الفةةةئ  الجةةز   لةة  التصةة ي  فةة  اال تمةةة  ينبغةة  وال األولةة  بةل  جةة 
 الخة جيةة  األسةةوا  احتيةجةةة  حةةو  المتطةةو  واإل شةةة  المعلومةةة  تةةوفي  يتطلةة  وهةة ا المحلةة  

 المعنيةةة   ةةةة الج مةةة  بةلتنسةةةي  التصةةة ي  إجةةة ا ا  تسةةةيي  مةةة  المطلوبةةة  الجةةةو   ومواصةةةفة 
 .والجمة   بةلتص ي 

 للقطةةة  المجةةة  وفةةتح العةلميةة   األسةةوا   لةة  حفةظةةة الجةةو   م اقبةة   لةة  ال ولةة   و  وقصةة     
 .اإلنتة  مستلزمة  واستي ا  التص ي  ف  اكب  ب و  ليسةه  الخة 

 :يأت  مة  ل  يتطل  وق 

 وتسةة ي  الز ا يةة  السةةل  مصةة    تشةةي  ط يةة   ةة  المقت حةة  التصةة ي ي  الصةةنة ة    ةة     
 تشةةي  مةة  الصةةة  ا    ةة  إجةة ا ا  مةة   لةة  وغيةة  المسةةتو    اإلنتةةة  مسةةتلزمة   لةة  حصةةول  
 للقيةةة  الخةةة  للقطةةة  التةبعةة  التصةة ي  وهيئةةة  البسةةتةني   الحةصةةال  ومصةة    منتجةة  اتخةةة 
 .الز ا ي  الحةصال  تص ي  ف  فعة  ب و 

 إنشةةة  ط يةة   ةة  ومحةة    واضةةح  أهةة ا   ا   الز ا يةة المنتجةةة  لتصةة ي  خطةة  وضةة     
 هةة ه فةة  الطلةة   لةة  للتعةة   الخة جيةة  األسةةوا    اسةة   لةة  تعتمةة  متطةةو   تصةة ي ي  صةةنة  
 وإنشةةةة  المنةفسةةة   والةةة و  وموا يةةة هة تسةةةتو  هة التةةة  السةةةل  ومواصةةةفة  وشةةة وط ة األسةةةوا 
 األسةةةوا  حةةةو  واإلحصةةةة ا  والبيةنةةةة  المعلومةةةة  نظةةة  و  ةةة  فعةةةة   تصةةة ي   تسةةةويق  نظةةة 

 نشةةط بةة و  الخة جيةة  الز ا يةة  التجة يةة  المكةتةة  قيةةة  ضةة و   مةة  وال وليةة  واإلقليميةة  المحليةة 
 بةة و  والقيةةة  والمصةة  ي  للمنتجةةي  المعلومةةة  وتةةوفي  األسةةوا  تلةة  طةقةةة   لةة  التعةة   فةة 
 (6.)الخة جي  واالحتيةجة  المحل  اإلنتة  بي  الوص  همز 

 ويعتبةة . » للبلةة  االقتصةةة   الكيةةة  لتةة  ي  قةةوم  هةة   انةة   لةة  التصةة ي  إلةة  النظةة  يمكةة  ومنةة 
 هةمةةةة مةةةو  ا تمثةةة  التةةة  الز ا يةةة   للصةةةة  ا  كمصةةة   الز ا ةةة  للقطةةةة  األسةسةةة  الةةة و 
 (3)  « أخ   قطة ة  لتنمي  االستثمة ا  تكوي  مصة   كأح  ث  وم  الصعب  للعمال 

                                                           

 420، ص 6000، بدون دار النشر، سنة اقتصاد زراعيحممود صادق العضيمي،   (4) 

 674-670، ص ص  سابق مرجعكمال محدي أبو اخلري،    (6) 

، منشورات جامعة عمر أسس دراسة اجلدوى للمشروعات االستثمارية الزراعيةعلي حممد خيضر، فيصل مفتاح شلوف، صاحل الصابر شعيب،  (3) 
 61، ص 4772البيضاء، سنة  املختار،
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 عمل مناصب توفير في الفالحي القطاع مساهمة: الثالث المطلب

 فةة  تصةة  العةةةل  فةة  النسةة  أ لةة  تعتبةة  الع بةة  الةةوط  فةة  السةةكةن  التزايةة  نسةةب  مشةةكل  تفةةةق 
 أم يكةةة فةة  %06و أف يقيةةة فةة  43% بينمةةة 45% حةةوال  والجزائةة  مصةة  مثةة  األقطةةة  بعةة 

 مةة  ومتكيةة   الئةة  بمسةةتو  للحيةةة   يفيةة  بيئةة  إقةمةة  البلةة ا  هةة ه لمثةة  يتسةةن  وحتةة . الجنوبيةة 
 المشةةة و ة  أهةةة  سةةةيظ  المعةكسةةة  ال جةةة   مشةةة و  فةةةة  الغةةة ائ   واإلنتةةةة  العمةةة  جةنةةة 

 مةة  العشةةوائي  ال جةة   مةة  النةميةة  الةة و  تعةنيةة  لمةةة وهةة ا تنفيةة هة يجةة  التةة  الم مةة  اإلسةةت اتيجي 
             أخةةةةة  وتشةةةةةي . األزمةةةةةة  مةةةةة  الع يةةةةة  بةةةةة وز إلةةةةة  أ   والتةةةةة  المةةةةة   إلةةةةة  األ يةةةةةة 

 يسةةك  الجزائةة  فةة  مةةثال األ يةةة  سةةكة  إلةة  الع بيةة  المةة   سةةكة  نسةةب  أ  ال وليةة  حصةةة ا اال
 مشةة و  ويتطلةة  نسةةم   مليةةو  46 حةةوال  أ  المةة   فةة  الجزائةة  سةةكة   ةة   مةة  %30 نسةةبت  مةةة

 (4) . والق   األ ية  إلحية  شخ  ماليي  0 نحو  و  "  المعكوس  ال ج  " 

 الةة و  فةة  السةةكة  مةة  كبيةة   نسةةب  أ »  ز ا ةة  اقتصةةة  الثةلةة  العةةةل  بلةة ا  اقتصةةة  أ  نعلةة  كمةةة

 مةةة  %10 أ  إلةةة  والز ا ةةة  األغ يةةة  منظمةةة  تق يةةة ا  وتشةةةي  الز ا ةةة   فةةة  يشةةةتغلو  النةميةةة 

 مةة  أكثةة  إلةة  لتصةة  النسةةب  هةة ه وزيةة  ب ةةة الم تبطةة  والنشةةةطة  بةلز ا ةة  يشةةتغلو  العةةةل  سةةكة 
 (6) « األف يقي  ال و  بع  ف  70%

 لب نةةةةم  االجتمة يةةة  األبعةةةة  واحةةة  الملحةةة   ال ةمةةة  القضةةةةية مةةة  البطةلةةة  قضةةةي  تعتبةةة  حيةةة 
 العةملةة   للقةةو  طةةة  ا قطة ةةة الصةةنة   قطةةة  فيةة  تعتبةة  الةة   الوقةة  وفةة  االقتصةةة    اإلصةةال 

 .منتج   م  ف   توفي   ل  مق  ت  إل  ت ج  الص   ه ا ف  الز ا   القطة  أهمي  فة 

 الز ا يةة   التنميةة  إلسةةت اتيجي   ئيسةة  ك ةة   منتجةة   مةة  فةة   إيجةةة  هةة   يةةأت  ثةة  ومةة 
 الز ا ةة  التوسةة  مجةةةال  مةة  كبيةة   أل ةة ا  المسةةتو ب  القطة ةةة  مةة  الز ا ةة  قطةةة  أ  خةصةة 
 للسةةةل  التسةةةوي  مجةةةةال  فةةة  وكةةة ل  الز ا ةةة   القطةةةة  أنشةةةط  مختلةةة  فةةة  واألفقةةة  ال أسةةة 

 (3)...والخة  والتعةون  العة  القطة ة  م  ك  ف  الز ا   اإلنتة  ومستلزمة 

 :البطةل  لمواج   المتبع  االست اتيجية  م  بع  ن ك  أ  ويمك 

 اسةةتثمة   لةة  الت كيةةز يةةت  أ  ينبغةة  السةةلبي  آثة هةةة وتجنةة  السةةكةني  الزيةةة   مواج ةة  فةة  -
 هةة ا يشةةم  حيةة  موا  هةةة واحةة  التنميةة  هةة   بة تبةةة ه ق  اتةة  وتنميةة  البشةة   العنصةة 
 وتحةة ي  تطةةوي  خةةال  مةة  ومعنويةةة وثقةفيةةة واجتمة يةةة فنيةةة البشةة ي  القةة  ا  تنميةة  االسةةتثمة 
 .واإل شة  والتوجي  والت  ي  التعلي  وميسسة  أنظم  فعةلي  وزية  

 أال  لةة  الم نيةة  كفةةة ت   ل فةة  الز ا ةة  القطةةة  فةة  للعةةةملي  المسةةتم  بةلتةة  ي  االهتمةةة  -
 هةةة ه تشةةةم  أ  ضةةة و   بةةة "  التنفي يةةة "  القة  يةةة  المسةةةتوية   لةةة  الب نةةةةم  هةةة ا يقتصةةة 
 فقةةةط الت كيةةةز يةةةت  أال و لةةة  القية يةةة  والمسةةةتوية  اإلشةةة افي  المسةةةتوية  الت  يبيةةة  البةةة ام 

 .االتجةهة  وتع ي  الم ة ا  اكتسة  أيضة تشم  ب  المعلومة  تحسي   ل 
 الم شةة ي  بةةي  الوصةة  حلقةة  ف ةة  ال يفيةة  المحليةة  القيةةة ا  وتنميةة  واختيةةة  بةكتشةةة  االهتمةةة  -

 المسةةتح ثة  بتبنةة   وي ةة  إقنةةة   لةة  غيةة ه  مةة  اقةة   وهةة  الةةز ا  وجم ةةو  الةةز ا يي 

                                                           

 603-604، ص ص  سابقمرجع صبحي حممد قنوص،   (4)

 77مرجع سابق، ص عادل حممد خليفة غامن،   (6)

 400ص ،   سابقمرجع ، كمال محدي أبو اخلري   (3)
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 تخطةةيط فةة  وبمشةةة كت   الةةز ا  بقيةة  مةة  طيبةة   القةةة  إقةمةة  يمكةة  وبمسةةة  ت   الز ا يةة  
 االسةةتق ا   نصةة  ويتحقةة  التعليميةة  فة ليت ةةة  وتةةز ا تكلفت ةةة تقةة  اإل شةةة ي  البةة ام  وتنفيةة 
 .الب ام  ل  ه

 العمةة  لعنصةة  المكثفةة  خةصةة  والمتوسةةط  الصةةغي   المشةة و ة  قيةةة  تشةةي  نحةةو االتجةةةه -
 بقةةة و  المةةة فو  المةةةة   أس ضةةةع  بتقةةة ي  المشةةة و ة  تلةةة  بتمويةةة  البنةةةو  تقةةةو  وا 

 والمتوسةةط  الصةةغي   المشةة و ة  تلةة  أ   لةة   ةةالو  التةةأجي   التمويةة  بط يقةة  أو ميسةة  
 النةمي  بةل و  اإل ا ي  المستوية  م  تتال  

 وتو يةةةة  الز ا يةةةة  الخةةةة مة  تقةةةة ي  فةةةة  المتخصصةةةة  الشةةةة كة  مةةةة  مجمو ةةةة  تأسةةةةيس -
 في ةةة المةةال  صةةغة  يسةة   أ  ويمكةة  وخة جيةةة محليةةة المحةصةةي  وتسةةوي  اإلنتةةة  مسةةتلزمة 
 .التنفي ي  ال ول  أج ز  وتسةن هة

 ال حتةة  العةملةة  لأليةة   المةةوف   غيةة  األسةةةلي   لةة  الز ا ةة  ميكنةة  تطبيةة  فةة  الت كيةةز -
 .البطةل  مشكل  تتفةق 

  لةة  ال يةة  سةةكة   ةة   نصةة  بة تبة هةةة التنميةة  ج ةةو  فةة  ال يفيةة  المةة أ  إ مةةة  ضةة و   -
 لصةةةلح ة التنميةة  ج ةةو  فةة  مشةةة كت ة بحيويةة  إ  اك ةةة مسةةتو   فةة  خةةال  مةة  و لةة  األقةة 

 للقيةةة  والم ةةة   واإلتجةةةه  الح فةة  تأهيل ةةة ثةة  المحلةة  ومجتمع ةةة أسةة ت ة ولصةةةلح الفةة   
 فةةة  المحليةةة  النسةةةةئي  القيةةةة ا  وتنميةةة  بةكتشةةةة  االهتمةةةة  وكةةة ل  التنميةةة   فةةة  بأ وا هةةةة
 (4.)المجتم 

 المجتمةةة  فئةةةة  أكثةةة  بة تبةةةة ه  ال يفةةة  بةلشةةةبة  الز ا ةةة  اإل شةةةة  أج ةةةز  اهتمةةةة  زيةةةة   -
 قةةي  بعةة  في ةةة يثبةة  لةة   م يةة  م حلةة  فةة  أن ةة  كمةةة لةة   والةةتحمس التغييةة  بةة لتق اسةةتع ا ا
 .وج ان   ف  المتوا ث  وأ  اف  وتقةلي ه المجتم 

 القةة    الةة يفيي  إكسةةة  أ نةة  كحةة  تتضةةم  بحيةة  الوظيفيةة  األميةة  محةةو بب نةةةم  االهتمةةة  -
 مةةة  الحةةة   لةةة  والعمةةة  الز ا يةةة  اإل شةةةة ي  والنشةةة ا  والمجةةةال  الصةةةح  قةةة ا    لةةة 
 بةلبيئةة  ال  اسةةي  المنةةةه  و بةةط األسةسةة  التعلةةي  إتمةةة  قبةة  المةة ا س مةة  األطفةةة  تسةة  
 فةة  العةملةة  الميسسةةة  جميةة  خةةال  مةة  أبنةةةئ   تعلةةي  بأهميةة  اآلبةةة  تو يةة   لةة  والعمةة 
 .ال ي 

 مةة  أ ةة ا  يةةوف  الةة   بةلشةةك  التعلةةي  بإصةةال  الطويةة  األمةة   لةة  البطةلةة  مشةةكل   ةةال  -
 .المطلوب  والتخصصة  والنو  الك  م  السو  احتيةجة  م  يتف  بمة الخ جي 

 الوطني الدخل تكوين في الفالحي القطاع مساهمة: الرابع المطلب

 من ةةة تعةةةن  قةة  التةة  السةةلبي  اآلثةةة  مةة  الع يةة  االقتصةةة   اإلصةةال  سيةسةةة  يواكةة  مةةة كثيةة ا    
 مةة  النةتجةة  المعةنةةة  فةة  تتمثةة  التةة  الةة خ  محةة و   فئةةة  خةصةة  القصةةي  المةة   فةة  الشةةعو 
 السةةل  أسةةعة  فةة  ا تفةةة  مةة  يصةةةحب ة ومةةة اإلنتةةة  ومسةةتلزمة  األسةسةةي  السةةل   لةة  الةة    إلغةةة 

 الةة   األمةة  العةةة  بةلقطةةة  المسةةتغل  العمةلةة  كةهةة   لةة  سةةتق  التةة  المعةنةةة  جةنةة  إلةة  والمنتجةةة 
 التنميةة  اسةةت اتيجي  تأخةة  أ  يجةة  الةة خ  توزيةة  فةة  االجتمة يةة  الع الةة  هةة   لتحقيةة  يتطلةة 
 لغيةة  القةةوم  الةة خ  توزيةة  إ ةةة   فةة  األو  السةةب  كةنةة  والتةة  السةةع ي  الحةةوافز تعةة ي  بأولويةة 
 ج ةةةز ط يةة   ةة  تفةة   كةنةة  التةة  المبةشةة   غيةة  الضةة ائ  خةةال  مةة  الز ا ةة  القطةةة  صةةةلح

 مةة  السةةوقي  قيمت ةةة  ةة  تقةة  سةةع ي  مسةةتوية   نةة  اإلسةةت اتيجي  المحةصةةي  بتسةةعي  األسةةعة 
 (4) .اإلجبة   التو ي  نظة  خال 

                                                           

 600-602ص ص  مرجع سابق ، كمال محدي أبو اخلري،    (4)
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 القطة ةةة   لةة  التوزيةة  يكةةو  فةةة  القةةوم   للةة خ  التوزيعيةة  الع الةة  هةة   تحقيةة  ويمكةة     
 القةةةوم   بةالقتصةةةة  المضةةةةف  قيمةةة  فةةة  قطةةةة  كةةة  مسةةةةهم  نسةةةب  تعكةةةس موضةةةو ي  بط يقةةة 
 القطة ةةة   مةة  وغي هةةة الز ا ةة  بةةي  القةةوم  الةة خ  توزيةة  فةة  التةةواز  مةة  اكبةة  قةة   وحةة و 

 أ  الشةة  الز ا يةة   المنتجةةة  مختلةة   منتجةة  بةةي  نفسةة  الز ا ةة  قطةةة   اخةة  توزيةة  وفةة  بةة 
 االجتمة يةة  فةألهةة ا  مسةةتقبال  الز ا يةة  التنميةة  إلسةةت اتيجي  األسةسةةي  األهةة ا  مةة  يعتبةة   لةة 
 االقتصةةة   إطةةة   فةة  تعةة ي  فقةةط لةةيس تحقيق ةةة ويسةةتلز  االقتصةةة ي   األهةة ا   ةة  أهميةة  تقةة  ال

 تسةةةه  التةة  السةةع ي  التشةةوهة  إلزالةة  السةةو  آليةةة  وأ مةةة  التح يةة  مةة  مزيةة  نحةةو وتوجي ةة 
 تشةةة يعي  تعةةة يال  أيضةةةة تسةةةتلز  وإنمةةةة أخةةة   حسةةةة   لةةة  فئةةة  لصةةةةلح الةةة خ  توزيةةة  فةةة 

 (1).ميسسي 

 سيةسةة  مةة  بةال تبةةةط الز ا ةة  القطةةة  مةة  المنةةت  القةةوم  الةة خ  وتوزيةة  أسةةس تغييةة  و بةة »    
 السيةسةةة  هةةة ه وج  يةةة  وشةةةمولي  لعمةةة  بةةة و ه يخضةةة  وهةةة ا واالجتمة يةةة   االقتصةةةة ي  ال ولةةة 
 أشةةكة  مختلةة  فةة  تغيي هةةة نجةة  التةة  القةةوم  الةة خ  توزيةة  إ ةةة    مليةة  فةة  أخةة  تغييةة  ليحقةة 

 يتسةةن  بحيةة  الز ا ةة   و مةةة  للفالحةةي  ال ولةة  تقةة م ة التةة  االجتمة يةة  الخةة مة  ومسةةتوية 
ت  ل يال  جز  التم ب  ب خ مة  ه ه م  اك ت  ال سج  ال ه  م  تن كوي  ف   و  ل خ  ت لوطن  ا  م  ا
 التةة  الخةة مة  بةةي  القةئمةة  للفجةةو  نسةةب  تقلةةي  اجةة  ومةة  يحتلون ةةة التةة  االجتمة يةة  القة ةة   سةةع 
 (2)        « ال ي  وسكة  الم   لسكة  تتحق 

 الصناعة في الفالحي القطاع مساهمة: الخامس المطلب

 النشةةةط تح يةة   لةة  تعمةة  فإن ةةة وتطوي هةةة تنميت ةةة تمةة  مةةة إ ا أسةسةةي   وامةة  الز ا ةة  تملةة     
 :يلةةةة  مة العوام  تل  وم  الشةمل  االقتصة ي  التنمي   جل  وت ف   ة   بشك  االقتصة  

 والعوامةةة  والحيةةةوا  والنبةتةةةة  والميةةةةه الز ا يةةة   األ اضةةة  تشةةةم  وهةةة  :الطبيعيوووة الموووواد
 .والمنةخي  الجغ افي 

 .اقتصة   نشةط أل  المح   العم  مص   وه : البشرية الموارد

 تحويل ةةة يمكةة  سةةةبق  إنتةجيةة   مليةةة  مةة   أسةةمةلي  ت اكمةةة  نتيجةة  وهةة  :الرأسوومالية الموووارد
 (3).ألخ  نشةط م 

 فةة  تةةيث  فإن ةةة ومةةنظ  سةة ي  بشةةك  تمةة  مةةة إ ا الز ا ةة  القطةةة  يمتلك ةةة التةة  العوامةة  هةة ه     
 ونو يةةة  اإلنتةجيةة   العمليةةة  فةة  المسةةتغل  الز ا يةةة  األ   مسةةةح  فنمةةو الحقيةةة   القةةوم  نمةةو

 للتنميةةة  األولةةة  الم احةةة  فةةة  الز ا يةةة  اإلنتةجيةةة  زيةةةة   فةةة  ملحوظةةة  ب  جةةة  تةةةيث  األ  
 القطة ةةة  إلةة  الز ا ةة  قطةةة  مةة  العمةة  تح يةة  يعمةة  الز ا ةة  اإلنتةةة  وزيةةة   االقتصةةة ي  

                                                           

 697مرجع سابق ، ص كمال محدي أبو اخلري،    (4)

 96 91  1991  يوا  المطبو ة  الجةمعي    الجزائ   سن   االتجةهة  الز ا ي  و وائ  التنمي  ال يفي  ف  البل ا  النةمي مب و  مق     (2)

 4 1999  ميسس  شبة  الجةمع    إسكن  ي   سن     و  الز ا   ف  تح ي  التنمي  الصنة ي ( خل  ب  سليمة  ب  صةلح النم   1)
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 و لةة  ككةة  االقتصةةة  فةة  اإلنتةجيةة  زيةةة   إلةة  يقضةة  وهةة ا الصةةنة    قطةةة  ومن ةةة األخةة  
 بقيةة  وكةة ل  ال أسةةمةل  التةة اك  حجةة  وزيةةة   الالزمةة   الخبةة   وإكسةةةب   تةة  يب   بعةة  بتحقيةة 
 محةة  ا  كون ةةة خةةال  مةة  التنميةة  سةة     لةة  أسةسةةية تةةأثي ا تمةةة س فإن ةةة األخةة   العوامةة 
 (1.)الز ا   قطة   ل  المبن  التصني  س    وبةلتةل  الز ا   التق   لس   

 قة ةة   بنةةة  فةة  حيويةةة  و ا تلعةة  نجةة هة فإننةةة االقتصةةة   ال يكةة  فةة  الز ا ةة  أهميةة  ومةة      
 :بين ة م  لالقتصة  أسةسي   كةئز ب  للتصني 

 :األولية أو الخام المواد من باحتياجاتها الصناعة تزويد

 أ  إال المسةةتم  والنمةةو الصةةنة   للتقةة   األسةسةة  المنفةة  تعتبةة  الصةةنة   أ  مةة  الةة غ   لةة » 
 المةةة   تةةوف  بين ةةة ومةة  اإلنتةةةج  النشةةةط  لي ةةة يقةةو  التةة  األسةةس تةةوفي  يتطلةة  الصةةنة   التقةة  
 (2)  « األولي 

 الز ا يةة  األوليةة  أو الخةةة  المةةوا   لةة  أسةسةةي  بصةةف  تعتمةة  الصةةنة ة  مةة  كثيةة  هنةةة  حيةة » 
 واأل شةةة  الخشةةب  األثةةة  وصةةنة ة  الغ ائيةة  والصةةنة ة  والنسةةي  الغةةز  صةةنة   مثةة  المحليةة 
 (3) « واأل وي  الطبيعي 

 اسةةتيعةب ة ط يةة   ةة  الصةةنة ي  التنميةة  فةة  كبيةة  اثةة  للز ا ةة :الصووناعية المنتجووات سووو  توودعيم
. اإلنتةجيةة  كفة ت ةةة و فةة  نفسةة ة تطةةوي  فةة  الز ا ةة  تبةة أ فعنةة مة الصةةنة    القطةةة  لمنتجةةة 
 الز ا ةة  يعتبةة و  فالحةةي  مةة  بةلتةة  ي  يتحولةةو  الةة ي  المةةزا  ي  لةة   الشةة ائي  القةةو  تةةز ا 
 مةةزا  ي  إلةة (. األو  المقةةة  فةة  الةة ات  لالسةةت ال  اإلنتةةة  يكةةو  حيةة ) للحيةةة  ط يقةة  مجةة  

 شةة ا   لةة  اإلقبةةة  فةة  الةةز ا  مةة  الج يةة  النةةو  هةة ا ويبةة أ أسةسةةة للسةةو  ينتجةةو  محتةة في 
 كةةةةآلال  بةلعمةة  يخةةةت  مةةة أو المنزلةةة  لالسةةتعمة  يلةةز  مةةةة سةةوا  الصةةةنة   القطةةة  منتجةةة 

 السةةة و  إنشةةةة  ومعةةة ا  الز ا يةةة   اآلفةةةة  لمكةفحةةة  والمبيةةة ا  الكيمةويةةة  واألسةةةم   الز ا يةةة  
 .الز ا   قطة  ف  هةوغي  والوقو  الك  بةئي  والمح كة  ال   وقنوا  والخزانة 

 مصةةنو ةت ة تةة وي  فةة   لي ةةة تعتمةة  الصةةنة ي  للمنتجةةة   ائجةة  سةةوقة الز ا ةة  تصةةبح وبةة ل 
 .االز هة   ل  وتسة  هة التص ي   ل  ق  ت ة ب ة وتستكم 

   االقتصة ي  التنمي  لقطة ة  الز ا   تق: 

 ونتيجةة  القةة   سةةكة  نمةةو نتيجةة  الز ا ةة  القطةةة  فةة  والمتةةوف   لةة ي ة الفةئضةة  العمةلةة  األخةة   
 الح يثةةة   المحة يةةة  مثةةة  المختلفةةة  الز ا يةةة  األ مةةةة  فةةة  الز ا يةةة  التكنولوجيةةةة السةةةتخ ا 

                                                           
 

 99     1991 مشنة  المعة   مص  سن   قضي  االم  الغ ائ  ف  مص ( ة   محم  خليف  غةن   1)

 180     2000  ب و   ا  نش  وبل  النش    سن   إقتصة  ز ا  ( محمو  صة   العضم  وآخ و    2)

 421م ج  سةب     ( محمو  صة   العضم  وآخ و   3)
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 إنتةجيةة  زيةةة   وبةلتةةةل  العةملةة   األيةة   تةةوفي   لةة  تعمةة  التةة  اآلال  مةة  وغي هةةة والمعةة ا 
 تحويلة  يةت  فةةئ  وظ ةو  الز ا ية   العمةلة  مة  كبية   ة    ة  االسةتفتة  إلة  تةي   التة  العمة  
 مةة  أسةةة   و ا والز ا ةة  الصةةنة   قطةةة  وخةصةة  األخةة   االقتصةةة ي  القطة ةةة  إلةة  تلقةئيةةة
 يقةةو  حيةة  واآلخةة    الةة نية فةة  اإلنسةةة   ليةة  يثةةة  تعبةة ية  مةةال تعتبةة  أن ةةة حيةة  إسةةالم  منظةةو 
 منةة  فيأكةة  ز  ةةة يةةز   وأ غ سةةة يغةة س مسةةل  مةة  مةةة: » وسةةل   ليةة  هللا صةةل  الكةة ي  ال سةةو 
 (1)  « ص ق  ل  كة  إال ب يم  أو طي  أو إنسة 

 وتةةوف . الةة ز  فةة  النةةةس  لةة  توسةةع  مةة  فيةة  لمةةة  لةة  يقصةة  لةة  وا  وصةة ق  فضةةال فللةةز  
 أمةة  التةة  المةةة   والعقةة   النسةة   والةةنفس  الةة ي  : الخمةةس للكليةةة  حفةةظ فيةة  الز ا يةة  المنتجةةة 
 الضةة و ية   الةةثال  مسةةتويةت ة فةة  اإلسةةالمي  الشةة يع  لمقةصةة  وفقةةة وصةةيةنت ة بحفظ ةةة الشةة و 

 الةة   بةةةه اإليمةةة  مةة  الصةةةلح والعمةة  الصةةةلح  األ مةةة  مةة  والز ا ةة . والتحسةةينة  والحةجيةةة 
 (2).واإلتقة  واإلخال  بةلتقو  إال يتحق  ال

  

                                                           
 6 واه البخة     الصحيح م  ش ح  فتح البة       (4)

 2  م ج  سةب     خل  ب  سليمة  ب  صةلح النم    (6)
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 :الثاني الفصل خالصة

 مةة  بةة  يظفةة  لمةةة  ولةة  لكةة  المسةةتقب   كيةةز  السةةني  مةة   لةة  وسةةيظ  الز ا ةة  قطةةة  ظةة         
 لالنطةةال  المالئةة  المنةةة  لت يئةة  بنةةة  صةةة   ج ةة  لكةة  تتسةة   حبةة  ومجةةةال  إنمةئيةة  طةقةةة 
 االقتصةةةة ي  التنميةةة  أهةةة ا  إلنجةةةةز العصةةة  تكنولوجيةةةة تق مةةة  مةةةة ألحسةةة  واالسةةةتفة   اإلنمةةةةئ 
 .الشعو  ول فةهي  لل خة 

 مةةة  فةنةةة  لةةة ا المتق مةةة   والةةة و  النةميةةة  الةةة و  اقتصةةةة ية  فةةة   ائةةة ا  و ا الز ا ةةة  تلعةةة      
 الز ا يةة  التنميةة  أ  حيةة  اال تبةةة   فةة  الز ا ةة  قطةةة  اخةة   و  للتنميةة  خطةةط إ ةة ا  المسةةتبع 
 حيةة  الفالحةة  القطةةة  أهميةة  إلةة  هةة ا وي جةة  واالجتمة يةة   االقتصةةة ي  التنميةة   كةةةئز احةة  تعتبةة 

 :ان  استنتجنة

 .واالجتمة ي  االقتصة ي  للتنمي  القةئ  هو الز ا   القطة   -
 التنميةة   لةة  الت كيةةز ضةة و   ييكةة  واالجتمة يةة  االقتصةةة ي  التنميةة  وتةةواز  وتكةمةة  شةةمو  -

 المةةوا   مةة  معينةةة قةة  ا تمتلةة  الةة و  هةة ه اغلةة  أ  حيةة  النةميةة   الةة و  فةة  الز ا يةة 
 .والت كيز االهتمة  م  لمزي  تحتة  ث  وم  ش ي  تخل  م  تعةن  والت  الز ا ي 

 األسةسةةي  ال كيةةز  يشةةك  ثةة  ومةة  للسةةكة  للغةة ا  الوحيةة  المصةة   الز ا ةة  القطةةة  يمثةة  -
 .الغ ائ  األم  لتحقي 

 هةمةةة مصةة  ا تمثةة  التةة  الز ا يةة  للصةةة  ا  كمصةة   الز ا ةة  للقطةةة  األسةسةة  الةة و  -
 .أخ   قطة ة  ف  للتنمي  االستثمة ا  تكوي  مصة   كأح  ث  وم  الصعب  للعمال 

 

 



 

: الفصل الثالث 
االھمیة النسبیة 

لالستثمار الفالحي 
الصحراوي في 
 االقتصاد الوطني
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 :     تمهيـــد

  مرري   زال ال النشرري  هرر ا و اإلنسرري  ممي سرر ي الترر  االقتصرري    األنشرر   أقرر   مرر  الفالحرر  تعتبرر 
 و القرروان   ح رر  مرر  معتبرر ا ت ررو ا الز اعرر  ع فرر  الجزائرر  فرر  و ، العرريل  أنحرري  كيمررل فرر 

 عمل رر  ظلرر  و الثقيف رر  و االجتميع رر  و الس يسرر   و االقتصرري    لت ررو ا    وفقرري  لرر  و ، ال  يكررل
 الق رري  هرر ا الجزائ  رر  ال ولرر  أع رر  ل رر ا و ، االسررتقالل منرر  ف  رري شرر   الترر   الشرريمل  التنم رر 

   لرر  و للخرري    التبع رر  مرر  الحرر  و الغرر ائ  األ  تحق رر  و ت ررو   ب رر   فيئقرر  عني رر  االقتصرري  
 للررتمك  مختلفرر  م احررل  عبرر  الفالح رر  للمشرري    ف  رري موثررو  و  ق قرر  جرر و    اسرر  خررالل مرر 
 مرر  الم جررو  معرري ال ولرر  و للمجتمرر  اآلمرريل و األهرر ا  تحقرر  الترر  و الج رر   المشرري    اخت رري  مرر 

 . ال ول  وضعت ي الت  الشيمل  التنم   خ   عل  ي تشمل الت  المشي   

 : همي مبحث   الفصل ه ا و تضم 

 الصح او  الفالح  االستثمي :  األول المبح  -
  الز اع  الستثمي  االقتصي    الج و    اس  أس :  الثين  المبح  -
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  الصحراوي الفالحي االستثمار:  األول المبحث

 خرررالل مررر  و لررر  ، الررربال  فررر  االقتصررري    التنم ررر  تحق ررر  فررر  هيمررري  و ا الز اعررر  تلعررر      
 النشررري  تح  ررر  علررر  تعمرررل فإن ررري وت و  هررري تنم ت ررري ميتمررر  ،ا ا اسيسررر   عوامرررل مررر  ميتملكررر 

 : مي ل  العوامل تل  وم   الشيمل  االقتصي    التنم   عجل  وت ف  ، عي  بشكل االقتصي  

تي  ، الم يه ، الز اع   اال اض  تشمل وه :  الطبيعية الموارد ني  النبي مل والح وا  الجغ اف   ،والعوا
 . والمنيخ  

 . نشي  أل  المح   العمل مص   وه :  البشرية الموارد

سميل    ت اكمي  نت ج  وه : الراسمالية الموارد ك  سيبق  انتيج   عمل   م   ا شي  م  تحو ل ي  م  ن
 .آلخ 

 فرر  ترررث  فإن رري ومررنظ  سرر    بشرركل تمرر  مرري ا ا الز اعرر  الق رري   متلك رري الترر   العوامررل هرر ه   
 . الحق ق  االقتصي   النمو

 الب ا رر  هررو  لرر  ا  ا  ، والتنم رر  الز اعرر   ق رري  بت ررو   االهتمرري  ضرر و    ركرر  سررب  وممرري   
 هللا وهب رري الترر  الرر ول بعرر  حرريال  بيسررتثني  و لرر  االح رري  معظرر  فرر  للتنم رر  المتيحرر  الوح رر  
 . كيلبت ول ال ب ع   للث وا  مصي  

  تم ررز آخرر  مجتمرر  الرر  مختلرر  ز اعرر  مجتمرر  تحو ررل عمل رر  اال مرريه  االقتصرري    فيلتنم رر    
 . والصنيع  الز اع  المجيل   كال ف  التق   بس ع 

 : وه  واالهم   الق م  ف  غي   مسيع ا  ف  ي تق   ا   مكن ي للز اع  مجيال  ع   وهني    

 . عل   المتزا   ال ل  حيج  لس  الالز  الغ ا  توف   -أ
  . ل ي االول   وبيلموا  الصنيع  إم ا  - 

 .) الميل ، ا  ،اال   العمل( االنتي  بعنيص  االخ   الق يعي  تزو   -جر      

 . الصنيع   المنتجي  سو  ت ع   -       

         0991  الصحراوية الفالحية االستثمارات:  األول المطلب

 الم يلررر  أهررر   احررر  تررروف  لكون ررري الرررو ن  االقتصررري  فررر  ح و ررري ق يعررري الز اعررر  تشررركل      
 تشررغ ل فرر   و ، للصررنيع  أول رر  مرروا   مرر  ترروف ه عمرري فضررال ، الغرر ا  هررو و للسرركي  األسيسرر  

 كررل إع رري ه و الفالحرر  االسررتثمي  الجزائ  رر  ال ولرر  شررجع  ل رر ا ، النشرر    الفئرر  مرر  كث رر   إعرر ا 
 و كررز  الجنررو  تنم رر  ب نرريم  خررالل مرر  الصررح او   المنرري   فرر  المعنررو  و المرري   الرر ع 

 مرر  ل رري لمرري الررو   فرر  الصررح او   الفالحرر   االسررتثمي ا   أهرر  مرر  تعتبرر  الترر  النخ ررل ز اعرر 
 . الو ن  االقتصي  ف  أهم  

 الت رررو  علررر  الملحررروظ تأث  هررري إلررر  إضررريف  ال رررو  النخ رررل ز اعررر  تشررركل : النخيـــل زراعـــة   
 البحرر  أنظمرر  فرر  مم ررز  مكينرر  برر ل  محتلرر  هيمرري اسررت اتج ي ق يعرري االجتمرريع  و االقتصرري  

 مصررر   النخ رررل ز اعررر  أ  كلررر   لررر  مررر   تضررر  ، للتمرررو  المنتجررر  البلررر ا  مررر  للع  ررر  التيبعررر 
 . الغ ائ   للموا  م   اقتصي  

 :  من ي ن ك  كب    أهم   التم  ولنخ ل متع    صنيعي  عل  ي تقو  أ   مك  خي  موا  و
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 . الصح او  الوس  ف  استق ا  عيمل : التمر نخيل -1-0

 بفضررل و الواحرري  هرر ه الصررح او  ، البشرر    التجمعرري  أولرر  بتواجرر  سررم  التمررو  تأه ررل      
 ب ئرر  انتظرري  و ز اعرر  تررأقل  إلرر  ت ررو   المحل رر  الم رري ا  و الوسرر  مرر  التنرريغ  و اإلسررتق ا 

 االجتميع ررر  التحت ررر  البن ررر  مسرررتو  علررر  از هررري  ثمررر  مررر  تبع ررري مسرررت    اقتصررري   و  ، غنررر 
  جيبررر  أ  بإمكينررر  الواحررر  مسرررتقبل فرررإ  عمومررري و ، السررريع  حتررر  تتعررري   التررر  واالقتصررري   

 (.1) ال ول   السو  القتصي  الح  ث  المت لبي 

 . التمر نخيل مستخلصات من التمور تحويل -0-2

 األنررروا  و ، المنتجررر  النفقررري  بيمتصررري  تسرررم  متعيقبررر  عمل ررري  بعررر  التمرررو  تحو رررل إ      
 الف وقرري  إلرر  إضرريف  الررو ن  و المحلرر  السررو  فرر  بصررعوب  تسررو ق ي ترر  الترر  للتمررو  الع  رر  
 (.2) المنت  تج  ز عمل   ف  الج   التحك  ع   ع  النيجم 

 ، ال ح رر :  مثررل السررو  مسررتو  علرر  التمررو  المستخلصرري  مرر  عرر   أنرروا  ترروف   بإمكيننرري     
 تسررم  ، المضرريف  بق مت رري غن رر  مرروا  ، الرر .... الك ام ررل ، ،الرر ق   الكعرر   لم برر  ، السررك  سرروائل

 . بيستغالل ي للمنتج  

 :  الجزائرية التمور تصدير -3-0

 الس يسررر  و الجزئررر  االقتصررري   االسرررتق ا  و  ترررواز  ، مالئررر  جررر  مسررري  الجزائررر  تعررر       

 بغ ررر  ،   PNDA مشررر و  ع ررر  الفالحررر  لق يع ررري فعلررر  إنقررري  ب نررريم  وضرررع  فقررر  ، األك ررر 

 . والمست    الشيمل إن يئ  و المستج ا  ف  و ت و  ه

 السررو  مرر  الحرر  التجرري   التبرري ل من قرر  ه ئرر  و OMC  فرر  الجزائرر   خررول وشرر  علرر  و     

 صرري  ا  حجرر    تعظرر تسررتلز  الرر خول ل رر ا الكبرر    ي التحرر  أولرر  فررإ  ، المشررت ك  األو ب رر 
  الكث رر  علرر  اعتمرري ا برر ل  مبشرر   تلررو  الم رر ا  مرر  المنتقرري  المرشرر ا  و عيل رر  ب  جرر  التمررو 

 اتخررر ت ي التررر  الح  ثررر  الت ت بررري  و ، األصررر ل النبررري  هررر ا بحررروز  التررر  الحسرررن  المم رررزا  مررر 
 .ال ول 

 مع رر  إلرر  ميسرر  حيجرر  فرر  الجزائرر  فررإ  ، للتمررو  المنتجرر  األخرر   البلرر ا  برربع  تمررثال     
 إنشررري  ب ررر   المتخصصررر   اكبررر  اسرررتجال  و التمررر  نخ رررل اسرررتغالل مجررريل فررر   ا  أبحررري 

 مختلرر  إلرر  عل  رري المتحصررل النترريئ  تبل رر  ثرر  ، مسررتو  أعلرر  ووضرر  البحثرر  والوسرر  الرر  نيم كي
 . الم  ا  ه ا ف  المتعلق  الق يعي 

 

 

 

 

 مرر  مق مرر  م اخلرر  ، الصررح او  بيلوسرر  اإلسررتق ا  أسرري  النخ ررل ز اعرر  نجرري  ، ونررزا   األخضرر   (1)

 . 2002 سن  ، الجيف  للمني     التقن  و العلم  البح  م كز ، العلم   التظيه ا  ب نيم  خالل

 ب نررريم  خرررالل مررر  مق مررر  م اخلررر  ، النخ رررل مررر  المستخصرررل  المررروا  و التمرررو  تحو رررل ، مغنررر    (2)

 . 2002 الصح او   الز اع  لت و   التكنولوج  المع   ، العلم   التظيه ا 
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 الو ن رر  التنم رر  سرر  و   فرر  األ وا  اكبرر  لعرر  إلرر  مرر عو  الجزائرر  فرر  النخ ررل ز اعرر  إ       
 فررإ  إال و ت ب قرر  اسررتعجيل و موعرر   رر خل"  فررو ن ك " النخ ررل لز اعرر  الررو ن  المع رر  إنشرري  و

  صررع  معضررل  تأخ نرري مرر   جعررل سررو  ال ولرر  مسررتو  علرر  م رر ا  ل كرر ا المشرري    الت ررو  
 .(1) من ي الخ و  عل  ي

 : الحبوب زراعة

 السرركي  مرر  كب رر   نسررب  عل  رري  عتمرر  الترر  الز اع رر  المنتجرري  أهرر  مرر  الغ ائ رر  الحبررو  تعتبرر      
 و الصررنيعي  بعرر  فرر  وسرر    كمرروا  ترر خل أن رري إلرر  بيإلضرريف  هرر ا و ، ال رروم  غرر ائ   فرر 

 مرر  ع   رر  منرري   فرر  ز اعت رري انتشرري  إلرر  و الغ ائ رر  ق مت رري أهم رر  إلرر  الحبررو  أهم رر  ت جرر 
 . ال ول   التجي   ف  كب    نسب   تسيه  أن ي  كمي العيل 

   تقرر   بز رري    لرر  و األخ رر   السررنوا  خررالل  مسررتم  تزا رر   الحبررو  مسرريحي  شرر    لقرر      
 ، الحبررو  أنترري  برر  حظرر  الرر   الفالحرر  الرر ع  إلرر  المسرريحي  فرر  التوسرر  هرر ا   جرر  و %64

 . المحيص ل م  النو  ه ا إل  لالتجيه الفالح    فع  ممي

  موسررر  خرررالل تحقررر  بمررري مقي نررر   قل لررر  تظرررل اإلنتررري  و المسررريح  فررر  الز ررري   هررر ه أ  إال      

 فررر  عنررر  الحبرررو  إنتررري  انخفررري  إلررر  أ   التررر  األسررربي  بررر   مررر  لعرررل و ، 1991/1992

 مرر   كب رر  جررز  تضرر   فرر  سرريه  ممرري المالئمرر  غ رر  المنيخ رر  الظرر و  ، الميضرر   السررنوا 
 و بكم رري  األسررم   اسررتعميل عرر   و والحصرري  البرر   عمل ترر  تررأخ  أ  كمرري ، المز وعرر  المسرريح 
 فيسررتعميل الوضررع   هرر ه تفرريق  مرر  تز رر  علم رر  غ رر  معرري    وفرر  أو الجررو   إلرر  تفتقرر  ك ف رري 

 تحسررر   و اإلنتررري  مررر  ال فررر  فررر  تف ررر  ال و مج  ررر  غ ررر  نوعررري و كمررري صرررح   غ ررر  األسرررم  
 و الت برر   ب عرر  و لخصرريئ  تبعرري مخترري   غ رر  المز وعرر  البرر و  كينرر  إ ا بخيصرر  و الم  و  رر 

 (2) المنيخ   الظ و 

  : المحمية الزراعة

 نسررب  مررثال بلغرر  ح رر  جرر ا كب رر  بيهتمرري  األخ رر   السررنوا  فرر  المحم رر  الز اعرري  حظ رر       
 الوال رري  علرر  وحرر هي بسررك   وال رر  علرر  المسرريحي  إجمرريل مرر 33% ل رري المخصصرر  المسرريحي 

  اإلنتررري  كم ررري  لز ررري   البالسرررت ك   الب رررو  بيسرررتخ ا  المحم ررر  الز اعررر  تسرررتخ   و األخررر  
 و ج  ررر   أسررريل   بيسرررتخ ا  العي  ررر  الز اعررري  لتحررر    و الفيك ررر  أشرررجي  و الخضررر  لمحيصررر ل

 وتضررم  ال ب ع رر  فصررول ي غ رر  فرر  محيصرر ل إلنترري  و المح  رر  الب ئ رر  الظرر و  فرر  للررتحك 
 السررل   و العلمرر   بيألسررلو  الت برر  تخصرر      قرر  علرر  التعرر   المحم رر   الز اعرري  تكنولوج رري

 المحيصرر ل تصرر   الترر  األمرر ا  مرر  تتنيسرر  الترر  و المختلفرر  الح  ثرر  المب رر ا  اسررتخ ا  وكرر ل 
 :  مثل  المز وع المحيص ل ل   ح    أسلو  اتب   مك  كمي البالست ك  ، الب و   اخل

 

 

  العلم ررر  التظررريه ا  ب نررريم  خرررالل مق مررر  م اخلررر  و نررر  ملتقررر "  افررري  و واقررر  ، التمرررو  تسرررو  "  نصررر     و . . مسررري   (1)

     2002 خ ض سن  محم  جيمع ،

 الفالحرر  الرر ع  الس يسرر  ا رري  فرر  لو ي رر  سرر ل وت ررو   ،آفرري  بسررك   لوال رر   الفالح رر  التنم رر  اسررت ات ج   ،  هن رر  مجرر ول   (2)

 . 199  ، سيب  ،م ج 
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 بيسررتخ ا  تفقرر  أ   مكرر  الترر  الرر   م رريه مرر  كب رر   كم رري  لترروف   برريلتق    الرر   اسررتخ ا      
 الز اعرري  إلرر  بيإلضرريف  هرر ا ، ج  رر   أ اضرر  استصررال  فرر  اسررتغالل ي بيلترريل  و السرر ح  الرر  

  ز اعرر  ، ف  رري التوسرر  و اسررتخ ام ي ز رري   علرر  الفالحرر    شررج  سرر  عي  بحرري تع رر  المحم رر 
 الررو ن  المخ رر  ت ب رر  منرر  خيصرر  الفالحرر  اإلنترري  فرر  ملموسرري ا تفيعرري حققرر  المحم رر  الخضرر 

 (.1) الخي   إل  الخض  منتو  تص    ف  مرخ ا  ت ج  اإلنعي  ه ا الفالح   للتنم  

 الجزائر في الفالحة أهمية:  الثاني المطلب

 مرر  تملكرر  مرري خررالل مرر  لرر < و ، االقتصرري    التنم رر  تحق رر  فرر  هيمرري  و ا الز اعرر  تلعرر     
 عرري  بشرركل االقتصرري    النشرري  علرر  تعمررل فإن رري ت و  هرري و تنم ت رري ميترر  إ ا و ، أسيسرر   عوامررل

 :   ل  مي العوامل تل  م  ،و الشيمل  االقتصي    التنم   عجل  ت ف  و ،

 و ، الح ررروا  و النبيتررري  ، الم ررريه   الز اع ررر  األ ضررر  تشرررمل  هررر  و : الطبيعيـــة المـــوارد-أ
 . المنيخ   و الجغ اف   العوامل

 . نشي  أل  المح   العمل مص   ه  و : البشرية الموارد -ب

  مكررر  سرريبق  إنتيج رر  عمل ررر  مرر   أسررميل   ت اكمررري  نت جرر  هرر  و : الرأســـمالية المـــوارد -جــــ 
 .آخ  نشي  م  تحو ل ي

 فرر  ترررث  ألن رري مررنظ  و سرر    بشرركل تمرر  مرري إ ا الز اعرر  الق رري   متلك رري الترر  العوامررل  هرر ه
 (2.) الحق ق  القوم  النمو

 الب ا رر  نق رر  هررو  لرر  أ  إ  والتنم رر  الز اعرر  ق رري  بت ررو   االهتمرري  ضرر و    ركرر  سررب  ممرري و
 هللا وهب رري الترر  الرر ول بعرر  حرريال  بيسررتثني   لرر  و األح رري  معظرر  فرر  للتنم رر  المتيحرر  الوح رر  
 . كيلبت ول ال ب ع   للث وا  مصي  

  تم ررز آخرر  مجتمرر  إلرر   متخلرر  ز اعرر  لمجتمرر  تحو ررل عمل رر  إال مرريه  االقتصرري    فيلتنم رر 
 أ   مكرر  للز اعرر  مجرريال  عرر   هنرري  و، الصررنيع  و الز اعرر  المجرريل    الكرر فرر  التقرر   بسرر ع 

 :  ه  المسيع ا  تل  و األهم   و الق م  ف  غي   مسيع ا  ف  ي تق  

 : عليه المتزايد الطلب حاجات لسد الالزم الغذاء توفير -0

 الم احررل فرر  الغرر ا  علرر  المتزا رر  لل لرر  الالزمرر  الكم رري  ترروف   فرر  هيمرري  و ا للز اعرر  إ 
 األسررعي  ا تفرري  و التضررخ  علرر   ررر   ال رر    لرر  تحق رر  عرر  الز اعرر  عجررز و.  للتنم رر  األولرر 

 تضرر   قرر  و (3) األسرر   م زان رر  مرر  كب رر ا جررز ا تمثررل الغرر ا  مصرر وفي  وأ  خيصرر  الغ ائ رر 
 .  الخي   م  لالست  ا  الغ ائ   الموا   م  الالزم  الكم ي  توف   عل   ل  اث  عل  ال ول 

 

 

 ، الفالحرر  الرر ع  الس يسرر  ا رري  فرر  لو ي رر  سرر ل وت ررو   ،آفرري  بسررك   لوال رر   الفالح رر  التنم رر  اسررت ات ج   ،  هن رر  مجرر ول   (1)
 00  ، سيب  م ج 

 مصرر  ، الجيمعرر  شرربي  مرسسرر  ، الصررنيع   التنم رر  تحرر   فرر  الز اعرر   و   النمرر   صرريل  برر  سررل مي  برر  حلرر  (2)
  4  ، 1999 سن  ،

 .122  ، مص  ، شم  ع   ،جيمع  ز اع  اقتصي  ، أخ و  و ، غن   محم  شوق .  (3)
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 الصررنيع  ا إمرر  الصررنيع   التنم رر  ألغرر ا  الررالز  األجنبرر  النقرر  مرر  جررز   سررتنف  الرر   األمرر    
 النمرررو و الصرررنيع  األسيسررر  المنفررر  تعتبررر  الصرررنيع  أ  مررر  الررر غ  علررر   ل ررري األول ررر  بررريلموا 

 ومرر  اإلنترريج  النشرري  عل  رري  قررو  الترر  األسرر  ترروف    ت لرر  الصررنيع  التقرر   أ  إال المسررتم 
 . إنتيج ي ف  األكب  الع   الز اع  الق ي   تحمل الت  و األول   المي   ب ن ي

 . األجنبية العمالت استجالب و التصديرية المحاصيل إنتاج -2 

 الصرررعب  العمرررال  تجم ررر  و الز اع ررر  المحيصررر ل إنتررري  فررر  آخررر  أسيسررر   و  للز اعررر    
 . التصن   مستلزمي  لش ا  الض و   

 :  ف  المتمثل  و اإلنتاج بعناصر األخرى القطاعات تزويد -0

ــل -4-0  فررإ ا ، ل رري الالزمرر   بيلعمرريل األخرر   االقتصرري    الق يعرري  بتزو رر  الز اعرر  تقررو  : العم

 العمررريل عررر  االسرررتغني  إلررر   رررر    لررر  فررري  الز اعررر  الق ررري  فررر  اإلنتيج ررر  الكفررري   ا تفعررر 
 . األخ   للق يعي   توج و  بيلتيل  و ب ي الفيئض  

 . أخ   م ن   أغ ا  إل  الز اع   األ اض  بع  تحو ل خالل م  : األرض -4-2

ـــال رأس -4-3  من ررري والز اع ررر  عيمررر  الفالح ررر  بيلق يعررري  االهتمررري  و اسرررتغالل تررر  لرررو : الم

 علرر  المرريل  ا  ح رر  مرر  األخرر   للق يعرري  و نفسرر  للق رري  األول الممررول ستصررب  برريألخ 
 . البت ول غ ا 

 :  الصناعية المنتجات سوق تدعيم -5

 . الصنيع  الق ي  المنتجي  است عيب ي      ع  الصنيع   التنم   ف  كب   اث  للز اع     

 للتنم رر  الفيئرر   هررو الز اعرر  الق رري  أ  المتق مرر  الرر ول فرر  التي  خ رر  التجرري   أثبترر  لقرر     
 مثررل ز اع رر  مرروا   تمتلرر  ال الترر  الرر ول فرر  حترر  بررل الرر ول تلرر  فرر  االجتميع رر  و االقتصرري   

 .ال يبي 

 الق رري  ل رر ا برريل  اهتمرري  مرر  أولترر  بمرري الز اعرر  ت ررو   إلرر  اسررتغالل ي منرر  الجزائرر  سررع  قر  و    
 ال ئ سرر  المحررو  عمومرري الفالحرر  و الز اعرر  شرركل  قرر  و ، المتبعرر  الس يسرر ي  خررالل مرر  الح ررو 

 االسررتثمي    المشرري    مرر  معتبرر   ونسررب  أهم رر  الز اع رر  المشرري    احتلرر  و الس يسرر ي  هرر ه فرر 
 . الو ن  

 الجزائرفي االقتصادية  :االمكانيات المبحث الثاني

بشكل شب  كيمل ف  م اخ ل ي عل  مي  نت  ع  تص    المح وقي  ف  تمو ل مختل   الجزائ تعتم         

إل . ف  ا المص   الوح   لل خل …أنوا  النفقي  العموم   االجتميع   و اإلقتصي    والثقيف   والت بو   

لكب   ال    عت   الجزائ  كمجتم  النيت  ع  ال    البت ول ،  مثل بوضو  مرش ا م مي للت     ا

واح  وسل   مس     و ول   ا  س ي   ف  اآلجيل المتوس  ، بحك  ع   االستق ا  ف  سع  ه ه السلع  

الت  تح  ه األسوا  الخي ج   المض  ب . كمي أ  االحت ي   الو ن  م  ه ه المي    ع   ت اجعي، بل 

تحق  ف  مجيل الس يس  اإلقتصي    م  حلول  وب  ا آ ل  إل  النضو  والزوال ف  الم   المتوس 

  واقع   إل جي  مص   بل ومصي   متنوع  أخ   خي   مجيل تص    المح وقي ؟
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 المطلب االول : االمكانيات الزراعية :

 م ) / ( %3.4تق   األ اض  الصيلح  للز اع   األراضي الزراعية:*  

 السيحل   و األحوا  ال اخل  تتوف  الت ب  الخصب  بيلس ول  *التربة: 

 مل ي  1.1م  األم ي   ستغل من ي3مل ي  14تتلق  الجزائ  المياه:*  

 تنو  األقيل   المنيخ    غ  ت ب   كم   التسيق  وال  ي  الحي   *الظروف المناخية: 

التوس  األفق  للز اع  معنيه استصال  مسيحي  ج     أمي ال أس  فمعنيه مضيعف  ق     مالحظة :

 اإلنتي  بز ي   الم  و  الز اع 

 :اإلمكانيات الصناعيةالمطلب الثاني : 

نحو ا  يل ي  2خ و  من ي 3للغيز وت تب  م  أو وبي   1أنيب   للبت ول و  2عب  نقل المحروقات:*

 سبين ي عب  المغ   و مش و  ل اب  تح  م يه المتوس  نحو أسبين ي .عب  تون  وآخ  إل  أ

 ميئ   %10ح ا    و%90ال يق  الك  بيئ  : بشي      ت كز ف  القني س   الفحم:*

 (والسال  ب  ا    والجلف مفيعل   نوو    )النو   الجزائ  تمل  الطاقة النووية:*

غي   -تمز    -بوخض   –الجزائ  ثيل   ول  ع ب ي إنتيجي ل   ستخ   م ) الونز  الحديد الخام:/*

  غ   مستغل(جب ال  

 ت كز ف  سك ك   وعنيب  و منج  العيب  )الح و  الجزائ    المغ ب  ( .وتوج  معي    الزنك والرصاص:*

 ..… أخ   كيلنحي  والفوسفي 

: المح وقي   يق  زائل  )غ   متج   (ل ل  كي  م  الض و   لموارد المتجددة وغير المتجددةا*

 البح  ع  موا    يقو   ب  ل  تعو ضي عن ي وتّ  التوصل بع  األبحي  إل  :

 )لض  الم يه و إنتي  الك  بي وإني   ال    الصح او   و اإلني   المنزل   (  ا( الطاقة الشمسية:

 .تعتم  عل  ال  ي  وه  قل ل  التكيل    لهوائية:ب(الطاقة ا

االستعميل ال ب  والصنيع  والبح  العلم   ت ل  إنتيج ي التحك  -نتي  الك  بي : ا ج(الطاقة النووية

 ف  التكنولوج ي النوو  

 الطاقة:(0 

 () حو  حيس  مسعو  وع   امني  1912اكتش  سن أ(البترول:/ 

 م  األوائل ف  العيل  ) حيس  ال مل و ع   أمني  ( ب(الغاز الطبيعي: 

ث وا  مع ن   هيم  تت كز ف  المن ق  السيحل   وخيص  ف  المن ق   الجزائ  تمتل  (المعادن:2 

 .الش ق  

 تاج الزراعيإستراتيجية التنمية في الزراعة واإلنمبحث الثالث :ال

تنظ مي  ز اع  وه  جمل  م  تت ل   عمل   ت و   االقتصي  م  ح   الوسيئل واألسيل   ا        

 :من يالقوان   ت    إل  االستغالل األمثل للموا   ال ب ع   والبش    لت و   الز اع  
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  1923مي   23*قينو  التس    ال ات :

 .1921نوفمب   0*الثو   الز اع  :

 1903او  13* قينو  استصال  األ اض :

 1902  سمب 0 *قينو  المستثم ا  الفالح  :

ت و   الز اع  التقل     و توس   ال  ت و   الز اع  الصح او        كمي ا        

حك  ف  المخزو  والت   إنتيج   بتكنولوج ي  مت و  حول الواحي  و إقيم  وح ا الز اع   المسيحي 

، و لت ا   مشكل  الجزائ  م ز  المجي   الميئ   ف ف   قل  المنسو  و ع   انتظي  الج  ي  لالميئ  

 ف  المجمو  وم  أب ز الس و  ف  ³مل ي     2س ا ج   ا ب يق  22ف  إنشي   الجزائ  ن    الم يه ش ع 

 …س  ق قي  بغل زا  وس  بن  هي و  بم ل  الجزائ 

 تمويل القطاع الزراعي المطلب االول :

بمن  الق و ،  الجزائ  بن  الفالح  و التنم   ال  ف   الش    األسيس  للق ي  الز اع  ف بواس        

)الج ا ا  و أآل   الفالح    إل  تح    حض    العتي تخف   الض ائ ،و ل ع  الفالح  .إضيف

وهو مش و  اعتم ت  ال ول  لت و   الز اع  و ال   :    الفالح  ال  ف  المخ   الو ن  لتنمو) الحصي 

بني  الس و  و بل  ع  هي من ي :    اإلنتيج   وق  حق  بع  النتيئ بمسيع   الفالح   وتح    الوح ا

استصال  األ اض  خيص  ف  الجنو   تق    ال ع  للق ي  بيلعتي  واألموال وق ي  الغ ي   ،س  132

التشج   للحفيظ عل  الت ب  ،تنم   المني   ال  ف   ب   ق  تقلل الفي   ب   األ  ي  والم   ،ي  والك  ب

 .وتوف   الخش 

 رمشاكل الزراعة في الجزائالمطلب الثاني : 

ع       استصال  األ اض   الز اع   :توس   المسيحي  ه  الحلول الممكن  ل  ه المشيكلا       

 .بني  الس و  وحف  اآلبي  وخيص  ف  الجنو  

 :متنو  خيض  للتقلبي  المنيخ   غ   كي  لتحق   األم  الغ ائ  أب زه اإلنتاج الزراعي:

 .  ه ا بسب  ت ب   األم ي تت كز خيص  بيلس ول م   وهي ضع  الحبوب :*

 ز اع  معيش   تمي   بيلتنيو  م  الحبو  )التل( الخضر الجافة : *

 بمن ق  القبيئل * الك و  : تقلص  مسيحت ) المن ق  التل   المواج   للم  (*الزيتون:  

 توج  بيلسيحل*النخ ل : ت كز معظم  بيلجنو  *الحمضيات:

 :مثل ال مي   والتب  والبنج  السك   الصناعية الزراعية المحاصيل*

  وتتمثل األغني  بيلس و  واألبقي  ف  التل واإلبل ف  الجنو  *الثروة الحيوانية:

لح  ث  إال أ  اإلنتي   بق  كل  و عم  بال ني الق ي  بيألج ز  ا1200تق   سواحلني   الصيد البحري:*

 .ضع   ج ا

هو توف   الغ ا  إنتيجي واست  ا ا االكتفي  ال ات : ل  تحق  بال ني االكتفي  الغ ائ  بع  ف   األمن الغذائي:

 .م  احت يجيتني م  الحبو  وه ا بسب  المشيكل الت   عين  من ي الق ي  الز اع  ببال ني ٪10تستو   
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 :إستراتيجية التنمية الزراعيةالمطلب الثالث : 

ضع  التحك  ف  الموا    و / % فق  م  المسيح  الكل  3.4قل  األ اض  الصيلح  للز اع   ا      

قل  العتي  الالز  للز اع  و الق و   وضع  استغالل الم يه الس ح    االم ي  وتسيق  ت ب   لالميئ   

بني   ولب و  البالست ك   ااستخ ا   وع  ضع  ال   العيمل  المرهل  ف  الم  ا  الز ا و

 .  ع  المزا   بيلعتي  الفالح  و الق و  ولتوف   ال   العيمل  ف  ه ا الم  ا   الز اع   المعيه 

 .والمواصالت والتجارة الخارجية إستراتيجية التنمية في الصناعة: المبحث الرابع

نيع   الحق ق   من  تس    المصين  الت  ت ك ي المعم و  وب أ  الن ض  الص الجزائ  واصل      

 السبع ن ي .

 استراتيجية التنمية في الصناعةالمطلب االول :

 :وه  الصنيع  الت  تستخ   ه يكل ضخم  وأهم ي الصناعة الثقيلة :أ(

  ع  إنتيج  ق ي  البني  ونقل …أه  م اكزهي ببال ني مصن  الحجي  بعنيب  صناعة الحديد والصلب:*

 ..البت ول والغيز والم يه

ه  ت ع  الق يعي  األخ   بيلوسيئل وم  أهم ي مصن  بلعبي  للعتي  ألفالح  الصناعة الميكانيكية:*

 ) صن   وب   )وسيئل اإلنتي وأ ضي م

ومصن  1921 هني  ع   مصين  مثل مصن /حيس  مسعو  )مو و  استعمي  تكرير البترول :*

 ..)سك ك  

 هو تحو ل الغيز م  الحيل  الجيف  إل  السيئل  وتت كز معيمل  بأ ز و و سك ك  تمييع الغاز:*

ي  مثل صنيع  األسم   والبالست   ه  صنيع  تقو  عل  تحو ل المح وقالصناعة البتر وكيماوية:*

 المب  ا  وتت كز خيص  ف  ا ز و/ عنيب / 

*الصنيع  والجل   *الصنيع  االلكت ون   *الصنيع  النس ج  :وتتمثل خيص  ف  الصناعة الخفيفة:(ب

   الغ ائ  *الصنيع  التقل   

مل ي   /  لت و   الصنيع  و أنمي  التس    والش و   2.2خصص  ال ول   تأهيل المناطق الصناعية:

 م   صنيع   مثل مش و  بال   بج جل 3ف  إنشي  

 استراتيجية التنمية في المواصالت والتجارة الخارجية المطلب الثاني :

لت و   كثيف  شبك  المواصال  وحس  أ ا هي  عتب  مرش :إست ات ج   التنم   ف  المواصال      

 :االقتصي  وتكم  أهم ت  ف 

 نقل الموا   األول   م  مني   االستخ ا  إل  م اكز التصن    *

 * تمك   المنتج   م  تسو   منتجيت   * ف  العزل  ع  المني   النيئ  

 تحق   التكيمل ب   الق يعي  االقتصي   * 

 ك  2344هم ي      الوح   اإلف  ق  ك  أ104.000:بل   ول ي  ال    الب   * * توف   منيص  الشغل 
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  مك  ب 211ك  من ي 4200*السك  الح     : بل   ول ي 

  ول  12م ي ا من ي 11 يئ   و23النقل الجو : تكو  األس ول الجو  لبال ني م  * 

 سف ن  من ي24*النقل البح  : تكو  األس ول البح   م  

 تح    شبك  النقل: ال     الس ي  ش   غ   * 

 لسك  الح      ال ضي  العل ي * ا

 * م ني  جنج  بج جل

 توس   م ي  هوا   بوم   * 

 التجي   الخي ج  :ه  عمل   التص    واالست  ا  :/     س  ع 2* إنشي   

 * تضم  تص    المنتجي  الو ن   نحو األسوا  ال ول  

 تزو   السو  الو ن   بيلموا  االست الك   والتج  ز  * 

  * توف   منيص  الشغل واستم ا    المرسسي  اإلنتيج   

 موا  أول  -تج  زا  فالح   وصنيع   -المح وقي  -ا(الصادرات:   

 موا  نص  مصنع  –تج  زا  –موا  است الك   وغ ائ    -ب(الواردات: 

ي بل ا  االتحي  وتحتل الحبو  والحل   والتج  زا  الصنيع   الص ا   ف  الوا  ا  وتتعيمل تجي        

 )األو وب .)الوا  ا ( وم  و. .ا )الصي  ا  النف   

 :هو الفي   ب   ق م  الصي  ا  والوا  ا الميزان التجاريج(  

اعتم   بال ني بع  االستقالل مبيش   النظي  االشت اك  وه ا للتخل  م   :المتغيرات االقتصادية  د(   

ث وا  والمرسسي  واحتك   التجي   الخي ج   تخل  ع   واس  االستعمي  وق  أمم  ال ول  كل ال

الن   االشت اك  ف  التسع ني  و ال  بس  ان  ي  أسعي  النف  والمعسك  الش ق  ح   عجز  ال ول  

 :ع  توف   السل  االست الك   تبن  النظي  ال أسميل )الح ( القيئ  عل 

 * تح    التجي   الخي ج    

 كي  مسيهم * تحو ل المرسسي  إل  ش 

 .تشج   االستثمي  الخي  واألجنب * 
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 : الثالث الفصل خالصة

 كم رر ا  فرر  الجزائ  رر  ال ولرر   رر   مرر  المب ولرر  الج ررو  كررل  غرر  انرر  سررب  ممرري نسررتنت        
 الررر   أسررريل      ررر  عررر  الز اعررر  المسررريحي  توسررر   و ت رررو  ه و ب ررري االهتمررري  و  الز اعررر 
 الز اعررر  ترررزال ال الز اعررر  لإلنتررري  الكمررر  اال تفررري   غررر  و ، األ اضررر  استصرررال  و الح  ثررر 

 تحق رر  مرر   منرر  لرر  هرر ا إال  أهرر اف ي أهرر  احرر  بعرر  الرر   و  غرر ائ  أمرر   تحق رر  عرر  نسررب ي بع رر  
 أ   الترر  األسرربي  أهرر  مرر  وأ  والتمررو  الحمضرر ي  و الكرر و  مثررل ع  رر   منتجرري  فرر  فرروائ 

 و الفالح ررر  االسرررتثمي ا  مسرررتو  تررر ن  هرررو من ررري الم جرررو ال ررر   الز اعررر  تحق ررر  عررر   إلررر 
  ع  رر   األسرربي  و ، م احل رري مرر  م حلرر  ككررل الجرر و    اسرر  فرر  لررنق  برريألخ  الز اع رر 

  نمي   ف  معني ج   ك  و ، األح ي  بع  الغمو  و اإلحصيئ ي   قل  من ي

 



 

  :الفصل الرابع

طرق تمویل 

في  االستثمارات

  الجزائر
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 : يدــتمه

 مخطببيط يببم  أن بعببر بيلمم يبب  خيصبب  بم ميبببي  يقبب   أن االسببمامي   للمشبب    المببيل  المببري  علبب  يجبب       
 فيمببي بهببي يقبب   المبب  الر اسببي  كبب  خبب   ،مببن المقببب  العببي  خبب   المشبب    احمييجببي  ، محريببر االسببمامي 
 للمم يبب  المالبب  المشببكيل  ممحببرر أن ، بعببر ببب  يمعلبب  مببي  كبب  لبب  االقمصببيري  الجببر   محريببر مببن المشبب    يخبب 
 أ  األجبب  ط يلبب  مصببير  ،مكبب ن الميليبب  احمييجيمبب  لمبب في  إليهببي يلجبب  المبب  المصببير  يحببرر أن المببري  ،فعلبب 
 فيبب  نعبب    البب   الفصبب  هبب ا فبب  بيلمفصببي  إليبب  نمطبب   سبب   مببي  هبب ا.  األجبب  مم سببط  أ  األجبب  قصببي  
 :مبحاين إل  الفص  ه ا يقس  حيث بيلمم ي  يمعل  مي ك  أ ال

  الع امبب  المم يبب  ،أنبب ا   أهميمبب  المم يبب  ،مبببير  المم يبب  مع يبب ) المم يبب  ميهيبب  يمضببمن: األ   المبحببث
 (.لهي المحرر 

 مببن المنشبب   إليهببي ملجبب   المبب  األمبب ا  علبب  للحصبب    الممبعبب  المخملفبب  المم يبب  صببي  يمضببمن: الاببين  المبحببث
 .بيلمعيقر ،المم ي  بيلم ابح  بيلبيع ،المم ي  بيلمشي ك  المم ي  ف   المممال  الميلي  احمييجيمهي مم ي  أج 

 الايلث : أه  المؤسسي  الم  مسيه  ف  مم ي  االسمامي ا  الف حي  ف   الي  بسك   .المبحث 

 ال ابع : السييس  المم يلي  للقطي  الف ح .المبحث 
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 التمويل ماهية:  األول المبحث

 المبب  القطيعببي  لمخملبب  المعنيبب  الجهببي  أ  الميليبب  المؤسسببي  مؤريهببي هيمبب   ظيفبب  المم يبب   ظيفبب  إن      
  ا رار  االقمصببيري  المعببيم   نطببي  امسببع العمليبب  هبب   ،فبظهبب   جريببر اسببمامي  أ  مببيل  عجبب  مببن معببين 
 سبب   الغبب   ،لهبب ا مم يلبب  أجبب  مببن أمبب ا   ؤ س يمطلبب  األخيبب  هبب ا أن خيصبب  االقمصببير  النشببيط ح كبب 
  أهميمبب  المم يبب  عمليبب  مبببير  ابب  مفببيهي  بمقببري  ،برايبب  المم يبب  ميهيبب  ر اسبب  إلبب  المبحببث هبب ا فبب  نمطبب  
 .لهي المحرر   الع ام  المم ي  أن ا  أه  إل  نمع    أخي ا

 التمويل تعريف: األول المطلب

 :يل  فيمي أهمهي ن ك  المم ي  لعملي  معي ي  عر  هنيك     

 أ  مبببيل  مبببرف  عبببن عببببي   ، المم يببب  اإلنمبببي  لعمليببب  الضببب   ي  األر ا  مبببن هيمببب  أرا  المم يببب  يعمبببب  -1

 المبببيل  مبب في  عببن عبببي   ب نبب  يعبب   ،كمببي األمبب ا  ملببك مببن المسببمفير  الطبب   المم يبب  مؤسسبب  بببين سببلع 
 ممخبب هي المبب  القبب ا ا  ملببك أيضببي يشببم  ، المم يبب  خببي  أ  عببي  مشبب    مطبب ي  أ  ل فببع ال  مبب  النقريبب 
 أنهببي ،حيببث المشبب    أعمببي  فبب  الكليبب  بببيلنظ   للمحسببين اقمصببيريي م ظيفببي األمبب ا  م ظيبب  أجبب  مببن اإلرا  
 البعببر فبب   األعمببي  القبب ا ا  فبب   المنسببي  لألمبب ا  مبب في  هبب  ، بيلمببيل  بعضببهي عببن منفصببل  ج يئيببي  ليسبب 

 ن عبب  كببين مهمببي فيبب  الم سببع أ  االسببمامي  هبب  المم يبب  مببن الغبب   يكبب ن ، قببر المشبب    لصببيل  االقمصببير 
 االنميجيبب  القببر   علبب  ظبب  المحيف العمبب  أ  المسببيي  هبب  المم يبب  مببن الغبب   يكبب ن قببر ،كمببي إنمببيج  سبب ا 
 .لهي العير  السي  ضمين أ  المم ي  من المسمفير  للجه 

 ، مببم  نببر مهي أمببيكن إلبب   ف مهببي أمببيكن مببن األمبب ا   ؤ س انمقببي  مسبب ل  لم ضببي  مبب م  مم يبب  كلمبب  إن -2

 أ  مبب مين شبب كي  أ  بنبب ك شببك  فبب   لببك كببين سبب ا  المببيليين ال سببطي  مببن مجم عبب  خبب   مببن العمليبب 
 األ   بيلمقببي  مسببمهر  األمبب ا   ؤ س ارخببي  عمليبب  أن ،كمببي  لببك غيبب  إلبب  المببي  أسبب ا  أ  ارخببي  صببنيري 
 (1.)األم ا  ه   من كبي  عرر عل  الحص  

 الطبب   ملببك بببين ،بيالخميببي  أمبب ا  علبب  للحصبب   المنيسببب  الطبب   عببن البحببث ب نبب  كبب لك المم يبب  يعبب   -3

 .المش     الم امي   احمييجي   ن عي  كمي  ينيس  بشك  بينه  األفض  الم يج عل  الحص   ،أ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 121،   0222، را  الفك  للنش  ، عمين  االرا    المحلي  الميل هيا  محمر ال غب  ،  (1)
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 البب   هبب  األ   ،الطبب   طبب فين بببين األمبب ا   ؤ س انمقببي  هبب  المم يبب  عيمبب  بصببف  :الشــامل التعريــف  
  ؤ س فببب  نبببر   مبببن يعبببين  الببب   الابببين   الطببب  ( الفبببيئ  أصبببحي ) األمببب ا   ؤ س لريببب  ممببب ف 
 .جرير  اسمامي ا  الم سع أ  خي  أ  عي  مش    مط ي  ،بغ  ( العج  أصحي )األم ا 

 وأهميته التمويل مبادئ:  الثاني المطلب

 : يل  فيمي ن ك همي للمم ي  أسيسين مبرأين هنيك :التمويل مبادئ -أ

ــدأ -  إلبب  يهببر  مببيل  قبب ا  أ  امخببي  أن ،بمعنبب  المببيل  المببري  فيبب  يقببع البب   المبب    فبب  يممابب  :األول المب
 اسببم رار فبب  السببي ل  ر جبب ) السببي ل  مببع يمعببي   مببي عببير   لببك ، لكببن ال بحيبب  مببن معببين مسببم   محقيبب 
 .االسمامي  ق ا  ن   كين مهمي صحي  المبرأ ، ه ا( إليهي الحيج  عنر المسمام   األم ا 

 مبببن المبببرفقي  علببب  الحصببب   ميعبببير ببببين للم ا نبب  السبببلي  الم قيببب  أ  الم  مببب  فببب  يمماببب : الثـــاني المبـــدأ -
 فيهبببي اسبببمام   المببب  األصببب   أن يعنببب  المببببرأ ، هببب ا االلم امبببي  سبببرار  ببببين اإليببب ارا  أ  االسبببمامي ا 

 صببييغ  ، يمكببن األجبب  قصببي   مم يبب  مصببير  مببن مم لبب  كينبب  إ ا األجبب  ط يلبب  مكبب ن أن يجبب  ال األصبب  
 (.األج  ط ي  اسمامي  ف   مسمام   األج  قصي  ق ضي مقم   ال)الميلي  العبي   ف  المبرأ ه ا

 :الميلي  النقيط ف  المم ي  أهمي  مب   :التمويل أهمية -ب

 .خي جهي أ  المؤسس  راخ  س ا  المجمر  الميلي  الم ا ر أ  األم ا  مس ي  -1

 .ال طن  الرخ  بهي ي ير الم  جرير   أخ   معطل  مشي يع إنجي  عل  المسيعر  -0

 .المعرا  اسمبرا  أ  اقمني  أج  من المؤسس   غب  محقي  ف  يسيه  -3

 .الميل  العج  من للخ    المؤسس  مسمخرمهي س يع   سيل  المم ي  يعمب  -4

 .الر ل   المم ي  الميلي   المؤسسي  الهيئي   بط ف  يسيه  -1

 . المصفي  اإلف س خط  من لحمييمهي المؤسس  سي ل  عل  المحيفظ  -6

 .النيمي  للر   االجمميع  ا ضع محسين ف  يسيه  -7

 3.المري ني  أ م  من  خ  جهي الضعيف  الر   اقمصيريي  بني  ف  يسيه  -8

 لها المحددة والعوامل التمويل أنواع:  الثالث المطلب

 : يل  كمي معييي  لا ث  فقي أن ا  عر  إل  المم ي  مقسي  يمكن :التمويل أنواع -أ

 :المصير  من ن عين هنيك :األموال على الحصول مصدر ناحية من -1 
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  المبب  مببي   أس شببك  فبب  المشبب    أصببحي  يقرمبب  مببي كبب  فبب  المصببير  هبب    مممابب  (:راخلبب )  امبب  مم يبب  -
    خبب    عنببر أ  مصببفيم  حيلبب  فبب  اسببم رارهي لهبب  يمكببن ، بيلمببيل  بيلمشبب    ملكيببمه  حقبب   أسيسببهي علبب  يبنبب 
 أ  العيريبب  األسببه  خبب   مببن إمببي األمبب ا  ملببك مصببر  يكبب ن ، قببر بيلمشبب    االسببمامي ي  العمليبب  مببن أحببره 
 .المحمج   األ بيح خ   من أ  المممي   األسه 

 أ  المعن يبب  الحصبب  أ  العينيبب  الحصبب  أ  النقريبب  الحصبب  منهببي عببر  صبب  ا األمبب ا  ملببك م خبب   قببر     
 )1(. الهنرسي  أ  الفني  المع ف  ح  ما  الملكي  حص 

 : يل  مي الراخل  المم ي  عليهي يم اف  الم  الممي ا   من

 مصببير  مببن األمبب ا  هبب   علبب  الحصبب   اإلرا   علبب  يصببع  حيببث المشبب    أمببي  المميحبب  ال سببيل  يعمببب  -  
 .أخ  

 ب صببير الحمفيظهببي نظبب ا المحمملبب   العشبب ائي  الم سببمي  المقلبببي   يجنبهببي للشبب ك  المببيل  الم كبب  يببرع  -  
 )0(. الممغي   الممعرر  االحمييجي  لم اجه  نقر 

 محليبب  كينبب  سبب ا  خي جيبب  مصببير  مببن عليهببي الحصبب   يببم  المبب  األمبب ا  كيفبب  فبب  يممابب  :خــار ي تمويــل -
  الشبب  ط لأل ضببي   فقببي  إجبب ا ا  بشبب  ط الميليبب  السبب   مببن األمبب ا  هبب   علبب  الحصبب   ، يببم  أجنبيبب  أ 

 (3). األسه   السنرا  الق    ف  األم ا  ه    ممما . المي  س   يحررهي الم 

 :أنواع ثالث هناك: الزمنية المدة المدة حيث من -2  

 النقريبب  ،كيلمبببيل   احببر  سببن  عببن اسببمعميلهي فمبب   م يببر ال المبب  األمبب ا  ملببك ببب   يقصببر: األجبب  قصببي  مم يبب  -
 المببرخ ا  مببن  غي هببي األسببمر  أ  الببب    مابب  االحمييجببي  بعبب  شبب ا  أ  العمببي  أجبب   لببرفع مخصبب  المبب 

 .اإلنميجي  الر    نفس إي ارا  من مسريرهي يم   الم  اإلنميجي  العملي  إلممي  ال  م 

 لمببر  األمبب ا  هبب   اسببمعمي  فيهببي يكبب ن المبب  العمليببي  ملببك عببن المم يبب  هبب ا ينشبب : األجبب  مم سببط مم يبب  -
 )4(. المعرا  اآلال  كش ا  اسم رارهي قب  سن ا   خمس سنمين بين مم ا ح

                                                           
 

الطبع   -البيضي –، منش  ا  جيمع  عم  المخمي   أسس  ر اس  الجر   للمش  عي  االسمامي ي  ال  اعي عل  محمر خض   آخ  ن ،  (1)

 178،   1996اال ل  ،

 410،    0220ني  ، اإلسكنر ي  ، الطبع  اال ل  عبر الغفي  الحنف  ، اإلرا   الميلي  ) مرخ  امخي  الق ا ا  ( ، مطبع  االشعي  الف (0)

 413عبر الغفي  الحنف  ، اإلرا   الميلي  ) مرخ  امخي  الق ا ا  ( ، نفس الم جع السيب  ،  (3)

 342،341جمي  أحمر م في  ، اسيسيي  االرا   الميلي  ،را  النهض  الع بي  ، بي    ،    (4)
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 (1).المنفي  مح  مش  عي  أ  ايبم  أص   لمم ي  األص   من رائم  احمييجي  لمم ي  الن   ه ا  يسمخر 

 االسبببمامي  صببببغ   ا  المحسبببيني  إلجببب ا  ال  مببب  األمببب ا  مبببن النببب   هببب ا ينشببب : األجببب  ط يببب  مم يببب  - 
 إنميجيبب   يببير  إلبب  مببؤر  المبب  العمليببي  مببن  غي هببي صببنيعي  مؤسسببي  إنشببي  أ   بنببي  األ اضبب  كيسمصبب ح

 .سن ا  خمس ع  المم يلي  احمييجيمهي فم   م ير  الم  البعير المر  ف  المسمام   ال حر 

  ن عين هنيك :التمويل أل له يستخدم الذي الغرض ناحية من – 3

 بمشببغي  أسيسببي ممعلبب  المبب  النفقببي  لم اجهبب  م صببر المبب  األمبب ا  اسببمغ   فبب  يممابب  :االســتغالل تمويــل -
 إلبب   مببي العمببي  أجبب   رفببع أ  الخيصبب  للمبب ار الشبب ا  كنفقببي  منهببي االسببمفير  قصببر للمشبب    اإلنميجيبب  الطيقبب 
.اإلنفببببي  أ جبببب  مجم عهببببي فبببب  مشببببك  ، المبببب  اإلنميجيبببب  العمليبببب  إلممببببي  ال  مبببب  المببببرخ   مببببن  لببببك

ــل - ــتثمار تموي  انميجيبب  طيقبب  خلبب  عنهببي مم مبب  المبب  النفقببي  لم اجهبب  المخصصبب  األمبب ا  فبب  يممابب  :اإلس
 الحي انبببي  لم بيببب  محطبببي   إقيمببب   المجهيببب ا  اآلال  كيقمنبببي  للمشببب    الحيليببب  الطيقببب  م سبببيع ،أ  جريبببر 

 . عنهي مم   الم  العمليي  من  لك إل   مي األ اض   اسمص ح

 : التمويل ألنواع المحددة العوامل -ب

 ،الببرخ  الم  مبب :  هبب  المنيسبب  المم يبب  نبب   اخميببي  ضبب ئهي فبب  يمحببرر المبب  الع امبب  مببن مجم عبب  هنببيك
 .حر  عل  ك  إليهي نمط    س    الم قي  ،الم  ن   السيط   ،اإلرا   الخط 

ــة -1  المخملفبب  المم يبب  مصببير  مببن المسببمخرم  األصبب   أنبب ا   م  مبب  م افبب  مببر  ب نهببي  معبب   :المالءم

 .بمم يلهي األم ا  ه   سمق   الم   العمليي  األص   ف  االسمخرامي  لطبيع 

 علبب  المنشبب   مقببر  ،فعنببرمي لببريهي المميحبب  األمبب ا  اسببمخرا  جبب ا  للمنشبب   الممحقبب  العيئببر هبب  الببرخ  :الــدخل -2

 البب   العيئببر  معببر  للممبب   سببمرفعهي المبب  الفيئببر  معببر  بببين مقببي ن فإنهببي معينبب  عمليبب  لمم يبب  االقمبب ا 
 .ف   إال العملي  ملك لمم ي   سيل  الق   اعممير يم  م ضيي إيجيبيي ف قي كين ،فإ ا علي  سمحص 

 العبب    يببير  نميجبب  الضببيي  أ  اإلفبب س لمخببيط  المبب ك أمبب ا  معبب   مببر  بببيلخط  نقصببر : الخطــر -3

 علبب  مكبب ن األ ل يبب   هبب   المبب ك حقبب   علبب   األ ل ببب  الحبب  لهببي المبب  الجهببي   لكابب   المنشبب   علبب  المببيل 
 :الميل  النح 

 (.العيري ن) البيق ن الم ك ا  المممي  ن الم ك ا  أ ال أم اله  الرائن ن يعط  األ بيح م  يع عنر -

 الببببيق ن المببب ك اببب  المممبببي  ن المببب ك اببب  أ ال أمببب اله  البببرائن ن يعطببب  المنشببب   أصببب   مصبببفي  عنبببر -
 (.العيري ن)

 

 

 

 349،   1996مكمب  عين شمس ، مص  ، الطبع  السيرس  ،اإلرا   الميلي  ) منهج امخي  الق ا ا  (سير اله ا   ،  (1)
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 القببب    علببب  اعممببر   كلمبببي المنشببب   ريبب ن  ار  كلمبببي المبب ك أمببب ا  علببب  الخطبب  يببب رار  بيلمببيل       
  مببن جهبب  مببن األصبب   علبب  بيلقضببي  هببرر  كلمببي الببري ن هبب    ار  ، كلمببي أصبب لهي مببن م كبب  المنشبب   ،فببري ن
  ال عملييمهببي مم يبب  فبب  أصبب لهي علبب  معممببر المنشبب   كينبب  إ ا المبب ك علبب  خطبب  هنببيك يكبب ن ال أخبب   جهبب 
 . لم كهي المنش   أص   مبق  إ  اإلقم ا  عل  معممر

 مجبب   علبب  المبب اي  حبب  مملببك المبب  الهيئببي  أ  األشببخي  بيلسببيط   هنببي يقصببر: والســـيطرة اإلدارة -4

 بيلكيمببب  اإلرا   مجلبببس مغييببب  ،أ  عملهبببي ط يقببب  معبببري  ،أ  ق ا امهبببي علببب    المح يبببث المنشببب   عمليبببي 
 المسبببيهم ن أ  العبببيري ن المببب ك هببب  المنشببب   علببب   السبببيط   اإلرا   حببب  مملبببك المببب  ال حيبببر  ، الجهببب 
 أنبب ا  اخميببي  فبب  المهمبب  الع امبب  مببن بسببيط مه  االحمفببيظ فبب  العببيريين المبب ك  غببب   معمببب  العببيري ن
 المببب ك ط يببب  عبببن المم يببب  المنشببب   مقببب   فعنبببرمي. المنيسببب  المم يببب  مصبببر  أ  المسبببمخرم  األمببب ا 
 علبب  العببيريين المبب ك سببيط   أن يعنبب  هبب ا فببإن االقمبب ا  أ  السببنرا  أ ( المممببي   األسببه ) المممببي ين
 فببإن( العيريبب  األسببه ) العببيريين المبب ك ط يبب  عببن المم يبب  مبب  إ ا ،أمببي مغييبب  ر ن هبب  كمببي سببمبق  المنشبب  
 علببب   السبببيط   المبببرخ  لهببب  يحببب  جبببرر أعضبببي   رخببب   العبببيريين المسبببيهمين قيعبببر  م سبببيع يعنببب  هببب ا

 .المنش  

ــة -5  إ جيعهببي حمبب  أ  مخفيضببهي أ  ب ييرمهببي إمببي المم يبب  أصبب   معببري  علبب  المقببر   إلبب  يشببي  :المرون

 .األم ا  إل  الحيج  ف  ال ئيسي  للمغيي ا  مبعي أصحيبهي إل 

 مببن ممكببن عببرر أكببب  بببين مببن االخميببي  إلمكينيبب  المميحبب  المم يبب  مصببير  معببرر أيضببي بيلم  نبب   يقصببر
 بر جبب  بيلم  نبب  يمميبب   البب   الميليبب  المنشبب   ممطلبببي  يحقبب  البب   المنيسبب  المم يبب  مصببر  لمحريببر البببرائ 
 .المم ي  مصر  عل  منيس  مغيي  أ  إحراث عل  المسمقب  ف  القر   المنش   ممن 

 أ  المم يبب  علبب  الحصبب   ب قبب  المنشبب   يحببرر البب   ال منبب  العيمبب   لببك بيلم قيبب  يقصببر :التوقيــ  -6

  قبب  األمبب ا  علبب  الحصبب   أجبب  ،مببن المنيسبب  ال قبب  فبب  الممبب ف   المم يليبب  المصببير  بببين للمفيضببل 
 .الش  ط  أفض  مكلف   ب ق  حيجمهي

 ر جبب  أقبب  إلبب  المكلفبب  فيبب  مببنخف  البب   بيل قبب  الميليبب  الفبب   اقمنببي  علبب  المنشبب   قببر   أيضببي  يمابب 
 مببع  م افقهببي الميليبب   األحببراث المغيبب ا   مميبعبب  الميليبب  األسبب ا  قبب ا   علبب  المنشببي  قببر   ط يبب  عببن

 المم يبب  قبب ا ا  المخببي  السببلي  الم قيبب  ط يبب  عببن الم افبب  هبب ا م جمبب  ، ابب  الميليبب  المنشبب   حيجببي 
 (1).المجي ي  الر  ا  خ   األنس   االقم ا 

  التمويل صيغ: الثاني المبحث

 يمببر البب   النببيب   القلبب  الحيبب   الشبب يين فهبب  االقمصببيري  الحيببي  فبب  هيمببي ر  ا المم يبب  عمليبب  ممابب     
 المنميبب   محقيبب  االسببمامي  بعمليبب  للقيببي  ال  مبب  بببيألم ا   مؤسسببيم   حرامبب  بمخملبب  االقمصببير  القطببي 
 فببإن الحسيسبب  المهببي  مببن المؤسسببي  مخملبب  فبب  المم يبب  مهمبب  معببر كمببي ، األمببي  نحبب  االقمصببير عمليبب   رفببع
 ملببك مم يبب  علبب  الحصبب   عببن  عجبب   ال  مبب  بيلسببي ل  الميليبب  احمييجيمبب  مقيبلبب  فبب  االخيبب   هبب   مفلبب  لب 

 . إف سهي أ  مصفيمهي ال  يؤر  ممي بيلخط  مهرر  مك ن فإنهي االحمييجي 

                                                           
 104، 100م جع سيب  ،  هيا  محمر ال غب  ،  (1)
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 بالمشاركة التمويل:  األول المطلب

 : بالمشاركة التمويل تعريف

 أ    اعيبب  أعمببي  فبب  بيببنه  مشببم ك  ببب م ا  أكابب  أ  اانببين اشببم اك المشببي ك  ط يبب  عببن بيلمم يبب  يقصببر
 (1).ال ب  من معل م  نسب  حس   األ بيح م  يع ، يك ن خرمي  أ  مجي ي 

 معينبب  بنسببب  معل مببي قببر ا البب ب  يكبب ن  أن القببر  معلبب   المببي   أس يكبب ن أن يجبب  المشببي ك  عقببر  فبب 
 .ال ب  أ  المص   أ  المي  ف  المسي ا  فيهي يشم ط ال ،كمي

 :كيآلم  االسمامي   النشيط نيمج م  يع  يم 

 حسبب  أ  الكلبب  المم يبب  فبب  منهمببي كبب  مسببيهم  بحسبب  الطبب فين بببين البب ب  م  يببع يببم  :الــرب  حالــة فــي* 
 (0).علي  امف  مي

ــي*  ــة ف ــارة حال  ر ن المم يبب  فبب  المشببي ك  نسببب  حسبب  ،أ  عليبب  امفبب  مببي حسبب  الخسببي   مبب    :الخس
 . لك ف  الجهر لمشي ك  اعمبي 

 :الميلي  األشكي  بيلمشي ك  المم ي  ي خ  -

 األجبب  قصببي  نشببيط فبب  االسببمامي  علبب  المشببي ك  أطبب ا  بببين االمفببي  يببم  حيببث: األ ــل قصــيرة مشــاركة -
 .عليهي الممف  للنس   فقي األ بيح مقس  المر  انمهي  ، بعر

 سبببن ا  لعبببر  مشبببغيلهي يبببم  إنميجيببب   أسبببميلي  أصببب   فببب  االسبببمامي   ممضبببمن :األ ـــل طويلـــة مشـــاركة -
 االمفببي  حسبب  المببي   أس فبب  مسببيهمم  حسبب  كبب  المشببي ك  األطبب ا  بببين منهببي النيمجبب  األ بببيح  مقسببي 

 .المشي ك  مر  انمهي  بعر

 : إل  المشي ك  ط يق   ممعرر

 .المي   أس ف  المشي ك  -

 .الصفق  أسيس عل  المشي ك  -

 .المشي ك  أن ا  أه  معمب  ، الم  الممنيقص  المشي ك  -

 :بالمشاركة التمويل دراسة – 2

 :الميلي  النقيط عل  المع   خ   من المم ي  عملي  جر   المم ي  ر اس  خ   يم 

 .الميل   م ك   العمي  عل  المع   -

 .المخ ين  مكين  المسلي  الرفع  ط يق  ش ائهي  مصير  للعملي  ال  م  السلع  م اصفي  -

 189   1999، جيمع  القيه   ،الق ا  االسمامي   ف  البن ك االس مي  مصطف  كمي  السير طيي  ،  (1)

 0224/0221، مبب ك   ميجيسببمي  ، جيمعبب  بسببك   ، السببن   ر   البنبب ك االسبب مي  فبب  مم يبب  المنميبب  االقمصببيري خببيم   السببعير ،  (0)
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 ،اببب  المم قعببب   المصبببي ي  المم قعببب  اإليببب ارا  ببببين الفببب   إجببب ا  ط يببب  عبببن المم قبببع العيئبببر ري مقببب -
 .بيلمشي ك  الم افق  مص ي  ف  ال ا ر  النس   ف  م  يع 

 المشبببي ك  عمليببب  لخبببرمي  مقريمببب  مقيبببب  البنبببك نصبببي  يسبببي   ، الببب   المشبببي ك  مبببن البنبببك نصبببي  -
 . العملي مي   أس ف  بهي مشي ك الم  الحص  مقيب  نصيب  إل  بيإلضيف 

 :بالمشاركة التمويل عملية تنفيذ – 3

 .المشي ك  نشيط أاني  ما  ، ه ا اآلخ  الط   ب أ  ط   ك  الم ا  إل  المم ي  ه ا يخضع مي عير 

 البنببك ،يقبب   عليبب  امفقببي لمببي  فقببي نقببرا المشببي ك  فبب  لنصببيب  العميبب  سببرار بعببر مببا  بضببيئع  بيببع شبب ا  عنببر
 هبب   اسببم   يببم  ،ابب  المشببي ك  لنشببيط ضبب   ي  هبب  المبب  األ ليبب  المبب ار بقيمبب  مصبب ف  شببيك بإصببرا 
  خبب   الحيببي  ، ال صبب  لشبب  ط المسببم في  العميبب  مخببي ن أ  البنببك مخببي ن فبب   مبب ر  األ ليبب  المبب ار
 : م اعي  يج  العملي  ه  

 معيينمهبببي مببب  المشبببي ك  محببب  األ ليببب  المببب ار بببب ن ممضبببمن كميبيببب  م افقببب  علببب  العميببب  مبببن الحصببب   -
 .للم اصفي  مطيبق   أنهي عليهي  المع  

 شببيم  م مينببي العميبب  أ  البنببك بمخببي ن المشببي ك  لنشببيط ضبب   ي  هبب  المبب  األ ليبب  المبب ار علبب  المبب مين
 هببب   خببب   مبببن مسبببمحقيم  كيفببب  علببب  المبببؤمن يحصببب  المشبببي ك  عمليببب  انمهبببي  ، حبببين المخبببيط  ضبببر
 (1).الخرم 

 :الميلي  بيلمعهرا  العمي  الم ا  بيلمشي ك  المم ي  عملي  ف  ي اع  كمي* 

 للبنببك ال جبب   بعببر إال البنببك مببع عليبب  الممفبب  مببن أقبب  بسببع  المشببي ك  م ضبب   البضببيع  بيببع عببر  -
 .ال  م  المعري   إلج ا 

 .البنك لر  العملي  له   خي  حسي  ف  المشي ك  عملي  ف  النقري  الممحص   كيف  إيرا  -

 بالمرابحة بالبيع التمويل: الثاني المطلب

 :بالمرابحة البيع طريق عن التمويل تعريف

 هبب   بشبب ا  البنببك يقبب    لببك  بعببر أ صببيفهي جميببع محببرر سببلع  شبب ا  البنببك مببن العميبب  يطلبب  أن  هبب 
 مفسبب  ، المبب  عليهببي معبب  يمفبب  المبب  بيلنسببب  بببيألم  الشبب ا  لطيلبب  م ابحبب  ببيعهببي يقبب   ابب   يمملكهببي السببلع 
 .علي  امف  مي حس  أقسيط عل  أ  ف  يي المبل  مسرير ، يك ن المي   أس عل  ال يير 

 أهبب  ، مممابب   الخببي   الببراخ  فبب  االسببمه كي   السببلع المجهيبب ا  فبب  الم ابحبب  أسببل   اسببمعمي   يمكببن
 :يل  فيمي الم ابح  ش  ط

                                                           
 64، 63     م جع سيب ،( خيم   السعير ،1)

 

 



 

80 
 

 .للط فين معل مي البنك   ب  السلع  امن يك ن أن -

 .للعمي  بيعهي قب   حيي مهي للسلع  البنك مملك ض     -

 .لطيلبهي يسلمهي ل  را  مي البنك عيم  عل  بيلسلع  الض   مسؤ لي  مقع -

  م اح  عل  بيلم ابح  البيع عملي  مم  :بيلم ابح  البيع عملي  م اح  -0

 :بمييل  يهم  أن البنك عل  الم حل  ه    ف : بيلم ابح  البيع عملي  ر اس  م حل  -

 .بيلم ابح  البيع مبل  لمسرير م  ممهي  مر  الش ا  طيل  للعمي  النقري  المرفقي  انمظي  مر ● 

 .مبك   ق  ف  المبل  من ل سمفير  ممكن قر  أكب  إل  مقليل   محي ل  الرفع أج ● 

  اقمصببيري  جببر   ر اسبب  إجبب ا  البنببك علبب  يمعببين ميليبب   أس ألصبب   ب جبب  بيلم ابحبب  البيببع حيلبب  فبب ● 
 .المنيسب  أ قيمهي ف  الميلي  مسمحقيم  عل  الحص   إمكيني  من ليم كر للمش   

 :ر اسمهي يج  الم  النقيط ، أه  بيلم ابح  بيع عملي  فم  طيل  العمي  ر اس ● 

 .ي ا ل  ال   النشيط* 

 .معهي المعيم  ل  سب  الم  البن ك من االسمع   ط ي  عن بهي يمممع الم  السمع  عل  المع  * 

 .المحقق  النميئج جري   مر  للنشيطي  الميلي  الق ائ  خ   من   لك للعمي  الميل  الم ك * 

  المبب  م ابحبب  شبب ائهي فبب  ي غبب  المبب  للبضببيئع العميبب  عبب   بعببر: بيلم ابحبب  البيببع عمليبب  منفيبب  م حلبب  -
 :يل  بمي البنك ،يق   نشيط  مع مم   

 (1). السع   الم  ر البضيئع عن االسمع  ● 

 السببلع هبب   م  يببر ، يببم   بضببيئع سببلع مببن بيعبب  مبب  مببي بقيمبب  البببيئع لفيئببر  مصبب فيي شببيكي البنببك يصببر ● 
 .الحيي   ال هن لش  ط المسم في  بيلمخي ن  إيراعهي  البضيئع

 مطيبقببب  بيلم ابحببب  البيبببع محببب  البضبببيع  أن علببب  كميبيببب  م افقببب   إرال  للبضبببيع  العميببب  معيينببب ● 
 .الش ا  بطل  ال ا ر  لأل صي 

 فبب  األقسببيط مسببرير بم اعببي  فيبب  ، يمعهببر مؤجبب  بسببع  شبب ا  طلبب  كبب  علبب  العميبب  مببن الم قيببع طلبب ● 
 .المحرر  أ قيمهي

 : يل  مي نفم   م ابح  لعملي  السن   ال ب  معر  لحسي  الم ابح  لعملي  السن   ال ب  ر مع -

 

 

 71   جع سيب  ،م( خيم   السعير ، 1)
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A :السلع  ش ا  امن 

B : السلع  بيع يحقق  ال   ال ب  مقرا 

V : بيألشه  االسمامي  مر 

R : السن   ال ب  معر 

 يك ن  علي 

                                   V = A + B 

 

 

 :يل  مي بيلم ابح  البيع ف  المميبع  عملي  مشم  :بالمرابحة البيع عمليا  متابعة -3

 البيبببع عمليببب  بفبببم  لببب  مسبببم  المببب  المعليمبببي  أن مبببن  الم كبببر العميببب  لنشبببيط ميرانيببب  مميبعببب  -
 .بيلم ابح 

 فبب  اسببمحق   أنهببي قيممهببي مببن  الم كببر البنببك لحسببي  ر  يببي رفعهببي يببم  المبب  األقسببيط مميبعبب  -
 .المحرر  اآلجي 

 مسببرير علبب  قببير   الم اكبب  هبب   أن مببن  الم كببر عليهببي  اإلطبب   للعمبب   الميليبب  الم اكبب  مميبعبب  -
 .الش ا  طيلب  العم   الم امي 

 بالتعاقـد التمويل:  الثـالث المطلب

 المزارعة بعقد التمويل -1

 :تعريفه -

 الم ا عبب  عقببر سبببي  علبب  للعميبب  األ   البنببك يقببر  أن علبب   العميبب  البنببك بببين يببب   عقببر هبب 
 .العقر ف   المب مج  عليهي الممف  للنس   فقي العم  ه ا من النيمج  األ بيح ف  مع   يشم ك

 : ف   ممما :  المزارعة عقد أركان ●

 .األ   عل  العم  ف  ال اغ   عميل  البنك بين  يك ن :والقبول إلي ابا● 

 فبب  العمبب  علبب  الم ا عبب  عقببر بم جبب  ر     يخمصبب  العيمبب  جينبب  مببن عببير   يكبب ن: العمــل● 
 (1). األ  

 للعيمببب  يمسبببن  حمببب  لل  اعببب  الصبببيلح  األ   مببب في  البنبببك علببب  يجببب  حيبببث :األرض● 
 .اسمامي هي

ــدا  اآلال  -  هبب  المبب   اآلال  ال سببيئ  كيفبب  مقببري  األ   فبب  العيمبب  علبب  يمعببين حيببث :والمع
 .للعم  ض   ي 

 70 م جع سيب  ، ( خيم   السعير ، 1)
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 :المزارعة عقد شروط -

 .للمص   أه  البنك مع الممعيقر العيم  يك ن أن● 

 .األج  قصي  أ    اع  م س  مقيب  مي عير   ه  الم ا ع  مر  محرير● 

 العيم  ط   من لخرممهي ال سيئ  جميع  م في  لل  اع  األ   ص حي ● 

 .معل مي قر ا النيمج من  البنك العيم  من ك  حص  مك ن أن يج ● 

 :المساقاة عقد – 2

ــه -  لمببن األ   مببن بببرال الشببج  رفببع فبب  يكبب ن أنبب  إال الم ا عبب  لعقببر مشببيب  عقببر  هبب  :تعريف
 .ام   ينضج حم  ب   االعمني  بسقي  يق  

 :ف   ممما  :المسيقي  عقر أ كين -

 . العيم  البنك بين  اإليجي  القب    ممضمن : الصيغة ●

 .سقي  ال اج  الشج  ف   يمما  : العمل مورد● 

 {1.}المسيقي  بعملي  يق   ال   العيم  ط   من يك ن  ال  :  لعملا● 

 :السلم بيع – 3

 .المعيقر عنر ،أ  عيج  الامن يك ن أن ،عل  آج  السلع  البنك ش ا   معني  :تعريفه -

 :ف   ممما  : السلم بيع أركان -

 . عميل  البنك بين  القب   اإليجي   ممضمن : الصيغة● 

 .السل  صيح   العمي  البنك ف   يمما ن : العاقدان ●

 .العقر مح  السلع  ف   يمما :  عليه المعقود● 

 .العقر ه ا بم ج  آج  مسليمهي يم  الم  السلع  مقرا  إل  يشي  ه    : الثمن ●

 : بالسلم البيع شروط -

 .للمص   أه  العمي  يك ن أن● 

 (.  العمي  البنك)  العيقرين بين الم اض ● 

 .المقرا   معل م  م ص ف  العقر مح  السلع  مك ن أن● 

 مسم  أج  إل  مؤج  السلع  مسلي  يك ن أن● 
                                                           

 86-81  م جع سيب ،  ( خيم   السعير ، 1)
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 .المعيقر عنر  مسليم  الامن محرير● 

 بسكرة والية في الفالحية االستثمارا  تمويل في تساهم التي المؤسسا  أهم: الثالث المبحث

 إنشببي  إلبب   لببك أر  االقمصببيري  المنميبب  مجببي  فبب  الف حبب  لقطببي  الكبيبب   لألهميبب  نظبب ا      
 بببب   النهببب   مطببب ي   أجببب  مبببن ،  لبببك القطبببي  هببب ا مم يببب  فببب  ممخصصببب  ميليببب  مؤسسبببي 
 .عملهي  كيفي   ر  هي المؤسسي  بع  المبحث ه ا ف  نع   ، س  

  الريفية والتنمية الفالحة بنك  ماهية: األول المطلب

 :نشأتــه -

 1980مببي س 13 فبب  م سيسببهي مبب   طنيبب  ميليبب  هيئبب  ال يفيبب   المنميبب  الف حبب  بنببك يعمببب      

 1980 مببي س 18 فبب  كببين البنببك لهبب ا الفعلبب  االنطبب   أن ،إال 026-80  قبب  الم سبب   بمقمضبب 

 .الج ائ   ال طن  البنك هيكل  إلعير  مبعي م سيس  كين الحقيق   ف 

 جي يبب  كينبب  سبب ا  ال رائببع بجمببع يقبب   ،حيببث مجببي   بنببك هبب  ال يفيبب   المنميبب  الف حبب   بنببك     
 .الايب  المي   أس مك ين هرفهي ألج  أ 

 ق  ضببي يمببن  أن يمكببن المجببي  هبب ا ، فبب  الف حبب  القطببي  فبب  ممخصصببي البنببك هبب ا يعمببب      
 :إل   بيإلضيف  الف ح  القطي      لمم ي 

 . الح في  الف حي  النشيطي  م قي  -

 (1).ال ي  ف  المخملف   األنشط  الغ ائي  الصنيعي  أنشط  مم ي  -

 :الف ح  قطي  مط ي  ف  البنك ر   -

 :يل  فيمي ال يفي   المنمي  الف ح  بنك  ظيف  ممما 

 .ضميني  مقيب  الف حين عل  الق    م  يع -
 يسببمطيع بنببك ، ككبب  الف حبب  القطببي  لمنميبب  بنكببي بيعمبببي   المنميبب   ببب امج مخططببي  منفيبب  -

 إلبب  بيإلضببيف  ،هبب ا األشببخي  لكبب  حسببيبي   فببم  قبب    مببن البنكيبب  العمليببي  بكبب  القيببي 
 .الف ح  القطي  بمم ي  الخيص  مهمم 

 الف ح  القطي  مجم   منمي  -

 . الصنيعي   ال  اعي  المقليري  الف حي  األعمي  مط ي  -

 .الف ح  القطي  إلنمي   ال حق  السيبق   النشيطي  الهيآ  مم ي  -

 :البنك يقرمهي الم  الف حي  الق    أه  -

 الفيئببر   سببع  الف حيبب  العمليببي  طبيعبب  حسبب  البنببك يقببرمهي المبب  الف حيبب  القبب    مخملبب  -
 للنشببيطي  بيلنسببب  %0111 فيئببر  سببع  يطببب   هبب  1991 سببن  أ اخبب  منبب  أنبب  حيببث ، المطببب 

                                                           
  192،191   ، 0223الطيه  لط ش ، مقنيي  البن ك ، ري ان المطب عي  الجيمعي  ، الج ائ  ، الطبع  الايني  ، (1)
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 مببرفع المبب  هبب  العم ميبب  ، الخ ينبب  المرعمبب  النشببيطي  عنببر النسببب  هبب    مخملبب  ، المرعمبب  غيبب 
 .النسب  ف  الفي  

 :ه  البنك بهي يمعيم  الم  الق    أن ا  أمي

 شببه ا 18  أشببه  3 بببين مببرمهي ممبب ا ح( األجبب  قصببي   قبب   )  :الموســمية القــروض - 1   

 علبب  ، مفبب   الم سبب  انمهببي  بعببر مبيشبب   مسببريرهي  يببم  الف حبب  للم سبب  أسيسببي م جهبب    ، هبب 
 ،إ ا %82 بنسببب  اإلجميليبب  المكببيلي  فبب  البنببك ،يسببيه %8 بببب مقببر  ف ائببر القبب    مببن النبب   هبب ا

 .النبيم  اإلنمي  ف  %122 المسيهم  مك ن حين ف  الر اجن بم بي  األم  معل 

 :عل  يح   مل  مك ين من البر الق   ه ا  لمن 

 .ف ح شهير  -
 .الض ائ  مجي  الف ح  ضعي  مكش  شهير  -
 .ف ري  أ  عيئلي  شهير  -
 المبب  العمليببي  مخملبب  علبب  المخطببط هبب ا يحبب   ،حيببث الف حبب  للم سبب  المببيل  المخطببط -

 .المكيلي  مقري  مع الف ح بهي سيق  
 ر اسببي  مكمبب  طبب   مببن العقببر مقببري  إلبب  بيإلضببيف  للملكيبب   ال سببم  العقببر مببن نسببخ  -

 .ممخص 
 .من  الق يب  ال كيل  إل  الف ح ي سل  خط  طل  -

 ال كيلبب  مببري  مببن  ممكبب ن ال كيلبب  مسببم   علبب  القبب    لجنبب  مجممببع القبب   إعطببي  قببب       
 اللجنبب   مقبب   الكيمبب  الملبب  األخيبب  هبب ا يقببر  ،حيببث الملبب  بمشببكي  قببي  البب    الم ظبب   نيئببب 
 ن عيبب  مع فبب  ، كبب لك أ ال قببب  مببن قبب   لبب  كببين إن القبب   لطيلبب  المببيل  ال ضببع بر اسبب 
 (1).الق   مقيب  الف ح يقرمهي الم   الضميني  المطل   الق  

 لكميبببب  ال  مببب  البيينبببي  علببب  يحمببب   محضببب  بكميبببب  اللجنببب  مقببب   الطلببب  علببب  الم افقببب  عنبببر
 قسبب  إلبب  م ابب  طبب   مببن عليبب  المصببير  المكمبب  إلبب  ي سبب  القبب   اسببمعمي  قببب  ، محضبب 

 .خيص   ايق  عل  النيئي  م افقم  يقر  ال   المني عي 

 المجهيبب ، قبب    كبب لك ،مببرع  سببن ا  7 إلبب  0 مببن مببرمهي ممبب ا ح :األ ــل متوســطة قــروض -2

 نسبببمهي  مصبب  البنببك طبب   مببن اإلجميليبب  مكيليفهببي  ممبب   عيمبب  بصببف  الف حبب  العمببير  مخبب 

 لغبب    األغنببي   األبقببي  الببر اجن م بيبب  بقطببي  القبب    مببن النبب   هبب ا ، يهببم  %72 إلبب 

 .%1911 الف ائر  نسب  ، اإلنجي 

 :عل  الق   ه ا مل  يحم  

 مبب  البب   العمببير لسببع  شببكلي  فببيم    إلبب  إضببيف  الم سببمي  بببيلق    الخيصبب  ال اببيئ  نفببس -
 .معممر  كي  من ش اؤ 

 أن ،غيبب  األجبب  قصببي  القبب   لر اسبب  السببيبق  الم احبب  بببنفس يببم  القبب   مببن  إمكينيبب  ر اسبب  -
 .معي  الف ائر الق   أقسيط برفع يك ن الق   اسمعمي 

                                                           
 بنك الف ح   المنمي  ال يفي   الي  بسك   (1)
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 :بب الن   ه ا  يهم  ، سن  1 إل  7 من مرمهي مم ا ح :طويلة قروض -

 %1911 مك ن الف ائر  نسب ... ، المام   األشجي  ،غ س اآلبي  ،حف  الجبي  غ س -

 المنجبب   األعمببي  كشبب  إلبب  بيإلضببيف  السببيبق  ال اببيئ  نفببس علبب  القبب   هبب ا ملبب  يحمبب  
 مكببيلي   كشبب  الميببي  منقيبب   خبب  إضببيف  يجبب  بئبب  حفبب  حيلبب  فبب  فمببا  مشبب    كبب  حسبب 
 .المنقي  مصيل  ط   من مؤش  الحف 

 علبب  يكبب ن القبب   اسببمعمي  أن ،إال األخبب   للقبب    السببيبق  الم احبب  بببنفس الملبب  ر اسبب  مببم 
 .ق   آخ  عل  الف حي  المقني  المصيل  م شي   مع ممميلي  فم ا 

 شبب ف  مصبب ي  قببر  إ ا إال المبب ال  القبب   لبب  يمببن  ال فإنبب  قبب   مببن قسببطي المسببمفير أخبب  إ ا
 قبيبب  نسببخ  إلبب  بيإلضببيف  األخيبب  القبب   اسببمعمي  مببن الحجبب  لمببرعي  الم ابب  عنببر مببن مؤشبب 
 .ال كيل  مسم   عل  ممن  مسرير

 FNRDA الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق:  الثاني المطلب

 :الصندوق من لإلستفادة المؤهلون

 :من ك  الف حي   المنمي  للضبط ال طن  الصنر   رع  من لإلسمفير  يؤه 

 .جمعيي  ف  أ  مهني   مجمعي  معي نيي  ف  منظمين أ  ف ري  ،بصف   الم ب ن الف ح ن -

 الطببببيبع  ا  العم ميبببب  المؤسسببببي  فيهببببي بمببببي  الخيصبببب   العم ميبببب  االقمصببببيري  المؤسسببببي  -
 المنمجببي   مصببري   المسبب ي   المم يبب  اإلنمببي  نشببيطي  فبب  مسببيه  ،المبب   المجببي   الصببنيع 
 الغ ائي  ال  اعي   المنم جي  الف حي 

 المخطببط إلبب  االنضببمي  مسببم ج  الف حيبب   المنميبب  للضبببط البب طن  الصببنر   مببن االسببمفير  إن
 مهيكلبب  ف حيبب  مسببمام   كبب  يشببم  األخيبب  لهبب ا ، اإلنظمببي ( PNDA) الف حيبب  للمنميبب  البب طن 

 ،مببب ا    ف ريببب  ف حيببب  معي نبببي  ، جميعيببب  ف حيببب  معي نيبببي  شبببك  علببب  قين نيبببي  منظمببب 
 مببن إسببمامي ي  مشببي يع محقيبب  فبب  ال اغببب  المؤسسببي  أ  أ عيمبب  خيصبب  مسببمام ا  ، نم  جيبب 

 (1).الف حي  للمنمي  ال طن  المخطط إل  اإلنظمي  خ  

 الر اسبب   مببم  المشبب     يقببر  إقليميببي المخببم  للف حبب  الف عبب  القسبب  لببر  اإلنظمببي  طلبببي  مقببر 
 . م اح  عر  عل 

 : الف حي  المنمي    للضبط ال طن  الصنر   ب اسط  المم ي  آلي 

 : يل  فيمي نلخصهي م اح  عر  عل  الصنر   ب اسط  المم ي  عملي  مم 

 

  االقتصادية و التقنية ال دوى دراسة: األولى المرحلة -
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 المخطببط إلبب  االنضببمي  قببر   لبب  يكبب ن حيببث ، الف حيبب  للمسببمام   القببين ن  الممابب  الفبب ح يعمببب 
 طبب   مببن مرعمبب   عمليببي  أسببه  يحمبب   اسببمامي   مشبب    خبب   مببن الف حيبب  للمنميبب  البب طن 
 . الف حي   المنمي  للضبط ال طن  الصنر  

 : يل  مي عل  الف حي   المنمي  للضبط ال طن  الصنر   رع  من االسمفير  مل   يمضمن

 ، المعببر  الف حيبب  المنميبب    للظبببط البب طن  الصببنر    إعينبب  الف حيبب  بببيلب امج االلمحببي  طلبب  -
 : علي  يشمم  مي أه   

 . المسمام   عن  صف  بيين ك ا   الملممس الرع   مبل  طبيع ●         

 . المنمي  مش    لجر   إقمصيري    مقني  ر اس ● 

 سببيمي ال اإلسببمامي  طلبب  إعببرار فبب  مخببم  معنبب   أ  مببير  بشببخ  اإلسببمعين  للفبب ح يمكببن -
 مببن الم جبب   الم قعببي    المببيل  المقيببي  مسببم   علبب  كبب لك ،  اإلقمصببيري    المقنيبب  األجبب ا  فبب 

  .المش   

 حبب   ببب  المعمبب   للمنظببي  مطيبقمبب  مببر  علبب  الحكبب    الملبب  بفحبب  الف عبب  القسبب   ئببيس يقبب   -
 . المش    جر  

 أيببي  امينيبب  يمعببر  ال أجبب  فبب  الف حيبب  المصببيل  مري يبب  لببر  الملبب  الف عبب  القسبب   ئببيس يبب ر  -
 ملبب  المبب  أيببي  الامينيبب  فبب  الف عبب  القسبب   ئببيس علبب   يمعببين ، الطيلبب  قببب  مببن إيراعبب  مببي ي  مببن
 . الف حي  المصيل  مري  ي أسهي لجن  أمي  المل  عن  الرفي  مقري  األج  ه ا

 كمببيب  محضبب  م ضبب   ق ا هببي يكبب ن   المقببر  الملبب  علبب  بنببي  ال الئيبب  المقنيبب  اللجنبب  مفصبب  -
 اإلسببمامي   للمشبب     اإلقمصببيري  المقنيبب  العنيصبب  مطيبقبب  مببر  فحبب  علبب  بنببي  الفصبب   يببم 
 قبب ا  كبب ا ،  الشبب  ط رفمبب  بمهيئبب  الف حيبب  المصببيل  مببري  يقبب   الملبب  قببب   حيلبب   فبب  ، المقببر 
 (1).  الف حي   المنمي  للظبط ال طن  الصنر   ط   من الرع  من 

 اللجنبب  اجممببي  مببي ي  ملبب  المبب  الا ابب  األيببي  فبب  الببرع  مببن االسببمفير  فبب  ال اغبب  يسببمرع  -
 المشببب    لمنفيببب  الف حيببب  المصبببيل  بمري يببب  ي بطببب  الببب   الشببب  ط رفمببب  علببب  للم قيبببع المقنيببب 
 .المق  

 للمعيضببر الجهبب   الصببنر   إلبب  الببرع  مببن   قبب ا  الم قببع األعبببي  رفمبب  مببن نسببخ  م سبب  -
 .بهي المكف  أج  من المعن  للف ح  الف ع  القس   ئيس  إل  إقليميي المخم  الف ح 

 الصببنر   مببن الببرع  بعنبب ان الببرفع عمليببي  بمنفيبب  الف حبب  للمعيضببر الجه يبب  الصببنيري  مقبب   -
 معبب  الممنيسبب  األعبببي   رفمبب  الببرع  مببن  قبب ا  أسببيس علبب  الف حيبب   المنميبب  للضبببط البب طن 
 .الف حي  المصيل  مري  قب  من الخرمي   فيم  ا  األشغي  ل ضعيي   بيلنظ 

 خمسبب  أقصببي  أجبب  فبب  المسببمفير لفيئببر  الببرفع بعمليببي  الف حبب  للمعيضببر الجه يبب  الصببنيري  مقبب   -
 .ال ايئ  اسم   مي ي  من ي مي( 11) عش 
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87 
 

 الف حبب  بنببك أ  الف حبب  المعببي ن صببنر   فيهببي يقبب   المبب  العمليبب  ملببك هبب  المقيببر القبب   عقببر    
 فبب  االسببمامي   المشبب     يمبب   بببيلف ح عليهببي الممفبب  المعيقريبب  الشبب  ط ببب بط ال يفيبب   المنميبب 
 .الم ك   العقر ف  المحرر المبل  حر ر

 :حيلمين م اج  ال الئي  المقني  اللجن  لر  الم ج ر المش    مم ي  عملي  للمحقي  -

ــة*  ــى الحال  لببر  الحيلبب  هبب   ،فبب  الخيصبب  ب م البب  مشبب  ع  كيمبب  مم يبب  يسببمطيع الفبب ح :األول
 ،فبب  المعببي ن  الصببنر   قبب   إلبب  اللجبب   ر ن مشبب  ع  لمحقيبب  مكفيبب  خيصبب  أمبب ا  الفبب ح
 طبب   مببن المببرع  ملفبب  يبب ر  أن اسببمامي   نشببيط أ  عمليبب  كبب  فبب  أ ال يجبب  الفبب ح الحيلبب  هبب  

  صبب  مقيببب  الممخصبب  الجهبب   الصببنر   لببر  الف حيبب   المنميبب  للضبببط البب طن  الصببنر  
. الف حيبب   المنميبب  للضبببط البب طن  الصببنر   رعبب  مببن   قبب ا  األعبببي  رفمبب  معهببي ، يقببر  إيببرا 
 كببب   يبببب   االسبببمامي   مشببب  ع  بمطببب   الف حببب  مصبببيل  بينمظبببي  يبلببب  أن الفببب ح  علببب 

 المسببم ح المشبب    إطببي  فبب  منجبب    أعمببي  عليهببي الممحصبب  السببلع بيسبب  المرف عبب  المصببي ي 
 .ال الئي  المقني  اللجن  ط   من

ــة*  ــة الحال  إمكينيبب  لريبب  الفبب ح الحيلبب  هبب   فبب : مشبب  ع  كيمبب  مم يبب  يسببمطيع ال الفبب ح :الثاني
 ب م البب  مم يلبب  يسببمطع لبب  البب   المبلبب  حببر ر فبب  مشبب  ع  مم يبب  أجبب  مببن المقيببر القبب   طلبب 

 .الخيص 

 الببب طن  الصبببنر   لبببر  الفببب ح طببب   مبببن اسبببم    صببب  مقيبببب  يقبببر  المقيبببر القببب   طلببب  -
 .الف حي   المنمي  للضبط

 حسببي "  المعنبب  االسببمامي  اسبب   يفببم  الفبب ح طبب   مببن المقببر  الملبب  بمغطيبب  الصببنر   يقبب   -
 المفببي  الفبب ح إمضببي  بطلبب  الصببنر   يقبب   بعببرهي ،مبيشبب  " المقيببر القبب   ب اسببط  اسببمامي 
 (.الفعل  االنجي  عل  االمفي ) الق  

 المشروع وأنشطة عمليا  وتقييم متابعة: الثالثة المرحلة*

 :جهي  عر  خ   من المش     مقيي  مميبع  يم 

 :للوزارة العامة المفتشية طرف من -1

 ،  لببك الف حبب  لبب  ا   العيمبب  المفمشببي  مصبب   محبب   الم ضبب ع  للم اقببب  فبب   مشببكي  يببم   
 .المم اص  المقيي  ألج  الرع  نص   شفيفي  لمق ي 

 المفمشببيي   منفيبب  محقيبب  مببن  مم كببر ملمببس لكبب  ال اقببع أ ضببي  علبب  بيلمرا مبب  مقبب   الفبب   هبب    
 مصببلهي المبب  المعل مببي  صببح  مضببمن حمبب  ،  لببك المفيجئبب  ال قيببب   ا  المسببم يي  جميببع علبب 
 .الممن ح  الرع 
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 :الصندوق طرف من -2

 الح يبب  كيمبب  البب طن  الصببنر   أ  الجهبب   للصببنر    ميليببي ميريببي المشبب    انجببي  فمبب   خبب  
 رفمبب  أحكببي  فبب  جببي  لمببي مطيبقبب  المصببي ي  كينبب  إ ا عمببي مبيشبب   أ  مسببمنريي سبب ا  المحبب   فبب 

 .ال أ  األعبي 

 بينمظببي  لل اليبب  المقنيبب  اللجنبب   يعلبب   المببيل  المببير   مطبب    المشبب    حيلبب  الصببنر   مببري  يعببر
 .المش    ي اج  أن يمكن مي ك  عل 

 :للوالية الفالحية المصال  طرف من -3

 مببن المصببيرق  للمشببي يع  المقيببي  بيلمميبعبب  مصببيلح  خبب   مببن الف حيبب  المصببيل  مببري  يقبب    
 .الجه   الصنر   ط   من بس ع  ، يعل  لل الي  المقني  اللجن  ط  

 المشببي يع بمطبب   الشببه  فبب  األقبب  علبب  مبب   اللجنبب  بببإع   الف حيبب  المصببيل  مري يبب  مقبب    
  المقيبببي  المميبعببب "   ايقببب  ، يحضببب ( إلببب ...،  الميريببب  الميليببب  ،المحققبببي  الصبببنر   مكبببيلي )
 خبب    هبب ا الف حبب  لبب  ا   العيمبب  لألمينبب   م سبب  الف حيبب  المصببيل  مببري  طبب   مببن  ممضبب "

 )1(.شه  ك  نهيي  مل  الم  أيي  عش  

 الفالحي االستثمار تمويل في تساهم أخرى مؤسسا :  الثالث المطلب

 :الفالحي الضمان صندوق -1

 مكلبب  ، هبب  14/24/1987 فبب  المببؤ   80-87 بم سبب   الف حبب  الضببمين صببنر   م سببس    

 فببب  للمنخببب طين الف حببب  بنبببك يمنحهبببي المببب   االسبببمغ   االسبببمامي  قببب     كفيلببب  بضبببمين
 عجبب  حيلبب  ،ففبب  لهببي القبب    مببن  بيسببمم ا ي  محظبب  كبب  للف حبب  امميببي ا ، يمابب  الصببنر  

 .االسمحقي  عنر للبنك يسرر ،فيلصنر   جر لمهي ر أم  قر ري ن  مسرير عن المقم   الف ح

 للبنبببك العيريببب  الضبببميني  مقبببري  مبببن المقمببب   الفببب ح إعفبببي  فببب  يكمبببن لببب  الابببين   البببر      
 .يضمن  ال   ه   الصنر  

 :الطبيعية الكوارث ضد الضمان صندوق -2

 لبب  ، لكنبب  1988 لسببن  الميليبب  قببين ن مببن 020 المببير  بم جبب  نظ يببي الصببنر   هبب ا م سببس   

-92  قبب  المنفيبب   الم سبب   بصببر     لببك  نصبب  سببنمين مبب    بعببر إال فعليبب  بصبب    ي جببر

 :يمضمن  ال   16/21/1992 ف  المؤ   118

 . عمل  منظيم  كيفيي  محرير -

 جبب ا  مببن الف حيبب  المسببمام ا  مصببي  المبب  الميريبب  الخسببيئ  مع يضبب  فبب  مرخلبب  مجببي  يممابب  -
 لضبببع  نظببب ا الخسبببيئ  قيمببب  مبببن%46 بنسبببب    لبببك للمببب مين القيبلببب  غيببب  ال  اعيببب  الكببب ا ث

 .الخسيئ  قيم   ا مفي  مص ف  مح  الم ض ع  الم ا ر
                                                           

 FNRDA  .0224مقي ي  الصنر   ال طن  للضبط المنمي  الف حي  (1)
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 الفالحي للقطاع التمويلية السياسة: الرابع المبحث

 الخص صبببي  م اعببب  ممن عببب  مم يليببب   سييسبببي  اسبببم اميجيي   ضبببع علببب  الر لببب  عملببب     
 خيصبب  قيبب ر ل جبب ر ،نظبب ا ال طنيبب  الف حيبب  الممنيبب  إطببي  فبب  الف حبب  مكمسبببهي المبب   االهميبب 
 .اإلنميجي  االنظم   ك لك  البي ل جي  المنيخي  بيلظ    م مبط 

 مبببع لممميشببب  القطبببي  هببب ا فببب  المم يببب  سييسبببي  بمطببب ي  الر لببب  اهممببب  الصبببرر هببب ا  فببب     
  ظيفمهببي الصببنيري  مببن مجم عبب  مسببخي  خبب   مببن ، عم مببي  اإلقمصببير خيصبب  الفبب ح ممطلبببي 
 .  ال يفي  الف حي  الب امج بين الميل  المنسي 

 المعببي ن  ،المم يبب  البب ام  المم يبب : أهمهببي محببرر  أنبب ا  مببن بببيلج ائ  الف حبب  مم يبب   يمشببك    
 . للر ل  الميل   الرع  البنكي  ،الق   

 المحمية الزراعا : األول المطلب

 : القصيرة القروض طريق عن التمويل -1

 مبب ا   إلبب   مح يلهببي ال  اعيبب  الابب     معي نيببي   اميببي المسببي   المبب ا   هيكلبب  إعببير  عمليبب  إن
 مم يبب  عمليبب    ضببع المسببيي  فبب  أفضبب  بببمحك  ،سببم  نسبببيي أقبب  حجبب   ا  اشببم اكي  ف حيبب 
 :مييل  خ   من الملفي  ر اس  ف  لل ق   اخمصي  مبسط  إج ا ا   ف  اإلنميجي  لل حرا 

 (أكم ب  21) الف حي  السن  براي  ف  للبنك اإلنميجي  ال حرا  مقرمهي لإلنمي  خط   ضع -

 ال  اعيبب   الابب    الف حبب    ا   محببررهي لإلنمببي  فنيبب  معببييي   فبب  اإلنمببي  لخطبب  البنببك مقيببي  -
 البنببك يقببب  ، ال البنببك طبب   مببن المقببر  بببيلمبل  اإلنميجيبب  ال حببر  لحسببي  جببي   حسببي  فببم  ،ابب 
 غيبب   إ ا ،إال الف حيبب  السببن  برايبب  فبب  عليهببي المصببير  المم يبب  خطبب  فبب  إضببيفي  أمبب ا  مببن 

 مقييمهببي بإعببير  بببر    يقبب   البب   للبنببك جريببر مببن السببن  خبب   اإلنمببي  خطبب  اإلنميجيبب  ال حببر 
  المببري  ال اليبب   البب  إخطببي  بعببر يكبب ن  لببك ، كبب  المطل ببب  اإلضببيفي  األمبب ا  علبب   الم افقبب 
 .للف ح  ال الئ 

 القطببي  حظبب   لقببر لهببي منحبب  المبب  األغبب ا  فبب  القبب    اسببمخرا  لحسببن البنببك م اقببب  -
 إلبب  خفضبب   المبب  األجبب  قصببي   للقبب    الفيئببر  معببرال  يخبب  فيمببي الر لبب  بمسببينر  الف حبب 

 علبب  انعكببس ممببي ا مفيعببي الممن حبب  األجبب  قصببي   القبب    إجمببيل  سببج  لبب لك  نميجبب  0%

 )1(.المحقق  األ بيح نسب  ا   من العيم  الم ا   نسب   يير 

 : األ ل قصيرة القروض طريق عن التمويل -2

  ط يلببب  المم سبببط  القببب    مبببن  مجبببي  فببب  جريبببر  إجببب ا ا  أرخلببب  1910 سبببن  مبببن ابمبببرا 

 لبب  ا    مسببليمهي االسببمامي ي  مخططيمهببي بإعببرار مقبب   اإلنميجيبب  ال حببرا  أصبببح  حيببث األجبب ،
 المبب  المشببي يع  إقبب ا  لر اسببمهي المخطببيط لبب  ا   مقببر  ابب  عليهببي ، للم افقبب  لر اسببمهي الف حبب 
 اللجنببب  طببب   مبببن المقب لببب  المشبببي يع ر اسببب  يبببم  ،بعبببرمي العيمببب  االقمصبببيري   الخطببب  ممفببب 

 شببببك   علببب الم افقببب  ، بعبببر ال يفيببب   المنميببب  الف حببب  بنبببك يبببري هي  المببب  للقببب   الم ك يببب 

                                                           
حيج  العجل  ، مط   القطي  الف ح  ف  الج ائ  ف  ظ  اإلص حي  اإلقمصيري  ،  سيل  مقرم  لني  شهير  الميجيسمي   (1)

 83  1996ف  العل   االقمصيري  )    ( جيمع  الج ائ  ، 
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 بيلم جهببي  م ف قببي للقبب   ال الئيبب  اللجببين إلبب  اللجنبب  هبب   قبب ا  يحبب   االسببمامي ي  المشببي يع
 .بيل الي  اإلنميجي  ال حرا  عل  الق   بم  يع اللجين ه   مق   ،حيث العملي   الم صيي 

 المم يبب  إجبب ا ا  لمبسببيط نظبب ا ملح ظببي ا مفيعببي األجبب   ط يلبب  المم سببط  القبب    ع فبب   قببر
 (1).أخ   جه  من الن   ه ا عل  أسعي الفيئر  ، انخفي  جه  من

 : الخاص القطاع تمويل: الثاني المطلب

 :القصير المدى في التمويل -1

 الف حيبب  األعمببي  ممي سبب   ايقبب  إلبب  اسببمنيرا الخبب ا  للف حببين القصببي  المببر  مم يبب  يمببن 
 أن للبنببك يمكببن طلبب  بمقببري  البنببك يسببم  لبب لك  مبعببي  البلريبب  الف حببين إمحببير طبب   مببن ،ممببن 
 الممن حبب  األمبب ا  علبب  يحصبب  المسببمفير فببإن القببب   حيلبب  ، فبب  القبب   مببن  يبب ف  أ  يمببن 
 القطبببي  شببب  ط لبببنفس مخضبببع الفيئبببر  سبببع   محريبببر المسبببرير إجببب ا ا   مبقببب  الحمييجيمببب  مبعبببي
 (0).العي 

 : األ ل وطويل المتوسط التمويل -2

 االشببم اك  بيلقطببي  الخببي  اإلجبب ا ا  نفببس  فبب  يببم  الخببي  للقطببي  بيلنسببب  الملبب  محضببي  إن
 الم ايببي فبب  الف حبب  القطببي  م حيببر بهببر    لببك بببيلق   اإلشببعي  بعببر يبب م  الملبب  ضببع لكببن

 .المخملف 

 مببن ل سببمفير  المبب ا عين علبب  الف صبب  مف يبب  علبب  معمبب  كبب لك هبب  اإلجبب ا ا  هبب   أن إال
 اسببمامي امه  مبب خي  إلبب  يببؤر  ممببي اإلنمببيج  نشببيطه  لمبيشبب   المنيسببب  األ قببي  فبب  القبب   
 .الف ح  اإلنمي  عل  سلبي يؤا   ال   أم اله   مجمير

 ياببب  أن الفبب ح علبب  يجبب  حيببث مخملبب  فببيإلج ا ا  المخططبب  غيبب  ل سببمامي ا  بيلنسببب  أمببي
 األخيببب  هببب ا  اسبببمعرار الف حببب  للعمبببير الببب طن  بيلبببري ان مم يلهبببي المطلببب   االسبببمامي ا  م اجبببر
 (3).االسمامي   سع  ن   مبين فيم    ط   عن   لك للف ح لبيع 

 يمبب   البنببك فببإن االسببمامي  علبب  الم افقبب   بعببر يشببم يهي المبب  االسببمامي ا  بيببع بعببر  يمعهببر كمببي
 السع  من %42 بب يسيه  أن الف ح  عل  الش ا  امن من 62%

 إلبب  أر  كمببي للف حببين الممن حبب  الف حيبب  القبب     يببير  علبب  اإلجبب ا ا  هبب   سببيعر  لقببر
 .ال ام  المم ي   عل  اإلرخي  عل  الف حين  مشجيع الف ح  النشيط م سيع

 المشببي ك  عببن كليببي أ  ج ئيببي يعجبب  ن البب ين للف حببين األحيببين مببن كايبب  فبب  عيئقببي سبببب  لكنهببي
 .الامن ف 

 خببب   مسبببمفير 9022 مبببن القببب   عمليببب  مبببن الخببب ا  المسبببمفيرين عبببرر ا مفبببع فقبببر  عم مبببي

  اجببببع   لببببك( 1981-1984) الم سبببب  خبببب   مسببببمفير 36362 إلبببب ( 1983-1980) الم سبببب 

 .القطي  له ا االعمبي   إعير  للر ل  العيم  للسييس 

(1 )  Sliman badrani, l’Agriculture Algérienne de puis 1966,opu,ALGER1981 .P218 

، أط  حببب  ركمببب  ا  معهبببر العلببب   1983 حمبببين  ، ال  اعببب  الصبببح ا ي  فببب  الج ائببب   اقبببع  آفبببي  منببب  ( م سببب  0)

 70،  0221-0222اإلقمصيري  ، جيمع  الج ائ  ،

 116 0222محمر بلقيس  حسن بهل   ، الج ائ  بين األ م  اإلقمصيري   األ م  السييسي  ،رحل  الج ائ  ،(3)
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 الفالحي التمويل سياسة ن اح وشروط مخاطر: الثالث المطلب

 الفالحي التمويل مخاطر -1

 العمليبب  لطبيعبب   اجببع   لببك المم يبب  مببن كغيبب   محميبب  قبب انين محكمبب  ال الف حبب  المم يبب  إن
 نمببب  فببب  مبببمحك  بي ل جيببب   خصبببيئ  راخليببب  مبببؤا   ع امببب  هنبببيك ،حيبببث الف حيببب  اإلنميجيببب 
 فبب  المخببيط  هبب   حصبب   يكببن  أط ا هببي اإلنميجيبب   إمكينيمهببي  ن عيمهببي ال  اعيبب  المحيصببي 

 :الميلي  النقيط

 .اإلنميجي  الفم   ط   -

 ...،الضبي  الصقيع سق ط ،كيلجفي  المنيخي  للظ    الف ح  اإلنمي  مع   -

 .األ   مر   بمي م ه ن  مبق  حيث اإلنميجي  الم ر ري  المحكمف  عر  -

 مم يلبب  لعببر  بهببي يببرفع ممببي المق ضبب  المؤسسببي  امجببي  بيلم امبب  الف حبب  المسببمام   فببي  عببر  -
 .علي  الم  للمسمحقي  مسرير  لعر    لك مسمقب 

 .أخ   لمجيال  الق   السمغ   الف ح  بيلمسمام  مؤر  للف ح المسمريم  غي  ال قيب  -

 .العم  سن ف  ال ين ال  اعيين السكين نسب   أهمهي ال  اعي  العيمل  الق   مصير  قل  -

 )1(.(الغل  منيق  قين ن) األ   م ر ري  -

 الفالحي التمويل سياسة ن اح شروط -2

  معينبب  محببرر  سييسبب   ضببع يجبب  الف حبب  المم يبب  عمليبب  مببن الم جبب   األهببرا  إلبب  لل صبب  
 المخصصببب  القببب    صببب   ، مميبعببب  الف حيببب  الم ر ريببب    فبببع اإلنمبببي  محسبببين إلببب  مهبببر 

 حممببي يببؤر  ال القبب    مببن  فبب  ، الم سببع القبب    لهبب   المخطببط  اإلنمببي  الف حيبب  للمجببيال 
 يببم  األحيببين بعبب  فبب  ألنبب   مسببمريم  صببي م  م اقببب  ممبعبب  لبب  مببي الف حيبب  اإلنميجيبب   فببع إلبب 

  فعيلبب  هيرفبب  السييسبب  هبب   مكبب ن ، حمبب  الف حبب  قطببي  عببن بعيببر  أخبب   أغبب ا  فبب  اسببمه كهي
 :الميلي  األسس م اع  أن بإمكينهي

 .هيكل   محريث الف ح  للقطي  الميل  المم ي  مكاي  -

 .بيلصح ا  مسمرام  لمنمي  الض   ي  الش  ط م في  -

 .الحك مي  االسمامي ي  الب امج ف  للف ح  األ ل ي  من  -

 .خص صييمهي  م اعي  حرا عل  منطق  لك  م ئم  حل ال أخ  يسمل   -

  ف  خص صي الجرير العيلم  النظي  ف  الف ح  اقمصيرني  إرمي  اإلنجيح مقنيي  ف  المحك  -

 .الصح ا ي  ال  اعي 

                                                           
 -(ر اس  حيل  بنك الف ح   المنمي  ال يفي 0222-1992ي  البنك  للقطي  الف ح  ف  الج ائ  )رال  بن سمي  ، المم  (1)

 61  0224-0223م ك   مقرم  لني  شهير  الميجيسمي  ف  العل   االقمصيري  ) غ  ( جيمع  بسك    – كيل  بسك   
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 . اإلنميجي  اإلنمي  مسم   ل فع   لك الحيال  شم  ف  المكن ل جيي إرخي  -

 الف حبب  بنببك بيلبب ك   نخبب  المصبب في  الخببرمي   محسببين الميليبب  للمبب ا ر العق نبب  المسببيي  -
 .الف حي  المنمي   صنيري  الف حي   المنمي 

 . ام  عل  يعممر ف ح  لنم  الظ    م في  -

 الغببب   ط يبب  عببن المهنبب  ألصبببحي  الفعليبب  المشببي ك  مببع المسبببيعرا  م جيبب  فبب  الشببفيفي  -
 الف حي 

 .الجن   لسكين المسيعرا  من  إج ا ا  ف  الم  ن  -

 معممببر ف حيبب  سييسبب  مطبيبب   مميبعبب  الف حبب  الصببح ا   للنشببيط مبيشبب   مسببيعرا  م جيبب  -
 العق نببب  االسبببمعمي   علببب  الف حيببب   المهنببب  العم ميببب  السبببلطي  ببببين المسبببمم  المعبببي ن علببب 
 :عل  م مك  اإلج ا ا  ، ه   المميح  اإلنمي    سيئ  الميلي  للم ا ر

 .الج ائ   بيلجن   العيمل  الق    فع. أ

 الصح ا   النبيم  اإلنمي  مسم    فع.  

 ...(، ،سر ر آبي ) بيلصح ا  الف ح  المجهي .  

 .الصح ا ي  ال  اع  مجي  ف   المك ين العلم  البحث. ر

 الصببح ا ي  الف حبب  رعبب  فبب  المخمصبب  المؤسسببي  سييسبب  بمحريببر ،  لببك  إج ا امبب  الممبب ين. هببب
  م سببيع االسببمامي ا   رعبب  القبب    مببن  فبب  البي  ق اطيبب  عببن  االبمعببير اإلجبب ا ا  بمبسببيط
 مببن المنببمج  مق يبب  للمسببمام ين المسبب ي  ف صبب  مبب ك ، كبب ا الممن حبب  القبب     مميبعبب  م اقببب 

  ببب  هببيمش يحقبب  بمببي للمنمجببي  األسببعي  محريببر فبب  اإلنمببي  مكببيلي  م اعببي  كبب ا ، المسببمهلك
 بمبب في    لببك البيببع نقببيط عببن أ اضببيه  ع لبب  بفببك أيضببي   لببك بعملبب  ا مبيطبب  ي يببر حمبب  للفبب ح
 .النق  شبكي 
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 :  الرابع الفصل خالصة

 المعل مببي  مببن مجم عبب  مجميببع البب  ببب   ار   المبب  بهببي قمبب  المبب  السببيبق  الر اسبب  خبب   مببن
 مجم عبب  البب  خلصببني محليلهببي خبب   مببن  المبب  بسببك    اليبب  فبب  الف حيبب  المنميبب  اسببم اميجي  حبب  
 نطببي  علبب  المحليبب  مببن الن عيبب  هبب    مسببمخر  هبب    المحببريي   الفبب    الضببع  القبب   نقببيط مببن

 مسببيه  المبب   الخي جيبب  الراخليبب  الم احبب  منظببي  اجبب  مببن  اسببم اميج  المخطببيط مجببي  فبب   اسببع
 .  ع قلمهي ا   المنمي  عملي  ف 

 . بسك    الي  ف  الف حي  للمنمي   المحريي   الف    الضع  الق   نقط محلي 

 :                                                              القوة نقاط

  ا  الممبب   بينمببي  مخببم    منخفضببي ,  هبب  ف حيبب  منببيط  ا بببع البب  بسببك    اليبب  ممنبب  -

 بمنببيط  مقي نبب  الميئيبب  المبب ا ر   فبب   العيليبب  الجبب ر   ا  اللحبب   بينمببي  مممببي    العيليبب  الجبب ر 
 .                 اخ   صح ا ي 

 :              الضعف نقاط

 للمسببيح  بيلنسببب  سببه  ,جبببي ,  هضببي  ممجينسبب  بيلمئبب 7117 المسببمغل  اال اضبب  نسببب  ممابب -   

 حبب   المظب طبب  المحيطببي   قلبب   الميليبب  للمبب ا ر االمابب  االسببمغ   عببر    االجميليبب  ال  اعيبب 
                  الف ح  للقطي  المعطي  بيلمهي  مقي ن  الف حي   الم عي  الم طي  ف  نق  الميئي  الا  ا 

 كمببي العمليببي  لبببع   المببيل  اللكمبب  المقببري   سبب    المخملفبب  المنميبب  الببب امج بببين المنيسبب   عببر  
 . المب مج   الميلي  االغلف  مجي   ال  حممي مؤر  معمب    ميلي  انعكيسي  عن  ينج 

 :  الفرص

 المعيمبب  مكلبب ، غيبب     نظببي  انشببي  لمسببهي  الميببي  مببن كيفيبب  كميببي  ، جبب ر العقببي   المشببك   
  ؤ س لجبب   فبب   مبب ف  المصببري ، عمليببي  خبب   مببن  خببي   البب طن  اليببي  مخملبب  مببن

 .                              االجنبي   االسمامي ا  االم ا 

 :  التحديا 

 ، المصبب في  ال كببيال  عببرر ،نقبب  فيبب   االسببمامي  الف حبب  بيلقطببي  االهممببي  م ايببر             
             م اجهه ، الم  الف حي  المشيك  ح  ف   الف حين انش اك

 . ضع  نقط  مشك  الم  الغ ائي   الصنيع  الف ح  بين الع ق  محسين

 

  ممجينسبب  منببيط  ا بعبب  البب  المنطقبب  ممببيي  ظبب  فبب  النقببيط مببن المجم عبب  هبب   مبب اف  ان    
 ان يمكببن ال لبب لك,  المنطقبب  مك نببي  مخملبب  بببين افضبب  م  يببع عببن البحببث فبب  الشبب    يسببمرع 
 الح بببين فبب   سببط كبب  مك نببي  اخبب  ينبغبب   انمببي السببكين علبب  مف  ضبب  ف قيبب   ؤيبب  مببن يمببيم 

 .   اخم الم  بيخم ف 

 

 



 

  : خامسالفصل ال
واقع الفالحة  وتطورھا 

وعوامل التنمیة الفالحیة  وأثر 
البرامج اإلرشادیة بوالیة 

 2007- 2000بسكرة من سنة 
 دراسة میدانیة
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 : تمهيد

 إمةقنيددق  مدد  تحتويدد  لمددق وهدد ا الددو ن   المسددتو  علدد  الفالحيدد  المنددق   أهدد  مدد  بسددة   واليدد  تعدد 
 .هقمددد  واقتصق ي  وبش ي   بيعي 

 مقئيدد  مخددق   وعلدد  واسددع  فالحيدد  مسددقحق  علدد  تحتددو  تجدد هق ال بيعيدد  اإلمةقنيددق  إلدد  فبددقلن  
 إ  المن قددد  هددد   فددد  ال  اعدددق  تندددو  علددد  سدددقع  الددد   الصدددح او  المندددق  إلددد  بقإلضدددقف  معتبددد   
 المثمدد    ةقألشددجق  الم  وعددق  مدد  أخدد   أنددوا  وجددو  إلدد  بقإلضددقف  النخيدد  أشددجق  علدد  تحتددو 

 .الخ... الخض وا 

 .الخ... النح  ال واج   المواش   ت بي  منهق الحيوانق  ت بي  ف  تنو   لك جقنب إل 

 : التقلي  المبقحث عل  الفص  ه ا شم  وق 

 0222 سن  غقي  إل  0222 سن  م  بسة   بوالي  وت و هق  الفالح  واقع: األو  المبحث 

 بسة   لوالي  الفالحي  التنمي  عوام : الثقن  المبحث 

  و العقئدد ا  الضدد يبي    ال  اعيدد  علدد  التمويدد  الفالحددي قشدد الا جمالبدد ا أثدد :  الثقلددث المبحددث         
 بوالي  بسة   
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 0222 سنة غاية إلى 0222 سنة من بسكرة بوالية وتطورها  الفالحة واقع:  األول المبحث       

 جقنددب إلدد  وت بدد  ومنددق  ومسددقح  جغ افدد  موقددع مدد  بقلواليدد  التع يدد  المبحددث هدد ا فدد  سددنتنقو 
 فالحيدد  مؤسسددق  أو للفالحدد  صددقلح  فالحيدد  أ اضدد  ةقندد  سددوا  بهددق الموجددو   الفالحيدد  اإلمةقنيددق 

 السددنوا  وخقصدد  بعيدد   مدد  مندد  ال  اعدد  بسددة   واليدد  ع فدد  فقدد  الواليدد  فدد  الفالحدد  بقلق ددق  تهددت 
   الددو ن  المسددتو  علدد  لهددق  ائدد ا نشددق ق ال  اعدد  مدد  جعلدد   حيددث هددقئال ت ددو ا شدده   التدد  االخيدد  

 الميددق  مدد  سددوا  التةددقلي  عقليدد  انتددق  ومسددتل مق    هقئلدد  اسددتثمق ا  تت لددب الح يثدد   ال  اعدد  ا  إال
 . وغي هق المبي ا  او االسم   او الشتال  او الب و  او ال  اعي  اآلآل  م  او

 مدد  وتحولدد . ال  اعدد  فدد  المةقندد  هدد   تحقيدد  مدد  امةدد  لمددق ال ولدد  جقنددب مدد  المددقل  الدد ع  ولددوال     
 . االجنبي  لل و  وة لك الو   واليق  لمع   الفالحي  للمنتجق  مو   ال  بسة   والي  خاللهق

 PNDAالفالحيددد  للتنميدد  الددو ن  المخ دد  ال ولدد  وضددع  الفالحيدد  وعصدد ن  ت ددوي  أجدد  ومدد      

 .الفالحي  التنمي  و فع وت عي  لمعقلج  جق  ال  

 :  ال  بقإل قف  

 . ال  اعي  المسقحق  توسيع -
 . النخي  ث و  عل  الحفق  -
 . ال يف  الوس  وت عي  تنمي  -

 االنتددق  وت ددو  )...  والمق يدد   بشدد ي   بيعيدد ( الواليدد  فدد  الفالحيدد  التنميدد  عوامدد  ولتح يدد 

 ال  اسددق  علدد  وبقإلعتمددق  الفالحيدد  للتنميدد  الددو ن  المخ دد    دد  فدد  حيددوان  نبددقت   فيهددق
 .     آلخ  حي  م    المستج   المتغي ا     ف  لالستم ا  المقض  وتجق ب العلمي 

 بالوالية التعريف: األول المطلب

 للوالية عامة لمحة: أوال

 علدد  وتت بددع األو اس جبددق  ةتلدد  سددفو  تحدد  للددبال   الشدد قي  الجنوبيدد  النقحيدد  فدد  بسددة   واليدد  تقددع

 واليدد  الشددمق   مدد  بقتندد  واليدد  يحدد هق  ائدد    80و بل يدد  33 وتضدد  0ةلدد  08,20512: بددد تقدد   مسددقح 

 واليدد  الغ بدد   الجنددوب مدد  الجلفدد  واليدد  الشدد ق   الشددمق  مدد  خنشددل  واليدد  الغ بدد   الشددمق  مدد  مسدديل 
 .الجنوب م  و قل  ووالي  الش ق   الجنوب م  الوا  

 اإلداري اإلطار: ثانيا

  وائدد   6و بل يدد  00 آندد اك ت دد  وةقندد   8021 لسددن  اإل ا   التقسددي  اثدد  علدد  بسددة   واليدد  تةوندد 

 1و بل يدد  33 ت دد  فأصددبح  والمغيدد  الددوا    ائ تدد  عنهددق انقسددم  8011 لسددن  اإل ا   التقسددي  وبعدد 
 سددي   خنقدد  بل يدد  مدد  ةدد  بهددق ألحقدد  ولقدد  لو قيدد    ولقدد   عقبدد   سددي   جددال   أوال : وهدد   وائدد 
 واليدد  مدد  الشددعيب  وبل يدد  بقتندد   واليدد  مدد   ع ددو  وعددي  القن دد    وبل يدد  تبسدد  واليدد  مدد  نددقج 
 (8). الجلف 

 

 

 

                                                           
 م ي ي  التخ ي  والتهيئ  العم اني    فوتغ افي  بسة   . (8)
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 الطبيعي الوسط: ثالثا

 وجبددق  الققيدد   جبددق  مدد  تتةددو  الشددمق   فدد  غقلبيتهددق تتم ةدد  الواليدد  مدد  قليلدد  نسددب  وتمثدد : الجبددق 
 مدد  وفقيدد   معدد ا  الجبددق  هدد   ومع دد   ...قددق   وجبددق   (  280)  بددق  وجبددق  قسددو  وجبددق  حمددق   

 .ال بيع  النبقت  الغ ق 

 2:رقم الجدول

 بلمم 0222بسكرة بوالية سنة خالل األمطار تساقط تطور

 بسكرة بوالية الفالحة مديرية: المصدر

 بمددق مةوندد  الغ بيدد  الجنوبيدد  النقحيدد  حتدد  وتمتدد  السددفو  فدد  تتمثدد  الجبددق  مدد  علددو اقدد  :الهضاااب
 .خقل  وسي   جال  أوال  بهضب  يع  

 مدددد  ملسددددق  مسدددد حق  عدددد  عبددددق   للواليدددد  الشدددد قي  الجنوبيدددد  النقحيدددد  فدددد  تقددددع :المنخفضااااا 
-) اإلنخفددق  متوسدد  يبلدد  ملغيدد  وأهمهددق الشدد و  فدد  المتمثلدد  الميددق  مدد   قيقدد   بقددق  الغضددق وتحج 

 فدد  السدد حي  للحيددق  ال ئيسدد  ال بيعدد  المجمددع تمثدد  بدد لك فهدد  البحدد  سدد   مسددتو  تحدد (   33

 .المن ق 

 الغ بيددد  الشدددمقلي  المندددق   فددد  خقصددد  المي وبيوليسدددي  هددد  للمن قددد  التةويندددق  اغلدددب :الجيولوجياااا
 ت سددبق  عدد  عبددق   فهدد  البققيدد  المنددق   أمددق( الميعددق  و أس البسددبقس  الشددعيب    ولقدد   فوغقلدد  )

 .ال بقعي  الحقب 

 .عقم  بصو   االقتصق ي  والحيق  السةق  تو يع تح   الت  العوام  أه  م  ويعتب  :المناخ

 مسددتو  علدد  القصددو  الحدد ا     جدد  أمددق  °  0851 لبسددة   الحدد ا     جدد  متوسدد  يقددق ب :الحاارارة

 ,105 إلدد  وتصدد  وجددقنف   يسددمب  شدده   خددال °   351  °  151 الت تيددب علدد  جددال  وأوال  بسددة  

 وأو  جويلي  شه  ف °  

 من قدد  فدد  تقددع بسددة   فددق  األخيدد    سددن  ,0 خددال  األم ددق  معدد ال  االعتبددق  بعددي  أخدد نق إ ا :األمطااار

 .المم    السنوا  أو الجبلي  المنق   ع ا مق م  2-022

 أم ددق  شددة  علدد  تندد   البددق   الفصدد  فدد  محصددو   األم ددق  ةميدد  مدد  %22 إلدد  62 نجدد  وقدد 

 مددد  %2, إلددد  32 سدددجل  بسدددة   مح ددد  فددد  لل  اعددد   وإضددد ا  الت بددد  انجددد ا  تسدددبب  وفقنيددد 

 خددال  سددق   التدد  األم ددق  منهددق 0 ةقندد  يددو  31 وخددال  سددقع  01 خددال  السددنو  التسددقق  مجمددو 

 :ةقلتقل  مو ع  م  8,0 ه  0223 سن 

 

 

 

 المجموع 10 11 12 2 8 2 6 5 4 3 0 1 األشهر

 األمطار كمية

 المتساقطة

22 0 45 5 3 3 2 2 2 41 5 13 152 
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 :والجوفية السطحية المياه -

 :أقسق  3 إل  وتنقس  :السطحية المياه -1

 عبددد   وا   الحددد   وا   علددد  تحتدددو  األو اس قلدددب فددد  منبعهدددق :األوراساااي المنباااع ذا  األودياااة
 الددوا     يبدد  عندد  يلتقيددق  اللدد ا  ق ددق  ووا   العدد ب ووا   إلتققئهمددق  عندد  بسددة   وا   يمددثل  اللدد ي 
 .أف ي  شه  م  ب اي  ويج  قلي  فيهق الميق  وج يق  ال  يب  وا   يشةال 

 :لألوراس الجنوبية السفوح أودية

 إلدد  تصدد  ال الشدد ق  الدد اب فأو يدد  منددت    وغيدد  قلدديال ج يقنهددق جعدد  ممددق أحواضددهق بصددغ  تتميدد 
 من قدد  أو يدد  الجدد    وا   فدد  اغلبهددق فتصددب جددال  أوال  أو يدد  أمددق فيضددقنهق  حقلدد  فدد  إال الشدد 
 .الت ب  ف  نفو هق   ي  ع  الجوفي  الميق  تغ ي  ف  تسقه  لو قي 

 ميددق  لةدد  وال بيعدد  ال ئيسدد  المجمددع فهددو ةلدد  22, و ولدد  0ةلدد  06222 حوضدد  يبلدد : الجاادي وادي

 .جق  األوقق  اغلب ف  وهو الصح او  األ لس

 :نوعي  منهق ون ة  :الجوفية المياه -0

 عمقهددق ي يدد  والتدد  اآلبددق    يدد  عدد  المسددتعمل  الميددق   بقدد  بهددق ونعندد : الق يبدد  الجوفيدد  الميددق   بقدد 
 األو يدد  ميددق  مدد  يةددو  ومصدد  هق ال سددوبي  ال بقدد  فدد  تجمعدد  الميددق  مدد  ال بقدد  هدد     12 عدد 

 .ليشقن   ولق   السع    ال وس   الج    وا   ميق   بق : منهق ون ة  النفو    ي  ع  المجقو  

 :منهق ون ة  :العميقة الجوفية المياه طبقة

 سددي   جددال   أوال  فدد  حقليددق تسددتغ    8,22 حددوال  ال بقدد  هدد   عمدد  متوسدد  يبلدد : االلبيدد  ال بقدد 

 أمددق جددال   وأوال  ال وسدد  غدد ب متواجدد   األولدد  ال بقدد : الةلسددي  الجوفيدد  الميددق   بقدد  و وسدد  خقلدد 
 ومسددتغل  العمدد  متوسدد   ال بقدد  وهدد   ولقدد  ميددق   بقدد  تدد ع  حيددث  ولقدد  شددمق  فدد  فهدد  الثقنيدد 
 .ملوح  ت  ا  ميقههق ونوعي  فأةث   أةث  عمقق ت ي  جعلهق ممق عقالن  غي  استغال 

 العمدد  متوسدد   فهدد  الشدد ق  الدد اب من قدد  فدد  ال بقدد  هدد   تتواجدد : ال مليدد  الجوفيدد  الميددق   بقدد 
  بقددد  مددد  ميقههدددق مخددد و  تواجددد  بسدددبب والصددديقن  للحفددد  خقصددد  تقنيدددق  تت لدددب ولةنهدددق ومسدددتغل 
 (1).وال م  الغضق 

 تمي هددق صددح اوي  من قدد  بسددة   واليدد  وبقعتبددق  محقلدد  ال ضدد و   عنصدد  فهدد  للشددمس بقلنسددب  أمددق
 والحشدد ا  األمدد ا  بعدد  علدد  ةقلقضددق  ايجقبيددق  لهددق ةمددق سددلبيق  لهددق األخيدد   هدد   الحدد ا   ا تفددق 
 .األم ا  م  تقل  الت  ال  وب  بتخفي  الح ا   وتقو . المنتجق  بع  تصيب الت 

 .الفالحي  بقلمنتوجق  مض  عقم  وهو (:الشهيلي) الرياح -

 

 

 

                                                           
 م جع سقب  . –م ي ي  التخ ي  والتهيئ  العم اني   (8)
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 الفالحية المصالح مديرية: الثاني لمطلبا

 الفالحية المصالح بمديرية تعريف: أوال

 بدد أ  ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  و ا   وبتج يدد  الحةددوم  للق ددق  تقبعدد  إ ا يدد  عموميدد  مؤسسدد  هدد 
 فدد  ونشددق هق  و هددق ويةمدد  بسددة   م يندد  وسدد  تقددع  8021 سددن  اإل ا   التقسددي  مندد  بقلواليدد  أشددغقلهق

 :يل  مق

 الفالحدد  نشددق ه  فدد  والتوسدديع المسددتثم ي  تشددجيع خددال  مدد  و لددك :الواليدد  تدد اب عبدد  الفالحدد  ت ددو 
 استصدددالحهق   يددد  عددد  ال  اعيددد  المسدددقح  علددد  والمحقف ددد  إنتدددقج  غيددد  أو إنتدددقج  ةدددق  سدددوا 
"  يدد ع  جهددق  بواسدد   الفالحيدد  المسددتثم   و عدد  الفالحدد  الق ددق  فدد  العمدد  علدد  الشددبقب وتشددجيع
 " الفالحي  للمستثم   الم ع  لالستثمق  ال ع  جهق 

 :مث  الوالي  عل  ايجقبيق  م  الق ق  ه ا ب  يعو  ولمق: الفالح  اإل شق  التوج 

 حددو  سدديق  ووضددع الفددال  وتوجيدد  للمددوا   العقالندد  واالسددتغال  اإلنتددق  و يددق   اإلنتقجيدد  تحسددي  -
 .ال مق   ح  م  والتقلي  األ اض 

 الفالحددي  وت ويدد  للواليدد  المنقسددب  ال  اعددق  أنددوا  وتح يدد  لأل اضدد  والعقالندد  الجيدد  االسددتغال  -
 .للمن ق  المالئم  والب و  المبي ا  يخص فيمق بقلمعلومق 

 الوسدددقئ  ةددد  تجنيددد  علددد  السددده  عددد  التقنيددد  المصدددقل  تسدددع : الفالحيددد  البددد امج ومتقبعددد  تنفيددد  -
 (8). المشق يع تنفي  عل  وم اقب  الفالح  اإلعال  ن ق  لتحسي 

 :الفالحية المصالح لمديرية التنظيمي الهيكل: الثالث المطلب

 (.المصقل  ة  عل  المش  ) ونقئب  العق  الم ي  م  مةون  :العامة اإلدارة

 .والمستخ مي  المي اني  إع ا  عل  المش ف  وه  :الوسائل إدارة مصلحة

 .النبقتق  و ققب  البي    التفتيش مصلح 

 مدد  للفالحدد  التقندد  والدد ع  اإلنتددق  ت ددوي  فدد   و هددق  ةمددوي :التقنااي والاادعم واإلنتااا  التنظاايم مصاالحة
 .المي اني  والمتقبع  ال ققب  خال 

 الفالحيدد  للمصددقل  المي انيدد  المتقبعدد  فدد   و هددق يةمدد  :االسااتثمار وترقيااة األراضااي إصااالح مصاالحة
 .األ اض  استصال  ملفق  ومتقبع 

 (0.)الفالحي  والتحقيقق  اإلحصقئيق  بجمع وتهت  :االقتصادية والحسابا  اإلحصائيا  مصلحة

                                                           
 –والي  بسة   –م ي ي  المصقل  الفالحي    قس  االستثمق   (8)

 –والي  بسة   –م ي ي  المصقل  الفالحي    قس  االستثمق   (0)
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   الفالحية المصالح لمديرية التنظيمي الهيكل:20 رقم الشكل

 – بسكرة –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

العامة ملديرية املصاحل الفالحية اداة اإل  

 مصلحة

الوسائل إاداة   

ريمصلحة التفتيش البيط  

 ووقاية النباتات

تنتا مصلحة تنظيم اإل  

 والدعم التقين

ةاي مصلحة إصالح األ  

 وترقية االستثماة

 مصلحة إحصائيات واحلسابات

 االقتصاادية الفالحية

والوسائل  مكتب تسيري امليزاتنية
 العامة

 مكتب

 تسيري املستخدمني

 مكتب

البيطري التفتيش   

 مكتب

 وقاية النباتات

 مكتب

 التفتيش والتنظيم
الفالح   تنتا مكتب اإل

 واملنشآت الفالحية

هتيئة املرع  مكتب  

العقاةيوالتنظيم   

 مكتب

 احلسابات االقتصاادية
مكتب الري الفالح  
 والتجهيزات الريفية

مكتب اإلحصاءات 
 والتحقيقات الفالحية

 القسم

 الفالح  لدائر ....

دية....املندوبية الفالحية لبل  

 مكتب

تنتا ادعم اإل  

مكتب اإلحصائيات 
 والتحقيقات الفالحية



 :بسكرة بوالية الفالحة مديرية التي اإلصالحا  أهم: ثالثا

 :من كل وشمل ( 0222-1222) إصالحا 

 الخ... أشجق  الب و   حمال  تموي  -
 .العوائ  عل  السلفق  تموي  -

 :االستثمار تمويل وإجراءا  طرق

 .الس ا  واجب  ق و  وه  :مؤقتة بمساهمة التمويل إجراءا 

 .الفالح  الق ق  ت وي  تسته   :النهائية بمساهما  التمويل إجراءا 

 للتعددقو  الددو ن  الصددن و  تخددص الفالحدد  الدد ع  مدد  األولدد  الم حلدد  أ  نجدد  :االسااتثمار ومراقبااة دعاام
 .الفالح  التعقو  م ي ي  تخص فه  الم اقب  عملي  أمق( BADR) وبنك الفالح 

 :الفالحي  للمستثم   الم ع  لالستثمق  ال ع  جهق *           

 .الفالح  للعم  المةو  النشق   قع  توسيع: العام اإلطار

 : األهلية شروط

 .العم  ع  عق   فالح  تةوي  ل  شبقب ة  -
 .الفالحي  المستثم   عل  ت تة  الت  النشق ق  -

 للمعندد  وتسددليم  القبددو  قدد ا  إصدد ا  يددت  المق مدد  الملفددق  بفحددص و لددك :الجهااا  لهااذا االنضاامام إجااراءا 
 .يومق ,8 خال      ف  بقألم 

 مدد ( %2,) الفالحدد  للتعددقو  الددو ن  الصددن و  مدد  ةدد  المشدد و  تةددقلي  بتسدد ي  يقددو  :التموياال شااروط

 للمنقددوال  بقإليجددق  للقدد   الج ائ يدد  والشدد ة  نهقئيدد  مسددقهم  شددة  علدد  لالسددتثمق  اإلجمددقل  المبلدد 
 (.بقإليجق  ق   شة  عل  2%,)

 :اإلطار هذا في تحقيقها يتم التي النشاطا 

 .فق  بقلعتق  مةتب 32 ت وي  ت  ال  اسق  مةتب

 .ملفقته  عل  الموافق  ت  30 الفالح  العتق  وح  

 : الفالحي القطاع تنظيم* 

 الفالحيدد  األ اضدد  اسددتغال  ةيفيدد  يحدد   الدد   21/80/8002 فدد  المددؤ   12/80  قدد  القددقنو  إ ددق  فدد 

 181, مسددقح  علدد  فالحيدد  مسددتثم   8622 إيجددق  إلدد  القددقنو  هدد ا أ   حيددث الحةددوم  للق ددق  التقبعدد 

 (1).8022 المستفي ي  ع   وةق  هةتق 

 الحيددوان  واإلنتددق  ال  اعيدد  المحقصددي  مختلدد  فدد  تغيدد ا  عدد   بسددة   بواليدد  الفالحدد  الق ددق  شدده  لقدد 
 ال ولدد  بدد  ققمدد  التدد  الفالحدد  الدد ع  سيقسدد  عدد  نددقتج وهدد ا 0222 إلدد  0222 مدد  الممتدد   الفتدد   خددال 

                                                           
 -بسة   –م ي ي  المصقل  الفالحي    مةتب  ع  االستثمق  الم ع  للمستثم   الفالحي   (8)
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 و لددك الددو    مدد  األخدد   الواليددق  ةبددقق  مندد  اسددتفق   األخيدد   هدد   أ  وبمددق الق ددق   بهدد ا للنهددو  وهدد ا
 .األول  بقل  ج  فالحي  من ق  بقعتبق هق

             ال راعية المحاصيل تطور:  رابعال المطلب

 :      ل راعة الصالحة المساحة: أوال

 23: رقم الجدول

 0222 إلى 0222 فترة خالل والمسقية للفالحة الصالحة المساحة تطور متوسط 

 الهكتار: المساحة

 نسب  0222 0222 البيق 

 %38532 8202,1 836312 للفالح  الصقلح  المسقح 

 %823532 821310 63380 المسقي  المسقح 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 0222 إلى 0222 فترة خالل والمسقية للفالحة الصالحة المساحة تطور متوسط.  23: رقم الشكل

 

 23السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر
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 عليدد  ةقندد  مددق عدد  %38532 بنسددب  ا تفعدد  للفالحدد  الصددقلح  المسددقح  أ  نالحدد  الجدد و  خددال  مدد       

 .هةتق  8202,1 إل  0222 ف  لتص  هةتق  836312 بد ق    والت  السقبق  السنوا  ف 

 وصددل  حيددث 0222 سددن  فدد  نوعيدد  قفدد   ع فدد  األخدد   هدد  فإنهددق المسددقي  المسددقح  يخددص فيمددق أمددق

 وهددد   %823532 بنسدددب  أ  0222 سدددن  فددد  هةتدددق  63380 ةقنددد  بينمدددق هةتدددق  821310 إلددد  المسدددقح 

 مدد  ح يثدد  تقنيددق  بقسددتخ ا  و لددك الدد   مجددق  فدد  الدد ع  ب نددقمج مدد  الفالحددي  اسددتفق   عدد  نقتجدد  القفدد  
 .الخ...األحوا  المحو ي  ال ش التق ي   السق   خال 

 24:رقم الجدول

                        0222-0222 للفترة المثمرة األشجار لفالحة الصالحة المساحة تطور متوسط 

 هكتار: المساحة                                                                                           

 نسب  0222 0222 البيق 

 .بقل يتو  الم  وع  المسقح  -

 .مثم   أشجق  مسقح  -

 نوا  -

 نخي  -

 عنب -

 الع ش تتحم  أشجق  أنوا  -

010 

 

8,20 

03806 

,3 

8808 

0002 

 

1812 

12331 

8,3 

83,6 

88205,2% 

 

86,582% 

21513% 

%188,68 

%13,86 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 مددق عدد  مدد   80 بددد تضددقعف  بددقل يتو  الم  وعدد  المسددقح  أ  نالحدد : 21الجدد و  خددال  مدد  نالحدد    

 ةقندد  بينمددق 0222 سددن  فدد  هةتددق  0002 يعددق   مددق أ  %88205,2 بددد السددقبق  السددنوا  فدد  عليدد  ةقندد 

 .0222 سن  ف  هةتق  010 بد تق  

 مسددقح  مدد  ةدد  فدد  ا تفقعددق ع فدد  األخدد   فهدد  المثمدد   بقألشددجق  الم  وعدد  المسددقح  عدد  أمددق    
 فددد  عليددد  ةقنددد  ممدددق %86,582 بنسددب  ملحو دددق ا تفقعدددق ع فددد  األخدد   هددد  حيدددث بدددقلنوا  الم  وعدد 

 الم  وعدد  المسددقح  قدد    حيددث ا تفقعددق شدده   بقلنخيدد  الم  وعدد  المسددقح  وةدد لك السددقبق   السددنوا 

 03806 قددد  هق مسدددقح  0222 سدددن  فددد  تشدددغ  ةقنددد  بينمدددق هةتدددق  12331 بدددد 0222 سدددن  فددد  بقلنخيددد 

 .هةتق 

 المسدددقح  فيددد  لتصددد  محسوسدددق ا تفقعدددق ع فددد  األخددد   فهددد  بقلعندددب الم  وعددد  المسدددقح  عددد  أمدددق    
 3, بددد تقدد   0222 سددن  أ  السددقبق  الفتدد   فدد  ةقندد  بينمددق هةتددق  83,6 بددد 0222 فدد  بقلعنددب الم  وعدد 

 .%811561 بنسب  ا تفق  لتسج  هةتق 
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 8808 قدد  هق مسددقح  تشددغ  فةقندد  الع ددش تتحمدد  أشددجق  مدد  أخدد   بددأنوا  الم  وعدد  المسددقح  أمددق    

 .%83516 بد ق   نسبيق تحس  لتع   هةتق  83,6 بد ق   0222 سن  ف  أمق  0222 سن  ف  هةتق 

 ال راعية المحاصيل إنتا  تطور: ثانيا

 :الحبوب إنتا 

 فدد  السددةق  مدد  ةبيد   بنسددب  عليهددق تعتمد  والتدد  الغ ائيدد  ال  اعيد  المنتجددق  أهدد  مد  الغ ائيدد  الحبددوب تعتبد 
 هدد  بسددة   وواليدد  الصددنقعق   بعدد  فدد  وسددي ي  ةمددوا  تدد خ  أنهددق إلدد  بقإلضددقف  هدد ا اليددوم   غدد ائه 
 اللددي  بنوعيدد  القمدد : بسددة   واليدد  فدد  إنتقجددق الحبددوب أهدد  ومدد  الحبددوب  ب  اعدد  المهتمددي  مدد  األخدد  
 مسددقحق  بعدد  المسددتغل  األ اضدد  مدد  ةبيدد   مسددقح  تمثدد  ال  اعددق  وهدد   والخ  ددق   الشددعي  والصددلب 
 .%82 بد تق   حيث واألعال  النخي 

 25: رقم الجدول

 :اآلتي الجدول يوضحه كما 0222-0222 الفترة خالل الحبوب إنتا  تطور متوسط

 0222 لد نسب  0222 لد نسب  0222 0222 البيق 

 +33,88% +63,67% ,8033 ,8813 (هةتق ) الم  وع  المسقح 

   121021 336026 (قن ق ) اإلنتق 

 المصااالح مديريااة اإلنتااا ، قساام ،0222-0222 للموساام الفالحااي اإلنتاجيااة مي انيااا  علااى بناااء: المصاادر

 بسكرة الفالحية،

 04: رقم الشكل

 :اآلتي الشكل يوضحه كما 0222-0222 الفترة خالل الحبوب إنتا  تطور متوسط

 /أ

 

 25السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر
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 05: رقم الشكل

 :اآلتي الشكل يوضحه كما 0222-0222 الفترة خالل الحبوب إنتا  تطور متوسط

 ب/

 

 25السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                       

 

 أ  المسددقح  ت ددو  مدد  اقدد  0222 سددن  فدد  الحبددوب إنتددق  ت ددو  أ  نالحدد ( ,2) الجدد و  خددال  مدد       

 إلدد  وصدد  حيددث المسددقح  بقدد   ي يدد  لدد  اإلنتددق  المققبدد  فدد  قن ددق  80335,0 بددد  يددق   ع فدد  المسددقح  أ 

 .0222 لسن  قن ق  121021

 :المثمرة األشجار إنتا 

 26:رقم الجدول

 0222 إلى 0222 من ال يتون محصول تطور متوسط 

 نسب  0222 نسب  0222 البيق 

 134,88% 2927 1109,5% 010 (هةتق ) المسقح 

  12860  2023 (قن ق ) اإلنتق 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر
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 06: رقم الشكل

 0222 إلى 0222 من ال يتون محصول مساحة تطور متوسط

 /أ

 
 26السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                      

 07: رقم الشكل

 0222 إلى 0222 من ال يتون محصول مساحة تطور متوسط

 / ب

 

 26السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                      
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 فدد  0002: بددد لتقدد   ا تفعدد  بددقل يتو  الم  وعدد  مسددقح : أ  نسددتنتج( 26)  قدد  الجدد و  خددال  مدد      

 .للمسقح  الةبي  اال تفق  مع بقلمقق ن   فيف   يق   إال يشه  ل  ان  نالح  اإلنتق  لمق ا  المققب 

 : العنب إنتا -ا ج

 22: رقم الجدول

 .0222 إلى 0222 فترة خالل العنب إنتا  تطور متوسط

 0222 0222 البيق 

 153 3, (هةتق ) المسقح 

 14750 1611 (قن ق ) اإلنتق 

 69,85% 18,68% النسب 

 

 0222 إلى 0222 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 08: رقم الشكل

 .0222 إلى 0222 فترة خالل العنب إنتا  تطور متوسط

 /أ

          

 22السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                      
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 09: رقم الشكل

 .0222 إلى 0222 فترة خالل العنب إنتا  تطور متوسط

 /ب

        

 22السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر

 ال فيفدد  لل يددق   بقلنسددب  بقلمقق ندد  متوقعددق ةددق  ممددق أةثدد  ةددق  العنددب إنتددق  أ  الجدد و  خددال  مدد  نالحدد    
 عدد   واإلنتددق  هةتددق  3, بددد 0222 سددن  فدد  عليدد  ةقندد  ممددق هةتددق  8,3: بددد قدد    والتدد  المسددقح  فدد 

 812,2 إلددد  0222 سدددن  فددد  لي تفدددع قن دددق  1611 بدددد مقددد  ا 0222 سدددن  فددد  ةدددق  إ  ملحو دددق ا تفقعدددق

 .%,6051 إل  %81561 م  ج ا ةبي    يق   بنسب  و لك. قن ق 

 فدد  نالحدد  وعليدد  عقلميددق الجيدد   النوعيدد   ا  التمددو  م يندد  بأنهددق بسددة   م يندد  تشددته  :النخيااال إنتااا 
 .اإلنتق  ةمي  وت و  بقلنخي  الم  وع  المسقحق  ت و  التقل  الج و 

 التمور إنتا  تطور  متوسط 28:  رقم الجدول

 الموس 

 البيق 
0222 0222 

 40338 23126 (هةتق ) المسقح 

 1.823.670 990013 (قن ق ) اإلنتق 

 84,21% 74,43% النسب 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر
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 { المساحة} التمور إنتا  تطور  متوسط  10 : رقم الشكل

 /أ

  

 28السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 

 11: رقم الشكل

  التمور إنتا  تطور  متوسط

 / ب

 

 28السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                                      
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 قددد  0222-0222 الفتددد   فددد  للنخيددد  الم  وعددد  المسدددقح  إ ( 21)  قددد  الجددد و  خدددال  مددد  نالحددد       

 الفالحدد  للدد ع  نددقتج وهدد ا قن ددق  1336,2 بددد اإلنتددق  و ا  هةتددق  82080 بددد قدد   بسددي  تحسددنق شدده  

 .النخي  لغ س الفالحي  تلقق  ال  

 الصناعية والمحاصيل العلف: ثالثا

 معددق  لغ ضددي  أو البدد و  أو األخضدد  العلدد  بغدد   أمددق تدد    التدد  المحقصددي  هدد  العلدد  محقصددي       
 األخضدد   الشددعي  هدد  العلدد  محقصددي  أهدد  ومدد  تصددنيعهق  بعدد  أو مبقشدد   إمددق للحيددوا  العلدد  ويقدد  

 .البيضق  وال    الخ  ق  الصفصف  

 :التقل  الشة  ف  ةمق 0222 غقي  إل  0222 سن  م  العل  واإلنتق  المسقحق  ت و  وةق 

 22:رقم جدولال

 الصناعية والمحاصيل العلف وإنتا  المساحا  تطور متوسط 

 الهكتار: المساحة         قنطار: الوحدة

 الموس 

 البيق 
0222 0222 

 6611 3,26 العل  مسقح 

 8621 8116 الصنقعي  المحقصي  مسقح 

 31,022 ,06331 العل  إنتق 

 30602 00808 الصنقعي  المحقصي  إنتق 

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر
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 10: رقم الشكل

 الصناعية والمحاصيل العلف مساحا  تطور متوسط

 /أ

 

 22السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 13: رقم الشكل

 الصناعية والمحاصيل العلف إنتا  تطور متوسط

 /ب

 

 22السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              
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 موسدد  فدد  حيددث ال  اسدد   سددنوا  خددال  تغيدد ا  ع فدد  العلدد  وإنتددق  مسددقح  أ  الجدد و  مدد  نالحدد     
 بينمددق. هةتددق  6611 إلدد  0222 سددن  فدد  لتبلدد  هةتددق  3,26 بددقلعل  الم  وعدد  المسددقح  قدد    0222

 الفالحددي  اتجددق  إلدد   اجددع و لددك المسددقح  ع فتهددق التدد  الةبيدد   ال يددق   مددع مقق ندد  ت بدد بق عدد   اإلنتددق 
 . بحق أوف  أخ     اعق  لممق س 

 وقدد  والملوخيدد  والتبدد  الحنددق  فدد  عمومددق تتمثدد  فهدد  بسددة   لواليدد  الصددنقعي  للمحقصددي  بقلنسددب  أمددق    
 .اإلنتق  وةمي  المسقح  حيث م  ت و ا ال  اعق  ه   شه  

 : الخضر إنتا 

 الخضدد اوا  وخقصدد  ال  اعددق  هدد   وتةثيدد  ال  اعيدد  المحقصددي  تنددو  إلدد  بسددة   واليدد  منددق  أ  

 .بقلخض  الم  وع  والمسقح  الخض  إنتق  ت و  أ نق  الج و  وتبي  الس يع ال ب   ا 

 12:رقم الجدول

 الخضر محاصيل إنتا  تطور متوسط 

 الموس 

 البيق 
0222 0222 

 81322 8012 (هةتق ) المسقح 

 02,112022 820002202 (قن ق ) اإلنتق 

 34,40% 17,31% النسب 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر
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 14:رقم الشكل

 الخضر محاصيل مساحا  تطور متوسط

 /أ

           
 12السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 15:رقم الشكل

 الخضر محاصيل إنتا  تطور متوسط

 /ب

          

 12السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 ال  اعددق  انتشددق  إلدد   اجددع و لددك النصدد  إلدد  تضددقع  قدد  الخضدد  إنتددق  إ  الجدد و  مدد  نسددتخلص      
 المحصددو  هدد ا تحسددي  إلدد  أ   هدد ا وةدد  بددقلتق ي  والسددق  الجيدد   البدد و  ونوعيدد  األسددم   وتددوفي  المحميدد 
 بدددد وقددد   0222 لسدددن  عليددد  ةدددق  لمدددق 02,112022 لإلنتدددق  بقلنسدددب  0222 سدددن  فددد  ا تفقعدددق ليشددده 

820002202. 
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 المسددقح  فةقندد  األ اضدد  استصددال  عدد  نددقتج و لددك وةبيدد ا ملحو ددق ت ددو ا شدده   المسددقح  وةدد لك      
 .0222 لسن  هةتق  81322 ح  إل  هةتق  8012 بد 0222 لسن  بقلخض  الم  وع 

 بسكرة لوالية 0222-0222 الفترة خالل الحيواني اإلنتا  تطور: الخامس المطلب

 11:رقم الجدول

 العساال وإنتااا  البااي  وإنتااا  البيضاااء واللحااوم الحمااراء واللحااوم الحليااب إنتااا  تطااور متوسااط يمثاال 
 0222/0222.الصوف وإنتا 

 الموسم

 البيان
 الصوف إنتا  العسل إنتا  البي  إنتا  الحليب إنتا  بيضاء لحوم إنتا  حمراء لحوم إنتا 

 طن 00152 2000
4022 

 طن
 قنطار 6222 كيلو 8222 وحدة 600222 لتر 102220222

 طن 53114 2007
2822 

 طن
 كيلو 120222 وحدة 650222 لتر 1220222022

7800  

 قنطار

 % 32 5,50% 7,14% 60,25% 108,99% 137,76% النسبة

 

  بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 فدد  والمتمثلدد  الحيوانيدد  الثدد و  مجددق  فدد  عقلميدد  شدده   بسددة   واليدد  تةسددب :الحمااراء اللحااوم إنتااا : أوال
 اللحددو  ةميدد  أ  الجدد و  خددال  مدد  ونالحدد  جددال  أوال  من قدد  بدد  تشددته  الدد   الجاللدد  الخدد و  فصدديل 
 نسدددب  أ   ددد  3881, إلددد  0222 سدددن  فددد  وا تفعددد   ددد  008,2 ةقنددد  0222 سدددن  فددد  الحمددد ا 

 الدد   المنددق  إلدد  ال يددق   هدد   وتعددو  ومددقع  وأغنددق  بقدد  مدد  المقشددي  عدد   ت ايدد  بسددبب و لددك 832526%

 .العل  توفي  ف  األول  بقل  ج  يتحة 

 بيضددق  لحددو  إنتددق  خددال  مدد  ةبيدد   نوعيدد  وقفد   ملحو ددق ت ددو ا ع فدد  لقدد  :البيضاااء اللحااوم إنتااا : ثانيااا
 موسدد  فدد   دد  2122 إلدد  ووصدد  0222 سددن   دد  1022 مدد  البيضددق  لحددو  إنتددق  انتقدد  إ  والبددي 

 .%821500 بد تق   ب يق   أ  0222

 ب يدددق   0222 سدددن  وحددد   6,222 إلددد  ووصددد  0222 لسدددن  وحددد   60222 مددد  البدددي  إنتدددق  وانتقددد   

 .%2581 بد تق    فيف 

 المددوا  بتددوفي  و لددك المدد بي  تدد عي  مدد  البدد  والبددي  البيضددق  اللحددو  إلنتددق  الت ددو  هدد ا ولضددمق    
 انخفددق  سددبب ويعددو  للمدد بي   القيمدد  اإل شددق ا  وتقدد ي  الميددق  وةدد لك الدد واج  بت بيدد  الخقصدد  الغ ائيدد 
 .س   بشة  يؤث  ال   الح ا   عقم  إل  اإلنتق 

 فدد  ال يددق   هدد   وت جددع ةبيدد     يددق   0222-022 الفتدد   خددال  الحليددب إنتددق  عدد   :الحليااب إنتااا : ثالثااا

 لمنتجدد  المددقل  بددقلتحفي  الفالحيدد  والتنميدد  للضددب  الددو ن  الصددن و   دد   مدد  ت عيمدد  إلدد  الحليددب إنتددق 
 .التب ي  تجهي ا  وت عي  الحيوانق  تلقي  وتعمي  بقإلنتقجي   لل فع الحليب
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 6222 الصددو  إنتددق  قدد   0222 سددن  فدد  إ  معتبدد    يددق   عدد   فقدد  :الصااوف إلنتااا  بالنساابة أمااا: رابعااا

 التحسددي  إلدد   اجددع وهدد ا %32 بددد قدد     يددق   بنسددب  قن ددق  2122 إلدد  0222 سددن  فدد  ليصدد  قن ددق 

 .المقشي  ع   ف  الملحو 

 فدد  بينمددق ةيلددو 82222 إلدد  0222 سددن  فدد  وصدد  الفتدد    هدد   خددال   فيفدد   يددق   العسدد  إنتددق  عدد   ةمددق

 .%5,2, بنسب  ب يق   ةيلو 1222 ةق  0222 سن 

 :الفالحية للتنمية الوطني المخطط تطبيق بعد بسكرة والية في الفالحية العمالة تطور: السادس المطلب

 الدد و  إحدد   هدد  والج ائدد  والمتخلفدد   التق مدد  البلدد ا  منهددق تعددقن  التدد  المشددةال  مدد  الب قلدد  مشددةل  تعتبدد 
ت  هق تدأث   ال ي    بنسدب  ب ح  مد  لد لك ةب نقمج أبعدق  ا ل   معقلجد  هو الفالحيد  التنميد  الب   تمثد  حيدث الب ق
 اسددتعقب  يسددت يع لمددق شددغ  منقصددب تددوفي  الفالحدد  لق ددق  يمةدد  لمددق  %86 بسددة   واليدد  فدد  الب قلدد  نسددب 

 المعيشدد  المسددتو  تحسددي  مبدد أ وتحدد  أنشدد ت  مختلدد  فدد  ال  اعدد  التوسددع مجددق  مدد  ةبيدد   أعدد ا  مدد 
 تنفيدد  خددال  مدد  الفالحيدد  للتنميدد  الددو ن  المخ دد  اسددت ق  األ يددق   سددةق  اسددتق ا  علدد  والمحقف دد 
 :يل  ةمق تقس  عم   منصب 32,16 توفي  التنموي  ب امج  مختل 

 10: رقم الجدول

 0222للجنسين والمؤقتة الدائمة العمل مناصب عدد

 

 عدد البيان

 دائمة عمل مناصب

 مؤقتة عمل مناصب

 رجال

 نساء

02322 

12046 

04248 

5528 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 16: رقم الشكل

 0222للجنسين والمؤقتة الدائمة العمل مناصب عدد

 أ/

 

 10السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

  12: مقر الشكل

                                                   .                                                                          : 0222للجنسااااين والمؤقتااااة الدائمااااة العماااال مناصااااب عاااادد

  /ب

 

 10 السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر

 مدد  ةددق  التدد  العمدد  منقصددب نسددب  اةبدد  وهدد  %,6651 نسددبت  مددق ال ائمدد  العمدد  منقصددب تمثدد  إ      

 فدد  وتةثيدد  المواسدد   تعدد   مدد  الفالحدد  العمدد   بيعدد  تمليدد  لمددق الدد ائمي  العمددق  نسددبتهق تفددو  أ  المفتدد  
 بعدد   فدد  إلدد  الفالحدد  النشددق  ممق سدد  عدد  العدد و  هدد ا وي جددع الفالحيدد  البدد امج تنددو  نتيجدد  اإلنتددق 
 ي يدداألم علدد  تقتصدد   الفالحدد مهندد  أ  اعتبددق  المعقهدد  و الجقمعددق  جدد يخ  خقصدد  الفالحدد  للعمدد  الشددبقب
 المةثفددد  الددد ع  سيقسددد  اعتبدددق  ويمةددد  أخددد   ق دددق  فددد  مهنددد  يجددد و  ال الددد ي  األشدددخقص علددد  أو فقددد 
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 8022 اسددتفق   بيندد  مددق و لددك الفالحدد  العمدد  فدد  الشددهق ا   علدد  المتحصددلي  إل مددق  ف صدد  للحةومدد 

 لل  اسددق  مةتبددق 62 آخدد ي  إنشددق  إلدد  إضددقف  وهدد ا االستصددال    يدد  عدد  األ اضدد  مدد  جددقمع  شددقب

  (1).الفالح  واإل شق 

 0222-0222 فترة خالل المؤقتة العمل ومناصب الدائمة العمل مناصب عدد تطور 13: رقم الجدول

 0222 البيق 

 02322  ائم  عم  منقصب

 01011 مؤقت  عم  منقصب

 

 بسكرة بوالية الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 18: رقم الشكل

 0222-0222 فترة خالل المؤقتة العمل ومناصب الدائمة العمل مناصب عدد تطور

 /أ

 

  13السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 

 

 

                                                           
 ,2  21ين    است اتيجي  التنمي  الفالحي  لوالي  بسة   آفق  وت وي  سه  لو قي    م جع سقب   صصمقج ولي   ه (8)
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 12: رقم الشكل

 0222-0222 فترة خالل المؤقتة العمل ومناصب الدائمة العمل مناصب عدد تطور

 /ب

 

 

 13السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                         

 

  بسكرة لوالية الفالحية التنمية عوامل: نيالثا المبحث

 البيئيدد  ال دد و  مدد  مجموعدد  تددواف  يت لددب آخدد  إقتصددق   نشددق  أ  شددأ  شددأن  ال  اعدد  النشددق  ا       
 عدد  االخدد   والحقجددق  للغدد ا  الال مدد  االنتقجيدد  االهدد ا  تحقيدد  البشدد   الجهدد  يسددت يع حتدد  والمنقخيدد 
 واالنتقجيدد  اإلنتددق  حيددث مدد  ال  اعدد  النشددق  ع ددق   ويتوقدد  مختلفدد   بيعيدد   مددوا   مدد  يتددق  مددق   يدد 
 . ح   عل  اقلي  بة  الخقص  والمق ي  والبش ي  ال بيعي  العوام  م  الع ي  عل 

 علدد  تددنعةس التدد  العوامدد  مدد  بمجموعدد  تخددتص فإنهددق وصددح اويق إقليمددق بسددة   واليدد  وبإعتبددق      
 . واللوجستية  التقن  ال ع  وهيقة  والبش ي  ال بيعي  العوام  ف   والمتمثل  للمن ق  الفالح  التوج 

.                                                                      والحياااااااااواني النبااااااااااتي االنتاااااااااا :  االول المطلاااااااااب
 (النباتي اإلنتا )  ال راعا  أنواع

 تحددي  التدد  األو يدد  وتددوف  األ اضدد  لشسددقع  ن دد ا األولدد  بقل  جدد  فالحيدد  واليدد  بسددة   واليدد  تعتبدد    
 مسددتع   جعلهددق  مددق وجوفيدد  سدد حي  ميددق  ووجددو  الت بدد  تنددو   لددك إلدد   أضدد  النددواح  ةدد  مدد  بقلواليدد 
 :أهمهق وم  األ بع  الفصو  م   وعل  استثمق هق فو  للع ق 

 سددي   مدد  يمتدد   الدد   جدد   وا  ضددفق  محددي  عبدد  الم  وعددق  مدد  النددو  هدد ا ينتشدد  :النخياال  راعااة -
 .هقم   ولي  مةقن  للج ائ  جع  الش ي  ه ا.  أومقش   ولق   ال وس  جال   أوال  خقل 

 (8) .والخق   ال اخ  م  والمستم  الواسع ال لب تالق " نو   قل "  وبقألخص الج ائ ي  فقلتمو 

 م ي ي  المصقل  الفالحي  لوالي  بسة     قس  االنتق   (8)



118 
 

 

 14: رقمالجدول 

 0223/0224 الفالحي للموسم التمور إنتا 

 النددددو 
 اإلنتددددق  النخي  ع  

 قن ق 

 الم  و 

 النسب  اإلجمقل  قن ق /هةتق 

 نو   قل 

  قل  مش

 غ س

0336011 

8211218 

102,02 

8826236 

231812 

3,2631 

103122 

122022 

8,2122 

26 

6, 

1, 

 816 8,01122 0062121 31211,0 المجمدددو 

     

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر    

 بقل  جددد  البشددد   لالسدددتهالك الحبدددوب إنتدددق  لغددد   تددد    التددد  المحقصدددي  وهددد : الحباااوب  راعاااة -0

 لتجهيدد  ضدد و   هددو  والدد   محتواهددق فدد  النشددأ  مدد  عقليدد  نسددب  بوجددو  المحقصددي  هدد    وتمتددق  األولدد 
 إنتدددق  يمثددد  التدددقل   والجددد و  والفيتقميندددق  المع نيددد  والمدددوا  الب وتيندددق  إلددد  إضدددقف  بقل ققددد  اإلنسدددق 
 0223/0221 الفالح  للموس  الحبوب

 .                                                                                                                                                                                                                .           15الجدول رقم :

 0224-0223 الحبوب إنتا 

 بقلقن ق  اإلنتدددق  المسقحدددد  النددددو 

 الصلب القم 

 اللي  القم 

 الشعيدد 

 شوفددق 

,103 

0102 

2006 

80 

821312 

12222 

82202 

012 

 136112 8,111 المجمدددو 

 

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر
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 ةميدد  نقحيدد  مدد  سددوا  هقمددق ت ددو ا بقلواليدد  البالسددتيةي  المحميددق    اعدد  شدده  : المحميااا   راعااة -3

 وقدد (. والحددق  الحلددو) بنوعيددع  الفلفدد  ال مددق   منتجقتهددق  وأهدد  الم  وعدد  المسددقح  نقحيدد  مدد  أو اإلنتددق 
 (8).%82 بنسب  و لك الج ا  انتشق  بسبب 0223/0221 الموس  خال  انخفض 

 16: رقم الجدول

 0223/0224 الفالحي للموسم المحميا  إنتا 

 بقلقن ق  اإلنتدددق  المسقحدددد  النددددو 

  مددق  

 حدق  فلف 

 حلدو فلف 

 ج يدوا 

 خيدددق 

 أخ   منتجق 

8813202 

111211 

3122,6 

13211 

08280 

31262 

160032 

8,6031 

808062 

0111, 

8,220 

88,2,2,6 

 88083162,6 022,211 المجمددددو 

                               

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 

 وتتنددو    الحقليددق    اعدد  أيضددق الواليدد  فدد  تنتشدد  المحميددق    اعدد  إلدد  بقإلضددقف  :الحقليااا   راعااة -4

 الحقليدد  المحقصددي  أهدد   ومدد  الت بدد  نوعيدد  وحسددب المنددق   حسددب ال  اعدد  مدد  النددو  هدد ا محقصددي 
 .األخي   السنوا  ف  وت و ا اتسقعق ا  ا   ع ي   أخ   أنوا  إل   بقإلضقف  وال ال   الب يخ الفو 

 وم ي عدد   ع ددو  وعددي  مشددونش مثدد  الجبليدد  المنددق   فدد  ال  اعدد  هدد   تنتشدد  :الفواكااه  راعااة -5

 :ف  المثم   األشجق  أو الفواة  أه  تقسي  ويمة 

 .وال مق  التفق  مث  الحب   ا  األشجق  - 

 .والخو  المشمش مث  النوا   ا  األشجق  - 

 .واللو  التي  مث  ال يف  أشجق  - 

                                                           

 م ي ي  المصقل  الفالحي  لوالي  بسة     قس  االنتق   (8)
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 أو البدد و  أو األخضدد  العلدد  لغدد   إمددق تدد    التدد  المحقصددي  هدد  العلدد  محقصددي  :العلااف  راعااة -6

 الشددعي : هدد  العلدد  محقصددي   وأهدد  تصددنيعهق بعدد  أو مبقشدد   إمددق للحيوانددق  علفددق  وتقدد   معددق الغ ضددي 
 .البيضق  وال     الخ  ق   الصفصف  األخض 

 12: رقم جدولال

 .0223/0224 الفالحي للموسم العلف  راعة

  المسقحدددد  النددددو 
 هةتق 

 اإلنتدددق 

 قن ق 

 صفصفدد 

 أخض  شعي 

 الدد   

 خ  دق 

032 

3302 

822 

60, 

00682 

0,,18, 

00180 

10281 

 3028,1 ,131 المجمدددو 

 

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 أمددق والتبدد   والملوخيدد  الحنددق : هدد  الصددنقعي  ال  اعددق  محقصددي  أهدد :والتواباال الصااناعية ال راعااا  -2

 ال  اعدددق  إنتدددق  يمثددد  المدددوال  والجددد و  (8).والةسدددب  حدددالو  حبددد : نجددد  التوابددد    اعددد  محقصدددي 
 .0223/0221 الفالح  للموس  التواب  الصنقعي و

 18: رقم جدولال

 0224-0223الصناعية ال راعا 

 بقلقن ق  اإلنتدددق  بقلهةتق  المسقحدددد  النددددو 

 حنددد 

 تبددد 

 ملوخي 

600 

02 

28, 

1010 

00,2 

88112 

 08030 8131 المجمدددو 

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 

 م ي ي  المصقل  الفالحي  لوالي  بسة     قس  االنتق   (8)
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 12: رقم جدوللا

 0224-0223 التواباال

 بقلقن ق  اإلنتدددق  بقلهةتق  المسقحدددد  النددددو 

 ة ب 

 ع    نبق 

 ةلف  نبق 

 ةمو 

 ة وي 

,3 

32 

22 

88 

23 

68, 

002 

810 

830 

832, 

 ,88002 888 المجمددددو 

 

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 :الحيواني اإلنتا  -0

     فصدديل  فدد  تتمثدد  الحيوانيدد  الثدد و  مجددق  فدد  عقلميدد  شدده   بسددة   لواليدد  إ  :الكبيااارة الحيوانااا  -   
 الفصددقئ  أحسدد  مدد  تصددن  التدد  الفصدديل   هدد   جددال  أوال  من قدد  بدد  تشددته  الدد   الجاللدد  الخدد و 
 أخدد   أنددوا  إلدد  بقإلضددقف  هدد ا. أصددوافهق وجددو   لحومهددق و عدد  السددن  فدد  تةقث هددق حيددث مدد  العقلميدد 
 .والخيو   اإلب   األبقق  المقع : أهمهق

 (8).النح  وت بي ( اللح  و جق  البي   جق ) بنوعي  ال واج  ت بي  أهمهق :الصغيرة الحيوانا  -   

 0223/0221 الفالح  للموس  الحيوان  اإلنتق  يمث  التقل  والج و 

 

 

 

 

 

 

 

 حي  لوالي  بسة     قس  االنتق م ي ي  المصقل  الفال (8)
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 02: رقم جدول

 الحيواناي واإلنتاا  المواشاي

 0223/0224الفالحي الموسم

 البلدية
 المواشااااي تو يااااع

 اإلنتا 

 اللحوم
 البي 

 الحمراء البيضاء الخيول االبل المع  البقر الغنم

 4022 1122033 422 23 - 1282 308 2025 بسكرة

 - 1105026 120 25 - 1268 22 8258 الحاجب

 41243 0325002 0661034 - - 0622 386 21232 لوطاية

 422 608 33062 - - 3422 25 3222 جمورة

 - 621012 042 - - 0332 22 3542 برانيس

 - 1522032 - - - 5252 64 12222 القنطرة

 1222 222400 14 - - 0582 - 1262  عطوط عين

 0110 236002 813042 05 - 1662 804 55522 عقبة سيدي

 1222 4354062 134 11 1125 3802 81 04432 الحوش

 0110 0218042 465061 - 22 3522 82 03432 شتمة

 1222 4486002 324 12 12 2202 184 32622 الناقة عين

 - 0452022 100042 - 00 8312 62 12646 الواد  ريبة

 - 866015 2062 - - 5305 28 4838 م يرعة

 - 3354062 44082 - - 2086 112 05204 الفي 

 - 186045 2062 - - 285 - 1125 ناجي.س.خ

 1842 022050 448082 - - 1836 25 1562 مشونش

 5216 3805082 312002 - - 3222 42 35282 طولقة

 - 1526 562082 - - 5622 02 11822 بوشقرون

 4004 1352062 108082 - - 3022 08 11222 ع و  بن بر 

 - 311002 - 15 - 682 23 0622 ليشانة

 - 536054 - - - 260 48 4116 فوغالة

 1256 220083 62002 - - 1362 85 5254 لغروس



123 
 

 - 2125042 - 15 - 02222 042 54522 جالل أوالد

 - 5236056 - 02 - 0622 1022 40132 الدوسن

 - 1422500 - 12 - 04464 58 102030 الشعيبة

 - 861005 - 22 - 3125 82 5432 خالد سيدي

 - 12252 42 14 312 16522 - 21222 البسباس

 - 8285002 - 06 16 13462 23 28122 الميعاد رأس

 - 432 - 22 - 1222 25 3222 أورالل

 0156 521082 052002 25 - 1122 24 4222 مليلي

 - 512 - - - 1122 12 4322 مخادمة

 - 1346 - 26 322 1422 65 2522 أوماش

 - 1222002 - 23 - 3222 56 2322 ليوة

 65136 8842008 2435035 022 1853 125266 4428 243038 الوالية مجموع

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر                                             

 :  والمياه االراضي تو يع:  الثاني المطلب

 لدد لك الميددق  مدد  معتبدد  بقحتيددق   تحضدد   ةمددق واسددع    اعيدد  بأ اضدد  بسددة   واليدد  تتميدد     
 .أةث  عليهق للتع   العنقص  له   نت    سو 

 : األراضي -1

 صددقلح  ةلهددق تةددو  تةددق  الواسددع  المسددقح  وهدد   ²ةلدد  08628202 بسددة   واليدد  مسددقح  تبلدد      

 .الةلي  بقلمسقح  قو   مق إ ا ضئيال يعتب  حقليق منهق والمستغ  لل  اع  

  وهددد  ال  اعدددق  لمختلددد  صدددقلح  ةونهدددق ةبيددد   بخصوصدددي  تمتدددق  بسدددة   أ اضددد  إ      
 تضدد  بسددة   واليدد  ت بدد  أ   ةمددق األ بعدد  الفصددو  مدد ا  علدد  اسددتثمق هق فددو  للع ددق  مسددتع  
 .ةلسي  قش   و ا  مقلح   ت ب  ال م  ت ب :  أنوا  ثالث

  الحقجدددب  جمدددو    ال وسددد  جدددال  أوال  مددد  ةددد  فددد  الندددو  هددد ا يتم ةددد  :الطماااي ترباااة -
  بسدددة    م ي عددد  ندددقج  سدددي    خنقددد  النققددد   عدددي  الدددوا      يبددد  خقلددد  سدددي    مشدددونش 
 . شتم   أومقش

 ل  اعدد  جددقه   يجعلهددق ممددق متوسدد   بملوحدد  يمتددق   ةمددق السدد حي  بقل  اعددق  يسددم  النددو  هدد ا
 .الجقف  والحبوب الخض 

 مدد  الق يبدد  و المقلحدد  المقئيدد  الغ ددق ا  و المنخفضددق  فدد  النددو  هدد ا يوجدد   : المالحااة تربااة -
 . عقب  سي   و الحوش’ الفي  م  ة  ف  ويتواج  ؛ الس  
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 شددق و  بددو    ولقدد :  مدد  ةدد  فدد  وتتواجدد  بهددق الةلددس بوجددو  تتميدد :  كلسااية قشاارة ذا  تربااة -
 النخيددد  ل  اعددد  صدددقلح  ت بددد   وهددد   امخق مددد   امليلددد   أومدددقش عددد و  بددد  بددد    أو ال 
 (8).خصوصق

 01: رقم جدول

 0224-0223بالوالية ال راعية لألراضي العام التو يع          

 هةتق  08,2012 للوالي  الةلي  المسقح 

 86,0022 الةلي  ال  اعي  المسقح 

 866083 المستغل  ال  اعي  المسقح 

DONT  iRRigUEE 02268, 

 ,830002  عوي  مسقحق 

 832161 حلفق 

 02212 غقبي  مسقحق 

 2,623 بو  أ اض 

 120,2 منتج  غي  ا اض 

                                                        

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م ي ي  المصقل  الفالحي  لوالي  بسة     قس  االنتق   (8)
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 : الميااااه -0

 ةبيدد  بقحتيددق   بق نهددق ي خدد  بسددة   فواليدد  للحيددق  األسقسدد  العنصدد  هدد  الميددق  أ  بقعتبددق     
 ²  مليددو  0883223 قيمتدد  مددق 0228 سددن  فدد  المددو   مدد  المحليدد  القدد  ا  بلغدد  حيددث   مندد 

 : وه  أقسق  ست  إل  عقم  بصف  الميق  تقسي  ويمة    % 6202 استغال  بنسب 

 ميدددق  مددد  معتبددد   بةميدددق  ت و هدددق التددد  والسددديو  الو يدددق  ميدددق  بقلواليددد  يتواجددد  : األودياااة* 
 : األو ي  أه  وم    المجقو   الواليق  م  القق م  األم ق 

  ملغيدد  شدد  ضددواح  فدد  ليصددب شدديليق من قدد  مدد  منبعدد  يأخدد  بقلمن قدد  األهدد  وهددو :جاادي واد -
 المم    األيق  خال  إال جق   يةو  وال متق ع ج يق  ل 

   تددقليتو وا    الحدد  وا    وافدد   أهدد  ومدد  األو اس جبددق  نقحيدد  مدد  آتدد  وا  وهددو :بسااكرة واد -
 .فضقل  وا 

 ملغيدد  شدد  فدد  ويصددب األو اس لجبددق  الشدد ق  الجدد   مدد  ينبددع الدد   الددوا  وهددو : العاارب واد
 .هبيتق  وا  تقغي   وا  أحم   وا  البيو  وا   واف   أه  وم 

 :أهمهق س و  عل  تحتو  فقلوالي  األو ي  ميق  إل  بقإلضقف  :السدود* 

 وميقهدد  ³  مليددو  12 إلدد  تصدد  مقئيدد  قدد     لدد  8012 سددن  السدد  هدد ا أنجدد  :الغاار ة فاام سااد -

 .هةتق  80,2 مسقح  عل  عقب  سي    ائ   نخي  لسق  موجه 

 والتدد  السددق  قنددوا  إمدد ا  سددو  إلنجددق   يبدد  ولدد  0222 سددن  مددؤخ ا اسددتل  :الغاا الن منبااع سااد -

 أو يدد  سددبع  بددي  يدد ب  أندد  بحيددث ضددخمق المشدد و  هدد ا  ويعدد  صدديني  شدد ة  إلدد  إلدد  أسددن  
 األ اضدد  لسددق  موجهدد   ميقهدد  ³  مليددو  6, إلدد  تصدد  مقئيدد  قدد     ولدد  الشددمق  مدد  قق مدد 

 .هةتق  122 بد تق   مسقح  عل  وضواحيهق لو قي  ب ائ   ال  اعي 

  فوغقلددد    ولقددد   لغددد وس لو قيددد  مددد  ةددد  فددد  بةثددد   يتواجددد  الندددو  هددد ا :الجوفياااة الميااااه* 

. ³  0210213 بددد الواليدد  تدد اب عبدد  8000 سددن  اإلجمددقل  حجمهددق قدد   وقدد . أومددقش    ال وسدد 

 .%0,211 بنسب  أ  ³  مليو  80223, منهق المستغ  حي  ف 

 808312,2 بتدد ف  بئدد  101 حددوال  0228 إحصددقئيق  حسددب الق ددق  فدد  عدد  هق بلدد  :اآلبااار* 

 .بئ  213 ع  هق وبل  الخقص الق ق  ف  اآلبق  لحف  ت اخيص إع ق  ت  ةمق   ثق/ 

 .ثق/  ,88 الت ف  قيم   وتبل  منبعق 82 بقلوالي  يوج  :المنابع* 

 خ انددق  2 يوجدد   ةمددق ³  682262 اسددتيعقب بقدد    خ انددق 801 عدد  هق يبلدد  :المياااه خ انااا * 

 (8) .³  3322 استيعقب بق    االنجق  ب  ي 

 

                                                           

 م ي ي  المصقل  الفالحي  لوالي  بسة     قس  االنتق   (8)

 

 



126 
 

 00: رقم الجدول

 :بسكرة بوالية المائي المخ ون بالوالية المائي المخ ون

 المقئدد  الت فد  العدد   التسميدد 

 الس و 

 مقئي  مسقحق 

 الميق  ج يق 

 منقبع

 آبق 

Ceds 

02 

04 

04 

6758 

4544 

23 

56000000  ³ 

- 

- 

 ثق/  62222

 ثق/  00231

 ثق/  682

 

 – بسكرة لوالية -الفالحية المصالح مديرية: المصدر

 

 اإلصالح سياسة قبل المديرية دور: الثالث المطلب

 :يل  فيمق اإلصال  سيقس  قب  أسقسق الفالحي  المصقل  م ي ي   و  يتمث 

 االسددتثمق  علدد  المسددتثم ي  تشددجيع خددال  مدد  و لددك :الوالياااة تااراب عبااار الفالحاااة تطااوير -1

 قدد   ةمددق إنتددقج  غدد   أو إنتددقج  النشددق  هدد ا نددو  ةددق  سددوا  النشددق  فدد  التوسددع أ  الفالحدد 
 وضددمق  للق ددق  اإلنتقجيدد  القدد    علدد  والمحقف دد  العمدد  أ  التسدديي  هددو مندد  الغدد   يةددو 

 األ اضدد  استصددال  خددال  مدد  المسددتغل  ال  اعيدد  المسددقح   يددق  علدد  تعمدد   ةمددق سددي و ت 
 األ اضددد  علددد  الحيدددق   خدددال  مددد  الفالحددد  الق دددق  فددد  العمددد  علددد  الشدددبقب وتشدددجيع البدددو 

 الددد ع  جهدددق "يددد ع  خدددقص جهدددق  بواسددد   الفالحيددد  المسدددتثم   و عددد  االمتيدددق ا  بواسددد  
 ..."الفالحي  للمستثم   الم ع  لالستثمق 

 واإل شددق  بقلتوجيدد  الفالحيدد  المصددقل  م ي يدد  تةفدد  ضدد و   إ  :الفالحااي واإلرشاااد التوجيااه -0

  و لددك ضدد و   مدد  أةثدد  أصددبح  و قيقدد  موضددوعي  منهجيدد    يدد  عدد  الفالحددي  للمسددتثم ي 
 :مث  إيجقبيق  م  بقلوالي  الفالح  الق ق  عل  يعو  بمق
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 خدددال  مددد  المقئيددد  للمدددوا   العقالنددد  واالسدددتغال  والت شدددي  اإلنتدددق  و يدددق   اإلنتقجيددد  تحسدددي  -
 األ اضدد  حدد و  حددو  سدديقجق   وضددع التشددجي  بضدد و   الفددال   توعيدد  السددق   دد   تحسددي 
 .ال مق  و ح  ال يق  ش   م  للتقلي  و لك األشجق  م  ح ا  بواس     الفالحي 

 .بهق الفالح  اإلستثمق  أج  م  الوالي  ف  أولوي  بهق الت  المشق يع ب امج وضع -

 ل بيعددد  المنقسدددب  ال  اعدددق  أندددوا  وتح يددد  الفالحيددد  لأل اضددد  والعقالنددد  الجيددد  االسدددتغال  -
 .بهق السقئ  والمنق  األ  

 لل  اعدد  المالئمدد  للبدد و  المنقسددب   األنددوا  المبيدد ا  اسددتغال  حددو  بمعلومددق  الفالحددي  ت ويدد  -
 .المن ق   ف 

 للدد و  ن دد ا مهمدد  عمليدد  هددو مجددق  أ  فدد  اإلحصددقئي  البيقنددق  تددواف  أ  :اإلحصااائيا  جمااع -3

 وضددع يددت  عليهددق بندق  أندد   حيددث الق ددق   لدك فعقليدد  مدد   مع فدد  فد  اإلحصددقئيق  هدد   تلعبدد  الد  
 ت ويددد  إلددد   بقإلضدددقف  الق دددق  هددد ا فددد  المشدددقة  لمواجهددد  الممةنددد  الحلدددو  وتح يددد  الخ ددد 
 .له  الق ق  صو   وتوضي  المعلومق  بة  المتعقملي 

 خقصددد  مصدددلح  لددد  وخصصددد  الجقندددب لهددد ا أهميددد  الفالحيددد  المصدددقل  م ي يددد  أع ددد  لهددد ا
 :بد يتعل  مق ة  اإلحصقئيق  ه    وتخص

 .ال  اع  اإلنتق  -

 .الفالح  االستثمق  ت و -

 .المستغل  ال  اعي  المسقح  -

 التنميددد  مشدددق يع وم اقبددد  بمتقبعددد  الم ي يددد  تقدددو  حيدددث :الفالحياااة البااارام  ومتابعاااة تنفياااذ -4

 تقيدددي  عمليددد  وتدددت . واالقتصدددق   والمدددقل  المدددق   اإلنجدددق  فددد  التقددد   لمددد   محليدددق المختدددق  
 والتشددغي  ال بيعيدد  المددوا   علدد  بقلمحقف دد  المتعلقدد  النقجعدد  للمؤشدد ا  وفقددق المتخدد   المشددق يع
 .والم اخي  الفالحي  االستثمق ا  ونمو و يمومت  اإلنتق  و يق  

 تددوفي  علدد  السدده  إلدد  الم ي يدد  تسددع  – والتن ددي  الم اقبدد  – العمليدد  بهدد   يتعلدد  فيمددق وةدد لك

 .فعقلي  أةث  وجعل  الفالح  اإلعال  ن ق  لتحسي  المتقح  الوسقئ  ة  واستغال 

 نجدددق  أ  متيقنددد  ألنهدددق الفالحيددد  المصدددقل  أولويدددق  مددد  المشدددق يع وم اقبددد  تنفيددد  عمليددد  وتعددد 
 التنميددد  أسدددقس يعتبددد  وإنمدددق الفالحددد  بمسدددتقب  فقددد  يتعلددد  ال الفالحيددد  والمخ  دددق  المشدددق يع
 .القوم  االقتصق  ومنهق ال يفي 

 اإلصالحا  ظل في المديرية دور: الرابع المطلب

  و لددك التنميدد  لمسددق  وم اجعدد  بتقيددي  الفالحدد  بقلق ددق  الخقصدد  الحةوميدد  السددل ق  ققمدد  لقدد 
 والوحدد ا  لألفدد ا  المبددق  ا  بتح يدد   و لددك متبعدد  ةقندد  التدد  خددال  ج يدد   سيقسددق  بوضددع
 العقمدد  والسيقسدد  تددتال   التدد  القدد ا ا  واتخددق  مدد ا عه  سيقسددق   سدد  فدد  ومشددق ةته  اإلنتقجيدد 
 :إل  ته   اإلصالحق  ه    وةقن 
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 بدد امج وضددع فدد  الفالحيدد  المصددقل  وم ي يدد  اإلنتقجيدد  الوحدد ا  لمسددي   التقمدد  االسددتقاللي  مددن -

 .فعقلي  أةث  تنمي 

 للتنميددد  الدددو ن  الصددن و  مسدددؤولس اإلنتقجيدد  الوحددد ا  مسددي   بدددي  المبقشدد  الحدددوا  إ خددق -

 .ال يفي  والتنمي  الفالح  وبنك الفالحي 

 ب دد   جددق    حيددث والهيةليدد  التن يميدد  التغيدد ا  مدد  سلسددل  عدد  اإلصددالحق  هدد   أسددف   ولقدد 
 :ف  والمتمثل  االستغال  لتموي  ج ي  

 ...   أشجق  ب و  الحمال  تموي -

 .العقئ  عل  السلفق  تموي -

 :م اح  شة  عل  التموي  ويت 

 عمددد  ب ندددقمج أو إنتدددق  مخ ددد  بإعددد ا  المسدددتثم  الفددد   أو التعقونيددد  تقدددو  :األولاااى المرحلاااة -
 .بقلتموي  المختص  للمؤسس   ويق م  و بيعت  اإلنتق    و  عل  بنق  واقع 

 ملدد  مدد  نسددخ  بإ سددق  بقلتمويدد  المختصدد  المؤسسدد  تقددو  الم حلدد  هدد   فدد  :الثانيااة المرحلااة -
 .والمتقبع  التح   قص  الق    لب بهق المتواج   الفالحي  المصقل  م ي ي  إل  الق  

 المتواجددد   الفالحيددد  المصدددقل  إ ا   تصددد  هق التددد  المحقضددد  نحدددو علددد  :الثالثاااة المرحلاااة -
 و لددك المشددق يع هدد   لتمويدد  تقدد ي   مخ دد  بوضددع المقليدد  المؤسسدد  تقددو  ومندد وبيهق بخب ائهددق
 األولويق  حسب

 لمددن  المب ئيدد  الموافقدد  يددت  الم حلدد  هدد   فدد : النهددقئ  التمويدد  مخ دد  إقدد ا  :الرابعااة المرحلااة -
 .للمستفي  الق  

 عدد  للتددأخ  تجنبددق نفققتدد  تسدد ي  لغدد   القدد   مدد  األولدد  السددحب فدد  المسددتفي  يبدد أ هنددق ومدد 
 .الفالح  الموس 

 :االستثمار تمويل وإجراءا  طرق -1

 :بينهق م  مختلف  وإج ا ا  ب    الفالح  االستثمق  تموي  يت 

 المدد   قصددي   قدد و  ةقندد  سددوا  السدد ا  واجبدد  قدد و  وهدد  :المؤقتااة بالمساااهمة التموياال-

 .األج   ويل  ق و  أو األج  متوس   ق و  أو

 :التقل  الشة  عل  الق و  م  النو  به ا االستثمق  تموي  ويم 

 مجقالتددد  حسدددب ةددد  الواليدددق  علددد  يدددو   للقددد   مدددقل  غدددال  بتح يددد  الفالحددد  و ا   تقدددو 
 إلددد  يحدددو  بحيدددث..(   صدددح اوي  أ اضددد   إصدددال  ت بددد   إصدددال  سدددق  عتدددق ) االسدددتثمق ي 

 مددد  بجملددد  القددد   علددد  التحصددد   ويمددد  الواليددد  مسدددتو  علددد  بدددقلق   المةلفددد  اللجنددد 
 .التموي  ق ا  ص و  قب  اإلج ا ا 

 حيددثال   ال ولدد  إلدد  تعددو  التدد  تلددك القدد و  مدد  النددو  بهدد ا يقصدد  :النهائيااة بالمساااهمة التموياال-

 وةبددد  تةقليفهدددق لضدددخقم  المشدددق يع هددد   بتمويددد  واألفددد ا  اإلنتقجيددد  الوحددد ا  مي انيدددق  تسدددم 
 األ اضددد  استصدددال   وقضدددي  العلميددد   البحدددوث ةقلسددد و  الةبددد   الددد   أشدددغق  مثددد  مشدددقغلهق
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 النهقئيددد  بقلمسدددقهمق  تمويلهدددق ويدددت  ال ولددد  عدددقت  علددد  تبقددد  المشدددق يع هددد    فةددد  الصدددح اوي 
 .ال ول  لمي اني 

 .األمق  إل  التنمي  عجل  و فع الفالح  ق ق  ت وي  إل  العمليق  ه   وته  

 :الفالحية للمستثمرة المدعم لالستثمار الدعم جها  -0

 بدددقلمعن  ال يفددد  الوسدد  فددد  التنفيددد  صددقلح  الج يددد  الجهددق  هددد ا عددد  الصددق    النشدددق ق  تعدد 
 للشددبقب األولدد  بقل  جدد  مخصصدد  الح فدد  النددو  مدد  صددغي   وحدد ا  ن ددق  فدد  و لددك الواسددع
 .العم  ع  وعق لي  فالحيق تأهيال أو تةوينق تلقوا ال ي 

 الفالحيدد  للمسددتثم   المدد ع  لالسددتثمق  المخصددص الدد ع  مدد  الفدد   يسددتفي  حتدد  :األهليااة شااروط
 :التقلي  الش و  في  تتوف  أ  يجب

 تأهيدد  شددهق   علدد  وحقصدد  المختددق  النشددق  فدد  فالحدد  تةددوي  ل يدد ( بقحددث) مشددجع شددقب ةدد -

 .العم  ع  للعق لي  األولوي  تع   حيث الوثقئ  بة  مب   مهن 

 الفالحيدد  الم نيدد  النشددق ق  بصددف  والممق سدد  الفالحيدد  المسددتثم   علدد  ت تةدد  التدد  النشددق ق -

 .الخصوص به ا المق   الققنو  إج ا ا  ح و  ف 

 :الجها  لهذا االنضمام إجراءا 

 اإلجددق   لقدد   الج ائ يدد  الشدد ة  عدد  بممثلددي  المشددق ة  الواسددع  الوالئيدد  التقنيدد  اللجندد  تقددو 
 المشددق يع إنجددق  ققبليدد  حددو  وق ا هددق  أيهددق وتبدد   المق مدد  الملفددق  وفحددص ب  اسدد  للمنقددوال 
 .للتموي  وأهليتهق المق م 

 التدد  يومددق ,8  دد   فدد  بددقألم  للمعندد  وتسددليم  قدد ا  إصدد ا  يددت  المشدد و  علدد  المصددق ق  بعدد 

 .التقني  اللجن  اجتمق  تق يخ تل 

 ب  اسدد  اللجندد  تقددو  أ  الممةدد  ومدد  الملدد  صددقحب إعددال  تلدد   ملدد  أ  و  اسدد  تسددوي  إ 
 .صقحب  حضو  ف  المل 

 فيدد  مسددجلي  المسددتثم ي  الشددبقب بملفددق  خددقص  فتدد  مسددك الوالئيدد  التقنيدد  اللجندد  علدد  يجددب -
 .تسويتهق ت  الت  الملفق   وة ا اعتمق هق ت  والت  الم  وس  الملفق  ة 

 :التمويل شروط

 مسددقهم  أ  مدد  المسددتفي ي  أو الشددبقب الفالحيدد  للمسددتثم   المدد ع  لالسددتثمق  الدد ع  جهددق  يعفدد -

 .مقلي 

 والشدد ة  الفالحيدد  والتنميدد  للضددب  الددو ن  الصددن و  مدد  ةدد  المشدد و  تةددقلي  بتسدد ي  يقددو   -

 .بقإليجق  ق   شة  عل  %2, تةو   حيث للمنقوال  بقإليجق  للق   الج ائ ي 

 :االستثمار ومراقبة دعم -3

 أولويددد  تع ددد  ال يفيددد  والتنميددد  الفالحددد  وبندددك الفالحيددد  للتنميددد  الدددو ن  الصدددن و  أ  بمدددق    
 المشددق يع إال ةققعدد   يمددو  ال الفالحدد   وبنددك االسددتهالةي  المشددق يع بتمويدد  الخقصدد  للقدد و 
 مددع ووثددقئ  تب ي يدد  إثبقتددق  تت لددب التمويدد  عمليددق  أ  وبمددق الددو ن  المخ دد  ضددم  المب مجدد 
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 الصدددالحي  إع دددق   لدددك أ   المشددد و  إلنجدددق  مسدددتم   ومتقبعددد  مي انيددد  ومعقيندددق  تحقيقدددق 
 .المهق  به   للقيق  الفالحي  المصقل  لم ي ي 

 وتسددليمه  المسددتفي ي  ملفددق  بقسددتقبق  الم ي يدد  تقددو  اإل ددق  هدد ا فدد  :الفالحااي القطاااع تنظاايم -4

 ةيفيدد  يحدد   الدد   21/80/8002 فدد  المددؤ   12/80  قدد  القددقنو  إ ددق  فدد  هدد ا وةدد  العقددو 

  وفدد  المنتجددي  وواجبددق  حقددو  يبددي  حيددث الحةددوم  للق ددق  التقبعدد  الفالحيدد  األ اضدد  اسددتغال 
 8.الال م  اإلج ا ا  التخق  الع ال  عل  بإحقلته  المصلح  تقو  لواجبقته  إخالله  حقل 

  الطبيعيةالتنافسية العوامل: ثالثال المبحث 

 منهددق واالسددتفق   بقسددتغاللهق اإلنسددق  يقددو  التدد  ال بيعيدد  البيئدد  فدد  ال بيعيدد  العوامدد  تتمثدد  
 وقدد ( مسددة  ةسددق   غدد ا  ) منهددق يحتقجدد  مددق واسددتخالص عليهددق وسددي  ت  تحةمدد  مدد   بقدد  
 .آخ  إل  مةق  م  الوف   متفقوت  ال بيعي  الموا   ه   تةو 

 :بسكرة والية ومناخ موقع

  المناخ: االول المطلب

 األنشددد   وةددد  واالسدددتهالك  والتو يدددع اإلنتدددق  فددد  المدددؤث   العوامددد  أهددد  مددد  يعتبددد  
 نقحيدد  مدد  يددؤث  معددي  إقلددي  فدد  السددقئ  فقلمنددق  األسقسددي   االقتصددق ي  بقألنشدد   الم تب دد  األخدد  
 تو يددع علدد  مبقشدد   ب  يقدد  يددؤث  أندد  ةمددق اإلقلددي   هدد ا فدد  ال بيعدد  النبددقت  الغ ددق  تو يددع علدد 

 وخصددوبتهق أنواعهددق واخددتال  الت بدد  تةددوي  علدد  تددأثي   خددال  مدد  و لددك وأنواعهددق  الغددال 
 .ونشق   اإلنسق  تو يع ف  يؤث  ةمق وغ ائ   الحيوا  وتو يع

   جدد  متوسدد  يقددق ب إ  شددتق   وبددق   صدديفق حددق  جددق   شددب  بأندد  بسددة   منددق  ويتميدد  
 بددي  التددوال  علدد  فهدد  المسددجق  والدد نيق القصددو  الحدد ا   لدد  جق  بقلنسددب  أمددق   °0821 الحدد ا  

 جويليددد  شددده  خدددال   °,102 إلددد  وتصددد  وجدددقنف    يسدددمب  شددده   خدددال   °321 إلددد   121°

 مؤشدد ا لدديس هدد ا األم ددق  معدد   أ  إال سددنويق  ملدد  8,6 بحددوال  فتقدد   األم ددق  ةميدد  أمددق. وأو 

 إلدد  62 تةددو  فقدد  جدد ا  مهمتددق  األم ددق  هدد   سددقو  وةيفيدد  ةميدد  أ  إ  المن قدد  منددق  علدد  قويددق

 إلددد  غ يددد   أم ددق  شدددة  علددد  تندد   البدددق   الفصدد  فددد  محصدددو   األم ددق  ةميددد  مدد  22%

 .لل  اع  وأض ا ا للت ب  انج افق تسبب  وفقني 

 التضاريس: الثاني المطلب

 للنشدددق  معوقدددق تةدددو  أ  معيندددق إقليمدددق تميددد  التددد  والتضدددق يس السددد   ألشدددةق  يمةددد  
 مدد  السدد   شددة  يةددو  وقدد   بيعيدد   مددوا   مدد  يتددق  مددق اسددتغال  مدد  يصددعب قدد  ممددق البشدد  
 واليدد  فتضددق يس. إمةقنيقتهددق واسددتغال  ال بيعدد  لت ويددع ةبيدد   ف صددق تتددي  التدد  المالئمدد  األشددةق 
 :منق   أ بع إل  يتمقي   بيع  بتنو  تتمي  بسة  

 : الجبلية المناطق -1

: بلدد يق  فدد  تتواجدد  وهدد  اإلجمقليدد   المسددقح  مدد  %83 بددد تقدد   بمسددقح  الواليدد  شددمق  تغ دد 

 بل يددد  مددد  وجددد   ندددقج   سدددي   خنقددد  مشدددونش  بددد انيس  جمدددو     ع دددو   عدددي  القن ددد   
 .الم ي ع 
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 :أنهق المنق   ه   عل  يؤخ  مق

 .األم ق  قليل * 

 .الت ب  انج ا * 

 .الغقب  الوس  تضقؤ * 

 .الجوفي  الميق  قل * 

 :المن ق  له   األسقسي  اإلمةقنيق 

 .النح  ت بي  لت بي  صقلح  من ق * 

 .معتب   مقئي  سفو * 

 .المقع  ت بي * 

 الغقبويددد  ال  اعدددق   دددقبع عليهدددق ويغلدددب  ...(المشدددمش ال يتدددو  ) المثمددد   األشدددجق    اعددد * 
 .ال عوي 

 : السهلية المناطق -0

 مدد  أسقسددق تتشددة  المن قدد  هدد   الغدد ب  إلدد  الشدد   مدد  تمتدد  الواليدد   مدد  الم ةدد   الجدد   تحتدد 
 بحددوال  تقدد   مسددقح  تغ دد  وهدد  لو قيدد   سدده  وةدد لك الغ بدد   والدد اب الشدد ق  الدد اب سددهو 

 .اإلجمقلي  المسقح  م  01%

 بسددة    شددتم   الم ي عدد   مدد  جدد   النققدد   عددي  الددوا     يبدد  لو قيدد   :البلااديا  فااي نجاادها
 ليددو  مدد  ةبيدد  جدد   عدد و   بدد  بدد   لغدد وس  فوغقلدد    ولقدد   ليشددقن   بوشددق و   الحقجددب 
 .وال وس 

 :المنق   ه   عل  يؤخ 

 .الميق  م  الفقئ  ا تفق  -

 .المقئي  الق  ا  مع ف  ع   -

 .الغ    ف  س  شسقع  -

 (. اة  ) الح ة  قليل  مقئي  مس حق 

 :المنق   ه   إمةقنيق  م 

 .االنح ا  قليل  أ   -

 .خصب  ت ب  -

 .نو   قل  نو  م  تمو  %62 منهق ج ا مهم  نخي  ث و  -

 ميدد   ا  من قدد  العمددو  علدد  فهدد  المحميدد   وغيدد  المحميدد  الخضدد  مدد    اعددق  مجموعدد  -
 .ممتق  فالح 
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 :الهضاب منطقة -3

 وهدد  اإلجمقليدد   المسددقح  مدد  %2, تعددق   مسددقح  علدد  تمتدد  الواليدد   مدد  الغ بدد  الجدد   فدد  تقددع

 مليلدد   أو ال   الميعددق    أس بسددبقس   ولقدد   مدد  جدد   جددال   أوال  شددعيب  : البلدد يق  تغ دد 
 .أومقش مخق م  

 :المنطقة هذه على يؤخذ

 .والجفق  ال ع  اث  م  ال  اعي  المسقحق  تضقؤ  -

 .اإلم ق  قل  -

 .السق  جقنب ف  نقص -

 :المن ق  ه   إمةقنيق  م 

 (.جال  أوال  غن ) مه  أص  م  حيواني  ث و  -

 . عو   بيع  مي   ا  من ق  -

 :المنخفضا  منطقة -4

 مختلدد  مدد  اآلتيدد  للميددق  مصددبق تشددة  ملغيدد  شدد  بتواجدد  تتميدد  للواليدد   الشدد ق  الجنددوب فدد  تقددع

 مددد  %0 بددد مسددقحتهق تقدد  (. الحدد  لبددي   العددد ب  جدد   ) األو يدد  مدد  المنحدد    األحددوا 

 .والحوش الفي  بل يق  وتغ   اإلجمقلي   المسقح 

 :المنطقة هذه على يؤخذ

 .الملوح  ش ي   ت ب  -

 .مقلح  ميق  -

 .اإلب  ت بي  ف  بقلتخصص المن ق  ه   تتمي  ةمق الميق   ف  تصقع  -

 :المائية الموارد

 ال  اعدد   المجددق  فدد  االقتصددق ي  للتنميدد  األسقسددي  ال ةيدد   هددو المقئيدد  المددوا   تددواف  إ  
 مليددو  100262 حددوال  المسددخ   الميددق  ةميدد  تبلدد  إ  مهمدد   مقئيدد  بمددوا   ت خدد  بسددة   وواليدد 

 و المسدددخ    الميدددق  إجمدددقل  مددد  %0200 بنسدددب  أ  سددد حي  ميدددق  3  مليدددو  01212 منهدددق  3 

 بدددد للفالحددد  الموجهددد  الميدددق  نسدددب  وتقددد  . %02222 بنسدددب  أ  جوفيددد  ميدددق   3  مليدددو  121212

 ثالثدد  إلدد  الميددق  تقسددي  ويمةدد   3  مليددو  202216 يقددق ب مددق أ  الجوفيدد  الميددق  مدد  102,2%

 :أقسق 

 السطحية المياه:  الثالث المطلب

 :مجموعق  ثالث  إل  ب و هق وتنقس 

 ندد ة  ةبيدد   أحددوا  علدد  تحتددو  األو اس  قلددب مدد  تأخدد : األوراسااي المنبااع ذا  األوديااة -1

 : منهق
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 .التققئهمق عن  بسة   وا   يمثال  الل ي  عب   ووا   الح  وا  

 .الوا     يب  وا   ليشةال الوا     يب  عن  يلتقيق  الل ا  ق ق  ووا   الع ب وا  

 .أف ي  شه  ب اي  م  ويج  الشتق  فص  ف  قلي  األو ي  ه   ف  الميق  ج يق 

 وغيدد  قلدديال ج يقنهددق جعدد  ممددق أحواضددهق بصددغ  تتميدد  :لااألوراس الجنوبيااة الساافوح أوديااة -0

 أوال  نقحيدد  وأو يدد  فيضددقنهق  حقلدد  فدد  إال الشدد  إلدد  تصدد  ال الشدد ق  الدد اب فأو يدد  منددت   
 الميددق  تغ يدد  فدد  تسددقه  فهدد  لو قيدد  من قدد  أو يدد  أمددق جدد    وا   فدد  اغلبهددق فتصددب جددال 
 .الت ب  ف  نفو هق   ي  ع  الجوفي 

 لةدد  وال بيعدد  ال ئيسدد  المجمددع فهددو ةلدد  22, و ولدد  0ةلدد  06222 حوضدد  يبلدد  :جاادي وادي

 أوقددق  فدد  إال الةبيدد  حوضدد  يمتلدد  وال جددق  األحيددق  أغلددب فدد  وهددو الصددح او  األ لددس ميددق 
 .الفيضق 

 :هما نوعين منها ونذكر الجوفية المياه: اوال

 ال والتدد  اآلبددق    يدد  عدد  المسددتغل  الميددق   بقددق  بهددق ونعندد  :القريبااة الجوفيااة المياااه طبقااة -1

 ومصدد  هق ال سددوبي  ال بقددق  فدد  تجمعدد  الميددق  مدد  ال بقدد  هدد  . متدد ا 12 عدد  عمقهددق ي يدد 

 .وليشقن   ولق  السع    ال وس   ج    وا   ميق  يةو 

 :ف   بققتهق أه  نلخص :العميقة الجوفية المياه طبقة -0

 . 8,22 عمقهق متوس  يبل  وال وس   خقل  سي  جال   أوال  ف  تستغ  الت  :األلبية الطبقة

 ميقهمدددق نوعيددد  وتددد  ا   ولقددد   شدددمق  تتواجددد (  8022-022) :الكلساااية الجوفياااة الميااااه طبقاااة

 .ملوح 

 وال م  الغضق  م   بق  ف  ميقههق تتواج (  022-0,2) :الرملية الجوفية المياه طبقة

 السدود: ثانيا

 :همق الفالح  للسق  خصيصق موجهق  س ا  بقلوالي  يوج  

 مندد  االحتيددق   يبلدد   3  مليددو  ,1 بددد تقدد   أوليدد  تخ ينيدد   ققدد   و وهددو: الغاار ة فاام سااد -1

 سددنوي  بقدد    الميددق  مدد  نخلدد  80,222 احتيقجددق  السدد  هدد ا يغ دد  السدد   قدد    مدد  %,6 نسددب 

 3  مليو  8221 بد تق   ن قمي 

 ببل يدد  محددي  سددق  يددؤم   3  مليددو  ,2,, بددد تقدد   أوليدد  تخ ينيدد   ققدد  لدد : الغاا الن منبااع سااد -0

 .3  مليو  81 بد تق   ن قمي  سنوي  بق    هةتق   0,2 مسقحت  تبل  لو قي 

 الشدد ب السددق   ميددق  إلدد  االسددتعمق  حسددب يتددو   بسددة   واليدد  فدد  الميددق  اسددتهالك إ  
 :اآلت  الج و  ف  يتض  ةمق والصنقع  
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 03:الجدول رقم

 0223 بسكرة لوالية المياه استعمال تو يع 

 % النسب  الميق  حج  التو يع

 0201 12222 الش ب ميق 

 102,2 202216 السق  ميق 

 2210 3201 الصنقع 

 822 121212 المجمو 

 0223 بسكرة لوالية الري مديرية: المصدر

 للسددق  الموجهدد  تلددك هدد  المسددتهلة  الميددق  مدد  نسددب  أةبدد  أ  الجدد و  خددال  مدد  يالحدد  
 علدد  ال لددب يقدد   إ  الصددنقع   ثدد  للشدد ب الموجهدد  الميددق  تليهددق للمن قدد   الفالحدد  ال ددقبع بقعتبددق 
 الميددق  مددوا   مدد  %02 أ  االعتبددق  بعددي  األخدد  مددع يوميددق للسددقة /  8,2 بددد الواليدد  فدد  الميددق 

 ةدد لك مسددتم   ا  يددق  فدد  العم اندد  والتوسددع السددةق  عدد   وأ  جوفيدد  مددوا   هدد  الواليدد  فدد 
 البيددو  عدد   تضددقع  وتوقددع ج يدد   نخلدد  مليددو  820 ف  اعدد  لالنتبددق   الملفدد  الفالحدد  النشددق 

 تةددقلي  اسددتخ اجهق يت لددب الميددق  مدد  ةبيدد   ةميددق  يحتددق  0232 لسددن  مدد ا  أ بددع البالسددتيةي 

 لهددد ا الضددد و   المدددق  تددأمي  الممةددد  مددد  فهدد . أةثددد  والبحدددث أعمدد  الحفددد  ينبغددد  أل  أةثدد 
 الت و ؟
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 علدد  للمحقف دد  م اعقتهددق ينبغدد  العوامدد  مدد  بمجموعدد  المددق  ندد    عالقدد  يوضدد  المددوال  الشددة 
 :المو   ه ا

 02: رقم الشكل  

 االقتصادية الحالة على المائية الموارد أثر 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 الباحث إعداد من:  المصدر                                     

 

 تتوسددع هدد  وإنمددق فحسددب  بيعيدد  تةددو  أ  يمةدد  ال المددق  أ مدد  أ  نسددتنتج الشددة  خددال  مدد     
 تةددو  أ  يمةدد  ةمددق  (المددق  يسددتعم  ومتدد  ةيدد ) ثققفيدد  تةددو  أ  يمةدد  أخدد   ألسددبقب نتيجدد 
 اسددتغالل  سددو  عدد  يت تددب الدد   المددو   لهدد ا الحقجدد   يددق   عندد  يتولدد  الدد   السددةقن  النمددو نتيجدد 
 التخلددد   دددقه   إلددد  يدددؤ   ممدددق ال  اعيددد   المحقصدددي  ةفقيددد  عددد   عددد  تندددتج غ ائيددد  أ مددد 

 .الهج   إل  بقلسةق  ت فع الت  االقتصق  

 :البشرية العواملالمطلب الرابع : 

 وهددو للمددوا   المسددتخ   فهددو اإل ددال  علدد  أهميدد  اإلنتددق  مددوا   أةثدد  اإلنسددق  يعتبدد  
 .لهق المستهلك وهو والمنقفع والخ مق  للسلع المنتج

 االقتصددق   للنشددق  المختلفدد  الم احدد  عليهددق تقددو  التدد  العقملدد  لأليدد   ةمصدد   فقإلنسددق  
 بصددف  االقتصددق   النشددق  لت ددو  المحدد    العوامدد  أهدد  مدد  يعتبدد  الشدد ائي  للقددو  ةمصدد   وةدد لك
 علدد  تسددقع  معددي  إقلددي  فدد  السددةق  ت ةدد    جدد  و  اسدد . خقصدد  بصددف  الفالحدد  والنشددق  عقمدد 
 اليدد  ةلفدد  تجعدد  ب  يقدد  واالسددتثمق ا  المشددق يع تو يددع وبقلتددقل  العقملدد  القددو  تواجدد  تح يدد 
 األ بددق  بعدد  بتحقيدد  االقتصددق ي  للمشددق يع يسددم  هقمشددق يددوف  ممددق مسددتويقتهق أ ندد  فدد  العقملدد 

 الم احدد  فدد  الدد ات  التمويدد    يدد  عدد  نشددق هق سددي و   بهددق تضددم  التدد  المقليدد  والوفددو ا 
 .الالحق 

 النمو الديموغرافي

 أزمة غذاء أزمة الماء

 هجرة السكان من الجنوب إلى الشمال

حالة تخلف 
 اقتصادي
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 :السكان

 األخدد   الصددح اوي  اإلقلددي  بددبع  مقق ندد  ةبيدد   بنسددب  بسددة   واليدد  فدد  السددةق  يت ةدد  
 الجقنددب مدد  غنيدد  المن قدد  بقعتبددق  ال  اعدد  فدد  يتمثدد  والدد   معددي  لنشددق  ممق سددته  يعةددس ممددق

 الةثقفدد  حسددب الصددح اوي  للمنددق   أقسددق  ثالثدد  مدد  األو  القسدد  ضددم  تصددن  وهدد . الفالحدد 
 .السةقني 

 والمنددق   األ يددق  سددةق  عدد   أمددق نسددم   628 022 بددد الواليدد  لسددةق  اإلجمددقل  العدد   ويقدد  

 وبقلتددقل  اإلجمددقل  السددةق  عدد   مدد  %,1 نسددبت  مددق أ  نسددم  020 802 يمثدد  فهددو ال  اعيدد 

 .المن ق  عل  الفالح  ال قبع تغلب

 فالحيدد  عقملدد  يدد  %01 منهددق عقمدد   ,02 022 بددد بقلواليدد  العددقملي  السددةق  عدد   وقدد   

 العمدد  عدد   حيددث المقضددي   بقلسددنوا  مقق ندد  م تفعدد  نسددب  وهدد  عقمدد   26112 يمثدد  مددق أ 

 واالمتيددق ا  الفالحدد  االسددتثمق  تشددجيعق  ت ايدد  مدد  خقصدد  مت ايدد ا نمددوا الواليدد  فدد  الفالحدد 
 .التموي  عملي  وتسهيال 

 فقدد  الفالحددي   العمددق  لعدد   وصددحي  شددقم   قدد  إع ددق  الصددعب مدد  بأندد  اإلشددق   وتجدد   
 بعدد  عدد   أ  أو وأبنددقؤ   هددو بهددق يعمدد  أندد  إال  سددميق  واحدد  فددال  الفالحيدد  المسددتثم   يملددك

 .عم   و  ي   أو آخ  عمال بع هق ويبقش  معين  م   ف  موسميق يةو  الفالحي 

 وهدد  الفالحددي  عليهددق يتددو   التدد  الفالحيدد  المسددتثم ا  عدد   تح يدد  الممةدد  مدد  لةندد  
 :التقل  النحو عل 

 04: الجدول رقم

 : بسكرة لوالية  الفالحية المستثمرا  انواع

 ع  هق المستثم ا  أنوا 

 32610 خقص  مستثم ا 

 1, جمقعي  مستثم ا 

 8,10 ف  ي  مستثم ا 

 20 نمو جي  مستثم ا 

 30008 المستثم ا  مجمو 

 

 بسكرة الفالحة مديرية:المصدر
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 هددد  الواليددد  فددد  الموجدددو   المسدددتثم ا  مع ددد  أ  المع يدددق  هددد   خدددال  مددد  يالحددد  

 التدد  المسددتثم ا  هدد   الفالحيدد   المسددتثم ا  إجمددقل  مدد  %,0 بنسددب  و لددك خقصدد  مسددتثم ا 

 نسدددب  يمثددد  مسدددقحتهق ومجمدددو  الواحددد    للمسدددتثم   هةتدددق ا 12,0 مسدددقحتهق متوسددد  يتددد او 

 .الةلي  الفالحي  للمسقح  بقلنسب  صغي  

 المسددقوا  وعدد  الفالحدد   أضددعق  فدد  يتسددبب المسددتثم ا  مدد  النددو  لهدد ا الةبيدد  العدد   إ  
 مسددتغل  غيدد  هقمشددي  منددق   فدد  األ اضدد  مدد  مسددقحق  تبقدد  حددي  فدد  األ اضدد   تقسددي  فدد 
 تةثيدد  أو المواشدد  ت بيدد  مثدد  أخدد   فالحيدد  بنشددق ق  مسددتثم ات  صددغ  يعددو  الفددال  ونجدد 

 فدد  هدد  التدد  والمدد خال  يدد المق  الوسددقئ  واسددتعمق  والسددق  الت بدد  خصددوب  بفضدد  ال  اعدد 
 .متنقول 

 وفعقلدد  نقجحدد  تةددو  أ  ي جدد  مددق مسددتثم   لمسددقح  األ ندد  الحدد  تح يدد  الصددعب مدد  أندد  
 وعمدددق  المسدددتثم ي  تشدددغي  فددد  الفالحددد  الق دددق  قددد  ا  وا  خقصددد  واجتمقعيدددق اقتصدددق يق
 .هؤال  ع   عل  يتوق  الئ  بم خو  وت وي ه  األ اض 

 :الفالحي  للتنمي  الو ن  المخ   ت بي  بع  بسة   والي  ف  الفالحي  العمقل  ت و 

 لب ندددقمج االجتمقعيددد  األبعدددق  وأحددد  والملحددد  الهقمددد  القضدددقيق مددد  الب قلددد  قضدددي  تعتبددد  
 تدددوفي  الفالحددد  لق دددق  ويمةددد   %86 الواليددد  فددد  الب قلددد  معددد   تمثددد  حيدددث الفالحيددد   التنميددد 

 .أنش ت  مختل  ف  ال  اع  التوسع مجق  ف  ةبي   إع ا  م  يست يع لمق شغ  منقصب

 األ يدددق  سدددةق  اسدددتق ا  علددد  والمحقف ددد  المعيشددد  المسدددتو  تحسدددي  مبددد أ وتحددد  
 تدددوفي  التنمويددد  ب امجددد  مختلددد  تنفيددد  خدددال  مددد  الفالحيددد  للتنميددد  الدددو ن  المخ ددد  اسدددت ق 
 :ةمقيل  تقس  عم   منصب 32,16

 05: رقم جدولال

 : بسكرة المهنة نوع حسب عمل مناصب                      

 الع   العم  منقصب

 02322  ائم  عم  منقصب

 82016 مؤقت  عم  منقصب

 

 :الجنس حسب أيضق المنقصب ه   تقسي  ويمة 

 06:  رقم جدولال

 : الجنس حسب العمل مناصب                      

 الع   الجنس حسب العم  منقصب

 02322  جق 

 82016 نسق 
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 العمدد  منقصددب نسددب  مدد  أةبدد  وهدد   %,6621 نسددبت  مددق ال ائمدد  العمدد  منقصددب تمثدد  إ       

 الفالحدد  العمدد   بيعدد  تمليدد  لمددق الدد ائمي  العمددق  نسددبتهق تفددو  أ  المفتدد   مدد  ةددق  التدد  المؤقتدد 
 عدد  العدد و  هدد ا وي جددع الفالحيدد   البدد امج تنددو  نتيجدد  اإلنتددق  فدد  وتةثيدد  المواسدد   تعدد   مدد 

 اعتبددق  مغقل دد  فدد  ووقددوعه  الفالحدد  للعمدد  الشددبقب بعدد   فدد  إلدد  الفالحدد  النشددق  ممق سدد 
 ق ددق  فدد  مهندد  يجدد و  ال الدد ي  األشددخقص علدد  أو فقدد  األميددي  علدد  تقتصدد  الفالحدد  مهندد  أ 

 شددهق ا   علدد  المتحصددلي  إل مددق  ف صدد  للحةومدد  المةثفدد  الدد ع  سيقسدد  اعتبددق  ويمةدد . آخدد 

   يددد  عددد  األ اضددد  مددد  جدددقمع  شدددقب 8022 اسدددتفق   بينتددد  مدددق و لدددك الفالحددد  العمددد  فددد 

 .الفالح  واإل شق  لل  اسق  مةتبق 62 آخ ي  إنشق  إل  إضقف  ه ا االستصال  

 التةنولوجيددد  واألسدددقليب الفالحيددد  والت بيقدددق  المعلومدددق  فددد  والمتالحقددد  السددد يع  التغييددد ا  إ 
 مجددق  فدد  العددقملي  وةدد ا للفددال  والمهددق   المع فدد  الجقنددب وت ددوي  تحسددي  تت لددب الح يثدد  
 مدددع تتمقشددد  البددد امج هددد   تةدددو  وا  المسدددتم   والتددد  يب اإل شدددق  بددد امج خدددال  مددد  الفالحددد 
 .فيهق السقئ  والنشق  من ق      بيع 

 اإل شدددق  أجهددد    و  وإبددد ا  تةثيددد  ضددد و   تسدددت ع  النقجحددد  الفالحددد  فدددإ  وعليددد  
 واإلعالميددد  اإل شدددق ي  والخ مددد  المعلومددد  وصدددو  علددد  بدددقلح ص ال يفددد  واإلعدددال  الفالحددد 
 .المنقسب الوق  ف  مح    ب  يق  للفال 

 مدد  حصدديل  ت بيدد  بسددة   واليدد  ع فدد  الفالحيدد   للتنميدد  الددو ن  المخ دد  ت بيدد  ومندد  
 ال  اعددق  الحبددوب  النخيدد     اعدد ) منهددق المواضدديع مدد  مجموعدد  مسدد  اإل شددق ي  النشددق ق 
 للتنميددد  الدددو ن  الب ندددقمج توضدددي  خدددو  ةدددق  مدددق ومنهدددق المثمددد    األشدددجق  الحقليددد   المحميددد  
 :اآلت  الج و  ف  موضح  نج هق( الفالحي 

 02:الجدول رقم 

 بسكرة لوالية 0224 و 0221 لستني اإلرشادية النشاطا  حصيلة 

 

 

 السنوا 

 المستعمل  اإل شق ي  ال   

 اإل شق ي  ال يق ا  ت بيقي  أيق  وتحسيسي  إعالمي  أيق 

 الفالحي  ع   األيق  ع   الفالحي  ع   األيق  ع   الفالحي  ع   األيق  ع  

0228 010 3208 03 813 000 8321 

0221 31 666 02 61 12 802 

 

Source : Rapport sur la situation agricole de la wilaya de Biskra, 2001 et 2004, 
DSA, Biskra. 
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 وسددن  0228 لسددن  اإل شددق ي  النشددق ق  حصدديل  بددي  الشقسددع الفدد   الجدد و  خددال  مدد  يتضدد     

 مقق ندد  %16211 بددد 0221 سددن  خددال  والتحسيسددي  اإلعالميدد  األيددق  عدد   ت اجددع حيددث  0221

 بنسدددب  ا تفدددع فنجددد   اإلعالمددد  اليدددو  فددد  الفالحدددي  حضدددو  لمعددد   وبقلنسدددب   0228 بسدددن 

  %83221 بمعددد   عددد  هق فددد  انخفقضدددق ع فددد  فقددد  الت بيقيددد  لأليدددق  بقلنسدددب  أمدددق 36211%
 بقلنسددب  األمدد  وةدد لك  %,602 بنسددب  الت بيقدد  اليددو  فدد  الفالحددي  حضددو  معدد   فدد  وانخفقضددق

 فقددد  المسدددتفي ي  الفالحدددي  عددد   أمدددق  %10 بمعددد   عددد  هق انخفددد  التددد  اإل شدددق ي  لل يدددق ا 

 .%02 بنسب  انخف 

 تعتمدد  الم شدد  مهندد  ةقندد  إ ا فيمددق والن دد  اإل شددق  عمليدد  توسدديع المفدد و  مدد  ةددق  فقدد      
 يع قلهددق ومددق الخقصدد  أهدد افهق فدد  والن دد  م  عدد   ةدد  وم ايددق قدد  ا  مددع تتمقشدد  منددقهج علدد 
 يضدد   ممددق الفالحيدد  المسددتثم   وحجدد  تتنقسددب ال وأجهدد   تقنيددق  حددو  اإل شددق  يةددو  ةددأ 
 .أخ   م   واإل شق ي  التحسيسي  لأليق  االستجقب  ع   إل  الفال 

 فدد   ةيدد   يمثدد  الدد   الفددال   ا  مددق وفعقلدد  نقجحدد  تةددو  أ  يمةدد  ال الفالحيدد  التنميدد  إ      
 عدد    فددع ينبغدد  لدد لك النشددق   هدد ا نجددق  وأسددس مقومددق  مدد  الع يدد  يجهدد  الفالحدد  النشددق 

 الفالحددد  اإل شدددق  عمليددد  وتددد عي  الفالحيددد   المسدددتثم ا  لتدددأ ي  المدددوجهي  الفالحدددي  الم شددد ي 
 تتددوف  أ  يجددب النددقج  الفالحدد  والم شدد  الفالحيدد   العمليدد  هدد   تحقيدد  علدد  قددق  ي  بممتهنددي 
 إمةقنيدددق  مدددع عليهدددق المحصددد  االيجقبيددد  النتدددقئج يةيددد  وا  الفالحددد  بدددقلمحي    ايددد  علددد 

 .المستثم  

 :المادية العوامل: الخامس المطلب 

 الم  وعدد  المسددقح  وحدد   مدد  اإلنتددق   يددق   إلدد  األولدد  بقل  جدد  ال  اعيدد  السيقسدد  تهدد      
 اإلمةقنيددق  بقسددتعمق  إال ت بيقدد  يمةدد  ال مددق و لددك االقتصددق ي   حدد و   إلدد  اإلنتددق  نفقددق  وتقليدد 
  ددو  وعلدد  ال  اعدد  اإلنتددق  عمليددق  فدد  الح يثدد  والفنيدد  العلميدد  األسددقليب وت بيدد  المق يدد 
 .م احل 

 :ال راعية المككنة

 ل فدددع أسقسددد  عنصددد  هدددو ال  اعيددد  العمليدددق  تنفيددد  فددد  فعقلددد  األةثددد  اآلال  اسدددتعمق  إ     
 تنميدد  إحدد اث إلدد   افعددق تشددة  ال  اعيدد  فقلمةةندد  ج يدد    أ اضدد  مدد  واالسددتفق   األ   إنتقجيدد 
 اآلال  اسددتعمل  التدد  المتق مدد  الدد و  مدد  ةثيدد  فدد  حدد ث ةمددق واألبعددق  الحدد و  واسددع  فالحيدد 
 إعدد ا  عمليدد  مدد  ابتدد ا  نواحيهددق مدد  ةثيدد  وفدد  المتعدد    ال  اعدد  اإلنتددق  معليددق  فدد  ال  اعيدد 
 أمةدد  التدد  العمقلدد  تددوفي  إلدد  مؤ يددق لألسددوا   وإعدد ا   وتجهيدد   المحصددو  حصددق  حتدد  األ  
 .أخ   أنش   ف  منهق االستفق  

 ب نددقمج مدد  االسددتفق   الفالحددي  بمددن  ال ولدد  ققمدد  الفالحيدد  للتنميدد  الددو ن  الب نددقمج وبت بيدد      
 اآلال  مدد  يحتقجدد  مددق بجميددع المسددتفي  بت ويدد  يقددو  والدد   الفالحيدد  للمسددتثم   المدد ع  االسددتثمق 
 هدد ا مدد  أيضددق اسددتفق   قدد  بسددة   واليدد  وةقندد  النشددق ق   مدد  مجموعدد  لممق سدد  ومعدد ا 

 مسددتو  علدد  وةددقال  22 بددي  مدد  الفالحدد  للعتددق  SALEM وةددقال  أحدد  بهددق يوجدد  إ  الب نددقمج 

 .الو  
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 :األسمدة

 تغ يددد  وتضدددم  الت بددد  تغنددد  التددد  المالئمددد  ال ددد   مددد  هدددو الةيمقويددد  المدددوا  اسدددتعمق  إ     
 اسدددت اح  عمليددد  قلددديال ولددو ويجنبهدددق الجيددد  المددد  و  ميدد   يع يهدددق ممدددق وحمقيتهدددق  الم  وعددق 
 أخدد   للفالحددي  ينبغدد  الدد   االسددتعمق   مدد  علدد  يعتمدد  منددتج ةعقددق  األ   تقددوي  أل  األ   
 واليدد  وتعتبدد . اإلنتقجيدد  أهدد افه  تح يدد  وفدد  مخ  ددقته  فدد  أسقسدد  ةعنصدد  االعتبددق  بعددي 
 نتيجدد  المسددتعمل   ال  اعيدد  األ اضدد  شسددقع  بحةدد  لألسددم   المسددتهلة  الواليددق  أهدد  مدد  بسددة  
 نقهيددك األسددم   مدد  ةبيدد ا قدد  ا تت لددب التدد "  البالسددتيةي  البيددو "  المحميدد  ال  اعددق  انتشددق 
 ال وسدد   بلدد يق  وتعتبدد  الواليدد   بهددق تشددته  التدد  الخضدد  خقصدد  الفصددلي  الحقليدد  ال  اعددق  عدد 

 أ  ةمددق منهددق  المبةدد   خقصدد  للخضدد اوا  المنتجدد  الفالحيدد  الجيددوب أهدد  مدد   ولقدد  م ي عدد  
 الجنددوب جهددق  بعدد  مددع مقق ندد  الميددق  قلدد   غدد  المن قدد  مدد  جعلدد  النسددبي  األهميدد  هدد  

  مليدد  ليسدد  ت بتهددق أ  إلدد  أسقسددق  لددك وي جددع االستصددال   لعمليددق  اسددتق قب نق دد  األخدد  
 المسددتغل  األ اضدد  لمسددقحق  ويمةدد . لل مددق  ع ضدد  ولةنهددق وحليدد   ينيدد  هدد  بدد  حصددوي  وال

 يمةددد  ال التددد  المسدددتعمل  األسدددم   ةميدددق  بمقددد ا  تدددوح  أ  البالسدددتيةي  البيدددو  عددد   وةددد لك
 سددي    وبقلتددقل  العمددوم   الن ددق  عدد  الفالحدد  النشددق  لخدد و  و لددك السددقب  فدد  ةمددق حصدد هق
 غيدد  العموميدد  الجهددق  وأصددبح  الخقصدد   مددوا    علدد  م خالتدد  اقتنددق  فدد  يعتمدد  الدد   الق ددق 
 .المقتنق  األسم   بتح ي  معني 

 :الفالحي بالنشاط المحيطة الدعم هياكل

 و عددد  تقنددد   عددد : الفالحددد  النشدددق  تعددد   التددد  الهيقةددد  مددد  ندددوعي  بسدددة   واليددد  فددد  يوجددد 
 .لوجيستية 

 :التقني الدعم هياكل

 التجددق ب ومح دد  العقمدد  اإل ا   ويشددم  الصددح اوي  ال  اعددق  لتنميدد  التقندد  المعهدد  فدد  تتمثدد 
 لإلنتددق  ال بيعيدد  المددوا   حددو  التقنيدد  ال  اسددق  مدد  بمجموعدد  المعهدد  هدد ا ويقددو . نددو  بدد  بعددي 
 .والحيواني  النبقتي  المع ا  واختيق  والتخ ي  السق  يخص مق وة  الصح او   الوس  ف 

 الجقفدد  للمنددق   العلمدد  البحددث م ةدد  بفليددقش  النبقتددق  لحمقيدد  الجهويدد  المح دد  إلدد  إضددقف  هدد ا
CRSTRA   بسة   خيض  محم  بجقمع  ال   وقس  ال  اعي  العلو  وقس. 

 : اللوجيستيكي الدعم هياكل

 :ف  تتمث 

  :وه  األسقس  ققنونهق تةيي  أعق   ثالث  قمنه الخ مق  تعقونيق  -

 (caap) للتموي  الفالحي  التعقوني * 

 (عقب  سي  ) السق  ميق  تسيي  تعقوني * 

 (الوا     يب ) آفق  تعقوني * 

 .بأومقش( UAB) األنعق  ت بي  وح   -

 .بأومقش الجقف  والبقو  الحبوب تعقوني  -
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 (NEDIMA) الفالح  العتق  لتو يع الج ي   المؤسس  -

 (STPFA) والغقبي  الفالحي  األشغق  مؤسس  -

 0222 -2005بسكرة والية في الفالحي اإلنتا  تطور:  السادس المطلب

 مدد  أنددوا  لعدد   بممق سددتهق تعدد   التدد  الصددح اوي  المنددق   أهدد  مدد  بسددة   واليدد  تعتبدد    
  ائدد   تعتبدد  التدد  الخضدد    اعدد  فدد  االسددتثمق  الحبوب   اعدد  فدد  االسددتثمق  مثدد   ال  اعددق 
 جميددع السددتغال  و لددك  دد   عدد   الواليدد  انتهجدد  ولقدد   المنقخيدد  المتغيدد ا  أمددق  ضددعيف  ولةنهددق

 لتدددوفي   الواليددد  تح ددد  الددد   اإلنتدددق   يدددق   ومنهدددق الم  وعدددق  ل يدددق   منهدددق  عمدددق األ اضددد 
 .الحيق  مت لبق  لمواجه 
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 08: رقم الجدول

  بسكرة لوالية: 0222 -0225 من لألراضي العام التو يع -1

 بسكرة لوالية الفالحة مديرية: المصدر

0228/0222 

 

 المئوية النسبة ( هكتار) المساحة األراضي تو يع

 11018 185542 الصالحة الفالحة المساحة

 6056 128382 مسقية أراضي منها

 84042 1322246 رعوية بور أراضي

 4035 62465 للفالحة ومخصصة منب  غير أراضي

 26084 1650251 للفالحة المستعملة األراضي مجموع

0225/0226 

 8015 125325 للفالحة المستعملة المساحة

 6054 128153 مسقية أراضي منها

 65022 1322246 رعوية بور أراضي

 3061 22222 للفالحة ومخصصة منتجة غير أراضي

 26084 1650251 للفالحة المستعملة األراضي مجموع

0222/0228 

 11018 184283 للفالحة المستعملة المساحة

 5056 128380 مسقية أراضي منها

 84042 1326161 رعوية بور أراضي

 4035 21822 للفالحة ومخصصة منتجة غير أراضي

 26084 1650251 للفالحة المستعملة األراضي مجموع

0226/0222 

 8008 128142 للفالحة المستعملة المساحة

 62084 128580 مسقية أراضي منها

 65022 1322246 رعوية بور أراضي

 4053 24858 للفالحة ومخصصة منتجة غير أراضي

 26084 1650251 للفالحة المستعملة األراضي مجموع
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 إلدد  سددن  ومدد  مسددتم  ت ايدد  فدد  لل  اعدد  الصددقلح  األ اضدد  أ  الجدد و  خددال  مدد  يالحدد      
 سددن  لل  اعدد  الصددقلح  األ اضدد  نسددب  أ  حيددث بقلفالحدد   الواليدد  اهتمددق  إلدد   اجددع وهدد ا أخدد  
 .0220 سن  88281 إل  ,2128 حوال  ,022

 ع فدد  التدد  ال  اعيدد  المحقصددي  وتنميدد   يددق   علدد  المسددقحق  فدد  التوسددع هدد ا وي جددع      
 الفالحددي  ونوبدد  ألفالحدد  الدد ع  سيقسدد   هددو  وبعدد  األخيدد   اآلوندد  خددال  خقصدد  ةبيدد ا     واجددق
 .العقلم  أو المحل  المستو  عل  سوا  فقئ   أةب  تحقي  منهق والغ   التص ي  سيقسق  إل 

   اعدد  فدد  وتخصصددهق ألواحددقت  ب قبعهددق القدد   مندد  بسددة   واليدد  ع فدد  :النخياال  راعااا  -0

....  أو ال   الغدد     ولقدد   عقبدد   سددي   مدد  ةدد  فدد  ال  اعددق  مدد  النددو  هدد ا وينشدد  النخيدد 
 إلخ

 فيدد  التمددو  وجددو  ألهميدد  ن دد ا هقمدد   وليدد  مةقندد  البلدد يق  هدد   خددال  مدد  الج ائدد  احتلدد  وقدد 
 .والخق   ال اخ  م  ومستم  واسع ب لب تح   الت " نو   قل " خقص 

 وبمنتجقتهددق بهددق لالهتمددق  التشددجيع تسددت ع  هقمدد  وغ ائيدد  اقتصددق ي  ثدد و  تعتبدد  النخيدد  ف  اعدد 
 النخلدد  منتجددق  تحويدد  يددت  عندد مق و لددك للبلدد  القددوم  للدد خ  مصددق   مدد  تشددةل  قدد  لمددق التمددو  مدد 
 تميدد   وقدد  اسددتي ا هق  علدد  العددقل  أسددوا  تتنددقفس المتعدد    اسددتعمقالتهق لهددق اقتصددق ي  سددلع إلدد 
 خددال  مدد  توضدديح  يمةدد (  نددو   قلدد ) النخيدد  ل  اعددق  ملحددو  بت ددو  0220-0221 الفتدد  

 .الموال  الج و 

 02: الجدول رقم

 0222-0225 خالل بسكرة لويالة النخيل أنواع تو يع

-0222-0226-0225) أعاااوام بساااكرة لوالياااة ألفالحاااي اإلنتاااا  مي انياااا  خاااالل مااان: المصااادر

 المصااالح مديريااة اإلنتااا  قاام(   بسااكرة الفالحيااة، المصااالح مديريااة اإلنتااا  قاام(   0228-0222

 بسكرة الفالحية،

 

 

 نور دقلة منها النخيل مجموع

 البيان

 السنة

 (كغ)اإلنتا  المنت  منه النخيل إجمالي (كغ)اإلنتا  المنت  من النخيل إجمالي

0225/0226 4242668 0584836 1248513 0433202 1042421 260853 

0226/0222 4101858 0253222 1238822 0528532 1423510 1236482 

0222/0228 4133612 0882412 1862622 0512225 1552316 1222808 

0228/0222 4133622 0822042 0025222 0512225 1552322 1222832 
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 قدد   حيددث ألخدد   سددن  مدد  يت ايدد  للنخيدد  اإلجمددقل  العدد   أ  الجدد و  خددال  مدد  يالحدد     

 هدد   وت جددع 1833622 حددوال  0220 سددن  وأصددب   1212661 بددد ,022 لعددق  النخيدد  إجمددقل 

 .نو   قل  نخي  إل  خقص  ال يق  

 مددق سددجل  التدد  ,022 بنسددب  مقق ندد  ةبيدد   بنسددب  ن ايدد  فقدد (  نددو   قلدد ) التمددو  إنتددق  أمددق   

 .0220 سن  8202132 إل  0601,3 قيمت 

 األمدد ا  مدد  النخيدد  ووققيدد  حمقيدد  منهددق التمددو  إنتددق  فدد  والمعتبدد   هدد   ال يددق   وتفسدد     
 علدد  للمحقف دد  للفالحددي  ال ولدد   عدد  وةدد لك والمبيدد ا  األسددم   مسددتو  فدد  ت ددو  إلدد  بقإلضددقف 

 ةميدد  فدد  أفضدد   يددق   األفدد  فدد  ي دد أ الج يدد   السيقسدد  لهدد   وم فقددق التمددو  مدد  النددو  هدد ا
 بشددة  اسددتغل  مددق إ  إيجقبيدد  جد  آثددق  لهددق يةددو  ال يددق   وهد   القق مدد   القليلدد  السددنوا  مددع المنتدو 
 وإنمدددق الغددد ائ  األمددد  تحقيددد  بسدددبب فقددد  لددديس المنتجدددق  هددد   لمثددد  ال ولددد  تددد عي  وإ  جيددد  

 .الف ةتو  العقل  السة  إنتق  مث  صنقعي  منتجق  ف  الستعمقلهق

 عليهددق تعتمدد  التدد  الغ ائيدد  ال  اعيدد  المنتجددق  أهدد  مدد  الغ ائيدد  الحبددوب تعتبدد ب : الحبااو  راعااا 
 فدد  وسددي   ةمددوا  تدد خ  أنهددق إلدد  بقإلضددقف  هدد ا اليددوم   غدد ائه  فدد  السددةق  مدد  ةبيدد   نسددب 
 فدد    اعتهددق انتشددق  وإلدد  الغ ائيدد  قيمتهددق أهميدد  إلدد  الحبددوب أهميدد  وت جددع الصددنقعق  بعدد 
 .ال ولي  التجق   ف  ةبي   بنسب  تسقه  أنهق ةمق العقل  م  ع ي   منق  

 مدد  ةبيدد   مسددقح  ال  اعددق  وهدد   والشددعي  والصددلب اللددي  بنوعيدد  القمدد  إنتددق  الواليدد  تحمدد    
 واليدد  فدد  الحبددوب إنتددق  ت ددو  ةددق  وقدد  واألعددال   النخيدد  مسددقحق  بعدد  المسددتغل  األ اضدد 
 :يل  ةمق 0220 -,022 الممت   الفت   خال  بسة  

 : 32:الجدول رقم 

 : بسكرة لوالية 0222-0225 الحبوب انتا  تطور

 مديريااة اإلنتااا  قساام( 0222-0225)المواساام ألفالحااي اإلنتااا  مي انيااا  علااى بناااء: المصاادر-

 بسكرة -الفالحية المصالح

 

 

 

 

 

 الموسم

 البيان

0225-0226 0226-0222 0222-0228 0228-0222 

 42258 14422 12335 18312 (هكتار)الم روعة المساحة

 846632 434260 485264 542022 ( هكتار) اإلنتا 

 12022 32020 05 32 ( قنطار/ هكتار)  المردودية
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 01: رقم الشكل

 : بسكرة لوالية 0222-0225 المساحة الم روعة حبوب تطور

 / أ

 

 32السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 00: رقم الشكل

 : بسكرة لوالية 0222-0225 الحبوب انتا  تطور

 /ب

 

 32السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 



146 
 

 03: رقم الشكل

 : بسكرة لوالية 0222-0225 الحبوب انتا مردودية  تطور

 /دج

 

 32السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 تقددد   ةقنددد  حيدددث 0226 السدددن  خدددال  ملحو دددق ت ايددد ا الحبدددوب مسدددقحق  شددده   لقددد      

 فددد  أمدددق 0226/0222 لموسددد  ,8033 علددد  وا  ا   هةتدددق  81382 بدددد 0226/,022لموسددد 

 المددوال  الموسدد  فدد  وأصددبح  81120 بددد الم  وعدد  المسددقح  قدد    فقدد  0222/0221 الموسدد 

 خدددال  ال يدددق   هددد   وتقددد   المقضدددي  بقلمواسددد  مقق نددد  ةبيددد   بنسدددب   يدددق   أ  122,1 حدددوال 

 واهتمددق  الفالحدد  الدد ع  إلدد  المسددقحق  فدد  التوسددع هدد ا وي جددع  %30 حددوال  األ بعدد  المواسدد 

 الجيدد   الفصددقئ  واختيددق  واألسددم   بقلت بدد  االهتمددق  وةدد لك ال  اعددق  مدد  النددو  هدد ا لمثدد  ال ولدد 
 مدد  يعدد  األ اضدد  صددال  وامدد  المسددتغل  ال  اعيدد  األ اضدد  فدد  التوسددع أ  ةمددق البدد و  مدد 

 المحقصددي  بددقق  مدد  تةلفدد  اقدد  تعتبدد  التدد  الحبددوب مسددقحق  توسدديع إلدد  أ   التدد  األسددبقب
 .ةبي   مقلي  ق  ا  تت لب ال أنهق ةمق ال  اعي  

 المسددقحق  تقليدد    يدد  عدد  للمنتددو  المعدد و  فدد  الددتحة  تسددت يع ال ولدد  أ  إلدد  بقإلضددقف 
 فهددو(  الغ ائيدد  ) الحبددوب علدد  ال لددب أمددق  بحيدد  أةثدد  أخدد   محقصددي  إلدد  والتحددو  الم  وعدد 
 . ال خو  مستويق  وتحسي  السةقني  ال يق   إل  خقضع

 إلددد  0226-,022 الموسددد  فددد  10022, مددد  تغيددد   فقددد  اإلنتدددق  ةميددد  خقصدددي  مددد  أمدددق     

 اةبدد  بقيمدد  لتدد  ا  0221-0222 الموسدد  فدد  101260 ثدد  0222-0226 الموسدد  فدد  11,061

 مدد  ةدد  مددقبي  المئويدد  النسددب  قدد    وقدد  116632 بددد قدد    حيددث 0220-0221 الموسدد  فدد 

 شدددده   ولقدددد  %61 بددددد قدددد    حيددددث 0220-0221 واألخيدددد  0226-,022 األو  الموسددددمي 

 وهدد ا الحقليدد  ال  اسدد  بسددنوا  قددو   مددق إ ا ملحو ددق ت ددو ا المقضدد  القدد   مدد  التقسددع  العشدد ي 
 المسددقح  مدد  ةبيدد  جدد   تضدد   فدد  سددقه  ممددق المالئمدد  غيدد  المنقخيدد  ال دد و  إلدد   اجددع

 .المنقخي  وال  و  الت ب  و بيع  لخصقئص وة لك الم  وع 
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 :المحمية ال راعا  -

 حيددث جدد ا ةبيدد  بقهتمددق  األخيدد   السددنوا  خددال  بسددة   واليدد  فدد  المحميدد  ال  اعددق  ح يدد     
 مسدددتو  علددد  المسدددقحق  إجمدددقل  مددد  %,3 مددد  أةثددد  لهدددق المخصصددد  المسدددقحق  نسدددب  بلغددد 

 .الو  

 لمحقصددي  اإلنتددق  ةميددق  ل يددق   البالسددتيةي  البيددو  بقسددتخ ا  المحميدد  ال  اعددق  وتسددتخ       
 فددد  للدددتحة  ج يددد   أسدددقليب بقسدددتخ ا  العق يددد  ال  اعدددق  ولتحددد يث الفقةهددد  وأشدددجق  الخضددد 
 .ال بيعي  فصولهق غي  ف  محقصي  وإلنتق  المحي   البيئي  ال  و 

 31: الجدول رقم

 : بسكرة لوالية 0222-0225  خالل المحمية البيو  مساحة تطور

  بسكرة الفالحة مديرية االنتا  قسم الفالحي االنتا  مي انيا  على بناء: المصدر

 بقألسدددلوب الت بددد  تخصددديب  ددد   علددد  التعددد   المحميددد  ال  اعدددق  تةنولوجيدددق وتضدددم      
 التددد  األمددد ا  مدددع تنقسدددب والتددد  المختلفددد  الح يثددد  المبيددد ا  اسدددتخ ا  وةددد لك السدددلي  العلمددد 
 المحقصددي  هدد   لدد   حدد يث أسددلوب إتبددق  يمةدد  ةمددق البالسددتيةي  البيددو   اخدد  المحقصددي  تصدديب

 تفقدد  أ  يمةدد  التدد  الدد   ميددق  مدد  ةبيدد   ةميددق  لتددوفي  بددقلتق ي  الدد   اسددتخ ا  مثدد  الم  وعدد 
 الدد ب  إلدد  بقإلضددقف  ج يدد   أ اضدد  استصددال  فدد  اسددتخ امهق وبقلتددقل  السدد ح  الدد   بقسددتخ ا 
 .المحمي  ال  اعق  استخ ا  عل  الفالحي  يشبع ال   األخي  ه ا الس يع

 ال  اعدد  االنتعددقش حيددث مدد  ةبيدد ا انتعقشددق األخيدد   اآلوندد  فدد  الج ائدد   االقتصددق  لمددس لقدد    
 والدد   بسددة   واليدد  فدد  المحميدد  الخضدد    اعدد  بفضدد  وهدد ا األولدد  الم اتددب إلدد  أوصدد  الدد  
 مددق أو الفالحيدد  للتنميدد  الددو ن  المخ دد  ت بيدد  مندد  وهدد ا قن ددق  ماليددي  ثالثدد  مدد  أةثدد  تجددقو 
-,022 سددن  مندد  المنتددو  هدد ا ت ددو  نالحدد  أ  وتسددت يع ال اهندد  الفالحيدد  بقإلسددت اتيجي  يعدد  

 :اآلت  الج و  خال  م  0220

 .سقب  م جع( 0220-,022)بسة   لوالي  الفالح  اإلنتق  مي انيق  خال  م : المص  

 

 

 

 الموسم

 البيان

0225-0226 0226-0222 0222-0228 0228-0222 

 0685 0426 0318 0183 (هكتار)الم روعة المساحة

 1520488 1081015 1281853 1282325 ( هكتار) اإلنتا 

 552058 512045 466021 424022 ( قنطار/ هكتار)  المردودية
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 خددال  مسددتم ا ت ايدد ا شدده   المحميدد  ال  اعددق  مسددقح  أ  أعددال  الجدد و  خددال  مدد  يالحدد     

 .0226-,022 لموس  0813 مققب  0220-0221 لموس  ,061 بلغ  حيث سنوا  أ بع

 حيدددث 0220 إلددد  ,022 عدددق  منددد  تغييددد ا األخددد   هددد  ع فددد  فقددد  اإلنتدددق  معددد ال  أمدددق     

-0221 لموسددددد  قن دددددق  8,20111 إلددددد  0226-,022 لموسددددد  قن دددددق  ,821232 ا تفعددددد 

0220. 

   :الحقلية ال راعا  -

 عدد  تقدد  ال اقتصددق ي  أهميدد   ا  وهدد  ال  اعددق  مدد  النددو  هدد ا بمثدد  بسددة   واليدد  تشددته  
 جدددال   أوال  عقبددد   سدددي   الدددوا      يبددد  مددد  ةددد  وتشددده  الفالحيددد  المنتوجدددق  مددد  سدددقبقتهق
 .ال  اعق  به   ولو قي  خقل   سي   أو ال  

 30: الجدول رقم

 : بسكرة والية 0222-0225 الحقلية ال راعا  تطور

 

 . بسكرة لوالية الفالحة مديرية.0222 -0225 للمواسم الفالحي اإلنتا  مي انيا  خالل من: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموسم

 البيان

0225-0226 0226-0222 0222-0228 0228-0222 

 12262 10003 2822 11813 (هكتار)الم روعة المساحة

 1123623 0602320 241535 1224660 ( هكتار) اإلنتا 

 118054 014025 23022 8086 ( قنطار/ هكتار)  المردودية
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 04:  رقم الشكل

 بسكرة والية 0222-0225 الحقلية ال راعا  مساحا  تطور

 (:هكتار)الم روعة المساحة/ أ

 

 30السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              

 05:  رقم الشكل

 بسكرة والية 0222-0225 الحقلية ال راعا  انتا  تطور

 ( : هكتار) اإلنتا  /ب

 

 30السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر                              
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 06:  رقم الشكل

 بسكرة والية 0222-0225 الحقلية ال راعا  تطور

 / جد

 

 44السابق الجدول على بناءا الباحث إعداد من: المصدر  

 

 نالحدد  حيددث مسددتم   تغيدد ا  ع فدد  الحقليدد  لل  اعددق  المخصصدد  المسددقح  أ  نالحدد       
 فدد  ولةدد  الم  وعدد  المسددقحق  خددال  مدد  ةبيدد ا  واجددق شدده  0226-,022 ال  اعدد  الموسدد  أ 

 فدد  ت ايدد  أ  فتدد  مددق لةدد  الم  وعدد  المسددقحق  عدد   تنددققص 0222-0226 أ  المددوال  الموسدد 

 سددددبب وي جددددع.0220-0221 الموسدددد  فدددد  ت اجددددع لةدددد  ةبيدددد   بنسددددب  0221-0222 الموسدددد 

 أمددق.الفالحدد  الدد ع  إسددت اتيجي  ت ايدد  أ  بعدد  المحميدد  ال  اعددق  إلدد  الفالحددي  توجدد  إلدد  التنددققص
 ضددع  إلدد  إضددقف  المنقخيدد  العوامدد  بسددبب وتلددك األ بددع السددنوا  خددال  ت بدد بق شدده  فقدد  اإلنتددق 
 موسدد  أ  لهددق الالحدد  بقلموسدد  قو ندد  مددق إ ا جدد ا متنققصدد  فهدد  الم  و يدد  أمددق.التقندد  العقمدد 

 بحدددوال  أ  جددد ا ةبيددد   الم  و يددد   هددد   فقددد  0221-0222 الموسددد  فددد  لةددد  0226-0222

 إنتقجددق قدد   المن قدد  فدد  الفالحيدد  األ اضدد  أ  يفسدد  مددق وهدد ا السددقب  الموسدد  فدد  عندد  الضددعفي 
 آفددق  يع دد  مددق وهدد ا(  التقندد  العقمدد + المةنددق  األسددم   ) اسددتغال  أحسدد  اسددتغل  مددق إ ا ةبيدد ا
 .المنتوجق  لبع  التص ي  مجق  ف  مستقبلي 

 :                                            0225/0222 حيوانيلا االنتا  تطور:  السابع المطلب 

  عدد  فدد  عليهددق يعتمدد  التدد  واإلسددت اتيجي  الهقمدد  الق قعددق  مدد  الحيوانيدد  الثدد و  ق ددق  يعتبدد   
 وتعدد ( 1)الغدد ائ  األمدد  لضددمق  الخددق   إلدد  اللجددو  مدد  اإلسددت اتيج  والحدد  اإلنتددق  وت ددوي 
 السددنوا  خددال  حققتدد  الدد   الت ددو  مسددتو  حيددث مدد  هقمدد  بسددة   واليدد  فدد  الحيوانيدد  الثدد و 

                                                           
 80 ص 8،0221(عق   سي  احم  الب ب   : االنتق  الحيوان  واألم  الغ ائ  ف  الو   الع ب    منشأ  المعق   بقإلسةن  ي   8)
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 هدد ا عدد   ولقدد  .البيضددق  الحددو  -الحمدد ا  اللحددو  -الحليددب -الحيددوان  اإلنتددق  ويشددم  المقضددي 

 .0220-,022 الفت   خال  ملحو ق ت و ا اإلنتق 

 33: الجدول رقم

 :0222-0225الفترة خالل بسكرة والية في الحيواني اإلنتا  تطور

 الموس  اإلنتق 

 الوح  

022,-0226 0226-0222 0222-0221 0221-0220 

 12,012 201012 220600 221,22  أس الغن 

 36,2 3630 3100 3011  أس البق 

 801622 80,112 801123 801122  أس المقع 

 ,001 0002 0061 ,801  أس اإلب 

 ,01 062 ,01 0,2  أس الخيو 

 88,30 368222 2122 2333 قن ق  البيضق  اللحو 

 880282 012022 03600 833008 قن ق  الحم ا  اللحو 

 6,,11 80321 ,601, 61030 وح  . أل  البي 

 

 مديرياااة0222-0225لسااانوا  بساااكرة الفالحاااي اإلنتاااا  مي انياااا  علاااى باالعتمااااد: المصااادر

 بسكرة الفالحية المصالح

 :  مقيل  ال  الفت   ه   خال  االنتق  ت و  اسبقب مع ف  ويمة 

 تعتبدد  التدد  األليفدد  الحيوانددق  أنددوا  مدد  هقئلدد  مجموعدد  علدد  بسددة   واليدد  تمتلددك :األول الفااارع

 جميعددق.....  0226-,022 الموسدد  فدد  أ  الجدد و  خددال  مدد  نالحدد  حيددث للمن قدد  حيوانيدد  ثدد و 

 بقل  جدد  يتحددك الدد   المنددق  إلدد  المتقق بدد  ال يددق   هدد   وتعددو  فهدد  المواسدد  جميددع وفدد  متقق بدد 
 .لهق غ ا  يعتب  ال   العل  توفي  ف  األول 

 آلخدد  حددي  مدد  تت بدد ب فهدد  0226-,022 السددنوا  فدد  األغنددق  عدد   بمقق ندد  :األغنااام إنتااا 

 سددةق   بيعدد  ةدد لك األولدد  بقل  جدد   عويدد  من قدد  هدد  بسددة   من قدد  أ  حيددث آلخدد  موسدد  ومدد 
 .مق   وة لك وإسالم  تق يخ .....  م  لهق لمق وتق ي هق المهن  ه   تمته  الت  المن ق 

 .والخيو  واإلب  البق  مث  األخ   الحيوانق  جميع ف   لك ونالح  

 مدد  والمقشددي  لألبقددق  اإلنتقجيدد  القدد    بتحسددي  أةثدد  تشددجيعق  إلدد  يحتددق  النشددق  هدد ا إ      
 .والبي    الحيوان  اإل شق  بمستل مق  والمنتح  الفالحي  وت وي  الو اث  التحسي  خال 
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 الحيوانيددد  الثددد و  مجدددق  فددد  عقلميددد  شددده   بسدددة   واليددد  تعددد   الحمددد ا  اللحدددو  إنتدددق       
 مدد  تصددن  التدد  الفصدديل  هدد   المن قدد   بدد  تشددته  الدد   الجاللدد  الخدد و  فصدديل  فدد  والمتمثلدد 
 .أصوافهق وجو   لحومهق  ع  حيث م  العقلمي  الفصقئ  أحس 

 فدد  متفقوتدد  ةقندد  سددنوا  أ بددع مدد   خددال  اللحددو  ةميدد  أ  أعددال  الجدد و  خددال  مدد  ونالحدد    
 فدد  ت ايدد   أنهددق إال الموسدد  هدد ا خددال  تنققصدد  حيددث 0222-/0226-,022 األولددي  الموسددمي 

 هدد   ت بدد ب أسددبقب وت جددع 0221/0220 األخيدد  الموسدد  فدد  ت اجعدد  ثدد  0222/0221 الموسدد 

 المقضددي  األخيدد   السددنوا  فدد  المن قدد  هدد   لحقدد  التدد  الجفددق  وحقلدد  المنددق  ت بدد ب إلدد  األخيدد  
 تعدد  التدد  الحيوانددق  مدد  النددو  هدد ا مثدد  ت بيدد  صددعوب  ومنهددق األعددال  غددال  علدد  أ   ممددق

 (. الحم ا  اللحو ) المنتوجق  م  النو  ه ا لمث  ال ئيس  المص  

 (:البي  أو:)البيضاء اللحوم -

 ت ددو ا ع فدد  فقدد  المحلدد  ال لددب مدد  ةبيدد ا جدد  ا تغ دد  التدد  الدد واج  ت بيدد  يخددص فيمددق
 اللحددو  حجدد  انتقدد  إ  والبددي  البيضددق  اللحددو  إنتددق  حيددث مدد  ةبيدد   نوعيدد  ووفدد   ملحو ددق
-0226 الموسدد  فدد  ليصدد  قن ددق  2333 بددد قدد   0226-,022 األو  الموسدد  فدد  حيددث البيضددق 

 تنددققص لةندد  0221-0222 الموسدد  فدد  قن ددق  368222 إلدد  ت ايدد  ثدد  قن ددق  2122 إلدد  0222

 ألدد  61030 بددد 0226-,022 الموسدد  فدد  قدد   فقدد  البددي  إنتددق  أمددق 0220-0221 الموسدد  فدد 

 الموسدد  فدد  أمددق وحدد   ألدد  ,601, بددد قدد   حيددث 0222-0226 الموسدد  فدد  انخفدد  ثدد  وحدد  

-0221 الموسددد  فددد  وحددد   ألددد  6,,11 ت ايددد  ثددد  البدددي  إنتدددق  انخفددد  فقددد  0222-0221

0220. 

 عدد  و لددك المدد بي  تدد عي  مدد  بدد  ال والبددي  البيضددق  اللحددو  إنتددق  فدد  الت ددو  هدد ا ولضددمق 
 الفنيددد  اإل شدددق ا  وتقددد ي  الميدددق  وةددد لك الددد جق  بت بيددد  الخقصددد  الغ ائيددد  المدددوا  تدددوفي    يددد 
 بددقلت عي  الدد جق  تصدديب التدد  األمدد ا  مةقفحدد  إلدد  إضددقف  الت بيدد  عمليدد  تت لبهددق التدد  للمدد بي 
 . سي  بشة  يؤث  ال   المنق  ح ا   عقم  إل  اإلنتق  انخفق  سبب ويعو  الال  

 : 0222-0225 الفالحية القرو  تطور:  الثامن المطلب

 :0222-0225 من األجل قصيرة الفالحية القرو  -

 المواسددد  لتمويددد  أسقسدددق الموجهددد  القددد و  مددد  األجددد  قصدددي   الفالحيددد  القددد و  تتمثددد     
 وتتدد او  الموسدد  انتهددق  بعدد  مبقشدد   سدد ا هق ويددت (  والفواةدد  الخضدد    اعدد  تمويدد ) الفالحيدد 
 ال  اعيدد  المحقصددي  لدد و   وفقددق يتحدد   التسدد ي  أجدد  أ  حيددث شدده ا  81و شدده ي  بددي  مددق مدد تهق

 .النبقت  لإلنتق  بقلنسب 

 المسدددقهم  تةدددو  حدددي  فددد  الددد واج  بت بيددد  األمددد  يتعلددد  عنددد مق االسدددتثمق ا  إلتمدددق  ووفقدددق   
 يقدد   تفضدديل  فقئدد   معدد   القدد و  مدد  النددو  هدد ا علدد  ويفدد   النبددقت  اإلنتددق  حقلدد  فدد  822%

 .الفق   تتحم  الت  وه  والخ ين  ال ول      م  الم عم  للنشق ق  بقلنسب  %1 بد

  غبدد  إلدد   اجددع وهدد ا األجدد  قصددي   للقدد و  ملحددو  ا تفددق  شدده  ,022 سددن  ب ايدد  وفدد    

 .لألموا  القصي   ال و     ي  ع  البنك موا    يق   ف  البنك
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 :الريفية والتنمية الفالحة لبنك األجل متوسطة الفالحية القرو  -

 الحصددق   آال  الجدد ا ا  ) الفالحدد  العتددق  لشدد ا  األجدد  متوسدد   الفالحيدد  القدد و  تمددن     
 نسددبتهق وتصدد  البنددك  دد   مدد  اإلجمقليدد  تةقليفهددق وتمددو (  وغي هددق الدد  س  آال  المضددخق  

 وتتدد او  واألبقددق  واألغنددق  الدد واج  ت بيدد  لتمويدد  أيضددق القدد و  مدد  النددو  هدد ا ويوجدد  22%

 بقلنسددب  %26 يبلدد  فقئدد   معدد   عليهددق ويفدد   سددنوا  خمددس إلدد  سددنتي  بددي  مددق القدد   هدد ا مدد  

 .ال ول      م  الم عم  للنشق ق 

 يةددق  شدد ي  انخفددق  ,022 سددن  خددال  أندد  و لددك  0220-,022 خددال  تغيدد ا  ع فدد  ولقدد    

 القدد و  هدد   مبددقل  ضددخقم  إلدد  االنخفددق  هدد ا وي جددع السددقبق  بددقلفت ا  مقق ندد  معدد ومق يةددو 
 .األخ   بقلق و  مقق ن  تحصيلهق وصعوب 

 سددخ تهق التدد  التخصدديص صددنق ي    يدد  عدد  الفالحدد  الدد ع  مددع الفتدد   هدد   ت احفدد  ةمددق    
 .االقت ا  ع  والفالحي  المستم ي  ت اجع إل  أ   ممق للق ق  ال ول 

 وي جددع القدد و  إجمددقل  مددع مقق ندد  ملحو ددق ت ايدد ا 0220-,022 الفتدد   هدد   شدد ه  لقدد     

 للتنميددد  الدددو ن  الصدددن و   ددد   مددد  المددد ع  التمويددد  إلددد  القددد و  مددد  الندددو  هددد ا ا تفدددق 
 ال يفيدد  الفالحدد  لبنددك العقمدد   والم ي يدد  الفالحدد  و ا   بددي  المب مدد  االتفققيدد  علدد  بنددق  الفالحيدد 
 .0223 سن  ف  ت بيقهق ب أ الت 

 :األجل طويلة الفالحية القرو  -

 عمليدددق  لتمويددد  توجددد  التددد  القددد و  فددد  األجددد   ويلددد  الفالحيددد  القددد و  تتمثددد  
 مددق القدد و  هدد   حدد   وتتدد او  السدد و  وبنددق  الدد   وأشددغق  اآلبددق  وحفدد  األ اضدد  استصددال 

 ال ولدد    دد   مدد  تةقليفهددق وتمددو   لددك مدد  أةثدد  إلدد  تمتدد  وقدد  سددنوا  26 إلدد  سددنوا  ,2 بددي 

 فدد  التسدد ي  عدد  المقتدد   عجدد  حقلدد  فدد  القدد   هيةلدد  إعددق   إلدد  أحيقنددق البنددك يضدد   وقدد 
 األجدد  ةتم يدد  حقوقدد  السددتفق  البنددك يتخدد هق التدد  اإلجدد ا ا  خددال  مدد  و لددك المحدد   األجدد 

 بعدد  مددق الفتدد   وفدد  الخسددق    مدد  نسددب  يتحمدد  الحقلدد  هدد   فدد  أندد  إال الفقئدد   معدد   وتخفددي 
 هدد   مبددقل  ضددخقم  إلدد  الضددع  هدد ا وي جددع شدد ي ا ضددعفق األجدد   ويلدد  القدد و  شدده   ,022

 .  األخ   بقلق و  مقق ن  تحصيلهق وصعوب  الق و 

 :والية بسكرة  في المتوفرة اإلمكانيا :  رابعال المبحث

 ونجددق  ب ايتدد  فدد   االسددقس تةددو  وعوامدد  امةقنيددق  عدد   تددوف  اقتصددق    نشددق  أ  يت لددب    
 أةثدد  تعتبدد  التدد  البشدد ي  والعوامدد  والمنددق  ةقلبيئدد  ال بيعيدد  العوامدد  نجدد  بينهددق ومدد  تحقيقدد 
 والخدد مق  للسددلع المنددتج وهدد  للمددوا   المسددتخ   فهمدد  اال ددال  علدد  اهميدد  االنتددق  المددوا  
 لةدد  الضدد و ي  والمق يدد  المقليدد  المددوا   الدد  بقإل قفدد    لهددق والمسددتهلك الم شدد  وهدد  والمنددقفع
 . نشق 

مدد  خددال   فيهددق الفالحدد  الق ددق   بيعدد  تحدد   التدد  بسددة   لواليدد  المتقحدد  االمةقنيددق  وسددنع  
 الم قلب التقلي  :
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 : الطبيعية اإلمكانيا المطلب األول : 

 منهددق واالسددتفقه   بقسددتغاللهق االنسددق  يقددو  التدد  ال بيعيدد  بقلبيئدد  ال بيعيدد  بقإلمةقنيددق  يقصدد    
 هدد   تختلدد  أندد  حيددث (8) منهددق يحتقجدد  مددق وإسددتخ ا  عليهددق والسددي    الددتحة  فدد  إسددت قعت  بقدد  

 . آلخ  مةق  م  االمةقنيق 

  بسكرة والية المائية الموارد و  ومناخ موقع:  االول الفرع   

  :الموقع:  اوال

   االو اس جبددق  ةتلدد  سددفو  تحدد    للددبال  الشدد قي  الجنوبيدد  النقحيدد  فدد  بسددة   واليدد  تقددع     
 0ةلدد 08,20212بدددد تقدد   مسددقح  علدد  وتت بددع   الشددمق  وبددي  بينهددق ال بيعدد  الحدد  تمثدد  التدد 

  : ويح هق  ائ   80و بل ي  33 وت  

 .الشمق  م  بقتن  والي  -
 . الغ ب  الشمق  م  مسيل  والي  -
 . الش ق  الشمق  م  خنشل  والي  -
 .الغ ب  الجنوب م  الجلف  والي  -
 .الش ق  الجنوب م  الوا   والي  -
  الجنوب م  و ق  والي  -

 :المناخ ثانيا

 الشددتق  وفصدد  والجفددق  بددقلح ا   الصددي  فصدد  يمتددق  جددق  الدد  جددق  شددب  الواليدد  منددق    
 .  ايضق والجفق  بقلب و  

 : الحرارة -1

 أمددق.  °08 يقددق ب لبسددة   الحدد ا     جدد  متوسدد  فددإ    المنقخيدد "  سددلت ا "   اسدد  علدد  بنددق ا   

 0220 سدددن  بسدددة   مح ددد  مسدددتو  علددد  المسدددجل  والددد نيق القصدددو  الحددد ا   لددد  جق  بقلنسدددب 

 ل  جدد  بقلنسددب    °826 و جويلدد  شدده  فدد  القصددو  فدد  القصددو  الحدد ا     جدد    °1121. ةقندد 

 . فييف   شه  ف  ال نيق الح ا  

 :  االمطار -0

 من قدد  فدد  تقددع بسددم   فددإ    االخيدد   سددن  ,0 خددال  االم ددق  معدد ال  االعتبددق  بعددي  أخدد نق إ ا   

 يعتبدد  ال هدد ا االم ددق  معدد   ا  اال المم دد   السددنوا  أو الجبليدد  المنددق   مقعدد ا ملدد  022-2 مدد 

 تةددو  فقدد    جدد ا مهمددق االم ددق  هدد   سددقو  وةيفيدد  ةميدد  أ  حيددث المن قدد  منددق  علدد  قددو  مؤشدد 
 شددة  علدد  تندد   للت بدد  البددق   الفصدد  فدد  محصددو   االم ددق  ةميدد  مدد   %22 الدد   % 62

 ةميددد  ةقنددد  وقددد  لل  اعددد  وأ ددد ا ا للت بددد  إنج افدددق تسدددبب التددد   وفقنيددد  الددد  غ يددد   ام دددق 
 بةميدد  مققو ندد  إ ا معتبدد   ةميدد  وهدد  ملدد  83021ب مقدد    0220 فدد  سددق   التدد  االم ددق 

 الدد  وصددل  ايدد 0221 سددن  اةبدد  وةقندد    ملدد  88121 الدد  وصددل  التدد  0221 لسددن  االم ددق 

 . سن  36 م  أةث  من  وه ا مل  00128

 2 ص0221  األ      للنش  وائ    ا spss بقستخ ا  المتق   االحصقئ  التحلي    جو   محفو  (8)
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 :  التضاريس:  ثالثا

 يصددعب مددق وهدد ا   البشدد   النشددق  إعققدد  فدد  سددببق التضددق يس او السدد   شددة  يةددو  قدد    
 ويسددده  مالئددد  السددد   شدددة  تةدددو  ا  ولةددد    المتقحددد  ال بيعيددد  للمدددوا   الةقمددد  االسدددتغال 
 . (8) ال بيعي  االمةقنيق  استغال 

 : في بسكرة والية تضاريس وتتمثل

 :  الجبال -1

 الشدددمق  فددد  يةدددو  وتم  ةهدددق % 83 ا  الواليددد  مسدددقح  مددد  قليلددد  نسدددب  تمثددد  الجبدددق  إ     

 حوجدد  جبدد {  ,22}  بددق  جبدد {   8212} قسددو  جبددق    حمددق   جبدد    الققيدد  جبددق  مدد  وتتةددو 

 غقلبيدد  لةدد {  8010} قمدد  اعلدد  ويضدد  تددقةتيو  جبدد  وآخ هددق   خدد و أحمدد  جبدد   {  8222}

 .النبقت  الغ ق  م  فقي   الجبق  ه  

 النقحيدد  الدد  وتمتدد  السددفو  منددق   فدد  تتمثدد    الجبليدد  المن قدد  مدد  علددوا اقدد :  الهضاااب -0
 خقلدد  وسددي   جددال  اوال   ائ تدد } جددال  اوال  بعضددب  مددقيع   مةوندد  الغ بيدد  الجنوبيدد 

}. 

 :  السهول -3

 و  يبدد  عقبدد  سددي   سددهو  لتشددم  الشدد   الدد  ممتدد      ولقدد  – الو قيدد  محددو  علدد  تمتدد 
 . الوا  

 :  المنخفضا  -4

 الغضددق  مدد  ملسددق  مسدد حق  عدد  عبددق   وهدد    للواليدد  الشدد قي  الجنوبيدد   النقحيدد  فدد  تقددع    
 متوسدد  يبلدد    ملغيدد  شدد  وأهمهددق الشدد و  بدد لك ممثلدد  الميددق  مدد   قيقدد   بقددق  تحتجدد  التدد 

 ال ئيسددد  ال بيعددد  المجمدددع تةدددو  بددد لك فهددد    البحددد  سددد   مسدددتو  تحددد {  33-} االنخفدددق 

 . المن ق  ف  الس حي  للميق 

 : ال  وتنقس  الس حي  للميق  بقلنسب  : المائية الموارد -5

 : الوراسي المنبع ذا  االودية -أ

 ووا   الحدد  وا  : منهددق ندد ة  ةبيدد   أحددوا  علدد  تحتددو    األو اس قلددب مدد  منبعهددق نأخدد 
 عندد  يلتقيددق  اللدد ا  ق ددق  ووا   العدد ب وا  .  إلتققئهمددق عندد  بسددة   وا   يمددثال  الدد ي  عيدد  
 الشددتق  فصدد  فدد  قليدد  األو يدد  هدد   فدد  الميددق  ج يددق .  ال  يبدد  وا   ليشددةال الددوا     يبدد 
 .  اف ي  شه  ب اي  م  ويج 

 :  لالوراس الجنوبية السفوح اودية -ب 

 الشدد  الدد  تصدد  ال الشدد ق  الدد اب فأو يدد    أحواضددهق لصددغ  م دد ا منددت   وغيدد  قليدد  ج يقنهددق
 .  ج   وا  ف  أغلبهق فتصب جال  اوال  نقحي  أو ي  امق   فيضقنهق حقل  ف  اال

 

 مؤسسددد  شدددبقب الجقمعددد    مصددد   المشاااكال  االقتصاااادية للماااوارد البيئياااةاحمددد  محمددد  من و  احمددد   مضدددق  نعمددد     (1)

 062 ص8006 
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 :  الجدي وادي -جا 

 اال لددس ميددق  لةدد  وال بيعدد  ال ئيسدد  المجمددع فهددو ةلدد 22, و ولدد  0ةلدد 06222 حوضدد  يبلدد    

 اال الةبيدد  حوضدد  يمددتأل فددال جددق  االوقددق  اغلددب الصددح اوي  االو يدد  ةبقيدد  فهددو   الصددح او 
 . الفيضق  اوقق   

 :  الجوفية للمياه بالنسبة أما

 :  السطحية الجوفية المياه طبقة -1

 ال بقدد  هدد     12 عدد  عمقهددق ي يدد  ال والتدد  اآلبددق    يدد  عدد  المسددتغل  الميددق   بقددق  بهددق ونعندد 

   يدد  عدد  المجددقو   االو يدد  ميددق  يةددو  ومصدد  هق ال سددوبي  ال بقددق  فدد  تجمعدد  الميددق  مدد 
   ولقدد  السددع     ال وسدد    جدد   وا  منهددق ندد ة    قليدد  مسددتويهق لةدد  المن قدد  فدد  ةثيدد   النفددو 
 (8).  ليشقن 

 : العميقة المياه طبقة -0

 : ف  الموجو   ال بقق  اه  وت ه 

 :  األلبية الطبقة -3

 خقلدد  سددي     جددال  أوال  فدد  حقليددق وتسددتعم    8,22 حددوال  ال بقدد  هدد   عمدد  متوسدد  يبلدد 

 .  وال وس 

 :  الكلسية الجوفية المياه طبقة -4

 ونوعيدد  العمدد  متوسدد   ال بقدد  هدد      ولقدد  ميددق   بقدد  تدد ع  حيددث  ولقدد  شددمق  متواجدد  
 . ملوح  ت  ا  ميقههق

 : الرملية الجوفية المياه طبقة -5

 تت لددب ولةنهددق ومسددتغل  العمدد  متوسدد   فهدد  الشدد ق  الدد اب من قدد  فدد  ال بقدد  هدد   تتواجدد   
 . وال م  الغضق  م   بق  ف  ميقههق مخ و  تواج  بسبب والصيقن  للحف  خقص  تقنيق 

 علدد  المسددخ   الميددق  ةميدد  تبلدد  حيددث التنميدد  مجددق  فدد  ةبيدد   أهميدد  لدد  الدد   ق ددق  ا  حيددث
 3  مليددو  108221و    %0268 بنسددي  ا  سدد حي  ميددق  3  مليددو  001 منهددق   الواليدد  مسددتو 
 (0). %20230 نسب  ا  جوفي  ميق 

 :  ةقلتقل  المستعمل  الجوفي  المسخ   الميق  ةمي  تتو  

 %23 مقيعق   ا  للفالح  موجه  3  مليو  221,,1 -8

 % 06  بنسب  ا  للش ب موجه  3  مليو  8602,1 -0

3- LGD.KL3 ,261  8 بنسب  للصنقع  مخصص % 

 .2ص بسة   والي  العم اني  والتهيئ  التخ ي   م ي ي 0220 بسة   والي  مونوغ افيق( 8)

 . 0220 بسة   والي  مونوغ افيق ( 0)
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 :  السدود

 :  همق الفالح  للسق  خصيصق موجهي  س ي  ويوج 

 احتيقجددق  السدد  هدد ا ويغ دد    3  مليددو  12ب تقدد   أوليدد  تخ ينيدد  ب ققدد  الغدد    فدد  سدد  -

 . 3   مليو  122 ب تق   ون قمي  سنويق المق    الميق  م  نخل  8322222
 المحدددي  سدددث  يدددؤم    3  مليدددو  ,2,,ب تقددد   أوليددد  تخ ينيددد  ب ققددد  الغددد ال  منبدددع سددد  -

 تقدد   ن قميدد  سددنوي  بقدد   {  هةتددق  0,2 ب المحددي  مسددقح  تبلدد }  ولقدد  ببل يدد  مةنيددق 

 (8) . 3  مليو  81ب

 (0) .0220 سن  بسة   بوالي  المتواج  المقئ  المخ و  يبي  الج و  وه ا

 . 3م مليون=  الوحدة

 34:الجدول رقم 

 : المتواجد المائي المخ ون

 المجموع {السطحية} ارضية الفوق {جوفية} التحتارضية المائية المصادر

 / / / المخ ون

 / / / % المخ ون نسبة

 843024 00022 801024 المسخرة

 / / / التسخير نسبة

 636024 10022 604024 المستغلة

 االستغالل نسبة

 

 

26021 

 

54055 

 

25045 

 

 0222 الري مديرية:  المصدر

 

 

 

 استراتيجية التنمية الفالحية لوالية بسكرة آفاق وتطوير سهل لوطاية ،مجدولين دهينة 8

 83 ص 0220 بسة   والي  مونوغ افيق ( 0)
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 البشرية اإلمكانيا :  الثاني لمطلبا

 {: المستثمرين} الفالحين: الفرع االول 

 سددنع    لدد ا الفالحدد  األسقسدد  اعدد  نشددق هق يعتمدد  التدد  الواليددق  مدد  بسددة   أ  بإعتبددق     
 .  لل وائ  حسبق فيهق الفالحي  المستثم ا  الفالحي  الغ ف  ف  المسجلي  المستثم ي  ع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 35:رقم جدولال

 :الدوائر حسب الفالحية ا المستثمر عدد                                

 ا المستثمر عدد الدائرة

 0220 بسكرة

 4424 طولقة

 5843 أورالل

 2801 عقبة سيدي

 3846 الوادي  ريبة

 264 الوطاية

 3238 جالل اوالد

 0223 خالد سيدي

 فوغالة

 

0306 

 

 القنطرة

 

526 

 مشونش

 

320 

 522 جمورة

 36052 المجموع

 .0211 بسكرة لوالية الفالحية الغرفة: المصدر
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 36:  رقم الجدول

  بسكرة بوالية المستثمرا  عدد يبين                                  

 المجموع الوقف إمتيا  إستصالح العامة الخاصة الدائرة

 4126 5 1 1235 625 0322 بسكرة

 6520 4 16 0512 1422 0585 طولقة

 8626 4 522 0868 1540 3260 أورالل

 2620 1 322 3266 1602 3208 عقبة سيدي

 2420 1 034 3601 1442 0162 الوادي  ريبة

 0525 2 414 212 662 525 الوطاية

 3164 1 324 0226 511 020 جالل اوالد

 6512 5 013 1818 210 3521 خالد سيدي

 0422 0 62 1322 381 652 فوغالة

 3526 0 15 833 40 3454 القنطرة

 1605 185 42 152 42 1124 مشونش

 433 3 02 26 14 332 جمورة

 56222 013 0021 02038 2348 04222 المجموع

 

 0211 بسكرة لوالية الفالحية المصالح مديرية: لمصدرا

 والمسدددتثم ي  المسدددتثم ا  عددد   بدددي  تفدددقو  الح ندددق  { 21}و{23} الجددد ولي  بدددي  بقلمقق نددد    

 علدد  مسددجلي  غيدد  الفالحددي  بعدد  إمددق لوجددو  يعددو  وهدد ا   الواليدد   وائدد  وغقلبيدد  الفالحددي 
 . فالحي  المستثم   م  أةث  الفالحي  إمتالك أو الفالحي  الغ ف  مستو 

 : الفالحيين المرشدين:  الفرع الثاني

 وتةددوي  تدد  يب ويددت    بل يدد  فدد  م شدد  ةدد  يتم ةدد  بحيددث فالحدد  م شدد  33 بقلواليدد  يوجدد     

 . تق   بوالي  خقص م ة  ف  بسة   لوالي  الفالحي   الم ش ي 

 : (8) يأت  بمق   االعتبق  بعي  المحلي  خصوصيق  بأخ  الفالح  اإل شق  يقو  ا  يجب

 

 

 81 ص0221 سدددددن  غشددددد  82 16 العددددد   الج ائ يددددد  للجمهو يددددد  ال سدددددمي  الج يددددد   مددددد  18 المدددددق   (8)
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  المعلومق  لنق  مالئم  االةث  القنوا  تح ي  
  و واالقتصددددق ي  التقنيدددد  المجددددقال  فدددد  اإل شددددق  مواضدددديع حسددددب بدددد امج إعدددد ا 

 . المستثم ي  النشغقال  تستجيب الت  والققنوني  االجتمقعي 
  لهدد  تسددم  للم شدد ي  الموجهدد  والتقنيدد  المنهجيدد  المخ  ددق  مددع يددتال   تةددوي  تن ددي 

 . اال شق  أعمق  إلنجق  الض و ي  المهق ا  ف  بقلتحة 
  أثدد  بتقيددي  السددمق  شددأنهق مدد    االسددت اتيجي  واليق دد  للتحليدد   ائمدد  ان مدد  تصددو 

 . والمنقهج والمقق بق  الب امج توجي  وإعق   إنتق  ف  اال شق 
  الفالحيددد  والمهنددد  المهنددد    يددد  عددد  والتنسدددي  التنشدددي  مهدددق  ضدددمق  علددد  العمددد 

 . اال شق  سيقس  تنفي  بغي  المشت ة 

 : والمالية المادية اإلمكانيا : الثالث الفرع

 الدد  يلجددأ ا  لدد  يمةدد  اإلنتقجيدد  عمليدد  لتسددهي  مقليدد  إمةقنيددق  علدد  الفددال  يتحصدد  ا  أجدد  مدد    
 قدد   أو فالحدد   عدد  علدد  للحصددو  توجيهدد  قصدد  اإل شددق ي  المةقتددب و الهيقةدد  مدد  الع يدد 
 . البنك يمنح 

 : (1) الفالحي الدعم على الحصول:  أوال

 وةدد لك لدد  مددقنتع   وهدد ا بدد لك خددقص ملدد  لدد  يةددو  ا  يجددب  عدد  علدد  الفددال  يتحصدد  لةد    
 . غلق  يت  حت  تةوين  بع  المل  ه ا سي  ال  سنتع  

 : االولى المرحلة

 : ةقلتدددددقل  يتةدددددو  فهدددددو الددددد ع  ملددددد  سدددددي  عندددددوا  عليهدددددق ن لددددد  ا  يمةددددد  والتددددد 

 : في مكوناته تتمثل حيث الفالحي الدعم لطلب ملف تكوين -1

  أبددد    اللقدددب   االسددد :} بينهدددق مددد  معلومدددق  علددد  تحتدددو  والتددد  الفدددال  ب ققددد 
 الب ققدد  هدد   علدد  يتحصدد  بحيددث...{الشخصدد   العنددوا    اال  يددق  ومةددق   تددق يخ....
 . الفالحي  الغ ف  م 

   الفالحي  الغ ف  م  ة لك تستخ   والت  الم  ع  معلومق  شهق . 
   األ   مخ . 
  ا   بمعقيندد  يقددو  الدد   هددو للبل يدد  الفالحدد  الم شدد  أو فقلمندد وب معقيندد  محضدد 

 { الفال      م  المص ح  اإلجمقلي  ةقلمسقح } المالح ق  ويسج  الفال 
  الفالح  ال ع  ف  اإلنخ ا   لب يمنح  ال   اإل شق  مةتب ال  الفال  إتجق . 

 . اقليميق األ   بهق توج  الت  لل ائ   الفالح  النوع  القس  ال  بقلمل  التوج  -0

 . الفالح  بم ي ي  المققييس وضب  التن ي  مةتب ال  المل   لك بع  ينتق  - 3

 مدد  ممثدد  مدد  اللجندد  هدد   وتتةددو  الملدد  ب  اسدد  تقددو  التدد  للواليدد  التقنيدد  اللجدد  إجتمددق  -1

 مدد  وأعضددق  الفالحدد  م ي يدد  ومدد ي   العم انيدد  والتهيئدد  التخ ددي  م ي يدد  وممثدد    الدد   م ي يدد 
 التقندد  المعهدد  مدد  عضددو   الغقبددق  ومحددقف    الفالحدد  بم ي يدد  المقددقييس وضددب  التن ددي  مةتددب

 ال قلددب الفددال  ا   بهددق توجدد  التدد  بقلدد ائ   يقصدد } للدد ائ   الفالحدد  القسدد  و ئدديس ال  اعدد 
 {. لل ع 

  .0288 بسة   لوالي  الفالحي  المصقل  م ي ي .(8)
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 عليدد  يحصدد  والدد   الفالحدد  م ي يدد  الدد  االعبددق   فتدد  الفددال  يقدد   الملدد  علدد  الموافقدد  بعدد  -, 

   بسددة   واليدد  فدد  واإل شددق  لل  اسددق  مةتددب 12 يوجدد  حيددث   واإل شددق  ال  اسددق  مةتددب مدد 

 إ شدددق ي  ونصدددقئ {  عددد  علددد  للحصدددو  ملددد  ةمةوندددق } إ ا يددد  نصدددقئ  بتقددد ي  مةلددد  فهدددو
 {. مثال النبقتق }

 مدد  بنسددخ  الفالحدد  م ي يدد  وتحددتف  الفالحدد  مدد ي   دد   مدد  األعبددق   فتدد  علدد  المصددق ق  - 6

 . BADR بنك ال  بهق يتوج  الت  الفال  ال  نسخ  وتمن  االعبق   فت 

 علدد  الفالحدد  م ي يدد  وممثدد  BADR بنددك مدد  ممثدد  يصددق   المشدد و  إنجددق  مدد  التأةدد  بعدد  -2

 30 % يةددو  والدد   الدد ع  مبلدد  الخدد  BADR بنددك الدد  يتوجدد  ثدد    المنجدد   األشددغق  شددهق  

 . للمش و  الةلي  التةلف 

 : الثانية المرحلة

 علدد  شدد و  علدد  ويحتددو  والنصددقئ  ال  اسددق  بمةتددب يتواجدد  الدد   الشدد و   فتدد  إعدد ا  -8

 بهددق المدد ع  االجهدد   جميددع يسددتعم  أ    المشدد و  إلنجددق  لدد  المحدد   بقلوقدد  يلتدد   ةددأ  المسددتفي 
 العمليددق  جميددع يبددي  جدد و  بدد  ويوجدد  لدد  الموجهدد  والتقنيددق  التعليمددق  وإحتدد ا  بهدد  واإلحتفددق 
 { العمليق  لة  ال ع  مبل  العمليق  لة  االستثمق  ومبل  العمليق    الةمي }  بهق المستفق 

 واجبدددق  الفالحيددد  العمليدددق  إنجدددق  ةيفيددد  مثددد  الددد ع  قدددواني  علددد  وتحتدددو  الددد ع  مقددد    - 0

 . الفال  ال  اإل ا       م  وإ شق ا 

 :  الثالثة المرحلة

 ملفددق  إعدد ا    يدد  عدد  العمليددق  تخلدديص فيهددق يددت  حيددث التلخدديص بم حلدد  الم حلدد  هدد   تسددم   
  دد   مدد  ممضدد  شدد ف  وتصدد ي  المنجدد   لألشددغق  نهقئيدد  اسددتال  ومحقضدد  فددواتي  مدد  تتةددو 
 حقلدد  فدد  تةددو  والتدد  الم قبقدد    وشددهق    العمليددق  إنجددق  يثبدد  البل يدد  عليدد  ومصددق   الفددال 
 وفدد  االشددجق    والنخيدد  للفقسددئ  بقلنسددب  الصددحي  والشددهق ا    والتجهيدد ا  البالسددتيةي  البيددو 
 المنجدد   التعليمددق   عدد  مبلدد  تحمدد  وثيقدد } االشددغق  نهقيدد  شددهق   إعدد ا  يددت  الج يدد  التدد عي  ب نددقمج

 بعدد  االشددغق  نهقيدد  شددهق   فيدد  تقدد   ةقندد  الدد  {  BNDA} مثدد  ولدديس المشدد و  بةدد  إلمددق  بعدد { 

 غلدد  شددهق   وإعدد ا  الفالحدد  مدد ي   دد   مدد  إمضددق هق يددت   لددك بعدد   إنجق هددق يددت  عمليدد  ةدد 
 . وإمضق هق المش و 

 الج ئدد  والغلدد  الةلدد  الغلدد  المشدد و  لغلدد  نددوعي  ويوجدد  المشدد و  غلدد  يددت  ال  يقدد  وبهدد    
 يةددو  ةددأ  عليهددق  عدد  أخدد  الفددال   قلددب التدد  العمليددق  ةدد  إنجددق  عدد   حقلدد  فدد  يةددو  والدد  
 يأخدد  وال العمليدد  هدد   إلغددق  يددت  وهنددق ينجدد   لدد  ولةندد  مددقئ  حددو  إنجددق  أجدد  مدد   عدد   لددب
 . فعال ينج هق ل  ألن  عليهق ال ع  الفال 

 : اإليجاري اإلئتمان ثانيا

 :  االيجاري اإلئتمان وخصائص تعريف -أ

  بيعدد  فدد  جددوه   تغييدد  أ خدد  القدد و  مدد  النددو  فهدد ا الح يثدد  التمويدد  صددي  مدد  يعتبدد 
 . ( 8) المقت ض  والمؤسس  المق ض  المؤسس  بي  التمويلي  العالق 

 المؤسسددق  لق ددق  تمددويل  ةبدد ي  وأهميتدد  الج ائدد  فدد  التددأجي   التمويدد  وآفددق  واقددع   حسددقن  و قيدد  خددون   ابدد .(8)
 الج ائددد    الع بيددد  الددد و  فددد  والةبيددد   الصدددغي   المؤسسدددق  تأهيددد  مت لبدددق  الددد ول  الملتقددد    والمتوسددد   الصدددغي  

 360 ص0226 أف ي  82/81 
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 او منقولدددد  موجددددو ا  علدددد  المتخصصدددد  المقليدددد  المؤسسددددق  او البنددددوك تحصدددد  بحيددددث      
 مق يددد  اسدددتثمق ا  أ  عينيددد  أصدددو  بتقددد ي  تقدددو  فهددد    أخددد   لمؤسسددد  لتأجي هدددق عقدددق ا 
 .(8) نق ي  أصو  منح  ب   للمقت  

 بإمةقنيقتددد  شددد ائهق يسدددت يع ال معددد ا  مددد  يسدددتفي  ا  المسدددتأج  يسدددت ع التعقمددد  وبهددد ا    
   عليدد  المتفدد  بددقلثم  األصدد  يملددك أ  للسمسددتأج  يمةدد  سددنوا  خمددس الدد  ثددالث فبعدد  المحدد و  

 (0). ل  المقنح  المؤسس  ال  األص  إعق   او األص  استئجق  بإستم ا  أو

 تمويددد  علددد  تحصددد  ا  عقليددد  بمخدددق   تتصددد  التددد  الشددد ةق  علددد  سددده  القددد   وهددد ا   
 (3). األخ   الق و  عل  بقإلعتمق  علي  الحصو  يصعب

 . اإليجاري االئتمان وعيوب م ايا أ-1

 :اإلجاري اإلئتمان م ايا أ-0

 : الم ايق ه   م  ون ة  نشأت  ح اث  م  ال غ  عل  م ايق ع   حق  التموي  م  النو  ه ا إ 

 (1) :للمستأجر بالنسبة/1

   األصددد  لقيمددد  الةقمددد  التمويددد  وتقددد ي  تملةهدددق  و  اإلنتدددق  وسدددقئ  علددد  الحيدددق 
 . المستأج 

  مقل  إ هق  أ   و  واإلهتالك واإلحال  التج ي  مشةل  ح . 
  ال ات  التموي  مصق   عج  خقص  وبصف  األموا   ؤوس ن  مواجه . 
 الفقئ   ةأسعق  االقت ا  م  المت تب  األعبق  تجنب  . 
   التةنولوجي  الت و ا  مسقي . 

 (,) :للؤجر بالنسبة/0

  العقق   ال ه  م  أفض  ضمقنق األص  ملةي  تمث . 
  السيول  تسيي  مقيسه  ه ا التموي  ف  ومالئم  م ون . 
  مج ي  بعوائ  األموا  اإلستثمق  مجق  توفي . 

 

 

 

 

 .822 ص8 0228    مص  الع بي  الني   مجموع  نقو  ب و  التموي    الخيض   احم  محس .(8) 

 ال ابددع العلمدد   المؤتم المصدد ف  العمدد  لتغييدد  ةإسددت اتيجي  االيجددق    يدد  التمويدد  عدد  وآخدد و   مصدد ف  بقلمقدد  .(0)

 , ص,86/23/022/,8   الج ائ  العول  تح يق  مواجه  ف  األعمق  إست اتيجي : واالب ا  ال يق  

 .02, ص  مص 0222  الجقمعي  ال ا    المقلي  واإل ا   التموي  اسقسيق    حنف  الغفق  عب . (3)

 .1,, ص8002   مص  المعق    منشق  التموي  مصق   مجق  ف  الح يث الفة   اب اهي  مي .(1)

   الع بيدد  الدد و  فدد  والمتوسدد   الصددغي   المؤسسددق  لتمويدد  ةددأ ا  االيجددق   االئتمددق   غ بدد  ومحمدد  م  يدد  عقشددو .(,)
 شددل   جقمعدد  0226 اف يدد 81 82  الع بيدد  الدد و  فدد  والمتوسدد   الصددغي   المؤسسددق  تأهيدد  مت لبددق  الدد ول  الملتقدد 

 . 160 ص  الج ائ 
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 (8) : القومي لإلقتصاد بالنسبة/3

 القددوم  النددقتج ب يدد  المسددتأج   اآلال  منتجددق  ف يددق   االقتصددق ي  التنميدد  عجلدد   فددع   
  . ت بيقهق وتسهي  التنمي  ب امج  فع مي   ول 

   يتحملدد  التدد  التةلفدد  مددقيخف  وهدد ا المختلفدد  التمويدد  مصددق   بددي  المنقفسدد   يددق 
 . المش و 

 (0):  اإليجاري اإلئتمان عيوب اا

  عق   مص ف  ق   بتةلف  مقق ن  بقإليجق  الق   تةلف  ا تفق . 
 اإليجددق  اقسددق   فددع مواصددل  علدد  مجبدد  فإندد  نهقيتدد  قبدد  العقدد  فسددخ المسددتأج  قدد   إ ا 

 . استأج   مقت  إستعمقل  ع   م  ال غ  عل 
  ل  وإستخ ام  بقألص  انتفقع  م   خال  اةتسبهق الت  المح  شه   فق ا . 
  بينهمق الن ا  مجق  يفت  ممق ضيق  بصف  المتعقق ي  التأجي   التموي  عق  ي ب . 

 :  بالج ائر االيجاري القر  على الحصول ملف ااا

 بتقدد ي    % 32 بنسددب  ال ولدد   دد   مدد  المدد ع  التمويدد  هدد ا مدد  االسددتفق   الفددال  يسددت يع   

 الموافقدد  وعندد    الفددال  ا   فيهددق توجدد  التدد  للواليدد  الفالحيدد  المصددقل  م ي يدد  الدد  ال لددب ملدد 
 أمددق   االيجددق   القدد   يمنحدد  الدد   BADR ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  بنددك الدد  إ سددقل  يددت  عليدد 

 (3):   ف  تتمث  المل  لمةونق  بقلنسب 

   اصلي  شهق . 
   إققم  شهق . 
  عليهق مصق   التع ي  ب قق  م  نسخ  . 
  فال  ب قق . 
  االستغال  خصقئص يب   عق . 
  الفالحي  العقئ ا  تب ي . 
 الض و ي  الموافقق  جميع . 
   تق ي   مخ . 

 : الرفيق القر  ثالثا

 : منهق إج ا ا  ع   الفالح  و ا   إتخ   ال يف  والتج ي  الفالح  اإلقتصق  تج ي  إ ق  ف 

 . موسم  ق   وهو : الرفيق

 

 

– الت بيقيددد – التشددد يعي – اقتصدددق ي – المحقسدددبي    المقليددد  وم اخلددد  التمدددويل  التدددأجي  الع يددد   عبددد  سدددمي  محمددد (.8)

 2 ص0228 8   الفني  بي و  االشعق   م بع  الت بيقي 

 360ص  الج ائ  ف  األجي   التموي  وآفق  واقع   حسقن  و قي  خون   اب (.0)

 - بسة   وةقل –{   BADR}   ال يفي  والتنمي  الفالح  بنك.(3)
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 . ال يفي  والتنمي  الفالح  و ا   بهق تتةف  الفوائ  أل  منع م  الفوائ  نسب : خصوصياته

 ال  يقدد  بددنفس آخدد  قدد   فدد  الحدد  فلدد    واحدد   سددن  فدد  القدد   تسدد ي  المسددتفي  اسددت ق  وإ ا
 . السقبق 

 : المستفيدون هم من

  الفالح  التوجيع ققنو  حسب الفالحي  المستثم ا . 
  وجمعيق  مجموعق   تعقونيق  جمقعي  أو ف  ي  بصف    والموالي  الفالحي  . 
  الفالحي  الخ مق  وح ا . 
  أو الواسدددع اإلسدددتهالك  ا  الفالحيددد  المدددوا  ضدددب  ب ندددقمج ا دددق  فددد  المخ ندددو 

  SYRPALAK بدد مقيسم 

  ال في  ه ا يغ يهق الت  المجقال  مقه : 
  االسدددم    الشدددتال   البددد و : الفالحيددد  المسدددتثم ا  نشدددق  فددد  التددد  المدددوا  إقتندددق 

 .  المبي ا 
  البي  ي  واأل وي  المقشي  ش ب مع ا   { األصنق  جميع} األنعق  أغ ي  إقتنق . 
  إ ق  ف  للتخ ي  موا  ش ا SYRPALAK 

  الفالحي  المستثم ا  ق  ا  تقوي . 
  { للميق  االقتصق ي  ال    إستعمق    الميق  حش  } السق  أن م  تحسي 
  بقإليجق  البيع صيغ  إ ق  ف  الفالح  العتق  إقتنق  
  المسددتثم ا  مسددتو  علدد  تخدد ي    الحيوانددق  ت بيدد  لمنشدد   اإلعتبددق  وإعددق   بنددق 

 { multichappelle} اإلنفق  المتع    البيو  ووضع وبنق    الفالحي 

 . است عي  ا  البنةي  المؤسسق  لمسقع   مستع   تبق  الفالحي  والمصقل 

 الب نددقمج إ ددق  فدد  والدد ع  للمقدد و  BADR ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  بنددك مددن  مددع ت امنددق    

  يقددو FNRDA والتنميدد  للضددب  الددو ن  للصددن و  وبقلتبعيدد    وال يفيدد  ال  اعيدد  للتنميدد  الددو ن 

 :8 ةقلتقل  وه  العق ي  نشق قت  إ ق  ف  أخ   ق و  بمن  البنك

  المباشرة القرو : 

 :  ال  وتصن  نق ا تق   ق و  وه 

 تمويدد } الفالحدد  الموسدد  لتمويدد  اسقسددق موجهدد  وهدد { : موساامية} األجاال قصاايرة قاارو  -1

 الموسددد  انتهدددق  بعددد  مبقشددد   سددد ا هق ويدددت   .....{  الجقفددد  البقدددو    الفواةددد    الخضددد    اعددد 
 المحقصددي   و   ي جع الدد  التسدد ي  أجدد  أ  حيددث   شدده ا 81و شدده ي  مددقبي  مدد تهق وتتدد او 

 حيددوان  بإنتددق  االمدد  يتعلدد  عندد مق االسددتثمق ا  نضددج مدد   والدد  نبددقت  بإنتددق  األمدد  يتعلدد  عندد مق
 شه ي  هو التس ي  أج  فإ  مثال ال واج  ت بي  حقل  فف   

 تعلدد  إ ا % 12 بنسددب  اإلجمقليدد  التةددقلي  تمويدد  فدد  ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  بنددك يسددقه  وقدد    

 هدد ا علدد  ويفدد   النبددقت  اإلنتددق  حقلدد  فدد  %822 المسددقهم  تةددو  حيددث الدد واج  بت بيدد  األمدد 

  دد   مدد  الم عمدد  للنشددق ق  بقلنسددب  % 1:  بدددد يقدد   تفضدديل  فقئدد   معدد   القدد و  مدد  النددو 

  الفق   تتحم  الت  ه  والخ ين  ال ول 
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 الحصددددق  آال    ةددددقلج ا ا } العتددددق  لشدددد ا  أسقسددددق وتمددددن  : األجاااال متوسااااطة قاااارو  -0 

 نسددبتهق وتصدد    البنددك  دد   مدد  االجمقليدد  تةقليفهددق وتمددو   ...{  الدد  س آال     المضددخق 
 واألبقددق    واألغنددق  الدد واج  ت بيدد  لتمويدد  ةدد لك القدد و  مدد  النددو  هدد ا ويوجدد  % 22 الدد 

 عليهددق ويفدد     سددنوا  , الدد  سددنتي  بددي  مددق القدد   هدد ا مدد   وتتدد او    اإلنجددقب لغدد  

 . ال ول      م  الم عم  للنشق ق  بقلنسب  % 6 يبل  تفضيل  فقئ   مع  

 مدد  أةثدد  الدد  تمتدد  وقدد  سددنوا 2 و سددنوا  , مددقبي  مدد تهق وتتدد او  : االجاال طويلااة قاارو  -3

 وأشددغق    اآلبددق  وحفدد  اال اضدد  استصددال  علميددق  لتمويدد   وتوجدد {  مددثال سددنوا  82}  لددك

 يقدد   فقئدد   بسددع  % 66 الدد  تصدد  بنسددب  البنددك  دد   مدد  تةقليفهددق وتمددو    السدد و  وبنددق  الدد  

 إعددق   الدد  البنددك يضدد   الحددقال  بعدد  وفدد %, ب ال ولدد   دد   مدد  الم عمدد  لألنشدد   بقلنسددب 

 خدددال  مددد  و لدددك المحددد   األجددد  فددد  التسددد ي  عددد  المقتددد   عجددد  حقلددد  فددد  القددد   هيةلددد 
 اندد  اال   الفقئدد   معدد   وتخفددي  االجدد   ةتم يدد    حقوقدد  السددتفق  البنددك يتخدد هق التدد  االجدد ا ا 

 . الخسق   م  نسب  يتحم  الحقل  ه   ف 

 : مباشرة غير المقرو 

 بقإلمضددق  قدد و  وتسددم  ضددمقنق  عدد  عبددق   هدد  بدد    نقدد ا تقدد   ال قدد و  وهدد       
CREDIT PAR SIGNATURE    عدد  عبددق   وهدد    بقإلمضددق  التعهدد  بإسدد  أةثدد  وتعدد 

 او ةفددقال  شددة  علدد  الغيدد  مددع تعددقمله  عندد  لمدد يونيته  ضددمقنق ل بقئندد  البنددك يقدد مهق تعهدد ا 
 علدد  التعهدد ا  هدد   تقدد ي  ويددت    الدد فع علدد  قددق   غيدد  ال بددو  يةددو  عندد مق احتيددق   ضددمق 
 . ال ائني  لصقل  توقيعق  شة 

 فيهددق يحدد   حيددث   اإل ا   لصددقل  البنددك يقدد مهق التدد  التوقيعددق  مدد  نددو  وهدد  : الكفاااال  -1

 (8) : منهق ونج  ققنوني  الةلف  لتةو    الم     المةفو  الشخص  المبل 

 مبقشدد   الغيدد  الضدد ائب  فددع لتأجيدد  الضدد ائب إ ا   لصددقل  وتع دد  : الضااريبية الكفالااة -8/1

 يؤجدد  حيددث   المضددقف  القيمدد  علدد  الضدد يب  ندد ة  الضدد ائب بددي  فمدد    العميدد  علدد  المسددتحق 
 العمليدد   وتددت  العميدد  ولصددقل  الضدد ائب إل ا   بقدد   البنددك مدد  بضددمق  الشددهو  لددبع   فعهددق

 إ ا   لصدددقل  التدددأخي  فوائددد  العميددد  فيتحمددد  OBLIGATIOMINES الةفولددد  السدددن ا  بإسدددتعمق 

 . البنك لصقل  وعمول  الض ائب

 مدد  ةميددق  يسددتو   الدد   العميدد  لضددمق  الجم ةيدد  لددإل ا   وتع دد : الجمركياااة الكفالاااة -1/0

 بتغ يدد  يةفلهددق تجددق   بنددك وجددو  الجمددق ك ا ا   مندد  فت لددب   الجمددق ك حقددو  وتحمدد  السددلع
 االسددتي ا  وثددقئ  بعدد  غيددقب عندد  أو الجم ةيدد  الحقددو  لدد فع سددوا  معددي  تعهدد  ضددمق  او التدد ا 
 . غقلبق مقيح ث وهو الحقو  تلك  فع ف  التأخي  ةق  إ ا خقص  النق  سن  او

 حددي { الفددال }  ال بددو  لصددقل  البنددك يق مدد  الدد   البنةدد  الضددمق  هددو: اإلحتياااطي الموضااوع -0

 األو ا  تقبدد  ال سددقبق  محليدد  تجق يدد  عمليددق  فدد  مدد ي  فبصددفت    تجق يدد  او ا  عليدد  يسددحب
 عمليدد  تسدده   وعليدد  لدد  الممددو  البنددك  دد   مدد  احتيددق   بضددمق  اال عليدد  المسددحوب  التجق يدد 
         .المضمون  األو ا  خص 

 

 

 8032801،ص سابق مرجع،( 0222-1222) الجزائر في الفالحي للقطاع البنكي التمويل ، سمينة بن دالل (8)
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 :الدراسة إحصائيا  نتائ :  الثالث المطلب 

 فدد  ال  اعدد  الق ددق  تمويدد  علدد  اال شددق ي  البدد امج اثدد    اسدد  لغدد   اسددتبيق  تصددمي  تدد     
 مدد  الواليدد  فدد  متبقيندد  بلدد يق  علدد  االسددتبيق  تو يددع تدد  اندد  االعتبددق  بعددي  اخدد  مددع بسددة   واليدد 
 مسددتو  علدد  فالحيدد  ب يددق   تتميدد  لةونهددق إختيق هددق تدد  ولقدد    وخصقئصدد  االنتددق   بيعدد  نقحيدد 

 تددد  التددد  اإلمةقنيدددق  مختلددد  وةددد لك المسدددتغل  ال  اعيددد  اال اضددد  نسدددب  نقحيددد  مددد  الج ائددد 
 . إققمتنق مق  انهق عل  نقهيك   سقب  مبحث ف  توضيحهق

 لتمقثدد  ن دد ا  الج ائدد  فدد  اخدد   واليددق  علدد  تعميمدد  يمةدد  الواليدد  هدد   علدد  ومددقين ب     
 . ج ئيقت  بمختل  ال  اع  الق ق  بهق يتمي  الت  ال  و 

 التمويدد  فعقليدد  تعيدد  التدد  االسددبقب اهدد  مع فدد  الدد  االولدد  بقل  جدد  االسددتبيق  هدد ا ويهدد     
 البدد امج ت بيدد  عدد   هددو اهمهددق احدد  ا   بددقفت ا  الح يثدد  الفالحيدد  البدد امج  دد  فدد  ال  اعدد 
 : اآلتي  للتسقؤال  وفقق محقو  إنتقق  ت  ل لك   ال  اع  مي ا  ف  اال شق ي 

 ؟ بسة   والي  ف  للفالحي  واالقتصق ي  االجتمقعي  الخصقئص مقه  -8

 ؟ فيهق ال  اع  العقق  استغال   بيع  مقه  -0

 ؟ والمستعمل  المتقح  التموي  انوا  مقه  -3

 ؟ التموي  عمليق  نجق  عل  األ شق  ب امج أث  مقهو -1

 : الدراسة مجتمع: أوال

 ,2  وعددد  ه  البلددد يق  مختلددد  مددد  بسدددة   بواليددد  الفالحدددي  مددد  ال  اسددد  مجتمدددع يتةدددو       
 : أهمهق ألسبقب منهق 12 استثنق  ت  التصفي  وبع    فالحق

   االستبيق  نفس ف  المعلومق  بع  ت قب  وع   تعق . 
 عددد  اإلجقبددد  الفالحدددي   فددد  بسدددبب   الموضدددو  تخددد   ضددد و ي  معلومدددق  تقدددص 

 . االسئل 

 . للتحلي  االستبيق  ف  الموجو   المعلومق  بقق  م  استفق تنق م  يمنع ل  ه ا لة 

 : االستبيان أقسام :ثانيا

 : اقسق  ثالث ال  االستبيق  تقسي  ت  ال  اس  أه ا  تحقي  أج  م 

 . شخصي  بيقنق  عل  يحتو  : األول القسم

 خاللهمدددق مددد  نوضددد  محدددو ي  فددد  موضدددح  البحدددث متغيددد ا  علددد  يحتدددو  : الثااااني القسااام
 ال ئيسددي  الواجبددق  أحدد  هددو ال  اعدد  اال شددق  أ  بإعتبددق  و لددك اإل شددق ي  والتدد  يبق  الدد و ا 
 التقبعدد  األجهدد   خددال  مدد  تنفيدد هق يددت  والتدد  ال  اعدد  الق ددق  ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  لددو ا  
 وعددد  مددد    ثددد  ال  اعددد  بقلشدددأ  الم تب ددد  والم سسدددق  اال شدددق  م اةددد  وخقصددد  للدددو  ا 
 الموجددو   االسددئل  خددال  مدد  ال  اعدد  اال شددق  خدد مق  مدد  واسددتفق ته  البدد امج بهدد   الفالحددي 

 { . v16 ال  v1} م  والمح    القس  ه ا ف 
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 والدد ع  القدد و  بددي  الج ائدد  فدد  الفالحدد  مصددق   تتنددو  حيددث بقلتمويدد  يهددت  : الثالااث القساام
 .ال ات  التموي  وة لك الفالح 

 الدد  الم  وعدد  المسددقح  سددب  تنددققش محددقو  ثددالث خددال  مدد  التمويدد  فعقليدد  توضددي  وحقولنددق    
 بقلنسددب  جيدد ا يعتبدد  % 2,  مدد  أةثدد  اسددتغال  أ  بددإفت ا    اإلجمقليدد  ال  اعيدد  المسددقح 

 . االنتقجي  للعملي 

 اال   اسددتغال  وعدد   االنتددق  موسددمي  تحدد   الم  عدد  فدد  السددقئ  المنتددو  نوعيدد  أ  ةمددق    
 لتةقليفدد  االنتددق  إيدد ا ا  تغ يدد  مدد   فدد  الن دد  الدد  إ قفدد     الفددال  مصددقل  يخدد   بمددق ال  اعيدد 
 . التموي  الستغال  مؤش ا

 نتددقئج الدد  الفددال  وصددو  علدد  جيدد ا مؤشدد ا تسددويق  و  يقدد  المنتددو  ونوعيدد   بيعدد  وتعتبدد    
 المنتددو  وا  ا   وسددي  الدد  اللجددو   و  مبقشدد   السددو  فدد  المنتددو  تو يددع الدد  تددؤ   إيجقبيدد 
ع   س  ي ع  ف  نف ش   الم   ب و.  مبق لك وي ضحق   سئل  خال  مو ل v 82  م  0} اال   02  ا

v}. 

 خددال  مدد  اآلتدد  النمددو   اقتدد ا  تدد  فقدد  ال  اسدد  لهدد   عددق  تصددو  الدد  التوصددي  تدد  وبدد لك    
 ا خددق  تدد  ةمددق   مسددتقل  عوامدد   بقعتبق هددق الفالحدد  التمويدد  فعقليدد  علدد  المددؤث   العوامدد  تح يدد 
 .  المققبل  وة لك التج يب  االستبيق  خال  م  استنتقجهق ت  مع ل  عوام 

 02: الشكل رقم

 برام  االرشاد الفالحي :
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 : وثباتها االداة صدق: اثالث

 وإجددد ا  بمالح دددقته  األخددد  وتددد    محةمدددي  علددد  ع ضدددهق تددد  ال  اسددد  ا ا  صددد   إلختبدددق    
  المقت ح  التع يال 

  اخدد   مدد   ال  اسدد  اجدد ا  تدد  لددو فيمددق النتددقئج نفددس علدد  للحصددو  ال  اسدد  أ ا  ثبددق  وإلختبددق    
 منددق   علدد  االسددتبيقنق   تو يددع تدد    االولدد  لل  اسدد  مشددقبه   دد و  وفدد  األ ا  نفددس بإسددتخ ا 
   Crombach’s Alpha)الفددق ة ونبددق  معقمدد  علدد  وتحصددلنق بسددة   واليدد  فدد  مختلفدد    اعيدد 

 فددد  العلمدد  البحددث الغدد ا  وموثوقدد   مقبولدد    جدد  علدد  مقيدد   وهدد ا 22211 قيمدد  فةقندد 

  % 62 المقبول  النسب  م  اعل  ةونهق ال  اس  مجق 

 لمع فدد  بي سددو  ا تبددق  معقمدد  اسددتخ ا  علدد  الت ةيدد  تدد  ال  اسدد  هدد   نتددقئج وإلسددتخ ا    
 . التقبع والمتغي  المستقل  المتغي ا  بي  العالق  وقو  اتجق 

 :  الدراسة مجتمع خصائص وصف: رابعا

   الفددال  عمدد :  حيددث ال  اسدد  مجتمددع ألفدد ا  الخصددقئص أهدد  العنصدد  هدد ا خددال  مدد  نعدد     
 منهددق المسددتفق  التمويدد  ألنددوا  وفقددق تصددنيفه  الدد  إ قفدد    فيهددق للعمدد  تف غدد    لددأل   ملةيتدد 
 اندد  او   BADR ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  بنددك  دد   مدد  بنةيدد  قدد و  أو   فالحدد   عدد  سددوا 

 . ال ات  التموي  عل  يعتم 

 . المجق  م  ال  اس  مجتمع اف ا  جميع ةو  و لك الجنس متغي  استثنق  ت  ةمق

 : المعمرية الفئة متغيرا  على العينة افراد تو يع -1

 مدد  % 6020 حددوال  ا   ال  اسدد  فدد  اسددتخ امهق تدد  التدد  االحصددقئيق   خددال  مدد   يالحدد    

 2, و 36} مدددقبي  %  8821 و  { سدددن  ,3 و 81} بدددي  اعمدددق ه  تت ةددد  ال  اسددد  مجتمدددع افددد ا 
 وهددد ا   %  0,22 ب اف ا هدددق عددد   فيقددد  {  سدددن  ,6 و 8,} مدددقبي  االخيددد   الفئددد  امدددق  {  سدددن 

 . الفالحي  ل   الخب   م  نو  توف  ال  يشي 

 : العلمي المستوى متغير على الدراسة عينة تو يع -0

 أةبدد  يشددةلو  الجقمعيدد  الشددهق ا  حملدد  ا  الم  وسدد  االسددتبيقنق  مجمددو  خددال  مدد  يالحدد     

 االفددد ا  مددد  % 0020 ب مقق نددد  %  1020 فددد  تمثلددد  والتددد  ال  اسددد  مجتمدددع افددد ا  مددد  نسدددب 

 بددي  فتبددقي  % 8123 الجقمعيدد   و  الشددهق ا  حملدد  يشددة  بينمددق   فقدد  ويةتبددو  يقدد  و  الدد ي 

 افدد ا  إجمددقل  مدد  %  02 نسددبته  فتتدد او  لالميددي  بقلنسددب  امددق   والثددقنو  االسقسدد  المسددتو 

 .  ال  اس  متجمع

 ق ددق  فدد  الجقمعيدد  الشددهق ا  وأصددحقب المتعلمددي  إلسددتثمق  التدد  يج  بقلتحسددي   لددك ويفسدد   
 . ال  اع 

 : المستخدم التمويل طرق حسب الدراسة عينة تو يع -3

 فددد  للعمددد  ةليدددق متفددد غي  الفالحدددي  مددد  % 1,22 ا  الم  وسددد  العينددد  خدددال  مددد  يالحددد     

 ألنشددد   ممق سدددته  يعنددد  ممدددق   ج ئيدددق النشدددق  يمق سدددو  فهددد  البققيددد  %123, أمدددق   الم  عددد 

 .  ات  ةتموي  ال  اع  نشق ه  ت ع  أخ  
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 :  المستخدم التمويل طرق حسب الدراسة عينة تو يع -4

 العيندد  مدد  %2228 فنجدد    التمويدد  مدد  انددوا  ثددالث تبددقي  الم  وسدد  العيندد  خددال  مدد  لنددق يتضدد 

 مدددنه  % 3821و   ال يفيددد  والتنميددد  الفالحددد  بندددك  ددد   مددد  قددد   مددد  اسدددتفق و الم  وسددد 

 . االنوا  ة  م  أحيقنق الفال  يستفي  وق  الفالح  ال ع  م  إستفق وا

 . معق و ع    اع  ق   عل  الحصو  بسهول   لك ويفس 

 : النتائ  عر  خامسا:

 أثدد  لقيددقس الم لوبدد  البيقنددق  وجمددع   بسددة   واليدد  فالحدد  مدد  عيندد  علدد  القيددقس أ ا  تو يددع بعدد 

 المعقلجددد  وإجددد ا  spss ب ندددقمج البيقندددق  تف يددد  تددد    الفالحددد  التمويددد  فعقليددد  اال شدددق  بددد امج

 فقدد ا  جميددع علدد  ال  اسدد  عيندد  إجقبدد  لتةدد ا ا  المئويدد  النسددب بإسددتخ ا    المنقسددب  االحصددقئي 
 التمويدد  فعقليدد  فدد  الفدد و  عدد  للةشدد    أ نددق  الجدد و  فدد  والموضددح  المسددتخ م  القيددقس ا ا 
 . ال  اس  لمتغي ا  تبعق

 تحقيدد  فدد  تددأثي ا العوامدد  أةثدد  لمع فدد  والمتعدد   الج ئدد  اال تبددق  معددقمال  حسددقب تدد   لددك وبعدد 
 النتددقئج الدد  ال  اسدد  توصددل  وبدد لك   ال ولدد   دد   مدد  الم بقدد  الفالحيدد  البدد امج إ ددق   فدد   لددك
 : التقلي 
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 32: الجدول رقم

 الم ارع أصحاب ردود حول إستبيان

 ال نع  البحث متغيرا  حول بيانا  

 اإلرشادية والتدريبا  الدورا :  أوال

 38212 61262 بمنتوجك تتعل  إ شق ي   و ا  تحض  28

 62222 12222 أخ   منتجق  ع  إ شق ي   و ا  تحض  20

 62222 12222 اال شق ي  الت  يبق  ب اي  قب  وإشعق ا  إعالنق  هنقك ه  23

 88212 11262 للم  ع  الفالح  الم ش   ا ك 21

 22222 82222 الم بق  اال شق  ب امج ف  الحقلي  المشقه ا  تفض  ,2

 اإلرشادي الوعي:  ثانيا

 ال يفيدد  والتنميدد  الفالحدد  و ا   أصصدد  ت  بمددق علدد  علدد  أندد  26
 . الفالح  الق ق  وت وي  بتن ي  تتعل  منشو ا 

,8212 11262 

 82282 10202  ال  اع  ف  تحتقجهق الت  الميق  ةمي  بمع   عل  عل  أن  22

 10202 2282,  إعت الهق و  ج  السق  ف  المستعمل  الميق   بيع  تعل  21

 1,222 1232,  فيهق الملوح  ونسب  الت ب  ب بيع  عل  عل  ان  20

 0,222 21232   ائمق المنقسب  أوققتهق ف  االسم   إستخ ا  م  تتمة  82

  دد   مدد  الفالحيدد  الخدد مق  مسددتو  فدد  تحسدد  بوجددو  تشددع  88
  المتق م  بقل و  مقق ن  ال ول 

2,222 01232 

 1232, 1,222  الفالحي  مصقل  خ م  ال  يؤ   بةث   اآلبق  حف  ا  تعتق  80

 و يددق   منتجقتددك نوعيدد  تحسددي  علدد  الفالحدد  اال شددق  يسددقع ك 83
  ةميتهق

1,222 81232 

 1020 2282,  أخصقئيي  عن   و يق ال  اع  عتق ك بصيقن  تقو  81

 6,2,2 31232  فالحي  وتعقونيق  جمعيق  ال  تنتم  ,8

 علدد  اإل ددال   و  ال  اعيدد  بقلمحقصددي  اال   ب  اعدد  تقددو  86
  السو  حقج 

00202 22282 

 ال راعي االنتا : ثالثا
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 المصدر : من اعداد الباحث                   

 ا  يعةدددس ممدددق   فقددد  ال  اعيددد  محقصددديله  تهددد  التددد  اال شدددق ي  بدددقلب امج الفالحدددو  يهدددت  -8

   اال   نفدددس فددد  لل  اعددد  صدددقلح  أخددد   منتوجدددق  فددد  اال   السدددتغال  يت لدددع ال الفدددال 
  لددك ي جددع ا  ويمةدد .  متنوعدد  وغيدد  نم يدد   منتجددقته  الفالحددي  مدد  % 821,  لددك أثددب وقدد 

 صددحت  عدد  أجددقب مددق و لددك اال شددق ي  التدد  يبق  ب ايدد  قبدد  ةقفيدد  وإشددعق ا  اعالنددق  وجددو  لعدد  
 . ال  اس  عين  أف ا  م  % 62

 بمختلدد  الم  وسدد  العيندد  أفدد ا  مع فدد  بسددبب م تفعددق فنجدد   اإل شددق   للددوع  بقلنسددب  امددق   
    وعيددق الجيدد  االسددتيعقب مدد  مةددنه  الدد   التعلددي  مسددتواه  بسددبب و لددك   ال  اعيدد  التقنيددق 
 العمليدددق  نتدددقئج لةقنددد  االنشددد   لهددد   تعقونيددد  جمعيدددق  بتفعيددد  مددد عمق االمددد  ةدددق  لدددو و بمدددق
 .جمعيق  ال  ينتمو  الم  وس  العين  م  فق  %  3123 أ  يالح  إ    إيجقبي  أةث  ال  اعي 

  لددك وت ددقب    الم  وسدد  العيندد  افدد ا  مدد  %  123, عندد  %  2, الم  وعدد  المسددقح  تفددو  -0

 . تةقليفهق تغ   منتجقته  اي ا ا  بأ  ص حوا ال ي  العين  اف ا  نسب  نفس مع

 المسدددقح  إجمدددقل  مددد %2,تحضددد  الم  وعددد  المسدددقح  تفدددو  82

    ال  اعي 
,1232 1,222 

 8212, 11262  التنويع وع   بقلنم ي  منتوجك يتمي  81

 1,222 1232, تةقليفهق لتغ ي  منتجقتك إي ا ا  تةف  80

 المالية االمكانيا :  رابعا

 62222 12222  البنك غي  م  لإلقت ا  تلجأ 02

 فدد  االن ددال  مدد  المنتددو  مدد  السددنوي  الحصدديل  عقئدد ا  تمةنددك 08
 . ج ي   انتقجي  مشق يع

32282 60202 

 6,222 31232  إستأجق هق م  ب ال فالح  وعتق  آال  ش ا  يمةنك 00

 المنتو  تسويق: امسخا

 1232, 1,222  بس ع  لل فيليق  ع ض  03

 10262 28212  مقبول  نضج   ج  01

 32282 60202  بوسي  المنتو  تبيع ,0

 1,222 1232,  الم  ع  ف  منتوجك يبق  06

 1232, 32282  ال  ع  ف  المنتو  تخ ي  ال  ت    02
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 صدددق  ا  علددد  يددد   ممدددق   البندددك غيددد  مددد  لإلقتددد ا  يلجدددؤ  مدددنه  % 12 أ  حدددي  ففددد    

 الم  عدد  صددقحب بتدد خ  وإنمددق ال ولدد   عدد  أو البنددك قدد و  مدد  فقدد  يددأت  ال الم  عدد  إيدد ا ا 
 .أخ   جهق  م  بإقت ا 

 أ  نجدد  وال بيعيدد  المنقخيدد  العوامدد  تددأثي  فبقسددتثنق  وصددفقت  المنتددو  نوعيدد  نقحيدد  مدد  أمددق    

 بوسددي  المنتددو  يبيعددو  وأغلددبه    والحشدد ا  لل فيليددق  ع ضدد  تةدد  لدد  منتجددقته     % 123,

 األثدد  مددقيعةس وهددو جيدد   نوعيدد   و المنتددو  ا  يعندد  و لددك ايضددق     الم  عدد  فدد  يبددق  ةمددق
 . المنتهج  التموي  ل    اإليجقب 

 : المستقلة والمتغيرا  التابع المتغير بين االرتباط معامل تحديد:ساساد

 المسدددتفق  االمدددوا  لحجددد  وفقدددق تةدددو  التمويددد  فعقليددد  ا  ال يفيددد  االوسدددق  فددد  االعتقدددق  يسدددو   
 تثبدد  و  اسددتنق  لددك عةددس الواقددع لةدد    ال  اعيدد  اال اضدد                     بمسددقح  مقق ندد 
 العمليدد  م احدد  جميددع فدد  ال  اعدد    التمويدد  فعقليدد  علدد  اال شددق  أثدد  جليددق ي هدد  حيددث    لددك

 : مقيل  وج نق عليهق المتحص  المع يق  عل  واستنق ا  حيث االنتقجي 

 إ قفدد    2228  اللدد  مسددتو  عندد  22,06 ال  اعدد  والتمويدد  اال شددق  بددي  اال تبددق  معقمدد    

  لددك وي هدد  اال شددق  بعمليددق  الفالحددي  وعدد  هددو هدد   اال تبددق  عالقدد    علدد  مددؤث  أةبدد  أ  الدد 
 .2228  الل  مستو  عن  226,1ب يق   إ تبق  معقم  خال  م 

 .   ق  بشت  التموي  وفعقلي  الفالح  اال شق  بي  و ي   عالق  هنقك أ  يؤة  ممق   

  ال راعي االستغالل دخل على الضريبة:  الرابع المطلب

 { المثمرة ،االشجار المحمية ،البيو  ،الحبوب النخيل} دخل على الضريبة:  األول الفرع

 تسددم  ال بيعيددي  االشددخقص  خدد  علدد  وحيدد   سددنوي  ضدد يب  تؤسددس أندد  علدد  الب ايدد  فدد  تنددو     
 حيددث بقلضدد يب  للةلدد  اإلجمددقل  الصددقف  الدد خ  علدد  الضدد يب  هدد   وتفدد     " الدد خ  ضدد يب "

 : التقلي  الصقفي  الم اخي  مجمو  م  االخي   ه   تتةو 

 . والح في  والتجق ي  الصنقعي  اال بق  -
 . المبني  وغي  المبني  الملةيق  االيجق  م  المحقق  اإلي ا ا  -
 . المنقول  األموا   ؤوس عقئ ا  -
 . المبني  غي  او المبني  العقق ا  بمققب  التنق   ع  المت تب  القيم  فوائ  -
 :  يل  فيمق الي  مقستن    وه ا الم ا   عقئ ا  -

 : الفالحية االيرادا : أوال

   المواشددد  وت بيددد  الفالحيددد  االنشددد   مددد  المحققددد  االيددد ا ا    الفالحيددد  االيددد ا ا  تعتبددد     
   المحددق    النخدد    الدد واج  ت بيدد  انشدد   عدد  النقتجدد  اال بددق  الفالحيدد  االيدد ا ا  ةدد لك وتشددة 

 نعتبددد  ا  يمةددد  انددد  غيددد  اال   بدددق    اخددد  السددد ا يب فددد  الف  يدددق  واسدددتغال  واال اندددب
 :  ا ا اال فالحي  اي ا ا  واال انب ال واج  ت بي  انش  

 . م  ع  ف  م ا       م  ممق س  ةقن  -
 . صنقعيق  قبعق التةتس  ةقن  -
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 82 ولمدد   الجقفدد  والبقددو  الحبددوب   اعدد  عدد  النقتجدد  االيدد ا ا  الدد خ  ضدد يب  مدد  وتعفدد     
 فددد  الممق سددد  الحيواندددق  ت بيددد  وانشددد   الفالحيددد  االنشددد   عددد  النقتجددد  االيددد ا ا  سدددنوا 
 بدد ئهق وتددق يخ منحهددق تددق يخ مدد  ابتدد ا  و لددك الجبليدد  المنددق   وفدد  حدد يثق المستصددلح  اال اضدد 
 .8 النشق 

 : كالتالي الفالحية اإليرادا  تحدد -

 يأخدد  الدد   الصددقف  هددو الدد خ   ضدد يب  أسددقس إلقدد ا  اعتمددق   الواجددب الفالحدد  الدد خ  إ  أ/
 . الحسقبق  ف  المقلي  التةقلي 

 علدد  وبنددق  االسددتنتق    يدد  عدد  ج افيددق تح يدد ا للخصدد  الققبلدد  االسددتغال  تةددقلي  مبلدد  تحدد   ب/
 بلددد يق  مجموعددد  او البل يددد  او الوالئيددد  الوحددد   حسدددب أو قددد  اتهق حسدددب المن قددد  تصدددني 
 . بقلمقلي  المةل  الو ي  م  ق ا  بمقتض 

 فدد  المحققدد  لاليدد ا ا  بقلنسددب  سددن  ةدد  مدد  مددق س مدد  الفددقت  قبدد  القدد ا  هدد ا اعدد ا  يجددب جااا /
 .  السقبق  السن 

 الفالحيددد  بإي ا اتددد  خقصدددق تصددد يحق يةتدددب أ  للمواشددد  م بددد  أو مددد ا   ةددد  علددد  يتعدددي  د/
 . سن  ة  م  أف ي  م  الفقت  قب  م  عت  وجو  لمةق  مبقش   الض ائب مفتش ال  وي سل 

 . المحص  النخي  وع   الم  وعق  نو  حسب الم  وع  المسقح  -
 . األ انب    ال واج  المقع    البق  الغن  الفصقئ  حسب ال ؤوس ع   -
 . النح  خاليق ع   -
  الخ.... البح  وبل  المحق  ت بي  نشق  م  المحقق  الةميق  -

 : الفالحي النشاط نطاق في المحققة القيمة فوائ :  ثانيا

 العقددق ا  عدد  بمققبدد  التنددق   عدد  النقتجدد  القيمدد  فددوائ  تعتبدد  الدد خ  ضدد يب  أسددقس إلقدد ا     
 خددق   يتنددق لو  الدد ي  االشددخقص قبدد  مدد  فعددال المحققدد  القيمدد  فددوائ  المبنيدد  غيدد  أو المبنيدد 
 العقق يددد  الحقدددو  عددد  وةددد ا مبنيددد  غيددد  عقدددق ا  مددد  أجددد ا  او عقدددق ا  عددد  المهنددد  النشدددق 
 : بي  االيجقب  الفق   م  للض يب  الخقضع القيم  فقئ  ويتةو  االمالك به   الم تب  

 . الملك ع  التنق   سع  -
 . المتنق       م  إنشقئ  قيم  او الملك ش ا  سع  -

 او المنتوجددق  مبيعددق  إجبق يددق فيدد  يقيدد  سددج  بمسددك فددال  ةدد  علدد  يلدد   أندد  العلدد  مددع    
 الصددن  نفددس مدد  هدد  التدد  المنتوجددق  مدد  بقلحصدد  او بقلوحدد   قيمتهددق تتجددقو  التدد  المحقصددي 

 .  2222,ب بقلمحصو  أو

 يصدد    لددب أ  عندد  الضدد ائب مفتشددي   ئدديس قبدد  مدد  والموقددع المدد ق  السددج  يقدد   ا  ويجددب   
 . الجبقئي  اإل ا   ع 

 : مايلي من الفالح ملف ويتكون

 . الفال  ب قق  نسخ  -
 . بقلوجو  تص ي  -
 . الو ني  التع ي  ب قق  ع  نسخ  -
 . االصلي  الميال  شهق   -
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 .مؤقت  فال  شهق   -
 (8){. فالح  عق } للفال  ملةي  عق  -

 علدد  الضدد يب  تجميدد  علدد  الققئمدد  الجبقئيدد  والسيقسدد  التج بدد  وح اثدد  الم اجددع لضددع  ن دد ا    
 بسددي  جدد   نقدد   ا  اال يسددعنق ال ولدد ا المجددق  بهدد ا مع فدد  سددقب  يوجدد  ال ال  اعدد  االسددتغال 
 عالقدد  لهددق ج  يدد  تغييدد ا  حدد وث عندد  القق مدد  لل  اسددق  المجددق  ونفددت  الموضددو  عدد  ةفةدد  
 . المجق  به ا

 {الصافي الدخل حساب} تطبيقي مثال:  الثاني الفرع   

 ويعلدد  الفالحدد  بنشددق   الفددال  يصدد   أ  بعدد  تقددو  المفتشددي  فددإ  الفالحيدد  الجبقيدد  يخددص فيمددق -
 فددد  بهدددق يقدددو  التددد  والمواشددد  والم  وعدددق  االشدددجق  ومسدددقحق  اندددوا  عددد  تصددد يح  فددد 

 الدد  ال جددو  خددال  مدد  مندد  والتأةدد  التصدد ي  هدد ا بم اقبدد  المفتشددي  تقددو  التدد  الفالحيدد  مسددتثم ت 
 الصدددقف   خلددد  بحسدددقب يقومدددو  ثددد  الم جعيددد  واألسدددعق  التةدددقلي  يضددد  الددد   التن دددي  قدددقنو 
  :التقل  المثق  ن    العملي  ه   ولتوضي 

 منتددو  حيددث ال مددق   محصددو  تنددتج   بالسددتيةي  بيددو  1 الفالحيدد  مسددتثم ت  فدد  فددال  لدد  *

 ,0 ب يقدد   ال مددق   مدد  الواحدد  الةيلددوغ ا  سددع  ومتوسدد    قن ددق  2, ب يقدد   الواحدد  البيدد 
 .   ,88318 ه  الواح  البي  تةلف  ا  وةمق     

 لهدد   االجمددقل  المتوسدد  والمدد  و   اس 822ب يقدد   االغنددق  مدد  عدد   ايضددق الفددال  ويملددك هدد ا

 فبلغدددد  االجمقليدددد  التةددددقلي  امددددق      822222 ب وصددددوفهق    122222ب يقدددد   االغنددددق 

266222  . 

 : الفال  له ا الصقف  ال خ  حسقب : المطلوب

 : الحااااااااااااال

 : الطماطم لمنتو  الصافي الدخل-/1

  ة 22,= قن ق  2, ل ينق

 ,0{*22,*1=} االي ا 

         =02222*0, 

        =,22222   

  التةقلي  اجمقل  – اي ا ا =  لل مق   الصقف  ال خ 

 {1*,888318}-222222,=  الصقف  ال خ  ومن 

                       =11212    

 

 

  بسة   الض ائب مفتشي  (8)
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 : االغنام من الصافي الدخل -/0

 82222+122222= االي ا 

         =182222   

 266222-182222= الصقف  ال خ 

                 =11222     

 مددد  الصدددقف   خلددد +  ال مدددق   مددد  الصدددقف   خلددد =  للفدددال  اإلجمدددقل  الصدددقف  الددد خ  وعليددد 
 . األغنق 

                                            =11212+11222 

     11212= االجمقل  الصقف  ال خ 

  ينددق  ألدد  سددتي  يفددو   خلدد  الفددال  هدد ا ةددق  إ ا تدد   الصددقف  الفددال  لدد خ  المفتشددي  تح يدد  وبعدد 
 السدددل  جددد و  حسدددب الضددد يب  بددد فع يل مددد  ال فهددد ا منهدددق أقددد  ةدددق  وإ  بقلضددد يب  مةلددد  فهدددو

 . الض يب 
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 : الخامس الفصل خالصة

 الفالحدد  الدد ع  صددن و  مدد  ةثيدد ا اسددتفق   بسددة   من قدد  أ  نسددتنتج سددب  مددق خددال  مدد     
: بينهددق  مدد ال  اعددق  مدد  متعدد    أنددوا  فدد  ق لالسددتثم يؤهالنهددق ومنددق  ت بدد   ا  نهددقوأ خقصدد 
 .الخ... األعال  الحبوب  فواة   خض   النخي     اع 

 فأصددبح  و واجدد   مواشدد  مدد  الحيددوان  إنتقجهددق بت ددوي  لتقددو  وضددعيتهق شددجعتهق وةدد لك    
 أ  نجدد   ك إلدد  إضددقف  الددو ن   اإلنتددق  ثلددث تق يبددق تمددو  إ  فهدد  جيدد   منتجددق   ا  الواليدد  هدد  
 إلدد  التوجيدد  إلدد  الشددبقب فئدد  خقصدد  البسددة    للمجتمددع  عمددق  % أعدد للفالحددي  الممنددو  الدد ع 

 الفالحددد  االسدددتثمق  أل  نتيجددد  وهددد ا األخددد   الق قعدددق   و  الق دددق  هددد ا فددد  االسدددتثمق  هددد ا
 .لل ب  م  ا مش وعق

 قدد  األخيدد   هدد   أ  يعندد  ال هدد ا بسددة   واليدد  بهددق ت خدد  التدد  الهقئلدد  اإلمةقنيددق  مدد  بددقل غ  إ    
 :بينهق م  أسبقب ع   إل  نتيج  وه ا الع اقي  ة  م  تخلص 

 الجهدددق   ددد   مددد  القددد و  مدددن  إجددد ا ا  وا  خقصددد  الفالحددد  التمويددد  فددد  ضدددع    
 .ال يفي  والتنمي  الفالح  وبنك الفالح   للتعقو  الجهو  الصن و  ف  والمتمثل  المختص 

 .الفالح  العتق  نقص إل  إضقف  للفالحي   الال م  واألسم   الب و  أسعق  ا تفق 

 والميددق  الت بدد  بتحليدد  المختصدد  الجهددق  لددبع  الفالحددي  يدد فعهق التدد  البقهضدد  المصددق ي    
 .الفالح  مشوا ه  ف  السي  م  وامتنقعه  الفالحي  ت اجع إل  ستؤ   األسبقب ه   ة  مثال

 

 



 

 

 :ســـادسال الفصل

 للتحاسب مقترح طارإ

 االستغالل دخل على الضریبي

 الزراعي
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 : تمهيد

 خصلل    ملل  يحتويلل  لملل  وذللل  والدراسلل  البحلل  فلل  مهملل  مجلل ا الزراعلل  القطلل   يمثلل       
 صللور  تسطلل  التلل  والدراسلل  البحلل  مجلل ا افضلل  ولسلل  ااقتصلل د عللل   بيللر بشلل   تللكس  
 المتسلقلل  المجلل ا  فلل  دوللل  أي فلل  عمليتلل  مللد  او الزراعلل  القطلل   كجلل   مللد  علل  واضللح 
 الزراعلل  ااقتصلل د وهللو ااقتصلل د عللل  فللرو  احللد يمثلهلل  والتلل  القطلل   لهللذا ااقتصلل دي ب لج كلل 

 مشلل    بلل  القطلل   هللذا ادار  ومشلل    الزراعيلل  والسوا للد الت لل لي  حسلل ب   يتسللد  عللل  فهللو
 القطلل   هللذا فلل  للضللرا   كتطللر  يجسلكلل  ملل  وهللذا  ااكتلل   وعمليلل  والمح سللب  واادار  التسللوي 

 لسللدالته  الضللريبي  الللك   اغللل  فلل  الصللدار  م  كلل  تحتلل  ااجملل ل  الللدخ  عللل  الضللرا   ا  ذللل 
 عليهلل  ااعتملل د فلل  تللدفسه  خصلل    ملل  الللدو  فيهلل  وجللد  لملل  ، الت ليفيلل  المقللدر  مراعلل   فلل 
 ا  اللل  الدراسلل  بكلل  وتكهتلل  ، ومتجللدد سلله  ، الحصلليل  غزيللر ملل ل   مللورد كفق تهلل  تمويلل  فلل 

 فلل  السداللل  ااعتبلل را  تقتضللي  امللر الجزا للر فلل  الزراعلل  ااسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  فللر 
 عللد  ا  توضلل  ا  بسللد خ صلل  المجتملل  افللراد جميلل  بللي  الللدخ  عللل  الضللرا   اعبلل   توزيلل 
 الوقلل  فلل  ق  ملل  تسللد  للل  القطلل   هللذا لتشللجي  عق كيلل  بللد  اسللب   للضللريب  الللدخ  هللذا اخضلل  
 : الت لي  المب ح  ف  الزراع  القط   خ   م  له  كتطر  م جسلك  هذا  الح ضر

  الزراع  ااستل   دخ  عل  الضريب  تطبي  متطلب  :  ااو  المبح 

 دخللل  علللل  المقترحللل  الضلللريب  وعللل   لتحديلللد الضلللريب  التح سللل  مقومللل  :  الثللل ك  المبحللل 
  الزراع  ااستل  

  الزراع  ااستل   دخ  عل  المقترح  الضريب  فر  م  المتوقس  اآلث ر:  الث ل  المبح 
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 . الجزائر في الزراعي اإلستغالل على الضريبة تطبيق متطلبات:  األول المبحث

 واإلقتصلل دي  الم ليلل  أهللدافه  تحقيلل  فلل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  لكجلل   يتسللي     
 علللل  التر يلللز دو  صللل لح  ضلللريب  أليللل  األس سلللي  السك صلللر فيهللل  تراعللل   أ  اإلجتم عيللل  و

   : إليه  المش ر السك صر الت ل  الرس  ويوض  فحس  بسضه  عل  أو  مكه  واحد عكصر

 82: رقم شكلال

  الضريبة فرض متطلبات  

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على التنظيم القائم

 لطبيسلل  واضللح  تحديللدا تسللتلز  بصللدده  كحلل  التلل  الضللريب  أ  الشلل   هللذا ملل  ويتضلل       
 طبيسلل  و للذل  األدا  ملل  التس ملل  فلل  وحقللوقه  الممللولي  واجبلل   وتوضللي  التكفيذيلل  اادا  عملل 
 : يل  فيم  هذه تفصي  بي كي  سيأت   م  ، المستهد  التشري 

 :التنفيذية االداة عمل طبيعة:   االول المطلب

 :الت لي  األمور ب لدراس  البح  يتك و  التكفيذي  اادا  عم  طبيس  وحو    

 ؟ الممولي  حصر مش ل  عل  التلل  يت   ي  -
 يزاوللل  الللذي الكشلل ط طبيسلل  عللل  الضللريب  قلل كو  ومراقبلل  تكفيللذ بهلل  يكلل ط التلل  المصلللح  -

 . الزراع  اإلستل   دخ   تش   المتخذ  حصرالمكشآ  أ  م ح   م  الممو 
 . الزراعي  اوالجمسي   ب لبكو  المصلح  هذه ع ق  -
 . الضريب  تحصي  ف  يتب  الذي األسلو  -
 . الضريب  اإلقرار -

 : الس بق  السك صر لطبس  الب ح  يسر  يل  وفيم 
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 :  الممولين حصر مشكلة بخصوص: األول الفرع

 الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  علللل  الضلللريب  مملللول  جميللل  هكللل  بللل لممولي  الب حللل  يقصلللد      
 أو أشللخ   شللر    القلل كوك  الشلل    لل   أيلل  و للذل )الحيللواك  واإلكتلل   الكبلل ت  اإلكتلل  (بشللقي 

 يم رسللو  الللذي  الممللولي  حصللر فلل  هكلل  المشلل ل  ول لل  حصللره  فلل  صللسوب  اتوجللد أمللوا 
 للتسللر  السمليلل  الصللسوب   بسلل  ت هللر وهلل  سللري  او فرديلل  ببصللور  الزراعلل  اإلسللتل  

 إحتملل   إللل  ب إلضلل ف  ، الصلللير  المسلل ح   فلل  خ صلل  ، الزراعيلل  لللضر  فسلل  المسللتل  عللل 
 الب حلل  أ  إا الضللريب  دفلل  ملل  للتهللر  الواحللد  األسللر  أفللراد بللي  المسللتلل  المسلل ح   تجز لل 
 إتبللل   طريللل  عللل  إليللل  الوصلللو  يم للل  الضلللريب  لهلللذه الخ ضلللسي  المملللولي  حصلللر أ  يلللر 

 فلل  المسللجل  المسلل ح   أ  وهلل  القطلل   بهللذا خ صلل  مشلل ل  لوجللود ، اإلجللرا ا  ملل  مجموعلل 
 أحيلل   وفلل  ، الزراعيلل  الجمسيلل   فلل  المثبتلل  للمسلل ح   مط بقلل  ليسلل  بأسللم   السقلل ري الشللهر
 ب لجمسيلل  مثبتلل  غيللر إبتدا يلل  بسقللود أو عقللود بللدو  أشللخ   مستلل بواسللط  مسلل ح   توجللد قليللل 

 : م يل  إتب   الضريب  هذه تطبي  وقب  " الب ح  رأي ف  " يتسي  ذل  وعل .  الزراعي 

 حسلل  بحصللره  يسللم  بملل  الزراعيلل  األراضلل  لجميلل  السيكلل  السللج  تطبيلل  فلل  اإلسللرا  -أ
 . ألخر شخ  م  إكتق له  ث  وم  ، الفسلي  والمس ح   األحوا 

 مللل  صللور  المشللتري يقلللد  أ  بسللد إا األر  حيلل ز  كقلل  الزراعيللل  الجمسيلل   قبللو  عللد  - 
 . السق ري ب لشهر المسج  السقد

 أ  الم للل  أ لل   سللوا  الزراعيلل  لللضر  المسللتل  علل  بلل إلب   الزراعيلل  األر  م للل  إلللزا  - ج
 . الضريب  عبئ تحم  ع  مسؤوا أصب  وإا ، عيك  مستأجر أ  كقدي بإيج ر المستأجر

 وإزالللل  ، الزراعيللل  الجمسيللل   و والمسللل ح  السقللل ري الشلللهر سلللج   بلللي  مق ركللل   إجلللرا  -د
 ومسللتل  م للل  علل  جهلل   لل  فلل  موحللد  بي كيلل  ذا  سللج   بوجللود يسللم  بملل  بيكهملل  اإلخت فلل  

 . اإلستل   وطبيس  الزراعي  األر 

 علل لزراع  القطلل  شللهده  التلل  للتطللورا  وفقلل  الزراعيلل  لللضر  اإليجريلل  القيملل  تقللدير إعلل د  -ه
 . (1) الزراعي  األطي   عل  الضريب  لتحديد واقسي  أس س  إلتخ ذه  تمهيدا

 

 

 

 

 

 

  

 

 واقسلل  أسلل   عللل  الزراعيلل  لللضر  اإليج ريلل  القيملل  تقللدير أعلل د  حيلل  اإلجللرا  بهللذا 1891 علل   وأوا لل  1891 أواخرعلل   فلل  الدوللل  بللدأ (1) 

  الضريب  تقديرتكفيذي  تسيد ، اإلجرا  بهذا تبدأالدول /1898 ع   أو  م  إعتب را الت لم   إكته  فتر  بسد يسم لتقديرا  أ  عل 
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 المملللولي  تقسلللي  الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  عللل  الضلللريب  وتحصلللي  ربلللط ألغلللرا  يم لل  -و
 : ر يسيي  قسمي  ال  الزراع  ب استل   المشتللي 

 تقسللي  ذللل  يتبلل  أ  عللل , الحيللواك  ااكتلل   لممللول  واآلخللر الكبلل ت  ااكتلل   لممللول  أحللدهم     
 عللل  الكبللل ت  ااكتللل   بمملللول  خ صللل  األولللل  مجموعللل   ثللل   إلللل  الكبللل ت  ااكتللل   مملللول 

 . التقليدي  المح صي 

 الكتلل   بممللول  خ صلل  والث لثلل  والمشلل ت  الخضللر ملل  الكبلل ت  ااكتلل   بممللول  خ صلل  والث كيلل    
 .الف  ه  م  الكب ت 

 اللل  تقسلليمه  يللت  التقليديلل  ب لمح صللي  الخ صلل  األوللل  للمجموعلل  فب لكسللب  المثلل   سللبي  وعللل   
 : الت لي  الف   

 82: رقمشكل ال

  المساحة حسب المستغلين

 

 

 

 

 القائم التنظيم على بناء الباحث إعداد من:  المصدر

 

 ملل  لللذل  لملل  المللد  علل  وبسللده  قربهلل  ومللد  األر  خصللوب  درجلل  إخللت   مراعلل   ملل     
  الدخ  عل  تأثير

 : مجموع   ث   إل  الم شي  إكت   ممول  مجموع  تقسي  يم    م .  ف   ل   الك تج  

 الم شي  إكت   بممول  خ ص  األول  -
  الدواج  إكت   بممول  خ ص  الث كي  -
  األسم   إكت   بممول  خ ص  الث لث  -

 ، الضللريب  ربللط عكللد الواحللد الممللو  ح لل  فلل  القصللر أواده و وزوجتلل  الشللخ  إعتبلل ر ملل   
 .  الزراع  للسم  وتفر  سك  19 عمره م تج وز إذا مستق   ممو  الشخ  بمس مل  ويسم 

 

 

 

 اللللرؤو  علللدد سلللتأخذ الحيلللواك  اإلكتللل   مجموعللل  ، الزراعللل  اإلسلللتل   فللل  الر يسللل  للس مللل  طبقللل  المملللولي  مجموعللل   تقسلللي  يلللت *
 .به  المس  وكو  السم ي  المزرع  ومس ح  الداجك ، لإلكت   ب لكسب  اإلكت   ودور  اللير ومس ح  للم شي  ب لكسب 

 

-أ -فئة    

 تشمل المستغلين

لمساحات تزيد عن  

 ثالثةهكارات.

-ب -فئة    

ات تشمل المستغلين لمساح

من  هكتار إلى أقل من 

 ثالثة هكتارات.

-ج -فئة    

ات تشمل المستغلين لمساح

 تقل عن هكتار.
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 السلل ب  البكللد فلل  الممللولي  مح سللب  الزراعيلل  لللضر  السللكوي الس  للد متوسللط تقللدير بسللد يم لل  -ز
 :الكحوالت ل  عل 

 :  اآلت  يت  الكب ت  اإلكت   ممول  لمجموع  ب لكسب  فمث 

 أ  إعتبلل ر عللل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  للضللريب  الخضللو  ملل  )ح( الف لل  ممللول  إعفلل    

 بممللول  لهلل  مسلل وا  ذللل  وفلل  الواحللد لله تلل ر السللك  فلل  د  100111 علل  ايزيللد المتوسللط هللذا

 .األخر  الكوعي  الضرا  

 دفلل تر لللديه  تللوافر  متلل  الفسللل  األسلل   عللل  مح سللبته  فتللت  ) ( الف لل  لممللول  ب لكسللب  أملل   

 . ال  في  اإلثب   بأدل  مدعم  إقرار  وقدموا ،مكت م  وسج  

 بأحللد مسلل ملته  فلليم   بمسللتكدا  مقيللد  إقللرارا  يقللدموا وللل  مكت ملل  دفلل تر ايمسلل و  وملل     
 : الت ليي  األسلوبي 

 03: رقم الشكل

  الجزافي الضريبي االقرار

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 بسكرة الضرائب مديرية: المصدر                               

 

 

 

05101%05 % %

   فر  ضريب  بكسب  مسيك  عل

م   ص ف  اإليراد المحدد طبق  للقي

 اإليج ري  الكقدي  السكوي  .

 عل  ا  يتحدد ص ف  اإليراد

 ب لمس دل  الت لي  :

كسب  الت  لي  ب –إجم ل  اإليراد 111

حس  طبيس  األر  حي  مسيك    

 إجم ل  اإليراد= أربس  أمث  

 القيم  اإليج ري  السكوي 

 

 

 

 ربط ضريب  عل  اإلس   الح م 

 سكوا  م  إتخ ذ سك  األس    ل   0   

 ممو  حس  طبيس  كش ط 

  وتحديد اإليراد الفسل  ف  سك  األس 

مجردا م  أي  تقلب   موسمي  أوع رض  

 سوا  فيم  يتسل  ب لكفق  )1( و اإليرادا 
 

الثانياألسلوب  األسلوب األول  



183 
 

 خلل   فلل   سللكوي اقللرار تقللدي  أسلل   عللل  فسليلل  مح سللبته  فتللت ) أ( الف لل  للمللول  ب لكسللب  أملل       

 وتلللربط الزراعيللل  الجمسيللل  مللل  عليللل  وموقسللل  ، الزراعيللل  السلللك  اكتهللل   أشلللهرالت لي  الث ثللل 
 .  بسيط  توصي  شر   أو فردا المستل      اذا الشخ  عل  الضريب 

 ااسللتل   ملل  أرب حهلل  عللل  الشللر   ب سلل  الضللريب  فتللربط األمللوا  لشللر    ب لكسللب  أملل       
 .  الزراع 

 مللل   الف للل لهذه  الفسلللل  األسللل   تطبيللل   يفيللل  البللل   اهن مللل  الثللل ك  الفصللل  فللل  ويوضللل     
 .الممولي 

 :   م يل  مس ملت  يم   ه ت را     

  0111= ) 0×0×051× %01 (- ) 0× 051×0 (=  اإليراد ص ف      

  2,85= ) 811- 0111 (× % 05= ) يسو  متزو  ( المستحق  الضريب      

 اإليللراد صلل ف  أسلل   عللل  الفسللل  األسلل   عللل  0115 علل   علل  الممللو  مح سللب  تللت  ذللل  مثلل  *

    السك صر إستبس د م  الفسل 

:  الت ليللل  الث ثللل  لضعلللوا  0115  عللل   بوعللل   السمللل  يسلللتمر ثللل  المسلللتمر  أو المت لللرر  غيلللر   

0111 ، 0111 ، 0119     . 

 دخررل علررى الضررريبة قررانونتنفيذ  مراقبررة بهررا ينرراط الترري المصررلحة بخصرروص:  الثرراني  الفرررع
 .                                        الزراعي االستغالل

 يم للل ,  اللللدخ  علللل  للضلللرا   القللل    القللل كو  عللل  مسلللتق  المسلللتهد  التشلللري  صلللدر اذا     
 مس للل  أل  ك لللرا السق ريللل  الضلللرا   مصللللح  الللل تنفيذه  بمراقبللل  يسهلللد أ  اكتق ليللل   مرحلللل 
 . المصلح  ههن لد  متوافر  الزراعي  ب ألراض  المتسلق  والمسلوم   البي ك  

 اللللدخ  عللل  الضللرا   قلل كو  أقسللل   ملل  قسللم  ب عتبلل ره المسلللتهد  التشللري  صللدر اذا أملل     
 سللل  ر عللل  مسلللتقل  ادار بذل   تخلللت  أ  علللل تنفيذه , بمراقبللل  الضلللرا    مصللللح  قيللل   فيجللل 
 ااشلللرا  أ  بمسكللل  السق ريللل  الضلللرا   بمصللللح  فكيللل  ارتب طللل  ومرتبطللل  األخلللر  اادارا 
 .  السق ري  الضرا   مصلح  لد  الفكي  والمت بس  الضرا   لمصلح  ي و  ااداري

 والجمعيرررات برررالبنو  القرررانونتنفيذ  بمراقبرررة تخرررتص التررري المصرررلحة عالقرررة:  لثالرررث الفررررع
  الزراعية

 اذا ألكللل  أهدافللل  لتحقيللل  التشلللري  تطبيللل  متطلبللل   أهللل  هللل  الس قللل هذه  بلللأ  القلللو  يم للل      
 الخ ضللسي  الممللولي  مسلل م   علل  دوريلل  مسلوملل   الضللريب هذه  تللدير التلل  الجهلل  لللد  تللوافر 

 ربللط الجهلل  تللل  عللل  ييسللر مملل  المسلل م  هذه  حجلل  عللل  التسللر  أم لل  الجهتللي  هلل تي  ملل  لهلل 
 المح سللب  التك للي  فلل  اإلضلل في  الترتيبلل   بسلل  اسللتحدا ذل   ويتطللل  ، وتحصلليله  الضللريب 
 .الس ق هذه  بتدعي  يسم  بم  الزراعي  والجمسي  البك  م     لد  واإلداري
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 : الضريبة تحصيل أسلوب:  الرابع الفرع

 فلل  حجزهلل  هللو الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  لتحصللي  أسلللو  أفضلل  أ  يللر   
 اهذ إلجللرا  الم  لل  الموعللد علل  السللؤا  يثللور وهكلل ,  البكلل  أو الزراعيلل  الجمسيلل   بمسرفلل  المكبلل 
 القيمللل  صللل ف  صلللر  عكلللد أ  السلللل ؟ أو اإلكتللل   مسلللتلزم   صلللر  عكلللد يلللت  هللل ,الحجلللز
  ؟ الك تج للمحصو  التسويقي 

 بيكملل  للممللو  ب لكسللب  الم  ملل  عكصللر يفتقللد األو  ب اتجلل هخذ األ بللأ  التسلل ؤ  اهذ علل  كجيلل     
 .الك تج للمحصو  التسويقي  القيم  عل  التح س  عكد الضريب  حجز ت  اذا السكصر اهذ يتوفر

 اإليللراد تحقيلل  موعللد ملل  الضللريب  تحصللي  ميسلل د يللت    أ  هللو المقصللود" أ  الللبس  ويللر      
 آد   للريذ الصللدد اهذ وفلل ,  الملل ل  يسللره ح للل  فلل  ب لللدف  القيلل    للممللو  ليتسللك وذل   الفسللل 
 (.للممو  م  م  األ ثر وب لطر  األوق   ف  الضريب  جب ي  يج ) سمي 

 لمواعيللللد دقيقلللل  تحديللللدا الضللللريبي  التشللللريس   تتضللللم  أ  الضللللروري فملللل  ثلللل  وملللل      
 خشللي  الضللريب  لسبللئ تقللب  أ ثللر و الللدف  عللل  قللدر  أ ثللر الممللو  فيلل  ي للو  بحيلل ,التحصللي 
 (1)" اآلدا  فيه  يستطي  الت  ااوق   غير ف  به  طول  م  اذإ أدا ه  م  التهر 

 فللل  الت ليللل  ااعتبللل را خذ أ يم للل  الزراعللل  ااسلللتل   دخللل  علللل  الضلللريب  مجللل   فللل  و    
 :(0)الحسب  

 إكتللل   أو كبللل ت  إكتللل  ) لطبيستللل  وفقللل  الزراعللل  ااسلللتل   دخللل  علللل  الحصلللو  توقيللل  -أ   
 (. حيواك 

 و اامللل   إلللل  الحقيقيللل  الخسللل  ر ترحيللل  بحللل  مللل  المسسلللري  للملللولي  تيسللليرا  تقريلللر -   
 . الزراع  ب إلستل   المرتبط 

 . للممو  المتوفر  الكقدي  السيول  فترا  م  تتمش  فترا  عل  التقسيط مبدأ إتب   -ج  

   الضريبي اإلقرار: الخامس الفرع

 اإلدار  إللل  تقديملل  الزراعلل  المسللتل  عللل  يجلل  الللذي الضللريب  اإلقللرار إلشللتم   ضللم ك        
 اإلقللرار يصللم  أ  يم لل  اكلل  يللر  الضللريب  لللربط ال زملل  البي كلل     فلل  عللل  المختصلل  الضللريبي 
 لللليمض (0)األو  القسللل  ويخصللل  ، اآلخلللر مكهمللل   للل  ي مللل  ر يسللليي  قسلللمي  بحيللل  الضلللريب 
 القسلل  فلل  تللرد للل  التلل  األخللري والت لل لي  اإليللرادا  الثلل ك  والقسلل  ، التس وكيلل  الجمسيلل  بمسرفلل 
 فلل  الللك  ملل  الضللريب  ربللط يتطلبلل  الللذي التوثيلل  و الشللمو  اإلقللرار لهللذا يحقلل  وبملل  األو 

 ملل  يتضللمك  فللي  اإلقللرار بمللض ق ملل  التلل  والجهلل  الممللو  بللي  التضلل مكي  المسللؤولي  عللل  القلل كو 
 . مسلوم   او بي ك  

 الضللريب  هللذه ممللول  بسلل  لللدي ااميلل  مشلل ل  عللل   بيللر حللد إللل  التلللل  الطريقلل  بهللذه ويم لل   
 وا ، األخلللر  الكوعيللل  الضلللرا   مملللول  بسللل  للللد  موجلللود  ااميللل  أ  إلللل  ب إلضللل ف  هللذا ،

 . اإلقرار تقدي  عد  ف  سبب  ت و  الممو  أمي  بأ  التسلي  يسو 

 . 11 – 18   1811 والتس و  التج ر  م تب :  الق هر  ( للضرا   السلمي  األصو  ، غ   أحمد حس  (1) 

   11 ، 11    الس ب  المرج  (2) 

   المح س  مح  يح  أ  يم   المج   هذا ف  البك  او والجمسي  ، الممو  م  إعترا  األص  ف  هو اإلقرار أل  ذل  (3) 

 .  األخري الضرا   لممول  ب لكسب   
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 :    الممولين واجبات   : الثاني المطلب 

 م ثلل  إعلل   يسللبق  أ  يجلل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  قلل كو  لتطبيلل  تيسلليرا     
 الللذي  المللواطكي  ملل  غيللره  وبللي  بيللكه  المسلل وا  تسللتهد  وبأكهلل  بأح  ملل  الممللولي  لتوعيلل 
 . للدول  الس م  األعب   ف  كصيبه  تحم  ف  أخري أكشط  يب شرو 

 وملل  ب إلقرارالضللريب  إرف قهلل  الواجلل  المسللتكدا  و الوثلل    عللل  القلل كو  يللك  أ  ويجلل       
 : أهمه 

 . الزراعي  الحي ز  بط ق  -
 . (1)الزراعي  الجمسي  م  المح سب  سك  خ   وكوعيته  المزروع  ب لمس ح   ش  -
 . الضريب  حس   تح  حجزه م ت  قيم  به  موضح  ضريبي  بط ق  -
  المختص  الجه  م  مستمد  الوث    هذه جمي  ت و  أ  ويج   -

 اإليراداتالضريبة وطبيعة  أسعار: الثالث المطلب

 : المستهدف التشريع طبيعة: االول الفرع 

 : يل  عم  محدد  إج ب   عد  إل  تحت   تس ؤا  عد  المج   هذا ف  تثور

 ؟ الضريب  فر  م  تكشده  الت  األهدا  م ه  -
 ؟ الدخ  لضرا   الق    التشري  بتسدي  ي تف  أ  الضريب  لهذه مستق  تشري  يصدر ه  -
 ؟ الضريبي  السك  حدود ه  فم  ذل  عل  الرأي إستقر وإذا ؟ سكوي  التح س  يت  ه  -
 عللل  الموحللد  الضللريب  ملل  الضللريب  هللذه فللر  بشللأ  يصللدر الللذي التشللري  موقلل  ملل هو -

 ؟ عديد  مرا  عك  أفصح   م  به  األخذ الدول   تزع الذي الدخ 
 ؟ تص عدي  أو كسبي  صور  ف  الضريب  أسس ر تحدد ه  -
 تسفلل  التلل  اإليللرادا  وملل ه  ، تحديللده  و يفيلل  للضللريب  الخ ضللس  اإليللرادا  طبيسلل  ملل ه  -

 الضريب ؟ م 
 تحسلل  الللذي الصلل ف  مبللهلل  لتحديللد اارادا  أجملل ل  ملل  الخصلل  الواجبلل  الت لل لي  ملل ه  -

 ؟ الضريب  علي 

 : م يل  ال  التطر  يج  الس بق  التس ؤا  عل  وللرد

 

 

 

 

 

 

 

   . للضريب  الخ ضس  األر  فيه  تق  الت  للمكطق  ب لكسب *
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  وآثارها الضريبة اهداف:  الثاني الفرع

 إليلل  يللؤدي ا  يم لل  لملل  مسللبق  دراسلل  إجللرا  األمللر يتطللل  الضللريب  أهللدا  بتحديللد يتسللل  فيملل 
 كصللو  ت للو  أ  يجلل  أخللري وبسبلل ر  وحجملل  الزراعلل  اإلكتلل   كوعيلل  عللل  أاثللر ملل  فرضلله 
 بملل  الزراعيلل  األر  مل يلل  ك لل   عللل  التللأثير عواملل  ملل  الضللريب  هللذ  يفللر  الللذي القلل كو 
 زيلل د  طريلل  علل  ورأسللي  المزروعلل  المسلل ح  زيلل د  طريلل  علل  إفقيلل  لهلل  إكت جيلل  أعللل  يحقلل 
 خطلل  ملل  الللذ ر سلل لف  األهللدا  إتفلل   علل  فضلل  هللذا ، الزراعيلل  األر  ملل  الوحللد  إكتلل  
 . (1)للدول  اإلقتص دي  التكمي 

  القائم التشريع من التشريع موقف:  الثالث الفرع

 عللل  للضللرا   القلل    التشللري  ملل  الضللريب  هللذه شللأ  فلل  يصللدر الللذي التشللري  موقلل  وعلل    
 عللل  الضللريب  وعلل   بتحديللد تتسللل  التلل  األح لل   يتكلل و  مسللتق  تشللري  يصللدر أ  فأملل  الللدخ 
 الخلل   وجللوه ملل  تطبيقهلل  يثيللره فيملل  والفصلل  وتحصلليله  ربطهلل  وإجللرا ا  اإلسللتل   دخلل 
 الخ ضللسي  عللل  المفروضلل  اإللتزاملل   و مراقبتهلل  بهلل  يكلل ط التلل  اإلداريلل  والجهلل  الممللولي  بللي 
 تللل  سلل  ر عللل  يشللتم  جديللد بلل   الللدخ  عللل  للضللرا   القلل    التشللري  إللل  يضلل   أ  أملل  ، لهلل 

 اإلسللتل   دخلل  عللل  ضللريب  بفللر  يصللدر الللذي للتشللري  األخيللر  الصللور  ويفضلل  األح لل  
 الدوللل  أخللذ  إذا خ صلل  مصلل دره   فلل  ملل  الللدخ  عللل  الضللرا   بللي  للت  ملل  تحقيقلل  الزراعلل 
 ب لضللريب  الخلل   التشللري  فلل  الصللور  هللذه الدوللل  إتبسلل  وسللوا  ، الموحللد  الضللريب  بك لل  
 ملل  مكلل   فلل  مسللتق  تشللري  إصللدار عللل  رأيهلل  إسللتقر أو الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل 
 .  اآل  م  ل  اإلعداد

 الضريبي التحاسب زمن عن التساؤل:  الرابع الفرع

 يحللدد سللك  أسلل   عللل  يللت  الضللريب  هللذه عللل  التح سلل   لل   إذا عملل  التسلل ؤ  عللل  وردا   
 الكشللل ط مللل   للل  طبيسللل  عللل  تختلللل  الزراعللل  الكشللل ط طبيسللل  فلللل  وكه يتهللل  بلللدايته  المشلللر 
 هللذي  يسلله  حيلل  الصللك ع  الكشلل ط و التجلل ري الكشلل ط ملل   لل  طبيسلل  علل  تختللل  الزراعلل 
 الزراعلل  للكشلل ط ب لكسللب  التحديللد هللذا يتسللذر بيكملل  مكهملل  ل لل  الم ليلل  السللك  تحديللد الكشلل طي 
 الخصللللو  هللللذا وفلللل  ، السلللل   خلللل   زراعتهلللل  يم لللل  التلللل  المح صللللي  كوعيلللل  إلخللللت  
 المل يلل   تجز لل  إملل  صللورتي  إحللدي المل يلل  ك لل   تسللدي  يتخللذ بقوللل  دللل  علل   (0)يسبللرالبس 

 إللل  الصلللير  المل يلل   أوتحويلل  ،  ف  لل  أ ثللر بطريقلل  وإسللتل له  صلللير  مل يلل   إللل  ال بيللر 
 .الهد  كف  لتحقي   بير  مل ي  

 

 

 

 

  010   ، ذ ره سب  مرج  ، دويدار محمد:  راج  (1)     

 ، السموميللل  المسللل ر  وزار : القللل هر  ( ، الزراعللل  اللللدف تر إمسللل   ، وأخلللرو  ال لللري  عبلللد السزيلللز عبلللد محملللد (0)     

1805  100 . 
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 وهلل  التقويميلل  السللك  علل  تختللل  فصللو  أو مواسلل  ثلل   إللل  الزراعيلل  السللك  تكقسلل  "        

 مللل  يلللزر  مللل  و للل  الشلللتوي ب لموسللل  الزراعيللل  السلللك  وتيلللدأ الربيسللل  و الصللليف  و الشلللتوي
 الللذي والموسلل  ،..... ، الشللتوي  ب لمحصللوا  يسللم  كللوفمبر أو أ تللوبر ملل  إبتللدا  المحصللوا 

 ، الصللي  أشللهر طللوا  بلل ألر  تم لل  التلل  الللل   تللزر  وفيلل  الصلليف  الموسلل  هللو ذللل  يللل 
 فهللو األخيللر الموسلل  أملل  ،.....، سللك   لل  ملل  أ تللوبر فلل  ويكتهلل  فبرايللر ملل  الموسلل  هللذا ويبتللد 
 .  " وأغسط  يوليو شهري ف  المحصوا  تزر  وفي  الربيس 

 : أك  (1)البس  ويري 

 لجميلل  ب لكسللب  واحللد أسلل   عللل  الم ليلل  السللك  تحللدد أ  ايم لل  الزراعيلل  المكشللآ  فلل  "        

 إعتب رهللل  فللل  الزراعيللل  ف لمكشلللآ .  مكهللل   للل  فللل  الكشللل ط إلخلللت   وذلللل  الزراعيللل  المكشلللآ 
 :هم  السك الزراعي  تحديد عكد ه مي  عكصري 

 المزرعلل  كشلل ط فيهلل  يقلل  فتللر  فلل  الزراعيلل  السللك  كه يلل  إختيلل ر هللو األو  السكصللر 
 . مم   حد أق  إل 

  ميلل  فيلل  ت للو  الللذي الوقلل  فلل  الزراعيلل  السللك  كه يلل  إختيلل ر هللو الثلل ك  السكصللر  
 .مم    حد أق  بلل  قد المح صي 

 فلل  علل د  الم ليلل  سللكته  كه يلل  تحللدد الزراعيلل  والشللر    المكشللأ  أ  الجزا للر فلل  كجللد ولهللذا 
 . سك     م  ديسمبر وآخر  كوفمبر أو  بي  الفتر 

 السللك  ملل  متفقلل  الزراعيلل  السللك  جسلل  الزراعيلل  والشللر    المكشللآ  ملل   ثيللرا وتفضلل  "   
 . " المي دي 

 المملللولي  لجميللل  وكه يتهللل  الم ليللل  السلللك  لبدايللل  مسلللي  تللل ري  تحديلللد ايم للل  فإكللل  ثللل  ومللل     
 سلللكوي  مبلللدأ مللل  تمشلللي  أكللل  إا.  واقسيللل  الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  علللل  للضلللريب  الخ ضلللسي 
 أ  يللر  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  التح سلل  فلل  األخللر  الللدو  تراعيلل  الللذي (0)الضللريب 

 ملل  الللرغ  عللل  لللذل  أس سلل  المي ديلل  السللك  بإتخلل ذ الضللرا   أكللوا   بقيلل  التح سلل  هللذا يللت 
 بلل ق  شللأ  ذللل  فلل  شللأك  المي ديلل  السللكوا  خلل   األكشللط  وتللداخ  الزراعلل  الكشلل ط إسللتمراري 

  األخري الكش ط أكوا 

 

 

 

 

 

 

  لل  جكلل  بسللد الضللريب  وتحصللي  ربللط يللت  أ  ذللل  تطبيلل  ويسكلل  " حصلل ده يللو  حقلل  آتللوا " ال ريملل  األيلل  فلل  ورد*(1)

 .  السكوي  مبدأ ع  الك ر بصر  محصو 

  (1811  المصللري  الج مسلل   دار ، اإلسلل كدري  ( ، الزراعيلل  المح سللب :  الخ صلل  المح سللبي  الك لل   ، ضللي  خيللر  (0) 

  001 ، 009 . 
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  االيرادات وطبيعة  الزراعي االستغالل دخل على الضريبة اسعار:  الرابع المطلب

  الضريبة اسعار:   االول الفرع

 فلل  السداللل  لتحقيلل  ب لشللرا   التصلل عد أسلللو  إتبلل   المفضلل  فملل  الضللريب  أسللس ر وعلل     
 الضللريب  المشللر  فسلل   ملل  وذللل  ، تحمللل  عللل  الممللولي  لقللدرا  وفقلل  الضللريب   السبللئ توزيلل 
 (1)والصللك ع  التجلل ري الللدخ  عللل  الضللريب  لممللول  القلل كو  فلل  التصلل عد فأدخلل  مللر  ألو 

 وملل  الللدخ  حجلل  زاد  لملل   لملل  الضللريب  عبللئ فيزيللد التج يلل  غيللر المهلل  عللل  الضللريب  وممللول 
 ملل  للل  لملل  الج كلل  بهللذا خ صلل  إهتم ملل  تسطلل  بللدأ  الحديثلل  الدراسلل   أ  كللذ ر أ  القللو  ك فللل 
 . الضريب  السبئ تحديد ف  مب شر تأثير

  االيرادات طبيعة:  الثاني الفرع

 الزراعلل  اإلسللتل    لل   فلملل  ، تحديللده  و يفيلل  للضللريب  الخ ضللس  اإليللرادا  طبيسلل  وعلل    
 ح لل  ر وإسللتل   الف  هلل  وحللدا   والبسلل تي  التقليديلل  المح صللي  تتكلل و  مختلفلل  صللورا يأخللذ

 فلل   بيللرا إخت فلل  بيكهلل  فيملل  تختللل  الصللور هللذه تح لل  التلل  األوضلل   و  كلل  والللدواج  الم شللي 
 اإلسللتل   كتلل  ج تجميلل  يللت  أ  عللل  لهلل  الم  ملل  للقواعللد وفقلل  مكهلل   لل  تحديللد ملل  مكلل  
 . " الزراع 

 المختلفلل  صللوره فلل  الزراعلل  اإلسللتل   إيللرادا  تحديللد فلل  األسلللو  هللذا إتفلل   علل  وفضلل   
 إجللرا ا  فلل  ب لسللهول  يتميللز فإكلل  للضللريب  الخ ضلل  الللدخ  تحقيلل  فلل  السداللل   مقتضللي   ملل 
 .الضريب  ربط

 الللزرا  تشللجي  ملل  اللللذا   األملل  م يتطلبلل  فتح مهلل  تقريرهلل  يجللوز التلل  اإلعفلل  ا  علل  وأملل 
 ملل  إكت جهلل  يتللواز  أ  إللل  الضللريب  ملل  إعف  هلل  الدوللل  تللري مسيكلل  محصللوا  زراعلل  عللل 
 . عليه  الطل 

 صلل ف  لتحديللد الزراعلل  لإلسللتل   اإلجم ليلل  األربلل   ملل  الخصلل  الواجبلل  الت لل لي  وعلل  -و 
 أو الح ملل  اإليللراد هللو هلل   المح سللب  أسلل   بللإخت   شللأكه  فلل  األمللر فيختللل  األربلل   هللذه

 . الفسل  اإليراد

 ذللل  إليلل  يللؤدي لملل  ت فيلل  الحصللر بطريلل  الت لل لي  القلل كو  يحللدد أا األخيللر  الح للل  فلل  ويللري
 الت لل لي  تللل  ت للو  أ  عللل  بلل لك  ي تفلل  بلل  ، الضللريبي  واإلدار  الممللولي  بللي  خ فلل   ملل 

 إللل  ب لكسللب  السللر  عليلل  يجللري لملل  وفقلل  مصللدره عللل  المح ف لل  أو اإلراد عللل  للحصللو  ازملل 
 . الزراع  اإلستل   يتخذه  الت  الصور أو الصور 

 

 

 

 

                                                                                             

 % 01 الت ليلل  دكلل ر 1511 عللل  %11 األوللل  11111 الللل عللل  %11 يللل   ملل  ب لشللرا   تصلل عدي  التج ريلل  األربلل   ضللريب  أسللس ر  *
 الت ليلل  دكلل ر0511 الللل عللل  %05، الت ليلل  دكلل ر 0111 الللل عللل  %01 ، الت ليلل  دكلل ر 0511 الللل عللل  %05، الت ليلل  دكلل ر 01111الللل عللل 

 .  ذل  عل  يزيد مم  عل  01% ،
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 دخرررل علرررى الضرررريبةالمقترحة وعررراء لتحديرررد الضرررريبي التحاسرررب مقومرررات: الرررررثاني  المبحرررث
 الزراعي اإلستغالل

 فللل  للمح سلللبي  األس سلللي  المهمللل  الضلللريب  وعللل   تحديلللد بفلللر  الضلللريب  التح سللل  يمثللل    
 تطبيللل  عكلللد والمح سلللبي  المح سلللب  خلللدم   مللل  لإلسلللتف د  المت حللل  والمسللل ح  اللللدخ  ضلللرا  
 ملل  ال ثيللر يفقللده ضللريب  تشللري  أي تكفيللذ فلل  الللدور هللذا إغفلل   أ  واشلل .  الضللرا   قللواكي 
 . سلي  وج  عل  تكفيذه متطلب  

 التطبيقللل   الم ليللل  المح سلللب  أصلللو  سللل د  للللو أكللل  " الشللل   هلللذا فللل  ال تللل   أحلللد ويلللري    

 لقلللل  فللليه  بثقلللته  الشلللر    حسللل ب   مراقبللل  الضلللرا   فللل  المسلللؤولي  وأشلللسر الضلللريبي 

 . (1)" حتم  مك  الخزاك  تفيد مم   بير  بدرج  والخ ف   اإلش  ا 

 وعللل   تحديلللد بفلللر  الضلللريب  للتح سللل  األس سلللي  المقومللل   المبحللل  هلللذا فللل  ويسلللر      
 ومطللل  أس سلل  أمللر والضللرا   المح سللب  بللي  الت  ملل  أل  ذللل  ، مح سللب  مك للور ملل  الضللريب 
 . ضروري

 : بقول  ذل  أهمي  (0)البس  أوض  وقد 

 "Closer integration between  taxation and accounting will undoub – 
tedly be beneficial to the economic community as a whole,and could be 
also predispose governmental policy  making to favour the interests of 
the private  
sector ".                  

 :  م يل  الضريب  وع   تسريف   وم 
  (0)" أدا ه  مصدر ب  المقصود ولي  الضريب  ربط مح  " أك -1

 غيللر أو مب شللر  بطريقلل  أصلل بت  سللوا  الضللريب  تسللتقرعلي  الللذي السكصراإلقتصلل دي " أكلل  -0

 (0)"مب شر 

 .(5)" له  يخض  الذي الموضو  أو الضريب  عليه  تفر  الت  الم د  " أك  -0

 إسللتخدا  طريلل  علل  ( للضللرا   التكفيذيلل  األدا  تقللو  التلل  المبلل ل  يشللم  الضللريب  وعلل   أ  "

 بسبلل ر  أكلل  أي ، عكهلل  الللدف  المسللتحق  الضللريب  بتحديللد ) الضللريب  التشللري  يقللرره السللسرالذي

   .أخر

 

 

  i. 001  ) ت ري  بدو  ، السربي  الكهض  دار:  الق هر  ( اإلإيرادا  ضرا   ، الحروك    م  محمد (1)

  (2)   Adolf  j.H. Enthoven , Accounting And Economic Development Policy . (New York: North     
Holland    Publishing Co,1973) ,P,142 

 . 110   ) 1891 ، الدارالج مسي :  اإلس كدري  ( المق رك  الضريبي  الك   ، عي د عب   عل ( 0) 

 . 00   ) 1895 ، الدارالج مسي :  اإلس كدري  ( الضريبي  الك   ، بر    ص د  ال ري  عبد( 0)

 .  001   )1818 السربي  دارالكهض :  الق هر  ، الث ك  الجز  ( الس م  الم لي  مب د  ، صدق  ع ط ( 5)
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 القلل كو  حللدده  ألوضلل   وفقلل  – مسكويلل  أو  لل   طبيسيلل  – الشللخ  عليلل  يحصلل  الللذي الملل      
 . الق كو  يقرره  الت  اإلعف  ا  و ذل  الت  لي – وجد  إ – مك  مخصوم  الضريب 

 :    اآلتي  ب لمس دل  التسبيرعك  يم   للضريب  يخض  م  أو الضريب  فوع      

 الضرا   ق كو  عليه  والتيك  الشخ  عليه  يحص  الت  المب ل =  الضريب  وع     

  المسمو  اإلعف  ا +  عليه  المكصو  الت  لي  – مسيك  لشروط وفق                      

 . " به  المصر  أو به                      

 مضللمو  إللل  الوصللف  المضللمو  ملل  يخرجلل  بأكلل  الضللريب  لوعلل   األخيللر التسريلل  ويتميللز    
 السك صللر بيلل   يللل  وفيملل  ، إليهلل  والتوصلل  عك صللره تفهلل  وغيللره  المح سللبي  عللل  يسلله   ملل 

  لل  فلل  األس سللي  الفللرو  توضللي  ملل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  لوعلل   األس سللي 
 . األموا  وشر    الطبيسيي  األشخ   بي  مكه  عكصر

 :  يل   م  ر يسيي  عكصري  ف  المبح  هذا اتك و  أ  رأي  وقد    

 . الضريب  لوع   المحدد  السك صر -
 . الضريب  وع   بتحديد المرتبط  المح سبي  الجواك   -

 : الضريبة لوعاء العناصرالمحددة:  األول المطلب

 : للضريبة الخاضعة اإليرادات:  األول الفرع 

 الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  للضللريب  تخضلل  التلل  اإليللرادا  طبيسلل  تحديللد عكللد ي هللر    
 . اإلستل   بهذا المرتبط  الرأسم لي  والخس  ر لضرب   الضريبي  المس مل  تحديد ضرور 

 بيلل  سللسر بللي  الفللر  علل  الك تجلل  األربلل   تللل  الضللي  مسك هلل  م ليلل  الللرأ  ب ألربلل   ويقصللد  
 إللل  الللبس  ويضللي  ، األصللو  لهللذه الدفتريلل  والقيملل  التسللوي  أو للوحللد  المملو لل  األصللو 

 قيملل  فلل  للتليللر كتيجلل  المملو لل  األصللو  قللي  فلل  زيلل د  أي  تشللم  الرأسللم لي  األربلل   أ  ذللل 
 .أوس  مسك  الرأسم لي  األرب   تأخذ وهك  الكقود

  رأسلللللم لي  خسللللل ر  او  سللللل  عليهللللل  يطلللللل  أ  المفضللللل  مللللل  أكللللل  (1)اللللللبس  ويلللللري   

 Capital Gains ، الضلللريب  التشلللري  مللل  تمشلللي  الرأسلللم لي  األربللل   مصلللطل  إسلللتخدم  وقلللد 

 . الح ل 

 

 

 

 

 

 

 110   ، ذ ره سب  مرج  ، غ   أحمد( 1)
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 : يل   م  ر يسي  مداخ  ث ث  وجد  الصدد هذه  وف         

 هللذا وملل  ، للضللريب  تخضلل  أ  الواجلل  اإليللرادا  ضللم  الرأسللم لي  األربلل   ايللدخ  : األو  
  ب  أخذ م  اإلتج ه

 عللل  الثلل ك  البلل   فلل  تبي كهلل  السلل ب  الضللريب  جللداو  شللمو  عللد  ملل  (1) اإلكجليللزي المشللر   
 األخلللر  الضلللريبي  األوعيللل  مللل  الرأسلللم لي  الخسللل  ر خصللل  يلللت  ا و لللذا الرأسلللم لي  األربللل  
 تطبيقلل  أ  المللدخ  هللذا مؤيللد ويللري السراقلل  و األردكلل  التشللريسي  فلل  الحلل   و للذل  ، للممللو 
 :  الت لي  المبررا  إل  يستكد

 لهللل  ليسللل  الرأسللم لي  األربللل   أ  اإلكجليزيللل  المدرسلل  خ صللل  وبصلللف  المح سللبي  بسللل  يللري
 هكلل  وملل  ، للمكشللآ  األمللوا  مرا للز بتحديللد فقللط تللرتبط ول كهلل  ، الللرب  تحديللد بمشلل ل  ع قلل 
 التصللر  علل  تختللل  بطريقلل  فيهلل  التصللر  ويللت  ، مكفصللل  الرأسللم لي  األربلل   ت هللر أ  يلللز 
 (0). الس دي  األرب   ف 

 المسللتقب  فلل  المتوقسلل  للللدخو  الح ليلل  القيملل  فلل  زيلل د  األصلل  قيملل  فلل  الرأسللم لي  الزيلل د  تمثلل  
 القيملل  عللل  أوا الضللريب  لسللري   ، ضللريب  إزدوا  عللل  للضللريب  إخضلل عه  يكطللوي بحيلل  ،

  (0). بسد فيم  تحقق  عكد المتزايد الدخ  عل  ث  الح لي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10  ( 1811 السربي  الكهض  دار: الق هر )الم لي  المح سب  ك ري  ، كمر حلم ( 1) 

(0 ) Emil Woolf and Others ,Op .Cit ., P 601  

 110   ذ ره سب  مرج  ، وأخرو  فوزي المكس  عبد( 0)
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 وهلل  للضللريب  إخضلل ع  الواجلل  للللدخ  المميللز  السللم   الرأسللم لي  األربلل   فلل  اتتللوافر -ج
 . ال س  توق  وتوافرصف  الدوري 

 غيللر أربلل   عللل  بسضلله  يكطللوي فقللد ، دقيقلل  تحديللدا الرأسللم لي  األربلل   ملل  ال ثيللر تحديللد يصللس 
 وإا ، السداللل  لمبللدأ تحقيقلل  إخضلل عه  عللد  والواجلل  ، الكقللود قيملل  فلل  التليللر    كتيجلل  حقيقيلل 
 .(1)الم   رأ   لمص در  أدا  الضريب  أصبح 

ضريب  فر  يؤدي -ه ل  ال ب   ع سم لي  األر ل  الرأ ق   إ ج  م  اإل موا  رؤو  ح ت  األ  يم   ال
يد  المشروع   تموي  م  والحد ، اإلستثم ر كحو  توجيه  ت  الجد ت   وال ل  تح خ طر  قدرم  إ  و.  الم
شتم  ي  ي س ب   دل سب  للك    الح حد المح  ل  المو س   ع س  ر ح سم لي  للخ    للالتحوي ضم  الرأ
 مكه     إقف   ويت  التحويلي  اإليرادا  ضم  الرأسم لي  لضرب   وحس   صيصي لللالتخ       للللللالج ري
 الذاتي  غير واإليرادا  السرضي  األرب   م  غيرهم  م  الث كي  المرحل  ف  الج ري  السملي   حس   ف 

ص دي  للوحد  ه  . اإلقت ل  م  ويف م  ذ موارد اإلستخدام   م  أكه ير وال ط  غ ش ط المرتب ج ري ب لك  ال
 .  للشر  

 ت للوي  عللل  السلل   القطلل   وشللر    الس ملل  المؤسسلل   لقلل كو  التكفيذيلل  ال  حلل  كصلل  وقللد    
 تمويلل  فلل  اإلحتيلل ط  هللذا ويسللتسم  توزيسهلل  وعللد  الراسللم لي  األربلل   بقيملل  خلل   إحتيلل ط 
 إكتقلل دا  هكلل     كلل  وإ  ، عليلل  م   كلل  إللل  الشللر   أصللو  إعلل د  أو جديللد  أصللو  شللرا 
  (0). التطبي  واج  ق كوك  وض    يمث  أك  إا التصر  هذا عل  وفكي  مح سبي 

 لسلللك  151 القللل كو  فلل  )الجزا لللري ( الضلللريب  المشللر  إليللل  إتجللل  ملل  أيضللل  ذلللل  يؤيللد -ز    

 أو البيللل  ثمللل  إسلللتخدا  ح لللل  فللل  الرأسلللم لي  األربللل   علللل  الضلللريب  رد قلللرر عكلللدم  1891

 السللك  خلل   وذللل  المهتللل  أو المبلل   األصلل  بللدام  جديللد  أصللو  شللرا  فلل  ب ل  ملل  التسللوي 
 ويسكلل .  وتحسلليك  اإلكتلل   لزيلل د  تللؤدي لهلل وأ  التلل ليتي  السللكتي  أو الهلل   أو البلل  فيهلل  تلل  التلل 
 الشللروط تحقلل  عكللد ردهلل  كيتلل   فلل   لل   الرأسللم لي  األربلل   عللل  الضللريب  فللر  عكللد أكلل  ذللل 

 . الرد لهذا ال زم 

 : الراسمالية االرباح

 هللذا أ  وجللدك  وقللد   للضللريب  الخ ضلل  الللدخ  ضللريب  وعلل   فلل  الرأسللم لي  األربلل   يللدخ      
 أخضلل  عكللدم  الفركسلل  المشللر  بلل  م أخللذ ذللل  وملل  األو  المللدخ  ملل  تطبيقلل  أ ثللر  المللدخ  هللذا

 المشللر  بلل  أخللذ وملل  للضللريب  الرأسللم لي  الخسلل  ر خصلل  بسللد الصلل في  الرأسللم لي  األربلل  
 لسللك  01 ،05 الملل دتي  أ دتلل  وملل  الزراعيلل  بلل إليرادا  الضللرا   قلل كو  صللدور مكللذ الجزا للري

 الرأسللم لي  الم  سلل  عللل  الضللريب  فللر   ملل  األمري لل  المشللر  بلل  أخللذ ملل  ذللل  وملل  1891

 الم ليلل  الذملل  عك صللر بللي  أشللهر سللت  علل  تزيللد مللد  إسللتمر ث بلل  أصلل  بيلل  ملل  تحقلل  والتلل 
 :  يل  بم  موضوعيت  ع  المدخ  هذا أصح   ويداف  للم ل 

 

    

 

  110    الس ب  المرج (1)

 009 ، 001   ) 1891 الشم  عي  م تب :  الق هر  ( الموحد المح سب  الك    ، ش دي محرو  عل  (2)
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 ح للل  فللل  يستبلللر المحقللل  الرأسلللم ل  ال سللل  أ  المتحلللد  الوايللل   فللل  المح سلللبو  يلللر     
 ضللرور  يللرو  هكلل  وملل  الللرب  عك صللر ملل  عكصللرا وي للو  ع ديلل  الليللر وأ الس ديلل  اإليللرادا 

 .  األخر اإليرادا  م  الرأسم ل  لل س  األرب   ق  م  شمو 

 أل  ك للرا األمللوا  وإسللتثم ر تللداو  ملل  الحللد عللل  للضللريب  الرأسللم لي  األربلل   إلخضلل   اتللأثير
 خضللوع  علل  الك للر بللل  ال سلل  ورا  سللسي  أمواللل  فلل  التصللر  علل  يتللأخر للل  الممللو 
 . عدم  م  للضريب 

 األربلل   تزيللد حيلل  الضللريبي  السداللل  مبللدأ ملل  الرأسللم لي  األربلل   خضللو  عللد  يتسلل ر -ج
 . (1)الضريب  أس   ت و  أ  يج  والت  للممو  الت ليفي  القدر   ش  ب  الرأسم لي 

 لتللدهور كتيجلل  ولللي  ، (0)كشلل طه  فلل  المكشللآ  لكجلل   كتيجلل  الرأسللم لي  األربلل   ملل   ثيللر تكشللأ -د
 األربلل   هللذه إخضلل   يوجلل  الللذي األمللر ، الف  للد  سللسر تليللر أو األسللس ر وإرتفلل   السمللل  قيملل 

 . المكت م  الدوري  األرب    شأ  ذل  ف  شأكه  للضريب 

 ذللل  أ  ط لملل  ضللريب  إزدوا  عللل  يكطللوي الرأسللم لي  األربلل   إخضلل   بللأ  للقللو  مجلل   ا -ه
 هللذا يللهلل  التلل  والللدخو  المللدخر الللدخ  ملل   لل  عللل  الضللريب  فيلل  تفللر   ك لل    لل  فلل  يللت 

 . الدخ 

 : الراسمالية االيرادات حول اتجاهات:  الثاني الفرع

 أ  إعتبللر حيلل  وسللط  موقفلل  ووقلل  السلل بقي  )المللدخلي ( ملل   لل  إليلل  ذهلل  بملل  يأخللذ للل    

 طبيسلل  ملل  ايتفلل  ال  ملل  اإلخضلل   عللد  أو الللدخ  لضللريب  الرأسللم لي  لضربلل   ال  ملل  اإلخضلل  
 األربللل   الملللدخ  هلللذا ع مللل  حيللل  ، الك حيللل  هلللذه فللل  التشلللري  أهلللدا  وايحقللل  األربللل   هلللذه

 التح سلل  أسلللو  وإتبلل   األربلل   تللل  ومصللدر طبيسلل    تحديللد بسللد خ صلل  مس مللل  الرأسللم لي 
 . ح ل     م  يتك س  الذي الضريب 

 :  مكه  إتج ه   عد  المدخ  هذا ضم   هر فقد لذل 

 . عك صرالميزاكي  تقيي  إع د  ع  الك تج  الرأسم لي  األرب   تقسي  يري إتج ه

 . الميزاكي  عك صر تقيي  إع د  ع  الك تج  الرأسم لي  األرب  

 . األصو  مل ي  إكتق   أو بي  ح ل  ف  الرأسم لي  األرب  

 . المكشأ  إكقض   عكد الرأسم لي  األرب  

 

 

 

 

 

   111    س ب  مرج  ، وآخرو  فوزي المكس  عبد (1)

 المح سلللب  مجلللل  ، " مقتلللر  ملللدخ  مللل  الرأسلللم لي  األربللل   عللل  المح سلللب  ألسللل لي  مقللل ر  تحليللل  " الكللل غ  السللليد محملللود (0)

 . 01   1895 الق هر  ج مس  ، التج ر   لي  ، والتأمي  واإلدار 
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 دو  فقللط األصللو  بيلل  ح للل  عللل  الرأسللم لي  ب ألربلل   الخ صلل  المس لجلل  قصللر يللري إتجلل ه    
 . الرأسم لي  األرب   صور م  غيره 

 تحقلل  التلل  المكشللآ  عللل  الث بتلل  الدفسلل  ضللريب  تسللم  خ صلل  ضللريب  فللر  يللري إتجلل ه -ج
 األربلل   ذللل  فلل  ويللدخ  كشلل طه  بطبيسلل  تتسللل  ألسللب   كتيجلل  الس ديلل  المسللدا  عللل  تزيللد أربلل  

 . الس دي  فو  األرب   هذه تحق  بإستمرار الضريب  وتستمر الرأسم لي 

 اتسللري بحيلل  الرأسللم لي  األربلل   قيملل  قيلل   فلل  األسللس ر تقلبلل   أثللر إدخلل   يللري إتجلل ه -د
   (1) . الحقيقي  األرب   عل  إا الضريب  عل  إا الضريب 

 يللري ، الزراعلل  القطلل   فلل  الرأسللم لي  األربلل   لهللذه المحللدود  الكسللبي  لضهميلل  وك للرا       
   فللل  فللل  تتمثللل  الزراعللل  اللللدخ  علللل  للضلللريب  تخضللل  أ  يجللل  التللل  اإليلللرادا  أ  الب حللل 

 شلل   يتخللذ الللذي الزراعلل  اإلسللتل   و للذا البحلل  الزراعلل  اإلسللتل   ملل  الك تجلل  اإليللرادا 
 المشلللر  بللل  أخلللذ اللللذي الشللل م  اللللرب  ملللدخ  مللل  إتسللل ق  عرضلللي  أو فرعيللل  زراعيللل  أكشلللط 

 يخضلل  أ  يجلل  ، أخللري وبسبلل ر  ، والصللك عي  التج ريلل  األربلل   عللل  الضللريب  فلل  الضللريب 
 الر يسلللي  والمكتجللل   المح صلللي  فللل  التصلللر  مللل  الك تجللل  اإليلللرادا  علللل  عللل و  للضلللريب 
 و لللذا ت بسللل  أخلللر  أكشللط  إسلللتل   مللل  الك تجللل  الفرعيلل  اإليلللرادا  تلللل  الزراعللل  لإلسللتل  
 األصلللو  فللل  التصلللر  مللل  تكلللتج قلللد التللل  الرأسلللم لي  واألربللل   السرضلللي  المكتجللل   إيلللرادا 
 . الزراعي  األر  مستل  يمل ه  الت  الرأسم لي 

 تقفلل  أ  عللل  الكشلل ط صللولر ملل  صللور  فرعيلل ل   حسلل ب   إعللداد ملل  الللرأي هللذا يمكلل  وا  
 أ  ويم لل  ، الزراعلل  اإلسللتل   كتلل  ج حسلل   إسلل  عليلل  يطللل  أ  يم لل  علل   حسلل   فلل  كت  جهلل 
 : اآلت  الش   المح سبي  الس ق  تأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 00   الس ب  المرج  (1)
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 03: رقم شكلال

  والخسائر واالرباح والمصاريف االيرادات حسابات 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 ) محاسبية تنظيمات( الزراعية المحاسبة:  المصدر        

 بمسكلل  ، الكشلل ط داخلل  فرعيلل  حسلل ب   إعللداد ملل  ايمكلل  الزراعيلل  لضكشللط  السلل ب  والتقسللي      
 كشلل ط إللل  ب إلضلل ف  حللدا   وإسللتل   مح صللي  إكتلل   فلل  متمللث  الزراعلل  الكشلل ط  لل   إذا أكلل 

 :  أكشط  لتشم  األخير الكش ط صور وتسدد  ألي  وتفريخه  الدواج  ح   رتربي  إستل  

 الدواج  تسمي  -
 األلي  ال ت  ي  إكت   -
 الم  د  بي  إكت   -

 فلل  األخللذ ملل  ، فرعلل  كشلل ط ل لل  ومصللروف   إيللرادا  حسلل ب   إعللداد يللت  الح للل  هللذه ففلل    
 مق بللل  الحسلل ب   تللل  تتضللم  وبحيلل  األكشللط  لهللذه المللك   الم ليلل  وزيللر بقللرار ملل ورد اإلعتبلل ر

  لل  رصلليد يقفلل  أ  عللل  ، (1)حللده عللل  فرعلل  كشلل ط ب لل  المرتبطلل  والمصللروف   اإليللرادا  بللي 
 . للكش ط ع   وإيرادا  مصروف   حس   ف  الفرعي  الحس ب   هذه م  حس  

 

 

 

 . 01/11/1890 ف  الص در 1890 لسك  009 رق  الم لي  وزير قرار*

 

إيرادات ومصروفات أنشطة فرعيةحسابات   

 

 حساب نتائج النشاط   )مرحلة أولي(

 

 حساب األرباح والخسائر الرأسمالية

 

 حسابات فرعية لإليرادات والمصروفات الرئيسية

 دواجن ماشية حدائق محاصيل 

)مرحلةثانية(حساب نتائج النشاط      

 



196 
 

 واإليللرادا  المصللروف   حسلل   يحتللوي التسللمي  دواجلل  إلكتلل   ب لكسللب  المثلل   سللبي  فسللل    
 : م يل  عل 

 : المصروفات جانب في

 مصللروف   ، فكلل  إشللرا  ، عملل   أجللور ، أدويلل  أعلل   محوللل   ت  يلل  ،  ت  يلل  مشللتري    
 . وإداري  عمومي  مصروف   ح   ر إه   و هرب   مي ه ، كق 

 : اإليرادات جانب في

 . السم د بي  إيرادا  ، مبيس       

 مسلللتل  هلللو الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  علللل  ب لضلللريب  الم لللل  أ  إلللل  اإلشللل ر  وتجللل     
 مللل  أو األر  م لللل  هلللو الم لللل  هلللذا ي لللو  وقلللد ، الكهللل    عبؤهللل  عليهللل  يقللل  اللللذي األر 

 وتختلللل .  المزارعللل  بطريقللل  اإلسلللتل   عمليللل  فللل  مسللل  يشلللتر  ومللل  الم لللل  أو يسلللتأجره 
 الصللور هللذه ملل  صللور   لل  فلل  لإلسللتل   اإلجملل ل  اإليللراد ملل  خصللمه  يسللم  التلل  الت لل لي 

 . الصور م  غيره  ف  عكه 

  الزراعي االستغالل دخل تحديد اسلوب: الثاني المطلب

 : األتيي  األسلوبي  بأحد للضريب   وع   سيتخذ الت  الزراع  اإلستل   دخ  تحديد ويت 

 : الفعلي التحديد أسلوب1)  

 .  مكت م  دف تر يمس و  الذي    الف   ممول  و ذل  أ الف   لممول  ب لكسب  ويتب      

 مق بلللل  الضلللريب  عليللل  تفلللر  اللللذي الزراعللل  اإلسلللتل   للللدخ  الفسلللل  ب لتحديلللد ويقصلللد     
 و للذل  والبكلل  الجمسيلل  سللج   ملل   لل  طريلل  علل  عليهلل  التسللر  يللت  والتلل   الفسليلل  اإليللرادا 

 الللدخ  هللذا عللل  الحصللو  سللبي  فلل  الزراعلل  المسللتل  يتحملهلل  التلل  ب لت لل لي   الممللو  إقللرار
 بأدللل  مدعملل  أخللري بي كلل   ملل  إقللراره فلل  الممللو  يقدملل  وملل  والبكلل  الجمسيلل  لسللج   طبقلل 
 . اإلثب  

 والجمسيلل  البكلل  ملل   لل  لللد  اإلضلل في  الترتيبلل   ملل  مجموعلل  األسلللو  بهللذا األخللذ ويتطللل     
 ألغللرا (1)سللج  سللك   لل  وعلل  حللو  ل لل  الزراعيلل  الجمسيلل  إمسلل   فلل  تللتخل  الزراعيلل 

 " الزراعلل  اإلسللتل   وإيللرادا  ت لل لي  سللج  "  إسلل  عليلل  يطللل  أ  يم لل  الضللريب  التح سلل 
 المسللتل  إسلل  السللج  بهللذا يوضلل  أ  ويجلل  الزراعلل  اإلسللتل   كتلل  ج علل  التح سلل  لتيسللير
 الفسليلل  اإلكتلل   مسللتلزم   ت لل لي  وعك صللر المزروعلل  والمسلل ح  ) مسللتأجرا أو م ل لل  ( وصللفت 

 . الفسلي  واإليرادا  ،

 مب شللرا فيلل  اإلرتبلل ط اي للو  والللذي الحيللواك  اإلكتلل   فلل  الزراعلل  لإلسللتل   ب لكسللب  أملل      
 إللللزا   أسلل   الملل   رأ  بحجلل  األخللذ فلليم   المسللتل  وبللي  والبكلل  الزراعيلل  الجمسيلل   بللي 

 .   والصك عي  التج ري  األرب   ضريب  ممول  مث  ذل  ف  مثل  مكت م  دف تر بإمس   الممو 

 

 

 مللل  السجلللو  أو وال ت  يللل  ااعللل   حصللل  صلللر  بموجبهللل  يلللت  التللل (  الخرطللل ) المزرعللل  بط قللل  ببي كللل   اإلسلللتس ك  يم للل *
 واللحو  للدوج  الس م  المؤسس 
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 أي ، الواسلل  مفهوملل  زاويلل  ملل  المجلل   هللذا فلل  الزراعلل  اإلسللتل   إللل  يك للر أكلل  إللل  ويشللير   
 الف  هلل  حللدا   إسللتل   أربلل   عللل  التقليديلل  الزراعيلل  المحصللوا  أربلل   علل  فضلل  إشللتم ل 
 البللي  وإكتلل   وتفريخهلل  الللدواج  تربيلل  عمليلل   ملل  أربلل   ملل  الزراعلل  المسللتل  يحققلل  وملل 

 إرتب طلل  الزراعلل  ب إلسللتل   األكشللط  هللذه إلرتبلل ط ك للرا األسللم   ومللزار  الم شللي  وتسللمي 
 . مب شرا

 عللل  الضللريب  مللواد ملل  األكشللط  بهللذه المتسلقلل  التشللريسي  الكصللو  إسللتبس د يللر  ذللل  وعللل    
 الخ صلل  األح لل   وتضللميكه  اامللوا  رؤو  أربلل   عللل  والضللريب  والصللك عي  التج ريلل  األربلل  
 . الزراع  اإلستل   دخ  عل  ب لضريب 

 بررردفاتر الملترررزمين غيرررر أ الفئرررة وممرررولي ب الفئرررة ممرررولي( الحكمررري التحديرررد أسرررلوب (8

 :   ) منتظمة

 الخللل   القللل كو  تكفيلللذ مراقبللل  عللل  المسلللؤول  اإلداريللل  للجهللل  المت حللل  المسلومللل     كللل  إذا    
 سللبي  فلل  ، وكفق تهلل  الزراعلل  اإلسللتل   لسمليلل  اإلجملل ل  اإليللراد لتحديللد   فيلل  غيللر ب لضللريب 
 ، الواقلل  علل  كقصلل  أو الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  تقللدير فلل  المللل ا  وت فلل  الللك  هللذا لمدار لل 
 لهللذا التقللديري المتوسللط تحديللد بصللدد الزراعلل  وزار  تتواهلل  التلل  الدراسلل   عللل  اإلعتملل د غيللر
 المشلل ر اإلداريلل  للجهلل  السللم   يكبللل  ول لل  ، عليلل  الضللريب  للتح سلل  أس سلل  وإتخ ذهلل  الللدخ 
 .الح   لمقتضي   وفق  مسيك  حدود ف  المتوسط هذا م  أدك  إل  أو أعل  إل  ب لتحر  إليه 

 الزراعللل  اإلقتصللل د بحلللو  مسهلللد أجراهللل  التللل  الدراسللل  إلللل  يشللل ر للللذل  وتوضللليح        
 تقللدير لهلل  الت بسلل  والهي لل   الزراعلل  لللوزار يم لل  أكلل  مكهلل  ويتبللي  الزراعلل  بللوزار  واإلحصلل  

 يسللتطي  ا التلل  الفكيلل  والتحف لل   الم ح لل   توضللي  ملل  المختلفلل  المح صللي  ملل  الكلل تج الللدخ 
 . أفض  فكي  رأي  فيه  تسط  أ  أخري جه  أي

 الت لل لي  طريقلل  أو أسلللو  الزراعيلل  الح صلل   تسللسير فلل  ح ليلل  الزراعلل  وزار  وتطبلل  هللذا 
 اإلصللل   لقللل كو  وفقللل  المحلللدد  اإليج ريللل  القيمللل  ضلللس  يسللل د  هللل م  إليهللل  مضللل ف  ال ليللل 
 . الزراع 

 : الت لي  المس دل  ف  ااسلو  هذا مضمو  عر  للب ح  ويم   

 

 { المكتج   ع  د– لله ت ر اإليج ري  القيم  } 0+ للمحصو  اإلكت   ت  لي  جمل                

   المحصو  م  ه ت ر إكت جي  متوسط                                         

 

 وذللل  الللزرو  هللذه ملل  ل لل  اإلكت جيلل  الت لل لي  بحسلل   تقللو  الزراعلل  وزار  فللإ  ذللل  وعللل     
 تجهيزوإعلللداد ت للل لي  ذلللل  فللل   بمللل للمحصللو  ال زمللل  اإلكتللل   مسلللتلزم   تحديلللد طريللل  علل 

 واإلعلللداد والحصللل د اآلفللل   ومق ومللل  والسزيللل  واللللري والخدمللل  والزراعللل  التقللل وي و التربللل 
 القيمللل  ضلللس  يسللل د  هللل م  اإلكتللل   ت للل لي  إلللل  ويضللل   لله تللل ر ب لكسلللب  وذلللل  والتجهيلللز
 يقصللد,  اإلجم ليلل  الك لل لي  هللذه وبقسللم  ، الزراعلل  اإلصلل   لقلل كو  وفقلل  المحللدد  اإليج ريلل 
 األر  وات لللو  الر يسللل  المحصلللو  بج كللل  تكلللتج التللل  المكتجللل   تلللل  الفرعيللل  ب لمكتجللل  
 مكتجللل  تستبلللر ر يسللل  تقليلللدي المحصلللو  مللل  الك تجللل  ف لخضلللروا  لزراعتهللل  أصللل  مخصصللل 
 .ع رض 

 سعر بيع الوحدة

 

 =  
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 النوعية المنتجات: االول الفرع  

 تدفسلل  الللذي السللسر يكللتج الفرعيلل  األكتجلل  ملل  الس  للد إسللتبس د بسللد اله تلل ر إكتلل   متوسللط عللل       
 وغ لبلل  ، لإلكتلل   الوزاريلل  اللجكلل  وهلل  عليلل  للموافقلل  إللل  المختصلل  الجهلل  إللل  الزراعلل  وزار 
 لسلل ل  مج ف تهلل  التجربلل  إثبتلل  سللسري  مسللتوي   علل  اللجكلل  بتللل  والمك قشلل   الدراسلل   م تسللفر
 التلل  المسقللد  المشلل    ملل  السديللد خللل  فلل  الم ضللي  سللك  السشللري  مللدار عللل  وتسللبب  الواقلل 
 وهللذه (1)الللزرا  جملل هير رف هيلل  عللل  السواقلل  أوخلل  لهلل   لل   والتلل  الزراعيلل  التكميلل  عرقللل 
 التسللسير فلل  سللليم  مكهجلل  تمثلل  ا بأكهلل  عليهلل (0)الللبس  ويسللل  السيللو  ملل  تخلللو ا بللذل  الطريقلل 

 :الت لي  لضسب   الزراعي  للح ص  

  لل  تسلل د  اتضللم  سللسري  مسللتوي   تحديللد ذللل  عللل  ويترتلل  تم ملل  الطللل  ج كلل  تلفلل     
 السللو  إلكتسلل   مصللراعي  عللل  البلل   يفللت  الللذي السجللز  هللور ثلل  وملل  والطللل  السللر  دوا 

 . اإلكت   ف    لترا   أو السودا 

 السلللس  أو الخصلللوب  أو الموقللل  حيللل  مللل  سلللوا  الملللزار  بلللي  الكطللل   واسللل  التبللل ي  تلفللل    
 عللل  األسلللو  يستمللد إذ ووفرتهلل  اإلكتلل   عك صللر كوعيلل  أو للللزر  اإلداريلل  ال فلل    أو اإلكت جيلل 
 علل  فضلل  هللذا.  الواقلل  علل ل  ملل  تتفلل  ا قللد الزراعلل  وزار  بمسرفلل  تقللديره  يللت  كقطيلل  بي كلل  
 . واألر  اإلكت   عك صر مختل  بي  ث بت  ت كولوجي  ع ق  إفترا 

 تختلللل  لهللل  الفسليللل  واألسلللس ر اإلكتللل   ومسلللتلزم   السم لللل  إحصللل  ا  فلللإ  ذلللل  وفضلل ع     
 . بسد فيم  تفصي  م سيتض  وهذا الم تبي  ك ريته  ع   بيرا إخت ف 

 الف للر وأس سللي   مبلل د  ملل  واتتفلل  المح سللبي  ك للر وجهلل  ملل  سلللي  غيللر أسلللو  إكتهلل      
 .    كقدي  صور ف  وترجمته  المختلف  اإلكت   لمستلزم    مي  أكم ط وض  ف  المح سب 

 :  يلي فيما يتخلص أسلوبا ونقترح  

 ل لل  المختلفلل  اإلكتلل   مسللتلزم   لسك صللر ومدروسلل  علميلل  أسلل  عللل   ميلل  مسلل يير وضلل    
 هلللذه مللل  المحصلللو  مللل  اله تللل ر إحتي جللل   تحديلللد أس سللله  علللل  يلللت  حلللد  علللل  محصلللو 
 . المستلزم  

 األسللس ر فلل  المختلفلل  للمتليللرا  وفقلل  يتحللدد اإلكتلل   عك صللر ملل  عكصللر ل لل  سللسر ف لل  تحديللد    
 . السك صر لهذه السسري  والتليرا  تتك س  بحي 

 يم لل  وب لتلل ل  محصللو  ل لل  اإلكتلل   ت لفلل  حسلل   يللت  األسللس ر وف لل   ال ميلل  للمسلل يير وفقلل     
 . الت تج م  الوحد  ت لف  متوسط إستخرا 

 

 

 

 

 السللل ب  السلللكوي السلمللل  الملللؤتمر إلللل  مقلللد  بحللل  " الثم كيكللل   فللل  الزراعيللل  التكميللل  إسلللتراتيجي  " وأخلللرو  والللل  يوسللل  (1)

  والتشللللري ،الق هر  واإلحصلللل   السي سلللل  لإلقتصلللل د المصللللري  مصرالمس صللللر ،الجمسي  المصللللريي ،مجل  لإلقتصلللل ديي 
   01 )1895م يو(

 جمهوريلل  فلل  ال  مللل  الت لفلل  ألسلللو  وفقلل  الكقديلل  الللزرو  تسللسير لمشلل     ملل  مح سللب  تقسللي  عصللر" أحمللد إسللم عي  (0)

 . 011 ، 008  ) 1895 م ر  ( التج ر   لي  المكوفي  ج مس  التج ري  السلو  مجل  السربي  مصر
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 يتخللذ  اإلسللتثم ر عللل  الس  للد ذللل  مثلل   (1)لله تلل ر صلل ف  ع  للد لتحديللد مك سلل  أسلل   وضلل    
 . السسر لتحديد  أس س 

 تسللديله  يللت  بحيلل  اإلكتلل   مسللتلزم   لسك صللر الموضللوع  ال ميلل  للمسلل يير المسللتمر  المراجسلل   
 . الكش ط ف  المستخدم  الت كولوجي  للمس م   وفق 

 ومس جللل  المكللتج لوحللد  كمطيلل  أسللس ر وضلل  إم  كيلل  األسلللو  هللذا إتبلل   عللل  يترتلل  سللو   -
 كط قيلل  أسللس ر إللل  التوصلل  يم لل  بحيلل  حللد  عللل  مكطقلل  ملل  الفسليلل  الت لل لي  تبلل ي  مشلل ل 
   .المختلف  للزرو 

 : للخصم القابلة التكاليف:   الثاني الفرع  

 يحلللدد كصلل  الضلللريب  التشللري  يتضلللم  أ  المفضلل  مللل  أكلل  إلللل  الفصلل  هلللذا فلل  لخلل      
 ولتفللل دي حصلللره  لصلللسوب  تس دهللل  دو  فيهللل  توافرهللل  الواجللل  والشلللروط الت للل لي  مضلللمو 
 . بشأكه  اإلخت ف  

 : األتيي  األسلوبي  أحد بإتب   الت  لي  تل  إل  التوص  ويم    

 ب لل  إليهلل  اإلشلل ر  السلل ب  السللج   واقلل  ملل  الفسللل  التحديللد: الفعلرري التحديررد:  األول األسررلوب 
 ال  فيلل  اإلثبلل   بأدللل  مؤيللد  عك صللرأخري ملل  الممللو  يضلليف  وملل  والبكلل  الزراعيلل  الجمسيلل  ملل 
 . الضريب  إقراره م 

 وأعللل  أدكلل  حللدي  يتضللم  مللدي شلل   فلل  التقللدير: التكرراليف مسررتو  تقرردير:  الثرراني األسررلوب 
 دور  وب لل  محصللو  ب لل  المرتبطلل  الت لل لي  يحللدد الزراعلل  وزيللر ملل  بقللرار تحديللدهم  يللت 

 .مث  %11 ولت   مسيك  بكسب  خفضه  أو زي دته  جواز م  زراعي 

 إخللت   ح للل  فلل  الزراعيلل  األر  مس مللل إيج ر  يفيلل  حللو  التسلل ؤ  الشللأ  هللذا فلل  ويثللور  
 إحتسلل   عللل  خلل   ا أكلل  التسلل ؤ  هللذا رداعللل  ويللري.  عمللل  ومق بلل  لللضر  المسللتل  صللف 
 أ  ،عللل  مسللتأجرا أو م ل لل   لل   سللوا  األر  لمسللتل  ب لكسللب  الت لل لي  ضللم  اإليجلل ر قيملل 
 وأ  م ل هللل  هلللو األر  مسلللتل   للل   إذا المربلللوط الضلللمك  لإليجللل ر مس دلللل  القيمللل  هلللذه ت لللو 
 م للل  فيهلل  يشللتر  وأ  فسلل  المللدفو  اإليجلل ر هلل  الكقللدي اإليجلل ر ح للل  فلل  المللذ ور  القيملل  ت للو 
 . المزارع  أس   عل  اإليج ر     إذا بيكهم  مك صف  ومستلله  األر 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعيلل  ب ألكشللط  المرتبطلل  السواملل    فلل  اإلعتبلل ر فلل  يأخللذ أ  يجلل  الح للل  هللذه فلل  الصلل ف  الس  للد تحديللد أ  البكللد لهللذا تتملل  يللر * 
 . ذل  وغير األا  وإستخدا  والري الزراع   توقي 
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 المسللتل  إللل  ب لكسللب  الت لل لي  ضللم  مكلل  شلليئ يحسلل  فلل  المسللتل  عملل  بمق بلل  يتسللل  فيملل  أ    
 أسللرت  أفللراد ملل  المسللتل  بهلل  يسللتسي  ملل   لل  إللل  ب لكسللب  المق بلل  هللذا يحسلل  ول لل  ، كفسلل 
 . والصك عي  التج ري  المكشآ  مح سب  ف  يتب  بم  أسو  وذل 

 :  م يل  الت  لي  أكوا  س  ر ف  يراع  أ  ويج   

 . األصل  ب لكش ط مرتبط  الكفق  ت و  أ -أ

 ، اإلسللتل   ملل  الكللو  هللذا فلل  خ صلل  دا ملل  بمسللتكدا  مؤيللد  الكفقلل  ت للو  أ  يشللترط ا -  
   (1). الزراع  الكش ط غير ف  الرأي هذا البس  ويؤيد

 إسلللتق   لمبلللدأ تحقيقللل  وذلللل  ، التح سللل  موضلللو  الم ليللل  ب لكسلللب  متسلقللل  الكفقللل  ت لللو  أ  -ج
 .الضريبي  السكوا 

 . رأسم لي  وليس  إيرادي  الكفق  ت و  أ  -د

  (0). كقدي  مب ل  صور  ف  دا م  الكفق  ت و  أ  يشترط ا -ه

 . للرب  إستخدام  ت و  ا أي التوزيس   قبي  م  الكفق  ت و  أا -و

 (0).  الس بق  تتوافرالشروط ل  ولو ت  لي  يستبه  أو صري  بك  خصمه  الق كو  يمك  أا -ز

 الللدخ  ت لل لي  عك صللر ملل  عكصللرا الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  إعتبلل ر عللد  - 
 خصللل  قبللل  تحسللل  اللللدخ  هلللذا فللل  الدولللل  حصللل  أ  إلللل  إسلللتك دا الضلللريب  لهلللذه الخ ضللل 

 ح للل  فلل  الخصلل  واجبلل  الت لل لي  ملل  الزراعيلل  األطيلل   عللل  الضللريب  إعتبلل ر ملل  ، الضللريب مك 
 . لضر  المستل  هو الم ل      إذا م 

 قبيلل  ملل  ايستبللر الزراعلل  الللدخ  علل  التح سلل  مجلل   فلل  أكلل  Ford Sturrock أوضلل  وقللد

 :(0)الت لي  السك صر الت  لي 

 Interest on the farmer's own capital          للمزار  المملو  الم   رأ  ف  د 

  household orplivate expenses         الخ ص  والمصروف   المكزلي  المصروف   

 income tax                                                     الشخص  الدخ  عل الضريب 

 Salary to the farmer                                                    كفس  المزار  أجر

 

 

   11  1851 ، السربي  الكهض  م تب :  الق هر  ( والصك عي  التج ري  األرب   عل  الضريب  ، ال ري  عبد السزيز عبد محمد )1(

   15   ، ذ ره سب  مرج  " المراجس  وأصو  المح سب  إط ر ف  الضريب  والفح  اإلعداد " الك غ  السيد محمود (2) 

   11   ، ذ ره سب  مرج  ، والصك عي  التج ري  األرب   عل  الضريب  ، ال ري  عبد عزيز محمد )0(

(4) Ford Sturrock ,Farm  Accounting  and  management  and (London  : Pitam , P 259 .                         
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  الضريبية اإلعفاءات: الثالث المطلب

 : الت ل  الكحو عل  السدال  تقتضيه  اإلعف  ا  م  أكوا  ث   تقرير يم  

 : إجتماعية إعفاءات

 الضللرا   فلل  المتبلل  ااسلللو  كفلل  تحديللده  فلل  يتبلل  أ  ويم لل  ، الس  ليلل  ااعبلل   لمق بللل    
 . ح لي  األخر  الكوعي 

 و للذل  للز لل   مكهلل  يخصلل  الللذي المبللل  يسلل د  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  ملل  جللز  إعفلل    
 .(1)السمومي  صف  له  ب لجهودالذاتي  مشروع   إلكش   تقد  الت  التبرع   إلعف  

 المسللتللي  لصللل ر مكحهلل  يقتصللر أ  عللل  ، القوميلل  للمصلللح  تتقللرر إقتصلل دي  إعفلل  ا -ج    
 فلل  المضلل ف  اإلجتم عيل  القيملل  ت لو  أ  شللرط عللل  الكحل  أو الم شللي  أو الللدواج   تربيلل  لكشل ط

ه  ثر تقرير ضريب  فر   م  ف  د  أ  ك  .  عليهل  ال س يير وه ش د يم   م ه  اإلستر كد ب  تقريلر ع
 : (0)مكه    ق    إعف   تسدي  أو إلل   أو إعف  

 :  اإلعفاء موضوعية:   االول  الفرع 

 مج ملللل  علللل  تكطلللوي وأا ، ب لموضلللوعي  الضلللريبي  اإلعفللل  ا  سي سللل  تتسللل  أ  يجللل       
 بللي  التللواز  تحقيلل  هللو األو  هللدفه  ي للو  وأ . مسللي  لكشلل ط أو الممللولي  ملل  مسيكلل  لط  فلل 
 . الممولي  بي  السدال  عل  تؤثر أ  دو  القوم   المستوي عل  اإلكت جي  فر 

 ااكحللل  تربيللل  مكشلللآ  إعفللل   إلسلللتمرار الح جللل  ملللدي علللل  التسلللر  فللل  المسيللل ر هلللذا ويفيلللد 
 . الزراع  ب إلستل        مرتبط  بإعتب ره 

 :وبعده تقريره قبل اإلعفاء أثر قياس إمكانية:  الثاني الفرع 

 يرفلل  ) الم ليلل  وزار  ( الح وملل  ج كلل  ملل   ميلل  مسلوملل   عللل  يحتللوي تقريللر تقللدي  يجلل    

 تحلللي  التقريللر هللذا يتضللم  أ  عللل  جديللد إعفلل   تقريللر أو تسديللل  أو قلل    إعفلل   إلللل   بطللل 
 . تقريره يري إعف   ألي ال زم  المد  تحديد ف  المسي ر هذا ويفيد.  المت ح  للبدا  

 

 

 

 

 

 

 

   الصح  للصر  مشرو  أو مدرس  إق م  أو مسجد لبك   التبر  ذل  مث  *

 ، والتجلل ر  لإلقتصلل د السلميلل  المجللل  " المصللري التشللري  فلل  الضللريبي  اإلعفلل  ا  لسي سلل  تحليليلل  دراسلل  " الكلل غ  السلليد محمللد( 0)

 .  050   ) 1891 ( شم  عي  ،ج مس  التج ر   لي 
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 :  الرأسمالي التكوين حجم زيادة في المساهمة:  الثالث الفرع  

 عللل  الرأسللم ل  الت للوي  حجلل  تس للب  هللد  عللل  الضللريبي  اإلعفلل  ا  سي سلل  تر يللز يجلل       
 . الهد  هذا تحقي  عل  تس عد الت  التصرف   إعف   ف  والتوس   القوم  المستو 

 األراضلللل  إستصلللل   لسمليلللل   تمللللك  التلللل  اإلعفلللل  ا  تبريللللر فلللل  المسيلللل ر هللللذا ويفيللللد   
 .وإستزراعه 

 :    والمرونة الثبات:    الرابع  الفرع 

 ل للل  الفوريللل  اإلسلللتج ب  مللل  يتسللل ر  ا بمللل  الضلللريبي  اإلعفللل  ا  سي سللل  إسلللتقرار يللللز       
 تقريللره أو اإلعفلل   إلللل   يللأت  ا حتلل  الطمللو  األثللر ذا  واإلجتم عيلل   اإلقتصلل دي  التطللورا 

 . أثر م  يستهدف  م    إلحدا  المك س  الوق  ف  تسديل  أو

 مللل  الطبيسيلللي  األشلللخ   بلللدخ  تلللرتبط اللللذ ر سللل لف  المسللل يير سللل  ر أ  ب للللذ ر وجلللدير   
 أ  يكبللل   ملل  خ صلل  كصللو  تح مهلل  أ  فيجلل  األمللوا  لشللر      أملل  الزراعلل ، اإلسللتل  

 ملل  جللز  بإعفلل   لهلل  السللم   ملل  مكت ملل  دفلل تر إللل  إسللتك دا الفسللل  األسلل   عللل  مح سللبتهم  تللت 
  المقرر  الز    يس د  أرب حه 

 : الضريبة وعاء بتحديد المرتبطة المحاسبية الجوانب:  الرابع المطلب

 :  األتي  المح سبي  للجواك  الب ح  يسر   

  المشتر   الت  لي  -
 . الفرعي  المكتج   إيرادا  -
 . اإله     -
 . والدواج  الم شي  م  الك ف  مس لج   -
 . الح لي  المستثمرا  ضريب  موق   -
 . الس   خ   الزراع  اإلستل   صور  تسدي  -
 . الفتر  آخر الت   غير اإلكت   تقيي  -
 . التج ري ب لكش ط الزراع  الكش ط إخت ط -
 . والبك  التس وكي  الجمسي  م  التس م  ت  لي  -
 . الزراع  اإلستل   خس  ر -

 :    المشتركة التكاليف:  األول الفرع

 مشلل ل  الزراعلل  اإلسللتل   أربلل   تحديللد فلل  الضللرا   مفللت  و المح سلل  ملل   لل  يواجلل       
 ت للو  عكللدم  خ صلل  ، اإلسللتل   هللذا صللور ملل  صللور  ملل  أ ثللر بللي  المشللتر    الت لل لي  توزيلل 
 الت لل لي  تحديللد األمللر يسللتلز  حيلل  ، مسللي  بممللو  مرتبطلل  اإلسللتل   صللور ملل  صللور   لل 

 فيملل  تلخيصلله  ويم لل  ، الممللو  كفلل  بكشلل ط  المرتبطلل  بلل إليرادا  لمق بلتهلل  ممللو  ل لل  الفسليلل 
 :  يل 

 . الكش ط صور م  صور  ل   المب شر  الت  لي  مجمو  -أ
 . األس سي  اإلكت   مستلزم   ت لف   - 

 . المستلل  المس ح  -ج
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 . للكش ط الزمكي  ب لفتر  مرجح  السم  س ع   -د

 . البيسي  القيم  -ه

 صللور عللل  توزيسهلل  ملل  مكلل   فلل  مسقللو  أسلل   عللل  الت لل لي  توزيلل  تسللذر  لل   وإذا     
 . حدوثه  ف  السب  يحدد مسي ر ألقر  وفق  ممو  ل   الزراع  اإلستل  

 لمملللولي  والحيلللواك  الكبللل ت  لإلكتللل   المشلللتر   الت للل لي  أ  إفترضلللك  إذا ، للللذل  وتوضللليح     
 اآلخللر و ، ه تلل را  ملل  لسللدد الكبلل ت  اإلكتلل   فلل  الزراعلل  ب إلسللتل   يقللو  أحللدهم  شللقيقي 
 األو  لممللو  ملل  مشللتر   محللدود   مسلل ح  إللل  ب إلضلل ف  الحيللواك  اإلكتلل   فلل  كشلل ط  يتر للز
 يللت  التلل  األسلل   تحديللد األمللر يسللتلز  عكد للذ ، الحيللواك  اإلكتلل   لخدملل  الكبلل ت  اإلكتلل   فلل  تسللتل 
 للللدخ  وفقلل  مكهملل  ممللو   لل  مح سللب  ثلل  وملل  الكشلل طي  بللي  المشللتر   الت لل لي  توزيلل  عليهلل 
  الكش ط م  الحقيق 

  (1) :الفرعية المنتجات إيرادات:  الثاني الفرع

 الطللر  إحللدي بإتبلل   المح سللبي  الك للر وجهلل  ملل  الفرعيلل  المكتجلل   إيللرادا  مس لجلل  تللت      
 : اآلتي 

 ذاتيلل  مكهلل  للمسللتهل  قيملل  تقللدير أو بيسهلل  ملل  الك تجلل  الفرعيلل  الكتجلل   تللل  إيللرادا  إضلل ف -أ
 . ب  المرتبط  ب لكش ط الخ ص  المبيس   إيرادا  إل  وأسرت  الممو  بمسرف 

 كتيجللل  تضلللخم  قلللد الت للل لي  أ  إعتبللل ر علللل  اإليلللرادا  تلللل  بقيمللل  الكشللللط ت لفللل  تفلللي  - 
 . الفرعي  األكشط  هذه لمب شر 

 . الس   الكتيج  حس   إل  اإليرادا  تل  ترحي  -ج

 المبيسلل   صلل ف  وعللل  المبيسلل   ت لفلل  عللل  تأثيرهلل  الطللر  تللل  ملل  طريقلل  ل لل   لل   واملل    
 : م يل  مراع   الضريب  ألغرا  مكهم  أي إلختي ر فيتسي  أيض 

 ال ليلل  واإليللرادا  الت لل لي  ملل  ع ليلل  كسللب  تمثلل  وإيراداتلل  الفرعلل  الكشلل ط ت لل لي    كلل  إذا   
 الللذ ر السلل ل  ب لكشلل ط الخ صلل  واإليللرادا  الت لل لي  فصلل  وأم لل  ، األكشللط  بجميلل  المتسلقلل  أي
 ومصللروف ته  الفرعيلل  المكتجلل   إليللرادا  مسللتق  حسلل   فللت  الح للل  هللذه فلل  المفضلل  فملل  ،

 . الس   الكتيج  حس   ف  كتيجت  تقف  ا  عل 

 الكشلل ط إيللرادا  فلل  وت  ليفهلل  الفرعيلل  المكتجلل   إيللرادا  فصلل  الث كيلل  الح للل  فلل  تسللذر وإذا   
 الكشلل ط حسلل   فلل  المكتجلل   تللل  إيللرادا  إقفلل   الح للل  هللذه فلل  ف ألفضلل  وت  ليفلل  بلل  المرتبطلل 
 الكشللل ط إيلللرادا  بلللي  المق بلللل  ت لللو  حتللل  الفرعيللل  المكتجللل   ت للل لي  وتخفلللي  بللل  المرتبطللل 
 . واقسي  وت  ليف  الر يس 
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 : اإلهالكات:   الثالث الفرع

 الحللدا   وإسللتل   المح صللي  إكتلل   عللل  إشللتم له  و الزراعلل  اإلسللتل   صللور  لتسللدد ك للرا    
 إتب عهلل  يللت  واحللد  طريقلل  اتوجللد فإكلل  األسللم   ومشللروع   والكحلل  والللدواج  الم شللي  وتربيلل 
 التلل  ب لطريقلل  مكهلل  أصلل   لل  إه  لل  يجللري بلل  ، جميسلل  األصللو  لهللذه اإلهلل   قسللط لحسلل  
 األجلل  قصللير  أكهلل  حيلل  لإله  لل    بيللر  أهميلل  ت هللر ا التقليديلل  للمح صللي  ف ب لكسللب .  تك سللب 
 إهلل   ملل  حسلل ب  يلللز  ملل  عللدا فيملل  ، أشللهر عللد  علل  تزيللد ا والجكلل  الزراعلل  بللي  فلل لفتر 
 ب لكسللب  أكلل  إا ، الث بلل  القسللط طريقلل  علل د  بشللأكه  يتبلل  والتلل  المسللتخدم  والمسللدا  للمكشللآ 

 الفسليللل  المسلللدا  طريقللل  إتبللل   بشلللأكه   فللليم   الللل ...  والحصللل د اللللري وآا  للجلللرارا 
 بللث   تمللر فهلل  الف  هلل  وب لكسللب لحدا  . ) السلل ع  إسللته   مسللد  طريقلل  (األصلل  إلسللتخدا 

 (1):  ه  فترا 

 . )الكمو ( اإلكش   فتر  -
 . ) اإلثم ر ( اإلستل   فتر  -
 .       اإلضمح   فتر  -

 :  أ  (2)البس  يسر  الحدا   إه   وبخصو   

 هلللذا فيهللل  يلللت  أ  الواجللل  السلللكي  علللدد  لللذل  و الحديقللل  إسلللته   فيللل  الواجللل  الوقللل  إ  " 

 : الموضو  هذا ف  ك ر وجه   ث   هك   أ  عل  ، بح  موض  يزا  ا اإلسته  

 المللد  جميلل  إللل  اإلسللته   ويمتللد حي تهلل  أطللوار ملل  الثلل ك  الطللور بدايلل  مكللذ الحديقلل  تسللتهل  -أ
 . تسيشه  ا  يحتم  الت 

 وأ  بأ برالللدخ  فيلل  تللأت  كمللوا األشللج ر تبللل  عكللدم  إا الحديقلل  إسللته   يبللدأ ا أ  يجلل    - 
 (3). ع يم  هبوط  إكت جه  يهبط أ  قب  تم م  تستهل 

 . التك ق  ف  قيمته  تأخذ أ  قب  تستهل  أ  يج  الف  ه  حديق  إ  -ج
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 :  يل   م  الحدا   إله   (1)األخر البس  يسر  بيكم  

 : اإلسته   إحتس   يبدأ مت  ه  الحدا   إسته   يثيره  الت  المش    م 

 اإلضللمح   دور وهللو اإلخيللر الللدور فلل  إا يحسلل  أ  يكبللل  ا اإلسللته   أ  الللبس  فيللري   
ي  ك  ح مو خ   أ ستل   و الك ك   اي و  اإل م  ه ق  ث م  ف  ك م  القي ك   ي و  ث  و بررا ه  م

 . اإلسته   إلحتس  

 حيلل  اإلضللمح   دو  عللل  اإلسللته   قصرإحتسلل   األوفلل  ملل  أكلل  األخللر الللبس  ويللر   
 عبلللئ توزيللل  اللللرأي هلللذا أصلللح   يلللري وإكمللل  ، الحديقللل  وإيلللرادا  اإلكت جيللل  القلللدر  تلللكخف 

 ت لفلل  عك صللر أحللد اإلسللته   يستبللر وبللذل  للحديقلل  اإلكت جيلل  الحيلل   سللكوا  عللل  اإلسللته  
 .واإلضمح   الكمو فترت  ف  الثم ر

  ملل  فيهلل  إهلل   حسلل   يللت  التلل  للفتللر  إتج هلل   ث ثلل  هكلل   أ  السلل بق  األرا  ملل  والخ صلل 
 :  يل 

 ضللسي  اإلتجلل ه هللذا ول لل  ، فقللط اإلضللمح   فتللر  عللل  اإلهلل   حسلل   قصللر يللري إتجلل ه -أ
 فلل  وب لتلل ل  اإلكتلل ج  عمللره سللكوا  عللل  األصلل  لت لفلل  توزيلل  هللو حقيقتلل  فلل  اإلهلل   أل 
 . اإلستل   فتر  ف  اإله   إحتس   لسد  مبرر

 يتج هلل  اإلتجلل ه هللذا ول لل .  فقللط اإلسللتل   فتللر  عللل  اإلهلل   حسلل   قصللر يللري أخللر إتجلل ه - 
 عك صللر  أحللد بلل إله   تحميللل  يم لل  أقلل   لل   وإ  إكت جلل  تحقلل  التلل  اإلضللمح   فتللر 

 . الت  لي 

 اللتلل   وهلل  ، واإلضللمح   اإلسللتل   فترتلل  فلل  اإلهلل   إحتسلل   يللت  أ  يللري ث للل  إتجلل ه -ج
 إكشلل   ت لفلل  توزيلل  يللت  حيلل  اإلتج هلل   أفضلل  هللو الث للل  اإلتجلل ه أ  ويللر   اإلكتلل   فيهملل  يتحقلل 

 عللل  لإلسللتل   وق بللل  مثمللر  أصللبح  حتلل  اإلكشلل   فتللر  فلل  عليهلل  أكفقلل  التلل  الحديقلل 
 يللت  بيكملل  الث بلل  القسللط بطريقلل  اإلسللتل   فتللر  خلل   اإلهلل   حسلل   يللت  بحيلل  اإلكتلل د سللكزا 
 اإلضمح   فتر  ف  اإلستل   سكوا  أرق   مجمو  بطريق 

 زراعللل  فلل  لهلل  المملو للل  األر  ملل  جللز ا إسلللتلل  زراعيلل  مكشللأ  هكللل   أ   إفترضللك  فللإذا
 وفتللر  سللك  01 هلل  اإلسللتل   وفتللر  سللكوا  0 هلل  لهلل  ال زملل  الكمللو فتللر   وا  للمللوال  حديقلل 

 : الت ل  الكحو عسل  الح ل  هذه ف  اإله   حس   فيم    سكوا 0 ه  اإلضمح  

 

 

 

 

 

 

 

 ت لفلل  تخفللي  يللت  أ  األشللج ر كمللو عللل  تللؤثر ا مسيكلل  مح صللي  زراعلل  تلل  إذا أكلل  100  السلل ب  المرجلل  فلل  ضللي  خيللر  يوضلل *

 .  المح صي  هذه بي  بإيرادا  الحديق 
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 08:  رقم شكلال

   المحاسبية  الطرق حسب  اإلهالكات  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعي ستغالل اال عمر على بناءا الباحث إعداد من: المصدر

 

 سلللكوا  مللل  سلللك  آخلللر إكتللل   مللل  %91 يمثللل  إضلللمح   سلللك  أو  إكتللل   أ  وبلللإفترا     

 : يل   م  اإله   مجم  تحديد يم   أخري بسد سك  التك ق  ف  يأخذ  اإلكت   وأ  اإلستل  

 =  اإلضمح   سكوا  إه  +  اإلستل   سكوا  إه  =  اإله   مجم  

  إضمح  :،ر ااستل   سكوا :   ،حي    )ر0+ر0+ر1+ر9 (+ 01

                 =01  +0   =00  

 .  0 ت و  اإلضمح   سكوا  حص  أ  أي 

 اإلهلل   في للو  دكلل ر 11111 بلللل  قللد الحللدا   لهللذه الرأسللم لي  الت لفلل  أ  إفترضللك  فللإذا     

 :  م يل 

 

 

 

 

 

 فتر 

 اإلضمح  

 السكوا 

 فتر 

 الكمو

 فتر  اإلستل  

 طريق  إستل  

سكوا  ال  

 

طريق  القسط 

 الث ب 

 

 ا إه  

 

 إيرادا  

 اإلستل  
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 . بسد اإلكت   يبدأ ل  حي  الف  ه  لحدا   اإلكش   فتر  ف  إه   حس   عد  ويراع          

 إتبللل   علللل  تتفللل  فلللإ  البلللي  وإكتللل   واللللدواج  الم شلللي  وتسلللمي  تربيللل  لمكشلللآ  وب لكسلللب     
 : يل   م  ذل  ل يفي  (1)ال ت   أحد ويسر  له  ب لكسب  التقدير إع د  طريق 

 ويتسللر  ، الفتللر  خلل   بسضلله  يشللتري وقللد ، الفتللر  أو  المكشللآ  بهلل  تبللدأ م شللي  هكلل   "    

 بفللر  الم شللي  لهللذه الللدف تر فلل  حسلل   إعللداد األمللر يتطللل  ثلل  وملل  ، للتوالللد أو للكفللو  المجمللو 
 الفتللر  خلل   الم شللي  هللذه ملل  والمحللو  والمشللتري الموجللود ت لفلل  بللي  الفللر  فيلل  ي هللر التربيلل 
 الللذي )اإلسللته   ( الللكق  أو الزيلل د  تقللدير   يم لل  حتلل  الكفللو  و للذل  والمسللتهل  المبلل   وبللي 

 . " الفتر  خ   األص  هذا عل  طرأ

 اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  قلل كو  تكفيللذ بمراقبلل  المختصلل  اإلداريلل  الجهلل  عللل  ويجلل       
 إلهلل   المقبوللل  والكسلل  الف  هلل  حللدا   أعملل ر مسرفلل  فلل  بهلل  يسترشللد إصللدارتسليم   الزراعلل 
 بيللل   إلللل  ب إلضللل ف  ، الزراعيللل  واآلا  والمسلللدا  المكشلللآ  إهللل   مسلللدا  و لللذل  ، أصلللوله 

 . والدواج  الم شي  تقدير إع د  طريق  تطبي   يفي 
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 :  والدواجن الماشية من النافق معالجة:  الرابع  الفرع

 : األتي  األغرا  أحد لتحقي  الم شي  الزراع  المستل  يستخد      

 الصللور  هللذه بللدأ  وقللد ، الزراعلل  اإلسللتل   يتطلبهلل  التلل  األعملل   فلل  الم شللي  إسللتخدا  -
 .   اإلستل   هذا عملي   بس  لم كك  كتيج  التك ق  ف 

 . األلب   إكت   بلر  الم شي  تربي  -
 . بيسه  ث  ، تسميكه  بلر  الم شي  تربي  -

 : م يل  للدواج  ب لكسب  الس بق  الث ث  الصور ويق ب   

 . التفري  بلر  دواج  -
 . البي  إكت   بلر  دواج  -
 . التسمي  بلر  دواج  -

 : هم  الكفو  م  ح لتي  بي  التفرق  والدواج  الم شي  م  للك ف  المح سبي  المس لج  وتستلز  

 . اإلدار  تضسه  الت  المقرر  الكس  ضم  يدخ  الذي الس دي الكفو  -
 . الحدود هذه ع  يزيد الذي الس دي اللير الكفو  -

 :  (1)الت  لي  مح سب  ف  قواعده  الح لتي  ه تي  م  ول    

 اإلكتلل   فلل  الطبيسلل  وغيللر الطبيسلل  التلل ل  تحديللد  لل   إذا أكلل  الشللأ  هللذا فلل  الب حلل  ويللري  
 قدريلل  لسواملل  يخضلل  كفوقهلل  أل  للم شللي  ب لكسللب  قبوللل  الصللس  فملل  مقبللوا أمللرا الصللك ع 
 وعللل  ، خسلل ر  يستبللر الم شللي  ملل  ال بيللر  الللرؤو  ملل  يكفلل  ملل  أ  علل  فضلل  بهلل  التكبللؤ ايم لل 
 ت لفتهلل  إقفلل   هللو األسللب   ملل  سللب  ألي الم شللي  ملل  الكلل ف  لمس لجلل  الصللحي  اإلجللرا  ي للو  ذللل 
 . (0)ب  المرتبط  األص  حس   ف 

 فلل  الت لفلل  وإقفلل   الكتلل   ملل  والكلل ف  ال بيللر  الللرؤو  ملل  الكلل ف  بللي  التفرقلل  " (0)الللبس  ويللري

 الحسلل   فلل  الكتلل   ملل  للكلل ف  قيملل  أي إدرا  وعللد  األصلل  حسلل   وحللده ف  األوللل  الح للل 
 الكتلل   هللذا ملل  الحيلل   قيللد عللل  المتبقيلل  للللرؤو  الت لفلل  تضللخي  مبللدأ ذللل  فلل  متبسلل  بلل  المخللت 

"  . 

 حسللل   عللل  المللد  خلل   الكللل ف  قيملل  تحميلل  يللت  " األخلللرأ  الللبس  (0)الللبس  ويللري       

 بإعتبلل ر والخسلل  ر األربلل   حسلل   فلل  المللد  كه يلل  فلل  يقفلل  ' الك فقلل  المواشلل  حسلل   ' يسللم 

 .   " خس ر  يمث 

 الللرؤو  ملل  الكلل ف  بت لفلل  دا كلل  اإلكتلل   أو األصلل  حسلل   جسلل  الضللريب  ألغللرا  ويفضلل    
 . الكش ط كت  ج حقيق  إل ه ر  اإلكت   م  أو ال بير 
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 : الحالية المستثمرات ضريبة موقف:   الخامس الفرع

 ضلللريب  موقللل  عللل  التسللل ؤ  الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  علللل  الضلللريب  فلللر  يثيلللر     
 :  هم  الشأ  هذا ف  متس رض    رأي   وثم  ، المستثمرا 

 دخللل  علللل  ضلللريب  فلللر  بسلللد المسلللتثمرا  ضلللريب  بقللل   مبلللرر ا أكللل  (1)اللللبس  يلللري    
 مللردود الللرأي وهللذا.  عكهلل  بللدي  تسللد الجديللد  الضللريب  أ  إعتبلل ر  عللل  الزراعلل  اإلسللتل  

  الزراع  الدخ  عل  للضريب  بدي  تصل  ا الح لي  المستثمرا  ضريب  بأ  علي 

 ضللريب  أ  بلل  فقللط هللذا لللي  ، للضللريب  الفكلل  بلل لتك ي  المتسلقلل  األمللور فلل  عكهلل  إلخت فهلل   
 ملل  عللل  فتفللر  الزراعلل  اإلسللتل   ضللريب  أملل  الم للل  عللل  تفللر   الزراعيلل  المسللتثمرا 

 . مستأجرا أ  م ل       سوا  ب  يقو 

 الح ليلل  المسللتثمرا  ضللريب  بقلل   ملل  يمكلل  ملل  هكلل   لللي  أكلل  (0)أخللرو  يللري أخللرو  يللري بيكملل  
  بج ك 

 فللل  بلل  مسمللو  ملل هو عللل  قي سلل  الزراعللل  اإلسللتل   دخلل  عللل  فرضلله  المقتللر  الضللريب 
 إسللتلل  إذا األمللوا  شللر    أربلل   عللل  والضللريب  والصللك عي  التج ريلل  األربلل   عللل  الضللريب 
 . له  مملو  عق ر ف  كش طه  المكشأ 

 فلل  الحلل  يمل هلل  التلل  الزراعيلل  األر  المسللتل  ي للو  أ  عللل  الثلل ك  بلل لرأي األخللذ ويفضلل   
 إللل  ب إلضلل ف  ، الزراعلل  اإلسللتل   إيللرادا  ملل  المسللتلل  للمسلل ح  اإليج ريلل   القيملل  خصلل 
 . الزراع  اإلستل   دخ  عل  الضريب  إل  الخص  يمتد  أ  ودو  األطي   ضريب  خص 

 العام خالل الزراعي اإلستغالل صورة تعديل:  السادس  الفرع

 تطبيلل   يفيلل  هللو الجبلل    ثلل  وملل  المح سلل  بسك يلل  تح لل  أ  يجلل  التلل  األمللور بللي  ملل       
 وملل  اإليللرادا  تحديللد  يفيلل  عللل  مب شللر تللأثير ملل  لللذل  لملل  الضللريب  التشللري  فلل  السللكوي  مبللدأ
 اإلسللتل   صللور إحللدي ملل  التحللو  يللت  أ  السلل   خلل   يحللد  قللد ألكلل  ذللل  الضللريب  وعلل   ثلل 

 أو حللدا   إللل  المخصصلل  المسلل ح   بسلل   تتحللو   للأ  أ ثللر أو أخللري صللور  إللل  الزراعلل 
 . الس   أو مك ح  إل  أو الدواج  أو الم شي  لتربي  ح   ر إل 

 المك سللب  بهللذه السللكوي  مبللدأ علل  كخللر  أ  الح للل  هللذه فلل  الضللريب  التح سلل  يسللتلز  عكد للذ  
 بلل لكو  المتسلقلل  القواعللد وتطبلل    لمستلل د التسللدي  م قبلل  الفتللر  فلل  الكشلل ط علل  التح سلل  يللت  حيلل 
 للللدخ  الضلللريبي  السلللك  أ  إفترضلللك  إذا للللذل  وتوضللليح .   التسلللدي  تللل ري  مللل  إعتبللل را الجديلللد

 تللزر  مسلل ح  األشللخ   أحللد لللد  و لل    علل    لل  ملل  01/8 فلل  تكتهلل  الزراعلل  اإلسللتل  

 إلكتلل   حديقلل  إللل  مكهلل  ه تلل را  خمسلل  1/1 فلل  قلل   وقللد ه تلل را 01 قللدره  التقليديلل  ب لمح صللي 

 تسلللمي   ح لل  ر إلعللداده وه تلل ر التفلل   لزراعللل  ه تلل را  وث ثلل  المختلفلل  بأصللك ف  المشللم 
 الكحللو عللل  التسللدي  سللك  خلل   التح سلل  ي للو  أ  يلللز  عكد للذ ، األليلل  ال ت  يلل  وإكتلل   دواجلل 
 : الت ل 

 

 . 001    ذ ره سب  مرج  ، دراز المجيد عبد ح مد (1)

 . 101     ذ ره سب  مرج  ، هللا عبد محمد( 0)
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 ملل  الللدخ  علل  )ه تلل ر0 ( ال  مللل  المسلل ح  إسللتل   ع  للد علل  أشللهر الللث   فتللر  ملل  التح سلل  -

 أشلللهر التسلللس  لفتلللر  – مح صلللي  – الزراعللل  اإلسلللتل   عللل  التح سللل  إسلللتمرار. المح صلللي 
 . ه ت را 11 ول   الت لي 

    (1)الس   هذا خ   تكتج ل  أكه  إعتب ر عل  الحدا   دخ  ع  التح س  عد  -

 فلل  خمسلل  الللدورا  وعللدد أسلل بي  9 تأخللذ التسللمي  دور  فللإ  الللدواج  مللزار  بخصللو  أملل  -

 ال ت  يلل  إكتلل   لمس ملل  ب لكسللب  التشلللي  دورا  عللدد بيكملل  الكشلل ط بللدأ تلل ري  ملل  إعتبلل را السلل  
 .دولي  ب  مسمو  هو لم  طبق  وذل  السك  ف  دور  11

 :   الفترة آخر التام غير اإلنتاج تقييم:  السابع  الفرع

 ذللل   لل   سللوا  الفتللر  آخللر تلل   غيللر إكتلل   وجللود هللو الزراعلل  اإلسللتل   م ملل  أبللرز ملل   
 ، الكضلللج سلللبي  فللل  فوا للل  او دواجللل  أو م شلللي  أو ) ق  مللل  زراعللل   ( مح صلللي   فللل  متملللث 

 هللذه وفلل  ، المللد  آخللر التلل   غيللر الكلل تج قيملل  تحديللد مشلل ل   الجبلل    وملل  المح سلل  وتواجلل 
 : الت لي  الق عد  تطبي  يقتر  الح ل 

 ومح صلللي  الحقلللو  مح صلللي  وتشلللم  la récolté végétale الكب تيللل  للمح صلللي  ب لكسلللب  

 والفوا لل  المح صللي  هللذه أ  إعتبلل ر عللل  الت لفلل   لمبللدأ طبقلل  التلل   غيللر اإلكتلل   تقيللي  يللت  البسلل تي 
 حتلل  طويللل  فتللر  ستسللتمر   كلل  إذا خ صلل  ب لسللو  سللسرا لهلل  كجللد أ  يصللس  ك ضللج  الليللر
 أكفقلل  التلل  الت لل لي  مجمللو  يمثلل  برصلليد الق  ملل  الزراعلل   ت هللر أ  بمسكلل  كضللجه  ي تملل 
 . اإلستحق   ألس   طبق  الم لي  السك  إكته   حت 

 ملل  ب لت لفلل  التقيللي  وهلل  السلل بق  الق عللد  كفلل  فتطبلل  والمواشلل  الللدواج  تربيلل  لكشلل ط ب لكسللب  أ 
 إللل  وصلل  قللد اإلكتلل    لل   إذا السللو  سللسر عللل  التسللر  يم لل  الح للل  هللذه فلل  أكلل  م ح لل 
 حقيقيلل  بصللور  الت لفلل  ملل  أقلل  السللو  سللسر  لل   إذا الح للل  هللذه وفلل  ، للتصللر  ق بللل  مرحللل 
 . ب لفر  أسس ر هبوط مخص  ت وي  يم   عكد ذ

    Most عرف   م  الضريبي  لضغرا  السو  بسسر ويقصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سكوا  11 بسد التف   وأشج ر زراعته  م  ع م  10 بسد مكتج  تستبر المشم  أشج ر *
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   "For tax purposes value is deemed to be fair market value of the 
property at the time of tran smittal or , in the case of estate taxes , 
death of the owner." (1)  

 فلل  الت لفلل  مفهللو  ول لل  الت لفلل  مسيلل ر إتبلل   هلل  التلل   غيللر اإلكتلل   لتقللوي  الس ملل  والق عللد       
 أ  ، المسللرو  فملل  ، اإلقتصلل دي  الوحللد  تتبسهلل  التلل  التحميلل  ك ريلل  عللل  يتوقلل  الح للل  هللذه
 المب شللر  الت لفلل  وك ريلل  اإلجم ليلل  الت لفلل  ك ريلل  هلل  الت لل لي  لتحميلل  عللد  ك ريلل   هكلل  

 اإلجم ليلل  الت لل لي  ك ريلل   لل  وفلل   المسللتلل  الط قلل  ت لل لي  وك ريلل  المتليللر  الت لل لي  وك ريلل 
 الت لفلل  ثملل  أسلل   عللل  التلل   غيللر اإلكتلل   تقيللي  ضللرور  الللبس  يللري فبيكملل  الللرأي ختللل إ

 غيللر الت لل لي  ملل  بكصلليبه  أيضلل  تحميلهلل  ضللرور  األخللر الللبس  يللر   Prime cost األوللل 

 الت للل لي  ك ريللل   للل  وفللل  فقلللط، المب شلللر  ب لت للل لي  التللل   غيلللر اإلكتللل   تقيلللي  فيلللت  المب شلللر 
 الت لل لي  ملل  كصلليب  أسلل   عللل  التلل   غيللر اإلكتلل   تقيللي  يللت  المسللتلل  الط قلل  وك ريلل  المتليللر 
 يصللدر أ  عللل  ، األخللري علل  تختللل  كتلل  ج إللل  يللؤدي ك ريلل   لل  تطبيلل  أ  وي حلل  ، المتليللر 
 فلل  التلل   غيللر اإلكتلل   تقيللي   يفيلل  فيلل  يحللدد قللرارا الزراعلل  وزار  رأي أخللذ بسللد الم ليلل  وزيللر
 الوزاريلل  القللرار  أل  ك للرا مكهلل  فرعلل  كشلل ط  لل  لطبيسلل  وفقلل  الزراعلل  اإلسللتل   أكشللط 
 . الج ك  لهذا تتسر  ل  المج   هذا ف  الص در 

 األخللذ إكت ق ليلل  مرحللل  فلل  يم لل  الزراعلل  ب إلسللتل   المشللتلل  السلل   القطلل   لوحللدا  وب لكسللب    
 :  بأ  يقض  حي  الت   غير اإلكت   تقيي  ف  الموحد المح سب  الك    ب  يقتض  بم 

 عللل  السلل بق  المرحللل  كه يلل  حتلل  اإلكتلل   بت لفلل  التكفيللذ تحلل  واألعملل   التلل   غيللر اإلكتلل   يقللو  " 

 الخ صلل  واألجللور المب شللر  والمللواد الخ ملل   قيملل  إليهلل  ويضلل   اإلكتلل   إليهلل  وصلل  مرحللل  آخللر
 . " األخير  المرحل  ف  اإلكت   بهذا

 : التجاري بالنشاط الزراعي النشاط إختالط:  الثامن الفرع

 مم رسلل  إللل  ذللل  تتسللدي بلل  الزراعلل  اإلسللتل   بصللور  الزراعيلل  المكشللأ  ت فلل  ا قللد       
 ب إلضلل ف  وتخزيكهلل  إضلل في  أخللري  ميلل   بشللرا  أو إكت جهلل  لللكف  سللوا  م مللل  تج ريلل  أكشللط 

 . مم   ع  د أ بر في  تتحق  الذي الم    أو الوق  ف  وتصريفه  لبيسه  إكت جه  إل 

 ويجلل  الزراعلل  ب إلسللتل   يتسللل  أحللدهم  شللقي  طي تلل  فلل  يشللم  الكشلل ط هللذا  لل   ولملل        
 فإكلل  كوعيلل  لضللريب  يخضلل  تجلل ري كشلل ط هللو اآلخللر والشلل  خ صلل  كوعيلل  لضللريب  إخضلل ع 
 حللد  عللل  مكهملل  شلل   لل  كتيجلل  مكلل  ي هللر بحيلل  الوضللو  ملل  المح سللب  الك لل   ي للو  أ  يتسللي 

. 

 

 

 

 

 

 P 233      (1)  Kenneth  S. Most , Accounting theory (USA: Grid Publishing , Inc, Columbus ,Ohis, 1982 )    
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 والمحوللل  الك تجلل  المح صللي  تقيللي  ضللرور  حللد  عللل  شلل   لل  كشلل ط كتيجلل  لتحديللد أكلل  ويللري     
 عللل  الزراعلل  اإلسللتل   ربلل  ي هللر بحيلل  المخلل ز  إللل  تحويلهلل  يللو  بسسرالسللو  للتخللزي 

  لل  كتيجلل  بللي  الفصلل  يصللس  عكد للذ المحوللل  المح صللي   بت لفلل  التقيللي  تلل  إذا ألكلل  ذللل  ، حللد 
 .   ش 

 بلللل  ه تلل را  عشللر  تمتللل  مكشللأ  لللدي الك تجلل  المح صللي  أ  إفترضللك  إذا لللذل  وتوضلليح    
 األسللس ر فيهلل  سللترتف  لفتللر  إسللتبق  ه  المكشللأ  صلل ح  رأي وقللد د  أللل  م لل   الزراعيلل  ت  ليفهلل 

 السللو  سللسر و لل   د  101111 بمبللل  مجلل ور  مسلل ح   ملل  أخللري  ميلل   بشللرا  وقلل   بلل 

 للمح صلللي  ذلللل  بسلللد البيللل  تللل  وقلللد د  151111 بمبلللل  يقلللدر المكشلللأ  مللل  الك تجللل  للمح صلللي 

  الكلل تج ت للو  وب لتلل ل  د  11111 بمبللل  تخللزي  ت لل لي  وجللود ملل  د 011111 بمبللل  المخزكلل 

 :   يل   م 

 د 151111 بسسرالسلللو  المحولللل  وقيمتهللل  د 111111 إكت جهللل  ت للل لي  للمح صلللي  ب لكسلللب    

 . د 51111 الزراع  اإلستل   رب  في و 

 د 101111+  محوللللل  مح صللللي  د 151111 الت لللل لي  ت للللو  التجلللل ري للشلللل  وب لكسللللب      

 . د 01111 الكتيج  فت و  د 011111 المبيس   بيكم  تخزي   د 11111+ مشتري  

 يحقلل  ا الزراعلل  الكشلل ط فللإ  د 111111 الت لفلل  بسللسر المحوللل  الت لل لي  حسللب  إذا أملل     

 مختلطلل  أرب حلل  الواقلل  فلل  وهلل  د 01111 قللدره  أرب حلل  التجلل ري الكشلل ط  يحقلل  بيكملل  أرب حلل 

   ؟ المختلط  األرب   هذه له  تخض  الت  الضريب  إذ  ه  فم  والتج ري الزراع  م 

 :   والبن  التعاونية الجمعية مع التعامل تكاليف:   الخامس المطلب 

 إ تملل   وت لل لي  عمللوا  عللل  علل د  تحصلل  والبكللو  التس وكيلل  الجمسيلل   أ  بلل  المسللل  ملل       
 . الزراع  اإلستل   ألصح   السيكي  أو الكقدي  للسل    تقديمه  مق ب 

 يتق ضلل ه  التلل  السمللوا  أو الت لل لي  تستبرهللذه هلل :  مللؤداه تسلل ؤ  يثللور المجلل   هللذا وفلل       
 اإلسللتل   دخلل  صلل في  تحديللد عكللد الخصلل  واجبلل  الت لل لي  قبيلل  ملل  التس وكيلل  الجمسيلل  او البكلل 

 ؟ الزراع 

 حقيقيلل  ت لل لي  أكهلل  إعتبلل ر عللل  ب ل  ملل  الخصلل  واجبلل  الت لل لي  هللذه أ  الللبس  يللري وقللد      
 .  الم لي  السك  وتخ   ب لكش ط ومرتبط 

 الزراعلل  ب إلسللتل   لهلل  ع قلل  ا إضلل في  أعبلل   تمثلل  الت لل لي  هللذه أ  أخللرو  يللري بيكملل        
 صللل ح  بإم للل    للل   أكللل  إعتبللل رر علللل  الخصللل  الواجبللل  الت للل لي  ضلللم  تلللدخ  أا ويجللل 

 الجمسيلل   ملل  التس ملل  بللأ  عليلل  مللردود السلل ب  والللرأي ، تحملهلل  يتفلل دي أ  الزراعلل  اإلسللتل  
 اإلسللتل   لصلل ح  ب لكسللب  مكلل  امفللر أمللر الت لل لي  تللل  فتحملل  ثلل  وملل  إجبلل ري والبكللو 
 . الزراع 

 شلللب  الكقديللل  أو السيكيللل  والخلللدم   السلللل  بلللي  التمييلللز وهلللو وسلللط  أملللرا ذلللل  فللل  ويلللر       
 بكلل   إختي ريلل  ت للو  التلل  أوالخللدم   السللل  تللل  وبللي  المللزارعي  ل  فلل  تتقللرر التلل  اإلجب ريلل 

 ملل  اإلجبلل ري األو  بلل لكو  المرتبطلل  والسمللوا  اإل تملل    ت لل لي  وإعتبلل ر الللزار  طللل  عللل 
 ملل  الضللريبي  الك للر وجهلل  ملل  الثلل ك   الكللو  إعتبلل ر وعللد  ، الخصلل  الواجبلل  الت لل لي  قبيلل 

 علل  الم ليلل  أمللوره تللدبير فلل  المقصللر الممللو  يسللتفيد ا حتلل  وذللل  الخصلل  الواجبلل  الت لل لي 
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 المسلل واتبي  مبللدأ حققكلل  قللد ت للو  وهكلل  اإلضلل في  الخللدم   هللذه مثلل  يطللل  للل  الللذي الممللو 
 . الم لي  أموره ترتي  عد  كتيج  وحده الممو  فتحم   الواحد  ممولي لضريب 

 :   الزراعي اإلستغالل خسائر:   االول الفرع

 علللل  مكصلللب  ي لللو  ذلللل  فلللإ  اإلسلللتل   خسللل  ر الضلللريبي  الدراسللل   تتكللل و  عكلللدم           
 تقتللر  بللذل  وهلل  الضللريب ، الفحلل  بسللد الضللرا   لقللواكي  طبقلل  تحللدد التلل  الضللريبي  الخسلل  ر

 عللل  المطبقللل  الضلللريبي  المبللل د  إبتسللل د أو بقلللدرإقترا  المح سلللبي  الخسللل  ر قيمللل  مللل  تبتسلللد أو
 . الس  د  المح سبي  المب د 

 يلللت  حتللل  األمللل   إلللل  الخسللل  ر ترحيللل  ضلللرور  علللل  المح سلللبي  إتفللل   مللل  اللللرغ  وعلللل   
 فلل  سللوا  الضللريبي  للخسلل  ر الضللريبي  المس مللل  أ  إا ، وقلل  أقللر    فلل  ب ل  ملل  إسللتكف ذه 
 شللت  مللذاه  ذللل  فلل  وذهبلل  ، المجلل   هللذا فلل  المح سللب   ب لمبللدأ تأخللذ للل  المم رسلل  أو الك ريلل 

 . غيره ع  مختلف  كت  ج يرت  مكه  مذه     أ  خ   وا

 عللل  كللل تج والضلللريبي  المح سللبي  التطبيقللل   مللل   لل  بلللي  اإلخلللت   هللذا فللل  السلللب  ولسلل     
 فلل  أسلل   بفللر  تأخللذ المح سللب  أل  ذللل  ، مكهملل   لل  فلل  إليهلل   يسللتكد التلل  المبلل د  إخللت  

 هللو الضللرا   تشللريس   تطبقلل  ر يسلل  فللر  وجللود بيكملل  ، اإلسللتمرار فللر  هللو المجلل   هللذا
 الموازكلل  لسللكوي   كتيجلل  الضللريبي   السللكوا  إسللتق   مبللدأ ملل  عكلل  تفللر  وملل  السللكوي  فللر 
 .   به  الضريبي  الحصيل  وإرتب ط للدول  الس م 

 : البس  عر  وقد  (1)  الضريبي  الخس  ر مس لج  لبدا   الت ل  اإلط ر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لإلقتصللل د السلميللل  المجلللل  ، الضلللريبي  الخسللل  ر عللل  المح سلللب  ترشللليد فللل  القلللرار  كمللل ذ  إسلللتخدا   الكللل غ  السللليد محملللود (1)

 . 105  (  1890)  الشم  عي  ج مس  التج ر   لي  ، والتج ر 
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 00: رقم شكلال

 الضريبية الخسائر معالجة

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

  زراعية محاسبة تنظيمية قواعد: المصدر     

  ملل  سللكوا  5 لمللد  األملل   إللل  الزراعلل  اإلسللتل   خسلل  ر بترحيلل  السللم   ضللرور  ويللري    

 تللل  بخصلل  السللم   ذللل  يتبلل  أ  عللل  والصللك عي  التج ريلل  األربلل   عللل  الضللريب  فلل  هوالحلل  
 دو  الللدخ  عللل  الس ملل  للضللريب  الخ ضللس  اإليللرادا  ملل    تحققهلل  سللك  فلل  الخسلل  رللممو 

 الس ملل  للضللريب  تخضلل  إيللرادا  الخسلل ر  تحقلل  سللك  فلل  للممللو  ي لل  ملل ل  السللكوا  ملل  غيرهلل 
 . الت لي  السك  ف   وتخص  األم   إل  الخس  ر ترحي  يت  الح ل  هذه وف  ، الدخ  عل 

 :   الزراعي االستغالل دخل على للضريبة المقترح الهيكل: الثاني الفرع

 الزراعلل  ااسللتل   دخلل  عللل  المقترحلل  الضللريب  لتطبيلل  األس سللي  المقوملل   عللر  ملل        
 :  م يل  الضريب  هذه هي   بخصو  يقتر  ،

    :الخاضعون الممولون:  الفرع الثالث

 لضراضلل  المسللتللي  فلل  تتمثلل  أ  يم لل  الضللريب  لهللذه الخ ضللسي  الممللولي  ف لل  أ  يللري        
ي  ي  الزراع ك   أ ستل   صلور     سوا  ، اإل ستل   ل   و  هلذه ف )  أشلخ   شر   أو فلردا الم
 شللر    أربلل   عللل  الضللريب  مس لجلل  ويم لل  ،( المسللتل  الشللخ   بإسلل  الضللريب  تللربط الح للل 

 الضللريب  ضللم  أو الضللريب  لهللذه مسللتق   قلل كو  ضللم  الح للل  هللذه      فلل  الزراعيلل  األمللوا 

 السماح بالترحيل عدم السماح بالترحيل

 الخسائر الضريبية

 مد  السماح بترحيلها

الترحيل إلى الخلف 

 وإلى األمام

 البدائل

دخل 

 معين

 معين  

 مقيد 

 غالبا ما يكون

 مقيدا  مطلق  مقيد  مطلق

خسائر 

ةمحدد  

دخل 

 معين  

مدة 

 معينة 

 معينة  

مدة 

 معينة

دخل 

 معين 

 معين  

مدة 

 معينة

 الترحيل إلى األمام الترحيل إلى الخلف 
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 األشلللخ   دخللل  علللل  الضلللريب  بلللي  للتفرقللل  خ صللل  بكصلللو  األملللوا  شلللر    أربللل   علللل 
 . األموا  شر    عل  والضريب  الطبيسيي 

    :      الممولين حصر:  رابعال الفرع

 وإتخلل ذ السيكلل  السللج  إجللرا ا  إسللت م   طريلل  علل  الممللولي  حصللر يللت  أ  الب حلل  يللري      
 الق  ملل  لإلخت فلل   تصللحي  وإجللرا  الزراعيلل  الحيلل ز  كقلل  عكللد توضلل  الترتيبلل   ملل  مجموعلل 

 . والمس ح  الزراعي  والجمسي    السق ري الشهر  م     سج   بي  ح لي 

  :    للضريبة الخاضع الدخل تحديد: خامس ال الفرع

 التطبيلل  فلل  األفضلل  هللو الزراعلل  اإلسللتل   ألربلل   الشلل م  الللدخ  بمللدخ  األخللذ أ  يللر        
 . األخري الدخ  ضرا   م  غيره  م  إتس ق  المقترح  الضريب  ف 

 :   إتباعه الممكن التحاسب أسلوب:  سادسال الفرع 

 ذللل  تلل  سللوا  الفسللل  األسلل   هللو الممللولي  ل بلل ر خ صلل  التح سلل  فلل  األصلل  أ  يللر      
 وبحللو  بدراسلل   ب إلسللتس ك  التكفيذيلل  اإلدار  تجريهلل  تقللديرا  إللل  أو مكت ملل  دفلل تر إللل  إسللتك دا
 لف لل  التقللديري األسلل   عللل  التح سلل  أسلللو  إتبلل   يم لل  اكلل  عللل  الشللأ  هللذا فلل  الزراعلل  وزار 
ق  وذلل (   ف ل ) المملولي  م  بط كفقل   فل  اإلقتصل د  لمبلدأ تطبي  علل  الضلريب  هلذه التحصلي  ر
 . الممولي  م  الف   هذه

 :   والتحصيل الربط إجراءات  :بعالسا الفرع

 المكشللأ  الواقسلل  ت للو  وأ  الضللريب  بهللذه التصلل عدي  ب ألسللس ر األخللذ األفضلل  ملل  أكلل  يللر       
 يللت  وأ  الطبيسيللي  لضشللخ   ب لكسللب  المقللرر اإلعفلل   حللد علل  تزيللد أربلل   تحقيلل  هلل  للضللريب 

 السللك  خلل   أقسلل ط عللل  وتحصلليله  الزراعيلل    السللك   أسلل    عللل  سللكوي  الضللريب  هللذه ربللط
 المسللتحق  الضللريب  حجللز طريلل  علل  التهللر   فللر  ملل  ولإلقلل   ألدا هلل  الممللولي  عللل  تيسلليرا
 . الضرا   لمصلح  وتوريده  الزراعي  الجمسي   طري  ع  المكب  عكد

علرررى دخرررل االسرررتغالل  المقترحرررة الضرررريبة فررررض مرررن المتوقعرررة األثرررار: الررثررالررررث المبحرررررث
 الزراعي 

 ألهلل  المبحلل  هللذا فلل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  للضللريب  المقتللر  لإلطلل ر إسللت م ا       
 : م     إل  ب لكسب  الضريب  هذه مث  فر   م  المتوقس  األث ر

  الممولي  - 

  الس م  الخزاك  - 

      المجتم  - 
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 األمللور مراعلل   ضللرور  الضللريب  هللذه مثلل  فللر  عللل  المسلقلل  األهللدا  لتحقيلل  أكلل  ويللري      
 :  الت لي 

 . ال لي  الت لف  أس   الزراعي عل  الح ص   تسسير أسلو  ف  الك ر إع د ( 1 

 : الت لي  األمور طري  ع  ذل  تحقي  رأيك  ف  ويم     

 .  اإلكت   مستلزم   لسك صر مدروس  أس  عل   مي  مس يير لوض  ب لكسب  -أ  

 المسللمو  ف للر  ملل  واإلسللتف د  مللدي شلل   فلل  المسلل يير شلل   يأخللذ أا يجلل  ذللل  أ  يللري      
 إخللت   فلل  ح ليلل  الق  ملل  اإلحتملل ا  المللدي هللذا يلطلل  بحيلل  المسلل يير تللل  وضلل  فلل  المسيلل ري
 بسللد  تتسلل  الزراعلل  اإلكتلل    للرو  وأ  خ صلل   ألخللري مكطقلل  ملل  اإلكتلل   مسللتلزم   عك صللر
 . التأ د

 وحجلل  الت لل لي  تللل  بللي  الس قلل  وتحديللد اإلكتلل   لت لل لي  الحللدي التحليلل  بأسلللو  األخللذ -   
 .  التس د  لكقط  الحديث  اإلستخدام   طري  ع  واألرب   اإلكت  

 اإلسللتثم ر عللل  الس  للد بف للر  األخللذ يصللس  أكلل  يللر  لله تلل ر الصلل ف  الس  للد تحديللد عكللد -ج  
 . الزراع  ب إلستق   المرتبط  اإلقتص دي  ال رو  إستقرار  لسد  ك را وذل  ح لي 

 ملل  الت لفلل  متوسللط عللل  التسللر  بسللد مسللتهد  ربلل  هلل م  تحديللد بف للر  األخللذ ويفضلل      
 . الس بق  المس يير خ  

 سي سللل  بإتبللل   كوصللل  فإككللل  لهللل  وتشلللجيس  الزراعللل  القطللل   فللل  السم لللل  إلسلللتقرار ضلللم ك ( 0 

 اإلجبلل ري التجكيللد ملل  المللزارعي  شللب   ملل  للتجكيللد المسللتح  بإعفلل   ذللل  عللل  تسلل عد تجكيديلل 
 1 لمللد  الللب د خلل ر  إللل  ب لسللفر للل  التصللري  وعللد  الزراعلل  قطلل   فلل  للسملل  بق  لل  بشللرط
 ملل  المواليللد لللبس  مطللل  بإعفلل   األخيللر   الفتللر  فلل  ق ملل  قللد الللدف   وزار  وإ  خ صلل  سللكوا 
 مثلل  ا  ذللل .  إللليه  ح ليلل  المسلللح  القللوا  ح جلل  لسللد  وال ت بلل  القللرا   يجيللدو  ا الللذي  هللؤا 
 كسللب  أ  ثبلل  حيلل  أجورهلل  وإسللتقرار الزراعيلل  السم للل  تللوفير فلل   ثيللرا سيسلل عد الحلل فز هللذا
 وتفضلل  الزراعلل  القطلل   فلل  السملل  إللل  أخللري مللر  تسللود ا تجكيللده  يللت  الللذي  ملل   قليللل  غيللر
 بلللدو  ذلللل   للل  ، السسللل ري  الخدمللل  لفتلللر  القطللل   هلللذا عللل  بسلللد  أ  بسلللد أخلللري أعمللل   أي

 . الف   هذه م  المطلوبي  األفراد بس  م  المسلح  القوا  بإحتي ج   التضحي 

 فللل  ع سللي  الهجللر    كلل  وإ  ، ب لخلل ر  للسملل  الزراعيلل  السم للل  لهجللر  ضللوابط وضلل ( 0 

 السم للل  هللذه ملل  قللدر تللوافر إللل  أد  قللد الكفطيلل  الللدو  ع  للدا  إلكخفلل   ك للرا األخيللر  السللكوا 
 تتميللز الف لل  هللذه أ  حيلل  للخللرو  الضللوابط هللذه وضلل  علل  ايلكلل  ذللل  أ  إا الزراعلل  للقطلل  
 فلل  إرتفلل   إللل  الهجللر  هللذه فيلل  تللؤدي الللذي الوقلل  كفلل  فلل  الخلل ر  ملل  تحوي تهلل  حجلل  بضللآل 
 . الزراعي  السم ل  أجور

 هللذا فلل  السم للل  إسللتقرار تللوفير عللل  يسلل عد السلل بقي  البكللدي  تطبيلل  عللل  الحللر  وا         
 أوضلل  وقللد المجلل   هللذا فلل  الضللريبي  السي سلل  تحديللد عللل  تسلل عد ث بتلل  سي سلل  ووجللود القطلل  
          (1):   يل  فيم  الزراع  القط   ف  السكصر هذا أهمي  البس 

"  Tax polcy may affect  the flow of labor out of agriculture in several  ways ".    
                                  

 (1) Richard  Bird ,Op. Cit  P 15 
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 األثلل ر عللر  يم لل  الضللريب  هللذه مكلل  المطلوبلل  األثلل ر لتحقيلل  األس سللي  المتطلبلل   هللذه وبسللد  
 : الت ل  الكحو عل  زواي  ث   م   له  المتوقس 

  للممولي  ب لكسب : أوا 

  السم  الخزاك  إل  ب لكسب : ث كي  

      للمجتم  ب لكسب : ث لث  

 : يل  فيم  ب لتفصي  له  كتسر  وسو 

 :  الممولين إلى بالنسبة الضريبة فرض من المتوقعة األثار:  االول المطلب  

 األفللراد جميلل  بللي  السداللل  تحقيلل  عللل  إيضلل ح  السلل ب  بهي لهلل  المقترحلل  الضللريب  تسلل عد      
 عللل  األربلل   جميلل  عللل  بسللري كه  يقضلل  الللذي الضللريب  مبدأعموميلل  عللل  فرضلله  يسللتكد حيلل 

 ورع يتهلل  حم يتهلل  وتشللمله  الدوللل  سللم   ت لهلل  الللذي  األشللخ   جميلل  وعللل  أكواعهلل  إخللت  
.(1) 

 السبلللئ يجسللل  الزراعللل  اإلسلللتل   دخللل  علللل  الضلللريب  فلللر  فلللإ  ذلللل  إلللل  ب إلضللل ف       
 عللد  يللؤدي بيكملل  ، متوازكلل  القللوم  لإلقتصلل د المختلفلل  القط علل   فلل  الممللولي  عللل  الضللريب 
 صللك عي  أو تج ريلل  أكشللط  يزاولللو  مملل  غيللره  عللل  الدوللل  أفللراد ملل  ط  فلل  تمييللز إللل  فرضلله 

 ، السمللل  ملل  دخلهلل  يسللتمدو  أو م ليلل  أورا  فلل  أمللواله  يسللتثمرو  أو تج ريلل  غيللر مهكلل  أو
 . المجتم  أفراد بي  الس م  األعب   توزي  ف  السدال  بسد  شسور يخل  الذي األمر

 الضللريبي  السداللل  تحقلل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  أ  عللل  الللبس  ويؤ للد     
 الكشلل ط وقط علل   الزراعلل  القطلل   بللي  الرأسللي  والسداللل  الزراعلل   القطلل   داخلل  األفقيلل 

 .  األخري اإلقتص دي

 الضلللريب  وعللل   وإدمللل   الزراعللل  القطللل   علللل  الكسلللب  الضلللريب  السبلللئ زيللل د  أل  وذلللل   
 ملل  أ بللر قللدر تحقيلل  إللل  يؤديلل   سللو  الللدخ  عللل  الس ملل  الضللريب  وعلل   ضللم  الزراعيلل 
 . (0)الزراعي  غير والقط ع   الزراع  القط   بي  الضريبي  السدال 

 اإلسلللتل   دخللل  علللل  ضلللريب  فلللر  ا  فللل    للللدور البروفيسلللور رأي إلللل  ويسلللتكد       
 عللل  يللؤثر قللد  م أكلل  المقللدر المتوسللط الس  للد يتجلل وز ل لل  إكت جلل  زيلل د  إللل  المكللتج يللدف  الزراعلل 
 القطلل   إكت جيلل  رفلل  عللل  يسلل عد مملل  أرضلل  طبيسلل   ت  لل  التلل  المح صللي  ألكللوا  المكللتج إختيلل ر

 علل  فضلل  التللوجيه  دورهلل  الضللريب  تحقلل  وبللذل  الدوللل  حصلليل  زيلل د  ج كلل  إللل  الزراعلل 
 . واإلقتص دي الم ل  هدفه 

 

 

 

 

   015   ذ ره سب  مرج  ، دراز المجيد عبد ح مد (1) 

 (2)    Richard  Bird, Op  P 4                                                                                                                                       
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 ب لكسللب  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  تحدثلل  أ  المم لل  األثللر Birdيوضلل   ملل      

 :  يل  فيم  للمجتم 

    Agricultural taxation is thus the chosen instrument charged with the vital 
task of   transferring  surplus food, labor and capital  to the nonagricultural 
sector as well as with as the reallocating resources within agriculture to 
increase the transferable surplus.              

  Taxes on agriculture are alsoo needed to rastrain a rise in rural food 
consumption which would increase food prices and hense the rate of inflation.  

 يبقلل  وإذ 01-05   ملل  مللواده فلل  الزراعيلل  بلل إليرادا  الجزا للري الضللرا   قلل كو  إهللت  ولقللد  

 : (1)م يل  في  وج   القط    ألهمي      غير

 إذ الزراعيللل  اإليلللرادا  او اللللدخو  تسريللل  علللل  الضلللرا   قللل كو  مللل  08 المللل د  إحتلللو       

 كب تلل   دواجلل ) حيواكلل   تربيلل  أو زراعيلل  أكشللط  ملل  المسللتمد  الجزا للري  القلل كو  إعتبللر 
 دخللل  علللل  الضلللريب  مملللول  بسللل  لمح ولللل  وت قيللل ( األرضللل  الفطلللر أكلللوا  أراكللل  بحريللل 

 إللل  أو ااملل   إللل  الكقلل  هللذا  لل    سللوا  غيللره  إللل  الضللريب  عبللئ كقلل  الزراعلل  اإلسللتل  
 مللل  الزراعللل   للمسلللتقب  مجزيللل  أسلللس را الزراعيللل  للح صللل   الدولللل  تحلللدد أ  يلللري الخلللل 
  به  اإللتزا  مراقب 

 لواليررة العامررة الخزانررة إلررى بالنسرربة الضررريبة فرررض مررن المتوقعررة األثررار:   الثرراني المطلررب  
 : فقط بسكرة

 المسللل ح  عللل  0110 عللل   فللل  الف حللل  مديريللل  أجرتهللل  التللل  اإلحصللل  ي  الدراسللل   أسلللفر    

    (0):  يل  عم  التقليدي  المح صي  مس   وإيرادا  ت  لي   ومتوسط ع وزرالم

 ه ت را 1110018 الجزا ر ف  ع وزرالم المس ح  جمل  تبل  - 

 بكسللب  ه تلل را 1018100(  المسللتأجر هللو الممللو )  ب لكقللد المللؤجر  المسلل ح  جمللل  تبللل   - 

0040%   . 

 010811( والمسلللتأجرمس  الم لللل  هلللو المملللو )  ب لمزارعللل  الملللؤجر  المسللل ح  جملللل  تبلللل  - 

 . الجزا ر لجمهوري  ال لي  ع وزرالم المس ح  م  %0408 تمث  ه ت را

 كللل رايد الللل  وأربسلللي  وإثكلللي  مللل  تي  الواحلللد اله تللل ر ت للل لي  إلجمللل ل  السللل   المتوسلللط يبلللل  - 
 .ديك ر واربسي  وست  وتسسم   

 كللل رايد وست وسلللتي  ثم  للل ث  التقليديللل  للمح صلللي  الواحلللد اله تللل ر ع  لللد صللل ف  متوسلللط يبلللل  -
 .ديك ر وستي  وسبس  وأربسم   

 

 

   15     الضرا   مصلح  ، الضرا   ق كو     (1)

     بس ر  لواي  الضرا   مديري   (2)  
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 ت لل لي  مبللل  وإ  الللدخ  عللل  الفرديلل  بق عللد  إحللتف  الزراعلل  اإليللراد إ  01 الملل د  فلل  جلل    

 فللل ) المقترحللل  الضلللريب  سلللسر أ  فرضلللك  فلللإذا  40 للمللل د  طبقللل  جزافللل  تقلللدير ذا اإلسلللتل  

 إللل  ب لكسللب  الزراعيلل  السللك   خلل   الللدورا  مسللد  وأ  الصلل ف  الللدخ  ملل  %05( المتوسللط

( 145×0114011)  يبللل  الواحللد اله تلل ر دخلل  أ  السلل  ،أي فلل  وكصلل  مللر  التقليديلل  المح صللي 

  حللد علل  السللكوي  دخللوله  تقلل  الضللريب  هللذه ممللول  ملل  %05 وأ  سللكوي  كلل رايد 551 أي
 :  م يل  سكوي  الضريب  هذه فر  م  المتوقس  التقديري  الحصيل  ت و  ث  فم  ، اإلعف  

 

 الزراعيلل  األر  إسللتل   ملل  الللدخ  أ  بللإفترا  الللرق  هللذا حسلل   تلل  قللد أكلل  م ح لل  ملل     
 .  الزراعي  المح صي  دخ  يس د  الدواج  او الم شي  ف 

 :   المجتمع إلى بالنسبة الضريبة فرض من المتوقعة األثار:   الثالث المطلب

 الفللل    تسب للل  فللل  تلسبللل  هللل   دور الزراعللل  القطللل   علللل  للضلللرا   أ  (1)اللللبس  يلللر       
 واإلتحللل د الي بلل   مثللل  سلل بق  تكميلل  تجللل ر  فلل  اللللدور هللذا الضللرا    لسبللل  وقللد اإلقتصلل دي
 اإلتحلل د فلل  أملل  الي بلل   فلل  اإلقتصلل دي لتسب لل الف    ثقيللل  ضللريب  إسللتخدم  فقللد ، السللوفي ت 
 األراضللل  مل يللل  علللل  التصللل عدي  والضلللرا   اإلجبللل ري تسللللي  ك للل   إسلللتخد  فقلللد السلللوفي ت 
 .   الزراع  الف    تسب   ف  السشريك   ف  الزراعي 

 السلل ل  فلل  للضللريب  القديملل  األشلل    أحللد تستبللر الف حيلل  المسللتثمرا  ضللريب  أ  أيضلل  ويللر    
)  الح ضللر الوقلل  وفلل  ، القللر  هللذا بدايلل  فلل  الس ملل  اإليللرادا  إجملل ل  ملل  %50 تشلل   ف  كلل 

   لللدور البروفيسللور أ  حيلل  الس ملل  اإليللرادا  ملل  %049 تشلل   أصللبح  ( 1891 سللك  حللوال 

 مسللتثمرا  ضللريب   بوجللود وذللل  حللد  أ ثللر بشلل   الضللريب  هللذه عللل  اإلعتملل د بضللرور  يكصلل 
 الملل   ملل  اللكيلل  الف لل   أفضلل  بشلل   وتصللي  الف حللي  صللل ر مكهلل  يسفلل  متصلل عد  ف حيلل 

 الطبقلل  هللذه لللدي الفلل    تسب لل  فلل  الضللريب  هللذه بلل  تسلله  عملل  فضلل  فإكلل  وب لتلل ل  الللزراعيي 
 . الزراع  اإلص   أدوا  م  م مل  أدا   ت و  أ  يم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11 ، 10  (  1891 والتس و  التج ر  م تب )   الس م  الم لي  إقتص دي   ، السد  رض  محمد (1)
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 الزراعللل  الللدخ  عللل  المب شللر  والضللرا   الف حيلل  المسللتثمرا  ضللريب  أ  ال  تلل  ويللري   
 ملل  الملل   مق وملل  ت للو  فقللد الزراعلل  الفلل    لتسب لل  الوحيللد  الضللريب    الشلل   هلل  ليسلل 
 علللل  المب شلللر  غيلللر الضلللريب  تفلللر  أ  يم للل  وهكللل   فرضللله  دو  يحلللو  بمللل  والسكللل  القلللو 

 ك لل   أو الزراعلل   القطلل   يشللتريه   التلل  السللل  عللل  الضللرا   خلل   ملل  الزراعلل  القطلل  
 1810 مكللللذ    ح وللللل  الح وملللل  أ  ويقررال  تلللل  ، وأسللللس ره  الزراعيلللل  المح صللللي  تسللللوي 

  تسب لل  بهللد  وذللل  األخللري والقط علل   الزراعلل  القطلل   بللي  التبلل د  كسلل  فلل  والللتح   التللأثير
 ي والتسلللو الزراعيللل  المح صلللي  للللبس  اإلجبللل ري التسللللي    طريللل  عللل  الزراعللل  الفللل   
 هللذه مثلل  أ  يبللدو أكلل  إا ، المب علل  أو الف حللي  ملل  المشللترا  السللل   أسللس ر وفللرو  التسلل وك 
 لصلل ل  التبلل د   كسلل  م تحر لل  أحي كلل  بلل  المجلل    هللذا فلل   ثيللر  كتلل  ج علل  تسللفر للل  الللك  

 تللؤدي إكهلل  الزراعلل  اإلسللتل   دخلل  عللل  الضللريب  فللر  تسللو  التلل  الحجللج وملل .  الف حللي 
 وتزيللد لضفللراد اإلسللته    اإلكفلل   يللكق  ثلل  وملل  الدوللل  إللل  األفللراد ملل  شللرا ي  قللو  تحويلل  إللل 

 فللإ  ذللل  إللل  وب إلضلل ف  (1)الكقللدي  التضللخ مس لجلل  فلل  إلسللتخدامه  للدوللل  المت حلل  المللوارد
ضريب  هذه فر  سد ال ب  ي سي  مطل ل  ف  أس  ي  دو ث  ك م ستف د  الجزا ر م ث ر م  لإل ي  األ  اإليج ب
 تسملل  حيلل  الزراعيلل  األرا  إسللتل   فلل  اإلقتصلل دي  ال ف يلل  رفلل  فلل  تؤديهلل  أ  يم لل  التلل 

 المجللل ا  أ ثلللر فللل  الزراعيللل  لضرضللل  ال ثيللل  اإلسلللتل   علللل  األفلللراد حفلللز علللل  الضلللريب 
 فلل  تتمثلل  للمجتملل   ثيللر  أثلل ر عليهلل  يترتلل  الزراعيلل  الضللرا   أ  (0) الللبس  ويللري إكت جيلل 
 وتطبيللل  تصلللمي  خللل   مللل  وذلللل  الزراعيللل  األر  ومل يللل   " والثلللرو  اللللدخ  توزيللل  إعللل د 

 واألغكيلل   الفقللرا  بللي  للللدخ  توزيلل  إعلل د  إسللتحدا  إللل  يللؤدي الزراعيلل  للضللرا   مك سللبي 
 وتحقلل  ، للمجتملل  المثلل ل  التفضللي  يس لل  الللذي اامللر القط علل   ملل  وغيرهلل  الزراعلل  وبللي 

  فلل  المضلل رب   ملل  والحللد الجديللد  اإلكت جيلل  اإلسللتثم را  عللل  التشللجي  الزراعيلل  الضللرا  
 تحقلللل  الزراعيلللل  الضللللرا   فللللإ  و للللذل .  لللللضر  الرأسللللم لي  التكميلللل  لتشللللجي  الزراعلللل 

 األسللس ر لتقلبلل   الزراعيلل  يلل   اإلقتصلل د تسللر  تلطيلل  أو بت فلل  وذللل  اإلستقراراإلقتصلل دي
 المتسللللدد  الصللللر  وأسللللس ر المركلللل  الصلللل درا  ضللللرا   بإسللللتخدا  المحصللللولي  للصلللل درا 
 علل   إللل  الزراعيلل  الضللرا   تللؤدي ،و للذل  الزراعيلل  التسللوي  لمرا للز السللسري  والسي سلل  

 أ  م سلللب  إلللل  اللللرأي هلللذا صللل ح  ويضلللي  (0)الزراعللل  القطللل   فللل  المقكسللل  البط لللل  مشللل ل 
 هجلللر  وتشلللجي  اللللدخو   فللل  التفللل و  وتهلللذي  اإلكتللل   زيللل د  الللل  تلللؤدي الزراعيللل  الضلللرا  

 . التسوي   ك    وخدم  الزراعي  اار  حي ز  ف  التليرا  وتشجي  الس    وتحر  السم ل 

 

 

 

 

 

 

 . 110  (  1895 الج مسي  الدار:  اإلس كدري )  المق رك  الضريبي  الك   ، عي د عب   عل  (1)   

  080     ذ ره سب  مرج  ، حجير مب ر  محمد  (2)    

 : ع  كق  ذ ره سب  مرج  ، ال ه عبد أحمد محمد الد تور األثر هذا يؤ د    *  

(3) Maurice Bye  Le Role du Capital  dans les Development  , (Tom 1, Paris Crurioris Appliquer, 
1958) ,  P436,437 
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 يلل بح واإلسللته   اإلدخلل ر بللي  الكسللب  بتلييللر تضللطل  الزراعيلل  الضللرا   أ  يضللي   للذل 
 ، توجيههلل  يسلل   التلل  الزراعلل  القطلل   مللدخرا  تأسللر بللأ  المللدخرا    فلل  الللكق   مشلل ل  تحلل 

 . التكمي  ألغرا  وتحوله 

 الضللرا   أسللس ر أورفلل  الزراعلل  عللل  جديللد  ضللرا   فللر  أ  (1) األخللر الللبس  ويقللرر       
 األهللدا  أيضلل  تخللد  وإكملل  فقللط الدوللل  مللوارد زيلل د  إللل  الحلل ا  بسلل  فلل  تللؤدي ا الموجللود 
 وهللذا فلل    وتحقيلل  إكت جلل  لزيلل د  أ بللر جهللد بللذ  إللل  المللزار   تللدف  حيلل  للمجتملل  اإلقتصلل دي 
 القط عللل   فللل  ي هلللر قلللد اللللذي التضلللخ  إمتصللل   فللل  يسللل ه  الزراعللل  اإلكتللل   فللل  الفللل   
 . التكمي   بسملي  مرتبط  جديد  عم  مج ا  لخل   كتيج  األخري

 السداللل  ملل  متك قضلل  وهللل  ألو  يبللدو قللد الضللريب  هللذه مثلل  إيجلل د بللأ  ذللل  إللل  ويضللي       
 متطلبلل   فلل  الك للر إمسلل   أ  إا ال فلل   مسللتوي عكللد يسيشللو  أشللخ   عللل  تفللر  حيلل 
 جهلل  ملل  اإلكتلل   زيلل د  فلل  تسلل ه  سللو  ألكهلل  الضللرا    هللذه مثلل  فللر  ضللرور  بؤ للد التكميلل 
 ب لقط علل   السملل  إللل  الزراعلل  القطلل    فلل  الزا للد  السم للل  ملل  جللز  دفلل  أيضلل  عكهلل  يكللتج وقللد

 علل و  الضللريب  هللذه لفللر  المحتمللل  األثلل ر وملل    المجتملل  فلل  اإلكت جيلل  ملل  يرفلل  مملل  األخللري
 إللل  المقترحلل  الضللريبي  المس مللل  تجبللره الللذي ال لل   غيللر المكللتج إضللطرار بي كلل  تقللد  ملل  عللل 
 قدراتلل  ملل  تللت    اإلقتصلل دي الكشلل ط أكللوا  ملل  آخللر كللو  علل  البحلل  إللل  الزراعلل  الكشلل ط تللر 

 أو زراعلل     س ملل  يلتحلل  فقللد.  ع ملل  اإلقتصلل دي  وللتكميلل  خ صلل  للل  أفضلل  كتلل  ج فيلل  ويحقلل 
 حصلل  ملل  يسللتثمر قللد  ملل  ، المللد  فلل  الصللك عي  المرا للز فلل  أو الريفيلل  الصللك ع   فلل  صللك ع 
 مكتجلل   أو والللب  الللدواج   مشللروع   جديللد مشللرو  فلل  أرضلل  لبيلل  كتيجلل  أمللوا  ملل  عليلل 
 . (0)ذل  غير أو  الدواج  وتربي  األلب  

 اإلسلللتل    لللرو  مللل  مك سلللبته  ملللدي إطللل ر فللل  يلللت  أ  يجللل  السللل بق  األثللل ر وتقيلللي        
 :   بقول  (0)البس  ذل  أهمي  عل  ويؤ د  الجزا ر ف  الزراع 

  " It cannot be simply assumed  that the aircumstances of every country are so 
simiar  that the same medicine  can be prescribed without individual diagnosis 
bassed on the  particular circums  tances of each case"    

 

 

 

 

  

   110 ، 111  (  1819 الج مس  شب   مؤسس :  اإلس كدري )  الضريبي  الك   ، وأخرو  ، البطري  أحمد يوك   (1)  

   011   ذ ره سب  مرج  دراز ح مد  (2)  

  (3)   Richard Bird  Op, Cit P 6                                                                                                                              
                                                                                             

 



222 
 

 آثلل ر يحقلل  أ  يم لل  الجزا للر فلل  المقترحلل  الضللريب  فللر  أ  يللري فللإ  ذللل  عللل  وبكلل      
 حيلل  ، الللب د تسيشلل  الللذي السمللل  والواقلل  للضللريب  السلميلل  ب ألصللو  مق بلتهلل  ملل ت  إذا إيج بيلل 
 : الت لي  الجواك  تحقي  يم  

 فللل  الممللولي  بلللي  المسلل وا  مبلللدأ تطبيلل  طريللل  علل  الضلللريب  فلل  السدالللل  فللر  تحقيلل  -1 

 . الزراع  ب لقط   الخ ص  اإلستل    رو  مراع    م  ، الواحد المجتم 

 ملل  محللدود  كسللب  تمثلل  الضللريب  هللذه تطبيلل  ت لل لي  أ  تبللي  حيلل  اإلكت جيلل  فللر  تحقيلل  -0  

 إجللرا ا  الحسللب   فلل  األخللذ ملل  تقريبلل  دكلل ر مليللو  101 حللوال  تبللل  والتلل  المتوقسلل  اإليللرادا 

 ق  ملل  مهملل   لل  فلل  شللسب  إكشلل   سلليت  حيلل  ، المقتللر  للمللكهج وفقلل   والتحصللي  والللربط الحصللر
 . الموحد  الضريب  تطبي   لحي  الزراع ، اإلستل   دخ  ع  للتح س 

 الضلللريب  هلللذه فلللر  أ  حيللل  للممملللولي  واإلجتمللل ع  الكفسللل  اإلسلللتقرار فلللر  تحقيللل  -0   

 وتحقيلل  ، القللوم  اإلقتصلل د قط علل   بللي  اإلسللتثم ر فلل  التللواز  مبلل د   تحقيلل  عللل  سيسلل عد
 . المك س  الس  د يحق  الذ  القط   ف  الم   رأ  إلكتق   المطلوب  المروك 

 سيضلللي  الضلللريب  هلللذه مثللل  فلللر  أ  إعتبللل ر علللل  المضللل ف  اإلجتم عيللل  القيمللل  زيللل د  -0   

 . به  المرتبط  الت  لي  م  أ بر عوا د

 حيلل  المسللتللي  صللل ر عللل  جديللد علل   إضلل ف  المقترحلل  الضللريب  هللذه فللر  اي للو  -5  

 والللذي  الحلل ليي  المسللتللي  ملل  %05 إللل  كسللبته  وتصلل  للضللريب  يخضللسوا   للل  هللؤا  أ  تبللي 

 . ه ت ر ع  بواسطته  المستلل  المس ح  كسب  تق 

 أ  حيلل  ، الزراعيلل  للمكتجلل   المسللتهل ي  ف لل   عللل  المقترحلل  الضللريب  علل   كقلل  ملل  اخللو 
 متللواز  تسللسير ك لل   وجللود علل  فضلل  ، بلل لبي  تحققلل  بسللد الصلل ف  الللرب  ملل  تللدف   الضللريب 
 ك للرا الضللريب  هللذه بسلل   الممللو  شللسور عللد  إللل  ب إلضلل ف    السلل   كقلل  عللد  ضللم   ي فلل 

    .   األحي   أغل  ف  المكب  م  لحجزه 
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 : السادس الفصل خالصة

 ل يفيلل  السكصلر هلذا فل  تسرفكل  حيلل  التكفيذيل  اادار  عمل  تحديلد الل  الفصلل  هلذا فل  التسلر  تل 
 ع قللل  تحللدد و والللربط الحصللر تسلله  ف لل   الللل  الممللولي  وتصللري  الللرابط اجللرا ا  اتملل  

 طبيسللل  وتحديلللد الزراعيللل  والجمسيللل   البكلللو  يخللل  فيمللل  القللل كو  بتكفيلللذ المختصللل  المصللللح 
 ب لوثللل    يتسلللل  فيمللل  المقترحللل  الضلللريب  تجللل ه المملللولي  واجبللل   تحديلللد ثللل  الضلللريب  ااقلللرار

 الضلللريب  تشلللري  طبيسللل  الللل  وتسرفكللل  الضلللريب  بللل اقرار ترفللل  ا  يجللل  التللل  والمسلللتكدا 
 اافسللل   وهي للل  المح سلللب  وطبيسللل  الضلللريب  فلللر  تخللل  إج بللل   تضلللم  حيللل  المسلللتهد 
 تبيلل   اافضلل  وملل *  الجزا للر فلل  الزراعلل  ااسللتل  * الكشلل ط بهللذا المرتبطلل  الت لل لي  وطبيسلل 

 المشللل    علللل  والتللللل  المقتلللر  الهي للل  هلللذا تطبيللل   تسللليير فللل  والمح سلللبي  المح سلللب  دور
 : الت ليللللللللل  السك صلللللللللر الللللللللل  تسرضلللللللللك  حيللللللللل  الوعللللللللل   بتحديلللللللللد المرتبللللللللل 

 دخلل  عللل  التح سلل  هي لل  ، مكهلل  الراسللم لي  ااربلل   وموقلل  للضللريب  الخ صللس  اايللرادا     -
 . الي  المرتبط  المح سبي  والترتيب   ب لجزا ر لطبيست  وفق  الزراع  ااستل  

  ذل  ف  توافره  الواج  والشروط اااجم لي  اايرادا  م  بخصمه  المسمو  الت  لي  -
  ااعفلل  ا  هللذه تح لل  التلل  والمسلل يير المقترحلل  الضللريب  فلل  اقرارهلل  يجللوز التلل  ااعفلل  ا   -

 الكلل ف  مس لجلل  ، ااه  لل   ، الفرعيلل  المكتجلل   ايللرادا  ، المشللتر   ب لت لل لي  يتسللل  فيملل 
 . والدواج  الم شي  م 

 بأسلللو  ذللل  يللرتبط حيلل  المقترحلل  الضللريب  هللذه فللر  ملل  المتوقسلل  ااثلل ر  ااخيللر وفلل        
 اآلثلل ر لهللذه التسللر  تلل  و الزراعلل  القطلل   فلل  السم للل  واسللتقرار الزراعيلل  المح صللي  تسللسير
 و الس ملل  للخزيكلل  ب لكسللب  المتوقلل  وااثللر للممللولي  ب لكسللب  المتوقلل  ااثللر اشللتمل  زوايلل  ثلل   ملل 
 الضللريب  هللذه  صللي غ  ملل ت  اذا إيج بيلل  آثلل را ت للو  ا  يم لل  حيلل  للجتملل  ب لكسللب  المتوقلل  ااثللر
 حيلل  للضللريب  ااس سللي  المبلل د  اللل  وب اسللتك د الللب د تسيشلل  الللذي السمللل  والواقلل  يتم شلل  بملل 
 عللل  الضللريب  هللذه ملل  خللو  وا للممللولي  جتملل ع واا الكفسلل  ااسللتقرار ااعتبلل ر بسللي  كأخللذ
 الضللوابط ضللو  فلل  المسللتهل ي  ف لل   اللل  الضللريب  السلل   كقلل  ملل  خللو  وا الممللولي  صللل ر
  الضريب  هذه فر  عكد والمقترح  المحدد 
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 :الخاتمة
 

ر ، ساليب والسياسات الزراعية في الجزائاستنا للقطاع الفالحي وتتبعنا لألمن خالل در       
نها لم تلقى نجاحا ، بل بادت بالفشل وبقيت مجرد قوانين فوقية لم إالتي كانت بعد االستقالل ، ف

ول كان مسلوب تطبق على ارض الواقع ، وذلك االستقالل كان مقسما الى قسمين ، فالقسم اال
يعتمدون فيه على وسائل انتاجية حديثة موجهة لخدمة  امن طرف المعمرين والذين كانو

االقتصاد الفرنسي ، اما القسم الثاني فانه في يد الجزائريون والذين يستغلونه بوسائل بسيطة 
وال لتحقيق االكتفاء ، الن القطاع الفالحي بعد االستقالل عرف تغيرات كبيرة ، حيث بدا ا

بتحويل اراضي المعمرون الى مزارع التسيير الذاتي ، وتعاونيات المجاهدين كما ظهرت فيما 
ثم يليه  3891بعد الثورة الزراعية ، اضافة الى ذلك قانون االصالح الزراعي والذي جاء في 

، لكن ابدت هذه السياسات فشال مما ادى  3891قانون المستثمرات الفالحية الصادر في 
صالح مناخ إ، تقوم محاولة ب 3881ة خالل سنة ة الجزائرية الى انتهاج سياسات جديدبالحكوم

 3881مالئم للتقليل من االثار السلبية الناجمة من السياسات السابقة ، وذلك من خالل قانون 
والمتمثل في قانون التوجيه العقاري ، والذي يقوم على بعث النشاط الفالحي وحماية االراضي 

وضمان االستغالل الشامل لها ، والدخول في اقتصاد السوق ، اضافة الى ذلك التقليل الفالحية 
من حدة البطالة في هذا القطاع بصفته يتطلب كثافة في اليد العاملة المتنوعة غير ان تلك 
السياسات الزراعية المتبعة لم تكن سوى سياسة مخططة ونابعة من تسيير يعتمد على سوء 

الحيان ويقوم على االتكال ، كل تلك االجراءات جعلت الحكومة تلجا الى التخطيط في اغلب ا
استخدام اسلوب اكثر نجاعة واكثر تقدما لتحقيق قفزة نوعية وخاصة في الجنوب الكبير ، وذلك 
في اطار المخطط الوطني للضبط والتنمية الفالحية والذي الق استجابة كبيرة من طرف 

نتاج الفالحي ، طاع الفالحي مما نتج عنه تطور ملحوظا في االالراغبين في االستثمار في الق
 يرادات الجبائية مستقبال .متنوعا لإل ووعاء
هتماما واسعا في مجال االستثمار إكغيرها من الواليات التي حظيت ب ووالية بسكرة هي      

، الذي الفالحي من طرف الدولة ووقف مخططات الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية 
خصصت من خالل انشاءه دعما ماليا لتشجيع وجذب االيدي العاملة نحوى القطاع باعتباره 
قطاعا موجها له القدرة على دفع عجلة التنمية االقتصادية الى االمام والوقوف امام عراقيل 

هو اال إستثمار  متوسط وطويل المدى  التبعية الغذائية والتحرير من القيود التي تفرضها ما
 يرادات الخزينة العامة .إل

ان من خالل دراستنا التي قمنا بها في هذا البحث الحظنا ان والية بسكرة استفادت كثيرا       
من صندوق الدعم الفالحي ، ومن خالل المقومات التي تحتوي عليها من تربة ومناخ يؤهالها 

، الخضر ، الفواكه ،  زراعة النخيل :على االستثمار في انواع متعددة من الزراعات مثل 
المواشي ، الدواجن ،  :الحبوب ، االعالف .....الخ ، وفي االنتاج الحيواني المتمثل في 

النحل...الخ . كما تتميز والية بسكرة بيد عاملة شابة ، كل تلك المقومات التي تزخر بها والية 
ج الحيواني الذي شهده بسكرة جعلتها تظهر تفوقا في كل من انتاج المحاصيل الزراعية واالنتا

 بعد تطبيق برنامج الدعم الفالحي . 
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  :نتائج فرضيات البحث
تعود االزمة الفالحية في الجزائر الى فترة االستعمارية التي انجر عنها تشويه القطاع      

ق نتائج قنعا  هذا القطاع اال انها لم تحالزراعي ورغم المحاوالت والسياسات المتبعة ال
 المرجوة.

جاد بيئة مناسبة للتقدم والتنمية يجب ازالة ما يعترضها من عقبات فال بد من ارشاد يمن اجل ا -
دهم بالتمويل وملتزمات االنتاج اراتهم بعد تنفيذ التحسينات وامدالفالحين الى كيفية ادارة مستثم

تصاعدية واالرشاد الفني الى جانب ترسيخ الوعي الضريبي بإتباع سياسة التدرج والضريبة ال
عن الدخل تبعا للدورة الزراعية محاسبيا دون اهمال الضرائب غير المباشرة التي تتصف 

 بغزارة حصيلتها والتي يتحملها المستهلك النهائي .
الزراعة لها دورا في انعا  االقتصاد الوطني اذا هي القطاع الرئيسي للنهوض به ودعمه  -

القطاع القائد في كل بلدان ومورد هام بالخزينة  وهي عالقة تكاملية مع القطاع الصناعي وهو
 العمومية عبر آليات الضريبة المباشرة وغير مباشرة مع تقدير بعض االعفاءات .

رة عاكسة لسياستها إذ تعتبر الضريبة  مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية بل صو      
عتبارها من إبرز الدور الفعال للضريبة يي اليوم وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة ، واالقتصادية فه

ية اجتماعية الرتكازها اساسا على الحد  من الفوارق االجتماعية  اظافة ئانجع وسائل تحقيق عدا
تبني مختلف  تالى كونها اداة مساهمة عمومية لمختلف المشاريع االقتصادية ولذلك كان

السياسة الجبائية وجعلها أداة مؤثرة  االصالحات الضريبية في الجزائر  بدافع الرفع من فعالية
ادية العامة التي تم تبنيها  من خالل  االصالحات صيسة االقتسهداف السااالفي خدمة 

االقتصادية وقد توضح لنا  من خالل البحث  محدودية  ان لم نقل في مختلف الجوانب والتي 
ية المتبعة  والتي رغم بينت لنا بجالء مواطن الضعف التي مازالت تعرفها السياسة الجبائ

ايجابياتها المتواضعة في رفع  من الحصيلة الضريبية ودعم االستثمار اال انها لم تكن في 
مستوى ماكان يرجى منها ، حيث مازالت الجباية البترولية وليومنا هذا  تسيطر بشكل كبير  

سياسة الجبائية لم على االيرادات الضريبية  على حساب  الجباية  العادلة ، كما ان اصالح ال
 يكن له دور فعال في تطوير االدخارات او االستهالك .

ص الفرضية االولى  على ان النظام الضريبي يلعب دور  المنظم والموجه لالستثمار وتن      
من المشاكل ة باالقتصاد الجزائري تبين لنا معاناته قومن خالل تحليلنا للمعطيات  المتعل

ضعف الجهاز االنتاجي والتفاوت الكبير بين مستويات العرض والطلب كواالختالالت الكبيرة 
والكل بين االمر الذي جعل إجراء إصالحات اقتصادية شاملة ضرورة حتمية ، ولكن هذه 

 اإلصالحات ما كانت لتحقق نتائج إصالح النظام الضريبي .  

 صالحات إلحث صحتها وذلك من خالل تتبعنا لاما الفرضية الثانية  فقد اثبت الب
الجوهرية التي عرفها  النظام الضريبي الجزائري نتيجة تغير توجه السياسات 
االقتصادية العامة من اقتصاد  مخطط  الى اقتصاد  حر  تحكمه  اليات  السوق  ويكون 

 للضريبة  فيه دور  فعال ومؤثر في المجال االقتصادي واالجتماعي .
صالح ة االخيرة  الي مفادها ان لإلالفرضيكما بينت لما معالجتنا لهذا البحث صحة  -

ن االستثمار في الجزائر وذلك نتيجة لتحسين فعالية الضريبي آثار على على تحس
السياسة الجبائية من خالل تطور حصيلة الجباية العادية نوعا ما مقارنة بالجباية 

عباء البترولية وكذلك االصالح الذي عرفته الضرائب المباشرة مما خفف من ثقل اال
الضريبية على عاتق المستثمر المحلي  وزاد التحفيز الجبائي من فاعلية االستثمارات 
االجنبية قادتنا معالجتنا وتحليلنا لمختلف الجوانب المتعلقة بالبحث بفصوله الثالثة  

 :                                           . التالية النتائج الى للتوصل
*  نظرا لموجة التحوالت التي يعرفها االقتصاد العالمي والتي تعمل المنظمات الدولية 

النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة  التجارة العالمية على ارساء خاصة صندوق 
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مبادئها كإعتماد نظام السوق ، خوصصة القطاع العام وتحرير التجارة الدولية اصح 
 خل غير مباشر للدولة يكتسي اهمية ذات اولوية كبيرة .االهتمام بالضريبة كأداة تد

 ما تعتبر السياسة الجبائية اداة من ادوات السياسة االقتصادية المتميزة بالنظر الى 
تستطيع ان تحققه من اهداف  وتعدد جوانب  التأثير االقتصادية واالجتماعية التي يمكن 

 ان تحدثها الضريبة .

 الصالح النظام الضريبي في اطار السياسة الجبائية  على  لقد ساعدت التدابير المتخذة
تبسيطه نوعا ما  من خالل  ضرائب جديدة كالضريبة على الدخل االجمالي والضريبة 
على ارباح الشركات والرسم على القيمة المضافة والتي تتكيف بشكل افضل من السابق 

 مع بيئة االستثمار .

 سياسة في جوانب عدة خاصة فيما يتعلق بفعالية كما بينت لنا الدراسة قصور  هذه ال
التحفيزات الضريبية حيث ان النتائج المحققة في هذا االطار التعكس حكم التدابير 
المتخذة لتفعيل دور الضريبة  في مجال  االقتصادي على ضوء النتائج  المتوصل الينا 

يدة  وتخدم إصالح ارتأينا أن نقدم  بعض  االقتراحات والتوصيات نحسب ان تكون  مف
 السياسة الجبائية على الرفع من فعاليتها وهي : 

   العمل على خلق مقومات تساعد على بعث وتشجيع الجهاز االنتاجي  خارج قطاع
المحروقات ، ومراجعة منظومة التحفيزات المتعلقة باالستثمار وهذا الجل خلق أوعية 

 ة . ضريبية  واسعة  تكون مجاال لعمل السياسة الجبائي

  تفادي كثرة التغيرات والتعديالت المتعلقة بالنظام  الضريبي ووضع استراتيجية طويلة
المدى وليست ظرفية حتى يسهل عمل االدارة الضريبية وتتمكن من استعاب  

 التشريعات الجبائية وتطبيقها .

  الرفع إعطاء اهمية أكثر للجبائية العادية  والمحلية  بتبني  المقترحات التي من شأنها
مردوديتها وهذا في سبيل التخلص من االرتباط  الكبير لاليرادات الدولية  بالجباية 

لمية من خالل تغير اسعار البترولية  التي تخضع دائما لمتغيرات تتحكم فيها السوق العا
 النفط .

  :من  %11.71هـ بنسبة  111..331زيادة المساحة الزراعية حيث اصبحت تقدر بـ
 . مساحة الوالية

  من إجمال اليد العاملة في الوالية . % 71زيادة اليد العاملة في القطاع الزراعي بنسبة 

  :من إجمال خزون المياه في الوالية . %18.19زيادة نسبة استغالل المياه بـ 
 

  :التوصيات المقترحة
ا نوجه عدة لكي يحقق القطاع الفالحي التنمية وتطوير االمكانيات االنتاجية واستغالل االمثل له

 اقترحات وتوصيات من خالل.
 الزراعية وتحسين نوعيتها. يزيادة استصالح االراض -
 تنمية الوسائل الحديثة واالسمدة والبذور للفالحين. -
 فرق تقوم بارشاد الفالحين. -
ربط االرض الزراعية بمصادر الحصول على المدخالت واسواق تصريف المنتجات  -

 محليا وعالميا.
 :مل بما يضمنه ذلك منصر العتنمية وتطوير عن -
الكهرباء ،الصحة :االهتمام بتحسين البيئة العمل من خالل انشاء وتحسين المرافق من -

ئل جذب  عنصر رياف واالهتمام بوساوتطوير مستوى الخدمات التعلمية باأل االتصال
 ه.العمل وزيادة انتاج
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مج التدريب والتثقيف تطوير المهارات والخيارات االنتاجية والتسويقية من خالل برا -
 المهني وتوسيع مجاالت االستغالل الزراعي مما يقضي على مشكل البطالة الموسمية.

تنمية وتطوير االنتاج واالنتاجية االقتصاد  خلق نوع من المنافسة بين الفالحين في اطار -
 الوطني في مجال الفالحة.

شراك المزارعين في إك بدية من القاعدة الى القمة وذلانتهاج اسلوب البرامج االرشا -
 تحديد مشاكلهم المتعلقة باالنتاج ومشاركتهم في وضع حلول. 

االهتمام اكثر بالقطاع الزراعي وذلك بإتخاذ االجراءات الالزمة لدعم الفالحين وتعزيز  -
االنتاج بإدماج الشباب في القطاع  الزراعي والعقالنية في توزيع العتاد الفالحي على 

 ية مع وجوب توزيع االراضي بعد استصالحها .المستثمرات الفالح
ضرورة لجوء الفالح للبنوك المختصة للتمويل والعمل على تحسين اسلوب االقراض  -

 بتحمل جزء من عبء هذه الفوائد .بنسب فوائد مشجعة مع مساهمة الدولة 
للعمل على )مدارس ، مستشفيات ، سكن ..(توفير المستوى المعيشي الالئق بالفالح  -

 راره في محيطه الفالحي .استق
إدخال التكنولوجيا وتحديد الميزة النسبية لمختلف المناطق الزراعية واستغاللها في  -

 عمليات االنتاج .
تشجيع البرامج الصناعية الريفية التي تثمن الموارد الفالحية كإنشاء معامل تحويلية  -

 للمنتجات .

   :افاق البحث
ية و الريفية تظهر امامنا مجموعة اخرى من االشكاليات من اجل تحقيق اهداف التنمية الزراع

د داخل القطاع الزراعي بالجزائر استخدام الموار تتمحور حول اعادة تخصيص و تحقيق كفاءة
بما يجعلها اكثر قدرة على االنضمام للمنظمات الدولية االقتصادية الذي تسعى الى تحقيقه و 

وادماجه في االقتصاد  ن خالل اصالح االقتصاد الوطنيالذي قد يعود عليها بعدة اثار ايجابية م
لمي و كذلك االستفادة من الفرص التي قد تحصل عليها الجزائر بصفتها دولة نامية و عضو العا

 يمنع وجود اثار و انعكاسات سلبية قد تمس االقتصاد الوطني . في هذه المنظمات لكن هذا ال
خطوات و االجراءات التي قامت بها الجزائر في ماهي الو بالتالي يمكن ان يثار السؤال "

مشروع انضمامها للمنظمات الدولية االقتصادية ؟ وما مدى تاثير االنعكاسات المحتملة لهذا 
االنضمام على االقتصاد الوطني؟" .بما ان لهذه دورا اساسيا تلعبه في توجيه االقتصاد العالمي 

ظمة العالمية للتجارة و صندوق النقد الدولي و تقوم أي للمنظمات الدولية كالبنك العالمي و المن
بفرض شروط على الدول التي تطلب مساعدتها و بالتالي التدخل لرسم السياسات االقتصادية 

 لهذه الدول .
وبسبب ضعف االقتصاد الوطني فان االنضمام لهذه المنظمات يعود عليها بعدة اثار سلبية 

درة على منافسة نظيرتها االجنبية كما يمكن ان يفيد خاصة و ان المؤسسات الوطنية غير قا
انضمام االقتصاد الوطني باحتكاكه بنظيرتها االجنبية في عدة جوانب كالخبرة و التكنولوجيا 

 ....الخ . 
الدولية منه  و من هنا يمكن القول ان هناك عدة اثار النضمام الجزائر الى هذه المنظمات

واجهة التحديات الجديدة التي تواجه القطاع الزراعي في الجزائر لذلك فان م،االيجابي و السلبي 
يتطلب التركيز على التنمية الزراعية الريفية و  و البلدان النامية و االندماج في االقتصاد العالمي

عليها صياغة استراتيجيات جديدة او بادخال تعديالت عديدة على السياسات الزراعية لما احست 
 المجال الحساس .به من اهمال لهذا 

لالشارة فان الجزائر ال زالت تعاني من التبعية الغذائية واصالح هذا القطاع وانعاشه سيساعد  
 . كثيرا على التحرر من التبعية الغذائية او التقليل منها على االقل
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ويتم اصالح هذا القطاع بالقضاء على اهم المشاكل التي يعاني منها والمتمثلة في العقار  
حي وظاهرة الجفاف التي مست مختلف انحاء الوطن في السنوات االخيرة وتنويع االنتاج الفال

   . والتجارة وتحسين القدرة على النفاذ لالسواق الخارجية وتعزيز القدرات المؤسسية
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