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إهداء       
 

  

 

هدإء ...إ   

ىل أ قرب إلناس من قليب و أ والمه  حبيب  ...إ   

...من وسعتين رمحهتام صغريإ، وأ سعدتين حصبهتام كبريإ   

 إ ىل وإدلي إلكرميني 

بين ، أ خوإيت وأ بناؤمه وأ زوإهجم ، : مث إ ىل مجع أ حبيت  زويج، إ 

  ..و إ ىل مجيع أ ساتذيت ..أ قاريب، صديقايت

 

 

 

 أ هدي هذإ إلعمل 

 



  شكر وعرفان 
 

 

 شكر وعرفان 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وحده تتحقق جالئل املهمات، وعليه 

 :وحده الاتكال في جميع امللمات، وبعد

فإنه ليسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذي انطالقا من العرفان بالجميل 

، الذي مدني من منابع علمه بالكثير ألاستاذ الدكتور موس ى رحمانياملشرف على هذه ألاطروحة 

والذي ما توانى يوما عن مد يد املساعدة لي وفي جميع املجاالت، وحمدا هلل بأن يسره في دربي ويسر 

 .ويبارك في عمره ليبقى نبراسا متأللئا في نور العلم والعلماء هبه أمري وعس ى أن يحفظ

إلى أساتذتي أعضاء لجنة املناقشة املوقرة، على ما تكبدوه من عناء في كما أتقدم بجزيل الشكر 

 .قراءة أطروحتي وإغنائها بمالحظاتهم القيمة

ولم ولن أنس شكر كل من قدم لي يد املساعدة أو حتى اقترح علي املساعدة ، وكل من شجعني 

 .في مسيرتي العلمية واهتم ألمري 
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 .الجزائر في ظل الانضمام للمنظمة العاملية للتجارةبتراتيجيات تمويل القطاع الفالحي اس

 : ملخص

وفي هذا  ها أو النامية،يحظى القطاع الزراعي باهتمام متزايد من قبل معظم دول العالم سواء املتقدمة من

ب تدخل الدولة في أداء ألاسواق الزراعية والغذائية دورا كبيرا بهدف تحقيق وضمان ألامن الغذائي وضبط علإلاطار ي

لذا تقوم هذه الدول بتجنيد موارد مالية يتصدرها الدعم . املنافسة على املنتجات الزراعية وحماية مداخيل الفالحين

وفقا ملدى ضرورة تحقيق ألامن الغذائي ( املشوهة وغير املشوهة لتجارة املنتجات الزراعية )الزراعي بأشكاله املختلفة 

 .وأهمية املنتجات املستهلكة

نظرا إلمكانياته املتنوعة وأهميته في تحقيق والجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي، 

وفقا  ، وقد قامت بتخصيص صناديق دعم متنوعة تم برمجتها  التنمية الشاملة كأحد أهم موارد الدخل الوطني

و ذلك      ، لكن تفعيل هذه املوارد املالية لم يلق النتيجة املرجوة 0222ألهداف مخططات التنمية الفالحية منذ سنة 

ل املستوردة بفعل معوقات استغالل التمويل الزراعي بشتى أنواعها، فالجزائر اليوم تحتل املراتب ألاولى ضمن الدو 

 .للقمح في العالم

 على الجزائر  التي يجبو لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في إمكانية ضبط استراتيجية تمويل للقطاع الزراعي،

الخارجية، مع حسن التوقيت  من جميع املصادر الذاتية وأن تنتهجها للحصول على املوارد املالية الالزمة وزيادة تعبئتها 

 ل الفالحين ومكافحة الفقر والسعي لوصول املنتجات الوطنية لألسواق العاملية في ظل ألاحكام التيلضمان زيادة مداخي

وعدم استقرار املوارد املالية املتأتية من صادرات ، التي تسعى لالنضمام إليها تفرضها منظمة التجارة العاملية 

 .املحروقات

تيجي القمح كفرع استرا تتبع مراحل تمويل ختيار باقيمة، واعتمدنا في ذلك على مدخل التمويل عن طريق سلسلة ال

دعم البنية  دعم مستلزمات إلانتاج، الدعم السعري، التسويق،)  استفاد من جميع أوجه الدعم في الجزائر 

،إضافة لكونه يتميز بمنافسة عاملية شديدة تتطلب مراعاة ضوابط السوق العاملية خاصة في حالة تخلي (التحتية

وخلصنا لنتيجة مفادها وجوب . أو بسبب تراجع املوارد املالية للخزينة OMCالدولة عن الدعم سواء بسبب متطلبا ت 

والتعاوني ملا تحققه من مواءمة مع خصائص املجتمع الريفي الجزائري  النظر مليا في تفعيل صيغ التمويل الاسالمي

وسلوكياته، وتجاوب مع طبيعة الحيازات الفالحية فيه بدمج هذه الصيغ ضمن جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية  

 .دون إهمال عنصر املرافقة

القطاع   -سلسلة القيمة الزراعية   -ق القمح سو   -منظمة التجارة العاملية  -استراتيجية التمويل   :كلمات مفتاحية

 .الزراعي في الجزائر
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IV 

Les stratégies du financement du secteur agricole en Algérie sous l'ombre de l'adhésion à l'OMC. 

Résumé. 

     Partout dans le monde, le secteur agricole se réjouit d'une importance grandissante. De ce fait, l'intervention de 

l'Etat joue un rôle très prépondérant dans la performance des marchés agroalimentaires dans le but de garantir une 

assurance alimentaire, réguler la concurrence sur les produits agricoles et sauvegarder les revenus des agriculteurs.   

     A l'instar d'autres pays, l'Algérie s'efforce de développer son secteur agricole en raison des capacités diverses qu'il 

possède, sa contribution dans le développement global et son rôle en tant que source importante de revenu 

national. Par conséquent, l'Etat a pu consacrer des fonds divers de soutien qui ont été envisagés en fonction des 

objectifs des plans de développement agricole depuis l'an 2000.  Malheureusement, leur mise en route n'a pas 

abouti à ses fins du fait de nombreux obstacles qui se voient en rapport avec le financement agricole. L'Algérie se 

trouve aujourd'hui parmi les premiers pays importateurs du blé dans le monde.  

     L'objet de cette recherche s'inscrit dans l'étude des possibilités permettant d'assurer une stratégie appropriée pour 

le financement du secteur agricole en Algérie. Le but étant toujours de collecter et de diversifier les ressources 

financières nécessaires pour promouvoir le secteur agricole. Il est important aussi de rendre ces ressources 

financières disponibles au moment opportun afin de contribuer à l'amélioration des revenus des agriculteurs, à la 

lutte contre la pauvreté et à l'accès des produits nationaux aux marchés mondiaux,  tout en tenant en compte des 

lois de l'OMC à laquelle l'Algérie cherche son intégration et aussi l'instabilité des ressources financières résultant des 

exportations des hydrocarbures.  

     Nous nous sommes basés ainsi sur l'approche du financement à travers la chaîne de valeur en optant pour le suivi 

des étapes de financement du blé en tant que filière stratégique. Cette dernière a bénéficié de toutes les formes de 

soutien financier en Algérie (des moyens de production, soutien des prix et des tarifications, du marketing et des 

infrastructures).  En plus, le commerce du blé fait face à une concurrence internationale atroce qui exige bel et bien 

une prise en compte des dispositifs du marché international, notamment dans le cas d'un retrait de l'Etat de son 

financement. Ce retrait peut se traduire comme une des exigences de l'OMC ou comme le résultat d'une régression 

dans les ressources financières de la trésorerie.  

     Nous concluons finalement qu'il faut s'orienter vers les formes de financement islamique et coopératif qui 

conviennent aux mieux aux caractéristiques et comportements de la société rurale en Algérie, sans omettre bien sûr 

l'importance de leur accompagnement dans toutes les étapes de la chaîne agricole de valeur. 

Mots clés.  Stratégie de financement, marché du blé, OMC, concurrence internationale, Chaîne de valeur. 

L’agriculture algérienne.        
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 الزراعي

566 

 566 اشرة مع القطاع الزراعيصيغ التمويل ذات العالقة غير املب املطلب ألاول 
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 566 املرابحة الفرع ألاول 

 555  املشاركة الفرع الثاني

 555 املضاربة  الثالثالفرع 

 555 إلاجارة الرابعالفرع 

 555 الاستصناع الخامسالفرع 

 555 السلم السادسالفرع 

 555 اعيصيغ التمويل الاسالمي ذات العالقة املباشرة بالقطاع الزر  املطلب الثاني

 555 املزارعة الفرع ألاول 

 556 املساقاة الفرع الثاني

 556 املغارسة الفرع الثالث

 556 خالصة الفصل الثالث

 555 خالصة الباب ألاول 

  

 555 ثانيالباب ال

ة وضغط املتغيرات القائم تمويل القطاع الفالحي الجزائري  بين  خصائصه تطوير  اتإمكاني

 التجارية الدولية

  

 551 ثانيمقدمة الباب ال

  

في إطار برامج التنمية  في الجزائر  الفالحيالتمويل  سياسات  رابعالفصل ال

 الفالحية املتعاقبة

555 

 555 رابعمقدمة الفصل ال

في الجزائر قبل تطبيق املخطط الوطني  مويل الزراعيسياسات الت املبحث ألاول 

  PNDAللتنمية الفالحية  

555 

 555 (5656قبل ) التمويل الزراعي في املرحلة الاستعمارية  ألاول  املطلب

 516   5666-5656التمويل الزراعي في الفترة  املطلب الثاني

 516 2920 -2991التمويل الزراعي في الفترة  الفرع ألاول 

 515 2990 - 2922التمويل الزراعي في الفترة  الفرع الثاني

 516  2999 – 2990عي في الفترة التمويل الزرا الفرع الثالث

) املخطط الوطني للتنمية الفالحية وبرامج التجديد الفالحي والريفي  املبحث الثاني

6666-6655) 

555 

 PNDA 555املخطط الوطني للتنمية الفالحية  املطلب ألاول 

 556 أهداف املخطط الوطني للتنمية الفالحية  الفرع ألاول 
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 556 خطط الوطني للتنمية الفالحية محاور امل الفرع الثاني

 555 طرق ومناهج تنفيذ املخطط الوطني للتنمية الفالحية الفرع الثالث

 PNDAR 555املخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية   املطلب الثاني

 PNDAR 555أهمية املخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  الفرع ألاول 

 551 لتوجه إلى برامج التنمية الريفية أسباب ا الفرع الثاني

 551 أسس ومحاور استراتيجية التنمية الريفية الفرع الثالث

 555 6665قانون التوجيه الفالحي   املطلب الثالث

 555 1002ألاهداف ألاساسية لقانون التوجيه الفالحي  الفرع ألاول 

 556 آليات تحقيق أهداف قانون التوجيه الفالحي الفرع الثاني

 555  الريفي زراعيبرنامج  التجديد ال املطلب الرابع

 555 الزراعي التجديد  الفرع ألاول 

 555  التجديد الريفي الفرع الثاني

 PRCHAT  551برنامج دعم القدرات البشرية والتقنية  الفرع الثالث

 555 مصادر و مؤسسات التمويل الزراعي في الجزائر  لثالثاملبحث ا

 556 التمويل الزراعي غير املؤسس ي ول املطلب ألا 

 555 التمويل عن طريق صناديق التنمية الزراعية املطلب الثاني

 556 2999-2920صناديق الدعم الفالحي للفترة  الفرع ألاول 

 551  1009 -1000صناديقالدعم الفالحي للفترة  الفرع الثاني

 555  1022 – 1020صناديق الدعم الفالحي للفترة  الفرع الثالث

 CNMA 565الصندوق الوطني للتعاون الفالحي  املطلب الثالث

 BADR 566التمويل عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية  املطلب الرابع

 566 في تمويل القطاع الفالحيأشكال تدخل بنك الفالحة والتنمية الريفية  الفرع ألاول 

 561 (RFIG, ETTAHADI, LEASING) القروض البنكية  الفرع الثاني

 ANGEM 566الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر التمويل بتدخل  الفرع الثالث

 CNAC 666الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة التمويل بتدخل  الفرع الرابع

 ENSEJ 665التمويل بتدخل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب   الفرع الخامس

 665 خالصة الفصل الرابع

    

 665 تحرير تجارة املنتجات الزراعيةلوألاحكام الدولية الجزائر  خامسالفصل ال

 666 مقدمة الفصل الخامس

 656 مقومات وإمكانيات القطاع الزراعي في الجزائر املبحث ألاول 

 656 ألاراض ي الزراعية  املطلب ألاول 
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 656 عة في الجزائر التوزيع الجغرافي للمساحة الصالحة للزرا الفرع ألاول 

 655 تحليل تطور املساحة الصالحة للزراعة في الجزائر الفرع الثاني 

 655 املوارد املائية املطلب الثاني

 655 املوارد املائية في الشمال  الفرع ألاول 

 656 املوارد املائية في الجنوب الفرع الثاني

 656 ستعملةتحلية مياه البحر ومعالجة املياه امل الفرع الثالث

 666 استخدام املياه في الزراعة  الفرع الرابع

 665 املوارد البشرية املطلب الرابع

 665 اليد العاملة الزراعية الفرع ألاول 

 665 إلارشاد الزراعي الفرع الثاني

 665 املوارد املالية  املطلب الرابع

 665 املوارد املالية لسياسة إلانعاش الاقتصادي الفرع ألاول 

 655  1022-1000مخصصات دعم برامج التنمية الفالحية للفترة  الفرع الثاني

 655 التأمين الزراعي الفرع الثالث

 656 الحوافز الجبائية الفرع الرابع

 656 القروض البنكية الفرع الرابع

 655 أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الجزائري  املبحث الثاني

 655 مة الزراعي في الناتج املحلي الخاممساه املطلب ألاول 

 656 مساهمة القطاع الزراعي في توفير مناصب شغل املطلب الثاني

 616 املساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية  املطلب الثالث

 615 تطور إنتاج الحبوب الفرع ألاول 

 616 تطور إنتاج الخضر وأشجار الفاكهة الفرع الثاني

 615 تطور إنتاج اللحوم والحليب  الفرع الثالث

تطور نسبة الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية ألهم املنتجات الغذائية  الفرع الرابع

 1022-1002الرئيسية في الجزائر خالل الفترة 

615 

 616 مساهمة القطاع الزراعي في ترقية وتنويع التجارة الخارجية  املطلب الرابع

 656 1022-1000الواردات من املنتجات الزراعية للفترة  تحليل تطور  الفرع ألاول 

 656  1022-1000تحليل تطور صادرات املنتجات الزراعية للفترة  الفرع الثاني

 651 ملنظمة العاملية للتجارةا امللف الزراعي للجزائر في مسار  لثاملبحث الثا

ضمام للمنظمة الانألاهداف التي تسعى الجزائر  لتحقيقها من  املطلب ألاول 

 العاملية للتجارة

651 

 655 إنعاش الاقتصاد الوطني الفرع ألاول 
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 655 تحفيز وتشجيع الاستثمارات  الفرع الثاني

 655 مسايرة التجارة الدولية والاستفادة من املزايا التي تمنح للدول النامية  الفرع الثالث

تي قامت بها الجزائر قبل الالزراعية مالمح عامة حول إلاصالحات  املطلب الثاني

 الدخول في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية

655 

 655 الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية مراحل مفاوضات انضمام املطلب الثالث

الجزائر وامللف الزراعي في مفاوضات الانضمام للمنظمة العاملية  املطلب الرابع

 للتجارة

655 

 655 2992جولة أفريل   الفرع ألاول 

 655 1001جولة أفريل  الفرع الثاني

 651 1001جولة ماي  الفرع الثالث

 655 1002جولة فيفري  الفرع الرابع

 655 الشراكة ألاوروجزائرية والاستعداد للنفاذ إلى ألاسواق الزراعية الرابعاملبحث 

 655  مشروع الشراكة ألاوروجزائرية  املطلب ألاول 

 655 أهداف الشراكة ألاوروجزائرية ع ألاول الفر 

 656 مكانة القطاع الزراعي في اتفاقية الشراكة ألاوروجزائرية الفرع الثاني

 655 مخطط التفكيك الجمركي على املنتجات الزراعية الفرع الثالث

 655 آثار الشراكة ألاوروجزائرية على القطاع الزراعي في الجزائر املطلب الثاني

التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع الزراعي في حالة الانضمام  خامسال املبحث

 للمنظمة العاملية للتجارة

666 

 666 نقاط القوة ومكامن الخلل في القطاع الزراعي  املطلب ألاول 

 190 نقاط قوة القطاع الزراعي الجزائري  الفرع ألاول 

 192 القطاع الزراعي الجزائري مكامن الخلل في  الفرع الثاني

الفرص والتهديدات التي يفرضها تحرير التجارة الخارجية على القطاع  املطلب الثاني

 الزراعي في الجزائر

666 

 191 الفرص املتاحة أمام القطاع الزراعي في الجزائر الفرع ألاول 

 191 التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي في الجزائر الفرع الثاني

 665 خالصة الفصل الخامس

  

خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات البديلة لتمويل القطاع  الفصل السادس  

- فرع القمح نموذجا  -  الزراعي في الجزائر

666 

 566 الفصل السادسمقدمة 

 565 ضوابط تمويل القمح في ألاسواق الدولية املبحث ألاول 

 565 املي للقمحالسوق الع آليات عمل املطلب ألاول 
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 566 العرض العالمي للقمح واحتكار املصدرين الفرع ألاول 

 555 الطلب العالمي على القمح وتزايد الواردات في الدول النامية الفرع الثاني

 551 اختالل توازن السوق العاملي للقمح أسباب  املطلب الثاني

 551 كوابح الطلب على القمح  الفرع ألاول 

 555 عوامل زيادة الطلب على القمح  الفرع الثاني

 565 ألاسعار العاملية للقمح واضطراب ألاسواق الفرع الثالث

 566 سياسات تمويل القمح في الدول املصدرة للقمح  املطلب الثاني

 566 سياسات تمويل القمح في الواليات املتحدة ألامريكية الفرع ألاول 

 555 الاتحاد ألاوروبيسياسات تمويل القمح في   الفرع الثاني

 556 سياسات تمويل القمح في كندا  الفرع الثالث

 555 سياسات تمويل القمح في أستراليا الفرع الرابع

 555 سياسات تمويل القمح في ألارجنتين  الفرع الخامس

اتجاهات دعم القمح عامليا في ظل تنفيذ اتفاقيات املنظمة العاملية  املطلب الثالث

 للتجارة

555 

السياسات الزراعية واملتغيرات الاقتصادية املرتبطة بتمويل القمح في  املبحث الثاني

 الجزائر

555 

 555 تطور سياسات توجيه القمح في الجزائر املطلب ألاول 

 555 2921 -2992مرحلة الاحتكار العمومي  الفرع ألاول 

 555 (2999-2922) مرحلة الالمركزية والانسحاب التدريجي للدولة  الفرع الثاني

 556 (1022-2991) تزايد تدخل القطاع الخاص في التصنيع الغذائي للحبوب  الفرع الثالث

 555 سياسات دعم  القمح في الجزائر املطلب الثاني

 556 أنواع الدعم املوجه للقمح في الجزائر  الفرع ألاول 

 516 لزراعية سياسة دعم مستلزمات عملية الانتاج والخدمات ا الفرع  الثاني

 555 سياسة التسعير  وحماية مداخيل الفالحين  الفرع  الثالث

 555 الاستراتيجي والنقلالتخزين دعم سياسة  الفرع   الرابع

 555 سياسة دعم املستهلك الفرع الخامس

 555 أهمية القروض املوجهة ملنتوج القمح في الجزائر  املطلب الثالث

 555 القمح في الجزائر وحماية  على دعم الدولية ار تأثير ألاسع املطلب الرابع

 555 . آلاثار الاقتصادية لسياسة دعم القمح في الجزائر  املبحث الثالث

 555 آلاثار  على إنتاج القمح  املطلب ألاول 

 555 املزروعة املساحة آلاثار على  الفرع ألاول 

 556 اج القمح ومردودية إنت الانتاجآلاثار على كمية  الفرع الثاني
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 565 الاكتفاء الذاتي من القمح تحقيق آلاثار على  املطلب الثاني

توافق السياسات املرتبطة بدعم القمح في الجزائر مع الاتفاق بشأن  رابعاملطلب ال

 الزراعي في منظمة التجارة العاملية

565 

 565  السياسات املتوافقة مع شروط املنظمة العاملية للتجارة الفرع ألاول 

 565 شروط بالسياسات غير املتوافقة  الفرع الثاني

 565 غير املتوافقة السياسات  الفرع الثالث

 565 والسيناريوهات املقترحةالزراعي أولويات التدخل لحل مشاكل التمويل  املبحث الرابع

 565 قمح في الجزائرالفرع تحديد أولويات مجاالت التدخل لحل مشاكل  املطلب ألاول 

 565 تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الفرع ألاول 

 566 الفرص والتحديات التي تواجه فرع القمح  الفرع الثاني

 556 السيناريوهات البديلة املقترحة لتمويل فرع القمح  املطلب الثاني

حالة الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة مع الاستمرار بتقديم الدعم  الفرع ألاول 

 .الزراعي

555 

تراجع الوفورات املالية الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة مع عدم حالة   الفرع الثالث

 للدولة

551 

 555 آليات التمويل املقترحة في ظل وجود أو إلغاء الدعم الزراعي املطلب الثالث

تطوير آليات عمل التعاونيات الفالحية ملساعدة الفالحين وحثهم على  الفرع ألاول 

 دخارالا 

555 

 566 العمل على فرض نظام جبائي زراعي عادل وفعال  الفرع الثاني

 566 دمج تمويل القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي الفرع الثالث

الاعتماد على صيغ التمويل الزراعية الاسالمية في جميع مراحل سلسلة  الفرع الرابع

 قيمة املنتوج

565 

 555 خالصة الفصل السادس

 551 ة الباب الثانيخالص

 

 555 الخاتمة العامة 

 555 املالحق

  

 555 قائمة املراجع
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 مقدمة عامة 

 

 
ب  

 ،أهدافهاوتحقيق  هالنجاحعامال أساسيا يشكل توفره مفتاحا يعتبر التمويل في أي عملية إنتاجية 

وتجنيطططططد ا طططططوا   فاألنشطططططتة ديت طططططا طة عطططططاتتال  لىيعملطططططا تحتطططططاي إتططططط  عمليطططططا  تن يميطططططة مططططط  حيططططط  تطططططوف ر 

ديت ططططططا طة، تااططططططة ا ططططططوا   ا اليططططططة ، وتجدطططططططد ا  ططططططا    ساسططططططية لتحقيططططططق التنميططططططة سططططططوا   انطططططط   نيططططططة أو 

 .مستقىلية الستمرا  النشاط ديت ا ي 

شطططدي فطططي ايت طططا طا  الطططدوت عا يطططا،  طططا توليططط  مططط  اهتمطططا  للقتطططا  ويح طططل التمويطططل الب امطططي عغهميطططة عال طططة ال

ا الب اعيططططة إتطططط   سططططوا  العا يططططة، الب امططططي والن ططططر فططططي لططططر  تططططدتلها لتمويلطططط  مطططط  أجططططل  ططططما  نفططططا  منتجا لطططط

والقططد ي ع طط  ا نافسططة فططي عططل ال ططراعا  الدوليططة حططوت دتفاييططا  لشططغ   عططش الب اعططة ال طط  التططبات  شططكل 

 .أهش الدوت ا سيتري ع   تجا ي ا نتجا  الب اعية في العالش  حجر عثر أما

ديت طططا طة  و و يطططة فطططي مواجهطططة  ا جموعطططة طططا  مططط  أمطططر تنطططاما القطططوص السياسطططية وديت طططا طة لطططدوت  إ   

وع ط  تطال  اوجطوال  السطىت ال ط  سطىقملا وال ط   أ  اسطت ري  جولطة  و اطواي ،الوالطا  ا تحدي  مريكية 

 ج ممطانا سططنوا  مطط  ال طرا  فططي نتططا  السطاي إتطط  ايوسططا  ا  طانش، ومطط  مططش امططا طقطط،عقطد  فططي  حطاج اوجا 

 . ع يش ا  اوح

  في تحرير ا نتجا  الب اعية  واجهة اوحرص الشطدطد لطدوت اوجماعطة  و و يطة وإ ا  ان  أمريكا يد نجح

اسطططططة يالستمويطططططل مططططط  تطططططالت  إتىاعهطططططامططططط  مىطططططا ك اوجطططططا  ،و ططططط ل  جطططططا ي ا نتجطططططا  الب اعيطططططة ت إي طططططا ع ططططط  

فيمططا ط طططج التجطططا ي العا يطططة للمنتجطططا   طططل مطططا مططط  اططغن  التعطططا ا مطططت مىطططا ك اوجطططا  و الب اعيططة ا شططط ر ة 

غيل يد  يد نجح  في أ  ت مش اتفايية تحرير ا نتجا  الب اعية عالب اعية؛ فإ   وت ا جموعة  و و ية 

أمريكطططا إتططط  ا وافقطططة ع ططط   اسطططتتاع  أ  تطططدفت   مطططاالب اعيطططة ا شططط ر ة، ممكططط  مططط  التعطططا ا مطططت سياسطططا لا 

  مطط  إنشططا  ا ن مططة العا يططة للتجططا ي، وهططو اوحلططش الطط ي حالطط  أمريكططا  و  تحقيقطط   ططا طقططرج مطط  ن طط  يططر 

 . البم

في ال رويج لفكري تحرير ا نتجا  الب اعية ، أما الدوت النامية فقد است دمملا الوالطا  ا تحدي  مريكية   

واسططططت دمملا ا جموعططططة  و و يططططة ننجططططام فكططططري إنشططططا  من مططططة التجططططا ي العا يططططة، وتجاهلملططططا  ططططل م لمططططا فيمططططا 

تضططمنت  هاتططا  دتفاييتططا  مطط  منافسططة  طتعلططق عتحريططر تجططا ي اووططدما  وحماطططة حقططو  ا لكيططة الفكريططة عمططا

 .ا ر متكافئة مت الدوت ا تقدمة

إت  ا ن مة العا ية للتجطا ي ، وهطو  لالنضما وجد  الدوت النامية نفسها مضتري وفي عل ه ه ال راعا  

مطططا طق طططو  عضطططرو ي   ي طططر اسططط راتيجيا لا التنمويطططة ومططط  مطططش سياسطططا لا ديت طططا طة و  طططفة تااطططة سياسطططا لا 

، إ   عتبططر ا ططوا   ا اليططة اططرلا أوليططا لتنميططة أي يتططا  عاعتىططا  ا ططات يططوا   عمططات ، لطط ا فططإ  وجططو  مويليططةتال

واضططحة ومحططد ي ولططر  تمويططل متكيفططة مططت لىيعططة  ططل يتططا   شططكل اططرلا مكمططال و ططرو يا  تمويططل سياسططة 

 .لنجام عمليا  التنمية

ومططا   -منطط  متلططت  لفيططة ال ال ططة -فططي عططل انملاجهططا السطط راتيجيا  متتاليططة للتنميططة الفالحيططةو ططا  انطط  اوجبا ططر 

مسطاطري عط ل  اتىعت  في سبيل تنفي ها م  سياسا  تمويلية،  سا  لالنضما  إت  ا ن مة العا ية للتجطا ي 
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ت  

ا  والضا  ع   الوالططا  مع ش ارولها لتقىل ع ل  تحرير تجا ي ا نتجا  الب اعية ومواجهملا للتنافس اوح

 : تم ل إاكالية ه ا الىح  وهي   ا تحدي  مريكية ودتحا   و وبا، فإ  ه ا  مر ط  ر  ساؤال  عدطدي

آلاثااااا  و القطاااااز الي اياااا  ئاااا  ار ياصاااا  لااااال    ر  اص اااا  القاصمااااة  وياااا اماساااايجاات تا  مااااا  اااا  

 ؟ لم  مة العاملتة للت ا ةلنضمام لا ئ  حالة املحتملة 

طتضح م  لىيعة تل  آلاما  ط ا  الوساؤت ع  إمكانيا   ع يش ما يد طنشغ م   ما  اطجاعيطة،   و  ما ع  و 

سلىية، وهو  مر ال ي طقت طو  الوسطاؤت عط  ماهيطة ا ت  طرا  الكامنطة و ا  تلط  وتدنية ما يد طنشغ م   ما  

 اادالت  الدولاة ماال الات   الي اعاة ؟ مم نتاجتة والتسويقتة القاصمة لقطازه     ار  اصص لا آلاما  

 مهااا و وواا و مم انعكاسااا  هاا ا القطاااز؟ جمتااف واا وز التاات اطهق ااا ع اا   ستاسااا  التموياا  والاادع  

اسايجاات تا  ا امت   ع ا  ممكانتاا  ار ياصا  ئا واملتغيجا  لاقت ا ية الدولتة امل  مة العاملتة للت ا ة 

  واج ة ال  آلاثا ؟مل اموي  اتواءم مف ال اصص الفتح ار ياص ي 

 :مفا ها ما ط ي و ضتا  المس و ت اسوندنا إت ولإلجاعة ع   ه ه الوساؤال  

تىطططط   التجططططا ج العا يططططة أ  تمويططططل القتططططا  الب امططططي طبططططرمج حسطططط  ت واططططيا  ا ب عططططة والفططططالم، لطططط ل   .1

الع ططرية ال طط   لططد   أهططش عراييططل التنميططة الفالحيططةفططي اوجبا ططر تم ططل  ا تىعططة التمويططل سياسططا نف ططرا أ  

  .اوجبا ر إت  تحقيقها

إ  انضما  اوجبا ر إت  ا ن مة العا ية للتجا ي في عل اوو ا ج إلانتاجية والوسويقية القا مة عقتا   .2

الب اعططة انتاليططا مطط  السياسططا  التمويليططة ا تىقططة سططو  طططي ي إتطط   مططا  سططلىية اططافية فططي عططل السططىا  ا ططر 

 .الدوليةا تكافئ في التجا ي 

يعطططانا التمويطططل الب امطططي فطططي اوجبا طططر مططط  مشطططكل توجيططط ، ومططط   طططع  الكفطططا ي فطططي اسطططت الل  وفقطططا للمطططوا    .3

 .ا تاحة عما ي تا حاجة السو  ا حلية

طتوي  مستقىل تمويل القتا  الب امي في اوجبا ر ع     جة اوحماطة ال   تمنح ل  وتكوس  وفقا  .4

 للمت  را  ديت ا طة الدولية 

مكانيا  ال   طحتوالا القتطا  الفالبطي عطاوجبا ر طمكط  أ  تكطو  مقومطا  فعالطة لىنطا  اسط راتيجيا  إ  إلا  .5

 متكاملة يا  ي ع   تمويل   اتيا

 : املوضوز االتتا  مسهاب

 اجلزائر يف التنموية مقوماته على والوقوف الزراعي امليدان يف للبحث الشخصية الرغبة. 
  لططططر  التمويططططل الفعالططططة ال طططط  مطططط  حيطططط   محاولططططة تقططططدطش ت ططططو ا  عدطلططططة ومكملططططة للسياسططططا  القا مططططة

 .تتال   مت ت ا ج ومم زا  القتا  الفالبي في عل انضما  اوجبا ر إت  ا ن مة العا ية للتجا ي

 الدولية التعر  ع   أهمية ال لوا عالقتا  الفالبي وا حاف ة علي  في عل ا ىا ال  التجا ية. 

 و ما ها ع   القتا  الب امي   ر إت  ا ن مة العا ية للتجا يتوىت  ما  انضما  اوجبا. 

  عا يةالعاط ر ترامي ا وم  مش التنمية الفالحية الب امي الىح  ع  عدا ل للتمويل. 



 مقدمة عامة 

 

 
ث  

  : الهحث مهمتة

تكمططط  أهميططططة ا و طططو  فططططي  قطططويج وتحليططططل وايطططت تمويططططل القتطططا  الفالبططططي فطططي اوجبا ططططر ، و سططططلي  

، مط  أجطل تطوف ر ماليطا  الضو  ع   التدتل ا ستمر وا  زاطد للدولطة مط  تطالت  سطت ر عطرامج فالحيطة مدعمطة

و مطططا أ  لهططط ا الفالحططط  ، مناسطططىة السطططت الت دمكانيطططا  ا تاحطططة للقتطططا  الب امطططي وتحسططط   مطططداتيل عطططرو  

واسطت دام  مقط   وفقطا ألحكطا  من مطة التجطا ي عا يطا الدعش  ما  ا ر مراو ة ع   تجطا ي ا نتجطا  الب اعيطة 

 ا  ا  دنضما  للمن مة العا ية يد عا  أمرا وايعا، واوجبا ر م  الدوت القليلة ال   لش تنضش العا ية، و 

، فإننطططا نحطططاوت مططط  تطططالت هططط ا %( 55)ا حطططوت دنضطططما  لعطططد ، ويطططد يتعططط  اطططولا  ى طططرا جطططدا فطططي مفاو طططا ل

عنطا  ت ططو ا  لالسط راتيجيا  ال ط  طمكط  اططيااملا الىحط  تقطدطش لطرم علمط  متوا ططت طوسطش عا و طوعية فطي 

نضططما  اوجبا ططر إتطط  ا ن مطططة العا يططة للتجططا ي وتحدطططدا ع ططط  ال طط  يططد تنطططتج عا ا حتملططةمطططا  وانملاجهططا فططي عططل آلا

 مطر الط ي . نافت وتقليل تسطا ر دنضطما  لهطاا في  ع يش  وتبيا   و  ه ه دس راتيجيا   القتا  الفالبي،

 .طم ل لعدا ايت ا طا مهما

 : الهحثمهداف 

 : التالية األهداف حتقيق إىل الدراسة تسعى
 الب اعية التنمية في الب امي التمويل  طلعى  ال ي الدو   إعراز. 

  تنميطة فطي نوعيطة نقلطة نحطدا  اوجبا طر، عليلطا تتطوفر ال ط  والبشطرية التىيعيطة إلامكانيطا  أهطش إعهطا 

 الب امي؛ القتا 

   ال ط  تنتججهطا  دعتكطا ا  ا اليطة الب اعيطة ع ط  ال طعيد العطالم  ، و إلاسط راتيجيا   أهطش إت  التتر

 .والتنمية الب اعية إلاسو ما ا  لتحف ز اوجبا ر

   مطت توافقهطا ومطدص الوسطعينا ، لعطد الب اعيطة سياسطةال تضطمنملا ال ط  الطدعش أاطكات إتط  التتطر 

 الب اعية؛ إتفايية في ا ح و   ا ر الدعش أاكات

 وأهطش للتجطا ي، العا ية ا ن مة إلا  في الب اعية عالتجا ي ال لة  ا  إلاتفاييا  عناار أهش إعراز 

 .اوجبا ر وم لا النامية للدوت  إلاتفاييا  ه ه توفرها ال   واوحقو   إلال زاما 

    ت  طططططيج وتحقيططططق  فطططططا ي  فططططي إعططططا ي سياسططططا  التمويططططل الفالبطططططي تقيططططيش واططططيااة وتحدططططططد  و

اسطططت دا  ا طططوا    اتطططل القتطططا  الب امطططي عطططاوجبا ر ومطططا ططططرتى  عططط  مططط  اطططناعا  ، عمطططا طجعلططط  أ ثطططر 

اطططططروط ومسطططططتحدما  ا ن مططططة العا يطططططة للتجطططططا ي وتجنطططط  آلامطططططا  السطططططلىية  يططططد ي ع ططططط  التجطططططاوج مططططت

 .العا ية للتجا ي كا  ا ن مة احىة ألحا  

 :ة ئ  الهحثاملستخدمامل هج وألا وا  

ة مطط  ا نططا   تططش اعتمططا  مجموعططة م تلفطط، ن ططرا  تتلىططا  الىحطط  ولىيعططة ا علومططا  ال طط  طوناولهططا

 :تتم ل في  ،ت د  لىيعة ا و و 



 مقدمة عامة 

 

 
ج  

  :التا يخ  امل هج

إ طافة إتط  . إتط  ا ن مطة العا يطة للتجطا يملط  مفاو طا  انضطما  اوجبا طر ت نست دم  م  أجل توىط

 .تتو  سياسا  التمويل ا نتججة في اوجبا ر

ا فططططاهيش ا تعلقططططة هطططط ا النططططو  مطططط  ا نططططا   فططططي لططططرم اسططططت دا   تبططططرز أهميططططة:  والتحلت اااا  الوصااااف  املاااا هج

ودعتكطططططا ا  ا اليطططططة ا  طططططااة لتحقيطططططق ال اططططططا  ا رجطططططوي مططططط  ضططططط   ،سططططط راتيجيا  تمويطططططل القتطططططا  الب امطططططيعا

و  سياسا  تمويل القتا  الفالبطي ممج موات وترايد است دامها، انتاليا م  تجا ج  ولية، والن ر في 

ا ت  ططططرا  ديت ططططا طة الدوليططططة ، ومن مططططة ال طططط  عرمجملططططا الدولططططة وتحليططططل مططططدص فعاليملططططا فططططي عططططل مططططا تفر طططط  

 .وم  مش تحليل  ما ها ع   القتا  الفالبي عاوجبا را ية، م  تالت مجمو  أحكامها ، التجا ي الع

تش في ه ه الد اسة است دا  ا نج  دستقرائا لد اسة ايغ التمويل الب امي : امل هج لاستق ائ 

 ىداطة مو وعية لالنتقات إت  تحليل أمر ه ه ال يغ  ع    تحدطداا دعمة لقتا  اوحىوج ، وفر  القمح 

 .م  ا    إت  ا نىتسلسلة القيمة جميت مراحل  في الب امي إلانتايتتو  

العدطد م  التقا ير الكت  و وجمت ا علوما ، فقد تش اللجو  إت   مما لالنسهة لأل وا  املستخدمة

وتمويل القتا  الب امي، إ افة إت   سا ل و ألروحا  الدولية والولنية اووااة عالتنمية الب اعية 

عن  الفالحة والتنمية ) مت الفاعل   في ا يدا  ع   ا ستوص الولن  لعض ا قاعال  و  ل  الد تو اه ، 

،  ما تش م  (الريفية، ال ندو  اوجهوي للتعاو  الفالحي ، ال رفة الفالحية، وبعض التعاونيا  الفالحية

استقرا  الك  ر   دحتكاك عالعدطد م  الفالح   ودستما  للمشا ل ال   يعانو  م لا و تالت ه ه اوجها

 . ال   طوسبىو  فيلام  

   : السالقة الد اسا  مال الهحث موقف

وا يسسططططا   ،التمويططططل مطططط  ناحيططططة أهميتطططط  عد اسططططة فططططي هطططط ا ا و ططططو  اهتمطططط  الد اسططططا  السططططاعقة 

  طالر القطروا الفالحيطة إال أ  تر  زهطا ها و اطش تنطاوت لعضط ،ا  رفيا  ت ة عالتمويل الفالبي وجهازها 

اوجهطططططاز ا  ططططرفي  و  دنوىطططططاه ألحطططططد أهططططش ألطططططرا   عمليطططططة اوجانططططط  التقليطططططدي للتمويططططل ، مططططط  لططططش طكططططط  إال فططططي 

دسططتفا ي مطط  التمويططل ومطط  اسططت الل  فططي   عيططقوالن ططر فططي ا شططا ل ال طط   ،التمويططل وهططو ا سططتفيد أي الفططالم 

 . تالت جميت مراحل سلسلة القيمة الب اعية لعملية إلانتاجية الفالحيةا

  ،لططش طمططس سططوص اوجانطط  التجططا ي  حكططا  ا ن مططة العا يططة للتجططا ي ع ططفة عامططة،أل   مططا أ  دلتفططا 

 .سياسا  التمويل اووااة ع ل هات ج يتاعا معينا فه  لش تر تفي  ل  وا   ان  الد اسا  

نضطططما  للمن مطططة العا يطططة لططط ا تتم طططز هططط ه الد اسطططة عوسطططليتها الضطططو  ع ططط  تحدططططد آلامطططا  اوحقيقيطططة لنتطططا ج د 

، وتبيططا   و   غحططد أهططش ا ت  ططرا  ديت ططا طة الدوليططة ا فرو ططة ع طط  ا نتجططا  الب اعيططة عغحكامهططا للتجططا ي

ودستعدا  لنفا  ا نتجا   ما  لهاواس راتيجيا  التمويل في  ع يش منافت وتقليل سلىيا  دنض سياسا 

، عالىح  في اطيغ ماليطة مىتكطري ألسطالي   ا حلية لألسوا   جنبية، واستقىات ا نتجا  الب اعية ا نافسة



 مقدمة عامة 

 

 
ح  

مجموعططة مطط  الد اسططا   ا   هميططة ا ىااططري  دعتمططا  ع طط  تططش  إلالططا  ، وفططي هطط ا التمويططل تمكطط  مطط   لطط 

 : وهي لد اسة جب يا  ه ا الىح  

  القطاااااز الي اياااا  ار ياصاااا ي وموااااكالتة الاااادع  ولاسااااتةما  ئاااا   اااا  لانضاااامام للم  مااااة العاملتااااة

فطططر  التحليطططل ديت طططا ي، يسطططش العلطططو  ، غااا  ي محمااادألروحطططة   تطططو اه،  مططط  إعطططدا  الىاحططط  ، للت اااا ة

مطط  الىاحطط    س  .2112-2111ديت ططا طة،  ليططة العلططو  ديت ططا طة والعلططو  التجا يططة، جامعططة اوجبا ططر، 

تاللهططططا  و  القتططططا  الب امططططي فططططي التنميططططة ديت ططططا طة وإلامكانيططططا  ا تاحططططة لطططط  فططططي اوجبا ططططر، و  طططط ل  الططططدعش 

الب اعيطططططة فطططططي اوجبا طططططر،  مطططططا تتطططططر  إتططططط  انضطططططما  سياسطططططة لالب امططططي فطططططي إلطططططا  السياسطططططا  الب اعيطططططة الدوليطططططة وا

ا  الب امططي ، لكنطط  لططش طقططد  ت ططو ا ل ليططا  ال طط  تواجطط  القتططتحططدطا  الاوجبا ططر للمن مططة العا يططة للتجططا ي و 

والتطططر  ال طططط  طنىتططططي أ  تتطططدتل خلططططا الدولططططة واووطططواص فططططي اوحططططدو  ال ططط  تططططتال   مططططت  طططواع  وأحكططططا  من مططططة 

 .التجا ي العا ية

 ار ياص  ئ  ال خت  ز اعة وواقف العاملتة لاقت ا ية املتغيجا     ئ  الي اعتة الت متة مسيجاات تة، 

 اوجبا ر جامعة ، الوسي ر، وعلو  إلايت ا طة العلو   لية معم  عياوي  الىاح  إعدا  م    تو اه، ألروحة

 الن ريطا  وأهطش إلايت طا طة، التنميطة فطي و و هطا الب اعيطة التنميطة إسط راتيجية الد اسطة تناولط  ، 2115 سطنة

  مطا إلايت طا طة، التنميطة إسط راتيجية فطي الب اعيطة التنميطة ومكانطة الب اعيطة للتنميطة الفكريطة وآلا ا  والنمطا ي

 التنميطة وإسط راتيجية اوجبا طر فطي ز اعيطة ات التنميطة ع ط  العا يطة إلايت طا طة الت  طرا  أمطر الد اسطة تناولط 

 و فطا  الب امطي، للقتطا  الهيك طي التكيي  إلايت ا ي إلااالم عرامج عتتىيق تااة ال مانينا  لعد الب اعية

 وز اعطة اوجبا طر فطي الب اعيطة التنميطة  فطا  ع ط  الضطو  إلقطا  مطت الطدوت  لعطض تجا ج عتحليل الب اعية التنمية

، لكط  هط ه الد اسطة لطش  نتجا لطا التنافسطية للم طزي نويجطة إسط راتيجية  ب اعطة ا سطتقىلية  فايهطا خلطا الن يطل

 وإعتطا احطل السلسطلة توىت مراحل سلسلة ييمطة الن يطل وتطدفقا لا ا اليطة  للواطوت للحلقطة   طع  فطي مر 

 .للمحاف ة ع   ه ا الفر  الب امي والواوت عمنتجات  إت  أ بر ح ة في  سوا  العا ية حلوت مستدطمة

  اطها ي لنيطل  سطالة ،ار ياصا  ئا  ال اه اة لاقت اا ية التحاوت   ا  ئا  الفتحا  الادع  مواكا 

 سطنة اوجبا طر جامعطة ،نا ياة لورحهاا  الىاح طة إعطدا  مط  الوسطي ر، وعلطو  ديت طا طة العلطو  فطي ا اجسطت ر

 ا نتجطا  أسطعا  ع ط  الطدعش سياسطة وأمطر ديت طا طة الن ريطة فطي  سطعا  مكانطة   اسطملا فطي تناولط  ،2113

 وأمطر العر يطة الطدوت  وبعطض  و و يطة ديت طا طة ا جموعطة إلطا  فطي الب امطي الطدعش تناولط  مطش الب اعيطة،

 والتتطو   الناميطة الىلطدا  فطي الب اعيطة ا نتجطا   عطش سياسطا  ع ط  للتجطا ي العا يطة ا ن مطة إتط  دنضطما 

  سطعا    اسطة مطش الب امطي، القتطا  فطي والتمويطل دسطو ما  أهميطة مطش اوجبا طري، الب امطي للقتطا  التطا ييي

ووفقطا لتطا يإ إنجازهطا  اطمل  مرحلطة  لكط  هط ه الد اسطة. اوجبا طر في الب اعية  سعا   عش وأاكات وتتو ها

ولطططططش  شططططمل اطططططيغ التمويطططططل  PNDAسططططاعقة تويفططططط  عنططططد عداططططططة تتىيطططططق ا  تطططط  الطططططولن  للتنميططططة الفالحيطططططة 

 ما أنلطا خو ط  نقطاط القطوي والضطع  للقتطا  . ا ستحدمة في إلا  عرامج عرامج التجدطد الفالبي والريفا

 .يقها  واجهة مشكل الدعش و   را   سعا الواج  تتى التمويلية الب امي ولش تقد  اوحلوت 



 مقدمة عامة 

 

 
خ  

 : محد ا  الهحث

 :ت ر ب محد ا  ه ه الد اسة في ما ط ي 

د ططا  الن ططري عمو ططو  اسطط راتيجيا  التمويططل الب امططي، ومحاولططة التعططر  ع طط  أنططوا  مططداتل التمويططل  .1

 .الب امي ا عتمدي عا يا

 تعلقططة عالقتططا  الب امططي، و ما هططا ا تويعططة ع طط    اسططة أهططش  ططواع  وأحكططا  من مططة التجططا ي العا يططة ا .2

 .القتا  الب امي اوجبا ري 

           اسططططططة وايططططططت القتططططططا  اوجبا ططططططري وفعاليططططططة التمويططططططل الب امططططططي لتنفيطططططط  عططططططرامج التنميططططططة الفالحيططططططة عططططططال ر  ز  .3

وم  أجل الوقويج اوجيد تش دستعانة عتطا يإ القتطا  الب امطي منط  سطنة  ،  2114-2111ع   الف ري 

 . ا لها م  تداعيا  ع   وايت القتا  الب امي في الف ري ا د وسة 1592

 

 :هتك  الهحث

 الفر يا  نفا أو وتغ يد الىح  في ا حد ي إلااكالية وتحليل وإمرا   ا و و  ه ا لد اسة

م  عاع   طضش  ل م لما مال  ف وت، ليكو  مجمو  الف وت في  لروحة س   عني  الد اسة ا ق رحة،

 : مقسمة كاآلت  .ف وت، إ افة إت  مقدمة عامة وتاتمة عامة

، مقسش إت  ا ا ة امل ت ا  الي اعتة ئ الدولتة امل اوسة التموي  الي اي  و ويحمل عنوا   الهاب ألاو  

 :مال  ف وت هي

   املعال  ال صيستة تسيجاات تة التموي  الي اي  :الف   ألاو 

مجموعة م  ا فاهيش و سس حوت تمويل القتا  الب امي، لنوضح طتش لرم ه ا الف ل  م  تالت 

والن ر في دتتال  عي لا و    تت  وسياسا   مو و  عح ناالب امي لعدها مفهو  اس راتيجية التمويل 

عتحدطد مجموعة  لعدها نقو  لنكوش  أهمية سلسلة القيمة  غحد مداتل ه ه دس راتيجية،  ،التمويل

لوت مراحل سلسلة القيمة الب اعية لنجام ه ه التمويل الب امي ع    طواجهها أ   طنىتيا  الر  ال   

 .دس راتيجية وتحقيقها ألهدافها

  تح ي  ا ا ة امل ت ا  الي اعتة التموي  الي اي  والضوالط الدولتة ل: الف   الةان 

ا نتجا  الب اعية ال   فعل  ال را  حوت تجا ي تجا ي ا ما سا  ا ر عا لة في تش استعراا طم  تالل  

ا نتجا  الب اعية  ولية، و لرا  الفاعل   فيلا ، وأهش أحكا  من مة التجا ي العا ية لشغ  دتفا  

وفقا ألحكامها وم اوح أ  ألرا  التفاوا فيلا ومويت الدوت حوت الب اعة و واع  الدعش الب امي 

 .النامية عموما  م  أهش اوجوال  ال   عقى  إنشا  من مة التجا ي العا ية

 آلالتا  املهتك ة لتفعت  اموي  القطاز الي اي : الف   الةالث 

تش لرم أهش   وا  التمويلية ا ست دمة وا ىتكري ل لوا و تفو  القتا  طم  تالت ه ا الف ل 

الب امي في العدطد م  الدوت ، أهمها الدوت ال    عتمد ع   اوحيازا  الب اعية ال   ري،  ا تم ل  ه ه 

وهنا . النوعية م    اضو  م  أالىية ساحقة ع   ا ستوص العالم ، ون را للتعقيدا  ال   ت ج تنميملا

ت هر مجموعة م  الوسا ل أهمها الىنوك التعاونية والتمويل ا   ر و  ل  ا وا  دسو ما  الب امي 

 .دسالما في اكل ايغ تمويل



 مقدمة عامة 

 

 
د  

ممكانتا  اطوي  اموي  القطاز الي اي  ئ  ار ياص  لين ال اص   القاصمة وضغط : فهو  الهاب الةان أما 

 :مال  ف وت  ما ط يو يسش إت   املتغيجا  الت ا ية الدولتة 

 ئ  مطا  ل امج الت متة الفتحتة املتعاقهةتموي  الفتح  ئ  ار ياص  الستاسا  : الف   ال ابف. 

ترجت  ط ج   اسة سياسا  التمويل الب امي ا نتججة في اوجبا ر ع   مدص حق  م  البم  ،ه ا الف ل 

لنا حوت أهش  تتلىا  حدو  الد اسة، وفي  ف    2114 ا يىل الف ري دستعما ية وتتوي  عند سنة 

ومدص متاعقملا م ا  ها التمويل ا رافقة وأهش وأاكات ا تىعة وايغ  عرامج وسياسا  التنمية الفالحية

 . ا هو  جا  ع   الساحة ديت ا طة الدولية في مجات التمويل الب امي

 ار ياص  ومحكام امل  مة العاملتة للت ا ة ال ا وة لتح ي  ا ا ة امل ت ا  : الف   ار امس

 الي اعتة

ألهش مقوما  ال لوا عالقتا  الب امي م  إمكانيا  لىيعية وبشرية ومالية ، والن ر في  التتر   في تش ط

 ما طتش عرا مسا  انضما  اوجبا ر  ن مة التجا ي  م تل  نقاط  عفها والتحدطا  ال   تواجهها،

العا ية ومدص استعدا ها للنفا  إت   سوا  العا ية م  تالت عرا تجر ة الشرا ة  و وجبا رية ، مش 

نقو  عتبيا  أهش التحدطا  ال   يد تواج  اوجبا ر وفقا  ا تمتلك  م  مقوما  ووفقا ألهمية القتا  

  .عااليت ا  الب امي في ال لوا 

 التا ا  وسي ا يوها  لاسيجاات تا  الهديلة لتموي  القطاز الي اي  ئ  : الف   السا س

 -و ز القمح نموذجا  –ار ياص  

تش اعتما  سلسلة القيمة ن را لدية تحدطد اس راتيجية التمويل الب امي وفقا وو ا ج  ل فر  ز امي ، 

مو ي للد اسة، حي  تترينا نو  ل  ات رنا فر  القمح    غ اي لتقييش التمويل الب امي في اوجبا ر،

م  أجل معرفة مكانة  ليا  تمويل  محليا  م  ما هو معموت ع   وليا ومدص  للسيا  الدوتي ننتاي القمح

، مش السيا  الولن  م  اووتو ي ال   طمك  أ   شكلها سيتري  سوا  العا ية ع   السو  ا حلية، 

، مش يمنا عتحليل سو  القمح في اوجبا ر ، ييمة القمح في اوجبا ر وتمويلها  ية سلسلةتالت التف يل في عن

، و التاتي تحدطد أولويا  التدتل وحل مشا ل القتا  لن ل إت  تقييش عا  لتمويل سلسلة القيمة ل 

 
 
اوحىوج، يتا  في تمويل ال   م  حل مشا لال ي طضش ه ا ا نتوي وتقدطش  ليا  تمويل  اي رام طمك

 .في اوجبا ر الب اعة ومشا ل تمويل
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 مقدمة الباب ألاول 

تعتبر التجارة في املنتجات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل في كثير من دول العالم، خاصة الدول 

لذلك تظهر السياسات التي   النامية التي تعتمد القطاع الزراعي مصدرا لتحسين مستوى املعيشة فيها؛

وفي هذا .  وجه للنشاط الزراعي، بما تتضمنه من سياسات وطرق التمويل املرتبطة بهامتتبعها هذه الدول ك

السياق تتباين السياسات الزراعية في مختلف دول العالم من حيث مضامينها بين دول متقدمة متحيزة 

ية املطلقة حتى ملا ينجم من آثار تشويهية للصادرات لصالح قطاعها الزراعي ودول نامية تتميز بالتبع

 .الزراعية

لذلك أصبح إخضاع القطاع الزراعي ألحكام وضوابط تزيد من قدرة الدول الضعيفة على املنافسة 

جزءا ال يتجزأ من مطالبها تحت ظل ما تتبناه منظمة التجارة العاملية باعتبارها العادلة في السوق العاملية 

 .ولة عن تحقيق العدالة التجارية بين دول العالمالجهة املسؤ 

وتعد التدابير الخاصة بالدعم املحلي ودعم التصدير الذي تمنحه الدول املتقدمة خاصة منها الاتحاد 

ألاوروبي والواليات املتحدة ألامريكية لقطاعها الزراعي أحد أهم أخطر السياسات التي تعمل على إغراق 

اجها من سلع مستفيدة من الدعم وهو ما يسهم في خفض ألاسعار العاملية لتلك إنتالسوق العالمي بفائض 

يمكن الدول املانحة للدعم من اكتساب أكبر حصص في السوق العاملية على حساب السلع، ألامر الذي 

و رغم إخضاع الدعم الزراعي ملجموعة من التخفيضات الكمية التي فرضتها مفاوضات . الدول النامية

تجارة العاملية وفقا التفاق الزراعة، إال أن أرقام الدعم تتجه إلى التصاعد، مما أدى بالكثير من منظمة ال

الدول إلى النظر في مناهج التمويل املالئمة التي تضمن مواجهة الدعم املشوه للتجارة وأخذ الحيطة في 

تحويل بعض بنود الدعم حال تم التحايل على قواعد منظمة التجارة العاملية من خالل سياسات تسمح ب

 .املشوه للتجارة إلى برامج دعم مستثناة من التخفيضات

 –في مختلف دول العالم  من نقص في املوارد الغذائيةموجود  تغطية ما هو  لذا فإنه من أجل 

     و الحاجة خاصة املالية ، تبرز أهمية تنمية املوارد الذاتية الزراعية وزيادة مداخيلها   -خاصة النامية 

التي سنتطرق لها من و ، لتمويل جميع مراحل عمليات إلانتاج الزراعي إلى وضع استراتيجية طويلة املدى

و تم ،  تجارة املنتجات الزراعيةالدولية في لتمويل الزراعي واملنافسة با املعنون  خالل هذا الباب 

 :تقسيمه إلى ثالثة فصول 

  املعالم الرئيسية إلستراتيجية التمويل الزراعي : الفصل ألاول 

 الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية الدعم:  الفصل الثاني 

 تمويل القطاع الزراعي  آلاليات املالية املبتكرة لتفعيل :الفصل الثالث 



 

  

 

  

 

ول الفصل   الأ

 

متويل لإسرتاتيجية الرئيس ية املعامل الزراعي ال  
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 : الفصل ألاول مقدمة 

يعتبر التمويل الزراعي من املكونات ألاساسية لدعم سبل املعيشة والحد من مشكلتي الفقر 

والبطالة، في وقت تزداد فيه أعداد من يرزحون تحت وطأة الفقر والحرمان، في ظل آلاثار الواضحة 

 .خاصة في ألارياف ألزمات املالية العاملية على التمويل الريفي والزراعي، وبرامج ألامن الغذائي،لواملباشرة 

إن قطاع الزراعة في البلدان النامية يصنف على رأس ألاولويات التنموية، بغية تمكين هذه الدول من 

بعد أن تضاءلت مساهمة القطاع الزراعي   ، خاصة منها تخفيض أعداد الفقراءتحقيق ألاهداف التنموية

امة، وهو هدف مرحلي حدده البنك الدولي لخفض في الناتج املحلي إلاجمالي وتأثير ذلك على التنمية املستد

فيها نسبة الفقر إلى أقل   ، وهو إذا ما تحقق ستكون أول مرة تتراجع 0909في عام  % 90نسبة الفقر إلى 

هذه الخطوة التي تمثل معلما رئيسيا إلى دراسة تحليلية اقتصادية للبنك الدولي عن  وتستند. %09من 

وقد تم تعريف الفقر املدقع بأنه . 0909اتجاهات الفقر العالمي نحو بلوغ هدف إنهاء الفقر املدقع عام 

 . دوالر للفرد في اليوم 0.01مستوى العيش بأقل من 

نسبة مساهمة الزراعة في الناتج املحلي حديات أهمها تراجع ويواجه القطاع الزراعي العديد من الت

لذا وجب لزاما . العاملةإلاجمالي، وتضاؤل نسبة العاملين بها إلى نسب ضعيفة جدا مقارنة بإجمالي القوى 

بالتخطيط له على الدول من أجل مواجهة هذه التحديات إعادة الاعتبار للتمويل الزراعي والريفي، 

حيوية في التنمية الزراعية، وتوفير فرص واسعة لتبادل الخبرات واملعرفة حول أدوات واعتماده كأداة 

ر آليات التمويل الزراعي والريفي، املجتمعات املحلية والتعاونيات في تطوي وإشراكوآليات التمويل املبتكرة، 

 .وتحفيز آليات الادخار

التي هي  –ص الاقتصادية والاجتماعية يجابه التخطيط للتمويل في القطاع الزراعي بعض الخصائكما 

والتي تؤثر في أسلوب التخطيط وتميزه عن غيره من ألاساليب املستخدمة  -أصال خصائص النشاط الزراعي

 .في القطاعات ألاخرى 

ح التمويل وضن ية إلستراتيجية تمويل زراعيباملعالم الرئيسمن خالل  هذا الفصل املعنون 

ثم  التمويل الزراعي إلستراتيجيةالستعراض الجوانب النظرية  كتقديموأنواعه، ،الزراعي، أسسه، مفاهيمه

تأسيسا  ليكون ، الخاصة به ستراتيجياتلزراعي وإلاطار الذي تنظم فيه الا عرض خصوصيات التمويل ان

في أي دولة زراعية،بدال من  تمويل زراعي إستراتيجيةمنهجيا لفهم ألاهمية والضرورة التي تقتض ي وضع 

لنهوض خططات والسياسات التي تفتقد املرونة بتغيرها وفقا لتغير ألانظمة الاقتصادية، وذلك بهدف اامل

 .املستدامة بالقطاع الزراعي وتحقيق متطلبات التنمية
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 املبحث ألاول 

 ،أسس ومفاهيم  التمويل الزراعي

رأس املال واستعماله يتناول موضوع التمويل الزراعي الكيفية التي بواسطتها يمكن الحصول على 

في القطاع الزراعي، أي أنه يبحث في الطرق والوسائل التي يمكن بواسطتها تجميع رأس املال الذي تحتاجه 

الزراعة وفي أفضل الطرق الستعماله في الانتاج والتسويق الزراعي

   

    مفهومه ، أهميته وأهدافه: التمويل الزراعي: املطلب ألاول 

مصطلح إلاقراض الزراعي مرادفا لكلمة التمويل الزراعي، وهنا البد من التوضيح أن  يستعمل    

كلمة التمويل تعني املال الالزم لالستثمار في القطاع الزراعي بغض النظر عن مصدره، إن كان من خالل 

 1.الاقتراض أو التمويل الذاتي أو املساعدات أو إصدار السندات

 الزراعي مفهوم التمويل: الفرع ألاول 

إن مصطلح التمويل الزراعي يعني توفير استخدام ألاموال الالزمة وتحسين مداخيل الفالحين 

ألاسلوب أو الكيفية التي يمكن بها الحصول على رأس املال واستخدامه في  وهو  .ورفع مستوى معيشتهم

املجال الزراعي، إضافة إلى السبل الكفيلة بتحقيق أفضل توظيف لرأس املال للمستخدم، وغالبا ما يكون 

2.على هيئة مواد عينية كاألسمدة وألاعالف وغيرها

   

، "الائتمان الزراعي" ، "الزراعي إلاقراض"، "التمويل الزراعي"الزراعي تستعمل ألفاظ  إلاقراضوفي أدبيات 

 .كألفاظ مترادفة ملفهوم واحد" التسليف الزراعي"

جزءا منه،  إلاقراض، بل يشكل "إلاقراض"مفهوم التمويل الزراعي ينطوي على معنى أكثر شموال من  أنإال 

ومما يعزز هذه املقدرة الثقة ما بين املقرض واملقترض املبنية على  قتراضأالأما الائتمان فيعني املقدرة على 

 .مقدار ممتلكات املقترض وكفاءته وسمعته، أي على جدارته الائتمانية

يستخدمها لعدم  فقد يتوفر للمزارع قدرة ائتمانية، وقد يستخدم هذه القدرة في أخذ قرض، وقد ال

 .تمانيةحاجته لالقتراض بالرغم من قدرته الائ

                                                           
، مذكرة مقدمة استكماال ملتطلبات درجة "دراسة اقتصادية ملديونية القطاع الزراعي في ألاردن"روال رضوان محارب املعايطة،   1

 .02: ، ص0999وادارة ألاعمال الزراعية، كلية الدراسات العليا، الجامعة ألاردنية، الاردن، املاجستيرفي الاقتصاد الزراعي 

 .92: ، ص0991، دار أسامة للنشر والتوزيع ،ألاردن ، علم الاقتصاد الزراعيسوزان وفيق العاني،   2
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ولعل ما يمكن استنتاجه من املفاهيم السابقة هو ان هناك جانبين متكاملين ملصطلح التمويل الزراعي 

 1:هما

يرتبط بتوفير ألاموال لقطاع الزراعة في إطار تمويل التنمية الاقتصادية  :التمويل على املستوى الكلي . 1

والقطاع الخاص في مشاريع الري واستصالح ألاراض ي الشاملة، ويتجسد ذلك في استثمارات القطاع العام 

وزراعة ألاشجار املثمرة، وتقديم الخدمات الفنية وإلارشادية وتحسين وسائل التسويق والعناية بالثروة 

 .الحيوانية والزراعة املحمية والتوسع في استعمال ألاسمدة وآلاالت الزراعية

رتبط بتوفير ألاموال لتطوير الانتاج الزراعي على مستوى ي ( :الفردي) التمويل على املستوى الجزئي  .2

 .املنتج الفرد على شكل قروض عينية ونقدية وذلك من مصادر مختلفة للتمويل

 التمويل الزراعي هميةأ : الفرع الثاني

تختلف أهداف التمويل الزراعي من بلد آلخر وفقا لعدة عوامل أهمها املرحلة الاقتصادية التي تمر بها 

مرحلة الزراعة التجارية، كما تختلف وفقا لطبيعة نظام امللكيات  إلىالزراعة من مرحلة الزراعة البدائية 

.نشاط الاقتصادي وغير الاقتصاديالعقارية وتنظيم حقوق الحيازات الزراعية ، ودور الدولة في توجيه ال

  

الزراعي وتحسين وسائله ورفع مستوى  باإلنتاجيعتبر التمويل الزراعي من أهم عوامل النهوض  و

وتتوقف كفايته وطريقة . املجتمعات الريفية التي يخدمها، ويكاد يكون العامل ألاول وألاساس في ذلك

فهناك مجتمعات تهتم بالضمان . تقديمه على طبيعة املذاهب الاقتصادية والسياسية التي تسود املجتمع

بينما في الدول النامية ال يمكن . م بالغرض من القرض واستعماالتهتهت والفائدة وقوة املقترض املالية، وال

السماح بذلك لترابط ألاهداف الفردية والجماعية بأهداف املجتمع والدولة ككل، وتحتاج عملية إلاقراض 

 في الدول النامية إلى رعاية الدولة وتدخلها وضمانها، لكي يكون الائتمان والتسليف قليل الكلفة سهل املنال

2.وتتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي وظروفه ومخاطره

  

 3:في النقاط آلاتية الزراعي  إلقراضالاقتصادية لهمية ألاوتتجلى 

، حيث تنخفض تكاليف (الانتاج) الزراعي ويحافظ على حجم كاف من املخرجات  إلاقراضيوفر    .0

الزراعي يمكن أن يستعمل لتوسيع العمل املزرعي  فاإلقراضاملزرعة كلما ازداد حجم العمل املزرعي فيها، 

                                                           
بات درجة املاجستير في الاقتصاد، كلية ، مذكرة مقدمة الستكمال متطل"تمويل القطاع الزراعي في ألاردن" رشا محمد سعيد،   1

 .00: ص.0000الدراسات العليا، الجامعة ألاردنية، ألاردن، 

 .00: ، ص0991، منشورات جامعة عمر املختار، البيضاء، أسس إلاقراض والتمويل التعاونيعلي محمود فارس،   2

 .00، 00: ، ص صاملرجع نفسهعلي محمود فارس،   3
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دورا هاما في الحصول على املوجودات  إلاقراضعلى فائدة اقتصاديات الحجم، ويمكن أن يلعب  للحصول 

) الرأسمالية مثل آلاالت وألادوات املطلوبة لزيادة العمل وكذلك في املحافظة على حجم كبير من املخرجات 

  .ملدخالت التشغيلية مثل العلف والبذور والسماد واملبيداتمن خالل شراء ا( الانتاج

زيادة الكفاءة، فالتمويل يجعل من املمكن تعويض مصدر بمصدر كأن تعوض آلالة اليد العاملة  .0

أن يحسن ويزيد من كفاءة العمل املزرعي من خالل  لإلقراضكوسيلة لتخفيض التكاليف ، كما يمكن 

 .تاج املتاحة وذات الجودة العالية شراء كميات أفضل من وسائل الان

التكيف مع الظروف الاقتصادية املتغيرة ، فاملتغيرات  إمكانيةيساعد التمويل الزراعي على  .0

 .التقنية وظروف التسويق الحديثة قد تستدعي إجراء تعديالت رئيسية في املزرعة

راء مدخالت الانتاج في مواجهة التقلبات املوسمية والسنوية في الدخل والنفقات وذلك بضرورة ش .4

فترة معينة من السنة، كما يجب أن يباع الانتاج في وقت معين أيضا، لهذا فالتدفقات النقدية الداخلة 

والتدفقات النقدية الخارجة ال تحصل في نفس الوقت، وهنا يكون للقروض دور في تسوية هذه التقلبات 

 .كفاءة أكثر حتى يكون العمل 

اكسة، مثل الطقس وألامراض وتقلبات ألاسعار كلها أمور يكتنفها الحماية من الظروف املع .1

املمكن استعمالها لتخفيض املخاطرة،  إداريااملتاحة  إلامكانياتالغموض في الزراعة، وعلى الرغم من كل 

ويمكن أن يلعب إلاقراض دورا رئيسيا في حماية . كل املخاطر في الزراعة إزالةإال أنه من غير املمكن عمليا 

  .لعمل من الفشل املالي أو التصفية في حالة وجود مثل هذه الظروف املعاكسةا

منح الاستمرارية، حيث أن انتقال العمل املزرعي من شخص آلخر يقتض ي كميات كبيرة من  .6

يمكن أن تتم تصفية الكثير من مشكالت عملية النقل، ألن الورثة غير  ال إلاقراضألاموال، وبدون 

ة غالبا ما يرغبون في الحصول على ارثهم كنقد سائل وليس كحصة من امللكية في العاملين في الزراع

ألاموال غير املنقولة من املزرعة ومن باقي املوجودات، فاإلقراض في معظم الحاالت ضروري من أجل 

طرف  املزرعة من بإيراداتالانتقال الناجح للملكية بين ألاجيال، ألن املطالبة بضريبة امللكية واملطالبة 

ففي هذه الحالة . الورثة غير العاملين في الزراعة قد يستنفذان السيولة التي هي قاعدة رأس املال اململوك

 .إما أن تباع املوجودات أو أن يستعمل إلاقراض ليحل محل امللكية الضائعة في عملية النقل

يمكن أن يحقق النتائج املرجوة منها ، بل إن ألامر  مجرد منح القروض ال أنإلى  إلاشارةوالبد من 

تتفق وطبيعة الريف واملجتمع والدولة، وتتسم باملرونة مع مراعاة  لإلقراضيقض ي وضع سياسة واضحة 

، إلاقراضما يمنح من القروض سيؤدي حتما إلى تحقيق النتائج التي تهدف إليها سياسة  أنالتأكد من 

قروض هي أداة ذات حدين، فإن استخدمت بصورة صحيحة وسليمة في أن الو  .وتسعى إلى تحقيقها 

، أدت إلى حل الكثير من املشاكل الزراعية والعكس صحيح، وهو ما يستدعي أن تقوم إلانتاجيةالعمليات 

 .املستفيدين من القرض بكيفية استعماله جيدا إرشاداملؤسسات إلارشادية بدور فعال في 
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  قروض الزراعيةالتصنيفات : املطلب الثاني 

تم  من أجل توفير معلومات وبيانات تعكس طبيعة عمل ونشاط املؤسسة املقرضة بصورة منظمة

ومسار عملية تحصيل القروض  ما يسهل معرفة توجهات عملية إلاقراضتصنيف القروض الزراعية ب

وإظهار مواطن الضعف والقوة فيهما وهذا يشكل بدوره أداة فعالة التخاذ القرار الصائب وأساسا ثابتا 

.للتخطيط السليم ألعمال املؤسسة املقرضة على املدى القريب والبعيد

  

 ، آجالها و الجهات املستفيدةتصنيف القروض حسب استعماالتها .  الفرع ألاول 

 تصنيف القروض حسب استعماالتها: أوال

 1: تصنف القروض الزراعية حسب استعماالتها إلى

مثل شراء ألادوات وآلاالت والبذور ) وهي قروض لزيادة التكوين الرأسمالي املزرعي :إلانتاجيةالقروض  .1

 (وألاسمدة  واستصالح ألاراض ي وزراعة ألاشجار املثمرة واقتناء الحيوانات املنتجة

للمزرعة وشراء  إلاضافيةوهي قروض تستخدم بغرض شراء املزرعة أو ألاراض ي : القروض العقارية .2

 .على مشروعات الري والصرف، وعادة ما تكون هذه القروض طويلة ألاجل  وإلانفاقاملباني 

حصوله على السلع الاستهالكية  إمكانيةوهي قروض تقدم للفالح من أجل  :القروض الاستهالكية .3

خدمات الستعمال ألاسرة، سواء ما استخدم منها في البت أو خارج املزرعة والبيت كالطعام، والتعليم وال

 .والعالج

 التصنيف حسب آجال القروض:ثانيا

يعتبر هذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعا واستعماال، وفيه تقسم القروض حسب آجالها    

أي حسب الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ صرف القرض وبين تاريخ آخر استحقاق للقرض، وتقسم 

 2:القروض حسب هذا التصنيف إلى ثالثة أنواع 

هي القروض التي تمنح للمزارعين لسد احتياجاتهم الزراعية املوسمية كالبذور  :القروض قصيرة ألاجل .1

والحصاد والري وما إلى ذلك من نفقات  والعالجات والشتالت ودفع أجور العمال والحرثوألاسمدة 

 إلىإضافة إلى القروض لألغراض املعيشية الضرورية، ويتراوح ألاجل في هذه القروض من سنة  إنتاجية

 .سنتين

                                                           
1
 .09: مرجع سابق، ص، رشا محمد سعيد  

2
 .22-28: ، مرجع سابق، ص صعلي محمود فارس  



 الباب ألاول  زراعيالتمويل الاملعالم الرئيسية إلستراتيجية  :الفصل ألاول 

 

 
9 

تصرف هذه القروض عادة لتمكين املزارع من الحصول على آلاالت واملواش ي : القروض متوسطة ألاجل .2

وإجراء تحسينات على املزرعة لحفر آبار ولزراعة ألاشجار املثمرة، وتتراوح آلاجال فيها في الغالب من سنة 

 .إلى خمس سنوات

عن عشرون سنة في بعض  إلىتمنح هذه القروض في آجال طويلة نسبيا تمتد   :القروض طويلة ألاجل  .3

الحاالت، وتصرف هذه القروض لتنفيذ مشاريع تقتض ي طبيعة الاستثمار فيها استرداد ما انفق عليها خالل 

فترة طويلة ألاجل، ومثال ذلك شراء ألاراض ي وإقامة املنشآت واملباني واملعامل واملعامل، وحفر آلابار 

 .مشاريع الاستصالح الكبيرة ومشاريع الري والصرف الكبرى و 

 تصنيف القروض حسب الجهات املستفيدة:  ثالثا

قروض ، قروض ألافرادواملتمثلة في يشمل هذا التصنيف القروض حسب الجهات املستفيدة 

 1.قروض القطاع العامو  قروض الشركات،التعاونيات 

حسب إنتاجية القرض ونوع الضمان تصنيف القروض  :الفرع الثاني

  

 أوال ـ تصنيف القروض حسب الانتاجية املتوقعة للقرض

قروض ايجابية وقروض سلبية وأخرى  إلىإلنتاجية املتوقعة من القرض تقسم القروض وفقا ل

2:محايدة، نوضحها كما يلي

  

القروض التي تمكن املزارعين من الحصول على فائض صافي، أي حصول  هي: القروض الايجابية .1

 .املقترض على دخل يمكنه من إيفاء مبلغ القرض والفائدة املترتبة عليه مع تحقيق فائض اقتصادي 

هي تلك القروض التي ال يترتب على استخدامها زيادة في الدخل بالقدر الكافي الذي  :ةالقروض السلبي   .2

 .الدين والفائدة املترتبة عليه لذلك فهي تسمى بالقروض غير املنتجة أو تحت الحديةيغطي أصل 

هي قروض تشمل شكلين، ألاول هو الاستثمارات الجديدة التي تكون بين حدود الربح :القروض املحايدة  .3

دها في والخسارة، والثانية قروض التجديد وهي القروض التي يجرى تجديدها بسبب عدم الالتزام بتسدي

الوقت املحدد لها لسبب أو آلخر، ويترتب على استخدام هذه القروض زيادة في الدخل تكفي لتسديد أصل 

وتقدم هذ . املبلغ مع الفائدة عليه فقط دون تحقيق أي فائض ولهذا يطلق عليها أحيانا القروض الحدية

                                                           
1
 .01: ص: ، مرجع سابقعلي محمود فارس  

، منشورات الاتحاد إلاقليمي لالئتمان الزراعي في الشرق ألادنى إدارة القروض الزراعيةابراهيم عبد الرحمن، محمد رشراش،   2

 .49: ص. 0020وشمال افريقيا، عمان، 
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ية أو أوقات الكساد، وهي بذلك القروض عادة لتمكين املزارعين من مواجهة الظروف الطارئة غير املوات

تحقق له إضافة صافية في  تساعد املزارع على الاستمرار في عمله واملحافظة على مركزه املالي ولكنها ال

 .الدخل

 قروض الزراعية حسب نوع الضماناتتصنيف ال :ثانيا

للقرض وضمانا وفقا ألنواع الضمانات التي يقدمها املقترض تأمينا هذا التصنيف تقسم القروض في  

 1:ده وذلك كما يلييلتسد

قروض غير مضمونة بضمان ملموس، ولكنها قد تكون مضمونة بكفالة  هي: قروض غير مضمونة.1

 .خاصة بالنسبة للقروض قصيرة ألاجلشخصية فقط و 

يختص هذا النوع بالقروض التي تكون مضمونة برهن ألاموال : قروض مضمونة بأموال منقولة .2

 .ات والحيوانات أو الذهب وغير ذلكاملحاصيل والجرار املنقولة مثل 

تشمل القروض املضمونة بأصول ثابتة مثل ألاراض ي والعقارات، :قروض مضمونة بأموال غير منقولة  .3

 .مما يدعو إلى تسمية هذه القروض بالقروض العقارية أحيانا

 الحيازة القرض أو حجم  حسب حجم ف القروضيتصن  :الفرع الثالث

يختلف التصنيف حسب حجم القرض من بلد آلخر وفي البلد نفسه أيضا، ويتحكم في ذلك      

عوامل عديدة أهمها قوة العملة وتقلبات أسعار الصرف، ويساعد هذا التصنيف على معرفة املعدل العام 

سطين أو للقرض وتحديد حجم القروض لكل فئة من فئات املقترضين إن كانوا من صغار الفالحين أو املتو 

الكبار منهم، كما يمكن للقروض الزراعية أن تمنح حسب املساحات الزراعية اململوكة من طرف املزارعين 

.من كبار املزارعين أو من صغارهم أو املستفيدين منها سواء كانوا

  

 الزراعي والتدخل املباشر للدولة التمويل :املطلب الثالث

( املتقدمة منها والنامية على حد سواء) الكثير من الحكومات في مختلف الاقتصاديات  تتبع

وهي ظاهرة اقتصادية برزت بسبب تدخل الدول في . الزراعي لإلنتاجسياسة الدعم بأشكاله املختلفة 

 .النشاط الاقتصادي نتيجة لألزمات الاقتصادية التي تمر بها

بوسائل متعددة، كأن يكون دعما لإلنتاج الزراعي يهدف إلى تمكين  ذ الدعم أشكاال مختلفة ويطبقيأخ و

املشاريع املدعمة من مواجهة املنافسة ألاجنبية، أو منافسة مشاريع وقطاعات أخرى، أو جعله أكثر جذبا 

إلانتاج بطريقة غير مباشرة، عن طريق تشجيع الصادرات وقد يستهدف الدعم تحفيز . لليد العاملة

                                                           
.40: ، مرجع سابق، صعبد الرحمن، محمد رشراش، إدارة القروض الزراعيةابراهيم    1
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ل متعددة مثل إلاعفاء من الرسوم التصديرية، أو ضرائب إلانتاج، بل إنه قد يصل ألامر باستخدام وسائ

أحيانا إلى دفع إعانات للمصدرين لتمكينهم من تصدير سلعهم بأسعار أقل؛ أي بتكلفة أقل من تلك 

 .املنافسة في ألاسواق الخارجية، بغية تحصيل عمالت أجنبية لدعم امليزان التجاري 

للتوازن الذي يمكن أن ينتج عند  االناحية الاقتصادية يعتبر الدعم تدخال في قوى السوق وانحراف ومن

حيث يعني الدعم تخصيص مبالغ من . التقاء العرض بالطلب، وما يتبعه من تحديد ألاسعار وإلانتاج

وترجو الحكومة . الخزينة العامة، أو حرمان هذه الخزينة من مبالغ كان يمكن أن تحصل عليها قبل الدعم

ألاولويات الاقتصادية التي تعتقد بأهميتها، وكذلك إقامة قاعدة زراعية من تدخلها في قوى السوق تحديد 

 .وطنية قادرة على املنافسة ألاجنبية نسبيا

 الدعم الزراعي مفهوم :ألاول الفرع 

مساهمة مالية تقدمها الدولة مباشرة، أو من خالل أحد أجهزتها على أراضيها، يعرف على أنه     

) يحقق منه منفعة لدى الجهات املستفيدة، وقد تأخذ هذه املساهمة شكل تحويل مباشر لألموال 

، أو شكل تحويل محتمل لألموال كما في حالة تقديم ضمانات للقروض،أو شكل (كالقروض واملساعدات

د من جانب الحكومة كما هو في حالة إلاعفاءات الضريبية أو الجمركية، أو شكل تقديم تنازل عن إيرا

للقيام بهذه ، يضاف إلى ذلك ضمانات الحكومة لبعض أجهزة القطاع الخاص (دعم عيني)خدمة أو سلع 

 1.النشاطات، فضال عن الشكل املعتاد لدعم ألاسعار والدخول 

الدعم الزراعي بأنه القيمة املالية السنوية لكافة (OCDE) الاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية وتعرف 

التحويالت إلاجمالية من دافعي الضرائب واملستهلكين، والتي تنشأ من إجراءات السياسات الحكومية التي 

 أو تأثيراتها علىبغض النظر عن أهدافها  إنتاجملزارعين وتخفض تكاليف تدعم الزراعة، والتي تزيد دخول ا

تتنازل عن إلايرادات الحكومة أن  وهو ما يعني  2 .إلانتاج ودخل املزرعة أو استهالك املنتجات الزراعية

 .املستحقة لها أو تمتنع عن تحصيلها

                                                           
، أطروحة "القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمار في ظل الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة"محمد غردي،   1

 .000: ، ص0900-0900، الجزائر، 90، جامعة الجزائر  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي

، وزارة الزراعة وإلاصالح الزراعي في سوريا، آب مؤشرات الدعم الزراعي، املركز الوطني للسياسات الزراعيةمحمد على محمد،   2

 .0-0: ، ص ص0992
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الزراعي على أنه مساهمة مالية من الحكومة تشمل أما املنظمة العاملية للتجارة فقد عرفت الدعم 

لكن هذا التعريف استثنى الاجراءات التنظيمية والسياسات  1.الضريبيةالاعانات و الدفعات املباشرة 

 .من املصادر الحكومية لم تعتبرها من قبيل التحويالت  ألاخرى مثل الحماية الحدودية، حيث

وتادخلها فااي للدولااة تخصاايص مباالغ ماان الخزيناة العاماة  الاادعم علاى أناه  تعريافمماا سابق يمكننااا 

أنه  حرمان هذه الخزينة من مبالغ كان يمكن  اقتصادية تعتقد بأهميتها،  أو قوى السوق من أجل أولويات

 . أن تحصل عليها قبل الدعم

 الدعم الزراعيأشكال : الفرع الثاني

تقوم الدول بعمليات الدعم املوجه للقطاع الزراعي بغية تطوير هذا القطاع، وتمكين املستهلكين    

من الحصول على املنتجات الزراعية بأسعار معقولة، ويكون ذلك في أغلب الحاالت باالعتماد على نوعين 

عند دعم الاستهالك، يتمثل في دعم أسعار املنتجات النهائية، أي دعم ألاسعار  ألاول : من أشكال الدعم

 .والثاني دعم أسعار مدخالت إلانتاج أي دعم إلانتاج

 ات الزراعية على مستوى الاستهالكدعم أسعار املنتج :أوال

حقيقيا من ميزانية الدولة، كما يأخذ اكبر قيمة من قيم أشكال الدعم،  إنفاقايمثل هذا الدعم 

ويتضمن بيع السلع الاستهالكية للمستهلك بأسعار تقل عن أسعارها العاملية، وكذلك بيع السلع املنتجة 

تعتبر سياسة دعم ألاسعار عند الاستهالك سياسة مكلفة ، لذلك 2محليا بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها

تخدم مصلحتها، كما انه ينتج عنها تعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ألن هذا  لة وفي نفس الوقت الللدو 

النوع من الدعم يعود بالفائدة أكثر على الفئة ذات الدخل املتوسط وهذا على حساب الفئة ذات الدخل 

 .املحدود

تضخمية تدفع املستوى العام لألسعار تمويله بواسطة وسائل كما أن  دعم ألاسعار عند الاستهالك يتم 

من ناحية أخرى نجد أن توفير بعض املواد و  .نحو الارتفاع وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن

الغذائية بأسعار مدعمة يجعل املستهلكين يتمادون في استهالك هذه املواد إلى حد تبذيرها وهو ما يعتبر 

ص ى خبراء البنك العالمي الدول النامية بضرورة التخلي عن انتهاج هذه السياسة لهذا أو  .هدرا ملوارد الدولة

                                                           
1 World trade organization. The legal texts , the result of the uruguay round of multilateral trade negotiations, 

cambridge university press.1999. p : 34. 

، رسالة ماجستير غير "تحليل اقتصادي للمحفزات النسبية إلنتاج واستهالك الشعير في العراق"ندى عبد الحسين كنعان،   2

 .09 :، ص0002منشورة، جامعة بغداد، كلية الزراعة، قسم الاقتصاد الزراعي، 
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خير سيساهم في رفع والتوجه إلى دعم املنتج وتحفيزه وتشجيعه لرفع إلانتاج وزيادة إلانتاجية ألن هذا ألا 

 1 .الدخل القومي وخلق مناصب شغل وتقليص الواردات اتجاه العالم الخارجي

 أسعار املنتجات الزراعية على مستوى إلانتاج  دعم :ثانيا

سياسة الدعم املنتهجة عند إلانتاج تجعل خزينة الدولة تتحمل أعباء كبيرة إال أنها تحقق إن 

منافع مستقبلية بفعل تشجيع املستثمرين، واملنتجين في مجال هذا القطاع الفعال الذي يعتبر املصدر 

 .الية بعد زوال النفطالرئيس ي لتوفير الثروة واملوارد امل

هذه السياسة طبقت في مختلف دول العالم، وذلك بأن تتحمل الدولة جزءا من تكاليف إلانتاج 

منخفضة في السوق ، وهذا الدعم يهدف إلى عرض املنتجات بأسعار موازنة الدولة والتصدير، من طرف

 .املحلي أو في السوق في الدولي

مكلف للغاية ملوازنة الدولة، وهو يلزم أصحاب القرار توجيه إلاعانات بدقة نحو  لإلنتاجتوجيه الدعم  إن

ولن يتم ذلك إال بمراعاة العالقة بين املزايا والتكاليف  إليهاألاشخاص والهيئات التي تكون في حاجة أكثر 

 2.الناجمة عن سياسة الدعم

أو كلي، فهي سياسة ينتج عنها توفير مبالغ  أما سياسة تحرير املنتجات الزراعية وإلغاء الدعم بشكل جزئي

ولكن سيتأثر املواطن على مستوى الاستهالك وذلك بارتفاع أسعار لخزينة الدولة، وتقليص إلانفاق العام 

املنتجات الزراعية، وتنخفض القدرة الشرائية ألغلبية ألافراد ويتقلص الادخار الذي ينتج عنه ضياع 

 .أو انخفاضهفرص الاستثمار 

 آلاثار املترتبة عن دعم املنتجات الزراعية ودعم مستلزماتها: لثاثا

تعتبر سياسة دعم املنتجات الزراعية من أسهل الطرق ملواجهة ارتفاع ألاسعار وحماية املستهلكين 

فيما يتعلق بالفوائد فقد اتفق و  .من مخاطر الجوع والفقر، لكنها ال تخلو أيضا من املخاطر والانتقادات

  3:تقدم الفوائد آلاتية سة دعم املنتجات الزراعيةااملختصين على أن سيد من عد

                                                           
، ص 0992، الجزء الثاني، دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق، بغداد، اقتصاديات التسويق الزراعيجميل محمد جميل الدباغ ،  1

 .000 – 008: ص

، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، معهد العلوم "السياسة السعرية وأثارها على تطور إلانتاج الفالحي"عمر شعبان،   2

 .40: ، ص0006الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

 -1991)تحليل بعض آلاثار الاقتصادية لسياسة دعم أسعار محاصيل الحبوب الرئيسية في العراق " محمد حسن رشتم العتبي،   3

 .04: ، ص0000، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ("1991
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املرتفعة بسبب سياسة دعم ألاسعار تؤدي إلى تشجيع التوسع في زراعة املحاصيل املدعمة،  ألاسعار أن  .1

 .مما يؤدي إلى زيادة إلانتاج وتحسين الوضع املعيش ي للمنتجين

زيادة إلانتاج تسهل مهمة الدولة في تأمين احتياجات السكان الغذائية وتحقق سياسة تخزين  إن .2

 .مستقرة بما يعوض عن الاستيراد من السوق العاملية، والتخلص من التبعية الاقتصادية

إلى تؤدي سياسة دعم ألاسعار إلى توفير معدل التراكم املطلوب لتطوير الزراعة، اذ يؤدي ارتفاع ألاسعار  .3

 .شراء املنتجين آلاالت الجديدة واستعمال تقنيات حديثة تؤدي إلى زيادة إلانتاجية ومن ثم إلانتاج

 1:التي وجهت إلى هذه السياسة فهيأما الانتقادات 

انخفاض أسعار املنتجات الاستهالكية املدعومة من طرف الدولة يؤدي في ظل توافرها بالكميات   .1

 .إلى تشجيع الاستهالك املحلي من تلك املواد الكافية في ألاسواق املحلية،

الحافز لدى املنتجين املحليين على إنتاج هذه املنتجات التي أصبحت أسعارها الداخلية  إضعاف .2

 .منخفضة، ألامر الذي يترتب عنه انخفاض مستوى إلانتاج املحلي من املنتجات املدعمة

منخفضة يؤدي بالضرورة إلى تزايد الكميات املستوردة، ألامر  أسعارهااملنتجين عن إنتاج سلع  إحجام  .3

 .الذي يستوجب من الدولة تدبير املوارد املالية الكافية لتغطية تكاليف الدعم

 :وفيما يخص سياسة دعم مستلزمات إلانتاج فتتمثل فوائدها في آلاتي

تاج الزراعي من خالل تكثيف هذه السياسة بهدف زيادة إلانتاجية الزراعية ومن ثم إلان إتباعيتم   .0

يغطي الخسارة الناجمة  عناصر إلانتاج في وحدة املساحة باعتبار أن ما يحققه إلانتاج املكثف في الزراعة

عن خفض أسعار وسائل إلانتاج، كما يحفز املزارعين على استعمال امليكنة الحديثة وألاسمدة واملبيدات 

تطوير الزراعة وتوسيع القاعدة إلانتاجية وتخفيض التكلفة النهائية وغيرها من املستلزمات التي تؤدي إلى 

 .التي تنعكس بدورها على أسعار املستهلك لتلك املنتجات الزراعية

يعد تأثير هذه السياسة على تكثيف إلانتاج وتطويره أكثر فاعلية من تأثير سياسة رفع أسعار الناتج   .0

 .ناميةفي هذا املجال وخاصة في الدول الالنهائي 

 : أما الانتقادات التي وجهت إلى هذه السياسة فهي 

في حصر إن تخفيض أسعار املدخالت ال يمكن من تحفيز إنتاج محصول معين إذ أن هناك صعوبات  .0

املدعمة في إنتاج املحصول املعني، فقد يحدث تسرب بتحويل أحد املستلزمات املدعمة من املستلزمات 

 .ل آخر لوجود فرصة أكثر ربحاغرضها ألاصلي إلى إنتاج محصو 

                                                           

 .010: ص الطبعة ،. دار وائل للطباعة والنشر. الجامعة ألاردنية ،ألامن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق، دانمحمد رفيق أمين حم 1
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الدعم املفرط ملستلزمات إلانتاج يشجع على استعمال املوارد بشكل مسرف وخاطئ مما يؤدي إلى  إن .0

 .آثار سلبية على غلة ألارض بدال من آلاثار الايجابية املرجوة

 الدعم الزراعي كممارسة غير عادلة في التجارة الخارجية: الفرع الثالث

اعتباااار الاادعم مااان املمارساااات غيااار العادلااة التاااي تقااادم عليهااا الحكوماااات، مااان خاااالل أن تكماان فكااارة  

هااذا إلاجااراء ساايدمر ألاوضاااع التنافسااية وإلامكانااات التنافساااية لدولااة مصاادرة أخاارى ال يمكنهااا الاادخول إلاااى 

لااة السااوق الااذي يجااري بااه الاادعم، والتااي كااان ماان املمكاان أن تصاادر منتجهااا فااي حااال عاادم وجااود دعاام فااي دو 

 .الاستيراد، وقد حظي دعم الاستيراد باهتمام وجدية أكبر مقارنة بدعم إلانتاج املحلي

و لكاااي ينظااار إلاااى تااادبير معاااين علاااى أناااه مااان قبيااال الااادعم، يكاااون مااان الضاااروري أن يحقاااق هاااذا التااادبير بعاااض 

دعمااااا وفقااااا املنااااافع، أمااااا إذا لاااام تكاااان هناااااك منفعااااة يمكاااان أن يحققهااااا هااااذا التاااادبير، فإنااااه ال يمكاااان اعتباااااره 

 1 .للمعنى الوارد باتفاقية الدعم، حتى لو اتخذ املظهر الخارجي للدعم وفقا لوجهة النظر العامة

مااان اتفاقياااة  – 06 -املعناااى املساااتواى مااان املاااادة رقااام  ماااعدعم تتطاااابق شاااروط الااايجاااب أن  وعاااالوة علاااى ذلاااك

 2: الدعم إلى ثالث أنواعتقسم والتي ، 0004الجات 

 (غير القابل التخاذ إجراء ضده) املسموح به الدعم :  أوال

هناك أنواع من الادعم غيار قابلاة التخااذ إجاراء ضادها، أي أنهاا دعام مساموح باه، وهاي عاادة أناواع 

من الدعم لها طبيعة عامة تطبق على كل الصناعات، وال تقتصر على صناعة معينة ، أو مشروع معين، أو 

عااام الصاااناعات الصاااغيرة بصااافة عاماااة، فهاااو عاااادة ماااا يكاااون غيااار د: مجموعاااة مااان الصاااناعات واملشااااريع، مثااال

 .قابل التخاذ إجراء ضده

وهناك أنواع من الدعم املسموح بها، رغام أنهاا تقتصار علاى صاناعة معيناة أو علاى مشاروع معاين، وذلاك إذا 

 3: كانت من ألانواع آلاتية

                                                           
دار املريخ للنشر،الرياض، اململكة  ،مقدمة التفاقيات منظمة التجارة العامليةأحمد يوسف الشحات، : تعريب -بهاجيراس الل داس 1

 .28: العربية السعودية، ص

2 Groupe de travail . politiques agricoles et sécurité alimentaire. Politiques agricoles et engagement à l’omc. Note 

pasa. 1995. 

، مؤتمر الجوانب الدعم والتدابير التعويضية سياسة الدفاع التجاري بموجب اتفاقات التجارة العامليةمحمد هزاع الكوري،   3

،  كلية الشريعة والقانون، جامعة 0994ماي  00 -90التفاقيات منظمة التجارة العاملية،الجزء الخامس، القانونية والاقتصادية 

 .0014 -0010: إلامارات العربية املتحدة، ص ص
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ن خاااااالل التعاقاااااد لصاااااالح املساااااعدة فاااااي ألانشاااااطة البحثياااااة التااااي تجريهاااااا املشاااااروعات مباشااااارة، أو ماااا .0

مااان نفقاااات البحاااوث  % 81مؤسساااات التعلااايم العاااالي أو البحاااث، إذا كانااات املسااااعدة تغطاااي ماااا ال يزياااد عااان 

مااااااان نفقاااااااات نشااااااااط التطاااااااوير الاااااااذي يسااااااابق التنافس،وذلاااااااك بشااااااارط أن تقتصااااااار هاااااااذه  % 19الصاااااااناعية، أو 

باااني املساتخدمة خصوصااا فاي النشاااط املسااعدة علاى نفقااات العااملين، وألادوات ، واملعاادات ، وألاراضا ي وامل

 .البحثي، والاستشارات وما يماثلها من خدمات ، والنفقات الجارية ألاخرى مثل نفقات املواد وإلامدادات

، ويشاترط لاذلك أن .قدمة إلى املنااطق املحروماة أو غيار املميازة داخال الدولاةماملساعدات أن تكون  .0

قليميااة، وتكااون داخاال إقلاايم الدولااة، وذات طبيعااة عامااة بمعنااى تعطااى املساااعدة وفقااا إلطااار عااام للتنميااة إلا

 . أن ال تكون مقتصرة على مشروع معين أو صناعة معينة

ويتعين أن يكون من . تكون املعايير التي تم وفقا لها تصنيف املنطقة غير مميزة، محايدة وموضوعية أن  .0

ماان متوسااط   % 21باين العناصاار املهمااة لهاذه املعااايير عاادم تجاااوز متوساط نصاايب الفاارد فاي الناااتج إلاجمااالي 

لعاملاااة فاااي الدولاااة وذلاااك مااان متوساااط القاااوة ا % 009دخااال الفااارد فاااي الدولاااة، وأن ال يتجااااوز معااادل البطالاااة 

 . وفقا ملا تم قياسه في الثالث سنوات السابقة

الاادعم املقاادم لباارامج متطلبااات البيئااة، بشااكل مساااعدة لتشااجيع املشااروعات علااى التكيااف مااع أن يكااون  .4

التساهيالت املوجاودة ملتطلباات بي ياة جديادة التاي تفرضاها الحكوماة بواساطة قاانون أو الئحاة أو نظااام إداري 

واحاادة باادون والتاي تضاايف قياود مكبلااة وأعبااء ماليااة علاى املشااروعات و شارط أن تكااون هاذه املساااعدة ملارة 

مااان تكااااليف التكياااف، كماااا يشاااترط أن ال تكاااون املسااااعدة موجهاااة   % 09تكااارار، و أن تكاااون مقتصااارة علاااى 

لتغطيااااااة تكاااااااليف اسااااااتبدال الاسااااااتثمارات املدعومااااااة أو تشااااااغيلها، أو تغطيااااااة تلااااااك التكاااااااليف التااااااي ينب ااااااي أن 

 .تتحملها املشروعات بالكامل

طااا مباشاارا بخطااة املشااروع، وأن تكااون متناساابة معهااا لخفااض كمااا يشااترط أن تكااون املساااعدة مرتبطااة ارتبا

هاذا إضاافة إلاى . التلوث البيئي، وال تادخل فاي تغطياة ماا يكلفاه املشاروع فاي سابيل خفاض نفقاات إلانتااج فياه

 .قدرة املشاريع نفسها على استخدام املعدات الحديثة و أساليب عمليات إلانتاج الجديدة املتطورة

 ور الدعم املحظ   :ثانيا

هناااك نوعااان محظااوران ماان الاادعم وهمااا دعاام التصاادير، و دعاام إحااالل الااواردات، ويساامى هااذان  

 .النوعين ايضا بالخط ألاحمر نظرا ألثارهما السلبية على مصالح الدول ألاخرى 

 الدعم الذي يرتبط باألداء التصديري   .1
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هو الدعم الذي يرتبط بشكل قانوني أو فعلي بمستوى ألاداء التصديري، وقد وردت عنه أمثلة في    

من اتفاق الدعم والتدابير التعويضية فاي الوثيقاة الختامياة لجولاة أوروجاواي، تتمثال  90أحكام امللحق رقم 

 : 1في آلاتي 

 .على ألاداء التصديري  الدعم املباشر املقدم من الحكومة ملشروع أو لصناعة محلية تعتمد .أ 

برامج الاحتفاظ بالعمالت ألاجنبية أو أية ممارسات مشابهة لها ، والتي تتضمن تقاديم مانح للتصادير،  .ب 

 .بشكل مكافأة للتصدير

تكاليف النقل والشحن الخاصة بتكاليف التصدير والتي تحددها الحكومة أو تعرضها بشروط أفضل  .ج 

 .حليينمن تلك املفروضة على النقل والشحن امل

الدعم املقدم من الحكومة أو وكاالتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل برامج حكومية لتوفير  .د 

منتجاات مساتوردة أو محلياة أو خاادمات لالساتخدام فاي إنتاااج سالع للتصادير، وذلاك بشااروط أفضال منهاا فااي 

لشاروط أفضال مان تلاك الشاروط حالة الاستخدام في إنتاج سلع لالستهالك املحلي، إذا ما كانت مثل هاذه ا

 .املتاحة تجاريا للمصدرين في ألاسواق العاملية

أو التأجيل سواء كان كامال أو جزئيا؛ املرتبط بشكل محدد بالصادرات، وذلك من الضرائب  إلاعفاء   .ه 

 .املباشرة أو من تكاليف الرعاية الاجتماعية التي يتوجب دفعها من جانب املشروعات الصناعية أو التجارية

دار أكبر من منح تخفيضات خاصة مرتبطة بصورة مباشرة بالصادرات أو باألداء التصديري وذلك بمق  .و 

تلك املمنوحة إلنتاج سلع لالستهالك املحلي، وذلك عند حساب ألاساس الذي تفرض بناء عليه الضرائب 

 .املباشرة

إلاعفاء من الضرائب املباشرة الخاصة بإنتاج وتوزيع املنتجات املصدرة، وذلك بما يجاوز ما هو مقرر    .ز 

 .املحلية لالستهالك املحلي إلنتاج وتوزيع منتجات متشابهة عندما تباع في السوق 

إلاعفاء من الضرائب املباشرة، أو ردها أو تأجيلها، بالنسبة للسلع املستخدمة في إنتاج منتجات  .ح 

بقصد التصدير، بما يجاوز ما هو مفروض على السلع املستخدمة في إنتاج منتجات مشابهة مخصصة 

 .لالستهالك املحلي

ا من الرسوم ألاخرى املفروضة على السلع املستوردة بما إلاعفاء، أو رد الرسوم الجمركية، وغيره .ط 

يجاوز ما هو مفروض على مستلزمات إلانتاج املستوردة التي تستخدم في إنتاج منتجات من أجل 

 .التصدير

تقديم ضمانات ائتمانية، أو للتأمين على الصادرات من قبل الحكومة، أو تقديم برامج تأمين أو ضمان  .ي 

ليف املنتجات املصدرة، أو برامج ضمان ضد مخاطر أسعار الصرف للنقد ألاجنبي ضد أية زيادة في تكا

 . وذلك بمعدالت أقساط ال تكفي لتغطية نفقات التشغيل في ألاجل الطويل ملثل هذه البرامج

                                                           
 .000-002: ، ص ص0990،  دار النهضة العربية،القاهرة، مصر، 0، ج اتفاقات التجارة العامليةأحمد جامع،   1
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تقديم الحكومات منح الئتمان تصدير بمعدالت أسعار فائدة أدنى من أسعار الفائدة الواجب دفعها  .ك 

دمة في هذا الغرض، أو قيام الحكومات أو الهيئات بدفع التكاليف املالية، التي تحملها لألموال املستخ

  .املصدرون أو املؤسسات املالية للحصول على ائتمان التصدير

أي أعباء مالية أخرى يتحملها الحساب العام، أي أشخاص القانون العام وتكون دعما للصادرات    .ل 

 .GATT   0004ة من اتفاقي 06وفقا ألحكام املادة 

  الدعم املمنوع بشرط استخدام مستلزمات إلانتاج املحلية .2

وهو  الدعم املمنوع بشرط استخدام املنتجات املحلية بالتفضيل علاى املنتجاات املساتوردة، ويسامى  

أيضااا دعاام إحااالل الااواردات ، حيااث يقاادم للصااناعة املحليااة السااتخدام املااواد الخااام أو املنتجااات الوساايطة 

 1 .املحلية وتفضيلها على املستوردة

إن أنواع حظر الدعم املشار إليها سابقا، واملتعلقة بادعم التصادير ال تطباق علاى الادول ألاعضااء ألاقال نماوا 

 0999وال علااى بعااض الاادول الناميااة التااي يقاال فيهااا متوسااط نصاايب  الفاارد ماان الناااتج القااومي الاجمااالي عاان 

مااان  % 0.01غ نصااايب  أي بلاااد مااان هاااذه البلااادان فاااي صاااادرات مناااتج معاااين دوالر  فاااي السااانة، وماااع ذلاااك إذا بلااا

الصاااادرات العاملياااة لهاااذا املناااتج ملااادة سااانتين متتااااليتين، تعاااين علياااه إنهااااء دعااام الصاااادرات لهاااذا املناااتج خاااالل 

 .ثماني سنوات 

قااال نماااوا ملااادة أماااا بالنسااابة لحظااار الااادعم املقااارر إلحاااالل الاااواردات، فإناااه ال ينطباااق علاااى البلااادان ألاعضااااء ألا

ثماني سنوات، وال على البلدان النامية ألاعضاء ألاخرى ملدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقيات منظمة 

 .التجارة العاملية

وبالنساااابة لألعضاااااء الااااذين يماااارون بمرحلااااة التحااااول ماااان الاقتصاااااد املخطااااط مركزيااااا إلااااى اقتصاااااد السااااوق أو 

ص ياارخص لهاام إمكانيااة إنهاااء هااذا الاادعم املحظااور خااالل اقتصاااد املشااروع الحاار، فقااد تقاارر لهاام حكاام خااا

 .فترة سبع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

 الدعم القابل التخاذ إجراء ضده: ثالثا

هاااو الااادعم املساااموح باساااتخدامه وفقاااا التفاقياااة الااادعم والتااادابير التعويضاااية ، فاااي حااادود معيناااة     

و شروط معينة، ولكن إذا تسبب بآثار سلبية على مصالح ألاعضاء آلاخرين، يمكن اتخاذ إجاراء فاي مواجهاة 

. ضاااارار الخطياااارةالعضااااو الااااداعم، ويقصااااد باااااألثر الساااالبي ألاضاااارار الخطياااارة ملصااااالح عضااااو آخاااار، أو تهديااااد باأل 

                                                           
 .00-00:، مرجع سابق، ص صمقدمة التفاقات منظمة التجارة العامليةبهاجيراس الل داس،  1
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مااااان اتفاقياااااة الااااادعم والتااااادابير التعويضاااااية حاااااددت آلاثاااااار السااااالبية املاااااؤثرة علاااااى مصاااااالح  91وحساااااب املاااااادة 

 :ألاعضاء بثالثة أنواع تتمثل في

 إلحاق ضرر بالصناعة املحلية لعضو آخر .1

ضاده إذا ماا يعد إلحاق الضرر بالصناعة املحلياة لعضاو آخار أساساا قوياا للتقاضا ي، ومباررا التخااذ إجاراء   

 .وبين الواردات املدعومة –أي الضرر  -وجدت العالقة السببية بينه

إبطااااال أو إضااااعاف املزايااااا أو الفوائااااد املباشاااارة وغياااار املباشاااارة التااااي حصاااال عليهااااا العضااااو آلاخاااار بموجااااب : ثانيااااا

 .GATT 0004اتفاقية 

 إجحاف أو إضرار خطير بمصالح عضو آخر  .2

وفقااااا لااااذلك يكااااون فااااإن الاااادعم املسااااموح بااااه يكااااون مبااااررا للتقاضاااا ي وقااااابال التخاااااذ إجااااراء ضااااده إذا مااااا أدى  

ويعتبر الضرر الخطير قائما ما إذا أدى الادعم إلاى إحاالل  . استخدامه إلى وجود ضرر كبير أو إجحاف خطير 

أو إعاقة استيراد منتج مشابه من عضو آخر إلى سوق العضاو الادائم، أو أن ياؤدي الادعم إلاى تقيياد تصادير 

مناتج مشااابه لعضااو مصاادر آخاار فااي ساوق بلااد ثالااث، كمااا يعتباار الضاارر خطيارا فااي حالااة مااا حاادث انخفاااض أو 

 . نخفاض في قيمة العملة بسبب الدعمكبت في ألاسعار، أو ا

 الادخار والتمويل الزراعي الذاتي: املطلب الرابع

 الادخار: ألاول الفرع 

تعتبر املدخرات الفردية أداة هامة لتمويل الاستثمار، وتبرز الحاجة في ذلك إلى اتخاذ التدابير 

رتبة عالية في الالزمة والكفيلة برفع مستوى الادخار الفردي، وتوجيه مدخراته إلى املجاالت التي تتمتع بم

فاملزارعون  يلجئون  إلى الاعتماد على  .أولويات الاستثمار، كما هو شأن الاستثمار في القطاع الزراعي

 -خاصة ألاولى منها –احل إلانتاج مدخراتهم الشخصية في تمويل احتياجاتهم املالية في مراحل معينة من مر 

اذ من الصعب في كثير من ألاحيان الحصول على مصادر التمويل الخارجي إضافة إلى رغبة املزارعين 

 . على استقالليتهم املاليةصادر الخارجية للمحافظة أنفسهم في عدم اللجوء إلى تلك امل

جانبا مهما من  ها الاستثمار املباشر، وهو يشكليأخذ هذا النوع من الادخار صورا عديدة من

الادخار في الريف، وذلك عندما يقوم املزارعون بإصالح مزارعهم واقتناء التجهيزات الزراعية وبناء 

.دم وجود وسيط بين املدخر واملستثمراملساكن، ويتميز هذا النوع بع

   

يتكون دخل ألافراد خالل مدة زمنية معينة من العمل في شكل أجور ومرتبات، نتيجة ملشاركة ألافراد في 

العملية إلانتاجية، أو تملكهم لرأس املال في شكل أرباح، وهذا الدخل الينفق في معظم ألاحيان على السلع 

تتشكل أهم املدخرات  و، الاستهالكي هو الادخار إلانفاقاملتبقي عن والخدمات الاستهالكية، فالجزء 
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الفردية من التأمينات الاجتماعية، وادخار العاملين الذي يأخذ مساره في البنك في شكل ودائع، واملدخرات 

 1.املتمثلة في ألاصول املالية السائلة كالنقود وألاوراق املالية وشهادات الاستثمار

فاالدخار في القطاع العائلي يتمثل في الفرق بين مجموع مداخيل ألافراد املمكن التعرف عليها من ناحية، 

ويشمل ادخار القطاع العائلي أرصدة الودائع الادخارية . الخاص على الاستهالك من ناحية أخرى  وإلانفاق

على الحياة فضال عن ألاصول في الجهاز املصرفي وصناديق توفير البريد، والسندات وبوالص التأمين 

 إصالحستثمار املباشر، كقيام ألافراد ببناء مساكنهم الخاصة أو كما تشمل أيضا إلا . نقدية السائلةال

ويتسم الادخار العائلي بانخفاض املستوى في الدول املتخلفة، ويرجع . ألاراض ي الزراعية اململوكة لهم

كما . في هذه الدول، فضال عن ارتفاع امليل لالستهالكالسبب الرئيس ي لذلك إلى انخفاض مستوى الدخل 

يتسم هذا النوع من الادخار بسوء استخدام املدخرات املحققة، حيث يوجه جانب كبير من هذه املدخرات 

إلى مجاالت غير منتجة والتي يطلق عليها الاستثمارات السلبية ، وتتمثل في اكتناز الذهب وتشييد املباني 

 2.الاستهالكي بفعل أثر التقليد واملحاكاة للطبقات ذات الدخل املرتفع إلانفاقزيادة  الفاخرة، فضال عن

ويؤكد البعض بأن املداخيل العالية تقترن عادة بمعدالت عالية من الادخار لكن البعض آلاخر يرد 

ساسية التي تحكم بالقول أن الفئات الغنية ال توفر أموالا بالقدر الذي يتناسب مع إمكانياتها فالعوامل ألا 

معدل الادخار ليست مستوى دخل هذا الفرد وإنما نمط توزيع هذا الدخل ونسبة الدخل من امللكية إلى 

إال أن البعض يالحظ . الدخل القومي، حيث يرتفع مستوى الادخار كلما كان التفاوت في توزيع الدخل أكبر

دخار، اذ تذهب النسبة الكبرى من مداخيل يعتبر هذا التفاوت في صالح الا  بأنه في البلدان النامية ال

3.املالك والتجار والسماسرة نحو الاستهالك

  

  ل غير الرسميوالتموى التمويل الذاتي: الفرع الثاني

يشمل التمويل الذاتي تلك ألارباح أو جزء منها والتي حققتها املزرعة من مختلف نشاطاتها، والتي 

تبقى لديها بصفة دائمة أو لفترة طويلة، ويعتبر التمويل الذاتي من أهم مصادر التمويل املستخدمة، 

ة على الاستمرارية مع فوجوده يعبر عن قدرة املنتج أو املزرعة على تمويل نموها، وهو ما يكسبها القدر 

                                                           
 .12: ، ص0992، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، إلاستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية الاقتصادية، الطيب داودي  1

، ورقة القومي بالتطبيق على مملكة البحرينتقدير الحجم ألامثل للمنح واملعونات الخارجية لالقتصاد هشام حنضل عبد الباقي،   2

مقدمة ضمن املؤتمر الدولي حول املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العر ي، املنظمة العربية للتنمية 

 .02: ، ص0998الادارية، القاهرة، مصر، 

  000.3:مرجع سابق، ص ،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، مدحت القريش ي 
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تحقيق ألارباح، وضعف هذا املصدر قد يمثل أحد العوائق أمام الحصول على القروض من املصادر 

 .ألاخرى 

بسبب  إليهأما التمويل غير الرسمي فهو يمثل أحد مصادر التمويل الخارجي للمزارعين، ويلجأ 

 إداري فساد ) وجود صعوبات او عراقيل يواجهها املزارعون للحصول على التمويل من الجهات الرسمية 

، أو نتيجة التحفظات الدينية في التعامل مع البنوك ...(بيروقراطية، تكاليف مرتفعة، آجال سداد قصيرة

 .التجارية الربوية

ن الرسمي وغير الرسمي، حيث يمثل ومن الصعب رسم خط فاصل دقيق بين القطاعين املاليي

الاثنان نهايتين متقابلتين لطيف مستمر ويحصران بينهما منطقة رمادية، والطريقة املعتادة للتمييز بينهما 

ففي القطاع الرسمي تميل إلاجراءات . في هذا املجال إجراءاتهاتتم عن طريق درجة تدخل الحكومة عبر 

 1.أو محدودة في القطاه غير الرسميه إلاجراءات غائبة لتكون مكثفة بينما تكون هذالحكومية 

معرفين، أو التجاء للنظام عقود أو اتفاقيات تمت من غير   ويعرف التمويل غير الرسمي بأنه

  2.القانوني لصرف النقود في الوقت الحالي على وعد الحصول عليه في املستقبل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، معهد أبحاث السياسات التمويل غير الرسمي ومؤسسات إلاقراض غير الربحية في الضفة الغربية وقطاع غزةحامد أسامة،   1

 .00:، ص0002الاقتصادية الفلسطيني، ماس، 

2 Marc Schreiner," Informel finance and the desing of the finance", Development in practice, volume 11, number 05, 

november 2001, p : 637. 
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 نيالثااملبحث 

 عمل إستراتيجية التمويل الزراعي إطار 

إن السعي لتحقيق أهداف كبرى تتسم بالجرأة والتحدي، وإحداث تغييرات إستراتيجية وأساسية 

خاصة في القطاع الزراعي، يتطلب تنفيذ العديد من الخطط الطويلة والقصيرة والبرامج املختلفة، حيث 

موجبه تحقيق التكامل والتناسق والترابط بين يوفر التخطيط الاستراتيجي إلاطار العام  الذي يتم ب

بما يضمن أن كافة ألاهداف ( الطويلة واملتوسطة والقصيرة واملتناهية الصغر)ألاهداف والسياسات 

 .    وألانشطة املتناثرة هنا وهناك تصب جميعها نحو تحقيق ألاهداف إلاستراتيجية املسطرة

طبيعة التحدي والطموح فقد يبدو فهم وتحليل عملية اختيار إستراتيجية التمويل املالئمة أمرا معقدا، و 

املطلوب انجازه من خالل إستراتيجية التمويل يعني مواجهة مجموعة من الظروف والتعقيدات البي ية، 

حقيق غايات وأهداف لتهيئة الظروف وألاوضاع املطلوبة لت لحاجة إلجراء تغييرات وبالتالي تكون ا

إلاستراتيجية املنشودة، وهذا يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا، فكلما زاد الطموح زادت التعقيدات املطلوب 

 .مواجهتها وبالتالي يزيد عمر إلاستراتيجية املتبناة

 ما هي استراتيجية التمويل الزراعي؟ :املطلب ألاول 

مشكلة واحدة في وقت واحد، رغم أن لكل قضية كثيرا ما تعالج اصالحات السياسات الزراعية 

زراعية تداعياتها في العديد من املجاالت، وبذلك تكون فعاليتها ضعيفة إال في حالة ما إذا تم تصميم هذه 

  1.السياسات بشكل متكامل يمس القطاع بأكمله، وهو ما تقوم به الاسترتيجية

ة؛وهي صورة القطاع في املستقبل، عنصرين أساسيين هما الرؤيعلى تقوم  فاإلستراتيجية

و يكون ذلك انطالقا من التحديات . والنشاط أو العمل؛ وهو كيفية تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس

و الاستناد إلى تقييم  ،القائمة التي يواجهها القطاع والتي تكون متجذرة في تاريخ املنطقة الزراعية

استراتيجية هو أزمة اقتصادية أو قطاعية، أو غيرها من املشاكل وقد يكون الدافع وراء وضع  2.إمكانياتها

مام أهم ويعتمد نجاح الاستراتيجية بشكل كبير على انض. التي تحفز اتخاذ قرار إلجراء تغييرات جذرية

                                                           
1 Roger D. Norton. Politique de développement agricole : concept et experiences. Organisation Des Nations Pour 

L’alimentation Et L’agriculture. Rome. 2005. P : 15. 

2  Ibid.  
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ملراقبي أداء كما قد تكون هناك العديد من الرؤى الاستراتيجية  .الفاعلين في القطاع الزراعي واملزارعين

   1؟من وملن تعد الاستراتيجيةالزراعي، و التي تختلف في اتجاهاتها بين  القطاع

عند إعداد الاستراتيجية يلتزم قادة القطاع بإصالحات محددة، ويكون تدخل الحكومة في ذلك شرطا  

مسبقا، وتكون الاستراتيجية قابلة لالستمرار  أكثر بمراعاة ألاهداف املالية، وكلما كانت نابعة عن جهد 

لذلك ينب ي مراعاة .  أكثرجماعي من مختلف املؤسسات والجماعات املختلفة في املجتمع كلما كانت ناجحة 

الواقعية فيها وأن تستند رؤيتها على نقاط القوة والفرص املتاحة أمام القطاع، كما يجب أن يتحدد 

، فاالستراتيجية التي ال تقدم رؤية ملستقبل بوضوح العقبات التي يجب التغلب عليها لتحقيق الفرص

ية إلى واقع ملموس تفشل في تحفيز سكان أفضل والتي ال تعتمد من طرف سياسات حقيقية تحول الرؤ 

ألارياف على املشاركة في تنفيذها، وكلما كانت واقعية وتقوم على التحليل الجيد كلما كانت فرصها أكبر 

 2.لتحقيق أهدافها

إستراتيجية التمويل هي مجموعة من الخطط التي يجب إتباعها من أجل هنا يمكن القول أن 

 .التنموية الزراعية في ألاوساط الريفية، للحد من الخسائر وتعظيم ألارباحتحقيق أهداف مالية للبرامج 

وهي تقوم على وضع املزارعين وصغار املنتجين الزراعيين في بؤرة الاهتمام باعتبارهم العصب ألاساس ي 

ها في للنمو، وطاقة مكنونة لتحقيق التنمية الزراعية من خالل املشاريع الصغيرة واملتوسطة، إيمانا بأهميت

دعم التنمية الاقتصادية الشاملة عبر حزمة من البرامج لدعم هذه املشاريع ولتعزيز قدراتها بتوفير الوسائل 

 3.الانتاجية الالزمة واملحفزة لجعلها أكثر فاعلية ولتمكينها من املنافسة على املستوى املحلي والدولي

 خصوصيات التمويل في القطاع الزراعي: الفرع ألاول 

للعالم الزراعي والريفي عدد من الخصوصيات نجدها تتجلى جغرافيا وإقليميا من خالل    

انخفاض الكثافة السكانية و عده عن املناطق الحضرية واعتماده الزراعة فقط كنشاط رئيس ي فيه، وهو 

 4: ما يجعل التمويل فيه صعبا ومحفوفا باملخاطر وذلك من خالل

                                                           
1 Roger D. Norton. Op.cit . p : 16. 

2 Ibid. p : 16. 

3 Conférence sur la recherche et la finance rural- transformation des résultats en politiques et actions, rome. Fao. Fondation 

FORD et FIDA. 19-21 mars 2007 

4 cécile LAPENU, Evolutions récentes dans l’offre et les stratégies de financement du secteur rural :Echanges 

d’expériences et synthèse bibliographique ; rapport préparé par le réseau français de la micro- finance sous-

commission n0 03, , CERISE, Janvier 2008. P : 07-08. 
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( نقل واتصاالت ) وعدم التجانس السكاني، وضعف البنية التحتية  التشتت الجغرافي والبعد املكاني .0

تجعل الحصول على الخدمات املالية وتطوير الشبكة إلاقليمية في املناطق الريفية مكلفا، خاصة في ظل 

 .العزلة وانخفاض الكثافة السكانية

املخاطر املناخية الزراعية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ألانشطة الزراعية   .0

والريفية ذات الطابع املوسمي والربحية املنخفضة، والتي تتسم بالتقارب في تخصصاتها واشتراكها بنفس 

ل من عنصر الخطر، تفض ي غالبا إلى الحصول على مستوى مداخيل منخفض وربحية متدنية تجع

كما أنها تقلل من . معدالت الديون صعبة السداد، خاصة تلك التي تتقاضاها مشاريع التمويل املصغر

 .على التعامل مع مخاطر التمويل –الفقيرة  –قدرة ألاسر الريفية 

ضعف املوارد البشرية، مثل انخفاض مستوى التدريب وقلة الحوافز بالنسبة لألشخاص املتدربين  .0

 .ناطق الريفية، يزيد من تعقيدات العرض املحلي للخدمات املاليةعلى العمل في امل

القطاع الزراعي القطاع الخاص، وذلك من حيث امللكية، والجانب ألاكبر من يسيطر على  .4

ومن ثم فالبد مع التعامل مع هذا الواقع لتحقيق أهداف خطة التنمية . الاستثمارات، والقرارات إلانتاجية

لى نجاح تنفيذ الخطة، ليس فقط في اختيار السياسات الالزمة ولكن أيضا في نقلها الزراعية التي تؤدي إ

كالسياسة إلانتاجية، السياسة السعرية، السياسة ) إلى الواقع بما يمكنها من تأدية الدور املنوط بها 

 (الائتمانية، التسويقية، وغيرها من السياسات

التنظيمية القانونية والسياسية التي تضعف عدم وجود ضمانات مناسبة، إضافة إلى ألاطر  .1

 .املعامالت املالية، خاصة منها ما يتعلق باملوثوقية القانونية واثبات ملكية ألاراض ي الزراعية

ثقافة الائتمان، حيث يخلط الكثير من املزارعين وسكان ألارياف بين القروض والهبات، نتيجة  .6

، مما يعقد من عمليات سداد (اسية في مرحلة انتخابات مثالأنظمة سي) لألنظمة القائمة في بعض البلدان 

 .القرض

فاألسواق املالية والريفية إذن تلقى قيودا بارتفاع تكاليف املعامالت، وعن طريق مختلف املخاطر التي 

 .تعيق تطوير الخدمات املالية

أن فيه عددا قليال من  وجود مخاطر وقيود في القطاع الزراعي والريفي، في حين ولوحظ في أغلب ألاحيان

 1:الفرص يجب الاهتمام بها، والتي تستند إليها املؤسسات املالية في عرض خدماتها املالية الريفية منها

التماسك الاجتماعي القوي الذي ال يزال قائما في العديد من ألاوساط الريفية، واملتمثل غالبا في  .أ 

 .بين العائالتاملساعدات املتبادلة في العمل الزراعي والتضامن 

                                                           
1 cécile LAPENU, Evolutions récentes dans l’offre et les stratégies de financement du secteur rural :Echanges 

d’expériences et synthèse bibliographique. Op.cit.  
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وجود منافسة أقل حول عرض الخدمات املالية، أي مخاطر أقل من أنظمة الائتمان الاستهالكي التي  .ب 

 .تدفع ألاسر في أحيان كثيرة إلى كثرة الديون 

ألاثر املتدني للمشاكل وألازمات العمرانية، والتي توفر للمناطق الريفية أكبر قدر من الاستقرار الاجتماعي  .ج 

 .لتحقيق أهداف التمويل والتنمية والاقتصادي

إمكانية إقامة تحالفات بين ألاسر الريفية نظرا لتنوع الجهات الفاعلة التي تأخذ بعين الاعتبار  القيود  .د 

مثل منظمات املنتجين، واملنظمات غير الحكومية، : التي تواجه ألاسر الريفية لالستفادة من الخدمات املالية

 .حليةوالجهات الفاعلة للتنمية امل

وعالوة على كل ذلك، فإن القطاع الزراعي في آلاونة ألاخير وعلى املستوى الدولي أصبح أكثر مالئمة   

العتماده كنشاط رئيس ي في بلدان عديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار املواد ألاولية والاتجاه نحو إنتاج 

 .وتطوير منتجات الطاقة الحيوية بدال من الطاقات الزائلة

 أهداف استراتيجية التمويل الزراعي: الثاني الفرع

 : إلى ما يلي  الزراعيتهدف إستراتيجية التمويل  

، الذاتية والخارجيةجميع املصادر  ة وزيادة تعبئتها منالسعي إلى الحصول على املوارد املالية الالزم .1

 . حسن التوقيت معمن خالل املوارد العادية،  برامج التنمية الزراعية ومواصلة توفير الدعم ل

 .زيادة املداخيل في ألاوساط الريفية .2

 مكافحة الفقر وتحقيق ألامن الغذائي  .3

 .وصول املنتجات إلى ألاسواق العاملية في ظل التجارة العادلة .4

 املساواة بين الجنسين في توزيع املداخيل الزراعية  .5

القدرة على البقاء  بميزات مهمة هيولضمان  تحقيق ذلك فإن استراتيجية التمويل الزراعي يجب أن تتسم  

 1.القدرة على املنافسة، و السليمة وإلادارةأسلوب الحكم ، أن تكون مقبولة من طرف املمولين الاستمرار و

، التمويل عن طريق القطاع املالي ،والتمويل عن طريق سلسلة لتمويل القطاع الزراعي  يوجد مدخلين 

 2:القيمة الزراعية

                                                           
1  Conférence sur la recherche et la finance rural- transformation des résultats en politiques et actions, rome. Fao. 

Fondation ford et fida. 19-21 mars 2007. 

2 Cécile Lapenu, Evolution récentes dans l’offre et les stratégies de financement de l’agriculture, comité d’épargne de 

réflexion et d’information sur les système d’épargne- crédit (CERISE), décembre 2007, p : 04. 
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نقطة الانطالق فيي عملية التمويل، حيث يؤكد على أهمية دور  هو القطاع املالي، وهو يمثل  النهج ألاول 

املؤسسات املالية لتسهيل الوصول املنتظم واملستدام ملجموعة واسعة من الخدمات، وكذلك تسهيل 

حوافز الوصول للموارد الخارجية، والهدف منه هو بناء القدرات املالية على املدى الطويل وإيجاد 

 .للمؤسسات التي تقدم الخدمات املالية للقطاع الزراعي والريفي

مثل ) ؛ يركز على سلسلة القيمة وهو يحلل التمويل املحتمل طلبه في جميع مراحل القطاع النهج الثاني

، ومن خالله يمكن الجمع بين الخدمات املالية (طلبات موردي املدخالت، املصنعين، الوسطاء، املشترين

وتستند هذه املخططات على العالقات القائمة بين أطراف السلسلة وتسهيل تبادل . شطة التسويقمع أن

، وفي بعض ألاحيان تقديم " املتكاملة" املعلومات وتعزيز الثقة بينهم، كما تستند على آليات السداد 

 .مساعدات تقنية للمنتجين 

د التكون متخصصة في تقديم الخدمات املالية، إال أن هناك من يعتبر أن الجهات الفاعلة في السلسلة  ق

، ناهيك عن مخاطر "القطاع" وهي التقدم إال قروضا قصيرة ألاجل تركز على مرحلة إلانتاج في السلسلة 

الاحتكار التي يمكن أن تواجهها، وبالتالي يمكن  تواجه مشكلة سيولة أو عدم كفاءة ألاطر التنظيمية  مما 

 .يعة غير تقليديةيمنع وجود ضمانات ذات طب

 التمويل الزراعي التنظيمي إلستراتيجية إلاطار  : الثالث الفرع

للمزارعين خاصة  وإلارشادتبنى استراتيجيات التمويل الزراعي على برامج مقترنة بتوفير النصح   

في الشؤون الزراعية واملعيشية، احتياجات التمويل  وعرض بين واءمة املمن أجل ضمان الصغار منهم، 

 :في آلاتيونوضح ذلك   1.للبيت واملزرعة إعدادهاوفقا لخطة وموازنة يجري 

 التمويل برامجاملستفيدون من   :أوال

 : يستفيد من التمويل الزراعي كل من

واملقدرة الفنية بمختلف فئاتهم، الكبار منهم والصغار الذين تنقصهم الكفاءة الاقتصادية  ون املزارع   .1

 .وإلادارية

تتوفر عندهم القدرة على تقديم  فئة املزارعين الذين ال يستطيعون الحصول على الخدمات، والذين ال. 0

 .الضمانات للحصول على الخدمات من مصادرها املختلفة

 .املزارعون الذين ال يستطيعون تقديم ضمانات للحصول على القروض الزراعية. 0

                                                           
1 Conférence sur la recherche et la finance rural- transformation des résultats en politiques et actions, rome. Fao. Fondation 

ford et fida. 19-21 mars 2007 
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 .تطبق برامج التمويل املسطرة بصورة انتقالية وليست دائما على نفس املزارعين. 4

 ساسية لارامج التمويل الزراعياملبادئ ألا : ثانيا

غالبا ما تعنى برامج التمويل الزراعي املقترنة بتوفير النصح وإلارشاد بفئة صغار املزارعين، من أجل رفع 

م، وفقا ملبادئ أساسية هي كفاية التمويل و إلارشاد والتعليالاجتماعية،  مستوياتهم الاقتصادية و

 1:نوضحها فيما يلي  إضافة إلى املرونة في التخطيط

أن تصرف ألاموال على أساس تحليل دقيق لحاجات املزارع الفعلية الالزمة  وهو :التمويل الكافي. 1

 .لألغراض إلانتاجية ولألغراض املعيشية ضمن قدرته على التسديد

وتوجيههم إلى استعمال  للمزارعينوذلك بتوفير الخدمات إلارشادية، واملساعدة الفنية  : إلارشاد والتعليم. 2

إلى العمل  إضافة، ...(بذور، أسمدة محسنة، آالت زراعية )  أحدث وأنجع ألاساليب والوسائل الزراعية

 .على تقليل النفقات من أجل زيادة مداخيل املزارعين

 إلارشادملنح التمويل وتطبيق برامج  واقعية مدروسة يكون التخطيط مرنا بوضع خطة :التخطيط املرن . 3

 .لسنة أو أكثر قابلة للتغيير وفقا ملتطلبات املحيط الاقتصادي

  خطوات تنفيذ برامج التمويل:اثالث

من البلدان في مجال التمويل الزراعي ضرورة إجراء دراسات أولية الختيار  العديدأكدت تجارب   

 2:ألاسلوب الذي يتناسب وأوضاع البلد املعني، وفقا للخطوات آلاتية

البرنامج بشكل تجريبي في منطقة مختارة، تعين بعد القيام بدراسة ومسح اقتصادي واجتماعي  تطبيق  .1

 . لعدد من املناطق التي يحتمل أن يطبق بها البرنامج

يتم اختيار فئة من املزارعين الذين لديهم القدرة على إلانتاج بما يتناسب مع أحوالهم الاقتصادية  .2

 .والاجتماعية

 .لالهتمام بالعنصر الاقتصادي بهدف زيادة الدخلق تعطى ألاولوية عند التطبي . 3

 .بعد نجاح املرحلة التجريبية يتم التعميم على مراحل يراعى فيها املناطق املستهدفة . 4

 .تقييم دوري لنتائج املتحصل عليهايجرى  . 5

 .امج وأساليبه ووسائلهالبرن أهدافتوفير فرص لتدريب موظفي امليدان والقيادات الزراعية، على  . 1

                                                           
 .009: علي محمود فارس، مرجع سابق، ص   1

 .002: املرجع نفسه، ص  2
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 تكاليف الارنامج: رابعا

والرقابية مركزة  لكي يحصل البرنامج على أفضل النتائج البد من أن تكون الخدمات إلارشادية  

 19مرشد زراعي واحد أقل من  إلشرافوكافية، بحيث يفضل أن يكون عدد املزارعين الذين يخضعون 

من قيمة  % 49ومن العقبات التي تحول دون توسع عمل البرنامج ، أن تصل تكاليف البرنامج إلى  .مزارعا

كفاء املدربين القادرين على أداء العمل على العدد الكافي من املوظفين ألاتوفر  القرض الزراعي، و عدم 

 .نطاق واسع

من الدول التي قامت بتطبيق مثل هذا تعتبر الواليات املتحدة ألامريكية وأوروغواي والبرازيل وفنزويال 

 1 :بما يلي سمحتطبيق البرنامج بطريقة تم تمثال  ففي هذه الدول البرنامج، 

 .زوجاتهم وعائالتهم ألاساليب الزراعية الحديثة وتبني ألاصناف املحسنة تعليم صغار املزارعين و .0

 .الكافية للمزارعين حسب مقدرتهم على إلانتاج ال حسب الضمانات املقدمة إتاحة القروض الزراعية .0

 .مساعدة املزارعين على اختيار التجهيزات واملتطلبات الزراعية  .0

 .الزراعية على اختالف أنواعهاتنمية ودعم الجمعيات التعاونية   .4

إقراض املزارعين لزيادة املساعدة على إعادة توزيع ألاراض ي بتنظيم عقود إلايجار والتوسع فيها و   .1

 .حيازتهم من ألاراض ي واستصالحها والتوطن فيها

 ؟ من يمول : اخامس

واملؤسسات املعنية بذلك ومن ثم أشكاله، فهناك البنوك، ومؤسسات تتعدد مصادر التمويل الزراعي  

و تقسم . ومنظمات املنتجين الزراعيين، واملؤسسات غير الحكومية، واملزارعون أنفسهم التمويل املصغر ،

  2:على النحو آلاتي

والتجار والوسطاء ومالك ألاراض ي وألاقارب وألاصدقاء والشركات تضم ألافراد : مصادر  غير منتظمة  .1

 :الزراعية، ومن مزايا هذه املصادر 

أن إجراءاتها تكون مختصرة، و سيطة ومرنة مما يمكن املزارع من الحصول على احتياجاته بسهولة    .أ 

 .دون تأخير أو تعقيد

                                                           
1 Bernard A. wolfer, Agriculture paysanne du monde : monde en mouvement, politiques en transition, édition QUAE, 

Paris , 2010, p : 121. 

 .00-02: رشا محمد سعيد، مرجع سابق، ص ص  2
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 .أنها تتساهل في الضمانات املطلوبة في بعض ألاحيان .ب 

 .ال تشترط طرق أو أهداف معينة الستعماالت القروض .ج 

 :أما املآخذ التي تؤخذ عليها، فهي كالتالي

   ويترتب على (باستثناء ألاقارب وألاصدقاء) كلفة الاقتراض من هذه املصادر الرتفاع الفوائد ارتفاع ت ،

ذلك أن اجراءات استرداد القروض تكون صارمة وقد تؤدي في بعض ألاحيان إلى بيع موجودات املقترض 

 .وتجريده من مصدر رزقه

  ملصلحة املقترض، وبالتالي فإن إن هدفها الرئيس ي هو تحقيق أقص ى ربح للمقرض دون اعتبار كبير

 .املقرض هو الذي يملي شروطه بينما املقترض يكون عاجزا عن املساومة

  أن معظمها ال يهتم بتقديم النصح للمزارع أو إرشاده ملا فيه خير له وتطوير زراعته وزيادة دخله

 .وبالتالي ال تبالي بكيفية التصرف في القروض أو تراقبها

 (متخصصة) منتظمة  مصادر  .2

تتمثل في التمويل الزراعي الحكومي ، التمويل الزراعي التعاوني، والتمويل الزراعي املراقب، وهي 

تمثل أهم مصدر لتمويل الزراعة في الدول النامية، والدول التي تتدخل فيها الدولة في النظام الاقتصادي 

النوع من التمويل يلعب دورا هاما في تمويل املزارعين بدرجة كبيرة، أما في الدول الرأسمالية فإن هذا 

الذين يصعب عليهم الحصول من مصادر أخرى،وعليه يوجه هذا املصدر لخدمة الطبقات الزراعية ذات 

.املداخيل املحدودة نسبيا

  

 ةالتمويل الزراعي وتفعيل سالسل القيم  : املطلب الثاني

الطرق للحد من الفقر، ألن زيادة الناتج الزراعي للفرد  تعتبر التنمية الزراعية في الريفية من أسرع

الواحد والقيمة املضافة تميالن إلى التأثير ايجابيا على مدخول أشد الناس فقرا، مما يجعل الزراعة 

يزال العديد من أصحاب املزارع الصغيرة،  والتنمية الريفية أساسيتين للنمو املناسب للفقراء، حيث ال

بالحاجات الغذائية لذلك يتطلب الاهتمام . وفير أدنى مستويات العيش الكريميكافحون من أجل ت

فإن  وهنا .ألاساسية وجود خطة فعالة لزيادة الناتج الزراعي بطريقة مستدامة بي يا واقتصاديا واجتماعيا

 .املزارعين يأتون في صلب الحل ألنهم هم من يدير املزارع ويزرع ألاراض ي ويحافظ على التنوع الحيوي 

ة على وضع املزارعين وصغار املنتجين الزراعيين في بؤرة الاهتمام الزراع كما تقوم استراتيجيات تمويل

الزراعية، من خالل املشاريع  وطاقة كبيرة مكنونة لتحقيق التنميةباعتبارهم العصب ألاساس ي للنمو 

الصغيرة واملتوسطة إيمانا بأهميتها في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك عبر حزمة من البرامج 
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لدعم هذه املشاريع ولتعزيز قدراتها بتوفير الوسائل إلانتاجية الالزمة واملحفزة لجعلها أكثر فاعلية ولتمكينها 

 . والدولي، ومن ذلك ما يعرف بسالسل القيمة من التنافس على املستوى املحلي

 تعريف سلسلة القيمة : ألاول  الفرع

في كتابه امليزة التنافسية، إنشاء ودعم " مايكل بورتر"استخدم مصطلح سلسلة القيمة من قبل 

سلسلة القيمة هو وصف لألنشطة داخل وحول املنظمة وما يتصل بها من ، وتحليل 0021ألاداء الراقي 

تحليل مناطق الضعف والقوة التنافسية، أي تقييم قيمة كل نشاط من ألانشطة والذي يضيف إلى 

منتجات أو خدمات املنظمة أو الجهة املنتجة قيمة إضافية؛ وألاصل في طرح هذه الفكرة هو أن املنظمة 

شوائي لآلالت واملعدات وألافراد وألاموال فقط، بل هي مجموعة متناسقة ومتكاملة ليست مجرد تجميع ع

مرتبة في شكل نظام بصورة علمية ومنهجية من خاللها يتم إنتاج مميز للعمالء تجعلهم من هذه العناصر 

ج معين، على استعداد لدفع الثمن املطلوب للمنتج، مما يؤكد أهمية ألاداء الجيد لألنشطة املرتبطة بمنت

 1 .ثم إلادارة الفاعلة والروابط بين هذه ألانشطة بصورة تشكل مصدرا للميزة التنافسية

وسلسلة إلامداد، حيث تعرف سلسلة إلامداد  الباحثون حول مصطلح سلسلة القيمةاختلف 

بشكل جماعي عن أنشطة تأمين  مسئولةعلى أنها  شبكة من كيانات ألاعمال املستقلة أو شبه املستقلة، 

على  Porter، وانتقد تعريف  2الاحتياجات والتصنيع والتوزيع املتعلقة بعائلة أو أكثر من املنتجات املترابطة

بتعريف سلسلة القيمة على   Shankوهو ما أضافه . أنه اتسم بإهمال العالقات مع املوردين واملستهلكين

ة للقيمة بدءا من مصادر الحصول على املواد الخام وحتى تسليم جميع ألانشطة املولد أنها عبارة عن

 3.املنتوج النهائي 

إن سلسلة القيمة هي الخطوات املتعاقبة في عمليات إلانتاج أو ألانشطة التي تضيف القيمة إلى منتج 

كل د القيمة تحدث عن إضافةمعين حتى يصل إلى املستعمل النهائي، ومفتاح مفهوم سلسلة القيمة هو أن 

وتحليل توزيعها على طول السلسلة، بحيث تبين ما هي ويمكن قياس إضافة القيمة . مرحلة من املراحل

                                                           
 .18-16: ، ص ص0909ألاردن، ، مطبعة الجامعة ألاردنية، التنافسية والتنميةبثينة محمد علي املحتسب ، طالب محمد عوض،    1

دراسة تطبيقية على عينة من شركات الصناعات  –أثر تطبيق اإدارة البيئية في إطار سلسلة إلامداد على ألاداء ساوس الشيخ،   2

 .06: ، ص0900، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة أ ي بكر بلقايد تلمسان، الغذائية

 .090: فسه، صاملرجع ن  3
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 إلدخالاملتاحة  وإلامكانياتحلقات السلسلة التي توجد داخل حدودها ومدى ربحية هذه الحلقات القائمة 

 1.إضافيةحلقات 

إدارة ألاعمال ومنها ألاعمال املزرعية وهي في مجال مصطلح يستخدم " value Chain"وسلسلة القيمة 

، حيث تمر كل املنتجات تمكن من عرض املنتج و تساهم في رفع قيمته التي الضرورية سلسلة النشاطات

التي تبدأ بالبحث والتطوير والهندسة وتنتقل إلى التصنيع ثم تنتقل إلى عادة من خالل سلسلة القيمة 

جميع التكاليف  إدارةر املنتجات في هذه السلسلة ينشأ ما يسمى بعملية الزبون أو يتم التخلص منها، وبمرو 

؛ وتكون العملية إلانتاجية ناجحة إذا كانت القيمة املضافة لكل نشاط تتجاوز املتعلقة بسلسلة القيمة

 .تكلفة ألاداء في كل مرحلة

 سلسلة قيمة نمطية( :  1 – 1)شكل رقم 

 

، منظمة ألاغذية والزراعة أدوات و دروس  –تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي كالفن ميلر، ليندا جونز،   :املصدر

 .002: ، ص0900، ماي FAOلألمم املتحدة 

ن سلسلة القيمة هي إطار العمل الذي يمكن من خالله تشخيص جميع مما سبق يبدو أ

النشاطات وتحليل كيفية تأثيرها على العملية إلانتاجية والجهة املنتجة، وعلى القيمة املقدمة إلى املستهلك 

 .النهائي، ويشمل ذلك النشاطات ألاولية والنشاطات الداعمة

                                                           
1 Jermy coon, anita campion, Financing agriculture value chains in central America, technical notes N° IDB- TN- 146, 

June 2010, p : 09. 
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السلسلة إلى مكوناتها، أي التصميم والتوريد وإلانتاج والتوزيع ، يمكن تحسين فهم  بتقسيم لذلك فإنه 

الي تقدير فرصتها التنافسية داخليا وخارجيا، ولذلك من املهم جدا تحليل بنيتها وكيفية عملها، وبالت

ة إلانتاج، قيمة، حتى تصبح وسيلة فعالة لتصور ألاشكال التي يتخذها التكامل الوظيفي في عمليسلسلة ال

 .ألانشطة املتنوعة التي تكون السلسلةمجموعة  ألنه ينقل التركيز من إلانتاج وحده إلى

 الزراعيةأهمية سلسلة القيمة  : الثاني الفرع

أهمية سلسلة القيمة كأداة هامة من خالل تحليل العالقة ما بين املنتجين من أجل تصميم  تنبع

حلول للنمو الاقتصادي والتي تقلل من نسب الفقر عبر رفع الوضع التنافس ي على مستوى املنتجين عموما 

رة واملتوسطة الصغيوتمكن سلسلة القيمة أصحاب املشاريع . ومحاربة الفقر من خالل التنمية الاقتصادية

حيث يتطلب ذلك مواجهة التحديات واستغالل الفرص التي من التنافس على املستوى املحلي والعالمي، 

تمنحها البيئة التي تعمل بها تلك املشاريع في ظل تكاتف جهود القطاع الخاص والتعاونيات واملجتمع املدني 

إلى دور مقدمي خدمات التنمية من فة والحكومات من أجل ضمان مستقبل أفضل لألسواق املحلية، إضا

  .1.دعم لتوسيع وتنظيم آليات تقديم الخدمات للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

 مخطط لسلسلة قيمة زراعية  : (  2 – 1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.chemonics.com:  املصدر

                                                           
1  David Kingsburg, Questions de fond relatives aux chaines de valeur ; aux opportunités et à la croissance : Roles 

des projets finances conjointement par le FIDA, Atelier régional sur l’exécution des projets en Afrique de l’ouest et du 

centre, 08-11 nouvembre 2010, Sénégal, p : 01. 

http://www.chemonics.com/
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تظهر في دعم الشركاء ومزودي خدمات تنمية ألاعمال، و الذين  إن أهمية تطوير سلسلة القيمة

لديهم املقدرة على تحليل احتياجات السوق ومتطلباتها، إضافة إلى تقييم تنمية ألاسواق من خالل 

مؤشرات ملموسة حول تطوير أسواق الخدمات بما يشمل أسواق الخدمات الاستشارية والتدريبية 

يف بالبرامج التدريبية وإلارشادية، من أجل تحسين أوضاع املؤسسات واستخدام وسائل إلاعالم لتعر 

 إلانتاجية وإجراءات التصدير لتمكينها من الوصول إلى أسواق عاملية

تعبر سلسلة القيمة عن كل من املوردين واملصنعين والناقلين واملوزعين وتجار التجزئة والعمالء، 

وعليه فإنه من الضروري واملفيد جدا للمزارعين وصغار املنتجين التكتل في منظمات جماعية وتعاونيات 

ض املنفعة املتبادلة إنتاجية، ثم التعاون بغرض تحقيق أهداف معينة في السوق على املدى الطويل ولغر 

وعن لجميع حلقات السلسلة، حيث يتطلب نجاح املشاركة في سلسلة القيمة الابتعاد عن املواجهة 

العالقات العدائية بين املشاركين في العملية إلانتاجية أفرادا ومنظمات، أي التحرك إلى أعلى سلسلة 

جملة، أو تجهيز املحاصيل داخل املزارع وبيع القيمة بالبيع املباشر إلى شركات التجهيز وليس إلى تجار ال

املنتجات الجاهزة ؛ كأن يدرب املزارعون على تجفيف منتوج الطماطم مثال وبيعه بسعر أعلى للكيلوغرام 

 .من سعر منخفض للكيلوغرام الواحد من الطماطم الطازجةالواحد بدال 

ألداء العناصر املكونة لها، ة دقيقة إن سلسلة القيمة وبصفتها أداة تحليلية، يمكنها أن تعطي نظر  

واملساعدة على تحديد مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في تعزيز القدرة التنافسية أو في 

كما يمكن استخدام خرائط السالسل لفهم مشاكل اقتصادية معينة، مثل سوء مكافأة عاملين . تقليلها

 .توزيع ألارباح والفوائد على مختلف الجهات الفاعلة في السلسلةمعينين أو ما يظهر من عدم املساواة في 

 تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي : الثالث الفرع

مجموعة متكاملة من النشاطات واملشاركين في يشمل مفهوم سلسلة القيمة في القطاع الزراعي 

وكل مشاركة . وصوال إلى مائدة املستهلك نقل املنتجات الزراعية، من موردي املدخالت إلى حقول املزارعين

. تشكل سلسلة متكاملة وقابلة للنجاحأو عملية قيمة في هذه السلسلة لها حلقة تربطها بما يليها، بحيث 

ف بأنها فيتم في كل مرحلة عملية تحويل أو تعزيز إضافية للمنتج، وعليه فإن سلسلة القيمة الزراعية تعر  

ة القيمة تمتد من إلانتاج إلى الاستهالك، مرورا بالتصنيع والاستغالل تعاقب عدد من ألانشطة إلضاف

التجاري، ويكون داخل كل وحدة من وحدات السلسلة حلقة أو أكثر تتحرك إلى الخلف أو إلى ألامام، كما 
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ان قوة السلسلة ال تزيد عن قوة أضعف حلقة فيها، فكلما ازدادت قوة الحلقات أصبح تدفق املنتجات 

 1.ت ضمن السلسلة أكثر أمانا والخدما

في سلسلة معينة، قد ترفع الكفاءة " من الحقل إلى املائدة"إن العملية املتكاملة لتحرك املنتوج 

والقيمة من خالل خفض كمية الفاقد وضمان ألامن الغذائي واملحافظة على الجودة وتخفيض أسعار 

د سالسل القيمة ذات الكفاءة من استخدام وفي العادة، تح. املستهلك وتحسين أسعار دخول املزارعين

نة ومشتريات  الوسطاء في السلسلة، كما تعزز أنشطة القيمة املضافة بفضل التكنولوجيا ومدخالت محس 

من بوابة املزرعة، وبنية تحتية محسنة، وأسعار أفضل بفعل إلانتاج الذي يحدده الطلب، باإلضافة إلى 

 .يع املواد الغذائية وتصديرهاتقديم مشتريات مضمونة تستخدم في تصن

 تمويل سلسلة القيمة الزراعية : ( 3 – 1) كل رقم ش

 

 Lamon Rutten, Isolina Bote, Révolutionner le Financement des chaines de valeur  -                         :املصدر

agricole, une séries de réunions sur les questions de développent ACP-EU, Briefings de Bruxelles sur le 

: 14.10.2014 le consulté http://bruxellesbriefings.net : 10. développement rural, Bruxelles, 05 mars 2014, p 

يشكل تدفق ألاموال والترتيبات املالية سواء الداخلية أو الخارجية بين مختلف حلقات السلسلة 

أنه أحد أو مجموع الخدمات املالية واملنتجات والخدمات املساندة ، أي سلسلة القيمةبتمويل ما يعرف 

التي تتوفر لسلسلة القيمة أو لغيرها، وقد يكون هذا التمويل تمويال داخليا مباشرا يقدمه أحد الفاعلين 

                                                           
1  Mumbi Kimathi, Calvin Miler et autres, Financement de la chaine de valeur Agricole de l’afrique , rapport de 

synthése, 3eme Forum des banques Agricole de l’ AFRACA, FAO et AFRACA, Avril 2008, p : 16. 

http://bruxellesbriefings.net/
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لى عالقات ضمن سلسلة القيمة إلى فاعل آخر، أو خارجيا تقدمه مؤسسة مالية أو مستثمر معين بناءا ع

 1.ونشاطات السلسلة من جانب املقترض

في سد احتياجات العاملين فيها والحد من القيود التي يواجهونها، يتمثل دور التمويل لسلسلة القيمة 

وغالبا ما يتجسد ذلك في الحاجة إلى التمويل، لكنه يستعمل أيضا كوسيلة لضمان املبيعات وتمويل 

ملخاطر لرفع الكفاءة ضمن السلسلة، لذلك فإن طبيعة التمويل للسلسلة شراء املنتجات وتخفيف ا

وقد طبقت ذلك بعض . للسلسلة الشاملة تحتم فهم طبيعة كل سلسلة وكل العاملين فيها ومصالحهم

ية الناجحة أثناء عمليات إلاقراض، علما أن الترتيبات املالية متعددة ألاطراف في املجال املؤسسات املال

ستعمال من طرف املؤسسات املالية، وهي أكثر استعماال بين املنتجين واملوردين وبائعي الزراعي قليلة الا 

 .الجملة ضمن عملية التمويل لسلسلة مشاريع القيمة املضافة

لى اعتبار تمويل السلسلة بمثابة مقاربة عسلسلة القيمة وتعود أهمية ضبط إلاطار النظري لتمويل 

أدوات مالية تستخدم لتوسيع الخدمات املالية وتحسينها لسد للتمويل، وفي نفس الوقت هو مجموعة 

وإنما يستخدم على نطاق احتياجات العاملين في سلسلة القيمة، والعديد من هذه ألادوات ليس جديدا، 

هو أن طريقة التمويل تعترف بكامل السلسلة والقوى التي أوسع باالشتراك مع آخرين، وألاهم من ذلك 

نعين وآخرين ضمن السلسلة تحركها وتستجيب بناءا عليه ملتطلبات محددة لتمويل املنتجين والتجار واملص

 :وباإلمكان استخدام هذه ألادوات املالية لألغراض آلاتية. الخاصة

 تمويل املنتجات واملحاصيل الزراعية .0

 .واملنتجات أو تمويل اليد العاملةشراء املدخالت  .0

 .توفير السحب على املكشوف أو خطوط الائتمان .0

 .استثمار ألاموال .4

 .تخفيف املخاطر ومواجهتها .1

مصادر التمويل   بينسلسلة القيمة ، ويالتدفقات املالية في إطارا مبسطا لفهم يوضح ( 4-0)الشكل و 

املوجودة ضمن السلسلة نفسها، وكذلك الكيانات املؤسساتية املالية التي تمول السلسلة، حيث تسير 

أما التمويل . املنتجات في اتجاه واحد عبر السلسلة، مع تفاوت في مقادير القيمة املضافة من مستوى آلخر

ة ، و إلاقليم مع ديناميات الشركات فيتدفق داخل السلسلة في اتجاهين استنادا إلى سلسلة القيم

فمثال يقوم كبار بائعي ألارز بالجملة بتمويل التجار الذين بدورهم يقدمون سلفا . واملشاركين ذوي العالقة

                                                           
1 Jermy coon, anita campion, Financing agriculture value chains in central America, technical notes N° IDB- TN- 146, 

June 2010, p : 11. 
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إلى املنتجين، وفي الوقت نفسه تزود مجموعات املنتجين واملزارعين العديد من املصنعين بكميات  تمويال 

 واحين ألارز الذين يتعاملون معهمة يكون املزارعون هم املمولين ألصحاب طفي هذه الحال. من ألارز وبيعه

 سلسلة القيمة التدفقات املالية في (: 4– 1)شكل رقم 

 

، منظمة ألاغذية  أدوات و دروس –تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي كالفن ميلر، ليندا جونز،  : املصدر

 .09: ، ص0900، ماي FAOوالزراعة لألمم املتحدة 

كثيرا ما  يتلقى له، ف إن العاملين في السلسلة بإمكانهم أن يكونوا إما متلقين للتمويل أو مقدمين

أن يشتروا أيضا  ويمكن للمزارعين  ، ويبيع املدخالت بالدين ،املدخالت تمويال لشراء املخزونات  مورد

يقوموا  أن من املصنعين مباشرة أو بواسطة جمعياتهم، أو  يقترضوا كما يمكنهم أناملدخالت بالدين، 

بالتمويل العيني، كبيع منتجاتهم لقاء دفعات مؤجلة يلتزم بها أصحاب الطواحين أو أصحاب املحالت أو 

 .حتى املخازن الكبيرة

للمزارعين الذين يرتبط نشاطهم بمشترين قابلين للنجاح ومتمكنون من  تذهب ألارجحية في منح القروض و

تملك مقدرة الانتشار في  جارية واملؤسسات التمويلية الدخول السوق، حيث إن معظم شركات ألاعمال الت

بين الشركاء وبمتابعة تدفق املنتجات وألاموال فيكون بإمكانها تحقيق قوية  العالم بقوة، إال بوجود روابط

الوعي واملراقبة الالزمين لتخفيف املخاطر إلى أدنى حد وامتالك الكفاءة التنافسية في تمويل سلسلة 

املاض ي لم يكن هذا الترابط متوفرا، لذلك كانت طلبات القروض التي يتقدم بها املزارعون ففي . القيمة

 .واغتنام الفرص في السوق تمويل أعمالهم  ةوصغار املصنعين ترفض فورا، فيخسرون فرص
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إن معرفة الفاعلين في سلسلة معينة لبعضهم البعض، يشجع على تحسين وتطوير الترتيبات التي تسهل  

في إدارة املخاطر، ونقل مخاطر هي مشاركة مختلف الفاعلين بطريقة فعالة، فالغاية ألاساسية  التمويل

بواسطة العالقات فيما بينهم والدفع محددة إلى الجهات ألاكثر أهلية إلدارتها وخفض التكاليف ما أمكن 

 1.املباشر

ة التمويل عن طريق سلسلة مقارب و  التقليدي الزراعي التمويل نقاط الاختالف بين: الفرع الرابع

 القيمة 

الفروقات بين منهج التمويل الزراعي التقليدي، ومنهج التمويل عن طريق  هناك مجموعة من 

سلسلة القيمة، حيث تعتبر مقاربة التمويل عن طريق سلسلة القيمة أكثر واقعية وأكثر قدرة على إدارة 

 .فيبين بعض نقاط الاختال  (0-0) ول آلاتياملخاطر، والجد

 نقاط الاختالف بين التمويل التقليدي والتمويل عن طريق سلسلة القيمة (: 1 – 1)جدول رقم 

 التمويل عن طريق سلسلة القيمة التمويل التقليدي

 :يرتكز على

 امليزانية 

 القدرة الائتمانية للمقترض 

  ألاموالتدفقات 

  الادخار، ) ضمانات القروض التقليدية

 ...(ألاصول التقليدية 

 :يرتكز على

 تدفقات السلع 

 قدرة أداء املقترض 

  اتفاقيات، ) ضمانات قروض مبتكرة

 ...(تعهدات، أرباح مستقبلية 

 :املصدر

USAID,Utilisation de la chaine de valeur en financement de l’agriculture, Atelier sur le financement du secteur agricole, 22-

23 juillet 2011. Consulté  le : 18/12/2014. http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Documents/FS Share Final 

Report/Links/PIR 2/DRC_Value Chain in Financing Agriculture_FR.pptx  

 

إن مجموعة تمويل سلسلة القيمة تبدأ من قروض صغيرة للمدخالت نحو قروض أكثر تعقيدا، حسب 

تكاليف، إدارة تخفيض ال: القوة الدافعة للتنافسية وتطوير سلسلة القيمة، تحت ظل ثالث ركائز هي

                                                           
1  PROMODEV et CTA, Le financement des chaines de valeurs un opportunité pour le développement économique 

d’Haïti , Briefing n0 = 91 sur le développement en Haïti, 27 février 2014, Haïti, http://bruxellesbriefings.net, consulté  le : 

14.10.2014. 

http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Documents/FS%20Share%20Final%20Report/Links/PIR%202/DRC_Value%20Chain%20in%20Financing%20Agriculture_FR.pptx
http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Documents/FS%20Share%20Final%20Report/Links/PIR%202/DRC_Value%20Chain%20in%20Financing%20Agriculture_FR.pptx
http://bruxellesbriefings.net/
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على تكامل  وإنماوبما أن التمويل لسلسلة القيمة ال يبنى على الروابط املادية فقط . طر، وبناء الثقةاملخا

املعارف أيضا، فإن أحد عوامل نجاح املؤسسة املالية هو فهم طريقة العمل، والذين يتمكنون من الفهم 

 .السلسلة بفعالية نهم املشاركة فيالجيد لجميع مراحل العمل هم ألاشخاص والشركات الذين يمك

إن مقاربة التمويل لسلسلة القيمة هي عملية بناء املعرفة واستخدامها لتحديد  مختلف التدخالت و 

من الخدمات املالية، ويتم التمويل الفعلي إما من مشارك إلى مشارك آخر مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة 

أو التسلسلية، وهو ما " الطريقة الشاللية ب"قبل مؤسسة مالية كطرف ثالث، أو قد يكون عبر ما يسمى 

يعني دخول التمويل إلى السلسلة عبر تقديمه إلى الشركاء على عدة مستويات بناء على ألانشطة القائمة في 

 1.السلسلة

التمويل التقليدي اعتمادا كبيرا على مقدرة العمالء والشركات التجارية على تسديد  وفي حين يعتمد

ويل عن طريق سلسلة القيمة يرتكز أكثر  على املبالغ التي توفرها مختلف ألانشطة  ذات فإن التمالائتمان، 

القيمة املضافة  في السلسلة، مثل إلانتاج، وهذا يسمح لألطراف الذين ال يملكون ضمانات كافية ولديهم 

السلسلة،  مع وجود شركاء أقوياء لهم داخلللبضائع، الوصول إلى التمويل   -يمكن التنبؤ به -تدفق 

وبذلك يمكن في العديد من الحاالت هيكلة املعامالت بحيث يتم تسديد أقساط أي قرض تلقائيا عن 

فيقلل هذا النمط املباشر من مخاطر تسديد القروض كما يقلل من . طريق خصمها من إيرادات املعامالت

 .تكاليف معامالت السداد

لى الحصول على التمويل بسهولة و شروط مالئمة وتختلف قدرة كل مشارك في سلسلة مشاريع القيمة ع

أو تاجرا، فإذا كان بإمكان تاجر كبير الحصول على  دامع عدم التركيز على املصدر، سواء كان مصرفا أو مور  

أخرى في السلسلة بتكلفة إجمالية أقل ، فيعود ذلك تمويل ومن ثم إعطاء سلفة مالية إلى أطراف 

 .بالفائدة على الجميع

تحليال يتضمن دراسة  ،الالتزام بمقاربة سلسلة القيمة يستدعي تحليل القرض الخاص بمقترض معينإن 

 شاملة ألوجه وعمليات السلسلة ملعرفة من يحوز على  أفضل منزلة داخلها تؤهله ألن يكون املقترض، وما

أنه في تمويل سلسلة القيمة ينب ي  Kariuki وفي هذا املجال تقول  .هي تدفقات ألاموال ومصادر تدفقها

 :على البنك الزراعي التعاوني أن يأخذ بعين الاعتبار مايلي

 .قوة سلسلة القيمة الزراعية وفرصها وتحدياتها .0

                                                           
1  F.hartwich. j. Devlin . Unleashing Agriculture in Nigeria through the value chain financing. Working paper prepared 

by Agribusiness Developement United. UNIDO. CBN. BOI. November 2010. 

.في التأمين الزراعي، موظف رئيس ي تخصص زراعة ومخاطر املناخ على املؤسسات الزراعية، كينيا خبيرة:  Rahab Kariuki      
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 املخاطر  .0

 .والخدمات التقنية والتجارية واملاليةاملقدم الدعم  .0

 .الاقتصادي الذي يتالءم ويتكيف مع تمويل سلسلة القيمة إلاطار  .4

العملية في جوهرها تقييم سلسلة القيمة، والتقييم املالي وتقييم اتفاقيات التأمين، وفيما يلي هذه  وتشمل

 :أهم الخطوات التي يمكن تتبعها لتحقيق ذلك

 :من خالل تحديد  فهم سلسلة القيمة .أ 

  البيئة املالئمة ، وهي مجموعة املؤسسات والسياسات والخدمات الداعمة التي تحدد املحيط الذي

وتدخل القطاع العام ، وأوضاع البنية التحتية التشريعات القانونية، ) تعمل به مشاريع سلسلة القيمة 

الجودة وسالمة املنتجات  تمثل معايير ل التجارية وألاوضاع الاجتماعية ، و وألانظمة التي تؤثر على ألاعما

نتجات املمشتري  والتزامالحافز الرئيس ي لتكامل سالسل القيمة الزراعية، أحد مكونات البيئة املالئمة، أو 

الزراعية والغذائية بالتقيد بها، فأصبح ترابط السلسلة في ألانظمة الحديثة لألغذية الزراعية مطلبا لكثير 

تهلك على مقاييس أعلى للجودة الغذائية والسالمة وتوفرها على من القطاعات، وذلك بسبب إصرار املس

  .مدار السنة، والسالسل غير املنظمة ال تستطيع الوفاء بهذه املطالب

 والترابط مع من هم  ،العالقات العمودية وألافقية والترابط بين مختلف مستويات السلسلة واملنافسين

 .على نفس املستوى في النشاط، ومع مصالحهم والتزاماتهم

  املدخالتألاسواق والخدمات الداعمة، الخدمات املالية وغير املالية ، وأسواق توريد. 

 مخاطر السلسلةتحديد السوق وطلب املستهلك و  إمكانياتمعرفة من خالل ؛  السوق النهائية. 

لين الرئيسيين بها ، ونماذج ألاعمال مالزراعية القائمة، والتعريف بالعاضبط عناصر سلسلة القيمة  .ب 

 .استدامتها إستراتيجيةالتي تنشط فيها، لتحديد 

، ونقاط التمويل الصعبة والحرجة، وذلك بضبط مصادر التدفقات تحديد نقاط التمويل الحقيقية  .ج 

 .املالية الحالية أوال، ثم الاحتياجات املالية ومتى تكون 

، وتكاليف التمويل لكل وتها واملخاطر التي قد تتعرض لهاتحديد البدائل املالية ومقارنتها من حيث ق .د 

 .مستوى من مستويات املشاركين في السلسلة

تصميم التمويل وفقا ألفضل الاختيارات التي تالئم السلسلة، ثم الترتيب إلعداد الاتفاقيات بين أطراف  .ه 

 .التمويل
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 الثالثاملبحث 

 التمويل الزراعي (تهديدات) مخاطر

من مخاطر الصناعة والتجارة، لذلك  ى نطاق واسع على أن مخاطرها أكثر الزراعة علينظر إلى 

فاألحوال . في ش يء إن كان هناك ضعف في أداء السداد بمشروعات إلاقراض الزراعيفليس من الغرابة 

ل الزراعية تأثيرا كبيرا في الحاالت ر على املحاصيالجوية وآلافات وألامراض والكوارث الطبيعية ألاخرى تؤث

حجم النشاط  أهمهاحسب مجموعة من العوامل  التمويل الزراعيمخاطر ويتفاوت مستوى ، الشديدة

وحجم التمويل املوجه له، كما تتزايد إلى مستويات أعلى بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة 

لالستخدام الصحيح ملستلزمات زراعية ذات نوعية عالية، أو لتوقيت محصول واحد له حساسية خاصة 

كما يمكن إرجاع مصادر مخاطر الزراعة إلى املزارعين الذين يسعون إلى زيادة مداخيلهم عن . الحصاد

 .طريق استراتيجيات عالية املخاطر عالية العائد تتعلق بزراعة املحاصيل

 تختلف املخاطر الزراعية ومصادرها اختال  
 
ومن بين هذه ن من تصنيفها بعدة طرق، فا خاصا يمك

املخاطر ، والذي من خالله نميز بين  OCDEالتصنيفات ما وضعته املنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية 

مخاطر متعلقة  بوضعية ألاسر ، )  التي يشترك فيها القطاع الزراعي مع غيره من القطاعات ألاخرى  العامة

، واملخاطر املتعلقة بالقطاع الزراعي (الصحة، حوادث شخصية، ومخاطر مرتبطة باملحيط الاقتصاد الكلي

، (، التغيرات التكنولوجيةالظروف املناخية، ألامراض وآلافات الزراعية) منها مخاطر إلانتاج : بشكل خاص

تغيرات ) ، مخاطر السوق (التلوث، التغيرات املناخية، تسيير املوارد الطبيعية مثل املياه) املخاطر البي ية 

، من طرف الجهات ألاخرى املنتجات الجديدة  دخالت، متطلبات الجودة والسالمة،امل أسعار املنتجات و

اللوائح السياسات الزراعية، ) املخاطر التنظيمية و املؤسساتية ، وأخيرا (الفاعلة في السلسلة الغذائية

 (التنظيمية التي تضمن سالمة الغذاء، والتشريعات البي ية

هي مخاطر  ألاولى : املخاطر الزراعية إلى مجموعتين  Hardakerو   Huirneويصنف كل من 

أما املجموعة . مخاطر  بشريةاملستثمرات ، والتي تضم مخاطر إلانتاج ، السوق، مخاطر مؤسساتية و 

أساليب وطرق تمويل أنشطة املستثمرات الزراعية،  مختلف فهي املخاطر املالية، التي تنتج من الثانية

طلبه لألموال، وإال قد التزاماته املالية قبل يعني أنه على املستثمر أن يضبط فاستخدام ألاموال املقترضة 

أن هناك خطرا ماليا ينتج عن ارتفاع معدالت الفائدة أو غياب  يسفر عن خطر  املديونية، باإلضافة إلى

 1.القروض املتاحة

                                                           
1  Gestion des risques dans l’agriculture : une approche holistique, OCDE, 2009, p : 23. 
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صنيف املخاطر الزراعية من خالل  الجمع بين أنواع املخاطر البي ية، الصحية، كما يمكن طرح ت

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والتمييز بين مختلف تأثيراتها على مستوى الاقتصاد الجزئي، 

 .الاقتصاد القطاعي والاقتصاد الكلي

 أنواع وخصائص املخاطر الزراعية(:  2 – 1)جدول 

 نوع الخطر

على مستوى الاقتصاد 

مخاطر تؤثر على ) الجزئي 

الفرد أو على ألاسرة 

 (الزاعية

على مستوى الاقتصاد 

مخاطر تؤثر على ) القطاعي 

مجموعة من ألافراد 

 (واملجموعات معا

) الاقتصاد الكلي على مستوى 

مخاطر تؤثر على منطقة أو 

 (دولة 

  ألاسعار/ ألاسواق 

تغيرات في أسعار ألاراض ي 

 .الزراعية

شروط ومتطلبات جديدة في 

 القطاع الزراعي الغذائي

التغيرات في أسعار املدخالت، 

منتجات تحت تأثير صدمة 

سياسات تجارية، أو أسواق 

 .جديدة، أو تقلبات داخلية

 إلانتاج

البرد، الصقيع، ألامراض غير 

 املعدية

مرض، ) مخاطر شخصية 

 (وفاة

 ألامطار، انهيار التربة، التلوث
الفياضانات، الجفاف، ألامراض 

 .املعدية، التكنولوجيا

 التمويل
تنويع مصادر الدخل من 

 مصادر أخرى غير زراعية
 

التغيرات في أسعار الفائدة، وفي 

 قيم ألاصول املالية

 على قروض صعوبة التحصل

 خطر املسؤولية قانوني/ مؤسس ي 
تعديالت أو تغيرات في 

 السياسات وفي ألانظمة املحلية

تغيرات في السياسات وألانظمة 

 .إلاقليمية أو الوطنية

تغييرات في التشريعات البي ية 

 واملخصصات املالية الزراعية

  OCDE ..  2001 أمانة املنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :املصدر

إن مجموع التصنيفات السابقة يفض ي بنا إلى استنتاج تصنيف شامل  يجمع  ويحلل مختلف 

 : ، وهو ما نوضحه في آلاتي ومخاطر مالية،  مخاطر نظاميةالتصنيفات السابقة في شكل 
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   املخاطر النظامية: املطلب ألاول 

 : وألانظمةباألسواق وألاسعار ، إلانتاج ، ومجموعة مختلفة من السياسات   وهي املخاطر التي  تتعلق

 ألاسواق وألاسعار:الفرع ألاول 

املصاحبة للزراعة، فعديد من ألاسواق الزراعية هي  إلاضافيةتعد ألاسواق وألاسعار من املخاطر  

ألاسعار  أن، كما باملعلومات والاتصاالتة الخاصة سي، إذ تفتقر إلى البنية ألاساسواق منافسة غير كاملةأ

املحلي ) التي ستباع بها املحاصيل غير معروفة وقت زراعتها، وهي تتنوع حسب مستويات إلانتاج 

إضافة إلى أن ألاسعار تتأثر بإمكانية الوصول إلى ألاسواق، وبينما . ، وحسب الطلب وقت البيع(والعالمي

تدريجيا من املجال الزراعي، يتعرض صغار املزارعين للمزيد من  تخرج منظمات التسويق اململوكة للدولة

 . مخاطر ألاسعار في كثير من البلدان

ويتسبب الطلب غير املرن على كثير  من املنتجات الزراعية في زيادات صغيرة في إلانتاج تنتج عنها 

القرار في املجال الزراعي هي علم تعقيدا هو أن عملية اتخاذ ما يزيد ألامر  و. حاالت تذبذب كبيرة في ألاسعار

فهي تعتمد على متغيرات عديدة تتبدل من سنة إلى أخرى وتخرج عن نطاق سيطرة  ؛غير دقيق املعايير

 . املزارعين

يزرعون محصوال معينا أو يقية تمكنهم من معرفة عدد غيرهم ممن فاملزارعون ليست لديهم وسيلة حق

وكثيرا ما يحفز السعر الجيد في سنة العديد من . من السنين متوسطا ما ينتج من املحصول في أي سنة

املزارعين لزراعة نفس املحصول في العام الذي يليه، فيزيد هذا التحول في إلانتاج مقابل طلب ثابت 

 .وتقل جاذبية املحصول كثيرا في العام املواليفتنخفض ألاسعار 

ت الناتجة عن التغيرات في تكاليف ويواجه املزارعون أيضا مخاطر مرتبطة بتكاليف املدخال 

الوقود أو ألاسمدة مثال، أو تكاليف ألاعالف في حالة املزارعين املربون للمواش ي، وكلما كانت املنتجات ذات 

 1.معايير عاملية ، كلما ازدادت التكاليف واملخاطر التي سيتقاسمها  أكثر املتنافسين في الدول النامية 

أن تتفاقم من جراء حالة ألاسواق العاملية اطر املتعلقة باألسواق وألاسعار كما يمكن للمخ

اذ يمكن أن يؤدي وضع أو . ملتعلقة بالسياسات العامة والتي يمكن أن تقود إلى مخاطر سياسيةوالقرارات ا

ل في ألاسعار رفع حواجز التعريفة الجمركية في البلدان التي تباع فيها السلع في نهاية مطافها إلى تغيير هائ

املحلية، كما يمكن لإلعانات الزراعية  التي  تمنحها الحكومة بتغيير  في ألاسعار مما ينتج عنه في عائدات 

 .أنشطة معينة

                                                           
1 Jesús Antón, Shingo Kimura,Roger Martini, La gestion des risques agricoles au Canada, OCDE, 2011, p : 11. 
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وبدخول أطراف فاعلة جديدة للسوق يمكن أن يؤدي ازدياد حدة املنافسة في ألاسواق الدولية 

 ات املحلية، سية إلحدى الصناعإلى تغيير جذري في القدرة التناف

 إلانتاج : الفرع الثاني

سيئة، فتكون املنتجات الزراعية ضحية لظروف مناخية غير تتعرض املزارع ملخاطر مناخية قد     

عواصف، جفاف، ) أو  كوارث طبيعية (نقص تساقط ألامطار، درجة حرارة غير مناسبة، )مالئمة 

..( ألاوبئة، الحمى القالعية، جنون البقر ، ) الحيوانات ، أو مشاكل صحية كالتي تواجه مر ي ...( فيضانات، 

فتباين املردود يعتبر أمرا مالزما للنشاط الزراعي، كما أن عدد الحوادث التي يمكن أن تصيب إلانتاج  

، وغالبا ما يعنى بالخطر إلانتاجي جميع عوامل إلانتاج املتعلقة معتبر، والنتائج املالية املترتبة عليها كذلك

، ويؤثر الخطر في هذه العوامل على 1شطة الزراعة وتربية الحيوانات، مع كل الاستثمارات املرتبطة بهابأن

 :مستويين هما املردود والنوعية 

  املردود الزراعي  :أوال

عدد أطنان الحبوب في : مثل) ة املنتجة من طرف وحدة انتاجية ، الكمييقصد باملردود الزراعي   

إلانتاج أحد املخاطر التي تعنى بها الزراعة كون خسارة الكميات فيه تؤدي إلى تقليص رقم ، ويعتبر (الهكتار

في جهاز تهوئة يكون أي منتج زراعي بمنأى عن هذا النوع من املخاطر، فقد يحدث عطل  ألاعمال، وعادة ال

مداجن الطيور مثال، فيؤدي في ظرف عدد من الساعات إلى إبادة املنتوج، أو أن تتعرض املواش ي إلى أزمة 

، كما يمكن للصقيع والبرد أن يتلف منتجات (الحمى القالعية ) صحية قد تؤدي إلى ذبح القطيع ككل 

، إذا ما أصابت املنتوج تؤثر رة أو متواضعة موسم بأكمله من الفواكه، فالخسارة في املنتوج مهما كانت كبي

 2 .مباشرة على الوضعية املالية للمستثمرة الزراعية

 النوعية: ثانيا

، حيث يرتبط سعر املنتوج بسعر السوق وفرق النوعية، يتميز كل منتوج زراعي بنوعية معيارية مرجعية  

يؤثر على املردود ومن ثم على رقم أعمال وكلما كانت النوعية أقل فإن املنتوج يباع بسعر أقل، مما 

 3.املزرعة

                                                           
1 Frank Hollinger, Financement des investissement agricoles à terme, Organisation des nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture ( FAO), Rome, 2012, p : 16. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد خيضر  ،"حالة الجزائر: راعيةتسيير املخاطر الز "طاهري فاطمة الزهراء،   2

 .18: ، ص0900-0909بسكرة، 

 . املرجع نفسه  3
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 لتنظيميةاملخاطر املؤسساتية وا: الفرع الثالث

يمكن للمخاطر املؤسساتية أن تنتج  من مختلف السياسات والقوانين التي تخص القطاع 

والتي ال الزراعي ككل، وهذا النوع من املخاطر يمكن أن يترجم في شكل قيود إنتاجية، صحية أو بي ية، 

و سبب تزايدها املستمر أصبح هذا النوع من املخاطر يشكل انشغاال  .يمكن للمزارعين توقع حدوثها مسبقا

أساسيا للمزارعين، فالتعديالت املتعددة للسياسات، وتطور املعايير البي ية والصحة في السنوات ألاخيرة 

فمثال فرض معايير بي ية جديدة يقلص عية، يؤدي إلى تغيرات كبيرة في مستويات وأحجام  املداخيل الزرا

، تؤثر مباشرة على دخل من عدد التقنيات إلانتاجية املستعملة، ويفرض اللجوء إلى غرامات مالية كبيرة

إلى مراجعة كبيرة للقوانين التي تخص  أدت ( 0992)ألازمة الغذائية في السنوات ألاخيرة كما أن  . املزارع

سالمة املنتجات الغذائية، هذه القواعد الجديدة أدت إلى إضافة تكاليف تتمثل في تكاليف الالتزام بمعايير 

 .إدارية، وتكاليف الغرامات املالية جديدة أو مختلفة، تكاليف 

اطر من نوع جديد، فاملخاطر وتطلعات املجتمع يساهم في بروز مخ إن تطور التشريعات والتنظيمات 

يرة ، قد يكون املزارع البي ية والصحية التي قد تتسبب بها العملية إلانتاجية تأخذ في يومنا هذا أهمية كب

وإذا كان مسؤوال عنها فهو ملزم بتحمل النتائج في ظل املراقبة املدنية  ضحية لها أو مسؤوال عنها،

 1.وإلاجراءات العقابية

 (متعلقة باملقترض، وقدرة املؤسسات املالية)  املخاطر املالية :املطلب الثاني

وتتغير للمخاطرة، وتتعاظم هذه املخاطر  تعتبر الصناعة املصرفية من أكثر الصناعات تعرضا 

  .من نشاط آلخر وحسب حجم التمويل أيضا طبيعتها من بنك آلخر  و

نوك الزراعية هي مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، ومن املخاطر املصرفية التي يمكن أن تتعرض لها الب

مخاطر الائتمان ، وعدم كفاية رأس املال وغيرها، وهي مخاطر متشابكة وليس من السهولة فصل بعضها 

زراعي، وقد تحدث نتيجة سوء تخصيص ويمكن لهذه املخاطر أن تواجه أي بنك تجاري أو  .عن بعض

دم توفر بيئة مالئمة للعمل، وضعف في برامج التدريب، وسوء ألاموال وقصور العمل وإدارة العمليات وع

 .عمليات الائتمان، والتقلبات في ألاسعار

 

 

                                                           
 .10: طاهري فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  1
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 "alea moral "  الخطر ألاخالقيعدم تماثل املعلومات و : الفرع ألاول 

ملواجهتها هو ظاهرة عدم تماثل املعلومات بين  الزراعية من بين املخاطر التي تسعى البنوك

أو غير كافية للجهة عن مزرعته، املقرض واملقترض، حيث يقدم املقترض على منح معلومات ناقصة 

 1.ربحية الاستثمار فيهااملقرضة مما ال يمكنها من تحديد جدوى 

يظهر  الخطر ألاخالقي عند انتهاج املقترض لسلوك ضار  وإضافة إلى ظاهرة التجميع غير املتوازن للمعلومات 

تالعب  الاختالس و : بالجهة املقرضة بعد عقد الاتفاق والحصول على ألاموال  في عدة صور من بينها

محلها، املقترض في تنفيذ البرامج لتحقيق ألاهداف التي يطمح البنك لتحقيقها بعدم استخدام ألاموال في 

 2 .طل في تسديد ألاموالالعمد إلى التما و أ

 خطر الضمانات: الفرع الثاني 

قد ال يتمكن البنك من الاستحواذ على الضمانات في حالة عدم التسديد ألن صاحب الضمانة    

يستند إلى قوة اجتماعية أو سياسية، وحتى في حالة الاستحواذ على الضمانة قد اليتمكن البنك من 

بنوك أن التسييلها نتيجة لعدم وجود مشترين إما خوفا من املدين أو تعاطفا معه، هذا إضافة إلى 

القضائية الطويلة، أو  إلاجراءاتلزراعية تتردد في كثير من ألاحوال للجوء إلى إجراءات تسييل الدين بسبب 

من  كما أن هناك الكثير من الضمانات غير املنقولة في كثير . خوفا على سمعتها لدى جمهور املقترضين

أراض ي لم يتم مسحها وتسجيلها بشكل  البلدان التي ال يوجد لكثير من ألاراض ي فيها سند ملكية، ألنها

 .رسمي

 على السداد والقدرة  :عدم القدرة على تقييم الجدارة الائتمانية : الفرع الثالث

خطر  ال يقل أهمية عن خطر الضمانات، واملؤسسة الناجحة في أسلوبها  يجب أن تعتمد   هو  

دراسات تقييم الجدارة الائتمانية وكذلك القدرة على السداد كخط دفاع أول لتحصيل ديونها، بتحديد 

دراسة ميزانية وحساب الدخل الزراعي لعدد سابق من أهلية املقترض للحصول على القرض من خالل 

؛ إن كان نحو ألافضل أو ألاسوأ، لكن الشائع عموما جاه الذي يسير فيه العمل املزرعيالسنوات ملعرفة الات

أن هذا النوع من املخاطر يحدث ألن البنوك ال تقوم بموازنة التدفق النقدي الذي يتحدد من خالله حجم 

                                                           
1 Frank Hollinger, op .cit, p : 21. 

2 Arnaud Bertheuil, "Les mécanismes de protection du revenue en agriculture : L’assurance revenu et les dispositifs 

d’épargne". Thése pour le Doctorat en droit, faculté de droit et des sciences sociales, université de Poitiers, décembre 

2008. P : 27. 
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سات معيارية يتم ألاخذ بها القرض وموعد صرفه وجدولة تسديده  في شكل دراسات فردية، بل تكون درا

 . في إقراض منطقة معينة أو محصول معين أو محصول معين أو هدف معين

الالزمة وذلك لعدة أسباب،   حالة إجراء مثل هذه الدراسات فمن النادر أن تعطى لها  ألاهمية وحتى في 

لدى ألاغلبية الساحقة  فهي دراسات تقريبية قد ال تعكس الوضع الصحيح واملؤكد للمقترض ألنه ال يتوفر 

محاسبية دقيقة، ولذلك تعتمد هذه الدراسات على املعلومات التي يتم   من طالبي القروض سجالت 

 .وعلى خبرة املحلل ومعرفته بأحوال املنطقة التي يعمل بها الحصول عليها من املقترض

ي دراسات البنك، فال وقد يكون سبب هذا الخطر إلاغفال شبه التام للوضع املعيش ي لطالب القرض ف

نفقات طالب القرض، ومداخيله من خارج املزرعة بعين الاعتبار، إذ تبدو العديد من املشاريع ذات تؤخذ 

 .تدفق نقدي موجب لكن أصحابها ال يسددون ديونهم ألن نفقات ألاسرة تستنفذ هذه التدفقات

  نواحي الاستثمار للمقترض، وتنويع املحفظة املاليةتنويع متعلقة ب مخاطر : الفرع الرابع

يشكل عدم تنوع املحفظة املالية للبنوك الزراعية في حاالت عديدة خطرا عليها في حالة حدوث 

كما أن  .خسائر تتأتى من عمليات إلاقراض، فال تستطيع أن تغطيها من أرباح القطاع الزراعي فقط

نوعا  ون يمارس يناملوجهة ملزارع إلاقراض للمزارعين الذين لديهم زراعات متعددة ليس مثل القروض

 1 .إقراضهم عاليةتكون مخاطر ال تكون لديهم فرص التسديد و محددا من العمل الزراعي ف

 بإدارة ألاصول والخصوممخاطر متعلقة : الفرع الخامس

قروض ألجال معينة مجبرة على إدارة املخاطر  باختالف تمنح زراعية  إن أي مؤسسة مالية 

إدارة  وتسمحالتي تحكم القروض املمنوحة و ديونها، (  مثل املبالغ، آلاجال ، التكاليف) الظروف املنشئة لها

باملتغيرات  التنبؤ ألاصول والخصوم املعتمدة على املخاطر إلدارة املصرف أن تأخذ بزمام املبادرة من خالل 

 من  الاحترازيةإلاجراءات  واتخاذ
ً
نميز بين ثالث أنواع من املخاطر تندرج هنا و .حدوثها انتظار الالزمة بدال

 : ضمنها هي

 مخاطر السيولة: أوال

تتمثل هذه املخاطر في عدم قدرة املصرف على سداد الالتزامات املالية عند استحقاقها، وعندما   

ألاجل يكون ذلك بداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر ال يستطيع املصرف الوفاء بالتزاماته قصيرة 

 .يمكن أن يؤدي إلى إفالسه

 مخاطر التغير في أسعار الفائدة: ثانيا

                                                           
1  Frank Hollinger, op.cit. p : 26. 
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تنشأ هذه املخاطر نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة والتي قد تؤدي إلى تحقيق خسائر في حالة عدم  

أي عدم تطابق تاريخ استحقاق ) سعار الفائدة اتساق آجال تسعير كل من الالتزامات وألاصول الحساسة أل 

، فمثال، لو تعاقد البنك مع أحد العمالء على (عمليات إلاقراض مع تاريخ استحقاق عمليات الاقتراض

أساس سعر فائدة معين وحدث ارتفاع في أسعار الفوائد السائدة في السوق، فإن البنك يكون قد دخل في 

 .ة الحال يقل عن العائد السائد في السوق استثمار ذو دخل منخفض، وهو بطبيع

 مخاطر تغيرات أسعار الصرف: ثالثا

هي املخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة التقلبات أو التغيرات العكسية املحتملة في أسعار صرف   

ذا كان البنك يحتفظ بموجودات من عملة معينة العمالت أو في مراكز العمالت التي يتم الاحتفاظ بها، فإ

يكمن في انخفاض سعر الصرف، وإذا كان العكس أي أن أكثر من املطلوبات من نفس العملة، فإن الخطر 

البنك يحتفظ بمطلوبات من عملة معينة أكثر من املوجودات فإن الخطر يكمن في ارتفاع أسعار الصرف 

 .لهذه العملة

 مخاطر مرتبطة بتدخل الدولة عن طريق سياسات إقراض غير مالئمة  : الفرع السادس

تتالءم ألاسواق املالية الريفية بصفة عامة مع برامج الحكومة وأعمالها، بحيث تقوم بوضع معايير 

تتقيد من خاللها عمليات إلاقراض، أو تل ى تماما، مما يشكك جديا في ثقافة الائتمان في املناطق الريفية، 

كما يمكن أن تنشأ مشاكل في املناطق . املقترض الحقيقية في احترام التزامات سداد القرض إرادةى علويؤثر 

لالستفادة من تدابير إلغاء الديون لقروض مستثمرات زراعية رئيسية بممارسة ضغط التي تقوم فيها 

سياسية مثل كما يمكن أن تحدث  إلاعفاءات من تسديد القروض بحجج . يستحيل تحصيل ضماناتها

 .الانتخابات، مما يسبب انخفاضا في توفير التمويل في املدى الطويل

دعومة من تكون م قروضأخطار التمويل نذكر أيضا سوء التصميم والصياغة لبرامج ومن بين مصادر  

، أو بعض الجهات املانحة، وهذا النوع من القروض يستخدم كأداة مالية لتشجيع إنتاج طرف الدولة 

معينة لصالح أنواع محددة من الاستثمار، كما قد تسمح بتحويالت مقنعة للمداخيل لفئات  منتجات

 .  مستهدفة نادرا ما تقوم بعمليات السداد

إن التشارك بين معايير سوء التصميم وسوء التنفيذ يؤدي في النهاية إلى ظهور مشكل عدم الصرامة  في 

 .قترضين فيؤثر على ثقافة الائتمان الزراعيتنفيذ الالتزامات، مما يحدث ارتباكا بين امل
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 صعوبات التأمين في املخاطر الزراعية  مزايا و :املطلب الثالث

وسيلة تهدف إلى تقليل الخسائر جراء تعرض القطاع الزراعي لعناصر التأمين الزراعي هو 

املخاطرة بتوزيع أعباء هذه الخسائر على مجموعة كبيرة من املزارعين املشاركين، وهو ال يقتصر على 

 1.املحاصيل الزراعية فقط، بل يشمل املواش ي، الخيل، الغابات، الاستزراع املائي و البيوت البالستيكية 

ة املؤمن عليه من يالتأمين من ألاساليب املعمول ملواجهة املخاطر بأنواعها املختلفة، ويهدف إلى حما ويعتبر 

وتنطوي فلسفة التأمين على تجمع عدد من املخاطر الصغيرة التي ال يمكن التنبؤ بها . الخسائر املحتملة

زاد عدد الحاالت املؤمنة مالت يمكن التنبؤ بالخسائر السنوية للمجموعة بأكملها إحصائيا، وكلما بحيث 

النتائج الحقيقة إلى التساوي مع النتائج املتوقعة، وتكون املخاطرة قليلة للتأمين كلما كان التنبؤ باحتمال 

ويقوم املؤمن عليه بدفع قسط معين للجهة املؤمنة ضد املخاطر التي يريد . حدوثها وتقدير تكلفتها ممكنا

عادة جزءا من خسائر املجموعة كلها باإلضافة إلى جزء آخر من  التأمين ضدها، ويغطي هذا القسط

 .نفقات إدارة الجهة املؤمنة

التأمين الزراعي يحظى باهتمام واسع في مختلف بلدان العالم، خاصة املتقدمة منها، ويأتي هذا الاهتمام 

اء طبيعة ألاخطار التي أن الزراعة نشاط يعنى بأهم احتياجات إلانسان واملتعلقة بحياته وبقائه، وإز كون 

حماية واسعة لهذا النشاط من  تتعرض لها العملية الزراعية وحجمها الكارثي في أحيان كثيرة، فإن توفير 

وفي حالة تبني برنامج تأمين زراعي مناسب قابل للتطبيق يعتبر أحد أساليب مواجهة املشكلة، هذه ألاخطار 

ائج الايجابية، كما إلاقليم فإن ذلك يؤدي إلى الكثير من النت يقبل به املزارعون وله فرص كبيرة للنجاح في

 .أنه تطبيقه السليم قد يواجه مجموعة من الصعوبات

 النتائج الايجابية لتأمين املخاطر الزراعي: الفرع ألاول 

  تخفيف الخسائر التي يتكبدها املزارع في املواسم الرديئة وهذا يساعد على استقرار دخل املزارع مما

كس ايجابيا على قطاع الزراعة وعلى الاقتصاد ككل، كما يعمل على تثبيت صغار املزارعين في قراهم ينع

 .ومزارعهم

  يسهل وصول صغار املزارعين للمؤسسات املقرضة ألنه يصلح كضمان لقروضهم كبديل عن

 .التقليدية التي ربما ال يملكونهاالضمانات 

  الاستثمار في الزراعة والتراكم الرأسمالي وولوج عدد أكبر من املزارعين واملستثمرين لهذا  تشجيع

 .القطاع

                                                           
1 Ramiro Lturrioz, Assurance agricole,  2009 La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. 

Banque Mondiale 2009   .    siteresources.worldbank.org/.../Resources/Issue12_French_AssuranceAgricole.pdf.          
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  تعزيز استدامة مؤسسات إلاقراض الزراعي عبر تقوية املقدرة التسديدية للمقترضين املؤمن على

 .مزروعاتهم وممتلكاتهم

  تساعد على زيادة وتحسين إلانتاجإعطاء ثقة أكبر للمزارعين بتبني أساليب تكنولوجية حديثة. 

  املساعدة في استبدال املعونات املتفرقة والعشوائية التي تجد الحكومات نفسها مدعوة ألدائها في

حاالت الطوارئ بنظام ينطوي على قدر أكبر من املؤسسية املنظمة مع توفر العدالة في تحمل ألاعباء 

 .والحصول على التعويضات

  من الحكومات لقطاع التأمين دعما مقبوال عامليا من خالل موافقة منظمة يعتبر الدعم املقدم

التجارة العاملية، مما يحسن من القدرة التنافسية للمنتج الزراعي املحلي في مواجهة املستورد من البلدان 

 .التي تقدم دعما كبيرا ملزارعيها من خالل التأمين

 على مستوى املزارع وسجالت زراعية على  يعمل على تكريس ظاهرة الاحتفاظ بسجالت مزرعية

مستوى الدولة وشركات التأمين، مما يشكل قاعدة بيانات دقيقة ومفيدة من أجل توسيع قاعدة املؤمنين 

 .وتحسين أو تطبيق أساليب متقدمة في التأمينواملحاصيل املؤمنة 

 التي يواجهها تطبيق التأمين الزراعي الصعوبات :الفرع الثاني

 1 : نجد بات التي يمكن أن يواجهها التطبيق السليم واملجدي لبرامج التامين الزراعيمن الصعو  

 الخطر ألاخالقي : أوال

هو من أهم املخاطر التي تواجه التأمين الزراعي بمختلف أنواعه، إذ يقوم املؤمن له بعدم تفادي   

املؤثرات املناخية، أو حماية حيواناته من املخاطر، أو عدم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لحماية محصوله من 

ألامراض، ألنه يرى أن التعويض أكثر إغراء له، كما قد يقوم أحيانا باملطالبة بتعويضات ال يستحقها 

ويغش في موقع أرضه أو في املحاصيل التي زرعها، أو أن يتأخر في التبليغ لخداع لجنة تقدير التعويضات 

 .وغيرها

العكس ي  الاختيار : ثانيا

  

يعني أن يدخل في التأمين أصحاب املخاطر العالية ويتحاشاه ذوو املخاطر القليلة، وهذا يعني 

 .حصول شركة التأمين على أقساط قليلة وتكبدها لتعويضات كبيرة ، مما يؤدي إلى افالس شرة التأمين

استعمال تعويضات التأمين لتسديد القروض الفاشلة وغير املسددة: ثالثا

  

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي 2013-2002دراسة حالة الجزائر خالل الفترة دور التأمين في دعم التنمية الزراعية، عامر أسامة،   1

التاسع حول استدامة ألامن الغذائي في الوطن العر ي في ضوء املتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي 

 .90: ، ص0904نوفمبر  04-00: الشلف، يومي
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دول النامية بصورة اكبر، عند ربط التأمين بمؤسسة إلاقراض، إذ يمكن لذوي لل ذلك  يحدث 

النفوذ وكبار السياسيين واملقترضين من الحصول على تعويضات قد ال يستحقونها نتيجة لنفوذهم 

وتأثيرهم على مؤسسة التأمين، ويستعملونها في تسديد قروضهم التي لم تسدد لسنوات عديدة من 

 .خيلهم ألاخرى مدا

انخفاض مستوى النضج الثقافي والاجتماعي والسياس ي وعدم توفر بيئة قانونية مناسبة لتطبيق : رابعا

برامج التأمين

  

نجاح أي برنامج تأمين يقتض ي توفر قدر كاف من النضج السياس ي والثقافي والقانوني من إن  

،وأهمها تسديد الالتزامات املطلوبة في انتظار أجل استيعاب وفهم مبادئ ومتطلبات نجاح وأهمية التأمين

والشعور بأن نجاح مؤسسة التأمين ال التعويضات ، وأن تتوفر لدى جميع املعنيين إلاحساس باملسؤولية 

 .يكون بمدى ما يحصلون عليه من تعويضات وإنما  هو رهن بمدى تعاونهم ودعمهم لها

واملناخإلاحصائية عن إلانتاجية ضعف املعلومات : خامسا

  

يتطلب نجاح أي برنامج للتأمين توفر سلسلة من إلاحصائيات عن املناخ و إلانتاجية للمحاصيل  

 املختلفة وقاعدة شاملة للبيانات عن كل ما يتعلق بالعملية إلانتاجية الزراعية، 

والتقنية وغياب التجربة التأمينيةضعف القدرات إلادارية  : سادسا

  

على العمل وفق مبادئ إلادارة الرشيدة نجاح التأمين مرهون بقدرة الجهات املسؤولة إن  

 .واملصداقية والعدل في التطبيق والتنفيذ

تحصيل أقساط التأمين: سابعا

  

أصعب وأخطر املشاكل التي تواجه شركات التأمين الزراعي، وخاصة عندما يكون التأمين هي من  

تحصيل ألاقساط يحتاج إلى متابعة مستمرة تنطوي على تكاليف إدارية عالية، إجباريا لجميع املزارعين، ف

انا وعزوفا عن دفع ألاقساط أحيانا أخرى ، مما يؤدي بوجود وقد تكون هناك مماطلة من البعض أحي

وقد تكون هناك بعض ألاساليب لتحصيل ألاقساط إذا كان املزارع مقترضا من بنك . شركة التأمين للخطر

محددة لتسليم املحصول قيمة ألاقساط إلى قرضه أو قد تكون هناك ترتيبات زراعي، إذ يمكن أن تضاف 

أما إذا لم تتوفر مثل هذه الوسائل . ذ يمكن أن يتم تحصيل ألاقساط من خاللهاإلى مؤسسات رسمية، إ

فإن تحصيل ألاقساط يعتبر من أكثر ألامور صعوبة في أي معادلة تأمينية وخاصة إذا كانت مؤسسة 

.التأمين حكومية وينظر اليها كما ينظر إلى القروض الزراعية بأنها مال عام يمكن إساءة استعماله

  

 

                                                           
  ياسيين قوتهم في الحصول على تعويضات ال يستحقونها ، فيؤثرون بتصرفهم هذا على الوضع املالي يستخدم ذوي النفوذ وكبار الس

ومن ألامثلة على ذلك انهيار مؤسسة التأمين الزراعي في املكسيك في التسعينات من القرن املاض ي نتيجة لهذا . لشركة التأمين وافالسها

 .السلوك
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 الالتزام بقواعد منظمة التجارة العامليةالتجارة الخارجية ومخاطر : ب الرابعاملطل

مما كي تستغل ميزاتها النسبية، يمكن أن تكون التجارة مصدرا للمنافع بإتاحتها الفرصة للبلدان ل

يمكنها من جني فوائد اقتصادية، وتحقيق املنافسة والتنوع الكبير في املنتجات، وفرصا أكثر لألسواق 

 .وأسعارا مستقرة

وبالرغم من الفوائد الاقتصادية املؤكدة للتبادل الدولي في مجال تجارة املنتجات الزراعية دوليا، الا أن 

 1:هناك مجموعة من التكاليف والفوائد التي البد من تحديها ومعرفتها نوردها في آلاتي

االت محددة حيث تكون ألاهداف في ح إال البد أن تكون عوائد التبادل التجاري أعلى من تكاليفه،   .0

 .املرجوة سياسية بحتة

إن املزارعين أحيانا يتحملون تكاليف أعلى من الالزم إذا كانت السياسات الحكومية ضد تصدير أي   .0

منتجات زراعية للبلدان ألاخرى ويكون هذا التحمل من خالل إجبار املزارعين على بيع منتجاتهم 

 .تصادية أو اجتماعية في أوقات وظروف محددة املعالمبأسعار منخفضة إلنتاج سياسات اق

قد يتحمل املستهلكون تكاليف أعلى عند شرائهم بعض املنتجات الزراعية نتيجة اتباع الحكومات   .0

. لسياسات مؤداها تشجيع تصدير مواد زراعية هدفها الحصول على أسعار أعلى وعمالت أجنبية

اج الزراعي لبلد ما قبل تقرير العمل بهذه السياسة لذلك البد من تحليل تكاليف وعوائد إلانت

 .الحكومية أو تلك

تؤثر التجارة الخارجية عموما وتجارة املنتجات الزراعية الدولية خاصة على نمط توزيع الدخل داخل   .4

البلد، وغالبا ما يطرح التساؤل حول إمكانية توزيع عائدات التجارة بصورة عادلة، وما إذا كان جميع 

 . املتعاملين سيكسب أو على ألاقل لن يخسر أحد

أي أصحاب ) املقاولون واملستثمرون ومالكو املوارد الطبيعية ومن البديهي أن يكون العمال و 

، املنخرطون في صناعة املنتجات املوجهة للتصدير، في وضع يؤهلهم للكسب من تزايد (العوامل املنتجة

وعلى العكس من ذلك يعتبر أصحاب . التبادل التجاري، إذ أن نشاطاتهم تتطور بتوسع صناعة الصادرات

، في وضع يكونون -وجب عليها منافسة املنتجات املستوردة-في صناعة منتجات محلية العوامل املنخرطة 

ويعتمد نمط توزيع املكاسب والخسائر الناشئة من التجارة . فيه عرضة للخسارة جراء التوسع في التجارة

كثفة في غير أن العوامل التي توظف بصورة م. بين أصحاب عاصر إلانتاج على ألاوضاع في ألاسواق املعنية

على وجه العموم -، تكون صناعة ما، مثل العمالة في  صناعة املنسوجات أو ألارض في  الزراعة الانتشارية

                                                           
 .006-001: ، ص ص0991وائل للنشر ، عمان، ألاردن، ، دار التسويق الزراعيمحمد عبيدات،   1

  هي الزراعة التي تعتمد على توسيع املساحة املزروعة :  الزراعة الانتشارية 
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وبنفس القدر يكون أصحاب . معرضة ألن تكسب أو تخسر أكثر من تلك التي ال تستخدم بصورة مكثفة –

مثل تقليم ألاشجار في )  ابتة نسبياالعوامل إلانتاجية التي تختص إلى حد ما، بصناعة معينة، وبالتالي ث

، أو أصحاب ألاراض ي التي تالئم نوعا من املحاصيل، فهم معرضون للكسب أو الخسارة أكثر من (الزراعة

 .من أصحاب العوامل ألاكثر قابلية للحركة

أو )هلكين ، فإن املست(أو بديال قريبا منها) وعليه إذا لم تكن هناك صناعات محلية تنتج البضائع املستوردة 

وعموما فإن  . سيستفيدون من التجارة، دون أن يكون هناك خاسر( املنتجين الذين يستخدمونها كمدخالت

للصناعات التي تتداول منتجاتها تجاريا بين منتجات بديلة  تأثيرات سالبة أقل على الصناعات املحلية 

ها الصناعات القائمة على التخصص الخاضعة ملنافسة املنتج املستورد، عكس تلك التأثيرات التي تسبب

 .والتي يمكن أن تؤدي لتحطيم الصناعة الخاضعة ملنافسة املستورد كليا

ونظرا للمحدودية النسبية لحركية عوامل إلانتاج وتفاضل املنتجات في القطاع الزراعي، مقارنة مع 

هناك صعوبة  أنلك تأثيرات التجارة، ذ مالصناعات ألاخرى، فإن هذا القطاع مكشوف بشكل خاص أما

في إبدال استخدام ألارض الزراعية وتحويلها إلى استخدام املدن أو لغرض خدمي كرد فعل على منافسة 

الواردات، او أن تجد العمالة الزراعية توظيفا من نوع آخر إذ أن ذلك يتطلب في العادة إعادة تأهيلها، 

استطاع املزارعون تغيير املحاصيل التي يزرعونها  وحتى لو . وقد يعني في أحيان كثيرة الهجرة إلى مكان آخر

تجاوبا مع املنافسة الدولية، يمكن أن تدخل عوامل أخرى مثل الطقس والتربة واملهارة الفنية وغيرها من 

أخرى من كذلك يتطلب الانتقال من الزراعة أو تربية الحيوان إلى أنواع . العوامل التي تعرض للخطر

عالية ووقتا ،وهو ما جعل الحكومات تميل تقليديا إلى حماية املزارعين من   فألانشطة الزراعية تكالي

 .تأثيرات املنافسة الدولية
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 : خالصة الفصل ألاول 

 :استنتاج ما يلي  تممن خالل محتويات هذا الفصل 

  إلاقراض الزراعي مهم وضروري في كل ألاعمال املزرعية التي تعمل على أساس تجاري، فهو مصدر 

فريد في كونه يمنح الفرصة الستعمال مدخالت إنتاج إضافية وبنود رأسمالية في الوقت الحاضر، أما  

التقدم بطلب القروض وإعطاء ضمانات كافية مقابل ذلك، دون أن يتحقق تطور في دخل املزرعة يعني 

 .تآكل رأس املال مستقبال وبالتالي فشل املشروع الزراعي

 حقق النتائج عملية ال يمكن أن ت القروض خصائص تجعل من منحتتميز ألاوساط الريفية ب

وضع سياسة واضحة لإلقراض تتفق وطبيعة الريف واملجتمع والدولة، وتتسم باملرونة دون املرجوة منها ،

مع مراعاة التأكد من أن ما يمنح من القروض سيؤدي حتما إلى تحقيق النتائج التي تهدف إليها سياسة 

 .إلى تحقيقها إلاقراض، وتسعى 

 إن  القروض هي أداة ذات حدين، فإن استخدمت بصورة صحيحة وسليمة في العمليات إلانتاجية 

أدت إلى حل الكثير من املشاكل الزراعية والعكس صحيح، وهو ما يستدعي أن تقوم املؤسسات إلارشادية 

 .بدور فعال في إرشاد املستفيدين من القرض بكيفية استعماله جيدا

 تقوم الدول بعمليات الدعم املوجه للقطاع الزراعي بغية تطوير هذا و أحد أنواع التمويل ،و الدعم ه

القطاع، وتمكين املستهلكين من الحصول على املنتجات الزراعية بأسعار معقولة، ويكون ذلك في أغلب 

نهائية، أي دعم يتمثل في دعم أسعار املنتجات ال ألاول : الحاالت باالعتماد على نوعين من أشكال الدعم

 .ألاسعار عند دعم الاستهالك، والثاني دعم أسعار مدخالت إلانتاج أي دعم إلانتاج

 إن سلسلة القيمة وبصفتها أداة تحليلية، يمكنها أن تعطي نظرة دقيقة ألداء العناصر املكونة لها 

درة التنافسية للمنتجات واملساعدة على تحديد مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في تعزيز الق

كما يمكن استخدام خرائط السالسل لفهم مشاكل اقتصادية معينة تحول دون . الزراعية أو في تقليلها

تحقيق التنمية الزراعية املستدام، مثل سوء مكافأة عاملين معينين أو ما يظهر من عدم املساواة في توزيع 

 .السلسلةألارباح والفوائد على مختلف الجهات الفاعلة في 

  من الضروري عند صياغة استراتيجية للتمويل الزراعي النظر لجميع مراحل سلسلة القيمة

وتقييمها حتى يتسنى معرفة الحلقة ألاضعف فيها، ألنه كلما ازدادت قوة الحلقات أصبح تدفق املنتجات 

 .والخدمات ضمن السلسلة أكثر أمانا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاينالفصل ال 

تحرير جتارة ل ادلولية   ادلمع الزراعي والضوابط
 املنتجات الزراعية 
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 :مقدمة الفصل الثاني

بحيددلالدد ااتلتجل يددخاعتبددكطراف دد ت افلضاددل القددكانددلزالعة تاددخاصددل ي اعددب اودد البل دد ا دد   اتم 

الدددلاتلتجدددل را  اا دددكااقدددكاا- GATT - تلتب يافدددل اتركا  يدددخاضتلتجدددل رالشددداعضلااددد تبقااصافدددلشاتلبدددل ا شدددلز

فحتدددلا لددياترادددازانلعدددخاتلة تادددخاصتثددداالبددكطاعددد اا دددت  ل ت اعددد ا  تادددكا. 4991  لددخارض اددد تعاوددد اادددل ا

يسدتتكع زاهدذ ااصاكنه اع ت طه اتملليخاع ا لديااتركل ،ضنلزاراثل اتركل اخلعخاعنه افاثل اتلذي 

تلد ت طت اص تفقدلاعداا يل دلاه اتمحعيدخالعدكا ااا ت  ل ت ام حا العدل اتلادلط ت اضلافد يا يد طا ايدخاالدل

حللددددددخاف  ددددددالاودددددد اف دددددد تشاتللذتايددددددخاتلبلميددددددخ،اض دددددد اتراللددددددخاتلتدددددد ا ددددددبخا بددددددكا لددددددياعاددددددلارط ا  ددددددلااتلة تعدددددد 

،ابونتا دل إستي فقكاحكطا االزا. تمافلضال اتلتجل يخاعتبكطراف  ت ا،بك تابج لخارض ا تع،  لاعبلركتهل

، ددكضأارااددلأاي عددخا  ددلاخافددواحدد ت ةاتلدد ت طت اضتراددكاعدد ا4991 ااددل اتلددذعار عقددخاعدد اخاللدد اترك لددخاودد

ضصاتدوااد ا ط تتاصعدياتلافألادخافخادررا. إلاالعل اتلت اصؤث اصأثارتاعبلش تارضااادراعبلشد االدلاتلتجدل رااتلة تايدخ

 طخددددلأاعجا اددددخاعت  اددددخاعدددد اصددددكتباراتلددددكا اتمحعيددددخاودددد اتلادددد  ر،اضلكدددد اعال بددددخا بددددواتلبعددددكتزاودددد اصقددددكي ا

العدددخارط ا  دددلاصدددأخارااصافدددلشاتر دددل ابللة تادددخاتلددددذعاصددد اتلت عدددةا ليددد اوددد ا هليدددخاتم دددل اوددد ا  لددددخااص دددل   

يسدددداحابل ددددتتكت اعسددددت يل ا باددددرراعدددد اإلاالعددددل اتمحعيددددخااعددددل تأرض ادددد تعاتم تهيددددخ،ضلك احتددددلاهددددذتااصافددددلشا

 .ضتلتاكي يخ

ط را  ددلا  دد ت اعافلضاددل اعدد ار ددةاصثددا اريثددلاتصافددلشا  لددخارض ادد تعا شددأزاتلة تاددخاتلاملتعددلابابددلضطراتمبددل ض

ضعتيجدخالدذلياربقدخاالدلا،ايخاضو اتلدكا اتلدذعايشد  اتلتجل رصحقيقاعةيكاع اتلتتافيثل او اترااليخاتلة ت

 .ترك   اتلت ااقبتهل تاخا اك زاعح  عاع اعك عل اتلة 

شاعت ددد  اضاا.ر ددد ت اتلاددد تفاضتلتافدددلضياحددد أاطاددد اتم تجدددل اتلة تايدددخهدددذتاتلافادددةا،اا سدددتب ياعددد اخدددالأ

رحكددل ااصافدلشا شدأزاتلة تاددخاتمك  دخاااددا اافحدكت اتلتدد ا دلط ا  ددلااصافدلشا شدأزاتلة تاددخ،ال بدازااألهد 

 ت اتلتد ااقبدخا  لدخا  تعازاتم ظاخاتلبلميخالعتجل راضص   اتلث تبقاتلت اصحك اتلدكا اتلة تعد اود اتمدؤصا

ضعبدازاابدازاتلدكضأاتمتافلضادختلاد تفاض  تركدكأا بلاتبدل  اتل ق دخاتراسل دخاتلتد انلعدخاعحد   ا4991رض اد تعا

 .ع  فاتلكضأاتل لعيخارعل اتلكضأاتمتقكعخا
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 املبحث ألاول 

 املنتجات الزراعيةوالصراع حول دعم  أطراف التفاوض

 

صدد   ا ايدددااتلددكضأاتلتددد الضدددلاتهتاددل ابللة تادددخاضتمدددةت ااز،ارهايددخاخلعدددخالعدددكا اتلة تعدد ا ددد ت البعدددقا  

تم تجل اتلة تايخا،ارضاباكتخيةاتمةت ااز،اضصتافلض اط  خاهذتااهتادل اعد اطضلدخاألخد  افع ابكا ار بل ا

 .عتيجخاأل بلباعتتعافخارهاضلاض زاتلق لفاتلة تع اطتخةات تالطانةاطضلخ

لسدددي  اتلبعدددكتزاتلاددد لايخاالدددلاتلتجدددل راوددد اتم تجدددل اتلة تايدددخ،احيدددلا اي ت ددد ا  دددلاتلبعدددكتزاا،باددد  راالعدددخ

رعددلاتلبعددكتزاتلتسددبخافخدد  ا. زاتلبعددكتزاتلبشدد رافض ددلاتماددك رالعسددعااتلة تايددخ،ا  اتل رت يددةتل لعيددخ،اعدد ابددا

ضبد اف اتلقدك افدكزاندةاتلبعدكتزاتل ااسديخاتمسدت  طرا. فه ابعكتزاع لايخاص ت  ا تخاعنهلا  لااصحلطافض بخ

 .لعسعااتلة تايخا  اريثلابعكتزاع لايخ

جددل راودد اتم تجددل اتلة تايددخاصددت ابددازابعددكتزاعدد لايخ،احيددلايددت ا ددة اصببددلالددذليايبددكضاضت ددالارزاعبظدد اتلت

  ااسا اعنهلاطتخةااصحلطافض ضبخاض ليابح ت  اخا اتلتجل راتلة تايخاتلبلميخ،ا

ضص  ددداارهايدددخاتلق دددلفاتلة تعددد اوددد اتلدددكضأاتلاددد لايخا  دددلاتلدددكا اتلكبادددراتلدددذعايحظددد ابددد اهدددذتاتلق دددلفا،اض  دددلا

لبدد طالك  هددلالسددت ا ا  لاددلاا يثددلاعدد اتل بقددخاتلبلععددخ،اضبللتددل  افلصتددل اا لعد ا لدديافددكزارهايددخاتلة تاددخ

رعا دد ت ا شددأ هلاعدد ا بددةاتلسيل دديازا ددكايددؤطعا  ددلاتمسددلساةهددذ اتل بقددخاتل ت ددبخاعدد اتليددكاتلبلععددخ،الددذليا

ح عدددخاتلبكيدددكاعددد اتلدددكضأاالدددلاحاليدددخاتلق دددلفاتلة تعددد اعددد اخدددالأاعجا ادددخاعددد اتل دددرتع اتمحعيدددخالتقدددكي ا

 . لفاتلة تع اتلكا العق

ضعدد اتل ت دد ارزااددك ا  اددلأاتركدد   اتلسددلبقخارك لددخارض ادد تعار هددلالدد السددت اا حدد ت ارعاصقددك اودد اعجددلأا

صح يدد اصجددل راتم تجددل اتلة تايددخ،احيددلارعدد اضمددكرا دد خانلععددخالدد ايددت اصحقيددقاصح يدد اتلتجددل را  اودد اتم تجددل ا

  دددلفاتلة تاددددخاضنضددد  ارث ددددل اتمافلضاددددل اشدددد فاودددد اتلتافدددلضيا شددددأزاا4991  ارعددد اودددد اادددل ا. تلاددد لايخافقددددق

ر ببخاع ت فا ااسيخالشاةاتل  يل اتمتحكرافع يكيخ،ااصحدلطافض ضبدخ،اعجا ادخا ارعدة،اضع  دفاتلدكضأا

 . ا ك كي لفيخاضتليلبلز

 والحماية املركزة السياسة الزراعية ألاوروبية املشتركة : املطلب ألاول 

تم  فافض ضبخاطتاالاف ثدراحسل ديخااد ااادر ،احيدلاض دك ا بدوااختالفدل اود اض ضدل ااتات ر  

فاف  سلاتصتذ اع  افلاعتشكطتاو اعجلأاطا اع تجلاهلاتلة تايخاضاك ا. تل ظ او اعسارراتمجا اخافض ضبيخ

كاعدد اتلت دددل   ا لللئهددل،ان  هددلاص ت ددد ااددل  لاطتخعيددخاعددد ا بددةاتمددةت اازاتلدددذي اي ددللب زا بددك اصقدددكي اتمةيدد

فيالايتبعقابكا اتلالط ت اع اتراب ب،اضيؤيكاف  سلاو اع  افضلاندةاعد ات دبلعيلاضبككيكدلاضتي ل دكت،اود اتعد ا
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يجددد اتصتدددل ا  ددد ت ت اعالثعدددخاوددد اع ت ضدددخاتلادددلط ت افع يكيدددخا،ابا ادددلاعجدددكاندددةاعددد اب ي لعيدددلاضرملعيدددلالسددد لا

 . 1لة تاخراةاي  ا ا ايااف  ت اا ا  يقاتلتافلضيا شأزا  لفات

 السياسة الزراعية ألاوروبية املشتركة : الفرع ألاول 

نض  اتلسيل خاتلة تايخاتمشار خانلزا شكةاب خ ا سب اعبل اخاصقعيكيخالتليادراتلسيل دل اا ز 

 د خ،ات اص  داافكد راصأ اسدضلااخاسد ز تلة تايخاتلبلعخاود ااصحدلطافض ضبدخاحيدلار هدلا شدأ اع دذار ثدراعد ا

ت دددلاتر اسدددي يل اعددد اتلقددد زاتمل دددا اوددد اتلافادددرراتلتددد اصعدددخاتراددد باتلبلميدددخاتل لعيدددخ،احيدددلاندددلزاع اددد فافعددد ا

تللددذت خاعدد ارهدد اتم تادديااودد اصعددياتلافاددرراألزاترادد بارراقددخاتلثدد  ابلمجتابددل افض ضبيددخالسدد  ت اضشددعخا

 اتمدؤزاتللذتايدخ،اضود اصعدياتلافادررانلعدخاعقدك رارض ضبدلاالدلاتلق لفاتلة تع اعالارط ا  لااك اادالزا عدكتطت

تعتددلتاحل يلاهددلاتللذتايددخاعدد ارهدد ارضل يلاهددلالددذليااكسددخاتلسيل ددل اتلة تايددخاتلبلعددخاودد ابددكتيلاهلاترال ددخا

 2:ثال اتصجلهل اا ضفقا لتحقيقاض يلطرااعتلتاتللذت خافتح  خابذلي

 .ش راعااص  املار ةااللاصكخال اتلس ش تاتالطاطا اتلكخةا شكةاعاملتيكااللاطفبل اعبل .4

تعافتددلااتلة تاددخافض ضبيددخاالددلاتم لفسددخاتر ل  يددخار ثددراعدد اتمل ددا االددلاتلدد ا اعدد ارزا بددوارشددكلأا .2

 .ترااليخالببواتم تجل ابقيخاع صافبخاع الاعلا

طاددددد اتمة ادددددخافض ضبيدددددخان عددددد ار ثدددددراتاتادددددلطتاالدددددلاتلت تفدددددقاعدددددااتل عددددد اا تادددددلع اترادددددكيلاتمتبعدددددقا .3

 .ضفع اتللذت خاضتمتلض اتلبيئيخ     ايخابلل

ضصتا ددةاتلسيل ددخاتلة تايددخاتمشددار خاودد ا اعددخاعدد اإلا دد ت ت اصتثددانهلال تاحضددلاعق  تاهددلاضص ظيالاهددل،ا 

فددك لا لعدد ارشددكلأاتلددكا اتمتتعافددخالصعتددلتاضتلتاددكي اضإلا دد ت ت اتراالايددخالعسدد شافض ضبيددخاعدد اتلدد ت طت ا

ذ اتلسيل دخا لاافدخاعد اإلا د ت ت اا تالايدخاضتلضيكعيدخاتلضلطفدخا  دلاااد عخاتلة تايخاتم لفسخ،اصثا خاه

 .تلق لفاتلة تع ا

ا4951نض اهذتاتل اقاع اتلسيل ل اتلة تايخاو ااصحلطافض ضبخا بكارزاتصافقخا خاطضأاو ا ضعدلا د خاا

تلسدببي ل اثدال اطضأاا،اتعث ا ليهلاو اع عااللا  شل ا  شارض ضبيخاعشار خاصتبلضزافيالابينهلات تالطيلا

 .رخ  اضو ااقكاتل العا ل ارعبحااكطهلاتث ت ااش راطضلخ

ض بةابكتيخاص بيقاتلسيل دخاتلة تايدخاتمشدار خاالدلاعسدت  اف  دل افض ضبيدخاتم  بدخاالدلاتصافل يدخا ضعدلا،ا

تلبلععدخاود اع اتلق راا% 22ععي زا ساخا،اضيا ةاهذتاتلبكطاعح اا45 ك ااكطاتلبلععازابللة تاخافيهلاب ح ا

                                                                    
،اطت ايح اعا الع بلاخاضتل ش ،اتلقله ر،االاقتصاد العربيالجات ومنظمة التجارة العاملية أهم التحديات في مواجهة عبيةاحشلط،اا1

 .429: ،ا 3،اط4999
2  Colete alsaraz. L’europe, la politique agricole commune et le monde.les notes d’analyse du CIHEAM N°65. Avril 2012. 

P : 02. 
ابتق ي اا ايس ل اتي لليل،اه ل كت،ا: اللاض  ت اخل  يخاتلكضأاتلستخافععيخاو ااصحلطاض  "  بلك"ت ارااعل اتلل بيخا، ارملعيل ف  سل،

 .بككيكل،اب  ساب  غ،اضص ابذلياع حاعبلععخاخلعخالعة تاخ
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ععيدد زاعة ادخاعبظاضددلا ت اعسددلحل اا5.1 اددلا دك ااددكطاتمددةت فاتلتد اصثدداضلاصعددياف  دل اب حدد ا. صعدياتلددكضأ 

 .علارراعتبلاكرا ل تفيل،اضحسبخاتمكتخيةاتلة تايخاب ح اعافاع يالاهلاو اتلق لال افخ   

 أهداف السياسة الزراعية املشتركة : الفرع الثاني

1:ع اتصافل يخا ضعلاخاسخارهكت ار ل يخالعسيل خاتلة تايخاتمشار خا  ا39حكط اتملطرا     

 . يلطراإلاعتلتاتلة تع ابتشكيااتلتقك اتلتقن اضا تتكت افع ةالب لع اإلاعتلتاض  يالاتلباللخ .4

 .االزاعست  اعقب أاع اتمباشخالعبلععازاو اتلق لفاتلة تع ابةيلطراطخةاتلاف ط .2

 .االزات تق ت اتلس ش  .3

 .ت تا ت ا عكتطت انلفيخاع اتللذت ااالز .1

 .االزاضع أا عكتطت اتللذت ا  لاتمستهعيابأ بل اعبق لخ .5

ضاددااف ددلساء شددل اتلسيل ددل اتلة تايددخاتلبلعددخاحيددلاا4959اددل اااSTRESSA ستتتريزا ضودد اعددؤصا ا 

بلاعيدخا د افطترار كاتل   ت ارهايدخاا دتق ت اا تادلع العادةت اازاضصد اا د ت ا شدكةا ادلع ابدأزاتمة ادخاتل

 2:لتحقيقاهذتاا تق ت اضص اص ري اتمبلععخاتر لعخالع شلطاتلة تع ابلأل بلباتلتلليخ

 .ي ت اتمةت فاتلسعااف ل يخارايلرافف تط .ر 

 .يسله اتمةت فاو اا تق ت اا تالع اع اخالأاااع اتمتب اضب ل اتمجتاااتل يافخا .ب 

 .رث ل ااعتلتايتب ياتمةت فالتقع اتلظ ض اتم لخيخ .ت 

 .تلت ايج االلاتمجتااارزايتجلض هلاإلا عيايختلاف ت شا .ط 

 تلسيل ل اتلة تايخاتلبلعخاا عالحل ص   ا .ه 

لب طاترال خا  لاإلاعالااتلة تع ا  لاتلتحكيل اترككيدكراتلتد اعتجدخااد اتعافتدلااتلسد شافض ضبيدخا

تم ت  ازافض ضبيازا  لاحاليخاتلباألاخاض ذليا  لالعتجل راتلكضليخاضبسب اتلتلارت اتم لخيخاريثل،اضص عبل ا

 .ع ايخافاذيخ

ت ارحدددخاثدددال اع تحدددةالتحقيدددقاتلسيل دددخاتلة تايدددخاتمشدددار خ،افافدددخاتم حعدددخافض دددلاعنهدددلاصددد اضادددااتلسيل دددل ا

ضصددد اوددد اتم حعدددخاتل لعيدددخاص بيدددقاتلسيل دددل اتلتددد اندددلزاصب يهدددلا.  ددد  ت ا23تلة تايدددخاضاصافدددلشااعيهدددلاوددد ااثددد زا

،اضرعددددلاتم حعدددخاتل لل ددددخافهددد اتلت بيددددقاتلكلعدددةالعسيل ددددخاودددد ا4919 دددد  ت احتدددلااددددل اا29يلاودددد ااثددد زاصدددك يج

ضيبكاتلتك تاتلةعن اع اره اعاملت اص افيذاتلسيل خاتلة تايدخاتمشدار خا.  4912  شاع حكراتبتكت اع اال ا

سدعااتلة تايدخاحيلات ت لفاراثل اتلس شاصحقيقااره ارهكت اتلسيل خاتلسدب يخ،اضهد اتلسدب اتم حدكالع

 . ،ا بةاالعازاع اتم اكاتمحكط4911طتخةاتمجا اخ،اض لياو ا  خا

 : ع اخالأات ارتحل اتماف ايخاتلة تايخافض ضبيخارزاصجكاحالامشلنةا ااسخا  هذ ااعالحل اهكفخا

                                                                    
1 La Politique  Agricole Commune. La PAC : Une déjà longue histoire. Les dossier de la PAC. Novembre 1997. 

،اتم  ةاتل  ن العسيل ل اا49،اعذ  را يل ل ا   املحة عن السياسات الزراعية العامة في الاتحاد ألاوروبيعحاكاال اعحاك،اا2

 .2221تلة تايخ،اع ظاخاتلة تاخاضفاذيخاتلبلميخ،   يل،ا

 



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
59 

 احيددلانددلزاتمةت ادد زاي تجدد زار ثددراعدد ا ل ددخاتلسدد شاالددلاتلتادد يفاعاددلالصعتددلتتلافدد تاواتلكباددررا،

 .ت لااك اض  طا   ت العتا يفارط 

 تعتافدددلياعادددد اتلددددكخةاودددد اتلق ددددلفاتلة تعدددد اعقل عددددخاعددددااتلق لاددددل اا تاددددلطيخافخدددد  ،ابددددلم ت تراعدددداا

 . يلطرااعافلشااللاتلة تاخا شكةا بار

 تللددذت اباددلايت تفددقاعددااعت عبددل اف دد تشاتلبلميددخاضتلقددك راالددلااءعتددلتاددك ا افددل راتمددةت فافض ضبيددخا

 .الايت ع ا يل ل اصكخةالعكضلخاصك زار ثراع ضعختم لفسخ،اع

 اوددد اتم دددل قاتل يافيدددخا،اض لدددياعدددلاإلاعتدددلتتلتدددكه  اتل يافدددخاضعقدددلاحاليدددخاتلباألادددخاعادددلايقعدددةاتلقدددك راعددد ا

 .يخا يافيخيست   اصكخةاتلكضلخا سيل ل اص ا

 ضبيخ،الك اهيكعيخاهكفخات لاصحكيلاتلة تاخافض ا عالحل حك اتلتلياراا كعلاص ا طخلأاا4912ضو اال ا

عشددكعخافددلاوااعتددلتات ددتا  احيددلالدد ايكدد اه ددلكاصدد ت زابددازاتلبدد ياضتل عدد االددلاتم تجددل اتللذتايددخا،ا

 :و اتل العا ل اضصجعخاو اتل قلطاآلاصيخقاض  تيجخالذليانض  ار عخاتل ا  تاتم صب

 لعيددددخات ددددتا ت افدددد تاوااعتددددلت،ابددددةاضصةتيددددكهلاعقلبددددةاص ددددل لاحددددلطاودددد اتل عدددد ا سددددب ار عددددخااتلدددد افقاتل 

،اعاددددلارط ا  ددددلاصدددد ت  اتمتددددةضزا شددددكةا دددد  ات ددددتكعلاتل ددددافاتلبلميددددخاألزا4919ضتلكسددددلطاتلبددددلل  ا دددد خا

 .صكت اا ا بلأاتلةبكراضتلكا  اضبحارت اتر ا   

 ع اعاملتعيخااصحلطاا%12اللاتلكا اتلة تع احيلاتعافقااعي ااإلاعافلشصةتيكا. 

  صأثارهددددلاتلسددددعل االدددددلاتلباألاددددخا  دددددتتكتعضلاتمافدددد طالعابيدددددكت االبدددد ياتلة تاددددخافض ضبيدددددخالع قددددكاا سدددددب

 .ضف اكر

 تلتشدد هل اتلتجل يددخاتلتدد ارحددكثتهلاتم تجددل اتلة تايددخافض ضبيددخا سددب اصثدداازار ددبل هلالعددكا اتما دد اا

عددددد ا ددددد  اتلكضلدددددخاعادددددلارحدددددك اعةتادددددل اصجل يدددددخابدددددازاتلقددددد  اا تادددددلطيخاتمسدددددي  راالدددددلات ددددد تشاتم تجدددددل ا

 .تلة تايخ

ت ارحددخاتماف ادديخاتلة تايددخافض ضبيددخا عددالحلا  ه يددل،اض  تيجددخالال اددرتااتمقددك اصدد اا4993ودد ااددل ا 

ض ددددد اعجا اددددخاعددددد اآلا ت احدددد أاتلسيل دددددل اا4995اددددل ااالورقتتتتتة ال ضتتتتترا  شدددد ااثددددد االحليتتتتب كوتتتتتتاصأ ددددا ا

زاتلبددد ياتمشدددكعخاتمسدددتا راوددد افددد تاوااعتدددلتاعددد اخدددالأاتلبادددةاالدددلاصددد ت  اء هدددل تلة تايدددخاتلبلعدددخااهدددك ا

ضتل عدددد اادددد ا  يددددقااددددبقاآلاليددددل اتر لعددددخابللسيل ددددل اتلة تايددددخاطضزاترال ددددخالعددددكا ،اضصحعيددددةاتراعدددد أا

 .تلبكيعخامستقبةاتلسيل ل اتلة تايخابلاتبل اتلة تاخااريثلاع  طتاخلعلاعضالالعا لاخا

ر ثدددرازااهتادددل الاتمدددةت اا  دددلاتلتأ يدددكاالدددلاتلدددكض اتركددد ه عالعة تادددخاوددد اعددديلعخاتلباألادددخاضرعددد االدددا ادددلفخهدددذتا

  .بذلي

صتثدددا اص  يدددد ااإلاعدددالحل ض  تيجدددخالع   دددخاتر ثددد ت اضتفدددقاتمجعددد اتلة تعددد افض ضبدددخاالدددلاعجا ادددخاعددد ا

الدلاتلسيل ددل اتلة تايدخا جددة اعد اتماملتعيددخاا عافل ضدلتلة تعد افض ضبددخاتلدذعاخافددواتل سدبخاتماكدد ااإلاعافدلش

 .تلبلعخالالصحلطافض ضبخ
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اإلاعدالحل ،اصبنلااصحلطافض ضبخا عسعخاعد ا4992ال ااشاري  ماكصحخا ش ت اتماف ياتلة تع ا 

 احلضلدخالتتافديواف دبل اتلة تايدخاض بعضدلار ثدراص لفسديخاود اف د تشاتلكتخعيدخاضتلبلميدخ،ا ادلاهيدأ اهددذ ا

خاتلة تاخاو ا  لخافض ا تعاع اخالأاتلباةااللاصحقيدقاعجا ادخاعد العباةاع ار ةاتصافل ياإلاعالحل 

 1:فهكت ا  

 .االزاص لفسيخاتلة تاخافض ضبيخااللاتلسلحخاتلكضليخ،اع اخالأاا ارتباع اف بل اتلبلميخ .4

ت دددددار لفار سدددددلطاعددددد اتلسددددد شافض ضبيدددددخاخلعدددددخاوددددد اعجدددددلأافادددددال اتراي تعيدددددخاتم تجدددددخاتع ال دددددلاعددددد ا .2

 .ض ضبيختراب باف 

اللاتلسيل خاتلة تايخاتمشار خاضتلتقعيةاع اتلاف ت شاو اص  يااتلكا اتلة تع ابازااإلاعافلشتلتحك او ا .3

 .تلبعكتز

 .ص  ي اتمت قاتلة تع اتلبل ابالايتال  اضتلباألاخا،اتمحيقاضاهيألاخاف للي ا الطر .1

با لبددخاحددةاض ددقابددازاتل ابددخاودد اصح يدد اصجددل راتم تجددل اتلة تايددخاضفقددلااشتتاري  متتاك  عددالحل لبت ددرا 

،اضبازادنكيللأل  اتلت اص تهلاتل  يل اتمتحكرافع يكيخاضتلكضأاتماك رالكاب باضتلت اصبع   او ات ارتاا

 .ح  اتركالاخافض ضبيخااللاتراافلظااللاتمالعحاف ل يخالعسيل خاتلة تايخاتمشار خ

عقكيدددددخالتبددددد يواتم تجدددددازااددددد اا العدددددل صقدددددكي اطاددددد ااعتدددددلتاتمحلددددد اوددددد اعددددد  رااإلاعدددددالحل  صثدددددا خاهدددددذ ا

بدددك اعددد اااصافل يدددختعتافدددلياف دددبل اعتيجدددخاخافدددواتلتب يافدددخاضتلقيددد طاتلكايدددخسارعاااتادددلطاالدددلاتلسيل دددخا

ضيةيدكاتلسيل خاتلسب يخاو اتراافلظااللاطخ أاتم تجدازاتلدة تاياز،اضهد اعدلايج د الشد ي اف د تشاطتخعيدلا

،اعادلايبند ات دتا ت الشد ي اف دبل ابيدخض فض  ع ا عكلعيخاعافل اع تجل اتلكضأافخ  األ د تشاطضأاتركالادخا

 .الميل

تاتادك االدلاتعتافدلياع ضعددخاتل عد اتلسدب يخاطتخدةار د تشارض ضبدلسافتافدوار ددبل اامتاك شتاري  زاخ دخا

فخدد  ،ارعددلاخافددوار ددبل اعددلط تاهلااتم تجددل اتلة تايددخاطتخعيددلالدد ايةيددكاتل عدد ا  اددرتاالددلاعددلط ت اتلددكضأ 

الميددلا دد  اياكنهددلاعدد اتل افدددل ا  ددلار دد تشاتلددكضأاتل لعيددخاتمسدددت  طرالعلددذت اضا ددتيال االددلاعاددا اتلدددكضأا

تل لعيخاتماك رالعا تجل اتلة تايخ،ااالضرااللاتراكاع اص  ااصجل راتم تجل اتلة تايخالع  يدل اتمتحدكرا

 .فع يكيخ

لع عدد أا  ددلا بددوااهتتاو  بليتترعدد اشددكراتر الفددل ابددازا  لدد اتلجددملتفااقددكات تاددلفاضلكاددكاا4992ضودد ااددل ا

   حتهدددددل تلتدددد شتتتتتاري  متتتتتاك  رااددددد اتلت  ضددددل افع يكيدددددخاضخ ددددختمب ددددادنكيتتتتتلتلت فيقددددل افياددددلايتبعدددددقابددددل ارتاا

 2.تركالاخافض ضبيخ

                                                                    
 .421،425: اةتلكي اب اص نخ،اع  اا لبق،ا ا ا1
 .12:  ،ا2223،اتلكت اتركلعبيخ،اعا ،امنظمة التجارة العاملية واقتصاديات الدول النامية، الطارب اطضاعحاكااا احا2
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لسيل دل اإلاعدالااض كار   اتماف ايخافض ضبيخا  شل اع كضشالتا يةاتلسيل خاتلة تايخاضصقكي اتلكا ا

تلضيكلدددد اضصا يددددةاتر ددددكعل اتلتسدددد يقيخاع ددددةاض ددددلاةاتلتتددددةي اضتلتببألاددددخاضاارهددددلاضنددددةاتر ددددكعل افخدددد  اا ددددرا

،  ايددددت اصا يددددةاهددددذتا1 "صتتتتندوت التوجيتتتتن والضتتتتما  الزراعتتتتي " ضيسدددد لاهددددذتاتلادددد كضشا. تلضيكددددةاتلتسدددد يقخ

تلسدد شا اددلفخا  ددلااشددارتنل ااتلادد كضشاعدد احادديعخاعظددل اتل  دد  االددلاتلدد ت طت اتلة تايددخاعدد اخددل تاطضأ 

 2.تملليخاتلت اصكفبضلاتلكضأافاثل 

ضعددددااتلاددددب بل اتلك اددددرراضاعتقددددلطت اتراددددلطرامسددددل اص بيددددقاتلسيل ددددخاتلة تايددددخاتمشددددار خ،افقددددكاصدددد ا 

 :صحقيقااتلك اراع ا عجل ت اتلتكلعةاا،اعنهل

 اضع تجل افلبلزصحقيقاا تافل اتلذتلخاع اعبظ اتلسعااتللذتايخاضعنهلاتراب باضتلكا  . 

 صحقيقاط  خاالليخاع اتلتتالاو اإلاعتلتاضفقلالعاةتيلاتل سبيخاضصقسي اتلباة. 

  تلت سيقاضتلتبلضزاو اعجل  اتلبحلاتلبع  اضتلت   اتلتقن. 

 للددددل اتل  دددد  اتركا  يددددخابددددازاتلددددكضأافاثددددل اضت ددددتبكتلضلابتب فدددد ا ا  يددددخاع حددددكراودددد اتلتبلعددددةاعدددداا 

 .تلبلل اتر ل ج 

 ت ددت لاخاطضأاتلسدد شافض ضبيدددخاتمشددار خااددد ا  يددقاعددد كضشاتلت  يدد اضتلثدددالزاتلة تعدد اصحدددكيلا

 .تلة تاخاضصجايبضلاو اضحكت ا عتل يخا بارر

 رعددددبحخاطضأاتلسدددد شافض ضبيددددخاتمشددددار خاعافلضاددددلا ااسددددلاودددد اع ت ضددددخاتل  يددددل اتمتحددددكرافع يكيددددخاودددد ا

اددد اتم تجدددل اتلة تايدددخاضصدددلعازاح يدددخاتلتجدددل راعافلضادددل اتركدددل اتلتددد اصار دددةاعحلطثلاهدددلاالدددلاصتافددديواط

 . تلكضليخابللسعااتلة تايخ

 املتتتتتتتتدا يل بتتتتتتتتي  سياستتتتتتتتة  التتتتتتتتدعم و  حمايتتتتتتتتة الواليتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتدة ألامريكيتتتتتتتتة : املطلتتتتتتتتب الثتتتتتتتتاني

 الزراعية 

ندددلزالع  يدددل اتمتحدددكرافع يكيدددخاطض تابدددل  تاوددد اتلتجدددل راتلة تايدددخاتلبلميدددخابلاتبل هدددلاعددد اتلدددكضأاتلتددد ا 

عكلعدددخا بادددرراوددد اصادددكي اضت دددتارتطاتللدددذت ،الضدددذتاتحتعدددخاعكلعدددخاهلعدددخاوددد اعافلضادددل اتلة تادددخاوددد ا  لدددخاصحتدددةا

رض ادددد تعاضتركدددد   اتلسددددلبقخالعاافلضاددددل ،اضهدددد اعددددلارط ا  ددددلاتلتبثددددراودددد اتل عدددد أا  ددددلاتصافددددلشاتلة تاددددخ،احيددددلا

لقيددددد طاعل  ددددخاادددددل  ضلاوددددد ا  لددددخا ي دددددكعاعددددد ات دددددةاتراافددددلظاالدددددلار ددددد تشاعددددلط تاهلاتلة تايدددددخاضع ت ضدددددخات

 .تلتجل يخاتلت اصاف اضلاطضأاتمجا اخافض ضبيخا

بدددللاف شابدددازا  يقدددخاص دددلضأاع اددد فاتلة تادددخاضع اددد فاتلتجدددل راوددد اتلاددد لال اادددا اتصافل يدددل ااضيا دددةاإلامدددل 

تركددددددل اا ادددددد تا ااسدددددديلاودددددد افضدددددد اتلددددددكض اتر ددددددل ابللة تاددددددخاودددددد اتركددددددل ،اض ابددددددكالددددددذلياعدددددد ات ددددددتيبلباع ددددددل ا

 .تلسيل ل اتلة تايخالكةابعك

 

                                                                    
1  FEOGA : Fond Européen d’Orientation et de Garantie Agricole. 
2 Thiery Madies. La PAC : Description, fonctionnement et effet. Fribourg. 29 juillet 2008. P : 10. 
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 أهمية التجارة في املنتجات الزراعية بالنسبة لالقتصاد ألامريكي   : الفرع ألاول 

لبت ددددددراتل  يددددددل اتمتحددددددكرافع يكيدددددددخاضاصحددددددلطافض ضبددددددخاع ددددددذا ددددددد  ت ا  يعددددددخارضأاتلددددددكضأاتمادددددددك را 

يدددل افبدددلل ا ارزاتلة تادددخاوددد اتل    .ضتمسدددت  طرالعلدددذت اضتم تجدددل اتلة تايدددخ،اضعددد ابدددازارضأاتلكتاادددخالعة تادددخ

عددددد اتل ددددددلص اتلدددددد  ن اتر ددددددل ،ا  ارزاا%2.9عدددددد اتلقددددد  اتلبلععددددددخ،اض دددددد اصحتددددددةاا%4.1تمتحدددددكرا الشددددددلةا دددددد  ا

فلراك عدخافع يكيدخاصدك كاع دذا عد ا بيدكاتم دلفااتلتد ا س1تلادلط ت اتلة تايدخاصعبد اطض تاعضادلاود ات تادلطهل

يجبيهدلاا تادلطافع يكدخاعد اصجدل راتم تجدل اتلة تايدخ،افقدكاشدضكا اتلبكيدكاعد افحدكت اتلتد اب ه ددخارزا

نلعددددخا سددددب اا4112تلة تاددددخاودددد ا عدددد اتماددددارافع يكددددخاضلددددا ارطأاالددددلا لددددياعدددد ارزاحدددد باا ددددتقالأا دددد خا

( 4911 -4914)تلشدلعالك ةي دخافع يكيدخ،ا ادلارزاتراد بافهعيدخافع يكيدخاا فواطفدااتراقد شاالدلا  تادخ

الددلا ددلع زاا A . lincolinعددلطشاتلدد اا افع يكددخاا4912نددلزاعدد ارهدد اع تادديبضلا  تاددخاتلق دد ،اضودد ا دد خا

Morill سدلحخاتلافك تليخابا حاتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخا  داار ت دا ا بادرراتماإلاطت رضتلذعابا  ب اصق  اا

بالايكافخالب ل ا لعبل اش طارزاصث ابازاع تفقضلانعيل اضع ت ةاربحل او اتمجلأاتلة تع ،اضهكذتاضخالأا

هددذتاتلقدد ت اصدد ا  شددل احدد ت  اخاسدد زاعبضددكتاعتتااددلاودد اتلة تاددخ،احيددلاعددديلخاا عددكت   دد  ت اراقبددخا

صتجددكطانددةاخادد ا دد  ت ،اارهدد اتلقدد تعازاتلة تايددخاضتلتدد ابعلددخاتلبشدد ي ا لع عددلاصثددا تهلاتل ددرتع اتلة تايددخ

 . تلة تاخافع يكيخار ل ضلضلبت راهذ اتل رتع اتلقلاكراتلت ا لعخااللا

رضأاعدددد اتعدددتة ا يل ددددخا  تايدددخاعتكلععدددخاودددد ا ددديلشا يل ددددت ااF. Roseveltندددلزاتلددد اا افع يكددددخاا 

رعا يل دخاا،اAgriculture Adjustment Act(  A.A.A)،اضتلتد ار عدقااعيهدلا New Dealا تادلطيخاترككيدكرا

ضهدددكفخاصعدددياتلسيل دددخا  دددلا ادددلطراتلتددد ت زالأل دددبل اتلة تايدددخابادددلا. 4933اعدددالااتلة تعددد ،اضندددلزا لدددياادددل ا

 2.يحافظالضلا ك اهلاتلتبلطليخا الانلعخا بةافارراتلكسلطاتلبظي 

ع ا،اضخالفدددلالبكيدددكاتلدددكضأ،اتاتادددك اتل  يدددل اتمتحدددكرافع يكيدددخاعبكددد تابددد تضالدددلاعسدددت  اتلتجدددل راتلبلميدددخا

 Publicطا ا  يخامسدلعكراصجدل راتلسدعااتلة تايدخاالدلاتلادبيكاتلبدلل  ،افقدكاصادخاتمادلط خاالدلاتلقدلع زا

Law 480 اضهدد ا ددلع زايبتاددكاعبددكرا اددلطراص ايددخاضعسددلاكراتلتجددل راضتلة تاددخ،احيددلايسدداحاا4951 دد خا،ا،

طضزارزاصك زاهذ اتلكضأاععةعخاهذتاتلقلع زالببواتلبعكتزاتل لعيخا ش ت اتلسعاافع يكيخا،انللقاحاع ال،ا

ضصددكخةاهددذ اتمدد ت طا. ض عاددلايتبددازااعيهددلاتلددكفااب ت دد خاااالاهددلاتل   يددخ.  سددكتطاتلاددافقل ابللددكض  افع يكددخ

ع كضشاخل ابلمبدلعال اتل قلفيدخا،ارضالتا يدةا بدواتلبب دل اتلبعايدخارضاتمتتعافخاو الشكيةاع اتلباال ا

 . ألا تيارخ  ا ت اععخابللبال ل اتلتجل يخاتلبي يخابازاتل  يل اتمتحكرافع يكيخاضهذ اتلبعكتز

 السياسة الزراعية في الواليات املتحدة ألامريكية تطور مضامي : الفرع الثاني

                                                                    
1 Sophie devienne, agriculture et politiques agricoles aux états-unis,politique agricole américaine, académie d’agriculture 

de France, séance du 12 mars 2008. 
 .421: اةاتلكي اب اص نخ،اع  اا لبق،ا ا2
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لاع ذار عخاتلكسلطاتلبظي افع يكيخاتلسيل خاتلتكخعيخاو اا تالطااا عصب خاتل  يل اتمتحكرا 

ف دبل اضصد فاراضصق يدلاض فدااتلب تادكاتلة تايدخ،اضحلفظدخاالدلاا بخا  لا فااإلاعتلتاتلة تعد ااعايدل،اضا4929

 فاتركدددد ت ت اضف دددداكر،ا اددددلاضفدددد  ا العددددل التدددكاي اتمددددةت فاتلاددددلاررالتتثددددلع اعددددااودددد اعددددةتا  دددد طإلاالعدددل ال

ادداا يدد طاالددلاتمسددلحل ا باددرر،اضصحسددازافب يددخاضتلبيدد  اتلة تايددخ،اضحددكط ا عتددلتاتمحلعدديةاتلة تايددخاب  

اللاطا ار بل اتمحلعيةاتلة تايخاضبشكةاال اا4933ااعخاتراك عل اتمتتلليخاع ذاال احيلاا. تمة ضاخ

تلتاددكي اعاك دددلاعدد اطضزا لدددياضلدد ايكددد ا فقددكاندددلزاتمةت ادد زاعدددكا عازاعدد اخدددالأاعددلايسددد لاطفبددل اتل كدددة

لاتاددددك اتل  يددددل اتمتحددددكرافع يكيددددخابدددد تع ا  تايددددخاصادددد حاعدددد اخاللضددددلاتاتاددددلطت اعسددددبقخالددددكا افساتلددددكا 

،اض دد اتاتاددلطت ااياكدد العاددةت اازالسددكيكهلااي يددلاودد احللددخاعددلا  تااLoan rateر ددبل اتمحلعدديةاتلة تايددخا

 . نلزاتلسب اتلسلاكاو اتلس شار ةاع ا ب اتلكا 

 اتلسددتا ل اصدد اصتافدديواف ددبل اتمكااددخاض تفقددخا لدديا يددلطرا باددرراودد ا سدد ا كدد اتمددكف ال اتمبلشدد راضودد

ر ددد اتل رعدددلع اترككيدددكاعبدددكراعددد حاتمسدددلاكت اتمبلشددد رالعاحلعددديةاتلك دددر اضعددداابكتيدددخاتلسدددببي ل ا. لعادددةت ااز

 TATGETب اتمسدتهك اخلعخاتراب ب،احيلايا حالعاةت اازاعبللغاتمسلاكت اضتلت اصا ةاتلافد شابدازاتلسد

PRICE الار  اهدذتاتل رعدلع اع حدلاالدلاتلتتدةي اةهدك اادبقاتلسد شاالدلاحسدلباتلتلادرت ا. ض ب اتلس ش ا 

ترالععخاود ار دبل اتم تجدل ا،ا ادلارادلفخاإلاطت رافع يكيدخالضتدازاآلاليتدازالعدكا ا  د ت ت اصقييدكاتلبد يا

 .تل شلطاإلاعتلج تلة تع اع اخالأاص  يفا ة اع اتمسلحل اتلة تايخاا ا

بحيدلايدت اصحكيدكا إلاعتدلت،فقكارط تاعبكراتلافاةابدازاتلدكا اتما د االعادةت اازاض د ت ت اا4995رعلاب علع ا

 .ت ت لطتا  لاعبكأاعب ض اعسبقلالعاةت اازاضلا االلار لساتلكايخاتم تجخالعس خاتركل يخ ياخاتلكا ا

 ددددلساحسددددلبا ياددددخاتمسددددلاكت اتمبلشدددد راالددددلاضصااددددملاادددد ا ددددلبق الك عدددد اتاتاددددكارا4992فياددددلاحددددكطاب عددددلع ا

 لاددددكراعسددددلحخاعحددددكطراادددد انددددةاعة اددددخابلل سددددبخام ت  ددددل ا بينهددددلاضتلتدددد اصحظدددد ابللددددكا اتراكدددد عخاخلعددددخا

 .تراب با،اتلق  ا،اف  اضتل بلصل اتلةيتيخا

الددلاتركادداابددازاطادد اف ددبل ،اتلددتحك ابلءعتددلتاضاا4992ضا ددلع زاا4995حددلفظا ددلع زااددل القددكا 

 يلطرا عكةاتلكخة،اضعاا ليافقكاص ا طخلأا بواتلتبكيال ااعيهلاع ةاصتافيواطا اف بل اضعكف ال ا

 تط اصعددياتلتبددكيال اعدد اص  دد اتمددةت اازاعحدد اتلسدد شاض دد   افدد  اصاددكي اتم تجددل ااض . ع ضعددخاتلتت دديق

 .تلة تايخ

يكيدخاود افد ياعةيدكاخالأاع حعخاتلتسبي يل اضخلعخا بكا  لخارض ضا تعا،اش اخاتل  يل اتمتحكرافع  

فافددخا دد خاعدد ااعثددبلطاالددلا يل ددتهلاتلة تايددخاحتددلاصت تفددقاعدداالدد تاحاضرحكددل اع ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخا،ا

ا صبلطابازاعكف ال اطا اتلكخةاضف بل ا( FAIR) ر تأاتلقلع زااصحلطعالت  ي اض عالااتلة تاخا 4991

تلة تايخاع اخدالأاصدلعازا دبااطفبدل ا د  يخاثلبتدخاضلكنهدلاعت ل ادخا دايخابل د اعدكف ال ااقد طاع ضعدخا

يسددتع اتمةت اد زاعددكف ال اتراك عددخاتمسددتقعخا شدكةا باددراادد اف ددبل اضهدذتايبكدد اعددلانددلزااحيددلإلاعتدلت،ا

ل اتلة تايددددددخاع صب ددددددخا شددددددكةا باددددددراعدددددداار ددددددبل اتم تجدددددد" ال اتل كددددددةعددددددكف  " نلعددددددخاابا اددددددل ددددددلاكتاودددددد اتمل ددددددا ا
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ضعتيجددخالددذلياتاتاددكاتمةت ادد زا شددكةاعاملتيددكا. ص  يددااف ياالددلاعتتعددفاتمحلعدديةااضبابددك  اف ددبل اضعدد

اللا شل ت اتلس شا ا شكاو اتصتل ا  ت ت اإلاعتلتاضع اعلحيخارخ  افقكالب ياطخةاتمةت اازامةيكاع ا

،اعادلاتاد  ااتلكد  ل سافع يكدخالعتدكخةاتلسد ش عخاتمكف ال اثلبتخاضااراع صب خابأ بل اتمتل  احيلانل

 .بلمالط خااللالعاالط خااللاعافقل اطا اطخ أاتمةت ااز

تل ددرتع ايدد ظ ااعدد ار ددةارز"ألامتتن الزراعتتي والاستتاثمار الريفتتي"تماددلط خاالددلا ددلع زاا2222ودد ارف يددةاصاددخا

 اددددددلايبددددددكأاب عددددددلع اتمددددددكف ال اتلة تايددددددخاضيقددددددك اب عددددددلع ا،ا 2221-2222اصحلطيددددددخالعة تاددددددخاخددددددالأاتلافاددددددررا

تمدددكف ال اتمقلبعدددخالدددكا اتلدددكخةاضي  ددداابددد تع اتراافدددلظاالدددلاف ياتلة تايدددخاضيؤ دددكاالدددلاصبنددد اتمال  دددل ا

،اضيحس ا  تاكاتراا أااللاتلق ضياالامليكا ك راتمةت اازااللاتراا أااللا" عكيقخاتلباألاخ"تلة تايخا

 *تا يةاضيحلفظااللا ك راتمضل  ي اتلش ايازااللاتراا أااللاتلب ل خاتلتا ي يخسعسلاكت اتل

  1:ض كاصثا اهذتاتل رعلع ارشكلأاتلكا اتلسلبقخاضفقاثال اع تحةا  

 .ضتمحلعيةاتلةيتيخاضخلعخابلل سبخالكاب باMarketing Loanاللاعظل اتلكا اتلتس يقخااإلابقل  .ر 

ضتلق دددددد ااضتلتدددددد انلعددددددخالشدددددداةاترابدددددد با4991الددددددلاتلتسددددددكيكت اتمبلشدددددد راضتمقدددددد  راودددددد ا ددددددلع زااإلابقددددددل  .ب 

ضرعبحخابا  د اتلقدلع زاترككيدكالشداةاتمحلعديةاتلةيتيدخ،ارعدلا لادكراعد حاهدذ اتلتسدكيكت افتقد  االدلا

 .عسلحخا  تايخاعحكطراصل يتيلاضتلت ا كايتلاراصقكي هلابحس اعست  اتم طضطيخاضترال خالعت  ا

تمسلاكت اتلتبل كيخاتلكض يخاضتلت البتاكاتلسب اتلضك ا اقيلسالتقكي اتمسدلاكت ا  تا دةاتلسدب ا .ت 

 .تراقيقخااللار لساتلسب اتلسلاكاو اتلس شاض ك اتمسلاكت اتمبلش ر

ع ا ضخارخ  ،اص اتلتأ يكاو اهدذتاتلقدلع زاالدلاعبدكراضاداا دقفاتلدكا احيدلاصادةاتمسدلاكت اتمبلشد را

 2: رلفاطض  ا   يل،ا الاعلاهذتاتلقلع زااللاا31ك الكةاعةت فا  لاتلقا  اتلت اصق

  لعخاعظل السكيكت البل كيخاطض يخالالر اع ت تاتراعي  . 

 عدد ا لددياهدد اتمحلفظددخاضتلضددك ا.   دد ت ا يددلطت اعبت ددرراودد اتل افقددل الاددلر اإلا دد ت ت اتلبيئيددخاتلة تايددخ

 .تلالأاتمت تعةاضتمك فالضلاللاتم ت طاتل بيبيخاتمضكطرابل عكثل ا سب اا 

 زاهذتاتلقلع زاضاللاتل ا اع اتلتبكيال اتلت ارطخعخااعي ،انةاي ت  اتعتقلطت احلطراع ا   اراثل ا

  اددري اودد اتم ظاددخاتلبلميددخالعتجددل ر،اض لددياعددلانضدد افبددالاعدد اخددالأاعتتعددفاتمددؤصا ت اتل  ت يددخاتلتدد ااقبددخا

 .2223،اضعؤصا انلعك زا2224تلكضحخاصأ ا اع ظاخاتلتجل راتلبلميخاخلعخاعؤصا ا

 

 

 

                                                                    
 .يهك اعظل اتلب ل خاتلتا ي يخا  لاص فاراتلكا العافق ت الش ت اتم تطاتللذتايخاا*
 .431: اةتلكي اب اص نخ،اع  اا لبق،ا اا1
 .439: تم  ااعافس ،ا ا2
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واليابتتتتا  حتتتتول التتتتدعم  ةالتتتتدول الاستتتتكندينا ي، زموقتتتتم مجموعتتتتة الكيتتتتر نتتتت: املطلتتتتب الثالتتتتث

 الزراعي

ر ةاتلكضأاصكخالاو اااالكيرنزاللاعبيكاتلتجل راتلبلميخالعا تجل اتلة تايخ،البت راعجا اخاطضأا 

،ا بدةاشدض اعد اتع دالشا4991رض اا21ود ا ارعدةابأ دارتليلاود اهدذ اتمجا ادخاار شدئخا. 1.طاد اتلق دلفاتلة تعد 

،ا(ض  ددددكتاضعي  يع ددددكتر ددددارتليلا) بعددددكت،اباددددلاودددد ا لدددديااعددددةي اعدددد اتلبعددددكتزاتمتقكعددددخاا41  لددددخارض ادددد تعاضحثدددد ا

) ضطضأاعدددد ا  دددديلا( ف   تددددازاضتل رت يددددةاضشدددديل اضن ل عبيددددلاضرض ادددد تع) ضتلبعددددكتزاتل لعيددددخاودددد ارع يكددددلاترك  بيددددخا

هدددد ا ددددة اضطضأاشدددد شارض ضبيددددخاه لل يددددل،اضاثدددد تالددددا اعدددد اتركددددل ا( عللامليددددلاضتلافيعيبددددازاضصليالعددددكتا،تعكضعاسدددديل

  2. اجافيتل

 للبدخاعجا اددخا ارعددةابدك  ت اصتافيثددل اودد اعسددت  اتلدكا اتلة تعدد اتلددذعاصقكعدد ااارهدلاعدد اتلددكضأاخلعددخا

،ابحيددلايكد زاهددذتاتلتتافدديواالددلااددكراا-ض دد ابددذليالشددب اتل  يدل اتمتحددكراودد اع  افضددلا -اصحدلطافض ضبددخاا

،اضرزايكدد زاطادد اتلاددلط ت اع ددا بلابتافددواطادد اف ددبل اطتخعيددلاعددااتلباددةا2222ع تحددةا  ددلااليددخا دد خا

الدددددلاصقعدددددديلاتراددددد ت ةارعددددددل اضت طت اصعدددددياتلددددددكضأاعدددددد اتمحلعددددديةاضتم تجددددددل اتلة تايدددددخ،اضصجددددددك اإلاشددددددل رارزا

 فاتلت اتصتذاهلاتمجا اخافض ضبيخارط ا  لا يلطراعايبهلاع اعدلط ت اتمحلعديةاضتم تجدل اتلة تايدخاتم ت

عددددد ا  ادددددل  اتلادددددلط ت اتلبلميدددددخ،اض دددددكاندددددلزا لدددددياالدددددلاا%31  دددددلاا% 21عددددد ا(  4999 – 4912) خدددددالأاتلافادددددررا

عددد ا  اددددل  اا% 39 حسدددلباعدددلط ت اتل  يدددل اتمتحددددكرافع يكيدددخاضطضأاعجا ادددخا ارعدددة،اتلتدددد اتعتافثدددخا  دددل

 .تلالط ت اتلبلميخاع اتمحلعيةاتلة تايخا

ضتليلبلزا الفخا  لا  يس ت،افقكاتصتذ اع  افلاعتااملتاع ادلاعدل،احيدلاعدلط ا  دلاااخرعلاتلكضأاا ك كي لفي

،اض لياخالأافاررااشد را د  ت ،ا4991ا اعست تهلاال اا%32صتافيواطا اتلالط ت اتلة تايخاب سبخا

عا  ددلاخافددواتلافجدد رابددازاف ددبل اتمحعيددخاضتلبلميددخ،ا ددذلياادد ياتمقاددرااتليلبددل خاطادد ابلاتبددل  ا دد  ايددؤط

 3.  املقيا  الكلي للدعمفك را

اارارع اعااصبلي اتم ت فاضتحتكت اتر الفل اخلعخابازاتمجا اخافض ضبيخاضتل  يل اتمتحكرافع يكيخال ا

 حدخا  دلارزا دل ات تادلفاع ت بدخاعادفاتمدكراتلدذعاصؤطعاا تالال ا  دلارعاتصافدلشاضبقيدخاتمافلضادل اعافت

،ابل ارتااع اتل  يدل ا4999طيسا راا29  لاا25ت بقكااللاتمست  اتل  ت عاو اعكي خاع عاريلأاتلك كيخاع ا

تلددذعاصدد اصقكيادد اعدد ا بددةاودد اعجددلأاتلة تاددخ،ا  ددلا لعدد االالقتتتراح الصتتفري تمتحددكرافع يكيددخا حددةا دد ياا

 ارزايبيدددددقاتل عددددد أا  دددددلاهدددددذتااختيدددددل ا،ابدددددلل ا اعددددد احثددددد  ا ايدددددااتلدددددكضأا فددددوارعاعقادددددراا خددددد اعددددد اشدددددأع

فاثل ،ا  ارزاتر الفل ابقيخاعستا رابازاتلكضأاعتيجخالتاسياتل  يل اتمتحكرافع يكيخابا  افضل،اود ا

                                                                    
1  Philippe verhille, Les échanges internationaux, Ellipes, Paris, 1994, p : 113. 
2  www.cairnesgroup.org/pages/wto_negociations.aspx  

،اموقع الزراعة العاملية في إطار جولة أورغواي والاتفات املتوصل إلين في الجوانب الزراعية  ته اعحاكااهلعخ،اابارت اعقك ،ااا3

 .   413: ،ا 2222،ا لعبخاعحاكاخيث ا سك ر،اتركةتا ،ا  تزا22عجعخاتلبع  اا سلعيخا،اتلبكطا

http://www.cairnesgroup.org/pages/wto_negociations.aspx
http://www.cairnesgroup.org/pages/wto_negociations.aspx
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حازا كعخاتمجا اخافض ضبيخاعقارحلايقضا ابتجايكاعست يل اتلكا اضصتافيثضلاباافخاصك يجيخاب س ا

 شدددددأ هلابج يدددددف،ا ليدددددخاتلت عدددددةا  دددددلاعددددديلخايتافدددددقاا4999ادددددلارط ا  دددددلااقدددددكات تادددددلفا خددددد اوددددد ارف يدددددةاع . عيعدددددخ

 : تركايا،اضصتك لاعقارحل اعتتعفاف  ت او اترككضأاآلالخ

 2991املقترحات الرسمية لدول التفاوض بشأ  الزراعة سنة   (:2 - 1)جدول رقم 

 أ. م. مقترح الو مجال التخفيضات
دول السوت  مقترح

 ألاوروبية املشتركة
 مقترح اليابا 

)      مقترح هلستروم 

 (السويد 

 (95 – 92)  %32 (91 – 91)   %32 ( 91 – 91)   %32 (2222 - 92)  % 15 الدعم الدا لي

 (2222 -92) %15 قيود الاستيراد

صقكي اعش ضطا

لعتب يافل ،اض البضكا

ع افاةالعسالاا

 بكالطراتلت ت ز 

 أل  تشاف    افتحا

32 %    (92 – 95 ) 

عافل ا  بل عااا % 25

  حكارط  

 (2991 – 91)   %01 إلغا  شكلي ال توجد تنازالت (1111 – 91)   %91 دعم الصادرات

،ا،ار  ضحدددخاط تددد  ت "التكامتتتل الاقتصتتتادي الزراعتتتي العربتتتي وتحتتتديات املنظمتتتة العامليتتتة للتجتتتارة "ابادددرت اعقدددك ،: املصتتتدر

 .429: ،ا 2222ا تالط،ا لعبخاتركةتا ،ا س ا

 

نلعددخاتل  يدددل اتمتحددكرافع يكيدددخاعتحاسددخاءا دددل اطفبدددخات  ددرالتح يددد اتلتجددل راتلة تايدددخ،اضح يادددخا    

طضأارعددددددلا.تمسددددددلعكراتما  حددددددخالعا تجددددددازاودددددد اطضأاتمجا اددددددخافض ضبيددددددخااإلا دددددد ت ت  الددددددلاخافددددددواتراالايددددددخاض

،الكنهددلانلعددخاح ياددخاالددلاتلت عددةا  ددلاء دد ت ت اصح يدد اضت ددبخاتل  ددلشاتمجا اددخافض ضبيددخانلعددخار ددةاصقددبال 

لسددد يخاااعيدددخاياكددد اصثددداينهلاوددد اتصافل يدددخاتركدددل ا لددد ياصقعيدددةااحتكلندددل اتلتجل يدددخاتمسدددتقبعيخابينهدددلاضبدددازا

ض ددددددكاال اددددددخاطضأاتمجا اددددددخافض ضبيددددددخا شددددددكراإلاعددددددالحل ا. تل  يددددددل اتمتحددددددكرافع يكيددددددخا  ددددددلاتراددددددكافط دددددد 

 .ض بخالعتافلضيااللاص ل   اصت لضأاتلسعااع اف طراتلشلععخ

عجا اخابعكتزاتلكارعةاب عافضلاعاك تاعلفيلالعسعااتللذتايخابا  راالعدخا،افقدكاصقل داخااضفيالايتلا

تهتالعددددلاعشددددارنلابقددددك ار  ددددراعدددد اح يددددخاتلتجددددل راتلة تايددددخ،اض ددددكاريددددك اهددددذ اتلبعددددكتزابقدددد راخافددددوا  دددد ت ت ا

ح عددددخاتليلبددددلزاضن  يددددلاتلتددددازاصافدددد يانددددةاعنهاددددلا  دددد ت ت احيددددلا.لادددد لايختراالايددددخاتمسددددلعكراودددد اتلبعددددكتزات

حالايدددخاعشدددكطراالدددلاتلق دددلفاتلة تعددد ،اضبتلعدددخاالدددلار ددد تشاف  ،اضتلعتدددازاصت ت دددكافيهادددلاعبل ادددخاعحعيدددخا

،اضبللتل  اح عتلااللاحاليخاعةت ايهالاع اتم لفسخاتلكضليخاخلعخاو ا  لفاف  ا  يخاءعالااهذتاتلق لف

 .يلاضعل احاليخاخلعخال تلذعا ب

،االددلاتلدد ا اعدد ارزاصأثارهددلاالددلانلعددخالعبعددكتزاخددل تاعجا اددخاتلكارعددةاريثددلاتهتاددل ا باددرابلمافلضاددل القددكا

 دداراتمافلضادددل انددلزاعحدددكضطا سدددبيل،احيددلاربدددك اعجا اددخاعددد اتلدددكضأاتل لعيددخاتلتددد البت ددراعسدددت  طرالعلدددذت ا

ضا ددكارثادد  ا ض طهددلا. عددالااالددلافدد تصاراضت طتاهددلاتللذتايددخ عقضددلاعدد اتلتددأثارت اتلسددعبيخاتمحتاعددخالباعيددل اإلا 

                                                                    
ض ي ا  تاخا  يكع،ا: هعسارض اا 
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،ايبددددلر ا بددددوا ليددددل ا(عددددااتلبعددددكتزاف ددددةاعادددد تا) بددددأزاتشددددتاعخا  لددددخارض ضادددد تعاالددددلا دددد ت اض ت عالاددددلراضلا

 .ا تجلبخالعتأثارت اتلسعبيخاتمحتاعخ

ر  ددرااأل ددد تشا( عددد أاض )   ددلافددد  اعافددل افقددكاص عبدددخابقيددخاتلبعدددكتزاتل لعيددخاض دددذلياتمجا اددخاتلسدددلبقخارعددلا

تلددكضأاتلادد لايخ،اضريددك ابددذليا عددالحل افدد  اتل افددل ا  ددلاف دد تش،ا ددذليا ددبخاهددذ اتلبعددكتزالكاادد أا

اللاعبلععخاخلعخاضصافثيعيخ،اعشكطرااللاتلكض اتمض اضتلكباراتلذعاصعبب اتلة تاخاو اص ايتهدلاا تادلطيخ،ا

لة تاددخابافدد يا يد طاعاف  ددخاالددلاتلسيل ددل اضبدأزا  تاددكاضادد تبقاتركدل اترككيددكرايجدد ارزا البيددقاعاد ات

 .تراك عيخاتمسلعكرالضل

 ألاحداث الرئيسية الي  قادت إلى الاتفات بشأ  الزراعة: املطلب الرابع

مراجعتتة ،ا دد ا4991نلعددخاتر  دد راتلضلعددخافض ددلاتلتدد اصببددخاصكشددازا  لددخاتمافلضاددل اترككيددكرااددل ا 

ضا ادددد اعضددددا ا دددد تازاعدددد اتمافلضاددددل ،ابقيددددخا. 4999ضتلتدددد اصاددددخاودددد اع عاريددددلأاودددد ا هليددددخااددددل اانصتتتتم التتتتدورة

ض ضددل اعظدد اف دد ت اتمشددل  خاودد اعجا اددخاتلة تاددخاعتبلاددكرا اددلانلعددخاعدد ا بددة،اضفشددعخاودد ااصافددلشاالددلا

 فثدددددخاعجا ادددددخا ارعددددةاتم تفقدددددخاالدددددلاتل اددددد  اضوددددد اتل  دددددخاعافسدددد ا.  عددددلاعؤ دددددخاصدددددكض اح لدددد اتم ل شدددددل 

 .رحخاحتلايك زاه لكاعلاخل ابللة تاختمقا

،اضصدددد تا لدددديا4999ض ددددكاصدددد ا سدددد اتركادددد طاودددد اتمافلضاددددل اا ددددكات ددددتئ ل اع ت بددددخاعاددددفاتلددددكض راودددد ارف يددددةا

،افعدد اتلددذعابخيتتار الصتتفر للصتتفربلصافددلشا  يددفاتلددذعاشددضكا  ددقلطاعافلض ددا اتل  يددل اتمتحددكرافع يكيددخا

لعاسدددددت يل اتلسدددددلاكراوددددد اتمسدددددلعكراتمحعيدددددخا،اضطاددددد ا دددددلطا  دددددلاصبنددددد ا  ددددد ت ت ا ادددددارراتمدددددك اصثدددددا اصجايدددددكتا

ض دددددكات ارحدددددخاف ددددد ت اتمافلضادددددخاع تعدددددعخاتمافلضادددددل اعددددد اخدددددالأاتلسددددد  ا. تلادددددلط ت اضترااليدددددخاتراكضطيدددددخ

 .لعت عةا  لاتلاملتعل اع افاعخاو انةاعجلأاع اهذ اتمجل  

ذ اتل  يقددددخ،احيددددلااددددل ياااددددرارزااصحددددلطافض ضبددددخاضببددددواتلبعددددكتزافخدددد  اربددددكضاعال بددددخاودددد اصبندددد اع ددددةاهدددد

ضص تعددددعخا. صتافيثددددل اعبت ددددرراالددددلاطادددد اتلاددددلط ت الكيدددد اصحددددلطافض ضبددددخ،االددددلاض دددد اتر ادددد  ،ا  دددد ت ا

،اتلددذعانددلزاتم اددكافعددل افخاددرا4992تمافلضادل االددلارعددةاتلت عددةا  ددلاتصافل يددخابحعدد أاشدض اطيسددا رالبددل ا

لاتلدددذعاصددد ا ادددكتط احينهدددل،اضعددد اتم ادددكافخادددرا ختتدددل ا  لدددخارض ضاددد تع،ا  ارزااصحدددلطافض ضبدددخا فدددواتلددد 

ليت عةاتمافلضا زارخارتا صافلشاص تفقاتلبعدكتزاا4994طضزاتلت عةا  لاتصافلش،اض كات تا افع ااحتلاال ا

ض كانلعدخاتر  د راتلتلليدخا.  -تمذن  را لبقلاا-اللاصقكي اص ل   او انةاضتحكاع اتمجل  اتل الثخابا  ب ا

هددذتاتمبددكرا دد اصحكيددكاعسددت يل اعبي ددخالعت ددل   ،اض ددكات ددتل شا لدديااددلعازا خدد ي اعدد ا بددكاتم تفقددخاالددلا

 .تمافلضال اتلبسارر

 دددل اتمدددكي اتلبدددل الككدددل اوددد ا لدددياتل  دددخابتقدددكي اعسددد طراشدددلععخالقدددلع زاختدددلعخ،اا4994وددد اطيسدددا را 

راتلة تاددددخاالددددلارعدددةاصق يددد اترك لدددخاعددد ا  اددددلأارااللضدددلا،اض دددكاا دددخاتمسددد طاابمستتتودة دنكتتتللبددد  اريثدددلا

صافلضاددديخارخددد  ،اضتحتددد  االدددلارضأاعدددلاعكتادددةاحددد أاتلة تادددخ،ايتثدددا اعقارحدددل ا ايدددخاض دددذلياعجدددل  ا

 . فيالايتبعقابللت ل   او انةاضتحكاع اتمجل  اتلة تايخاتل الثخ
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ااددددرارزااصحددددلطافض ضبدددددخا فددددواتمسدددد طرا بدددددكاثالثددددخاريددددل اعددددد اصقددددكياضلاع للبددددلابكادددددلطراتلتافددددلضياودددد ا بدددددوا

ص دد  تااا4992قلبدةاندلزاصبند ااصحدلطافض ضبدخاءعدالحل اتلسيل دخاتلة تايدخاتمشدار خاود اعدلعاود اتما.ر ةتئهدل

بدددازا يل دددخااصحدددلطافض ضبدددخاتلة تايدددخا ااسددديلار دددض اوددد اصاسددداراتمافلضادددل ،اض دددكا ددد باهدددذتاإلاعدددالاا  ادددرتا

تأاتلددددكفبل اتمبلشدددد راتلددددذعانددددلزارهدددد اا لعدددد اإلاعددددالااافيدددد ا بددددك. ضفهددددكت اتلتدددد احددددكطاهلاعقارحددددل اطعكددددة

 .لعا تجازاتلة تايازاعحةا ك اعبازاع ا   ت ت اتمسلعكرالعسب اتمحل 

لتازاعبعقتددلزاودد ار دد ت اتمافلضاددل ،افل صحددلطافض ضبددخا ايددةتأاياددل ااودد ا  دد ت اض ادد ا لدديابقيددخاه ددلكاعسددأ

مبلشددد راوددد انددددةاخافدددواعبت دددراوددد اطاددد اتلادددلط ت ا،ا ادددلاندددةاتلتسدددل أا لاادددلاحددد أاعدددلا  تانلعدددخاتلدددكفبل ات

 .تلسيل خاتلة تايخاتمشار خاترككيكراصتثاا لاملتعل اصتافيوا   ت ت اتلكا اتمحل 

نلعخاصعيا  اتر عافيخاتلت ااقكاو انعضلاعافلضا اتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخاضاصحدلطافض ضبدخا عسدعخاعد ا

ض ددددكا  ددددة اصعدددديا. باتفاقيتتتتة بليتتتتر هتتتتاو    ددددلاتصافل يددددخالبدددد  ااتمافلضاددددل اتل  لايددددخاتلتدددد ا ددددلط اودددد ا خدددد افعدددد ا

تلعقدددل ت االدددلا  ددد ت البدددكيال اع ل دددبخاالدددلاعسددد طراطعكدددة،اضشددداعخاصعدددياتلتبدددكيال اتلتددد ايتثدددانهلاتلقدددلع زا

 : تر تلعخاعلايل 

 .تلت ا ل  او اا ارتاافعل ا% 21بك اع اا % 24خافوا ك اطا اتلالط ت اتمسا ااب ا  لا .4

راسدلباترجكد اتلقلادكعاتلدذعايبدكراع د ات ت دلفاطاد اتلادلط ت احكط افارراف لساتلت الستتك ا .2

 .،ابا  رار ثراع ضعخا،اضنلزافث اتمبك خالذلياه ا فااعست  اطا اتلالط ت اتمسا ااب 

ت ت  اخاتلكفبل اتمبلش رالعاكتخيةاو انةاب تع اخافواإلاعتلتا،اع ةاعش ضفااصحلطافض ضبدخاود ا .3

تمبكلددددخ،اضعددددكف ال الل يددددخاتل كددددةاودددد اتل  يددددل اتمتحددددكرافع يكيددددخ،اعدددد اتمشددددار خاندددةاتلسيل ددددخاتلة تايددددخا

 .تلاملتعل اخافوا   ت ت اتلكا اتمحعيخ

الاددملت ابتقعيددةا  اددل  اتلددكا اتمحلدد العق ددلفاتلة تعدد ابددك اادد االاملتعددل ابتقعيددةاتلددكا اتمحلدد االددلا .1

 .ر لسانةا عبخااللاحك 

ودد اعسددل اعجا اددخاتمافلضاددل اتلة تايددخاضتختتاددخاودد اضعدد اخددالأاتصافددلشابعاددراهددلضساصدد ا سدد اتركادد طا 

عااتختتل ا  لخارض ا تع،اتلت اخعاخا  لااصافل يخاتر لعخابللة تاخاعتثا خاو اتلقدلع زاا4993طيسا را

العددلاا11تر تددلعخاتلددذعا سددكاعتددلا ا  لددخارض ضادد تعالعاافلضاددل اتلتجل يددخاعتبددكطراف دد ت ،اضبددذلياضببددكا

ادددرتاعددد اع دددلا اتصافل يدددل اتركدددل اضلددد اص دددلبقاع لاكضدددلا،األزااصافل يدددخا ا تلدددخات اربدددخاتلتجدددل راتلة تايدددخا  

 .لساحابل تتكت اتلكا اتمحل اضطا اتلالط ت 

 

 

 

 

 



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
19 

 انيثاملبحث ال

 أحكام الاتفات بشأ  الزراعة و تجارة املنتجات الزراعية

 

عتددلا اتمبلح ددل احدد أاتلة تاددخاادد اضادداا  ددل الصعددالاا  يددةاف ددةالعتجددل راودد اتم تجددل ار دداف  ا

تلة تايددخايسددتهك ا  شددل اعظلعددلاع اددافلالعتجددل راودد اتم تجددل اتلة تايددخاضيسددت كا  ددلا دد  اتلسدد ش،اضرعدد اعددد ا

خاعددد اتلثددد ض عاتلشددد ضفاوددد اااعيدددخا عدددالااعددد اخدددالأاتلتافدددلضياحددد أاالاملتعدددل اتمتبعقدددخابللدددكا اضترااليددد

خالأاضااا  تاكاضرعظاخار ثرافبلليخالككل ،ا

   

تل  يددةاهدد ا  شددل اعظددل العتجددل راودد اتم تجددل اا رض دداخاطيبل ددخاتصافددلشاتلة تاددخارزاتلضددك اع دد االددلاتمددكضا

تلة تايدخايددت اعدد اخاللد اتلت عددةا  ددلاصتافيثدل اصك يجيددخا باددرراود اتلددكا اضترااليددخاتلة تايدخاصت تعددةاالددلا

. ل،اعالايساف اا اص دايحااا  دلتاضع دااتلتشد هل اود اف د تشاتلة تايدخاتلبلميدخع افاررا ع يخايتافقااعيه

ارط ت،احيددلال ا لدياعدد اخددالأا  ددل ااددل ايشداةاعجا اددخاعدد االاملتعددل اصافدد ياالدلا ايددااتلددكضأافاثدد ض

خاتصافلشاتلة تاخاو اثالث زاعافحخاع اتل ثيقخاتر تلعيخاتمتثا خاعتلا ا  لخارض ضا تع،اضيتك زاع اطيبل 

ضلت افيددذاالاملتعددل اتماف ضاددخافيدد االدلاتلددكضأافاثددل اصدد اتلت عددةا .ضاضتحدكاضااشدد ضزاعددلطراضخادد اعالحدق

تل افل ا  لاف  تش،اتلكا اتمحل ،اضتم لفسخاو اتلتادكي ابلل سدبخا:   لالبضكت اعحكطراو اثال اعجل  ا  ا

 . لعا تجل اتلة تايخ

 تحسي  النفاذ إلى ألاسوات:  املطلب ألاول 

 بدددددةا  لدددددخارض ضادددددد تعاض دددددك ااددددددكراا تعدددددةا ددددددلهاخافيادددددلابينهدددددلاودددددد اترادددددكاعدددددد اعافدددددل اتم تجددددددل ا 

تلة تايخالعكضأا  لار  تشاتلكضأافخ  ،ارعاو اصقييكاتلتجل راتلكضليخاتلة تايخ،اض كاصا عخاهذ اتلب تعدةا

واتم تجددل ،اود اض دد طاتلبكيددكاعدد اتلقيدد طاااددراتلتب يافيددخ،اض ددذليات صافددلفاعبددكأاتلتب يافددخاتلة تايددخاالددلا بدد

 .بلءالفخا  لاعحكضطيخاتلتب يافل اتلة تايخاتم ب  خ

 :حسازاتل افل ا  لاف  تشاع اخالأض كاالركخارحكل اتصافلشاتلة تاخاهذ اتمشكال اةهك اص

 (التعر ة) يةإلغا  القيود غير التعريف: الفرع ألاول 

ع تجدل اعبي دخ،ابقيد طالب يافيدخارزالستبكأاتلقي طاااراتلتب يافيخااللاتلد ت طت اعد البن اتلتب فخا 

صدد ف احاليددخاصجل يددخاعبلطلددخارضاعكلفألاددخالكااليددخاتلتدد انلعددخاصقددكعضلاتلقيدد طاااددراتلتب يافيددخالعا تجددل اتمحعيددخا

ض ددكاتلاملعددخاتلددكضأافاثددل اودد اع ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخابكللددل اتلقيدد طاااددراتلتب يافيددخاالددلاضت طتاهددلا 1.تمشددلةهخ

تبكأاةهدلالب يافدخاعبلطلدخارضاعكلفألادخ،ارضاحادخالب يافيدخاض لديابا  د اتراكد اع اتم تجل اتلة تايخاضرزالس

                                                                    
،االفرص والتحديات: مستقبل تحرير التجارة في السلع الزراعية في إطار اتفات الزراعة ومفاوضات جولة الدوحةالطأاتلس ،ااا1

ا ااتلب بخاتل لللاح أاتلت  ضل اتمستقبعيخام ظاخاتلتجل راتلبلميخاو اا  اعافلضال اب علع اااةاتلكضحخ،ابح  اضرض تشاااةاتمؤص

 .454:  . 2229تلاف  اضتلتحكيل ارعل اتلكضأاتلب بيخ،ا   يل،ا
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رضاعدد اتصافددلشاتلة تاددخ،ا  اصقضددا اصعدياتلافقدد رابأعدد ا ايجدد  العبعددكتزافاثددل ارزاصحددتافظاا22تلد ت طاودد اتمددلطرا

لد لااعيد اصككأا  لاريخا   ت ت ارضاصكتبارااع اتل  فاتم ع باصح يع ا  لالب يافخا ا  يخاالطيدخ،ا  اعدلاصد ات

 .ع اتصافلشاتلة تاخا25خالفلالذليابلملطرا

تلقيدد طاتلكايددخا: ضعدد ارع عددخاا دد ت ت ارضاتلتددكتباراتلتدد اتلاملعددخاتلددكضأابتح يعضددلا  ددلالب يافددل ا ا  يددخاالطيددخا

الددددلاتلدددد ت طت ،اضتلتب يافددددل اتمتلاددددرراالددددلاتلدددد ت طت ،اتراددددكضطاتلددددكعيلاأل ددددبل اتلدددد ت طت ،اصدددد تخيلاا ددددتارتط،ا

ادددددددراتلتب يافيدددددددخاتلتددددددد اصحدددددددتافظاةهدددددددلاعؤ سدددددددل اتلتجدددددددل راتماع  دددددددخالعكضلدددددددخ،اتلقيددددددد طااختيل يدددددددخاالدددددددلاتلتدددددددكتباراا

 .تلالط ت ،اتلتكتباراتراكضطيخاتمالثعخابتال اتلتب يافل اتركا  يخاتلبلطيخ

 ملنتجات الزراعيةجمركية على اتخفيض معدالت التعريفات ال: الفرع الثاني 

بدددددأزاتلت دددددل   اتر لعدددددخاعددددد ااصافدددددلشا شدددددأزاتلة تادددددخ،اا21تلافقددددد رافض دددددلاعددددد اتمدددددلطرا  ددددد اصقضدددددا ا 

،ابلءادددلفخا  دددلاتلتبضدددكت افخددد  اتر لعدددخابلل افدددل ا  دددلاف ددد تشاالدددلا بدددقاتلتب يافدددل اتركا  يدددخاضصتافيثدددضلا

 دددخابدددازاتلدددكضأاضلت افيدددذاهدددذتااصافدددلشاصادددخاتلتاف  . بلل افدددل ا  دددلاف ددد تشافخددد  اتر لعدددخابلل افدددل ا  دددلاف ددد تشا

 .تمتقكعخاضتلكضأاتل لعيخا،اضتلكضأاف ةاعا ت

 الالتزام بتخفيض التعريفات الجمركية على املنتجات الزراعية (: 1 -1)جدول رقم 

 آلاجال الحد ألادنى للتخفيض التخفيض الاجمالي 

 2222 - 4995 %  45 % 31 الدول املتقدمة

 2221 - 4995 % 42 %  21 الدول النامية

 - - - الدول ألاقل نموا

الاتفات بشأ  الزراعة، أنظر امللحق املنشور على موقع منظمة التجارة العاملية،  : املصدر

https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_access_f.htm#schedule   .22.11.1120: تاريخ الزيارة. 

فللكضأاتمتقكعخاصعامل ابتتافيواتلتب يافل اتركا  يخاتماف ضادخاالدلاضت طتاهدلاعد اتم تجدل اتلة تايدخاض لديا

 21 د  ت ا،ارعاب ت دااا21الدلار سدلطا د  يخاعتسدلضيخاالدلاعدك ا،االدلارزايدت اتلتتافديواا% 31 ب سدبخا

 .ع اعبكأاتلتب يافخا% 45   يلاضاللارزا اصقةا سبخاتلتتافيواو انةاخقالب يافخاا اا%

رعدددلاتلدددكضأاتل لعيدددخافتعادددمل ابتتافددديواتلتب يافدددل اتركا  يدددخاتماف ضادددخاالدددلاضت طتاهدددلاعددد اتم تجدددل اتلة تايدددخا

 تتافيوااللار سلطا   يخاعتسلضيخااللاعدك ااشد ا د  ت ،ارعاب ت داايت اتلاللارزاا% 21ض لياب سبخا

 .ع اعبكأاتلتب يافخا% 42   يل،اضاللارزا اصقةا سبخاتلتتافيواو انةاخقالب يافخاا اا % 2.1

فدددكزااصافدددلشالددد ايعةعضدددلابدددك  ت اريدددخاصتافيثدددل اوددد الب يافلاهدددلاتركا  يدددخاالدددلا: رعدددلابلل سدددبخالعدددكضأاف دددةاعاددد ت

 1 .تجل اتلة تايخضت طتاهلاع اتم 

 

                                                                    
1  Daniel Van Der Steen et autres, L’organisation Mondiale du Commerce et L’agriculture, La souveraineté alimentaire 

menacé par les accords commerciaux, collectif stratégies alimentaires, Nouvembre 1999,p : 35. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_access_f.htm#schedule
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 الجمركية الزراعيةربط جميع التعريفات  : الفرع الثالث

يبنددد اعاددد ك ا بدددقاتلتب يافدددخاتركا  يدددخ،اصحكيدددكاحدددكار ندددالالعتب يافدددخاتلتددد اياكددد اص بيقضدددلاالدددلا 

تم ت اتلة تع اتمست  ط،اعالايؤطعا  لاصحقيقاا األا لزاضتلشافلفيخاو اصجل راتم تجل اتلة تايخ،اخلعخاو ا

عددد اتمدددلطراا24ض بقدددلالعافقددد را  ددد ا .ض ددد طا يددد طارضاحددد ت ةااادددرالب يافيدددخاالدددلاصجدددل راهدددذ اتم تجدددل اندددةاادددك 

تلة تاددددددخ،اصعاددددددمل اتلددددددكضأافاثددددددل اودددددد اع ظاددددددخاتلتجددددددل راتلبلميددددددخابدددددد بقا ايدددددداالب يافلاهددددددلاتل ت بددددددخاعدددددد اتصافددددددلشا

بدددددك ا يدددددلطراهدددددذ اعددددد اهدددددذ اتلتب يافدددددل ،اضيبنددددد االادددددملت ابدددددلل بق،االادددددملت ا ا% 422تركا  يدددددخ،ارعايدددددت ا بدددددقا

 .تلتب يافل اا اتمبك  اتلت اص ا ب ضلااعيهل

ة تايخاع ب  خاو افققاع اب  طاتلتب يافل اتلا%59صجك اإلاشل رارع ا بةا  لخارض ض  تعانلعخا سبخاه لا

 1.فققاع اب  طاتلتب يافل اتلة تايخاع ب  خاو اتلكضأاتل لعيخ   %41،اتلكضأاتمتقكعخ

رعلابلل سبخالت افيذاااعيخا بدقاتلتب يافدل اتركا  يدخابلل سدبخالعا تجدل اتلة تايدخاتمافد ضيااعيهدلالب يافدل ا

 ا  يدددخااادددراع ب  دددخ،افقدددكا ددداحاتصافدددلشاتلة تادددخالعدددكضأاتل لعيدددخابددد بقالب يافلاهدددلاتلة تايدددخاا دددكاتمسدددت يل ا

تم لفسددخاااددراتلبلطلددخاعدد اتلدد ت طت اتلتدد اص تهددلاع ل ددبخاضباددلايحقددقاترااليددخام تجلاهددلاضا عتل ضددلاتلة تعدد اعدد ا

عدددد اتلددددكضأافخدددد  ،احتددددلاضلدددد انلعددددخاعسددددت يل اتلدددد بقارالددددلاعدددد اتمسددددت يل اتلتدددد انلعددددخاع بقددددخا بددددةا  لددددخا

 بدددقاتلتب يافدددل اارز  دددلا،اضه دددلاياكددد اإلاشدددل راأستتتقم التتتربطرض ضاددد تع،اضهددد اعدددلايسددد لابلم ضعدددخاوددد اصحكيدددكا

 .صح ي اتلتب يافل او اتمافلضال اتمتبعقخابللة تاخع اتلة تايخا عالايب خاتلاف عخالع ع أا  لاعةيكا

 تخفيض الدعم املحلي للمنتجات الزراعية  :املطلب الثاني

صثا اتصافلشاتلة تاخاتلدذعار داف  اا د ا  لدخارض ضاد تعارحكلعدلاعافادعخاضضت داخا شدأزاتلدكا ا 

صقدددكي البضدددكت ااض دددكاضتفقدددخاتلدددكضأافاثدددل ابا  ددد اهدددذ افحكدددل االدددلتلدددذعاياددد حالعا تجدددازاتلدددة تاياز،ا

 لع عيخاعحكطرا شدأزاصتافديواتلدكا اتمحلد ،اصد ا ثبلاهدلاود ا دكتضأاتلت دل   اتلتد ا دكعتهلاهدذ اتلدكضأ،ا ادلا

حددددكط اصعدددديافحكددددل ابدددد تع اتلددددكا اتمحلدددد اتمسددددا ااةهددددل،اضادددد تبقاص افيددددذهلاباددددلايددددؤطعا  ددددلا عددددالااتلتجددددل را

 .تلكضليخاتلة تايخ

تجدل اتلة تايدخاتلد ت طرابلصافدلشاتلة تادخاصتتعدفااد ارحكدل اتصافدلشاضصجدك اإلاشدل رارزارحكدل ا  تادكاطاد اتم 

تمحلددد انعيدددل،ابدددةارض دددكاعددديللاعحدددكطراتلدددكا اضتل  ددد  اتلتب يثددديخ،افلصافدددلشاتلة تادددخالددد ايع ددد اطاددد اإلاعتدددلتا

لتتافيواهذتاتلكا اضبللتل  افض ايساحاباست  اعبازاع اتلكا العا تجل اتلة تايخا،ابا الايحظ اتصافلشا

 .عبي خاع اتلكا احظ تاع عقلاضاللاض  اتلتحكيكاطا اتلتاكي تلكا ارع تالا

 أقسام تدابير الدعم املحلي:الفرع ألاول 

صدكتباراطاد ااأولهماصكتباراتلكا اتمحل العا تجل اتلة تايخا  لا سااز،اع افخاتصافل يخاتلة تاخا 

،اض د اصدكتبارا ايسد عااعيهدلاتلبعبدخاتر ثد ت اا السب اتا  ل دلاود اتلتجدل راتلة تايدخاضي عدقااعيهدلا يل دل 

                                                                    
 .324: رحاكا لعا،اع  اا لبق،ا ا1



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
12 

هددددذ اتلتددددكتباراصددددكتبارارخدددد  اض ط االددددلا ددددبيةاتراادددد اعبافددددلراريثددددلاعدددد ارعالبضددددكابددددللتتافيو،اض  ددددلا لعدددد ا

 .تلتتافيواع ابينهلاصكباراطا اي عقااعي ا يل ل اتلبعبخاتلة  ل 

تلتدددكتباراتلتددد ا،افيتا دددةاوددد اصدددكتباراطاددد السدددب اتا  ل دددلالعتجدددل راتلكضليدددخاتلة تايدددخ،اض ددد االقستتتم الثتتتانيرعدددلا

 .لب  ا سيل ل اتلبعبخاتلااف ت 

 أنواع الدعم املحلي(: 0  -1)رقم  جدول 

 صفرا العلبة ال العلبة الزرقا  العلبة ال ضرا 

تلبحددددددددددددددددددد  اضتلت ددددددددددددددددددد ي اضا تشدددددددددددددددددددل ت ا

ضتلتدددددددك ي ،اضتمددددددددكف ال اااددددددددراتم صب ددددددددخا

 .،اتمسلاكت اتللذتايخبلءعتلت

حللددخاخلعددخاعدد افألاددخاتمددكف ال ااصا ددة

تمبلش ر،اض اصا فاهدذ اتلافألادل اصحدخا

تلافألاددل اتمسددت  لراودد اتلادد كضشافخثدد ا

 اعبدداز،ا اع صب ددخابا ددتلك  هددلاعددكف ال

ضلسدددددددددددددددددددت نلاهدددددددددددددددددددذ اتمدددددددددددددددددددكف ال اعددددددددددددددددددد ا

تلتتافددددددددديوان  هدددددددددلاصقدددددددددااادددددددددا ابددددددددد تع ا

 .إلاعتلتاتمحكط

لسددددددددت نلاتمددددددددكف ال اتمبلشدددددددد راتلدددددددد ت طرا

صحددددددددددخابدددددددددد تع اإلاعتددددددددددلتاتمحددددددددددكطر،اعدددددددددد ا

تلاملتعددددددددل اتلتتادددددددديلا  تانلعددددددددخاهددددددددذ ا

صحكطاالدلار دلساتمسدلحخا: تمكف ال ا

رضاا% 95صحكطااللار لساارض رضا بلاك،ا

ر ةاع اعست  اإلاعتدلتا،ارضاصحدكطاالدلا

ر لسا   اعحكطاع اتلد  ضساود احللدخا

 تلثرضراتراي تعيخا

: ، تتاريخ الزيتتارة  https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm#agمتن إعتتداد اباحثتة باالعتمتتاد علتى  : املصتدر

1..1..1120. 

 لدعم املحلينسب التخفيض ل:الفرع الثاني

تلددكضأافاثددل اودد اع ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخاالددلاصتافدديواتلددكا اتمحلدد العا تجددل اتلة تايددخاتصافقددخا 

ضتمسب اءحكت اتا  لتاو اصجل راتم تجل اتلة تايخ،اض كاص اتلتاياملاود ا لديابدازاتلدكضأاتمتقكعدخاضتلدكضأا

 . تل لعيخاضتلكضأاف ةاعا ت

 – 4991)   ست  ا لياتلكا او افارراف لساع اع %22فللكضأاتمتقكعخالبضك ابتتافيواتلكا اب سبخا

،ا4995 دددددلعافخاارضأ  ددددد  ت اصبدددددكراعددددد اا21،االدددددلارزايدددددت اص افيدددددذاهدددددذتاتلتتافددددديواخدددددالأاعدددددكرا دددددك هلا(4999

رعلاتلكضأاتل لعيخ،افتبضك ابتتافيواتلكا اب سبخا . % 3.3صقل با ياخانةاعنهلاا بأ سلطا   يخاعتسلضيخ

ارضأ عددد ااصبدددكر ددد  ت اا42ص افدددذاخدددالأاعدددكرا دددك هلاارزتلدددكا اوددد افادددرراف دددلس،االدددلاعددد اعسدددت  اا 43.3%

رعدددلاتلدددكضأاف دددةاعاددد تا،افدددالاص  دددكااعيهدددلا .% 4.3،اضبأ سدددلطاعتسدددلضيخاصقدددل با يادددخاندددةاعنهدددلا4995 دددلعافخا

 1.لبضكت ابتتافيواتلكا اتمحل 

 

                                                                    
1 Kofi Nove, John Staaz et autres. Promouvoir les échanges commerciaux pour réduire la pauvreté : Les accords de 

l’OMC et l’agriculture en Afrique de l’ouest. Un rapport de l’accord de coopération N °2 sur la sécurité alimentaire. 

MSU working paper. Michigan State University. USA. 2002. P : 19. 

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm#ag
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 هدات بتخفيض تدابير الدعم املحليتنفيذ التعآلية : الفرع الثالث

صتبضددددكاتلددددكضأافاثددددل اودددد اع ظاددددخاتلتجددددل راتلبلميددددخابتتافدددديوا ايدددداارعدددد تفاتلددددكا اتمحلدددد اتلتدددد ا 

صقكعضلالالر اتم تجازاتلة تاياز،اضتلت السب اتا  ل لاو اتلتجل راتلة تايخ،اضبلل س اتمق  راخالأاعكرا

 .تل ت طراو ااصافلشتمبلياراص افيذااصافلش،ابل ت  ل اتلتكتباراتمحعيخاااراتر لابخالعتتافيوابا   ا

،ارضاعبعدددغاتلدددكا اتلكلددد ،اضهددد ايبنددد ا(AMS) قيتتتا  التتتدعم الكلتتتي: ضياددد ك ااددد اترجكددد اإلا ادددل  العدددكا اب

،اتلدددذعايقدددك األحدددك اتم تجدددل اتلة تايدددخالادددلر اع تجددد اعسدددت  اتلدددكا اتلسددد  عاعحسددد بلابللقيادددخاتل قكيدددخ

 ددددخاضتمتددددلاالاددددلر اتم تجددددازاتلددددة تايازا لددددياتم ددددت اتلة تعدددد اف لغددددا ،اضتلددددكا اااددددراتمدددد صبقابا تجددددل اعبي

باافخاالعخ،ابل ت  ل اتلكا اتلذعايقك او ا  ل اتل رتع اتمؤهعخالصاافل اعد اتلتتافيثدل اباقتضدالارحكدل ا

 1.تصافلشاتلة تاخ

،ارضاتمبعغاإلا ال  ،افيقاكاب احلعةا ااا ايداارعد تفاتلدكا اPSE للدعم مجموع الحجم إلاجماليرعلا

 تجدددددازاتلدددددة تايازابادددددلاوددددد ا لددددديانلفدددددخار كدددددل اتلدددددكا اتمقدددددك العا تجدددددل اتلة تايدددددخار اتملادددددلتمحلددددد اتمقدددددك ا

ض بقددلاألحكددل اع ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخا ايجدد  األعابعددكا .ف ل دديخ،اضتلددكا اااددراتمدد صبقابا تجددل اعحددكطر

هدددذتاا تجدددازاتلدددة تايازايافددد شاعسدددت يل اتلتبضدددكت اتمحدددكطراضتلددد ت طرابجدددكضأ اثددد ا،اصقدددكي اطاددد الادددلر اتم

 2.تلبث 

تةكد اتركدل ،احيدلايدت اتلتببادرااد اهدذ اض كاتصببخا  تاكاتلكا اتمحل ار ع باتل بقاتلتقعيدكعاتلدذعاص 

  و ا كضأانةااث اض ليابكط تتاتمت  قاتلسد  عالعابعدغاإلا ادل  اتلكلد العدكا اود افادرراف دلستلتبضكت ا

م ب طاود اتلسد خافض دلاعد افادرراتلت افيدذ،ا،اضع اهذتاتمت  قايت ات تت تتاعبعغاتلكا ات(4999 – 4991) 

 سدبخاتلتتافديواتلسد  يخارعاعبعغاتلكا اتمسا االعبث ابتقكيا العا تجازاتلة تايازاا ا  يقا عقدل ا

،اثدد ايددت ا بددكا لددياامستتتوا التعهتتد بتتالربط الستتنوي ضيسدد لاعبعددغاتلددكا اتمسددا اابدد ا،. تمشددل ا ليهددلا ددلبقل

 خاتل لعيخاع افارت اتلت افيذا بكا عقل ا سبخاتلتتافيواتمق  راع ات تت تتاعبعغاتلكا اتم ب طاو اتلس

،افيادددبحاعبعدددغاتلدددكا اتم بددد طارعا 2222عبعدددغاتلدددكا اتم بددد طاوددد اتلسددد خافض دددلاضهكدددذتاحتدددلاعادددةا  دددلاادددل ا

عددد اعبعددددغاتلدددكا اوددد ا ددد خاف دددلس،اضهدددذتاهدددد ااا % 92ترادددكاتمسدددا االعدددكضأاتمتقكعدددخابتقكياددد العادددةت اازا

فياددبحاعبعددغاتلددكا اتمحلدد اتم بدد طارعاا2221تمحلدد اتم بدد طاتلنهددل خ،اضحتددلاعاددةا  ددلااددل اعسددت  اتلددكا ا

 .عالانلزااعي او ا  خاف لسا%91تمسا االعكضأاتل لعيخابتقكيا العاةت اازا

 

                                                                    
   AMS : Aggregate Measurement Of Support 

رات  نية عن السياسات التجارية في القضايا املتصلة بمفاوضات منظمة التجارة العاملية ال اصة مذكع ظاخافاذيخاضتلة تاخ،اا1

 . 21.23.2245: صل ي اتلةيل راj5012a.pdf-www.fao.org/3/a .،ابالزراعة
 PSE : Producer Support Estimate 

مذكرات  نية عن السياسات التجارية في القضايا املتصلة بمفاوضات منظمة التجارة العاملية ال اصة فاذيخاضتلة تاخ،ااع ظاخا2

 .،اع  اا لبقبالزراعة

http://www.fao.org/3/a-j5012a.pdf
http://www.fao.org/3/a-j5012a.pdf
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 الدعم املعفاة من ال ضوع للتخفيضتدابير : الفرع الرابع

عدد ا ياددخاإلاعتددلتاا% 25،اتلددكا اتمحلدد ا  تانلعددخا ياتدد ا اصةيددكاادد اتتافدديويسددت نلاعدد اتلاددملت اتل 

عدددد ا ياددددخاإلاعتددددلتاتلة تعدددد اودددد اتلسدددد خاعافسددددضلالعددددكضأاتمتقكعددددخ،اا% 25عدددد اتم ددددت اتل ااسددددا ،ارضااتلكلدددد العكضلددددخ

لعدكضأاتل لعيددخ،ا دذلياتلددكا اتمحلد اود احللددخاتلدكضأاتل لعيدخا دد ت اندلزاطااددلاا% 42ضصدةطتطاهدذ اتل سددبخا  دلا

شدددددد تارضاااددددددراعبلشدددددد ا  تانددددددلزاتللددددددد ياع دددددد الشددددددكيااتلت ايددددددخاتلة تايدددددددخاضتل يافيددددددخ،اضيشدددددداةا لددددددياتلدددددددكا اعبل

تلة تايددخاتلتدد ا،اضطادد اتمددكخال ا(رعاطادد اااددراع  د السددعبخاعحددكطرا) ا دت ال ت اتمتلحددخالق ددلفاتلة تاددخا

يااص  يدااتم تجدل اص ف هلاتلكضلخالعا تجازاتلة تايازاع ا ضعاتلدكخ أاتم تافثدخاضتلدكا اتم  د ا  دلالشدك

،ا ذلياتلكا اتلذعايبت رااارا عارث ايذ  ا(تمتك ت اع الا)تلة تايخاا ا  يقا حالأاتلة تال اتمش ضاخا

،ا شدد طارزايكدد زاعقددكعلاعدد ااAMSالددلاتلتجددل راحيددلايسددتببكا هلايددلاعدد احسددلباتمقيددلساا اددل  العددكا ا

 ارهد اعد  اهدذتاتلدكا ،اتلدكا اتمتادلاخالأاب علع احك عخاضارزا ايتثا اطاد ا دب عالعا تجدازاضعد

،اضر دكعل اتلتدك ي اتلباد عخاضتمتتادل،اضتلدكا اتمتادةاآلافدل اضفعد تيلألبحل اتلة تايخ،اضمكلفحدخا

بتدكعل اتلتافتدداماضع ت بددخاص بيددقاتمبددلياراتل ددايخاضخدكعل اتلتسدد يقاضتلاددرضي اضخددكعل اتلب يددخاف ل دديخا

عدد اتللددذت خاضطادد اتللددذت اتمقددك ا  ددلاتلافألاددل اتلسددكلعيخاتلافقاددرر،اضبدد تع اصتددةي اتللددذت اضتل فددل ابات عبددل اف 

ضتلدددددكا اتمبلشددددد العا تجدددددازاعدددددااالادددددملت ابللشددددد  ازاتمدددددذن  ي ارادددددال ،اضطاددددد اتلدددددكخةااادددددراتمددددد صبقابلءعتدددددلتا

تم  ددد اءالثددددخاتم كددد بازاعددد اتلكددد ت  اتل بيبيددددخااضطاددد اتلتدددأعازاتلة تعددد " decoupled support" ضف دددبل ا

نلفدخاتلدكضأافاثدل اود اتم ظادخا د ت اتم صبقاب رتع احاليخاتلباألاخاضلسدتافيكاعد اهدذ اا دت  ل ت ااضتلكا 

 1.تمتقكعخارضاتل لعيخاض ذلياف ةاعا ت

 الحد من دعم الصادرات الزراعية: املطلب الثالث

 :صتثاارع تفاطا اتلالط تص فقلا صافلشاتلة تاخاامجا اخاع اتلتبضكت اضه اعلاع  ا او اآلالخا 

 أنواع الدعم ال اضعة للتخفيضات : الفرع ألاول 

فعددددد تفاتلتلليدددددخاعددددد اتلدددددكا اتمدددددل  العادددددلط ت ابل لاملتعدددددل اا4991صتثدددددااعاددددد  اتصافل يدددددل اتركدددددل ا

 : بللتتافيو

صقكي اتراك عل ارضاهيألالاهلاطاالاعلليلاعبلش ت،ابالاو ا لياتلدكا اتلبيند الشد  خارضاعد لاخارضام تجد ا    .2

،رضاهيألاددل اتلتسدد يق،ارخدد  اعدد ا ابيددل اهددؤ  اتم تجددازرحددكاتم تجددل اتلة تايددخ،ارضالبلضعيددل ارضا ابيددل ا

 .  تات صبقابلألطت اتلتاكي ع 

تراك عددددددل ارضاهيألالاهدددددلاعددددد اتمتدددددةضزااادددددراتلتجدددددل عاعدددددد اعددددد ا بدددددةاتلبيددددداارضاتلدددددتتعلا لددددد ياتلتادددددكي ا .1

تم تجدددددل اتلة تايدددددخا سدددددب ايقدددددةااددددد اتلسدددددب اتمالثدددددةاتلدددددذعايدددددت اطفبددددد العا تجدددددل اتمالثعدددددخاعددددد اتمشددددداري اوددددد ا

 .ف  تشاتمحعيخ

                                                                    
 .19 – 19: ،ا ا اا2222،اعكتبخاعكب   ،اتلقله ر،االفرص والتحديات: العوملة والجات ابكاتل تحكاتلباف  ع،ااا1
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تمددكف ال التاددكي ارعاعدد اتم ت  ددل اتلة تايددخاتما لددخاباقتضددالاصددكتباراحك عيددخ،ا دد ت ات ددتتباا لدديا .0

تمكف ال اتما لخاع احايعخا   اياف يااللاتم ت ا تراسلباتلبل ار ا ،ابالاو ا لياخا اتلقياخاع ا

 .تلة تع اتمبن ارضااللاع ت ا  تع ايشتقاع  اتم ت اتماك 

خدددددال اخدددددكعل اصددددد ضي ا) صقدددددكي اطاددددد اعدددددل  التتافددددديواصكدددددلليفالسددددد يقاعدددددلط ت اتم تجدددددل اتلة تايدددددخا    .0

بالاو ا لياصكلليفاتم لضلدخاضتلتحسدازاضصكدلليفا( للاع لشاضت اتلالط ت اضتر كعل اا تشل يخاتمتلحخاا

 .تلتجضاملافخ  ،اضصكلليفاتل قةاضتلشا اتلكضلياز

    اتل قةاضتلشا اتلكتخعيازااللاشا ل اتلالط ت ،اتلتد اصدكفبضلارضاصاف ادضلاتراك عدل ا شد ضطا .1

 .رفثةاع اتلش ضطاتر لعخابللشا ل اتمحعيخ

 .تايخاتم ه زابكطخللضلاو اع تجل اعاك راتلكا اتمل  العا تجل اتلة   ..

 الصادراتدعم تخفيض  أنواع تعهدات: الفرع الثاني

 1: ع اازاع اتلتتافيواهال  لاا اتلالط ت اتلة تايخالبضكت اخافواطص قس اا   

 ياددددخاتلددددكا اإلا اددددل  العاددددلط ت اعدددد اتلسددددعااتلة تايددددخاض لددددياعدددد اخددددالأاخافددددواتماددددل يفااصتافدددديو .2

 .تمتااخاو اتم ت عخاتلبلعخالضذتاتلكا 

صتافدديوا ايددل اضر كددل اتلاددلط ت اتلة تايددخاتمتعقيددخالضددذتاتلددكا ا،اعددااتلتاياددملابددازاتلددكضأاتمتقكعددخا .1

 .ضتلكضأاتل لعيخ

عددد اا%31وددد اصتافددديواتمادددل يفاتمتاادددخالعدددكا اب سدددبخا دددةافهددد اصتاتبضدددكت اتلدددكضأاتمتقكعدددخابلل سدددبخال

،االدلارزايددت اصتافديواهددذ اتل سدبخاخددالأا(4992 – 4991) عت  دقا يادخاهددذ اتمادل يفاودد افادرراف ددلسا

،ااودد اعددد  رار سدددلطاعتسددلضيخاض لدددياب ت ددداا4995 دددلعافخاا24 دد  ت ،اصبدددكراعدداابكتيدددخاص افيدددذااصافددلشاوددد اا21

عدددددد اا%24تلاددددددلط ت اتلة تايددددددخاتمسددددددتافيكراعدددددد اتلددددددكا اب سددددددبخاا دددددد  يل،اضصتافدددددديوا ايددددددل اضر كددددددل ا21%

و افارراف لس،االلارزايت اصتافيواهذ اتل سبخاو اع  رار سلطاعتسلضيخاخالأااعت  قاهذ اتلكايل 

 .   يلا% 3.5   ت اريثل،اض لياب ت ااا21

ع اعت  قاا%21رعلالبضكت اتلكضأاتل لعيخافتتا ةاو اصتافيواعبللغاتمال يفاتمتااخالعكا اب سبخا

 د  ت اودد اعدد  راا42الددلاتزايدت اصتافدديواهدذ اتل سددبخاخددالأا،ا(4992 – 4991) هدذ اتماددل يفاود اتلافاددررا

 ددد  يل،ا ادددلفخا  دددلاصتافددديوا ايدددل ارضار كدددل اتلادددلط ت اتلة تايدددخاا% 2.1ر سدددلطاعتسدددلضيخاض لدددياب ت ددداا

يت اصتافيواهذ اتل سبخااع اعت  قاتلكايل او افارراف لسااللارزا% 41تمستافيكراع اتلكا اب سبخا

عد اندةاتلدكضأاف دةاعاد تاراافيدخاض ا.   يلا% 4.1   ت اض لياب ت ااا42و اع  رار سلطاعتسلضيخاخالأا

  .لبضكابللتتافيو

 

 

                                                                    
 .415:  االطأاتلس ،اع  اا لبق،ا1
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الددلاا4991تركدل ااتصافل يددخضعد ار ددةاع دااتلتحليددةاالدلاالاملتعددل اتمتبعقدخابللددكا اتمدل  العاددلط ت ،اعادخا

 1:علايل ا

ااددراتمك  ددخاودد ااصافل يددخ،اعاددلايددؤطعا  ددلاتلتهدد باعدد ا ايجدد  اص بيددقارعدد تفاتلددكا اتمحلدد العاددلط ت ا .أ 

الاملتعل اتمتبعقخابللكا اتمل  العالط ت ،ا الا ايج  ات تتكت اتمبلعال ااادراتلتجل يدخالعتهد باعد اهدذ ا

 .الاملتعل 

عيهددلاصدد ظ اتاتاددلزاصاددكي ارضااددالعل اصتبضددكاتلبعددكتزافاثددل ابللباددةال اددااادد تبقاطضليددخاعتافددقاا .ب 

تاتالزاصاكي ارضابد تع اصدأعازاضادك اصقدكي اتاتادلزاصادكي ارضاادالعل اتاتادلزاصادكي ارضابد تع اصدأعازااقد ا

 .اصافلشااللاهذ افعظاخا  اضفقاصعياتلث تبق

ت ايعامل انةابعكااثد ايدكع اتعد الد ايقدك اطاادلاعلليدلاألعا كد اعد اتلادلط ت اصتجدلض اعسدت  االادمل  .ج 

 .بللتتافيو،ابكثبل ااك اع ح اريلاع ارع تفاتلكا اتمل  ،ا  ت ارنلعخاعك  خاو اع تطااصافل يخار ا 

 :صعامل اتلبعكتزافاثل اتملعحخالعاب عل اتللذتايخاتلكضليخابثالزا .د 

رزا ايت ا بقاصقكي اتمب عل اتللذتايخاتلكضليخابا  راعبلش رارضاااراعبلش رابللادلط ت اتلتجل يدخا .ه 

 .تم تجل اتلة تايخا  لاتلبعكتزاتمتعقيخالتعياتمب عل اع 

رزايدت اص افيدذاااعيدل اتمب عدخاتللذتايدخاتلكضليدخ،ابادلاود ا لدياتمب عدل اتللذتايدخاتل  لايدخاتمح لدخا  دلا .و 

تلدددددتتعلاعددددد اتلافدددددلاواضالاملتعدددددل اا تشدددددل يخ،اتلتددددد اضادددددبتهلاع ظادددددخافاذيدددددخا دددددي اعقكيدددددخ،اضفقدددددلامبدددددلط ا

 .اختلبلميخاضتلة ت

رزايددت اصقددكي اهددذ اتمب عددل ا ددك اإلاعكددلزاالددلاهيألاددخاعدد حانلععددخارضا شدد ضطا اصقددةاصاسددارتاادد اصعدديا .ز 

 .4991تم ا  ااعيهلاو اتملطراتل ت بخاع اتصافل يخاتمب عل اتللذتايخالس خا

  تاددكاضادد تبقاالددلاحظدد اضصقييددكاتلتاددكي اعدد اخددالأاتلاددملت اتلبعدددكتزاا4991لقددكاضاددبخاتركددل ا 

لدددذعافددد يااعيددد اتلقيدددكاالدددلارزايعادددمل اتلبعدددكاتمبنددد ات تادددلرااعيهدددلاحظددد ارضا يدددكاالدددلاتلتادددكي اباتلتددد ايافددد يا

 .بك ت خا ثل اهذتاتلقيكارضاتراظ االلافع اتللذت خالعبعكتزافاثدل اتلتد السدت  طاصعدياتم تجدل اتلتاكي ا

 دك اإلاعكدلزاا–عسدبقاايعة اتلبعكاتلبث اتمبن ،ا بةافد ياحظد ارضا يدكاالدلاتلتادكي ،ابك  دلأا خ دل   الا

  ددلارك ددخاتلة تاددخايشدداةاعبع عددل اع ددةا بيبددخاهددذتاتلتددكباراضعددكرا دد يلع ،اضتلتشددلض اا ددكاتل عدد اعدداارعاا–

ضيعادمل اتلبعدكاتلبثد اتلدذعايافد يا.  زالد اعادكاخا بادررابادافت اعسدت  طتا،احد أاتلتدكتباراتمب يدخبعكا خ اصك

 .بالايعة اع اعبع عل الذلياتلبعكاتلبث ا–ا كاتل ع اا-هذتاتراظ ارضاتلقيكااللاتلتاكي ا

 تقييم اتفات الزراعة : املطلب الرابع

ندددلزاتلضدددك اعددد اتصافدددلشاتلة تادددخاحدددةاعشدددكعخا ااسددداتازاص ت ددد اتلتجدددل راتلكضليدددخاوددد اتم تجدددل ا  

ود اتلتجدل راتلكضليدخاااا  دلتتلة تايخ،ارضلضلاعشكعخاصقييكاتلتجل راتلكضليخاتلة تايدخا،اضتل لعيدخاحدةاعشدكةا

                                                                    
 .91 -95: ،ا ا 4991عكتبخااشبلفالع بلاخاضتل ش اضتلت  يا،اعا ،اا،90التجارة العاملية وجات  ااراعحاكاابكاتلبةية،اا1
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ضتل لصجدددخااددد اادددك اض ددد طا  تادددكاعحدددكطرالتقدددكي اتلدددكا اتمحلددد اضطاددد اتلتادددكي العا تجدددل اتلة تايدددخ،اعددد ا

 .ر ةااالزاتلبكتلخاو اتلتجل راتلكضليخاضاتلتأثارااللاعست  افع اتللذت خاخلعخاو اف  ل اتمست  طرا

 

 أثر اتفات الزراعة في تحقيق ألامن الغذائي(:   2 -1)شكل رقم 

 

 

 
حددد أا يل دددل افعددد اتللدددذت خاوددد اتلددددكضأا،اض شدددخااادددةاصك يبيدددخاسلستتتلة الغتتتذا  والسياستتتات ذات العالقتتتتة ادددلأاتلاددديل ،ا: املصتتتدر

 2229.عل ساا29-21تلب بيخاو انةاف عل اتملليخ،اتم ظاخاتلب بيخالعت ايخاتلة تايخ،طعشق،ا

 

تصجدل اصح يد اهدذ اتلتجدل ر،اض  لعدخاعظدل اصجدل عا زاتصافلشاتلة تاخايا ةاخ  رارض لاضاحل اخاود ا 

عدددد اصدددد فاراط  دددددخاالليددددخاعددددد اشددددكةاعاملتيدددددكابقدددد  اتلسدددد ش،افأحكلعددددد اضاددددبخالدددددتاك ا  تعدددد ااددددلطأاضع  ددددد ا 

 . و ا  ل اإلاعالاا  يةاف ةالضذ اتلتجل ر  او اتلتجل راتلة تايخاتلكضليخاتتلشافلفيخاضتل  

 تحرير تجارة املنتجات الزراعيةأحكام النفاذ لألسوات في دور :الفرع ألاول 

ادددددراتح يددددةاتلقيدددد طااتل ااسدددددا التلضددددك اصحسدددددازاتل افددددل ا  ددددلاف ددددد تشانددددلزاهدددد االددددلاتلدددد ا اعدددد ارزا 

تلتب يافيدددخا  دددلالب يافدددل اعكلفألادددخ،ا  ارزاهدددذتاتلضدددك الددد ايتحقدددقاوددد اتل ت دددااتلبالددد االدددلاتل حددد اتم عددد ب،ابدددةا

حيددلا لعددخا بددواتلددكضأابلملددل راودد ا فددااعقددكت ا. رط اااعيددخاتلتب فددخا  ددلاعتيجددخااكسدديخاودد ا بددواتراددل  

 %122عست يل اااراعبق لخاضااراالطلخاحيلاضععخا  لاتلتب يافخاتمكلفألاخاتل لصجخاا اااعيخاتلتب فخا  لا

 الزراعة اتفات



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
19 

بابندددلارزا" تلتب فدددخاتمع ثدددخ" ضلضدددذتار عدددقاتلدددببواالدددلاهدددذ اتلباعيدددخا. عددد ا يادددخاتلسدددعبخاتمسدددت  طرارحيلعدددلا

  ددلا يدد طالب يافيددخاصددؤطعاودد اهددذ اتراللددخا  ددلاعسددت  احاليددخارالددلاااددراتلتب يافيددخاااعيددخاتلتح يددةاعدد اتلقيدد طا

عالانلزا لاالاو انةاتلقي طاتلتب يافيخاض بةاصح يعضلا  لالب يافل ا ا  يخا،اضبذليافكزاااعيخاتلتب فخا كا

 اتلدددكضأا ايكددد زالضدددلارثددد تاضت دددالاوددد افدددتحاف ددد تشارعدددل اتلددد ت طت اتلة تايدددخاعددد اتلدددكضأاتل لعيدددخ،ارضاحتدددلاعددد

 1.تمتقكعخافخ   

 افادررار دلساء د ت اتلتب فدخ،ا( 4999 – 4991) هذتابلءالفخا  لاالعدةا خد ايتا دةاود اتختيدل اتلسد  ت اعد ا

هذ اتلافاررابلعتافليا باراو اف بل اتلة تايخاتلبلميدخ،اضعدلايب يد اعد ات صافدلفاعسدت  ارضاشدكراحيلاصاامل ا

تم ع بددددددخاخددددددالأاصعددددددياتلافاددددددرر،الددددددذليا ددددددل  اعبددددددك  اتلتب يافددددددل اتلقيدددددد طاااددددددراتلتب يافيددددددخالتحقيددددددقاترااليددددددخا

تركا  يددخاتلة تايددخاتل لصجددخاادد اااعيددخاتلتب فددخاع صافبددخاحتددلاصتبددلطأاهددذ اتمبددك  اعددااعددلانددلزالعقيدد طاااددرا

ضعدداات صافددلفاعسددت يل اف ددبل العا تجددل اتلة تايددخاا.تلتب يافيددخاعدد ا ثددل احالايددخاخددالأافاددرراف ددلساتمددذن  ر

ع اخافدواعسدت يل اترااليدخاتم ع بدخا،ارعدبحخاترااليدخاتلتد اصحققضدلاتسبي يل اضعلات تتبب او ارضتاةاتل

راللاع اصعياتلت انلعخاا4995عبك  اتلتب يافخاتل لصجخاا اتلتب فخاو ابكتيخاص افيذااصافلشاو ارضأا لعافخا

 2. لااخاع اخالأاتلقي طاااراتلتب يافيخا بةاص افيذااصافلشاعبلش ر

تافيواعبك  اتلتب يافل اتركا  يخااللاتم تجل اتلة تايخافياك اتزايؤطعاالدلارعلابلل سبخالت 

  ارزا  يقدددددخاعددددديلاخا  تادددددكاتلتتافيثدددددل اتلتب يافيدددددخا. تمدددددك اتل  يدددددةا  دددددلا يدددددلطرا كددددد اتلتبدددددلطأاتلتجدددددل عا

صثدددا خاع ضعدددخا بادددررالعكضلدددخاوددد اتختيدددل ا سدددد اتلتتافددديواتلتددد ا دددت بقضلاالدددلاتلتب يافدددل اتر لعدددخابللسددددعاا

طيخ،ارعانةا عبخااللاحكر،اعالايؤث االلافلاعيخاهدذ اتلتتافيثدل اود ابكتيدخاص افيدذااصافدلشاالدلاباافخاف  

ع اعبك  اتلتب يافخاتركا  يخالعا تجدل اا  الليخصح ي اتلتجل ر،احيلاص عبخارزاصك زا سبخاتلتتافيوا

بخاتلة تايددددددخا كددددددة،اضلددددددا اعدددددد اعبددددددكأاتلتب يافددددددخاتماف ضاددددددخالكددددددةا ددددددعبخاالددددددلاحددددددكرا شدددددد طارزاصكدددددد زاتل سدددددد

         عدددددد اعبددددددكأاتلتب يافددددددخاضالددددددلار ايقددددددةاتراددددددكافط دددددد الع سددددددبخاتمألا يددددددخالعتتافدددددديواا% 31إلا الليددددددخالعتتافدددددديوا

 3.لعكضأاتل لعيخا% 42لعكضأاتمتقكعخ،اضاا% 45ا ا

،ارط ابللدكضأاتمتقكعدخا  دلا  د ت اصتافيثدل اع تافثدخاالدلاتلسدعااتلتتافديواتختيدل ا سد اهذ اتم ضعدخاود ا

 ا باددرراالددلاتم تجددل ا ت افهايددخاف ددةاودد اصجل اهددل،اضعدد اثدد ااحتافددلظابابددك  اتراسل ددخا،ااضصتافيثددل

لب يافدددخاالليدددخاالدددلا  ادددراعددد اتلسدددعاا،افعددد اتلدددذعا ايتحقدددقاعبددد اصحسددد اععاددد ساوددد افددد  اتل افدددل الأل ددد تشا

 .ضصح ي اتلتجل راتلة تايخابلل سبخالك اراع اتلسعا

عدددد اا%31بتتافدددديواعبددددك  اتلتب يافددددخاتركا  يددددخاب سددددبخااضفياددددلايتبعددددقابت افيددددذاتلددددكضأاتمتقكعددددخالتبضددددكتاهل

 ددد  ت ،افقدددكات دددت لاخاتلدددكضأاتمتقكعدددخاتل فدددل ابتبضدددكتاهلابدددللتتافيواا21عسدددت يل افادددرراف دددلساخدددالأا

                                                                    
،اع  ةاط ت ل اتل حكراتلب بيخ،االنظام الجديد للتجارة العربية ومستقبل التنمية العربية: ، الجات وأ واتهاتب تهي اتلباس ع ا1

 .51: ،ا 4991،اتلك يخ،ا2ط
 .395-391: رحاكا لعا،اع  اا لبق،ا ا ا2
 .تب تهي اتلباس ع،اتم  ااعافس ا3
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رزافادرراف دلساصد اتختيل هدلا،اضي  ااتلسدب اود ا لديا  دلا2222 بةا هليخاعكراتلت افيذالضلاتمحكطرالضلاال ا

ض دددكاصاادددمل اهدددذ اتلافادددررابلعتافدددلياعسدددت  اف دددبل ا( 4999 – 4991) نلعدددخاراسدددلبا سدددبخاتلتتافددديواعنهدددلا

تلة تايددخاتلبلميددخاعاددلاص صدد اا دد ات صافددلفاعسددت  اترااليددخاضعبددك  اتلتب يافددخا،اضبددذليانددلزاعبددكأاتلتب يافددخا

تلددذعايددت اتلتتافدديواالددلار ل دد اع صافبددل،اهددذتاودد اتل  ددخاتلددذعات صافبددخافيدد اف ددبل اودد ارضتاددةاتلتسددبي يل ا

عسددددددت يل اترااليددددددخاضعبددددددك  اتلتب يافددددددل االددددددلاتم تجددددددل اتلة تايددددددخاضبللتددددددل  افددددددكزاضعددددددلاصببدددددد اعدددددد اتعتافددددددليا

ابألالااللاتلكضأاتمتقكعخاألزاتلتب يافدخاتلقلاادخابحكد اتل ت دااع تافثدخاتلتبضكت ابللتتافيوال البكاصا ةا

 1 .   لاعبك  اصكلطاصقارباع اتمبك  اتم ع باتلتتافيوا ليهل

فدددكزاتلادددملت اتلدددكضأا بدددك اص بيدددقالب يافدددخا ا  يدددخاالدددلارعاتركا  يدددخافيادددلايتبعدددقابددد بقا ايدددااتلتب يافدددل ا ض

 عبخا  تايخاراللاع اعبكأاتل   اتم ب ط،اضتل ت طاو ا كتضلضلاضعلايب ي اع اصحكيكاأل نالالب يافخااللا

 عادددلايدددؤطعا  دددلات األا دددلزاتمتبدددلععازاوددد اهدددذ اتلسدددعبخات دددتارتطتاضصادددكي تا. تم تجدددل اتلة تايدددخاتلتددد السدددت  طهل

ضو ا. لتت  اع اتحتال  ا يلطراتلتب يافخاتركا  يخاو اتمستقبةاا اتمبك  اتلت اص ا ب ضلابللافبةضاك ات

 دذليايددؤطعا بدقاتلتب يافدل اضا األا دلزالعاسددتقبةا. هدذتاعدلايحقدقاتلشدافلفيخاضتل قددخاود اتلبال دل اتلتجل يدخ

 .لضال اتمستقبعيخعلابازاتلكضأا  لاخعقاتلاف عخالتحقيقاتمةيكاع اتلتح ي العتب يافل او اتماف

 زاهذ اتلكضأا ا ا بقالب يافلاهلاتلة تايخاا كاعبك  اع صافبخا  ار هلاود اتل ت دااص بدقاعبدك  ا 

عبك  اتلد بقاتلبلليدخالعتب يافدخا اصا دةا د  ار ثراتعتافلالاع اتمبك  اتم ب  خاو ا كتضلضلاضلذليافكزا

ضلبدةاتلسدب اود اص بيدقاتلدكضأاعبدك  الب يافيدخا. تراكاف نالاعد اتلتب يافدخاتركا  يدخاتمسدا ااةهدلالعكضلدخ

ع تافثخاا اصعياتم ب  خاو ا كضلضلاه اتصجل االلبيخاتلكضأا  لاصح ي اتلتجل راتر ل  يخاتلة تايدخاضاارهدلا

 . تالطيخاباافخاالعخاعح اتلتح ي و ا  ل اصح   او ا يل تهلاا

 نتجات الزراعيةدور تخفيض الدعم املحلي في تحرير  تجارة امل: الفرع الثاني

 ادددد اتزاتلددددكا اتمحلدددد اتلددددذعاصقكعدددد اتراك عددددخالعا تجددددازاتلددددة تايازايبددددكا ددددة تاعدددد اتلسيل ددددل ا 

 .  ارع ايؤث ا شكةا باراو اتلتجل راتلكضليخالعا تجل اتلة تايختلة تايخاتلكتخعيخالعكضلخا

شيارافحكل اتلت اص اتلت عةا ليهلا شأزاصتافيواتلدكا اتمحلد ا ديك زالضدلارثد تاضت دالاود ا يدلطراعافدل ااض  

 ليارزاصتافديواهدذتاتلدكا ا ديؤطعا  دلا يدل اتمدةت اازاتمحعيدازا. تم تجل اتلة تايخا  لاف  تشاتر ل  يخ

تافدددديواتلددددكا التبدددد يواعبددددللغاببيددددااع تجددددلاه اودددد ار دددد ت ض اتمحعيددددخابأ ددددبل ارالددددلاعدددد ار ددددبل اتلبيدددداا بددددةاص

تلددددكا اتلتدددد الدددد ايحاددددع تااعيهددددل،اضعدددد اثدددد اصدددد تافوا ددددك اه االددددلاع ت ضددددخاتم لفسددددخاف  بيددددخاعدددد اتم تجددددل ا

ضتلت اصتاتااباةتيلاص لفسيخا بكارزارعبحا ب هلار ةا سبيلاع ار دبل اتم تجدل اتمحعيدخاتلة تايخاتمشلةهخا

 .باا لياع ا يلطراف  اعافل اتم تجل اف  بيخاو اتلكضلخعلايت ض. بلمقل عخابالانلعخااعي ا بةاتلتتافيو

 2: رعلاا البضكت اتلكضأاةهذتاتلتتافيواضتلت اصقكعخاةهلاو ا  لخارض ضا تعافت اعالحظخاعلايل ا

                                                                    
 .413: الطأاتلس ،اع  اا لبق،ا ا1
 .392: رحاكا لعا،اع  اا لبق،ا اا2
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صاامل اا،ضتلت (4999 – 4991) رزافارراف لساتلت اتصتذ اراسلبا سبخاتلتتافيواعنهلا  اتلافاررا .2

ضعدددلاصببددد اعددد ا يدددل اتلدددكضأابتقدددكي ابلعتافدددلياعسدددت يل اف دددبل اتلبلميدددخالعا تجدددل اتلة تايدددخابك  دددخا بادددررا

ضهكدددذتافدددكزا يادددخا. عسدددت يل االليدددخاعددد اتلدددكا اتمحلددد ام تجيهدددلاتلدددة تايازاراادددليته اعددد اتم لفسدددخاف  بيدددخ

ضعددداات صافدددلفاعسدددت يل اف دددبل اا.تلدددكا اتمحلددد اتلتددد اتاتادددك اراسدددلبا سدددبخاتلتتافددديواعنهدددلانلعدددخاع صافبدددخ

تلبلميدددخالعا تجدددل اتلة تايدددخاوددد ارضتادددةاتلتسدددبي يل ا لعدددخاتلدددكضأابتتافددديواعسدددت يل اتلدددكا اتمحلددد اتلدددذعا

،ا  ارعد ابحكد اتل ت دااصقد  اتلدكضأا  هلفع اتلذعاياف غاهذ اتلتبضكت اعد اعثدا. نلعخاصقكع او اتل العا ل 

ضعتيجدددددخالدددددذليا. عددددد اتمسدددددت يل اتلتددددد البضدددددك ابتتافيثدددددضلبتقدددددكي اعسدددددت يل العدددددكا اتمحلددددد ا دددددكاصكددددد زار دددددةا

ت ت لاخاتلكضأاتمتقكعخاتل فل ابتبضكتاهلابتتافيواتلكا اتمحل ابلل سبخاتمق  راعااطخ أااصافدلشاحادملا

 .4995تل افل او ارضأا لعافخا

صاادددددددمل اتلتبضدددددددكت ابدددددددللتتافيوابك  دددددددخا بادددددددرراعددددددد اتم ضعدددددددخاحيدددددددلاص عبدددددددخاهدددددددذ اتلتبضدددددددكت ارزايدددددددت ا .1

تمبعدغاإلا ادل  ااتلكلد العدكا اتمقدك العا تجدازاتلدة تايازاضلدا اعد اعبعدغاتلدكا اتمقدك الكدةاتلتتافيواعد ا

ضعتيجددخالددذليافكعدد ا.  ددعبخاالددلاحددكر،ا اددلارعدد ا اي  ددكاحددكارط دد ال سددبخاتلتتافدديواعدد انددةا ددعبخابااف طهددل

ل عدددخابللسدددعااعددد اتل سدددبخاتمقددد  راعقاياكددد العكضلدددخارزاصقددد  ابتتافددديواتلدددكا اتما ددد اام تجيهدددلاب سدددبخار  دددرا

 ددتؤث اودد اطض اف ثددرارهايددخا،اض اشدديارزاهددذ اتم ضعددخا اف ددةارهايددخ،اضصتافيثدد اب سددبخار ددةابلل سددبخالعسددع

 .صتافيواتلكا اتمحل ا

 دور الحد من دعم الصادرات في تحرير تجارة املنتجات الزراعية : الفرع الثالث

فحكل اتلت ارلخاةهلاتصافلشاتلة تاخالتق يخاحكل اتراكاع اطا اتلالط ت اتلة تايخاع اره البت رار 

ع لفسدخاتلادلط ت اتلة تايددخا بقدلالقدد  اتلسد شاضالدلار ددلساعدلاصتاتدداابد اعد اعاددملرا سدبيخا بيبيددخاود ابددالطا

 .صاكي هل

صقددددكي اتلكضلددددخاطااددددلالاددددلط تاهلاعدددد اتم تجددددل اتلة تايددددخايددددؤطعا  ددددلاتعتافددددليار ددددبل هلاودددد اف دددد تشاارز لدددديا

سددتهلالعا تجددل اتلة تايددخاتمالثعددخاودد اطضلدددخارخدد  ا ددكاصكدد زار  ددراثا ددلاألزاحك علاهددلالددد اع لفتلبلميددخاضبللتددل  ا

 .صقك الضلاطاالا ا اصاتبضلابااملرا سبيخاو ا عتل ضل

ع لفسددخاااددرا بيبيددخاضلسددب اتا  ل ددلاودد اتلتجددل راتلكضليددخاتلة تايددخ،احيددلاضلبت ددراتم لفسددخاودد اهددذ اتراللددخا

ضلخافض لاع اعاملرا سبيخاو اإلاعتلتاض عالاتاتاك االلاعلا كعت اع اطاد ار هلا الست كا  لاعلاصتاتااب اتلك

 لالط تاهل

ضتل ت دداارزارحكددل اصتافدديواطادد اتلاددلط ت اتلتدد ارلدد اةهددلااصافددلشاصا ددةاصقددكعلاحل ددالاعحدد اتعتهددلتا يل ددل ا

كا  لار  ا  تايخالكةاتلكضأاصك زاع  ضخار ثرابق  اتلس ش،اضاصجل ا  لا  لعخاعظل اصجل عاالل  ايست 

ت تالطيخا شيكراضخلأاع اتلتش هل اتلت اعامل اتلتجل راتلة تايخالافاررا  يعدخا بدةابدك اتلبادةابلصافل يدل ا

 تلتجل راتلبلميخ
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ا تبقاض  تاكالتقكي اتلكضأالضذتاتلكا ا  ت اع ا زارحكل اتراكاع اطا اتلالط ت اتلة تايخاضابخا

ع دد ابلءاددلفخا  ددلالبضددكت اتلددكضأابتتافدديواهددذتاتلددكا ااحيددلاتمبددللغاتمقكعددخاض ايددل اتم تجددل اتمسددتافيكر

ب س اعبي خاخالأافارراص افيذااصافلشاض اشيارزاهذ اتلث تبقاضتلتبضكت السض او ا يلطراعافل اتم تجل ا

تلة تايدددخا  دددلاف ددد تش،ا  ار هدددلاصحقدددقاتل اددد ااضتلشدددافلفيخاعددد اخدددالأاعب فدددخاعدددلاصقكعددد ارعاطضلدددخاعددد اطاددد ا

لار هددلاصدد ف ا  لبددخاطضليددخافبللددخاالددلاحددكضطاتلددكا اتلددذعاصقكعدد اتلكضلددخالاددلط تاهلالاددلط تاهلاودد ارعاض ددخ،ا ادد

 1.تلة تايخااللارزا اصتجلض البضكتاهلابللتتافيثل اتل ت طراو ا كتضلضل

رعلاا اتلت افيذاتلافبل العتبضكت ابتتافيواطا اتلالط ت اتلت اض ط ابل صافلشافقكارضفخاتلكضأاتمتقكعخا

عقدددكعتهلااصحددلطافض ضبدددخ،اخلعدددخاتلتبضددكت ابتتافددديواتمبددللغاتمتاادددخالدددكا اابتبضددكتاهلابدددللتتافيواضودد 

تلادددلط ت ،احيدددلايالحدددظارزاضفدددل ااصحدددلطافض ضبدددخابتبضكتصددد ابدددللتتافيوا عادددلا دددل اوددد ا  دددل اص افيدددذااصحدددلطا

فض ضبددددددخار  دددددد ت ا عددددددالاا يل ددددددت اتلة تايددددددخاتمشددددددار خاضتلتدددددد ار دددددداف  اادددددد اتعتافددددددلياعسددددددت يل افثاددددددلزا

تلكتخعيددددخاعاددددلاياكدددد اعدددد اعافددددل اعددددلط تص اتلة تايددددخا  ددددلار دددد تشاتلتاددددكي اتلبلميددددخاطضزاتلككدددد  ا  ددددلااتلة تايددددخ

 صقكي اعبللغاطا ا باررالضل

 تطور ضوابط الدعم الزراعي في إطار املنظمة العاملية للتجارة:  رابعال املطلب 

 

الدلااقدكاعدؤصا ت اض ت يدخايدت اعد اخاللضدلاا4995افخاي لاتصافلشاع ظاخاتلتجل راتلبلميخاو ارضأا دلع 

حددلاتلقثدددليلاتم  ضحدددخاالدددلاتم ظادددخ،ابحيدددلاي بقدددكاندددةاعدددؤصا اض ت عاعددد راالدددلاف دددةاندددةا ددد تاز،اضلبت دددراب

ضصقدددد  ابلصتددددل اتلقدددد ت ت اتلثدددد ض يخاضتلضلعددددخاتلتدددد السددددتهك اهددددذ اتمددددؤصا ت ارالددددلا ددددع خاودددد ار ضددددةراتم ظاددددخا

 . طت اهلل راضاالزا يل اتم ظاخابكض هلاف اةاع اخالأاص ظياضلاضار ع باصحقيقاتمةيكاع اتلتح ي العتج

صعدددياتمدددؤصا ت اصددد ااقدددكاعدددؤصا ت ا  دددة االدددلا ثدددليلاتلق دددلفاتلة تعددد ا،اض ددد اتلتددد ا    ددداضلاعددد اضعددد ابدددازا

 .خالأاهذتاتمبحل

 2999امللم الزراعي في مؤتمر سياتل : لفرع ألاول ا

        4999طيسددددا راا22  ددددلاا4999عدددد فا راا32اقددددك اودددد اتلافاددددرراعدددد اتلتدددد اصددددألخات تالاددددل ا اددددخا دددديلصةا 

و ا  ل اتمؤصا ت اتل  ت يخالعا ظاخاتلبلميخالعتجل راتلت اص بقكاطض يل،اض  اتلكض راتل لل خاتلت ا بقتهلاطض را

   ودد ا دد للف  را،اضنددلزاتم عدد باعدد اهددذ اتلددكض راصحقيددقاعشددل  خانلععددخالعددكضأاتل لعيددخاودد اا تاددلطاتلبددلل

ا تالطاتلبلل  ا  لافعل ،اع اخالأا   ت ا  تعازااع اخالأاصحسازاش ضطاتلتجل راتلبلميخ،اضطفااعكعخ

صجددل راطضليددخاص الهددلاتم ظاددخا،اضصادددةاعدد اخاللضددلابللبددلل ا  ددلاتلتليادددراتم شدد طاتلددذعايشددل كافيدد ،اضيسدددتافيكا

تبعقدخابللتبدلضزاتلافند اعد ار دةاطاد ا دكاادلر اتلقثدليلاتما4991ضندلزات تادلفا د للف  راادل ا،اع  اتركايدا

                                                                    
 .399: ،ا امرجع سابقرحاكا لعا،اا1
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تلددكض اترايدد عاتلدددذعاي ب دد ارزاصقددد  ابدد اتم ظاددخالتاكدددازاتلددكضأاتل لعيدددخاعدد اتل فددل ابللاملتعلاهدددلاتل ل اددخااددد ا

 1.تصافل يخا  لخارض ضا تع،اضلستافيكاع اتلاف  اتلت اص ف هل

لسددعاالااددك اصح يد اتيبت دراتمعدفاتلة تعدد اود اعدؤصا ا دديلصةاعق دخاعضاددخاود اتمافلضادل ،اضي  دداا لديا  د 

،اضصتافدددديواا% 22ت تادددد افعدددد االددددلاصتافدددديواتلددددكا اتمسددددا االضددددلاب سددددبخااتلة تايددددخاصح يدددد تانددددلعال،احيددددل

ترجكد ،اضصحد أاندةاتراد ت ةاعد احيدلاا %24عد احيدلاتلقيادخ،اضب سدبخاا %31تلة تادل اتمكا عدخاب سدبخا

واتلتب يافددل االددلاتم تجدددل اضخافددا%31تمبيقددخالعدد ت طت اتلة تايددخا  ددلا  دد  ا ا  يددخاعددااخافثددضلاب سددبخا

هدددذتا.. ،اضفددتحار ددد تشاف  اودد انددةاعدد اتليلبدددلزاضن  يددلاترك  بيددخاصددك يجيلا %12تلة تايددخاا ددت تايخاب سددبخا

و اضاااتلب ت يةارعل اعلط ت اتلدكضأاتل لعيدخاتلة تايدخ،ااصافلشال اصعامل اب اتلكضأاتمتقكعخاتلت ات تا  ا

اسديلاعد اعحدلض اصح يد اتلتجدل راتلبلميدخاود ا  لدخا ديلصةافضد ا  دلفالذليابقخاصح يد اهدذتاتم اد فاعحد  تا ا

فض ضبدخاضتل  يدل اتمتحدكراحي عاو اا تالطت اتمتقكعدخ،اضيتاتداابابدك  اطاد ابلللدخاتل د لعخاود اطضأا

عدد اا% 95فع يكيددخالكاافددلظاالددلا ك صدد اتلت لفسدديخاودد اف دد تشاتلبلميددخ،اض  تانلعددخارض ضبددلاصقددك اعددلا سددبت ا

ععيددددددل اطض  ا دددددد  يل،افددددددكزاا322تمسددددددلاكت اتلتدددددد اصقددددددكعضلاطضأاتلبددددددلل العق ددددددلفاتلة تعدددددد ،ارضاعددددددلايبددددددلطأاعحدددددد ا

ععيددددددل اطض  ا اسددددددلاكت امةت ايهددددددل،اضفددددددتحاتلبددددددلبار ثددددددرارعددددددل اتلتجددددددل راتلكضليددددددخاا9.1ضتشدددددد   ا ددددددكعخاعددددددلابددددددازا

عظ يددلاا–تلاف عددخارعلعضددلااحددخ صلعدد اخددالأالعا تجدل اتلة تايددخاتلددذعاياكدد ارزالسددتافيكاع دد اتلددكضأاتل لعيددخ،ا

ا–تلباألادخاا– إلااد تش) لع ع أا  لاف  تشافخ  او احلأااك اضااا ي طارخد  ااادرا ا  يدخاا -اللاف ةا

،اع ةاع ااتل  يل اتمتحكرافع يكيخات تارتطاتركا رعاآلا ي ع،األزاطضأا  يلا الستتك اود ا(تم تعافل ا

ض اد ارزاهددذ اتم تجدل اعسددت  لراعدد ا. ع اددلاعدد اتلسدالحفاتل ددلط رتعد يلط ااتلشددبلكاتر لعدخاتلتدد ا ااهدكطا

 .تلة تع ،الكنهلا ت اط لخاو ا يافيخاتلتبلعةاعاااعلط ت اتلكضأافخ   تصافل يل اتلق لفا

ت اتلض ع عدل اصا داات دتارتطاتلكاد  اعد ارع يكدلاض  دكتا سدب ات دتتكض د اعد اتلدكضأاتمتقكعدخا الارزارض ضبلا

بدكا  او ا عتل ضلااتلكيالضيخ اا ذليات تارتطاتم تجل اتلة تايخاتلت الستتك اتم تطاضصا و اص بيخاتم تشا ،

،الدذلياندلزا فددواف  سدلاشدكيكتالعد لاتمقادرااتلددذعاضادبت اعجا ادخااادةاتم ظادخاحدد أار هدلااادرايدايخ

رضافدتحاتلة تاخ،ا سب اصثاي  اعلا رص اف  سلا ايت ل  اضعافض عضلالعة تاخ،ا  يالاو اعجلأا فدااتلدكا ،ا

 اددلا فثددخا ددبااطضأاع تجددخالعادد  اودد ارع يكددلاترك  بيددخاتلدد لا سددب ا. حددكضطهلالكادد  افع يكيددخاضتلك كيددخ

صثددداي  اعظلعددددلا كيدددكتالال ددددتارتطاضيسددددله ابتكددد ي اتلضيا ددددخافض ضبيدددخاضفع يكيددددخاعدددد اخدددالأاتاتاددددلط االددددلا

 .تلتب فخاتركا  يخافقق

تلتافلض دا اود ا  دلأا  يبدخا،امدلايشداع اعد اتلسدلفاود ارعد اعد اتلادب ارزايتحقدقاهدذتاتركلعد اضي  اتلدببوا

ضودد اهددذتاإلا ددل ارشددل  اع ظاددخاتلة تاددخاضفاذيددخاتلبلميددخا،ارزاه دددلكا .هدد رااخددتال اودد اتماددلر اضلبل اددضل

 422ضرزا عتدلتاتلق دلفاتلة تعد ايةيدكاب سدبخافدلاواعد اتللدذت ااضتم تجدل اتلة تايدخاالدلاتمسدت  اتلبدلل  ،ا

                                                                    
 .51: ،ا 2222،اطت اتلافك ا،اطعشق،ا   يل،احرب من أجل الهيمنة: معركة سياتل ااراعل  ،اا1
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ادد اتحتيل دددل اتلبدددلل ،الكددد اه دددلكا ددد  اص  يددداالددد ،اضرزاتم ظادددخاتلبلميدددخالعتجدددل رالددد اصأخدددذاالدددلاالصقضدددلاا%

 1.صحقيقاتلبكأاو اهذتاتمجلأ

  1112امللم الزراعي في مؤتمر الدوحة : الفرع الثاني

،اضعدد ات ددةالل يددخافشدددع ،اصدد ااقددكاعددؤصا ا كيددكاهدد اعددؤصا اتلكضحددخاتلدددذعا بددكافشددةاعددؤصا ا دديلصة 

،اضااع ار ةااالزاتلساراتراس الضذ اترك لخاترككيكراع اتمافلضال ا،ا2224ع فا راا41ضاا29بازاات بقك

راع خاع ظاخاتلتجل راتلبلميخاا افهكت اتلت ا يخاتمس  الضدل،اض لدياعد ات دةاصافدلطعارعاتحتجل دل ارضا

ع اخالأاعبلععخاخلعخاص ص ت ا،اض لعخاب اأعخاتلكضأاتل لعيخاتلت الشكةا سبخا بارراع اتلكضأافاثل ا

 .ضعبلععخاصافثيعيخالضذ اتلكضأاض ا لئهلافاررار  أالت بيقااصافل يل اتلتجل يخام ظاخاتلتجل راتلبلميخ

 دلاتمشدلنةاتلتد اصتبد يالضدلاعد ااعتبل ا اض كانلعخا  لخاتلكضحخارضأا  لخاصحلضأافيهلاتلكضأاتل لعيخالافخ

 اتم ظادخاتلبلميدخالعتجدل ر،اخلعدخارزاصح يد اتلتجدل را دكارط ا  دلا  ت اصح ي اتلتجل راتلكضليخاضفقلا صافل يل

اهاددداماتلدددكضأاتلاددددلارر،اضص ت دددااعادددديبهلاوددد اف ددد تشاتلبلميددددخ،اض اددد ا لدددديالددد اصددد   اتلددددكضأاتل لعيدددخا  اودددد ا

و اتمافلضال اتلتجل يخ،اضلكد اياكد اتلقد أارزا البعد ال اص بالتنميةصثاازاابل ت االعثخاا اع تالرا

ياكنهددددلاعدددد اخافددددواخددددل اةهددددلالعيددددخاودددد ا ثل اهددددلالضددددذ اتلقثدددديخانلعددددخاصحددددلضأارزاصحاددددةاالددددلاضاددددااتلددددكضأاتل 

تلاملتعلاهددلابتح يدد اتلتجددل راحتددلاصددتاك اعدد ارخددذاض ددخانددل اياكنهددلاعدد ا حددكت اتلت ايددخاضحاليددخاعدد لالاهلاودد ا

 اتلتجل يدخا ل  يخ،اضخلعخار هدلا اصد  ارزاه دلكافلادكراصدذ  اعد ااعتيدل تنةا بواتلقي طااللاتلتجل راتر

تلت ايقكعضلالضلاش نل هلاو اتلتجل ر،ا الارزاهذ اتلكضأاصتحاةاصكلليفا الفيخالت افيذاالاملتعل اتر لعخا

بل صافل يل اترككيكر،اع ةاحق شاتمعكيخاتلافك يخ،ا الاصك كاتلكضأاتل لعيخااك ا دك اهلاالدلاتم لفسدخاعد ا

تلددكضأابددأزاصحاددةاالددلاعافدد اتلافدد  اضترا يددل احيددلا دد طراتم تجددل اضر ددبل هل،اضلت ريدد ا لددياص للدد اهددذ ا

تلت انلعدخاصتاتدااةهدلاتلدكضأاتمتقكعدخ،اود اتمل دا اود اندةاادلل ار دةاا مدخاضتعدكعل ل،اضهد اعدلا بعضدلاصادةا  دلا

 .تمست يل اا تالطيخاتمتقكعخاتلت ارعبحخااعيهل

 ددل تاطضزا يددد ط،ا  دددلا اددلاصتتددد  اتلددكضأاتل لعيدددخاعددد ارزايددؤطعاصح يددد اتلتجددل راض دددض لخاطخددد أاتلسددعااعددد اتر

اللاتم تجل اتمحعيخاعالايؤطعا  لااك ات تا ت يخاإلاعتلتاضبللتل  افقكتزاع لع اتلباة،اعالاتلتأثارا عبلا

 2.ا تالع يؤث االلاا تق ت ا

بل  دت لطا  دلافاادلأاتلتد ارعجدة احتدلايد  اا– لابدأزاتلدكضأافاثدل ا ايدفكعدضفيالايتبعقابلمعفاتلة تعد ،ا

 طخددلأاصحسددا ل ا باددررافياددلايتبعددقابلل عدد أا: صتبضددكابددك  ت اعافلضاددل اشددلععخااهددك ا  ددلااا-ت بقددلطاتمددؤصا ا

،اضخافدوا بادراود اتلدكا اتلددكتخل ا(ةهدك احدابهلا هلايددلا)   دلاف د تشاضخافدواندةارشددكلأاتلدكا العادلط ت ا

  .تلذعايسب اخعالاو اتمبلط  

                                                                    
،اتلكت اتركلعبيخ،اعا ،امن أورجواي لسياتل وحيى الدوحة: الجات وآليات منظمة التجارة العاملية ابكاتم ع اابكاتراايك،اا1

 . 313: ،ا 2225
  -412: ،ا ا ا2229،اعا ،امنظمة التجارة العاملية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعية، الاسكندريةعحاكاعاف  ا لبة،ااا2

413. 
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الدددددلاعحدددددد اض فدددددوااصحدددددلطافض ضبددددددخاصثددددداازاإلااددددددالزاتلددددد  ت عارعا شددددددل راصتدددددلا للددددددل اإلاالعدددددل اتلة تايددددددخا

  لخا كيكراع اا  الشصك يج ،اضه اتل فواتلذعا ابكاع ا ضتل احتلايتسنلالعكضأافاثل ااصافلشااللا

زااصحلطا دكايقبدةابتتافيدفاعبلح ل اصح ي اتلتجل راتلبلميخ،افحس اتل ل قافض ضبخاو اعؤصا اتلكضحخ،ار

الددددددددلاصتافدددددددديواا–خلعددددددددخاتل  يددددددددل اتمتحددددددددكرافع يكيددددددددخاا-تلة تايددددددددخ،اشدددددددد ي خاع تفقددددددددخاآلاخدددددددد ي ااإلاالعددددددددل 

تمسددلاكت اتلتدد اصقددكعضلالعق ددلفاتلة تعدد اضتلتددد البيددقاتلتجددل راودد اهددذتاتمجدددلأ،اضراددل ارعدد الدد ايكدد زاه دددلكا

 .لضال اتمستقبعيخااللاهذ اتمسألخلبضكت ارض ضبيخال فااتمسلاكت اتلة تايخا بةابك اتماف

رعدلاتلددكضأاتل لعيددخافقدكا  حددخاع ادد ع افعد اتللددذت خاضتلت ايددخاتل يافيدخ،احيددلاصدد  ارزافعد اتللددذت خارعدد ا

ااتاددلطاالدلاتللدذت اتمسدت  طالبدك اصد تف اتلبادال اف  بيددخااحيد عابلل سدبخالضدذ اتلدكضأ،األ هدلا السدت ياا

ت ايخاتل يافيخاف  ضخاعظ اتلكضأاتل لعيخارزاتلباللخاتل يافيخاود اراعبهدلا اصادته اتلال عخالذلي،ارعلابلل سبخالع

ع بحددددخ،اضبللتددددل  افددددك تاضت ضددددته اصجددددل ع،ابددددةا دددد اعض ددددخاصقعيكيددددخاودددد اايددددلبارعاعض ددددخابكيعددددخاتلة تاددددخانل ددددت ال ا

هددددذ الددددذتايبت ددددرارعدددد احاددددليته اادددد ض يلا،اعاددددلايعددددة االددددلاب عددددلع اتلباددددةاصافضدددد ا. ع لفسددددخار  بيددددخا اتثدددد  ضز 

 1.تمشلنةاض يجلطاحع أالضل

ضلشددددارا حادددددلايل اع ظاددددخاتلتبدددددلضزاضتلت ايددددخاوددددد اتميددددكتزاا تادددددلطع،ا  ددددلارزا كددددد اتلددددكا اتلكلددددد اوددددد اطضأا

،ا2223ععيدل اطض  اود اادل اا319.9  دلاعحد اا4991 – 4991ععيل اطض  او اال اا323.1تم ظاخات صافااع اح ت  ا

 ادلا. عد اتل دلص اتمحلد اإلا ادل  ا% 4.2ضعحد ااإلا ادل  لتاتلة تعد اع ا يادخاإلاعتدا% 19.91ضيا ةاتلكا اعح ا

ا(. 4-2)تركدددكضأاعددد ا كددد اتلدددكا اتلكلددد ،ا ادددلاهددد اع  ددد اوددد اا% 13.5يا دددةاطاددد اتم تجدددازاتلدددة تايازاعحددد ا

ا% 12رزاتلدكا اود ااصحدلطافض ضبدخايا دةاعحد اا2223ضرض  اتلتق ي اتلس  عام ظاخاتلتجل راتلبلميخالبدل ا

ا% 32،اضود اتليلبدلزاعحد ا % 24ع ا ك اتلكا او اطضأاتم ظاخ،اضيا ةاود اتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخاعحد ا

 2224.2ا اف بل اتلبلميخاو اال اا% 34،اضرزاف بل اتلت السعاضلاتمةت ا زاصةيكاب ح ا

 OCDEتطور اجمالي الدعم املحلي في دول منظمة  (: 0 -1)جدول رقم 

 299.-  2999 1112 1111 1110 1112 - 1110 

 113.311 141.135 152.521 153.412 591.191 إجمالي إلانتاج الزراعي

 239.342 251.295 229.194 221.955 214.211 دعم املنتجي 

 321.253 319.929 341.329 329.214 323.122 الدعم الكلي

 13.51 13.55 13.29 11.22 19.12 ( %) الدعم الكلي / دعم املنتجي 

الدعم الكلي من الناتج املحلي 

 ( %   )إلاجمالي 

2.32 4.22 4.49 4.49 4.22 

 .2224،ااOCDEع ظاخاتلتبلضزاضتلت ايخاا تالطيخا: املصدر

                                                                    
 .415: عحاكاعاف  ا لبة،اع  اا لبق،ا ا1
التقدم املحرز في مفاوضات جولة الدوحة ال اصة بالزراعة وآلاثار املتوقعة على النفاذ إلى ألاسوات بالنسبة للصادرات الزراعية  2

 .25: ،ا .2225،اتلكك خاا تالطيخاضا تالايخالل بخا  يل،افع اتمتحكر،اعي ي  كاالعربية
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،انضدد  ابدد تط ا2222تلسدد خافض ددلالعاافلضاددل ا شددأزاتلة تاددخاودد ا  ددل اب عددلع اااددةاتلكضحددخاخددالأا 

ادد اا2222فل صحددلطافض ضبددخاراعدد اودد اعددلعا.  ودد ااددك ا ابتهددلاودد اتلتتافدديوعدد اطضأاعتقكعددخالب ددخا شددل ت ا

صددددأخاراص افيددددذاخ ددددقالباددددةاع ت بددددخا اددددلفيخالعسيل ددددخاتلة تايددددخاتمشددددار خاودددد ااصحددددلطافض ضبددددخ،اعدددد ار ددددةا

ا2222 ادلاعدك ا دلع زاخدل ابدلمةت فافع يكيدخاود اعدلعا.    ت ت اصتافيواتلكا ا الاض طاو ابيدلزاتلكضحدخ

الدددلااإلابقدددل ضخدددالأاتمافلضادددل ا دددل  اطاددد ت اعددد اتلدددكضأاتمتقكعدددخاعافلطهدددلا. يقدددك ا يدددلطراوددد اتلدددكا اتلة تعددد 

تل لعيدددخابثددد ض راتلبدددك اوددد اص افيدددذااع ل شدددخاتلاددد لطيقاتر لعدددخابتقسدددي ارعددد تفاتلدددكا ،اضطاددد ت اعددد اتلدددكضأ 

تلاددد كضشافخثددد ايا دددةا سدددبخا بادددرراعددد ا  ادددل  اارزضه دددلا شدددارا  دددلا. تلتتافددديواتلددد ت طاوددد اتصافل يدددخاتلة تادددخ

ا% 25عد ا كد اتلدكا اتمحلد اود اتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخ،اضعحد اا% 12تلكا اتمقدك العة تادخاضبعدغاعحد ا

عد اتلدكا اا% 12ضلشاراط ت خارخ  ا  لارزار ثدراعد ا. ع اتلتتافيواو ااصحلطافض ضبخ،اضه ابلل بااعباف 

ضالدلا. ت دت  اخاعد اتلاملتعدل اتلتتافديوتمحل اود اطضأاع ظادخاتلتبدلضزاضتلت ايدخاود اتميدكتزاا تادلطعا دكا

 لدديافددكزاتلتتافدديواتم صقدد اودد اتلددكا اتلكلدد ا دديك زااددئيالاألعدد ايشدداةا سددبخا عيعددخاعدد اتمددكف ال اتلتدد ا

 1.يج اصتافيثضل

 ا ادددكالتقددددكي ا دددد شاتمافلضاددددل ،ا دددل  اعقارحددددل اعدددد اتلددددكضأاتل لعيددددخاا2223ضبتحكيدددكا هليددددخاشددددض اعددددل سا

فلل  يدددددل اتمتحدددددكرافع يكيدددددخات ارحدددددخاصتافددددديواتلدددددكا اتمشددددد  العتجدددددل را. ضتمتقكعدددددخا  دددددتيافل اهدددددذتاتميبدددددلط

ضت ادددراا. إلاعتدددلتاعددد اعت  دددقا يادددخاا% 25ضتلددد ت طاوددد اتلاددد كض ازاف  شاضفعددداف اليادددةا كددد اتلدددكا ا  دددلا

ص  دددددياارزايدددددت ا ،اض %55اصحدددددلطافض ضبدددددخارزايدددددت اصتافددددديواتلدددددكا اتلددددد ت طاوددددد اتلاددددد كضشافعددددداف اب حددددد ا

نضد  اصبلي دل اود اآلا ت ا ض. ااراتلتجل يخاع ةاتلت ايخاتل يافيخاضتلباألاختلا كضشاف  شابالايس لابل اتبل ت ا

 .ع اتلكضأاتل لعيخاعلابازاعؤيكاضعبل ي

،ا2223ود افيافد عا( مسودة هاربنستو  ) كعسخاتر لعخالعة تاخابت  يااعس طرا ايخابل ا اض ل ا اا اتر

ص اص قيحضلاضض اخاثلعيخاو اعل ساع اعاف اتلس خ،اضصثا خارزايت اصتافيواعجا فاتلكا اتلكل اب سبخا

 د  ت اا42ضخدالأاا % 12 د  ت اود اتلدكضأاتمتقكعدخ،اضب سدبخاا25الدلاطفبدل اعتسدلضيخاخدالأافادرراا % 12

ثددد ا دددل ااصحدددلطافض ضبدددخابكادددكتطاض  دددخاعشدددار خاعدددااتل  يدددل اتمتحدددكرافع يكيدددخاوددد ارض ا. وددد اتلدددكضأاتل لعيدددخ

ص لضلددددددخاصحكيددددددكاتمددددددكف ال اتمبلشدددددد راودددددد ا  ددددددل اتلادددددد كضشاف  ش،ارضابابنددددددلارض دددددد البددددددكيةاضص  دددددديااا2223

تلدددكضأاتل لعيدددخاالدددلااهدددذ اتل   دددخاع ادددررالككدددكأاوددد ارضت دددقاتمافلضادددل ،اضشدددكبخض دددل  ا. تلاددد كضشاف  ش

 .2223صقكي اعقارحل ،اضت تا اتل ااااللا لياحتلا ل اعؤصا انلعك زاو ا بتا را

تلدد  ت عامدددؤصا اتلكضحددخا  دددلاصتافددديوااإلاادددالزعددد اا43رعددلافيادددلايتبعددقابدددكا اتلادددلط ت ،افقددكارشدددل  اتمددلطرا

ضاددددل اتمتااددددخالعاددددلط ت اباتتعددددفارشددددكللضلاصاضيددددكتاءلللئهددددل،ا  ارزا لددددياخعددددقا ددددك اودددد اتمافلاإلاالعددددل 

تلبكيددكاعدد احيددلاصدد افضدد اعددلاض طاودد ابيددلزاتلكضحددخاعدد ا دد  ا. ضنضدد  اتختالفددل ار ل دديخاودد اض ضددل اتل ظدد 

                                                                    
تلتقك اتمح  او اعافلضال ا  لخاتلكضحخاتر لعخابللة تاخاضآلاثل اتمت  بخااللاتل افل ا  لاف  تشابلل سبخالعالط ت اتلة تايخاا1

 .21تلب بيخ،اتلكك خاا تالطيخاضا تالايخالل بخا  يل،اع  اا لبق،ا 
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بدؤابك تلدخاصلعدخاص الدلارعد ااخلعخاعنهلاتل  يل اتمتحكرافع يكيدخ،اضعجا ادخا ارعدةاضطضأاعلعيدخارخد  ااتلكضأ 

رعددلااصحددلطافض ضبدخاعددااعجا ادخارخدد  اعدد اتلدكضأافقددكافضدد ا. لدكا اتلاددلط ت اتلة تايدخاخددالأافاددرراعبي دخ

لددذليارض د ااصحددلطافض ضبددخا. طاد اتلاددلط ت اتلة تايدخاالددلارعد اهددك ا هدل خاخددالأافاددررا ع يدخاااددراعحدكطر

. لددك اتلددكضأاتل لعيددخ ددخاضلضددلارهايددخاخلعددخارزا  تلددخاطادد اتلاددلط ت ارعدد اعاكدد االددلارزايكدد زام تجددل اعبي

ضاللا ليانلزاتلار املااللاطا ار بل اتلالط ت ،اضهد اعدلايحدك اود ااصحدلطافض ضبدخ،اض  دلا لدياطاادلاعد ا

" أارخددد  اعددد اتلدددكضأاتل لعيدددخاتلتددد ارض ددداخارزاه دددلكاحل دددخا لاملتعدددل اض يل دددل ارخددد  التدددأثاراتليلبدددلزاضطض 

ع اد الالعاافلضادل اود ا  دل اتل ظدل اتلتجدل عاعتبدكطاف د ت ،احيدلااضتلدذعالد ايكد " ص لفسيخاتلالط ت ا

 .ضتمسلاكت اتللذتايخاو اشكةاصجل عاضش نل ااصجل اتراك عخيشاةاتاتالزاتلالط ت ا

صقددددكعلايددددذ  ،اا2223ضحتددددلاعددددل ساا2222لدددد اصحقددددقاتمافلضاددددل احدددد أاطادددد اتلاددددلط ت اتلة تايددددخاع ددددذا دددد خا

ضعجا ادددخا ارعددةا للبدددخابكللدددل اصدددل الكلفدددخارشددكلأاطاددد اتلادددلط ت االدددلافادددرت افلل  يددل اتمتحدددكرافع يكيدددخا

تافدددلضيا شدددأزاتلتتافددديوا ع يدددخ،ا  ارزاطض ارخددد  اخلعدددخااصحدددلطافض ضبدددخ،ارض ددداخاعدددك ات دددتبكتطهلالع

 اددددددلارزاتلددددددكضأاتل لعيددددددخا للبددددددخابا حضددددددلاعبلععددددددخاخلعددددددخا. تلتددددددك يج اطضزاتل عدددددد أا  ددددددلاحددددددكاإلاللددددددل اتلكلعددددددة

 . ضخا ليضصافثيعيخام ت

الدلاف دةاعد اا% 52و اتركة اتر ل ابكا اتلادلط ت التحدكطاتلتتافديواب حد ااهابنسو  ض ل  اعس طرا

حكضطاالاملت اتلنهل خاعلليلالكلفخاتم تجل اتلة تايخاتر لابخالكا اتلالط ت اض ليا بقلالايلخاعحكطرا

عيددخاصكدد زافاددرراتلتتافدديواتل لا دد  ت ابحيددلاياددةاتلددكا اودد ا هليتهددلا  ددلاعدداف ا،اضبلل سددبخالعددكضأ ا25ضخددالأا

با  بهددلاالاددملت اضيتثدااتاتاددلزاتلاددلط ت اضتلثددالعل اضبدد تع اتلتددأعازالق تاددكاعحددكطرايجدد عا . د  ت ا42

ضص لضلدددددخاتلق تادددددكا. با دددددااصقدددددكي ارعاتاتادددددلزارضاعسدددددلاكراعلليدددددخاعبلشددددد راضاادددددراعبلشددددد رالعادددددلط ت اتلة تايدددددخ

 .ةاعا تاضتلكضأاتلت البت راعست  طتاعلفيلالعلذت لعكضأاتل لعيخاضف تر لعخابلمبلععخاتلتافثيعيخا

: رعدددددلاتل افددددددل ا  ددددددلاف ددددد تش،افعدددددد اصحقددددددقاتمافلضادددددل اح لدددددد ارعاصقددددددك ،اضتعقسددددداخاطضأاتم ظاددددددخا  ددددددلا سددددددااز

عجا ادددددخابقيدددددلطراتل  يدددددل اتمتحدددددكرافع يكيدددددخاص تفدددددقاالدددددلات دددددتتكت اعددددديلخالبددددد  ابللاددددديلخاتلس يسددددد يخا

تلة تايدددخ،اضصتثدددا ا  ددد ت اصتافددديوا دددذ عالعتب يافدددل ابحيدددلا ااعالتتافدديواتلتب يافدددخاتركا  يدددخاالدددلاتلسددد

ضعجا اددخارخدد  ا.  بددكاعدد ض افاددرراخادد ا دد  ت ا% 25يتجدلض اتراددكاف نددالالعتب يافددخاالددلارعاع ددت ا  تعدد ا

بقيلطرااصحلطافض ضبخاص تفقااللات تتكت اعيلخارض ضا تع،اضتلت انلعخاعستتكعخاو ا  لدخارض ضاد تع،ا

الددددلاف ددددةالكددددةاع ددددت اا% 45الددددلاعت  ددددقاتلتب يافددددخاعددددااخافددددواا% 31خاب حدددد اضصقضددددا ابتتافدددديواتلتب يافدددد

 .خلااالع    

ضص   خاعس طراهل بس زاو اهذتاتلشأزا  ارتاايجاااعلابازاعقارح اتل  يل اتمتحكرافع يكيخاضاصحدلطا

الددلاتلتب يافددل اتم ب  ددخاض لددياا% 12فبلل سددبخالعددكضأاتلادد لايخاتمتقكعددخ،ايقاددرااصتافيثددلا ددك  ا. فض ضبددخ

الددلاعبددكأاتلتب يافددل اتم ب  ددخاتلتدد اياددةاا% 52،اضصتافيثددلا ددك  اا% 92مبددك  اتلتب يافددخاتلتدد اصةيددكاادد ا

الددلاعبددكأاتلتب يافددخاتم ب  ددخاتلددذعاياددةا  ددلار ددةاا% 12،ا اددلاصدد ات اددرتااصتافدديوا ددك  ا% 92 -45عددكتهلا
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ا% 12زاصتافيثلاعت   لااللاتلتب يافل اتم ب  دخاب حد اضبلل سبخالعكضأاتل لعيخايقارااهل ب س  . % 45ع ا

الددددلاا % 32،اضا% 422-12الددددلاتلتب يافددددخاتلتدددد اياددددةاعددددكتهلا  ددددلاا% 35،اض% 422تلتدددد اصاددددةا  ددددلار ثددددراعدددد ا

لعتب يافدل اتلتد ايادةاعبدكلضلا  دلار دةاعد اا% 25،اضاصتافيثلا دك  اا% 12-22تلتب يافخاتلت اياةاعكتهلا  لا

22 %. 

عت ت عددددل،ابحيدددلايتافدددواتلتب يافدددل اب سددددبخا ددد اخاوددد اتلدددكضأاتمتقكعددددخاعادددلايسدددله اودددد اضيبت دددراهدددذتاتمقادددراا

 .تل افل ا  لاف  تش

فيالايتلاتراالاتلتب يافيخ،ا للبدخاتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخابكللدل اتلتب يافدل اتماف ضادخاطتخدةارعلا

بتب يافدددددددل ااتراادددددددل،ا  ارزاتليلبدددددددلزاال ادددددددخا لدددددددي،اض دددددددل  اعقارحدددددددل ابل دددددددتبكتأاتراادددددددلاتلتب يافيدددددددخ

ض ل  اعقارحدل اهل ب سد زابةيدلطرا كد ارضا يادخاتراادلاتلتب يافيدخاعتافثخارضابةيلطرا ك اتراال،ا

عدد ا كدد اا ددتهالكاتمحلددد اا% 42عدد ا كدد اا ددتهالك،ا  دددلاا% 42تلنهلايددخاتماف ضاددخا،اض دد اتلتدد اصقدددةاادد ا

 .لكةاع ت 

راتلبلميخا  لاص تفقاو اتلقثليلاتل ال اع اخالأاب علع اااةاتلكضحخ،ال ايت عةاف  ت او اع ظاخاتلتجل  

فك تاعلاص اتلت  شا  لاصتافيواتلدكا ا. و اتلة تاخ،اض  اتلكا اتمحل ،اطا اتلالط ت اضتل افل ا  لاف  تش

تمحلد ،اصد فواتلدكضأاتمتقكعدخاتلتدد السدتتك اهدذتاتلدكا اض لدياأل هددلالبت دراتمدةت اازا د راادلقا يلغددا ا ا

صدد اص ددلضأا ثدديخاطادد اتلاددلط ت اصظضدد ا  ت اعتثددل بخ،اض  تاصدد اتلتسددل أاادد ا ددب اض  تا. ياكدد اا ددتهلعخاةهددل

بأعد ا د  افضد ا،اافض دلكاعد افسد ا  تلدخاطاد اتلادلط ت االدلارعد ابكتيدخالعتتافديواضطضزااإلا لبدخ لياصكد زا

 اددلارزا دد ااع ادد فاتل افددل ا  ددلاف دد تشارعدد اص فثدد اتلددكضأاتمتقكعددخ،احيددلا ا.  صحكيددكافاددررا ع يددخاعبي ددخ

 1.اكنهلاصتافيواتلتب يافخاتركا  يخاتم صافبخاتلت اصا ةاترال ةاتراكيكعااللاتراكضطي

  1110امللم الزراعي في مؤتمر كانكو  : الفرع الثالث

باكي ددخانددلعك زابلمكسدديي،اض ددك انددةاعدد ا اددا اتمجعدد اتلبددل اضعددكي اا2223اقددكاتمددؤصا اودد ا ددبتا را 

،اض ددكار دكانددةاعنهاددلاا2223رض اا34ادل اع ظاددخاتلتجدل راتلبلميددخاعسدد طرا ادالزانددلعك زاتلدد  ت عالعد   ت اودد ا

ت عااللاتمقارحدل اتمتبدكطراو اتل  للخاتم فقخارع ال ايت ااصافلشااللارعا ة اع اهذتاإلااالزاضرع ا ايح

لكاك عدل افاثددل ،اضنددلزاعد ارهدد اعددلا دل اةهددذتاإلااددالزاضرعد ا ايحتدد عاالددلاتمقارحدل اتمتبددكطرالكاك عددل ا

رزاع ا فاتلة تاخاندةايا دةار ثدرااعي ،افاثل ،اضنلزاع اره اعلا ل اةهذتاااالزاتلذعال ايت ااصافلشا

  ابا  ددد ا ددكضأارااددلأاتلت ايدددخامددؤصا اتلكضحدددخ،اضبددلل ا اعددد احسل دديخاوددد اتمافلضاددل اتلتددد ا دد تم تاددياا

تلتقك اتمض اتلذعاص ا ح ت  اع ذاعؤصا اتلكضحخ،ا  ارزاتركض طال اااعيغالاللاملتعل افخ  ال اص ا اا ا

 .رعاعتلا اععا  خ

                                                                    
قعة على النفاذ إلى ألاسوات بالنسبة للصادرات التقدم املحرز في مفاوضات جولة الدوحة ال اصة بالزراعة وآلاثار املتو   1

 .32: ،اتلكك خاا تالطيخاضا تالايخالل بخا  يل،اع  اا لبق،ا الزراعية العربية
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 ددل ا،اضعدد اخددالأاهددذتاإلا "إلا ددل " ضب ددل االددلاعبددلط ت اعجا اددخاعدد اتلددكضأاصدد اصقددكي اعسدد طرا  اددرتاايسدد لا

،اضتم لفسدددخالدددكا اتمحلددد اضتل عددد أا  دددلاف ددد تشصأخدددذاهدددذ اتلدددكضأاتصجلهدددلاعبي دددلاوددد ا بدددواتمجدددل  اصاددد ات

 .تلتاكي يخ

 بتا رااطضزاتلت عةا صافلش،اضه اعلااكست انعاخاتل اا اتمكسيكخاتلذعارشل افيهلاا41ضتختت اتمؤصا او ا

  ارزافاثل ا ايةتلد زايحدلفظ زاالدلاعد ت افض ا،ا  لارع اب ا اتلتح كاتلكباراتلذعاحك او اتمافلضال ،ا

 1.خا علافيالايتلاع تايااعؤصا ا  للف  ر

ض ددقاخالفددل احددلطرابددازاتلددكضأاتلل يددخا ودد اتمكسددييض ددكات هددل  اعحلطثددل اع ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخا 

ااضتلافقادددددددرراتعادددددددبخا شدددددددكةار لغدددددددا االدددددددلا ثددددددديخاطاددددددد اتمدددددددةت ااز،ابلءادددددددلفخا  دددددددلا يافيدددددددخالبلعدددددددةاتلدددددددكضأاعددددددد

 2:ضع اره اتر الفل اتلت اطت  اح أاتلة تاخاعلايل . تمست ا ي اف لع اض يل ل اتم لفسخ

اك اع تفقخااصحلطافض ضبخاالدلاصتافديواعسدت يل اتلدكا اتمحلد اتلتد اصقدكعضلالعادةت اازاض فثدض ا .4

عددددد اهدددددذ اتلتددددد اصثددددد   ا  ادددددرتا  تلدددددخاطاددددد اعدددددلط ت اتم تجدددددل اتلة تايدددددخا ادددددلا للبدددددخابدددددذلياتلدددددكضأاتل لعيدددددخا

 .تلسيل ل 

تر دل ابك تلدخاتلدكا اتلدذعاصقكعد اا ف يقيدلتاارتياتل  يدل اتمتحدكرافع يكيدخاالدلات ادرتااطضأااد با .2

مةت عددد اتلق ددد اخدددالأاثدددال ا ددد  ت ابلاتبدددل  اتلسدددب اتل ااسدددا اوددد ااعتافدددلياترادددلطالبلادددكت اعدددلط ت اهدددذ ا

 .تلكضأاتلافقارراضتلت اصتأل اع اتلق  اضتلت اصا ةااالطاا تالطاو اهذ  تلكضأ 

 اجا اخاالقاصا دةاعادلر اتلدكضأاتل لعيدخاض عد ت هلاالدلانض  اعجا اخاتلبش ي العكضأاتل لعيخا .3

تراادددد أاالددددلاص ددددل   اعدددد اتلددددكضأاتمتقكعددددخاخلعددددخاودددد اع ادددد فاتلددددكا اتلة تعدددد ،اض فثددددضلاعقاددددراااصحددددلطا

 .   ت ضتل  يل اتمتحكرافع يكيخااا اتمافلضال اتلتجل يخاعتبكطراف فض ضبخا

ض ا اصبلي اع ت فاطضأاتمجا اخابلل سبخالصللل اتلكلعةاضتلاف  عالكا اإلاعتلتاتلة تع او اتلكضأا 

تمتقكعدددخ،افللدددكضأاتل لعيدددخا ت اتلقدددك راتلبلليدددخاالدددلاصادددكي اتم تجدددل اتلة تايدددخايهاضدددلاإلاللدددل اتلكلعدددةالضدددذتا

جلاهدلاتلة تايدخاخلعدخاعدااادك ا دك اهلاالدلاتلكا املاصا ع اتلالط ت اتمكا عخاعد اع لفسدخااادراالطلدخام ت

صقدددددكي اطاددددد اعالثدددددةام تجلاهدددددلالبدددددك اصددددد تف اتمددددد ت طالدددددكيهلالدددددذلي،ارعدددددلاتلدددددكضأاتل لعيدددددخاتمسدددددت  طرالعا تجدددددل ا

ضلك ا.  بواب تع اتلكا التتاك اع اتراا أااللاتحتيل لاهلابتكعافخاع تافثختلة تايخافييهاضلات تا ت ا

للبددددخابلمةيددددكاعدددد اتلتسددددضيال الع عدددد أا  ددددلار دددد تشاتلشددددالأابا تجلاهددددلاع ت ددددفاهددددذ اتمجا اددددخا  يددددخاودددد اتم 

 .طا اتلالط ت اتلة تايخاض للل اتلكا اتلكتخل  تلة تايخاض للل ا

                                                                    
ا  للف  را اعؤصا ا اع تايا ابلر كعل ااصتبعق اتراك عل  ا عكتط او  اتلشافلفيخ اتم لفسخ، اض يل خ اتلتجل ر اضا ت ال ، بللتجل ر

 .ضتلبثل ا،اتلتسضيال اتلتجل يخ
 .414: عحاكاعاف  ا لبة،اع  اا لبق،ا اا1
،اعذ  را"العربيةاتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة بشأ  الزراعة وأثرها على تجارة السلع الزراعية في الدول "ب ثككخاال شخ،اا2

عقكعخال يةاشضلطراتمل ستاراو اتلبع  اا تالطيخ،اااراع ش  ر،اصتالاعق طاضعلليخ،ا لعبخاحسابخاب اب ال ،اتلشعف،اتركةتا ،ا

 .52:  ،ا .2221 – 2221
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تلددددددذعاياددددددر  األضأاعدددددد راعددددددك ااتمافلضاددددددل اتلتجل يدددددخا بددددددكافشددددددةاعددددددؤصا اندددددلعك ز اءحيددددددل ضوددددد اعحلضلددددددخا  

ت ادرتااصقسدي اتلباعيدخاتلتافلضاديخا  دلاثدال اع تحدةا،اصد ا1اختالفل احد أارهدكت اع ظادخاتلتجدل راتلبلميدخا

صافاةاترك تع اا  تايخاا اترك تعد اتم اد ايخالعاافلضادل ا دبيلالب دل اتل قدخابدازاتمتافلضادازاضصحقيدقا

 2:عجلحل ا ةايخالعباعيخاتلتافلضايخا بةاع ت ضخاتلقثليلاتر الفيخ

،اضهدذتاهدد اف دلساتلدذعا دل ااعيدد االعددخاصحكد اتلباعيدخاتلتافلضاديخضعبدلط ا  دل اتلتافدلضيارض االدلا .ر 

،ا بكار ةاع اا2221تلت اصاتثخاا ات تالفاعجع اتلشؤضزاتلبلعخاو ا  يعيخاابصفقة يوليوعلايب  ا

 .رشض االلافشةاعؤصا انلعك ز ا42

 .ضع ةكيخاتلباعيخاتلتافلضايختلتافلضيااللا ليل ا .ب 

 .لشااعيهلتمافلضال اتلق لايخاو اا  اإلا ل اتلبل اضآلاليل اتلت ا بقااصاف .ت 

ض دددكات دددتا  اتر الفدددل ابدددازابدددازاف ددد ت اتلتافلضاددديخاوددد اثدددال ا ثدددليلا ااسددديخا ددد اتلة تادددخ،اتلسدددعاا 

 . تلا لايخ،اضاتم ا ال اترككيكراتلت ا  حخاو اعؤصا ا  للف  ر

تل تحددكاضتلبشدد ي اعدد اعلحيددخ،اضبددازاتل  يددل اتمتحددكرافع يكيددخاودد اتلة تاددخاص  ددة اتر الفددل ابددازاعجا اددخا

ضاصحلطافض ضبخاع اعلحيخارخ  ،اضنلزاتلكا اتلة تعد اهد اتلقلادكراتلسدلاكراود اتلدكضأاتلاد لايخاتلك در ،ا

ض لدددياالدددلاتلددد ا اعددد اندددةاتلثددد تبقاضتلقيددد طاتلتددد اصثدددا تهلاطض رارض ضاددد تعالتح يددد اتلتجدددل راتلكضليدددخالعسدددعاا

 اتلة تايخاتاتالطتااللاتلقك راتلت لفسيخاضتماملراتل سبيخاعادلالسدب اود ا حدكت الشد هل ا دب يخ،اضتم تجل

  ددلا اددلالسددب اودد ا ددك ا باددراعدد اتلثدد  العق ددلفاتلة تعدد اودد اتلددكضأاتل لعيددخاحيددلايحدد  اعددلط تاهلاعدد اتل افددل ا

 .ر  تشاتلكضأاتمتقكعخ

 :فقكاصك اخاو اتل قلطاآلاصيخضفيالايتبعقابا لل اتلكضأاتل لعيخا شأزاتمعفاتلة تع ا

    صحقيقاهك ار لغا اعافلط اتلت عةا  لاصح ي افبلأالعسعااتلة تايخ. 

 صأ يكارهايخاتلت عةا  لاتصافل ل التح ي اتلتجل راتلبلميخابا  راالطلخاصحققاعالر اتلكضأاتل لعيخ،ا

 .لعة تاخ( تمبلش اضااراتمبلش ) فع اتلذعايؤطعا  لا  تلخاتلتش هل اتلسب يخاضتم صكةرااللاتلكا اتماف طا

 دددلاصحقيدددقاط  دددخار  دددراعددد اتل افدددل السدددعااتلدددكضأاتل لعيدددخ،افعددد اتلدددذعايت عددد اصتافددديواتل  ددد  اتلسددد  ا  

تليلبدددددلزاعددددد الاصافددددد يا  ددددد علا) تركا  يدددددخاتلبلليدددددخاالدددددلاعدددددلط تاهلاضتلتددددد اصافددددد ياعددددد ا بدددددةاتلدددددكضأاتلاددددد لايخا

يبيدددقاعافدددل اتلادددلط ت اتلة تايدددخالعدددكضأاتل لعيدددخا  دددلا،اعادددلا( % 192 ا  يدددخاالدددلاضت طتاهدددلاعددد اف  اصادددةا  دددلا

 .ر  تشاتلكضأاتمتقكعخ

                                                                    
1  M. Hubert Testard, L'OMC après Cancun, A partir d'une conférence donnée le 04/12/2003 à l'IGPDE (Institut de la 

Gestion Publique et du Développement Économique - Minéfi), http://www.institut.minefi.gouv.fr 
،اض  دددددخااادددددةارضليدددددخ،اعقدددددلأاع شددددد  االدددددلاتم  ددددداامعركتتتتتة الجنتتتتتوب: املفاوضتتتتتات التجاريتتتتتة متتتتتن الدوحتتتتتة إلتتتتتى هتتتتتونج كتتتتتونجيل ددددد ااعددددد ع،اا2

 . 2245. 23. 24: ،اصل ي اتلةيل راhttp://www.liban.attac.org/WTO.htm: الكارض خ

http://www.liban.attac.org/WTO.htm
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عددددافقخاودددد اتلة تاددددخاصعاددددمل ابا  بهددددلاتلددددكضأاضببكدددد اعددددلاحددددك اودددد اعددددؤصا انددددلعك ز،اص عددددعخاعددددافقخاي ليدددد ا  ددددلا

ضيبدة اهدذتاتل جدلاالعدكضأاتمتقكعدخاود اافد يا. تمتقكعخابتافواتلكا اتلدكتخل اضطاد اتلادلط ت اتلة تايدخ

 1: صا  هلال بيبخاتلاافقخاتلتافلضايخا  لا ببازا ااسيازاهالا

   هلاتمتتعافخ،ارضاتلتبلعةاعدااأاتلتاياملابازاصجابلاصبن ات ارتصيجيخالتافتاخاتلكضأاتل لعيخ،ا  ت اع اخال

 بثدددضلا شددددكةاث دددل خ،ارضاتلتاف  ددددخابدددازاتلددددكضأاتل لعيدددخاضف ددددةاعاددد ت،اضت ددددتحكت اتمافددد ياتلتجددددل عافض ضبددددخا

 .بكضزاصحكيكاتمقا طاعنهل الاقتصاديات الضعيفةلش يحخا كيكرا  ا

 اخددل تا(ي عجا اددخاتلبشدد  ) فشددةاتلددكضأاتل لعيددخاودد اعقددةاعدديلخاتلتحددللفاتل ددلع اودد ا  ددلفاتلة تاددخا،

فبا اددلاع اددخاتلدددكضأا. هددذتاتلق ددلف،افعدد اتلددذعات بكدد اودد اصافددلض ارطت اتلتجابددل اتمتتعافددخالعددكضأاتل لعيددخ

تل لعيددددددخاضاعجا اددددددخاتلددددددكضأاعتشددددددلةهخاتلتافكاددددددراودددددد اصحقيددددددقا بددددددواتمكل دددددد اتلتافلضادددددديخاودددددد ا  ددددددلع اتلة تاددددددخا

تسدبازاضتلدكضأاتل لعيدخا شدكةاضع ا ال ا  للف  رااللاتلتد ت  ،افشدعخاتمجا ادخااف يقيدخاضعجا ادخاتل

اددل اودد اصحقيددقاع للبهددلاودد ا  ددلفاتلادد لاخاضتعتهددخابقبدد أاعددلاصافلض ددا ا ددبقاضارزا فثددت اودد اندددلعك ز،اض ا

 .يحققاتراكافط  اع اعالراضل

 تل  يدددددل اتمتحدددددكراضاصحدددددلطا) طخددددد أاتلض دددددكاضتل رت يدددددةاع افددددد طصازاوددددد اعافلضادددددل اعدددددااتلدددددكضأاتمتقكعدددددخا

تلق دددددلفاتلة تعددددد ،اعادددددلار ددددداف اادددد اتعادددددملتفاص دددددل   ااهددددد اتلدددددكضلتاز،اضاهاددددداما بدددددواحددددد أا( فض ضبددددخاضت دددددارتليل

 (.ع ةاع لل اتلكضأااف يقيخاعلحبخاعبلط راتلق  ا) ع لل اتلكضأاتل لعيخافخ  ا

 1111امللم الزراعي في مؤتمر هونغ كونغ : الفرع الرابع 

بتاد  اتمدؤصا اتلد  ت عاتلسدلطسام ظادخاتلتجدل راتلبلميدخاتم بقدكاود اه  دغان  دغاود انلعدخاتلت  بدل ا 

تلبثددددددل ااا–تلة تاددددددخا: عت تاددددددبخا شددددددأزاع ادددددد فاطخدددددد أاف دددددد تشاودددددد اتمجددددددل  اتل الثددددددخا5002طيسددددددا راا31

 . تر كعل ا–تلا لايخا

صدةتأا بيدكرا دكتااد ااود اشدض اعد فا رارزاعد ت افض اتلتافلضاديخاعدلا341فقكاتاار اراثل اتم ظاخاضاكطه ا

تل ع أا  لاتصافلشاو اه  غان  غايتثا ا  ل تاصافايعيلالال ت لال او اتلتب فخاضو اتلكا اتلة تع اضطخ أا

ااحزمتتتتة تنمويتتتتةاددددكراحك عددددل اتهتالعضددددلا  ددددلاتلت عددددةا  ددددلالددددذكافقددددكاض ضددددخا. ف دددد تشالعسددددعااااددددراتلة تايددددخ

أاف دةاعادد تاضا اافدل اعددلط تاهلاعد اتلتب فددخاصتثدا اتصافل دل احدد أاع تاديااع ددةاتمسدلاكت اتلتجل يددخالعدكض 

ضترااددددددلاض لدددددديان  دددددديعخالك دددددد ضتا اددددددا  اععادددددد ساعدددددد اتمعافددددددل اتلضلعددددددخاتمارت اددددددخ،اضلكدددددد افاثددددددل انددددددلع تا

ع قساازا شكةاحلطاح أاعك اااقاا ت لفاتم ع بابلل سدبخالعتب يافدخاتلة تايدخاضحد أاادكطاتم تجدل ا

ض دذلياحدد أا يافيدخاضادداا دقفالعتب فددل اتر لعدخابلم تجددل ااعد اتلتتافيثددل (  ةايدلارضانعيددلا) تمسدت  لرا

 2.تلة تايخ

                                                                    
 .419: عحاكاعاف  ا لبة،اع  اا بقا    ،ا ا1
ن العسيل ل اتلة تايخ،ا،اتم  ةاتل  ا29،اعذ  را يل ل ا   ااملؤتمر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية في هونج كونجعحا طابابل ،ا2

 .24: ،ا 2221ض ت راتلة تاخاضإلاعالااتلة تع ،ا   يل،افياف عا
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بددددكر اا تالاددددل اض ددددقاخالفددددل ا شددددأزاععددددفاتلة تاددددخا،احيددددلا ددددلأاتمافدددد يافض ضبددددخابأعدددد الدددد ايقددددك ارعا

عقارحل ا كيكرا شأزاصح يد ا  دلفاتلة تادخاتلبدلل  اخدالأاا تادلف،اض لديا طتاالدلا عد اتما دةاتلتجدل عا

با ادلاعد ااض يد اتر ل  يدخاتل رت يلد اة تعد ،ايقك ااصحدلطافض ضبدخاا ادلا كيدكتاحد أاتمعدفاتلفع يكخابأزا

اصحدددلطافض ضبدددخاا ادددلارفثدددةاحددد أاتم تجدددل اتلة تايدددخافعددد ايدددت ا عجدددلااطض راتلكضحدددخ،ارعددد ا  تالددد ايقدددك ا

ةاعجا اددددخاعدددد اعةت عدددد اتلبددددلل اودددد اتلددددكضأاتل لعيددددخاعدددد ار ددددا 00ضتاهدددد اتلددددكضأاتلادددد لايخابكاافددددلأاعاددددلر ا

عددلارراودد اعجتابددلاه ،اض ددكاادد يااصحددلطافض ضبددخاخافددواتل  دد  اتركا  يددخاالددلاتلدد ت طت اعدد اتم تجددل ا

لكدد اا 20ضاا 50،اعبددك ابددذليات ارتحددلارضأابتافددواتل  دد  ابددازا 00  ددلاا 12تلة تايددخاعددلابددازا

 . ليال ايك انلفيلاو اعظ اضتش   اضاكطتاع اتلكضأاتل لعيخ

 ا  حدخالعتافدلضياريثددل،ا صلحدخاح يدخاتلددكخ أابدكضزا  د  ا ا  يددخارضاحادلاأل دد تشاضعد اتم تاديااتلتدد

طضلخا  اف ثرافق تاالدلاعسدت  اتلبدلل ،اضعادلايب دةا لدياا41ر  رات تالطيل اتلبلل ارعل اتلالط ت اع ا

ع ةاا عخاتلسالاالعكضأاتلافقاررابح يخاطخ أار  تشاهلعخالعكضأاتل لعيخارزاتل  يل اتمتحكرافع يكيخا

 .تم س  ل اضتلسك اضتلق  ،او احازا اص ا اتليلبلزا افتحا  شاف   

ععيددددل اطض  اعتاددددلامدددد حاا5.0ضشدددداعخاتر  ددددخاتم ادددد اخاعجا اددددخا  دددد ت ت ارخدددد  اعنهددددلاعثددددلاافخاعبعددددغا

ععيدددل اطض  امسدددلاكراا30،اضلبضدددك اتليلبدددلزابللافبدددةابتقدددكي ا5030لبةيددةاصجدددل راتلدددكضأاتل لعيدددخابحعددد أاادددل ا

تلتدد اصكدددلفحاتلافقددد اشدددككخاوددد ا كيدددخاهدددذ اأوكستتتفام لكددد اع ظاددخا. لةيدددلطرا دددك تاهلاتلتادددكي يخاقادددررتلددكضأاتلاف

تلبدد ضي،اض للددخاودد ابيددلزالضددلارزاراعدد افعدد تأا ددتألخاعدد اعاملتعيددل اتمسددلاكت اتل ته ددخاعاددلا دديج راتلددكضأا

عددددي ،اضراددددلفخارزاتلافقاددددرراالددددلااختيددددل ابددددازاتلتجددددل رااضإلاعافددددلشاالددددلاتحتيل ددددل اادددد ض يخاع ددددةاتلددددكضت اضتلتب

  1.ت تبكتأاتمسلاكت ابللتجل رارع اع ع ب،الك  ا ايج ارزايك زابكيالاءيجلطا  تاكاصجل يخاالطلخ

ض دكاصاحد   اتمافلضاددل اود اتلق دلفاتلة تعدد احد أاثدال اع تاددياا ااسديخار ل ديخا دد اتلدكا اتمحلد ،اطادد ا

تلتاكي ،ابل الفخا  لاعبلط راتلق  اتلت ا  حتهلاعجا اخاع اتلكضأاتل لعيخاضف ةاعاد تاتم تجدخالعق د ا

ض دددكاع ادددخا.  دددلفاصحكيددكتلتسدد يااضصادددرراتلتتافددديواودد اعسدددت يل اترااليدددخالددك اتلدددكضأاتمتقكعدددخاودد اهدددذتاتلق

 2:تلكضأاتمتقكعخاصتافيوا ك اضع ايخاص ل  اهلاأل ةاعست  اعاك ،اض ليااللاتل ح اآلالخ

  ددة اتمافلضاددل اخددالأاتمددؤصا ااالددلاطادد اتلتاددكي ،اضصدد ااهادداماع ادد فاتلددكا اتمحلدد اف  ددرا كاددل،ا  .4

ععيددل اا50ععيدل اطض  ا د  يل،اعقلبدةا 4 - 1حيدلايبعدغا كد اطاد اتلادلط ت اود ااصحدلطافض ضبدخاعد الاعدلابدازا

طض  ا   يلاطا اطتخل ،اضتمافل  خارزاهذتاتمست  العكا اتمحل او ااصحدلطافض ضبدخايةيدكاباعيدل اطض  اااد ا

عادددددلايبكددددد اص  ضددددد اعحددددد ا يدددددلطراتلدددددكا اتمحلددددد ا اا5002تمسدددددت  اتلدددددذعات دددددتهكف ااصحدددددلطافض ضبدددددخالبدددددل ا

.خافث 

                                                                    
 . 494 – 492: عحاكاعاف  ا لبة،اع  اا بقا    ،ا ا اا1
 . لبقيل  ااع ع،اع  اا 2
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لزاندددةاعدددلا كعتددد اتلددددكضأاتمتقكعدددخاهددد البضدددكاع  دددةابك تلتددد ابحعددد أااددددل ابلل سدددبخالدددكا اتلادددلط ت ،انددد .2

.،اضه اعلا بقااصافلشااعي ابللافبةاو اعؤصا اتلكضحخاطضزاصحكيكاع اكاعحكط5031

رعدددلاتلدددكا اتمحلددد ،افكدددةاعدددلاتصافدددقااعيددد اهددد اصتافددديواهدددذتاتلدددكا ابدددكضزاصحكيدددكا سددد ارضاع تايدددكاهدددذتا .3

اكراع ت اضتعاملتفاحقل،اضبذلياصتاك اع ابيااعاف اتلبثلاخااتلتافلضايخا  تلتتافيو،اضص كا ليالعباعيخا

ثاددد ا ادددلو اعددد اتلدددكضأاتل لعيدددخاوددد اندددةاعددد ر،ابحيدددلاصقدددك اتلدددكضأاتل لعيدددخاص دددل   اصدددل رابابدددكراخافدددواتلدددكا ا

.تمحل ،اضصل راعقلبةاصحكيكارفقا ع الك افو،اضصل رارخ  اعقلبةاصحكيكا س العتتافيو

 اطادددد اتلاددددلط ت ااعيدددد ،اضا للددددل اتلتب يافددددل اضترااددددلاالددددلابلل سددددبخالعق دددد ،اصدددد ااصافددددلشاالددددلا للددددل .1

عددددلط ت اتلددددكضأاف ددددةاعادددد تاعدددد اتلق دددد ،اضرزايددددت اصتافدددديواتلددددكا اتمحلدددد العق دددد اب سدددد ار  ددددراعدددد ا سددددبخا

.خافواتلكا اتمحل ا شكةاال 

الددددددلاصحكيددددددكا دددددد شالعتتافدددددديواضإلاللددددددل العتجددددددل را ظاددددددخاتلبلميددددددخاتم ادددددد اتصافددددددلشاتلددددددكضأافاثددددددل اودددددد ا  

تمددكي اتلبددل ام ظاددخاتلتجددل راتلبلميددخارعدد ابددلل ا اعدد ارزالعددكا ،ا  ارزا لدديالدد ايتحقددق،اض ددكا  دد اتلتددك يج ا

تلككددلزاتمشددل  خاودد اتمافلضاددل ا ددكاصجددلض  اتل  ددخاتمحددكطالضددلالعت عددةال تددلا اععا  ددخا  ارزاهددذتا ايبندد ا

صدد اصحقيقدد اضلكدد الددا ارزاتمافلضاددل اضعددعخا  ددلا  يددقاعسددكضط،ا اددلار ددكارزاتلتقددك اتركدد ه عاضتمضدد ا ددكا

تلدذعاصد اصحكيدك اود اعدؤصا اه  دغاا5000بللس اخاتمت  بخاضتلال عخالع ع أا  لاتصافلشاو ا هليدخاشدض ارف يدةا

 اددددلا  دددد اتمددددكي العا ظاددددخارزاركددددلزاتمافلضاددددل ابحل ددددخا  ددددلاتمةيددددكاعدددد اتل  ددددخابددددلل ا اعدددد ارزاتل  ددددخا. ن  ددددغ

اللضلار دب الاخلعدلابلمافلضادل اتلة تايدخاطت احيلاتاتاك اتم ظاخااا ا كضأارا. تمت ف اعحكضطا كت

حدددد أا دددد شاصتافدددديواتلددددكا اارضا،ا  ار هددددلالدددد اصاددددةا  ددددلاص تفددددقا5000عدددد اشددددض ارف يددددةاا32 - 31ودددد اتلافاددددررا

 1.صح يع 
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ض  ديالاعدااص بيدقاتلت  ااود ات دتتكت اعدكف ال اتلدكا اف  شاضتلدكا افخثد ،اعاات تا ت ا 

تلسيل دددددل اتلة تايدددددخاألع يكدددددلاضاصحدددددلطافض ضبدددددخ،اصادددددك  ا ثدددددليلاتلدددددكا اتلة تعددددد اعلادددددكراتمافلضادددددل اعددددد را

 .2229رخ  ،اضصجسكا لياو اعافلضال ا  يفاو ا  يعيخا

تفتتحددددخابج يددددفاتلددددكض راتل  ت يددددخام ظاددددخاتلتجددددل راتلبلميددددخاباشددددل  خاض  ت اثالثددددازاطضلددددخاودددد اعحلضلددددخاء دددد ت ا

ضفيهدلانضد ارزاه دلكاخالفدلابدازاتلشدالأا. لضال افخارراءخ تتا  لخاتلكضحخاع اصدأ  اطت ا دباا د  ت تماف

ضترك دد ب،اخا عددلافياددلايتبعددقابحدد  اترك دد باالددلالسدد يخاعشددكعخاتلددكا اتلة تعدد اب  ايدد اطادد اإلاعتددلتا

 دددد تشار ثددددراضطاددد اتلاددددلط ت ،افياددددلانضددد ارزاطضأاتلشددددالأاصادددد االددددلاعقليثدددخاريددددخاص ددددل   ابثددد ض رافددددتحاف 

ضصتافدددددددديواتل  دددددددد  اتركا  يددددددددخافياددددددددلايتبعددددددددقابلم تجددددددددل اتلادددددددد لايخاضتر ددددددددكعل ا ادددددددد ارزاتم ت ددددددددفاطتخددددددددةا

 .تمجا ال اعافسضلالاسخاعتجل سخاصالعل

                                                                    
 .13: ،ا  لبقب ثككخاال شخ،اع  اااا1



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
93 

تلبشددددددد ي اوددددددد اتمافلضادددددددل اتلتجل يدددددددخ،افقدددددددكاتعتقدددددددكارعدددددددلاض يددددددد اخل  يدددددددخاتل رت يدددددددةاتلدددددددذعاندددددددلزايددددددد رساعجا ادددددددخا

 عددددلافياددددلايتبعددددقاباعددددفاتلة تاددددخاتلددددذعانددددلزاعدددد اتمافدددد ضياتلل يددددخاودددد اتمافلضاددددل اخاتلددددكضأاا  ددددارتصيجيخا

 .لس يت ا هلايلاو احازارزاه لكاتلك اراع افع  اتلت ايج الس يتهلاو اتمعفاتلة تع 

فع يكيددددددخاادددددد اتاتقلطهددددددلارزارهدددددد اتلت ددددددل   ايجدددددد ارزاصددددددت اودددددد اعجددددددلأاتم تجددددددل افياددددددلارا بددددددخاتمافلضاددددددل ا

را  دددددلاع للبدددددخاتلدددددكضأاتلل يدددددخابثددددد ض راخافدددددواتل  ددددد  االدددددلاتلاددددد لايخاضلدددددا اوددددد اتمعدددددفاتلة تعددددد ،اوددددد ا شدددددل  

تم تجددل اتلادد لايخاتماددك رالعددكضأاتل لعيددخاعقلبددةاصتافدديواتلددكضأاتلل يددخالع  دد  اضتلددكا اتمقددك امةت ايهددلا

 .ضعلط تاهلاتلة تايخ

ضالدددلاتلددد ا اعددد اهدددذ اتر الفدددل افقدددكاصاك دددخاتل فددد طاتمافلضادددخاعددد ا  ددد ت ا  دددل اادددل التق يددد اض ضدددل اتل ظددد ا

 :  عخاره اب  ط او صا

 عم املحليالد: أوال

 1:يت احس اتمست يل اآلاصيخ زاصتافيواتلكا اإلا ال  اتمش  العتجل رايج ارزا

بعيدددددددد زاطض  ارع يكددددددددخ،افدددددددددكزاا12  تاصجددددددددلض اعقيددددددددلساتلددددددددكا اتلكلدددددددد اتمشدددددددد  العتجددددددددل را   :املستتتتتتتتتوا ألاول    .2

 . %92تلتتافيوايج ارزايك زا

باليدددازاطض  ،اضندددلزار دددةاعددد ارضاا42  تاصجدددلض اعقيدددلساتلدددكا اتلكلددد اتمشددد  العتجدددل را  :املستتتتوا الثتتتاني    .1

 . %55بعي زاطض  ارع يكخ،افكزاتلتتافيوايج ارزايك زاا12يسلضعا

باليددددازاطض  اا42  تانددددلزاعقيددددلساتلددددكا اتلكلدددد اتمشدددد  العتجددددل رار ددددةاعدددد ارضايسددددلضعا :املستتتتتوا الثالتتتتث .0

 . % 55رع يكخ،افكزاتلتتافيوايج ارزايك زا

 :ويجب على الدول املتقدمة أ  تقوم بالتخفيض على ست مراحل  الل  مسة أعوام كالتالي

 لعكضأاتل ت بخاود اتمسدت يازافضأاضتل دل خ،ايجد اصتافديوا  ادل  اتلدكا اتمشد  العتجدل راباقدكت اتل عدلاا

 .صتافوا سبخاتلكا اتمتبقيخااللاخا اع تحةا   يخ. و اتلي  افضأالعت بيق

  وددد اتليددد  افضأاا% 25تل ت بدددخاوددد اتمسدددت  اتل للدددلايجددد اصتافددديوا  ادددل  اتلدددكا اتمشددد  اب سدددبخاالعدددكضأ

 .لعت بيقاضصتافوا سبخاتلكا اتمتبقيخااللاخا اع تحةا   يخاباقلطي اعتسلضيخ

 ،يج ارزايت اتلتتافيوااللالسااع تحةاخالأاثالعيخارا ت ،ابحيلايتافوا  ال  ااو اتلكضأاتل لعيخا

ضيدت ا  د ت اتلتتافديواتمتبقدخاا دراثادل خا. و اتليد  افضأالعتتافديوا % 22تلكا اتمش  العتجل رابالا سبت ا

 .طفبل ا   يخاعتسلضيخ

ضأاتمست  طراتلالفيخالعلذت اضراافيخانةاع اتلكضأاتل لعيخاتلت الا الضلاعقيلسالعكا اتلكل اض ذلياتلك

 .ع ا   ت ارعاصتافيوااللاعست يل اتلكا اتمش  العتجل ر

كمتتتتا يجتتتتب أ  يخفتتتتض املعتتتتدل المهتتتتائي ملقيتتتتا  التتتتدعم الكلتتتتي امل تتتتجل حستتتتب املعادلتتتتة املركبتتتتة               

 :آلاتية

                                                                    
 .33:  . 2242تم ظاخاتلب بيخالعت ايخاتلة تايخ،اتر     ا،ادراسة قومية حول سياسات الدعم املحلي الزراعي في الدول العربية 1
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 صتافيثد اب سدبخابعيد زاطض  ارع يكدخافيجد اا12  تاصجلض اعقكت اعقيدلساتلدكا اتلكلد اتلنهدل خاتم دكةا

12 %. 

 بعيدد زاطض  اا12بعي عددل،اضنددلزار ددةارضايسددلضعاا45  تاصجددلض اعقددكت اعقيددلساتلددكا اتلكلدد اتلنهددل خاتم ددكةا

 . % 12رع نخارضاعلايبلطلضل،افيج اصتافيث اب سبخا

 بعيد زاطض  ارع يكدخافيجدد اا45  تاندلزاعقدكت اعقيدلساتلدكا اتلكلد اتلنهدل خاتم دكةار دةاعد ارضايسدلضعا

 .% 15 سبخاصتافيث اب

ويجتتب علتتى التتدول املتقدمتتة أ  تلتتتزم بالتخفيضتتات علتتى ستتت مراحتتل  تتالل  مستتة أعتتوام كمتتا  

 :يلي

 الدددلا دددخاع تحدددةاخدددالأابلل سدددبخالعدددكضأاتمتقكعدددخ،افدددكزاصتافددديواعقيدددلساتلدددكا اتلكلددد ايجددد ارزايدددت ا

 .خاسخارا ت 

 عددد اعقيدددلساا% 25بت اتلدددكضأاتمتقكعدددخاتل ت بدددخاوددد اتمسدددت يازافضأاضتل دددل خ،ايجددد اتلتتافددديوابادددلا سددد

تلدددددكا اتلكلددددد اوددددد اتليددددد  افضأالعت بيدددددق،اضعددددد اثددددد ايدددددت ا  ددددد ت ابدددددل  اتلتتافددددديواالدددددلاخاددددد اطفبدددددل ا ددددد  يخا

 .عتسلضيخ

  رعلابقيخاتلكضأاتمتقكعخافيج ارزاصق  ابللتتافيوااللا خاطفبل اعتسلضيخاصبكراع ذاتلي  افضأا

 .لعتتافيو

بحيدددلاصعادددمل اهدددذ اتر ادددررابتتافددديواوددد اعقيدددلساضصحظددد اتلدددكضأاتل لعيدددخابابلععدددخاخلعدددخاضصافثددديعيخا،ا

تلدكا اتلكلدد ايبددلطأاثعتد اتلتتافدديواتلددذعاص بقدد اتلدكضأاتمتقكعددخاودد اتمسددت  اتل للدل،اضيجدد ارزاي افددذاهددذتا

تلتتافددديواالددددلالسددددااطفبددددل ا دددد  يخاعتسددددلضيخاخددددالأاثالعيددددخارادددد ت ،ابحيددددلايجدددد عاتلتتافدددديوافضأاخددددالأا

ا422ضأاتل لعيدددخاتلتددد ا ايتجدددلض اعقيدددلساتلدددكا اتلكلددد الدددكيهلاتليددد  افضأالعت بيدددق،اضالدددلاريدددخاحدددلأافدددكزاتلدددك

 الا اي ع ارعاصتافيوااللاعست  اتلكا ا. ععي زاطض  ارع يكخايج ار اي ع اعنهلا   ت ارعاصتافيثل 

 .تلكل ااع اتلكضأاتل لعيخاتمست  طراتلالفيخالعلذت 

يددددااتلددددكضأابل ددددت  ل اضبتادددد  اعقيددددلساتلددددكا اتلكلدددد اتمتتاددددلا سددددعااعبي ددددخ،افكعدددد ايكدددد زاودددد ا ا

،ارعدددلابلل سدددبخالع  يدددل ا2222 – 4995تل  يدددل اتمتحدددكرافع يكيدددخ،اخدددالأاتلافادددرراتلتددد ا ددديؤخذاعبدددكلضلاض ددد ا

،ارعلابلل سبخالعكضأاتلت ارطخعخاب تع ا2221 – 4995تمتحكرافع يكيخافكزاتلافارراتلت ا يؤخذاعبكلضلا  ا

كالضدذتاتلدكا ايجد ارزايكد زاعبدكأا خد ا د تازاصد اطا احكي خاعتتااخابا ت اعبدازافدكزاتمبدكأاترككيد

 .ابالغاانهال

رعددلاتلددكضأاتل لعيددخافتسددت يااصحكيددكاعقيددلساتلددكا اتلكلدد اتمتتاددلالددكيهلابلاتاددلطا حددك اتلادديغا

 :تل ال اآلاصيخ

  حسدددد اعددددلاا2222 – 4995،ارضا2221 – 4995عبددددكأاعقيددددلساتلددددكا اتلكلدددد اتمتتاددددلاخددددالأاتلافاددددرصازا

 .ب يخيت ل  اعااتلكضلخاتم



 الباب ألاول  الدعم الزراعي والضوابط الدولية لتحرير تجارة املنتجات الزراعية : صل الثانيفال

 

 
95 

  عبكأاتلكا افط  ابللافارت اراال. 

 22  %ع ا  ال  اعقيلساتلكا اتلكل او ا  خاعلاخالأا  لخاعافلضال اتلكضحخا. 

 الصادرات: ثانيا

لعادددلط ت افدددكزاألهددد اعدددلاصقددد  اهددد اض ددد با للدددل اتلدددكضأاتمتقكعدددخاطاددد اتلادددلط ت اتلددد ت طاوددد اابلل سدددبخ 

،ارعددلاتلددكضأاتل لعيددخافيجدد ارزاصع دد ا هلايددلاطادد اتلاددلط ت ابحعدد أااددل ا2243 ددكتضأاتلاملتعلاهددلابحعدد أااددل ا

2241. 1 

 1120امللم الزراعي في مؤتمر بالي بإندونيسيا : الفرع الساد 

ود ا ةيد رابدل لابكعكضعاسديل،اضهد ا( 2243طيسدا راا1-3) م ظاخاتلتجدل راتلبلميدخا قكاتمؤصا اتل  ت  اا 

،اضيتااملاهذتاتمؤصا افخارابأع ايألخا4995تمؤصا اتلكض عاتلتل ااتلذ ايبقكاضفقلا صافل يخاصأ اسضلاو اال ا

 
 
وددددد اع  قدددددخاتليددددد  ض،اضعحدددددلض  اااقددددد ات عدددددل اعلليدددددخااادددددافخابل  تادددددلطاتلدددددكض  اخلعدددددخاوددددد اتلبدددددلل اضعدددددؤخ ت

بلءادلفخات دلالسدع اعدكي اادل ا كيدكالعا ظادخا لد اصكعدةابلل جدلا،( 2224)عتبدكطراء هدل اعافلضادل اتلكضحدخا

اعك افدخاع دذاص ليد اع ادب ا ياررسارك خ ضتلذ 
 
اءادالزاتلكضحدخ،احيدلابدذأا ضد طت

 
تمافلضادل اتلتجل يدخاضفقدل

يبت دددراتمدددؤصا ا  . بدددواع اددد ال اعافلضادددل اتلكضحدددخاةهدددك اتلت عدددةا  دددلاحةعدددخا ةايدددخاوددد ا2243ودددلاخ يدددفا

صافدددلشا ة دددخاوددد ا بدددوات   دددلضتلدددذعاصثدددا اودددلا دددكضأارااللددد اعحلضلدددخاتلت عدددةا( عدددؤصا ابدددل  )تلددد  ت عاتلتل ددداا

تم اددد ال اتمت تفدددقااعيهدددلاوددد اعافلضادددل اتلكضحدددخ،اضهددد اعددددلاحدددك ابللافبدددةاحيدددلاعدددك ااددد اتمدددؤصا ابتددددال ا

قدد ت ت اتل  ت يددخاصت ددلضأا بددواع ادد ال اتمافلضاددل اتركل يددخاع ددذاتلدد  ت عاتلبددل ،اعجا اددخاعدد اتلاإلااددالز

لسددضيةاتلتجددل ر،اضببددواع ادد ال اتلةت اددخ،اضتلق دد ،اضببددواع ادد ال اتلت ايددخا: ودد اعجددل  ا2224اددل ا

 
 
  .ضخلعخالعكضأاف ةاعا ت

 يدخاضركدلزاتلد  ت عالعادؤصا اودلاتركدة اتل للدلاضفخادراع د اصكعيدفارك دخاتمافلضادل اتلتجلاإلااالز الاصثا ا

لعت عددةات ددلاص تفددقاوددلابددل لاع ادد ال ا( عافلضاددل اعددلا بددكابددل ل)تمافلضاددل اتمتتااددخاب اددااب عددلع اااددةا

شدض ،ا ادلار دكاتلد   ت ات هد اوددلاتعتظدل اهدذتاتل رعدلع اعد اتمدكي اتلبدل الدكفااتمافلضاددل اا42تمافلضادل اخدالأا

 2241.2خالأاال ا

تمافلضادددل اتلتددد اطت  اوددد ابدددل  اباددد  رار ل ددديخاحددد أاتمجدددل  اتمتبعقدددخابللة تادددخاضصاسددداراتلتجدددل راااحددد   ص

ض كاصعخا  لخاع اتمافلضال اتمك افخاو ا  يفاح أا بواتلقثليلاتلت انلعخا. ضحةعخاتلبعكتزاف ةاعا ت

ا دددديالاتلة تاددددخانعددددخاحتددددلاتلتألاددددل اا تاددددلفاتلدددد  ت عاع اددددااخددددال ا  ا  ددددكار عقددددخاودددد ا  لددددخاتلكضحددددخاضتلتدددد 

نلعددخاعاف  ددخاودد اص عبلاهددلابابنددلار هددلا (DDA) ضصجددك اإلاشددل را  ددلارزاخ ددخاتلكضحددخاإلاعالايددخ. ضصاسدداراتلتجددل ر

صثدا خاصح يد اتلتجدل راود اتلاد لال اضتلة تادخاضتر دكعل افثدالااد اصتافديواتل  د  اتلتد اصاف ادضلاتلدكضأا

                                                                    
 .35: ع  اا لبق،ا ا،دراسة قومية حول سياسات الدعم املحلي الزراعي في الدول العربية،املنظمة العربية للتنمية الزراعية 1
: ،ارعظ اتم  ااالكارض خالدول العربيةنتائج املؤتمر الوزاري واهتمامات : ديباجة املؤتمر  التاسع حول منظمة التجارة العاملية  2

http://www.arado.org.eg/wto20142245. 23. 25،اصل ي اتلةيل راا. 

http://www.arado.org.eg/wto2014
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 عكلعيدددددخاضعددددد أاا قدددددك اض لدددددياعقلبدددددةاصحسدددددازتل لعيدددددخاالدددددلاتم تجدددددل اتلاددددد لايخاتمسدددددت  طراعددددد اتلبدددددلل اتمت

لكددد اهدددذتاتلسدددا ل ي الددد اي بدددخا ددد  ا يافددد ا،ا  ددديالارعددد الددد ايتبدددقا. ف ددد تشاتلل بيدددخا تم تجدددل اتلة تايدددخا  دددل

لعاافلضاددددددل اتركددددددلطراااددددددراعسددددددألخاصاسدددددداراتلتجددددددل راتلتدددددد السددددددتعة ابددددددكض هلاعافلضاددددددل ا اددددددلفيخاحدددددد أاصحسددددددازا

ادددالضراالدددلا لدددي،افشدددةاتمتافلضادددد زا. عااعددد اتلبعدددكاض ليددد تركا  يدددخاعددد ار دددةالسدددضيةاصدددكفقاتلسددداإلا ددد ت ت 

خددالأاا تاددلفاتلدد  ت عاودد البةيددةاحةعددخاتلبعددكتزاف ددةاعادد تاتلتدد ا دد  ا اددبلفضلابللافبددةا بددةات بقددلطاعددؤصا ا

 .بل  

الدلانلعدخافد  اتلت عدةا  دلاتصافدلشاصجدل عاعتبدكطاف د ت اود ابدل  اارزضع اتلتحكيل اتلت اضت ضضلااصافدلش،ا

ب عددلع افعدد اا  ت  طاتلسددب اتلدد اا اودد ا لدديا  ددلاصثددل باتم ت ددفابددازاتل  يددل اتمتحددكراضتلض ددكا،اضيبددتمحددي

لش فاتراك عخاتلض كيخاو اص افيذاخ خاض  يخاصق  االلاصتدةي اتللدذت ابحيدلاا .تللذت خاتلذعالبتاك اتلض ك

عدد اتمددة تاازاا ل االطلددخصد ف افاذيددخاتمكا عددخا  ددلاتلافقدد ت اعددااترادد  االددلاشدد ت اتمحلعدديةاتللذتايددخابأ ددب

ت تمب عددخاتللذتايددخا،اضببكدد اب علعجضددلاتلقددلا االددلالكدد اتل  يددل اتمتحددكراصدد  ارزاهددذتاتل رعددلع ا،ا. فشددكافقدد  

ادالضرا. تلة تايخاتلت احكطاهلاع ظاخاتلتجدل راتلبلميدخالعبعدكتزاتل لعيدخااإلاالعل يش  اتلتجل راضايتثل باعاا

ا11يهددك ا  ددلاصحقيددقاعسددت  افعدد اتللددذت خاتم شدد طاودد اتلض ددكابتأييددكااالددلا لددي،احظددخاهددذتاتل رعددلع اتلددذع

حدد أافعدد ا33عجا اددخاتلدددااطضلددخااثدد اعدد اتلبعددكتزاتل لعيددخا،احيددلاطااددخا ايبضددلا  ارتحددلايبدد  ابددل ارتا

صحكدد ااصافددلشاا للياددرا  تاددكاعبي ددخا33يت ددلضأات اددرتااعجا اددخاتلدددا .تللددذت خاضعلعدد  انددةاعدد اتلض ددكاضتلافعبددازا

ا بددددد تع اتللدددددذت اتل تعيدددددخا  دددددلاطاددددد ا دددددبةااددددداماعدددددلل اتمدددددةت اازا ،ابحيدددددلاي ب ددددد ا فدددددااتلقيددددد طااددددد  عدددد تلة ت

ا ادلااد ا لديا،ا عبدخاتل  يدل اتمتحدكراا .ضا تهالكاتللذت خالعافقد ت األزاتمسدألخاصتبعدقابدلألع اتللدذت خا

زابددد تع افعددد اتللدددذت خا  دددلابدددل  ا،اتلدددذعايبت دددرارا "شددد طاتلسدددال " تلتددد ا فثدددخاتلتافدددلضياحددد أاهدددذتاا ادددرتاا

تمبا أاةهلاحلليلا اصةتأاااراش ايخااارارع ال ايككأاراثل اع ظاخاتلتجل را  لالس يخاتلجملتادل الافادررار بداا

 ..   ت ا،احتلايت اتلت عةا  لاحةاطتا اخالأاتمؤصا اتل  ت عاترالطعااش ام ظاخاتلتجل راتلبلميخ

عشدل يااعقد ت ت اض ت يدخاضحةعدخاا5تمجتاب زا االعلاض ت يلاصثدا ابنلاصا ا تالفاتل  ت ع هذتاعتيجخاضنلعخا

تلشدكلض اتمتبعقدخاب اددااتصافدلشاترك تعدد ا" ضشداعخاتمقد  ت اتل  ت يددخاباد  را ااسددخا. بدل  اب ثلاقضدلاتلبشدد را

،اضبددد تع اتلبادددةاتمتبعقدددخابللتجدددل رااتعتهل ضدددلضادددك ا( تلادددريب ا)تمتادددعخابللتجدددل راعددد احقددد شاتمعكيدددخاتلافك يدددخا

تلادددددلاررا،اضعبدددددلط راتمب عدددددخالادددددلر اتلتجدددددل را،اضتلتجدددددل راوددددد اا ا تادددددلطيللكارضعيدددددخا،اضبددددد تع اتلبادددددةاوددددد اا

حددد أاصاسددداراتلتجدددل را،اضتر دددكعل ااتصافل دددل" عددد اعلحيدددخاثلعيدددخ،اصثدددا خاتل ثدددلاقاتلبشددد را. تلتك  ل  يدددلاضعقعضدددلا

صافددددله االددددلا طت راحاددددلاتلتب فددددخاعتةضعددددل اتللددددذت اتلبلعددددخاألادددد تياصدددد صبقابددددلألع اتللددددذت خاضا تلبلعدددخا،اض

تركا  يددددخا،اضتم لفسددددخاودددد ار دددد تشاتلتاددددكي ،اضتلق دددد ا،اض  تاددددكاتم شددددأاتلتافثدددديعيخالعبعددددكتزاف ددددةاعادددد تا،ا

ضضاااإلااافل اع اااتلت افيذاو اعلايتبعقابلمبلععخاتلتافثديعيخالعبعدكتزاف دةاعاد تاود اتر دكعل اضع  طيهدلا،ا

ف دد تشاعدد اطضزا  دد  ا ا  يددخارضاحاددلاعاف ضاددخا،اضع ت بددخاضضعدد أاع تجددل اتلبعددكتزاف ددةاعادد تا  ددلا

 ." ليخاص افيذاتمبلععخاتر لعخاضتلتافثيعيخ
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تمتافقااعي اخالأاا تالفاتل  ت عا كايقخاتل رعلع اتل  ن الألع اتللذت خاو اتلض كا" ش طاتلسال ا" زا      

 بالغاع هقخال بخارزاب علعجضلا ايش  ا بللاملتعل اللاعك اتلس  ت اف ببخاتمقبعخا،الك  ا ا قةانلهعضلا

لك اتلبعكتزاتل لعيخافخ  اتلت البت رافع اتللذت خا ثيخاهلعخال الشب ابأعاف شاحتلاعااش طا. تلتجل ر

تل   يخاار  كاهل  تلسال اتلذعا ُيباةاب األ باا   ت اعقبعخا ليارع ا ا  بقابابظا االلاتلض كا سب 

ت،اض ايثا اريثلا عكلعيخاتلت عةا  لا الا ع ا اي. لألع اتللذت خ ثا اتراقاو اتللذت األشكاتلبعكتزافق  

ضصجك اإلاشل را  لارزاعق  افع اتمتحكراتر ل اتمبن ا. تصافلشاطتا اخالأاتمؤصا اتل  ت عاترالطعااش ا

اعح ايثا اص تفقار   اتلبلميخاالل اصافايةا  تاكاع ظاخاتلتجل ر كرابلألع اتللذت خاشكطااللاا ض ر

رزاتلافق اتلبلل  ااإلا سلزو اهذتاتلاكطا،ايتاالاتمكتفب زاا احق شا. تلكضحخاعاار  كرافع اتللذت خا

 1.ضفع اتللذت خال اُيك  لااللا لااخارضل يل اتلبعكتزاتلل يخاو ار  كراتلتجل راتمتبكطراف  ت 

ب عددخاعددافقخاودد اا تاددلفاتلدد  ت عاحيددلاع   ددخااددل  ل االددلاا لقددك      
ُ
تلبعددكتزاتل لعيددخالعا تفقددخاالددلات

حةعخاصاساراتلتجل راتلت ا تؤطعابللث ض را  لاص  ي اتم ت طاضعتاادل اتمب عدخا بيدكتازارهدكت اتلت ايدخا

ضتلباعيددل اتركا  يددخاا ركضددخاا ددت ال اودد اتمدد ت ةاتلبلليددخاتلتكعافددخا ضتلتحددكيل اتلتدد اص ت ضضددلاتلبعددكتزاتل لعيددخ

،ايبدكااالضرااللا لديا .بلألع اتللذت خاكعخاو اعقلبةارحكل اعت تابخاصتبعقض ليخاصاساراضت طت اتلكضأاتمتق

ضالدددلاض ددد ار ثدددراصحكيدددكتا،اُياكددد اااادددرتياالدددلا. صاسددداراتلتجدددل رااصافدددلشاتل حيدددكاتمعدددة اتم دددر اوددد ابدددل  ااتصافدددلش

هلاالدددلاراثدددل اع ظادددخاتلتجدددل راتلبلميدددخابا  ددد ا ليدددخالسددد يخاتلجملتادددل اوددد ا  دددل اتم ظادددخاوددد احدددلأاادددك ا دددك ا

فشدددةاوددد اعبلركدددخا بدددكاتمبلععدددخاتر لعدددخاضتلتافثددديعيخاتمتافدددقااعيهدددلاوددد ا   ادددل. ص افيدددذاعت عبدددل اصاسددداراتلتجدددل را

  ددلا لديا،اصاد اعدافقخا ضددذ اابلءادلفخ. 2221ض يدخاتمافلضادل اف ل ديخاتر لعدخابتاسدداراتلتجدل راود اادل ا

لبةيددةاا لأل بددلاصحقيددقاتراددكاف نددالاودد اعاددكاخاتلشدد نل اتمتبددكطراترك سدديل اتلتدد اصقتضددا ات ددارتصيجيلاهلا

 .ضع لضلا  لار  تشاتلبعكتزاتل لعيخ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
: ، أنظتتتتتتتتتتر املوقتتتتتتتتتتع الالكترونتتتتتتتتتتي1120جتتتتتتتتتتانفي  نصتتتتتتتتتتر للشتتتتتتتتتتركات  ،: حزمتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتالي ضتتتتتتتتتتمن منظمتتتتتتتتتتة التجتتتتتتتتتتارة العامليتتتتتتتتتتةحسدددددددددد اشدددددددددد ع،ا 1

http://www.annd.org/arabic/data/wto/file/19.pdf  11.10.1121: ، تاريخ الزيارة. 

http://www.annd.org/arabic/data/wto/file/19.pdf
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 : الثاني  الصة الفصل

 

 اتم ظاخاتلبلميخالعتجل ر،اضتلت الب  اع تال ا يبت راتمعفاتلة تع اع اره اتمعافل اتلت البلركضل

 .تلبلل   يخابازاره اتلكضأاتمسي  رااللاتلسعااتلة تايخاا ارتصيجيخاو ا

 صككأاتلكضأارااليخاتلق لفاتلة تع ابل تتكت اض لاةاااراعقب لخاو ات تالطيل ااارهلاع اتلكضأا

 .تم لفسخ،ا أزاصككأالعكا ارضاصقييكات تارتطاتم تجل اتلة تايخ

 اااراع افالعا ت اتمكا او اتلس شا اص لفسيل ياك ارزايتعقاطا اتلتاكي اضطا اإلاعتلتاع  ةت

 لزا بكاع ا خثلفاتلكا الق تاكاشكيكرااعثبلطاو اع ظاخاتلتجل راتلبلميخاضلضذتان. تلكضليخ

 يهك ااصافلشا شأزاتلة تاخا  لاحةاعشكعتازا ااساتازاص ت  اتلتجل راتلكضليخاو اعجلأاتم تجل ا

تلة تايخاهالاعشكةاصقييكاتلتجل راتلة تايخ،اضاحةاعشكةااا  لتاو اتلتجل راتلكضليخاتل لصجخاا ااك ا

ض  طا  تاكاعحكطرالتقكي اتلكا اتمحل اضطا اتلتاكي العا تجل اتلة تايخاع ار ةااالزاتلبكتلخاو ا

 .تلتجل راتلكضليخاضتلتأثارااللاعست  افع اتللذت خ

 اتصافلشاتلة تاخ،  ارزاتمال  ل اتلافبعيخا  ا اتلاملت اتلكضأافاثل ابت افيذاتلث تبقاتلت ار  لهل

فع يكيخاضاصحلطافض ضبخارط ا  لات صافلفافبل او اعست  اتلكا اتلة تع اع ااض  يالالع  يل اتمتحكر

خالأاعقةاصكتبارااتلكا اتمش  ا  لاع كضشاتلكا افخث ،اضه اعلا بةاتلكضأافاثل اتمتث  راص لل ا

 ..2224بث ض راضاااا تبقا كيكرالعكا اتلة تع اص  اخاع اخالأاتمافلضال اع ذا  خا

 ا ت او اتمافلضال ا شأزاتلة تاخاخالأاتمؤصا ت اتمتالحقخاطليةااللااك اص ل أاتلكضأايبت راا ت

 .تماك راا اتمال  ل اااراتلبلطلخاو اتلتجل راتر ل  يخ

 اطليةااللاصجلضباو انةاب تع اخافواإلاعتلتاعلاه ا اتزات ت  ل اتلكفبل اتمبلش رالعاكتخية 

 .لر انةاع ااصحلطافض ضبخاضتل  يل اتمتحكرافع يكيخاصافلشا شأزاتلة تاخاعااعبتليل اضعا

 زاص بيقاص عيل اتم ظاخاتلبلميخالعتجل راو اعجلأاتلة تاخاضتلقلايخاب فااتلكا ا يجبةاع اا 

ضابيخاتلبعكتزاتل لعيخار ثراعب بخا س ات صافلفار بل اتم تجل اتللذتايخا  ت اتمحعيخارضاتمست  طراعالا

 .ت تارتطهلاتللذتايخاضيؤث االلارعنهلاتللذت خايثلافاع افلص  ر
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 : مقدمة الفصل الثالث

 

فررت تيل ررس ة ارر م  إلىيررم بيررب لررو ا  ررخ برراإتللت   ه ،ررس  إا ارر م   ارر ا    ررس  الابتكررات  ترربت   

تكا رررررس  إ وإرررررا  فب لارسرررررا تررررر م  إبةررررريىم باهتيررررراو  ارررررا ط ع ف لرررررو    إ اررررر ىو  باإررررروفت  إررررر    ارررررتلى  

 ارررري ت  ع إ  رررر  فررررت هرررر    إا ارررر م  ف كررررلع  إرخا ررررح بااررررخ   ررررب ترررر ات  ارررري ت  ع فب رررر ا     ىررررا     إ رررر  خ  

 . ات بنسم     لم ألاشو لاجم إوهتياو  فا إك  ةت و ه  ايلإ ع إ نظب فت طبق جويو  إو ي مبا ت 

بااررررخ ف ررر   يررررل  إتيل رررس  ا رررر ب ف إتيل رررس  تنرررراعت  إ ررر  خ   ف تت ررررام   رررو  الاةرررر  يات الاجتيرررا ت ف الاهتيرررراو 

فبترررر طؤ  اتةاررررا   ضبفت ا ررررت  إتيل رررس   بتكات ررر تلررررل ب ب ررررل م بررررا  الاإت رررا  إباإتيل رررس   ررررخ  إتل ىرررو   

م  إلائيرررم بااررررخ  بف رررم فبفةرررر  لى رررم  ،اترررم بنسررررا تلررروو إبفضررررا ف نطرررا فضررريا ا  فررررت  ي ىرررا  بإررررب    ااإىررر

بإ كا ىررررا  تررررر ات  فإلاإرررررب ت ا  ررررو  رررررت  إ لررررب فت ررررراإم ألا  ررررم  إ   ئىررررم ف.   خاطبهررررا  اإىررررم فضررررريا ا سا ترررر  خ 

 رت شره   بع يطرق تلرو ا فرت  ار خ   إ ر  ي   إ راإ    اااهيم  اراهيم لىل رم فرت   را  ألا رت  اي ت  ع فت 

تلررل ب فتيل ررس ة ارر م  ارراتة   إلىيررم  اأررافم  ايررا بع  إتاىررل برر ع ل لا سررا يلإررو تطارر نا  ف بتكررات   فررت 

تيل   ررررررا فتتارررررره  نت ررررررا  ف،ررررررو ا  جويررررررو  لاررررررت ىم اتل  ررررررا   إلضرررررر  ف إظرررررربف   إلائيررررررم  فل يررررررس   ررررررب 

 . البضم تخ ىل  اخاطب  إت  تل ج   اتةاا 

بهم الابتكات    ااإىرم  إتر  ييارت بع تطروي ل ى رخ    ي ابىرم فرت   تلضح إنا  طتل ا  ه    إ  س 

فعررت آإىررا  إتطويررو  ررل ته  اإىرررم : آإىررا   إتيل ررس  ا تاررب  ررل  ع  ررت ة ارر م  إلىيررم  إيت  ىررم  لىررق يظ ررب 

 جويو   فآإىا   ج   الاة  يات   خاص  طل ة ا م  إلىيم  إيت  ىم  

يتي ررررررررس           إ طرررررررق  ررررررررت  رررررررل ته  اإىررررررررم جويرررررررو      رررررررت الابتكررررررررات  ارررررررايت ف إرررررررر   يتأررررررريت  بع   إنرررررررلم ألاف  

فررت  إأررب ئم ف إبةررلو ف إتطررل و   ااإىررم إ ي رراجب ت  تخررتق برر   إرروف   اتلو ررم فلرر   ف إترر  تيررن    رراإ  

باهأررررم ةررررل   إ لرررربف   إيت  ررررم بف  إررررو م بيخت ررررل ب ل  رررر   فعررررت بت ررررك  اررررل ته ف إترررر  عررررت  اإ ررررا فررررت شرررركس 

م  ف اطافظرررم   رررب  ررروو  إتلا رررا    تطررراف  تلجىررر  الاةرررت و  ألا  رررس إوةررر  يات  إيت  رررت بررروفع بضرررب ت بى ىررر

ب ررا  إنررلم  إ رراة  ف ررل  ارريس .  رريفم  ي فيررت  إتارراا  إيت  ررت بيررب بةاررلم تررنا ىم  ل تههررا ألافإىررم   ررخ  ت  ىررم

 .ف إت  تتي ح  ت  ا سا با  ىا     إ   خ    إوف   تلو م ف ا ىم فألاإس  يل كس ب ل م 

م إىيررررررم  انتررررررلت  إيت  ىررررررم فلارررررراى م  تلرررررربق وهررررررم بهف    إتيل ررررررس  الج ررررررم  جيىرررررر   ب لررررررس ة ارررررر  إرررررر إك 

 انت ا   ااإىم  ا تاب   فبهم   خو ا  فألاج ي   ااا و  إتطلىق ألاهو    إتر  ت ر ل بإاسرا برب  م تنيىرم 

 . إللام  إيت  ت
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 و  املبحث لا 

 أدوات تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي

 

   إ   (1-3) إيت  ىم   وتت  إاكس  إ لص فت شبم فتط ىس بهف   تيل س ة ا م  إلىيم إ س 

   ع  ت ،وإ   ىكا  ح ا  تناةق آلاإىا   ااإىم  ا تاب   إت  ة خه تلضىط ا  ت ،و  باقت   الق ه   

 . إ  س

 أدوات التمويل املبتكرة لسلسلة القيمة ميكانيزمات تناسق (: 1 -3)شكل رقم 

 
 Grouoe pilote, Rapport d’experts internationaux. Financement innovants pour l’agriculture, la sécurité:املصدر

alimentaire et la nutrition. Décembre 2012.  

تلل ب ألاهف    ااإىم إتنوفق 

ةوةس  إلىيم  ا تاب  فت 

  إيت  ىم

لام  ج ا  فا  م  ت وه  ) 

( ااتل ا   

 اإلدارة 

بنك / منظمة   

 شبكا   إته  ع بف  إ نلك

 بنلك  إتنيىم

  إوفإم

 ااا و    إتنيل م 

  إبةيىم

:املنتجات املالية الواجب تعزيزها  

 ظاو  ي ا   إتخي ت  

 إيت  م  إت اإويم  

   ف إاب   آلاج م لله  إ ى 

   إبف   ل ج م  إتل  ا

  إوفت م

   ال   م ب ع  إلبف 

 ف إته ىنا  

:النظام املصرفي  

 بنوك 

 مؤسسات التمويل املصغر 

 شركات اتأمين 

 اتةاا   إ   خ  

 ف اتلةلم

 إ نا ا   إ   ئىم  

 إت ات  

  لته   او،و  

  إت اف ىا  بف  نظيا   انت  ع  

  بف  اي ت لع   انت لع 

 ب ل م الائتياع

ه م 

بإااا 

  إته  ع

 ضياع جيي    ب  إلب 

تل ة   انت ا  

 إ ناىم ف إته ىنا  

  ا تاب 

إبف  إ  خ  ألاجس بف 

  تناهىم  إ  ب
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تل ىويا وةالم  إتنيىم     إ وإم  إت  تبب  ب ع  إ نك ب  ت   يلل (1-3)   ع  ت ،و   إاكس 

  فب ع تنوفق تلل ب ألاهف    ااإىم  إ   يي س ل لم فتس ب ع جيىر    ج را   إ ا  رم فرت تلرويم  إيت  ىم

  إ نررك)   خرو ا   ااإىرم  لىرق يتط رس  إ ررنوفق    رب  إتيل رس ف  خرو ا   ااإىرم  ررت ج را   خت  رم عرت 

فررررت شرررركس إرررربف  فه ررررم فبإارررراا ترررره  ع  (    إتنيل ررررمبنررررلك  إتنيىررررم   ااررررا و    إوفإررررم  فشررربكا   إترررره  ع

فةاررب    ررب هرر    إترروفلا   ظرراو   رربفت  كررلع  ررت بنررلك ف تةاررا   إتيل ررس  ا رر ب فشرربكا   إترره  ع  

تللو بتلويم إبف   خت  م ألاحجاو إ يتةاا   إ   خ  ف اتلةرلم كلةرى  يربب  بى سرا فبر ع  اارت ىو 

  اشررب  برروفع فةررى  بف إررو تتررليب تل ةرر  هرر    انت ررا   ااإىررم  إ سرراي   ايررا يياررت بع تلرروو هرر    إلرربف  

 إت اإويررررم   لررررله  إ ىرررر  ف إاررررب     إيت  ررررم  ررررب  إلاشررررب   ظرررراو  ي ررررو   ااررررتلهم  )  ا تاررررب  ف اتي  ررررم فررررت 

 (.آلاج م  ف ال   م ب ع  إلبف  ف إته ىنا 

 والاقراض متناهي الصغر املصغرالتمويل : املطلب لاو  

بجرررررررررررس الاةرررررررررررت ابم بيرررررررررررب ط رررررررررررم   خرررررررررررو ا   ااإىرررررررررررم  رررررررررررت إ رررررررررررس ألافرررررررررررب ه  ف   إرررررررررررو،س  اتررررررررررروة    رررررررررررت

 بارررررررركس بالرررررررررخ فررررررررت هف   إ رررررررراإم  إنرررررررررا    برررررررروب  ب ررررررررر   إارررررررر    ااإىررررررررم ف ان جىرررررررررا  برررررررراإظ لت فرررررررررت ف ان اررررررررب ت

 . إتيل س  ا  ب إا  ىتىا  فت إلام  ا ى 

بنسرررررررا   رررررررخ  تلرررررررلت  بف لترررررررى   ررررررررخ   ل رررررررم ا رررررررس هررررررر     خرررررررو ا   ف  رررررررو ف ررررررر   إررررررروف   إنا ىرررررررم  هنررررررراك لاجرررررررم

ف ف    لجرررررررررله   فتلررررررررروو  تةارررررررررا   إتيل رررررررررس  تنررررررررراعت  إ ررررررررر ب   خرررررررررو ا   ااإىرررررررررم ألاةاةرررررررررىم بيرررررررررب  إ لرررررررررب  

ألا ظيررررررررررررم   إرررررررررررو،س  اترررررررررررروة   بف بيرررررررررررب ب رررررررررررر ا   ااررررررررررراتة  ترررررررررررر  خ     جرررررررررررم   إرررررررررررر يت ل  ارررررررررررتلى لع ه،ررررررررررررل  

 . ااإىم  إبةيىم

ففررررررررت  رررررررراو . م إ تيل ررررررررس  اتنرررررررراعت  إ رررررررر ب   إاررررررررنم  إوفإىرررررررر5002ب  نررررررررؤ ألا ررررررررم  اتطررررررررو   رررررررراو فإررررررررو 

ب ررررررررررائي   لبررررررررررس إ ارررررررررروو  ف  تيرررررررررراه    ررررررررررب  جنررررررررررم   طيررررررررررو يررررررررررلة . ه  ف تةارررررررررر  غرررررررررررامين  فررررررررررا  بنررررررررررك 5002

 لبرررررررس  فرررررررإع  إتيل رررررررس  تنررررررراعت  إ ررررررر ب ييارررررررت بع  ارررررررا و  إنرررررررا  إكررررررر  يتخ  رررررررل   رررررررت  إ لرررررررب  ألا رررررررب  إررررررر   

 إاررررررروو : ؤ  جنرررررررم  لبرررررررس فرررررررت لى ىا سرررررررا  تلرررررررخ  تل  رررررررا ةرررررررابلا إ لترررررررل  بيرررررررب  إاررررررروو  إرررررررو ئم ف اارررررررتيب  فإاإررررررر

 إرررررررررو ئم إرررررررررت يتطلرررررررررق بل ب   تيانرررررررررؤ جيا ررررررررررا  ا  رررررررررخ   رررررررررت  إاررررررررركاع  ررررررررررت اارررررررررب إىرررررررررو  إ لرررررررررب  ف إلرررررررررربف  

 . إ   خ   ت  إلةائس  إت  تطلق  إك 

 إلاقراض متناهي الصغر : الفرع لاو  

بع إلاإررررررررررررررررب    تنرررررررررررررررراعت  إ رررررررررررررررر ب هررررررررررررررررل إررررررررررررررررب  ترررررررررررررررر  خ ييررررررررررررررررن  إ  يىررررررررررررررررس بل ةررررررررررررررررلم  إ نررررررررررررررررك بف ب  

 تةاررررررم ب،ررررررربه  ف يارررررررت  رررررررن  هررررررر    إلرررررررب    اإ رررررررا بررررررروفع ضررررررريا ا   بيرررررررب فررررررربه بف بيرررررررب   يل رررررررم  فةاررررررري  

بفرررررررب ه  با   رررررررل    رررررررب إرررررررب   رررررررت ،رررررررو  بب رررررررا م  10بيرررررررب  3إلاإرررررررب     جيرررررررا ت  إررررررر   يتكرررررررلع  ررررررراه   رررررررت 

  إ  ارررررررررويو فررررررررت   رررررررررس هررررررررر      اإررررررررم  هرررررررررل ضررررررررر    إرررررررري و   فرررررررررإ   ب، رررررررررق جيررررررررا ت  ف كرررررررررلع  إررررررررو ف  ألاةا ررررررررر 

ب ررررررررا إلاإررررررررب    إ رررررررربه  ف خارررررررري . بلررررررررو بفررررررررب ه  ا يل ررررررررم فررررررررت  إلفررررررررا     ررررررررب ألافررررررررب ه آلا،ررررررررب ت لاررررررررويو  إررررررررويت

 .  ب  يىس ف لو هفع لااىس ا يل ا 
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ف  ىررررررر   فرررررررإع  تةارررررررم  إتيل رررررررس  تنرررررررراعت  إ ررررررر ب عرررررررت  تةارررررررم  اإىررررررررم  إرررررررو تكرررررررلع  تةارررررررم   ررررررررخ 

بف  تةارررررررررررم  اإىرررررررررررم  نظيرررررررررررم  بف بنرررررررررررك ت رررررررررررات  يلررررررررررروو ةررررررررررر   ف،رررررررررررو ا   اإىرررررررررررم  تناهىرررررررررررم  إ ررررررررررر ب تبطىرررررررررررم  

إ يررررررررو  فب رررررررر ا   ارررررررراتة   ررررررررت  ف   إررررررررو،س  اترررررررروة   ف إ ررررررررو   ررررررررت   ررررررررس هرررررررر    اتةاررررررررا   هررررررررل تلررررررررويم 

 .  خو ا   ااإىم بيب بفإئك  إ يت إو يتم  ةت ناؤهم  ت  إنظاو  اايت  إبة  

اعت  إ ررررررررررر ب بلرررررررررربق  ت افترررررررررررم  فإارررررررررررت  ررررررررررت بجرررررررررررس فضررررررررررر  ل ررررررررررب   إررررررررررروف   اخت  رررررررررررم  اارررررررررربفم  تنررررررررررر

 إ ااىرررررررررررررررم  فعرررررررررررررررت شررررررررررررررر ام اتةارررررررررررررررا   إتيل رررررررررررررررس  تنررررررررررررررراعت (  ACCION) ل ب رررررررررررررررل  ررررررررررررررراو ففلرررررررررررررررا اتةارررررررررررررررم    

 إ رررررررررررر ب  فررررررررررررإع  اارررررررررررراتة   تناهىررررررررررررم  إ رررررررررررر ب  عررررررررررررت  ارررررررررررراتة  ب يررررررررررررا  ترررررررررررر  خ     جررررررررررررم فررررررررررررت  إللررررررررررررام   ررررررررررررخ 

بايهررررررا ،رررررراتت  إ  ررررررؤ  فتكررررررلع بفررررررب ه  فإررررررو يكررررررلع   2 إبةرررررر    ف رررررراه   ررررررا تل ررررررل هرررررر    اارررررراتة  بإررررررس  ررررررت 

 اارررررراتة   تناهىرررررررم  إ ررررررر ب   ررررررروت  إرررررررو،س  إللىرررررررو إ ةرررررررب  فرررررررت  اإرررررررم ألالىررررررراع  فإرررررررو تكرررررررلع   ررررررروت  آ،رررررررب  

 ررررررررت   رررررررراهت ه،  ررررررررا  فإررررررررو تررررررررم بف ررررررررا  بع  إلرررررررربف   تناهىررررررررم  إ رررررررر ب ل تلررررررررخ به   ف اإررررررررم ال ج ررررررررم  إ لررررررررب  

ب  إرررررررخ     رررررراإ  ترررررر  خ   ررررررت فهرررررر  لاررررررا و بفإئررررررك   ررررررخ  إلرررررراهت ت   ررررررب ه،ررررررل   إنظرررررراو  اررررررايت  إبةرررررر      رررررر

 1. إ   خ  ب ياإ م إتلل ب بف ألا ل   يطتاجلنسا إ و 

 املبادئ لاساسية للتمويل متناهي الصغر: الفرع الثاني

 2 : تتي س بهم   اهئ  إتيل س  تناعت  إ  ب فت  ا ي ت

 فارررررررر إك ا للإررررررررم  بيررررررررب  رررررررروه  ررررررررت   خررررررررو ا   ااإىررررررررم  اوئيررررررررم  ف اب ررررررررم ف     إتك  ررررررررم  إ لررررررررب   يطتررررررررات .1

  . إلبف  ف إك ففلا إ ظبف  بيب ،و ا   إتلف خ   إتا  ع فتطل س ألا ل   فإ   فل  بيب

بيرررررررررب    لرررررررر   إتيل ررررررررس  تنرررررررراعت  إ رررررررر ب تك  تررررررررر   ف  ررررررررم بع يلررررررررلو برررررررر إك لترررررررررى يررررررررتيات  ررررررررت  إلتررررررررل   .2

،رررررررو ا   اإىرررررررم جىرررررررو  تناةرررررررم    رررررررخ إررررررراهت ت   رررررررب     رررررررل    رررررررب   إررررررر يت هرررررررم ب رررررررو ه ا  رررررررخ   رررررررت  إ لرررررررب  

  خررررررررررو ا   فااتةاررررررررررا   إلل ررررررررررم   لتىاجررررررررررا سم إ رررررررررروو فجررررررررررله  تةاررررررررررا  إل ررررررررررم كافىررررررررررم تلرررررررررروو   ررررررررررس هرررررررررر  

 إتك  رررررررم إ ارررررررؤ هررررررروفا بطرررررررو    سرررررررا   ع ل لىرررررررمف ت رررررررم بتطترررررررات بيرررررررب فرررررررب    ررررررراإ  كافىرررررررم إت لىرررررررم تكاإى  رررررررا 

فبفررررررررررب يت رررررررررراف  ع  ااررررررررررتل ا   اطرررررررررروه   إترررررررررر   بل بنسررررررررررا  إلب لررررررررررم  إللىررررررررررو   ررررررررررت بجررررررررررس  إلتررررررررررل  بيررررررررررب حجررررررررررم

 إلرررررررررررراهت    ررررررررررررب الاةررررررررررررتيب ت  اررررررررررررايت بع لاررررررررررررتيب فتلةرررررررررررر   اتلخ ررررررررررررلع تيل   ررررررررررررا  لاررررررررررررتلى   اتةاررررررررررررم اررررررررررررتلى   

الاةرررررررررتيب ت ف إ لرررررررررا    مررررررررر  تخ رررررررررى  تكررررررررراإىل بتيررررررررراو  إ ررررررررر لا   تلرررررررررويم  ،رررررررررو ا سا فرررررررررت  اررررررررروه  إ  ىرررررررررو  بع

إ  يرررررررررو  فبي ررررررررراه طررررررررربق جويرررررررررو  إ لترررررررررل  بيرررررررررب  ررررررررروه بالرررررررررخ  رررررررررت  إ لرررررررررب    إررررررررر يت ل  ،رررررررررو ا  باارررررررررخ  ن  رررررررررم

  .ك إ نل  يو، لع 

                                                           
  ك ىرررررررم إلاه ت   جا  رررررررم ترررررررلت ينرررررررل  -نصرررررررو  وارررررررا ت دراسرررررررية–التمويرررررررل متنررررررراهي الصرررررررغر فررررررراه  إلررررررراع  :  ررررررراتكل  إىرررررررا  تبجيرررررررم  1

 .10:33   إاا م 5015 ات   02:   تات خ  إي ات www.saa.unito.it: .   تط س   ى   ت  الإ . 2  ص 5002 يلاإىا  
2
:  ، مصر، يوميusaidعبد الوهاب لطفي، أساسيات التمويل متناهي الصغر، ورشة عمل عن أساسيات التمويل متناهي الصغر،   

 . 5102أفريل  52-52
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تلررررررروو ،رررررررو ا سا   رررررررب بةرررررررا   يسرررررررتم  إتيل رررررررس  تنررررررراعت  إ ررررررر ب بةنرررررررا   تةارررررررا   اإىرررررررم  ط ىرررررررم ه ئيرررررررم .3

 ةرررررررررررررتللا   إترررررررررررررلف خ  اط رررررررررررررت فتلوييررررررررررررر    رررررررررررررب شررررررررررررركس إررررررررررررربف    ارررررررررررررتيب  تطترررررررررررررات هررررررررررررر    اتةارررررررررررررا  بيرررررررررررررب

هررررررررررر    اتةارررررررررررا  فبةرررررررررررل ق تب   ارررررررررررا   يلرررررررررررس الا تيررررررررررراه   رررررررررررب تيل رررررررررررس  ف،رررررررررررو ا  ب،ررررررررررربه ف نرررررررررررو ا تتلرررررررررررلت 

  .بيا فت  إك بنلك  إتنيىم  اتلخ  ع ف   كل ا 

  رررررررررب  تطويرررررررررو ةرررررررررلل وةررررررررر ات  إ ائرررررررررو  يأرررررررررب بررررررررراإ لب   ف   رررررررررس  رررررررررت  إ ررررررررر م   ررررررررراسم     رررررررررل     .4

ب لرررررررا   ع تك  رررررررم ب لرررررررا   ررررررروه ا  رررررررخ  رررررررت  إلررررررربف   إ ررررررر  خ  ب  رررررررب  رررررررت تك  رررررررمونسرررررررم   تلرررررررخفع ب  إلررررررربف 

 إ رررررررررررر ب ل لىررررررررررررم   رررررررررررروه إ ىررررررررررررس  ررررررررررررت  إلرررررررررررربف  ا  ررررررررررررخ     جررررررررررررم  ل  اررررررررررررتلى   لررررررررررررو ل  إلرررررررررررربف   تناهىررررررررررررم

ت بضررررررررررر   إ نرررررررررررلك  ايرررررررررررا بع  تكررررررررررراإى  م بل ب   كررررررررررراع بيلررررررررررروفتهم فرررررررررررب  فل ئرررررررررررو ب  رررررررررررب  رررررررررررت  ا رررررررررررو   إررررررررررر  

 اتلررررررررررررخ  ع ف   كل ررررررررررررا   ف نررررررررررررو ا   يررررررررررررلهم ةررررررررررررىكلع  طرررررررررررروفه  برررررررررررراإ ب   إ رررررررررررر ى  ف  ررررررررررررخ ألااىررررررررررررو و ررررررررررررل  

بيارررررررررررتل ا   تو ىرررررررررررم ل لارررررررررررا و  إلررررررررررربف   تطررررررررررروه    كل رررررررررررا  بةررررررررررر ات  إ ائرررررررررررو   تلرررررررررررلو  ررررررررررراه  بتطويررررررررررروها

ي رررررررررم ت نرررررررررم   رررررررررس هررررررررر    إتطويرررررررررو  ففرررررررررت  إلإرررررررررؤ   رررررررررب ل لىرررررررررم تكاإى  رررررررررا  ف  ىررررررررر  فإ ررررررررر  تناهىرررررررررم  إ ررررررررر ب  

 إ رررررررررررر ب   ررررررررررررب فررررررررررررب  فل ئررررررررررررو  بت  ررررررررررررم جررررررررررررو  ترررررررررررروف     تررررررررررر  ي ررررررررررررم بل   يررررررررررررس  لررررررررررررو ل  إلرررررررررررربف   تناهىررررررررررررم

  . الب   الرخض ع   ب ل لىم تك  م  وو ا ا  

تأرررررررررررررر  هع ف إررررررررررررررك برررررررررررررر بع هفت    كل ررررررررررررررم هررررررررررررررل لارررررررررررررر ىس   خررررررررررررررو ا   ااإىررررررررررررررم فإرررررررررررررر   تلررررررررررررررويي ا   اشررررررررررررررب   .2

تط ررررررررررر  فىررررررررررر     كل رررررررررررا    إاىاةرررررررررررا   إتررررررررررر  تط ررررررررررري   خرررررررررررو ا   ااإىرررررررررررم إ  لرررررررررررب   فرررررررررررت  إلإرررررررررررؤ   اررررررررررر   إررررررررررر  

فبع تت نرررررررررم الاتت رررررررررام فرررررررررت بةررررررررر ات   إله يررررررررر   ف  رررررررررب    كل رررررررررا  بع تطررررررررراف    رررررررررب ف رررررررررا  الاإت ررررررررراه  إا رررررررررت 

 إلررررررررررربف   او ل رررررررررررم   رررررررررررخ  إلاب رررررررررررم إ لفرررررررررررا  بف   إ ل ئرررررررررررو فبع تيتنررررررررررر   رررررررررررت إلا،رررررررررررو  باوةرررررررررررل ق  رررررررررررت طب رررررررررررق

فتطارررررررت ب ئرررررررم ألا يرررررررا   إ ررررررر  خ  بيرررررررا فرررررررت  إرررررررك لاررررررر ىس  لرررررررا   ف  رررررررم بع تل رررررررس    كل رررررررا   رررررررت  إ اررررررراه إ 

 إتطتىررررررررم  ففررررررررت ب ررررررر  ألالىرررررررراع  نررررررررو ا ل تترررررررلفب   رررررررراهت  إتيل ررررررررس ألا،رررررررربه    إلترررررررل  بيررررررررب ألاةررررررررل ق ف إ مرررررررى

  .تلويم  إتيل س    كل   اتةاا   إتيل س  تناعت  إ  ب  ااتل م ف إلل م ييات بع يتم

  إتيل رررررررررس  تنررررررررراعت  إ ررررررررر ب هرررررررررل   رررررررررا   تخ رررررررررق ي يررررررررر  بررررررررر ع ألا يرررررررررا   ا ررررررررربفىم فألاهرررررررررو   عب  

 ا  ل رررررررررررا   الاجتيا ىرررررررررررم  فإ ررررررررررر  ي رررررررررررم بنرررررررررررا   ا رررررررررررات   فألا ظيرررررررررررم   رررررررررررب كرررررررررررس  اارررررررررررتل ا    اررررررررررروت   فب ظيرررررررررررم

 تنررررررررررررراعت  إ ررررررررررررر ب     خاترررررررررررررم بيتةارررررررررررررا   إتيل رررررررررررررس  تنررررررررررررراعت  إ ررررررررررررر ب  بنرررررررررررررلك  باي رررررررررررررم ترررررررررررررنظم  إتيل رررررررررررررس

الررررررررررروت   إ رررررررررر ب   ررررررررررب بنررررررررررا    خ رررررررررررلع  ف  ررررررررررم بع يبارررررررررري  إتيل ررررررررررس  تنررررررررررراعت تةاررررررررررا  لكل ىررررررررررم ب،رررررررررربه ف تل

 .  إات ت م  إك تظس  ااهيت  فت  إللام  إيت  ت  تل ض مفإ   فل    ب  لس ألا ل  

 رهن لاصو  العينية كضمان للدين : املطلب الثاني

  فهل ،   إوفام ألاف   ت  إلرب   ايرا إناجح بلات ضياع إ لبف   إيت  ىم  تلخ  اابفم     

 . ل تلخ باقت  إأيا ا  ،   إوفام  إ اة  إ إك
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يل و باإأياع كس  ا يو    ب  يت كا      إاب ىم إ تطل رس بيرب إىيرم  لويرم  نرو بى  را بطىرق لاراف   ف

م كاوت ضرر   فإررو تكررلع هرر    ايت كررا    ررخ  نللإرر. بف تي ررو  ررت  إلىيررم  إنلويررم إ لرربف   انرر لبم بأرريا  سا

ف إ لات    بف إو تكرلع  نللإرم كاإارىات   فآلال  ف إت   رح   فألافت ق  ااإىرم ف ا راهع  إ يىنرم ف إن راي  

ف  خها  فإكس ج م بإب   ةىاةا  ،اتم بسا فىيا يخق  إأيا ا   إت  تل بسرا إلبفضر ا  فتخت رل هر   

فآجا   إلربف   إتر   فب ل مل يس فى   إلاإب   ف بف   إ  و  إ    إاىاةا  با،تو  ط ى م  يس ج م

 1.ت وتها

بع تلررررويم ضرررريا ا   ررررت  إلرررربف  يخ ررررق بلااةررررا إرررروه  الرررررخ  بررررهع   ىرررر   إرح  ررررا  طررررل  الررررب  لبررررو  ررررت 

 باإلي ررررا بي ائرررر  فررررت آجاإرررر   ايررررا ي  ررررم هفت    يررررا فررررت ضررررياع للررررلق  الررررب  فررررت لاإررررم  رررروو إىرررراو  الرررررخ  

 2.بالإرح  ا   ارخت م   ى 

  املستودع إيصا تالضمان عن طريق : لاو   الفرع

به   ها ررم فرررت تيل ررس ة اررر م  إلىيررم فرررت ( Récépissés d’entreposage)  اارررتلهم بي ررال لارركس   

 إللرررام  إيت  ررررت  فهنررراك  هتيرررراو ا  رررخ بارررربم  ةرررتخو   ا اررررهه   إتيل رررس  إا ارررر م  فهررر  لارررركس جررري    ررررت 

تيل ررس  اخرريفع  إرر   يلررلو فىرر   خرريفع  إارر  م بف ألاتررل   لرراو  إأررياع  ففررت ب رر   إت   ررخ ألافةرر   ررت 

ف رر   إرررك فررراا بف   يل رررا بع .    ررال  يكرررلع الائتيررراع  الرروو إائيرررا   رررب  إ وإررم هفع    اجرررم ااررر نو  

 3. ئتياع  اخيفع هل  لم  ت  إتيل س  اأيلع ببهت  ا ى بي ال   ااتلهم

نررا  ت نررا   ىرر   ف    ررل    ررب  ئتيرراع إ يارررخك فاإرر   ييت ررك  اخرريفع فررت ة اررر م يررلفب هرر    إنظرراو تخي 

بف  ا ن  تخي ت     ل    و فت  ارتلهم     اتلى   انتم بف  إتاجب .  إلىيم  ف إ    اه   ا يكلع ة  م

فرررررت  اارررررتلهم   فرررررم  ةرررررتخو و بي رررررا   إاررررر  م  اخي رررررم  ررررراو بف ،ررررراص   تيرررررو ف ةرررررتوو بي رررررا  بيرررررا بفه ررررر  

فبيررا بع هرر    إارر   تخرريع فررت  اررتلهم  ررب،ق فررإع . اأررياع إلررب  يط ررس   ىرر   ررت  تةاررم إلاإررب  

إلاي رررا  هرررل بي ابرررم هإىرررس ي ةرررؤ بع  إاررر    لجرررله  باإ  رررس فرررت  اارررتلهم فبطاإرررم ةررر ىيم     يطرررس إلاي رررا  

  ررروت ألاةا ررر   فرررت إلاإرررب    إتل ىرررو  إررر   ةرررله  طرررس  إا اإرررم بف ضرررياع  إتيل رررس  فرررت لررر ع بع  إأرررياع 

لاررررتخوو بي ررررال   ااررررتلهم بااررررخ  فررررت جيىرررر  ب طررررا   إ رررراإم  ف  .فررررا ل  يررررتم تو فإرررر   نررررو ا يطرررروي ، ررررس  ررررا

باإاررر    بي رررال ي ررروت فةارررت يو  ظررراو بي رررال   اارررتلهم  إنيل جىرررم فجرررله  ارررتلهم تطرررؤ به ت    ىنرررم 

 . اخي م

                                                           
 .102:    بج  ةابق  صأسس إلاقراض والتمويل التعاوني،   ت  طيله فات    1
 .21:   ص1991ع    ب  .  هالفكر والتطبيق: الائتمان الزراعي والتعاوني  و    اىم شلا   ب ه  طيو   ت    2

3 Abdou koulambigue. Experience de récépissés d’entreposage et de warrantage pour le financement en Afrique de 

l’ouest. Regional capacity building workshop enhancing functioning of cereals markets in West Africa . Accra, Ghana 9-11 

december 2010. 
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ايرا فوفىرم  ر   اري تم  الررخ   فت ه      اإم   يس  إ نك    شبام به ت  ضياع  لفلق بسا ضيت شرب ام 

لىق تتليب  إابام  اتفإىم به ت   ااتلهم ف ب إ م   جله  فبتو ت إلاي ال   (5-3)يلضح  إك  إاكس 

إرررررن    ا رررررا  ب ررررراو  إ نرررررك إ رخا رررررح   رررررب   ا ررررر   ا ررررربفىم  ررررر   الررررررخ  بترررررلف خ ضرررررياع بي رررررال   اارررررتلهم 

 إ اويو  فةاتلى   إ نك تيل س  اي و  ت  إ يو  ف كلع  فة لإم  ةرخه ه  إويت فت لاإم عجي  اويت  ت

 .بإس با ب فائو    - اإ ا  -  إك

 العالقات بين مختلف أطراف نظام الضمان بإيصا  املستودع(:  2-3)شكل رقم 

 

 Ananthakrishnan, P.V, Structured finance through collateral management,presented at    international - :املصدر

Conference on Agri Revolution: Financing the Agricultural Value Chain Grand Hyatt, Mumbai 15 – 17 March 2007. 

 

م  إرر   فلرر   ررت بجررس بي ررال   ااررتلهم  إبةرريىم  اإ ررا  ررا تكررلع  نظيررم إ  ايرر ظرراو هىك ررم بع 

ضياع إلا تات ف  جله   بس بيأا إأرياع بع يكرلع إلاي را   ار نو  إا ل ىرا   تيرو  ييارت  ةرتخو     رت 

إ رررس  إ نرررلك ف اطررراام  فتكرررلع بي رررال   اارررتلهم إاب رررم إ ترررو ف  فإ رررك  إررربهت  لابرررس  خررريفع  رررت ترررنل 

بررر إك لاررر س بي رررال  . ألاتررر ت فإىيرررم  اخررريفع  رررت ترررنل فإىيرررم  اخررريفع   اررر   إررر   تررروت بررر  إلاي رررا 

 مدير الضمان

 املدين البنك

 املستودع السلعة مقبولية املستودع

 فض  بشات   إبهت 

 اتفاقية ثالثية

 صرف القرض

 إ ل   إتخي ت

 بتو ت إلاي ا 

  اب إ م  انتظيم

 فطق  إايىم ف إنل ىم

  إتطلق  ت  إايىم

   خو ا   إ لجا ىم

 الشراء
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 إترو ف  فرت بةرل ق  إار    ااتلهم تطل س  خيف ا   نت را   ايت رم   رخ       إارىلإم بيرب  لرو فتطار ع 

تياررت ب ظيررم بي ررال   ااررتلهم  ارري ت  ع بف  إت ررات   ررت بي رراه ضررياع  ل ررل  إرروه  إ نررك ايررا . ألاةاةررىم

  بيب إ ررم فليايررم ( ااررتلهم) فررت لرر ع يلررلو  ررويبف ألاتررل   لررخ بيررو م ةرر     ررخ إاب ررم إ ت ررل فررت  ااررتلهم  

ف  رررر  بع  ا  ررررلو باررررى  بل بع ب   ظرررراو . ايىررررم فجررررله   انررررتم  اخرررريع ا ررررل م لررررا  ت بي ررررال   ااررررتلهم

بي رررال   ارررتلهم ف رررا   ارررت يو بع تكرررلع بترررنا   إاررر   ف  اي خهرررا  ل لإرررم  يل رررا فرررت  ا تيررر   إت رررات   

 .تنظىيىم  ت  إوفإم ف تل م  إك فجله ةىاةم

فت م بع بي ال   ااتلهم ت ىرو فرت تيل رس ة ار م  إلىيرم  بل بع هنراك تطرويا  ف خراطب ت رم 

فا  ررخ   ررا  اررتو ت  إررك تتاررىلا فل اف ررا برر ع فكررال   إتنيىررم .   ا ج سررا تي ىررو  إل ررو ه  إررك  إنظرراو فتن ىرر  

 .تىم  إو  مف إللام   خاص إ نا   إلوت   فتلل ب ألا ظيم ف إ تىم  إتط

 فوائد وتحديات تمويل املخزون وإيصا ت املستودع(: 1-3)جدو  رقم 

 التحديات واملساوئ  الفوائد واملزايا 

ن
ما

ض
ال

 

   ررررررررول   إسجرررررررري  ررررررررت لاررررررررويو  إلرررررررربف   اأرررررررريل م  

 .بأيا ا    خ  لات م تيىس بيب الا خ ا 

  إلب   ت بيب ه   بى  إلا تات(  انتم)  اوه  اويت  . 

  ب   تخ ررل  الرررخ   بف  ررلهم  إ أررا م  اأرريل م  ررت

 إ ارررررررررررويو  ارررررررررررتلى   إرررررررررررو ئت  إبجرررررررررررلم بيرررررررررررب  إاررررررررررربام 

 إأرررررا نم إ ت رررررب  باإ أرررررا م  اارررررتخو م اأرررررياع  

 . اه   ت طب ق  اي ه  إ  م 

  ب   لوي ش    إ  أرا م  اله رم فرت  اارتلهم يتطيرس

 . ااتلهم  اتفإىم  إك

 لرررا لع ألاةررر لىم ب   لرروي  ررري م برر ع  إرررو ئن ع   لرر   إ

 .   ق  ا اىم

 ألا ظيم  إبةيىم تتل م إا ل ا  طوه  بلضلم. 

   ي ررررررررررررم بع تترررررررررررررلفب  إا رررررررررررررا   ف إاررررررررررررر افىم فرررررررررررررت به ت

 . ااتلهم

   ااررتله ا   إنظا ىررم إ اررؤ ه ئيررا ةرر  م  إلتررل 

 .،اتم باإتا م إ يي ت  ع فت  اناطق  إنائىم

 إو تكلع به ت   إأيا ا  ض ى م بف   خ  لفلإم. 

  تكررررررررررررراإىل  إتخررررررررررررري ت فب رررررررررررررت إلاي رررررررررررررال  ف طب لرررررررررررررم

 ةررررررتخو   ا تبيررررررا ج  ررررررؤ بي ررررررال   ااررررررتلهم   ررررررخ 

 . ب لبم بف  ل لبم فت ب      ال 

  ألا ظيررم   ررخ  إبةرريىم  بف لترررى ب رر   إبةرريىم   سرررا

 .ل لا م  ت  إ ش

يل
مو

لت
ا

 

  ة ارررر م  ارررراتة   إلىيررررم  إتيل ررررس ف إاررررىلإم فررررت يرررريه ه

 . اخيفع اأافم إىاةا بياتله ضياع 

   بال كررراع  إت ررراف    رررب بي رررال   اارررتلهم ف إترررو ف

 .بسا

 تيل ررررررررس بارررررررررةم تل رررررررررق  لتيررررررررا    خ رررررررررا  تك  رررررررررم  إ

ىرررر    اشررررب   لاررررويو  إلررررب  فررررت  كرررراع  إ  اخرررراطب  ف 

 . لتيا  ،   تك  م   ا و  الاإرخ  ف 

  إررررو ل تل ررررس  إ نررررلك ف تةاررررا  إلاإررررب   ألا،رررربه

 .باإا    اخي م اأيا ا   ي ىم

  بف م بي ال   ااتلهم اهه    اإىم . 

  إرررررخ ب   إلررررل  برررر ع  ااررررتلهم ف اتةاررررا   ااإىرررررم 

فبرررر ع  ااررررتلهم فألاةررررل ق ضرررربفت  إى يررررس  إنظرررراو 

 .ب لت    ىطم
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ير
سع

لت
وا

ج 
تا

إلان
 

   اتررررررره،ب ،ررررررراتت  لتيرررررررا   تت رررررررام  إ ائرررررررو    رررررررت  إ ىررررررر 

 الةررم ف  هيرراه  إلرروت    ررب  إ ىرر   نررو ا ت  رر  ألاةرر ات 

 . تف سا

 لتيا   ةتلب ت ألاة ات فت ألاةل ق . 

 لل في إ تنا  ف ا اي خ  اطانم. 

   ب كا ىررررم تطاررررر ع ألا رررررت  إ ررررر  ي  ف   رررررو  رررررت   رررررو

 . إنلق فت  انت ا   اخي م

   ل ي ي  وو تل م  إو،س ف إتلف خ  الة. 

  إ تىرررررم  إتطتىرررررم  إأررررر ى م ترررررتفب ةررررر  ا   رررررب ب ظيرررررم 

 .بي ال   ااتلهم

  اي خ ،اتم ب له  إلا تات ضبفت  تلل ب  . 

  إتت رررت بيارررتل ا  ألاةررر ات  إرررو ل يكرررلع بال كررراع 

 .فتبيا  تت  ؤ ،و   و   إتخي ت

  إ ويرررو  رررت  انت رررا  إاب رررم إ ت رررل ف رررت  إ ررر م 

 . ل  ا فتخي  سا با ا  

  ضررررررربفت  بنرررررررا  إررررررروت   تررررررر ات  اررررررروك فتطأررررررر خهم

 .إل ل   إتخي ت فتطلىق إلا كا ىا   إكا  م

 نظيررم ألا  يرم ف إيت  ررم  أدوات ودروس، -تمويررل سلسرلة القيمرة فرري القطراع الزراعري    إىنرو  جرل يكراإ ت  ى ررب  : املصردر

 .33:   ص5013   ا  FAOإ  م  اتطو  

 

إ را ح  انرتم ف تةارم الائتيراع   رب لرو  – اخاطب فرت  ظراو بي رال   اارتلهم  ت بجس ،   

ل بررررررو  ررررررت  إ اررررررويو   رررررررب ف ررررررم  ا رررررراي خ ف ألا ظيررررررم ف إتلىرررررررو بسررررررا فلاررررررت به ت   ااررررررتله ا  فإ رررررررل   -ةررررررل  

 .إلاي ال  اأيا ا   باإلضافم بيب ةاب  إا افىم فت  إنظاو بهاي  

ب،رر   ت  ررم هفت  ها ررا فررت ت ارر خ به ت   إارر   عررت لوي ررم  إتارره  ةاررةىا بل بنسررا بع  إارربكا   اتخ  ررم فررت 

تيل ررررس ة ارررر م  إلىيررررم  لررررخ   خررررو ا   إترررر  تلررررو  ا فررررت   ررررال  به ت   إارررر   ف ب إ ررررم  اخرررراطب ف إ ارررر ىو  

ف ررر  تي يرررو  ي ىرررا   إتكا رررس فرررت ب ظيرررم  إاوةرررس لارررتو  ل إرررم  اخررراطب بينيرررا فجرررو  فرررت  إا اررر م .  ااإىرررم

ف .  إنلررررس ف ا ا جررررم ف إتيل ررررس ف إت اإررررو فالات ررررال   تخلىررررم  طررررى   ااررررتلهم إ ارررريس به ت  إلجارررر ىا  

بإ كررراع  ررررويب   إارررر    اتخ  ررر ع بسرررر     خررررو ا  فب أرررس   خررررو ا   إترررر  يلرررو لنسا   ااررررا و  فررررت ج ررررس 

 .فتيل س ةوةس  إلىيم بااخ ف اإىم ففت  إ اإم بااخ إاب ىم إ ن امبب  م بي ال   ااتلهم 

 ااررتلهم   ي لررا هرر    إتيل ررس ترر م  إتطلررق فررت ا  ررخ  ررت ب ررو ع  فت ررم  إ ل ئررو  إنظب ررم إتيل ررس بي ررال 

 إ رراإم  إ رراإم إ ررو  بةرر ا   بهي ررا  رروو تررلفب  ااررتله ا  فررت ا  ررخ  ررت ألالىرراع    ف بع تكررلع   ررخ آ نررم  رر  

اأررياع إوئتيرراع  بضررافم بيررب  رروو   كا ىررم  إتت ررت برروفت    ىررا   ظرراو ي ررى  إ  نررلك  ةررتخو و إلاي ررال  

ايرا ييارت إ  ارل ق ف ىرا   إرل ت . فإؤ تترو،س فىر     كل را  ببفر  ألاةر ات   فار إك  إرل ته  ألاة ات فت 

 1.فألا ا م ف إ لم بإه ت   ااتله ا  فباإتلىو باإ لله بع   ىق  ةتخو و  إتيل س

 ن عن طريق اتفاقيات إعادة الشراءالضما: الفرع الثاني

ب رراه   إاررب   عررت  ت اإىررم ل لررو برر ع طرربف ع يةىرر  بيلجبسررا بلرروهم بيررب آلا،ررب  نت ررا  بف   ت اإىررا  

فةاررتخوو بىرر   إارر  م . ةررنو   بارر ب  طرروه ف ت  ررو بررهع  ارررخهها باررب رسا فررت فإررؤ للررق بارر ب آ،ررب  طرروه

                                                           
1 Calven miller. Financement des chaines de valeur agricoles et modèles de fonctionnement de cv. Briefing de 

Bruxelles sur le développement N° 35. Révolutionner le financement des chaines de valeur agricoles. 05 mars 2014. 
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ب  ااإىررم هر    إ ي ىررم تل رس  اخراط.  ر  الاإررح و باةررخه هها باإاررب   فىيرا ب رو إأرياع  إلررب  بتي رك ألاترس

 . خاطب  ةرخه ه  إلب  بإسفباإتايت فه  ل ب   إابكا   إت ات م فت     ل    ب تيل س بت،ق وع 

تخيع  إا    اات ي م فت  ت اإىا  ب اه   إاب    اه  إوه  ويب  ضياع   تيويت  اتفإ ع  ت   جله  

لارررر خ هرررر    إ ي ىررررا  بارررركس ف إت ررررتىل ف بتررررو ت إلاي ررررال    إترررر   اإ ررررا  ررررا تطررررل  بيررررب ةياررررات بلتتررررم  ف 

بفأررررس بلجررررله ةررررلق بىرررر  آجررررس إا سررررا ل لاررررت يو ةررررله ةررررلق فلت ررررم  ا  ررررم بطىررررق يياررررت بىرررر   إارررر    نررررو 

 .   اجم

   BancoMaercantil del Norteف  ررب ةررةىس  ا ررا  ت ببررم تخرري ت  ال شرر   فررت  اااررىك  لىررق يلرروو بنررك 

 ئرو  فررت  اااررىك  إوير  بب ررا م ،رراص بررااخيفع  إ ويرو  ررت   خررو ا  بيرب  يوئرر    لىررق   تلرخ هرر    إ نررك ت 

 ارخ   اتلهم  إ نك  اط ل  فم   ىو  بيب  انتم  ت طب ق بى   إر  يتأيت  نت ا   تاب   ي ح   لىق 

 .فت تات خ للق

تطررل   اخرريفع بيررب  لررو فتررلفب  إاررىلإم  ايررا بنسررا تطاررت   ح  ىررم تطاررت هرر     خو ررم ب يررا   إ يىررس ونسررا 

إ  ضيا ا ل اإويا  ارخه   ب بةاة   اط ل   ايا إاو      إ نك باةتخو و ه    إلب لم   اي تم فتلفب 

فباإتار م إللرام  ال شر   يربه  إر    بع ألا رب  براإ    خلرلت  بارةم تر لبم  لرس . فت إلام ب تات   جيلخ  

 إ يررو   إرر يت يلرررلو ي ررق بي بفترر    جىررو  إ ارررلق  فبه رر  يختررات ألاتررلح  رررت برر ع  ال شرر    إاررت هرر    إ نرررك 

 .بتلفىق  ل شاسم

 عقد التأجير التمويلي: الفرع الثالث

  هرررررررل طب لرررررررم إ تيل رررررررس   رررررررب  فرررررررت  إلليرررررررا   اتطرررررررو  ألا ب اىرررررررم فرررررررت (Leasing)الاي رررررررات  الا تيررررررراه 

 united)،ياىتىا   إلبع  إ اب ت  لىق ةاه  بف  شربام  تخ  رم فرت الا تيراه الاي رات  تطرؤ  ةرم 

states leasing international  ) 1925.1فت  وينم ةاع فبةا اكل ةنم  

ب و  إك    اب  ه    إلب لم   جويو  فت  إوف  ألافتفبىم ب و   اه  الاة  يات   ألا ب اىم فت بفتفبرا 

 إاررت نىا   ررت  إلرربع  إ اررب ت بترر طؤ هرر    إلب لررم   جويررو  فررت  ففررت. فررت ب لررا     ررب   إ ااىررم  إ ا ىررم

  فتنرررراف  فرررررت  إلإرررررؤ   ترررر   إلررررربق  إتل ىويرررررم ألا،ررررربه  إتيل ررررس ته،ررررر   كا رررررم ها ررررم فرررررت  ا رررررال  الاإت ررررراهيم

 .كاإلب   إ اه  اا تلو    ت فل ئو   ب كافم  ااتل ا 

م برر ع طرربف ع  بفإ يررا  اتةاررم  ايلإررم فلارر ى   ررب ب رر   ي ىررم  اإىررم فت ات ررم تررت بإلي ررات  فة ررب  الا تيرراه 

   ررال  نلررلل كرراع بو ( ااررتهجب)  رراه   اررتجب  فتأرر  تطررؤ ت ررب   إلررب   إ رراة  فهررل  اارربفم  ااررت ىو 

 . لات  إ رخ   طوه    خ إاب م إإلإ ا   لابس هف  ه   ألا، خ بجب 

 

                                                           
:   ص5004   تطاه  إاتا   إ ب        م  إ اب  إاىا   إشكالية تمويل املشروعات الاقتصادية في الوطن العربيفىويت بل ويت    1

172. 
   إتهج خ  إ ا ى ت   إتهج خ  إتيل  ت  :  إتهج خ  إتيل  ت هل  لم  ت ب ل م الائتياع الاي ات    لىق يأم ه   ألا، خ بتب م ب ل م عت 

 . إ ى  فم الاة ئ ات   إتهج خ  إبفعت
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 عقد التأجير التمويلي  (:3 -3) شكل رقم 

 
   رب   إلاةرانوت م  إ ا ىرم   إل  رم  ا رات    تاه   املصرفي الائتمان اقتصاديات    يي ف   ، ىس ايا   طيو: املصدر

 .457 ص   2000

 إ ي ىرررم بع  ارررتجب يظرررس  طت ظرررا بي اىرررم  ارررا   ارررتجب طرررل    رررو  إلاي رررات   رررت ، لترررىا  هررر    

   ي  رس الا تيراه الاي رات  تيا را  .إ ياتهجب لرق  ةرتخو و هر    ارا  فالاةرت اه   رت  ائو تر ب نيا يكلع 

 (. ا اىم الاإت اهيم) فلق  ةت ياإ ا (  ا اىم  إلا ل ىم)ب ع لق  ا اىم 

 : 1ففت نسايم  و   إ لو يكلع إ يتجب بع يختات ب ع بلو  إ و ئس آلاتىم

  ىرر   رر   ب  ررا   ررا ةرر ق ةررو ه   ررت إ ررس  اتةاررم  ااررتهجب  بيررب شررب   ألاتررس  اررتجب  ظ ررخ فيررت  ت ررق  .1

 . اتةام  اتجب   ت   اإ  ،و  فرخ   إت اإو

ت ويرررو  لرررو إلاي رررات باررربفا جويرررو  يرررتم الات ررراق   اسرررا بررر ع  اتةارررت ع  ارررتجب  ف اارررتهجب   ررر  ألا،ررر   .2

 .ب  ع الا ت ات تلاهو ألاتس  اتجب

 .بتجام ألاتس بيب  اتةام  اتجب  .3

 إت اإرو بالرخ ايا يتي ح  إتيل س  إتهج خ  برهع   يرلم  إلىيرم    اإىرم وإاراا إلاي رات  اوفل رم ،رو   رو  

 .  ت إىيم شب   ألاتس  ت  اتجب آ،   ب  ع الا ت ات فض  ها ش تب  يا   لةتيب ت ةااط ا

 ارررري   إتررررهج خ  إتيررررل  ت فررررت  إللررررام  إيت  ررررت باةررررتخو و ألاتررررل  اأررررياع  فهرررر    إرخت ررررم  إرررر   يرررربب  برررر ع 

: ل   تلخ  ل را  رت ب رل م تيل رس ة ار م  إلىيرم  إانر  بهتت فاسرا إارة  ع(  اتجب ف ااتهجب) بطب    إ ي ىم 

بهف   تيل ررس ة اررر م  إلىيررم كل ررر   بفإ يررا   ب رر   آإىرررم تيل ررس  ت  رررت بوي ررم  ففا اسيررا  ب ررر   ارر    إ ويرررو  ررت

                                                           
 .30:   ص5000الاش ام  إ نىم  الاةانوت م    ب     ات م ف ل  م التأجير التمويليةي خ  طيو   و  إ ي ي    1

 املؤجر املنتج أو املورد املستأجر

 البنك

  إوف ا  الاي ات م طى م فرخ   إت اإو

 
ع  إلب

ضيا
تس 

ألا
 

 إب  إب 

 ةو ه  إلب  ةو ه  إلب 

إلا تاجتألاتس   فيت ألاتس 
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تررم هفرر   ا  رر  باإكا ررس  فهرر   ب  فبيررا بع   اىررم ألاتررل  ل تت  ررخ بل . ي  ررس برر ع  ةررتخو و ألاتررل  ف  اى سررا

فإ ررر    إتيل رررس بهيىرررم ،اترررم شررره   شرررهع  إتيل رررس فرررت ة اررر م  إلىيرررم  ،اترررم لاررت يس اأرررياع إوئتيررراع  

ب   تيل رس   راة  برويس   ارتخوو فىر   لرو .ع ب لت    خ كافىم نو ا ل يكلع هناك ضيا ا تل ىويا بف يكل 

الاةررر ئ ات إل  رررل    رررب بترررل  فابترررم برررول  رررت     رررل    رررب تب   رررا   ا رررس  فإرررو تت ررروه ب رررل م ألاترررل  

 اياررت  ةررتخو   ا فرررت  لررو الاةرر ئ ات  إارررت فىيررا يت  ررق بتيل رررس  إاوةررس  إيت  ىررم فهررر  لارريس  ا رررو   

 .ف   و    ايت مف ااتله ا  ف ااىنا  ب

 ( .5-3)فتظ ب ب   الا ت ات    إت  تتخ س  لو  إتهج خ  إتيل  ت فت  إللام  إيت  ت  لض  ا فت   جوف  

 

 الاعتبارات التي تتخلل عقد التأجير التمويلي(:  2-3)جدو  رقم 

 الشركة املستأجرة العميل

 لاتخوو ألاتل  اأياع 

  كافىاإو يكلع  إتات خ الائتياة  إ يتجب. 

 إو يتل م هف م بفيب بإس. 

 إو تكلع بة ات  بفأس 

 فل ئو ضب ةىم  طتي م 

 تكاإىل   ا و  بإس 

  للرررررلق  ا اىرررررم  لابرررررس للرررررلق ضرررررياع : ضرررررياع بإرررررله

 .بض ل فتكاإىل بإس لةت اه   ا اىم

  يكلع  إ ا  خ  اه  بااخ  بف م. 

   تكرررررراإىل بإررررررس وع بةرررررر ات الاةرررررر ئ ات ل تخأرررررر   رررررراه

 .إ  ظيم

   إررررررو يكررررررلع  لررررررو الاةرررررر ئ ات  إيت  ررررررت  ببطررررررا  بل ب رررررر

 (   كل م) يطتات بو يم بيب ه م  اا   

 نظيررم ألا  يررم ف إيت  ررم  أدوات ودروس، -تمويررل سلسررلة القيمررة فرري القطرراع الزراعرري   كرراإ ت  ى ررب  إىنررو  جررل ي  :املصرردر

 32:  بج  ةابق  ص     5013   ا  FAOإ  م  اتطو  

 

 منتجات تخفيف املخاطر :املطلب الثالث

تخ ىل  اخاطب بلو بهم  إأبفت ا  فت  ي ىم  إتيل س  إيت  ت  فت نل ه    اخراطب فرت  اكس  

ة ارررر م  إلىيرررررم فلاررررا و (.  إ يىرررررس)  خررررراطب إلا تررررات   خرررراطب ألاةررررر ات  ف خرررراطب الائتيرررراع : فوفررررم فئررررا  عررررت

تخ ىل  خاطب إلا تات  لرخ ت ار خ     رل   اأافم   ب تخ ىل  خاطب ألاة ات  لخ ألاةل ق آلا نم  ف  ب 

ب رررا  اخررراطب  ات ررر م باإ يىرررس .   رررب  إ ررر فت ف اياتةرررا  ف إتانلإلجىرررا  إيت  ىرررم ف،رررو ا   إتنيىرررم  إيت  ىرررم

لاررويو فىررتم تخ ى  ررا  ررت طب ررق ف ررم بفأررس إ  يىررس فإ يخرراطب  إترر   سرروه  ف ررت طب ررق  ةررتخو و هف ررا  

 . إلب   اخ أم فت  للم  إ ى 

فرت ف ت بهرم  نت را  تخ ىرل  اخراطب   رو  إتره  ع    إ لرله آلاج رم ف إ لرله  اارتل  ىم  فهرل   را  لضر   

 :كاآلل ( 3-3)  جوف  
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 منتجات تخفيف مخاطر التمويل في سلسلة القيمة الزراعية  (: 3-3 )جدو  رقم

 إمكانية التطبيق القيود الفوائد لاداة

ن
مي

تأ
ال

 

 

   ألاطرررب   فرررت يخ رررل  اخررراطب  رررت جيىررر

 ة ا م  إلىيم

  ف ةرر  الاةررت يا   فةاررتخوو  رراه  ضررو

 اخررراطب   ات  لرررم بلةرررائس إلا ترررات ف إنلرررس 

 .ف إته  ع  إ حت ف إته  ع   ب    ىا 

  إترررررررررررررره  ع   رررررررررررررررب  اطاتررررررررررررررىس  إيت  ىرررررررررررررررم 

 .ف ال ش   

  ك ررررررررل ف طتررررررررات بيررررررررب ه ررررررررم إرررررررروه 

 . ةتخو    فت إلا تات  إيت  ت

 ررررروو ا ايرررررم  ا  ل رررررا  يطرررررو  رررررت 

ت يا   تشررررررررب    إللرررررررر  فررررررررت  ةررررررر

  إته  ع

 

  إتلةررررررررر  فرررررررررت  ةرررررررررتخو    ب أرررررررررس 

الاهتيرررررراو  إا  ررررررخ  ررررررت  إ ويررررررو  ررررررت 

  اا ط ع ف   كل ا 

  يرررررل ترررررره  ع  انت ررررررا  برررررروفع ه ررررررم 

ةرررررررررىكلع  طررررررررروفه  بيرررررررررب بع تتررررررررررلفب 

    ل ا  كافىم  ت  اخاطب

لة
آلاج

د 
قو

لع
ا

 

  تستطيع الشركات التحوط ملخاطر

املالية لاسعار، فتنخفض املخاطر 

 .والتكلفة

 يمكن استعماله كضمان للقرض. 

 يعتمد على بورصات السلع  . 

  ااتما  تدفق الفوائد عبر السلسلة

عند قيام أاد لاطراف بإبرام عقود 

آجلة وقد يعرض على آلاخرين أسعار 

 .آجلة أوثابتة

  عامليررررررا، تسرررررررتعمل فررررررري السرررررررلع الزراعيرررررررة

 .للتحوط من املخاطر

  تسرررررررتخدم العقرررررررود املسرررررررتقبلية كنسررررررربة

معياريرررررررررة ل سرررررررررعار يرررررررررتم الرجررررررررروع إل  ررررررررررا 

 .تجاريا

  معلومات موثوقة عن السوق. 

  تقيررررد السرررررلع املتداولرررررة باملعرررررايير

القياسرررررررررررية مرررررررررررن ايرررررررررررث النررررررررررروع 

 .والصنف والجودة

  تقيرررررررد السرررررررلع املتداولرررررررة باملعرررررررايير

القياسررية مررن ايررث النرروع والصررنف 

 .والجودة 

 لية سروقا تتطلب العقرود املسرتقب

 . جيدة التنظيم

  تسررررررررررررررتخدمه الشررررررررررررررركات الكبيرررررررررررررررة

 .غالبا

 كثيرا ما يستعمل للسلع الكبيرة. 

   ااتمرررررا  اهديرررررادو  شررررركل م  رررررو

أينمرررررا تررررروفرت معلومرررررات موثوقرررررة 

 .عن السوق 

  اسررررتخدامه وإمكانياترررره تررررزداد فرررري

البلرردان الترري تترروفر وتنشرر  ف  رررا 

 .بورصات سلع هراعية

  اسررررررررتخدامه مقتصررررررررر علررررررررى كبررررررررار

املنتجررررررررررين واملصررررررررررنعين وشررررررررررركات 

 .التسويق

 نظيررم ألا  يررم ف إيت  ررم  أدوات ودروس، -تمويررل سلسررلة القيمررة فرري القطرراع الزراعرري   كرراإ ت  ى ررب  إىنررو  جررل ي : املصرردر

 .101 – 100:   ص ص  5013   ا  FAOإ  م  اتطو  

 إيت  ررررت إ ويررررو   رررررت ب كا ىررررم تخ ررررى   إتيل ررررس  لرررررخ ة ارررر م  إلىيررررم فررررت  إللررررام   ررررب  إررررب م  ررررت   

 اخرررراطب  ات  لررررم ب ي ىررررا   إاررررب   ف إاررررلق ف إ اررررويو  بل بع   تيرررراه    ررررب ة ارررر م ف لررررو  إررررو يأررررا ل 

 اخرراطب ب   طرربب   ارراكس ،اتجىررم ل يياررت  إاررىلب    اسررا تررتفب   ررب  إا ارر م  فبااررخ هرر    اخرراطب  سويررو  

 إات ته ى سا هل ألات مهل  إلل   إ     تلخ بإس  اخاطب  إت  ييات  إتت ت بسا  

  بل بع بهيىررررررم هرررررر    انت ررررررا  ترررررريه ه با هيرررررراه  إتارررررراا     ررررررل    ررررررب  نت ررررررا   إترررررره  عت ررررررم ترررررر لبا   ف

 . إيت  ت    يا ب   ب   إم يتم ه ي را ي لرا ه ي را  ترو ىا ف يتنر   اي ت رلع  رت هفر  تكراإىل  إتره  ع طل را 

إات ي لا  إك  تلإ ا   ب ت  م  ااراتا ع فرت ة ار م  إلىيرم  فببيرا كراع هر    إتره  ع شربطا   بفضرا  رت 

 لرررله شرررب     ي رررم  فيرررت   - ررر و  -ب ررر   إ رررا   ع فرررت  إا اررر م بكجرررم ب ررر  ب   كررراع إررروه شررربكا   إ ارررل ق 
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  فباإتررايت إررم  تررلفب  اط ررل   فإررم   ررو هرر   اط ررل  فب   فاررس .  إأرربفت  ترره  ع     ررل    ررب  انت ررا 

 إلبف   إت  ب لىؤ إ يي تم  تلفب   فل ألا ل    إو  م إ اب    ت  نت  ع آ،رب ت ب    ل و ب ل   لاويو

 .كاع  إاب    يانا

 إ ىرر  ف إاررب   آلاجررس ف،ىررات    إ لررله آلاج ررم بهف   إتخ ىررل  اخرراطب   اررتخو  ا  انت ررلع  بةررل قتي ررس 

ت رريو هرر    إ لررله ألاطررب    ات اإررو  باررب   بف بىرر  ايىررم  طرروه  . ف اار  يبفع ف إت ررات فررت  إ اررل ق  إيت  ررت

 . ت  انتلت فت تات خ للق

    ررب بةررا   إللررو لاررل م  إ لررله آلاج ررم برر ع  إررلاو   إرر يت يتلإ ررلع  ةررتوو بف هفرر  فيررت إلا تررات  تررتم ف

(   بف اى ىررررم تطويررررو  إارررر ب فإررررؤ  إ ىرررر  إارررر ب  إ ابررررؤ)  ىرررر  ف ناتررررب  إارررر ب فتطرررروه إايىررررم إلا تررررات تررررات خ  إ

  فشب    انت ا   إيت  ىم  ف    إلخ   س   و تم تلل ب بب ا م  اتخوو  إ لله آلاج م إ ى .بيلجم الات اق

  لةتخو   ا فت تلرويم  إلربف  إاربكا  ألا يرا  مذكرة التمويل الريفيلىق  بتاب     كل م  ا  ا ى 

 . إت ات م  إيت  ىم ف انت  ع

لىرررق ي ررروت .  هرر   ألاه     رررات   ررت بترررس  رررايت  اررتخوو فرررت ة ارر م  إلىيرررم إت اررر خ     ررل    رررب  إتيل ررس

فكرراع   رر ع   ىم ايىررم   ىنررم  ررت  نررتم  طرروه   جررله  فررت  ل ررو للررقارري رررحو بيلجبسررا ب   ارري تم  ارر اب   إترر 

فلارر نو  إلرربف    ررخ  او ل ررم بيررب . ةرر  ا  ارراف  إىيررم إلا ترراتيرروف   اارررخ      ررا  ررت  اررا  . يت ررق   ىرر  

 : ف تم  إك  لخ  اب لس آلاتىم (.بف هف        يافس)   اب  تيل س ت    ت يو  اي تم ب ا ىم إلا تات  اتل و 

يلإ   اي تم   اب   إتيل رس  إب  ر   إتر  يت  رو بيلجبسرا ب ار ىم  اط رل   ال رس  بف بتلرويم ضريا ا   .1

 .شخ ىم بف بت   ت بجس     ل    ب تيل س بو يم فرخ  ب تات  اط ل  

 (ب ل ئو) لات م  إابام  إت ات م  ا اب  فل ل   اي تم بأيانسا إبضا  .2

 .ألا ل    ت  إ نلك  تبهت  ا اب  إت ك  إ نلك  كا ؤ  إابام  إت ات م تلرخ  ب  .3

 .لا  و   إابام  إت ات م  ا اب  بإي ال   اتلهم لة  لا   إلبف  إوه  إ نلك .4

 . نو ا يتم ل اه  اط ل    ا ي   اي تم بيب  إابام  إت ات م  إت  ل ىو  ا اب  بيب  اي تم .5

 .يا ا  لام    اجم توإق  إ نلك فت  إأ .6

 .تةى   إابام  إت ات م  انتلت بيب  إالق فلاوه  ا   اسا إ  نلك .7

فة تلخ ه    إنلم  ت الابتكات   لابة ىا فت  ل ر   لىرق ت رى   ر اب   إتيل رس  إب  ر      رل    رب إربف  

اخرراطب    يررا يل ررس  ررت لرروفي  ترروف  بيلجررم  لررله آج ررم فلارري  ب اررل م  إاح  ررا  ،رراتت  اطايررم باررب م

 .ألا،وإىم

 صناديق ضمان القروض املصرفية : املطلب الرا ع

 إا  ررخ  ررت  إ  ررو ع ضرريا ا   إلرربف  فررت  إتيل ررس  إيت  ررت  ف اإ ررا  ررا  تترر   الاةررتخو و لاررتخوو 

 إ او إ     إأيا ا  بإ ا را   اإىرم ا  رخ   ات رم  رت هف را  ضرخيم باإتار م بيرب  إرو،س  اتطلرق فبارةم 

 . إأيا ا تكاإىل لا ىس ت ك 
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 ةرررتخو و  إأررريا ا  فرررت تيل رررس  اررراتة   إلىيرررم  ل ررري  تف بررر   إا اررر م فاررر إك  إت ا رررس  إلفىرررق بررر ع   نرررو

ف  رررب ةرررةىس  ا رررا  يلجرررو فرررت  ااارررىك بنرررك يلررروو . ألاطرررب    ا نىرررم فررربص   رررام  ةرررتخو و ت رررك  إأررريا ا 

  فهررل  (FIRA) ألا ررل   ف إأرريا ا  إررو م  إيت  ررم ف إللررام  إب  رر   ةرري  تررنوفق الائتيرراع إ تنيىررم  إب  ىررم

بنررررك  ررررت  إوتجررررم  إ ا ىررررم  ايررررا يت ررررافع  رررر   إررررلاو  شرررر    ارررراإى ع إله ت  تررررناهيق فضرررريا ا   ارررري ت  ع   ررررخ 

 اررررررته  ع إ لرررررربف   إ ناىررررررم  هررررررتل   إررررررلاو  هررررررم شرررررربكا  فبفررررررب ه كاإارررررربكا   إت ات ررررررم  إيت  ىررررررم فشرررررربكا  

نت ررر ع  فىلرررلو هرررتل  با،تىرررات  ات لرررر ع  إت رررتى  ف تطررراه    اررري ت  ع  إررر يت ترررببل م  وإرررا  ت ات رررم  ررر   ا

 .ف  إ يي ت  ع ف إأيا ا      إ نك إ سائى ع إوئتياع   ف ويبفع  إلب 

 عالقة صناديق الضمان بالتمويل  (:4-3)شكل رقم 

 
 نظيررم ألا  يررم ف إيت  ررم  أدوات ودروس، -تمويررل سلسررلة القيمررة فرري القطرراع الزراعرري   كرراإ ت  ى ررب  إىنررو  جررل ي : املصرردر

 .93:   ص 5013   ا  FAOإ  م  اتطو  

ب رر ت  فاررىو شرر   تيررل  ت ب ررنوفق الائتيرراع إ ت رراف  باررهع ،رر   ئتيرراع   تطرراه  انت رر عيت ررس 

بيرب  إ نررك  فرم يت ررس باإ نرك  إر   ةى رب  ألا رل    فىطرل   إ رنوفق . ي رب   لرخ بنرك  رت  إوتجرم ألافيرب

بتل ةرر  ألا ررل   (  تطرراه  انت رر ع) فىلررلو  إلاىررس . ألا ررل    إترر  ةررل  يلبضرر ا إ لاىررس إى رربف ا إرر  ب ررو  إررك

 (.4-3)فهل  ا يظ ب  ت ،و   إاكس (  انت لع  إيت  ى ع) ات ىويت ا  ب  

ي وت  إ نوفق ضيا ا بيب  إ نك فةنجس  إتكراإىل   رب لارا   إلاىرس  ارايت  إ اررخك جيىر   اارت ىويت 

  يل م  ت ب أا  الاتطاه ضيا ا جيئىرا إ  رل    ف ل رم  ر سم بةارا  ترنوفق فت تطيس  اخاطب  فتلوو 

 رررت   يرررلم الائتيررراع فرررت شررركس ةرررىلإم  لويرررم   % 30 ئتيررراع  اررر م فىررر   اررري تم ف تةارررم  انت ررر ع إت لىرررم 

 رت  خرراطب  إ ار ىس  ف نررو ا  اروه  انرتم  إلررب    يروف  الاتطرراه ألا رل   بيررب  % 30ف تطيرس  إ نرك بيأررا 

 ارراهيم الاتطرراه  إرر   برروفت    ىررو  ا  رر   إرر     إ ررنوفق   ىررو . إرر     ىرروها بيررب تررنوفق الائتيرراع   إ نررك

 .هف    انت لع 

 املنتجون 
 اتحاد املنتجين

(الوكيل املالي )   

 البنك

 صندوق 

 الائتمان

 صندوق  الائتمان 

(الضمان)   

  اااهيا  
 ضمان  أموال 

  ئتياع 

 إنتاج 



آلاليات املالية املبتكرة لتفعيل تمويل القطاع الزراعي: الفصل الثالث و  الباب لا    

 

 
115 

 املبحث الثاني

  الزراعة التعاقدية و  التمويل الزراعي التعاوني

 

تنظرررىم  إت رررات   إيت  ىرررم  إوفإىرررم  رررت لارررلها    رررب لارررا   انت ررر ع  إررريت  ى ع فرررت  إررروف     ررراة 

ف رررت ألاهيىرررم بيكررراع ب  إرررم هررر   .  إنا ىرررم  فبىررر سم ب رررو ه ا  رررخ   رررت فلرررب    إب رررل لةرررىيا بشرررو  إ  رررو ع فلرررب 

إ رررراإم  إ اررررلها    خل ررررخ   ررررت بجررررس  اررررتل س  إنيررررل الاإت رررراه  ف   ررررو  ررررت  إ لررررب فررررت بتجررررا   ويررررو   ررررت  

  ىررررلع ةارررريم  ل  900ف رررر   إررررك فررررإع  اررررتل س  إ لررررب    إررررب  ى ع فررررت  إ رررراإم ف إرررر يت فرررراق  رررروههم .  إنررررا  

يتلإررل فلرر    ررب ب ررراه  تل ةرر   انرراف   اتهتىرررم  ررت  إنظرراو  إيت  رررت  إ رراإ    إلررائم  برررس يتلإررل بيأررا   رررب 

م  ارراكس ا  ررخ  باإتارر م إ ررم   رروه تيارر ع فلررب    إب ررل  ررت الاةررت ابم إ نظرراو  إ رراإ     جويررو  إرر   يلررب 

ف ررس لارركس  إت اف ىررا   إيت  ىررم  .فهرر   يتل ررم   يل ررا  جويررو  ك ىررا  ررت  إلرروت   فألاةاررلم ف إ وإررا 

 ف نظيا   انت  ع  ا و لاةيا فت   اه  ه،س ت ات  انت  ع فت الاإت اه  إ اإ  ؟

 التمويل الزراعي التعاوني: املطلب لاو  

ت ات  اي ت  ع  نو ا   ي لع إللوهم ل  ات ىوفع  ت  تت ام  ت  ع  إ طلي ف إت ات  بع

بة ات  ال ه  إ   ئىم  فت ل ع كاع  ت   ي لع باكس جيا ت فت  نظيا   انت  ع فل اف ىا  إل م  

إاهت ت ب لت  بالخ   ب الاةت اه   ت فبص  إالق  اتالم ف إتخ ىل  ت آلافات  إا  ىم  إناجيم  ت 

 1.ف  خها  ت ألا  ا  ألا  ا   إ   ئىم 

الاإت اه   ات  ق باإت ات  ف إولااف  فت  إلل  الاإت اهيم ب ع  خت ل ت ات بهه ةل   إلض   إلو

 انت  ع فألاطب    إ ا  م فت  إت ات   إوفإىم   ب  إ  ىويت  إلطم  ف إوفيت   بيب بلىا  الاهتياو بإةاا  

بطب فا ها م (  نظيا   انت  ع ) ا ؤ  إت اف ىا  فبش اه ا ل اف ىا  فت بلا  ب ع فلب    اي ت  ع  فلو ك

فت ت ويب  اطاتىس  إيت  ىم فت  و  ب و ع  ا ىم  فإو  و  شاو ها ا  ت بشكا   إتنظىم إوه  ي ت ت 

 ااالا   إ   خ  ف اتلةلم فت  إ ويو  ت  إ  و ع  إنا ىم    ب  فرخ   بع  إت اف ىا   إيت  ىم ف ا 

 .اىا ا  ييات بع تي س لو اااكس ت ات  انت  ع  إيت  ى ع يل س الاةتيب تشابس ا  ت  إ

 التعاوني النشاطأهمية : الفرع لاو  

لبص كس   ت ،و  سل  بااا  يب    إ ولىم   خاتملاعب   جي ىا   إت اف ىم  إ  تىم باإ 

 ا  يب   ب ل ظىم  كاة   فالاتتكا    ب  ياتةم  ا يي ا  كس  أل  ت  ل ته  إلا تاجىم ف إ ال لىم 

فهنا يت غت بع   بق ب ع بة ل   اا  يب     جيا ىم  إت  ة م ب أاؤها  ةتلوإىم كس   سم بيل ته  .

                                                           
  تلفب   ب  الإ  الاإارخفة  5015 اتلبب  FAO  12  تلب ب إ ينظيم  إ ااىم إ يت  م فألا  يم التعاونيات الزراعية تغذي العالم  1

 : تات خ  إي ات . www.fao.orgانظيم  إيت  م فألا  يم  

http://www.fao.org/
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و  ا   اا  يب    إ ولىم يلل لع با ت اتها  تطاه  ل ته  فا جي ىا   إت اف ىم كلنسا  تطاه  ،تىات  

بإةاارسا فبه ت سا به  ا م تطلىلا وهو ف م الاإت اهيم فالاجتيا ىم فه  فلشك تبتاي   ب  ت  م كس 

  سم فت ل ظىم  كاة    إت  ل تتطلق بل بلنا ا سم بهع   جي ىم  ت بهم فةائس ل ظىم ت ك  اكاةم 

 1 : فتتي س  اتفإىا  ه     جي ىا  فت

 .ت   خ  انت  ع بهفأس  اطاتىس  اوئيم إ ياالا   إ   خ  لام  ل ىم ألات ض    .1

ت   خ  انت  ع بهةاإىم إلا تات  اوئيم  إت  ت ناةم     تت ام ا افم  ن ب  إ يس ف  طوفهيم تب    .5

 . فت  س  ااالا   إيت  ىم  اطوفه    اا  

ب  ييات  إت  م   ب ,     ااالم  ت ألات ض   تلضى  بةاإىم  إتنلة  فالاةت و   إيت  ت إن  .3

باااالا   إ   خ  ( ،اتم  ن ب  إ يس ) تت ام تكاإىل إلا تات ف  خ ا  ب تاجىم  او،و   إيت  ىم 

ف إك بالهتياو بهفج  الاةت و   إيت  ت فت   ال  إلا تات  إو جم  بف    ىل ة   فتيه ه فا  ىم ه   ألا ب 

 .فت تلف خ  ا  ل ا   ت  إاول   ايتا    إ اإىم إلا تاجىم ب    ج ؤ   جي ىا  

فبو ف   -تطا ع  ل ىم  و،و   إ ي ىا  إلا تاجىم فتف  ا ا    ةتخو   ا  فا جي ىا   إت اف ىم   .4

 اتفإم   ب  لس  تائم  إ طلي  إيت  ىم بيخت ل   ال سا بيا فاسا  -   بص   ب   ا ح ب أارسا

 إيت  ىم تلل ب بةاإىم  إب     تلا   إ  فت  ابت  م إلا تاجىم      إلوت   إ اإىم   ب تطا ع  إرخبم 

 لاف م ألا ب   ف ةتخو و ألا ل م  اوئيم  ت ألاةيو  ف ا ىو   فألا و  فألاهف م  إ ىلب م باالاهيب 

 . يو،و   إيت  ىم  اناة م ،اتم فبع  اا  يب ت  إ ولى ع ي ايلع بال   ايت فةل  الاةتخو و إ

 ت جا م  إ ال ق  يلخ  هفت  إت اف ىا   إ ولىم فت تلف خ  إ ىا ا  ف  ا  ل ا   إ   ىم ف اتلإ م   .2

إ ب  فط م كافم   ال  إلا تات  إ وحت بيا يتأين   إك  ت تطويو  إ بص  إ ال لىم  اتالم 

 .تل هم  إت  ى    إةاى  فبي ا  ه    ا  ل ا  إ  ول ع ب لت   ةالم بيا ي ناةم ف ا

 انللم  إل لو   ت ،و   إت اف ىا   إاهت   ب بلو ي  إت ى خ   جلهب  فاسا   ي ت تفاجتيام  

 فت  إ تىم الاجتيا ىم فالاإت اهيم ف إلىاو   تىا بيااتة   إتنيىم  إب  ىم بيخت ل  ل لاسا  وع ب أا ها 

ف اتفبفع   اسا ف   ب  لع   ب فجلهها ف ةتيب تها  هم  اات ىوفع  ت ه    إتنيىم ف اااتكلع فاسا

ففا  ى سا ف تائ  ا  ف ت طب ل ا ييات تن ى  ،ل   إتنيىم  إب  ىم  إاا  م فت كافم جل  م    ىا  

 .     2إ  سل  باا تي   إب    بيكل ات   إةاب م  اخت  م

تلخ  فاب   إرخ م  إت اف ىا  الائتيا ىم ا ويس إ اىاةم الائتيا ىم  إ ا م    لوإا  ت   تياه 

ه    إت اف ىا    ب تب ام ف ة  يات جا م  ت  ل ته ب أارسا  فا    و،ب   بهس  إب ل اا يطتاجل   

                                                           
 .  490 بج  ةابق  ص  بحوث او  استراجية التنمية الزراعية ،ايا  ليو  ببل   خ خ    1
 . 491 بج  ةابق  ص  ايا  ليو  ببل   خ خ    2
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 ا   ت آلال  ففةائس  ت  ابف ا      الا تياه   ب  ظاو  إتهج خ  إتيل  ت فت تيل س  لتىاجا   اابف 

 . 1إلا تات    تل ىق فاب  إلاإب   بااااتام فت ألاتبام ف  خاائب 

 لو  بف باإتلاى  بف ففلا إنظاو ) ف  تياه    ب  ا ييات ت يى    ت  ل ته   تىم إلجي ىا  ييات شب   

  ب بع يتم تهج خ بف   ا ي يو ب أا   إت اف ىا   ت   و    ت  ىم ف  ات ي ا  ب تات(  إتهج خ  إتيل  ت 

بى  ه   ألاتل  ف اات ي ا  إ  أا  ب  ا م  فبع يبه  إ ائ  إىأا    ب تب   اا   خ ل ا  ن  

 .  بففا   إ ا ىس ف إ ىا م

  إو كا ؤ بلوه الاةت ابا  إ   م  إيت  ىم   خل خ   إت  ةاه  فت   ب ت ىو  إت ات   إ ااىم ف 

 ت  إ نلك بةاه  اي ت لع فت جيى  ب طا  هلإنو  ش ام ا ى م  فيا ىتىا   إلبع  إتاة   اب  بع

 إت اف ىم  فكا ؤ بنلكا ت  خ  فت  إ و يم  ل يس   ب  اتله  إلب م ف و ي ا بلىا ا تجا   إويت بف 

  ف  ب  إب م  ت ت ب ت ك  إ نلك  اط ىم فلو به  هفت   ةرخ تى ىا ( ا  يلع   و)  ا ل لع  اط ىلع 

 "رابو بنك" فا و  ؤ  إ نلك  اط ىم فبت    .إيت  م  إ لإنويم ففت لوفي  لجم الا ههات فاسافت نسل   

  يس   ب  إ  ىو  إوفيت  ب  م ل اف ىم  فإو بف  ؤ ب  م  إ     ألا، خ  بع ت ك   ح   إىلو بنكا  ب لا 

    إ نلك ييل   إ ويو  ت  اي تم ف إ نا ا   إ   ئىم  ف ي ىات   ي ح   لات م  رابو بنكها م  وع 

لىق   تلخ ت بل بنك بع  إت اف ىا  عت  ا تام إلهت ت ب  ا     ىا     إ   خ  فت  ابت لم بهةل ق  اا   

 .ةوةس  إلىيم 

و ا  ه م   ب   تو ه هفت   باي ا فت ة ا م  إلىيم  ب  يلوو ،و ا   اإىم ف، رابو بنكي  م 

  فبيا بع ه    إوفت هل جي   ت  يل ج  إ  يا  ( 2-3)ة ا م  إلىيم  إيت  ىم ايا يظ ب فت  إاكس 

فباإتايت يأيت ا ا    إبف ب  ف  ا جم .  إت ات م  ف ل    ب   بفم بللام ألا يا   إت ات م ف إ ا   ع فى 

ب ت فت  إا ا م  فبيا بع ألا ل   تيب بيأا  لخ  إ نك ب  ث ب  ب ع  إابكا  بطىق ل تطوي ب   ااكس إآل،

 .باإل كاع ،    إتكاإىل بل ةلم   خ م فالائتياع   اشب    اابا   إ ا   ع ضيت  إا ا م

ا  خ   ا تت  ق ة ل الائتياع  إت  تلو  ا شبكا   إ ال ق بف شبكا   إت تى  با ا م إىيم ف لو  

تم   سا ل يس فل   ت ،و  ة ا م ف لو  بف  ت ،و  بأ    ىنم وع   ظم  إابكا  لةىيا   خا

ةوةس  ب  بنسا لاتلى   إتل جو ضيت  ظاو   لو  ت ،و ا  ألا يا   إت ات م  إيت  ىم  ارخ بلم ف إت  

 .تلوو ،و ا   اإىم ف  خ  اإىم شا  م بيب  وه  ت  إاوةس

ألا يا   ا بفىم  إت اف ىم  إتاب  إب بل  إ نك فة تلخ  يل ت الاتطاه  إلطم  إ ت اف ىا   إيت  ىم ف يل ت 

  ب تكا س   خو ا   ااإىم   ب   تو ه  إا ا م ف  ب  رابوبنكبكلت ا ب   م  اج م  ف   ل ع  اوه 

 إبف ب      إابكا  فاسا  ييات إوتطاه بيأا بع  ارخك فت  إا ا م   اشب   بي مى بع ،و ا   إا ا م 

فت بع الاتطاه يللو بوفت  الته ف إأا ت ف االق ا ل م ب أائ   ابوبنكر  ات وه  تخت ل  ت ،و ا  

  اي ت  ع   فو ينط ب فل  فت تلويم   خو ا   ااإىم 

                                                           
 .473 طيو  يب لياه ببل هفم   بج  ةابق   ص   1
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 هيكل التمويل الزراعي املتكامل  لرابو بنك(: 5-3)شكل رقم 

 

 
 نظيم ألا  يم ف إيت  م  أدوات ودروس، -تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعيكاإ ت  ى ب   إىنو  جل ي  :    :املصدر

 .44:   ص5013   ا  FAOإ  م  اتطو  

ع شب    اااىنا  فآلال   إيت  ىم  ت الاتطاه بلبف  ي ا يلنسا  ن  بأياع  اتلى   اي ت  

 ط ىم   فباإلب لم  ى سا ضنوفق  إأياع  إيت  ت  فبى   نت ا سم فت بةل ق يتائسا الاتطاه  لخ ل اف ىا  

لاتخوو ت ك   ب بع (  نظيا   اي ت  ع) تطل  ب ل    اي ت  ع بيب لاابا سم  إتلف خيم إوه الاتطاه 

 .ألا ل   لللا إاو ه  إلب 

ايا إو يت ق ب أا    جي ىا    ب هف       كس لام إوتت  فت  ت     ب بع يكلع ه    ا    

ب ا إ يااتام فت ب    اابف ا   لابس  إبب  بف   خاات   بف بع يكلع بي ابم بإب   إلجي ىم بو فل ئو 

و يت للع   ب ل جى  بهس  انللم   ب الاه،ات ف    ل    ل  تال   لق     ل    ب  ئتياع  ايا إ

 .  ب ب   ألاة م 

ف ت ،و   إتلا  ب أا    جي ىم ف  إوفت  إ   يللو ب  بال ل   إ ال ق إوه   جي ىم يتم  ا اا  

 ايا يللو  إ نىلع (  خ .. ابفم ب تات لىل ة    يت م هف جت   ن   نت ا  بإ اع ) إ بص الاة  يات م 

لات  ع   جي ىا  بخلخ  سم بتلويم  االت  ف إنصح بوت ةم جوفه إ يابفم  فم يتم  اااتام فت   إ يت

تلف خ  إتيل س  إو و ةل   بكاع تيل و  لويا بف  ىتىا   تياه    ب  ال ته  إ  تىم إلجي ىم ف شرخ كا  

 ..( .      لو   إل م بت   وه  ت تؤف  ألا ناو ) ألا أا 

 رابو بنك

 شركة التأمين

ةيالصناعة الغذائ  املزارع 

 املورد
  لو  إته  ع  لو شب    ا و   

هف م 

 بفيب

 ت اإىم   اه  

  إاب  

تطل س 

 وفل ا  

 الاة ئ ات
  لو  ة ئ ات

  لو   و ه باال ه ألافإىم طل س ألاجس
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ت  ل ئو تهج خ ألاتل  فبتالم   خو ا  إ  أا  فبتبام  اابف ا  الاة  يات م فباإتا م إ اف 

ييات بضافم جا م   سا بيب تب   ا    جي ىم بسو  تلل ب   خو ا  بيا ييات  ت الاتتلا  بياتل ها  ت 

،و   إلىاو ب ي ىا  بلو  فت ويو فتطويق ألاتل  فتلةى   لاإ ا  ايا إو يت ق ألا أا    ب 

يات جا م   سا فت ب    اابف ا  إلا تاجىم ،اتم لىنيا يتضح إ م بع ألا ل    ارخ ايم تي و  ت  ة  

 . تل  ا  تلل ب   خو ا   ه    وف    ب  ا يتم تل ة     ب ألا أا  

 مصادر التمويل الزراعي التعاوني: الفرع الثاني

بي  ل    إل ة  تلف خ ألا ل    إو  م إتن ى   اااتة   إيت  ىم   إت افة  إيت  ت   م   إتيل س 

بع تيل س  اااتة   إيت  ىم  إت اف ىم تكلع ب ا  ت .   إأبفت م ف  جيا ىم ضيت بطات  إتنظىم  إت افة 

فة م  . ألا ل    إت  تيت ا ا   جي ىم بف  ت ألا ل    إت  تلرخض ا   جي ىم  ت   اهت إلاإب    اتلفب 

إب    إيت  ت  إت افة  ف إ   هل  لم  ت  إتيل س  إيت  ت تلف خ ألا ل    إو  م إتن ى   اااتة  إلا

 إيت  ىم  إ بهيم بف   جيا ىم باإرخ ض ا  ت   جي ىا   إت اف ىم  إيت  ىم  إت  تيات  ب يا  إلاإب     

ب   بإ كاع   جي ىم  إت اف ىم بع لىق يلرخ   إ به  ت   جي ىم  إت اف ىم  إت  يتت   بيب  أل  سا  ايا 

  جي ىم  الرخضم تكلع  اه  فت  اتله ب  ب فت  إ تىاع  إت افة  فلىق تكلع تلرخ   ت جي ىم ب،به 

 اه   أل  فت   جي ىم  إت اف ىم  البضم ف إت  ته،  فت  ي  ا  ا  ا    إ نك  إت افة  فإات بكجم 

 .فتولىا  ف ياتةا   اإىم بإس

 ت  ع فت  إوف   إنا ىم   ل هم  اا  إل  ل    ب تب   اا   إ   ي ي  م إتلل ب  ت   سم بع   ظم  اي 

فتن ى   ااتة  م  إيت  ىم  اخت  م كاةت وم ألات ض    فشب   ألاتل     ىل  ىم ف    ل    ب 

إتتتلس بسم  ت  فترح يو لاجم  اي ت  ع بيب  اا  ك يا تللت  بةاإىم  ت   سم.  إت   ح    إيت  ىم ف  خها

 بل م إلا تات و ب   الاة سوك  إ خص   بيب  بل م إلا تات إ ب   إ ال ق ف إ ى  با جي م  ب  ك يا 

فه      اجم بيب تب   اا  لاتو ت فجله   اهت بإب    ت  ت . تلة ؤ ةااطا سم  إيت  ىم فتنل ؤ

   ع بابفا تكلع   الت   ته،    ب  اتل ا   او تلف خ  إلبف      آلاجا   اخت  م إ يي ت 

لو بف  ؤ ت ات   إ ويو  ت  إوف  بع بفأس ب ل م   اهت  إلاإب    إيت  ت عت ت ك  ا اهت  إت  تكلع إ

بيكاع إب م يتلة  جيا ا   اي ت  ع فب اات ةا سم   لىق  ااتكلع هم به  ا م فت تيل   ا ف به ت سا 

 اهت بإب    ت  ت  او   ايا هل  تلفب فت جي ىا    ب بفة   لاق  يات  فه    ا ل يتلفب فت بيم  

إلاإب    إت اف ىم  إيت  ىم  إت  لا سو  تف   اتله لىا   اي ت  ع  ت ب أارسا  إت اهيا ف جتيا ىا 

بتلف خ  إلبف  إ م  فإ إك فإ    ت  اول  بع ا  خ   ت  إوف   إنا ىم ف،اتم ت ك  إوف   إت  ةتؤ 

إو ب،   بس   ألاة ل  ف يو  بيب تهة     جي ىا   إت اف ىم  إيت  ىم إتتليب إل   ع إلاتوم  إيت  ت  

 .بإب    اي ت  ع بيا يطتاجلع بإى   ت ألا ل   إتلل ب  ت   سم ف  اه  ه،  م فتف   اتله    ا سم
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 1:ف ت بهم  ي يا   اهت  إتيل س  إت افة    و  ا ي ت

  ب  ااتله  اط ت فت به ت  بب ا م إلاإب   فتن ى    تأيت ه    ا اهت  ااتام  اي ت  ع  إل ة م  .1

فإلاشب     ى  فكس  ا  ت شه   بع يته  بيب  بل م الاات ا   إ    فالا تياه   ب  إن   فت  إاتفع 

 .إلاه ت م

  إب ضىم  ااتام  اي ت  ع ب  ا م   ت ،و  شب   ألاة م فإلايو م فت جي ىا سم تلفب  إت اف ىا  إلا    .2

ف ىم فبنا  تؤف  ألا ل   الالتىاطىم فكس  ا  ت شه   بع  ا خ بس     جي ىا  بيب  بل م الاات ا   إت ا

 . إ  ل  فالا تياه   ب  إن   فت   جا م  اايت

تلوو ط  ا   إلبف   فتوت   فتلبت  لاهيبها فشبفط ا فت ب  فتب إم فتط س  ط ىا  يا يلفب   .3

 اا   ف يا  اا و   ب  ب  ا  بتل   إتلإىؤ  إا ىم فت  ي ىا    ب  الرخ   إا  خ  ت   ج و ف إلإؤ ف 

 .إلاإب    اخت  م

ضآإم  إتكاإىل  إك ىم إ لبف  باالات م     ا تتلاضا    اهت إلاإب   ألا،به  ت فل ئو فتكاإىل    .4

ا  ب يلل  إلاإب    إت افة    يا ييات  إت اف ىا   ت الاات  إلخ ا م  إلاه ت مف إك باةم إ م  إن لا  

 .إ ى م ةاةىا

بع  لتيا  لوفي   خاائب   ى م إ ويلع  ا وف م يكلع إ ىو  ظب  وع  إلبف  ل ل ل  بل   .5

 ت ج م   ف تا م  إأيا ا   إت  تط س   اسا  ت  اي ت  ع  الفلإ ع ضيت  لوت سم   ب  إ اويو 

 . الرخض ع  ت ج م ب،به 

بع ب كا ىا   إت اف ىا  فإببسا  ت  اي ت  ع تلفب  ي ىم  إلىاو بيب إ م  إلبف  ف إتهاو  ت بنسا   .6

هفع ب    لا  بضافىم  ظب  وع  اب إ م عت  ت تبفؤ فت  إ ايا   إت  ب لىؤ  ت بج  ا  ف إك 

 . اتفإىم ألا أا  ف اتا   ع فت      إلاه ت  

م  ا اشب  فت  ي ىم إلاإب    إت افة    ظب  إلجله  وإم تلفب  ن ب  إ وإم ف ا بفم  إ خ ى .7

بةاا ىم  نتظيم فه ئيم ب ع  إ أل  إت افة  فجي ىت   ت ج م فب ن  فب ع ألا أا  ب أ م ب     ت 

 .ج م ب،به  يا  اا و   ب  تخا  إب ت   تائ م فت  ي ىا   إلبف 

تلف خ   خو م ف إ لع ف ااا و   يا لا سو  لا سو   إبب  فب بع  إت اف ىا  إلاإب ضىم عت ج ا  ل   .8

 .و أارسا با ا   ف  ب بة   ت  ااا و   إ  تىم ف اناف   ات اهإم

 

فت م كس ه    اي ح   ف إت  ت  س إلاإب    إت افة    أو   ب كافم   اهت إلاإب   ألا،به  بل 

 2: ب   يت،    اسا  ا ي ت

                                                           
 .594: ص .5002 إ ىأا   إىةىا     تالت   جا  م  يب  اختات  أسس إلاقراض الزراعي والتمويل التعاوني  ت  طيله فات     1
 .597:   ت  طيله فات    بج  ةابق  ص  2
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تؤف  ألا ل   بلىئا  يا يرختم   ى   بفت   ت طل س لتى    لىق يكلع  يل ض ل  إتيل س  إ  ل    .أ 

 .ت س   جي ىم  إت اف ىم بيب الاات ا   إ  ل  فالا تياه   ب   ا ا فت شتفنسا  ااإىم فالاه ت م

بخلا بلىئم  ف تل م  إك فإتا طل و ي  لل ،وإ  بع تهة   جي ىا  ل اف ىم إل م  ا خ  اه   .ب 

ألا أا  ف يه ه ف اسم  إت افة   فتنيل تفل م  إت اف ىم  ف تتيات فى    جي ىا   إت اف ىم  ت توت م 

 . ج ا  به ت  ال  إاهت   ب به ت  بب    ا 

 افة  ف  ال  تب  يكلع إ  وإا  الاجتيا ىم فإلاةاا ىم  تهف خ ة ب    ب ة خ إلاإب    إيت  ت  إت .ج 

 .إلاإب   فبهو ف  إلبف  فتط ى  ا   يا يل ق بضب ت  جاىيم بلخ ا م 

بااخ لاوه  فت  ن   إلبف    يا يطل  هفع  -،اتم  إأ ى م   - اه   ا تكلع   جي ىا   إت اف ىم  .د 

) ت  ى سا إكافم  لتىاجا  ب أارسا  ألا ب  إ   يوف  م إوإرخ    ت ج ا  ب،به بااخ تك  م 

 (. اب ب ع

 شروط نجاح سياسة التمويل بواسطة التعاونيات الائتمانية         :  الفرع الثالث

يتل م   ام ةىاةم  إتيل س بل ةلم  إت اف ىا   إ  تىم بضافم بيب  ا تلوو  اب    يل م  ت  

 : إابفا إ س بهي ا  

 –  ب ةةىس  ا ا  –إبب   اا   ااا و     كل ىم إ ت اف ىا  فتو ىم هفتها  إتيل  ت  ف اإتا م  .1

فلاى خ ل ل   إت اف ىا    ب آلال  ففةائس إلا تات ةل   باإاب   بف باإتهج خ  إتيل  ت فإ   يت  ع ب  ا  

 .آلال  ففةائس إلا تات  إت  تللو   جي ىا  باةت خ هها  ت  إأب ئم   جيباىم فتةلو فضب ئم  إ ى  

طىق يتم بإ ا  ألافب ه   ب الا أياو بيب   جي ىا  بيط  بع يتم تكل ت   جي ىا   ،تىات ا  ب .5

بت ه سم  فبع يتم   تلا  ألا أا   يت يتل فب إ م  إاي م  إلى م فتفم  إت افع   اتل  فت  إك  إ لب   

 1.فألا نىا   فإكس       فت ألاتبام ففلا اااهيت  فت تب   ا    جي ىم 

 الدولة والنشاط التعاوني: الفرع الرا ع

يلغب   ب  إت اف ىا  فت  إوف   إنا ىم تطويو  تو،س ا  خ إل كل ا  فاسا  لىق فبضؤ 

 إا ئم  إت  لاله  إوف   إنا ىم  بففا  ةت نائىم ج  ؤ    اات    بام  فالاجتيا ىم إظبف  الاإت اهيم 

إوفإم باكس ينيل باكس   خ ط ىعت  لىق بع تهة    إتااا  إت افة  فاسا يهل  بي اهت   ت   إت اف ىم 

لبكا  تلجوها فتخل  إ ا فتلج  ا فلاب    اسا فتيلإ ا فتلوو إ ا  إو م  ااه  ف إتهيىو ألاهب  

فلام ألافضام  إاىاةىم فالاإت اهيم فالاجتيا ىم  ب كا ىا ساف ااا و    إ خ ىم  ف إك لام 

 . إاائو  فت  إوفإم  ا نىم

                                                           
 .20: ص.   1993 ه ت  إت افع إ تاب     ب   , ، املنظمات التعاونية  عامليا وعربيافل    إاا يت   1



آلاليات املالية املبتكرة لتفعيل تمويل القطاع الزراعي: الفصل الثالث و  الباب لا    

 

 
122 

لكل ا   إوف   إنا ىم   ب  اتل ا   يم فإلو بجي    خلخ    إت اف ىلع   ب ب    ت  إأبفت  بع ته،  

تيل س   جي ىا   إت اف ىا   إيت  ىم بتلف خ ألا ل   إ ا بف برحف وها باإلبف  به اب  إابفا فبة   ا 

ف اااهيم فت تؤف  ب ل إ ا ب   فتلويم  ااا و    ااإىم  إنلويم ف إ ىتىم  ف نط ا   تىا    فب  ا    

 . إتض ى ألا ب  إك

بع  وه ه م  إوفإم إلجي ىا   إت اف ىم  إيت  ىم ف وه  إتو،س فت شتفنسا ب ب   إلتايم   اسا يخت ل 

 ت هفإم بيب ب،به  ف تلإل  إك   ب  او   إ   ل تيو فى    ج ا   إبةيىم إ وف   ا نىم   ب  إتنظىم 

  ع إلاتوم  إيت  ت ف،ل   إتنيىم  إيت  ىم ب لت  ،اتم   ف  ب  إوفت  إ    إت افة  فت تل ىق إل 

ييات إ تنظىم  إت افة  بع  ا م ب  فت  إتااا الاإت اه  فالاجتيا ت ف إظبف  ألا،به  إاائو  فت 

 . إللب  ا م 

ام الاإت اهيم بع  إتااا  إت افة  هل ةااا به ت بل     يتاه بي اهت   ت  إنا  ب  ا م    خ بع ألافض

فالاجتيا ىم فت  إوف   إنا ىم ت  س  ت  اطتم بع تتة  ه      بكا  فبع يتم تلل بها بي اهت  تةيىم 

لىق ته،   إوف    ب  اتل ا  اتفإىا  ا  خ  فت  اب لس ألافيب  ت  يب    بام  إت اف ىم ف،اتم فىيا 

 :باو لت  إتاإىميت  ق 

 م  ت إل   ع فب ظيم فإل ئ  ه ، ىم فل  ىيا  فبجب     تت  ق  اناةفض   إ ابة ا   إت اف ىم   .1

 .باإ يس  إت افة 

تخ ىق ه ئب  تةيىم تتليب تن ى   إ ابة ا   إت اف ىم فت ايم    بام فةااطا سا فتتليب ةابها  .5

فتهة     جي ىا   إت اف ىم فتلل بها ف ب إ  سا فإلاشب     اسا   فتوإىق لاابا سا فتلف خ ألا ل   

 .  خو ا  إ ا فو أارسا  ت  إوف ئب    كل ىم  ا نىمف 

 . ن    جي ىا   إت اف ىم باكس  او ف إيت  ىم باكس ،اص إلا  ا    فالا تىا     اناة م .3

 .تلف خ   وت ييل    جي ىا   إت اف ىم  إيت  ىم باإلبف  بابفا   الت  فتكاإىل إ ى م .4

 . اايت فبع لااهم فت تؤف  ب ل إ ا ب   إيو ألا ب  إت اف ىم  ااا و  ف إ لع بع تلوو إلجي ىا   .2

 إلىاو باوبطاي ف إتوت م ف إ يس   ب تلل ب    بام  إت اف ىم إت    لبام وه ىم تلل ىم   تيو   .2

 .  ب   ا ا فت  إاتفع إلاه ت م ف ااإىم

 إ ويررررو  ررررت  إ رررر لبا  ت ررررم فل ئررررو ف ي يررررا   جي ىررررا   إت اف ىررررم  بارررركس  رررراو   بل بنسررررا   بضررررم وع تل جرررر  

ف  ارررررهإم  إت  رررررم   رررررب كرررررس هررررر     ،اترررررم جي ىرررررا  إلاإرررررب    إيت  رررررت  ارررررا إ رررررا  رررررت  لررررراا ضررررر ل  ويرررررو 

 إت افة  ف إتوت م فتنيىم  إلاتشاه  ت  إت لىل ف إت  ىم ف باإلا ات  إنل إق ف إ ل ا   بت    تت اطا ففىلا 

بفت  ب    رررررا بت رررررو إلخ رررررا م إلاإرررررب    إيت  رررررت  إررررربفم  إت اف ىرررررم ف  جيا ىرررررم بررررر ع  اررررري ت  ع  وع  إرررررك ب رررررب ضررررر

 . إت افة   إن ام فت تطلىق بهو ف   ابجل 

 الزراعة التعاقدية وبرامج مساعدة صغار املزارعين:املطلب الثاني



آلاليات املالية املبتكرة لتفعيل تمويل القطاع الزراعي: الفصل الثالث و  الباب لا    

 

 
123 

 إيت  رررررم    رررررت بررررر ع بهرررررم آلاإىرررررا   ااإىرررررم  ا تارررررب  إ اررررربة   ي ىرررررم  إتيل رررررس ف  ررررراه  ف اإى سرررررا  تظ رررررب

 إت اإويررم بهنسررا  ظرراو ب تررات  ت  ررت يل ررق ففلررا لت رراق برر ع  ارررخ ف رري ت  ع  ف طرروه شرربفطا إل تررات فلاررل ق 

ف اه   ا ي رحو  اي تم بتلف خ ايىا   ت ق   اسا  ت  نتم  ت  ت  طوه  بابا بع .  نتم بف  نت ا   ت  ىم

ا فررررت ألافإررررا   إترررر  يل بسررررا   ففررررت  الابررررس يل فررررق   جررررله   إترررر  يل بسررررا  اارررررخ   فبع يرررريفه  بسرررر اررررتلفت   رررراي خ 

 اارخ    ب شب    انتم بابفا  إا ب  ات ق   ى   ففت ب      ال    ب ه م إلا تات  ت ،و  ب و ه 

ففررررت لررررا  (. 10 -3) ايررررا يلضرررر    إارررركس  اررررو،و   إيت  ىررررم  رررر و  فب ررررو ه ألات  فتررررلف خ إلاتشرررراه  إيت  ررررت 

اسرررا فرررت  ت ررراق  إيت  رررم  إت اإويرررم تأرررب بي رررا ح ب   رررت  إاررربكا  ةرررل   بارررةم كا رررؤ  إاررربفا  ان رررلص   

   ررررت ، ررررس فررررت  إتررررل  ع فررررت إررررله  إاررررلق  بف باررررةم ت رررربفا     سا  ررررم بف   خهررررا  ررررت  اياتةررررا    ررررخ  إ اهإررررم 

 ارررررربجح بع تترررررروهلت  إ وإررررررم برررررر ع  اارررررررخ  ف ارررررري تم  ففررررررت  ررررررس هارررررر   ةرررررر نات ل إررررررت تررررررنجح  ي ىررررررا   إيت  ررررررم 

م   ايررررا بع فرررربص  انرررراف   ات اهإررررم برررر ع  إترررر  إررررو تتررررهلا  ررررت  وإررررم  تناةررررلم برررر ع  اارررررخ  ف إ رررراي   إت اإويرررر

 1.ةل  ت لو

 تعريف الزراعة التعاقدية: الفرع لاو  

ل مرر   إيت  ررم  إت اإويررم  إلضرر   إرر   يلررلو فىرر   ارررخ   انت ررا   إيت  ىررم بررإبب و  لررو  رر   نررتم 

بف  نظيم تةيىم  ت  انت  ع   ت بجس شب   ايىم   ىنم فت تات خ   ت  ت بف  وه      يل م   خ تةيىم 

  رررررر ع فبيلجررررررم   يل ررررررم  ررررررت  إارررررربفا  ف ياررررررت بع يرختررررررم  ررررررت  إررررررك إىرررررراو  اارررررررخ  بيررررررن   انررررررتم إبضررررررا 

ف رررو،و   ت  ىرررم ف ارررلت  فنىرررم ف،رررو ا  إرررآلل  ف إنلرررس  ف رررتم ، رررم تك  رررم هررر    إاررر   ف  خرررو ا   رررت 

  . إوف م  إ سائىم إ ينتم

 إيت  م  إت اإويم  لم  ت ب ل م الائتياع  إ   ت ىط  ألا يا   إت ات م  إيت  ىم  ف تم ، رم  روفل ا  ف 

 اارت ي ا   إيت  ىررم  نررو ا يةىر   ارري تم  اط ررل   فإرو تلررلت   إيت  ررم  إت اإويررم (  ئتيرراع) ةرو ه إررب  

 رررررؤ شررررربكا   إت ررررر  ف إ ررررر فت كاةرررررت ابم  رررررت  إللرررررام   خررررراص إوهتيا رررررا   ات  لرررررم باإنل ىرررررم ف إايىرررررم  فإا

ف  رررراة   إررررلع ف إارررراب  ف رررري تم ألاإ رررراع ف طررررا ب  إللررررت  فلتررررى  ررررت  ارررررخفع با جي ررررم إ تلت ررررو بيررررب  طررررو  

  إارررلبب اتاؤ بتلرررل ب تررر لا  ت يررر   ناترررب  اارررا و   إ نىرررم فبتالرررم  اارررت ي ا  ف اارررا و   إ ارررل لىم

ف ت ،و  إىراو .  ل ىم كافىم  ت  نتم  طوهكلةى م إأياع تلت و ايىم ف   فضيا ا  ألاة ات   ف إتيل س

 2. إت  ييات  إت ب  إ ا  وإا  ل اإويم     اي ت  ع  ت شهع  إيت  م  إت اإويم تخ ى   اخاطب 

 

 

 

                                                           
  تلب ب تاهت  ت ش  م  إ تىم ألاةاةىم  إب  ىم ف إ نا ا   إيت  ىم   الخطوط التوج  ية لعمليات الزراعة التعاقدية املسؤولة  1

 .FAO  5003 نظيم  إيت  م فألا  يم  إ ااىم 
  سمات نموذج ناش ئ: إدارة املخاطر وتصميم لادوات للتمويل لاصغر ل نشطة الزراعيةتفبب  بىك ابةات ع  هفجو  ب خ    2

 .55:   ص5002  ب ال  11  إ وه تإم CGAP ا يل م الاة اات م ااا و   إ لب   
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 الزراعة التعاقدية (:6 -3)شكل رقم 

 
 ,Charles Eaton, Andrew W Shephrerd, L’agriculture contractuelle des partenariats pour la croissance : املصدر

bulletin des services agricoles de la FAO , N° 145, Rome 2002. P : 04. 

ب تل  ررا  بةررر ات  إاررلق ف انرران إ ينت رر ع  بف تل ةررر  ل تلررخ  إيت  ررم  إت اإويررم فةرررى م إنلررس  خرراط 

ت ك  اخاطب  ت طبق  إت اإو فت  ناطق  خت  م  ت  إ وه   يا يخ    ت تكاإىل إلاشب     ب  إ يس  

ف    ررررل    ررررب  انت ررررا   ررررت هفع الاةرررر  يات فررررت ألات ضرررر    فبه،ررررا   نت ررررا  جويررررو   ل لبررررم  ررررت ألاةررررل ق 

(املتعهد)   املشتري  املزارعين  

 العقد

 

 

 إلادارة

 املشروع

الانتاج عملية نتائج  

 املتا عة

  ل ويو  (تهفه ف س  اي ت  ع ف ات  ويت) إت  يم  إب ج م 

ألاة ات ف إت  خ   فت  إ لله   الابتكات    تخ ىق فتل ة  

     ق

 

:املتطلبات لاساسية  

  إالق 

( جتيا ىم ف اهيم )  إ  ئم   

    ىا    إ لات م

  إتيل س

  إ تىم  إتطتىم

  إ تاه

 الات ال 

 مكونات املشروع

 بب ا م  ت  ا 

 ةىاةا  ألاة ات

ه،و ا  الاتشا  

  يا ت فب ل م   إ لله

  ،تىات  اي ت  ع

 ف إ طلي ف إت ات 

  اي ت  ع/ توت م  اظ  ع 

  جتيا ا   اي ت  ع

 

 

 

 الدعم ال كومي

 الاةتلب ت  إاىا   

  إ ابة ا   إ ا م

  إتنظىيا   إ نا ىم

   خو ا   إ يل ىم

   خو ا  الاجتيا ىم

 ب ب    إن اتا 

  إ  ئم

 لىا   ألات ض  
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فةاات فت ا  خ  ت ألالىاع بع ه    إ وإم ت بطم فت كرس ألالرل    ف يارت . ىمفإا سا إ اؤ  تلفب  بايىم كاف

 .بع تلوو و  ا     ىا     إ   خ    يل م  تنل م  ت  إ ل ئو  ت لىق تطا ع ة س    ا سم

 أنواع الزراعة التعاقدية: الفرع الثاني

 1:  لض  ا فت آلال  هناك ،ي   يا ت إ يت  م  إت اإويم 

 :وذج املركزي النم: أو 

 اطاترررررررىس  رررررررت  اررررررري ت  ع إت رررررررتى  ا فلارررررررل ق  انرررررررتم  فترررررررل م ب  ىرررررررم بارررررررب   فىررررررر  تلرررررررلو   ج رررررررم  إ

ف بت   ه    إنيل ت ب  م  ا م .     ق فت بو يم كس  لةم  ت  ت  فتتم  ب إ م   جله  ب  م تات م

 .باإت   ف إللت فإ م  إااب ف ال  ف إلع ف إاا  ف إكاكاف  الاا

 ذج املزرعة النواةنمو : ثانيا

لىرررق تيت رررك   ج رررم  إب  ىرررم فترررويب بلررروه  اررري تم  إالرررخه  إتررر  تلررر   ررراه    رررب بررراإلب   رررت   ا رررس 

 إت رررتى   فتلررروو  إتانلإلجىرررا فتلنىرررا  إلاه ت  إ يررري ت  ع   إررر يت يل رررق   ررراسم فرررت ب ررر  ألالىررراع  اي ت رررلع 

يررب   بل ب رر   اررب  بيأررا   ررب  نت ررا  هرر    إنيررل ت بةاةررا فررت  طاتررىس ألاشررجات  ا فةاررتخوو .  إترراب لع 

 .    ىم فألاإ اع

 النموذج متعدد لاطراف: ثالثا

    اي ت  ع  فةاى  ه    إنيرل ت فرت  إ ر ع  لىرق فشبكا  ،اتم لارخك فةايس  اه  هىئا   

لاررررررخك إلاه ت      كل ىرررررم ف جررررراع  اررررروع ف إاررررربكا  ألاجنةىرررررم   رررررا فرررررت ببرررررب و  إ لرررررله  ررررر   إلررررربه ف اررررري ت  ع 

 .ألافب ه

 النموذج غير الرسمي: را عا

لىق يلخو  ات  وفع ألافب ه بف  إابكا   إ   خ   لله  إإل تات باىلم ف  خ تةيىم  ر   اري ت  ع 

  ب بةرا   لةر    ،اترم باإتار م إلخأرب  إلا جرم ف إ اا رم الاةرتل ئىم  فلاررخ   اتراجب هر    انت را  

 . ت  اي ت  ع ألافب ه

 :وسي النموذج ال: خامسا

ف رررر  .  اطاتررررىس  ررررت  إ رررراطت  رررر   إلةررررلا  فررررت جنررررل  شرررربق آةررررىاإل تررررات  إبةرررريىم  لررررله  إلارررى   

تاي نررررو  لارررررخ  شرررربكا  ت ررررتى  ألا  يرررررم  اطاتررررىس  ررررت  إلةررررلا  ألافرررررب ه بف  جرررراع  ارررري ت  ع  إرررر   يلخ رررررلع 

 . إرخت  ا    خ  إبةيىم     اي ت  ع

 في تمويل سالسل القيمة الزراعية الزراعة التعاقدية أهمية: الفرع الثالث

 :بع تكلع   ىو  ا يل م  ت ألاة ا  بهي اييات إ يت  م  إت اإويم 

 .ته  ع ألاةل ق فألاة ات إ ينت  ع .1

 .ته  ع إلا و ه    بااو،و   اناة م فت  إلإؤ  اناةم .5

                                                           
1 Charles Eaton, Andrew W Shephrerd, op. cit. p : 52. 
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 انت رررا        جرررله    ررراه  ب كا ىرررم ل رررل   ااررررخيت  رررت ب ررر ا  ألا يرررا   إت ات رررم  إيت  ىرررم   رررب  .3

 . ال لبم  فل ا م الا تياه   ب  إك

 .  اه  ب كا ىم ،   تكاإىل  او،و  ب  س تطات  إتخلى  فففب     جم .4

 .ل ا م     ل    ب الائتياع باإب م  ت  وو تلفب  إأياع .2

 .ه م تلل ب   اي خ   جله  فبتو ت  إا اه   .2

 .ب  إالق   ب بع لاتيب ب و    سا  فرخ   إ لله الج م بيتلف خ  إتوت م ف ااا و   إتلنىم  .7

 .تكلع  إ لله فت ب  م ألالىاع  لله   ا س تن ى ها  يا يين   اارخ   ل ا  ت ألا اع .3

 .ب كا ىم بلب   تلوو فت  إ وإا  الاي ابىم ف  اه   إ لم .9

 بع  إيت  رررررررم  إت اإويررررررررم ييارررررررت بع تكررررررررلع   ىررررررررو  و ررررررر ا     ىررررررررا     إ ررررررر  خ  ا يررررررررل ت ع  ررررررررت

  رررررس  لرررررق بف تلنررررر ع ) فهررررر  تل رررررس  رررررت  خررررراطب  إارررررلق  فل رررررل  لاإرررررم    ب ررررراع  إتررررر     ارررررلنسا : ألاةررررر ا 

 (.الائتياع ،اتت تبت  ا   إ لو  بف  وو  إلتل  بيب  إالق ف إتانلإلجىا ف ا  ل ا       إ  م

 ىا     إ   خ    إت  ت  س  إابكا   اتلةلم ف إا  خ  ت   م فت  إت اإو    ب  ا    ف ت ب ع ألاة ا  

بع تكرراإىل إلا تررات إ رر ات  انت رر ع إررو تكررلع  تو ىررم  فبع ففررلت      جررم باإتارر م إ  ويررو  ررت  اطاتررىس 

     إلىيرررم  إ اإىرررم  اإ ررررا  رررا تكرررلع  طرررروفه   فرررت لررر ع بع ترررر ات  انت ررر ع إررراهت ت   ررررب  انافارررم فرررت ب تررررات 

 1. إت  تتل م ت ايم  اإىم إ اا م ف  خأبف   

ا ررا   فررت ألا رراات  إترر  تتل ررم فاسررا   رراي خ   جررله   إ ررات م  اررتل ا   اإىررم  ررت  إىررو   ررب ةررةىس  

 إ ا  رررم  إرررو ت أرررس  إاررربكا   إ يرررس  ررر  ب ررر ا     ىرررا     إ ررر  خ  ونسرررم بإرررس تنظىيرررا  رررت  يرررا   اررري تم 

ف ررررروف    رررررب  إرررررك  بلةررررر   إيت  رررررم  إت اإويرررررم  ررررر  ب ررررر ا     ىرررررا    . فبإرررررس  بضرررررم إتطيرررررى  م  اارررررتفإىم

إ رررر  خ  بع ت ررررر    إ ويرررررو  ررررت ب رررررل م  إرررررو م  لةررررىيا  ارررررايت   رررررت    كل ررررا   اط ىرررررم   ففكرررررال   إتنيىرررررم  

ايررا تلجررو شررربكا  .  إوفإىررم ف انظيررا    ررخ    كل ىرررم إ تنيىررم  إب  ىررم بف برررب  م  إتخ ىررل  ررت فطرره   إ لرررب

 ررا يطرروي فررت إلررام ت ررتى   لتررى فإررل كا ررؤ إرراهت    ررب ب ررلع ا ررات  ارري ت  ع    ررسلارررخ   ررت ترر ات  ارري ت  ع 

  ايرا يظ رب فرت  ل تىيرال بع ا رات   روت    خأربف   فرت  إ يا  نرا  ( إارى ت)  إلياطم فت ب ب كرا  إوتىتىرم 

  تل ررل   ررت ب ترراج م   خرراص فررت  ارري تم  إالررخه بيررب  اتلةررلم  فب، ررخ  بيررب  إت اإررو  رر  ترر ات  ارري ت  ع باررةم 

ففرررت . ائ ت  رررت ا رررم فبه    اياتةرررا   اىو  ىرررم  اا  رررم ف إوإىلرررمإررروت  هرررتل    رررب إلاشرررب     رررب  إ يرررس  إ ررر

آةررررىا  ت ىررررو  إتلررررات ب بع إلررررام  إاررررا   إارررر خيو ك  إررررو  لررررس  ارررررخيات   ررررت  ارررري تم  إا  ررررخ   اتكا  ررررم تبةررررىا 

إ ا ح ب  ا     ىا     إ   خ  باةم تو،س  إوفإم فت شر افىم فت ةىرؤ لار  خ بفت ق  إارا  فأرو  رت 

 . م  إىو  إ ا  م فت  اي تم  إا  خ  لىق تتا   إنلابا  تت ام تك 

 

                                                           
1 Les notes de la coordination en question, l’agriculture sous contrat peut-elle contribuer au renforcement des 

agriculteurs paysanes et la souverainté alimentaire des populations de sud ? numéro 16. Agence Française de 

Développement.. Mars 2014. 
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 تحديات الزراعة التعاقدية: الفرع الرا ع 

كا رررؤ  ي يرررا  إيت  رررم  إت اإويرررم ف ىلبسرررا  لضررر  جرررو  ف لررراي ،اترررم باإتاررر م و ررر ا     ىرررا    

 إ رررر  خ     إ ررر  خ   ف ررر  لررر ع بفترررؤ  إ ويرررو  رررت  إوت ةررررا    رررب آفاتهرررا الاي ابىرررم   رررب ب ررر ا     ىرررا   

ي وت بنا  إلل  بع  إيت  رم  بف  ؤ هت ةا  ب،به  طوفهي سا فت  ي ىم بهت ت ب  ا     ىا     إ   خ   ف

 إت اإويررم ل يياررت بع تكررلع    ررس  اسجرري  إ يارراكس  إترر  يل ج  ررا ترر ات  ارري ت  ع  ايررا ل يياررت بع تكررلع 

  ففىيررا ي ررت بهررم  إتطررويا  ف إ ل ئررق  إترر  إاب ررم إ تل ىررق   ررب جيىرر  ب رر ا     ىررا     إ رر  خ  فررت  إ رراإم

 1:ييات بع تل ج  ا

  بطىررررق لاررررةم فررررت ،ارررراتت  اررررس بف ي لررررو ت  ترررر  فررررت هرررر    إ وإررررم تيرررراه   ررررب  ارررررخ  ف لررررو إررررو ي إلا  .1

 .ل ى خ   فت ألاةل ق  بف إلافو 

 .لةىيا ب    تت  ؤ ألاة ات  ت  اتل ها  ا تاه   ى  إ ى    جا ب   ت إ س  اي ت  ع   .5

 . إتك  م إلاه ت م  إت  يتا وها  اارخ   .3

 . إ سب   ت تن ى   إ لله  ت إ س  إلبف ع .4

 .ب ئم   خ  ل تىم إتنظىم  إ لله فتن ى ها .2

 إارررررحفم بيرررررب ت أرررررىس ا رررررات  اررررري ت  ع   رررررب لارررررا  تررررر ات  اررررري ت  ع  بارررررةم ، ررررر  تكررررراإىل  ا رررررا و   .2

 .فبتل  بفإىم بإله 

ت رررررك  إلررررروت   إو  رررررم إ  ررررم ةوةرررررس إىيرررررم  أرررررافم إاب رررررم  ب  رررروو ترررررلفب  إلررررروت   إ نىرررررم بف  إنىررررم إتلرررررل  .7

 .إ ن ام  لةىيا ت ك  إت  تت  ق ب  ات  اي ت  ع

 إت اإرررو  ت اإىرررم  إيت  رررم  إت اإويرررم   ف  ارررؤ كرررس   ررراهت   بررراإب م  رررت  انررراف   اطتي رررم وطرررب   

  سررا    إرر   إررو يتارره  ويررو  فشرراي م  بهي ررا  إارر لك الا  إلا، رراقإاب ررم إ ن ررام   لىررق بع بةرر ا   خرراطب 

فررإ    تت  ررؤ بةرر ات  إاررلق بيررب  اررتله ب  ررب  ررت  ات ررق   ىرر   فب   .   ى ررم ل  ررخ  إارربفا  اطرروه   ارر لا 

 اسرا ففلرا إ  لرو  فرإع  إرك إرو يرته   تل فب  ارخفع آ،بفع إ ينت ا   إيت  ىم  إت  ترم  ت   سرا فالات راق  

ايرررا بنسرررا ل ت ررريو  إوفإرررم باإترررو،س  .يرررب  رررت يررروف  باررر ب ب  رررببرررااي ت  ع إرررنل   إرح  رررا سم  إت اإويرررم ف إ ىررر  ب

 2فب يا إ ا الا،تىات فت  إك إ ا ىس  إت اهإ  ع ل لا   إا ا م

 ررت ب   ررم  رروو   ررام  إيت  ررم  إت اإويررم  ررا لرروي فررت  إلخ   ررس  لىررق ب، لررؤ   رراهت   إت اإررو برر ع 

  رنعت  انت را   إيت  ىرم ف ي ت ررت  إليراطم ضريت  ارربفم ت رتى   ت  رت ا  ررخ    يرا بع  إاربكا   لإررؤ 

ت لل    ب ة ب تم فباإب م  ت بع  اي ت  ع  .  اي ت  ع  لو ا  ت طب ق تلويم  او،و  ف ااا و   إ نىم

تطويرو   لرو ا  إارت  روه  إ رىو  ر سم هرل  إرر    إررحو ب ار ىم  انت را   وع ألاةر ات  إتر   بضر ا  إت رات فررت 

ب تراج م ،وفرا إ  لرله فإرم  انللم بفنا  فررخ  ل راه  اط رل  جرا   ب  رب با  رخ  رت  ات رق   ىر   ف را ل  

                                                           
 .32: كاإ ت  ى ب  إىنو  جل ي   بج  ةابق  ص  1

2 pavel vavra, l’agriculture contractuelle : rôle, usage et raison d’être .édition OCDE. France. 2009.P : 19. 
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بارررةم هرر      اهفرررم إرربت   رررن ل . ه تيل   رررا  ارر لا ارروهف  إ اررربكا  إىيررم  ارررو،و  ف  خررو ا   إتررر  جررب 

 انت ررا   إيت  ىررم  إ ررو  باةررت خ ه  سجررلع  إليرراطم  ابارري  ررت لاررى ت إاررو  لتىاجررا سم  ررت  اررل ه   خرراو  

 .ف إتخ ت  ت ،لم  إيت  م  إت اإويم
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 ثالثاملبحث ال

 وتمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي إلاسالميةأدوات التمويل الزراعي 

 

اا كاع  ظاو إلاإب   باإ ل ئو يللو   ب تل فب  إأيا ا   إت  تا س إ يلب      ل    ب 

بتس  إلب  ف ا يتاه  ن   ت فل ئو ف  ات ل ته، خ  إاو ه ب    إنظب  يا يطلل   اابفم  ايل  

 ةتخو و  إلب  فت تيل س  اابفم بتو  فاا كاع باإلب   ت بتبام بف ،اائب فتبيا ب وو  إتهاو  ت 

ه   ألا ب يتأيت  وو بتالم  إتيل س  إو و ات ل ضيا ا   نوهم  ف تأيت   اه   ةت و   اب ب ع 

إ يلرخض ع ك يا   ه ه  الرخضلع  لتىاجا فت  س   خ ا  ف اسم الائتياة  تظ ب ضبفت  بي اه آلاإىم  إت  

و و إ سل  ف ةتيب ت  يل إلام  إيت  م ف إت تى   إيت  ت بتك  م  إت اهيم تأيت تلف خ  إتيل س  إ

  .فبوتجم  اهإم  ت  تطيس  اخاطرب 

فبا ت ات بع الاة  يات هل   وت   بام تب   اا   فت ة ا م  إلىيم  إيت  ىم  فإع جيى  بشكا  الاة  يات  

ف ييات ت تىل تى   إتيل س الاةو   بيب تى       وإم  .إلاةو   تب فل ا بةاإىم تيل س   ىنم 

 .ب    اشب    اشب  باإتااا  إيت  ت فب،به      وإم   خ 

 صيغ التمويل  ذات العالقة غير املباشرة بالقطاع الزراعي : املطلب لاو  

 اااتام   لايس تى   إتيل س الاةو    إت  إ اؤ إ ا  وإم   اشب  باإللام  إيت  ت  اب بطم 

 . اأاتبم  إلاجات   الاةت نام ف إا م 

 املرابحة : الفرع لاو  

 فت  إ نلك إلاةو ىم  فعت ت لح إ لىاو بتيل س 
ً
ل تلخ  اب بطم  ت بااخ تى   إتيل س  ةت يال

 سم  ت     ل    ب  إا    انت م 
ّ
ف ال ه جيي  وةالم  إ يو   إ نا ىم بف  إت ات م بف   خها  فتيا

 .  خاو فآلال   ت ه ،س  إ  و بف  ت ،اتج   ت طب ق الاةت خ ه

 تعريفها : أو 

بى   اب بطم هل بى   إا  م بي س  إ يت ألاف   إ    شرخ    إ اي  إ       اه  تب     لو  ت ق 

  وت  ت  إبب  فهل  إي اه   ففت  تلوم  إ ل ا  :فت  إ  مف  .1  ى  بي     لللم بف ةا م  ت  إ يت ألاف  

  2بى  يي س  إ يت ألاف       اه  تب  بف هل بى  ببب   اا  فتب     لو: عت

                                                           
  57ص.  5005جو    إا لهيم     يل م هإم  إلخام به ت   إتلل ب ف إ طلي   3ا   أدوات الاستثمار إلاسالمي،لجم  ي  إويت   1
 224ص . 1993 ا يلت     ل  م إلاش اق  إ نىم  (ن مدخل مقار )إدارة املصارف التقليدية واملصارف إلاسالمية    طيو .ةل  م 2
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عت بلو ب ل م بىلم ألا ا م  فتللو بةاةا   ب اال  إ اي   إ يت  إ   إا ؤ :"هناك ل ب ل آ،ب إ يب بطم

 إت  ل ا س  إنا  بسا  ن   إلوو فلتى يل نا ه    ف إك باةم  فهل  ت  إ لله  إاب ىم.   ى   إا  م

 1"   اجم بإى   فهل  لو تنط ب  إ وإم فى  ب ع طبف ع فل  بف بااخ لام  لم  اب بطم 

ف اب بطم   ات   ت  لو يب م  إ يىس بيلتأا  فت شب     ّو   بف ة    ت ألاةل ق  اط ىم ف  خاتجىم  

 إا   فب و بع يتي ا ا  إ نك يللو بةى  ا ب ي سا باإلضافم بيب  ا تاّ و   ت فىللو  إ نك باب   ه   

 .تكاإىل باهنسا  باإلضافم بيب تب    لل  يت ق   ى   إلبفاع     ت اإ يا   ب شبفا  إاو ه

 أنواع  بيع املرابحة: ثانيا

 2: تنلام بىلم  اب بطم بيب  ل  ع 

 إ  اي  فتيات   إ نلك ه    إنلم  ت  إ ىلم  :بيع املرابحة  .1
ً
 ارخا فى  بع يكلع  ا ى   ي لكا

إلاةو ىم ه    إنلم  ت  إ ىلم  ت طب ق شبكا سا  إتاب م بف  ت طب ق  إابكا   إت  يو،س فاسا  إ نك    

 : يوئ   فتتي س شبفا ه    إنلم  ت  اب بطم فت آلال 

   م  اارخ  باإ يت ألاف  . 

   باإبب (  إ نك)  ف إ اي(  إ يىس)  م  اارخ. 

   بع يكلع تب   اا   ت  ا  ىا  كاااىو  ف ال ف ا  ف إ وهيا  ف ل ق ببب   ااإك كس   لم   تاه

 .فت  ب   إت ات بهنسا تو،س فت تب   اا 

   فو ي ل 
ً
بل تكلع  اب بطم فت بى  ألا ل    إببل م ب تا ا فإ    شرخه  ااىس بف  ال فع ب تا    و

ةى    ب بطم وع  اب بطم بى  باإ يت ألاف       اه  ف إي اه  فت بى  ألا ل    إببل م ب تا ا يكلع إ  بع ي

  ب ا ب    ،ت ل   جت  فو  اة   ت  اب بطم يو  بىو
ً
 .تبا

هل  إنلم  إ اة   ت بى   اب بطم ف إ بق ألاةا    ب ن  فب ع بى   اب بطم  ف : بيع املرابحة لآلمر بالشراء   .2

إ    ارخا الا توك فت  إ ى  ألاف     فإؤ  إت اف (  إ نك) ى م إ  اي  فيب هل   اىم  إا  م  األا 

ل ييت ك  إا  م فإؤ  إت اف  (  اه لت بف  إ نك)فإات فت  إنلم  إ اة   ت بىلم  اب بطم فإع  إ اي  

 .فالات اق  ا وي 

                                                           
 203ص .1998دار أسامة للنشر والتوهيع، .املصارف إلاسالمية بين النظرية والتطبيق.  و  إب  ق. إ ىت  1
  504--503ص -هر  ص 1419  ب  .   لاب    اش    القرار الاستثماري في البنوك إلاسالميةطايس   ل ا ايا     2
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 ت آ،ب (  إ يىس)باإلاإم بف آلا ب باإاب   ف تلخق بى   اب بطم إآل ب باإاب   فت ط م شخق  ا ى 

به    ارخ  إ  ة  م  لتلفم بف   ىنم  فة و  اه لت به   ب   إاو باب   ه   (  إ نك) ا ى  اه لت 

 
ً
   ف نو الات اق يللو  إ نك باب    إا  م ففلا

ً
  طوه 

ً
 إا  م فإ   ة ارخيسا  ن  ف ببط  فاسا  لو ت 

ب و بع يتي ا ا فتو،س فت ضيا ت  يللو ب ب   إا  م   ب آلا ب ال ت ا سا  ت طب  فاإق  ف 

  فإآل ب  نوئ  بع  ارخيسا بنا    ب ط    ايا بع إ     ق فت تفأ ا ف إ وف    سا  ( إ يىس)باإاب   

 إ   ييات بع (  إ نك) ةتلب   إا  م فت   ك  اه لت (  إ يىس)ففت لاإم  إبف   ت إ س آلا،ب 

كات   ففت ب      ال  إو يللو  إ نك بةى  ا إ ا ح  إ يىس  ففت    اإت ع فإع ي بف ا ا اقت  يت 

 . إ نك يللو ببه  لوو  إ يت ب   كاع إو تف  آلا ب باإاب  

 املشاركة : الفرع الثاني 

تللو  إ نلك إلاةو ىم باة  يات ب ل إ ا  ت طب ق  اااتام بسا  فعت فت ةةىس  إك تللو 

 .ها بهةاإىم  خت  م ف ت وه باةتخو   ا ف ة  يات 

 تعريفها : أو 

  ّب   إ ل  إلاةو    اااتام بهّنسا  إابام  إت   ارخك فاسا  فناع بف بااخ فت  ا   ةتطلل  

 إى ي ل  فى  ب نيىم فت ت ات  بف تنا م بف  ت  م بف   خها  
ً
بلت فم بف  طلها بف جي ل   ت بى سم بإااطا

 1 إابام  لو ب ع  فن ع فهااخ   ب بع يكلع تب   اا  ف إبب   ارخك بى سم: فة ّبف ا ألالنا  بللإ م

ف ل و ب ي ىا   اااتام   إت اإو ب ع  فن ع فهااخ   ب  إ يس إ اام بل ةلم  ا يلّو ل    ت تب   ا  

 . ارخك   ب بع يلام  ا يط س  ت  إبب  بى سم

  خصائص عمليات املشاركة: ثانيا

لاإم  إتيل س ف ت ق        ب تل ة  ألاتبام  اتلإ م بى سيا    ب بةا    تلخ  إ نك شب كا إ  

ل ل   إ نك   ب ل م  لابس تيل     فل ل   إاب ك   ب ل م   لابس تيل    ف ي   فبه تت  

إ  ي ىم  فبع يتم  إتل ة     ب بةا  تطويو  ل م  إاب ك  لابس إلاه ت  فتخ م  ت ألاتبام بفل فم 

ع  إلبف ع لام ةا م ل م كس   سيا فت  إتيل س  ب ا فت لاإم   خاات  فىتطيس كس طب  يل م  إ اقت ب 

بن     لام ةا م  ل ق  إتيل س  فبل ى م    ا  يكلع  إاب ك إو ب   ج و  ف ي   هفع بع 

فل شك بع  إ نك   تلخ شب كا للىلىا فت  إ ي ىا  ف تائ  ا . يط س   ب  لابس   إك إ وو فجله بتبام 

ب   شب ك  يل  ي ل  طاإم  إتيل س فت إلاشب   فإلاه ت  با ت ات بع ألا، خ هل  تش ئ  إ ي ىم ف،  خها  بل 

ف إ اإم بل ى  سا  ف ت فم فإع تو،س  إ نك فت إلاه ت  ل يكلع بل باإلوت  إ   يأيت إ   اتاب م 

                                                           
 190:ص .طايس   ل ا ايا    بج  ةابق  1
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فت  إ لو  فا إك  اااهيم فت  فالاطيئناع  بيب لات ة خ  إ ي ىم  ف إرح و  إاب ك باإابفا  ات ق   اسا 

 1 إت  م   ب ب   ااو  تل ج    ن  ةاه   إ ي ىم بيب نساي سا

 أنواع املشاركة : ثالثا

س 
ّ
ته،   اااتام فت  إ نك إلاةو    ّو  طبق إتن ى ها  لام  إ ى م  إت  تطام  إ لو فتتي 

 2:ب ل م  اااتام فت بتب م ب ل م عت

 فت  ي ىا  ت ات م بف  ة  يات م  اتل م  ت يو،س  :املشاركة املباشرة  .1
ً
فاسا  إ نك إلاةو   شب كا

ف ل م  إ نك  .ب أ ا  إ     لتى باإتا م إ يابفم  إل لو فتختق بنلم بف  وه    ع  ت  إا  

 إنلم  إ ي ىا  % 40ف 52  ااهيم  اإىم  ت  إاب ك ترخ فم ب ع 
ً
  ففت ه   ( ت ات  ه ، ىم بف ،اتجىم)ت  ا

     اإم
ً
تل م ألاتبام ب ع  إلبف ع كس لام  ااهيت  فت تب   ا   إ  لم ب و  إلىاو بتخ ىق جي  

 ت ألاتبام إ اب ك  ظ خ به تت  إ  ي ىم فلال ق فتل ة   إا  م  فإو تتف    اىم ه    إنلم  ت  اااتام 

 .بيب  إاب ك ب   ت م فت شب      م  إ نك بيلجم  لو جويو

باإتا م إ  نك إلاةو   بيب ةب م ت  ىم  إ ي ىا   إت ات م   يا يتهلا      اه  تبج  بهيىم ه    إنلم 

  ت فت    إك   اه   إ ائو  إناتم  ت ه    إنلم  ت (  ة  يات ت )  و  هفت ع تب   ا   إ نك 
ً
هاهفا

  ت تل ة   اخاطب ب ع  إ نك ف يوئ  فت ه    ا ا   ايا يتيات  إ نك  
ً
ت  ب إ م  اااتام  ه   فأو

 . اااتا ع      ت ،و   لات م  تائم ب ياإ م  إت  تيؤ

لا ى  اااتام  إ ا ى ىم فت تب   ا   اابفم بف  اااهيم فت تيل س :املشاركة في رأس ما  مشروع .2

تب   ا   اابفم لىق يللو  إ نك بتلىىم بتل   إاب ك إىطوه حجم  إتيل س  إ   ةىلو    فةارخا 

 ت جي م تب   ا   اابفم  إ   ة تم لا ى    ه   ففت  ا ا  % 12 إاب ك  ت  بع ل تلس  ااهيم

 إ نا ت فإع  إ نك ل  ارخا   ب  إاب ك تلويم ب   ااهيم  اإىم   ب  بع  ااهيت  فت ه      اإم 

 .تكلع عت ألاتل   إت  تم تلىىي ا فتي س ل م  إاب ك   باإلضافم بيب ج و  إلاه ت  

س ه   ألاة ل  فت تلويم  اااتا ع  اا  بتام   ااف م بف  ت افتم  ت بجس  :ئمةاملشاركة الدا  .3
ّ
يتي 

بةاا   ابفم جويو بف  اااهيم فت  ابفم إائم  بطىق ي    كس  ااتك  يت كا ل م فت تب   اا  

 إابام فإات ب  م ه ئيم ف اتطلا إن      ت ألاتبام  فلاتيب ه    اااتام فت ألاتس بيب ل ع    سا  

 3 .ييات إاةم بف آل،ب  بع يةى  بلو  اااتا ع لّ ت  فت تب   اا  إلخبفت  ت  اابفم 

                                                           
   3:    ص5003  مل املصرفي اسب املفاهيم الشرعيةبرنامج أساسيات الع ا  و  ا بفت     1
 194-195ص -ص. مرجع سابق..طايس   ل ا ايا   2
 97ص . مرجع سابقبهف   الاة  يات الاةو    ،لجم  ي  إويت   3
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 1:املشاركة املتناقصة .4

ل تلخ  اااتام  اتناإ م  ت ألاةاإىم   جويو   إت   ةتطوف سا  إ نلك إلاةو ىم  فعت تخت ل  ت 

اإ نك إلاةو   فت ه   ألاة ل  يتيت  بكا س لللق  اااتام  إو ئيم فت  ن ب ف لو هل الاةتيب ت م  ف

  ل يل و 
ّ
 إ لا  فالاةتيب ت فت  اااتام بيب  – ن   إت اإو  - إاب ك  إ اه  ف  ى  جيى   إرح  ات     خ ب 

  فت   اىم  اابفم 
ّ
    ل     ق إ اب ك إىطس  ط 

ّ
 ل ع    سا   إابام  بس ب 

ااتام هف م ف لو  بف   ب هف ا  لا يا تلتض    إابفا  ات ق ف ل فق   ب  إتنا    ت لّ ت  فت  ا

 .  اسا

ه   ف تي ح بة ل   إ نك إلاةو   فت  إتيل س بهة ل   اااتام  ت بةاإىم  إ نلك  إت ات م فت  إتيل س 

م  شرخ ك  إ نك بخلخ ت   اخت  م فت  إ طق  ت 
ّ
باإلإب   ب ائو   فت بّع  ااتام  إ نك إلاةو   تتل 

و تبطىت   فباإتايت تي و بتبام ب
ّ
فأس   ال  الاة  يات ف إلبق  إت  تته  بيب ضياع   ام  اابفم فتتا

 . إ نك ألا ب  إ   يته  بوفت  بيب   اه  فه ي   ب و  إك

 املضاربة  : الفرع الثالث

بااله  ع ل تلخ  اأاتبم ألاة ل  ألاةا     إ     تيوت   إ نلك إلاةو ىم  ت لىق تىا م  وإ سا 

 إ يت يلو لع ب ل إ م ب   سم بتبا   اا  إى يس فاسا  إ نك ب  ت   اأات    ب بةا  إايم ألاتبام 

 . إنات م بتام    ل م  ت ق   اسا

فباكس آ،ب تيات   إ نلك إلاةو ىم ه   ألاة ل      اا  يب ت ب  ا   اااتة   إلاهت ت   ب  إ يس 

ا  ف ا نوة ع بف ت ب  ا    خلخ    إ ي ىم فت  إت ات  ف   ب   إىوف م ةل   كا ل   ت  إ نى ع كاوط 

 . اخت  م  فىلوو  إ نك  إتيل س  إو و إ م ب  ت  ت   اا  إ ا  يبف  إلا  ل م  ت  إبب   ات ق   ى 

 تعريف املضاربة: أو 

 إ ا س  ت تب  عت بع   ل   إ خق  اا     ب بع يّت ب ب    ب جي     لو يه،    اأاتبم 

 كاع ه      جي   ات ق   ى 
ً
  ت جي ت   فبّع :  اا   بيا

ً
  اا ا

ً
ف  ا بف تب ا بف    ا  ب  يكلع جي  

 إ اا   ل يتم بل ب و  إت  ىم  إكا  م إ يأاتبم إك  يتيات ت   اا   ت  ةرخه ه  اإ   وّع ألاتس فت 

  فإايم إبب   اا   فو تب  بل ب و ة
ّ
 2و م تب   اا  إ ال   إبب  ب 

                                                           
 107ص . مرجع سابق،لجم  ي  إويت  1
 244ص.  بج  ةابق . (مدخل مقارن ) إدارة املصارف التقليدية واملصارف إلاسالمية. طيو .ةل  م 2
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تللو فت جلهبها   ب توقت ب  ا   اا  فب  ا    خلخ   بطىق يلوو  إلب  ألاف  فل ب  بيأا بهنسا 

  1 اإ  ف لّوو  إلب   إ اة  ،لخت  ب ب  تطلىق  إبب     و   إ   يلام بى سيا بتام  ت ق   اسا

إ نلك بتلويم تب   ا  إ  ي ىم باإكا س  ب ا ةاتلى   إلل  بّع  لو  اأاتبم هل  لو تللو بيلتأا    

 اتفإىم  إ يىس فتنط ب فت   خلخ   إ ي ىم ف  ج و إلاه ت   فتلّ م ألاتبام  إت  تطلل ا شبام  اأاتبم 

 .ب ع  إ يىس ف إ نك إلاةو   ففلا إ ابفا  ان لص   اسا فت  لو  اأاتبم

 أنواع املضاربة: ثانيا

 2:آلاتىم تتم  اأاتبم بإلوه  إ لت  

عت  إت  تكلع  إ وإم فاسا فنائىم ب ع  إ ا س فتالم تب   اا  فل   ف كلع  إ لو  :املضاربة الفردية .1

فاسا فبهيا ل   ا  فى  إ ت ّوه فت  إ وإا  إ إك فه  ب ىو   ت ف إ  الاة  يات  إ   ي ب   إ يس ب  فت 

بي اشب  ب يا   اأاتبم بن ا   فه   إ يا يطوي  إك  إ نلك إلاةو ىم  بل فت    ال   إت  يللو  إ نك 

وع  إ نلك إلاةو ىم ل تيو فت  إ اإم   ب  ن   إله ي  الاة  يات م إبجا  ألا يا  إ ب   ة  ياتها  ت 

 .إ   م

عت  إت  تكلع فاسا  إ وإم  ت ّوه   ف إك بهع يت ّوه فاسا  ااإكلع إبب   اا  ف ن به  :املضاربة املشتركة .5

فاسا  اأات   بف تكلع  إ لت  فاسا  ااىم ف إك بهع ين به فاسا تالم تب   اا  ف ت ّوه  اأاتبلع بف 

يا   إت  ت ام بسا بع يت وه كس  ت  ااإا ع ف اأاتب ع  فه    إنلم  ت  اأاتبم يطتل    ب جيى   إا

 .   اأاتبم  إت  ي ب   إ يس بسا فت  إ نلك إلاةو ىم

 (التأجير ) إلاجارة : الفرع الرا ع

بيلجم ه    إ لو يللو  إ نك إلاةو   بتيل س  ا ّو   ف اتاآ   إت  يل بسا  إ يىس   ب بع 

 .يللو باة ئ اتها ضيت شبفا يتم الات اق   اسا ب ع  إلبف ع

لا    اب بطم إات  إ لو فاسا ف إ    ب بى   ان  م  فل تلخ فةى م  ة  يات م  ب م ف ناة م فإلاجات  

 .إ يت ا   ع     إ نلك إلاةو ىم

 تعريفها:  أو 

بلو بشكا   إتل ىل  إ   تللو بسا  إ نلك إلاةو ىم ف إك  ت ،و  شب   ألاتل   عت 

  فم تللو بتهج خها ات  اتخو  ا  ت تجا  ألا يا  .  خ...ف ا و   فآلال   إ نا ىم ف إا ت ف إلائب  

                                                           
 151ص . بج  ةابق . أدوات الاستثمار إلاسالمي. ي  إويت .،لجم 1
  471-470ص -ص. بج  ةابق .املصارف إلاسالمية بين النظرية والتطبيق.  و  إب  ق  تلىم. إ ىت  2
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إتهج خ بيب فب  ا   ا اة  ف انت  ع  لابس هف  بإااا  طوه  إ  نك فإو تتف   ا اىم فت نسايم  لو  

 1 ااتهجب ب   ت م  إك 

 أنواع إلاجارة: ثانيا

تللو  إ نلك إلاةو ىم بتهج خ   و   فآل  ات يل م ،و  سا فت  إللا ا   2:إلاجارة التشغيلية .1

 
ً
 إيت  ىم ف إ نا ىم ف  خو ىم ب  م ،اتم ففق  لو إلاجات   بي مى بع تللو  إ نلك إلاةو ىم    و

ف   اتو   إ ابكا   إيت  ىم بف تهج خ آل   إ نا  ف    ب ف إ ا ىو إابكا   الافل   بتهج خ   جب ت   

  ف إك ب و بع  تت  ؤ بفياع ه    ا و    إببةياإىم
ً
 .فإو لإؤ ه    إ ى م إ لل

  بيلجم ه   ألاة ل  يتي ك  إ نك ه    ا ّو   فم يتليب
ّ
بجات سا و  ج م تب م فاسا بسو   ب  ب 

ا ،و   ّو   طّوه  يت ق   اسا  فبا  سا  ت ك  اّو  ل له ت ك  ا ّو   فآلال  بيب لىا    إ نك لا ى  

يات تلضى  ، ائق إلاجات   إ ا ى ىم   ب  ف  .إى طق  ت جويو  ت  اتخوو آ،ب يب م فت  ة ئ اتها

 : إنطل  إتايت

  ن  فل   ف ت فم  ل  .ب 
ً
ل ل  فرخ   إت اإو   ب تهج خ ألاتس  إ يب الاإت اه  إ  فب يا ل ل  جي  

فإع  اتجب ل  ا س ك إىيم ألاتس باإكا س ،و  فرخ   إتهج خ  ألا ب  إ   ل يكلع     إ     إنلم  ت 

 . إتهج خ ف ى م  ة سوك تبةيا   اا  يب

 .تس فبجب    إته  ع   ى  اتجب يكلع  اه   ائلل  ت تىا م ألا  .  

يتطيس  اتجب  خاطب  وو تولىم ألاتل   اتجب  إوةت يا  ةل   باإلهوك بف بتلاه  ا  ت  .ت 

 (.،و  فرخ  إلاي ات  ات ق   اسا ) اايب   إتللت    إ  يىم

فت  إ اه  ل يكلع إ ياتهجب فت ه    إنلم  ت  إتهج خ فبتم  ،تىات شب   ألاتس فت نسايم  و   .ه 

 .إت اإو 

فنول  بع  إ نك  ات ىو بهة ل  إلاجات   إ ا ى ىم  ت بلا  ألاتل    ب   ا  ف    ل    ب ألاجب 

 لابس بى   ناف  ا  ايا لات ىو   ج ا   ااتهجب  بت لىم لاجىا سا آلا ىم فتطلىق ب ب ض ا فت ألافإا  

 . اناة م فهفع تطّيس   لا  تبةياإىم ا  خ 

ل تلخ إلاجات   إتي ىاىم بف إلاجات   ان سىم باإتي ىك  ت ألاةاإىم   جويو   إت  طّ ل سا  : إلاجارة التمليكية .2

 إ نلك إلاةو ىم  فعت تتي ح بكلع  إ نك ل يلتم   الجله   فألاتل    لوإا  ت هت ةم  إالق ف إّتهاو 

و  ت بلو  يوئ  إ
ّ
   ارخيسا  ةت ابم إل م  تا

ّ
ك ت ك ألاتل   ت طب ق  ت فجله ت  ا  إ ا  بس ب 

ّ
تي 

                                                           
 272ص .  بج  ةابق .(مدخل مقارن )إدارة املصارف التقليدية واملصارف إلاسالمية .ةل  م  طيو   1  

 507ص . بج  ةابق .القرار الاستثماري في البنوك إلاسالمية.طايس    ل ا ايا    2
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ف  ى  فإّع ت ك ألاتل   اتّجب  ل ت لا فت   اىم  إ نك ب و نسايم  لو إلاجات  ايا .إلاجات   ان سىم باإتي ىك

يا عت تتتلس هنا بيب   اىم  ااتهجب
ّ
ف ط ام  إ نك ألاجب  إلاجياإىم .هل    ا  فت إلاجات   إ ا ى ىم فب 

 1 .له   باإلضافم بيب تبط   فتلّا  ألاجب  ب و  إك   ب فرخ   يت ق   اسا اإ ا   ب بةا  تك  م  الج

م   اإ  ا  خ   ف 
ّ
 ي ىا  إلاجات   إ ا ى ىم تناةم ألاتل  ف الجله        إلىيم  إ اإىم  إت  تتل 

ل توا ا  باإلضافم بيب  إلإؤ  إلل س  إو و إل تاج ا  ف  ا    ب ت ك ألاتل   إلائب   ف إا ت  إت  يي و 

 . ّو  تن  ا  إل م   اسا بهة ل  إلاجات   إ ا ى ىم   ى م  تت ام تك   سا فطل  

بّ ا باإتا م إ ي ىا  إلاجات   إتي ىاىم فه  لاتخوو فت   ا   إ لات   فبج ي   إاي ىلتب فآلال  

  ت    ّب م فت  إتنا   الجله    ت  ا اهت  إت  
ً
ب إ  يو  إوت 

ّ
ف ا ّو    اخت  م  فعت بس   ألاة ل  تلف

 .يختاتفنسا   ب بةا  ،لخ سم فتلويبهم   خاص

 الاستصناع  : الخامس الفرع

فت   لو الاةت نام   ال  ف ة م ب او  إ نلك إلاةو ىم إتيل س    اجا   إ ا م ف ا ا ح 

فةاتخوو ه    إ لو فت تنا ا   تلّلت  ف  ّيم جو  فت . إالخه إ ي تي  فإ  سل  بالإت اه إلاةو  

ل   إت  ت ن  فت  ا اة   إالخه     ىا   ا اتب  كاةت نام  إلائب   ف إللات   ف إا ت ف خت ل آلا

فإلو ببب ؤ  إ نلك  لله  ةت نام      يورسا    خ بع ببب ها فبالخها حجيا فت  ا ا و   هل  ا ا  

ب  إا ؤ  إ نلك  بتيل س  ا اة    إاانىم فالاة  يات م  بنظاو الاةت نام  فةاهيؤ ب إك فت . إ لات  

إ يات ن    ال ه   خاو بضافم بيب  إ يس   ا   لس  ااو    اتب  ا  خ   ب  ففب 
2

 . 

  يللو  إ نك  ت ،وإ  بإ تات   و  بف بةاا  
ً
   إ نك     إ يىس  لو 

ّ
فتكلع تلت  الاةت نام بهع يلإ

ب  إتن ى  ف كلع  إ نك  ائلل فى  ب او  إ يىس 
ّ
   إ نك  لو      ت يتلي

ّ
  مى بف جاب ف ت فم ّ يلإ

 . اتفإىم   اشب 

  ففت  تلوم ( تلن  ،اتيا  ب ب بع ي ن  إ  ) ط م  إ ن   يلا    ب ب    فت  إ  م فة ب  الاةت نام

جي لت  إ ل ا   لو الاةت نام   فإو  ّبف 3(هل  لو   ب   ى  فت  إ ّ م  شبا فى   إ يس : ) إ ل ا 

   لو    بهس  إ ن م   ب بع   ي ل  ش ئا  ف لا : بت ب  ا   ت وّه    سا
ّ
إ يارخ   ات ن  فإ  اي   ب 

 4.تاة 

                                                           
  31ص . بج  ةابق  .،لجم  ي  إويت  1
 51ص .  بج  ةابق . بب ا م بةاةىا   إ يس  ا بفت لام  ا اهىم  إاب ىم.  ا  و  ا بفت  2
  220ص .  بج  ةابق .  بين النظرية والتطبيقاملصارف إلاسالمية .  إ ىت    و  إب  ق 3
  21ص . بج  ةابق . ،لجم ي  إويت 4
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 يلفب الاةت نام  إتيل س  إو و  إ   ي ّب  ط  ا   إ يو  إت   ح  انت ا   إ نا ىم  ف ناةم ه   
ً
ب  

 إ لو بلج  ،اص تيل س  ا ّو   ف ا اة  بف  اااتة   إت  تطتات بيب  ي ىا  إلاةاا  بف  إت تى  بف 

 . إرخاىم بف  إت يى 

 الّسلم: الفرع السادس

م بع يلفب إ يوئ   إاىلإم  إنلويم فت  لابس ب تاج م ييات إ  نك 
َ
 ت ،و  تى م  إّا 

 ااتل  ت ب  ي ى   إا م فبتم إ  نا ى ع ف إيت  ى ع  يت يتت لع ة  ا   اإىم      ل ت ا   طّوه  

يم  ارخ   إ نك   سم بيلجبسا  نت ا سم"  لله ة م "بع يو، ل      إ نك فت 
ّ
 لابس  فيت  اّوه   نظ

 . اجو   ب بع يت ق  إلبفاع    ب  إا س  اوئيم إ ال ق ت ك  انت ا 

فا إك  اتخوو بى   إّا م فت تيل س  إتااا  إت ات  ف إ نا ت فل ةّىيا تيل س  اب لس  إاابلم إل تات 

بتيل س    بفى ع فت ات  فت ويب  إا   ف انت ا   إب ئ م   باإلضافم بيب تل ىق بى   إا م فت إىاو  إ نك

 انت  ع  ت طب ق ب و ههم بيات ي ا  إلا تات ابب   ا  ة م  لابس     ل    ب ب    نت ا سم ف 

 .ب اه  لال ل ا

ب   : بة م فة م: ه،ل   ت  إ  س بة م  فبة م فت  إش    فبة ل بي مى ف لو  يلا  فت  إ  م  إا م و 

 ل م بيب ب و    لو  فاه ك إو بة يؤ  إ يت بيب تالم بة ل  فهل بع ل ل   ه ا ففأم فت ة  م   

  
ّ
ي ا بإىك  بّ ا فت  تلوم  إ ل ا  فى ّب   إا م   ب ب 

ّ
 لو ) بف هل ( بى  آجس ب اجس )  إا  م فة 

 1(ي ةؤ ب   ا ك فت  إ يت  اجو ففت  ا ّيت آجو 

  ا  م  اإىم تّم بيلجبسا لسجىس هف   إ يت فتلويي   لو  بيب  إ اي   إ   ي رحو ب ا ىم بأا م  ب  

 أ لطم ب  ا   طّوه  فت بجس    لو  فاآلجس هل  إا  م  ا ا م  التلفم فت  إ ّ م  ف إ اجس هل 

 2 إ يت

م هل  لو   ب  لتل  فت  إ ّ م يتم هف   إ يت فى   لو ا ف ةتو 
َ
  إّا 

ً
و  إا  م  اتل و فة تلخ به   ب  

 .  يم فت  إتيل س  إيت  ت ف إ نا ت 

 صيغ التمويل ذات العالقة املباشرة بالقطاع الزراعي: املطلب الثانيي

 :تتي س تى   إتيل س الاةو     خاتم   اشب  باإيت  م فت  اي ت م   اااإا  ف ا اتةم

  املزارعة : الفرع لاو  
 :املزارعةمفهوم : أو 

                                                           
  230 إ ىت    و  إب  ق    بج  ةابق  ص  1
  41ص . ،لجم  ي  إويت   بج  ةابق  2
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فلم ات ييت   ف للو   ى   بف  يتفم ات   يس   ى  ب ي   اام  ت  اط ل    عت هف  بت  

 . إ ا س بيا فى  توم  إ يب  بف  إيتم ف  اه سيا  ت  إال   فالاة الا  ف   بي فآلاإم ف  يو

ب إك  لو ب ع  اإك ألات   إ ا  م إ يت  م فب ع  ا س   يس فاسا ف تم تطويو    م كس   سيا  ت  فعت 

 .ألاتبام ب ا   خاات  فتتلإل   ب لام ط ى م  ااتام كس  ت  إلبف ع

 اي ت م باإانم فإلاجيام  فلو تفه  ت  بت  يب تض   هللا  ن  بع تةل  هللا ت ب هللا  ابف ىم ف  ؤ و 

  ى   هللا هف  بيب يسله ،ىلخ  خس ،ىلخ فبتض ا   ب بع   ي لها  ت ب ل إ م  فإبةل  هللا ت ب   ى  فة م

   .فة م شلب فيبها

ب ا باإلجيام فلو فةؤ بع   خ  ا  ألاتب م فبه اسم ففل ا   إص ابم ف إتاب  ع ك  م  اتةل  ه    إ يس فإم 

  (لنى م  ا  و   نو بب )ينابف  ببو  فعت بس   جائي  باإلجيام 

 شروط املزارعة : ثانيا

باإلضافم بيب  إابفا  إ ا م  إت  ي م بع تتل فب فت كس  لو هناك شبفا ،اتم بس    إ لو      

تطويو  لم  إيتم ف إك بي بفم  بع تكلع ألات  تا  م إ يت  م     تطويوها فبىاع  اال سا   ف اتي  م 

    تكلع كافىم إلتياو  إيتم فاسا  فل تكلع   تللم  تطويو  و   اي ت م بطىق    جت   إ  ت ف ل   

 .الات اق   ب اى ىم تل ة   إ ل ئو فبع يكلع    م كس   سيا  اا ا

 صيغ املزارعة : ثالثا  

  :ه   ألا ل م عت. هناك  و  تى  إ يي ت م   سا  ا يت ق     اأاتبم ف  سا  ا يت ق     اااتام     

  بع تكلع ألات  ف او،و   ت إ س بلو  إلبف ع   ب بع يللو  إلب  آلا،ب باإ يس   .1

 بع تكلع ألات  فلوها  ت إ س بلو  إلبف ع   ب بع يللو آلا،ب بكس  إ يس  .5

 بع تكلع ألات  ف إ يس  ت طب  ف او،و   ت  إلب  آلا،ب .3

 بع تكلع ألات   ت طب  ف او،و   ت طب  فاة  ف إ يس  ت فاإق  .4

  .الاشرخ ك فت ألات  ف او،و  ف إ يس .2

 الخطوات العملية لعقد املزارعة : را عا

 ات م   إ    اي تم ف .يلوو بتض  إ يي تم   إ  تالم ألات  تتكون من:تكوين مشروع املزارعة   .1

 .ى يس فاسا ب  و  ف،لخت  ألات  إ

 .  سا إىل ايا  إناتم ب و  تم ألات  يتتظب  إلبفاع  ا إو يخبت  :نتائج املزارعة  . 2

 ات ىو تالم ألات  بتض  ب و نسايم  لو  اي ت م بف ييان  الات اق     :إعادة لارض لصااب ا  . 3

 . اي تم   ب ت ويو  ا ا  م 
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  يخاب تالم ألات   ن  م بتض    :توهيع الثروة الناتجة  . 4 
ً
فت لاإم  ا ب   إم تخبت ألات  ش ئا

فت لاإم تط ىس ش ئ  فإع   خاتت  ت ألات  يلام ب ع  إلبف ع   ب ا.ج و  ف ي   ف خاب  اي تم  لابس 

 .باإتا م  إت   ارخطانسا ف ت ق   اسا 

 أاكام املزارعة  : خامسا

  : ارخا فت  إتيل س با اي ت م  ا ي ت

تا  م إ يت  م فبع يخ ت تالبسا بى سا فب ع  اي تم لتى يتيات  ت  إ يس بو  اة   ألات  بع تكلع  .1

 
ً
 .ايا  ارخا بع يكلع  ا ييتم فاسا    ل ا

بىاع  لم  إ  ت  إ   ة   ت فت ألات  إ يت  م  ف  ل  بع يلوو تالم ألات  بف  اي تم   ا    .5

 .لام الات اق بف  إ ب   إاائو 

 .   ل م فكافىم إيتم ألات  فبهت ك  ا ييتم فاسا بع تكلع  و   اي ت م  .3

بع  ارخك  إلبفاع فت   خاتت فبع تكلع ل م كس ف لو    ل م بتا م شاي م فت   جي م  فل يصح  .4

 .شبا إوت    لو  ت   خاتت ولوهيا وع  إك يين  تطلق  إابام 

ت م إ اؤ  ت إلاي ات   ل تصح  ا ا  م ب   كا ؤ ل م بلو  إلبف ع  ت   خ   خاتت وع  اي  .2

 . إل لم فب يا ييات   ت اتها  لم  ت بجات  ألات  ب      خاتت   سا 

يلام   خاتت  ت ألات  ب ع  إلبف ع باإتا م  إت   ارخطانسا ف ت لاع   اسا ففت لاإم  ا ب   إم تخبت  .2

 فو ش    إل ه   سيا  فىخاب  اي تم  لابس  ي   فج و  ايا يخاب تال
ً
م ألات   ن  م ألات  ش ئا

 .بتض  

بع كس  ا كاع  ت  يس  اي ت م  يا يطتات  إيتم بإى  إلتول  يكلع   ب  اي تم وع  إ لو تنافإ    .7

فبع كس  ا كاع  ت با   إن لم   ب  إيتم يكلع   ب  إلبف ع   ت إوت ل  سيا وع  إك إ    ت  يس 

 . اي ت م لتى يختق ب   اي تم 

 املساقاة : الفرع الثاني

 صيغة املساقاةتعريف : أو 

  ا  م  ت : اااإا  فت بتس  إ  م   ا  م ب   ااتام  ف عت  اتلم  ت  إال  ف لا ى  ا ا  م 

1. إ يس   ف عت  ع  ات يس تجو فت  خىس بف ابو إىللو بإتول ا   ب بع يكلع إ  ة م

  

 . ا  لل  ةلا  اش ت  بف بتض  بف اوهيا  ب  ج س إ يا   

 : ناك   يل م  ت  إت ات ل  اتلاتبم إ يااإا    اب   ساب ا  تلولا ف

                                                           
 .455بليو  إابباص    بج  ةابق  ص 1
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 اارراإا  عررت بع تلرروو   ج ررم  ااإاررم ألات   إيت  ىررم  إترر  تكررلع  يت ررم باوشررجات  ا يررب   ج ررم ب،رربه  .1

 إنتائم  تللو ه   الا، خ  ب ي ىم بة  ياتها  ت طب ق ةلاسا ف إلا تنا  بسا ف إلاشب     اسا   ب بع يتلايا

   1.بى سيا بتا م   ىنم يتم إلات اق   اسا

 اارراإا   لررو يرربه   ررب بترروم  إ ررجب ف هررل هفرر   إ ررجب بيررب  ررت   تمرر  برر  ف يطرراف    ىرر  بررراإت لى  ف  .5

 إتنظىرررل ف  إرررب  ف    ب ةرررم  ف  لرررخ  إرررك    رررب بع يرررتم بإ اررراو فيرررب   إ رررجب بررر ع  إ يرررا  ف ترررالم  إ رررجب 

 .بط ق  ت ق   اسا

 إت ات ل   و  اااإا   سو  بيب  وو تبك ألات ض   إلخب   ف  ت فم فإع ه   ألات ض    ت   ت ،و  ه  

 .طب ق  اااإا  تطلق ،و م الات   ف  ت   سا ف ةلاي سا ف  يارسا

 أهمية املساقاة في التمويل : ثانيا

 ررم بطىررق بع  اارراإا  عررت تررى م  ررت تررى  إلاةرر  يات  إيت  ررت تلررلو   ررب بةررت و  ألاشررجات  اتنل  

 ارخك فاسا تالم ألاشجات ب  فتت  ت ك    تالم  إ يس ب  و  

  

ف تكرررلع   ى رررم إلاةرررت و  إلاي ابىرررم بى سيرررا بتاررر م   ىنرررم يت لررراع   اسرررا ف ب   كا رررؤ  إن ى رررم ةررر  ىم ا اررراه 

 إ يررات فررإع تررالم ألاشررجات يخاررب   رر     ررت  اط ررل   إيت  ررت ف يخاررب  إ ا ررس  إيت  ررت ج ررو  ف  ي رر  ف 

 إ ا رررس  إيت  رررت  ررراه  باو يرررا  إلاةررر  يات م   جات رررم كاإلتررروم ف  إتنلرررى  ف  إت لرررى  ف  إاررررل  ب نيا يخرررتق 

 2. ااهم تالم ألاشجات باإلة  يات    إ ىك ىم كاإ  ج خ ف ل ب آلابات ف شق  إرخم لام ط ى م ب كا ىات 

 :ف إ يااإا  شبفا   م فجم تلفبها  لجيها فت آلال 

 .ي م  ع يكل ا  اإ  ع لىق:به ىم  إ اإويت   .1

 .بع يكلع  ت  إ جب  إ   فى   إ يب ف  طس  إ يس هل  إ جب: طس  إ لو  .5

 .ب   إتخ ىم ب ع  إ ا س ف ب ع  إ جب  ا لله   ى  : إ ا ىم بيب  إ ا س  .3

 .بع يكلع  إناتم شبام ب ع إلافن ع ف بع تكلع ل م كس   سيا جي    اا ا    لو  إلوت  .4

 ااإاىم لىق ي م بع تكلع  اااإا  او     ل م ف  إل ضح بع  لو  اااإا  ف إو بشرخط ا  : او  .5

ا  خ   ت  إ لله  إتيل  ىم  اتخ  م  أ لا بطىق يط   لللق كس طب   ت ألاطب    ا ااتام 

فى  ف  ن  ييات بةت و  ه    إ لو  إتيل  ت إلة  يات ف تنيىم الات ض    إ ولىم ،اتم  ا كاع شجب  ف 

 .   يب  خو  

 املغارسة : الفرع الثالث

 مفهوم املغارسة : أو 

 ا اتةم فت بتس  إ  م   ا  م  ف عت   وت  اتق  ت  إ  س  ب    ب   بةا  لل   ب  

 ع يوف   إ خق بتض  ات   ب  فاسا   بهنسا ت ب ب ا  تلولا ف.   بة  ب  ف  ؤ فت ألات   إ جب

                                                           
.91 ص1997 إلإ ىم  إ ااىم إلب     اات م آ  فاة  ات م  إاىخ   ت بت   و هللا الوقف  دورو في التنمية،    و  إاتات ببب هىم 1

  

هت ةم إ ي اهىم فألاهو   فألافإل ا  فتط ىس إ تكاع ف إاىاةا  : تا ح تاإحت  ان ب  إتنيل   إ ويس فت الاإت اه الاةو   2

 .402 ص 5002ه ت  إ  ب إ تاب ف إتل ة    إلاهب     ب  . ف اتةاا 
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بع تلوو   ج م  ااإام : بهنساايا ل ب   .ب ع  ااإك ف  إ ا سشجب     ب بع يلام  إ جب    ألات  

  ف  إك  ت طب ق  ي ت  سا بنلم  ت  إ جب ف  باة  ياتهاألات ض    إيت  ىم   خ  ا جب   ج م بفب ه تللو 

  ب تكلع  ا اتةم ف  .بسا ف ت اي سا   ب بع يل ايا  إناتم بى سيا بتا م   ىنم يتم إلات اق   اسا الا تنا 

 :فوي بفج 

 .بجا   بع   ب  إ  بهجب     ل م : إلج  ألاف      .1

 ج س ف هل بع   ب  إ  شجب    ب بع يكلع إ      ا فىيا ينةؤ   سا ،اتىم :  إلج   إ اة    .5

 رخهه ب ع إلاجا   ف   ج س  ف هل بع   ب  إ    ب بع يكلع إ     م   سا ك  ا ف  ت :  إلج   إ اإق   .3

 يب تض   هللا   سيا بع  إنب  ت ب  إ      ى  ف   بتليو   ب  ابف ى سا بطويق   بت  ةتو ألات  ف إو 

 ت  تم ف فيب  ايا ب ض ى ه    ا ا  م  ت ( ب   ت بت  ،  خ)ة م  ا س بهس ،  خ بابا  ا يخبت   سا 

 .ب و  ببل باب  ف  يب ف   ت تض   هللا   سم

 همية املغارسة في التمويل أ: ثانيا

 م  ا اتةم ا  خ    ب ت نم  اااكس  إت    اة    سا  وك الات ض     إك بع  إا  خ ةا و  تى   

  سم تط  ل    ب بت ضاسم   ى م   خ ي بف فتىم بف فإل  هفع بع تكلع إ م هت يم باإاتفع  إ ولىم  ف 

خكل  بت ضاسم فاإتيل س بل ةلم تى م  ا اتةم  اي  إ تل   إ يت إ اؤ إويسم   خلخ  باإ ب ةم بع ل ير

بلت   إ ى م  ا اتةم لاي  إ م إ م بع  ا يل  بت ضاسم  تجس آ،ب إى بة ا  ت  نو  ف  إ جب بى سيا 

 لو يتأيت ب لا   إبجس بتض  إبجس آ،ب   ب بع   ب فاسا  و   ت  إ يات    ل ا فإ   بةتطق  إ يب : فه 

ف إ ي اتةم شبفا ف بلكاو  ت  م بسا فجم بلرخ   ا لتى   1 .كاع إ  ات  جي   ت ألات   ت ق   ى 

 2:تكلع   ىطم ف عت

 .بع   ب   إ ا س فت ألات  بشجات  فابتم ألاتل  كاإي تلع بف  إب اع  .1

 .ب نا إم ي ي  ،توفا  ،ت  ؤبع تت ق بتنا   إ جب بف تتلات  فت  و  بط ا  ا  فإع   .5

 .إلاش اتبع ل يكلع بج  ا بيب ةن ع ا  خ  فلق  و    .3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .553 ه ت تو ت ب خف  بوفع تات خ صالثانياملقدمات ،الجزء ببت تشو   1
 .132 بوفع تات خ ص5ه ت  إل م ب خف   ا، القوانين الفقهيةببل  إلاةم  طيو بت بليو بت جي   2



آلاليات املالية املبتكرة لتفعيل تمويل القطاع الزراعي: الفصل الثالث و  الباب لا    

 

 
142 

 :الثالث خالصة الفصل

 

  به  اررر م عررررت  إترررر  ترررته  هفت    يررررا فرررت  إتنيىررررم  إيت  ىررررم    إ ولررررلع بع الابتكرررات    إترررر  يطررروهها

إ إك يت غت  شررخ ك فلرب   ألات را  فرت الابتكرات  فرا خلخ  ف إ لافرم ت  رم هفت    يرا فرت  إتهاىرو   رب إروت  سم  

بلررررر  فلررررر  الا   رررررا    هرررررم بررررر إك بهته بالتىاجرررررا سم م ف وع  اررررري ت  ع فةررررركاع ألات رررررا  بهته بخ ايرررررا  نررررراطل 

بلرررررربق   تاررررررب  تتررررررل  و  رررررر  ب ئرررررر سم ف يرررررر    ارررررر م   إ  رررررربص  اتالررررررم  إترررررر  بسررررررا  اررررررتلى لع لررررررس  ارررررراك  م 

 .ففق طبق تنظىم   ىنم فب كا ىا سم

   تطتس ة ا م  إلىيم بهيىم  طلت م فت جيى   بتكات    إتيل س  إيت  ت تلب  ا  فعت   تام إله ت

ل ررررس ة ارررر م  إلىيررررم بال تيرررراه   ررررب  إرررربب  برررر ع  إارررربكا  فررررت ة ارررر م لىررررق ينل ررررق تي  اخرررراطب إرررروه  إ نررررلك

 . إلىيم  ب ا  إتيل س  فلو  بوفع تب  ب ع ه       لا  ف ل   به فإله إ     إنظاو

 ررررررررام  إ ويررررررررو  ررررررررت  تةاررررررررا  إلاإررررررررب    تنرررررررراعت  إ رررررررر ب يياررررررررت تطويررررررررو  بيلرررررررروت سا   ررررررررب ه ررررررررم   

 إللرررررررررام  ضررررررررريت  تةارررررررررا ( بضررررررررر   ألا رررررررررل    ل)  اياتةرررررررررا   إناج رررررررررم اتةارررررررررا   إللرررررررررام   رررررررررخ  إبةررررررررر   

ف إارررررررربفا  إل ضرررررررر م   إبةررررررر    فلارررررررريس ت ررررررررك  اياتةرررررررا  كررررررررس  ررررررررت  ابف رررررررم  ةررررررررب م  إلإررررررررلت بيرررررررب ألا ررررررررل   

 .ف إا  م

  بفأررررررررررررس ب ررررررررررررل م   رررررررررررراهت  إلاإررررررررررررب    إيت  ررررررررررررت ت ررررررررررررك  ا رررررررررررراهت  إترررررررررررر  تكررررررررررررلع بيكرررررررررررراع إب ررررررررررررم   ررررررررررررت

يتلةرررررررررر  جيا ررررررررررا   ارررررررررري ت  ع فب رررررررررراات ةررررررررررا سم   لىررررررررررق  ارررررررررراتكلع هررررررررررم به  ارررررررررر م فررررررررررت تيل   ررررررررررا ف به ت سررررررررررا 

  رررررررب بفةررررررر   لررررررراق  يارررررررت  فهررررررر    رررررررا ل يترررررررلفب فرررررررت بيرررررررم   ررررررراهت بإرررررررب    ت  رررررررت  ررررررراو   ايرررررررا هرررررررل  ترررررررلفب فرررررررت 

ىررررررررررم  إيت  ىررررررررررم  إترررررررررر  لارررررررررر سو  تفرررررررررر   اررررررررررتله لىررررررررررا   ارررررررررري ت  ع  ررررررررررت ب أررررررررررارسا جي ىررررررررررا  إلاإررررررررررب    إت اف 

  إت اهيا ف جتيا ىا بتلف خ  إلبف  إ م

   ل تلخ  إيت  م  إت اإويم فةى م إنلس  خاطب تل  ا  بة ات  إالق ف انان إ ينت  ع  بف تل ة

إلاشب     ب  إ يس   ت ك  اخاطب  ت طبق  إت اإو فت  ناطق  خت  م  ت  إ وه   يا يخ    ت تكاإىل

ف    ل    ب  انت ا   ت هفع الاة  يات فت ألات ض    فبه،ا   نت ا  جويو   ل لبم  ت ألاةل ق 

فةاات فت ا  خ  ت ألالىاع بع ه    إ وإم ت بطم فت كس ألالل    ف يات . فإا سا إ اؤ  تلفب  بايىم كافىم

  إ ل ئوبع تلوو و  ا     ىا     إ   خ    يل م  تنل م  ت 

   بهيىم باإ م إ ي ىا   إتيل س ف تطلىق الاة  يات ف باإتايت  وو  الاإت اه إلاةو      ل

خت  م  تى  ف إك  ت ،و     إيت  ىم  ل لىس  ال ته ف  إلةائس   خاتم بوف  فت خ  الاة  يات ف  إتنيىم

ه    انت ا  تيتا  بهنسا . الاةت نام  اي ت م   اااإا    اااتام   اب بطم   إا م   إتهج خ  اأاتبم : 

ت ي  ب ع  ا و إىم  إاب ىم ف إا ا   الاإت اهيم  فاا و إىم تت    ت   وب  إتكا س  إ   يطلق 

 لاتو  إابة م فت تطلىق  إلىيم  اأافم  ب نيا تتطلق  إا ا    ت ،و    وب  اناة م  إ   ي نم 

 .ت مه    انت ا   إلإلم فت  إ لت    خ  ان
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 : خالصة الباب ألاول 

ملحوظا في استخدام السياسات شهدت الساحة الاقتصادية الدولية في املجال الزراعي تزايدا 

 نفاذ على دالحمائية للقطاع الزراعي، وذلك بازدياد مستويات الدعم املقدمة للصادرات الزراعية والقيو 

 تنص لم التي أو الجات اتفاقية بموجب بها املسموح والبرامج السياسات خالل من سواء الزراعية، السلع

 إلانتاج لزيادة الدعم أشكال من العديد املتقدمة خاصة الدول  من الكثير استخدمت فقد إلاتفاقية، عليها

 دخل على التأثير إلى يؤدي العاملية ألاسواق في منخفضة بأسعار بيعه يتم فيه، فائض وتحقيق الدول   بهذه

 والتصدير إلانتاج من أكبر دخل على الحصول  في املزارعين هؤالء فرص يقلل مما النامية، الدول  في املزارعين

 كالحدود ،ستيرادالا  من للحد الجمركية غير الحدودية إلاجراءات من للعديد وضعها إلى باإلضافة الزراعي،

 للمستوردات، الدنيا وألاسعار املستوردات على املتفاوتة والرسوم الحصص ونظام للمستورات القصوى 

 .الاستيراد مجال في الحكومية والشركات للمؤسسات تمنح كانت التي الاحتكارات إلى باإلضافة

 مقارنة إلاجراءات هذه من تأثرا ألاكثر كانت فقد الزراعية املنتجات وخصوصية إلاجراءات لهذه ونتيجة

 في تجاري  لنظام العامة ألاسس لتوضع مبادئ من تحتويه بما الزراعة إتفاقية جاءت حتى ألاخرى، بالسلع

 خاصة الزراعية بالسلع بالتجارة املتصلة إلالتزامات جميع تطبيق إلى يستند عدال أكثرا الزراعية املنتجات

 .ألاسواق إلى والنفاذ الصادرات ودعم بالدعم يتعلق فيما

لحماية تلتفت الكثير من البلدان الزراعية إلى العمل على تفعيل صيغ من أجل ضمان تفعيل عملية ا و 

تمويل  و آليات مالية مبتكرة تضمن وصول منتجاتها إلى ألاسواق الزراعية العاملية بعد ضمان تسويقها في 

جميع مراحل انتقال املنتوج سلسلة القيمة كأداة لتقييم التمويل الزراعي في من خالل السوق املحلية،  

من مرحلة املدخالت إلى غاية وصوله إلى املستهلك النهائي، من أجل ضمان املواءمة بين الطلب على 

 .التمويل وعرضه لالستمرار في الانتاج 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالباب ا

إمكانيات تطوير تمويل القطاع الف الحي الجزائري بين  
 خصائصه الق ائمة وضغط المتغيرات التجارية الدولية  

 



 

 

 

 

  

 

 لرابعالفصل ا

 س ياسات متويل القطاع الفاليح يف اجلزائر

منية الفالحية املتعاقبة   طار برامج الت   يف ا 
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 : مقدمة الفصل الرابع

شهه القطاعههلفلقط فيههللزههللقهتمقمههكلقرا لاههللته ههدقلةههللأهطاههللقطاهطههمللاهه لأر يههمللط  ههدقا لقةا  ههمللهقط ههه ل

لإسهههتدقبي يملهاوحهههامل ههه  ل   هههملل،احهههاهلأرهههاقمللاحم هههمللبا لجهههتصلهيهههكقا لقلاكهههله ملللل  هههمللط امي  هههلل لط

طه ههونل  هه لي هه اللطنظههلالقط فيههللهاتو لبههللقة ا  ههمللم،لاعههلفلعلههالقةههابلقطهفيههالمي ههلل اف ههال   ههااه لقط

قط  لباوالقطان يمللقط فحيملللإستدقبي يمل هذطكلا لخفللقط افلقةا ث لزللبح  نلقطو علقطغذقئيلزللقطهفهل

 :علال   مللا ااه يمللبكقعللا  وعمللا لقطفوقا لأر  لل

 افعيل لقطاهفيمللقطغذقميمللهالاستدقبي يل لقطم ي ملل اا يك لل. 

 عهههو لأ ظ هههمللو اهههلالهقطاو  هههل لقة مههه لإهخلط هههلل ظهههكقلط تهههغوقلهقطفاههههل لقط ههه ل فتهههد لقطاعهههلفلب

 .قط فيللزللقهتمقمكل

 ظكهفلقةفيشمللزللقطفلطملقطك  يل. 

 هعوقا لقطا كصلقط فيللول يم , بعو لألا ظ مللقطم قعيمللزللقطفلطمل ك مللعلاملل 

ل اأ ل  لقطولتلقطذي لط لللزل لألسهلب لطو  مل، لز قعيمل لبن و مل لب ل ب لقهتمقمكلبعويلص حمل ميل

أسلسلهطيالهص ملللو ملل لطاعو ق لقهحلص مللزللقةلضت ،له بلع ينللطاح ي لرذهلقطاعو ق لقطفوهملا ل

لقطاومل ل الق لهقطمش لع  لقطاعو  لاكقح  لا  ل لاكح مل لطت  لقةو وعيمل لألاسهلب لطاحا ا لقطال  خ خفل

 .ن همللطااخ لقطاهطمللزلل كقا لقطان يمللقط فحيمللهسيلسل لقطا و  لقةكقمامللط له القلقطتف لخلصملل لط

قةكقح لقط  لاكلبهللبعو لب و  لقطاعلفلقط فيللانذلمتدمللرذهلله فالقطاكقلملقطت    يمللة ا  

ل اقل ل كه  مل لأبفلهه ل   يع لقط فحيمل لط ان يمل لقة عطلالاستدقبيجل لبعهيا لغل مل لإلا لالاساافل لله  ال

لقط فحيملل لقطان يمل ل كقا  لظ  لزل لقة كه مل لقطا و   لسيلسل  لبهن  لإلا لأهب لقة ل لقطذي لع  ط مش 

لقط ك ل انذلالله لق عفقلفك ل  يعلرذهلقةكقح لبقة احاثمل،لهرولاللسناعكقلقطيللا لخفللرذق

قطم قعللزلللاكله لهاؤس ل لقطا و  لأرم،لهببيلنل4102قة عطلقطوطن لط ان يمللقط فحيمللإلالغل مللسنملل

ط ااخ لزللل BADR،لثمل وضحل شمي مللصيغلقطا و  لقط  ليفا ارلل نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يمللقهتمقمكل

ل لهقطك  ي لقط فيل لقطا ا ا لقهتمقمك إطل ل ك لا  لقطاعلفللزل لب و   لقةا كصلزل لقطوحيا لقطهنك  لعاهل ه

 .قطم قعللزللقهتمقمك
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 املبحث ألاول 

سياسات التمويل الزراعي في الجزائر قبل تطبيق املخطط الوطني للتنمية تطور 

 الفالحية 

اك لقطم قعمللزللقهتمقمكل  كقح لش ا لقخافمللزللبعهيالسيلسل لقطا و  لقةكقمامللطف  يل ل

 : قطان يمللميهلل  ك  للكلآل ي

 (2691قبل ) املرحلة الاستعمارية : املطلب ألاول 

قطم قعللبشت للا لقطافايالب ببلختوع للطلحمملقطفث لني،لها لثملالاساف ل لب  زلبل  خلقهتمقمكل

قط كنست للم تفتلطنظلا نلا ا   ن،لبككلك لانه للميهلل ك لبللعلالبعو لقلاكلهرلل ك مللعلامللهعلال

أشتلللقة ميمللقطم قعيملل ك مللخلصمل،لا للأثكلتث دقلعلالطكقلقساغفللألا قضت لقطم قعيمللهآطيل لب و   لل

هلالعكمتلقهتمقمكلانذلقطااال أنهلل  الز قعللذق لإ الالز قعللهم دل،لهرول. 0694فالالاساافللزللسنملللب

هكلنلقطا حلقةناوالألاسلست ل..(. قطه ز عي ن،لقطكهالن) الل ف  للعك مللطفاملهتوال لقساف ل  مللا ا  ملل

لهطتو لل ل، لغذقميمللأسلسيمللا ل  مل لهذطكلألر ياللت لهم س  لقطم قعملله  منلط تدق لقطذيلعكمتل ل،

 .طو  مللههنلبتلطي لعلطيملل

 :هكل تلا ميمللألا قضت لقطم قعيمللاكن مللعلالقطنحولآلا ي

 ههللأ ق لخكهملللك همللا لقةانلب  م للقطاهطمللهط للحك مللقطاككفلميهل:  أراض ي البيلك . 

 هالل  م لزللأيللقطا نيمل،ههللأ قضت لاح يمللالل  م لقةعلطهمللبهل،لبلبفمللط  ؤس ل ل: أراض ي ألاحباس

 .يف للأهلبو  ثهل،لهرام لله ن ل،ل  م لطلت يعلالا ا لفلانهلحلللا لألاحوقلل

  لاال  ل: أراض ي املخزن لهرذق لقهتيش، لا  لخلصمل لاوظ يهل لطكلهح لعنهل لبتنلزل لط اهطمل، لا ك ههل

 .إساقئهملهخاال لأهلأهقئهملطوق هلتهم

 لهط م: أراض ي امللك لطألمكقه، لا ميمللخلصمل لأهلبأ  درللههل ل يف ل لقط كنست ل. قهحالزل لط تشكيع ههمال

 .ب تعلطفطتزقال لقطتك بيمللهقةلطيمللهقطاوثيايمللقةف وللميهلل

 ههللا ميملل  لعيمللاشتدتملل  نلأمكقهلقطاهي مللقطوقحام،لهلال صلقطال ونلبشأنهللعلال: أراض ي العرش

لهقة لع يهل، لقةاي مل لهقطاهي مل لقط كن يمل لوهق م ل  ن لبا ي  ل لا  وا لألاص ل أرض العرشفحظلأن رولزل

اكعلحلا احاثلهغك بلع لقطانظيملقطفال يلقةحلل،لإذلطمل م لافكهمللله لالاحافللألنلأسلسلرذقل
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لأنل لحيث لط ل لب  م م ل فن  لال لقةنلطا ل هفض لط اهلم  لقةؤلامل لهوللامل ل، لقط كهي لرولقطا  ك قطانظيم

 .1افيشتهملأصفل فا العلالقطتدحلل

ل لالاساف ل لإن لحي مللعنل مل لهل لقةشتدتمل لملة ميمل لغ دل ك ئمل، لعنل مل لهل لقة ميمل لا  لقطنوف بهذق

ا لقطال ونلقةاني،لل307طفستيفللعلالألا قضت لمي للبفال حتمللأنهللأ  ل اهنلسيالب تعلطااق  دلقةلهمل

قبللشخصلا لزيلها لث ملل حالطإلهق ملالاساف ل  مللها  للا صلشلل لق عفلللا لكونلقطفكشلزللحالذ

غ دلا  ا،لهينللقلعلالذطكلبكهحل ظك مللا ميمللقطفكشلحتمللطاا يملألا  لاعلألارللللت كح مللبحت د ملل

علالأسلسلثفثلرمال ق لطت لمكهلزللقطفكش،لعلالأنلبتهف للالحاللاكح مللنهلميمل،ل املميهللاكله مل كيبل

قللقطفلامللههنل فو ض،لهطملبما لقط  عمللقطفكشلإذقلاللثل ل الالاحافل،لحيثل اا لب الميلل   لألااو 

لتث دلا ل لزل لبحوطت لألاعكقش لا ا   ل  ن لهخفمل  لقطاكني لصاقال  لرذق ل  و ب لأثل   ل    ذطك

 2.ألاحيلنلإلالاشلهق لأر يمللقساغ  للالاساف ل لقط كنست لالتت لبلص مللقهحممل  نلألاعكقشلقةانلزعمل

 لألا قضت لقطم قعيمللزللقهتمقمكلهيذطكلظ كلزللأصا  لمكن للعامللكق ق لب يال  كله ملقطمث دلا

 : قطم قعملللعلع نلر ل

 هي اف  لأحاثلقطوسلم لهألا  مم،لإ ال لل أس للللاو لل حولقط وقلقهخل  يمل: لعلفلقةف ك  ل. 

 لقة    نل لتهل لقط فح نل: لعلف لا  ل اق لصغ دم لهمئمل لهقط اكقل، لصغل لقط فح ن ل تم هرولبا ياي

 (ز قعمللأسك مل)  للالاستهفكلألاغنيلللإ ال للاو 

 3: هعلالذطكلألاسلسلكلنلرنلكل ظلا نلز قعي نلر ل

 اوالعلالقهت القطفتلللأتثدلا لآلالل،لهلإ ال لل ئي لاال  ملل إ الالقة اف كل: نظام زراعي تقليدي 

 .قط كنست 

 لأهمكلا لقطاعلفلألاهل ل:نظام زراعي حديث لهاكهههه ل، ل لآلال لهقطوسلم لقهحا ثمل .  املقطف  لميل

 .يف  ل للامق عونلصن وقلزللطهامللقطفهيا

  4:إنلرذهلالاخافمل لزللالاساغفللقطفال يلأس ك لع لطكقلا ا  مللط ا و  لقطم قعلل  ك  للزللآلا ي

                                                           
لل 1 لقهتيفلل، لهق لقهخ اه يمل،للالخاص إلى خوصصة امللك العاممن تأميم امللك : أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتهاعتمل ،

 .44: ،لص4112قهتمقمك،ل
 .47: عتمللقهتيفلل،لاك علسل ا،لصل 2
أمك  ل-،ل ل  ي13،لقطفاهل17،لا  مللإن ل يل ،لا  المعالم ودالالت: املجتمع الريفي من الاستقاللية إلى التبعية اكع ىلاكضت ،لل 3

 .06: ،لقهتمقمك،لص0666
،ل سلطمللااااملل   لااع هل لش لهمل"دراسة حالة والية البويرة: السياسات الفالحية والاصالحات الطارئة عليها"، يممل كاولللا ل 4

قةل  ا د،لمكفلقطانظي ل لقط يلسيمللهوهق  مل،لل ملقطف والقط يلسيمللهقطففلل لقطاهطيمل،لك يمللقطف والقط يلسيمللهقطففلل لقطاهطيمل،ل

 .17: ،لص4112خام،ل لافمللقهتمقمكل  ل وس ل  ل
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رمال للل01إلالل10نل  ا م للأغ بلقهتمقمك  نلا لب لهبتلقة لحل لقطم قعيمللقط  لكل:  الاستغالل العائلي .0

لقةاأ يل لقطكيع لا  لهي ا يا لا ؤهطيتهل، لك  له اح   لي اغ  ل لقطفلم مل، لهرول مي  لقةم عمل، لالطك هكلن

 .انهل،ت لل اح  لقهخ لمكلقةتدبهمللع يهل،لهلال لتألإلال العلا مللخل  يمللأ  دملزللحلطمللقة ميل لقطوقسفملل

 تونل و وهلطكم نلا  ل   تونلا لحل لهقسفمل،لها ل   تونلا لحل لصغ دملأهلل:نظام املزارعة .4

ل اومل لهقطثلني ل أ  ل لألاهل لقساغفللألا  لحيثلي لرم لزل لميشتدكلقطعكملن لوطفق، لعلا الل   تون

ع  ل،له اوالنل اا يملهسلم لو الالا لز فل،لافاق ل لةنلص مل،لت لل ا ملو الالقطنهلئيل لةنلص ملل

 .أ تل،ل ك لط  لطكله ك لطكلحبللوملقطف  ،لهالل ااال ااقلهإ  للعينل

لقطف  يملل: نظام الخماسة .7 لزل لمفليشل ك لقطف  ، لطاوم لرولالطك ل   لطأل  ، لالطتل لطي  قهخ لس

ل  لهيل لو الا لا  لحكمل لذطك لاال   له أخذ لماط، لقطفتلل ل   اه لهإ  ل لو الا ل وسلم  و ال يمل

لخ لسل لسم  لهط ذق لبفالل.قهخ  ، لقطتدق ع لزل لأخذ لطمنل لقهتمقمك مل لقطم قعمل لزل لهقسفل لقطنظلا لرذق هكلن

 .ق تشل لقطف  لقةأ و لطياحوللقهخ لسونلإلالأ كقللز قعي نل

لقط فح نلل:التويزة .2 لا  ل حيثل افلهنلا  وعمل لقهحكله، لقةوقسملخلصمل لزل لبتون ل فله يمل لظلركم هل

هعنالق تهلللهه لأحارم،ل  كصلهلتلآخكلط فحللطولتلاف نل لسا اقالالل   تو للا لهسلم لا ل ل،

هبتهعلرذهلقطعك امللطفااللا ملقط فح نلعلالبأ  دلمفح نلطذطكلقطف  ،لهرولالليف دلع لقطاتلا ل. آخكل

 .هقطاتلم لالا ا لعل

 نتشكلزللقةمق فلقطكغ دملقة له ملط   م ،ل اوال للصلحبلقةم عمل،لهي لعاهلأمكقهلل:الفردي العمل .2

 .مللخلصمللزللاوقسملقهتن لقطفلم 

لحيثلباوالل:العمل باألجرة .9 لهقسفمل، لب ا كلامق ف لقط   لقط فحيمل لقط د وقز مل لقطعهامل لعنا لسلماق كلن

 . لستئ ل لقطيالقطفلا ملل  ال  ل اايلأهلعين لهخ لس نلأهلامق ع ن

ل لسنمل لم نذ لقطاعلف، لب و   لزل لشكفلالاساف ل لقط كنست  لقطم قعل ل 0963ا لأ  لبعو كلقطاعلف

ل لل لقطفزامل لقةله مل لهقةوق ه لطاوم دلقطا و   لقط كن ي ن لقةف ك   لطكف لا  لاعلطب امق فلل02111ظ ك 

ا اوط لمكنست ،لبفالأنلكلنللقة اوط لاث للاث لقط فحلقهتمقمكيلالل   كلاوق هلغ دلب و  للقطذق يلط ال

معلطبل إنشلللاككفلاكتميلطفعا لهلقطم قعللقطافل اي،ل تملصنله الل1قحايل ل لنشلطللقط فيل،

اح يمللهأخكبلإل ي يملل   حل  احلح لبلةنحل   ي ل اهنلموقمالهةاملطو  مل،لأهللكه للك دملآلا للل

لقطو شل ،ل ل، لألا نيمل لحيلزم لب   زلأه لب  ك، لطهنلل، لالاعا له لعلا لطلحكول لقطافله يل  لة لعام هرذق

 .هآلاال لقطتكه  مللط ف  يل لقطم قعيمل،لت لللااتللكه للطاح  نلقة ا تل لقطك  يملقة اوهعل ل

                                                           
1 Djenane .A.M ; le système coopératif agricole et mutuel durant la période coloniale en Algérie. Journée nationale 

sur le système coopératif agricole en Algérie, Sétif, Algérie ; mars 2012.  
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طان يملللا ق لقطاعلف،لحيثلبملإنشلللصناهقلاؤه ل لالاعا لهلل0647ت للبملبنظيمل ظلالقطا و  لعلال

لمل ب فتل لآلا لل، لط اكه لطو  مل لصناهقلعال ي لهإنشلل لبحتلبككفلقطم قعمل، لأاوقل لطو ع قطم قعل

ل ل  نلسن   لقة اام لقط تدم لزل لطاعو كلقطاعلفلقطم قعللخلصمللا ل0649هل0649افاال لقطاكه لخلصمل ،

ا يل لمك كلمكنست لل20،لطاه غل0629 -0610 ل بلقةمننمل،لا للأهبلإلالق ب لفلالاستث ل ق لخلصمللزللقط تدمل

لللكه للكل تلزلل التهل لقةف ك  ،لزللا لللقطم قعمللهلوع ل للهقةيلهلإاللأنلقطافله يل لقط  لكل تلبااالط 

لا ل لقة اغ  ن لطمهل ل لبلبفمل لهقطن ال  لباا لهب  زلو كقهق  لكل ت لقط   لقةح يمل لقهت فيل  لكل ت ت ل

 .قةف ك  ،لزللح نلكلنلقط ئمللقط  لب ث لقة    نللل ي مل

لزلل   لوطل لعلالبأسي لريئل لاا ككمل،لكلطشككل لألار يمللطفحاي علال SIPلقلطاالع  تلمكن ل

لطفحايلقل0967 لقطم قعيمل لهقطشككل  ،SAPلل ل0677علا لقطاعو كلقطك  يمل لهلعلعل  ،SAR لعلالل زل

هرذقلا لأ  لبكليمللقطاعلفلقطم قعلل،لهكل تلقطشككل لألار يمللطفحايلقلبااال   ي ل لط  فح نلل0629

كل لقطم قعيمللطفحايلقلمح تلاح لقطفلا  نلزللقطاعلعل لقةاارو م،لطم لقهتمقمك ونل متورل،لأاللقطشك 

لطكمت ل ل لةف كلقط كنست  لهمع لقطاكه لا ل لانح لزل لانهل لأتثدلحك مل لهكل ت لطفحايلق لألار يمل . قطشككل 

اعلعل لقطاعو كلقطك  يلمه لاؤس ل للعلعيمللخل فمللطكلل مللقطشككل لقطم قعيمللطفحايلقلطهيلطن هملل

ق   تلوهق ملقط كن يملل لالزههق يمللحيثلبااالك لواتل يل لط  ف ك  لزلللطذطكل1.ههللذق لطلبعل فلهني

لللاتل لهإن لهح ص لالالاكله، لهخاامل ل لطان يمل لقةشل تمل ل إاتلنهم لكلن لهقطذ   لقهتمقمك  ن، لته   ح ن

 .   لعاتهملا لخفللبفضل كقا لقطان يمللوسفلميمللمإنلذطكلا لأ  لاكله ملب كلألا قضت لمي للبفا

 اف كلقط كنست لا  لل   يعلااع هل لقطان يمللقطم قعيمللزللقهتمقمك،لمالال تدت زلقطا و  لعلالقةوق هلكلنلقة

لقة لحل لقة ايملل لبوسيع لق   لا  لط كي ل كقا ل لمو ع لط نهو ل لطم قعمل، ل مي يل لااع هل لكونهل قةلميمل

سال) إنشلللعاملساههلانهلل،لهبمل ذطكل(قهحهوبلهقطمكها) خلصمللب كلقط  لبحاالط  ف ك  لقطكيحلقط كيعل

مملقطاي ل  نش مل،لسالهقهيلقطاكبل لة ي مل،لسالهقهيلقهح  زلقهتمقمك،لسالقطغك بل لطش  ،لسال

 ..(هقهيلقط تملل لألصنلالقطش  ،لسال ن لبهالل ا   لن

لت للقراملالاساف ل ل لطا   زلالالاكلهي،لحيثلبملإنشلللشهممللا لقط مكلقهحا ا ملل،لقهت و ،لب  ي 

 .لال ل بلإهخلللز قعل ل ا املكلطهعلطللهقطاهغ،لقطش نا ،لقطاع ،لإ0923تنافل لزللااي مللعلالقة 

لقهتمقمك ونلقطذ  ل ايتلز قعلتهملبا يا ملل طم لك لب كلالا  لزق لاااككملعلالقةف ك  لاللي ا يالانهل

 .العا لهرملعلالهسلم لإ الالب يعمللهغ دلااعو م

                                                           
 Société Indigène de Prévoyance 
 Société Agricole de Prévoyance 
 le secteur d’amélioration rurale 

 .13:  كاولللا يممل،لاك علسل ا،لصل 1
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 2666 -2691في الفترة  الزراعيالتمويل : املطلب الثاني

 ا ملرذهلقةكح مللإلالثفثلمتدق ،لألاهلالههللقط  لب تلالاساافللاهلشكم،لهقةكح مللقطثل يمللهقط  ل

  0666إلالغل مللسنمللل0696،لأاللقةكح مللقطثلطثمللمه لا 0661إلالغل مللل0690ب االا ل

  2691-2691التمويل الزراعي خالل الفترة : الفرع ألاول 

رذهلقط تدملاكح ا نلا لسيلسل لالاصفحلقطم قعللزللقهتمقمك،لألاهلللاكح مللقطت ي دلقطذق يللبتم

 .0691إلالل0634هقطثل يمللاكح مللقطثو ملقطم قعيمللهقط  لقااا لا ل

 تمويل القطاع املسير ذاتيا :  أوال

قةف كهنلعلالنشأللعلفلقطت ي دلقطذق يلبفالالاساافللاهلشكملهذطكلع لإثكلقط كقنلقطذيلبكتلل

لألاافك لطت ي دلرذه لريئمل لإنشلل لا  لال ا لمتلن لهقةكلنع لقةمق ف لقطت ي دل ،ا اوب هروليفا دلشمفلا 

لإ ا وطو يمل لا كه لماط لهطي  لقطم قعيمل لطأل قضت  لقهت لعل لقطم ي ملل، لقطنله م لقطوسلم  لا  ليفا لكلن إذ

لبو   لإطيللألاحاقثلقط   لكل تلساؤهي لقطذي لقةأزق لا  لقطهفه ل إخكقا لقهتيشلقط كيل"طتلميهل " انظ مل

هقط  لللاتل تن يذلسيلسمللألا  لقةحكهلمللح صلالل نا علقهتمقمك ونلبفالالاساافللا للل0694صلم ملل

 .ه وهلأيلإ  لزل

،لهكل تلألا  يمللألاهلالط ذقلقةكسوالا ا املا لل0697ال سلل44قطاعلفلإلالقطو وهل  كسوالرذقل لللله 

لأراقفلل،خفلللكق ق لاؤب كلطكق    لثفثمل ملقطف  لعلا
ّ
له ت لقطم قعل لت دبلط اعلف لأر يمل حيثلأععى

 1قةحلمظمللعلالبكقثلألا  لقهتمقمك مل, قسا اقالألاسلطيبلقهحا ثمللل،وصفحلقطم قعلل:"  مي يملل

ماال،عكفلب و  لقطاعلفلقط فيللزللقهتمقمكلعاملاكقح لق بهعتل احوال لزللريلك لهاكله لقطا و  لهلال

بههملب و هه لقطاعههلفلقط فيههللبفههالالاسههاافللعهه لطك ههالقطشههكتمللقطم قعيههمللطفحايههلقلهقط هه لكل ههتلا  تهههللبمه ههال

 2.ي اهلعينللل% 2.2هرذقلب فكلملمامللا لب... قةهياق ل،ألاس املل،آلاال لل،قطاعلعل لقط فحيملل لطهذه ل

 وقنلقطهوطن لطإلصهفحلقطم قعهلللكه هلل لإل لممللإلالرهذهلقطشهكتمللكهلنلقطهنهكلقةكتهميل تهعلبحهتلبكهكفلقطها

ذطهكلألنلقطاعهلفلل،هيكو ملخلصهمللقطاعهلفلالاشهتدقكيل،ا لق  لقسا اقا للزللب و  لالاساغفللهالاستث ل ل

                                                           
،ل" 2691 -2691 محاولة تحليل الهيكل التنظيمي وتطور إلانتاج الفالحي وأثرهما على الحالة الغذائية بالجزائر"  ح لنيلاوستصل،  1

 . 71،صلل0661, والالالاكله مل، لافمللقهتمقمك سلطملللاااامللطني لش لهملقةل  ا دلزللقطف 
، سلطمللاااامللطني لش لهملقةل  ا دلزللقطف والالالاكله ملل،لل لافمللقهتمقمكل" واقع التنمية الفالحية في والية البليدة" عللل، خلط ي  2

 .099:،ص0661،
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قهخههلصلطههمل مهه ل حظههىلإالل هههفضللههكه لالاسهههاغفللألنل ههف للزههلل  هها القطهها ونلقة ههاحامللطا ههلل فههه ل

 . 1ط ت  ي لا لل حكالقط فح نلقطكغل لا لقطاكه قةؤس ل لقةلطيمللبتعلشكهطلل عت ز مللأحيل لل

 هها لعنهههللقنفتلسههل لسهه هيمللتث ههدملل0699ب و هه لقط فحههمللزههللقط تههدملقط هه لقااهها لاهه لالاسههاافللإلههالغل ههملللطمهه 

 .ألنلقطافه دلع لالاحايل ل لقط فحيمللكلنل  دهلكقطيلل

, مقمهههكيلط اهههك لقطم قعهههللقطافهههلهنيلأهكههه لب و ههه لقطاعهههلفلقط فيهههللإلهههالقطكهههناهقلقهتل0699ق اهههاقللاههه لعهههلالهل

 :هق حكك لا  مللقطشكتمللقطم قعيمللزللب و  لقطاعلفلقهخلصلهذطكلطفاملأسهلبلأر  لل

 كبل  هسلألااوقللقط  لكل تلاوهعمللزللقطكهناهقلقهتمقمهكيلط اهك لقط فيهلل حهولقهخهل الا هلل  همل  

 .عنلل اصلزللقط يوطملل

 هتههكملوطههل ق لمملزههللقطاانيههل لقة ههاف  مللط ا و هه لبفههالعههاالت ههللملوطههل ق لقةفينههمللقطهلليههمللزههللقطههاح

 .قةؤر مللإلالمكن ل

 حلطمللعاالقطاأتالقط يلست لقط  لخي تلبفالالاساافلل. 

ئلا  ههههمللب و ههه لقطاعههههلفلقط فيههههلل2 99/37  ههه ملقطهنههههكلقطهههوطن لئقطههههذيلأنشهههت ل  و ههههبلألااهههكلل0699هزهههللسههههنملل

وقنلقطهههوطن لطإلصهههفحلقطم قعهههلل و هههعلظهههكفلاههههللللهذطهههكل ااههها مل  هههبيال لط اعهههلفلقط فيهههللعههه لطك ههههالقطههها 

حيهثلكل هتلقةهمق فلقة ه دلل،وقسهعمللقطشهككل لقط فحيهمللطفحايهلقبحتلبككفلرهذقلألاخ هدلهقطهذيلي ها االل 

ذقبيههههللباههههوال ااهههها ملا عههههطلقطم قعههههمللقطههههذيلبنههههويلقطايههههلال ههههلله اتهههه  لاف واههههل لعهههه لقة ههههلحمللقة ككههههملل

 للط ا م لا لبحا الحتملوستهفكل لقطتكه  مللهحتملقطنشلقلطفساغفلله وعيمللقةحلصي لقةكقهلإ ال 

ه امله قسمللرذقلقة عهطلاه لطهكفلهتنهمللقطاهك لعلهالا هاوبلقطها وقنلطاحهاهللي همللحل يهل لل،زللقةم عمل

هقطشههههت لقةههههوقللل وضههههحلع  يههههملل, قةم عهههمللثههههملبنشههههت لا عههههطلقطا و هههه له فك ههههللعلههههالقهت ههههمللقةت  ههههملل لطا و هههه ل

 قطا و  لهاكقح  لل

 

 

 

 

 

                                                           
 .47:،اك علسل ال،لصلاوستصل ح لني  1
 .099اك علسل ال،صل"  في والية البليدةواقع التنمية الفالحية " ،عللخلط يل  2
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 تمويل املستثمرات املسيرة ذاتيا في ظل الديوان الوطني لإلصالح الفالحي:  (2-4)شكل

 

Edition, 1978) –, Economie Du Développement De L’Algérie(1962 Mohamed El Hocine Ben Issad °2 ,:قةكا 

OPU Alger , 1981 ,  P. 202 .   

يفهك لل ؤخذلعلالرهذهلقطعك اهمللزهللقطا و ه لأنههلل  هاغكقلاهاملزانيهمللطو  همللهرهذقل ق هعلطافهاهلقط يئهل لقط ه 

ع يهههللط ههبلقطا و هه لإلههالغل ههمللبحكههي للا ههلل ت ههببلزههللبههأخكلهصههوللقطاههك لهإاههاقهلقةههمق فل لةههلللزههللقطولههتل

رهههذقل لإل هههلممللإلهههالقةشهههلك لقط ههه لعكم هههللقطهنهههكلقةكتهههميل لعاههههل هلكهههلنل اهههوال ا و ههه لكههه لقطاعلعهههل ل.قةنلسهههبل

 .الالاكله ملل

 ويل الزراعي في الثورة الزراعيةالتم: ثانيا

أ ك ههههههتلبح ههههههينل لزههههههللإ ههههههكقلق لقطا و هههههه لعهههههه لطك ههههههالالاكتم ههههههمللقطا قسههههههمللل0634ق اههههههاقللاهههههه لسههههههنملل

هاههنحلقطاههكه لقط هه ل ههاملبحا ههارللاهه لطههكفلهزق مل هقطاوزيههعلعلههالا ههاوبلقطوال ههمللبهههافلوسههكقفلزههلله قسههمل

كتم هههملله تهههونلذطهههكلح هههبلقطوال هههملله هههوفلقطا   هههزلهيهههذطكلباهههوالقطلتنهههمللقة, قط فحهههمللهتال هههمللقطاهطهههمللط ا عهههيطل

ط اهههك ل اوزيهههعلقطاهههكه لعلهههالهتهههلنلقطاهههك لقطوالميهههملللهبا ثههه لقة هههلالألاسلسهههيمللطلتهههلنلقطاهههك لقطوالميهههمللزهههلل

هتههذطكلإشههفل لقطوحههاق لقطم قعيههمللهاا ك ههملل, ه قسههمللط هههل لقطوحههاق لو ال يههمللهباهها كلقةه ههغلقطتههكه يلط ههلل

تنمللقةكت, قط فحمللقطوالميملل لطاك ل
ّ
 1.م ملهبفارللبحو  لا  ل لقطاك لطل

                                                           
1 Sliman badrani ,L’agriculture Algérienne depuis 1966 , opu ,Alger ,1981 p 219 . 
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هكلنلب و  لقطاعلفلقطم قعللقة ه دلذقبيهللاته و للاه للهه لقطهنهكلقطهوطن لقهتمقمهكيلزهللشهت للهكه للكه دمل

ه غهمل, ألا  لاو  مللة  ه لقة هتث كق لبغهضلقطنظهكلعه له هفيتهللقةلطيهمللهقط ه لكل هتل فهكفلعتهمقلا ها كقل

ل%2لنل  ث لن هملل ئي ملل اقلطملبافّالإاللأ للك أر يمللقطا و  لقطذق يلزللباييملقطو فيمللقةلطيملللط  شكهف

 1 .ا لا  وفلقطا و  لزللأح  لقهحلال ل

حيثلكهلنلل،ت للأنلباييملقطاكه لكلنل  تعلةفل  دل ظك مللإهق  مللبفياقلع لقةفل  دلالالاكله ملل

قطهنكلقةكتميل  نحللكه للههنلبح ي لطألسهلبلقطاانيمللهقط يت يمللط عتملقطذيلكل تلا زق يمللقطاهطمللبام  ل

 . للا للأثكلس هللعلالقةنا  نلحيثلأصهحوقلالل هحثونلعلالقطنشلطل لذق لقةكههه ملل

لللعلههههالالاب ههههلقل نههههل02/14/0632قطكههههله لزههههللل219ق عفلههههللاهههه لرههههذهلقطو ههههفيملل ههههلللقةكسههههوال لههههملل   

 :احاهقلباخ لقطهنكلقةكتميلهمالسيلسمللاحاهملهثل امللحيثل،قطذيلحاثل  نلهزق  يلقط فحمللهقةلطيملل

 . حاهلاه غلقطاك ل نلللعلالقطا له لقةهلشكل  نلقط فحلهقطهنكلقطوطن لقهتمقمكيل .0

قهتمقمهههكيلها ثلههههللبحا هههالافهههل  دلقطاتهههلطي لقط فحيهههمللعههه لطك هههالقطا ههههله لقةهلشهههكل ههه نلقطهنهههكلقطهههوطن ل .4

 .قطوحاق لو ال يمللقطذ  ل  منهملقسا اقالك لقطوثلمالطاعملط هلتهمل

 زللحلطمللقطنالم لقط  هيمللطهفضلقطوحاق لو ال يمللباف القطاهطملل لطامعلهقطافو ضلط هنكل .7

بملإنشلللهتنهمللعلهالا هاوبلقطهاقمكملهحه لقطتزقعهل لقط ه لبنشهأل ه نلقطهنهكلهقطوحهاق لو ال يهملل تدأسه لل .2

 . مي لقطاقمكمل

) م  تهتلن هههمللقط لمهاملعلههالا ا ه لأ ههوقفلقطاههكه لل،ت هللبههملإعهلهملقطنظههكلزهللافههاال لقط لمههامل

طمهههه لذطههههكلطههههمل اههههضلعلههههالاشههههمف لالاما ههههلنلقط فيههههللخههههفللرههههذهل(. قةاوسههههعمللهقطاكهههه دملألا هههه لل،قطعو  ههههملل

 .قط تدملألنلقطوحاق لو ال يملل ايتل فلنيلا لعاالت ل مللرذهلقطاكه ل

خلصههههمللاهههه لقطنلحيههههمللل،اهههه لقطاعههههلفلقط فيههههللإاللأنلقطفنل ههههملل ههههلل %91غههههملأنلقطاعههههلفلقهخههههلصلكههههلنل حاهههه ل  له 

 .كل تل في مللاال نل لطاعلفلقط فيللقطف وايل, قةلطيمل

مههإنلقطاعههلفلقهخههلصلطههمل, م هيلقطولههتلقطههذيلعكمههتلميههللهه ملقطا و هه لبحههوال لرلاهمللهبح هه نلزههللقهخههاال ل

 .ك يللي ا الإالل للتدقحل لر شالل

ههع ههههتلرههههذهلقطفههههوهمل اههههاخ لهزق ملقةلطيههههملل أاكرههههلل, بههههملإعههههلهملالالتههههدق لط اعههههلفلقهخههههلصلل0639بفههههالسههههنملل

طوكهههلال لقطهنهههكلقطهههوطن لقهتمقمهههكيل هههاا لقطاعهههلفلقهخهههلصلزهههلل كقا  هههللهإععهههللل  ههه يف لهبو يههههل لط  فحههه نل

 .فلق اهصلإلال   لقةآللطم لقطاعو لو  للللط اكه لقةكخكمللط ذقلقطاعل, طفسا لهملا لقطاكه ل

                                                           
 البطالة تمويل الفالحة بوالية بسكرة في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية وانعكاساته على"ح ينمللحوحول،  1

 .29:،ص, 4117-4114ش لهملقةل ي ا دلزلللقطف والالالاكله ملل، لافمللب مكمل،،اذتكملاااامللطني ل"
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بفالأنلمش تلقطثو ملقطم قعيمللزللبحا ثلقطم قعمللقهتمقمك مللهبمثي  للهبوسيعللا ق لقطم قعمللزللل      

ا لبهههمللقةاع هههل لقطغذقميههمللة ا ههعلباغ ههدلميههللريت ههمللالاسههتهفك،لحههاه لقط هه عل لسيلسههتهللقط فحيههمللهاههعل

ط فيهههللتف  يهههمللهحههه لقةشهههلك لقط ههه ل ا ههههطلميههههللقطاعهههلفل اق هههمللقطث ل ينهههل لشهههكفلزهههللإعهههلهملريت هههمللقطاعهههلفلق

 .قط فيلل

 2661 -2692تمويل القطاع الفالحي خالل الفترة  : الفرع الثاني

اههل سلل02قطكههله لزههللل02   ههتلإعههلهملقط يت ههمللقطم قعيههملل نههلللعلههالصههاه لانشههو ل ملسههت ل لههمللللللل

 1.قة لرا  لقةاف ال لطت ي دلقطذق يله فله يل للاالللل0690

 تنظهههيملألا قضهههت لقطالبفهههمللط اعهههلفلالاشهههتدقكيلل0694للاهههتلقطاهطهههمللسهههنمللاههه ل اهههلم لع  يهههمللإعهههلهملقط يت هههمللأنلل

هذطههكلبهههافلإنشههلللهحههاق لمفحيههمللي هه  لقسههتث ل رلله  ههي درللهاهه لثههملقطههاحمملزههللاوق هرههللقةلطيههمللهبنظههيمل

ظ ك لع لقطاعلفلل7172انهل( DAS)دقتيمللام عمللمفحيمللقشتل7769عنلصكرللو ال يمللهلالبملخ الحوقللل

بهههههههملإنشهههههههلللا ا ههههههه لقطهههههههاهقه  ل،لت هههههههللكل هههههههتلبلبفهههههههمللطافله يهههههههل لقطثهههههههو ملقطم قعيهههههههمللل792قة ههههههه دلذق هههههههيلهحهههههههوقللل

باهههوزفلعلهههالقة هههاوبلقطهههوالئيل حيهههثل,هقطافله يهههل لقط فحيهههمللقط ههه ليشهههكفلع يههههللا ناسهههونلهمنيهههونلز قعيهههونل

هلههههالبههههمل, ام عههههمللقشههههتدقتيملل21إلههههالل71 للعههههلفلميهههههللاهههه لأصهههههحتلب ثهههه للعلعههههل لبن يههههمللمفحيههههملل تشههههت لكهههه

 :بحا الهظلم لك لاؤس مللعلالحابلب له للطلخ طله شل كلقة لالههللباتونلا ل

 قطا وقنلقطوطن لط ا و  لهقهخاال لقط فحيملل. 

 قطاهقه  لقهت و مللطتد يمللقطاهق  لقط  لأنشئتلزللقطشكقلهقطغكبلهقطوسطل. 

 قط فيللقطا وقنلقطوطن لط فالهل. 

 طمههه لقة  ههوهلهقطفنل هههملل, إ ههلممللإلههالعهههامل فله يههل لاا ككهههمللزههللبكييهههمللألا اههل لهلقةشههلب لهبكييهههمللقطنحهه لل

 ملطوقلعلأظ كلتث دقلا لقطنالمص قط  لأهطتهللقطاهطمللط ذقلوصفحلطمل ت  ل ن لحلته دل

ملريت هههههمللقطاعهههههلفلقط فيهههههللقةاتههههه  لإعهههههلهل 06-93صههههها  لقطاهطهههههمللقطاهههههل ونلأ 0693هي ههههه  دلل19زهههههلل   

هبوزيهعلا ا تلتههللعلهالع هلللقطاعهلفلقط فيهللزهلل( DAS)هقطذيلبمل  و هللح لقةمق فلالاشهتدقتيمللل،قطف وايل

هقسههها لهق ل  لعيهههملله  هههمصل لة هههتث كق لل،مكه هههملل  هههمصل لة هههتث كق لقط فحيهههمللقط كه هههملللقسههها لهق شهههت ل

 ك لعهاهلأعتهلللقة هتث كق لإلهالقهحهال علالأنلال،2 ثدلهقط  لبتملثفثلأشخلصلأهلأت.قط فحيمللقهت لعيملل

عتهللل ته لحك هملل ه نلبفته ملقطذيليفكل لميللقط  دلقهح  لط   تث كق لقط فحيهملله تهونلقخايهل لرهؤالللألا 

هلههههاللإههههتصلإصههههاق لرههههذقلقطاههههل ونلعلههههالقطا ي ههههزل هههه نلقطاعههههلفلل،اههههعلقحا ههههل لقطاهطههههملل   ميههههمللألا  ل،قطهههههفضل

                                                           
لقهتمقمكلل"إشكالية التشغيل في الزراعة" ،قطعلركلزه تدل  1 ل، لافمل ل لالالاكله مل لقطف وا لقةل  ا دلزل لطني لش لهم لاااامل لاذتكم ،

 .39.،ص0661،
2 Hocine ben Issad , Algérie Restriction et reformes économique ( 1979-1993) , Alger p :36. 
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حيههثلأصهههحلقطته ل افلاهه ل ههن  لقهحههوقممل،قهخهلصلهقطاعههلفلقطفههلالزهللقط فحههمللقهتمقمك ههمللاهه لحيهثلقطافلاهه ل

 .أالالريئل لقطا و  لهقطا و  لةللباع هللع  يمللو الال

آللإطيهههههللقطاعههههلفلقط فيههههللبههههملقسههههاحاقثلانلتيههههملل ا ههههاملزههههللقطا و هههه للقط هههه يئمللق عفلههههللاهههه لقطو ههههفيمللقط ههههل

ههههههللل،اعهيههههالبفههههالأنلبههههملقطهههههاللزههههللبن يههههذلإ ههههكقلق لإعههههلهملريت ههههمللقطاعههههلفلقط فيههههللقط فيههههللهخ ههههتلح ههههزلقط

اههل سلل07قةهؤ  لزهللل019-94قطا و ه ل وقسهعملل نهكلقط فحهمللهقطان يههمللقطك  يهمللقطهذيلأنشهت ل  و ههبلقةكسهوال

   :هبا ث لا لاللزللقطان يمللقطك  يملله ذتكلانهللل،0694

 قطكههههههه مللقةهلشهههههههكمل لطاعهههههههلفلنشهههههههلطل لقطكهههههههنلعيمللذق لب و ههههههه لا ا ههههههه لنشهههههههلطل لو اهههههههلالقط فيهههههههللهقط

 .قط فيل

 ت  لب و  لنشلطل لقطكنلعمللقطاا يا مللقطك  يملل . 

 شهههههكفلع يههههههللمهههههكهفلهل, بههههاملع  يهههههمللقطا و ههههه ل وقسهههههعمللقطوكهههههلال لقطالبفهههههمللط هنهههههكلهقةنتشهههههكملع هههههدلقطهههههوط ل 

 .قة او ل له امللكق لقطا و  لعلالا ا  لرذهل,  شكفلع يهللقةا ك ل لقهت و ملل

 و هههللقطهنهههكلسيلسهههمللو اهههلالقط فيهههللعههه لطك هههالافهههاال لقط لمهههاملقط ههه ل ع  ههههللحيهههثلبتهههونلان  تهههملل 

 . لطن همللط كهفلو الالقةكقهل شتيف لل

رههذقل لإل ههلممللإلههالالارا ههلال احا ههالأشههتلللقطاههكه لألاتثههدلمفلطيههمللهذطههكل  فكمههمللأح هه لشههكهقل

زههههللقطاههههكق ق ل  ههههللميهههههللبحهههها ثلبانيههههل لقطاههههك لهخ ههههالبنلسههههاللإ اههههلالقة ههههتث كق لقط فحيههههمللهخ ههههالالاكتم ههههمل

هكهلنلرنهلكله  ه نلط ا و ه لقطم قعهللر هللب و ه لقطاعهلفلل.هقنستلال  نلنشلطل لقطاعهلفلقط فيهللهقطا و ه ل

 .قطفلالهب و  لقطاعلفلقهخلص

 تمويل القطاع العام  : أوال

 ويل عن طريق القروض قصيرة ألاجل التم  .2

إنلع  يهههمللإعهههلهملريت هههمللقةهههمق فلقة ههه دملذقبيهههلله فله يهههل لقطثهههو ملقطم قعيهههمللهبحو   هههللإلهههالاهههمق فلمفحيهههمللل

سهه حل ههاحمملأمتهه لزهللقطت ههي دلهه ههعلع  يههمللب و هه لط وحههاق لو ال يههملل،قشهتدقتيمللذق لحتههملألهه لن ههبيلل

 :همالإ كقلق لاب عمللهقخاكل لط ولتلزلله قسمللقة  ل لا لخفللال للل

 ( .أتاويكلل10) خعمللطإل الالبااا للقطوحاق لو ال يمللط هنكلزلل اق مللقط نمللقط فحيملله عل .أ 

ثملمهاحل،باييملقطهنكلهخعمللو الالهمالافل  دلمنيمللطإل الالبحاهرللهزق ملقط فحمللهقطثو ملقطم قعيملل  .ب 

هالل اه لقطهنكلانحلأاهوقللإ هلميملل،ح لبل ل يلهح لبلقطوحاملو ال يملل لةه غلقةاا لا لطكفلقطهنكل

إاللإذقلغ هههد لقطوحهههاملو ال يهههمللخعهههمللو اهههلال،زهههللخعهههمللقطا و ههه لقةكهههلهقلع يههههللزهههلل اق هههمللقط هههنمللقط فحيهههملل

خههفللقط ههنمللهلههااتهللاهه ل ا ههالط هنههكلقطههذيل اههوال ههاه هل إعههلهملبايي  ههللهقةوقماههمللعلههالألااههوقللو ههلميملل

 .هقلللقطوال مللهقةا كلقطوالئيلط  فحمللهك لذطكل تونلبفالإخعل  ل،قةع ويملل
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 .اكقلهمللقطهنكلهح  لقسا اقالقطاكه لزللألاغكق لقط  لانحتلط لل   .ج 

حظيلقطاعلفلقط فيلل   هل املقطاهطهمللمي هلل  هصلافهاال لقط لمهاملط اهكه للكه دملألا ه لهقط ه ل

       حيههههثلبههههملاههههنحل،ه تي ههههمللطههههذطكللههههت لإ  ههههللللقطاههههكه للكهههه دملألا هههه لقة نوحههههمللق ب لعههههللل،%4خ تههههتلإلههههال

ا يهههونله نهههل ل مقمهههكيلخهههفللل034اال ههه ل( 0692-0692 ) ا يهههونله نهههل ل مقمهههكيلخهههفللقةوسهههمل942اهههلللي اهههلل

  .ا للقنفم لعلالز لهملن همللقةمق فلقطفلامللها لثملن همللألا يلحلقةحااملل( 0697-0694) قةوسمل

 التمويل املتوسط و طويل ألاجل . 1

أهخ تلإ كقلق ل ا املزللا لللاهنحلقطاهكه لقةاوسهعمللهطو  همللألا ه للل0694ق ااقللا لسنملل 

حيهثلأصهههحتلقطوحهاق لو ال يههمللباهوال إعههاقهلا ععلتهههللالاسهتث ل  ملله  هه ي  للطهوزق ملقط فحههمللطا قسههتهلل

الالاكهله مللقطفلاهمللقةشهل يعلقط ه لبا هالهقهخعهملللهإلهكق  هط  وقمامللع يهللثهملباهاالطهوزق ملقطا عهيطلطا قسهتهلل

بفههارلل ههامله قسههمللقةشههل يعلقةاهوطههمللاهه لطههكفلقطلتنههمللقةكتم ههمللط اههك لهقط هه ل هها كرلل نههكلقط فحههمللهقطان يههملل

هبفالقةوقمامللعلالشهممللقةشل يعلالاستث ل  ملل حولللكق لرذهلقطلتنمللإلالقطلتهلنلقطوالميهمللط اهك لل،قطك  يملل

ثلباههوالرههذهلقطلتههلنل اوزيههعلقطاههك لعلههالقطوحههاق لو ال يههمللحيهه, اكمولههلل لطاو يهههل لهقطاوصههيل لقطف  يههملل

. لطوال ملل

  

هلههههالعكمههههتلقطاههههكه لقةاوسهههههعمللهطو  ههههمللألا هههه لق ب لعهههههللالحوظههههللخههههفللرههههذهلقط تهههههدملهرههههذقل ق ههههعلطاب هههههيطل

 . %7.2هق   ل لأسفل لقط لماملعلالرذقلقطنوفلا ل  مللأخكبلهقطذيللا لبلل،إ كقلق لقطا و  لا ل  ملل

  القطاع الخاص تمويل  : ثانيا

  ههنحلب و هه لقةههابلقطاكهه دلط  فحهه نلقهخههوقصلقسههتنلهقلإلههالهثياههمللا ل سههملل: التمويــل فــي املــدي القصــير   .2

ب نحلا لطكفلقبحلهلقط فحه نلهقطه ا همللهبهفهللطهذطكلي ه حلقطهنهكل ااها ملط هبلط اهك ل, ألاع لللقط فحيملل

هبفهاله قسهمللقطع هبل  مه لط هنهكلأنل  هنحلأهل هكمضلاهنحلقطاهك لل،يللقةاتد لاوق ههلقةلطيمللتكر ل تعلم

هزهههللحلطهههمللقطاههههوللمهههإنلقة ههها يال حكههه لعلهههالألااهههوقللقة نوحهههمللبهفهههللالحايل لبهههللهبهاهههىلإ هههكقلق لقطت ههها ال

 .هبحا السفكلقط لماملب تعلطن  لشكهقلقطاعلفلقطفلال

إنلبحت دلقة  ل لطن همللط اعلفلقهخلصل املهمال   لو هكقلق لل:التمويل املتوسط وطويل ألاجل   .1

قهخلصملل لطاعلفلالاشتدقكيلطم له علقة  ل أ يلبفالوشفل ل لطاك لهذطكلبهافلبوحيالقطاعهلفلقط فيهلل

   إاللأنلرهههذهلو هههكقلق لههههللتهههذطكل ف ههه لعلهههالب و هههتلقط كصهههمللعلهههالقةهههمق ع نلطفسههها لهمل، زهههللقةمق هههللقة ا  هههمل

اه لقطاهكه لزهللألاهلهل لقةنلسههمللةهلشهكملنشهلط ملو اهلؤللا هلل هؤهيلإلهالبهأخ دلإ  هلزلقسهتث ل قتهملهب  يههال

 . أاوقط ملهقطذيل ؤثكلس هللعلالو الالقط فيلل

أالل لطن همللالاستث ل ق لغ دلقة ععمللملإل كقلق لب ا  لحيثل  بلعلالقط فحلأنل ثبتلبوق ال

   هههلل لطههها وقنلقطهههوطن لط فاهههلهلقط فيهههللهقسهههافاقهلرهههذقلألاخ هههدلطهيفهههللط  هههفحلهذطهههكلالاسهههتث ل ق لقةع هههوبلب و  

ت لل اف البفاال يعلالاسهتث ل ق لقط ه ليشهتد هلل،لهبفهالقةوقماهملل،ع لطك الملبو ملبه نل وفلهسفكلالاستث ل ل

 .فكلا لقط ل%21ا لث  لقطشكقللهعلالقط فحلأنلي لرملبلل% 91علالالاستث ل لمإنلقطهنكل  ّولل
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طاالسلعا لرهذهلو هكقلق لعلهالز هلهملقطاهكه لقط فحيهمللقة نوحهمللط  فحه نلت هللأه لإلهالبوسهيعلقطنشهلقل

طمنهههههللسهههههبتلعلماههههللزههههللتث ههههدلاهههه لألاحيههههلنل ه شههههتيعلقط فحهههه نلعلههههالالاهخههههل لهعلههههالقطا و هههه لقطههههذق ي،ل،قط فيههههلل

 .قط فح نلقطذ  ليعتمهنل مميللأهلك يللع لقةشل تمللزللقطث  ل

ا ههههها يالخهههههفللل6411هع واهههههللماهههههالق ب هههههعلعهههههاهلقة ههههها يا  لقهخهههههوقصلاههههه لع  يهههههمللقطاهههههك لاههههه ل

هذطهههكل ق ههههعلط  يلسهههمللقطفلاهههمللط اهطههههملل،( 0692-92) ا ههها يالخههههفللقةوسهههمل 79791إلهههال( 0697-94)قةوسهههمل

 .هإعلهملالاعاهل لط ذقلقطاعلفل

 2666-2661خالل الفترة التمويل الزراعي  : الفرع الثالث

أالالقسا كق ل كوهلو الالقط فيللهصفويل ل  ي دلقة تث كق لقة  دملذقبيللهقطعتهملقةهما لط هذهل 

عاهقلا لوصفحل ل،لهرمهذقلبهمله هعلقطا هل بلألاهلهالطاحك هكلألاسهوققلألاخ دمل،لبملإحاقثلهبشت لبا  جلل

إلهالا هتث كق لمفحيهمللمكه همل،ل ين هلللقط  لب تهللمي للبفالإعلهملريت مللقةمق فلقط فحيمللالاشتدقتيمللقط  لحوطهت

زهلل  هه لقط تههدم،لهبههملإ  ههلفل ههمللاهه لألا قضههت ل( 06-93لههل ونل) بهملإهخههلللحههالالا ا ههلفلقطههاقمملعلههالألا قضههت ل

إلههالهقطههذيل هههافلل0661قةؤا ههمللزههللإطههل لقطثههو ملقطم قعيههمللإلههالالطميهههللعلههالإثههكللههل ونلقطاو يههللقطفاههل يلط ههنملل

هذطههههههكل ح ل ههههههمللألا قضههههههت لقط فحيههههههملله هههههه لنلل0693فالسهههههه هيل للههههههل ونلبفههههههثلقطنشههههههلقلقط فيههههههللهاحلهطههههههمللعهههههه

هتذقلماحلقة لللأالاللوبلقط وقلتشت لا لل،هه ف للهح لبلهعلال  امللالطم ل،الاساافللقطشلا لط لل

إلهالأحههحلبهللل  هلفلقطشههكعللطأل قضهت لقةؤا ههملللهيههذطكلبهملب تههي لو ،أشهتللل  ههي دلهب و ه لقطاعههلفلقط فيهلل

 1.قطف  يمللب تل ك مللغ دلعلهطمللعلالا  وفلقطتدقبللقطوطن لطم . قطااقاى

طت هو مللقطو هفيملللكهالل0662سبا  دلل42قةؤ  لزللل499-62صا للل ونلل،ه تي مللط ا لهزق لقط  لحاثتل 

ه لللذطكلبفالقهت  ل لقطوطنيمللقةافهاهملحهولل. اعل املل  يعلع  يل لو  لفلقط  لأ  م لخكلللط ال ون 

ســـتاند بـــاي هبفهههالبهههاخ لقطهنهههكلقطفهههلطم لهي و هههبلقب لليهههمللل0664قط فحهههمللخلصهههمللب هههكلقط ههه لقنفاههها لسهههنملل

(stand by ( نحلقطهنكلقطفلطم للك للإلعهلهملريت همللقطاعهلفلقط فيهللا(pasa)2 قطاهأ  دللل) ثهملقلتهدقحلطهك اا نل

 طت ي دلألا قضت لقط فحيمللقطف وايملل اللطك امللالا ا لفلقطاقمملهطملباملقةكلهلمللع يه ل( أهلقطهيعل

كالقطولوفلعلهالأسههلبلشكعتلقهحتوامللخفللرذهلقط تدملزللباييملقطان يمللقط فحيمللهاكق فمللا ل رللل 

هزهههههللرهههههذقلوطهههههل ل هههههلل لقطعهههههكقلقهتا هههههاملطا و ههههه لالاسهههههاغفللهقط ههههه لبمقانهههههتلاهههههعللهههههل ونلقطناهههههال،الاخهههههافال ل

قطذيل هافلإلالبحك هكلالالاكهلهلاه لقطايهوهلذق لقطعهيفهمللقةكتم همللقط ه ل, 0666أمك  ل02هقطاك لقطكله لزلل

طا عههيطلقةكتههميلرههذقلقطاههل ونليفعههيلط هنههكلاتل اههللعكم ههللقطنشههلقلالالاكههلهيلهقةههللللهقطناههايلزههللاكح ههمللق

قهحايايهههمللههه هلقط فهههلللهقخههه لالالاكهههلهلقطهههوطن لإذل  منهههللقطهههاحمملزهههللاؤشهههكقبللقةلطيهههمللهالالاكهههله مللقط ههه ل

 . فعيللحك مللقخايل لاكله لب و  ل

                                                           
 .99حلؤللقطفلتملل،اك علسل ا،صل 1

 
2PASA : Prêts d’ajustement du secteur agricole 
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عكمههتلإ ههكقلق لقطا و هه لقط فيههللبحههوال لع ياههملله ذ  ههمللحيههثلأصهههحلط ههبلقطاههك ليفا ههالعلههال  

ل، هههه ل ل لقطت هههها الل،قط ههههيوطملل،مللهلياههههمللهشههههلا ملل لالعا ههههلهلعلههههالافههههل  دلافينههههمللاثهههه لن ههههبلقةفلاههههملله قسهههه

مههههااللأنل هههكمضلقطهنهههكلب و ههه لقطوحهههاملو ال يهههمللاههه ل  هههمللهاشهههل تاللزهههلل, بوزيهههعلقة هههلطكله غعيهههمللقة هههلطكل

 لواتلنل ت ل ل ل كهحلا  دقلعلال  ي دلقهخعكلقطنلب لع لقطا و  له غعيالللا،إمفس للا ل  مللأخكبل

سههوقللكل ههتل) طههذطكلبههملإهخههلللقطا قسههمللقةلطيههمللهالالاكههله مللط  شههل يعلليههالقطا و هه ل،حايايههمللأهلشخكههيملل

ت للقشتدقلقطهنكلباا مل  ل ل لاال  لقطاكه لقة نوحمللح صل ا م لا ل( اشل يعلقساغفللأهلقستث ل ل

هيهذطكلأصههحتلل،هنميملل هالقة هلطكلقةحا  هململطاهطمللطمل فالبت  لقطف  يل لقط،ب نبلقة لطكلقةحا  ملل

إ لممللإلهالع  يهمللق ااهلللصهل الط  شهل يعلقط فحيهمللل،ا  ل لقطاكه لبات  لهثلمالإثهل لأتثدلا لذيلله ل

ا هههللأهبلإلهههالق   هههل لحتهههملقطاهههكه لقط فحيهههملللقة نوحهههمللاههه لطهههكفل نهههكلقط فحهههمللهقطان يهههمللقطك  يهههمللاههه ل،

 غهههملأنلقطاهطهههمللشهههتفتلرهههذهل. 0660ا يهههونله نهههل ل مقمهههكيلسهههنمللل0946إلهههالل0693ا يهههونله نهههل لسهههنمللل04723

 لطن ههههمللل%011هبكههه لقطا هههو ف لقطهنميهههمللإلهههالن ههههملل،اههه للي تههههللزهههللشهههت للهههك ل نتيل%91قةشهههل يعل  هههنحل

إ هههلمملللإلهههال... قهح يهههبللهإ اهههلاط  شهههل يعلقط ههه لبكهههن  للقطاهطهههمللعلهههالأنههههللقسهههتدقبي يمللهب هههصلز قعهههمللقهحههههوبل

 . %9هل%2بعهيالأسفل لملماملب تي يمللطت لأ وقفلقطاكه لقط فحيمللبتدقهحل  نل

ل43إلههالاههلل اههل بلل0667ا يههل له نههل ل مقمههكيلسههنمللل19هلههالق ب ههعلحتههملقطاههكه لقط فحيههمللغ ههدلقة ههاهملاهه ل

 اهطهمللقطاهكه لقط فحيهمللبغهك لا للهمعل لطاهطمللط ااخ لع لطك الإعلهملل0663ا يل له نل ل مقمكيلسنملل

 1.ب ا القطففلملل  نلقط فح نلهقطهنكل

 لهههملل0662/ 13/ 03إنللهههكق لإعهههلهمل اهطهههمللقطههها ونلقط فحيهههملل هههللل  ااإهههتصلقةكسهههوالقطهههوزق يلقطكهههله لزهههللللل

حيثللك  لقطاهطمللب ا الأ  ل  ا القطا ونلقط فحيمللقةاأخكل. هقةاف ال ا و  لقطاعلفلقط فيللل002/62

سنمللاتلمللإطيهللسنا نلت   مللطا م نلأححلبهللا لبتو  لل04هذطكلةامل,  ارلل  للميهللموقمالقطاأخ دل  ا

ماملبأخ دلسهاقهرللإلهالل0662أ يلحل وق  ونلبهللحاوقلقطهنكل،لأاللقط وقمالهقطامفل لقة احامللح صلنهل ملل

 . 0663نهل مللهي   دل

ا يهونله نهل ل مقمهكيلهبهأخ دل اق همللسهاقهرللإلهالل2997لللإعهلهمل اهطهمللحهوقل0663هي ه  دلل70هبملح صلبهل  خل

 . 70/04/4110غل ملل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Djenane Abdel-Majid, Ajustement Structurel  Et Secteur Agricole, Un Les Cahiers De CREAD, N° 46, 1999. 
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 املبحث الثاني

 – 1111والريفي  فالحيال تجديداللوطني للتنمية الفالحية وبرامج املخطط ا

1124 

لهقطوسلم    لقط فحيمل لقطان يمل لا ععل  لأراقف ل  ن لقطانلسا لطفاا   تي مل

لهي نل لا ل  مل، لط ل لقط فحيمللقطفلامللا ل  مللأخكب،قةكصوهم لبن يذلقة عطلقطوطن ل قط يلسمل شكفلزل

،لهكلنلطلحتوامللا  وعمللا للقطاهقمعلقطاقخ يملل4111زللش كلسبا  دللا لسنملللPNDAط ان يمللقط فحيملل

لبف  يملل لط نهو  لقط فيل لط اعلف لقةو  مل ل لوصفحل  لا  ل   مل ل    لباتدحل ل ف تهل لقط   هقهخل  يمل

 1 :هتمقمك،لأر  للحيمللزللققطان يمللقط ف 

 عاالقطانلسال  نلأراقفلا ععل لقطان يمللقط فحيمللهقطوسلم ل .2

لقةكيحملللل .1 لالاستهفتيمل لقط  ع لإ الا لعلا لهولهلل لغ دلقةكيحمل، لو الا ل أشتلل لقط فح ن لقرا لا عاا

 .هالاستث ل لميهل

 .عاالإععلللألار يمللقطتلميمللط كنلعل لقطغذقميمل .3

ل .4 لن همل ل  ث  لقطنلب  لرذق لكلن لإذ لقهخلا، لقطاقخلل لقطنلب  لزل لقط فحمل سنمللل% 6.99 ف لا لر مل

 .0666سنمللل% 01.22،لثملعلههلالا   ل لإلال0699سنمللل% 00.02،لثملق ب علإلال0693

لزلل .5 لهقةنلخيمل لقهخكلمصلقهتغكقميمل لاكقعلم لهعاا لقهحهوب، لإ الا لع  يمل لزل قطاككمل لقطفعاف يمل

 .الاع  يمللو 

اث لقةنظ مللقطفلةيمللط ا ل م،لهقطكغهمللزللإللامللبهلهال لحكمل)شكهقلالا ت لالإلالقطاماف لقطفلةيمللللل .9

 .هإللامللقبحلهق لهبماف لقلاكله مل

ل لسنمل لانذ ل لبعهيا ل لقطاهطمل ل لشك  لقط   لقط فحيمل لقستدقبي يملقطان يمل لعكمت لع دلل4111هلا قسا كق  مل

 . وضح للمي لل للا  وعمللااتلا مللا لقط دقا ل

 PNDAاملخطط الوطني للتنمية الفالحية :  املطلب ألاول 

ل لقط فحيمل لط ان يمل لقة عطلقطوطن  لقعا له لقط فيلللPNDAبم لقطاعلف لهبأري  لطا ا ا ت   ا

لهلااع هل لقةنلم ملل لا اوبل اوقلا لإلا لقطكقل لبغيمل لطاح  نلو الالهو ال يمل لقطظكهفلقةفم مل  إ  له

 .قطاهطيمل

 

                                                           
،لاذتكملااااملل   لااع هل لش لهملقةل  ا د،لك يمللقطف وال"حالة الجزائر –والتنمية املستدامة ألامن الغذائي "لكو يل  م،لل 1

 .076: ،لص4104 -4100الالاكله مللهع والقطت ي د،ل ملقطف والالالاكله مل،ل لافملل لؤللا ال لعنل مل،ل



سياسات التمويل الزراعي في الجزائر وبرامج إلاصالح الزراعي املستحدثة: الرابع الفصل  الباب الثاني 

 

 
162 

 املخطط الوطني للتنمية الفالحية أهداف : ل و الفرع ألا 

  فحمللقهتمقمك مللقطوطن لط ان يمللقط فحيمللزللأسلسللإلالبكليمللقطاا ملقطانلم يمللط هافلقة عطل     

عهيفيمللهقةحلمظمللعلالقطفافنيلألااث لط  وق هلقطزللالالاكلهلقطفلطم لع لطك الالاساغفللهإهال  للللل

 1:ت لل  م لحككلأرملأراقمللمي لل لل. قطهيئملل  للي لرملزللبحايالبن يمللز قعيمللا ااقامل

 .بح  نلا ااقالزللا اوبلألاا لقطغذقئيلقطوطن لا لخفللبمثي لو الالقطم قعللهبنويفل .2

 .ط  وق هلقطعهيفيملالاسا اقالقهحميملهقة ااقال .1

 .إ كقزله فم ملقة زملقطن بيمللطإل الالا لأ  لقطاكا ك .3

له شتيعل .4 قهح ل لعلالقطف لطمللقطم قعيمللهز لهمللا ملقطاعلفلقطم قعللزللقطتشغي لا لخفلل فم مل

 .الاستث ل 

 .بح  نلظكهفلقةفيشمللهقطاخ لط  مق ع ن .5

 املخطط الوطني للتنمية الفالحيةمحاور : الفرع الثاني

 :  ا حو لقة عطلقطوطن لط ان يمللقط فحيمللحوللس   مللا لقطااق  دلزللا ا  لقةيله  لانهلل

) قطغذقميمللح بلقط كهفللبن يمللقةنا ل لقةفم مللط  نلطالقطعهيفيمللبهافلبمثي لهإهالالقطكنلعل  .2

 ( .قطلحوالقهح كقللهقطهيتلللل،ألاشتل لقةث كملل،قطهعلطللل،يبلقهح قهحهوبل

ل لهت لفل احو   للبميي لأل .1 لهب كلقة اهم لقهتلممل لهشهل لقةنلطالقهتلممل لزل لقساغفللألا قضت   ظ مل

هبكييمللقةوقجت لهأنشعمللأخكبلافم مللاعلقطتدت زلعلالإ الالل،ألاشتل لقةث كملهز قعمللقطمكهالطكلهحلز قعمل

 . قهحهوبلزللقةنلطالقةفكهمملل اا قتهللقطفلةيمللل

قنيلكلممللهتذطكلقةناو ل لذق لالاستهفكلقطوقسعلهقةنا ل لذق لقةمق للبعو كلو الالقطم قعللهقهحيو  .3

 .قطن بيمللهقةو  مللط اكا كل

قهح ل لعلالقطف لطمللقطم قعيمللهز لهملطللمللو الالقط فيلل م لهملحتملقطف لطمللاعل شتيعلالاستث ل ل .4

 .قط فيلل

 .بح  نلشكهقلقهحيلملهقةاقخي لقط فحيمللهالاسااكق لقط تلنيل .5

 .بح  نلقة زقنلقطا ل يلقط فيللهقطاحت دلال االالقط فحمللقهتمقمك مللزللقةحيطلقطفلطم ل .9

 .بح  نلهز لهملافالل  ولقطم قعمللقطكنلعيمللهقطكنلعمللقطم قعيملل .1

 .بح  نلا لحمللألا قضت لقط فحيمللقة اغ مللهقة ايملل .9

 .اتلمحمللقطاصحكل .6

                                                           
ل،و والانعاش الاقتصاديين بين الواقع والطموحمشاريع الجزائر الاستثمارية في القطاع الفالحي ضمن برامج النمآالللح نلهي،لل 1

ه لملل حثيمللااااملل   لأع لللقةؤب كلقطاهلللحوللباييملآثل ل كقا لالاستث ل ق لقطفلامللهقنفتلسلتهللعلالقطتشغي لهالاستث ل لهقطن ول

 .،لقهتمقمك10،ل لافمللسعي ل4107ال سلل04،ل00،ل وايل4102 – 4110الالاكلهيلخفللقط تدمل
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 .هلإعلهملالاعاهل لطألص لقطعهي للة ا  لانلطالقطهف  .21

 املخطط الوطني للتنمية الفالحية طرق ومناهج تنفيذ  :الفرع الثالث

لل لقةنشو  لزل له ه لل774ح بلال لزل لل09قةؤ   لهقطااقل4111 و  يمل لقةنلهج لا  لرنلكلا  وعمل   دلمإن

قطوطن لط تهطلهقطان يملل   دلقطكناهقل(  ف ي ل لل،لكق ق ل،ااك ق ل،اكقسيمل) بكقما لل كوصلأخكبل

ل لقهحيوق يمللل،قط فحيمل لقطصحمل لبعو كلح ل مل لالااايلزلهصناهق لطك ا لع  لألا قضت  لقساكفح هصناهق

ههلل ذطكلب ث لوطل لقطذيل املقطك وفلإطيللل،اف املل لط د لا لقطوطن لط تشت دلهقطنهلبيمللهأ تللقطاوقعالقة

 : للل طان يذل ك لا لقطان يمللقط فحيمللع دلال

 ني وإلانتاجية في مختلف فروعها دعم تطوير إلانتاج الوط: أوال

زللإطل لبا يصلقط لبو ملقطغذقميمللههعملو الالقطوطن ل املبوظي لقةمق فلقطن وذ يمللكوحاق ل     

حلهحاق لت للأنهللساكهل،هقةحلمظمللعلالقةوق هلقطو قثيملل...( شاف ل، ذه ل) امثي لقةاخف لقط فحيمللط

للط ا ل بلهنشكلقطاانيل  ل  م لأنلبتونل، لقطا تي يمللقط   لط  نا ل لذق لقةمق ل لعنل مللخلصمل لبولا ت ل

 .  اح لبكا كل

  تكييف أنظمة إلانتاج: ثانيا

لبن يذهلعلال ظلالهعملخلصلهافمملهعلالاشل تمللقط فح نل لعاهل رمل لقط د لا ليفا الزل رذق

زللكو لل ااالهع للاهلشكقلألنشعملل   حلهي ا الرذقلقطنظلالا زقبللل, قةافلا  نلالالاكله  نلألاسلسي نل

قة لعاملزللإ  لهلنشلطل لذق لااقخي لآ يمللأهلعلالقةابلقةاوسطلا لأ  ل)  اأا نلااقخي لط  فح نل

 ( غعيمللقهخ لمكلقطنل  مللقطظكميمللانهللهقةاالطيمللإل  لزل ك لا لإعلهملبحو  لألا ظ ملللقطم قعيملل

ل  تهافل لقط   لبعو كلقط كهف لط دقا  لخفمل لههحاتهل لا    ل لزل لقط فحيمل لالاعاهل لقة تث كم لبف ن ه أخذ

 . قةناوال   لل

 صالح ألاراض ي عن طريق الامتياز است : ثالثا

لقةياقنلبملإهخللل فا ف لعلال ظلالقةكلهلمللهبن يذلقةشل يعلبهاف . همعلهب دملو  لزق لزل

رذهلقطافا ف ل شككل عك امللاهلشكملقطوالملهاا قللقةكلهحلقط فحيمللهاحلمظيلقطغل ل لزللع  يمللبنشيطل

 . هاالبفمللقةشل يعل

  البرنامج الوطني للتشجير : رابعا

إلالإعلهمل شمي لغل ل لقط   نلبشكقلقطهفهلهقةحلمظمللعلالألاحوق لقةنحا ملط  اههللإ لمملل 

ل إععلللألاهطو مللط تشت دلقة يالهالالاكلهيلع دلأصنلفل لقط د لا للالبملإعلهملبو يه ل مإنلأراقفلرذق

لقةفم مللألاش لل، قطا نل،قطم اونل) تل لقةث كم لط تد مللل،...(قط  اال،قطمكز ل،قط وز ا لأ  لح ل مللاا لن مل

 .هتذقلبوم دلانلصبلشغ لل، لخفللقساغفللقةنلطالقطغل يملله  لنلااقخي لهقم مللط  فح نلا
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  استصالح ألاراض ي بالجنوب : خامسا

هيلطاللللمإنلل،بملإعلهملبو يللرذقلقط د لا لا لحيثلألاراقفلأهلا لحيثلشكهقلهطكقلبن يذهلل

أاللالاساكفحل لقطم دبلأهلل،طل ل ك لا لالااايلزق لقط فحيملقساكفحلألا قضت لحوللقطوقحل لستاملزللإ

.قط فحمللقةؤس لبيمللقط  لباع بلهسلم لاله مللهبانيل لت دبلمإنهللب اصلطفستث ل ق لقطوطنيمللهألا نبيملل

  

ل،لمظمللبن يمللقط فحمللزللقةنلطالقطصحكقه مللها ل  مللأخكبلمإنلقط دقا لقهخلصمللقةن ذملا لطكفلاح

 .هقةحلمظمللقط لايمللطاعو كلقط  وبلستاوقص ل عك امللبتلا يمللهاناا مللاعلا ا  ل كقا لقطاعلفل

 PNDARاملخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية  : املطلب الثاني 

هرهول ههافلإلهالإعهلهملبفهثلقهحيهلمل, بملإععلللبفال   يلهقضهحلط   عهطلقطهوطن لط ان يهمللقط فحيهملل

زهههههللقط تهههههللق لقطك  يهههههمللخلصهههههمللزهههههللقةنهههههلطالقةفمهطهههههمللهقة  شهههههملل،هلهههههالبهههههملبكهههههو لقة عهههههطلقطهههههوطن لط ان يهههههملل

هههههل هل هقل لعالPNDAتنههههوفلاهههه لالاااههههاقهلط   عههههطلقطههههوطن لط ان يههههمللقط فحيههههملللPNDARقط فحيههههمللهقطك  يههههملل

شههلافلهانسهههت للط احههها ل لقطكمي ههيمللهلقطتهههغوقلقطعهيفيهههمللهقطاانيهههمللهقطانظي يههمللهقةؤس هههلبيمللقط ههه لكل هههتل

سههبهللزههللإ ههفلفللوقعههالألااهه لقطغههذقئيلطهفه ههلل،هزههللبههارو لقةههوق هلقطعهيفيههمللهزههللق اعههلفلقطههافحملهقط هه مل

 .قطشلا مللط   ا علقهتمقمكيلالا ا لعي نلزللقطوسطلقطك  يلةللط  للا ل كه ملزللقطاوقز ل ل

 PNDARأهمية املخطط الوطني للتنمية الفالحية و الريفية : الفرع ألاول 

ه  ثهههه لقة عههههطلقطههههوطن لط ان يههههمللقط فحيههههمللهقطك  يههههمللأ تههههللا ههههفلل كاههههيلإلههههالبههههأا نلليههههلالبههههآز ل هههه نل 

هظهههلم لق ا لعيهههمللالاسهههاغفال لقط فحيهههمللهههههللقطوحهههاق لالالاكهههله مللقطالعا هههملل،هطمنههههللأ تهههللتيل هههل لذق ل

هييئيمللا  مل،هي نلقط  عل لقطف وايمللهقة هتث ك  لهقط هلع  نلالالاكهله  نلآلاخهك  ل،اهعلقحتهدقالخكهلمصل

قطهههنظملقطهيئيهههمللهقط تهههللق لقطك  يهههملل،هلهههالشهههكفلزهههللبعهيهههالرهههذقلقة عهههطلزهههللإطهههل ل هههكقا لاانوعهههمللبا  كههه ل

 1:أسلسللحولل

 .عويل،هقطك فلا ل سمللقطنشلقلقط فيللهقطغلبيبح  نلظكه   .2

اكقماههملل فاه ههمللقطنشههعل له شههتيف للهبكليتهههلل لعاهل رههللعههلافلطاح هه نلاههاقخي لقطفههلمف لزههللقطك هه لأهل  .1

 .هخ الااقخي ل ا امل

عههههه لقط هههههتلنلزهههههلللبح ههههه نلقهحكهههههوللعلهههههالقهخهههههاال لقطف وايهههههمللهقهحكهههههوللعلهههههالقط هههههم لهمهههههكلقطفمطهههههمل  .3

 .قةنلطالقةفمهطمل

ذق لقطاا ق لقطتفي مللع دلبحو  ل ظملو الالهبميي  للبوم دل اقم لطان يمللقلاكلهلقةنلطالقطك  يملل  .4

 .هقطتشت دلقة يالهالالاكلهيلهتهيئمللقةنلطالقهته يمللهقة كق لقط  هيمل

                                                           
ل 1 ،ل"آفاق تطوير سهل لوطاية في إطار سياسة الدعم الفالحي: استراتيجية التنمية الفالحية في والية بسكرة" نمللا اهط ن،هريل

لقطت ي د،ل لهع وا لهقطا ل  مل لالالاكله مل لقطف وا لك يمل لهب و  ، لب كصل اوه لقةل  ا د، لش لهم ل ي  لااع هل  ل    لاااامل اذتكم

 21: ص.4119 لافمللاح الخيتكلب مكم،ل
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 عتيه لا ههل لبحهها ثلقطاعهلفل تشههتيعلالاسههتث ل ق لو ال يههمللهقطامنوطو يهللزههللالاسههاغفال لقط فحيههملل  .5

مل هاملقسهام لللبأري  هللبفهال،هقط ه لالزقطهتلبحاهلاللإلهالخلصمللانهللذق لألاحتلالقطكغ دملهقةاوسعمللقط  لطه

 .ا لعاق لقطاهطمللهاكقماتهللقطاانيملل

 توجه إلى برامج التنمية الريفيةأسباب ال: الفرع الثاني

 1:قطان يمللقطك  يمللقطاقم مللمي لل للللإستدقبي يملبا ث لأسهلبلالا االللإلال

 اعهو لقط هيلقلقطهوطن لقهتمقمهكيلزهللا  وعهللئطهذطكلمهإنلق بهلقلا أطمللقطان يمللقطك  يمللق بهلطللهثيالل .2

كهه لاههلل  ههصلسههتلنلألا  ههلفلاهه لبههارو لشههكهقلقةفيشههمللالل  مهه لأنلي هها كلههنلأنل  هه ل ههلطاوقزنلقطملههلل

ط   ا ههههعلهيلطاههههلللل نظههههكلإلههههالقطان يههههمللقطك  يههههمللعلههههالأنهههههللا هههه الي هههه حلط  هههه عل لقطف وايههههملل لطايههههلال أع ههههللل

نلهز لهملقط هكصلالالاكهله ملله ه لنلقطاهوقزنلقطتهكه يل ه نلقةنهلطالقطك  يهمللبن و ملل   حل لسااكق لقط تل

هقةنهههلطالقهحتههههك ملل،ه نظهههكلإطيهههههللكوسهههي مللط ام هههه ل لهحل هههل لقهحايايههههمللط  هههتلنلقطههههذ  ليفهههل ونلاهههه لشههههفو ل

 .ع يال لطته يشلهولكللل،هقطام  ل ع وح ملإلالام الا لقطاااالهقهحاقثملل

قةت مل لطفوقمالقطعهيفيمللهيلهحيو مللقطا  وغكقميمل،لهيتنوفلته دلط  هوق هلاوق  ملله علقطوسطلقطك  يل    .1

هقطتهههدقثلقطثاهههلزللهقطعهي هههللقة هههاغ لبشهههت ل هههفي لعههه لطك هههالمهههاحلآمهههلقلأع هههللل ا هههاملبهههاا لقط يلسهههل ل

 .قطاعلعيمللهقطااخف لقطف وايمللعلالا اوبلقط تلللقطك  يل

لق لقطك  يههههمللهغيههههلبلأمههههالط شهههههلبلل ههههه نلحههههاههلااع هههههل لقطان يههههمللقة ههههااقاملل،حيههههثلإنل كههههوهلقط تههههل    .3

 .قط يلسل لقطاعلعيمللقط ل  مللهعتمرللع لقطام  ل إشتلطيمللقطان يمللقطك  يملل

ةهههههافحملبتههههه  لقطتدتيهههههبلقلإسهههههتدقبي يملقطان يهههههمللقطك  يهههههمللههههههللزهههههللقةحكههههه ملللإسهههههتدقبي يملإنل ،ع واهههههل 

باتدحلم  لل ا اقلط فلطملقطك  يلباع للأههق لباخ لهاال يل لباهواللإستدقبي يمل،ة لريملقطان يمللقط لمام

علههالبكليههمللقط تههللق لقطك  يههمللهبههاعيملالابكههللل هه نلقط ههتلنلهقط هه عل لقطف وايههمللهقطهحههثلعهه لقطاههآز ل هه نل

 .      ا ا  لقةوق هلقةالحمللون ل يمللانهللهقةله مللهقةلطيمل

 التنمية الريفية  إستراتيجيةأسس ومحاور : الفرع الثالث

بح ه نلوا لأ ه لقطك  يهلق عفلللا ل شخيصلهليالهشلا لطلحلطمللقط لماملعلالا اوبلقطوسط

قطنههههههههشلطل ل)بعهههههههو كلهبههههههههنويعلقطنشههههههههلطل لالالاكههههههههله مل،لهلقطاخ لهظهههههههكهفلافيشهههههههمللسهههههههتلنلألا  هههههههلفلقطشهههههههغ ،

ل ي يههههههمللاههههه لانظهههههو لتهيئههههههمللاتلمحهههههمللقط هههههوق قلو،إ ههههههلممللإلهههههال..(  حههههههههكميمل،لط هههههيلحيمل،قهخاال لقطم قعيهههههملل،قه

مللطاوق ههههللق  اههههلحل لذ يهههمللهبنلم ههههيمللقةنههههلطالقطك  يههه( حيو ههههمل)بن يهههمللنشههههلقلهللعللهبهههاعيملقطا لسههههكلالا ا ههههل

احههههله لعلهههالقطان يهههمللقطك  يههههملللإسههههتدقبي يملئلباهههوال2ح ل ههههمللقطهيئهههمللهباههههو ملقطتهههدقثلقطك  ههههيهللالالاكهههلهلقطهههوطن 

                                                           
 .24: هرينمللا اهط ن،لاك علسل ا،لصل 1

لقة ااىلقطوطن لحوللقطهنوكللPNDAدراسة تقييمية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية  ، لخك كل ل شيا  2 لإلا ،ااقخ مللاااامل

 .402، لافمللللةمل،لاك علسل ال،صل,قطا ل  مللهقطان يمللالالاكله مل
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اهللل ه نلأه هللاافهاهملزللألاللطيملقطك  يملل لعاهل رللقطالأسلسيمللالل  م لا لههنهللبكو لإعلهملبفثلقهحيلم

 :هبا ث لرذهلقةحله لكلآل يلل ( يئيمللهثالميمللل،اؤس لبيمللل،ق ا لعيمللل،قلاكله ملل) 

  إقامة شراكة وتكامل متعدد القطاعات ضمن ألاقاليم الريفية : أوال

لههههههل لهثياههههههملل هههههه نلهيإللاههههههمللعفل،  نلقة ههههههافا  لالسههههههتث ل للهههههها قتهمي هههههه حل ااك ههههههبلقط ههههههلعلهرههههههولاههههههلل

 .هيام  ل لأله لفلقط ف يمللط  نلطالقطك  يمللاعل غعيمللك ل فاياقتهللل،قهحل ل لهقةوق هل

 غههملأ هللأثنههللل, إلههالإشهكقكل  يههعلقةاهاخ  نلهقط ههلع  نلالا ا هلعي نل،أبفهالاهه لذطهكلئبكاهيلا ل سهمللقطشههكقتمل

ملةؤس ل لهقط هلع ونلقةفنيهونلرهملئللق لقةاك ملانهملطكمللزللو كققطف  يل لقة  وسملل تونلعاهلل ي ل

هقهت فيهههههل لهقهت لعهههههل لهقطا  فهههههل لهألاشهههههخلصلل،ونلهقةنا ههههههونلقةح يههههه نلوهق ق لقطف وايهههههمللهقة هههههؤهط

هبهههذقلقةفنههصلمههإنلقطشههكقتمللقةاكههوهملرنههللطي ههتلماههطلشههكقتملل،لزههللاشههل يف ملقهخلصههملل   يههونلاهلشههكملقةفن

زانيمللاحاههملهماللةنعهالقلاكهلهيلبانه لصهكفلط  شهكهف،لل ه لقطشهكقتملللا لأ  ل  ي دلقطن ال لزللاام

هزههههههللرههههههذقلقطكههههههاهلبا  ههههههالل، يههههههمللطكههههههلهحلا هههههه القطان يههههههمللقطك  يههههههمللأ تههههههللصههههههيغمللطانشههههههيطلقهحكتيههههههمللول ي

ا ل سهههل لقطشهههكقتمللزهههللقهحههههوق لهقطتشهههله لبغهههك لإللاههههمللعفلهههل ل ههه نلقط هههلع  نلب إههههت لإلهههالاشهههل يعلاشههههتدتملل

دكلااهلهلل  نلقطشككلللقهتاهلههنلأنل  غللذطكلألاههق لهقطوظلم لقط ه ل ظه لبفته للهتهافلإلالقطتزقالاشت

 1خل فللط  كايمللقط   يمللح بلقطاوزيعلقطذيل امللهوطللا لقطهاق مللأهل امل نل هلخفللس دلألاع لل

لهأنهههللباعههو لح ههبلقةنههلطالقطك  يههمللهح ههبل،ا هها كملأتثههدلا ههللهههللحلطههمللا ههااكملشههكقتمللهههللع  يههمللإنلقط

هزهههللكهههه لألاحههههوقللمهههإنل نههههلللشهههكقتملل اع ههههبلقةكه ههههمللل، وسههههتدقبي يملقطا هههل بلقط هههه ل هههاملبعو كرههههللأثنههههلللبن يهههذل

بحه لقةكههلعبلهالاخافمههل لهقطولهتلههههللأ تهللث ههكملقطههاف ملةفكمهمللتيهه ل تهونلقطشههككلللافههللهةفكمهمللتيهه ل

ل اولهه لماههطلعلههالكهه لرههذهلهألاتيههالأنل  لح ههللال ل،قط هه ل  مهه لأنلبظ ههكل هه نلقطشههككللل، هه لقطتزقعههل ل،أحيل ههل

 2.  لأ تللعلالقطاا ملعلالبحايال الم لا  وسمللطكلهحلا ا  لقط لع  نل،قطشكهقل

 دعم ترقية تعددية ألانشطة وإنشاء اقتصادية مبتكرة   ثانيا

  مه لأهلقطغل هل لقط ه ل،لقط فيهللهبكييهمللقةوقجهت للا اهلو رذقلالانشغلللالل   لماطلبح ه نل ظهمل

أنل فعيلإ ال للأت دل  ت لع  يهمللقطامثيه لعلهالطهوللقة هل لقطاانه لط م قعهمللأهل عهللقطاعفهلنل لطاهأث دلعلهال

  لرولقنشغللل  صلأ تللبث  نلو الالقط فيللل،ب نعلبح  نلو ال يمللهحالآلانللقطفوقمالقةافاهملقط  

للأشهههتللل ا هههاملطإل اهههلالهقطافهئهههمللهتهههذقل لال  اهههلحلعلهههالقطا ا هههاق لهقطاحو ههه له  هههو القةنا هههل ل لسهههاغف

 3.ماحلانلمذل ا املطاكك  لقةنا ل لاح يللأهلعلال علقلأهسعل

                                                           
 .99: ،اك علسل ال،لصلاستراتيجية التنمية الفالحية مشروع دراسة حول قة   لالالاكلهيلهالا ا لعلل،ل  1
 .14:،لص4112،لهزق ملقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل،لاشكهفل و  يمللالاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية شيال  لعيستص،لل 2
 .قةك عل   لل 3
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 ها ضمن منظور التنمية املستدامة التثمين املتوازن للموارد وتراث ألاقاليم الريفية وتسيير   : ثالثا

للإاللأنهلل فلنيلاه لقخهافللزهللقسهاغفللب هكلقةهوق هلهزهل،لطالقطك  يملل تنوفلته دلط  وق هلبا  زلقةن

قطان يهمللقطك  يهمللباف هاللإسهتدقبي يملهقطكرل ل لقط  ل اف نلخو  للزللظ ل،للا ملستلنهللعلالقهحكوللع يهلل

 إاتل يملل غي هدلقب هلهلقطاهارو لهبا هيصلبهامال لقطلتهكملهبفهثلقهحيهلملزهللقةنهلطالقطك  يهمللهخ هال لذ يهمللط هلل

 لممههكملأنهههلل شهها  لعلههالامق ههلل نهغههللبث ينهههللهمههالا  وعههمللاهه لألاشههغلللقط هه لبنهها ال هه  ل   ههمللق عفلههللاهه

هتههذطكل هه  لإ قهملقسهها كق لقسههاغفط للهب ههلهيله ههفيل لقطاها ههال, إعههلهملقطاههوقزنلط  ههوق هلهقهحكههوللع يهههلل

قط ههه ل( بشهههك مللهقطثالميهههمللهقطلقةهههوق هلقطعهيفيهههملل) ل لقطتدقثيهههمللط تهههدقثلقةحلهههللل لسهههاغفللافاهههوللة  هههوفلقةتو ههه

هاه لأ ه لز هلهملقهحظهو ل 1.  لرملزللبفثلالارا لالا ل ا الهخ ال لذ يمللطألللطيملقطك  يمللههنلتهح هلل

ل،هز هههلهملالاحتهههدقالقطهههذيل نهغهههللأنل  هههتث دهلعنهههالقسهههاغفط لل،لغ مللبشهههت لكهههلزللقط ههه لبومكرهههللقةهههوق هلغ هههدلقة ههها

أع لط هههللعلهههالقطهههوعلل اي هههمللرهههذهلقطتدقثيهههل لهذطهههكلعلهههالكههه لقة هههاو ل لهيلطن ههههملللوسهههتدقبي يمل  هههبلأنلبكتهههمل

هقطاأريه لقةهكبهطل،اح ي لقة ؤهطيمللط ؤالللهأهطئهكلمل،ليهملا لرملخل القةنلطالقطك  يملطت لقط تلنل  للم

 هههكه  ملللك  هههللباع هههبلإ هههكقلق ل  ههه ي ,  لطاههها ق لقطاانيهههمللهقطانظي يهههمللهقطت هههي دلقةو هههللط  هههلع  نلقةفنيههه نل

السههي للهأنلقطعههكحلقطاههلمملط  شههل يعل  ههكالعهه لعههلهق لقةافههلا  نلزههللقةنههلطالقطك  يههملله اتهه  له  ههل لاهه لل

 2. قة لطك

 تآزر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق ألاعمال  : رابعا

قةشههمف لزههللافلهتههملل,فههلل لألخههذلزههللقهح هههلنلألابفههلهلالالاكههله مللهالا ا لعيههمللا تههونلرههذقلقطاههآز ل 

ملطههاه لقطكميسههت لطلتل ههبلل. هزههللقهح ههوللقةاتدحههمللاهه للههه لقط ههلع  نلقةح يهه نل هه  لول ههيمل   ههللل،قطنلشههئمل

الالاكههلهيلزههللبفههثلحيو ههمللول ههيملالل نهغههللأنل ههامعل لة ههلم لالا ا لعيههمللإلههالقطكهه لقطثههلنيلاهه لالارا ههلال

إنلرهههههذقلقطاههههآز ل  ههههه لقةنههههلطالقطك  يهههههملل   ههههه للهاللأنل ا هههه لاههههه لالارا ههههلال   هههههالقطههههافحملهقطاهههههآز ل ينه هههههلل هههه ل

 3.طااتلث لمي لل ينهلللطكهلالاعاهل لقةاهلهللبشت لااتلا 

لإستدقبي يملاو  ملل وقسعمللانعالعك ل نا ال   لل–بل   يللل–طاالكل تلقط يلسل لقةكتم ملل 

أاللزللحلطمللل،ةح ي نهلنهللقحايل ل لقط تلنلقشلا مللط ان يمللأعاتهللقط يئل لقطوطنيمللههنلأنلبأخذلزللح 

مإ هههههلل  مههههه لأنلبؤخهههههذلزهههههللقهح ههههههلنلقطظهههههكهفل (فاكتهههههمي طق) قخايهههههل لبو يهههههللقط يلسهههههل ل حهههههولقطع هههههبلقةحلهههههلل

قهخلصههههمللطتهههه لانعاههههمللأهلطتهههه لصههههن لاهههه لقةنا هههه نلهاههههعلا ههههلطكلبهفثههههدلألاع ههههللله ههههيلفلقةنعههههالقطشههههلا لزههههلل

  ههبلأنلبؤسه لسيلسههمللقطان يهمللقطك  يههمللل،قطك  يههمللهقحايلطهللة ههلطكلقطتشهتتبحا هالقسههتدقبي يل لقطان يهملل

                                                           
1  Tabet-Aoul Mahi , Développement durable et stratégie de l’environement , OPU, 1998,Algerie, p : 65. 

 .029: هرينمللا اهط ن،لاك علسل ا،لصل 2
 .026: قةك عل   ل،لصل 3
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هعههك لشههلا لط  يلسههل لاهه ل  ههمللل،ل يههمللقطك  يههمللقطههذ  لط ههملانعههالتلههلمتههلللط ااههلطعل هه نلقطاههلم  نل لطان

 .هي نلقطالم  نل لطان يمللقطذ  لط ملافكمملل لطظكهفلقةح يمللهيلطع بلقهخلصلط  شل يعلهقطاعمل

هالانسههههههتلالعلههههههالعمهههههه لقطتزقعههههههل ل هههههه نلقط ههههههلع  نلله  ثهههههه لقطان ههههههيالأ تههههههللمكصههههههمللطااهههههها ملإطههههههل لط   له ههههههمل

هي ههههه حلأخ هههههدقلل لة هههههلر مللزهههههللللعهههههاملقطهيل هههههل لهينهههههلللشهههههكهقلقط دا هههههمللقط هههههنو مللهبهههههوم دلعنلصهههههكل,هقطشهههههككللل

 .   طت لنل  وهلقطا عيطلهينلللقطن لذالقهت و مللزللا  البكلعايل

 1119قانون التوجيه الفالحي  : املطلب الثالث

بحههههههتللظههههههكفلا ههههههملل4119أه لل17قةاتهههههه  لقطاو يههههههللقط فيههههههللزههههههلل 09 – 19 لههههههملصهههههها لقطاههههههل ونل 

 لطن هههمللط احههوال لقط هه لا ههتلقطاعههلفلقط فيههللزههللقهتمقمههك،لسههوقللاهه ل  ههمللقطا ههل بلهقة ععههل لقط فحيههملل

،لإ هلممللإلهالآلاثهل ل4119قطاقخ يملل،أهلا ل ل هبلقةاغ هدق لالالاكهله مللقطاهطيهمللخلصهمللأزاهمللقطغهذقللقطفهلطم ل

 . لقطاغ دق لقةنلخيملقطنل  مللع

ي ا الرذقلقطال ونلات و للا ل ك لا ل مي لقهت  و  همل،لقسها ل مللط احها ل لقط ه لقسهاول تلقطاعهلفلزهلل

اوقصهههه مللقة  ههههوهق لقط هههه ل ههههذطتهللقطاهطههههمللهتفهههه للعههههلفلقطم قعههههمللرههههولقةحههههككلقهحاياههههيلط ن ههههولهبحايههههالألااهههه ل

 . قطغذقئي

 1119يه الفالحي سية لقانون التوجألاهداف ألاسا: الفرع ألاول 

 1:إلالبحايالألاراقفلألاسلسيمللآلابيملل4119لل ونلقطاو يللقط فيللل هاف

 .ا لر مللو الالقط فيللزللبح  نلا اوبلألاا لقطغذقئي   .2

احمهههههملط انظهههههيملهألههق لبهههههأط دللعهههههلفلقط فحهههههملللكهههههالقةحلمظهههههمللعلهههههاللا قبهههههللو ال يهههههمل،ل ههههه لنلبعهههههو ل .1

هبنلم هههههيال،لاهههههعل ههههه لنلح ل هههههمللألا قضهههههت لهالاسهههههاف لللقطكشهههههيالط  يهههههلهلذق لهقط ههههه لحل لطم هههههلهملزهههههللإ ال ياهههههلل

 .الاساف لللقط فيل

ه هههههعلإطههههههل ل شههههههكي لل تهههههه  لقنل تههههههونلبعههههههو لقط فحههههههمللا يههههههاقلقلاكههههههله للهق ا لعيههههههل،لها ههههههااقالل يئيههههههل،ل .3

 هه له تهه  لبكليههمللقطنظههكملقطت ههلر يمللقط هه ل ف هه لعلههالقةشههل تمللو قه ههمللط شههككلللزههللا  ههوهق لقطاهطههمللاهه لق

 .بن يمللك لقط تللق ،له ت  لبمكي للوقعالقهح ل مللالا ا لعيمللهبكليمللقطوسطلقطك  ي

 .اوقص مللبن يذلاهاألهعملقطاهطمللقةفمملط ان يمللقط فحيمللقطنهلبيمللهقهحيوق يملل ك مللا ا كم   .4

 

 

                                                           
 .19-12: ،لصلصل4119أه لل01،لقطكله ل ال  خل29قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهلل 1
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  آليات تحقيق أهداف قانون التوجيه الفالحي : الفرع الثاني

  1:قط فيللا لخفللخ  مللآطيل لبا ث لزلل املبحايالأراقفلقطاو يلل   

 أدوات التوجيه الفالحي  : أوال

با ثههه لأههق لقطاو يهههللقط فيههههللزهههللا ععهههل لقطاو يههههللقط فيهههللحيهههثل فههههالأهقملبحهههاهلقطاو  ههههل ل

ألاسلسهههيمللعلهههالقةههها  نلقةاوسههههطلهقطعو ههه ،لهتهيئهههمللقط تهههللق لقط فحيههههمللهقسهههاغفط لل عك اهههمللبتههه  لبن يههههملل

 لإل ههلممللإلههال. ،لهعلههالقة ههاوبلقطههوطن هانسههت مللها ههااقامللعلههالا ههاوبلقطوال همللهقةنعاههمللمفحيهمللاناا ههمل

قة عهههطلقطهههوطن لط ان يهههمللقط فحيهههمللهقطك  يهههمل،لهأههق لقطاهههأط دلقطفاهههل ي،لحيهههثل فا هههدلألا قضهههت لقط فحيهههمللذق ل

فكمههمللاهه لأ هه لاقطو  ههمللقط فحيههمللقطالبفههمللألاههفكلقطاهطههمللأهلبلبفههمللطلخههوقصلا ههلللبعهيههالألاههق ،لطههذطكله 

قطفاههههل لقط فيههههللهقطههههاحمملميههههللبع ههههبلألااههههكله ههههعلم ههههكسلط فاههههل لقط فيههههللهخك عههههمللبحههههاههلهبوضههههحلا  ههههوفل

قط فيهههللطأل قضهههت له  نهههعلألا قضهههت لقةفكهمهههملل لط فحيهههمللأهلذق لقطعهههلبعلقط فيهههل،لحيهههثل مهههكسلح ل هههمللقطعهههلبعل

 2.قساف لط للزللغ دلقط فحمل

 أحكام تخص العقار الفالحي : ثانيا

ألاحتلالقةاف املل لطفال لقط فيللإلالقساغفللألا قضت لقط فحيمل،لقط  لالل  م لقساغفط للإاللتهافل

زهههللشهههت لقاايهههلزل لطن ههههمللطأل قضهههت لقط ههه لبهههملقساكهههفح للاههه للهههه لقطاهطهههمللح هههصلبتهههدكلقطاهطهههمللطن  ههه لللههها ق ل

أهلزههللشههت لا ميههمللعال  ههمللقطاههاخ لطلح ههل لعلههالرههذهلقطثههدهملقط شههمللهقطا ي ههمللقةاههومكملعلههالا ههاوبلقطاعههلف،

مفحيههمللزههللا  ههوالقطتشههكيعلقةف ههولل ههل،لت ههللق ههللالل  مهه لقطايههلال ههلطاحو ف لقطفال  ههمللقط هه لب ههصلألا قضههت ل

قط فحيههمللبحههتلطلم ههمللقطهههعفنلإاللبفههالإب ههلالإ ههكقلق لقطتسههتي لزههللم ههكسلهخك عههمللقطفاههل لقط فيههل،لت ههللالل

طو  ههمللقط فحيههمللإلههال غي ههدلقطعههلبعلقط فيههل،لحيههثليفللههبلأنلب إههت لبحههو ف لألا قضههت لقط فحيههمللذق لق  ههبل

علههههاللقة لط ههههل لقةاف اههههملل احو هههه لألا قضههههت لقط فحيههههمللإلههههالطههههلبعلغ ههههدلمفيههههل،ل لطسههههت لاهههه لسههههنمللإلههههالخ هههه ل

أطههه له نهههل ل مقمهههكي،لهزهههللحلطهههمللقطفهههوهملل211أطههه له نهههل ل مقمهههكيلإلهههالل011سهههنوق لهبغكقاهههمللالطيهههمللبتهههدقهحل ههه نل

إلهال نعلك لبحو  لطأل قضت لقط فحيهمللأهلذق لقطو  همللقط فحيهمللاه لشهل للأنل هؤهيلباتلع لقطفاويمل،لت لل 

 شههههمي لا ههههتث كق لذق لا ههههلحل لألهههه لاهههه لقهحههههاههلقطهههها يللقط هههه لبحههههاهلعهههه لطك ههههالقطانظههههيملقعا ههههلهقلعلههههال

إلههالبح هه نل نيههمللقة ههتث كق لقط فحيههمللعهه لطك ههالإنشههلللهتهههافلرههذهلألاحتههلال. ا ععههل لقطاو يههللقط فيههل

مفحيمللانست مللهلل  مللطفستث ل لعلالشت لب  ي لل حيهثل  ه حل إطغهلللب ممهمللألا قضهت لقط فحيهمللا ميل ل

                                                           
ل 1 لل -2691املؤثرة على قيمة الناتج املحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة تحليل اقتصادي قياس ي ألهم العوامل "ع ل يلزر د،

لالالاكله مللل"،1116 لقطف وا لك يمل لبعهياي، لب كصلقلاكله لالالاكله مل، لقطف وا لزل لع وا لهتاو قه لش لهم لطني  لاااامل أطكهحمل

 .93-92: صلص،ل4102 -4107هقطا ل  مللهع والقطت ي د،لل ملقطف والالالاكله مل،ل لافمللب مكم،لقهتمقمك،ل
 .13: ،لاك علسل ا،لص29قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهل   2
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اههه لقة هههتث كق لل% 31قط ههه ل كهههفبلقسهههاغفط للقسهههاغفالل شهههياقلب هههببل شهههتتلقطاعهههع،لاهههعلقطف هههملقنلن ههههملل

 1. رمال ق ل01هلل1.2قط فحيمللا لحتهلل  نل

ت هههههللطهههههملته ههههه لرهههههذهلألاحتهههههلالأ قضهههههت لقطكعهههههل،ل حيهههههثلبهههههملوشهههههل ملإلهههههالبأري  هههههللهتهيئتههههههللك  هههههللقسهههههااعتلحلطهههههملل

بارو رل،لت لل  نعل فك تهللحيثليفللبلك لا ل اوال افك مللأ قضت لقطكعلله مفلقطغعيمللقهح  له مللهقطنهلبيملل

 . أط له نل ل مقمكي ل211 أط له نل لهل021أش ك،لهبغكقامللالطيمللبتدقهحل  نلل19 لطست لا لش كلإلال

 تدابير هيكلية تتعلق باإلنتاج الفالحي : ثالثا

علهههالبث ههه نلو اهههلالقط فيهههل،لحيهههثلب تهههعلقةنا هههل لقط فحيهههمللأهلذق لألاصههه للباهههوالرهههذهلقطاهههاق  دل

هألا هههههوقفلقةم هعهههههمل،لقط فيهههههللقةو  هههههمللطألسهههههوققلقط فحيهههههمللأهلط احو ههههه لطانظي هههههل لخلصهههههمللباف هههههال لألصهههههنلفل

بكليهمللقةنا هل لقط فحيهمل،ل نشهأل ظهلال وعيهملليشه  لعلهالعفاهل لقهتهوهملقط فحيهمل،ل  ه يمللقةنشهألهطاث  نله 

اهلل ف هال   هلللهألاس لللقهتغكقميمل،لي  حل ا ي زرللح بل وعيتهللهقثهل لشكهقلخلصمللإل ال  هللخلصهملل

ت لل نشأل ظلالبحا ال. قط فحمللقطهيوطو يمل،لهبحا الآطيل لقة ل لقط  لبثبتلهبت  لأص  للهاتلنلاكا رل

ا هههل لقهحيوق هههل لهقطنهلبهههل لهقةنا هههل لقةشهههاامللقةو  هههمللطفسهههتهفكلقطبشهههكيلأهلقهحيهههوقنيللكهههال فم هههملألااههه ل

 2.قطكحللطألغذ مل

بحايهههههالقطاهههههوقزنل ههههه نلقطفهههههك لهقطع هههههبلههح ل هههههمللاهههههاقخي لقط فحههههه نلطتههههههطلقةنا هههههل لقط فحيهههههمللهل

هقطا هههههم  لقطاهههههاخ لعههههه لطك هههههالبهههههاق  دلبح  ز هههههمللطلت هههههعلهقهح هههههل لعلهههههالقطاههههها ملقطشهههههكقميمللط   هههههته م ن،ل هههههامل

هقطشهههههههح لهقطناههههههه ،لهبهههههههاق  دلهعهههههههملقةنظ هههههههل لقة نيهههههههمل،لهقة نيهههههههمللقةشهههههههتدتمللقط فحيهههههههمل،لهبهههههههاق  دلقطافك  هههههههمللعنهههههههال

 .الالاتلل

 تأطير النشاطات الفالحية واملهن : رابعا

 كملقط فحيمللهقة تث ك،لهقطانظيملقةنه لقط فيللقطذيل  م لقنل ا هذلرذقلقطاأط دللقة تث ات  ل

  فيههههل لا نيههههمللمفحيههههمل،ل فله يههههل ،لغهههكفلمفحيههههمل،لب  فههههل لقةكههههلهحلقةشههههتدتمل،لاؤس ههههل ل) عهههاملأشههههتللل

،لهيفههالقطانظههيملقةنههه لقةشهتدكلزههللقطاعههلفلقط فيههللتإطههل لههسههي مللط افه ههدل(هريئهل لا نيههمل،ل فل هها مللمفحيههمل

اتلا لقةنه لهقطام ه ل لنشهغلال لقط فحه نلههنلغهك لبحايهال يهح،لهبنشهألزهللكه لهال همللغكمهمللمفحيهمللع لقط

رذهلقطغكفلزللغكمهمللهطنيهمللهقحهام،لت هلل  مه لقنليشهت لمفحهلنلأهلأتثهدلهالميمللااكرلل  اكلقطوال مل،لهباحال

طههذيل  ههدالبفاههال سههم ل  و ههبلقب لليههمللب  فههللةكههلهحلمفحيههمللاشههتدتمللةههاملاحههاهم،له حههاهلعاههالقطا  ههعلق

ت ههههههلل ههههههامل  ااإههههههتصلرههههههذقلقطاههههههل ونله ههههههعلقطكههههههنله القهت و ههههههملل. كهههههه لقةف واههههههل لقةاف اههههههملل ههههههلطا  علهأعتههههههلمل

                                                           
لع ل 1 -2691تحليل اقتصادي قياس ي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج املحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة "ل يلزر د،

 .99: ، مرجع سابق، ص"1116
 .16: ،لاك علسل ا،لص29قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهل   2  2
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ط افل هها مللقط فحيههمللااحههاملزههللصههناهقلهطنهه لط افل هها مللقط فحيههمللهقط هه ل فا ههدللشههككل لاا يههمللذق لطههلبعل

 1.  فلهني،لهالل   الطاحايال يحلاللل

ي ا يالقة تث كهنلقط فحونلهذههلقهحاوقلا لح ل مللق ا لعيمللبت  ل ا لعيمللهمي لل ف ال لهح ل مللالا 

أخعهههههل لحهههههوقهثلقطف ههههه لقط ههههه لبؤانههههههللقطاهههههوق  نلهقطانظي هههههل لقةف هههههوللبههههههللط هههههملعلهههههاله هههههللقهخكهههههوصل غعيهههههملل

الهقةاف املل لطاأا نلالا ا لعللط ف لللغ دلألا كقل،لت لل املخ المتهلللط تشهله لهقهحهوق لهالالتهدقحلعه لطك ه

إنشهههههههلللقة  ههههههه لألاعلهههههههالط ان يهههههههمللقط فحيهههههههمللهقطك  يهههههههمللبحهههههههتلهصهههههههل مللقهحتواهههههههمل،لقطهههههههذيل تشهههههههت لاههههههه لا ا ههههههه ل

ا ث ههه نلاههه لا ا ههه لقطاعلعهههل ،لا ث ههه نلعههه لقط يئهههل ل) قط فلطيهههل لذق لقطكههه ملل لط فحهههمللهقطان يهههمللقطك  يهههملل

 (هقطانظي ل لقة نيمللهقطنال يمل،لخ دقللهيلحث نلا اك ن

 والتمويل وإلارشادلتقني والبحث والتكوين التأطير العلمي وا : خامسا

ا نيل،لهبح ينللع لطك هال فم هملقطاتهو  ل تهافلباق  دلرذقلقطاأط دلإلال معلا اوبلبأري لقط فيل

هقطهحههثلهو شههله،لهبث هه نلهبمييهه لقطا ككههل لهبح هه نلبههأط دلقطاعههلفلاهه لخههفللبههاعيملأ  ههمملقطاتههو  ل

إعههفالعكههكيلهمفههللل إللاههملل ظههلالشههلا لطإلعههفالقط فيههلل تهه يلهقطهحههثلهو شههله،لت ههللتهههافلإلههالبعههو كل

زهههللةؤس هههمللعلهههالهظي هههملل  هههعلوحكهههلميل ،لهيفهههمزلأ ظ هههمللوعهههفاللقةو هههوهمل  هههللميههههللو هههذق لقةهمهههكلطهههلبعلق

ا ههلال لقطصههحمللقطنهلبيههمللهقهحيوق يههمللهقطغل يههمل،لالسههي للقهتغكقميههللانهههل،لهذطههكل و ههعلخف ههللبانيههمللهبمه ههارلل

 2.قطبشك مللقةؤر ملل لطا   زق لقةنلسهملل لطوسلم 

أاههههللزههههللاههههلل  ههههصلقطا و هههه لقط فيههههللمههههإنلقطاههههل ونل كقعههههللقهخكوصههههيمللهألار يههههمللقط هههه لبمت ههههيهللقط فحههههمللعنههههال

اكهله ل مي هيمللبا ثه لزهللقطهاعملقةهلللله تشهت لقطا و ه لقط فيهللاه لثهفثل. قطا و  لزللإطل لقطان يمللقطوطنيهمل

قطاهههكه لقطهنميهههمل،لهبنشهههألعنهههالقهحل هههمللريئهههل لالطيهههمللط   هههلر مللزهههللب و ههه لا و ههه لقطافل هههاي،له ط اهطهههمل،لقط

 .قطنشلقلقط فيللهاكقمااللطهاللط تشكيعلقةف ولل ل

 لتجديد الفالحي الريفي برنامج  ا : املطلب الرابع

،لبؤتههال كقا ههللعلههالقط ههافل4116قطا ا ههالقط فيههللهقطك  ههيلخيههل لقسههتدقبيجللأط ههال سهه يللزههللأه ل

،لأيلعلههههههالقطاههههههاعيملقطههههههاقمملطألاهههههه ل0694قطههههههذيلبتهفههههههللقط يلسههههههل لقط فحيههههههمللقةافللهههههههمللانههههههذلسههههههنمللألاسلسهههههت ل

. قطغههههذقئيلقطههههوطن لاههههعلقطتشهههها العلههههال ههههكه ملبحههههوللقط فحههههمللإلههههالاحههههككلحاياههههيلط ن ههههولالالاكههههلهيلقطشههههلا 

 هدملقط هه له  هتنالرهذهلقط يلسههمللعلهالبحك هكلقةهههله ق لهقطعللهل لهعكهك ملل  ههلزلو اهلالهبك  همللقطاهها ق لقطمه

هبكبمهههملسيلسههههمللقطا ا هههالقط فيهههللهقطك  هههيلإلهههالإعههههلهملبنظهههيملا ا ههه لأ  هههمملقطاههههأط دل. بحاهههويلع يههههللقهتمقمهههك

. قةو ههههوهملعهههه لطك ههههالبث هههه نلقطا ههههل بلقط ههههل امللهاوق  ههههمللقطاحهههها ل لقهتا ههههاملقط هههه ل  ك هههه للقطو ههههعلقطههههاهلل

                                                           
 .04-00: ،لاك علسل ا،لصلص29قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهل   1  1
 .07: قةك عل   ل،لصل 2
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،لهرهههولقطهههذيل حهههاهلقةفهههلطمل1119 قـــانون الزراعـــة التـــوجي يهبكبمهههملسيلسهههمللقطا ا هههالقط فيهههللهقطك  هههيلعلهههال

هوطههل لقطفههلالط يلسههمللقطا ا ههالقط فيههللهقطك  ههيلبهههافلب مهه نلقطم قعههمللقطوطنيههمللاهه لقة ههلر مللزههللبح هه نل

 1.ألاا لقطغذقئيلط هفهلهبحايالقطان يمللقة ااقامل

برنـامج  و  التجديـد الريفـي ،التجديد الفالحي: هباوالرذهلقط يلسمللزللا    للعلالثفثل كلمملأسلسيمللهلل

 .تعزيز القدرات البشرية و الدعم التقني

 1124-1121مصفوفة التجديد الفالحي والريفي ( : 1-4) شكل رقم 

 
 : املصدر

- Présentation de la politique de renouveau agricole et rural en algerie et du programme quinquenal 2010-

2014,MADR, Novembre 2010, http://www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf.  

 

 

                                                           
،لدراسة حالة الجزائر: الدولي والاستراتيجيات البديلة لقطاع املحروقات أهمية الثروة النفطية في الاقتصادخ دلقطا  لهحيا،لل 1

اذتكملااااملل   لااع هل لش لهملقةل  ا دلزللقطف والالالاكله مل،لب كصلقلاكلهلههلل،لل ملقطف والالالاكله مل،لك يمللقطف وال

 .473: ،لص4107-4104الالاكله مللهقطا ل  مللهع والقطت ي د،ل لافمللب مكم،لقهتمقمك،ل

 مصفوفة التجديد الزراعي والريفي

 التجديد الريفي التجديد الزراعي

 :عكك ملل  ك لا لبمثي له

هعملألاسفل ،لقطهذه ،لآلاال ،لب كيبل

 قطتد ملل،قط اي

ح ل مللألاحوق لقةنحا ملل: برامج 15

  ي دلهح ل ملل،لح ل مللقطثدهق لقطغل يمل،ل

 اتلمحمللقطاصحك،لقساكفحلألا قضت 

 

عال ،لب و  : قطهيئمللقةفم ملل  

قطنظلالقةف وال يلط دقا لهعملSYRPALAC  SI-PSRR ظلالو الالقةوسعل

 قطا ا القطك  ي

SNADDRالاستدقبي يمللقطوطنيمللط ان يملل

 قطك  يمللقة ااقاملل

 PRCHAT برنامج دعم القدرات البشرية والتقنية

لهوعفابنشيطلقطاتو  ل

قط فيللهو شلههالابكللل  

عكك مللانلهجل

 وهق ملقط فحيملل

ألعلبلز قعيملل

 PAI ااتلا مل

 

 

 فم ملخاال لاكقلهملل

 هح ل مللقطصحمل

http://www.minagri.dz/pdf/Presentat%20rar.pdf
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 الزراعيالتجديد :الفرع ألاول 

قطهفهههههالالالاكههههلهيلهاههههكهههلقطاعهههههلفلطتهههه لنلألااهههه لقطغهههههذقئيل علهههها ك ههههلا لقطا ا هههههالقط فيههههللل كتههههمل   

طاكهههو بل "مههكف'' ههتث كق لهق ههاال  للزهههللاال يههملللو اهههلالزههللقةل كهه مللهقم ههمل،لم ههوليشهههتعلبمثيهه لهعكههك مل

زههههللقطاعههههلفلحههههوللبحايههههالقطاي ههههمللقةتههههلممللطههههوللقط   هههه مللاهههه لأع ههههلللهعههههملالاسههههتث ل ق لقطفا ههههاملقةن ههههممل

 .و الالإلالالاستهفك

ا لأ  ل  ولهقمملههقخلللهااعملإنلقط افلقطذيلبتهفللرذهلقطكت زملرولق االالقط لع  نلهعكك مللقط كهفل

 : ثملأ ي لعلا  نلآخك  ل  االنل ك لا لقطا ا القط فيللر للل.قط فيللطإل الا

 لطاهههههأا نلهقسهههههااكق لل4119 ظههههلال ههههههطلقةنا هههههل لقط فحيهههههمللذق لالاسهههههتهفكلقطوقسههههعلقطهههههذيله هههههعلسهههههنملل،

 .عك لقةنا ل له  لنلح ل مللااقخي لقط فح نلهألاسفل لعنالالاستهفك

  مللهبميي لقطا و  لهقطاأاينل لقط فحيملعكك .  

إ  لاللقط دقا لقطثفثمللط ا ا ال   يعلا او لتهلللت لل نا الرذ  لقطفلا  نلزللوطل لقطاح  زيلقطذيل كقما

 (0-2)قهتاهلل لملهقط  ل وضح للا لخفلل

 برامج التجديد الفالحي(: 2-4)جدول رقم 

 البرامجمستويات تجزئة  عيةالبرامج الفر  البرنامج

 تعزيز إنتاجية رأس املال

  قطهذه ،لقطشاف ،لآلا ل 

 قطه ا مل 

 قة تث كم 

 قةم عمللقطن وذ يمل 

 قطافله يمل 

 قلاكلهلهحتملقةيله

 قةمننمللقط فحيمل

 قطت  يا

 قطهيو لقطهفستيميمل

 قطاحو  لهقطاث  ن

 البنية التحتية الفالحية والريفية

 قطه ا مل  قطهنيمللقطاحايمللقط فحيمل

 قةحيط 

 قة تث كم 

 قةم عمللقطن وذ يمل 

 قطهنيمللقطاحايمللط كي  قطافله يمل 

 برامج التنظيم

 

 قطه ا مل  بنظيملقةنا ل لقطم قعيمل

 قة تث كم 

 (قهت ع،لقطاحو  ) قطوحامل 

 إعلهملبأري لهإنشلللقطهنيمللقطاحايمل

: الاسههتث ل ق لهقطشههكقتمللزههللقةيههاقنلقط فيههلل ههلهتمقمك،قطفنوقنلالاطمتدهنههيلط وثياههمل هزق ملقط فحههمللهقطان يههمللقطك  يههمللل،  :املصــدر

Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria4102ال سل: بل  خلقطم ل مل،لل. 

 

                                                           
  ل:الفروع ذات ألاولوية قهحهوب،لقطهاوللقهتلممل،لقطهعلط ،لقهح يب،لقطلحوالقهح كقل،لقطلحوالقطهيتلل،لز قعمللقطم اون،لقطا و ،لل

،لاالحلعلالاولعلهزق ملقط فحملل4104ا ل لقطا ا القط فيللهقطك  ي،لاليل: أ ظك. قطع لطملقطكنلعيمل،لقطهذه ،لقطشالم ،لإلاكلهلقةلل

 .4102ال سل: بل  خلقطم ل م.  www.minagri.dz: هقطان يملقطك  يمل

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
http://www.minagri.dz/
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 التجديد الريفي: الفرع الثاني

أمتل رهلللهينيتههللاه ل هكه ملبحايهالبن يهمللااوقز همللهانسهت مللاه ل  ا  ملسيلسمللقطا ا القطك  هيل

علهههال،1خهههفللقطاهههوقزنل ههه نلا ا ههه لألالهههلطيملقطك  يهههمللقطنشهههيعمللهألالهههلطيملذق لقطاههها ق لقط فحيهههمللقطانلم هههيمل

أسلسلأ للاللبو البن يملل اهنلق االالعلالقة هاوبلقطالعهايلط اهاخف ،لهيهاهنل فل هالقةهوق هلهقطوسهلم ل

 .يذلقةشل يعلقهتوق  مللط ان يمللقطك  يمللقةناا مللقط  ل ام  لبهللقط لع ونلقةح يون ا لخفللبن 

ي تهافللقطا ا القطك  ي،لقطذيلرولأهسعلا لقطا ا القط فيللزللأراقمللهزللااقه،لكه لألاسهكلقط ه ل فهيشل

هو اهلالميههللله ف  لزللقطوسطلقطك  ي،لخلصهمللاهنهملقطهذ  ليفيشهونلزهللقةنهلطالقط ه لبا  هزللظهكهفلقةفيشهمل

 (قهتهلل،لقط  وب،لقطصحكقل)  كفويمللأتثدل

قهت لعههل لقةح يههمل،لقهت فيههل لهقةنظ ههل لقة نيههمل،ل) يشههككلقطا ا ههالقطك  ههيلقطفا ههالاهه لقط ههلع  نلقةح يهه نل

قة هههتث كهنلقط فحيهههون،لقةؤس هههل لغ هههدلقط فحيهههمل،لقهحهههكمي ن،لقةكهههلهحلقطاانيهههمللهوهق  هههمل،لريئهههل لقطاتهههو  ل

هلإ ههههلممللإلههههالقط فحههههمللقط هههه لب ثهههه لأرههههملاتو ههههل لقطنشههههلقلالالاكههههلهيلط  نههههلطالقطك  يههههمل،ل وسههههعلل،..(هقطاههههك 

قهحههههكف،لقةههههلللقطكههههلهحل) طك  ههههيلا ههههلللبعهياههههللإلههههاللعلعههههل لقطنشههههلقلألاخههههكبلزههههللقطوسههههطلقطك  ههههيلقطا ا ههههالق

 2. تدليمللالل  نلقطاعلعل ..( ط شكب،لقطعللمللقطم كيلميمل،لبث  نلقةو هثلقطثالزل

إلهههالبك  هههمللا  هههوالقطت هههي دلقطهههاقمملط  هههوق هلقطعهيفيهههمللت هههللي ههه الرهههذقلقط د هههلا لع هههدلقطنشهههلطل لقط ههه ل هههاع  لل

ح ل مللقط تللق ل،ل  ي دللهح ل مللقطثدهق لقطغل يمل،لاتلمحمللقطاصحكلهل.ح ل مللألاحوق لقةنحا م  هقطام  

 وعهههمللاههه لقط هههدقا لقة هههتنامله تهههونلذطهههكلاههه لخهههفللا  3قطعهيفيهههمللهقة هههلحل لقةح يهههمللهقساكهههفحلألا قضهههت 

 (.4-2)علالهسلم لخلصملل لطان يمللقطك  يملل وضح للا لخفللقهتاهلل

 

 

 

 

 

                                                           
لل 1 لقهحميم، استشراف  –سياسات التجديد الريفي والفالحي كبديل استثماري تنموي لألقاليم الريفية الجزائرية  يكل لعها

لقستدقبي ألاهداف وتقييم النتائج وآلاثار لباييم لحول لقطاهلل لقة ااى لإلا لاااامل ل حثيمل له لمل لقهتمقمكلالالاكله ملل، لهسيلسل  يل 

لالسااعلبلالاستث ل ق لقطها  مللط  حكهلل لزللآملقلألاميمللقطثلطثمل،لك يمللقطف والالالاكله مللهقطا ل  مللهع والقطت ي د،ل لافمللقة ي مل،

 : ،لص4102أتاويكلل46هل49 وايل
 .19: عك لهآملق،لاك علسل ا،لص: ا ل لقطا ا القط فيللهقطك  يل 2

 .13: قةك عل   ل،لصل 3
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 برنامج التجديد الريفي(: 1-4)جدول رقم 

 وسائل التنفيذ مستويات تجزئة البرامج البرامج الفرعية البرامج

 مكافحة التصحر

 قط الألاختك

 

 قطه ا مل 

 قةحيط 

 ظلالقةف وال ل 

دقا لقطا ا الط 

 SI-PSRRقط فيلل

 

 قطنظلالقطوطن ل

الب لذلقطاكق ق لا ل

أ  لقطان يملل

 SNADDRقة ااقاملل

 

 قةشكهفلقهتوق يل

ط ان يمللقطك  يملل

 PPDRIقةاتلا ملل

 

 قةشكهفلقهتوق يل

ةتلمحمللقطاصحكل

PPLDCD 

قةيلهلقهتوميمللقةاوق امل

 زللانلطالقهح  لل

 ح ل مللهبث  نلقةكقعل

قساكفحلألا قضت ل

 قةغ و م

حماية التجمعات 

 املائية

 باق  دلاتلمحمللالا  كقف

 

 قطه ا مل 

 ا  فل لقةيله 

 حتملقةوق هلقةلميمل

 هحاق لبكييمللقةوقجت 

 قطا قسل 

  كقا لأخكب 

 إلارث حماية وتعزيز 

 الغابي

 قةفاق 

 قطه ا مل 

 قطغل ل لقهحتوايمل 

 قطغل يملأع لللقطم قعملل

 أع لللقطهنيمللقطاحايمل

 ح ل مللقطغل ل 

حماية النظم 

 البيئية

 قطه ا مل  قهحظلمكلقطوطنيمل

 قةح يل لقطوطنيمل 

 قهحظلمكللقطوطنيملل

 قةح يمل

 قةنلطالقطكطهمل 

 قةنلطالقطكطهمل

 قة  فل لهاكقتملقطكيا

 قةنلطالقط شمل

 قساكفحلقةحيط الاستصالح
 قطه ا مل 

 قةحيط 

: الاسههتث ل ق لهقطشههكقتمللزههللقةيههاقنلقط فيههلل ههلهتمقمك،قطفنوقنلالاطمتدهنههيلط وثياههمل هزق ملقط فحههمللهقطان يههمللقطك  يههمللل،  :املصــدر

Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria4102ال سل: بل  خلقطم ل مل،لل. 

   PRCHAT برنامج دعم القدرات البشرية والتقنية  : الفرع الثالث

مللرهههههذهلقطكت هههههزملتهههههكهلعلهههههالقطكهههههفويل لقط ههههه ل وق   هههههللقط هههههلع ونلطف هههههاالالزهههههللبن يهههههذلرهههههذهلقط يلسهههههبهههههأ يل

 .قهتا املقط  ل اف نلطف هل،لهقط ك ل  نلا ا  لأشتلللقطانظيمقهتا ام،لالسي للب ببلألاههق لل

 1:،ل   الط وصولل لطهفهلإلاهقة لعاملقطاانيمللقطاا ق لقطبشك ملإنل كقا لباو ملل

                                                           
لل 1 ل حثيمللسياسة التجديد الفالحي والريفي كإستراتيجية لكسب رهان ألامن الغذائي املستدام بالجزائرس يلنلع كقني، له لمل ،

اااامللط   ااىلقطاهلللقطالسعلحوللقسااقامللألاا لقطغذقئيلزللقطوط لقطفكبيلزلل وللقةاغ دق لهقطاحا ل لالالاكله مللقطاهطيمل،ل وايل

 .،ل لافمللح يهملل  ل وعلللقطش  ،لقهتمقمك4102 وم  دلل42 – 47

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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 .عكك مللانلهجلوهق ملقط فحيمل .2

قط فيههللاهه لأ هه ل شههتيعله ههعلبانيههل ل ا ههاملهبحو   ههلللهو شههلهقسههتث ل لرههلالزههللقطهحههثلهقطاتههو  ل .1

 .قط كيعلزللقطوسطلو الؤل

 .قةت  ملل اعملاناجللهلاافلالللقطاعلفلهقط يئل  فم ملقطاا ق لقةله مللهقطبشك مللطت لقةؤس ل لل .3

قطشالم لهقطكلل ملل  فم ملاكلهحلقطكلل مللهقهح ل مللقطهيعك مللهقطصحمللقطنهلبيمللهاكلهحلبكا القطهذه له .4

 .قطاانيمللهاتلمحمللحكقمالقطغل ل 

 PRCHATدعم القدرات البشرية والتقنية برنامج (: 3-4)جدول رقم 

 تجزئة البرامجمستويات  البرامج الفرعية البرامج

تعزيز الخدمات 

 الزراعية

 قطه ا مل   فم ملقهخاال لقطهيعك مل

 فم ملخاال لهلل مللقطنهلبل لهقطاانيل لقط فحيمل قةحيط  

تعزيز القدرات 

 البشرية

 قطه ا مل   فم ملقهخاال لالاحكلميمللهقطنظملقةف والبيمل

 فم ملخاال لالابكلال لهالا شلهلقطم قعل ا ا  فل لقةيله  

  فم ملقطهحثلقط فيللهقطغلبي

 تعزيز التمويل الريفي

 قطه ا مل   فم مل ظلالقطاا  ب

 قةنهههههههههلطالقةح يهههههههههمل،لقهحهههههههههاقمال

قطوطنيههههههههههمل،لقةنههههههههههلطالقطكطهههههههههههمل،ل

قةح يهههههههههههل لهاكقتهههههههههههملقطكهههههههههههيا،ل

 قطوقحل ،لقطاكو  

 إنشلللالابحلهق لالاما ل يمللقطك  يمل

: الاسهههتث ل ق لهقطشهههكقتمللزهههللقةيهههاقنلقط فيهههلل هههلهتمقمك،قطفنوقنلالاطمتدهنهههيلط وثياهههمل هزق ملقط فحهههمللهقطان يهههمللقطك  يهههمللل،: قةكههها 

Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria4102ال سل: بل  خلقطم ل مل،لل. 

قطاهههها ق لقطبشههههك مللحههههوللل فم ههههم  ا ثهههه لقةحههههو لألاهللزههههلل كتههههملرههههذقلقط د ههههلا لعلههههالاحههههو   ل مي ههههي نل

ا ا هههههه لأنشههههههعمللقطان يههههههمللهقطاعههههههو كلهقطاهههههها  بلهقطاو يههههههللزههههههللا ههههههلللرناسههههههمللو اههههههلالهقطت ههههههو الهقطانظههههههيمل

باهههها ملقة ههههلعاملقطاانيههههمللأاههههللقةحههههو لقطثههههلنيلم ههههول. ،لهقطف هههه لعلههههالبعههههو كلاكقتههههملقطا  ههههزلهقطاظههههلركق لقطف  يههههمل

 نلألاهقللو اهههههههههلؤللها هههههههههلعاملقطوحهههههههههاق لطوحهههههههههاق لو اهههههههههلالقطم قعهههههههههللاههههههههه لأ ههههههههه لبح هههههههههلوهق  هههههههههملهقطاههههههههها ق ل

 1 .الالاكله مللطافم مللا قتهللو ال يمللوستدقبي يمل

بم  هههههمللط ككهههههلمملقطهههههثفث،ليشههههه  لوطهههههل لقطاح  هههههزيلط د هههههلا لقطا ا هههههالقط فيهههههللهقطك  هههههي،لعلهههههالألاههق لقةعهههههو مل

 2: هقة اف  مللا لطكفلوهق ملزللليلهملهه رللقطك لهي،لرذهلألاههق لهل

قطتشههههههكي للهقطانظيمهههههه لهقةفيههههههل يلقطههههههذيل  ههههههبلبميي ههههههللاههههههعلقط يلسههههههمللقهتا ههههههاملهبعههههههو كهلح ههههههبللوطههههههل   .أ 

 .ااع هل لهقحايل ل لقطاعلف

                                                           
 .06: أالللح نلهي،لاك علسل ا،لصل 1
 .19: ا ل لقطا ا القط فيللهقطك  يلعك لهآملق،لاك علسل ا،لصل 2

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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 .ايتل  زال لقطا عيطلقطت لرم لهقطا و  لقطف وايلط اعلفلقط فيل .ب 

 .باق  دل هطلألاسوققلطت لنلألاا لقطغذقئي .ا 

 .ك لقةوقطن نلا ا  لقةيتل  زال لطت لنلقهح ل مللهقطكلل ملل لسم .ه 

ط دا ههمللهبن ههيالهاالبفههمللهباههو ملقط يلسههل لهقط ههدقا ل( خلصههمللهع وايههملل) بنشههيطلقط تههللق لقة ا عههملل .ه 

 .هقةشل يع

هط وصوللإلالألارهاقفلقةكغهوبلإطيههللعلهالقطكهفيالقطهوطن ،لبهملبحا هالقطاهيملآلابيهملل ه  لسيلسهمللقطا ا هال

 :قط فيللهقطك  ي

 خهفللل% 19.77،لإلهالل4119 – 4111زهللقط تهدملل% 19بح  نلقةفاللقط نويلطن ولو اهلالقط فيهللاه ل

 .4102 – 4101قط تدمل

 ولو الالهبح  نلإهال لله  فل  . 

 باو مللبن يمللااوقز مللها ااقامللطألللطيملقطك  يمل. 

 ك  يهمللقةناا همللزهللاشهكهفل هوق يلط ان يهمللقطل01411بح  نلظكهفلافيشمللستلنلألا  لفلا لخهفلل

كهههللتههههافلرهههذهلقةشهههل يعلإلهههال. ن ههه ملل2211111أسهههكمل   يهههمل،لأيلاهههلل اهههل بلل371111انعاهههملل   يهههمللللل4411

ا يههههل لرماههههل لااوق ههههاملزههههللقةنههههلطالقهته يههههمللهقط تههههللق لقط هههه هيمللل19قطوصههههوللإلههههالأثههههكلحههههوللح ل ههههمللهبث هههه نل

 .تلللقطك  يا يونلرمال لقط  ل  ث  للقط ل21هقةنلطالقطصحكقه مل،لا ل  نل

 قطنهو لقة ااقال لهت لزلقطكنلعللقطوطن لهبح  نلالاهالالقطم قعلل   لقط كهف. 

 لالسي للزللقةلطالقط ا دملهقةحكهامللمي لل  صل(انلصبلهقم ملل321111) قساحاقثلانلصبلشغ ل،

 .مكصلخ الانلصبلقطشغ لهقةاقخي لخل القط فحمل

قة عهطلقهخ لسهت ،لمهه لاسهت مللزهللعاهوهل  لعهمللبملبا يملرذهلقطايملطت ل  ا مللهك لسنمللاه لل

اولفملل  نلهزق ملقط فحمللهقطان يمللقطك  يمللهاا ك ل لقةكلهحلقط فحيهمل،لهتهذقلاحلمظهل لقطغل هل لط وال هل ،ل

 .هخ ال هحلقة ؤهطيمللزللقةكلهحلقطفاكتم مللهقطتزقا للب لهلبن يذلقط يلسمل

رههههولبكت زرههههللعلههههال  ههههلزلو اههههلالاهههه ل  ههههمل،لل4102-4101ملإنلاههههلل   ههههزل ههههكقا لقطا ا ههههالقط فيههههللهقطك  ههههيلط  تههههد 

هقطف ههه لعلهههالقطاتلاههه ل ينه هههللعههه لطك هههالب فيههه لقطاههها ق لقطبشهههك مللهخااهههمللهاحهههيطلقط هههفحلاههه ل  هههمللأخهههكب،ل

قطاعلفلا لخفلل ك لا لهعملقطاا ق لقطبشك مللهقطاانيمل،لخلصهمللهأنلقطاعهلفلعهلنىلاه لاشهلك لزهللالا شهلهل

 .ع لقط فح نلاف لقط فيللههصوللقةف وامللهب ل
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 املبحث الثالث

 مصادر ومؤسسات التمويل الزراعي في الجزائر 

 

 حالالقطاعلفلقط فيللزللقهتمقمكلتغ دهلا لقطاعلعل لالالاكله مللألاخكبلةوق هلب و  يمل،ل ظكقل

لأ ق يهمل لقساغفل لعلا لهلا تهم ل، لنشلط م لالاسا كق لزل لعلا لقةمق ع ن لإاتل يمل لز لهم لزل لقطهلطغمل ألر يتهل

لذق لقط لقةناالم لقة ا  مللا لقطهذه  لألا وقف لع لطك الشكقل ليفوهلأح  لقساغفلئ لهقط   لقهتيام  فطمل

لهقةهياق لقهحشك ملل لا ا  لألاس ام لقساف لل لا  ل  منهم لت ل ل يام، ل نالم  لقط فح ن لعلا قساف لط ل

 .زللحلطملللعل ملالللل حوللههنلقساف لط ل   هآلاال لقط  لغلطهللالل تو ونل

          قطم لهملزللو الالقطف وهيل تي مللط ذقلقطا و  لي اعيعلقط فحونلز لهملعاهلقطاه ق لو ال يمللع لطك ال

أهلو الالألاماي،ل اللالاعا لهلعلالقطم قعمللقةوس يمللئلملساغفللألا  لزللأتثدلا لهه ملإ ال يملليفوهل

ل لقةنا ل  له فاه لأهلبنويع لاف ن لإ الا لت يمل ل م لهم لإال لهخ ل ل م لهم لقط فح لعلا لع  يملل. حا ل لأن ت ل

 لهه ملإ ال يمللل اع بلقطف  لقة ا كل،لهرولالل ؤهيلزللتث دلا لألاحيلنلإلالزللأتثدلا قساغفللألا قضت ل

 . شغي لع لللهقم  نلطوقللقط نملل اللقةوس ي ن،لط ايلال   ا  لقطف  يل لو ال يمل

         هأل  ل غعيملل  يعلرذهلألاعهلللهغ درل،لهبهافلبحايالااع هل لقطان يمللقطم قعيمل،لظ كلزللقهتمقمكل وع نل

ب و  لمفيللاؤسست ل،لهب و  لمفيللغ دلاؤسست ،لهرولاللسنوضحلل: ا لاكله لقطا و  لقطم قعللر لل

 .ا لخفللرذقلقةهحث

لقطم قعلل لاكله لقطا و   لقةلطيملل بنا م لقةؤس ل  ل  يع ل تم لاؤسست  لب و   لقهتمقمكلإلا زل

،لBADRقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل نكل: قةا ككمللزللقطاهطمللهقط  ل شكفلعلالب و  لقطاعلفلقط فيللههلل

،لهلصنله القطاعملقط  لب نح للهزق ملقط فحمللهقطان يمللقطك  يمللCNMA قطكناهقلقطوطن لط افلهنلقط فيلل

MADR. 

لقهخ ل عكلل لقط فح ل احك لع يل لب و   لم ول  صلك  لغ دلقةؤسست ، لقطا و   لأيلأال لباخ  لههن لصمل

ألاطكقفلقط لع  نلزللع  يمللب و  لقة تث كق لقط فحيمللزلل وضحل  يعل( 7-2)هلقطشت لاؤس مللحتوايمل،ل

 .قهتمقمكلل نوعيهللقةؤسست لهغ دلقةؤسست 
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 مصادر تمويل القطاع الزراعي في الجزائر(: 3-4)شكل رقم 

 

 Ali Daoudi, Betty Wampfler, Le financement informel dans l’agriculture algerienne : les principes -           :املصدر

pratiques et leurs déterminants. Cah Agri, vol.19, N°04, juillet- aout 2010. P : 247. 

 

 قةنعامل

 و  لقط يلسل لقطفلامللط ا قطنظلالقةككزللقطوطن 

 قط فيل

: املحيط الطبيعي

هقطايوهللواتل يل 

 قطعهيفيمل

ةاملستثمرة الفالحي  

 

 

قطع بلعلالقطا و  لزلل

 قة تث كملقط فحيمل

 عمليات تمويل املزارعين

ت مخصصة حسب عمليا

 الحاجة وحسب التوقع

 شهممللقطففلل لالا ا لعيمل

:الهياكل الزراعية  

ع لل،لأ قضت ،لريلك ل

 بانيمل،لبنظيم

 

:املحيط الاقتصادي  

ريت للعلعل لقطكنلعل ل

قطغذقميمل،لقط كصلهقطايوهل

 الالاكله مل

عك لقطا و  لا لقطشهمملل

(لكه لا لألامكقه) الا ا لعيملل  

 عك لقطاعملقطم قعل عك لقطا و  لا لقطهنوك

عك لقطا و  لا ل

(موقمض) قةمق ع نل  

عك لقطا و  لا لقط لع  نل

 زللقطهيئمللالالاكله مل
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 التمويل غير املؤسس ي : املطلب ألاول 

قطا و  لقطم قعللغ دلقةؤسست لخل الاؤس ل لقطا و  لقطكس يمللهقةفا املا لطكفلقطاهطملل امل  

كلطهنوكلهغ درللا لقةؤس ل لقةلطيمللقةا ككمل،له  م لأنل تونل س يللهغ دل سم لهذطكلعلالقمتدق ل

 1. للأنلألانشعمللالالاكله مللغ دلقطكس يمللهللأنشعمللبومكلهخفلة ل  ل س للطمنهللغ دلاست ملل س ي

 خصائص التمويل الزراعي غير الرسمي في الجزائر(: 4-4)رقم  جدول 

أشكال التمويل 

 غير املؤسس ي

 أهم خصائص التمويل غير املؤسس ي

 عارضو التمويل املستفيدون  نوع الخدمة الغرض منه
استفادة 

 عارض ي التمويل

البيع بدفع 

 مسبق

  لنلقهحكولل

علالقةنا ل ل

قطم قعيمللا ل

قهختكل

 هقط وقتل

همعلا هال

 طك املل يع

أححلبلألاشتل لقةث كمل

 (ا لحل لهقسفملل) 

قطا ل له لا للهاوزعلل

 قهختكلهقط وقتل

قطا له لعلال

أسفل لشكقلل

 ب تي يمل

الجمعيات 

 إلانتاجية
 و الالقةشتدك

قة لر ملل أحال

عوقا لو الال

ألا  لأهل) 

 ( أسلقةلل

 افكلألا قضت 

 هلافكل أسلقةلل

  أسلقةللافكل

 هلافكلألا قضت 

حكمللا لو الال

هلبث  نلعوقا ل

 و الالقةاومكم

قروض 

 املوردين
ااخف ل

ز قعيمللهحال

أهنىلا ل

قهخاال ،ل

قلانلللافاق ل

ز قعيمللأهلح كل

 آلا ل 

 لكه ل  ا ا

 لطن همللط اكه ل

: قةاف املل لهخاال 

او  مللهحاوللقهحهوب،ل

 لطن همللط اكه ل

قةاف املل لةفاق ل

قط فحيمللاو  ملل

ط ب لب نلهاكبيل

 قطاهق  لهقةوقجت 

اا ككونلزللبأ  دل

قطفالهلقط فيل،لاو ههل

قهخاال لهقةنا ل ل

قطهيعك مل،لاو ههل

قةاخف لقطم قعيمل،ل

او ههلأعففلقطاهق  ل

 .هقةوقجت 

هالللقطف فل،ل

بح  نل لمل

 ألاع لل

قروض بين 

 ألافراد
 سيوطملل اا مل

لكه ل اهنل

 موقما
 قةمق ع نل  يع

ألل بل،لأصاللل،لشككللل

 قلاكله  ن

غ دلالطيملل

 (بتلا ،لان فمل)

       Ali Daoudi, Betty Wampfler, Le financement informel dans l’agriculture algérienne : les :املصدر

principes pratiques et leurs déterminants. Cah Agri, vol.19, N°04, juillet- aout 2010. P : 243. 

 : التمويل الذاتي .2

                                                           
1 A. Daoudi , S. Bedrani, Le financement non institutionnel dans l’agriculture : quelques résultats d’une enquête 

rapide, Institut National de Recherche Agronomique d’Algerie, revue semestrielle, 2001,11. P : 33. 
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يفا دلافظملقط فح نلزللقهتمقمكللأنلقطا و  لقطذق يلاكا لأسلست لطا و  لقة تث كق لقط فحيمل،لللللللللللل

هلالل فا الاكله لقطا و  لقطذق يلعلال. هرملللللالل لتأهنلإلالاكله لأخكبلط ا و  لإاللزللحلطمللقطتكه م

ل لقط فحيمل لأخكبل س يمللااخكق لقة تث كم لنشلطل لقلاكله مل لا  لا لقةاخكق لقةاأبيمل مح ب،هإ  ل

 1.هغ دل س يمللقط  ل  ل س للصلحبلقةم عمللأهلأمكقهلعلم اللسوقللأثنلللقةوسملقط فيللأهلخل  ل

لاكا ل: القروض ألاسرية .1 لثلني لهقةفل فلألالكيلل لألاصاللل ل  ن لأهلقطاكه  لألاسك مل لقطاكه  ب ث 

لقهتمقمكل لزل لحيثلأثهتتلقطا قسل لأنلصغل لقةمق ع ن لقهتمقمك، لزل لقطذق ي لقطا و   لبفا لقطم قعل ط ا و  

 .علالشهممللألاسكملزللإب لالقحايل لتهملقةلطيملل اكه لخلطيمللا لقط وقما      يفا اهنل

 املانحلرذهلقطاكه ل ك مللخلصمللا لطكفلب ل لألاعففلهقطهيلطكمل،لهاو هيل: وردينقروض امل .3

قةاخف ،لمي   ونلع  يل لقطامعلعلالع فئهملا لقط فح نلقطذ  ل ا  زهنل لهتا ملللهلالاطتزقالزللساقهل

 .قطاك 

امعل لطا ل لإلالشكقئهللب( قط وقتللاثف) إنلقةنا ل لقةع ويمللل مثدملزللقط وقل: بيع املحاصيل الزراعية .4

ا لأ  ل  لنلبو  الااخف لع  يمللإ الالأخكبللالبتونلصنلعيمللاثف،لا للي  حلط  فح نل اغعيملل

 .اكل   لالاستث ل ق لقطكمي يمللا لح كللافاق لز قعيمللهتذطكلبتلطي لقهتن لهافاق لقهحكله

و مللأهلبكييمللقةوقجت ،لحيثلب صلرذهلآلاطيمللبفضلقةحلصي لقط ن: التعاون على أساس تقاسم الغلة .5

لهلا  اللقطايلال أع لللقةم عمل،لطياحك لعلالن هملل لالل   كلأ  ل لآخكل       يشل كلصلحبلألا  لشخكل

ل لس  ل لبحا ارل لعلا ل ا الن لقةحكول ل)ا  لأتثدلا  لاثفل و ا لب   لن لهال مل لألا قضت لل % 21زل ا 

 .بلألا  لأنل بيعل ملقلا لألا  لطشك ملهبفالسنوق ل  م لطكلح(. قطم قعيملل  اغ لبهذهلقطعك امل

ل   زلك لرذهلألا وقفلا لقطا و  لقطم قعللغ دلقةؤسست لأنهللالل فا العلال  ل ل لاله ملل،ل  لماطل هال

لبح بل لأنهل لطا  مل لقةاب للك دم لأغ  هل لاا لهبمل لزانيمل ل آ لل لهب تزا لقطف  يمل، لأطكقف ل  ن لقطثامل علا

2.ملش ك  لزللأغ بلقهحلال  لألسل يعلأحيل للهاللبا لهزلاا

  

 صناديق التنمية الزراعية  التمويل عن طريق : املطلب الثاني

قطنهو ل لطاعلفلقط فيل،لع  تلهزق ملقط فحمللزللقهتمقمكلعلالب كيصلصنله الطاعملزللإطل ل

ل ككم لل لباوا لقطاهطمل، لا زق يمل لا  لالطيمل لأغ  مل لسنو ل لبا اى لا ا  مل، لا لال  لزل لقطم قعل قطاعلف

 :  وضح للكلآل ي(  ح لبلب كيص) ط   ا اا نلتاعملا لخفللا  وعمللا لقطكنله الل

 

                                                           
1 A. Daoudi , S. Bedrani, Le financement non institutionnel dans l’agriculture : quelques résultats d’une enquête 

rapide,op cit.P : 79. 
2  IBID. p : 83. 
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    2666-2691صناديق الدعم الفالحي للفترة : الفرع ألاول 

 ا في لقطكنله القةوضحمللزللل0666-0691ع  تلقطاهطمللعلالهعملقطاعلفلقطم قعللخفللقط تدمل

 : قطشت لقةوقلل

 2666-2691تطور صناديق الدعم الفالحي في الجزائر للفترة : ( 4 -4)شكل رقم 

 

 .قةف وال لقةوضحمللأه لها لإعاقهلقطهلحثملل لالعا لهلعلال: املصدر

  FNDAالصندوق الوطني للتنمية الفالحية : أوال

ل  لقةلهم ل  ااإتص لقطكناهق لرذق لل069أنشأ لط نمل لقةلطيمل للل ون ل0699ا  لسنمل لهع  يل ل0661،

،ل0660،لهيلشكلا لاللمف يللق ااقللا لمي كيل0661 و  يملل02قةؤ  لزللل419 -61  و بلقةكسوال لمل

ل لعلا لالاستث ل ق لهروليف   لإعل ل لهعم لاللسي ل لهبن يتهل، لقط فحمل لطتدليمل لقطاهطمل لع  يل لهعم بن يذ

لقة لحل ل لهبوسيع لإطل ل كقا لقساكفحلألا قضت  لقةنا ونلهقةكيونلهقهحكميونلزل ل هله بهل لقط   قةنا مل،

 1.قة ايمل،له فهئمللقةوق هلقةلميمل،لهبح  نلقةناو ل لالاستدقبي يمل

ملل ا هاملهبوسهيعلقة هلحل للساكفحلأ قضهت لمفحيهه ذيل اوال ا و   للبا ث لزلقطان يمللقطنشلطل لبا ث له 

 لهبن يههههههههمللقةم هعهههههههههل لهعههههههههملهبمثيهههههههه،لبح هههههههه نلقطتد هههههههههمللهقطتهيئههههههههمللقطفال  ههههههههملل فهئههههههههمللقةههههههههوق هلقةلميههههههههمل،،لقة هههههههههامل

 .هعملب   زلقة تث كق لقطكغ دملقةحكهاملهللالاستدقبي يمل

                                                           
 .019: ،لاك علسل ا،لص" إلاصالحات في القطاع الزراعي وآثارها على تطوره " ، ق حلزي دي ل 1

1999-1980صناديق الدعم الفالحي للفترة   

قطكناهقلقطوطن ل

 ط ان يملقط فحيمل

FNDA 

صناهقلقطت لنل

ا لقطتوق ثلللل
FGCA قط فحيملل  

صناهقلل

قطت لنلقط فيلل

FGA    

صناهقل  لنل

أسفل لالا الال
  FGPPA قط فيلل

صناهقلح ل ملل

قطصحملل
قهحيوق يملللل

FPZS     
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اهههههاخ لزهههههللاهههههنحل ه (  CNMAقطكهههههناهقلقطهههههوطن لط افل هههههالقط فيهههههلل)  اهههههوال ت هههههي دلاحلسههههههمللرهههههذقلقطكهههههناهق  

خلصهههمللزهههللBADR  طك  يهههملقموقمهههالقطاهههكه لقط فحيهههمللقط ههه ل  نح هههللقطهنهههكلقط فيهههللط ان يهههملللإع هههللق لطن هههب

 .هلعلفلقهحهوبللعلفلقهح يبل

 FGCA صندوق الضمان من الكوارث الفالحية: ثانيا

،له  هههكيلع يههللأحتهههلالقةكسههوالقطان يهههذيل0699رهههذقلقطكههناهقل  و هههبللههل ونلقةلطيهههمللط ههنمللأنشههأل

،لقةاتههه  لبحا هههالبنظي هههللهع  هههل،لهقط هههافلاههه لإنشهههلملل فهههو ضل0661اهههليلل49قةهههؤ  لزهههللل029 – 61 لهههمل

ق هلإاللأنلاههو ل0661قط فحه نلقةاتههك   لاهه لقطتههوق ثلقطم قعيههمللغ ههدلقةؤانههمل،لهشههكفلزههللع  ههلل اق ههمللاهه لسههنملل

حيهههههثلسهههههاهلقة زق يهههههملللقةو هههههوعمللبحهههههتلبكهههههكملل ف اهههههللالليفهههههو لا  ههههه لخ هههههلمكلقةن هههههكط نلقةاتهههههك   ،ل

ط   ههههتث كق لقط فحيههههملل تي ههههمللخ ههههلمكلقهت ههههلف،لت ههههللل0661ا يههههونلهالسههههنمللل611قطكههههناهقلاهههههلطغل اي ههههملل

،لهعهههههههكفلرهههههههذقلقطكهههههههناهقل0660ا يهههههههونلهالقةاهههههههك ل فو تههههههه للسهههههههنمللل991ا يهههههههونلهالاههههههه لأصههههههه لل911سهههههههاهل

هب  ههز ل لسهها لهمل  يههعلقط فحهه نلاهه لقطافههو ضلعهه لقطتههوق ثلل0667 – 0661ألاهلههالخههفللقط تههدمل:  ا ناههكح

أاهلل. اه لقةناهوالقةاتهك  ل% 21هلل% 71،لهذطهكل ن ههملل(قهت لف،لقهت يا،لقطا  ا،لقط يتل ل ) غ دلقةؤانملل

قطكههناهقلقطههوطن لط افههلهنلهقشههتدقلميهههللبههأا نلقط ههفحلطن  ههللطههابلل0667قةكح ههمللقطثل يههمللمتل ههتلبفههالسههنملل

الاسهههههها لهملاهههههه ل فو تههههههل لاهههههه لأ هههههه ل( قهحك هههههها،لقط ههههههده،لاههههههو لقهحيوق ههههههل ) هذطههههههكلة ههههههلطكللCNMAقط فيههههههلل

 1.قطكناهق 

 FGAصندوق الضمان الزراعي : ثالثا

 ف  لألا  مملقطالم مللعلالانحلقطاكه لبشت لعلالهقطاكه لقطم قعيمللبشت لخلصلعلالط بل

 وفلا لقطاكه ،لهذطكلطا نبللأيلخعكللبفاالساقهللي مللقطاك ل  ل ل لا لقةاتد  نلح بلك ل

عنالقساحاللل،لهعلالذطكلهله لانحلقطاك لهح صلله لط بلقطت ل ل ،ل ف  لرذهلألا  مملعلاله قسملل

ط بلقطاك له قسمللهليامل،ل لطنظكلإلالقةكههه مللهالاساافطيمللقةلطيمللط  فحلقةاك لأهلقةؤس مللقط فحيملل

لهذط لطللقةاتد مل، ل   ح لألافكلعال  مل لأهلاابلب  مل لقط فحلقةاتد ل ا ون لإثالل لعاا ل لحيمل كلا 

مإذقلهص تله قسمللا  لط بلقطاك لإلال تي مللانحلقطاك ،ليف  لقهت لزل 2. احايالاشكهعللقط فيل

 .قةاك لعلالط بلقطت لنلا لقةاتد لتاأا نلزللحلطمللعاالساقهلقطا  لزللحلطمللقساحاللل

بأاينل لشخكيمللكلطم لطمللهقطت لن،لهبأاينل لعينيمللكلطكر لقطكسم ل: رذهلقطت ل ل لإلالله  م لبا يم

هقطكر لقهحيلزي،لهقطاأا نلقة دالاعلشككل لقطاأا نلقة ا  مللهقط  ل شتدقلا لله لبفضلألا  مملقةل حملل

 .ط اك لاللسي للزللقهتمقمك

                                                           
 .074: غكهيلاح ا،لاك علسل ا،لصل 1

لل 2 للوسم، لش لهمل"دراسة تحليلية للقرض الفالحي في التشريع الجزائري "شك  لزرل لأالل ل ي  لااع هل  ل    لاااا ل حث ،

 .60: ،لص4112ها ؤهطيمل،لك يمللقهحاوقلهقطف والالاهق  مل،ل لافمللقهتمقمك،لاليلقةل  ا د،لب كصلعاوهل
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ل لقطان يذيل لم لقةكسوا لإلا لأه ل69-62هيلطك وف لزل لقةؤ   لصناهقل0662للأمك   لإنشلل لبم ل فحظلأ ل ،

لحيثل لقةاب، لهااوسعمل لطاكه للك دم لقةاتد  ن لقط فح ن ل  لن لعلا ليف   لقطذي لقط فيل قطت لن

 ت  لقطكناهقلأهل م  لقطاكه لقطاك دملهقةاوسعمللألااالقط  ل: "  كتلقةلهملقهخلا مللانللعلالق لل

لريئل لقطاك لةن كطيهل لا لقنلهالليف يل  . ب نح ل لقةاك مل ل أيلحلللقط يئمل لنلقطاكه لأهلت لطال

بأخذله شتدقل  ل ل لحايايمللأهلشخكيمللا لقةاك له  بلأنلبتونلقطت ل ل لقةذكو ملزللاكبهمللأهلال

 1"له لت لطمللقطكناهق 

لةن كطيلل ل  ثل ملل  لنلأهلت ي لأيلبأا نلشخصت  ل تونلصناهقلقطت لنلقط فيل لقةلهم لط ذه معهال،

لقطت لنل  ل للإ لميللإلالقطالم  نل  ع بللكه لمفحيملللك دملأهلااوسعمللقةاب،لعلالأنل تونلرذق

 . ل بلبأاينل لشخكيمللأهلعينيمللأخكب 

لقطان يذيل لمل لا لقةكسوا لقةلهم لقعا د لصناهقلقطت لنلقط فيلل  ل للل69-62هبنااالرذه لأنهل علا

 .قطاقمن نلقة تد  نلةن كطيلرذقلقطكناهق ل للكللهطي لبلال،لحيثلالل  م لالاحا لال للطوحاهلأالا

لحيثلأ لمتل لقطالم  نل ع بللكه لمفحيمل، لةن كطيل ل لطن همل لشخكيل لقطكناهقلبأاينل ه تونلرذق

ا ل   لقةكسوالعلالأنلصناهقلقطت لنلقط فيلل ح لاح لقطا  لقةت ونلزللحلطمللعاالل13قةلهمل

لقةهلطغ لحاهه لذطكلزل له تون له نل، لب اقه لقلتد  للليلال ل  لنل. قط   لقطكناهقلعلا لرذق حيثليف  

 .ا للي مللقطا  ل% 31قةاتد  نلقةن كط نلطا للزللحاههل

هطكناهقلقطت لنلقط فيللحالقطك وفلعلالقةا  لألاصلل،لإذقلكلنللالأهزال لطا  ل االلانل،لهذطكلالل

إذقلللالقةاتد ل امعل مللا للا لرذقلقةكسوال،لحيثلأنهللبتي لحلطمللأخكب،لههللأ لل19ألكبللقةلهمل

ل لالشتدقكلاعل ل اوا لقطكناهق لمإن لآلاخك، لقهتمل لا لطكفلقطكناهقلههن لكلنلات و ل قطاك لقطذي

قةاتد لع لطك ال  لنلأهلت لطمللط  اتد ،لحيثل ا الاعلقطهنكلعلال اهللزان لطت ا الاه غلقطاك ل

 : عنالبوقمكلقطشكطلنلآلابيلن

لللط ا  لع لح  ل يمل،لحيثلبتونلألاسهلبلغ دلااولفمللكلط يل ل ل لأنل تونلقطعتملع لقطامعلقطم .0

 .أهلقهحكقماللالأصل تلو الالقط فيللأهللقة تث كملقط فحيمللا للأثكلعلالقط فحلقةاتد لزلل  ا اله نل

أنل تونلقطعتمل ق علإلالقب لذلبأاينل لعينيملللالأهحاتلأ كق قل لط فحلقةاتد ،لأيلأنهللأثك لع يلل .4

 .بفكل مللاوقص اللطنشلطللقط فيل

 

 

                                                           
 017: ،لصلشك  لزرل لأالل،لاك علسل ا  1
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 FGPPAصندوق ضمان أسعار إلانتاج الفالحي : رابعا

،لبهافلهعمل10/17/0661قةؤ  لزللل99-61أنشألرذقلقطكناهقل  و بلقةكسوالقطان يذيل لمل

هزق ملقط فحملل،لطم لأسفل لبفضلقةنا ل لقط فحيملللحيثلب وطللا زق يمللقطاهطمل،له امل  ي دهلا لطكفل

 ..(.ه وقنلقهحهوبلهله وقنلقهح يبل) هع لل و للإلالقةافلا  نلقطف واي نل

 FPZSصندوق حماية الصحة الحيوانية : خامسا

 وقنلل42قةؤ  لزللل032-62 لمل،ل  و بلقةكسوالقطان يذيل0662رذقلقطكناهقلسنمللبأس ل

ل0662 لقطاهطملل، لا زق يمل لا  لاوق هه لهي ا ا لقهحيوق ل ، لححمل لنشلطل لح ل مل لك  لهعم لإلا هرول هاف

 .CNMAه سوالقطذ ح،لهي  دهلقطكناهقلقطوطن لط افلهنلقط فيلل

 1116 -1111صناديق الدعم الفالحي  للفترة : الفرع الثاني

أراقفل كقا لقطان يمللقطم قعيمللزللقهتمقمك،لبملبوظي لا  وعمللا لألا  مملهللبحايالا لأ  ل

 : قهخاال لقة لعامل  ك  للزللآلا ي

 1116-1111صناديق الدعم الفالحي للفترة (: 5 - 4)شكل رقم 

 

 ا لإعاقهلقطهلحثملل لالعا لهلعلالقةف وال لقةوضحمللأه له: املصدر

 

 

 

2009-2000صناديق الدعم الفالحي للفترة   

قطكناهقلقطوطن ل

ط تهطلهل
قطان يملقط فحيملل

FNRDA 

صناهقلبكليملل

قطصحمللقهحيوق يملل
 هقطولل مللقطنهلبيمل

FPZPP  

صناهقلاتلمحملل

قطاصحكلهبن يملل
الالاكلهلقطكعويل

 هقط  وب

FLCDDPS 

صناهقلقطان يملل

قطك  يمللهقساكفحل
ألا قضت لع لطك ال

 الااايلز

FDRMVTC 
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 FNRDAلتنمية الفالحية واضبط الصندوق الوطني ل: أوال

هصناهقل  لنلأسفل للFNDAها لك لا لقطكناهقلقطوطن لط ان يمللقط فحيمللل4111بملسنملل

لط  لرولقطكناهقلقطوطن  ل   لصناهقلهقحا لقط فحيمللتهطلهقطو الالقط فيل ،هذطكلFNRDA 1ان يمل

هزللرذقل. همعلقطاعلفلط   لر مللأتثدلزللقطف  يمللالا ال يمل،لهبميي للاعلااع هل لقلاكلهلقط وقلبهافل

اوق هلكل لا زق يمللقطاهطمل،لقةوق هلشهللقطتك بيمل،لي كبقطكاهل احك لقطكناهقلعلالق كقهق لباأ ىلا ل

 2: لل للأالل لطن همللطن ال لقطكناهقلم ولي ا االاوق ههلمي . قطاوظي ،لقط هل لهقطوصل ل

له  و الل .2 لبث ينل لهتذق لقط فحيمل لهقةكههه مل لو الا لبن يمل لزل لقطاهطمل لا لر مل لبت   لقط   الاعل ل 

 .هب م نللهبميي للهبكا كه

الاعل ل لقط  لبت  لا لر مللقطاهطمللزللع  يل لقطان يمللزللقطكيلهقةحلمظمللعلالبن يمللقطثدهملقطو قثيملل .1

 .قهحيوق يمللهقطنهلبيمل

 .هخلصمللالل اف ال لهحهوبلهيذه رللب و  لا لزنلألاا لقطغذقئيالاعل ل لبفنوقنل .3

 .الاعل ل لبفنوقنلح ل مللااقخي لقط فح نلط ام  ل لةكل   لقطنلب مللع لألاسفل لقةك فيمللقةحاهم .4

 .الاعل ل لبفنوقنلباعيملألاسفل لط  نا ل لقطعللو مللقة اف  مللزللقط فحمل .5

 .عمللقطغذقميمللعلالقةابلقطاك دلهقةاوسطلهقطعو  ب  يضلقط وقمالط اكه لقط فحيمللهقطكنل .9

ل ا قسملل لقهخلصمل ل لةكل    لقطام   لقط فحيمل لهقطان يمل لط تهط لقطوطن  لط كناهق ل  م  ت ل

 : هعملقط كهفلآلابيمللFNRDAهزللإطل لرذهلقطنشلطل ل اولالصناهقل .لل  يمللالا  لزلهقطاتو  لقةنه لهالا شله

لبحتللهبا ث  : فروع إلانتاج النباتي .أ  لقطم قعمل لقطهعلطل، لز قعمل لقطهاوللقهتلممل، لقهحهوب، لز قعمل زل

،لقطم قعل ل(تكها،لز اون،لح تيل ،ل  ي ) قطهيو لقطهفستيميمل،لز قعمللألاعفف،لمكسلألاشتل لقةث كمل

 .،لشالم لقطمكهالهألاشتل لقةث كم(قطع لطم،لقطاهغ) قطكنلعيملل

ل:  فروع إلانتاج الحيواني .ب  لقةوقجت ، لبكييمل لإ الالقهح يب، لبا ث لزل لإ  ،ل) ههل لالعم، لأ ال ، أغنلا،

 .قطا ايحلالاصعنلعل،لبكييمللقطنح ،لبكييمللألا ق ب،لحيوق ل لقطاتلثك،ل(خي 

  FPZPP  صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية: ثانيا

ل لقطكناهقل  و بللل ونلقةلطيمللط نمللأنشأ لههمال4111رذق -4111ط  كسوالقطان يذيل لملل،

لل006 لزل لل71قةؤ   لقةكقلهمللل4111الي لقبلهب ل لب  لزل لهقةا ث مل لقطكناهق لرذق لق كقهق  ل حاه هقطذي

ل لب  لهقةوقمامل قطصحيمل، لقطنهلبيمل لقطصحمل لاكقلهمل لا لر ل ل اوق ه لقطنهلبيمل، لقطصحمل لاناو ل  علا

                                                           
قةحاهلطمي يل ل  ي دلح لبلقطكناهقلقطوطن لط تهطلهقطان يمللقط فحيمللل4111اليلل71قةؤ  لزللل009-4111اكسوالبن يذيل لمل 1

FNRDA13: ص. 4111 وقنلل12: ،لقطكله مل ال  خ70مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيملل،لقطفاهلطلت  و  ل،لقهتك املقطكس يمل. 
لل 2 لل17قةلهم لقطان يذيل لم لل009-4111ا لقةكسوا لقطا  اكقطيملل4111اليلل71قةؤ  لزل لقهتمقمك مل لطلت  و  مل لقطكس يمل لقهتك ام ،

 .19: ،لاك علسل ا،لص70قطشفهيمل،لقطفاهل
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لق لشهل لقطكسوا ل لب  لقطنهلبل ، ل ح ل مل لقةت  مل لإ لممللقة  وعل  ل، لقطكناهق لط لمام لقةحاثمل هتهلميمل

 1: ههللاوق هللبو للزللشت ل  ال لت لل لل. زق يمللقطاهطمللهقط هل لهقطوصل لطا كيكل لا 

 .  ال لاكبهعملل أنشعمللبن يمللقطصحمللقهحيوق يمل .2

 .قةفا ملقطن ال لقةكبهعملل لطذ حلالا هل يلقةاك لبهفللط ويلللقهحيوقنيلأهلألااكق ل .1

 . أنشعمللقطصحمللقطنهلبيملهح ف لقطوللميمللهلكبهعملل لقطن ال لقة .3

قط  ل افك لط للقة اغ ونلا ل كقللع  يل لاتلمحمللقطن ال لقةكبهعملل افو ضلقهخ لمكلأهلألا كق ل .4

 .قطن ال لقةكبهعملل لطولل مللا لأ  لقهح ل لعلالقطم قعل اكق لهقطفوقا لقةتكمل لطم قعمللهلألا 

 FLCDDPS  وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوبصندوق مكافحة التصحر : ثالثا

،لهياألقطف  ل لل0666سبا  دلل47قةؤ  لزللل00 – 66قطكناهقل  و بلقطال ونل لملأنشللرذقل

ل لقطان يذيل لم لقةكسوا لل429 – 14هما لزل لل47قةؤ   لهإهق بلل4114 و  يمل له  البل لال كقهقبل لقةحاه ،

لقط هل لهقطوصل ل،لقة لعاق لقطاهطيمل،لهك لها لال،ل هرولي ا الاوق ههلا لب كيكل لا زق يمللقطاهطمل،

 3: رذهلقةوق هلبن الزللألاه للقطالطيمل2. قةوق هلألاخكبلقةحاهملع لطك القطتشكيع

 .إعل ل لاو  مللةتلمحمللقطاصحك .2

 .إعل ل لاو  مللألع لللقهح ل لعلالقةكقعللهبن يتهل .1

 .ن يمللقةناو ل لقهحيوق يمللزللقةنلطالقط  هيمللهقطم قعيمللقطكعو ملإعل ل لاو  مللطا .3

 .كييمللقهحيوق ل إعل ل لاو  مللطاث  نلاناو ل لب .4

 .إعل ل لاو  مللح ل مللااقخي لقةكيي نلهقةكي نلقطم قعي ن .5

 .وعل ل لقةو  مللطانظيملالالاكلهلقطكعوي  .9

قةنه لط  كي نله ف يملقطاانيل لهاالبفمللهباييملقةاك ملل ا قسل لإاتل يمللالا  لزلهقطاتو  لقةكل   ل .1

 .بن يذلقةشل يعلذق لقطففلمللبهذقلقةو وف

 FDRMVTC   صندوق التنمية الريفية واستصالح ألاراض ي عن طريق الامتياز: رابعا

لقطكناهقل  و بلقطال ونل لرذق ،لطيح لاح لصناهقل4114هي   دلل42قةؤ  لزللل00-14أنشأ

لقطك  يمللهق لقةكسوالقطان يذيل لملقطان يمل ل  ااإتص لقطف  ل ل لهياأ لع لطك الالااايلز، ساكفحلألا قضت 

ل17-022 لزل ل لقةؤ   لل46، لهبا4117ال س ل، لزل لقطكناهق لرذق لق كقهق  لهقهت لعل ل ث  لقطاهطمل إعل ل 

                                                           
 .49: ،لص4111أه لل43،لقطكله مل ال  خل27ت  و  مللقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهلقهتك املقطكس يمللطلل 1
 .77: ،لص4114أتاويكلل07،لقطكله ل ال  خل93قهتك املقطكس يمللطلت  و  ملقهتمقمك مللقطا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهلل 2
 .72: قةك عل   ل،لصل 3
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.  وقب لحاوقلالااايلز،لقة لر مللقةحا  مللطكنله الأخكب،لقة لعاق لقطاهطيمللهقط هل لهقطوصل للول ي يمل

 :هبن الرذهلقةوق هلزللألاه للآلابيمل

الاعل ل لقةو  مللطف  يل لقطان يمللقطك  يمللقةا ث مللزللقطتهيئل لقهخلصملل لطكي،لأشغلللقةحلمظملل .2

 .،لبح  نلو الالقهحيوقنيلهلبث  نلقةناو ل لقط فحيملعلالقطتد مل،لبح  نلأ ظ مللو الالقط فيل

وعل ل لقةو  مللطف  يل لإساكفحلألا قضت لقةا ث مللزللتهيئمللقةيله،لقطتزههل لطعللمللقطم كيلميمل،ل .1

لهألامت ل لقطفافني لطفساف لل لقطتكه  مل لقطف  يل  لاحيطلألا قضت ،إ  لزلا  وعمل لإلا لقطاخول ا كق 

 .املطفساكفحطألافكلقطفال  مللقةف

 .قةكتد  لقهخلصملل لطا قسل لهقةال يمللهقطاتو  لهقطانشيط .3

افلصكللقةعلح لقطاا يا مل،ل: قةكل   لقهخلصملل إ  لزلقةشل يعلقط  لط للعفلملل أراقفلقطكناهقلاث ل .4

لألانفلا،ل لأغذ مل لصنلعمل لقهتم، لبحت دلصوف لقطم قبي، لصنلعمل لقطاا يا مل، لقهحاقهم لقطاا يا مل، قطم اون

بك يحلقطفالهلقط فيلل،لهغ درللا لقهخاال لألاخكبلقطهيعك مللهقطصحمللقطنهلبيملل،لهبح ي لقطتد مل،لهألاشغللل

 .قط فحيمل

 1124-1121صناديق الدعم الفالحي للفترة : الثالثالفرع 

ل ا امل  لبكني ل  ل تهط لهقطك  ي لقط فيل لقطا ا ا لإعلهم لإطل ل ك لا  لزل ل لقطاهطمل للات

طكنله القطاعملحيثلبمل   لل   لصناهل نليف  لأحار للطكلهحل كقا لقطا ا القط فيل،لهقطثلنيل

 : طكلهحل كقا لقطا ا القطك  يلهكلنلرذقلقطاكني لكلآل ي

 1124-1121للفترة  الزراعي في الجزائرتصنيف صناديق دعم القطاع  (:9-4)شكل رقم 

 

 4102اليلل40قطكله ل ال  خلل71قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مل،لقطفاهل ا لقعاقهلقطهلحثملل لالعا لهلعلا : املصدر

 صناديق الدعم 

 الصندوق الوطني للتنمية الفالحية 

قطكناهقل

قطوطن لطان يملل

الاستث ل ل

 قط فيلل

صناهقلبكليملل
قطصحملل

قهحيوق يملل

 هقطولل مللقطنهلبيمل

قطكناهقل

قطوطن لطتهطل
 الا الالقط فيل

 الصندوق الوطني للتنمية الريفية

صناهقلخلصل

 اعملاكبيل
قةوقجت لهصغل ل

قة اغ  نل

 قط فحي نل

صناهقلقطان يملل

قطك  يملل

هقساكفحل
ألا قضت لع ل

 طك الالااايلز

صناهقلاتلمحملل

قطاصحكلهبن يملل
الالاكلهل

قطكعويل

 هقط  وبل
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 1 :بنا ال   لرذقلقطكناهقلثفثلصنله المكعيمللهل   : FNDAالصندوق الوطني للتنمية الفالحية : أوال

 :هبن الا ككلبللزللألاه للآلابيمل: الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفالحي  .2

لهب م نهلل .0.0 لبث ينهل لهتذق لقط فحيمل لهو ال يمل لطاعو كلو الا لقطاهطمل لا لر مل لبت   لقط   وعل ل 

 .ه غ ي  ل

 .وعل ل لقةااامللطاعملأسفل لقةناو ل لقطعللو مللقة اف  مللزللقط فحمل .4.0

قط لماملعلالقطاكه لقط فحيمللهقطكنلعمللقطغذقميمللقطاك دملط فالهلقط فيللقطذيلبملب  يضلن هملل .7.0

 .قلانل هلزللإطل لعاالقطاك لالا  ل ي 

لق ااقللا لسنملل ،لق الجلصناهقل  لنلقطاكه لقطم قعيمللاكح ملل4100هرنللب ا لالاشل ملأ لل

،ل CGCIقطكغ دملهقةاوسعمل ا ام،لحيثلأهك تلا لاللطكناهقل  لنللكه لالاستث ل ق لط  ؤس ل ل

ل لإلاللكق لقةلهم لهقطذيل مكسل4100 و  يمللل41ا للل ونلقةلطيمللقطام يلللقطكله لزللل79هذطكلقستنلهق ،

لقط يلقلمإنلصناهقل  لنل لرذق لهزل لقطاهطمل، لأاوقللبومكرل لاع لبوطيالا لطكه لقطكناهقلعلا إاتل يمل

زللقطاهطمللال حمللأاوقللزللا ا  لقطاعلعل لاؤر لإلهق ملأيلح لبلأليل  ملللCGCIلكه لالاستث ل ق ل

ل  نلقطكناهقله  مللقطا و   لإطل لقب لليمل لهباملإهق ملرذهلألااوقللزل ي ا يالا لصناهقل  لنلهلل2.،

 : قطاكه لقطم قعيمل

قة تث كق لقط فحيمل،لقةكيونلهاؤس ل لو الالهقطاحو  لهقهخاال لقطم قعيمل،لقط  لبنشطل ك ملل .أ 

 .ألانشعمللقةست مللزلللوقمملخلصمللطابلقطهنكمكه مللأهلبنظي يمل،له

ل .ب  للك  لطك ا لع  لقة نوح لقةاب لهالاستث ل للك دلهطو   لالاساغفل ل"  ميا" لكه  " هللك 

 ".قطاحاي

 : هبتدقهحلن همللقطت لنلح بلق وقفلقطاكه لت لل لل

 تحالألصتصلا لالاما لنلقة نوحل% 21  لنللن هملل: لكه لالاساغفلل. 

  ل : لكه لالاستث ل لقطاك لقهخلصلل% 91 لنلن همل لحلطمل لزل لا لالاما لنلقة نوح لألصتص تحا

 .زللحلطملللك لخلصلبف  يمللباخ لزللإطل لقطاعو كل% 91 إنشلللاشكهفل،لهل

 :ه حاهلسا لقطت لنلا لطكفلصناهقل  لنلقطاكه لقطم قعيملل لةهلطغلآلابيملل

 ا يونله نل ل مقمكي ل01حاه لبل: لكه لالاساغفل. 

  ا يونله نل ل مقمكي ل011حاه لبل: الاستث ل للكه. 

                                                           
 .00: ،لص4102اليلل40قطكله ل ال  خلل71اهلقهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مل،لقطفل 1
: ،لص4100 و  يمللل41،للل ونلقةلطيمللقطام يلللقطكله لزلل21قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك ملقطا  ولكقطيملقطشفهيمل،لقطفاهلل 2

04 .http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/2011lfc.pdf . 

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/2011lfc.pdf
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أاللقةهلطغلقط  لب وقلقطايملقةوضحمللأعفهلمفلباخ لزللإطل لقطت لن،لهلالل  بلأنلبا لهزلااملقطاغعيملل

ش كقلط اكه للك دملألا  ،لهلل42قطنلب مللع لصناهقل  لنلقطاكه لآلا لللقطاا يا مللط اك ،لههلل

لطاكه لالاستث ل ل02 لهل ح. سنمل لاللبا لهز لقط   لط هنكلأنل حولللكه لالاساغفل له نل لل12ا ا يون

ا يونله نل ل،لاهلشكملإلالصناهقل  لنلقطاكه ،لعلالأنلل01 مقمكي،لهللكه لالاستث ل لقط  لاللبا لهزل

 .بحوللك لقطاكه لقط  لب وقلاهلطغ للب كلقطايملإلالهتنمللبا س للأهال

 :هبن الا ككلبللزللالل للل:صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية . 1

 .قطن ال لقةكبهعملل أنشعمللح ل مللقطصحمللقطنهلبيمل .4.0

قطن ال لقةكبهعملل افو ضلقهخ لمكلأهألا كق لقط  ل افك لط للقة اغ ونلا ل كقللع  يل لاتلمحملل .4.4

 .ألااكق لهقطفوقا لقةتكمل لطم قعمل

 .كبهعملل لطولل مللا لأ  لقهح ل لعلالقطم قعل لقطن ال لقة .7.4

 .قطن ال لقةكبهعملل نشلطل لبن يمللقطصحمللقهحيوق يمل .2.4

 .قطن ال لقةكبهعملل لطذ حلو هل يلقةاك لبهفللط ويلللقهحيوقنيلأهلألااكق لقةفا مل .4.2

 .قطن ال لقةكبهعملل لهح ف لقطوللميمل .2.4

 :قطكناهقلزللالل للللهبن الا ككل لرذق: الصندوق الوطني لضبط إلانتاج  .3

 .وعل ل لبفنوقنلح ل مللااقخي لقمفح نلط ام  ل لةكل   لقةتدبهمللعلالبحا الألاسفل لقةك فيمل .0.7

 .إعل ل لقةو  مللطتهطلقةناو ل لقط فحيمل .4.7

 .قطاغعيمللقطتلا مللطاتلطي لموقمالقط فح ن .7.7

لهق لقةلطي ن، ل لطوسعلل لقةاف امل لقطت ي د ل  كل    لقطكناهق ل ام   لقةاف امللت ل ةكل   

 . ا قسل لقهتاهبلهقطاتو  لقةنه لهو شلهلهاالبفمللهباييملبن يذلقةشل يعلقةكبهعمللبهامل

 الصندوق الوطني للتنمية الريفية: ثانيا

 1: نا ال  نللثفثلصنله المكعيمللهل 

 : هبن الا ككلبللزللالل لل: صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .2

 وعل ل لقةو  مللةتلمحمللقطاصحك 0.0

 .ألاع لللقةو  مللألع لللقهح ل لعلالقةكقعللهبن يتهل 4.0

 .وعل ل لقةو  مللطان يمللقةناو ل لقهحيوق يمللزللقةنلطالقط  هيمللهقطم قعيمللقطكعو مل 7.0

 .وعل ل لقةو  مللطانظيملالالاكلهلقطكعوي  2.0

 .اكل   لقطت ي دلقةاف املل لطوسعلللقةلطي ن 2.0
                                                           

 .09: ،لص4102اليلل40قطكله ل ال  خلل71قهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مل،لقطفاهلل 1
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لبن يذل 9.0 لهباييم لهاالبفمل لهلو شله لقةنه  لو  لزلهقطاتو   لإاتل يمل ل ا قسل  لقةاك مل قةكل   

 .قةشل يعلذق لقطك مللبهل

ل :صندوق التنمية الريفية واستصالح ألاراض ي عن طريق الامتياز .1 لزل وعل ل ل  هبن الا ككلبل

بح  نلأ ظ ملل أشغلللقةحلمظمللعلالقطتد ملله ،لقطتهيئل لقهخلصملل لطكي  قةو  مللطف  يل لقطان يمللقطك  يمل،ل

لبن العلالو الالقط فيل لت ل لقطوسطل، بث  نل قطفلملللعلالا اوبلألاسكلقطك  يمللهلبكييمللقهحيوق ل لزل

لقط فحيمل لط.قةناو ل  لهلإ لممل لقطك  يمل لقط تللق  لع  لقطفمطمل ل ك لقساكفحلوعل ل  لطف  يل  قةو  مل

 ي دلاكل   لقطت  لزلقةشل يعلذق لقطك ملل  و وعلل،لهأ تللكبلقطتكه  مللإل ك لقطن ال لألاخألا قضت ،لهل

قةكل   لقهخلصملل ا قسل لقهتاهبلهقطاتو  لقةنه لهلو شلهلهاالبفمللهباييملقةاف املل لطوسعلللقةلطي نلهل

 .بن يذلقةشل يعلذق لقطك ملل  و وع ل

ل :حيينصندوق خاص بدعم مربي املواش ي وصغار املستغلين الفال . 3 لزل لا ككلبل قطاغعيملل هبن ا

كييمللقهحيوق ل لهو الالإعل ل لقطاهطمللطاعو كلب،قطتلا مللطاتلطي لموقمالاكبيلقةوقجت لهصغل لقة تث ك  

ل لقةلطي نلهلاكل   لقطتقط فيل، ل لطوسعلل ل ا قسل لقهتاهبلهقطاتو  ل ي دلقةاف امل قةكل   لقةكبهعمل

 .بن يذلقةشل يعلقةكبهعمللبهامللقةنه لهو شلهلهاالبفمللهباييم

 CNMAالصندوق الوطني للتعاون الفالحي  : املطلب الثالث

قطوطن لط افلهنلقط فيللزللقهتمقمكلخفللمتدملالاساف ل لقط كنست ،لهلال ن لعلالأنشت لقطكناهقل  

لهرولا مال اأا نلا لطكلقطا و  لقطنل  مللع لقة لطكلقطم قعيمل لقطهاق ملللقلاككلع  ل. أسلسل فلهني، زل

ل لقطكله لسنمل لقةكسوا ل  و ب لق  فتلصفحيلبل لثم لقطم قعيمل، لقط  ع لبأا ن طيت  ل تدليمللل0662علا

لقطهحكي  لهقطكيا لقطك  يمل ل نكل. هبعو كلقطنشلطل لقط فحيمل لإلا لقط فيل لط افلهن لقطوطن  لقطكناهق بحول

لقة نوحلا لطكف لط هنوكل،ه ا كلصنله القطاعم لل  ل سلقطوظلم لقطاا يا مل لا لسنملل. قطاهطمل هق ااقل

ل17صناهلللاح يل،لهل02أصهحل ا كللا  وعمللا لقطكنله القطافله يمللزللشت لشهممللاتو مللا لل0669

 1.صنله ال  و ملل

ا تلشك حمللقةافلا  نلاعلقطكناهقلأثهتتلأنلأغ بلقةافلا  نلرملا لأححلبلقطا قسل لقةسحيمللقط  ل

قطاعوعيمللمه لغ دلاو وهمللتلسل اللبلبفمللط اهطمل،لأاللقطفتو ملقة تث كق لقط كه مللهقهت لعيمللقط  لكل 

                                                           
1 Samahi ahmed." Microfinance et pauvreté : quantification de la relation sur la population de tlemcen". These de 

doctorat en science économiques, faculté des sciences économiques et de gestion. Université  abou bekr belkaid. Tlemcen. 

2009-2010. P : 216. 
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ا لل ف لقة ؤهط نل ع حونلإلالإعلهمل نللل ظلالب و  لاؤسست لشلا لل1 غملقهح ف لقطاوعيمل،لباك هل

ل   لال لقط فيل لقطافلهن لا  مل لباعم لهقط   لقط فيل ل لإل الا لقهخلصمل لقهتا ام لط انظي ل  ي ا يب

ل لأخكب لق  هصفحيل  لطاعو كلقط فحمللا  لحايايل لاحككل له ف  ل لطتشتيف ل لقطف وايمل لقط  عل  طعكف

ل لقطان يذيل لم لقةكسوا لهذطكل إصاق ل لقط فيل، ل63/66هو الا لزل لقةؤ   لقهخلصل0666 وم  دلل71، ،

لقطال و يملل لهقطففلمل لقط فيل لط افلهن لقطوطن  لهقطكناهق لقط فيل لط افلهن لقهت وي لقطكناهق  ال ون

ل لهقطاكه لقطانظي يمل لقةلطيمل لطال ون لب تع لالطيمل لقلاكله مل لاؤس ل  ل  ثل مل لأصهحل ل حيث  ينه ل،

لا لطكفل لهقطاكه لقة نوحمل لقط فيل، لب و  لقطاعلف ل  شلك  لط ام   لهسي مل ل  ف  ل لا ل هقطاأاينل ،

 .قطهنوك،لهقط  لطملبم لبامي لاعلخكلمصلقطاعلف

 BADRتنمية الريفية التمويل عن طريق بنك الفالحة وال : املطلب الرابع

ل   لقطك  يمل لهقطان يمل لقط فحمل ل نك لقةفنو ملللBADRيفا د ل لطشخكيمل ل ا اع لالطيمل، اؤس مل

ليفا دلأهقمل لت ل لقةلطيمل، لهزق م لهصل مل لبحت ل أ ي له لقطهنوك للوقعا لطنظلا له  تع لقةلطيمل هالاساافطيمل

ط ا عيطلقةلللل حيثلي لعالعلالبن يذلقة ععل لهقط دقا لقةاك ملطاحايالأراقفلقط يلك لقةكسوامللالل

 . زللإطل لإ  لزلا ععل لقطان يمللقطوطنيمللهقطاعلعيمل(  للهتي للت) سي للالل اف ال كمعلإ ال  لل

لقطهنكل لريت مل لإعلهم لقهتمقمكلبفا لببنتهل لقط   لقط يت مل لإطل لإعلهم لزل لقطك  يمل لهقطان يمل ل نكلقط فحمل أنشت 

لقهتمقمكيل  و بلاكسوال لمل لهذطكلبهافلقة لر مللزلل0694ال سلل07قةؤ  لزللل019 – 94قطوطن  ،

لقطاعل لقطفلطملقطك  يلههعملنشلطل لقطكنلعل لقطاا يا مللهقهحكميمللهقطكنلعل لبن يمل لهبكليمل فلقط فيل

 .قطم قعيمللهك لقة  لقهحكملهقةنشآ لقهخلصمللقةاوق املزللقطك  لأ للكلنل وفلنشلط ل

 في تمويل القطاع الفالحي BADRأشكال تدخل بنك الفالحة والتنمية الريفية : الفرع ألاول 

،لإاللع لطك الاوق ههلأهل BADRهنكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يمللطااخ لقطرنلكل وع نلا لأشتللل  

 .ع لطك الإهق ملصنله الهعملهزق ملقط فحمللهقطان يمللقطك  يمل

 زارة الفالحة والتنمية الريفية إدارة موارد و : أوال

لقط فحملللزللظ لبعو كل           لقطاعلفلههللهزق م لبملإنشلللهزق ملخلصمللبهذق لقهتمقمك، لزل قطاعلفلقط فيل

 . هقطا يمللقطك  يمل،لهقط  لا لشأنهللبح  نلبح  نلظكهفلقطاعلفلهقطا  ي لا لقطهعلطمللزللقةنلطالقطك  يمل

                                                           
1 Marc Roesch, Quelques éléments d’information sur le financement de l’agriculture en algerie, BIM n°02, 2003, 

http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1176989859283_BIM_02_09_03.pdf. site visité le : 

14.01.2014.  

http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1176989859283_BIM_02_09_03.pdf


سياسات التمويل الزراعي في الجزائر وبرامج إلاصالح الزراعي املستحدثة: الرابع الفصل  الباب الثاني 

 

 
193 

لقط فيل لقطا و   لأن لع  ل ل، لقط فحيمل لا ا  لقطا و ف  لبوزيع لح   لعلا ل ف   لقطوزق م قهخلصللرذه

 اعو كلقطاعلفلقط فيللقطوطن لأهلقة لعاق لقط فحيمللزللقهحلال لطل ممللبع بلا لله لهزق ملقةلطيمللقط  ل

 . فا دل  ثل مللقهت لزلقة وللة ا  للعلعل لقطاهطمل

ها لأ  ل معلا لر مللقط فحمللزللقطنلب لقطوطن لو  للل،له فتلهزق ملقط فحمللا  وعمللا لقطكنله ال

 تمللقطاهطملل و للعلالزللبن يمللقطاعلفلقطم قعللع لطك الانحلهعملأهللكه لمفحيمللذق ل   حل  شل

لاي و م،لبتونلزللشت للكه للك دم،لااوسعمللهطو  مللألا   ت للع  تلقطاهطملل. ن بلموقمال فا درل

لقط فحيملل لقطتوق ث لبلحا ل لقط   لقةله مل لألا كق  ل افو ض ل اوا لقطتوق ث لطت لن لصناهق لإنشلل علا

لقةلطيمل لة لقة لعام لا  تهل لأخكب لصنله ا لإلا ل لإل لممل لرذق لع ل.  تث كق ، لعهل م لهل لقطكنله ا رذه

ا ككل لبعو  ل اعو لسيلسل لقطان يمللقط فحيمللزللقهتمقمك،لهليشكفل نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل

لقط فحيمل لأهلقة تث كم لهقط فح لقةفنيمل لقطوزق م لكوسيطل  ن لم وليف   لإهق تهل لط لللعلا لقط   لقةشل يع هك 

 .عفلملل لطان يمللقط فحيمللهقطك  يمل

 إدارة املوارد الخاصة ببنك الفالحة والتنمية الريفية  : ثانيا

ل نك  لا  مل لهالاعا لهق لل با ث  لقةككميمل لقطف  يل  ل  يع لبن يذ لزل لقطك  يمل لهقطان يمل قط فحمل

ل لهقطانظي ل  لط اوق  ن لطهال لأشتلط ل، لقخافف لعلا لطهاللقةلطيمل لقطاكه  لانح لهزل لبهل، لقطف   قهتل ي

ط  يلسمللقط  ل  عكرللقهحتوامل،لبهافلبن يمللا  وفللعلفلقط فحملل،لبعو كلألاع لللقط فحيمللقطان يذ ملل

لقطكنلعيمل لهقطم قعيمل لااوسعمللهرولل.قطاا يا مل للك دم، ل   ا  لأ وقع ل، لقطاكه لقط فحيمل ل  نح  اوا

ه لات و مللهأخكبلغ دلات و مللطم لرذهلألاخ دملبتونلزللحلال لهطو  مللألا  ،لت للأ لل اوال  نحللك 

لط هنك لقطاقخلل لقطال ون لع يهل ل نص لقةناوطمللوهو يعتمد في ذلك .خلصمل لقطوسلم  ل  يع لقسا اقا علا

لقط فحيملل لهبعو كلألاع لل لقط فحمل للعلف لبن يمل لزل لقةا ث  لرامل لطاحايا لقطا ل  مل لهقةلطيمل هقطفال  مل

 :ههللموارده الخاصةرذهلقطوسلم لبا ث لزلل. قطاا يا مللهقطم قعيمللقطكنلعيمل

 .قط  ل ا الرللا لقهت  و  قطوهقئعلقط و  مللهقةحاهملأل  ل  أسلالللقطهنكلهقحايلطلبل،له .0

لقهحكميملللل .4 لقط فحيمل لهألاع لل لط  يلك  لقطالبفمل لقطف وايمل لقط يئل  لله  لا  لبأ ي لقط   لقةاومكم للللللللللللألااوقل

 .قطاكه لقط  ل افللال كرنهللزللاح ظمللخلصملل لة تناق لقةلطيمللهقط  ا ل هلقطم قعيمللقطكنلعيمللهل

 . و  ل كقا لقطان يملقطت بيال لقط  لبااا للقهخم نمللطا .7

 .الاعا لهق لقةلطيمللقط  ل  منللقهحكوللع يهللا لقةؤس ل لقةككميمللاللسي لل نكلقهتمقمك .2

لقط وقمال .2 لن ب لزل لغلطهل لهقةا ث مل لأع لطل لع  لقطنل  مل لألاخكب لقةلطيمل لهقطوسلم  لقةحكف    يع

 .قةحك لع يهل

                                                           
 ا لقطال ونلقطاقخلللطهنكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملللل13لهملقةلBADR 
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،ل تهمل نههكلقط فحههمللهقطان يهمللقطك  يههمللباخفبههلل4112زهللاههليللإسههتدقبي يمللشههلا ملانهذلإعلهبههللطو هعل

زههههللقة ههههلللقطم قعههههللق عفلههههللاهههه لقةنهههههعلإلههههالقةكههههبل،لأيلاهههه ل اق ههههمللع  يههههمللو اههههلالإلههههالغل ههههمللبوزيههههعلقةناههههوا،ل

هل هههافلقطهنههكلاهه له قللذطههكلإلههالباو ههمللهل فم ههملب و هه لقطاعههلفلقطم قعههلل. نشههلقل711 لالطا ههل لإلههالأتثههدلاهه ل

خاالبههللقةلطيهمللهماههللةاع هههل لقطاعهلفلقطم قعههل،ل لإل هلممللإلههالبح هه نلقهخهاال لقةكههكميمللهقطف هه لهبمييه ل

 :علالأ بعلاحله ل مي يملل وضح للكلآل يلBADRطاحايالرذ  لقط ام نلي تنال نكلهلل.علالبوم درل

 في تحقيق أهدافه BADRيرتكز عليها  املحاور (: 1 -4)شكل رقم 

 

 : باالعتماد على  ا لإعاقهلقطهلحثمل: املصدر

- Banque De L’agriculture Et du Développement Rural BADR, Financement du Secteur Agricole Par La 

B.A.D.R. 2014. http://www.badr-bank.dz. consulté le : 17.12.2015. 

 

 في تحقيق أهدافه BADR بنك  عليهايرتكز  املحاور 

 املرافقة 

 

 

 

التكامل بين الزراعة 

 والتصنيع الزراعي

التمويل من 

إلى  نبعامل

صبامل  

 تنويع الخدمات املالية

  يعلقطف  يل ل

قهخلصملل لطاعلفل

قطم قعلل،قط  ل

  وط لل نكل

قط فحمللهقطان يملل

 قطك  يملل

تتبع التمويل 

لمراحل سلسلة 

القيمة الزراعية  

 لمنتوج معين 

 :القروض الاتحادية 

Rfig Fédératif)) 

(ETTAHADI  Fédératif) 

: قروض الاستغالل  

 قطكميا RFIG  

   لك لقبحلهيللك دلألا 

 : قروض الاستثمار

 قطاحايETTAHADI  

  قطاك لالا  ل ي 

 قطاك لالابحلهيلااوسطل

 ألا  

 قطا و  لع لطك ا :CNAC , 

ANSEJ, ANGEM 

 

http://www.badr-bank.dz/
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 ا و ه للBADRحيهثل اهوال نهكل: (مـن املنبـع إلـى املصـب) التمويل الشامل لجميع ألانشطة الزراعيـة   .أ 

  يهههعلألانشهههعمللقطم قعيهههمللقط ههه لط هههللعفلهههملل لطم قعهههمل،لم هههول اهههاخ لزهههللكههه لألانشهههعمللقط ههه لبهههاخ ل ههه  للعهههلفل

،لقطكهههيالقطهحهههكيلهبكييهههمللألاسههه لك،ل.إ اهههلال ههههل يلهحيهههوقني): قطم قعهههمل،لشههههللقطم قعهههمل،لهقطكهههنلعل لقطم قعيهههملل

هئههههههههملله غ ي ، اهههههههه ،لب ههههههههم  ،ل،لصههههههههنلعمللقطاهغ،ب ههههههههل ملهبوزيع، فصههههههههنلعمللقةشههههههههكهيل ،لقطكههههههههنلعل لقطغذقميههههههههمل

 (أنشعمللأخكب هافلهتمل،لبن يملل   يمل،

حلصههههاق ،ل) ،لآلاال لقطم قعيههههمللب و هههه لقطهههههذه  مثــــل : مرافقــــة متكاملــــة لألنشــــطة والفــــروع الزراعيــــة     .ب 

 .،لقطا م  ،لقطاحو  ل( شلاحو ي) ،لقط ايل( كق ق 

،لBADRهذطههههكلاهههه لخههههفلللههههكه لا ههههاحاثمللزههههلل نههههكل: التكامــــل بــــين ألانشــــطة الصــــناعية واملــــزارعين    .ج 

 شهتعل،ل( نهك،لهسهيط،لانها ) ،لههلللكه لثفثيهمللألاطهكقفلCrédit Fédératifبا ث لزللقطاكه لالابحله ملل

  و لقط لع  نلزللس   مللقطاي مللقطم قعيملل حولإنشلللألعلبلز قعيمللاا  زم،للبتلمك لعلالب في لقطاتلا له 

عههههه لطك هههههاللبففلهههههمللب و ههههه ل فللا هههههملللهقة هههههونلههحهههههاق لقطاكهههههنيعلقطم قعهههههلل ههههه نلقةهههههمق فهذطههههكل هههههكيطللقطهنهههههكل

 .قطاكه لقط  ل  نح ل

رهذقلقطنهوفلاه لقطاهكه ل تهه  له هوهلهقسها كق لقطكهنلعل لقطم قعيهمللهقطغذقميههمللاه ل  همل،له ته  لقطا و هه ل

 .هتذطكله وهلأسوققلط  فح ن

 تعلقطهنكل شمي مللاانوعمللا لقطاكه لبغيمللالاسا ل مللة ا  لقحايل ل ل: تنويع الخدمات املالية .د 

ا لخفلل شهمي مللاانوعهمللطاهكه لالاسهتث ل لهلهكه ل قط  لط للعفلملل لطم قعملقةمق ع نلها ل ست لألانشعملل

 :الاساغفلل وضح للزللآلا ي

 (LEASING TTAHADI, E RFIG ,)القروض البنكية :  لثانيالفرع ا

هقط ههههه لبههههاع  للقطاهطهههههملللهههههك لقطكميهههها،للهههههك لقطاحهههههايللBADR شهههه  لقطاهههههكه لقط ههههه ل  نح ههههلل نهههههكل

 :هقط  ل وضح للزللآلا يلهقطاك لالا  ل ي 

  " RFIG" قرض رفيق: أوال

اهه لأ هه لهعههملااواههل لقطا ا ههالالالاكههلهيلقطك  ههيلهقط فيههل،للههك  لقهحتواههمللبفههثلاناههوال نتههيل

 .4119قةكلهلمللع يلل ال ونلقةلطيمللقطام يلللط نملل،لهبمل"RFIG" ا البحتلقسمللك ل ميال

،لاابههلل لطن هههمللط   هها يالانفااههملباح   ههللقطاهطههملل،لههههللللههك ل ميههالرههوللههك لاوسههم ،لذقلن هههمللملمههامل

أشهههه كلزهههللقهحههههلال لقطاههههلركم،لطمههه لقة هههها يال  اههههالقهحهههالزههههللالاع ههههلللاهههه ل( 19)سهههنمللهقحههههامل،لب اههههالإلهههالسههههاملل

 .الاسا لهملا للك لآخكل ن  لقطعك امللقط ل املقط وقما،لت لل  االقهحالزلل
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 ا لئلي ا يالا لرذقلقطاك لك :  رفيق املستفيدون من قرض  .2

 .قة تث كق لقط فحيمللح بللل ونلقطاو يللقط فيل .ه 

 .أهل  لعيمل،ل فله يل لا  وعل ،له  فيل قط فح نلهقةوقط ن،ل ك مللمكه ملل .و 

 .هحاق لقهخاال لقط فحيمل .ز 

 ".SYRPALAC"قةنا ل لقط فحيمللذق لالاستهفكلقطوقسعلا اوهعللقة م ونل .ح 

 يغعيللك لقطكميالقة لال لقطالطيملئل1 :املجاالت التي يغطيها قرض رفيق .1

 .قلانلللقةوقهلقط  لباخ لزللنشلقلقة تث كق لقط فحيمللاث لقطهذه ل،لقطشاف ،لألاس ام،لهقةهياق ل .أ 

 .شكبلقةلشيمللهألاهه مللقطهيعك مل،لافاق ل(  يعلألاصنلف)قلانلللأغذ مللألانفلال .ب 

 . SYRPALACشكقللقةوقهلط ا م  لزللإطل لل .ج 

 .باو ملللا ق لقة تث كق لقط فحيملل .د 

 .بح  نلأ ظ مللقط اي .ه 

 . لإل  ل قلانلللقطفالهلقط فيللزللإطل لصيغمللقطهيعل .و 

يمل،هإللاهههههملل نهههههلللهإعهههههلهملالاعاههههههل للةنشهههههآ لبكييهههههمللقهحيوق هههههل ،لقطا هههههم  لعلهههههالا هههههاوبلقة هههههتث كق لقط فح .ز 

 .ألا  لقلقطهيو لقطهفستيميمللاافاهم

 إعلهملإع ل لقهحظلمكلهوسعهف  إع ل لأه .ح 

،لهرهههول" FFIG FEDERATIF" إ هههلمملللإلهههاللهههك لقطكميهههال،لبهههملقسهههاحاقثلقطاهههك لالابحهههلهيلقةي هههكل

 ا ثهههه لزههههللاههههنحللههههكه لاي ههههكملط لمههههاملاافههههلا  نلقلاكههههله  نلع ههههواي نلهخههههوقص،لقطههههذ  ل  نحههههونل ههههاه رمل

 2.ب و نيمللط  فح نلهط  كي نلهط وحاق لقطكغ دملطلخاال لقط  لبنشطلزللقطشفبلذق لقطك ملللكه ل

هاهه لشهههأنلرهههذقلو ههكقلل  ههه ي ل هههكهزلشههههتل لا نيههملله  هههو القةهههوقهلقط فحيههمل،لهبوسهههيعلقطالعهههاملو ال يهههملل،ل

هذطههكل.قةوقز ههملنشههلطل ل ا ههاملهبا ههيصلقطنشههلطل لهبث هه نلقةنا ههل لذق لقطعههلبعلقةحلههلل لإل ههلممللإلنشههللل

 .بهافلعكك مللقط فحمللهبحك كلقطعللل ل

 

 

 

 

                                                           
1 MINAGRI .www.minagri.dz/pdf/ONTA/RFIG.pdf . Site visité le : 11.11.2015. 

ااقخ مللقط يالهز كلقط فحمللهقطان يمللقطك  يمل،لااتدحل لهزق ملقط فحمللهقطان يمللقطك  يمللطا في لو الالقط فيللع لطك القطتشهيبلل 2

 .12: ص.4100مي كيلل43،ل4100مي كيلل44هقساحاقثلانلصبلشغ ،لبن يذللكق ق لا   لقطوز قللقةنفاالزلل

http://www.minagri.dz/pdf/ONTA/RFIG.pdf
http://www.minagri.dz/pdf/ONTA/RFIG.pdf
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 شروط منح قرض الرفيق (:5-4)جدول رقم 

  RFIG RFIG  FEDERATIF نوع القرض 

 - - املساهمة الشخصية

هالإلالل01.111.111ا ل ح بلحتملنشلقلقةؤس ملل مبلغ القرض

 هال0.111.111.111

 ش كقل42أش كلإلالل19ا ل مدة القرض

 باح  للهزق ملقط فحمللهقطاني مللقطك  يمللكلافل% 12.21 معدل الفائدة 

 .1124بنك الفالحة والتنمية الريفية : املصدر

 (ETTAHADI)  قرض التحدي: ثانيا

،ل  هههنحل  و ههبلقب لليهههملل4100بشهههكهقلاي ههكم،لبهههملقعا ههلههلزهههللسههنملل،لرهههوللههك ل"قطاحههاي"لههك ل

 اااونلهمتدلشكهقلححيحلهلل ونيلا لطكفلقط يلكه لطألشخلصلقطعهيفي نلهألاشخلصلقةفنو  نلقطذ  ل

 :قط فحمللهقطان يمللقطك  يمل،لقةمابلقطوطن لطأل قضت لقطم قعيمل،ل  فنصلقة وللط لل ذطكلاث لهزق مل

   نحلط هملقاايهلزلالسهاغفللأ ق هيهمل،لهبكييهمللقطهاهق  ل( قهخوقص)صمللغ دلقة اغ مللالطتيلألا قضت لقهخل  

 .قةف ونلا لقة لللقهخلصلط اهطمل

 قةمق عونلهاكيولقطاهق  لأمكقهقلأهلانظ ل ل فله يمللأهلا  وعل للل و يمللافينمل. 

 ز قعيههههمل،لبحو هههه لأهلقةؤس ههههل لالالاكههههله مللقطف وايههههمللهقهخلصههههمل،لقط هههه لب ههههل سلأنشههههعمللهباههههاالانا ههههل ل

 .بوزيعلقةنا ل لقطم قعيمللهقطغذقميمل

 عاوهلإ  ل لأ قضت لز قعيمل. 

باح  ههللقطاهطهههمللك يههللزههللقهخ هه لقط ههنوق لألاهلههالثههمل تنهههللصلل%2.42  ههنحلرههذقلقطاههك ل  فههاللملمههامل

 (6-2)قطاعملبا   يللت لل وضحللقهتاهلل لمل
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 شروط منح قرض التحدي (:6-4)جدول رقم 

 طويل ألاجل متوسط ألاجل نوع القرض

ETTAHADI FEDERATIF هال411.111.111هالإلالل0.111.111ا ل هال411.111.111هالإلالل0.111.111ا ل 

 هال011.111.111إلالل0.111.111ا ل هال011.111.111هالإلالل0.111.111ا ل ETTAHADIقرض قيمة 

 املساهمة الشخصية
 رمال ل01ط   تث كق لقط  لبا لا لحتهللأهل  لهيلل% 01

 رمال ل01ع لا لحتهللبم الط   تث كق لقط  للل% 41

 معدل الفائدة
 ط  نوق لقهخ  لألاهلال 11%

 13إلالقط نمللل19ا لقط نمللل% 10

 ط  نوق لقهخ  لألاهلال% 11

 13إلالقط نمللل19ا لقط نمللل% 10

 16إلالقط نمللل19ا لقط نمللل% 17

 01ق عفلللا لقط نمللل% 12.42

 مدة القرض
ل17إلالل10سنوق لاعلا لل13إلالل17ا ل

 سنوق لبأ ي 

ل12إلالل10سنمللاعلا لل02إلالل19ا ل

 سنوق لبأ ي 

 BADR نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل  :املصدر

  العتماد الايجاري : ثالثا

الاعا هههههلهلو  هههههل يلعلههههللق هههههللع  يهههههملل 0669 ههههل  يل01قةههههؤ  لزهههههللل16-69اههههه لألااهههههكللاألاهلهههه فههههكفلقةهههههلهمل

ب ل  هههههمللهلالطيههههههمللان ههههههممل وقسههههههعمللقةكههههههل فلهلقةؤس ههههههل لقةلطيههههههمللأهلشههههههكتمللبههههههأ  دلاؤر ههههههمللبهههههههذهلقطكهههههه مللاههههههعل

قةافهههههلا  نلالالاكهههههله  نلقهتمقمهههههك  نلأهلألا ل هههههب،لأشخلصهههههللطهيفيههههه نلأهلافنهههههو  نلبهههههلبف نلط اهههههل ونلقطفهههههلالأهل

عاهههالو  ههههل لقطههههذيل  مهههه لأنل اتهههه  لأهلالل اتهههه  لحههههالقهخهههلص،لبن ههههملع  يههههملللههههك لو  ههههل لعلههههالأسههههلسل

قهخيههل ل لطشههكقللطكههلهحلقة ههاأ كله اههعل لطتههكه ملعلههللأصههوللاناوطههمللأهلعال  ههمللذق لقسههاف لللانههه لأهلعلههلل

  مههه لأنل حاهههالرهههذقلقطنهههوفلاههه لقطا و ههه لعهههاملامق هههللطتههه لاههه لهلل1.قةحهههف لقطا ل  هههمللأهلقةؤس هههل لقهحكميهههمل

 2:ر  لقطهنكلهلقطاعلفلقط فيللأ

 .طامعلقةاا الهلقطانلزلللطألل لقل حاالط وحاق لو ال يمللاكه مللهلي كلزللقطت ا اق

لهلبوم دل. 0 لالالتدق يمل للا تهل لقستن ذ  لقط   لط وحاق  ل لطن همل لخلصمل لألااوقل، ل  هس ل اص اوق  مل

 .%91بفم لالاما لنلقطاا يايلقطذيل ومكهل ن هملل% 011قطا و  لقطتلا ل ن هملل

 .بوزيعلقةوق هلقةلطيمللهلب كيك للهلالاسا لهملانهللاكه مل. 4

                                                           
 . 42: ،لص0669 ل  يلل02،لقطكله ل ال  خل17طا  اكقطيمللقطشفهيمل،لقطفاهلقهتك املقطكس يمللطلت  و  مللقهتمقمك مللقل 1

لل 2 لعم مم، ل  لس ينمل لهالل، دراسة حالة : سياسة التمويل املصرفي للقطاع الفالحي في ظل الاصالحات الاقتصادية   لس ينمل

لعلاالجزائر لهأثكرل لقطا و   لسيلسل  لحول لقطاهلل لقة ااى لزل لط  شل تمل لاااامل لااقخ مل لحلطمللل، له قسمل الالاكله ل لهقةؤس ل لئ

ل وايل ل لافمللاح الخيتكلب مكم، ل لطافلهنلاعلا  دلقطف والالالاكله مل، لقطف والالالاكله مل لك يمل ل44-40قهتمقمكلهقطاهللقطنلايمل،

 .4119 وم  دل
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 .بوم دلقةوق هلقةلطيمللقحا ل لقطوحاق لو ال يملل لساافط للقةللل. 7

 .يفعيل  لنللويلط هنوكلا لخفللقاافت للطألص لقةؤ كلعم لالاما لنلقطاا ياي. 2

 (   77)(سفكلقط لمام)هلطي لقطفلمالالامتدقضت ( قطاخ )قطفلمالقهحايايلإ  لهلبوظي لطفهخل لعلللأسلس. 2

 .بوثيالقطففلملل  نلقةؤس ل لقةلطيمللهلقطوحاق لقة اأ كملهلتذقلقةؤس ل لقةنا مللطآلال . 9

رنلكلبح  زق ل ك بيمللزللرذقلقة للل ذتكلانهللآخكرللهقةا ث ملل: الاسا لهملا لبفضلقة زق لقطتك بيمل. 3

لمي  لط نمل لقةلطيمل للل ون لبت نل لقطا   زلخلصلل4117ل ل تون لعناال له  كتيمل ل ك بيمل لامق ل حيثلانح

  لالستث ل لهااانصل أس وبلقطاأ  دلقطا و لللع دلاكقلا ا يالا لرذهلقةمق ل

 (ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر بالجزائر  : الثالثالفرع 

قطاهك لقةكهغكلأهقملطا  هيالسيلسهمللقهحتواهمللمي هلل  هصلاحل يهمللقط اهكلهلقطوطنيهمللطت هي دل  شت لقطوكلطهمل

 .قط شلشمللالا ا لعيمل

 ألاهداف العامة : أوال

 : با ث لأراقفلقطوكلطمللقطوطنيمللطت ي دلقطاك لقةكغكل لهتمقمكلمي لل لل  

زههللقةنههلطالقهحتههك مللهلقطك  يهههمللعهه لطك ههال شههتيعلقطف هه لقطههذق يلهلقةتزلهههلللمحاربــة البطالــة و الهشاشــة .0

 .إ لممللإلالقطكنلعل لقطاا يا مللهلقهحكفلخلصمللطابلمئمللقطن وم

زههللانههلطا ملألاصهه يمللبفههالخ ههالنشههلطل لقلاكههله مللثالميههملل،لانا ههمللط  هه علهللاســتقرار ســكان ألاريــاف  .4

 .قهخاال لقةا ملط  اقخي 

 .عو للع لوبتلطيمللقط  ل  لعالألامكقهلزللق اال  ملالا ا لعللهلإ  لهل لطتهملتنمية روح املقاولة .7

 املهام ألاساسية: ثانيا

 : الل للللزللANGEM  وكلطمللقطوطنيمللطت ي دلقطاك لقةكغكلبا ث لقة لالألاسلسيمللطل 

 .  ي دل  لزلقطاك لقةكغكلهمالقطتشكيعلهلقطال ونلقةف وللبه ل   .2

 . هعمل،ل صحلهلاكقمامللقة ا يا  لا لقطاك لقةكغكلزللإطل لإ  لزلأنشعتهم   .1

 .انحلس  ل اهنلموقما   .3

 .إ فنلقة ا يا  لذهيلقةشل يعلقةؤر مللطلت لزل   ا  لقة لعاق لقط  لسا نحلط م   .4
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ط ههه ل ههه لنلاالبفهههمللألانشهههعمللقط ههه ل ن مرهههللقة ههها ياهنلاهههعلقهحهههكصلعلهههالقحتهههدقال نهههوهلهمهههلبكلقطشهههكهقلق   .5

بكيطلرؤالللقة ها يا  ل لطوكلطهمل،ل لإل هلممللإلهالا هلعاتهملعنهالقهحل همللطهابلقةؤس هل لهلقط يئهل لقةفنيهملل

 . تن يذلاشل يف م

اتهو  لعفلهل لهقم ههمللاهعلقطهنهوكلهقةؤس هل لقةلطيهمللزههللقطوكلطهمللعلههاله هللقهخكهوصل لهلبههذهلقطكه مللبت ه 

 لهاالبفهههههمللق  هههههلزلقةشهههههل يعلهقسهههههاغفط للهقةشهههههل تمللزهههههللإطهههههل لقطتدتيهههههبلقةهههههللللط  شهههههل يع،لهبن يهههههذلخعهههههمللقطا و ههههه

 .بحكي لقطا ونلغ دلقة اهملزللآ لط لل

 رفي إطار جهاز القرض املصغ  هيكل التمويل: ثالثا

اههه لامق هههللههعهههمل  هههلزل سهههنملل09قطشههههلبلقطهههذ  لالل   تهههونلهخهههفلهب هههلهزهقلسههه لالأنلي ههها يل  مههه    

ANGEM  ت لل للل علالا او  نل ط ا و  لاهلطغلعلال  ي دلقطذيليشكفل  ،ل: 

هالتحهههالألصهههتص،لل0.111.111 لهههك لاو هههللط  شهههل يعلقط ههه ل اههها لاه هههغلالاسهههتث ل للميههههلل:  املســـتوي ألاول   .2

سههههنوق لط ههههاقهلقطاههههك لقطهنتههههي،لهسههههنمللهقحههههاملل17) سههههنوق لاههههعلمتههههدملقطاأ يهههه لل19هلإلههههالبكهههه لاههههاملقط ههههاق

 ( لطن همللطت ا القط لمام

ها،ل 011.111لهههههك ل هههههاهنلملمهههههاملاللانهههههلللقةهههههوقهلألاهطيهههههمل،لحيهههههثلاللبا هههههلهزلبت  تههههههللل:املســـــتوي الثـــــاني .1

هالعلالا اوبلهال ل لقهتنوب،لهبكه لاهاملسهاقهلرهذقلقطاهك لإلهالل421.111ه  م لأنلبك لقطات  مللإلال

 . ش كقل79

رههههههذقلل اههههههلهالالاسهههههها لهملل0.111.111  مههههه لهت يههههههعلقةافههههههلا  نلذهيلقةشهههههل يعلقط هههههه ل اهههههه لاه غ ههههههللأهلي هههههلهيل

 .قهت لز

 ANGEMشروط الاستفادة من التمويل بواسطة  (:7-4)جدول رقم 

 قيمة املشروع
املساهمة 

 الشخصية

القرض 

 البنكي

قرض 

 الوكالة
 نسبة الفائدة

 -  %011  %1 % 1 دج 211.111ال تتجاوز 

 -  %011  %1  %1 دج 151.111ال تتجاوز 

 2.111.111ال تتجاوز 

 دج
0%  31%  46%  

 12 %  (قهتنوبل

 (هقط تلبلقطف يل

 01 %  (ايمللقةنلطا ) 

 www.angem.dz: قةكا 

http://www.angem.dz/
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 املهمهعلقطاهكه ل هاهنلملمهاملااملقطاك لقطهنتيلث لنيلسنوق ،لانهللثفثلسنوق لمتدملإ  لل،لهل  

اهه لن هبلقط وقمههالهتهذقلب  هيضلن هههمللقط لمهاملعلههالح هلبلقطكهناهقلقطههوطن لطهاعملقطاههك للوع هللهتهذقل

سهههنوق لطت هها القطاهههك لقطهنتههيلقطكميسهههت ،لهسهههنمللل17ه  ههنحلبأ يههه لةههامل.ANGEMقةكههغكلقة ههه دلاهه لطهههكفل

 .هقحاملطت ا القط وقما

  1124نهاية سنة تقييم نشاط الوكالة منذ نشأتها إلى : رابعا

،لهانهههذلذطهههكلقطولهههتل4112 نع هههالنشهههلقلقطوكلطهههمللمف يههللعلهههالأ  لقطوقلهههعلإاللزهههللاناكهه لسهههنملللطههم

لااتلقطوكلطملللكه لاكغكمل أ وقع للقة ا  مللع دلكلا لقطتدقبلقطوطن ،لهمي لل لللا  وعهمللأ لهلال فمه ل

 .4102نشلقلقطوكلطمللإلالغل مللنهل مللسنملل

ل4102-4112كلنلقطفاهلو  للللط    ل اهنلموقمالقة نوحمللخفللقط تدملل:حصيلة السلف املمنوحة .2

 : س  مللاوزعمللت لل للل962241 : اا لب

بدون فوائد موزعة حسب قطاعات النشاط وحسب جنس  قروضحصيلة ال(: 8-4)رقم  جدول 

 (  1124 – 1115) املستفيد 

 النسبة املئوية عدد السلف القطاعات

 % 03.21 040993 الصناعات التقليدية

 % 73.69 492091 الصغيرة الصناعة

 % 41.60 022291 الخدمات

 % 02.99 017264 الفالحة

 % 19.24 2927 البناء وألاشغال العمومية

 % 011 962241 املجموع

  www.angem.dz: قةكا 

الوكالة الوطنية لتسيير القـرض أنلعاهلقةشل يعلقط  لللاتل( 6-2) فحظلا لخفللقهتاهلل

اشكهف،لهباا لن همللقةشهل يعلقةاف اهمللل76746: لا لبل4102 ا و   للا ل اق مللنشلط للإلالغل ملللاملصغر

: ههههههللن هههههملل ههههئي ملل ههههاقلاال  ههههملل لةشههههل يعلقهخاالبيههههمللقط هههه للهههها  لن هههههتهللبل% 17.69 اعههههلفلقطم قعههههمللبل

39.33 % . 

 

 

http://www.angem.dz/
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 ( CNAC) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  :الرابعالفرع  

قةؤ  لل099 – 62بملإنشلللقطكناهقلقطوطن لط اأا نلعلالقطهعلطملل  و بلقةكسوالقطان يذيل لمل

،لهي هههههلرملقطكهههههناهقلزهههههلل عهههههلقلا لاهههههللهيلالبكهههههلللاهههههعلقةؤس هههههل لقةلطيهههههمللهقطكهههههناهقل0662 و  يهههههمللل19زهههههلل

 1: قةن كط نلميل،لهذطكلا لخفلقطوطن لطتدليمللقطتشغي لزللبعو كلهإحاقثلأع لللط لماملقطهعلط نل

 .للقهتا املط لماملقطهعلط نلقلاكله مللةشل يعلإحاقثلألاع لل-قطاانولقطام  ل لطا قسل ل .0

 .قة لعاملط  ؤس ل لقط  لبوق للصفويل لزللأع لط للا لأ  لقةحلمظمللعلالانلصبلقطشغ لباا م .4

إنلا  هههمللرهههذقلقهت هههلزلزهههللا هههلللهعهههملإنشهههلللقةؤس هههل لقطكهههغ دملكل هههتل مميهههمللهطي هههتلا هههتهاممل،لطمههه لاهههعل

ل ههلزل ههلل ل فهها ف ل ا ههام،لع  ههتلقهت ههل لقةفنيههمللاهه لخفط ههللعلههالبكليههمللأت ههدلط ههذقلقهتل4112 اق ههمللسههنملل

ل4101ثهملعهاطتلاهكملأخهكبلسهنمللل2.سهنملل21هلل72ب صلإنشلللقةؤس ل لط لمهاملقطهعهلط نلقطههلطغ نلاهلل ه نل

 .سنملل21إلالل71ا لهعملقطكناهقلماكهحل  نلل طااغ دلقط ئمللقطف ك مللط   ا يا 

 لبطالةمزايا دعم الصندوق الوطني للتأمين على ا:  أوال

  يهعلألانشهعمللزههللسهنمللهذطهكل   ل سهمللل21هلل71قطشههلبلقطهذ  لبتهدهقحلأع هل رمل هه نلل CNACي ها يالاه ل

قطاعههلفلقطم قعههللهشهههللقطم قعههل،لهلعههلفلقطكههنلعل لقطغذقميههمللقةحههاهملزههللالحههالللم ههمللألانشههعمللقة وطههمللاهه ل

وزفلباههاف هه نله نههل ل مقمههكي،لهلل01 ل لاه ههغل،لعلههالأنلالل ا ههلهزلالاسههتثBADR  (DR N ° 17/2005)طههكفل

طا و هههههه لقةشههههههل يعلالاسههههههتث ل  مللعلههههههالا ههههههاو  نلت ههههههلل لههههههلل وضههههههحللقة ههههههلعاق لقةاااههههههمللط هعههههههلط نلقةافههههههلا  نل

  :،لههللبا ث لزلل(16-2)قهتاهلل لمل

 (لكه ل اهنلموقما،لهوع لللا لن بلقط وقما) ا لعاق لالطيملل .0

 (خفللاكح مللالا  لزلهاكح مللالاساغفل) ا لعاق ل ك بيمللهشهلل ك بيملل .4

 CNACشروط التمويل الزراعي بواسطة  (:16-4)جدول رقم 

 دج 21.111.111دج و أقل من أو يساوي  5.111.111يفوق  د ج 5.111.111يقل أو يساوي  الاستثمار

 % 14 % 10 املساهمة الشخصية

  % 49 %46 قرض بدون فوائد

 % 31 %31 القرض البنكي

 بأ ي سنوق لمتدملل17سنوق لانهللل19ااملقطاك ل

  BADR نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل: قةكا 

                                                           
 . 13 – 19: ،لصلصل0662 و  يمللسنمللل13قطكله مل ال  خلل22،لقهتك املقطكس يمللقهتمقمك مل،لقطفاهلل12قةلهملل 1
 .19: ،لص4112 ل  يلل00،لقطكله مل ال  خل17،لقهتك املقطكس يمللقهتمقمك مل،لقطفاهل10قةلهملل 2
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،لةاملخ  لسنوق ل اهنلموقمها،ل(19) امل  ا القطاكه ل اهنلملمامل اق مللا لقط نمللقطثلانملل

هبتهونلل.سهنمل( 07)هيلطاللللمإنلساقهلقطاك لقطهنتهيلهقطاهك ل هاهنلملمهاملسهوفل هاملعلهالاهابلثفثهمللعشهكل

 .إلالقةمق للقهتهلميمللقط  لي ا يالانهللقةشكهفلزللاكح   لالا  لزلهالاساغفلل لإل لمملرذهلقةمق لل

 حصيلة تمويل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : ثانيا

انههذلإنشههلملللههلالقطكههناهقلقطههوطن لط اههأا نلعلههالقطهعلطههملل ا و هه لعههاهلاهه لقةشههل يعل  كهه  للزههللقهتههاهلل

 :قةوقللل

 (1122-1114) في الفترة  CNACتطور عدد املشاريع املمولة من طرف (:  21-4)جدول رقم 

 النسبة عدد املشاريع املمولة قطاع النشاط

  % 01.07 7.692 الصناعة

  %17.69 0.290 الزراعة

  %12.66 4.726 البناء وألاشغال العمومية

  %1.34 499 الصيانة

  %1.190 74 الصيد البحري 

  %1.74 046 املهن الحرة

  %39.33 71691 الخدمات

  %011 76746 املجموع

 .CNAC 4102قطكناهقلقطوطن لط اأا نلعلالقطهعلطملل: املصدر

أنلعههاهلقةشههل يعلقط هه للههلالقطكههناهقلقطههوطن لط هعلطههملل ا و   ههلل(  01-2) فحههظلاهه لخههفللقهتههاهلل

اشكهف،لهباا لن همللقةشل يعلقةاف املل اعهلفلقطم قعهمللبلل76746: لا لبل4100ا ل اق مللنشلطللإلالغل ملل

 . % 39.33: قهخاالبيمللقط  للا  لن هتهللبههللن هملل ئي ملل اقلاال  ملل لةشل يعلل% 17.69

 ( ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  : الفرع الخامس

صههههههههههه كلعهههههههههههلالل09قةهههههههههههؤ  لزهههههههههههلل 472-69أنشهههههههههههأ لرهههههههههههذهلقطوكلطهههههههههههملل  ااإهههههههههههتصلقةكسهههههههههههوالقطكملسهههههههههههت ل لهههههههههههمل

ه حهههههههاهلرهههههههذقلقةكسهههههههوالوطههههههههل لقطفهههههههلالطهههههههاعمل شهههههههغي لقطشهههههههههلب،لل0669 وطيهههههههولسههههههههنمللل14رههههههههلقةوقمهههههههالطههههههههل0203

 شههههههههتيعلإحههههههههاقثلأنشههههههههعملل بل ههههههههاملاهههههههه لخههههههههفلاهههههههه لرههههههههذقلقةكسههههههههوالأنلهعههههههههملقطشهههههههههلل4مم ههههههههلل ههههههههلللزههههههههللقةههههههههلهمل

ألاع هههههههههههلللل شهههههههههههتيعلكههههههههههه لأشهههههههههههتلل هتهههههههههههذطك،لإ اهههههههههههلالقط ههههههههههه علهقهخهههههههههههاال لاههههههههههه للهههههههههههه لقطشههههههههههههلبلذهيلقةشهههههههههههل يع

هقطاههههههههههههههاق  دلقطكقايههههههههههههههمللإلههههههههههههههالبكليههههههههههههههملل شههههههههههههههغي لقطشهههههههههههههههلبلاللسههههههههههههههي للاهههههههههههههه لخههههههههههههههفلل ههههههههههههههكقا لقطاتههههههههههههههو  لهقطتشههههههههههههههغي ل

قطههههههههههكقغه نلزههههههههههللإنشههههههههههلللاؤس ههههههههههل لاكههههههههههغكمللقطهعههههههههههلط نلهباههههههههههاالرههههههههههذهلقطوكلطههههههههههمللقطههههههههههاعملط شهههههههههههلب .هقطاوظيهههههههههه 

 سنمل،لل72هلل06،لهقطذ  لبتدهقحلأع ل رمل  نلخلصمللبهم( ع لل 01إلالل0ا ل)
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 ( ANSEJ) أنواع التمويل املقدمة من طرف : أوال

ا هههههههههلعاق ل: با ثههههههههه لقة هههههههههلعاق لقةلطيهههههههههمللقةاااهههههههههمللط  افهههههههههلا  نلقطشههههههههههلبلاههههههههه لطهههههههههكفلقطوكلطهههههههههمللزهههههههههلل   

إلههههههههههالا ههههههههههلعاق ل هلميههههههههههمللهشهههههههههههلللإ ههههههههههلمملاهههههههههه لن ههههههههههبلقط وقمهههههههههها،للهوع ههههههههههللقطاههههههههههكه ل ههههههههههاهنلموقمههههههههههالالطيههههههههههملل

صهههههههههههيغا نلط ا و ههههههههههه لر هههههههههههللقطا و ههههههههههه ل اهههههههههههاالرهههههههههههذقلقهت هههههههههههلزلهل. هلميهههههههههههمللبا  ههههههههههه لاكح  ههههههههههه لالا  هههههههههههلزلهالاسهههههههههههاغفل

 :قطثفثيلهقطا و  لقةمههال،ل وضح  للكلآل ي

ههههههههههههههللصهههههههههههيغمللبتهههههههههههونلميهههههههههههههللقة هههههههههههلر مللقةلطيهههههههههههمللاهههههههههههه لطهههههههههههكفلقطشهههههههههههلبلأهلقطشهههههههههههههلبل: التمويـــــــــــل الثال ـــــــــــي .2

قطنهههههههوفللهل هههههههاملرهههههههذقللهتهههههههذقل اهههههههك ل نتهههههههيلANSEJقةافهههههههلا  نلام  هههههههملل اهههههههك ل هههههههاهنلملمهههههههامل  هههههههنحلاههههههه لطهههههههكفل

 :ا لقطا و  لعلالا او  نل

 ANSEJ جهازالتمويل الثال ي ل( : 22-4)جدول رقم 

 دج 5.111.111مبلغ الاستثمار إلى غاية :  املستوي ألاول 

 ا لر مللشخكيمل لك ل نتي ANSEJلك ل اهنلملماملا ل

46% 31 % 10  % 

 دج 21.111.111دج إلى  5.111.111مبلغ الاستثمار من : املستوي الثاني

 ا لر مللشخكيمل  نتيللك  ANSEJلك ل اهنلملماملا ل

49 % 31 % 14 % 

  نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل: املصدر   

 سنوق لمتدملبأ ي ل17سنوق ل،لانهللل19باهالااملقطاك لزللقطا و  لل

زهههههههههههههللرهههههههههههههذقلقطنهههههههههههههوفلاههههههههههههه لقطا و ههههههههههههه لبتهههههههههههههونلقة هههههههههههههلر مللقةلطيهههههههههههههمللط شهههههههههههههلبلأهلقطشههههههههههههههلبل: التمويـــــــــــــل املـــــــــــــزدوج .1

،له نا هههههههملرهههههههذقلقطنهههههههوفلاههههههه للANSEJقةافهههههههلا  نلام  هههههههمللعههههههه لطك هههههههاللهههههههك ل هههههههاهنلملمهههههههامل  هههههههنحلاههههههه لطهههههههكفل

 :قطا و  لإلالا او  نلكللآل يل

  ANSEJ جهازالتمويل املزدوج ل( : 21-4)جدول رقم 

 دج 5.111.111مبلغ الاستثمار إلى غاية : ألاول  املستوي 

 قة لر مللقطشخكيمل ANSEJلك ل اهنلملماملا ل

46 % 30%  

 دج 21.111.111دج و  5.111.111مبلغ الاستثمار ما بين : املستوي الثاني

 قة لر مللقطشخكيمل ANSEJلك ل اهنلملماملا ل

49 %  34%  

  نكلقط فحمللهقطان يمللقطك  يملل: املصدر
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هيشهههههههههههههكفل نهههههههههههههكلخهههههههههههههفللبح ههههههههههههه لأعههههههههههههههلللافهههههههههههههاال لقط لمهههههههههههههامل،اههههههههههههه لل% 011باهههههههههههههوالقطهههههههههههههاهلل هههههههههههههاعمل

فلههههههههههههمللا هههههههههههه لألانشههههههههههههعمللقطم قعيههههههههههههمللقط هههههههههههه لط ههههههههههههللعزههههههههههههللا لANSEJقط فحههههههههههههمللهقطان يههههههههههههمللقطك  يههههههههههههمللعلههههههههههههالب و هههههههههههه ل

سلسههههههههت للزههههههههللة ههههههههلرملألا قل لطاعههههههههلفلقطم قعههههههههللهماههههههههللطالم ههههههههمللقطنشههههههههلطل لقةحههههههههاهملطههههههههابلقطهنههههههههك،لهرههههههههول ههههههههذطكل

  .اؤس ل لرذهلقطوكلطملب و  ل

 .1123منذ نشأة الوكالة إلى غاية  ENSEJتطور إجمالي مشاريع (:   23-4)جدول رقم 

 القطاع
إلى غاية 

32/21/1111 
1119 1116 1121 1122 1121 1123 

إجمالي 

 املشاريع

الزراعة 

 والصيد البحري 
01.999 902 0.293 4.444 7.999 9.312 9.442 77.393 

 72.933 2.611 2.279 7.226 7.492 7.222 0.990 07.791 الحرف

 وأشغالبناء 

 عمومية
2.107 677 4.139 4.362 7.934 2.732 2.723 44.404 

 06.226 7.777 7.710 4.009 0.224 0.992 0.423 9.777 صناعة وصيانة

 091.320 44.472 22.667 46.363 04.906 04.097 2.326 20.699 خدمات

 464.099 27.176 92.904 24.974 44.920 41.929 01.972 99.791 املجموع

 consulté le www.ensej.org.dz ,      12.07.2015 : :املصدر

ل77393أنلعههههههههههههههههههاهلقةشههههههههههههههههههل يعلذق لقطعههههههههههههههههههلبعلقطم قعههههههههههههههههههلل اهههههههههههههههههها لبلل(07-2) فحههههههههههههههههههظلاهههههههههههههههههه لقهتههههههههههههههههههاهل                

اهههههههه لإ  ههههههههللللقةشههههههههل يعلقةن ههههههههمملزههههههههللل% 00.29اشههههههههكهعللانههههههههذل اق ههههههههمللنشههههههههلقلقطوكلطههههههههمللهرههههههههولاههههههههلل  ثهههههههه لن هههههههههملل

،لهل% 90.99زهههههههههللحههههههههه نل  غهههههههههتلن ههههههههههمللقةشهههههههههل يعلقةن هههههههههمملزهههههههههللإطهههههههههل لنشهههههههههلقلقهخهههههههههاال ل. ا ا ههههههههه لقطاعلعهههههههههل 

أتثهههههههدلاههههههه لغ درهههههههللاههههههه لقطنشهههههههلطل ل(خلصهههههههمللقطناههههههه ل) يهههههههمل   هههههههكلذطهههههههكلقست ههههههه لللقطشههههههههلبلط  شهههههههل يعلقهخاالب

 .الالاكله مللألاخكبللطفاالبع  هللةؤرف لته دملهصفهمل

ل CNAC, ENSEJ, ANGEMإنلقطاهطههههههههمللاهههههههه لخههههههههفللقسههههههههاحاق هللأل  ههههههههمملهريلكهههههههه لقطتشههههههههغي لقة ا  ههههههههملل

بههههههههكقر لعلههههههههالنشههههههههكلقط مههههههههكلقةاههههههههلهال يلط شهههههههههلبلههمفههههههههللإلنشههههههههلللاؤس ههههههههل لاكههههههههغكملط اتههههههههلللعلههههههههالقطهعلطههههههههملل

هقااكههههههههلصلقط اههههههههك،لطمههههههههه لقةفحههههههههظلأنلصههههههههيغلقطا و ههههههههه لألاتثههههههههدلبهههههههههاقهاللهههههههههللصههههههههيغلقطا و ههههههههه للقطثفثههههههههيلهقط ههههههههه ل

 اهههههههههههعلقطفهههههههههههبللألات هههههههههههدلميههههههههههههللعلهههههههههههالقطهنهههههههههههوكل لطا  هههههههههههمللألاهلههههههههههها،لطمههههههههههه ل غهههههههههههملا  هههههههههههوهق لقطاهطهههههههههههمللإاللأنلعهههههههههههاهل

سهههههههنملللENSEJاؤس هههههههمللأنشهههههههأ لزهههههههللإطهههههههل لل2111ؤس هههههههل لقط ههههههه لأثهتهههههههتلمشههههههه  للكهههههههلنلته هههههههدقلحيهههههههثللههههههها لبلقة

قةهههههههههههللل،لهيفههههههههههوهلذطهههههههههههكلالعاههههههههههههل لقطشههههههههههههلبلأنلقطوكلطههههههههههمللقطوطنيهههههههههههمللطتشهههههههههههغي لقطشههههههههههههلبلهههههههههههللآطهههههههههههمللهتهههههههههههذبل4102

قط ههههههههكيع،لت ههههههههللأنلقسههههههههاغفللقطاههههههههكه لطغ ههههههههدلقةن فههههههههمللالالاكههههههههله مللهالا ا لعيههههههههملل  مهههههههه لأنلي ههههههههببلخعههههههههكقل

طان يهههههههههههههمل،لخلصهههههههههههههمللهأنلقطشههههههههههههههلبلقة ههههههههههههها يالطي هههههههههههههتلطا هههههههههههههللخ هههههههههههههدمل،لهيلعاههههههههههههههل لأنلقطاهطهههههههههههههمللعلهههههههههههههالسههههههههههههه ده ملق

 فا هههههههالزهههههههللاوق هرهههههههللقةلطيهههههههمللعلهههههههال غعيهههههههمللقطعتهههههههملاههههههه لخهههههههفللصهههههههنله القطتههههههه لن،لمهههههههه لطهههههههملبهههههههوللأيلأر يهههههههملل

 .ةكقلهمللقةشل يعلبفالق عفل ل

http://www.ensej.org.dz/
http://www.ensej.org.dz/
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 : خالصة الفصل الرابع

 لالام لا  لالاسا لهم لزل ل تف  لالاساافل لبفا لقةكتم مللب  زلقطاعلف لو كقلق  لب بب لقط فيل ا لن

قةفاامل،لملهت لزلقطهنتيلطمل م لطللأيلهه لزلل سملقط يلسمللقةلطيمللط اعلفلقط فيلل،لهإ  للع يللبن يذلالل

حاههلقةكتملسوقللزللاياقنلالاساغفللأهلالاستث ل له املبوزيعلقطاك ل إ كقلق لإهق  مللههنلبعهيالافيل ل

 .قةكههه ملل

  أععيتلقهحك مللقطتلا مللط وحاق لو ال يمللهقةنا  نلل،0699صفحل لالالاكله مللانذلسنمللزللظ لو

, زلل  ي دلامق ع ملا لخفللإعلهملبنظيملقطاعلفلقط فيللزللشت لا تث كق لمفحيملل  لعيمللهمكه ملل

ت للأصهحلقةنا ونلا ؤهطونلأالالقطهنكلهزقطتلألاهطو ملل  نلقطاعلفلقهخلصلهقطفلالطيتونلافيل لألار يملل

لقطت ا ا لعلا لانهلللهقطاا م ل  شلك لعا ام لقطا و  لبكعاا لقطاك لطم ل ايتلع  يمل رولأسلسلانح

قسا مالوسكقفل إعلهملبنظيملرذقلقطاعلفلاعلاكقعلملقطاا ق لا للهاشلك لعاالقطت ا الل،اشلك لقطفال 

 .  قط ف يمللقةاومكملزللقطاعلفلقط فيلل

 لقط فحيمل لط ان يمل لقة عطلقطوطن  لميهل لقعا ا لقط   لقط تدم لقط فيلل فا لإنفلشلقطاعلف ل   زل, متدم إذ

ل ل ل ل ل لقة عطلذطكلقطا  ك ل  نلا ا  لقط دقا  لرذق ل ل لط تشت دل) قطعكحلقطذيل لل , قط د لا لقطوطن 

لع لطك القطانلزلل لقط دا ملل..(  ك لا لبعو كلقطشفبلهقط كهفل, ك لا لقساكفحلألا قضت  ها ا  لأ  مم

قط  ل شكفل( خف للالاسا لف, اتلببلقطا قسل ل)   مملوسنلهلقةح يمللهقةالبفمللهقطااييملةشل يعلقطا و  لهأ

 ع يهللا ا  لقط يئل 

 للإستدقبي يملإنل لقةحك مل لزل لهل لقطك  يمل بت  لقطتدتيبلقةافحملة لريملقطان يملللإستدقبي يملقطان يمل

لبلإستدقبي يملقط لمام، لهاال يل  لباخ  لأههق  لباع ل لقطك  ي لط فلطم ل ا اق لم  ل لبكليمللباتدح لعلا اوا

لا ا  ل ل  ن لقطاآز  لهقطهحثلع  لهقط  عل لقطف وايمل لقط تلن ل  ن لهباعيملالابكلل قط تللق لقطك  يمل

 . قةوق هلقةالحمللون ل يمللانهللهقةله مللهقةلطيمل

 لع لطك ال لقطاأط دلقةو وهم لبنظيملا ا  لأ  مم لإعلهم لإلا لهقطك  ي لقط فيل لقطا ا ا بكبمملسيلسمل

هبكبمملسيلسمللقطا ا ال. قط ل امللهاوق  مللقطاحا ل لقهتا املقط  ل  ك  للقطو علقطاهللبث  نلقطا ل بل

ل لعلا لهقطك  ي لط يلسملل1119قانون الزراعة التوجي ي قط فيل لهوطل لقطفلا لقةفلطم لهرولقطذيل حاه ،

ل لألاا  لبح  ن لزل لقة لر مل لا  لقطوطنيمل لقطم قعمل لبهافلب م ن لهقطك  ي لقط فيل لط هفهلقطا ا ا قطغذقئي

 .هبحايالقطان يمللقة ااقامل

 يفا دلافظملقط فح نلزللقهتمقمكللأنلقطا و  لقطذق يلاكا لأسلست لطا و  لقة تث كق لقط فحيمل،لهرمللللل

هلالل فا الاكله لقطا و  لقطذق يلعلالااخكق ل. الل لتأهنلإلالاكله لأخكبلط ا و  لإاللزللحلطمللقطتكه م

 ب،هإ  للا لقةاخكق لقةاأبيمللا لنشلطل لقلاكله مللأخكبل س يمللهغ دل س يمللقة تث كملقط فحيمللمح

لأهلخل  ل لقط فيل لقةوسم لأثنلل لسوقل لعلم ال لأهلأمكقه لصلحبلقةم عمل ل  ل س ل لرذهل،.قط   ل   زلك  هال

ل   لقطثامل ل  لماطلعلا ل، ل  ل ل لاله مل لعلا لالل فا ا لأنهل لغ دلقةؤسست  لقطم قعل لا لقطا و   نلألا وقف



سياسات التمويل الزراعي في الجزائر وبرامج إلاصالح الزراعي املستحدثة: الرابع الفصل  الباب الثاني 

 

 
207 

لهالل لبح بل لألسل يعلأحيل ل أطكقفلقطف  يمل،لهب تزال آ لللزانيمللاا لهبمللأغ  هلللك دملقةابلطا  مللأنهل

 .با لهزلااملش ك  لزللأغ بلقهحلال 

 لقطفلةيمللسنملل لقطغذقل لقة لللقطم قعلل4119انذلأزامل لزل لقطك  يمللباخفبل ل تمل نكلقط فحمللهقطان يمل ،

،لأيلا ل اق مللع  يمللو الالإلالغل مللبوزيعلقةناوا،ل لالطا ل لإلالأتثدلا لق عفلللا لقةنهعلإلالقةكبل

هل هافلقطهنكلا له قللذطكلإلالباو مللهل فم ملب و  لقطاعلفلقطم قعللهبميي لخاالبللقةلطيملل. نشلقل711

 .هماللةاع هل لقطاعلفلقطم قعل،ل لإل لممللإلالبح  نلقهخاال لقةككميمللهقطف  لعلالبوم درل

 لرملاؤس ل لقطا و  لقةكغكل  , CNAC,  ENSEJ, ANGEMزللب و  لقةشل يعلقطم قعيملل فا العلال

لإطل لإ  لزلأنشعتهم لقطاك لقةكغكلزل لا  لقة ا يا   لهلاكقمامل ل صح ل، ل نكلهعم لاع لقطان يا لاع ،

لقطك  يملل لب االBADRقط فحمللهقطان يمل لطمنهل لط اكه لقطم قعيمل، لقةكقمامللقطذيليفا دلقة وللقطكميست  كلإلا

 .بفال اق مللق  لزلقةشل يع
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 :الفصل الخامس مقدمة 

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية هي اتفاقيات جماعية أطرافها متعددون، والذي يحدد  إن

الدولة التي يه جباريا، و يحدد مدى الاحتياج إلاملراكز القانونية هو ميثاق جماعي، والانضمام إليها ليس إ

د ذاته، بل يجب حليس هدفا في  كما أنه   1.ترغب في الانضمام بمطلق سيادتها وقدرتها على اتخاذ القرار

ومن ألاهمية بمكان أن يكون هناك . أن يلعب دورا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا

 .سياسة تنموية وطنية واضحة ألاهداف واملعالم قبل البدء بعملية الانضمام

من آثار سلبية على اقتصادياتها، وهي تتخوف بعض الدول من الانضمام ملنظمة التجارة العاملية ملا تتوقعه 

تعتبره تحديا عليها التفكير به قبل مواجهته، خاصة بعد استمرار الخالفات بين الدول املتقدمة وتضارب 

وكذلك  .مصالحها والضرر الذي ألحقه دعم هذه الدول إلنتاجها باقتصاديات دول أخرى وسيطرتها عليها

تمتلكه من مقومات طبيعية للنهوض بالقطاع الفالحي إال أنها ال  ألامر بالنسبة للجزائر، والتي رغم ما

أولت الدولة اهتماما عرف القطاع من تضمن عقبات انضمامها للمنظمة العاملية للتجارة عليه لذلك 

خالله عدة تغيرات هدفها إدخال التوازن على هيكل الصادرات، والتخلص من التبعية للخارج في ميدان 

ونظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع سواء من . الاستهالكية وتحقيق ألامن الغذائي استيراد املنتجات

حيث توفيره الحتياجات السكان املتزايدة من املواد الغذائية، أو من حيث مساهمته في التنمية 

لوصول إلى الاقتصادية، تتضاعف الجهود لتوفير كل ما تحتاجه التنمية الفالحية من موارد مالية وبشرية ل

 .ألاهداف املرجوة، لكن املشاكل والعراقيل املصطنعة جعلت من أداء هذا القطاع ضعيفا

أهم الامكانيات التي يتمتع بها القطاع الزراعي في الجزائر وألاهمية نوضح من خالل هذا الفصل لذلك س

تحرير التجارة عامليا، التي يحتلها ضمن القطاعات الاقتصادية، و كيف تستعد الجزائر للخوض في غمار 

 .وأهم التحديات التي تواجه تجارة املنتجات الزراعية

 

 

 

 

 

                                                           
، ورقة مدى التزا  الدولة بمطابقة التشريعات الوطنية مع أهداف اتفاقيات وسياسات منظمة التجارة العامليةعزيزة الشريف،    1

 .491: بحثية مقدمة في أعمال مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، مرجع سابق ، ص
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 املبحث لاول 

 الجزائر القطاع الزراعي في مقومات و إماانيات  

عدة فرص متاحة من حيث املوقع الجغرافي، حيث تعتبر بوابة افريقيا ومحور تحوز الجزائر على 

 4011السوق ألاوروبية التي تطل عليها من خالل شريط ساحلي طوله  الدول املغاربية، كما أنها قريبة من

كلم، فضال عن امتالكها لعدة موارد أرضية ، مائية،  بشرية ومالية تمكنها من احتالل مرتبة متقدمة من 

يجعلها تعتمد على القطاع الفالحي كبديل للمحروقات  مماحيث تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء والتصدير،

 .، وفيما يلي نوضح مجموعة هذه املواردالتنمية الاقتصادية لتمويل

 لاراض ي الزراعية : لاول املطلب 

رصيد  هي تحتوي على ، و  1 هكتار 001471411 للجزائر تشمل املساحة الجغرافية إلاجمالية 

مليون هكتار تتغير سنويا، كلها صالحة للزراعة إذا  42.44هام من ألاراض ي الزراعية الكلية، يقدر بحوالي 

جات الفالحية، خاصة وأنها تشكل أكبر فضاء راض ي الزراعية صالحة ملعظم املنتما استغلت جيدا، فاأل 

هذا إضافة للمنخفضات الصحراوية التي تعتبر أراضيها من ألاراض ي املمتازة والخالية من  2متوسطي زراعي،

، مما يسمح بالنمو البيولوجي النباتي طول السنة، وهذا يوفر أحسن (لجليد طبيعيامحمية من ا) الجليد 

 .نوعية للمنتجات الزراعية 

 التوزيع الجغرافي للمساكحة الصالحة للزراعة في الجزائر: الفرع لاول 

فووووي الجزائوووور جغرافيووووا إلووووى أربووووع منوووواطق هووووي املنطقووووة السوووواحلية،  تتوووووزع ألاراضوووو ي الصووووالحة للزراعووووة

 3: نطقة الداخلية واملنطقة الجنوبية، ونوضحها فيما يلياملنطقة السهبية، امل

مليووون هكتووار موون ألاراضوو ي الزراعيووة،  1..4هووي منطقووة تتربووع علووى مسوواحة قوودرها و   :املنطقةةة السةةاكحلية  .4

واليوووة مووون الطوووارف شووورقا إلوووى تلمسوووان غربوووا،  41تضوووم . إجموووالي املسووواحة الزراعيوووة مووون % ..49وذلوووك بنسوووبة 

املنخفضوة ملوم  ، تتمييوز سوهولها  911ملوم و  111، بوين % 90تتساقط بها كميات معتبرة من ألامطار بنسبة 

                                                           
1 Ons. Rétrospective 1962 – 2011 . http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf.     
2 Evaluation des besoins en matiere de renforcement des capacites necessaires a la conservation et l’utilisation durable de 

la biodiversite importante pour l’agriculture, rapport de synthese sur La Biodiversité Importante pour l’Agriculture en 

Algérie, MATE-GEF/PNUD : Projet ALG/97/G31, ministere de l'amenagement du territoire et de l’environnement, Algerie 

2003.p : 13. 
   0111/011تقسيم ألاراض ي الزراعية حسب املناطق في الجزائر تم على أساس مساحة ألاراض ي املسجلة سنة. . 
، 40، مجلة أبحاث اقتصادية وادارية، العدد العقار الفالحي الجزائري وأهم الخيارات املمكنة لتطوره ، إشاالية تنظيمزهير عماري   3

 .410-410: ص ص. ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة0140

http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf
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مووون بخصووووبة أراضووويها وتووووفر امليووواه بهوووا، أهمهوووا سوووهل متيجوووة ووهوووران وعنابوووة، كموووا يوجووود بهوووذه السوووهول كثيووور 

 .الوديان والسدود، وهي تشتهر بزراعة مختلف أنواع الخضر والفواكه والزراعات التي تعتمد على الري 

 41مليووون هكتووار ، و تضووم  9..0تتربووع علووى مسوواحة موون ألاراضوو ي الزراعيووة قوودرها   :املنطقةةة الدايليةةة .0

زان، تيوووارت، تيسيمسووويلت، البليوودة، البوووويرة، املديووة، قسووونطينة، عوووين الوودفلى، معسوووكر، غليوو) واليووة داخليوووة 

، وهوووي تتميوووز بسوووهولها الخصوووبة التوووي تشوووتهر بزراعوووة الكوووروم ( ميلووة، بووورج بووووعريريب، سووويدي بلعبووواس وسوووطيف

وبعض أنواع ألاشجار املثمرة والحبوب خاصة منها القمح الذي تعتبر هذه السهول املورد الوداخلي ألاسا و ي 

الصوووناعات الغذائيوووة، خاصوووة موووع موووا يتميوووز بوووه مووون كثافوووة لوووه، مموووا يجعلهوووا إقليموووا حيويوووا ومهموووا فوووي الزراعوووة و 

 .سكانية

أم ) واليووة  40مليووون هكتووار، وتضووم  0.11تتربووع علووى مسوواحة  أراضوو ي زراعيووة قوودرها  :املنطقةةة السةةهبية .0

البووووووواتي، باتنووووووة، ، بسووووووكرة، الجلفووووووة، املسوووووويلة، البوووووويض، خنشوووووولة، سوووووووق أهراس،ت سووووووة،  سووووووعيدة، النعامووووووة 

هووي ملووم، و  111و  011، تتميووز هووذه املنطقووة باملنووا، القوواري، أمطارهووا قليلووة يتووراو  متوسووطها بووين (وألاغوووا 

كميوة غيور كافيوة للزراعووة، ولكنهوا كافيوة لقيوام بعووض ألاعشواب املختلفوة واملتنوعوة لضوومان حيواة الرعوي حيووث 

 .تكثر تربية ألاغنام وإلابل

 % ..0مليون هكتار  أي  بنسبة  1.041ب  ربع على مساحة أراض ي زراعية تقدر تت :املنطقة الصحراوية .1

ورقلة، غرداية، الوادي، أدرار، بشار، تمنراست، ) واليات  11من إجمالي ألاراض ي الصالحة للزراعة، وتضم 

ملووم، وهووي تمتوواز بتربووة رمليووة  011، يسووودها منووا، وووحراوي، يقوول فيهووا متوسووط ألامطووار عوون (تنوودوف و إليووزي 

فقيوورة، ونظووورا لقسووووة املنووا، والطبيعوووة فوووهن الزراعووة فوووي هوووذه املنطقووة ال تظهووور إال فوووي بعووض الواحوووات، حيوووث 

 .، ومن أهم الزراعات فيها زراعة النخيل والخضر والفواكهيجتمع السكان

ومووع محوواوالت الاصووال  الزراعوووي وادخووال التقنيووات الزراعيووة الحديثوووة اسووتطاعت هووذه املنطقووة إدراج بعوووض 

 .ستعمال تقنيات الري الحديثة، والخضر  باستعمال البيوت البالستيكيةاالزراعات مثل القمح ب

 املساكحة الصالحة للزراعة في الجزائرتحليل تطور : الفرع الثاني

يتكون إجمالي املساحة الزراعية املستغلة في القطاع الزراعي في الجزائر من ألاراض ي الزراعية 

إلى املراعي  باالضافة( أراض ي املحاصيل الدائمة واملوسمية مضافا إليها ألاراض ي املستريحة) املستغلة فعال 

الفالحية غير املنتجةستغالالت والغابات وأراض ي إلا 
  (. 4-1)في  الشكل أدناه وهو ما نوضحه  

                                                           
  أنظر. حة خمس سنوات، وبعد ذلك تصبح من املراعيهي ألاراض ي بال زرع بشر  أن ال تتجاوز فترة الاسترا: ألاراض ي املستريحة : 

- les statistiques de l’agriculture et de la peche . retrospective 1989-2001. Ons. p : 93. 
  هي ألاراض ي تتكون من املزارع واملباني والساحات وأماكن الدرس والطرق والقنوات : أراض ي الاستغالالت الفالحية غير املنتجة

 :أنظر .الوديان واملحاجرو 

- Terres utilisée par l’agriculture. ONS. Algérie. http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf. site visité le: 

04.04.2014. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf
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 تقسيم لاراض ي الزراعية في الجزائر(: 1- 5)شال رقم 

 

 لباحثة باالعتماد على،امن إعداد : املصدر

- Terres utilisée par l’agriculture. ONS. Algérie. http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf. consulté le: 

04.04.2014. 

 % 17.8وهي تتوفر في الجزائر بنسبة تقدر ب تشكل ألاراض ي الزراعية القاعدة ألاساسية لإلنتاج 

    هر من خالل الجدول ، حيث يظ0144 -0141من اجمالي املساحة الجغرافية الاجمالية حسب املوسم 

حيث  4911 -4919منذ عام   في القطاع الزراعي بالجزائر تطورتاملستعملة  أن مساحة ألاراض ي ( 1-4)

، وذلك بزيادة تقدر 4999/0111ألف هكتار سنة  11111.4 ألف هكتار  إلى 09700.7انتقلت مساحتها من 

 مقارنة بنفس السنة %11..، وذلك بنسبة  0141/0144ألف هكتار سنة  101110.9، ثم إلى % 0.9بنسبة 

وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في مساحة ألاراض ي الصالحة   .ألف هكتار  0704.0وذلك بمساحة تقدر ب 

ألف  1007.11إلى  4919 -4911ألف هكتار سنة  7.71.1للزراعة  حيث شهدت هذه ألاخيرة ارتفاعا من 

 % 41و  % 7.49وذلك بنسبة زيادة تقدر ب  0144 -0141سنة  1111.19، ثم إلى  0111 -4999هكتار سنة 

ألف هكتار سنة  04101الرعوية التي انتقلت مساحتها من راض ي ألا إلى الزيادة في  وكذلك .على التوالي

، ثم إلى % 0.11وذلك بزيادة تقدر بنسبة  0111-4999ألف هكتار سنة  04791.0إلى  4911-4919

 .% 41..وذلك بنسبة زيادة قدرها  0144-0141ألف هكتار سنة  00910.4

ألف هكتار  990.0انتقلت من  حيث  فقد تناقصت مساحتهاالاستغالالت الفالحية غير املنتجة أما 

وذلك بس ب الاصالحات الهيكلية التي شهدها  0111-4999ألف هكتار سنة  01...1إلى 4919-4911سنة 

للمنظمة  والاستعداد لالنضمام القطاع الزراعي وتنحي امللكية الاشتراكية للعديد من املشآت الزراعية

-0111، هذه املساحات ارتفعت منذ سنة 4917العاملية للتجارة بعد وضع الجزائر مللف الانضمام لها سنة 

 املستغلة في القطاع الفالحي املساكحة الزراعية الالية

 املساحة الصالحة للزراعة -

 والغابات  املراعي -

 مساحات الاستغالالت الفالحية غير املنتجة   -

 املساحة الصالحة للزراعة

 أراض ي مستريحة محاصيل موسمية محاصيل دائمة

 أشجار مثمرة -

 كروم -

 مروج طبيعية -

http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf
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تقدر ب  0141/0144سنة بنسبة ، ثم  4919-4911مقارنة بسنة  % 49.17وذلك بنسب تقدر ب  .011

باني الخاصة بالتبريد الاقبال على إنشاء العديد من املوذلك بس ب  4919-4911مقارنة بسنة  % 01..

واملصانع التحويلية للمنتجات الزراعية خاصة املطاحن، معاصر الزيتون، مصانع تحويل الطماطم 

ومصانع العصير، مصانع إنتاج الحليب ومشتقاته، وفتح الطرقات وتوصيل قنوات الري، لكن سرعان ما 

وذلك بفعل تأثير تراجع مخصصات  0111-0117نخفضت هذه املساحات على إثر ألازمة الغذائية العاملية ا

  .الخزينة لدعم القطاع الفالحي

    1111 -1811توزيع لاراض ي املستغلة في القطاع الزراعي وتطورها يالل الفترة (: 1-5)جدول رقم 

 %: النسبة/ ألف هكتاراملساكحة؛ : الوكحدة 

 11/11 18/11 11/18 10/11 10/10 15/10 11/11 88/11 11/18 البيان

املساكحة الصالحة 

 (1)للزراعة 
7.71.1 1007.11 1490.71 1110.17 1141..7 1101.7. 1100.01 1101.10 1111.19 

 00910.4 00901.0 00911.9 00111.9 00107.0 7..0077 04941.1 04791.0 04101 (1)املراعي

 1011.11 1011.11 1007.7 1001 1..104 1010 1000 .149 1.99 (3)الغابات 

لاراض ي غير 

املنتجة 

للمستثمرات 

 (4) الفالكحية

990.0 1...01 171.01 4417..1 449..91 440..0. 4117.7 4174.1 411..0 

أراض ي مجموع 

 القطاع الزراعي

(1+1+3+4) 

11104.7 11111.4 1101..1 1..71.9 1...1.0 1...1.1 1..91.. 1..99.4 1..99.7 

مجموع لاراض ي 

املستعملة في 

 (4+1+1)الزراعة

09700.7 11111.4 11910.1 100.7.9 10111.1 1010. 101.7 10111.0 10110.9 

لاراض ي  نسبة

املستعملة في 

املساكحة  إلى الزراعة

 %الجغرافية الالية 

4..7 47.0 47.0 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 

 : املدرجة ضمن   onsباالعتماد على إحصائيات الديوان الوطني لالحصائيات   :املصدر

- Ons. Collections statistiques n0 119. Les statistiques de l’agriculture et de peche, rétrospective 

1989-2001, février 2005. P :08.. 

- Ons. Annuaire statistiques de l’algerie n0 24. Résultats : 2004-2006. Edition 2008. P : 181. 

- Ons. Rétrospective 1962 – 2011 .  http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf.    

إلى يرجع  0144-0141إلى غاية  4919-4911منذ سنة التطور الحاصل في ألاراض ي الصالحة للزراعة  إن 

 : يبينه الجدول آلاتيالتغيرات الحاصلة حسب أنواع املزروعات الدائمة واملوسمية فيها وهو ما 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf
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 ألف هكتار: الوكحدة  1111 -1811للزراعة يالل الفترة  لاراض ي الصالحة تطور توزيع ( : 1-5)جدول رقم 

 11/11 18/11 11/18 10/11 10/10 15/10 11/11 88/11 11/18 البيان 

 1011.9 1001.1 11.9.1 1..090 0191.1 11.1.9 ..0109 1..491 0.99.1 املحاصيل املوسمية

 1..001 0071.7 0100.1 01.0.0 0170.1 0111.1 0710.1 ..1717 0091.1 لاراض ي املستريحة

 911.4 900.1 .901.1 901.19 40..91 .900.9 41.17. 1.1.10 ...177 الزراعات الدائمة 

 01.1 01.7 ..01 01.01 .01.1 01.11 01.91 01.00 01.01 الطبيعية املروج

 77.7 11.1 10.7 17.01 91.04 91.04 1..9. 19.79 1..411 الكرو 

 114.1 101.1 100.0 100.14 141.49 141.49 119.19 171.11 1..107 لاشجار املثمرة

 1111.1 1101.1 1100.0 1101.1 1110.9 1110.9 1490.7 1007.1 7.71.1 املجموع

 : باالعتماد على: املصدر

- Ons. Collections statistiques n0 119. Les statistiques de l’agriculture et de peche, rétrospective 1989-

2001, février 2005. P : 10. 

- Ons. Annuaire statistiques de l’algerie n 24. Résultats : 2004-2006. Edition 2008. P : 181. 

- Ons. Rétrospective 1962 – 2011 . http://www.ons.dz/IMG/pdf/agric07-11-2-4.pdf.   

زراعية عن طريق استصال  زيادة رقعة ألاراض ي ال بس ب وذلك  تطورت جملة ألاراض ي الزراعية 

وكان ذلك  ،PNDA،PNDARبتطبيق برامجها   في إطار استراتيجية التنمية الفالحية في الجزائر ألاراض ي

تحقق من زيادة في املساحة املستغلة للزراعة كان س به الرئيس ي وما ،  0144و  0117واضحا بين سنتي 

 ،(0-1)ويظهر ذلك جليا من خالل الجدول   الزراعات املوسمية بينما كانت الزراعات املستديمة أقل أهمية

أن مقدار املساحة التي زادت بها الزراعات  نجد  0144- 0141و  4919-4911وباملقارنة بين سنتي  حيث إنه

ارتفاع مساحتها وذلك رغم تفوق الزراعات الدائمة في معدل املوسمية أكبر من مساحة الزراعات الدائمة 

، وذلك بس ب دعم الدولة   %  41التي زادت بنسبة  قارنة بالزراعات املوسميةم  % 0.10.بنسبة 

ويعود الس ب في  .فالحين في مواسم ذات ظروف مناخية مواتيةللزراعات املوسمية، ناهيك عن تأمل ال

تطور الزراعات الدائمة إلى التوجه نحو زراعة ألاشجار املثمرة حيث شهدت مساحتها ارتفاعا ملحوظا قدر 

 .% .90.0بنسبة 

ألنهووا تشووكل مجوواال للتنميووة ألافقيووة للموووارد ألارضووية الزراعيووة  اهاموو امووورد تعتبوور والتوويأمووا املسوواحة املتروكووة 

ملجموعوة مون العوامول، منهوا التبووير، أو عودم قودرة الفالحوين خور وفقوا ل نقصا وزيادة مون عوام  تتغير  فنجدها

إلوى  4919-4911مون سونة  % .7.9.حيث ارتفعت نسبة املساحات الزراعية املتروكوة ب  على خدمة ألارض

، وارتفعوووووت مووووون جديووووود % 01بنسوووووبة  0114-0111ثوووووم انخفضوووووت منوووووذ هوووووذه السووووونة إلوووووى سووووونة ، 4999-0111

 .0144-0141سنة  % 10.44بنسبة 
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، لعل أهمها تراجع الرقعة تعود لطبيعة ألارض الزراعية  نفسها  هذه ألاراض ي الزراعية تعاني عدة مشاكل

بووين ألارض واملوووارد املائيوووة، الجغرافيووة كمووا وكيفيووا ، وتفتووت وتبعثوور امللكيووات والحيووازات ،إلووى جانووب العالقووة 

 .تقتصر على نمط انتاجي محدود مما يؤثر سلبا على إلانتاج والانتاجيةوهي خصائص تجعلها 

اضو ي الزراعيووة فوويمكن حصور أسووباب التنواقص موون ألار أموا بالنسووبة لتنواقص الرقعووة الزراعيوة، كميووا وكيفيوا 

 1:في ثالث مجموعات هي

 .التبوير، التجريف و البناء على ألاراض ي الفالحيةويكون بس ب : الانتقاص العمدي من جانب الانسان .1

حيووووث تسوووهم الزراعووووة فوووي فقوووود قووودر مهووووم مووون ألاراضوووو ي  :الفقةةةد فةةةةي لاراضةةة ي اسةةةةرب متطلبةةةةات الزراعيةةةة .1

الزراعيوووة بسوووو ب تفتووووت امللكيووووات والحيووووازات وعوووودم اكتمووووال الصوووورف املغطوووو ، ممووووا أدى إلووووى فقوووود الكثيوووور موووون 

مسواحة ألاراضوو ي الزراعيوة فووي صووورة مصوارف، وألاموور نفسوه بالنسووبة إلووى قنووات الووري وحودود الحيووازات التووي 

للزراعوووة، هووذا عوووالوة علووى املسووواحات التووي تسوووتغل للمرافووق الزراعيوووة  توضووع علوووى حسوواب ألاراضووو ي الصووالحة

 .كاملخازن والحظائر ، والتي تزيد مع تزايد تفتت وتبعثر الحيازات الزراعية

حيث تفقد ألارض الزراعية خصائصها بس ب عدة عوامل منها  :الفقد في يصائص لاراض ي الزراعية .3

ا أو تعويضها بأسمدة تعيود لهوا حيويتهوا، إضوافة إلوى التصوحر و تكثيف املحاصيل وعدم الكفاءة في استغالله

 .انتشار ألاراض ي املتأثرة بتراكم ألامال  وبعض املخلفات الضارة

بشووووكل مباشوووور علووووى نصوووويب الفوووورد موووون  أثوووور هووووذا التراجووووع فووووي مسوووواحة ألاراضوووو ي القابلووووة للزراعووووة  إن  

إلووووى غايووووة  4919-4911منووووذ سوووونة اعيووووة ، حيووووث تنوووواقص نصوووويب الفوووورد موووون املسوووواحة الزر املسوووواحة الزراعيووووة

 (0-1)كما يوضح ذلك الجدول   0141-0144

 1111-1811تطور نصيب الفرد من املساكحة الصالحة للزراعة يالل الفترة (: 3-5)جدول رقم 

 1111-1111 1110/1111 1111-1111 1111-1888 1818-1811 البيان

املساحة 

الصالحة للزراعة 

 (ألف هكتار)

7.71.1 1007.11 1490.71 1101.7. 1111.19 

عدد السكان 

 (ألف نسمة)
01017..7 04410... 04191.00 010.4.97 0.747.40 

/ نصيب الفرد ه

 نسمة 4
1.01 1.0. 1.01 1.01 1.00 

 .FAOSTAT، و موقوووووع احصوووووائيات املنظموووووة العامليوووووة للزراعوووووة والتغذيوووووة (4-1 )باالعتمووووواد علوووووى احصوووووائيات الجووووودول : املصووووودر

http://faostat3.fao.org/compare/F .014.  17. 44: تاريخ الزيارة.. 

                                                           
: ص ص. 0141، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، كحالة الجزائر: الغذائيالزراعة العربية وتحديات لامن ، فوزية غربي  1

011-01.. 

http://faostat3.fao.org/compare/F
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، (0-1)يوضووح التفوواوت فووي نصوويب الفوورد موون املسوواحة الزراعيووة بووين السوونوات املووذكورة فووي الجوودول   

هكتوووار  1.01تنووواقص هووذا املعووودل مووون درجووة الاخوووتالل بوووين عوودد السوووكان ومسووواحة ألاراضووو ي الزراعيووة، حيوووث 

، وهووووو % - 00.00وذلووووك بنسوووبة تقوووودر ب  0144-0141هكتووووار للفوووورد سووونة  1.00إلوووى  4919-4911للفووورد سوووونة 

وألاموون الغووذائي  موودلول صووريح عوون ضووعف القاعوودة الزراعيووة فووي الجزائوور، وتهديوود إلمكانيووة تحقيووق الاكتفوواء

مشوووووكل توزيوووووع الحيوووووازات، حيوووووث يط وووووى طوووووابع الحيوووووازات خاصوووووة وأن القطووووواع الزراعوووووي الجزائوووووري يعووووواني مووووون 

الصوغيرة ذات الزراعوات الخفيفوة واملتنوعووة، أي املخصصوة بالدرجوة ألاولوى لالسووتهالك العوائلي، أكثور مموا هووي 

موجهوة للسوووق، مووع مووا يرافووق ذلووك موون صوعوبة حصوور الحيووازات وتحديوودها، وبمووا تفرضووه حقوووق الاسووتغالل 

، موون تعقيوودات اجتماعيووة تحووول دون التوصوول إلووى الطاقووات إلانتاجيووة الواسووعةالعووائلي علووى ألاراضوو ي وامليوواه 

ويعووود السوو ب فووي ذلووك إلووى املشووكل العقوواري الووذي الووذي ال يووزال  القطوواع الزراعووي يعوواني منووه كأحوود مخلفووات 

املستثمرات الفالحية فوي الجزائور حسوب طبيعوة ملكيتهوا، هوذا الاخوتالف يلعوب دورا  الاستعمار، حيث تختلف

يوووووفره همووووا فووووي الت ووووجيع علووووى الاسووووتمرار فووووي النشووووا  أو  الانسووووحاب منووووه نحووووو نشوووواطات أخوووورى، خاصووووة ملووووا م

 .املزايا التي توفرها الدولة  عديدالاستفادة من  وامكانية  لجانب القانوني من تسهيالتا

سم للمو  النوع  كحسب هافيومساكحتها وعدد العمال   الزراعيةاملستثمرات توزيع (: 4-5)رقم  جدول 

1111-1118 

 اليد العاملة املساكحة املستثمرات الفالكحية 

 النسبة العدد النسبة املساكحة النسبة العدد 

 11.01 014900 11.44 4700110 1.05 09911 مزارع جماعية

 3.05 11109 5.51 1.0041 4.44 11070 مزارع فردية

 5.84 411147 1.11 710471 0.01 7.111 مزارع عرش

 03.81 41174.1 54.41 11107.0 00.11 7.4140 مزارع يواص

 1.44 00911 1.13 411111 1.11 00777 مزارع امتياز

 0.14 410111 4.01 017790 0.04 7.094 مزارع استصالح

 1.30 1.01 1.10 41.00 1.51 1900 مزارع غابية

 1.11 11.. 1.41 401014 1.11 4.9 مزارع نموذجية

 1.11 .001 1.10 1901 1.11 71 محطات تجارب

 0.01 4191.1 1.11 1 1.08 91141 مربون دون أرض

 1.01 4.101 1.08 007107 1.14 9111 مزارع أيرى 

 111 0011009 111 1101011 111 4400001 املجموع

 : املصدر

- Ministère de l’agriculture et de la pêche. Direction des statistiques agricoles et des systèmes de 

l’information, la main d’œuvre agricole au niveau des exploitations agricoles 2008/2009. Juin 2010. P  p : 

32-38 
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مووون املسووواحة الزراعيوووة  % 11.1تغطوووي  ألاراضووو ي الزراعيوووة التابعوووة للقطووواع الخووواص نسوووبة تقووودر ب   

، وتسووووووتغل بطريقووووووة مباشوووووورة أو غيوووووور (امليووووووراث) يخضووووووع تسووووووييرها إلووووووى أحكووووووام الشووووووريعة الاسووووووالمية الاجماليووووووة، 

تعتبر الدولة مالكا ملساحات شاسعة من ألاراض ي التي يعيش عليها الفقراء والتي تعتبر في وضعية  و  مباشرة، 

يرجوووووع ذلوووووك إلعوووووادة ولووووويس لهوووووا وثوووووائق معتووووورف بهوووووا رسوووووميا، و قانونيوووووة غامضوووووة أو تحكمهوووووا ألانظموووووة التقليديوووووة 

 0111مزرعووووة مسوووويرة ذاتيووووا إلووووى  0111، والتووووي تووووم علووووى إثرهووووا تحويوووول 4914الهيكلوووة التووووي مسووووت املووووزارع سوووونة 

مزرعة فالحية اشتراكية، دعمت هذه املزارع بمتخصصين في الفالحة من مهندسين ومسيرين، وانطلقت بها 

مليووون  0.1لووذي تووم علووى إثووره توزيووع حوووالي وا 49-17صوودر القووانون  4917بوورامب اسووتثمارية، لكوون فووي نوووفمبر 

 EACهكتووووووار علووووووى مسووووووتغلين فالحيووووووين، فنووووووتب عنووووووه تقسوووووويم جديوووووود متمثوووووول فووووووي مسووووووتثمرات فالحيووووووة جماعيووووووة 

علوووووى التوووووووالي،  11070و  09911ب  0119-0111قووووودر عووووووددها فوووووي املوسووووووم ، EAIومسوووووتثمرات فالحيوووووة فرديووووووة 

برجووع ملكيووة  تسوومح  وانينهوذه القو حة للزراعووة، مون اجموالي املسوواحة الصوال % 01.91تحتول مسواحتها معووا 

هوووووووذه الهيكلوووووووة الجديووووووودة فتحوووووووت آفووووووواق . ألارض للدولوووووووة بينموووووووا املنتووووووووج الفالحوووووووي يعوووووووود للمسوووووووتغين الفالحيوووووووين

غيووروا موون الوضووعية خوصصووة ألاراضوو ي الفالحيووة، فاملسووتغلون املتحصوولين علووى عقووود الاسووتفادة موون ألارض 

لفالحيوووووووة الجماعيوووووووة بوووووووين املسوووووووتغلين دون عقوووووووود، وبعوووووووض  رات االعقاريوووووووة، حيوووووووث قسووووووومت أراضووووووو ي املسوووووووتثم

املستغلين اشتركوا مع أوحاب رؤوس ألاموال، والبعض آلاخر باع اسوتغالله لوضرض، فوي حوين أحوال الوبعض 

كليوة تاركووة اياهوا دون اسوتغالل، وهووو موا أحوودث  الاسوتغالل إلوى ألابنوواء أو ألاصوول، وتخلوت البقيووة عون ألارض

 1.راض ي الفالحية جد صغيرة وال يمكن استغاللها بالطرق والوسائل الحديثةأن أصبحت جل ألا 

 املوارد املائية:  الثانياملطلب 

شساعة املساحة الجغرافية الاجمالية، حيث  تتنوع مصادر املياه في الجزائر نظرا لتنوع املنا، و

مطرية، وموارد سطحية، وموارد  موارد:بحسب مصادرها إلى ثالث موارد رئيسية فيها املوارد املائية تقسم 

وفيما يلي نوضح حجم  .كلم 4011جوفية إضافة لكونها بلدا متوسطيا يمتد على شريط ساحلي طوله 

 .ومصادر هذه املياه حسب انتمائها للقسم الشمالي أو الجنوبي للجزائر

 املائية في الشمال املوارد  : الفرع لاول 

 % 17في املنطقة الشمالية للبالد التي تقدر  مساحتها بنسبة  الجزائر توجد أغلب املوارد املائية في 

 : ، وتنقسم املوارد املائية فيها إلى من املساحة إلاجمالية وهي منطقة تتميز بمنا، البحر ألابيض املتوسط

 املوارد املائية املطرية: أوال

                                                           
، 00، مجلة إنسانيات، العدد (1111-1803) من الثورات الزراعية إلى الاصالكحات الليبرالية : الفالكحة في الجزائرعمر بالسعود،   1

 .14-11: ، ص ص0110أكتوبر ديسمبر 
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و  91لسقو  ألامطار فيها ما بين هي أهم املوارد املائية في الشمال، يتروا  املتوسط السنوي     

مليار  11، يتغير توزيعها جغرافيا بين املناطق الساحلية ومناطق شمال الصحراء، حيث إن 0مليار م  411

مليار  0.1فيوزع إلى    0مليار م .4،أما الباتي املتمثل في % 11إلى  11يتعرض للتبخر، ما تمثل نس ته من  0م

تساهم في تغذية الطبقات املائية الجوفية،  وذلك بس ب الانحدار الذي تتميز به أغلب مناطق الشمال  0م

في السدود، و  0مليار م 1.0تتدفق في ألانهار والوديان، ليحتفظ منها بحوالي  0مليار م 40.1في الجزائر،  و 

 1 .تتدفق مباشرة في البحر والشطو  املالحة 0مليار م 7.0

 املوارد املائية السطحية: ثانيا

مجرى معظمها في إقليم  01تتمثل في مجموعة ألاودية وألانهار التي يقدر عددها بنحو  :الوديان ولانهار .4

: وأهمها 0مليار م 40.1التل وتصب في البحر املتوسط، وتتميز بأن منسوبها غير منتظم، وتقدر طاقتها بحوالي 

، باالضافة إلى وادي السيبوس  0مائية سعتها أكثر من ملياري م وادي الشلف، والوادي الكبير بقدرة 

، أما وادي الداموس والصفصاف والعرب 0مليار م  111ي تنتب سنويا حوالي والصومام ويسر، الت

سنويا، وأخيرا وادي تافنة والحراش   0مليون م 411و  01والخميس وكراميس وبودواو، فهي تنتب ما بين 

 .سنويا  0مليون م  111و  411التي تنتب ما بين ومازافران 

تعتبر السدود من املنشآت الرئيسية لتخزين املياه، ويقدر الخبراء عدد املواقع املالئمة لبناء   :السدود .1

وتبذل الجزائر جهودا تنموية لزيادة عدد السدود، حيث انتقل عددها موقعا،  011السدود في الجزائر  ب 

للسنة، وهي سدود  0مليار م 0.0بطاقة استيعابية تقدر ب  0111سدا سنة  11إلى  49.0سدا سنة  41من 

للسنة، وتشرف عليها الوكالة الوطنية  0مليون م 41من النوع الكبير تتجاوز الطاقة الاستيعابية لكل منها 

 19وصل عدد السدود الكبيرة املستغلة إلى  0111ديسمبر  وفي(. استغالل، صيانة ومراقبة) لتسيير السدود 

 0141ليرتفع إلى سنة ، للسنة 0مليار م 10، تمكنها من تنظيم 0مليار م 1.1سدا، بطاقة استيعابية تقدر ب 

 2.للسنة 0مليار م 7.1سدا بطاقة استيعابية تقدر ب  71إلى 

مليون  14هي أحواض مائية وتسمى البحيرات الجبلية، وقدرة التخزين فيها ال تفوق   :املائية اجز املح  .3

 040حاجزا مائيا بطاقة استيعاب تبلغ  101م، وهي تستغل أساسا في السقي وتربية املواش ي، ويبلغ عددها 

 .مستغلة تبق  غير  % 01في تربية املواش ي،  و  % 11في القطاع الزراعي، و  % 71مليون م، يستغل منها 

                                                           
 .04: سابق، صغردي محمد، مرجع   1
   ولقد قدر حجم (أي الحجم النظري املستغل سنويا) الطاقة املنتظمة هي جزء من الطاقة الاستيعابية مضمونة الاستعمال سنويا ،

 0مليار م  1.1للسنة، من أصل الطاقة الاستيعابية الكلية للسدود واملقدرة ب  0مليار م 10ب  0111الطاقة املنتظمة في الجزائر سنة 

 .يجعل من هذا الحجم املضمون سنويا أقل من هذا املتوسط 4971للسنة، غير أن الجفاف الذي يضرب البالد منذ سنة 
: مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتق  الدولي حول ألامن املائي وضع املوارد املائية في الجزائر ومعوقات توفيرها،فرا  رشيد،   2

قاملة،  4911ماي 11مخبر الدراسات القانونية للبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة تشريعات الحماية وسياسة الادارة، 

 .0141ديسمبر  41-41الجزائر، يومي 
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 91، يستغل منها  0مليار م 10تقدر املياه الجوفية املتواجدة في الشمال بحوالي : املوارد املائية الجوفية . 4

 1.في الزراعة وهي موارد قابلة للتجديد % 41بئر ، يستخدم منها  1111بواسطة أكثر من  %

 املوارد املائية في الجنوب: الفرع الثاني 

من املساحة الاجمالية، وهو يدخل ضمن املناطق شبه الجافة  % 11جزائري يغطي الجنوب ال

املوارد املائية ملم في السنة، وتتمثل  411والجافة، فمتوسط معدل تساقط ألامطار  فيه يقل عن 

منها، وهي مياه عميقة عن سطح ألارض  0مليار م 11ألاساسية في املوارد الجوفية التي يمكن استغالل 

، أما الحجم (م 011م و  011بين ) م، ما عدا في أدرار  0111حيث يصل عمقها في بعض املناطق إلى 

بئرا، كما  710تستغل في السقي بواسطة أكثر من   0مليون م 111منها  0مليون م 701املستغل فيقدر ب 

 . 0مليون م  141.11سدود كبيرة بسعة يوجد باالضافة إلى املوارد الجوفية ثالثة 

 تحلية مياه البحر: الفرع الثالث 

أمام الطلب املتزايد على هذا املورد الحيوي والاستراتيجي والنمو السكاني السريع، والتطور 

، (صعوبة التضاريس)الصناعي وقلة تساقط ألامطار نتيجة ظاهرة الجفاف،إلى جانب الصعوبات الطبيعية 

في استثمار واستغالل مصادراملياه الطبيعية من أمطارأو ( ارتفاع التكاليف املالية) قتصادية والعوائق الا

كبديل للتعويض وتنويع  املياه املستعملةمياه سطحية أوجوفية، ظهرت طرق تحلية مياه البحر ومعالجة 

 مصادر التزويد باملياه، 

 تحلية مياه البحر: أوال

تحلية املياه على أنها إزالة نسبة ألامال  املوجودة في مياه البحار واملحيطات و يقصد بتقنية     

تحويلها  إما إلى مياه صالحة للشرب وإما لإلقالل  والتخفيض من نسبة امللوحة الزائدة واستخدامها 

تجري و  2لسقي أو ري بعض املحاصيل واملساحات الزراعية، أو في مياه العمليات الصناعية املختلفة، 

أرزيو، سكيكدة، وعنابة، وهي تجربة تعود : عملية تحلية مياه البحر في الجزائر في ثالث مناطق صناعية هي

إلى بداية الستينات من القرن املاض ي، إال أن محطات التحلية هذه ال تسمح في الحالة القصوى إال بتجنيد 

        ، لتلبية الحاجة (في اليوم 0م  1.11ول مقارنة باململكةالعربية السعودية تح) في السنة  0مليون م 41

                                                           
 .00: غردي محمد، مرجع سابق، ص  1
 .01: ص. 0111القاهرة، املكتبة ألاكاديمية،  ،، إعذاب املياهعصام الدين خليل  2
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وهو استخدام محدود رغم أن الجزائر تزخر بساحل يمتد على طول  1.إلى املاء الصناعي واملاء الشروب

 .كلم 4011

 ةمعالجة املياه املستعمل: ثانيا

تعتبر امكانيات الجزائر في معالجة املياه املستعملة ضعيفة جدا، حيث يقدر عدد محطات   

هذه املحطات تعاني  ، من املياه  0مليون م 111تعالج ،(0141) محطة 4.1التصفية املستغلة في الجزائر 

 .أنها ال تشتغل إال بنصف طاقتها في بعض الحاالت من مشاكل أهمها 

 ا  املياه في الزراعةاستخد : الفرع الرااع

من املساحة الزراعية تعتبر  % 91تعتمد الزراعة في الجزائر على ألامطار بشكل أسا  ي، حيث أن   

مطرية، إال أن هطول ألامطار في الجزائر يكون في الغالب بين شهر نوفمبر و شهر مارس، كما أنه يتسم بعدم 

الانتظام والتذبذب الشديد والتوزيع غير املنتظم بين مناطق الوطن، مما يتطلب اللجوء إلى الري الزراعي 

راض ي املسقية وتكثيف الزراعة في بعض ألاراض ي ذات الهطول من أجل تنمية هذا القطاع بزيادة ألا 

وفيما يلي نوضح تطور . املطري، وهذا بهدف تغطية الطلب الوطني املتزايد من املواد الزراعية الغذائية

 .املساحات الزراعية املسقية واملطرية في الجزائر

 لجزائرتطور املساكحات الزراعية املطرية واملسقية في ا(: 5-5)جدول رقم 

-1110 بيانال

1110 

1110-

1111 

1111-

1118 

1118-

1111 

1111-

1111 

1111-

1111 

1111-

1113 

ة 
اع

ر ز
 لل

حة
ال

ص
 ال

كحة
سا

امل
 

مساكحة املحاصيل 

 املستديمة 

 141.19 110.11 111.01 110.01 190.11 144.11 141.17 املطرية

 111.44 1.1.01 111.10 114.01 11..10 101.19 .101.1 املسقية

مساكحة املحاصيل 

 املوسمية

 0141.11 ...1010 0700.71 0.94.11 0.04.90 0191.71 0194.01 املطرية

 01.01. 0..177 104.41 100.91 .117.1 104.00 111.00 املسقية

 املساكحة املتروكة 

 غير املزروعة

0170.14 01.0.01 0100.11 0071.74 001..14 0410.00 0110.11 

مجموع املساكحة الصالحة 

 للزراعة 

1141..7 1101.7. 1100.01 1101.10 1111.19 9100.71 11.4.17 

نسبة املساكحة املسقية إلى 

املساكحة الزراعية الصالحة 

 % للزراعة

9.90 41.4. 41.19 44..1 44..1 44.11 40.17 

باالعتماد على احصائيات الكتاب السنوي لالحصائيات الزراعية العربية، املنظمة اعربية للتنمية   :املصدر

 . http://www.aoad.org/AASYXX.htm. 01إلى .0من : الزراعية، املجلدات 

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الندوة املوارد املائية في الجزائر؛تشخيص الواقع وآفاق التطويرسياسة إدارة محمد بلغالي،   1

املوارد املائية في حوض البحر ألابيض املتوسط، مخبر البحث في علوم املياه، املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات، : الدولية الرابعة حول 

 .0111مارس  01-00الجزائر، 

http://www.aoad.org/AASYXX.htm
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مطرية تعتمد في سقيها على ألامطار، تنقسم املساحات الزراعية في الجزائر إلى مساحات زراعية   

أن نسبة إجمالي املساحة الزراعية تعتمد على الري الزراعي، ونالحظ من خالل الجدول مسقية ومساحات 

سنة  % 40.17، إلى 0117-.011سنة  % 9.90املسقية إلى إجمالي ألاراض ي الصالحة للزراعة انتقلت من 

تطورا في مساحات ألاراض ي املسقية التي انتقلت مساحتها ان هناك ، ومن جهة أخرى نالحظ  0140-0140

، وذلك بزيادة تقدر 0140-0140ألف هكتار سنة  4119.19إلى  0117-.011ألف هكتار سنة  101.71 من 

، هذه الزيادة تعود بالدرجة ألاولى لتطور املساحات املسقية للمحاصيل املوسمية، حيث  % 01.14بنسبة 

، 0140-0140ألف هكتار سنة  01.01.إلى  0117-.011ألف هكتار سنة  111.00زادت مساحتها من 

، فيما نجد أن املساحات املسقية للمحاصيل املستديمة لم تشهد زيادة % 90..1وذلك بنسبة تقدر ب 

 .% 1.71معتبرة لنفس الفترة وذلك بنسبة تقدر ب 

منها، للبرامب الفالحية املطبقة في إطار ويعود هذا التطور في املساحات املسقية خاصة الزراعات املوسمية 

املخطط الوطني للتنمية الفالحية، والتجديد الفالحي والريفي، الذي دعم الفالحين بحفر آلابار وبناء 

، وهي أنظمة تستعمل (الري بالتقطير، الرش املحوري) ألاحواض املائية واستخدام وسائل الري الحديثة 

قطعة من ألارض فقط، ويدخر من املياه والطاقة، حيث يمكن ري  الري في موضع محدود ، ويسمح بري 

ألف هكتار بالري العادي، مما يسمح برفع إلانتاج والانتاجية، فالدولة  011ألف هكتار بدال من  11.

على تعميم ألانظمة املقتصدة للمياه  0141-0141ركزت في برامجها، خاصة في إطار املخطط الخما  ي 

 هذا 1.محاصيل الاستراتيجية في تخصيص املوارد املائية، خاصة الري التكميلي للحبوبوإعطاء ألاولوية لل

 .ياه لشبكات من املحيطات الفالحية وإلاشراف على توصيل املقيام الدولة ب ناء السدود  باالضافة إلى

 املوارد الرشرية: الثالثاملطلب 

ولقطاع الزراعة بصفة العنصر ألاسا  ي املحرك واملهم ألي قطاع إنتاجي  تعتبر املوارد ال شرية   

خاصة، فهي التي بهمكانها أن تحقق الشرو  املالئمة الستغالل املوارد الطبيعية، والاستغالل ألامثل 

لالمكانيات املتوفرة، خاصة إذا كان العنصر ال شري ذو مؤهالت علمية وتقنية تمكنه من توفير شرو  رفع 

 .إلانتاج الزراعي

 اليد العاملة الزراعية : الفرع لاول 

تعد الجزائر من الدول التي تعتمد أساسا في إلانتاج الزراعي على العنصر ال شري، ألن معظم   

وألجل . وذلك يعود لقلة املعدات الالزمة أو لعدم التمكن من استعمالهاالعمليات ما تزال تنجز يدويا، 

 شري في القطاع الزراعي نتطرق لتطور حجم القوة العاملة في القطاع الزراعي التعرف على املورد ال

                                                           
 .440: مرجع سابق، صعماري زهير،   1
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و فئاتها العمرية، ومستواها التعليمي ، ثم توزيعهاحسب ،ومقارنتها مع باتي القطاعات الاقتصادية ألاخرى 

  .الطبيعة القانونية للمستثمرات الفالحية

   1113-1110إلى إجمالي القوى العاملة الالية  العاملة  الزراعية تطور القوة(:  0-5)رقم جدول 
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 :باالعتماد على: املصدر

احصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  الكتاب السنوي لالحصائيات الزراعية، املجلدات  -

 . 01، 00 00، ،04، 01، 09: رقم

- Office national des statstique ons. Rétrospective statistiques 1999 p : 25. 

- Direction des statistiques agricoles et des systemes d’information. MADR. Rapport sur 

la situation du secteur agricole. 2004. P : 11.  

 4991تطورا في حجم القوة العاملة الزراعية منذ سنة أن هناك  (.-1)من خالل الجدول يمكن أن نالحظ 

إلى  4991ألف عامل سنة  911، حيث نجد أن حجم العمالة الزراعية انتقل من 0140إلى غاية سنة 

وذلك بس ب بداية تطبيق املخطط الوطني للتنمية   % 411وذلك بنسبة  0111عامل سنة ألف  0001

بالعدد الذي حققه فيها، حيث انخفض عدد العمالة مقارنة  هذه السنة بعد لكن ،  PNDAالفالحية 

 انخفضمثال  0111سنة  نالحظ أن هناك تذبذبا في ارتفاع اليد العاملة الزراعية من سنة ألخرى، ففي 

فنجدها انخفضت بنسبة  0140، أما في سنة % 1.44ألف وذلك بنسبة  0104  إلىعدد العمالة الزراعية 

ويعود ذلك ملجموعة من العوامل منها تراجع الفالحين عن الاقبال على  . 0111مقارنة بسنة   % 1.01

فالحية،إضافة إلى تقدم الفالحين املشاريع الفالحية بعد النتائب ألاولية لتطبيق املخطط الوطني للتنمية ال
                                                           

   تجدر الاشارة أن هناك تباين شديد في الاحصائيات املتعلقة بعدد العمال في القطاع الزراعي، فاإلحصائيات املتوفرة لدى الديوان

ضمن تعداد الوطني لالحصائيات ال تعتبر أفراد عائلة املزارع عماال، على خالف احصائيات وزارة الفالحة والتنمية الريفية فهي تعتبرهم 

 .العمال، وكذلك ألامر بالنسبة إلحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تستمد احصائيات الزراعة في الجزائر من الوزارة
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في السن وعدم قدرتهم على النهوض بالفالحة بطرق حديثة، و يتوضح من خالل الشكل أدناه الفئات 

 .العمرية التي تميز القطاع الفالحي في الجزائر

 توزيع املستثمرين الفالكحيين في الجزائر كحسب السن(: 1-5)شال رقم 

 
 .0140التجديد الفالحي والريفي، مسار  والتنمية الريفية،وزارة الفالحة  : املصدر

يعتبر توزيع املستثمرين الفالحيين حسب السن ضروريا ملعرفة الاتجاه العام للفئات العمرية التي  

 11من املستثمرين تفوق أعمارهم  % 11أن أكثر من ( 0-1)تمارس هذا النشا ، ويظهر من خالل الشكل 

سنة ، وهي عالمة تثير القلق تجاه تطبيق برامب التنمية الفالحية، خاصة وأن نجاحها يتوقف على وعي 

فارتفاع نسبة املسنين في .  بات املمارسات الزراعية السليمةوقدرة على التجاوب مع متطل وثقافة الشباب

ارتفاع معدالت نتاج الفالحي واملردودية ملا له من عدة صور أهمها القطاع الفالحي  له تأثير سلبي على إلا 

زيادة احتمال  ، إضافة إلى1الضعف الجسماني للفال  وعدم قدرته على العملألامية ضمن هذه الفئة، 

 .املستثمرات الفالحية عن طريق إلارثوتفتت تجزأة 

  إلارشاد الزراعي: الفرع الثاني 

إلارشووواد الزراعوووي هوووو عبوووارة عووون عمليوووة تعليميوووة غيووور مدرسوووية يقووووم بهوووا جهووواز متكامووول مووون املهنيوووين 

والقادة املحليين لخدمة املزارعين وأسرهم وبيئتهم ومساعدتهم على مساعدة أنفسهم، باستغالل إمكانياتهم 

غيووووورات سووووولوكية املتاحوووووة وجهوووووودهم الذاتيوووووة لرفوووووع مسوووووتواهم الاقتصوووووادي والاجتمووووواعي عووووون طريوووووق إحوووووداث ت

حلقووة الوصوول بووين مراكووز البحوووث الزراعيووة واملصووادر  يمثوولو هووو . فووي معووارفهم ومهوواراتهم واتجاهوواتهممرغوبووة 

 .خرى واملنتجين الزراعيينالتقنية ألا 

                                                           
، "استراتيجية التنمية الزراعية في ظل املتغيرات الاقتصادية العاملية، وواقع زراعة نخيل التمور في الجزائر" عزاوي اعمر،  1

 .410: ، ص0111-0111دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  أطروحة

 18 -35 
36 - 50  

51 -65 
 65أكثر من 
 سنة

16% 
30% 

28% 
26% 

 توزيع املستثمرين الفالكحيين في الجزائر كحسب السن 

 سنة 65أكثر من  65- 51  50 - 36 35- 18 
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مؤسسوووات إلارشوووواد الزراعوووي علوووى عاتقهووووا مسوووؤولية تووودريب املووووزارعين وإقنووواعهم بتبنوووي النموووواذج لوووذلك تتخوووذ  

كموا ينووا  بهوا التعوورف . الحديثووة مون أجوول تخفويض الكلفووة وتحسوين إلانتاجيوة والنوعيووةوالتقنيوات الزراعيوة 

على املشاكل التي تواجه املنتجين الزراعيين وتحديدها ونقلها إلى مراكز البحوث الزراعية لدراسوتها وتحديود 

إلانتواج الزراعووي،  وقوود بوذلت الجزائور جهوودا ال يسوتهان بهووا مون أجول تحسوين. ألاسواليب املالئموة للتعامول معهوا

فموون بوووين إلاصوووالحات والخطوووات التوووي قاموووت بهوووا علووى هوووذا الصوووعيد، إقووودامها علووى تأسووويس معاهووود للدراسوووة 

والبحووث فووي الاقتصوواد الزراعووي، وبنوووك للمعلومووات، وعلووى وضووع بوورامب للتوودريب وإلارشوواد الزراعووي وتنفيووذها، 

التي إن عممت سوف تحدث تغيرات شاسعة في وتسخير التكنولوجيا الزراعية في مجال الهندسة الوراثية، 

 .مجال إنتاج الغذاء

وتسوووهيل مسووواهمة الفووواعلين فوووي التنميوووة الفالحيوووة والريفيوووة، توووم تطووووير كيفيوووات جديووودة للتسووويير ، لضووومان و 

وتووم لووذلك تجنيوود  .بمسوو ى برمجووة تصوواعدي وتسوواهمي، أنظمووة إعووالم، عقووود نجاعووة ومتابعووة وتقيوويم دوري

 : ثر في عملية التنمية فاعلين ومشاركين أك

 .0144تم تسجيلهم لدى الغرفة الفالحية في نهاية سنة ( فالحين ومربين) مستثمر فالحي  911111 .4

 .مستعمل 011111شريك لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفالحية  و  411111 .0

 .منخر  11111تعاونية فالحية معتمدة و  4194 .0

من  .0.1911الجوارية للتنمية الريفية املندمجة أي ما يعادل أسرة معنية بأعمال املشاريع  14011. .1

 سكان ألارياف، معظمهم في املناطق املعزولة والنائية

لقووووووود توووووووم تحديووووووود مسووووووو ى البرمجوووووووة التشووووووواركية والتصووووووواعدية للمشووووووواريع الجواريوووووووة للتنميوووووووة الريفيوووووووة 

نووين مختلوووف املراحووول وكيفيوووات املندمجووة، موووع دليووول برمجووة املشووواريع الصوووغيرة أو طلوووب الوودعم املوووالي، وتوووم تق

تقيوووووويم الطلووووووب واملصووووووادقة والوووووودفع وإبوووووورام الصووووووفقات والغلووووووق وتسوووووووية النزاعووووووات ، و طريقووووووة عموووووول هيئووووووات 

هووذا املسو ى الخوواص بالتنميوة الجواريووة كمحووور شوامل لعمليووات إلارشوواد . التنسويق، التصووديق، اتخواذ القوورار

يواف والسولطات املحليووة، حيوث ركوزت كيفيوات التسوويير وإلاعوالم الفالحوي، اسوتدعى انخراطوا كبيوورا لسوكان ألار 

الجديدة على دمب أغلبية البلديات في تنفيذ هذه املشاريع، والتي عرفت تباطئا في تنفيذها وأثرها واملشاركة 

 1.الفعلية للسكان 

وموووووووازاة لهووووووذا املسوووووو ى للبرمجووووووة أعطيووووووت أهميووووووة خاصووووووة القتسووووووام املعلومووووووة، اذ تووووووم إتمووووووام النظووووووام الوووووووطني 

مساعدة على اتخاذ القرار من أجل التنمية الريفية، الذي يوفر معطيات حول ظروف املعيشة في البلديوة لل

املديريوة العاموة للغابووات ) الريفيوة بمختلوف قواعود املعطيوات، توم إثراؤهوا وتحيينهووا مون طورف مصوالح إلادارة 

ني لضراضوو ي الفالحيووة بالنسووبة للعقووار بالنسووبة للمشوواريع الجواريووة للتنميووة الريفيووة املندمجووة، والووديوان الوووط

                                                           
 ..4: وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي، مرجع سابق، ص  1
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لحفظ أحسن ألثر كل ما ينجز في القطاع الفالحي والريفي وتوفير املعلومات املفيدة لتسيير النشواطات ( مثال

عمل نظام اتخواذ القورارات مون أجول يوضح طريقة عمل نظام  (0-1)رقم أعمال جديدة، والشكل  أوتحضير

 .SNADDRالتنمية الريفية املستدامة 

  SNADDRطريقة عمل نظا  اتخاذ القرارات من أجل التنمية الريفية املستدامة (: 3-5)شال رقم 

 Ghazi Zohra, politique de renouveau rural : impact et perspectives d’évolution,             séminaire sur la mise :املصدر

en place d’un disositif de formation au développement rural, ITMAS, Ain Temouchent , Du 11 au 13 juin 2012, P : 11. 

هذه املعلومات بانتظام فوي اجتماعوات التقيويم الفصولية لتقوديم تقريور حوول التقودم املنجوز تستغل  

بالنسبة لعقود النجاعة، و أكثر مون ألارقوام املسوتعملة فوهن املمارسوة الفعليوة لتقريور متابعوة ألاعموال وتقيويم 

 . النتائب هي التي تفيد و تثير الاهتمام

وفقا لنظام تقوية القدرات تم تسجيل حملة شر  واسعة استهدفت الفواعلين فوي عمليوات التنميوة  

 : حيث تم تسجيل 

 .إطار، فالحين ومربين 011111حمالت إعالم و تحسيس مست  .4

 .جلسة 11.91شخص، وانعقاد  0490.1مست : زيارات نصائح .0

 .جلسة 0..0شخص، وتم انعقاد  10.91أيام تجري ية مست  .0

 .جلسة 4009فال ، من خالل  404110إطار و  41111مست : تقنية وعلمية أيام .1

حصوووووة  .140مسووووواعد سوووووم ي بصوووووري و  4111مسووووواعد كتوووووابي،  90بمسووووواهمة : إنتووووواج وبوووووث الووووودعامات  .1

 .جلسة تحفيز 10غذاعية، 

 تشخيص

 تقييم رقمي 

 يرائط مواضيعية 

 متااعة وتقييم

 امليزانية 

 برامب التنمية 

 معلومات

 احصائيات 

 بيانات جغرافية 

 مؤشرات 

 تحليل

 مؤشرات التنمية 

 خرائط مواضيعية 

 

 البرمجة

 الاستشراف

 من أجل كحكم ناجح وفعال
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 :ومنذ انطالق برنامب تقوية القدرات ال شرية واملساعدة التقنية تم اتخاذ أعمال مختلفة

  وطنوووي ينسوووق البحوووث الزراعوووي والغوووابي واملسووواعدة التقنيوووة، قصووود أقلموووة مسوووؤولية برمجوووة وضوووع هيكووول

 .ومتابعة وتقييم تقوية قدرات الفاعلين، تنوب عنها أيضا في هذا الاطار هيئات جهوية

  إعادة تأهيل املكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بتشكيل شبكة وطنية ملصالح الدعم

 .مكتب دراسات واستشارات فالحية خاصة قيد التجسيد 011فاق مع التقني باالت

  عصووورنة املعهوووود الووووطني لإلرشوووواد الفالحوووي، وإعووووادة تأهيوووول دوره فوووي نشوووواطات الاتصوووال وإلاعووووالم وترقيووووة

 .الدعم  لالستشارات

كانوووووت البووووورامب التوووووي تعمووووول علوووووى ت وووووخيص احتياجوووووات التكووووووين وتقويوووووة القووووودرات فوووووي  0140والوووووى غايوووووة سووووونة 

شخص على   11111لف املجاالت طور إلاعداد، بينما تضاعفت جهود التكوين ، حيث مست أكثر من مخت

 ..(.ملتقيات، أيام تقنية، ورشات، ) كل املستويات في أشكال مختلفة 

أمووووا بالنسووووبة للمشوووواريع الجواريووووة املندمجووووة فقوووود بينووووت إلاحصووووائيات الصووووادرة عوووون وزارة الفالحيووووة والتنميووووة 

، أن انجوووازات املشووواريع الجواريوووة باألرقوووام تبووودو مثيووورة ، فمنوووذ انطوووالق سياسوووة التجديووود 0140الريفيوووة لسووونة 

 1.بلدية 4014مشروع تم الانطالق فيه في  14.1مشروع، من بينها  119.تم صياغة  0119الريفي سنة 

، أي  مشوروع .711مشروع جوواري ، توم منهوا املوافقوة علوى  40411تقرر برمجة  0141 – 0119ففي الفترة 

 .1919، والشروع في انجاز    % 11ما يعادل 

مووووون سووووكان ألاريووووواف،  .0.1911قريووووة ريفيوووووة، اسووووتهدفت  1417بلديووووة معنيوووووة، و  4014هووووذه البوووورامب مسوووووت 

 14011.منصب شوغل ، تسوتفيد منوه  400111معظمهم في املناطق املعزولة والنائية، من أجل استحداث 

 .أسرة ريفية

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Ghazi Zohra, politique de renouveau rural : impact et perspectives d’évolution, séminaire sur la mise en place d’un 

disositif de formation au développement rural, ITMAS, Ain Temouchent , Du 11 au 13 juin 2012, P : 11. 
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 PPDR  1118- 1111تطور مشاريع التنمية الريفية الجوارية (: 4-5)شال رقم 

 

  :املصدر

   :-  Ghazi Zohra, politique de renouveau rural : impact et perspectives d’évolution,    séminaire sur la mise en place 

d’un dispositif de formation au développement rural, ITMAS, Ain T’émouchent , Du 11 au 13 juin 2012, p : 11. 

إال أنووه وفووي ظوول هووذه البوورامب، عرفووت نظووم إلانتوواج تووأخرا كبيوورا فووي عمليووات التحووديث، وعوودم كفايووة 

ندة موون طوورف الدولووة لتحسووين وتقووديم املشووورة الفنيووة والتكوووين، التسوويير، وفعاليووة خوودمات الوودعم واملسووا

باإلضوووافة إلوووى ضوووعف وعووودم كفووواءة . وإلارشووواد الفالحوووي، وتنظووويم عالقوووات املسوووتثمرات الفالحيوووة موووع ألاسوووواق

 ..(.التربة، املياه، الطرق ) أجهزة مكافحة تدهور املوارد الطبيعية 

واملتعلووق بتقيوويم نجاعووة العقووود، ان  0140والتنميووة الريفيووة  لسوونة  فحسووب مووا أظهووره تقريوور  وزارة الفالحووة

البووورامب واملشووواريع الجواريوووة للتنميوووة الريفيوووة شوووهدت توووأخرا فوووي انطالقهوووا، مموووا أدى إلوووى النوووزو  الريفوووي نتيجوووة 

مموووا يعنوووي ..( التعلووويم، الصوووحة، النقووول، امليووواه الصوووالحة للشووورب) لووونقص وعووودم تووووفر الخووودمات الاجتماعيوووة 

 .نزاف القطاع الريفي و الفالحي من اليد العاملةاست

فقووط موون  % 11كمووا عوورف مووردود البحووث العلمووي الفالحووي انخفاضووا، حيووث يسوواهم قطوواع الفالحيووة بنسووبة 

وتعتبوور الجزائوور موون أضووعف الوودول مسوواهمة بووالبحوث العلميووة فووي مجووال الفالحووة . البحوووث العلميووة الوطنيووة

العلوووم فوووي إفريقيوووا فوووي " ، ويشوووير معهووود البحوووث والتطووووير فوووي تقريوووره حوووول حيوووث تحتووول املرتبوووة السوووابعة إفريقيوووا

مون ألابحواث العلميوة الفالحيوة مون مجمووع  % .1أن الجزائر تساهم بنسوبة " مطلع القرن الواحد والعشرين

،  % 40، فوووي حوووين ان املغووورب تسووواهم بنسوووبة 4991فقوووط سووونة  % 10، و 4997 – 94ألابحووواث خوووالل الفتووورة 

 .في نفس الفترة % 11 وتونس بنسبة
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إن نقووص التوودريب والتأهيوول فووي اليوود العاملووة الفالحيووة وانتشووار معوودالت ألاميووة فووي أوسووا  الفالحووين وسووكان 

سووووونة، أثووووور سووووولبا علوووووى انخفووووواض الووووودخل الفوووووردي، وبالتوووووالي  11ألاريووووواف، وخاصوووووة الفئوووووة العمريوووووة ألاكثووووور مووووون 

 .في إلانتاج الفالحي العزوف عن العمل في الزراعة، وهذا ما أدى إلى انخفاض

 املوارد املالية: الرااع املطلب

تحتل الزراعة أهمية كبيرة ضمن املخصصات املالية لبرامب النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث   

عرفت املبالغ املرصودة لدعم القطاع الزراعي في الجزائر تطورا ملحوظا خاصة بعد انطالق املخطط 

هذه املبالغ لم تقتصر على مخصصات املخطط الوطني ، 0111عام   PNDAالوطني للتنمية الفالحية 

للتنمية الفالحية فحسب، بل جاءت في شكل مبالغ إضافية للنهوض بالقطاع في إطار برنامب الانعاش 

 .الاقتصادي

 الانعاش الاقتصادي  املوارد املالية لسياسة:الفرع لاول 

للنهوض باالقتصاد الوطني وجعله شهد الواقع الاقتصادي في نهاية التسعينيات محاولة تنشيط   

مسايرا لالقتصاد العالمي، مما أدى إلى وضع برنامب خاص وغير قابل إلعادة التقييم، سمي ببرنامب دعم 

م ألانشطة ودعالهدف منه تنشيط الطلب الكلي  ، 0114أفريل  .0إلانعاش الاقتصادي،أعلن عنه يوم 

املنتجة للقيمة املضافة، ومناصب الشغل،إضافة إلى تهيئة وإنجاز هياكل قاعدية تسمح بهعادة بعث 

هذه السياسة تتضمن تطبيق برامب تنموية . 1ألانشطة الاقتصادية وتغطية الاحتياجات الضرورية للسكان

 : ب هيثالث برام 0141متعددة آلاجال تشمل قطاعات مختلفة طبق منها إلى غاية 

 1114-1111عم إلانعاش الاقتصادي برنامج د: أوال

مليار دينار جزائري  101قدره  امبلغ خصص في برنامب دعم الانعاش الاقتصادي للمرحلة ألاولى  

، وعلى ضوء التعليمات التي جاء بها هذا البرنامب فهن 0114وهي قيمة تعادل املديونية الجزائرية سنة 

في عدة أنشطة  0111-0114ميزانية الدولة سوف تتحمله على املديين القصير واملتوسط خالل الفترة 

 .حيوية تضمن تنمية اقتصادية متكاملة ومستديمة

وفي هذا الاطار تم برمجة عدة مشاريع تهدف إلى محاربة الفقر والحرمان من خالل رفع القدرة الشرائية 

للمواطن، وتطوير املوارد ال شرية وتدعيم التجهيزات الاجتماعية، ووضع ديناميكيات إلعادة انطالق 

مالية ألقسام هذا  مبالغوتم بذلك تخصيص . النشاطات الاقتصادية الصناعية، الفالحية والخدماتية

 : البرنامب نوضحها في آلاتي

 

                                                           
ي دور القطاع الفالحي في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل تنفيذ سياسة الانعاش الاقتصادن يل بوفليح، طرش ي محمد،  1

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتق  العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق ألامن   ،1111-1111يالل الفترة 

 .10: ص. 0111أفريل  09-01الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، يومي 



تحرير تجارة املنتجات الزراعيةل الهادفة الدولية  كحاا لا الجزائر و: خامسالفصل الا  الباب الثاني 

 

 
229 

 املبالغ املالية املخصصة ألقسا  برنامج إلانعاش الاقتصادي(: 0-5)جدول رقم 

 مليار دج: الوكحدة

 %النسبة  املجموع 1114 1113 1111 1111 السنوات

 ..1 11 1 1 41 01 دعم الاصالكحات

 النشاطات الانتاجية

 (الفالكحة والصيد البحري ) 
41.. 01.0 00.1 40 .1.0 40.1 

 04.7 441 0 01.7 10.9 00.1 التنمية املحلية

 11.4 041.1 0 ..07 77.9 90 تحسين الخدمات العامة

 47.0 91.0 0.1 47.1 09.9 09.1 تطوير املوارد الرشرية

 411 101 01.1 440.0 ..411 011.1 املجموع

نور محمد ملين، دور املوازنة العامة في التنمية الفالحية والريفية كبديل اقتصادي خارج قطاع   :املصدر

دراسة حالة والية تيارت، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير، كلية العلوم الاقتصادية : املحروقات

 .411: ، ص0140-0144وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

، نالحظ أن أقسام برنامب دعم إلانعاش الاقتصادي  تحصلت على مبالغ (7-1)حسب الجدول   

مليار دينار ، هذا التفاوت راجع إلى تباين أهمية هذه ألاقسام  101من املبلغ الاجمالي الذي  قيمته متفاوتة 

 .املشاريع فهي لم تحظ بمبلغ أكبرعن بعضها البعض، وكون السنة ألاخيرة فترة إتمام وإنهاء هذه 

يهدف إلى ترقية الفالحة إن اعتماد برنامب دعم الانعاش الاقتصادي في مجال دعم النشاطات الانتاجية 

كونها محل رهانات كبرى في تحقيق ألامن الغذائي، وكذلك إلى دعم قطاع الصيد البحري الذي يتمتع هو 

ومن أهم املحاور التي نص عليها برنامب دعم إلانعاش . آلاخر بهمكانيات هامة من شأنها امتصاص البطالة

لقطاع الفالحة  مليار دينار جزائري  1.1.قيمته ب الاقتصادي ترقية الفالحة وذلك بتخصيص مبلغ تقدر 

إلى املخصصات التي ضاف مليار دينار للفالحة ي 11.19خصص منها غالف مالي قدره  والصيد البحري،

 ،  ويتم إدخالها مباشرة في نفس إطار عمل هذاPNDAمنحت في إطار املخطط الوطني للتنمية الفالحية 

 : املخطط كالتي
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 (1114-1111) هيال الغالف املالي املوجه لدعم قطاع الفالكحة (: 1-5)م جدول رق

 مليار دج: الوكحدة 

 املجموع 1114 1113 1111 1111 

الصندوق الوطني للضبط والتنمية 

 الفالكحية
7.1 41.4 41.1 40 10.1 

الصندوق الوطني لحماية الصحة 

 الحيوانية والنباتية
1.17 1.17 1.17 1 1.04 

 0.01 1 4.41 4.41 1 ضمان املخاطر الفالكحيةصندوق 

 11.19 40 01.14 04..4 7.17 املجموع

 .00: ، ص(1114-1111) برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الجزائر، رئاسة الحكومة، : املصدر

من إجمالي قيمة  % 40.1املمنوحة لقطاع الفالحة والصيد البحري  املبالغتقدر نسبة هذه    

من إجمالي  % 1..41 فتقدر نسبتها بمفردهاالغالف املالي املوجه لبرنامب الانعاش الاقتصادي، أما الفالحة 

املبلغ املخصص للبرنامب، وهي نسبة  قليلة بس ب استفادة القطاع من برنامب املخطط الوطني للتنمية 

خصصات برنامب الانعاش الاقتصادي، لذلك نجد أن الفالحية الذي يعد برنامجا مستقال في ميزانيته عن م

دعم برنامب الانعاش الاقتصادي لقطاع الفالحة جاء ضمن  الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية 

 .باعتباره الصندوق الذي له عالقة مباشرة باإلنتاج في القطاع الفالحي % 91.11بنسبة تقدر ب 

  1118-1115و الاقتصادي لدعم النم البرنامج التكميلي: ثانيا

املرحلة الثانية من مشروع سياسة  الانعاش الاقتصادي، وخصص له مبلغ  هذا البرنامب  يعتبر   

 : مليار دينار جزائري، مقسمة على خمس برامب فرعية نوضحها كالتي 1010.7: يقدر ب
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 الاقتصادي التوزيع القطاعي للبرنامج التكميلي لدعم النمو (: 8-5)جدول رقم 

 مليار دينار جزائري : الوكحدة 

 النسبة املبالغ املخصصة للبرنامج البرنامج 

 برنامج تحسين ظروف معيشة الساان -1

 السكن -

 .التربية، التعليم العالي، التكوين املنهي -

 البرامب التنموية للبلديات -

 تنمية مناطق الهضاب العليا واملناطق الجنوبية -

 الكهرباء الغازتزويد السكان باملاء،  -

 .باتي القطاعات -

1811.5 

111 

099.1 

011 

011 

490.1 

044.1 

45.5 % 

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية -1

 .قطاع ألاشغال العمومية والنقل -

 .قطاع املياه -

 .قطاع التهيئة العمرانية -

1013.1 

4011 

090 

41.41 

41.5 % 

 برنامج دعم التنمية الاقتصادية -3

 والتنمية الريفية والصيد البحري  الفالحة -

 الصناعة وترقية الاستثمار -

 .السياحة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والحرف -

330.1 

040 

41 

7.0 

11 % 

 برنامج تطوير الخدمة العمومية -4

 العدالة والداخلية -

 املالية والتجارة وباتي الادارات العمومية -

 البريد والتكنولوجيات الحديثة لالتصال -

113.8 

99 

11.. 

4..0 

14.1 % 

 لإلعال برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة  -  -5

 والاتصال

51 
1.1 % 

دور القطاع الفالحي في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل تنفيذ سياسة الانعاش طرش ي محمد، ن يل بوفليح،: املصدر

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتق  العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات   ،1111-1111الاقتصادي يالل الفترة 

أفريل  09-01تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، يومي 

 .10: ص. 0111

قطاع الاسكان والظروف : خمس قطاعات رئيسية هي دعم النمو الاقتصادي علىيركز برنامب   

املعيشية، قطاع الهياكل القاعدية، قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع الخدمات العمومية، قطاع الاعالم 

والتي نال منها مبلغ يقدر والاتصال، ويندرج دعم قطاع الفالحة ضمن الدعم املقدم للتنمية الاقتصادية، 

ري تدمب ضمن مخصصات برنامب املخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية مليار دينار جزائ 011ب 

PNDAR هذه املبالغ بهدف تطوير املستثمرات الفالحية وتطوير ألانشطة الاقتصادية في املناطق الريفية ،
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من قيمة مبلغ  % 7.41ورغم أنها تضاعفت عن ما خصص له في البرنامب السابق إال أنها لم تمثل سوى 

-0111في برنامب دعم الانعاش الاقتصادي  % 40.1الدعم الاجمالي  حيث انخفضت بعدما كانت تمثل 

0111. 

 1114 -1111البرنامج الخماس ي : ثالثا

رصد له  1هو برنامب إنمائي يساهم في تث يت وجهة السياسة الاقتصادية بالجزائر نحو دعم الطلب الكلي،

 :يار دينار جزائري و تم تقسيم هذا البرنامب إلى ثالثة برامب فرعية نوضحها في آلاتيمل 04041: مبلغ قدر ب

 1114-1111التوزيع القطاعي للبرنامج الخماس ي (: 11-5)جدول رقم 

 مليار دينار جزائري : الوحدة

 النسبة املبالغ املخصصة البرنامج 

 :الساان برنامج تحسين ظروف معيشة -4

 السكن -

 .التعليم العالي، التكوين املنهي، الصحةالتربية،  -

 .تحسين وسائل وخدمات إلادارات العمومية -

 باتي القطاعات -

8813 

0711 

4191 

.49 

4111 

411. 

11.10 % 

 :برنامج تطوير الهياكل القاعدية -0

 .قطاع ألاشغال العمومية والنقل -

 .قطاع املياه -

 .قطاع التهيئة العمرانية -

1411 

1911 

0111 

111 

01.10  % 

 برنامج دعم التنمية الاقتصادية -0

 الفالحة والتنمية الريفية -

 .دعم القطاع الصناعي العمومي -

 دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتشغيل -

3511 

4111 

0111 

111 

4..11 % 

سياسة الانعاش دور القطاع الفالحي في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل تنفيذ طرش ي محمد، ن يل بوفليح،: املصدر

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتق  العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات   ،1111-1111الاقتصادي يالل الفترة 

أفريل  09-01تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، يومي 

0111. 

                                                           
، أطروحة 1114-1888دراسة تطبيقية للفترة : أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائروف، محمد كرم قر  1

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، شعبة تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .4.7 :، ص0141-0141جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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هي تحسين معيشة السكان، تطوير دعم ثالث برامب حرصت الحكومة من خالل هذا البرنامب على   

الهياكل القاعدية وبرنامب دعم التنمية الاقتصادية، هذا ألاخير  يعنى بتطوير قطاع الفالحة والتنمية 

سنويا بشكل مستقر ودائم، تطوير  الصناعة ورفع   % 11الريفية ورفع نسبة النمو في القطاع الفالحي إلى 

إلى العمل على تقليص في القيمة املضافة التي يتم تحقيقها سنويا، إضافة  % 41إلى  % 11حصتها من 

 1.خالل السنوات الخمس املقبلة % 41البطالة إلى نسبة تقل عن 

يقدر بنسبة  0141-0141أن نصيب الفالحة من دعم البرنامب الخما  ي ( 41-1)يتضح من خالل الجدول 

مرة، مما يؤكد مرة  0.0وهي نسبة منخفضة بالبرنامب السابق رغم مضاعفة املبلغ املخصص ب  % 1.74

عن عدم انسجام الخطاب الرسمي الجزائري فيما يخص ألامن الغذائي وألاغلفة املالية املرصودة خرى أ

جانب التنمية ال شرية كأولوية والذي رصد له مبلغ بنسبة اهتمام الدولة بمدى ي تعبر عن للفالحة، والت

 2.على حساب القطاعات املولدة للثروة كالفالحة والصناعة والسياحة % 17.74

 (1141-1111) للفترة  التنمية الفالكحية  رامجدعم ب مخصصات: الفرع الثاني 

إلى غاية  0111منذ عام  استراتيجية تنمية القطاع الفالحي في الجزائر عمال على تحقيق أهداف   

، ثم املخطط الوطني للتنمية الفالحية PNDAمن املخطط الوطني للتنمية الفالحية  انطالقاو  ، 0141

مبالغ مالية من  الدولة خصصت ، PNRDARوصوال إلى برامب التجديد الفالحي والريفي  PNDARالريفية 

لدعم وتفعيل مختلف ألانشطة الفالحية وألاعمال الريفية  التي تم إنشاؤها الصناديق عة خالل مجمو 

املنوطة بها، وفيما يلي نوضح تطور هذه املخصصات املالية وأهم التغييرات التي طرأت عليها خالل هذه 

 .الفترة 

  PNDA 1111-1114مخصصات دعم املخطط الوطني للتنمية الفالكحية : أوال

عرفت السنوات ألاولى من تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية ضخا لضموال وزيادة في   

 : كما يوضحه الجدول املوالي املخصصات املوجهة لتطوير وتنمية القطاع الفالحي 

  1114-1111تطور مخصصات صناديق دعم القطاع الفالحي للفترة (: 11-5)جدول رقم 

 صناديق الدعم
 (مليون دج)  املخصصةاملبالغ 

1111 1111 1111 1113 1114 

الصندوق الوطني للضبط والتنمية 

  FNRDAالفالكحية
21145 34638 37407 45483 41124 

صندوق ترقية الصحة الحيوانية 

 FPZPPوالوقاية النباتية 
154.6 338.6 166.1 159.1 269.9 

 5660 2000 500 / /صندوق ماافحة التصحر وتنمية 

                                                           
 .1.: زهير عماري، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص  1
 .املرجع نفسه  2



تحرير تجارة املنتجات الزراعيةل الهادفة الدولية  كحاا لا الجزائر و: خامسالفصل الا  الباب الثاني 

 

 
234 

 والسهوبالاقتصاد الرعوي 

FLCDDPS 

صندوق التنمية الريفية واستصالح 

لاراض ي عن طريق 

 FDRMVTCالامتياز

14000 10000 10000 2000 8840.2 

 11191.4 19.10.4 11170.4 ...11.7 ..01099 مجموع املخصصات املالية 

مجموع املدفوعات املالية من طرف    

BADR  و CRMA 
15000 23857.7 48070.1 49597.8 55260 

 98.89 99.91 99.99 53.40 59.29  %نسبة استخدا  الدعم 

 ؛باالعتماد على: املصدر

 القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمار في ظل الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة،غردي محمد، -

في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم  أطروحة دكتوراه

 .4.1: ، ص0140-0144، 10الاقتصادية، جامعة الجزائر 

- Direction des statistiques agricoles et des systèmes d’information. MADR 2007. 

برنامب ) هذه املخصصات تزيد إما بس ب ميزانية الدولة للقطاع الزراعي أو مخصصات أخرى   

أن مجموع املخصصات املالية أو ماتبق  من رصيد السنة املاضية، حيث نجد ( دعم الانعاش الاقتصادي

،  % 04..9وذلك بزيادة تقدر بنسبة  0110سنة  19.10.4إلى  0111مليون دج سنة  ..01099من  ارتفع

الذي حظي بمعدل  FNRDAوكانت أغلب الزيادات موجهة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية 

ملا له من أهمية في دعم فروع إلانتاج النباتي والحيواني، غير أن هذه املخصصات  % 441.4نمو قدر ب 

سنوات ويعود ذلك لس بين هما انخفاض ألارصدة املتبقية من مخصصات ال 0111انخفضت سنة 

التي تعد أهم   السابقة، وكذلك تراجع مخصصات ميزانية الدولة الرتبا  مواردها بالجباية البترولية

  1.مصدر للثروة في الجزائر

  1118-1115مخصصات صناديق دعم القطاع الفالحي للفترة : ثانيا

تم حيث  عرفت صناديق الدعم املخصصة لتنمية القطاع الفالحي تغييرا،خالل هذه املرحلة   

إلى صندوقين هما الصندوق الوطني لتنمية  FNRDAتغيير الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية 

 أولت الدولة اهتماما ، FNRPAوالصندوق الوطني لضبط إلانتاج الفالحي  FNDIAالاستثمار الفالحي 

 

 

                                                           
1 Omar Bouazouni. Etude d’impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pauvres algériens. 

Programme alimentaire mondial PAM. Bureau régional au Caire pour Moyen-Orient , Asie centrale et Europe de l’est. 

Octobre 2008.  P : 14. 
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 1118-1115تطور مخصصات صناديق دعم القطاع الفالحي للفترة (: 11-5)جدول رقم 

 صناديق الدعم
 (مليون دج) املبالغ املخصصة

1115 1110 1110 1111 1118 

الصندوق الوطني لتنمية الاستثمارالفالحي 

FNDIA  
09114.4 09001.0 01911.7 19011.0 11714.. 

الصندوق الوطني لضبط إلانتاج 

   FNRPAالفالحي
1111 11 1111 41111 40111 

صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية 

 FPZPPالنباتية 
494.. 41...4 111.1 41.9.0 4470.. 

صندوق ماافحة التصحر وتنمية الاقتصاد 

 FLCDDPSالرعوي والسهوب 
1411 91.1 41140.1 41140.1 417.0.1 

صندوق ماافحة التصحر وتنمية الاقتصاد 

 الرعوي والسهوب ياص بالجنوب 

FLCDDPS-PSS    

/ / 091 171 117 

صندوق ماافحة التصحر وتنمية الاقتصاد 

 ياص بالهضاب العليا  الرعوي والسهوب

FLCDDPS-PSHP    

/ / .414 9711 9111 

صندوق التنمية الريفية واستصالح 

 FDRMVTCلاراض ي عن طريق الامتياز
40111.1 41011.7 40911.7 41071.1 4.101.1 

صندوق التنمية الريفية واستصالح 

 لاراض ي عن طريق الامتياز ياص بالجنوب 

FDRMVTC-PSS 

/ / 1914 ..17.1 .9.0.1 

صندوق التنمية الريفية واستصالح 

ياص بالهضاب  لاراض ي عن طريق الامتياز

 FDRMVTC-PSHPالعليا 

/ / 1..0 901. 9.1. 

صندوق التنمية الريفية واستصالح 

عن طريق الامتياز ياص بالتنمية  لاراض ي

 FDRMVTC-DR-PSHPالريفية 

/ / 1 1111 1011 

 40.141.1 407010.7 71071.1 0711. 1.014.4  املجموع

مجموع املدفوعات املالية من طرف    

BADR  و CRMA 
43885.4 53270.5 21908.8 17665.9 29944.3 

 22.02 12.87 29.07 83.56 70.03  %نسبة استخدا  الدعم 

غردي محمد،القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمار في ظل الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة، : املصدر

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم 

 4.1-4.7:  ص ص، 0140-0144، 10الاقتصادية، جامعة الجزائر 

عرف حجم املخصصات املالية الاجمالية املوجهة من خالل صناديق دعم ألانشطة وألاعمال   

تطورا من سنة إلى أخرى، حيث شهدت هذه الفترة إنشاء حسابات  0119-0111الفالحية خالل الفترة 
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، و صندوق  FLCDDPSفرعية في كل من صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب 

التنمية الريفية واستصال  ألارض ي عن طريق الامتياز وذلك لدعم البرامب الخاصة بالجنوب ومنطقة 

الهضاب العليا، لذلك عملت الدولة على زيادة مخصصات هذه الصناديق حيث انتقلت املبالغ املخصصة 

إلى  0110ليون دج سنة م 111لصندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب من 

، أما صندوق التنمية الريفية  % 1101.11وذلك بزيادة تقدر بنسبة  0119مليون دج سنة  01.77.1

حيث بلغت  % ...40واستصال  ألاراض ي عن طريق الامتياز فقد عرف نسبة زيادة في مخصصاته تقدر ب 

جمالي أما  إ. 0111دج سنة  مليون  41111بعدما كانت  0119مليون دج سنة  00401.1مخصصته قيمة 

، وذلك 0119سنة  40.141.1إلى  0111مليون دينار سنة  ..01099من فقد انتقلت قيمته  الدعم 

ويعود س ب ذلك لفروع الصناديق التي تم استحداثها من أجل التوسيع ،   % ..107بمعدل نمو قدر ب 

 . ألافقي لعملية التنمية الزراعية عبر الوطن

أما بالنسبة الستخدامات هذه املخصصات فهي لم تتم بنفس املستوى الذي شهدته خالل   

، فالزيادات الكبيرة التي خصت بها الدولة 0111-0111املرحلة ألاولى من استراتيجية التنمية الفالحية 

لم تؤت أكلها وذلك لعدم  الوعي الكافي لسكان املناطق الريفية  FDRMVTC، و FLCDDPSصندوتي 

جهات املعنية بتنفيذ هذه البرامب، ناهيك عن شرو  الاستفادة التي الستغالل هذه املوارداملالية، وكذلك ال

تتصدرها توفر عقود امللكية، وهو املشكل العويص الذي يقف دائما أمام تطور املسألة الزراعية لضحسن 

 .في الجزائر

، بثت رو  التخوف (4999-4991)ي الجزائر كما أن الظروف ألامنية التي شهدتها العشرية السوداء ف

العميق لالقامة في املناطق الريفية املعزولة وممارسة ألانشطة الفالحية بالشكل املطلوب والذي خططت 

له وزارة الفالحة والتنمية الريفية، حيث إن انعدام الاستقرار في كثير من الحاالت حال دون امكانية تطبيق 

 .موارد هذه الصناديق ما برمب له من خالل تخصيص

 1114-1111مخصصات دعم صناديق القطاع الزراعي للفترة : ثالثا

السوووووتدراك الهفووووووات اتوووووي وقعوووووت فيهوووووا  0141-0141جووووواء برنوووووامب التجديووووود الفالحوووووي والريفوووووي للفتووووورة 

موووارد ماليووة تووم توزيعهووا علووى ألاوجووه التووي توقووع أن القطوواع الزراعووي بحاجووة إلووى البوورامب السووابقة، وتووم بووذلك 

 : يوضحها الشكل املوالي
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 1114 - 1111توزيع السجل املالي  لبرنامج التجديد الفالحي والريفي املخطط للفترة (: 5-5)شال رقم 

 

 .01:ص .0140 ،وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي: املصدر

الدولة بمنح القطاع الزراعي مخصصات مالية قدرت ب في ظل هذه التقديرات املالية قامت 

تبدو ألاهمية الاستراتيجية للقطاع الفالحي ، و  0141 -0141مليار دينار للسنة خالل الفترة  011بقيمة 

وزارة الفالحة والتنمية الريفية هذه امليزانية املمنوحة من طرف والريفي بالنسبة للحكومة من خالل قراءة 

مليار دج للسنوات الخمس ألاولى لتطبيق املخطط  000انتقلت من حوالي  ملوارد املالية نجد أن ا ، حيث

هذه املوارد 1، 0141-0141مليار دينار جزائري للمخطط الخما  ي  4111الوطني للتنمية الفالحية إلى 

 تعكس ألاهمية املمنوحة لنشاطات عصرنة الادارة والتجديد الفالحي وكذاحماية الصحة النباتية

ودعم مداخيل  FNDAأولت الدولة أهمية كبيرة ملخصصات الصندوق  0111فمنذ سنة  ،والحيوانية

                                                           
1 Présentation de la politique de  renouveau agricole et rural en algerie et du programme quinquennal 2010-2014. 

Ministere de l’agriculture et de développement rural algerie. Novembre 2010. .  

1114 – 1111السجل املالي الخاص ببرنامج التجديد الفالحي والريفي للفترة   

(دينار جزائري  املعدل السنوي باملليار )   

املعدل 

السنوي 

باملليار 

= دج 

131 

مليار دج 4.1= التجديد الفالجي   

.9 % 

مليار دج 10= التجديد الريفي   

41  %  

دعم دخل الفالحين وضبط 

 إلانتاج الفالحي

دعم لتقوية رأس املال املنتب 

 ووضع برامب التكثيف

 (% 40) مليار دج  01= برنامب تقوية القدرات ال شرية واملساعدة التقنية 

ديناميكية أجهزة الاتصال ،  عصرنة إلادارة

 الارشاد، البحث والتحليل

تعزيز مصالح املراقبة والحماية، 

الصحة النباتية، ألاراض ي 

 الفالحية

الغابات، ) إعادة تسوة البرامب 

الجبلية، السهوب، الفالحة 

في مس ى ( الصحراء، استصال  

املشروع الجواري للتنمية الريفية 

 املندجة
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الفالحين وضبط إلانتاج الفالحي، حيث دفعت  ألازمة الغذائية العاملية إلى تخصيص أكبر ميزانية لدعم 

بالتجديد الريفي تبدو الحصة املتعلقة وفي املقابل كانت ، 0141ألاسعار  واستمر ذلك التوجه إلى غاية سنة 

، رغم أن املالحظ من خالل صناديق في املجال الريفي  أقل أهمية وكأن الدولة تمكنت من تحقيق أهدافها

تعميم الارشاد الدعم للمخططات السابقة هو عدم الاقبال على استخدام هذه املوارد، نتيجة لسوء 

 .والوعي الفالحي والريفي

شرية والدعم التقني في املجال الفالحي ضمن املخطط الخما  ي    لبرنامب تعزيز القدرات ال خصص 

 مليار دينار سنويا، 01: ، ظرفا ماليا يقدر ب 0141 -0141

طمح لتحقيق معدالت نمو ت  0141-0141إن الحكومة من خالل مخصصات البرنامب الخما  ي 

والوصول إلى معدل ( 0111-0111) التي تم تحقيقها في الفترة  % .1في إلانتاج الفالحي بمتوسط يفوق  

مليون  11في مستوى هذا إضافة إلى تحقيق الاستقرار في إنتاج الحبوب .  0141-0141للفترة    % 1.00

 قنطار وتخفيض معدالت الاستيراد خاصة الشعير والقمح الصلب، 

 التأمين الزراعي : الفرع الثالث

التأمين الزراعي من أهم وسائل تسيير املخاطر في الجزائر، فهو يشكل وسيلة مالية تجعل  عدي

فاملزارع الذي يتعرض . خالل التعويضات التي يحصلون عليها في هذا إلاطار دخل املزارع أكثر استقرارا من

روض فهي تزيد لخسارة يتلق  تعويضا يمكنه من مزاولة نشاطه، كما أنها تشكل ضمانا للحصول على الق

منذ سنة  % 1.01من مالءة املزارع، غير أنه ال يمثل إال نسبة ضئيلة من سوق التأمين ككل لم تتجاوز 

 (. 40-1)، كما يوضحه الجدول رقم  0140إلى سنة  0110

أكبر نسبة للتأمين  PNDAوقد شهدت أولى مراحل تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية 

عديد من البرامب الفالحية املدعمة من طرف البرنامب الوطني للدعم الفالحي الزراعي وذلك بس ب ال

، وبنك الفالحة والتنمية  CNMAوالتطوير الريفي واملمول من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

 1.، حيث كان التأمين شرطا لالستفادة من التمويل املقدم من الجهتينBADRالريفية 

 

 

 

                                                           
 .417: طاهري فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  1
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رقم أعمال قطاع التأمين الزراعي في الجزائر مقارنة بالتأمين الاجمالي على (:  13-5)جدول رقم 

 (1113-1111) املخاطر    

 السنة

رقم أعمال التأمين 

 الزراعي

 مليون دينارجزائري 

 نسبة النمو

% 

 إجمالي رقم أعمال التأمينات

 مليون دينار جزائري 

مساهمة التأمين الزراعي في 

 التأمين على لاضرار

% 

1111 4047 - 09111 11.01 

1113 4441 11.79 - 04070 10.11 

1114 9.1 40.79 - 01119 10.71 

1115 701 00.7. - 14.17 14.77 

1110 1.9 00.91 - 1.111 14.00 

1110 101 11..4 - 101.4 11.97 

1111 747 07.11 .1119 14.11 

1118 4111 11..4 77.71 14.01 

1111 4007 41.19 14110 14.10 

1111 4.0. 04.11 17009 14.1. 

1111 0011 01.14 99019 10.0. 

1113 0790 01.10 4409.4 10.11 

     ,Conseil National des Assurances, le marche Algérien des assurances en 2011et en 2013:   املصدر

: 11.10.2014 Site visité le. www.cna.dz               

ارتفاعوووا كبيووورا مقارنوووة باجموووالي التأمينوووات علوووى املخووواطر خوووالل الفتووورة لوووم تشوووهد التأمينوووات الزراعيوووة 

 .، وأي تطور ينسب إلى برامب تمويل التنمية الفالحية التي تشتر  التأمين كأساس لالستفادة 0110-0140

بعوود أن أوكلووت مهمووة تمويوول القطوواع الزراعووي كليووا  0119ويالحووظ أن هووذه النسووبة شووهدت قفووزة نوعيووة سوونة 

، وإطوووووالق مشوووووروع النجاعووووة الزراعوووووي فكوووووان الاقبووووال علوووووى القوووووروض BADRلبنووووك الفالحوووووة والتنميوووووة الريفيووووة 

 .الزراعية بدون فائدة يوازيه إقبال آخر على التأمين الزراعي 

 الحوافز الجبائية : الفرع الرااع

يتمثل في مجموعة من إلاجراءات والتدابير التي تتبعها الدولة في إطار الحوافز الجبائية هي نظام 

السياسة املالية بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وخلق مناصب شغل، وتنمية مناطق معينة 

يراد ترقيتها، حيث تقرر الدولة حوافز لها تزيد من ربحية استثمارات معينة ، وذلك بهدف توفير النقد 

 .أو تنشيط قطاع اقتصادي معين ألاجنبي

http://www.cna.dz/
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وباعتبار أن الزراعة قطب نمو وتطور في كل العالم، ونتيجة لتطبيق املخطط الوطني للتنمية 

الفالحية  ومن أجل ضمان تمويل فعال لإلنتاج وإلانتاجية الفالحية من طرف الدولة، منحت الجزائر مزايا 

 .سم على القيمة املضافة أو الضريبة على الدخلمعتبرة للقطاع الفالحي سواء تعلق ألامر بمجال الر 

 1: وتتمثل املزايا الجبائية التي يستفيد منها القطاع الفالحي في الجزائر في املجاالت آلاتية

 مجال الضريبة على الديل إلاجماليفي : أوال

جافة تعف  من الضريبة على الدخل إلاجمالي، إلايرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول ال   .1

 .والتمور 

سنوات، إلايرادات الناتجة عن ألانشطة الفالحية  41تعف  من الضريبة على الدخل إلاجمالي ملدة   .1

 .وأنشطة تربية الحيوانات، املمارسة في ألاراض ي املستصلحة حديثا

تستفيد من  إعفاء دائم من الضريبة على الدخل إلاجمالي، املداخيل املحققة من النشاطات   .3

 .املتعلقة بالحليب الطبي ي املوجه لالستهالك على حالته

 مجال الضريبة على أرياح الشركاتفي : ثانيا

 : يستفيد من إلاعفاء الدائم من الضريبة على أربا  الشركات كل من 

 .الفالحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين املحققة مع شركائها فقطصناديق التعاون  .1

التعاونيات الفالحية للتموين والشراء وكذا الاتحادات املستفيدة من الاعتماد تسلمه املصالح املؤهلة  .1

 التابعة لوزارة الفالحة واملسيرة طبقا لضحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها، باستثناء العمليات

 .املحققة مع املستعملين غير الشركاء

الشركات التعاونية إلنتاج، تحويل، حفظ وبيع املنتوجات الفالحية وكذا اتحاداتها املعتمدة حسب  .3

نفس الشرو  املنصوص عليها أعاله واملستترة طبقا لضحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء 

 :العمليات التالية

 .ي محالت التجزئة املنفصلة عن مؤسساتها الرئيسيةمبيعات محققة ف .أ 

عمليات التحويل التي تخص املنتوجات أو شبه املنتوجات باستثناء تلك املوجهة لتغذية إلانسان،   .ب 

 .والحيوانات، أو يمكن استعمالها كمواد أولية في الفالحة والصناعة

 .عاونيات أو اضطرت لقبولهاعمليات محققة مع املستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها الت .ج 

هذا إلاعفاء يطبق على العمليات املحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري 

 .املنهي للحبوب، بالنسبة لشراء، بيع، تحويل أو نقل الحبوب

                                                           
1Direction générale des impot. http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/141-2014-07-02-11-03-

13/375-2014-07-16-13-04-08 . Site visité le 13.08.2015. 

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/141-2014-07-02-11-03-13/375-2014-07-16-13-04-08
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/141-2014-07-02-11-03-13/375-2014-07-16-13-04-08
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للحبوب في يطبق نفس إلاعفاء بالنسبة للعمليات املحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى 

م متممة بأحكام .ر. م. ض. من ق 401إطار برامب مسطرة من طرف الديوان أو بترخيص منه، وفقا للمادة 

 .4997قانون املالية 

 .املداخيل املحققة من النشاطات املتعلقة بالحليب الطبي ي املوجه لالستهالك على حالته  .د 

املنتجة محليا واملوجهة للبيع في السوق ( اليوريا وألامونياك) تستفيد عمليات  إنتاج ألاسمدة آلازوتية    .ه 

الوطنية، من الاعفاء من الضريبة على أربا  الشركات ملدة ثالث سنوات، وذلك ابتداء من السنة املالية 

املادة ) روطه عن طريق التنظيم ترتبط الاستفادة من هذا الاعفاء باكتتاب دفتر شرو  تحدده ش. 0140

 (.0141من قانون املالية لسنة  00

 مجال الرسم على القيمة املضافة  في: ثالثا

 .تعف  من الرسم على القيمة املضافة الحاصدات الدراسة املصنوعة في الجزائر .1

إلى  0119تعف  من الرسم على القيمة املضافة، ابتداء من تاريخ صدور قانون املالية التكميلي لسنة    .1

 : ، مبالغ إلايجارات املسددة في إطار عقود القرض الايجاري واملتعلقة بما يأتي0141ديسمبر  04غاية 

 .املعدات الفالحية املنتجة في الجزائر .أ 

لجزائر والضرورية إلنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب املخصصة والتجهيزات املنتجة في ااملعدات  .ب 

والضرورية للسقي توفيرا للمياه واملستعملة بصورة حصرية في املجال . للمحافظة على املنتوجات الفالحية

 .الفالحي

 .طازجالتجهيزات املنتجة في الجزائر واملستعملة في إنجاز امللبنات الصغيرة املوجهة إلى تحويل الحليب ال .ج 

املعدات والتجهيزات املنتجة في الجزائر  والضرورية لتجديد أدوات إلانتاج والاستثمار في الصناعة  .د 

 .التحويلية

كما تعف  من الرسم على القيمة املضافة ألاسمدة آلازوتية والفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية وألاسمدة  .ه 

، وكذا املواد املتعلقة بنمو  04 -11و  04 – 10و  04 – 10املركبة الواردة في التعريفات الجمركية رقم 

 .01-11-91-11إلى  01-11 -41 – 41النباتات الواردة في التعريفات الجمركية الفرعية رقم 

 .كما أنه ال يطبق رسم على السيارات وآلاليات املتحركة الجديدة املخصصة لالستعمال الفالحي فقط

ي نشاطات غير تلك التي منحت هذه الاعفاءات ألجلها ، فهن وفي حال استغالل الفالحين لهذه الامتيازات ف

وضح نوع العقوبات التي يمكن أن يخضع لها املستفيد املتالعب ، والتي قدرت  0119قانون املالية لسنة 

 .  % 411بغرامة مالية قيمتها 
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 القروض البنكية: الفرع الخامس

يعتبر بنك الفالحة والتنمية الفالحية املسؤول الرئيس ي عن تمويل القطاع الزراعي من خالل 

يدخل بنك الفالحة القروض الفالحية بجميع أنواعها، و على غرار القروض املدعمة من طرف الدولة والتي 

شكال عدة أ الدولة، يقوم هو آلاخر بمنح قروض من موارده الخاصة  في فيها كوسيط بين املستثمر و 

 .قصيرة، متوسطة وطويلة ألاجل 

إن مشاركة بنك الفالحة والتنمية الريفية في تمويل برامب التنمية الفالحية وألانشطة املرتبطة بها شهدت 

على وزارة الفالحة والتنمية الريفية، بس ب عدم استرداد البنك لضموال املستحقة  0111تعثرا ماليا سنة 

مليار دينار، وتكفلت بها  14ير املسددة وزيادة ديون الفالحين، التي قدرت بحوالي ة غوتراكم القروض املتعثر 

 1.الخزينة العمومية وفق قرار سيا  ي

ومع انتهاج بنك الفالحة والتنمية الريفية الستراتيجية جديدة في التمويل بطر  صيغ تمويل جديدة  تتالءم 

تمويل الفالحي، أصبح هناك إقبال على صيغ التمويل له مكانة البنك املتخصص في المع ايالء السلطة 

 .الجديدة وبدا التراجع واضحا عن القروض الكالسيكية التي كان يمنحها البنك

 وفيما يلي نوضح وضعية تمويل القطاع الفالحي من خالل القروض املمنوحة 

 1113-1110تطور إجمالي القروض الزراعية للفترة (: 14-5)جدول رقم 

 1118 1111 1110 1110 السنوات

 إجمالي القروض الزراعية

 (ألف دينار جزائري )
4.114.111011 4.011.111011 4.711.111011 0.040.111011 

 2013 2012 2011 2010 السنوات

 إجمالي القروض الزراعية

 (ألف دينار جزائري )
0.990.111011 0.091.111011 0.991.111011 1.010...4011 

 : باالعتماد على: املصدر

-  BADR. DFAPA. Rapports d’activités agricoles : 2006.2007.2008.2009. 

- Direction des activités agricoles de peches et de l’aquaculture. Rapport annuel BADR. 

2010-2013. 

                                                           
، مداخلة مقدمة سياسة التجديد الفالحي والريفي كاستراتيجية لكسب رهان لامن الغذائي املستدا  بالجزائرسفيان عمراني،   1

الغذائي في الوطن العربي في ضوء املتغيرات الاقتصادية الدولية ، كلية ضمن فعاليات امللتق  الدولي التاسع حول استدامة ألامن 

 .41: ص. 0141نوفمبر  01-00العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
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 0140-.011يتضوووح مووون خوووالل الجووودول أعووواله أن القوووروض الزراعيوووة عرفوووت تذبوووذبا خوووالل الفتووورة 

وذلوووووك  .011مقارنوووووة بسووووونة  0117سووووونة  % 41.40القوووووروض الزراعيوووووة انخفضوووووت بنسوووووبة  حيوووووث نالحوووووظ أن

للقروض الزراعية قصويرة ألاجول،  % 01حيث بلغت نسبة عدم التسديد بس ب تراكم الديون غير املسددة 

 عجوزوا فوالفالحون ،  1للقروض الزراعيوة طويلوة ألاجول % 0.للقروض الزراعية متوسطة ألاجل ، و  % 14و 

عووون تسوووديد ديوووونهم خاصوووة أولئووووك الوووذين تحصووولوا علوووى قوووروض متوسووووطة ألاجووول ، حيوووث نجووود أن التمويوووول 

لالنتاج الحيواني ووحدات الذبح وتربية الدواجن كان أكثور اسوتفادة مون التمويول الكالسويكي فوي تلوك الفتورة، 

أن أغلوب املسوتفيدون مون القوروض كوانوا  ، اضافة إلوى يليه إلانتاج النباتي من خالل القروض قصيرة ألاجل

 2.فالحين فرادى وهم أكثر الوضعيات القانونية تخلفا عن التسديد

ويعووود ذلووك لتغييوور بنووك  ، 0117مقارنووة بسوونة  % 74..0ارتفعووت نسووبة القووروض ب  0111فووي سوونة 

والقووووووروض  كبيوووووورةالفالحووووووة والتنميووووووة الريفيووووووة السووووووتراتيجيته التووووووي كانووووووت تعتموووووود علووووووى موووووووارده املاليووووووة بصووووووفة 

تووووم انتهوووواج سياسووووة جديوووودة مبنيووووة علووووى تحقيووووق أهووووداف املخطووووط  0111،  حيووووث إنووووه بعوووود سوووونة الكالسوووويكية

صوويغ جديوودة للتمويووول توودعمها الدولوووة الوووطني للتنميووة الفالحيوووة وبوورامب التجديوود الفالحوووي والريفووي ، بظهوووور 

، والتوووي بموج هوووا قوووررت الحكوموووة إطوووالق 0111بنووواءا علوووى التووودابير التوووي أقرهوووا قوووانون املاليوووة التكميلوووي لسووونة 

، وهووو قوورض يموونح للفالحووين بوودون فوائوود ، بحيووث تتحموول الحكومووة "الرفيووق" منتوووج بنكووي جديوود هووو قوورض 

  .نسبة الفائدة كاملة

مقارنووووووة بسوووووونة  0119سوووووونة  % 11.77اسووووووتمرت القووووووروض الفالحيووووووة باالرتفوووووواع حيووووووث زادت بنسووووووبة 

مقارنووة بالسوونة التووي سووبقتها، نتيجووة إلقبووال الفالحووين علووى  0141سوونة  % 01.19، ثووم ارتفعووت بنسووبة 0111

 .القروض الفالحية املدعمة

، بسوو ب انخفوواض الاقبووال علووى  % 41.17انخفووض معوودل القووروض البنكيووة بنسووبة  0144فووي سوونة 

 القووروض الكالسوويكية والاتجوواه للقووروض املدعمووة ، خاصووة بعوود مسووح الدولووة لووديون الفالحووين، ونظوورا لهووذا

، موون أجوول تطوووير 0144سوونة  قامووت الحكومووة بووهطالق منتوووج بنكووي جديوود هووو قوورض التحووديالاقبووال التزايوود 

الزراعووة فووي الجزائوور والنهوووض بهووا موون خووالل جميووع مراحوول عمليووات إلانتوواج،  وذلووك بوواملوازاة مووع تحويوول مهووام 

ع القووروض الزراعيووة ة لصووندوق ضوومان قووروض الاسووتثمارات وهووو مووا أدى الووى ارتفوواضوومان القووروض الزراعيوو

 . 0140مقارنة بسنة  0140سنة  % 11.11بنسبة 

                                                           
دراسة كحالة بنك الفالكحة والتنمية : 1111-1111دور السياسة الائتمانية في تمويل القطاع الفالحي الجزائري " حمدي باشا وليد،  1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، "BADRالريفية 

 .441: ص. 0141-0140كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .449: املرجع نفسه، ص  2
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تنقسووووم القووووروض املدعومووووة إلووووى قسوووومين حسووووب السووووقف املحوووودد واملتفووووق عليووووه بووووين بنووووك الفالحووووة 

، ( 41-1)كمووووووووا يوضووووووووحه الجوووووووودول  FGAوصووووووووندوق ضوووووووومان القوووووووروض الفالحيووووووووة   BADRوالتنميوووووووة الريفيووووووووة   

. . فوووالقروض التوووي تتجووواوز مبالغهوووا السوووقف املحووودد تحوووول لصوووندوق ضووومان القوووروض الفالحيوووة للفصووول فيهوووا

  .وفيما يلي نوضح تطور قرض التحدي وقرض الرفيق 

 أقسا  القروض املدعمة (:  15-5)جدول رقم 

 (رفيق) قروض استغالل  (التحدي) قروض استثمار  كحالة الاستفادة من الدعم 

سةةقف القةةروض ذات التفةةوي  

 املباشر 

 دج1111.111أقل من  دج 41.111.111أقل من

دج وأقووووووول  41.111.111أكبووووووور مووووووون  قروض تفصل فيها لجنة ياصة 

 دج 411.111.111من 

وأقوووووووول موووووووون  1.111.111أكبوووووووور موووووووون 

 دج 41.111.111

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية :املصدر

 الذي يستعرض القروض( .4-1)نبينه من خالل الجدول هذه القروض الفالحية عرفت تطورا 

، وهي قروض يقوم صندوق الضمان 0141-0140، 0140-0140، 0140-0144لثالث مواسم متتالية 

قروض ) الفالحي بضمانها لبنك الفالحة والتنمية الريفية متمثلة في قرض الرفيق والتحدي بنوعيهما 

 ، (اتحادية، وقروض عادية

 FGA (1111-1114 )تطور ملفات ومبالغ القروض الزراعية املدعمة عن طريق (: 10-5)جدول رقم 
ت

وا
سن

ال
 

نوع 

 القرض

قروض مفوضة لالستفادة املباشرة 

 من الدعم

قروض غير مفوضة لالستفادة 

 املباشرة من الدعم

عدد 

 امللفات
 املبلغ امللتز  به املبلغ املطلوب

عدد 

 امللفات
 املبلغ املطلوب

امللتز  املبلغ 

 به

11
11

-
11

11
 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 التحدي
13 11888011 11388001 11 010310455 1 

 1 111111180 11 05550111 151114443 315 قرض الرفيق

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 اتحادي
1 1 1 11 0111111 1 

 1 144541051 41 10850811 101114143 311 املجموع

11
11

-
11

13
 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 التحدي
00 115145141 103481110 04 1111034801 51431111 

 445130114 101155018 88 1101331015 3401314055 1143 قرض الرفيق

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 اتحادي
1 1 1 11 14811111 1 
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 513504405 1185101011 104 1814158351 3040508113 1118 املجموع

11
13

-
11

14
 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 التحدي
180 1111400035 148010111 151 5013431531 581450801 

 311141134 1304501148 158 11488331115 4488100118 11031 الرفيققرض 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 اتحادي
11 1 1 1 1 1 

 181010111 0151111310 310 3188015115 5011353044 11835 املجموع

 . CGCIمن إعداد الباحثة بناءا على إحصائيات الصندوق الوطني لضمان قروض الاستثمارات :   املصدر

من إجمالي امللفات  % 71.0نسبة  دج  111111دج و  11111تمثل فئة القروض التي تنحصر بين 

 .من املبلغ إلاجمالي للقروض % 01، و0141املدعمة خالل سنة 

مون إجمووالي  % 19.4مليوون دينوار جزائوري فهوي تمثول  11إلوى  14أموا فئوة القوروض املحوددة ضومن املجوال مون 

 .من القروض املدعمة من الدولة % 1..07امللفات، و 

" الرفيوووق"مووون قووورض  FGAتتمثووول محفظوووة القوووروض املدعموووة عووون طريوووق ضووومان صوووندوق الضووومان الزراعوووي 

مليار دينوار جزائوري،  710بزيادة تقدر ب  % 00والذي عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة  % 97الذي يمثل نسبة 

فقووود عووورف " التحووودي" أموووا قووورض . 0141سووونة مليوووار د ج  1991إلوووى  0140مليوووار د ج سووونة  01.4وذلوووك مووون 

، بعد 0141مليار دج سنة  4011مليار دج، وذلك لتصل إلى  410بزيادة قيمتها  % 011أيضا ارتفاعا بنسبة 

 .0140مليار دج سنة  011أن كانت 

أمووا بالنسوووبة للقوووروض التوووي تجووواوزت سوووقف الضووومان الوووذي يمكووون لبنوووك الفالحوووة والتنميوووة الريفيوووة  

، فهووي تنقسووم بووين قوورض الرفيووق، قوورض التحوودي والقوورض الاتحووادي، ففووي FGAبتفووويض موون الفصوول فيهووا 

م إجموووووالي مبوووووالغ القوووووروض املطلوبوووووة، وفوووووي  % 14لووووووحظ أن نسوووووبة قوووووروض التحووووودي قووووودرت ب  0141سووووونة 

ويعوووزى ذلوووك إلوووى أن   ،% 79املقابووول نجووود أن التوووزام البنوووك كوووان تجووواه قوووروض الرفيوووق بنسوووبة أعلوووى قووودرت ب 

ق ال تحمل الفال  أي أعباء من ناحية املساهمة ال خصية، و ال تباطؤ  في إجراءات التحصيل قروض الرفي

 1.املستندي خاصة لضنشطة املتعلقة بالتجارة الخارجية

 

 

 

 

                                                           
1www.cgci.dz.  Consulté le : 12.04.2015. 

http://www.cgci.dz/
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 املبحث  الثاني

 الاقتصاد الجزائري القطاع الزراعي في  أهمية 

الجزائوور أن تتمثوول موون خووالل مسوواهمة النشووا  ضهميووة التووي يتمتووع بهووا القطوواع الزراعووي فووي يمكوون  ل

الزراعووي فوووي النوواتب املحلوووي الاجمووالي، و مسووواهمته فووي توظيوووف فوورص جديووودة و تحقيووق ألامووون الغووذائي ومووون ثوووم 

 : تحقيق جزء من املوارد املتأتية عبر التجارة الخارجية، وهو ما سنوضحه فيما يلي

  جماليمساهمة الزراعة في الناتج الوطني الا : املطلب لاول 

مؤشووور مسووواهمة القطووواع الفالحوووي فوووي النووواتب املحلوووي إلاجموووالي مووون أهوووم املؤشووورات الاقتصوووادية  يعتبووور 

 حيث إنالتووي تقوويس موودى نجووا  أي إسووتراتيجية وطنيووة لتطوووير هووذا القطوواع فووي تحقيووق ألاهووداف املسووطرة،

هوووذه املسووواهمة توووؤثر علوووى تكوووون الووودخل الاجموووالي وزيادتوووه مموووا يوووؤثر علوووى الرفوووع مووون نصووويب الافوووراد مووون هوووذا 

 الفالحي في الجزائور  وقد عرف الناتب . الدخل وهو من أهم املؤشرات التي توضح النمو الاقتصادي ألي دولة

فتورة نوضوحه في نفس ال PIBالخام  تطورا أثر على اجمالي الناتب املحلي 0141إلى غاية سنة  0111منذ سنة 

 (.47-1)من خالل الجدول 

  (1114-1111)تطور مساهمة الناتج الزراعي في الناتج املحلي الخا  بالجزائر (: 10-5)جدول رقم 

 مليار دج: الوكحدة
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 : املصدر

- Les comptes économiques en volume de 2000-2015, N0 751. Office national des statistiques. Ons. 2015. 

Pp : 15-18 
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مليووووار دج سووووونة  01..01، أن قيمووووة النوووواتب الزراعووووي انتقلوووووت موووون (47-1)خووووالل الجووووودول يتبووووين موووون 

وهووي نسووبة تعتبوور كبيوورة خاصووة مووع  % 49.10بنسووبة تقوودر ب  وذلووك  0114مليووار دج سوونة  140.41إلووى  0111

وذلووك بنسووبة  0111مليووار دج سوونة  114، ثووم انتقلووت إلووى انطووالق تطبيووق املخطووط الوووطني للتنميووة الفالحيووة

نسوووووبة وذلوووووك بزيوووووادة تقووووودر ب 0119سووووونة مليوووووار دج  904.01، ثوووووم ارتفعوووووت إلوووووى  0114مقارنوووووة بسووووونة  % 11.91

عوورف ارتفاعووا مسووتمرا خوووالل  ل فووي قطوواع الفالحوووة النوواتب املحلوووي املسووجهووذا .  0111مقارنووة بسوونة  % 1.09.

، بينموووا شوووهدت مسووواهمة القطووواع الفالحوووي فوووي النووواتب املحلوووي (47-1) مختلوووف  السووونوات املحوووددة فوووي الجووودول 

وهووووي السوووونة ، 0111سوووونة   % 1...1إلووووى  0110سوووونة   % 19.11نسووووبة موووون والووووذي يتمثوووول خاصووووة تذبووووذبا  

، 0111املحوريووة التووي جعلووت الوودول تراجووع سياسوواتها التنمويووة الزراعيووة  والغذائيووة  بعوود أزمووة الغووذاء سوونة 

 % 41.01ثووووم . 0140سوووونة  % 19.01، ثووووم 0140سوووونة  % 19.11د لتصوووول إلووووى ارتفعووووت النسووووبة  موووون جديوووو ثووووم

في الناتب الزراعوي إال أن ورغم الزيادات . الئمةالعاملية  ، والظروف املناخية امل س ب  ألاسعار ب،  0141سنة 

موثال فوي  ذلك  لم يعكس العالقة الطردية فوي زيوادة النواتب املحلوي الخوام بزيوادة النواتب الزراعوي وهوو موا نلحظوه

، كمووا أن نسووب مسوواهمة % 9.71التووي عوورف فيهووا النوواتب املحلووي الخووام انخفاضووا بنسووبة تقوودر ب  0119سوونة 

وذلك . في جميع الحاالت % 41.01الزراعة في إجمالي الناتب املحلي الخام تعتبر ضعيفة حيث أنها لم تتجاوز 

 (.41-1)من خالل الجدول املوالي  أخرى نوضحهافي بس ب سيطرة قطاعات اقتصادية 

 1114-1111تطور القيمة املضافة كحسب القطاعات الاقتصادية بالجزائر  (: 11-5)جدول رقم 

 (%)، النسبة (مليار دج )القيمة :الوكحدة                                                                                 

القيمة 
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لسنواتا  

2000 1616,3 346,2 335 290,7 842,7 181,5 86,3 3698,7 9.0. 

2001 1443,9 412,1 358,9 315,2 921,8 199,2 103,7 3754,9 41.97 

2002 1477 417,2 409,9 337,6 1004,2 249,1 128,4 4023,4 41.0. 

2003 1868,9 515,3 445,2 355,4 1112,2 260,1 143 4700 41.9. 

2004 2319,8 580,5 508 388,2 1303,2 307,3 138,8 5545,9 41.1. 

2005 3352,9 581,6 564,4 418,3 1518,9 350,1 143,9 6930,2 1.09 

2006 3882,2 641,3 674,3 449,6 1684,8 376,7 114,8 7823,8 1.49 

2007 4089,3 708,1 825,1 479,8 1919,6 399,3 133,1 8554,3 1.01 

2008 4997,6 727,4 956,7 519,6 2113,7 489 164,9 9968,9 7.09 
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2009 3109,1 931,3 1094,8 570,7 2349,1 545,6 170,2 8770,8 41..4 

2010 4180,4 1015,3 1257,4 617,4 2586,3 565,8 181,9 10404,5 9.71 

2011 5242,5 1183,2 1333,3 663,8 2933,2 632,3 222,4 12210,6 9..9 

2012 5536,4 1421,7 1491,2 728,6 3305,2 739,3 338,2 13560,6 41.11 

2013 4968 1640 1627,4 771,8 3849,6 838,4 403,8 14099 44.11 

2014 4657,8 1771,5 1794 838,5 4195,2 871,2 370,9 14499,1 40.04 

 :املصدر

- Les comptes économiques en volume de 2000-2015, N0 751. Office national des 

statistiques. Ons. 2015. Pp : 15-18. 

عرفت تطورا خالل جميع القطاعات الاقتصادية القيمة املضافة لالجدول أعاله أن  نالحظ من

التي يتضح جليا سيطرتها في املساهمة في إجمالي القيمة خاصة منها قطاع املحروقات  0141-0111الفترة 

 املضافة لجميع القطاعات 

إن أسباب انخفاض إلانتاج الفالحي في الجزائر ال يرجع للعوامل املناخية فقط، وال في قلة الدعم 

،  فاألسعار الخارجية للمنتجات الزراعية لها أيضا تأثيرها (0111-0117خاصة في الفترة ) لالنتاج املوجه 

وأول تأثير سيكون على حجم املساحات املزروعة، وإذا تعلق ألامر باملنتجات . على مستوى إلانتاج الوطني

فة البروتين مثل اللحوم، وهي الزراعية وطيدة الصلة باألمن الغذائي مثل الحبوب وألالبان واملنتجات كثي

املنتجات ذات العالقة باقتصاديات الحجم والتي تخضع أسعارها الدولية لحجم املنتوج منها، فيكون من 

ومثال ذلك أن . البديهي أن تتحدد قرارات املتعاملين الزراعيين بقرارات السوق وليس بالخطاب الرسمي 

مما شجع على الاستيراد في جميع الدول التي لم ينافس أسعارا عاملية منخفضة  0111حققت الحبوب في 

فيها سعر القنطار ألاسعار العاملية، بل تعرضت مخزونات الدول التي تعتمد التدخل الحكومي املباشر       

 1.في القطاع الفالحي مثل الجزائر، إلى حالة كساد سرعان ما كبدت الخزينة خسائر مالية

إذا كان قطاع الزراعة يلعب دورا مهما نس يا في الدخل الوطني، فهن أدائه في الجزائر يظل غير 

ضعة جدا ، وذلك يرجع بعد تطبيق الدعم الفالحي تظل متواكاف، واملعدالت املتزايدة في سنوات ما 

للمنتوجات  الستغالل أكبر للمساحات الزراعية الصغيرة الحجم، مما يجعل الجزائر تظل أكبر مستورد

 .الزراعية خاصة منها الحبوب

 

 

                                                           
 .70: ، ص0144، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، مقاالت في الاقتصاد الجزائري : كحريق الجسدبشير مصيطف ،   1
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  مساهمة القطاع الزراعي في توفير مناصب شغل: املطلب الثاني

يعتبر توفير مناصب الشغل من طرف القطاع الزراعي أحد أهم أهداف برامب التنمية الفالحية فوي 

الجزائووووور، ملوووووا يووووووفره هوووووذا الهووووودف مووووون نتوووووائب تووووونعكس ايجابوووووا علوووووى التقلووووويص مووووون نسوووووبة الفقووووور وزيوووووادة ألامووووون 

 . الغذائي

، .011السنوات نوضح تطور مساهمة الزراعة في توفير مناصب شغل خالل (49-1)من خالل الجدول 

، ويتضح جليا أن هناك تفاوتا في في مساهمة القطاعات الاقتصادية الستيعاب العمالة، 0140، 0111

، 0111سنة  % .23  47حيث نالحظ أن أن نسبة العمالة الزراعية إلى إجمالي العمالة الكلية ال تزيد عن

خرى مثل ألاشغال العمومية ، بس ب توجه العمالة إلى قطاعات أ% .49.0إلى  0140لتنخفض سنة 

 .والبناء ، التجارة  والخدمات

 توزيع العمالة الكلية حسب قطاعات الاقتصاد الوطني(: 49-1)جدول رقم 

 القطاعات
1110 1111 1113 

 النسبة عدد العمال النسبة عدد العمال النسبة عدد العمال

 .49.0 0047 00.17 0104 00.10 0441.91 الزراعة

 .44.7 4117 .44.1 4414 40.11 40.1 الصناعة

البناء 

ولاشغال 

 العمومية

4011 40.10 4171 41.0. 4794 41.9. 

التجارة 

 والخدمات
1701 11.1. 1471 11.49 .119 10.91 

 411 449.1.11 411 41041.11 411 9071.91 املجموع

 .ons  .http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdfالديوان الوطني لالحصائيات   -:املصدر

، 01، 09: احصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  الكتاب السنوي لالحصائيات الزراعية، املجلدات رقم -

04 ،01 . 

القطوواع الزراعووي يسوووتحوذ علووى أكبوور عووودد موون القوووى العاملوووة، بعوود التجووارة وإلادارة والخووودمات  إن

وأغلب هوذه القووى العاملوة مشوغلة فوي القطواع الخواص، لوذلك   .من القوى العاملة % 11التي تستحوذ على 

 .نجدها غير مستقرة وهي تميل إلى التناقص أكثر

 

 

 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf
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حجم السكان العاملين في الزراعة املقيمين في فهن لعاملين في هذا القطاع قامة اإل بالنسبة أما 

، مما % 11من اجمالي اليد العاملة الزراعية، وقد تناقصت هذه النسبة إلى  % 11.71املدن يقدر بحوالي 

 حيث 1.يعني النزو  املعاكس أي من املدينة إلى الريف، وهي نقطة ايجابية تستحق الاهتمام والت جيع 

 .ساعدت التسهيالت التي منحتها الدولة في الحصول على سكن ريفي في استقرار السكان في ألارياف

وما تجدر إليه الاشارة هو أن عدد البطالين في الوسط الريفي في تزايد مستمر  وكلما تناقصت مستويات 

، وهي نسبة 01192سنة  % 40.44التشغيل تزايدت البطالة في ألارياف، حتى إنها وصلت إلى نسبة تقدر ب 

 . خطيرة في بلد له جميع املقومات الطبيعية للنهوض بقطاع العمل في الزراعة

إن برامب التنمية التي تعتبرها الدولة مكثفة لم تعكس صورة التوظيف الالزم لتحقيق أهدافها 

وأكثر ما ترسخ في املسطرة، وزيادة مستويات التعليم في ألارياف لم تقنع سكانها بالتش ث بهذا الفضاء 

أذهانهم ضرورة البحث على عمل إداري عمومي، وتهميش املقاولة الريفية والزراعية ورو  املبادرة وهو ما 

دون  ensej, cnac, angemتعكسه توجهات الشباب ملمارسة ألانشطة الخدماتية التي تعرضها كل من 

 .غيرها من ألانشطة ألاخرى 

 : ة الاكحتياجات الغذائيةاملساهمة في تلبي: املطلب الثالث

-0111الجزائر خطوات مهمة في مجاالت زيادة إلانتاج وتحسين الغذاء خالل الفترة لقد خطت 

، حيث شهد إلانتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني تطورا ملحوظا رغم وجود بعض الاضطرابات 0141

تغيرات ألاسعار ) لى الظروف الاقتصادية التي ترجع في أغل ها للعوامل املناخية غير املناسبة، إضافة إ

ساسية في توفير الغذاء فهو يحتل مكانة الا ركيزة النباتي الوباعتبار إلانتاج  (.0111العاملية خاصة سنة 

مهمة في إلانتاج النباتي، حيث إن ألامن الغذائي يتحقق فقط في حالة وفرة إلانتاج النباتي، والعكس 

القمح بنوعيه ) الحبوب : وتضم الفالحة الجزائرية مجموعة كبيرة من التراكيب املحصولية أهمها. وحيح

 . إضافة إلى الزراعات الصناعيةالبقوليات، الخضر والفواكه، ، (الصلب واللين، الشعير، الخرطال

، أن تحقق زيادات سنوية في العديد من املنتوجات 0141-0111استطاعت الجزائر خالل الفترة 

 : الزراعية نوضحها من خالل الجدول املوالي

 

 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم  ، أطروحة"دراسة مستقبلية: الزراعة والتنمية في الجزائر،"براكتية بلقاسم،   1

 .401: ، ص0141-0140الاقتصادية، شعبة اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .409: املرجع نفسه، ص  2
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 1114-1111الرئيسية في الجزائر يالل الفترة  تطور إنتاج السلع الغذائية(: 11-5)جدول رقم 

 مليون قنطار: الوحدة

 1111 1114 1110 1111 1118 1111 1111 1111 1113 1114 

 01.01 19.40 14.07 10.1 ..11 4.0. 41.0 01.9 11.0 9.0 الحبوب

 400.9 ..441 411.1 91.7 1..1 70.9 1.7. 11.0 11.1 00.4 الخضروات

 70..1 10.49 19.01 07.1 00.1 1..0 04.7 41.4 41.9 40.4 البطاطس

 9..40 40.10 41.17 44.4 7.9 1.1 7.1 9.. 1.9 1.0 الحمضيات

 0.71 1.10 0.11 4.. 0.4 1.1 0.1 0.4 1.7 0.0 زراعة الزيتون 

 9.0 1.1 7.1 7.0 1.. 1.. 1.1 1.0 1.10 0.7 التمور 

 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 اللحو  الحمراء

 ..1 1.0 ..0 0.1 0.1 0.4 0.4 ..0 4.7 4.9 اللحو  البيضاء

 ..0 0.1 0.4 0.9 ..0 0.1 0.0 0.4 4.9 ..4 لتر(  0 11)الحليب 

 :باالعتماد على  : املصدر

 .409-401: ص: ، ص0140، جوان 0144إلى  49.0، حوصلة احصائية من onsالديوان الوطني لالحصائيات   -

: ص ص. 0141، الخرطوم، 01للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لالحصائيات الزراعية، املجلد املنظمة العربية  -

71-77. 

 .17: عرض وآفاق، مرجع سابق، ص: ديد الفالحي والريفي في الجزائرمسار التج -

تطور إنتاج مجموعة من املنتجات النباتية والحيوانية التي تحتل مكانة ( 01-1)يوضح الجدول 

 .الجزائرية وفيما يلي ندرج  أهم أسباب هذه التطورات الحاصلة فيها الزراعةهامة في 

 تطور إنتاج الحبوب : الفرع لاول 

اتصف انتاج الحبوب في الجزائر بصفة عامة بالتذبذب وعدم الانتظام نظرا لتأثره املباشر 

على مدار املوسم الفالحي، الظروف املناخية وخاصة فيما يتعلق بكميات ألامطار املتساقطة وتوزيعها ب

بداية تطبيق مع  0111 سنة نجد أن كمية إنتاج الحبوب ارتفعت منذ ( 01-1)وبالنظر  ملا يظهر ه الجدول 

وذلك  0111مليون قنطار سنة  11.0مليون قنطار إلى  9.0من  PNDAاملخطط الوطني للتنمية الفالحية 

فالحية امل جعة مع مالئمة العوامل املناخية، وفي سنة ذلك إلى البرامب ال ويرجع  % 000.0بنسبة تقدر ب 

 .   0111مقارنة بسنة  % 0.مليون قنطار  وذلك بنسبة تقدر ب  41.0انخفض انتاج الحبوب إلى  0111

من املساحات املزروعة،  % 11حيث أصاب وذلك بس ب الجفاف الشديد الذي ضرب البالد تلك السنة 

جراءات الالزمة عن طريق ت جيع تدابير تقنيات الري التكميلي إلنقاذ مما أدى بالدولة إلى اتخاذ الا 

 % 011يل في املواسم الفالحية القادمة وأظهرت النتائب تطورا ايجابيا انعكس بنسبة زيادة تقدر ب املحاص



تحرير تجارة املنتجات الزراعيةل الهادفة الدولية  كحاا لا الجزائر و: خامسالفصل الا  الباب الثاني 

 

 
252 

 0141قنطار سنة  مليون  01.1، لكنها انخفضت تدريجيا حتى وصلت إلى 0111مقارنة بسنة  0119سنة 

 . % 10.17وذلك بنسبة تقدر ب 

 تطور إنتاج الخضر و أشجار الفاكهة:  الفرع الثاني

على مجموعة كبيرة من املحاصيل الزراعية من بينها البطاطس، الطماطم،  تشمل الخضر 

ع تزايد ألاساسية التي يتزايد استهالكها م من املحاصيل ر البصل، الثوم، الجزر وأنوع أخرى ، وهي تعتب

أما الفواكه فهي تضم أنواع . السكان وتحسن مستوى املعيشة وزيادة الوعي الصحي لدى املستهلكين

متعددة من املنتجات منها الحمضيات، الزيتون، التمور والعنب، باإلضافة إلى منتجات أخرى مثل التين 

 1.شمش والبرقوق وغيرهاوالرمان والفواكه ذات الحبيبات مثل إلاجاص، التفا  وذات النواة مثل امل

 تطور إنتاج الخضر: أوال

زيادات   0111شهد إنتاج الخضر منذ بداية تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية سنة 

أن كمية إنتاج الخضر  ارتفعت من ( 01-1)متفاوتة من سنة إلى أخرى، حيث يتبين من خالل الجدول 

، كما أنها % 1.11.وذلك بنسبة تقدر ب  0111قنطار سنة  مليون  11.1إلى  0111مليون قنطار سنة  00.4

، ثم ما فتئت هذه الزيادات إال وبدأت بالتراجع 0111مقارنة بسنة  0144سنة  % ..71ارتفعت بنسبة 

مقارنة  % 01.10التي شهدت نسبة زيادة في كمية إنتاج الخضر قدرت ب  0141حيث نلحظ ذلك في سنة 

ة ألاولى إلى تراجع الفالحين عن إلانتاج بس ب مشاكل التخزين والتسويق ، ويعود ذلك بالدرج 0144بسنة 

ومثال ذلك منتوج البطاطا الذي عرف إنتاجه نجاحا كبيرا في الجزائر كان مثاال لثمرة نجا  إلانتاج في 

املخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر لكن مشاكل التخزين والتسويق حالت دون استمرار  نفس 

سنة   % 411كمية انتاج البطاطا زادت بنسبة ، أن (01 - 1)تيرة إلانتاج حيث نالحظ من خالل الجدول و 

مقارنة بسنة  0141سنة  % 0..00، لكن هذه الزيادات تراجعت وأصبحت تمثل 0111مقارنة بسنة  0144

0144. 

 تطور إنتاج الفواكه: ثانيا

-0111عرف تذبذبا خالل الفترة ، أن تطور إنتاج الحمضيات (01-1)نالحظ من خالل الجدول 

مليون  1.0، ففي سنوات بداية تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية ارتفع انتاج الحمضيات من 0141

 0119سنة  % 10.07، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 0111مليون قنطار سنة  1.9إلى  0111قنطار سنة 

ذ ذلك للدعم الذي أولته الدولة لزراعة ألاشجار املثمرة وتجديد ال ساتين ، ويعو 0111مقارنة بسنة 

مليون قنطار   7.9فنالحظ أن كمية إنتاج الحمضيات انخفضت إلى مستوى  0141وصيانتها، أما في سنة 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه التغذيةانضما  الجزائر ملنظمة التجارة العاملية وانعااساتها على مشالة بوخالفة علي،   1

 . 4.1: ، ص0141-0141علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ويعود ذلك للعوامل املناخية خاصة   % 1.91أي بنسبة تقدر ب  0119مليون قنطار سنة  1.1بعدما كانت 

 .إلانتاجالذي أصاب بعض ألاشجار مما أثر على كمية  البرد

اك التمور، حيث تشتهر الجزائر بأجود اأنواع ضمن سلة الفواكه التي تتميز بهنتاجها الجزائر هن

لى ا إالءم كثيرا مع الظروف البيئية الصحراوية لعدم حاجتهت، هذا املنتوج ي( دقلة نور ) التمور عامليا 

كبيرة من املياه، وقد أولت الدولة اهتماما لدعم إنتاجها منذ انطالق تطبيق املخطط الوطني  تكميا

مليون قنطار سنة  0.7أن إنتاج التمور ارتفع من (01 - 1)للتنمية الفالحية، حيث نالحظ من الجدول 

مليون قنطار  11..ثم ارتفع إلى  % 49.70وذلك بزيادة تقدر ب  0111مليون قنطار سنة  1.10إلى  0111

، واستمر باالرتفاع التدريجي ليحقق نسبة 0111مقارنة بسنة  % 01.11بنسبة زيادة تقدر ب  0119سنة 

زيادة مساحات تعود بالدرجة ألاولى إلى  هذه الزيادات . 0119قارنة بسنة م 0141سنة  % 11زيادة تقدر ب 

إثر  شاء غرف التبريد وتسويق التمور والتصنيعالدعم املوجه إلنزراعة النخيل في سنوات الثمانينات ، وإلى 

 .، مما قلل من نسبة التالف من هذا املنتوجPNDAتطبيق مخطط 

حيث تبين ، فقد عرف تذبذبا وعدم انتظام في إلانتاج خالل الفترة املدروسة، أما بالنسبة لزراعة الزيتون 

عند نهاية املرحلة ألاولى من  % ..440أن كمية إنتاج الزيتون زادت بنسبة (  01-1)معطيات الجدول 

مليون قنطار سنة  1.7إلى  0111مليون قنطار سنة  0.0حيث انتقلت كمية إلانتاج من  PNDAتطبيق 

وذلك بنسبة  0117مليون قنطار سنة  0.4إلانتاج إلى  بس ب انخفاض، لكن هذا الارتفاع لم يستمر 0111

حيث انتقلت كمية الانتاج  0141، كما تكرر هذا الانخفاض سنة 0111مقارنة بسنة  % 44.77ب تقدر 

 11.11وذلك بنسبةانخفاض تقدر ب  0141مليون قنطار سنة  0.71إلى  0144مليون قنطار سنة  4..من 

تي على ويرجع س ب ذلك التراجع إلى البرد في بداية املوسم الزراعي وشدة ريا  الشتاء وأمطاره ال %

 .تساقط ثماره وتلفه خالل فترة نضجه مما س ب نقصا في املحصول خالل مرحلة الجني

ولعل التلف الذي ألم بمحاصيل الزيتون لم يقتصر على نقص كمياته وإنما أصاب جودة 

آلت هذه املحاصيل ينعكس سلبا على املستهلكين، حيث أدى تراجع إلانتاج إلى عدم قدرة  املحاصيل ،وما

وعموما يرى العاملون في هذا املجال . املعاصر  على توفير الكميات املطلوبة وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الزيت 

فرصة لهم في زيادة ألاسعار في املدى القصير من أجل زيادة دخلهم ، لكن على املدى الطويل سيؤدي ذلك 

ستهلكون الزيت املستورد نظرا إلى ان يفقد إلانتاج الجزائري حصته في السوق خاصة إذا فضل امل

 .النخفاض اسعاره

 

                                                           
  لى التصنيف الذي يعتبر تختلف الدراسات التي تصنف الكثير من املنتجات الفالحية ضمن قائمة الفواكه أو الخضر، وهنا نستند إ

 .أما الثمار التي تنتب عن النباتات ذات الساق العش ية فهي خضر. كل ثمرة ناتجة عن نبات ذو ساق خشبي واحد شجرة فاكهة



تحرير تجارة املنتجات الزراعيةل الهادفة الدولية  كحاا لا الجزائر و: خامسالفصل الا  الباب الثاني 

 

 
254 

 تطور إنتاج اللحو  والحليب : الفرع الثالث

الحيوانية بصفة عامة املاشية بمختلف فئاتها، وكذلك ألاسماك والدواجن وهي تشمل الثروة 

بمختلف تعتبر من عناصر الثروة الزراعية ألاساسية كونها تشكل املصدر ألاسا  ي لالنتاج الحيواني 

مكوناته، من لحوم حمراء، بيضاء، حليب، بيض وصوف ، وفيما يلي نوضح تطور إنتاج كل من اللحوم 

 .0141 -0111الحمراء والبيضاء وكذلك الحليب خالل الفترة 

 تطور إنتاج اللحو  : أوال

لرئيسية بصفة أساسبة في لحوم ألابقار، ألاغنام واملاعز وهي من املنتجات اتتمثل اللحوم الحمراء 

الهامة ملا تحتويه من معدالت عالية من البروتينات الحيوانية الضرورية لغذاء الانسان، ويتضح من خالل 

 0.1حيث ارتفعت كمية إلانتاج من  0111عرف تطورا منذ سنة أن إنتاج اللحوم الحمراء ( 01-1)الجدول 

، هذه الزيادات استمرت خاصة مع % 01وذلك بنسبة  0111مليون قنطار سنة  0.0مليون قنطار  إلى 

مليون  1.0حيث ارتفعت كمية إلانتاج إلى  PNDAبرامب ت جيع إلانتاج الحيواني منذ تطبيق مخطط 

شهد انتاج اللحوم  0141، وفي سنة 0111مقارنة بسنة  % 04.01وذلك بنسبة  0114قنطار سنة 

إلى استمرار الاعتماد على الطرق  وينسب ذلك التراجع 0144مقارنة بسنة   % 11.17انخفاضا بنسبة 

التقليدية في إنتاج اللحوم واعتماد تغذية املاشية على املحاصيل املوسمية لكل سنة، فانخفاض محاصيل 

من أعالف املاشية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مما يدفع باملنتجين إلى التخلي عن إلانتاج الحيواني، كما أن 

راء اللحوم الطازجة بس ب ارتفاع أسعارها وتحولهم إلى استهالك أسباب ذلك تراجع املستهلكين عن ش

 .اللحوم املجمدة املستوردة نظرا النخفاض أسعارها

ن ،ويتضح من خالل فهي تتمثل بصفة خاصة في لحوم الدواجفيما يخص اللحوم البيضاء 

ة فيه، فمع بداية التذبذب في كمية إنتاج اللحوم البيضاء ، ومعدالت النمو املنخفض(  01-1)الجدول 

تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية لم يعرف إنتاج اللحوم البيضا تطورا إيجابيا بل سجلت كمية 

وذلك نتيجة الظروف غير املستقرة  0111مقارنة بسنة  % 41.10انخفاضا يقدر بنسبة  0111 إلانتاج سنة 

في املناطق الريفية التي تعد املكان املناسب ملمارسة مثل هذه ألانشطة، و صعوبة املحافظة على وحة 

، لكن تم (انفلونزا الطيور )  الحيوانات في ظل الظروف الصحية السيئة التي تعرضت لها الدواجن 

لدعم الذي أولته الدولة لضنشطة املتعلقة بفرع اللحوم البيضاء ويظهر استدراك هذا التراجع بفضل ا

، لكن سرعان  % 10.01وذلك بنسبة زيادة تقدر ب  0111ذلك من خالل الزيادات التي عرفها إلانتاج سنة 

ما انخفضت هذه النسبة بس ب متطلبات ما بعد بداية املشروع ، حيث يرجع ذلك لضعف الامكانيات 

ادية التي يحتاجها املربون خاصة وأن نشا  الدواجن مكلف بس ب ارتفاع أسعار  التجهيزات املالية وامل

 .وكذلك أسعار  مواد التغذية وألادوية التي تعتبر في معظمها مستوردة
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 تطور إنتاج الحليب : ثانيا

فهو أحد املصادر الطاقوية   من املنتجات الهامة والضرورية غذائيا يعتبر الحليب ومشتقاته 

وإنتاجه وتصنيعه يعتبر دعامة أساسية في  ، لإلنسانللبروتين الحيواني الذي يرتبط بالصحة العامة 

وضعيفة  متفاوتة، ، لكن بمعدالت نمو 0141إلى سنة  0111وقد عرف إنتاجه تطورا منذ سنة  الاقتصاد

وترجع أسباب هذه الزيادة إلى برامب  ء الذاتي، مقارنة بما تصبو الدولة إلى الحصول عليه من الاكتفا

وبناء مزارع ومجمعات جمع الحليب منذ بداية تطبيق الدعم املكثف التي أولته الدولة إلنتاج الحليب 

 ..4من أن إنتاج الحليب ارتفع ( 01-1)، حيث نالحظ من خالل الجدول املخطط الوطني للتنمية الفالحية

، هذا املعدل عرف % 41.71وذلك بنسبة زيادة تقدر ب  0111مليار لتر سنة  4.9إلى  0111مليار لتر  سنة 

مليار لتر  0.4إلى  0119مليار لتر سنة  0.1نموا في السنوات الالحقة حيث ارتفعت كمية إنتاج الحليب من 

 ، حيث تغيرت كمية  0141،إال أنه عرف تراجعا في سنة  % .09.4وذلك بنسبة زيادة تقدر ب  0140سنة 

ويعود هذا التراجع إلى . % 40..4مليار لتر وذلك بنسبة زيادة أقل من سابقتها تقدر ب  ..0إلانتاج إلى 

املشاكل التي ال يزال يعاني منها قطاع الحليب ، حيث أن مردودية ألابقار في إلانتاج ال تزال ضعيفة جدا 

الوسائل الحديثة في التربية ، وكذا سوء قلة استخدام ويعود ذلك إلى سوء العناية باألبقار إضافة إلى 

 التعامل مع ألابقار املستوردة منها، نظرا للفارق الشاسع بين مقومات العيش السليم لها في الجزائر وبين ما

فاألبقار الفرنسية املختصة في إنتاج الحليب واللحوم مثال بهمكانها أن  1. لدانها ألاصليةكانت عليه في ب

في أرجاء الوطن، لكن ألابقار ألاملانية والهولندية املختصة في إنتاج الحليب فقط ال تتأقلم مع أي بيئة 

تتأقلم مع املناطق الساحلية التي تقع في أقص ى الشرق و أقص ى الغرب الجزائري، في حين أن ألابقار 

يع املرتبط ال تتأقلم إال مع منطقتي الشرق والوسط في الجزائر، وبس ب عدم احترام هذا التوز النمساوية 

فهذا . بالبيئة تعيش ألابقار في الجزائر في ظروف صعبة ال تناس ها وبالتالي يقل مردودها في إنتاج الحليب

كانت البقرة في أملانيا تنتب ثالثين لترا في اليوم فهنها تنتب في الجزائر  خمسة عشر لترا فقط ، بس ب تغير 

لذلك وجب النظر في إمكانية الرفع من عدد . في الجزائرالغذاء أو نقص كمياته نتيجة ألسعاره املرتفعة 

ألابقار الحلوب  ومراعاة تأقلمها مع البيئة التي ستعيش فيها ومراقبة املستفيدين من الدعم لشراء ألابقار 

 .ومدى وحة نواياهم إن كانت إلنتاج الحليب أو إلهمالها وذبحها عشوائيا

ات الغذائية ما هي إال ثمار ألقطاب فالحية موزعة على إن هذه التطورات الحاصلة في سلة املنتج 

 افالحي اقطب 1. قطبا فالحيا ، منها  410، وهي تتمثل في بلدية  110على مستوى  كافة التراب الوطني

نوضحها في بلدية  097لإلنتاج الحيواني موزعة على  قطبا  07، و بلدية 119موزعة على لإلنتاج النباتي 

 : آلاتيالشكل 

 

                                                           
 .479: بوخالفة علي، مرجع سابق، ص  1
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 1114لاقطاب الفالكحية في الجزائر سنة (: 0-5)شال رقم 

 

 : املصدر

- Tifouri m’hamed. Poles agricoles. Ministere de développement rural et de la peche. Algerie. Juin 2016. 

أكبر كمية إنتاج ملنتوج معين مقارنة بغيرها من مناطق ب تميزتمثل ألاقطاب الفالحية املناطق التي ت

أنواع تبعا لطبيعة املنتجات الزراعية  11الى  ألاقطاب الفالحية الوطن، وتصنف وزارة الفالحة في الجزائر 

قمح صلب، قمح لين، بقول جافة، خضر دون بطاطس، البطاطس، زراعة النخيل، الفواكه، ) النباتية  

حليب، اللحوم الحمراء، اللحوم ) لى ثالث أنواع تبعا لطبيعة املنتجات الحيوانية وإ( زراعة الزيتون 

من إجمالي القيمة الوطنية لالنتاج  % 01، هذه ألاقطاب الفالحية تساهم جميعها بنسبة (البيضاء

 .الزراعي

ن، متخصصة في شعبتي % 49منها متخصصة في شعبة واحدة، و  % 70توجد  بلدية  110مجموع من بين 

بلدية،  000وهي تتوزع على السهول واملناطق الساحلية ب . متخصصة في أكثر من شعبة فالحية % 11و 

 417، وفي املناطق الجبلية ب  % 04بلدية وذلك بنسبة  411، وفي الهضاب العليا ب % 14أي بنسبة 

 1.ي البلدياتمن اجمال % 44بلدية وهي تمثل نسبة  0.، أما الجنوب فيضم % 41بلدية تمثل نسبة 

إن الاهتمام بهذه ألاقطاب الفالحية وتصنيفها مهم جدا ملعرفة مدى تطور املنتجات الفالحية عبر  املناطق 

الجغرافية، وإمكانية نجاحها والتخصص فيها، مما يدفع بالدولة إلى زيادة الاهتمام والت جيع أكثر 

                                                           
1 Tifouri m’hamed. Poles agricoles. Ministere de développement rural et de la peche. Algerie. Juin 2016. 

http://www.minagri.dz/   .Site visité le : 12.07.2016. 

 

http://www.minagri.dz/
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تكنولوجية تتخصص في الصناعات الغذائية لضقطاب الناجحة ، كما أنها تعتبر  الدافع إلنشاء أقطاب 

 .بامتياز

ألهم املنتجات الغذائية الرئيسية  والفجوة الغذائية  تطور نسبة الاكتفاء الذاتي: الفرع الرااع

  1114-1111للفترة  في الجزائر 

الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم وخاصة من أهم املشاكل  ألامن الغذائيعدم تحقيق  ريعتب

دول النامية، وذلك بس ب عدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان من الغذاء، ألن توفير هذه ال

إلى الاحتياجات الغذائية بمقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلة يؤدي إلى الاستقرار، واتجاه ألافراد 

 .عملية التشييد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 مخططاتها التنموية مواجهة هذه التنمية منذ الاسقالل إلى غاية برامبقد حاولت الجزائر من خالل ل

، والتي عرفت تحسينات في إلانتاج الغذائي لعدد من 0111التنمية الفالحية التي انطلقت منذ سنة 

 : املنتجات الزراعية نوضح أهمها من خالل الجدول املوالي

بة الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية تطور كمية إلانتاج لالستهالك ونس(: 11-5)جدول رقم 

 1114-1111الغذائية الرئيسية في الجزائر يالل الفترة الزراعية للمجموعات 

 املجموعات الغذائية السنوات
 املتاح لالستهالك

 (ألف طن)

 الاكتفاء الذاتي

(%) 

 الفجوة الغذائية

(%) 
رة 

فت
 ال

ط
س

تو
م

11
11

-
11

15
 

 9.11. .01.1 41791.19 الحبوب

 1.1 1..99 1..0.11 البطاطس

 0..41 19.01 1..174 اللحوم الحمراء والبيضاء

 1.1 1..99 1..0.11 الخضروات 

11
10

 

 47... 00.10 01..41.1 الحبوب

 1.00 99.77 90..110 البطاطس

 .41.1 11.41 107.44 اللحوم الحمراء والبيضاء

 1.00 99.77 90..110 الخضروات 

11
11

 

 10.91 10..4 41.00.11 الحبوب

 1.01 99.70 111.11. البطاطس

 40.09 74..1 101.91 اللحوم الحمراء والبيضاء

 1.01 99.70 111.11. الخضروات 

11
18

 

 1.40. 09.11 40470.04 الحبوب

 1.01 1..99 17..704 البطاطس

 44.17 11.40 101.71 اللحوم الحمراء والبيضاء
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 1.01 1..99 17..704 الخضروات 

11
11

 

 1.11. .04.9 1.11..44 الحبوب

 0.11 97.41 0971.11 البطاطس

 9.1 91.11 1.19.. اللحوم الحمراء والبيضاء

 1.07 99.70 9191.14 الخضروات 

11
13

 

 1.10. 09.17 40140.14 الحبوب

 4.11 91.10 1110.40 البطاطس

 7.17 90.11 719.90 اللحوم الحمراء والبيضاء

 .1.0 99.71 1..44197 الخضروات 

11
14

 

 71.01 1..04 411.1.71 الحبوب

 .0.1 97.11 .1..179 البطاطس

 0..4 91.40 791.04 اللحوم الحمراء والبيضاء

 1.0 99.11 40000.41 الخضروات 

، 00، 04، 01، 09، 01) الزراعية العربية، املجلدات رقم  لإلحصائياتباالعتماد على الكتاب السنوي : املصدر

 .، املنظمة العربية للتنمية الزراعية (01

أن مجموعة الحبوب تتصدر قائمة املنتجات الغذائية في مستوى (04 - 1)يتبين من خالل الجدول 

للغذاء ونمطا  الفجوة الغذائية العالية وهي تمثل ثقال اقتصاديا وغذائيا باعتبارها مصدرا أساسيا

بباتي املنتجات ألاخرى فهو آخذ في  جدا مقارنة  منخفضاستهالكيا رئيسيا، ومعدل الاكتفاء الذاتي فيها 

حيث سجلت زيادة في معدل الاكتفاء   0140وسنة  0119التراجع باستثناء بعض السنوات مثل سنة 

ذه املستويات تدل على أن إنتاج ه، 0140سنة  09.17 و  0119سنة  %  09.11الذاتي للحبوب تمثلت في 

 .الحبوب في الجزائر عاجز عن تغطية الطلب الوطني،وهو ما دفع الجزائر إلى الاستيراد 

 وأن هناك تحسنا ملحوظا في الخضر ( 04 - 1)فيما يخص املنتجات ألاخرى نالحظ من خالل الجدول 

بالنسبة  0117سنة  99.77حيث عرفت معدالت اكتفاء ذاتي عالية وصلت إلى نسبة خاصة   البطاطس

للبطاطس، لكنها عرفت فيما بعد تراجعات طفيفة جدا بس ب املشاكل التي عان  منها الفالحون بس ب 

 .الفائض في لالنتاج وصعوبات التخزين والتسويق

يث ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي فيها تدريجيا من أما اللحوم فهن نسبة الاكتفاء الذاتي بها عالية جدا، ح

 0141لكنه تراجع قليال سنة   0140سنة  %90.11، ثم إلى 0119سنة  % 11.40إلى  0117سنة  % 11.41

وذلك بس ب انخفاض انتاج اللحوم في تلك السنة، كما تجدر الاشارة إلى أن هذه  % 91.40إلى نسبة 

ال تعكس وفرة إلانتاج الوطني بقدر ما  هي بس ب ارتفاع أسعار اللحوم  النسب العالية من الاكتفاء الذاتي

 .في الجزائر، مما يؤدي إلى نقص الطلب املحلي عليه
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 التجارة الخارجية وتنويع  مساهمة القطاع الزراعي في ترقية: رااعاملطلب ال

الخارجية الزراعية قبل معالجة وضعية امليزان التجاري، حري بنا الوقوف على تطور التجارة 

 .ونسبتها إلى إجمالي التجارة الخارجية ، وهو ما سنوضحه باالعتماد على الجدول أدناه

 1111 – 1111الجزائري يالل الفترة  الزراعي تطور امليزان التجاري (: 11-5)جدول رقم 

 مليون دوالر أمريكي: الوحدة

 السنوات
الصادرات 

 الزراعية

الواردات 

 الزراعية
 العجز

الصادرات 

 الالية

الواردات 

 الالية

نسبة 

الصادرات 

الزراعية إلى 

الصادرات 

 %الالية 

نسبة 

الواردات 

الزراعية إلى 

الواردات 

 %الالية 

1111 444.00 0771.04 0....91 00104 9470 1.11 01.09 

1111 414.11 0101.11 0170.00 49400 9911 1.79 01.10 

1111 40. 0114 0041. 41101 40119 1..7 01..1 

1113 401 01.4 010. 01.40 40101 1.11 0..04 

1114 411 1770 1.49 04740 41499 1.19 0..00 

1115 4.1 1109 1071 1.114 01017 1.0. 00.01 

1110 4.1 1.77 1140 11.40 0411. 1.01 04.11 

1110 414 1077 119. .14.0 07.04 1.01 49.41 

1111 010.11 9010.4. 1909..0 7.101.71 09190.01 1.09 00..1 

1118 011.14 7010.17 7110.1. 11419.01 09097.11 1.1. 41.11 

1111 041.11 .111.11 1710 17419.11 11041.11 1.11 41.1. 

1111 011.14 710..74 7.41.01 70190.11 17011.11 1.01 4..11 

1111 111.10 44011.19 41111.1 74110.11 1107..11 4.47 00.00 

1113 1.1.14 47147.11 4.919.17 .1947.11 1111..11 1.1. 04.91 

1114 770.11 49119.01 41.0..11 .0007.71 11.41.11 4.00 00.44 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

ص ) 04املجلد رقم  .(404: ص) 09املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية ، املجلد رقم  -

 . ، الخرطوم، السودان(.49-447: ص ص )  01املجلد رقم ، (401 – 400: ص

- Centre du commerce international ITC. Trade map. Statistiques du commerce pour le développement 

international des entreprises. http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx.  

   

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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خصصت الجزائر جزءا مهما من مواردها بالعملة الصعبة لواردات املنتجات الغذائية، وذلك   

الوطني مقارنة باالحتياجات الغذائية الداخلية، وقد كان الرتفاع راجع للنقص امللحوظ في الانتاج الفالحي 

عدد السكان تأثير على ارتفاع الطلب على الاستهالك ، مما دفع بالدولة لت جيع سياسة الاستيراد لتعديل 

 .الكفة بين الانتاج املتناقص والاستهالك املتزايد

ع رغم سياسات الدعم التي تنتهجها الدولة سواء حجم هذه الواردات في الجزائر  لم يتوقف عن الارتفاإن 

لت جيع الانتاج املحلي أو ت جيع الانتاج للتصدير، وهذا يدل على أن القطاع الفالحي ال يزال ضعيفا 

ويكفي في هذا تي تحرك برامب التنمية الفالحية؛ وهشا إلى حد يصعب عالج حالته بهذه امليكانيزمات ال

ردات الفالحية والغذائية ذات الاستهالك الواسع كالحبوب والشاي والسكر، الصدد أن نشير إلى حجم الوا

 .والبن واللحوم والبقول الجافة

مزمن، وألاسوء من  أن امليزان الزراعي الجزائري يعاني من عجز  (00-1)املتتبع ملعطيات الجدول  يالحظ

مليون  1.49إلى  0111دوالر أمريكي سنة  مليون  0....0ذلك أنه عجز متزايد، اذ ارتفع هذا العجز من 

خالل  % 70.01، وذلك بنسبة زيادة تقدر ب 0144مليون دوالر سنة  7.41.01، وصوال إلى 0111دوالر سنة 

من  % .41.0ويمثل هذا العجز حوالي . 0144 – 0111خالل الفترة  % 71.40، و بنسبة  0111-0111الفترة 

 (.0144سنة ) من إجمالي الواردات الجزائرية  % 41..4الوقت إجمالي الصادرات كما يمثل في ذات 

إن الجزائر تكاد تعتبر مستوردا صافيا للمنتجات الزراعية، حيث بلغ نصيب الواردات الزراعية من إجمالي 

نسبة مرتفعة، وما تجدر  وهي % 00.00ما يقارب  0144 - 0111الواردات في املتوسط خالل الفترة املمتدة 

راعية التي تستوردها الجزائر، فخالل متوسط إلاشارة إليه أن الواردات الغذائية تمثل معظم السلع الز 

من قيمة الواردات الزراعية ،أي   % 1..70بلغت نسبة الواردات الغذائية حوالي مثال  0144 -0117الفترة 

وفيما يلي نستعرض تطور 1.نسبة والقيمة ة من حيث المليون دوالر، وهي مرتفع 1.00.01بمبلغ يقدر ب 

 :0141-0141خالل الفترة  في الجزائر  للسلع الغذائيةمحتوى أهم الواردات والصادرات 

  :تطور الواردات: الفرع لاول 

أن الجزائر وضعت مخططاتها التنموية الزراعية لتحقيق ألامن الغذائي وتقليص فاتورة الغذاء  رغم 

كما يوضح  بالدرجة ألاولى إال أن كمية وقيمة استيرادها ألهم السلع الغذائية تشهد تزايدا سنة بعد أخرى 

 : ذلك الجدول املوالي

 

 

                                                           
 .447: ، ص0141، الخرطوم ، 01املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، املجلد رقم   1
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 1114-1111ة الرئيسية للفترة تطور الواردات من املنتجات الغذائي(: 13-5)جدول رقم 

 مليون دوالر أمريكي: الوحدة

متوسط الفترة  السنوات        البيان

1115-1118 
1111 1111 1111 1113 1114 

 0.79.14 0041.11 0091.10 1110.41 7...491 1..0040 الحبوب ومشتقاتها

 941.17 7..911 4141.90 44.0.11 7..71. 104.07 السكر

 .0111.4 40.4.14 ...40.1 4111.44 .990.9 904.91 ومشتقاتهالحليب 

 071.40 117.91 019.11 091.11 099.14 9..410 البقول الجافة

 071.01 071.71 090.11 01..01 9..011 401.00 البن والشاي

 017.07 010.71 11..01 4..4.1 4.1.77 471.00 اللحو 

إجمالي الواردات 

 الزراعية
.017.19 .111.11 710..74 44011.19 47147.11 49119.01 

 باالعتماد على: املصدر

- Ministere de finance.  Direction générales des douanes. Statistiques du commerce exterieur de 

l’algerie. Cnis. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 0140، الخرطوم ، 00 املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية ، املجلد رقم -

ارتفاعا مقارنة بباتي املنتجات الغذائية ألاخرى، وذلك الكميات املستوردة من الحبوب  تعرف

بس ب عجز إلانتاج الوطني عن تلبية الطلب املحلي منها ، هذا الاتجاه نحو الواردات  لتحقيق ألامن 

وهو ما يظهر من خالل الجدول من خالل قيمتها املرتفعة الغذائي شكل ثقال كبيرا على الفاتورة الغذائية 

نسبا النسبة لقيمة اجمالي الواردات الزراعية بل قيمة واردات الحبوب ومشتقاتها حيث تمث،  (1-00)

، وهي نسبة تتغير وفقا ألسعار الصرف وكذا أسعار املنتوج 0144سنة  % 14.77عالية وصلت ملستوى 

، أن واردات الحبوب ومشتقاتها ارتفعت إلى (00-1)كما يتضح من الجدول . املستورد في ألاسواق العاملية

، لكنها انخفضت في السنة 0141مقارنة بسنة  % 410وذلك بنسبة قدرها  0144مليار دوالر سنة  11حوالي 

نظرا الرتبا  تحسن  0141وسنة  0140التي تليها بس ب تحسن إلانتاج املحلي، ثم عاودت الارتفاع سنة 

 .ية بالدرجة ألاولىإلانتاج املحلي بالعوامل املناخ

 4.1حيث تجاوت مبلغ  0144نسبة لفاتورة استيراد الحليب فقد شهدت هي ألاخرى ارتفاعا سنة أما بال

، وهو مبلغ ال يعكس املجهودات التي تبذلها 0141مليار دوالر سنة  01.11لتصل إلى  0144سنة مليار دوالر 

بر أغلب الكميات املستوردة هي من الحليب الجاف الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب، وتعت

وهو ما يستدعي النظر في دعم مزارع تجميع الحليب بمصانع غذائية للحليب ومشتقاته لتفادي الخسائر 

الحاصلة في إلانتاج خاصة مع النتائب الايجابية التي حققها إلانتاج بعد تطبيق املخطط الوطني للتنمية 

 .الفالحية
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لم تعرف تراجعا  ها ، أن فاتورة استيراد(00-1)يتضح من خالل الجدول بقول الجافة فهنه أما بالنسبة لل

مليون دوالر  099.14إلى  0119-0111مليون دوالر  للفترة 9..410كبيرا في قيمتها حيث ارتفعت من متوسط 

وذلك  0140مليون دوالر سنة  117.91إلى ارتفعت ، ثم % 411.07، وذلك بنسبة تقدر ب 0141سنة 

ويعود ذلك ألهمية البقول الجافة في الاستهالك املحلي وعدم قدرة الزراعة  ، % 10بنسبة تقدر بحوالي 

الجزائرية على تغطية الطلب املحلي، فالجزائر تعتبر من بين أضعف املستويات في إنتاجية البقول الجافة 

  1.مقارنة بغيرها من الدول العربية

جزءا مهما من فاتورة الاستيراد الغذائية، فرغم كميات اللحوم املنتجة  كما تشكل اللحوم كغذاء أسا  ي

لتدارك النقص املسجل في السوق، وكذلك للحد من ارتفاع أسعار سنويا إال أن الجزائر تلجأ لالستيراد 

أن قيمة الواردات من ( 00-1)اللحوم، وهي تستورد اللحوم الطازجة واملجمدة، ويتضح من خالل الجدول 

مليون دوالر سنة  017.07إلى  0144مليون دوالر سنة  4..4.1اللحوم في تزايد مستمر حيث ارتفعت من 

 .  % 10.10وذلك بنسبة تقدر ب  0141

، فهي منتجات ذات استهالك واسع وترتبط أسعارها (البن والشاي والسكر) أما بالنسبة للمنتجات ألاخرى 

األسعار العاملية، وانخفاض أو ارتفاع قيمتها ال ينم عن تراجع لكمية الواردات بل هو بس ب ارتباطا وثيقا ب

 .تذبذب ألاسعار 

لقد ركزت الدولة على مشروع إعادة الاعتبار لزراعة الشمندر السكري في مناطق زراعته التقليدية وكذلك 

باقتناء  FNRDAن طريق في محيطات استصال  ألاراض ي بالجنوب حيث تم ت جيع هذه الزراعة ع

مدخالت عملية إلانتاج والعتاد الخاص، وكذا ترقية الشراكة مع املتعاملين املحليين  وألاجانب في تنفيذ 

 من الاحتياجات الوطنية، % 41هذه البرامب، ووضع كهدف أول تغطية 

ر لهذا عزز واردات الجزائ" سفيتال"لكن املالحظ أن تجسيد وحدات صناعية مثل مشروع مؤسسة  

املنتوج ، بدل الاستثمار في إلانتاج للمادة ألاولية واستخراجها من الزراعة الجزائرية، خاصة وأن زراعة 

 . الشمندر السكري كانت ناجحة في سنوات الثمانينات

 تطور الصادرات: لفرع الثانيا

على أهمية  تمثل مساهمة الزراعة في ترقية الصادرات مؤشرا آخرا من املؤشرات املهمة للداللة

القطاع الزراعي، في تنمية الاقتصاد الوطني، وتمثل الصادرات بصفة عامة مصدرا  القطاع الزراعي

أساسيا من مصادر جلب العملة الصعبة لتغطية مبالغ الاستيراد، وتمويل مشاريع التنمية املحلية، كما 

                                                           
، مداخلة مقدمة بين الانجازات والعقبات 1113-1110الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة املالية للفترة القطاع هاشمي الطيب،   1 

ضمن فعاليات امللتق  الدول التاسع حول استدامة ألامن الغذائي في الوطن العربي في ضوء املتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية، 

 .0141نوفمبر  01-00لتسيير، جامعة الشلف، يومي كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا
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على استيعابها، نتيجة الاكتفاء يعتبر التصدير منفذا أساسيا للسلع الوطنية إذا عجزت السوق الوطنية 

التمور، ) الذاتي ونقص القدرة الشرائية للمواطنين، وتتمثل صادرات الجزائر من إلانتاج الزراعي في 

، لكنها ال تمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي الصادرات ، حيث يتضح من (الحمضيات، الجلود، الزيوت

خالل  % 4.00و  % 1.01إجمالي الصادرات تراوحت بين  ، أن نسبة الصادرات الزراعية إلى(04-1)الجدول 

وهي نسبة ضئيلة جدا مقابل ما تطمح إليه برامب التنمية الفالحية املطبقة من  0141-0111الفترة 

حيث ركزت استراتيجية التنمية الفالحية في برامجها  .ت جيع وترقية للصادرات و تقليص حجم الواردات

من ( املبكرات وما بعد املبكرات)وتصدير املنتجات املمكن توفرها خارج الفصل على الاهتمام بترقية إنتاج 

، ..(التوابل، الزهور، النباتات العطرية) خمور وتمور، وكذا بعض املنتجات ألاخرى املنتجة حسب الطلب 

م زيت الزيتون، عصير الفواكه، خضر، لحو ) ومواد الزراعات الغذائية التي يمكن أن تكون محل تصدير 

 1(حمراء وبيضاء، ومنتجات الصيد البحري 

، بذور "دقلة نور " في التمور تتمثل أهم املنتجات الفالحية والغذائية الجزائرية املصدرة إلى الخارج  لكن 

، املعجنات، ومنتجات الصيد البحري باإلضافة  إلى حصص من زيت الزيتون وزيوت نباتية الخروب،

املشمش بالدرجة ألاولى بعد انخفاض حصة الحمضيات املوجهة  البطاطا والطماطم والبصل، وفاكهة

 .للتصدير 

، بعدما كانت قيمة 0141مليون دوالر سنة  09تتصدر قائمة هذه املنتجات التمور وذلك بقيمة 

 01.10طن إلى  7111التي ارتفعت خاللها كمية الصادرات من ، 0114مليون دوالر سنة  41.1صادراتها 

، وتستوردها فرنسا بحصص كبيرة، حيث قدرت حصتها من التمور % 4.0ر بحوالي طن وذلك بنسبة تقد

من إجمالي القيمة املصدرة، تليها الامارات العربية املتحدة ثم روسيا  %71ب  0141الجزائرية سنة 

كما يعرف منتوج زيت الزيتون الجزائري أيضا  . على التوالي  %0.1، %0.7، % 1.1واملغرب بنسب تقدر ب 

مليون  4.0إلى  0114دوالر سنة  11111با في ألاسواق العاملية حيث عرفت قيمة صادراته ارتفاعا من طل

، 0141دوالر سنة  17111لكنها سرعان ما انخفضت لتصل إلى  % 0471وذلك بنسبة  .011دوالر سنة 

  2.وتعتبر فرنسا وكندا  من أهم مستوري هذا املنتوج من الجزائر

توجها نحو التصدير لكنه كان توجها متذبذبا فقيمة صادراتها انتقلت كما عرف منتوج البطاطا 

مليون سنة  1.1، ثم ارتفعت من جديد لتصل 0119إلى أن انعدمت سنة  0114مليون دوالر سنة  1.4من 

ستمرار في عملية أما بالنسبة لباتي املنتجات ألاخر ى فهي لم تعرف ا. ، ويتم تصديرها لفرنسا وتونس 0140

دوالر ثم  01111بقيمة لم تتجاوز  .011و  0111تم تصديرها خالل سنتي التصدير مثل الطماطم التي 

                                                           
، املنظمة املمارسات الزراعية الجيدة في الجزائر، لقاء الخبراء كحول املمارسات الزراعية الجيدة في الدول العربيةمحمد خياطي،   1

 .019: ص.0117السودان، ديسمبر . العربية للتنمية الزراعية

: تاريخ الزيارة. http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx: تم اعتماد الاحصائيات املتوفرة على موقع 2 

10.1..014.. 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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أما منتوج البصل فقد . وكانت وجهة تصديرها لكل من فرنسا واسبانيا. 0140انخفضت لتنعدم تماما سنة 

 0144مليون دوالر سنة  1.0ل مبلغ حيث سج 0144إلى غاية  0114كانت قيمة صادراته متزايدة منذ سنة 

. ، وتعتبر ايطاليا وتونس من أكثر الدول استيرادا له من الجزائر0114دوالر سنة  41111بعدما كان 

وذلك   0111وبالنسبة لفاكهة املشمش فهي لم تلق رواجا على مستوى التصدير إال لسنة واحدة وهي  

 . دوالر  411111بقيمة 

ألاسواق العاملية ضمن أجود املنتوجات الطبيعية  في  تصنف لجزائرية إن الصادرات الزراعية ا

في العالم، التي لم تدخل عليها التعديالت الجينية، وعليه فقد تم وضع رواق أخضر للمصدرين الجزائريين 

مع تحديد حصص معفية من الجمركة للعديد املنتجات الزراعية على غرار التمور، البطاطا، اللحوم 

نواعها، لكن وبعد سنوات من النشا  ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي لم يتمكن بمختلف أ

القطاع الفالحي من بلوغ مستوى كل الحصص املتفق عليها ألسباب عديدة أرجعها املنتجون الفالحيين إلى 

 .سة الخارجيةعراقيل بيروقراطية في إلادارة الجزائرية، إضافة إلى الخبرة الغائبة والتخوف من املناف

ن صادرات الجزائر من املنتجات الفالحية لم تصل يوما إلى ألاهداف املرجوة في إطار تنمية إ

طبيعية التي تتوفر عليها الجزائر، لذا وجب النظر الصادرات خارج قطاع املحروقات بالنظر لإلمكانيات ال

موجود، ليبق املشكل يخص العرض  مليا في العراقيل التي تحول دون ذلك خاصة وأن الطلب عليها عامليا

وأكثر من  % 97العبرة هنا ال تكمن في فائض تجاري في دولة تشكل املحروقات فيها نسبة ط، و فق

الصادرات، بل هي البحث عن سبل لجعل الاقتصاد أكثر متانة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات، وهذا 

ي مجال السياسات، فهنتاج الريع ال بد أن يتطلب إدارة جيدة للعملية الاقتصادية وحوكمة حقيقية ف

يخدم إنتاج الثروة حتى تتمكن القطاعات الاقتصادية ألاخرى من النمو وسط محيط دولي تنافس ي، 

وغياب هذه إلادارة هو س ب تأخر هذه املشاريع التي منها املشاريع الزراعية وتعطل بعضها، وهو أيضا 

 .س ب البطالة وسوء تخصيص املوارد
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 ثالثاملبحث ال

 امللف الزراعي للجزائر في املنظمة العاملية للتجارة مسار

منظمة التجارة العاملية الكيان الوحيد الذي يضع القواعد امللزمة قانونيا ملمارسة التجارة  تعتبر 

العاملية ضمن ألاطر والاتفاقيات املوحدة التي يتم التوصل إليها بين البلدان ألاعضاء في املنظمة، وتتعهد 

ية فعالة لتسوية املنازعات ولدى املنظمة آل. بهتباعها عند صياغة وتنفيذ سياستها وقوانينها التجارية

التجارية بين الدول ألاعضاء بهدف تطبيق وإنفاذ قواعد املنظمة واتفاقياتها بصورة دقيقة، مما يعطي 

 . البلدان ألاعضاء ذات النفوذ والقوة الاقتصادية والسياسية

بعيدا عن  لذلك فهن بقاء الدول غير املنظمة خارج هذا الكيان، سوف يؤدي إلى انعزالها وانكفائها

مجريات وتطورات التجارة الدولية وبالتالي عدم قدرة اقتصادها على الاندماج في الاقتصاد العالمي، ألامر 

الذي يؤدي إلى إضعاف قدرتها على املساهمة في اتخاذ القرارات الدولية واملشاركة في املفاوضات التجارية 

إثارة القضايا التي تهمها والدفاع عن مصالحها  الشاملة وصياغة الاتفاقيات الجديدة وفقدان الفرصة في

 .الاقتصادية والتجارية الحيوية أثناء املراجعات الخاصة بالسياسات التجارية للبلدان ألاخرى 

إن أي دولة بانضمامها إلى منظمة التجارة العاملية تضمن أن تتا  لها فرص العمل جنبا إلى جنب 

اف املشتركة ، وكذلك استخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مع غيرها من البلدان ألاخرى ذات ألاهد

مسار العوملة لصالحها قدر إلامكان، أما إذا بقيت هذه الدول خارج إطار املنظمة فهنها عالقتها التجارية 

بالدول ألاعضاء ستكون محكومة بقواعد واتفاقيات املنظمة تلقائيا، دون أن يكون لها حق الاستفادة من 

تيازات والحقوق التي توفرها هذه املنظمة ألعضائها، كما أنها ستتأثر بتيارات العوملة في كل ألاحوال، الام

 .ولن يكون ذلك لصالحها

ويعتبر س ي الجزائر لنيل عضوية هذه املنظمة هدفا استراتيجيا يرمي لجعل عالقاتها التجارية 

واحدة يفترض أنها توائم بين الحقوق متنوعة وواسعة النطاق، تتوافق مع قواعد ملنظومة دولية 

 . والالتزامات القانونية املتبادلة واملرتكزة على ألاسس واملبادئ العامة التفاقيات منظمة التجارة العاملية

الانضما  للمنظمة التي تسعى الجزائر  لتحقيقها من العامة  لاهداف: املطلب لاول 

 العاملية للتجارة

لم تبد الجزائر رغبتها في الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة، إال بعد أن تأكدت أنه ال جدوى 

من تفاديها والبقاء على هامشها، خاصة بعد أن شرعت في إلاصالحات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد 
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. ام إلى هذه املنظمةالسوق، الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية، وهو شر  أسا  ي من شرو  الانضم

 :وهي بذلك تس ى لتحقيق مجموعة من ألاهداف أهمها

 إنعاش الاقتصاد الوطني : الفرع لاول 

قد يترتب عن انضمام الجزائر  إلى املنظمة العاملية للتجارة ارتفاع حجم وقيمة املبادالت    

التجارية، خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقص ى وحد أدن ، والامتناع عن استعمال القيود 

افسة التي يمكن أن الكمية، مما قد ينتب عنه زيادة في الواردات من الدول ألاعضاء، وبالتالي ارتفاع املن

تستغلها الجزائر كأداة ضغط إلنعاش الاقتصاد الوطنين، إذ يصبح املنتجون املحليون مجبرين على 

 .تحسين منتجاتهم من حيث الجودة والتسيير من اجل البقاء في السوق 

تالي الاستفادة ومن جهة ثانية، زيادة املبادالت التجارية قد تسمح باحتكاك املنتجات املحلية باألجن ية، وبال

من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات املتطورة املستعملة في عملية إلانتاج، وهو ما يساهم في إنعاش وبعث 

 1.الاقتصاد الوطني

 تحفيز وتشجيع الاستثمارات: الفرع الثاني

دعم برامب إلاصال  الاقتصادي الطمو  الذي يتواءم تية في منظمة التجارة العاملية سالعضو   إن    

ومن جهة أخرى . مع متطلبات وشرو  حرية التجارة، كما أنها ضمان يؤكد أنه ال عدول عن هذا التوجه

فهن إضفاء املزيد من الانفتا  على ألاسواق املحلية أمام السلع والخدمات ألاجن ية من شأنه أن يساعد في 

 .صة ويعزز منا، املنافسةالتعجيل بعمليات الخصخ

إن هذا الانفتا  سيكون حافزا للمنتجين وأرباب الشركات ليصبحوا أكثر  كفاءة ومقدرة على مواجهة ما 

تفرضه الواردات من تحديات تنافسية ويدفعهم الغتنام الفرص املتاحة الستثمار املزايا النس ية الطبيعية 

كما أن املستهلكين املحليين . ت الوطنية وتنمية الصادرات في زيادة القيمة الاقتصادية املضافة للمنتجا

سيتمتعون بفوائد ألاسعار التنافسية، السلع ذات النوعية الجيدة، وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة 

 .من املنتجات

 للدول الناميةمسايرة التجارة الدولية والاستفادة من املزايا التي تمنح : الفرع الثالث

تقي الدول من إلاجراءات ألاحادية والسياسات  أن  لعضوية في منظمة التجارة العامليةل يمكن  

التجارية التمييزية من جانب البلدان ألاخرى، كما أنها تتيح لها نفس املعاملة وتمكنها من الحصول على 

يحد من املخاطر التي في النفاذ إلى أسواق الدول ألاعضاء،ألامر الذي  متيازات املتاحة لغيرها من الدول الا 

 .تواجه املنتجين واملصدرين في سعيهم لالستفادة من معطيات هذه العضوية

                                                           
، الجزائر، النتائج املرتقبة ومعالجتها، دار املحمدية –اب الانضما  أسب: الجزائر واملنظمة العاملية للتجارةناصر دادي عدون،   1

 .401: ، ص0110
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وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري يتميز بالتبعية بس ب اعتماده على قطاع املحروقات الذي يغطي أكثر من 

غطية احتياجاته من من الصادرات الجزائرية ، كما يتميز الجهاز إلانتاجي الجزائري بضعفه في ت % 91

السلع الوسيطية واملعدات إلانتاجية، وعدم قدرته على املنافسة ومسايرة التطورات الحديثة، الفتقاره في 

فاالحتكاك مع املنتجات ألاجن ية والضغط التنافس ي . في التصنيع قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة 

لقدرة على املنافسة، وبقاء الجزائر  خارج املنظمة ال يمكن املنتوج الوطني من بلوغ املستوى املطلوب من ا

 .يسمح لها باالستفادة من هذه الفرص

كما أن الجزائر  لن تكون عرضة للتدابير الجزائية ألاحادية الجانب، ذلك ألن البلدان ألاعضاء في منظمة 

وبذلك . املن ثقة عن املنظمة التجارة العاملية ملزمة بهيجاد حلول ملنازعاتها من خالل آلية تسوية املنازعات

 .ستحتكم الجزائر  إلى قواعد وإجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع البلدان ألاخرى في إطار هذه آلالية

إن وجود الجزائر في هذه املنظمة سوف يجعلها في موقف يمكنها من املشاركة الفعالة مع  

القرار والدفاع عن مصالحها ألاساسية كطرف له مجموعة الدول العربية والدول النامية في عملية صنع 

في   -ومنها مبدأ التفاوض املستمر -وزنه في ميدان التجارة الدولية، باستخدام اتفاقات وأحكام املنظمة  

 . في مصالحها، وتوجيه مسار املفاوضات لحث الدول ألاعضاء على الالتزام بها   طر  املبادرات التي تصب 

قبل الديول  التي قامت بها الجزائر الزراعية صالكحات كحول إلا  مح عامةمال  : املطلب الثاني

 إلى منظمة التجارة العاملية   نضما الا في مفاوضات 

عرف القطاع الزراعي إصالحات جذرية في إطار التحضير لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية 

تماشيا والتحوالت الاقتصادية التي قامت بها الدولة في القطاعات والفروع الاقتصادية ألاخرى، بهدف 

الزراعي وتصحيح تشوهات السياسة السعرية املقننة للمنتجات الزراعية خالل مراحل  إلانتاجتطوير 

ملواجهة املنافسة الداخلية والخارجية، وتمثلت هذه  إلانتاجوالتوزيع، مما يسمح بترشيد نفقات  إلانتاج

 1: إلاصالحات في آلاتي

إعادة توزيع توزيع أراض ي الفالحة الاشتراكية في شكل مستثمرات فالحية جماعية وفردية، من خالل  .4

 .ين، الذي ي ث الحقوق العينية للمنتجين الفالح4917ديسمبر  11املؤر، في  49-17تطبيق القانون رقم 

إعادة النظر في تسيير القطاع الفالحي من خالل تطهير  النزاعات الفالحية وتسويتها بهصدار القانون  .0

املتضمن التوجيه العقاري، الذي يهدف إلى تحديد حقيقة ألاراض ي  4991نوفمبر  41املؤر، في  91-01

ية لضمالك العقارية وأساليب والعقارات في الجزائر من الناحية التقنية، باإلضافة إلى الطبيعة القانون

تدخل الدولة ومجموعاتها املحلية واملؤسسات العمومية، لتنظيم هذا الجانب في الدولة الجزائرية، مع 

 .ت جيع استغالل ألاراض ي الفالحية التابعة للخواص

                                                           
 .010-014: غردي محمد ، مرجع سابق،  ص ص  1
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 تاجإلانالفالحي بتوجه الدولة نحو التحرير الكلي ألسعار مدخالت  إلانتاجإلغاء دعم أسعار مدخالت  .0

 .4991الفالحي بداية من سنة 

في  باإلنتاجعن املنتجات الغذائية وتحرير أسعارها، وربط دخول املنتجين الدعم إلغاء كل أشكال  .1

 .، لتتماش ى مع ألاسعار العاملية، ما عدا أسعار القمح بنوعيه والحليب4997نهاية سنة 

 04املؤرخة في  10-94ار التعليمة رفع القيود عن التجارة الخارجية للمنتجات الفالحية بعد إصد .1

 .الحبوب والحليب اللذان بقيا تحت احتكار الدولة: ، ما عدا املواد ألاساسية 4994أفريل 

إنشاء مجموعة من الصناديق الوطنية لدعم وتنمية القطاع الفالحي، منها الصندوق الوطني للتنمية  ..

على تقديم إلاعانات ، التي تعمل 4991مارس  11املؤر، في  70-91رقم بموجب مرسوم تنفيذي الفالحية 

دعم الدولة لترقية الفالحة وتنميتها السيما إعانات دعم والتحويالت املخصصة لتنفيذ عمليات 

وتوسيع ألاراض ي  استصال الاستثمارات املنتجة التي يبادر بها املنتجون واملربون والحرفيون في إطار برامب 

ت املسقية وتحسين املنتجات إلاستراتيجية، وكذا صندوق الضمان الفالحي الذي أنش ئ بموجب املساحا

الذي يعمل على ضمان القروض القصيرة  4991أفريل  14املؤر، في  91-91مرسوم تنفيذي رقم 

 .واملتوسطة ألاجل التي تمنحها هيئات القروض ملنخرطيها

 ائر إلى منظمة التجارة العامليةالجز  مراكحل مفاوضات انضما : املطلب الثالث 

 :كالتيتواريخها  حسبر إلى املنظمة العاملية للتجارة مفاوضات انضمام الجزائ يمكن سرد مراحل

والذي رفض  ، 49171جوان  47شكلت الجزائر فرقة عمل وتقدمت بطلب الانضمام إلى الجات في  .1

من الدستور الجزائري، والذي يقض ي بتطبيق القانون الداخلي على الاتفاقية  401بس ب محتوى املادة 

 .4991ت هذه املادة سنة العامة املخالفة للقانون الداخلي، وقد حذف

حول إمكانية انضمام الجزائر إلى الجات، وتم فيه   قامت الجزائر بتنظيم ملتق 4990ي في فيفر  .1

تدارس إلامكانيات املتاحة للجزائر لكي يتم قبولها، وبالرغم من تفاؤل البعض، إال أن النتيجة كانت 

مخالفة للتوقعات لكون الاقتصاد الجزائري يرتكز أساسا على املحروقات، وبالتالي فهن الجزائر سوف 

 2.انضمامها للجاتتخسر أكثر مما سوف تربحه ب

على كر  ي املالحظ، وهذا في أثناء انعقاد مؤتمر مراكش، وقد قام  4991تحصلت الجزائر في أفريل    .3

نوفمبر بهنشاء لجنة دولية ضمت كل الهيئات املشرفة على ملف  7وزير التجارة بعد هذا، وتحديدا في 

ة حول التجارة الخارجية وألاشوا  انضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة، من أجل صياغة وثيق

                                                           
1 Omc. Accession : état d’avancement des travaux – algerie. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm. consulté le: 15.06.2015. 

: تاريخ الزيارة. pdfmcar.gov.dz/arab/fichiers/procsocommercewww.min.مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية،  2 

41.11.0141. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/procsomcar.pdf
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املقطوعة في مجال التحرير، وشكل هذا املنعرج الحاسم بتماش ي املفاوضات، مع ما تمليه املنظمة العاملية 

 .للتجارة من أحكام

 .وذلك في أعقاب إعالن مراكش 4991تحصلت الجزائر على صفة املراقب في سنة   .4

 ..499ي سنة تم تقديم وبصفة رسمية مذكرة الانضمام ف   .5

يترأسها وزير التجارة، عملت على وضع مخطط عمل استعدادا  4997تم تنصيب لجنة دائمة في سنة     .0

 .للمفاوضات وكذلك كان تسهر على متابعة املفاوضات

، وتم اختتام املرحلة 4991انعقد أول اجتماع مع مجموعة العمل املكلفة بامللف الجزائري في سنة   .0

 .سؤال 111في نفس السنة، حيث قامت الجزائر بالرد على  ألاولى من املفاوضات

، إال أن فشل 4999كان من املقرر أن تستأنف الجزائر املرحلة الثانية من املفاوضات في نهاية سنة   .1

 .الدورة الثالثة للمنظمة العاملية للتجارة التي جرت في سياتل حال دون ذلك

من دورات تكوينية، حول السياسة  0114ومطلع سنة  0111خبراء جزائريون في نهاية سنة  استفاد .8

 .التجارية لدى املنظمة العاملية للتجارة

أفريل بين وزير التجارة مراد مدلس ي آنذاك ورئيس املنظمة مايك مور،  9إن فشل اللقاء الذي دار في   .11

ملنظومة الجبائية والجمركية، وهذا ما نص عليه فعال جعل الجزائر تعمل على إدخال تعديالت هامة على ا

 . 0114قانون املالية التكميلي لسنة 

أعادت الجزائر صياغة ملف طلب العضوية لكي يتالءم مع الشرو  املوضوعية  0114في جويلية   .11

 .للمنظمة

تفاوض لعدد كبير مبدأ ال 0114في نوفمبر " دورة النمو والتنمية " أقر اتفاق الدوحة والذي سمي أيضا    .11

من الدول، والهدف منه هو فتح البلدان املصنعة أسواق ألاموال والخدمات فيها للبلدان النامية، وهذا 

 .وضع حدا لكل التضاربات بشأن انضمام الجزائر لهذه املؤسسة

إلى إعادة صياغة مذكرة الانضمام، وضمنوها  0114ديسمبر  40عمد الخبراء لدى وزارة التجارة في  .13

لومات توضيحية حول النظام التجاري الجزائري والتغييرات املرتقبة على املنظومة الجبائية والجمركية مع

 .من أجل مالءمتها مع القواعد الدولية

 .0114ديسمبر  49تم إبرام الاتفاق املبدئي مع إلاتحاد ألاوروبي الخاص بالشراكة في بروكسل في   .14

 .0110جانفي  41الخدمات قصد الانضمام في قامت الجزائر بهيداع نقا  عرض   .15

تم التوقيع على املرحلة النهائية من املفاوضات الخاصة بدخول الجزائر املنظمة العاملية للتجارة   .10

 .0110فيفري  7بتاريخ 

 .عقد لقاء بجنيف من أجل دراسة ميزانية ألاعمال 0110من نوفمبر  41و  40بين   .10
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ت الثنائية في منتصف نوفمبر والتي مست قطاع الخدمات، حيث عقدت الدورة الثانية من املفاوضا .11

قطاعات 7بدال من ( القطاعان املضافان هما الثقافة  والتربية، الصحة)قطاعات  9قامت الجزائر باقترا  

 .قطاعا إضافة إلى طر  املشكل الزراعي ومعدل الدعم على التعريفات الجمركية 44وهذا من بين 

وزير التجارة آنذاك عن استعداده للمفاوضات الثنائية ابتداء من شهر جانفي أكد  0110في جانفي   .18

0110.1 

تقييم وتقويم املفاوضات الثنائية، كذا  0110تضمنت الدورة الخامسة املنعقدة في جنيف في مارس  .11

رية متابعة الفحص القانوني التجاري الخارجي للجزائر حسب ما تضمنته املذكرة ألاولى واملعاهدة التحضي

 .0114في جويلية 

تم تنظيم زيارة رسمية للجزائر من طرف مسؤولين هامين في املنظمة  0110مارس  9إلى  7من   .11

العاملية للتجارة، وتم باملناسبة لقاء مع وزير التجارة الجزائري واملتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وقد 

 .تمت خالله إلاجابة عن الكثير من ألاسئلة

، وتمحور PNUDتم لقاء بين وزير التجارة مع مدير البرنامب العالمي  0110أفريل  09إلى  07من  .11

 .اللقاء حول سبل انضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة

كما كان لقاء آخر مع وزير الاقتصاد ألاردني ألاسبق باعتبار ألاردن دولة عضوا في املنظمة العاملية  .13

 .البلد قبل وبعد الانضمام للتجارة، ودار الحديث حول وضعية

هام برئاسة وزير التجارة إلى جنيف بمناسبة عقد الدورة الخامسة  2توجه وفد 0110ماي  01في  .14

للمفاوضات، التق  فيها مع فريق العمل املكلف باالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة، وقد تمحورت هذه 

ومتابعة تطورات التغييرات الهامة في املجال التشري ي الدورة حول تتبع نظام التجارة الخارجية للجزائر، 

 .واملدى الذي وصلت إليه املفاوضات الثنائية

أن انضمام الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة يمكن أن يكون إيجابيا، لكنه  الجزائري أكد وزير التجارة  .15

 .نا أكبر من صادراتنافي نفس الوقت صر  بأنه ليس للجزائر خيار في ذلك، بالرغم من كون واردات

صر  املنسق الرئيس ي للمفاوضين الجزائريين بأن املفاوضات الخاصة بانضمام  0111جانفي  01في  .10

سؤال كتابي  4011الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة تسير في أحسن الظروف، وقد أجابت الجزائر على 

وتركزت جل  التقدم امللحوظ املسجل في املفاوضات، منخفض يشير إلى  عدد وهو ، للبلدان ألاعضاء

                                                           
، أطروحة (الجزائر، مصر) مولحسان آيات هللا، املنظمة العاملية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية، دراسة حالة   1

دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج 

 .070: ، ص0144-0141لخضر باتنة، 
إطارا  1.وزارة وقطاع، وهي تشمل حوالي  00وتجمع هذه الهيئة ممثلي " الوحدة املركزية للتنسيق"تمثله هيئة تسمى : الوفد الجزائري   2

أفواج منظمة على أساس الاتفاقيات ( 11)عضوا ويتفرعون إلى خمسة  0.ساميا جزائريا يمثلون القطاعات املذكورة آنفا، وحوالي 

 SPS, OTC)السلع، الخدمات، )رة، أي أن كل فوج متكفل بموضوع معين من مواضيع الاتفاقية املوجودة في املنظمة العاملية للتجا

 .ويرأس الفوج وزير التجارة( questions horizontale)وهناك فوج خامس خاص بدراسة ألاسئلة ألافقية 
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تنظيم ألاسواق والخدمات وإلاجراءات في مجال الرخص والرسوم الجمركية ) ألاسئلة حول تجارة السلع 

 (.وما هو متبع في مجال تجارة الدولة واملساعدات املقدمة لدى التصدير

مستعدة لتقديم مساعدة تقنية للجزائر من قامت الواليات املتحدة بهعالنها أنها  0111فيفري  1في  .10

أجل الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة حسب ما أكده سفير الواليات املتحدة ألامريكية، كما أعلن ذات 

 .املصدر عن استعداد بالده لتقديم مساعدة في مجال املسائل املتعددة ألاطراف وأدوات الدفاع التجارية

والقاض ي بمنح الجزائر معاملة تفضيلية في  0111مارس  4ألامريكي في  القرار املوقع من طرف الرئيس .11

املعامالت التجارية يسمح للجزائر بالحصول على تفضيالت هامة لبعض املنتوجات الصناعية والزراعية 

 .والصناعة التقليدية

انضمام أعلنت إيطاليا وعلى لسان سفيرها بالجزائر، أن إيطاليا مستعدة لدعم  0111ماي  40في  .18

 .الجزائر للمنظمة العاملية للتجارة وتقديمها كل املساعدة الستكمال هذا املسار

تم بحث تطور املفاوضات الثنائية املتعلقة بدخول الجزائر إلى ألاسواق العاملية،  0111جوان  01في  .31

ريق العمل ومدى التقدم الذي أحرز في أجندة التحوالت في املنظومة التشريعية ودراسة مشروع تقرير ف

الجزائرية، حيث أعلن وزير التجارة أن الجزائر أحرزت تقدما جيدا في املفاوضات و أصدرت معظم 

التعديالت على النصوص القانونية املتطابقة مع قواعد منظمة التجارة العاملية عن طريق التشريع بأوامر 

دون املرور على غرفتي البرملان بهدف تسريع عملية الانضمام، لتعرف وقعة من طرف رئيس الجمهورية م

، وقد جاء 0111جانفي  44انقاد الاجتماع الثامن والذي سبق التمهيد له في  0111فيفري  01الجزائر في 

 . نضمام الجزائر كل إليها ملف ااملو هذا الاجتماع بعد تغيير في تركيبة رئاسة مجموعة التفاوض 

أهم ما ميز هذه املرحلة هو تقديم الجزائر لعروض مفاوضات وهي العروض التعريفية الثالثة املقترحة    .31

إلى املستوى املسمو  به في للمنتجات الفالحية والرابعة للخدمات، تطبيقا لخفض الرسوم الجمركية 

للقطاع الفالحي، وهذا ي تعد كثيرا  % 01و  للقطاع الصناعي، وما بين صفر  % 01املنظمة أي من صفر إلى 

وهو ما يتنافى و قواعد املنظمة التي تنص على مبدأ  % 11عن املدى الذي  تطبقه الجزائر  والذي يصل إلى 

حسب هذا الشر  فهن كل الدول و  الجاتأهم مبادئ اتفاقيات   (املعاملة الوطنية)املعاملة باملثل 

املنتجات الوطنية والواردات من الدول املتعاقدة ألاخرى، بنفس املعاملة من املتعاقدة يجب أن تعامل 

حيث الضريبة والقوانين الداخلية، أي أنه ال يسمح بتطبيق الرسوم والضرائب الداخلية على املنتوجات 

 1.املستوردة، من أجل حماية الاقتصاد الوطني

بانضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة أما فيما يخص الجولة التاسعة ملجموعة العمل املكلفة  .31

 .، فلم تحرز أي تقدم لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية0111أكتوبر  04والتي عقدت بتاريخ 

مع الدول ألاعضاء ، تقلصت نقا  الاختالف 0111جانفي  47في الجولة العاشرة التي انعقدت بتاريخ  .33

نقطة، وبذلك اتجهت املفاوضات لتأخذ طابع الاستفسارات في  411بمعدل ثماني نقا  من في املنظمة 

                                                           
 ..4: ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  1
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وقد عززت الجزائر خالل هذه الفترة قدرتها التفاوضية خالل هذه الجولة . 0119الربع ألاول من سنة 

 .اي ،سويسرا ،فنزويال، أستراليا، البرازيل وكوبايات ثنائية مع كل من ألاوروغو اتفاق .1بالتوقيع على 

 .سؤالا .4.0وخلصت الجولة بأن أجابت الجزائر عن أكثر من 

،  0140والتي أجريت في مارس من مفاوضاتها لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية  44في الجولة  .34

وثيقة تتعلق بالعروض املراجعة املتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشري ي  40قدمت الجزائر 

تقديم العروض املراجعة وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل،  وعقب وتكميل يل املراجع واقتراحات تعد

بوفود أعضاء من    0144أفريل  11و  10و  10املتعلقة بالسلع والخدمات  التق  الوفد الجزائري في 

كندا، ، الواليات املتحدة ألامريكية، السلفادور، ألارجنتيناملنظمة وهي ماليزيا، اندونيسيا و،إلاكوادور، 

 .الجديدة، اليابان، استراليا وتركيا زيال نداالنرويب، 

ثنائية تم توقيعها مع ألاوروغواي وكوبا وسويسرا والبرازيل لدى أمانة اتفاقيات  أربع إيداعتم  .35

املنظمة، وبذلك تكون مجموعة العمل املكلفة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية منذ تنصي ها في 

 .0140عشرة اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين في نهاية  قد عقدت  4991عام 

أثرى من سابقاتها من ناحية ملفها الذي احتوى على كم هائل من  املعلومات  44وقد اعتبرت الجولة  .30

بالتفاصيل املطلوبة مقارنة ، وذلك باعتراف الدول الكبرى مثل الواليات املتحدة ألامريكية والاتحاد 

 . ألاوروبي وكندا

جزائر أن تقوم بجهد إضافي خاصة وجب على ال ،ر التجارة في تلك الفترةلكن رغم ذلك وحسب وزي .30

 فيما يتعلق باالستثمار في قطاع الخدمات وامللكية الفكرية 

من مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العاملية، وقعت الجزائر ببالي  40قبل انعقاد الجولة  .31

الندوة الوزارية  الاندونيسية اتفاقية ثنائية مع فنزويال في إطار مسار هذا الانضمام، وتزامن ذلك مع أشغال

 1. 0140ديسمبر  10 – 10التاسعة ملنظمة التجارة العاملية بتاريخ  

من مجموع جوالت مفاوضات الجزائر لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية تم  40بانعقاد الجولة  .38

ه وخالل الاجتماع ألاخير من هذ .سؤال مرتبط أساسا بنظامها الاقتصادي 4911إلاجابة على أزيد من 

الجولة أشاد أعضاء املنظمة بالجهود املعتبرة املبذولة من طرف الجزائر السيما ما تعلق باإلصالحات التي 

 .تخص سياستها التجارية معربين عن رغبتهم في انضمام قريب للجزائر

البعثة الجزائرية فقد جددت خالل هذا اللقاء املتعدد ألاطراف التزامها على العمل على مطابقة  أما .41

التعديالت التشريعية الحديثة املدرجة في مخطط النظام التجاري حسب قوانين املنظمة كما قدمت 

املية للتجارة على تعزيز وتعمل الجزائر في إطار مفاوضاتها لالنضمام إلى املنظمة الع .العمل التشري ي املراجع

 . نسبة الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد السلع إلى مستويات أعلى من النسب املطبقة 

                                                           
غال الندوة التاسعة للمنظمة العاملية للتجارة، اليوم ألاول ، بيان إعالمي حول مشاركة وزير التجارة في أش  1

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=intben13ar .41.10.0141: تاريخ الزيارة. 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=intben13ar
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التوقيع على اتفاق ثنائي بين الجزائر  وكل من كوبا ،  0141كما شهدت مفاوضات الانضمام سنة  .41

يتضمن اختتام املفاوضات الثنائية  ألاورغواي، البرازيل، فنزويال و سويسرا ، و اتفاق ثنائي مع ألارجنتين

 1.بين البلدين في مجال تجارة السلع

بعد هذه الجولة اعتبر مسار الجزائر قد بلغ مرحلة النضج وذلك حسب آراء الفوج الجزائري املكلف 

باملفاوضات، واعتبر رئيس فوج العمل املكلف بانضمام الجزائر  إلى املنظمة، أن املعلومات املقدمة من 

لجزائر من شأنها إعادة بعث املفاوضات املتعلقة بانضمام الجزائر اذ أنها تشكل قاعدة لتطوير طرف ا

 .0141ولدى زيارته للجزائر تطرق إلى إمكانية الانتهاء من مسار املفاوضات مع نهاية . املسار

 الجزائر وامللف الزراعي في مفاوضات الانضما  للمنظمة العاملية للتجارة  : ثالثاملطلب ال

 مفاوضوات فوي الجزائور دخوول  وأن الجزائور، فوي إلاقتصوادية القطاعوات أهوم مون الزراعوي القطاع يعتبر

 الزراعيوة السياسوة حوول  وثنائيوة ألاطوراف متعوددة مفاوضوات فوي الودخول  يعنوي للتجوارة العامليوة املنظموة موع

 العمل فريق مع تفاوضية جوالت بأربع القيام خالل من فعال تم ما وهو الزراعية، للمنتجات التجاري  ونظامها

  :يلي فيما تلخيصها يمكن والتي املنظمة، إلى الجزائر إنضمام بمفاوضات املكلف

 1881 أفريل جولة : الفرع لاول 

 شوملت التوي ، التجاريوة السياسوة ملوذكرة الجزائور تقوديم بعود املفاوضوات مون الجولوة هوذه جواءت

 الداخليوة التجوارة تحكوم التوي والتشوريعات والقووانين والتجاريوة إلاقتصوادية للسياسوة العريضوة الخطوو 

 مون أوليوة سلسولة بعودها لتتلقو  الزراعيوة، السولع تجوارة ذلوك فوي بما مباشرة، غير أو مباشرة بصفة والخارجية

 فوي طور  حيث إلانضمام، طلب دراسة مهمة له املوكلة العمل لفريق املشكلة البلدان طرف من طرحت ألاسئلة

 مون أسوئلة 6 و ألاوروبوي إلاتحواد مون سوؤالا 22 و ، ةألامريكيو املتحودة الواليوات مون سوؤالا 16 الزراعوي املجوال

 الحاليوة التجاريوة بالسياسة وتتعلق كتابية كانت ألاسئلة هذه ، وسويسرا اليابان من كل من وسؤالين أستراليا

 2 :حول  وتركزت واملستقبلية

 الصوندوق، هوذا قبول مون املدعموة املنتجوات تحديود موع ألاخضور، الصوندوق  إطوار في املحلي الدعم حول  أسئلة  .1

 ودعم

 مستقبال؛ الجزائر به تلتزم الذي الصادرات  .1

 التودابير لهوذه دقيوق وصوف موع حدوديوة، لتودابير الخاضوعة الزراعيوة املنتجوات جميوع تحديود حوول  أسوئلة  .3

 إلاستيراد؛ تأشيرات أو تراخيص إصدار عن املسؤولة والجهة

 منها؛ واملعفاة املضافة القيمة على للضريبة الخاضعة الزراعية املنتجات حول  سؤال  .4

                                                           
 www.fibladi.dz، مادة إعالمية متوفرة شبكة ألانترنت، 0141تسريع مسار الانضمام في : انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية  1 

 .0141جوان  01: ، تاريخ الزيارة
  الجوالت هي اجتماعات فريق العمل. 
 .011: غردي محمد ، مرجع سابق، ص  2

http://www.fibladi.dz/
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 املسوتخدمة واملعوايير والجلوود، الخوام والجلوود التموور  تصودير ألسوعار ألادنو  الحود مسوتويات حوول  سوؤال  .5

 .املنتجات هذه ألسعار دن ألا  الحد لتحديد

 يوتم وكيوف ،)واللوين الصولب القموح الحليوب،( الزراعيوة املنتجوات مون عودد تحريور عودم سو ب حوول  أسوئلة  .0

 .والقمح للحليب املوجهة ألاسعار دعم وسياسة الدعم بين والعالقة ألاساسية، السلع أسعار تحديد

 الحدودية؛ والتدابير الجمركية غير التجارية للقيود حاليا تخضع التي الزراعية املنتجات قائمة حول  سؤال .0

 والصوحة الصوحة إتفاقيوة تنفيوذ فوي تواجههوا التوي واملشواكل النباتيوة والصوحة الصوحة تودابير حوول  أسوئلة  .1

 .املجال هذا في قصور  أو نقص ألي الجزائر وكيفية معالجة النباتية،

فوي  بهوا املعموول  الدوليوة وألانظموة املعوايير موع متوافقوة أنهوا علوى الجزائريوة، املعوايير تقيويم كيفيوة حوول  أسوئلة  .8

 النباتات؛ لحماية ألاوروبية واملتطلبات الحيوانية ألامراض من الحماية الغذاء ومكتب دستور 

 مع إلاستراتيجية، الخام واملواد ألاساسية الغذائية املواد إستيراد لشركات منحت التي إلاحتكارات حول  أسئلة  .11

 . FNAPA   الغذائية املواد لتبريد الوطنية والشركةOAIC  للحبوب الجزائري  املجمع على تقديم معلومات

 واملعايير الدعم منح وكيفية إدارته عن ولة املسؤ الحكومية والوكالة الصادرات، ت جيع صندوق  حول  أسئلة  .11

 املوضوعة لذلك؛

 واملعودل وإلاعفواء، الرسووم معودالت مون معودل كول إلوى تخضوع التوي الزراعيوة املنتجوات تحديود حوول  أسوئلة  .11

 ذلك؛ عن تفاصيل تقديم مع الزراعية املنتجات على املطبق ألاقص ى

 الفكريوة، امللكيوة حقووق  إتفاقيوة مون الغذائيوة واملنتجوات الدقيقوة للكائنوات القوانوني إلاسوتبعاد حوول  سوؤال  .13

 .الزراعي املجال في بها املصر  غير واملعلومات النباتية حماية ألاصناف وكيفية

مت كتابيوا الجزائور عنهوا أجابوت ألاسوئلة هوذه   4991جوانفي  01 فوي للمنظموة العاموة ألامانوة إلوى وقودم

ي فو الزراعوي القطواع حوول  ألاول  إجتماعوه العمول فريوق عقود بعودها ليوتم ألاعضواء، الودول  كول علوى نشورها لوتعمم

 طرحوت التوي ألاسوئلة عون وألاجوبوة بالزراعوة املتعلقوة املوذكرة عناصور فيوه بجينيف،نووقش 4991أفريول  00

 .0114 سنة غاية إلى املفاوضات . بعدها لتتوقف الزراعية، السلع تجارة حول 

  1111أفريل جولة : الفرع الثاني

 لتسويير الجزائوري  الفريوق هيكلوة بهعوادة 0114 سنة في املنظمة إلى الجزائر إنضمام ملف تفعيل أعيد 

 السولع تجوارة فووج منهوا املنظمة، في املوجودة إلاتفاقيات أساس على منظمة أفواج خمسة بتشكيل املفاوضات

 الفالحوة وزارة بهشوراف الزراعوي امللوف حوول  بالتفواوض يوتكفالن والنباتيوة والصوحة الصوحة حمايوة وفووج

 فيها بما والتجارية الصناعية السلع تخص أولية بعروض  2011 فيفري  01 في بعدها لتتقدم الريفية، والتنمية

 إلاجتماع هذا بعد لتتلق  الجزائر، إنضمام يدرس الذي العمل فوج إجتماع ثاني لينعقد الزراعة، السلع تجارة

 الجزائور فوي املطبقوة الزراعيوة بالسياسوات يتعلوق منهوا عددا كان املفاوضة، الدول  من جديدا وطلبا سؤالا 010

 :  يلي ما املجال هذا في املطروحة ألاسئلة أهم ومن النباتية، والصحة الصحة وتدابير الزراعية التجارة ونظام

 الفالحية؛ العقارية ألامالك خوصصة حول  سؤال .1
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 ذلك؛ في املستخدمة ألاساس وسنة املحلي الدعم حساب كيفية حول  سؤال .1

 .الرعوية الفضاءات وحماية السهبية املناطق لتنمية املتخذة إلاجراءات حول  سؤال .3

 للتنميووة الوووطني املخطووط إطووار فووي الزراعووي الاسووتثمار أهميووة حووول  تفاصوويل أكثوور تقووديم .4

  -؛)املستفيدة البرامب املقدمة،عدد املنح مستوى (الفالحية

 الزراعية؛ السلع على الجمركية التعريفات تطبيق نظام حول  سؤال .5

 كيفية توضيح مع الحليب، ومنتجات للحبوب بالنسبة ألاسعار دعم نظام حول  دقيق وصف تقديم  .0

 . النظامهذا تطبيق

 هوذه لطبيعوة وصوف موع الحدوديوة، للتودابير تخضوع التوي الزراعيوة املنتجوات تحديود حوول  سوؤال .0

 للواردات؛ تأشيرات أو تراخيص إصدار عن املسؤولة الوزارة هي ومن التدابير

 عون إلاجابوة الجزائور قدمت املستوردة؛ السلع على تطبق التي النباتية والصحة الصحة تدابير حول  سؤال .1

 11 فوي الزراعوي امللوف حوول  املفاوضوات مون ثانيوة جولوة بعودها لتنعقود ، 0110 موارس 21 فوي ألاسوئلة هوذه

 التوي والتشوريعية القانونيوة وإلاصوالحات السوابقة ألاسوئلة عون ألاجوبوة جميوع فيهوا نوقشوت ، 0110أفريول 

 الصوحة مجوال فوي املطبقوة الدوليوة والتشوريعات القووانين أهوم واسوتعراض املجوال هوذا في الجزائر بها قامت

 .الفكرية امللكية حقوق  حماية وفي النباتية والصحة

 1111ماي جولة: الفرع الثالث

 مرحلوة إلوى الجزائور وانتقلوت ألاطوراف املتعوددة املفاوضوات إنتهوت 0110 أفريول مفاوضوات جولوة بعود

 كوبوا، كنودا، سويسورا، اليابوان، ألاوروبوي، إلاتحواد ألامريكيوة، املتحودة الواليوات مون كول موع الثنائيوة املفاوضوات

 الخودمات فوي وكوذا والزراعيوة الصوناعية السولع فوي التجوارة تخوص والتوي الجنوبيوة، وكوريوا تركيوا ألاورغوواي،

 على تؤثر التي السياسات حول  ألاسئلة من مجموعة الجزائر تلقت الزراعي للمجال فبالنسبة .ألاسعار وتحرير

 الصحة تدابير حول  أكثر واستفسارات والصادرات، ردات الوا مجال في الزراعية، للمنتجات الخارجية التجارة

 1: يلي فيما ألاسئلة أهم تلخيص ويمكن والحيوانية، النباتية املنتجات إستيراد على املطبقة النباتية والصحة

 نظوام لتحديود املقترحوة املعوايير حوول  املعلوموات مون املزيود تقوديم الجزائور مون طلوب الوواردات مجوال فوي .1

 من للواردات شامل مشروع بوضع واملطالبة التعريفية الحصص نظام إدخال في والس ب الجمركية، التعريفة

 .والغذائية الزراعية املنتجات

  21 للموادة واسوتخدامها الصوادرات، دعوم حوول  التفاصويل مون املزيود الجزائور مون طلوب الصوادرات مجوال فوي  .1

 املعلوموات إرسوال يوتم متوى وتحديود الناميوة، الودول  لصوالح التعويضوية والتودابير إلاعانوات بشوأن إلاتفواق مون

 النهائيوة الجوداول  وإرسوال الصوادرات ودعوم املحلوي الودعم تفاصويل حوول  الجزائور، موع املفواوض الفريوق إلوى

 لتحديود املقترحوة، املعوايير حوول  املعلوموات مون املزيود تقوديم حوول  ألاسوئلة كانوت الوواردات مجوال فوي بوذلك؛

                                                           
 ..00: غردي محمد ، مرجع سابق، ص  1
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 شوامل مشوروع بوضوع واملطالبوة التعريفيوة، الحصوص نظام إستخدام في والس ب الجمركية، التعريفة نظام

 .الغذائية الزراعية املنتجات من للواردات

 بالتودابير املتعلقوة واملعلوموات إلاستفسارات طلب حول  ألاسئلة تمحورت النباتية والصحة الصحة مجال في .3

 وتوضيحات املجال، هذا في الريفية والتنمية الفالحة وزارة سلطة حول  ومعلومات النباتية، والصحة الصحية

 كيفيوة وشور  إلاخطوار، إجوراءات تنفيوذ عون مسوؤولة واحودة حكوميوة سولطة الجزائور لودى كوان إذا موا بشوأن

 للحد الحيوانية واملنتجات الحيوانات الجزائر إلى التصدير في الراغبة البلدان مختلف في الصحي الوضع تقييم

 2332 مواي 31 فوي املفاوضوات مون جولوة بعودها لتنعقود .الحيووان أو لإلنسوان املعديوة ألاموراض إنتشوار مون

 الودعم ومسوتقبل سوابقا املطروحوة ضسوئلةل عون إلاجابوات فيهوا نوقشوت سوابقا، املوذكورة الودول  موع بجنيوف

 . الصادرات ودعم املحلي

 1115 فبراير جولة: الفرع الرااع

مت  تجوارة فيهوا بموا والخودمات، السولع تجوارة حوول  ألاخيورة عروضوها 2330 ينواير 16 فوي الجزائور قودم

مت التوي الزراعيوة، السولع  املحلوي الودعم ومسوتويات ألاسوواق، إلوى النفواذ فوي املتخوذة إلاجوراءات مجالهوا فوي قودم

 وأهوم الزراعيوة للسولع إلاسوتيراد وتوراخيص الزراعيوة الصوادرات ودعوم الزراعوي، للقطواع الدولوة تقدموه الوذي

 بشوأن العمول لفريوق الثوامن إلاجتمواع بعودها لينعقود النباتيوة، والصوحة الصوحة مجوال فوي املتخوذة التودابير

 فةاليس غييةر السويد ألاورغوواي سوفير برئاسوة 2 فبرايور 20 بتواريخ للتجوارة العامليوة املنظمة إلى الجزائر إنضمام

 املكلفوة اللجنوة فويهم بموا التجوارة قضوايا جوانوب كافوة يمثلوون  الوذين ، الجزائوريين الخبوراء مون كبيور وفريوق

 تقيويم الزراعوي املجوال فوي إلاجتمواع خوالل نووقش، التجوارة وزيور برئاسوة الزراعيوة التجوارة مجوال فوي بالتفواوض

 املفواوض، الجزائوري  الفريوق تقريور ملشوروع املنقحوة والعناصور ألاسوواق إلوى الوصوول  حوول  الثنائيوة املفاوضوات

 لتنتهوي املنظموة، قووانين موع متوافقوة معظمهوا أصوبحت التوي والتشوريعات بالقوانين املتعلقة املستجدات وآخر

 وفنوزويال وكوبوا وألاورغوواي البرازيول مون كول موع ثنائيوة إتفاقيوات خموس علوى بوالتوقيع الزراعيوة املفاوضوات

 .ألاوروبي وإلاتحاد ألامريكية املتحدة الواليات خاصة املفاوضة، ألاخرى  الدول  مع كبيرا وتقدما وسويسرا،

رغم ألاشوا  التي قطعتها الجزائر في املفاوضات لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، إال أنها لم  

تتمكن من الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة، والواقع أنها تواجه صعوبات في هذا املجال، وهي ال تزال 

 .لتحمل تبعات الانضمام على القطاع الفالحي، خاصة ملا يعانيه من مشاكل وعراقيل جاهزة

، إال أن القطاع ال OMCفرغم الاصالحات التي قامت بها وتكييف قوانينها وتشريعاتها استجابة ملتطلبات 

لدالئل يزال غير مؤهل ملواجهة املنافسة الشرسة في ظل تحرير التجارة الخارجية، ولعل من بين أهم ا

الواقعية على ذلك ما مس القطاع الزراعي من آثار غير محفزة نتيجة الاتفاق املبرم في إطار الشراكة 

 .ألاورومتوسطية وهو ما سنوضحه في املبحث املوالي
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 رااعاملبحث ال

 لنفاذ إلى لاسواق الزراعيةالاستعداد لو  الشراكة لاوروجزائرية

ا بووديال بقوودر مووا هووو أموور مفووروض عليهووا العامليووة للتجووارة ال يعتبوور خيووار للمنظمووة الجزائوور نضوومام إن ا

كووول دولوووة سوووتدخلها عووواجال أم آجوووال، وهوووو موووا يميزهوووا عووون اتفاقيوووات الشوووراكة والتوووي هوووي خيوووار وليسوووت  وعلوووى 

التنظيمووي املؤسسووو ي الووذي يحتوووي علووى الاتفاقيوووات اتفاقيووات قسوورية، ومنظمووة التجووارة العامليوووة تعتبوور إلاطووار 

دعوووووائم النظوووووام العوووووالمي الجديووووود واملكلفووووووة واملؤسسوووووة ألاخيوووووورة لترسووووويخ أسوووووفرت عنهوووووا جولوووووة أوروغوووووواي  التوووووي

بالشؤون التجارية إلى جانب صندوق النقد الدولي املكلف بشؤون السياسة النقديوة والبنوك الودولي املكلوف 

 .بشؤون السياسة املالية الدولية

 على التوقيع تم فهنه فعالة، بصفة تجري  للتجارة مليةالعا املنظمة إلى انضمامها مفاوضات كانت فهذا

 حور تبوادل منطقوة إنشواء نحوو الطريوق بوذلك ممهودة ، 2002 أفريول 22 فوي ألاوروبوي الاتحواد موع الشوراكة اتفواق

 ديناميكيوة فوي الودخول  على الجزائر يلزم الذي و املتدرج، التعريفي التفكيك مبدأ على معتمدة سنة، 12 خالل

 فواتح منوذ التنفيوذ حيوز دخول الوذي الشوراكة، اتفواق أن باعتبوار،  التجواري  انفتاحهوا مجوال توسوع أن شوأنها من

 فوي جووهري  تحوول  تشوكل سووف التوي التجاريوة و الاقتصوادية إلاجوراءات مون برزناموة جواء ، 2005 سو تمبر

 .عدة اجتماعية و تجارية اقتصادية، تبعيات لها يكون  التي و الجزائرية، التجارية السياسة

 التفكيك مضمون  هو ما و الشراكة، اتفاق ظل في الجزائرية التعريفية السياسة على طرأ الذي التغيير هو فما

  على املنتجات الزراعية؟ التدريجي التعريفي

 جزائرية الشراكة لاورو  مشروع : املطلب لاول 

وجنوبووووا قويووووة دائمووووا، التووووي تووووربط بووووين ضووووفتي البحوووور ألابوووويض املتوسووووط شووووماال لقوووود كانووووت العالقووووات 

وتنوعووت بووين صووراع وتعوواون، ففكوورة الشووراكة املتوسووطية ليسووت جديوودة وإنمووا عووادت مجووددا بعوود أن كانووت 

درجووة الاهتمووام بهووا قوود تراجعووت كونهووا لووم تكوون معبوورة عوون مصووالح الطوورفين سووابقا، حيووث وجوودت أوروبووا أن 

حووورب البووواردة وحووورب الخلووويب الثانيوووة وموووا الظوووروف وألاحوووداث إلاقليميوووة والدوليوووة التوووي وقعوووت سوووواء بنهايوووة ال

أفرزتووووه موووون تووووداعيات علووووى املنطقووووة والتوجووووه نحووووو الحوووول السوووولمي فووووي الصووووراع العربووووي الاسوووورائيلي قوووود هيووووأت 

الفرصوووووة والوقوووووت املناسوووووبين لكوووووي تبحوووووث عووووون شوووووكل جديووووود تصووووووغ بوووووه عالقاتهوووووا وتنظمهوووووا موووووع الطووووورف آلاخووووور 

 .أوروبي ومدفوعة بعدة دوافع للمتوسط، وبالتالي فهي فكرة وليدة تخطيط وإعداد

أمووووا أن يطلووووق علووووى العالقووووة التووووي تووووربط الوووودول العربيووووة املتوسووووطية بالوووودول ألاوروبيووووة باتحادهووووا الكبيوووور باسووووم 

الشووراكة هووو أموور بعيوود عوون الواقووع نتيجووة الفروقووات الكبيوورة بووين كوول دولووة عربيووة والاتحوواد ألاوروبووي، وبالتووالي 
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متبوووادل، وهووذه بطبيعوووة الحووال ال تعنوووي املسوواواة بوووين أطووراف العالقوووة  يمكوون القوووول أنهوواأقرب لعالقوووة اعتموواد

 1.ألنها عالقات تتسم بعدم التكافؤ

يعتبووور توقيوووع اتفووواق الشوووراكة موووع الاتحووواد ألاوروبوووي وإرسووواء الجزائووور لخيوووار الاقتصووواد الحووور نابعوووا مووون 

ليووووة علووووى جميووووع ألاصووووعدة تيقنهووووا موووون ضوووورورة تموقعهووووا فووووي ألاسووووواق الخارجيووووة وانفتاحهووووا علووووى املنافسووووة الدو 

الاقتصوووووادية، الصوووووناعية، التجاريوووووة، الفالحيوووووة، الخدماتيوووووة وحتوووووى املعلوماتيوووووة ، بمشووووواركة الاتحووووواد ألاوروبوووووي 

برؤوس ألاموال والتكنولوجيا ودعم أكبر لبرامب إلاصال  بهدف التغيير الجذري لفعاليات الاقتصاد الجزائري 

 .الاتفاقيات الدولية بتنويع نشاطاته، وضمان مشاركته الفعلية في

وعلوووى هوووذا ألاسووواس اتفووووق املتفاوضوووون الجزائريوووون مووووع املتعووواملين ألاوروبيوووين علوووى عوووودة إجوووراءات مووون شووووأنها 

حمايووة القطاعوووات الصووناعية والفالحيوووة، خاصووة مووون املنافسوووة العاليووة للمنتجوووات ألاوروبيووة، كوووون املنتجوووات 

 .عالية للمنتجات ألاوروبيةالوطنية لم تصل مستوى النوعية والقدرة التنافسية ال

موون امتيوووازات تمووونح لقطووواع  4997تفوووق عليوووه منووذ بدايوووة املفاوضوووات فووي نهايوووة سووونة امووا  إلاجوووراءاتوموون هوووذه 

 2:الصناعة والفالحة تتمثل في

شورطا دعم الاتحاد ألاوروبي ملرافقة تأهيل الصناعة الجزائريوة كوي توافوق املقواييس ألاوروبيوة التوي تعتبور  .4

 .للصادرات نحو الاتحاد ألاوروبي والاندماج في اقتصاد السوق ضروريا 

لصووووووالح املووووووزارعين لووووووبعض املنتجووووووات كووووووالحبوب والبووووووذور املنتجووووووة محليووووووا وعوووووودم حمايووووووة  إجووووووراءاتوضووووووع  .0

 .ألاوروبيةتعريضها ملنافسة بعض املنتجات 

 : أهداف الشراكة لاوروجزائرية:الفرع لاول 

باتفواق مبودئي  .497فوي إطوار الشوراكة سونة كانت منطلقوات الجزائور للتفواوض موع الاتحواد ألاوروبوي 

سمي باتفاق التعاون، ينص على رخصة دخول السلع الصناعية ذات املنشأ الجزائري إلى السوق املشتركة، 

ن طريوووق تخفووويض وتوووم تنووواول النظوووام الزراعوووي حسوووب نوعيوووة املنتوجوووات والسووولع، ومووونح امتيوووازات تعريفيوووة عووو

 .حسب كل سلعة % 411إلى  % 01الحقوق الجمركية للمنتجات الزراعية الجزائرية بين 

كان البد من إيجاد إطار جديد للتعواون بوين الجزائور والاتحواد  .499بعد وصول هذا الاتفاق إلى نهايته سنة 

العالم والهدف من هوذا الاتفواق  ألاوروبي يأخذ بعين الاعتبار التحوالت الاقتصادية والسياسية الخارجية في

إرسوووواء ، باالضووووافة إلووووى حوووووار سيا وووو ي دائوووومقووووات الاتحوووواد ألاوروبووووي مووووع الجزائوووور، و إعطوووواء بعوووود جديوووود لعالهو 

                                                           
، بحث علمي أعد لنيل شهادة السوق لاوروبية املشتركة والسوق العربية املشتركة، تشابه املقدمات وايتالف النتائجلبنة جديد،   1

 .410: ، ص0111املاجستير في العالقات الدولية، قسم الاقتصاد والتخطيط، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سوريا، 
، رسالة ماجستيرغير منشورة في اقتصاد تأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل املتغيرات الاقتصادية العامليةسايح بوزيد،   2

 . 000: ، ص0111-.011التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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تعوواون لتعوواون الاقتصووادي فووي كوول امليووادين خاصووة التوودعيم اسوونة كمرحلووة انتقاليووة، و  40علووى موودى توودريجي 

1 .يوووةالي لووودعم الاصوووالحات الاقتصوووادية والاجتماعاملووو
مسوووألة كووول مووون لجزائووور فهوووي تووورى ضووورورة أن تؤخوووذ ا أموووا 

 ، و آلاثار السلبية بعين الاعتبار  ألامن الغذائي،  لالقتصادضبط التحوالت الهيكلية 

في القطاع الزراعي، تهدف املفاوضات إلى العمل على تحرير شامل للمبادالت التجاريوة الثنائيوة عبور 

، وبووالنظر إلووى خصوصووية .497مووع الابقوواء علووى التوودابير السووابقة التفوواق سوونوات،  11مرحلووة انتقاليووة موودتها 

وهشاشة الفالحة الجزائرية جاء الاتفاق على برنامب تعاوني يهدف إلوى عصورنة وإعوادة هيكلوة قطواع الفالحوة 

 :والصيد البحري، ووفقا لهذه التوجيهات تمحورت طريقة املفاوضات الجزائرية حول 

 .فة دائمة خاصة القطاع الفالحيحماية السوق الوطنية بص .4

 .إن فتح السوق الجزائري للسلع الزراعية مشرو  باالستثمار املباشر في الجزائر .0

 .تنمية التعاون التكنولوجي والاستثمارات املشتركة في القطاع الفالحي .0

املغرب ضمان استفادة املنتجات الجزائرية املصدرة للشرو  املطبقة على سلع أوروبا الجنوبية ودول  .1

 .العربي

 .تقوم املفوضات على قاعدة مصالح الطرفين .1

 ماانة القطاع الزراعي في اتفاقية الشراكة لاوروجزائرية: الفرع الثاني 

خاصووا فووي العالقووات التجاريووة الوثيقووة علووى نحووو متزايوود بووين بلوودان البحوور لعبووت الزراعووة دائمووا دورا 

رجووووووع إلووووووى أهميووووووة الاتحووووواد ألاوروبووووووي كأسووووووواق للصووووووادرات ، وهوووووذا يألابووووويض املتوسووووووط ودول الاتحوووووواد ألاوروبووووووي

الزراعيوووووة مووووون بلووووودان البحووووور ألابووووويض املتوسوووووط، إذ أن أكثووووور مووووون نصوووووف هوووووذه الصوووووادرات يتجوووووه إلوووووى الاتحووووواد 

ألاوروربووي إال أن الووودور الخووواص للزراعوووة فوووي العالقوووات املتوسوووطية يتعلوووق أيضوووا وبحووود كبيووور بوووالنظم السووووقية 

 .حاد ألاوروبي في إطار السياسة الزراعية املشتركةوالتجارية التي أنشأها الات

فمسوووتوى الحمايووووة والوووودعم الووووذين يمنحهمووووا الاتحوووواد ألاوروبووووي ملزارعيووووه فووووي إطووووار هووووذه الوووونظم، قوووود جعوووول موووون 

الصووووعب إمكانيووووة الوصووووول إلووووى أسووووواقه الزراعيووووة، وكووووذلك لطبيعتووووه املحووووددة للوووونظم التجاريووووة التووووي أنشوووواها 

لتلووووك املنتجووووات الزراعيووووة التووووي تتسووووم بأهميووووة تصووووديرية خاصووووة بالنسووووبة لبلوووودان بالنسووووبة الاتحوووواد ألاوروبووووي 

 .البحر ألابيض املتوسط

 

 

                                                           
، ورقة انعااسات الاصالح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات الزراعيةعزاوي عمر،  لعمى أحمد،  1

-00بحثية مقدمة ضمن فعاليات امللتق  الوطني ألاول حول املؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات املنا، الاقتصادي الجديد، يومي 

 .0110أفريل  00
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 زراعيلافضليات املمنوكحة للقطاع ال: أوال

بمقتضووو ى الاتفاقيوووات ألاوروبيوووة املتوسوووطية علوووى املنتجوووات الزراعيوووة فوووهن ألافضوووليات التوووي يمنحهوووا 

بالنسوووبة للعديووود مووون  % 411الاتحووواد ألاوروبوووي فوووي هوووذا الشوووأن تصووول التخفيضوووات التعريفيوووة التفضووويلية إلوووى 

موووح الصووولب املنتجوووات، إلوووى جانوووب معووودالت تخفووويض أقووول بالنسوووبة لوووبعض املنتجوووات مثووول زيوووت الزيتوووون والق

غيور أن هوذه التخفيضوات التعريفيوة تطبوق فوي . وبعض املنتجات املجهزة تجهيزا خفيفا مثل الفواكه املجففوة

الكميووة تووأتي بأشووكال متعووددة، وبتنوووع املتفوواوض عليووه فووهن فصووول محووددة أو علووى كميووات معينووة، والقيووود 

على تجنوب مونح ية والعمول بقودر إلامكوانالاتحاد ألاوروبي يقوم بتوجيوه عمليوة وضوع الاتفاقيوات ألاورومتوسوط

 .أي معاملة خاصة لبلد محدد يعينه ولن يكون هناك اختالف فيما بين الدول املتوسطية حسب الاتفاقية

وفيمووا يتعلووق بطبيعووة ألافضووليات التجاريووة املمنوحووة للزراعووة فووهن الكميووة املحووددة واملتفووق عليهووا ومجموعووة 

التفضووووويلية تتفووووواوت مووووون بلووووود لخووووور، وكووووول بلووووود مهوووووتم بالحصوووووول علوووووى أحسووووون املنتجوووووات املشووووومولة باملعاملوووووة 

أفضوووووليات ممكنوووووة بالنسوووووبة ألكبووووور عووووودد ممكووووون مووووون املنتجوووووات، وأي بلووووود يشوووووارك فوووووي املفاوضوووووات موووووع الاتحووووواد 

ألاوروبي تتمثل أولى قضاياه في تكوين قائمة ألافضوليات مون املنتجوات، إال أن الاتحواد ألاوروبوي يقووم بتقييود 

فضووليات ومجموووع املنتجووات املشوومولة موون أجوول تجنووب ظهووور صووعوبات مووع املووزارعين ألاوروبيووين، أمووا عودد ألا 

 .ثاني القضايا فتتمثل في حجم التخفيضات التعريفية، أما النتيجة النهائية فتتحدد في املفاوضات

 مشروع التفاوض في القطاع الزراعيمضمون : ثانيا

الجزائور و املجموعوة ألاوربيوة بصوورة تدريجيوة، و كول تعمول كول مون  علوى أن  نص مشوروع الشوراكة

سووونوات كفتووورة أولوووى لقيوووام الطووورفين  11جانبوووه علوووى تحريووور املبادلوووة الثنائيوووة و قووود قووودر املشوووروع بفتووورة  مووون 

كما نص املشروع على أن إلاجراءات املطبقة على الصوادرات الوواردة فوي اتفواق التعواون و  .بهجراءات التحرير

، سووووف تووودرج كموووا هوووي ضووومن الاتفووواق 90-.47بيوووة املشوووتركة رقوووم و حوووق و تشوووريع السووووق ألاور البروتوكوووول املل

الجديد ويمكن استكمال هذه إلاجراءات بامتيازات جديدة مع ألاخذ بعين الاعتبار علوى مسوتوى املجموعوة و 

يل وووى بووودأ مووون بصوووفة مالئموووة الامتيوووازات الجديووودة الناجموووة علوووى النظوووام الثنوووائي املطبوووق مووون فرنسوووا، و الوووذي 

  .دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

أما فيما يخوص الصوادرات الزراعيوة للمجموعوة ألاوربيوة نوص املشوروع علوى أن الحقووق الجمركيوة 

نوص علوى أنوه ابتوداء  اسوف تخفوض تودريجيا بهودف الوصوول إلوى تحريور أوسوع لهوا، كموا يتضومن الاتفواق بنود

كوول موون الجزائوور و املجموعووة ألاوربيووة الوضووعية بهوودف تحديوود موون السوونة الخامسووة موون املرحلووة ألاولووى توودرس 

و ذلوووك   بقووواء علوووى بنووود الحمايوووة التقيديوووةو قووود تضووومن املشوووروع مووون جهووة أخووورى إلا  .توودابير مشوووتركة للتحريووور

و الوذي يسو ب أو يهودد أو   أحود الطورفينعنود ارتفواع كميوة املسوتوردات ملنتووج موا مون  باتخواذ تودابير مالئموة 

منظمووة مشوواكل خطيوورة للطوورف آلاخوور، كمووا يمكوون اتخوواذ التوودابير املالئمووة املطابقووة لقواعوود  يمكوون أن يسوو ب
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دما يالحووظ أن هنوواك تصوورفات إلغووراق السوووق موون أحوود الطوورفين و البنوود الووذي يسوومح نووع التجووارة العامليووة

 حمايوة وعام بمنع أو الحد من الصادرات أو املستوردات والعبور ألسباب تمس باألخالقيات العامة ألامن ال

 علوى مماثول أثور ذات تودابير أو كموي تقلويص أي الجزائور تطبوق ال التنفيوذ حيوز اتفواق دخوول  حوين و.الصوحة

 .ألاوربية املجموعة من ألاصل ذات املنتجات

 الزراعية للمنتجات مخطط التفكيك الجمركي : الفرع الثالث

 الجمركيوة، الرسووم و للضورائب التودريجي التخفويض أو الفووري إلالغواء التعريفوي، بالتفكيوك يقصود

 علوى الشوراكة التفواق طبقوا الجزائور، فوي اسوتيرادها عنود ألاوروبيوة املجموعوة منشوؤها يكوون  التوي املنتجوات علوى

 1.التنفيذ حيز الاتفاق دخول  تاريخ من ابتداء سنة، عشر بهثنا تقدر زمنية فترة مدى

 تبادل منطقة تدريجيا ألاوروبية املجموعة و الجزائر من كل تنش ئ" الشراكة عقد من السادسة املادة بمقتض ى

 يكورس فالعقود إذن .التطبيوق حيوز دخولهوا تواريخ  مون ابتوداء ألاكثور، علوى سونة 12 إلوى تمتود مرحلوة خوالل الحور

 علوى تعريفوي قيود أي هنواك يكوون  أن يجوب ال سونة 12 فبعود التعريفوي للتفكيوك تدريجيوة إسوتراتيجية اختيوار

 املحميوة للصوناعة الوالزم الوقوت إعطواء هودفها إلاسوتراتيجية هوذه .ألاوروبوي إلاتحواد منشوؤها التوي املنتجوات

 فوي الونقص لتعوويض العموميوة للسولطة الوقوت مونح أخرى  جهة من و جهة، من الخارجية املنافسة مع لتتكيف

 .التفكيك عن الناتجة الجمركية املحاصيل

 التصودير أو سوتيرادالا  عنود جديودة جمركيوة ضوريبة أيوة إدخوال يجووز  ال التنفيوذ، حيوز الاتفاق هذا دخول  عند

 ابتوداء الجزائور، تقووم .نسوبتها رفع يتم ال كما الجزائر، و املجموعة بين املبادالت على مماثل أثر ذي رسم يأ أو

 امللحق في عدها تم التي املنتجات يخص الذي إلاضافي املؤقت الحق بهلغاء حد، كأقص ى 2006 جانفي 01 من

 2.الاتفاقية من 4

 توزيع رزنامة التفكيك الجمركي كحسب اتفاق الشراكة لاوروجزائرية  : أوال

انطالقوووا مووون توزيوووع نسوووب الحقووووق الجمركيوووة فوووي التعريفوووة الجمركيوووة الجزائريوووة علوووى أسووواس درجوووة 

تطووور املنتوووج تووم توزيووع الرزنامووة الزمنيووة للتفكيووك الجمركووي علووى ثووالث قوووائم للمنتجووات، حيووث يووتم إلاعفوواء 

فيووذ علووى أن يوووتم الكلووي موون الحقوووق الجمركيووة علووى منتجووات القائمووة ألاولووى بمجوورد دخووول الاتفوواق حيووز التن

 : بطريقة تدريجية بالنسبة للقائمة الثانية والثالثة حسب الرزنامة آلاتيةالتفكيك الجمركي 

 

 

 

                                                           
 .041: ابق، صزايد مراد،مرجع س  1
 ..04: املرجع نفسه، ص  2
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 توزيع رزنامة التفكيك الجمركي كحسب اتفاق الشراكة لاوروجزائررية(: 14-5)جدول رقم 

 11 11 11 18 11 10 10 15 14 13 11 01 السنوات

القائمة 

11 
1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

القائمة  

11 
411% 11% 71% .1% 11% 01% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

القائمة  

13 
411% 91% 11% 71% .1% 11% 11% 01% 01% 41% 11% 1 % 

 .0110  املديرية العامة للجمارك :املصدر

بنووودا تمثوول كلهوووا منتجوووات مصووونعة، و  1409بنوودا منهوووا  1.9.عووودد بنوووود التعريفووة الجمركيوووة الجزائريوووة  ويبلووغ

 .بندا تمثل منتجات زراعية 901

بنوودا  49.1بنوودا تعريفيووا والقائمووة الثالثووة  4411بنوودا تعريفيووا، والقائمووة الثانيووة  0171ولووى تشوومل القائمووة ألا 

 (.01-1)كية حسب طبيعة السلع كما يوضحها الجدول تعريفيا، وتتوزع معدالت التعريفة الجمر 

 توزيع التعريفات الجمركية(: 15-5)جدول 

 %31معدل  %15معدل  %15معدل  (إعفاء)  %1 عدد البنود 

 009 9..4 .01 11 0010 سلع التسيير

 071 470 7.1 01 4014 سلع التجهيز

سلع 

 استهالكية
4171 00 74 400 4011 

 41.1 4910 4071 410 1409 املجموع

 .0110املديرية العامة للجمارك : املصدر

التوزيووع النظوري ملعوودالت التعريفووة الجمركيوة الجزائريووة حسووب املجموعووات ( 01-1)يوضوح الجوودول 

، % 01، ومووون خاللوووه نالحوووظ أن أغلوووب السووولع الاسوووتهالكية خاضوووعة لتعريفوووة جمركيوووة بمعووودل الكبووورى للسووولع

وأغلوووووب سووووولع التجهيوووووز خاضوووووعة لتعريفوووووة ،  % 41وأغلوووووب سووووولع التسووووويير خاضوووووعة لتعريفوووووة جمركيوووووة بمعووووودل 

 . % 11جمركية بمعدل 
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وبالرجوع إلى قوائم التفكيك الجمركي نجد ان كل قائمة تضم مجموعة من منتجات ألاصناف الثالث، لكن 

 1:باعتبار الصنف الغالب يمكن تحديدها كما يلي

  مجمووووع املنتجووووات املصووونعة التوووي يوووتم إعفووواء دخولهووووا مووون الحقووووق الجمركيوووة مووووع تضوووم  :ىالقائمةةةة لاولةةة

بنوووودا  0171، وهووووي تشوووومل تأشةةةةيرة الةةةةديول بدايووووة سووووريان تنفيووووذ الاتفوووواق، ويطلووووق علووووى هووووذه القائمووووة صووووفة 

 ) وتموس بالدرجوة ألاولوى سولع التسويير . من مدونة التعريفة الجمركية 97إلى الفصل  01تعريفيا من الفصل 

 07، فيموووا ال يتعووودى عووودد بنوووود سووولع التجهيوووز (بنووودا  .4.4)  % 41أغل هوووا ملعووودل ، والتوووي يخضوووع (بنووودا 0141

 .1بندا معفاة تماما من الحقوق الجمركية أي أن التفكيك الجمركي يمس بصفة فعلية ستة  04بندا منها 

 .بنود فقط

اما من الحقوق الجمركية، فيما يبلغ معدل بندا معفاة تم 00بندا منها  01فتتضمن أما السلع الاستهالكية 

 .% 41البند املتبقي 

  (سنوات 17تفكيك جمركي على مدى )  :القائمة الثانية 

السوولع التووي يووتم تفكيووك الحقوووق الجمركيووة والرسوووم ذات ألاثوور املماثوول املفروضووة عليهووا وتضووم هووذه القائمووة 

انطالقوا مون السونة الثانيوة لسوريان الاتفواق، بصفة تدريجية على مدى سبع سنوات، وتبدأ عملية التفكيوك 

ملودة خموس سونوات ، لتصوبح معودالت  % 01بنسوبة  وفي كل سونة يوتم تخفويض معودالت الحقووق الجمركيوة

نة السوابعة، وتضوم فووي أغل هوا سوولع هوذه القائموة منعدمووة فوي السووالحقووق الجمركيوة املفروضووة علوى منتجووات 

 .بند 4411بندا من إجمالي  940التجهيز بمعدل 

  ويوووتم التفكيوووك تضوووم القائموووة الثالثوووة كووول البنوووود املتبقيوووة( السووولع املصووونعة ألاخووورى ): القائمةةةة الثالثةةةة ،

وتتميوز السولع الاسوتهالكية بوأعلى معودل اذ  .سونة 40الجمركي على هوذه السولع بصوفة تدريجيوة علوى مودى 

 .بند 49.1بندا من إجمالي  4141شملها 

 على املنتجات الزراعيةمخطط التفكيك الجمركي : ثانيا

 املنتجوات تخوص التوي و الشوراكة، إتفواق التطبيوق حيوز دخوول  عنود الفوريوة الامتيوازات هوذه تطبوق

 صونف 850 ) الجزائريوة الجمركيوة التعريفوة و املشوتركة املدونوة مون 24 إلوى 1 مون للفصوول  التابعوة الزراعيوة

(. تعريفوي صونف 80 ) الاتفاقيوة مون 14امللحوق فوي إليهوا املشوار املحولوة الزراعيوة املنتجوات إلوى إضوافة ،(تعريفوي

 أشكال ثالثة حسب بروتوكوالت ثالثة على املوزعة الزراعية املنتجات تفكك الاتفاقية، من 14 املادة بمقتض ى

 .املحولة الزراعية املنتجات البحري، الصيد منتجات الزراعية، املنتجات :كالتالي وهي الامتيازات من مختلفة

                                                           
، رسالة تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظا  التجاري متعدد لاطراف والتكتالت الاقتصادية الاقليميةمداني لخضر،   1

كلية العلوم مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، 

 .011: ، ص.011-0111الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 اعية لاوروبيةالامتيازات الجمركية املقررة للصادرات الزر  .1

التي تستوردها الجزائر من الاتحاد ألاوروبي تتمثل في القمح الصلب واللين، الحليب أهم املنتجات   

الجاف، السكر، بذور البطاطوا، الخميورة الحيوة، زيووت الكوولزا وزيووت الصووجا للصوناعات الغذائيوة، الجوبن 

 .التحويلالخام بغرض 

فقط من هذه املنتجات لم تتحصل على الامتيازات الجمركية  % 41.01نالحظ أن ( 1-1)من خالل الجدول 

املقووووووررة للصووووووادرات الزراعيووووووة التووووووي منشووووووؤها موووووون الاتحوووووواد ألاوروبووووووي، ويسووووووجل فووووووي ذلووووووك أن نسووووووبة الووووووواردات 

سونة  إحصائياتالجزائرية حسب  من إجمالي الواردات الزراعية % 10الجزائرية من الاتحاد ألاوروبي تمثل 

الووووووواردات الجزائريووووووة موووووون الاتحوووووواد ألاوروبووووووي  إلجمووووووالي، وتعتبوووووور هووووووذه النسووووووبة ضووووووعيفة مقارنووووووة بالنسووووووبة 0110

 .00موا قيمتوه  0110الوواردات الجزائريوة مون املنتجوات الزراعيوة سونة ، و قد بلغت  % 1.والبالغة أكثر من 

 .ر جزائري مقدمة لالتحاد ألاوروبيمليار دينا 99.0مليار دينار جزائري، منها 

موووون  % 1.11، والتووووي تمثوووول (البروتوكووووول الرابووووع) فووووي املجووووال الزراعووووي علووووى منتجووووات الصوووويد وتتوووووزع التنووووازالت 

، % 11..1الواردات الزراعية الجزائرية مون الاتحواد ألاوروبوي، واملنتجوات الزراعيةاملحولوة والتوي تمثول نسوبة 

املنتجوووات ) متضووومنة فوووي البروتوكوووول الخوووامس، أموووا املنتجوووات الزراعيوووة املتضووومنة فوووي البروتوكوووول الثووواني  وهوووي

 1(.% 10.14)فتمثل أكبر نسبة من الواردات الزراعية الجزائرية من الاتحاد ألاوروبي ، (الزراعية ألاخرى 

 الامتيازات الجمركية املقررت لصادرات الاتحاد لاوروبي (: 10-5)جدول رقم 

 املجموع منتجات أيرى  15بروتوكول  11بروتوكول  14بروتوكول  

الواردات من 

 الاتحاد لاوروبي
11. 141.1 .719 41419 99041 

النسبة إلى 

 إجمالي الواردات
1.11 10.14 1..11 41.01 411 

 إلايرادات

 الجمركية
401 .194 9.9 4119 94.9 

الخسارة 

 الجبائية
91 0017 1.1 / 0911 

 (0111إحصائيات سنة ) املديرية العامة للجمارك : املصدر

تووتم معاملووة منتجووات الصوويد املسووتوردة موون الاتحوواد ألاوروبووي بصووفة امتيازيووة حسووب مووا تضوومنه البروتوكووول 

 :وتتمثل هذه التفضيالت فيما يليالرابع من الاتفاقية، 

                                                           
 .049: مداني لخضر، مرجع سابق، ص  1
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  موون  % 11منتجووات تخضووع إلووى   10منتوووج أوروبووي منهووا  01إلغوواء كلووي للرسوووم الجمركيووة املفروضووة علووى

 .من الحق الجمركي % 01تخضع إلى  01الحق الجمركي، و

  00.1منتوج، حيث تصبح خاضعة لرسم قدره  19من الرسم الجمركي املفروض على  % 01تخفيض % 

 . % 01بدال من 

ة املحولووة الووواردة موون الاتحوواد ألاوروبووي فهووي تسووتفيد بتفضوويالت تجاريووة كمووا املنتجووات الزراعيوو أمووا  

 :كما يوضحه الجدول املوالي ، واملتمثلة في قائمتين رئيسيتين11جاء في البروتوكول رقم 

مخطط الامتيازات التعريفية الفورية املمنوكحة للمنتجات الزراعية املحولة ذات (: 10-5)جدول رقم 

 املنشأ لاوروبي

 التخفيضات

 

 النسب 

 مجموع النسب % 111 % 51 % 31 % 15 % 11

15 % - - - - 10 10 

15 % - - 14 14 47 49 

31% 03 09 02 - 14 28 

مجموع 

 نتجاتامل
03 09 03 01 33 49 

 0111 لجمارك الجزائريةلاملديرية العامة  :املصدر

تحدد القائمة ألاولى السلع الزراعية املحولوة التوي تخضوع لتنوازالت فوريوة، حيوث تسوتفيد منتجاتهوا   

، % 411و  % 01مووون إلغووواء الرسووووم الجمركيوووة ومووون الرسووووم ألاخووورى ذات ألاثووور املماثووول والتوووي تتوووراو  موووا بوووين 

فهووووي جووووات املتبقيووووة ، فووووي حووووين أن املنت% 11منتوجووووا خاضووووع لرسووووم قوووودره  09منهووووا منتوجووووا  11والتووووي تضوووومن 

أمووووووا القائمووووووة الثانيووووووة، فهووووووي تتضوووووومن السوووووولع الزراعيووووووة املحولووووووة . % 41تخضووووووع للرسووووووم املوووووونخفض املقوووووودر ب 

 .الخاضعة لتخفيض جمركي تدريجي خالل املرحلة الانتقالية

 موون 10رقووم فيمووا يتعلووق باملنتجووات الزراعيووة ألاخوورى الوافوودة موون الاتحوواد ألاوروبووي، واملدونووة فووي البروتوكووول 

منتوجووا يووتم تخفوويض الرسوووم الجمركيووة املفروضووة عليهووا بنسووب تتووراو  مووا بووين  441الاتفاقيووة، فهووي تشوومل 

 : كما يلي حسب ما يتفق عليه الطرفين % 411و  % 01
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 مخطط لافضلية املمنوكحة للمنتجات الزراعية لايرى ذات املنشأ لاوروبي  (:11-5)جدول رقم 

 النسب مجموع % 111  % 51 % 11 

15 %  - - 48 48 

15 %  - 04 09 13 

31 %  19 11 34 57 

 118 91 11 19 نتجاتمجموع امل

 0111 املديرية العامة للجمارك  :املصدر

منتوجووا  94ان إلالغوواء الكاموول للرسوووم الجمركيووة يكووون فووي حوودود يالحووظ موون خووالل الجوودول أعوواله 

منتوجوا يخضوع  11و  % 41منتجوات تخضوع لرسوم معدلوه  19،  % 01منتوجا يخضع لرسم معدله  01منها 

تخضوووووع كانووووت منتجوووووات، أربعووووة منهوووووا  11فقوووود مسووووت  % 11ت بمعووووودل أموووووا التخفيضووووا  .% 11لرسووووم معدلووووه 

كمووووووا  .% 01بوووووودال مووووون  % 41تخضوووووع لنسوووووبة س، و ألاربوووووع الباقيووووووة % 17.11لتصووووووبح  % 41لتعريفوووووات بنسوووووبة 

، لتصوووووبح بعووووود تطبيوووووق  % 01منتجوووووا كوووووان يخضوووووع لنسوووووبة  49 تموووووس  % 01يالحوووووظ أن التخفيضوووووات بمعووووودل 

 .% 01املخطط 

 :الامتيازات الجمركية املقررة للصادرات الزراعية الجزائرية لالتحاد لاوروبي .0

املنتجووووات الزراعيوووة الجزائريووووة املصووودرة إلووووى الاتحووواد ألاوروبووووي لوووبعض التفضوووويالت مووون قبوووول تخضوووع   

الحصوووص ض كلوووي أو جزئوووي للرسووووم الجمركيوووة، وكوووذا الخضووووع لنظوووام الاتحووواد ألاوروبوووي، واملتمثلوووة فوووي تخفوووي

املتفوووووق عليوووووه مووووون قبووووول الطووووورفين سوووووواء مووووون حيوووووث الكميوووووة أو املووووودة الزمنيوووووة التوووووي يوووووتم فيهوووووا تطبيوووووق الحصوووووة 

 1:الجمركية كما يلي

موووون الاتفاقيووووة وتسووووتفيد موووون إعفوووواء كلووووي  10وردت فووووي البروتوكووووول رقووووم : منتجووووات الصوووويد البحووووري  .4.0

 (.مصبرات السمك) الجمركية، و كذلك بعض املنتجات البحرية املحولة للرسوم 

 : وقد تم تقسيمها إلى ثالث قوائم ، وهي: املنتجات الزراعية املحولة .0.0

 .منتجا يستفيد من إلغاء كامل للرسوم الجمركية ومن دون قيود كمية 4.0القائمة ألاولى تتضمن  .أ 

مستحضوورات غذائيووة، ومشووتقات الحليووب التووي تخضووع منتجووات متعلقووة ب 11تتضوومن : القائمووة الثانيووة .ب 

 .إلعفاء من الرسوم الجمركية الخاضعة لها، وهذا في حدود املتفق عليه بين الطرفين

                                                           
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات  ،"انعااسات الشراكة لاورومتوسطية على التجارة الخارجية في الجزائر"هويدي عبد الجليل،   1

شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاد دولي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .91: ، ص0140-0140التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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منتجووووووووا يووووووووتم عليهووووووووا التخفوووووووويض الكلووووووووي أو الجزئووووووووي للرسوووووووووم الجمركيووووووووة  411تتضوووووووومن : القائمووووووووة الثالثووووووووة .ج 

 .املفروضة

موون الاتفاقيووة، ويووتم تخفوويض الرسوووم  14وهووي مدونووة فووي البروتوكووول رقووم : املنتجووات الزراعيووة ألاخوورى  .0.0

 .، في حدود ما يتفق عليه الطرفان % 411و  % 01الجمركية املفروضة عليها بنسب تتراو  ما بين 

 ة على القطاع الزراعي في الجزائرآثار الشراكة لاوروجزائري: املطلب الثاني

علوى إمكانيوة ضووبط  0111واملنفوذة علووم  0114اتفاقيوة الشوراكة ألاوروجزائريووة املوقعوة عوام نصوت 

رزناموة التفكيووك الجمركووي فووي حالووة تضوورر أحوود ألاطوراف، وبالفعوول تضووررت الجزائوور كثيوورا جووراء توقيووع اتفوواق 

 الم هووي أملانيووادولووة منهووا ثوواني دولووة مصوودرة فووي العوو 07تجوواري بمجووم الشووراكة مووع رقعووة اقتصووادية تضووم إليهووا 

من إجمالي التجارة العاملية، وتشكل أول قطب صناعي فوي  % 01وتساوي في منطق التجارة بين الدول نسبة 

مووورة النووواتب الوووداخلي  411تريليوووون دوالر وهوووو موووا يعوووادل  41مووون النووواتب العوووالمي ، أي   % .0العوووالم بنسوووبة 

مليوار دوالر لصوالح الجانوب ألاوروبوي دون  0.1ر من الخام في الجزائر، وخسرت الجزائر من هذه الاتفاقية أكث

 .1أن تجني من ذلك شيئا يستحق الذكر

هذه الخسائر ال تمثل سوى ما نتب عن الشطر ألاول من أجندة الاتفاقية املمتدة عبر ثالث برامب مبنية على 

يووووك الجمركووووي أي وعلووووى قائمووووة املنتجووووات التووووي تخضووووع لليووووة التفك ة ، الجمركيووووالتوووودريجي للحقوووووق التفكيووووك 

 .أدوات إلانتاج واملادة ألاولية، التجهيزات واملواد نصف املصنعة، وأخيرا املواد كاملة الصنع

عريضووة هووي ألاولووى موون نوعهووا، يتقوودم بهووا بهووا بلوود متوسووطي وقووع  0141فووي هووذا إلاطووار رفعووت الجزائوور  فووي عووام 

جعوووة رزناموووة التفكيوووك الجمركوووي لضووومان علوووى مثووول هوووذه الاتفاقيوووة لووودى املفوضوووية ألاوروبيوووة تطلوووب فيهوووا مرا

وبعوووووود .  0101حمايووووووة نفسووووووها بشووووووكل أحسوووووون ملرحلووووووة التبووووووادل الحوووووور مووووووع الاتحوووووواد ألاوروبووووووي املقووووووررة فووووووي آفوووووواق 

مشووواورات داموووت أكثووور مووون  سووونتين توصووولت أخيووورا إلوووى اتفووواق حوووول مراجعوووة رزناموووة التفكيوووك الجمركوووي أموووام 

 2.اأصناف واسعة من املنتجات املصنعة التي تستورده

 3:وفيما يخص املنتجات الزراعية واملواد الغذائية تم الوصل إلى

 .حصة تعريفية جمركية من املواد الزراعية ممنوحة لالتحاد ألاوروبي 01إلغاء   .4

 .إلغاء التفضيالت الجمركية الخاصة بمادتين غذائيتين ممنوحتين لالتحاد ألاوروبي  .0

                                                           
 .0.-0.: ، ص ص0140، دار جسور للنشر والتوزيع، قتصاد الجزائري مقاالت في الا: الاصالكحات التي نريدبشير مصيطف ،   1
بيان وزارة الشؤون الخارجية، اتفاق بين الجزائر والاتاحد ألاوروبي حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، وازراة الشؤون الخارجية   2

00/11/0140 ،www.mae.dz . 
 رة، يوم تحسيس ي وإعالمي حول املخطط الجديد لتفكيك التعريفة الجمركية مع الاتحاد ألاوروبي، فندق شيراطون وزارة التجا  3

تاريخ   ، http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comagriculture.pdf: ، أنظر املوقع01/11/0140الجزائر، 

 .01.11.0141: الزيارة

http://www.mae.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comagriculture.pdf
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 .تعريفية تفضيلية من املواد الزراعية ممنوحة لالتحاد ألاوروبي حصص 19إعادة فتح   .0

 .تعديل حصتين تعريفيتين للمنتجات الزراعية ممنوحة لالتحاد ألاوروبي  .1

 إلنشواء الجمركوي التفكيوك عون ناتجوة مباشورة سوتاتيكية آثوار تعتبور السوابقة املحتملوة الخسوائر إن

 ألاولوى عون أهميوة تقول وال مباشورة غيور سولبية أخورى  آثوار يوجود كموا .متوسوطية-ألاورو الحورة التجوارة منطقوة

 : يلي كما نلخصها للدول  العامة املوازنة في خسائر تحدث و الجمركي التفكيك نتيجة

  في املحلية املنتجات  محل تحل أن يمكن عليها الطلب زيادة إلى يؤدي ألاوروبية الواردات أسعار انخفاض 

 لهوا تخضوع التوي الجبائيوة إلايورادات  علوى يوؤثر مموا املحليوة للمؤسسوات خسوائر تحودث بالتوالي و الووطني السووق 

 .املؤسسات هذه

  يزيود مموا إلافوالس مخواطر و البطالة زيادة و ,هيكلتها إعادة إلى يؤدي املحلية املؤسسات نشا  انخفاض 

 .الجبائية إلايرادات خسائر من

تحموووول العديوووود موووون آلاثووووار الايجابيووووة التووووي يمكوووون تحقووووق قفووووزة إن الشووووراكة ألاوروجزائريووووة فووووي مضوووومونها كانووووت 

نوعيوووة لالنتووواج الزراعوووي الجزائوووري وتصوووريفه فوووي ألاسوووواق ألاوروبيوووة وحتوووى العامليوووة، نظووورا للخصوصووويات التوووي 

 1:يتمتع بها القطاع الزراعي الجزائري، ومن بين هذه الايجابيات ال بد أن نذكر

   ألاوليووة الزراعيووة التووي يمكوون تصووديرها نحووو الاتحوواد ألاوروبووي، حيووث تضوومن الامتيووازات املتعلقووة بوواملواد

 .منتوجا فالحيا 111الاتفاق ما يقارب 

    الامتياز املتعلق بفرض حصص الستيراد مواد زراعية مثل الحبووب والحليوب، موع مراعواة نسوبة الانتواج

 .الوطني

  ي بووالتركيز علووى نظووام الحصووص للمووواد إعطوواء مزايووا أخوورى للصووادرات الفالحيووة ومنتجووات الصوويد البحوور

ألاوروبية، وبموا أن الجزائور ال تصونف ضومن الودول املصودرة للمنتجوات الفالحيوة، لكوون صوادراتها ال تتتجواوز 

من أوروبا، فهنها ال تخضع  % 71مليار دوالر منها ما يقارب  0.1مليون دوالر مقابل واردات تتجاوز عادة  411

 .لنظام الحصص

  اج الووووووداخلي الفالحووووووي بسوووووو ب زيووووووادة الاسووووووتثمارات وتنوعهووووووا، مووووووع مطابقووووووة املنتجووووووات والسوووووولع زيووووووادة إلانتوووووو

 .الزراعية للمقاييس الدولية، وهذا بتحسين املواصفات الفنية والصحية للمنتجات 

   تكووووون الشووووراكة حووووافزا ملراجعووووة السياسووووات الزراعيووووة عوووون طريووووق سوووود الفجوووووة الغذائيووووة بزيووووادة إلانتوووواج

 .لتحقيق توازن في امليزان التجاري وترقية الصادرات 

   الاسوووتفادة مووون الارتبوووا  بواحووودة مووون أكبووور القووووى الاقتصوووادية كمحووورك للتنميوووة ملوووا لهوووا مووون تووووفير توووأمين

 .تفضيلي للمنتجات الزراعية في أسواق الاتحاد ألاوروبي

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن  ، "املنظمة العاملية للتجارة وانضما  الجزائر إليها وآلاثار املرتقبة على الاقتصاد الوطني"متناوي محمد،   1

 .411: ، ص0110ليا للتجارة، الجزائر، متطلبات شهادة املاجستير، املدرسة الع
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   قنوي ألاوروبوي مون تكنولووجي والتعصرنة القطاع الزراعي وعقلنة تسيير موارده والاستفادة من التقدم ال

 .خالل الشراكة عبر برامب التعاون الاقتصادي والتقني

    إلاسووووووراع فووووووي تنفيووووووذ بوووووورامب إلاصووووووال  الاقتصووووووادي والتكييووووووف الهيكلووووووي للقطوووووواع الزراعووووووي لزيووووووادة الكفوووووواءة

 .إلانتاجية والتمكن من التعامل مع شرو  املنظمة العاملية للتجارة

تستدعي الاستفادة القصوى من مجموعة الفرص متطلبات الشراكة ألاورومتوسطية إن 

املمنوحة في إطارها، خاصة بالنسبة للقطاع الفالحي في الجزائر  وما يرتبط به من صناعات غذائية، من 

ها ة للغذاء، إلى دول تعتمد في غذائا الوسط للخروج من مصاف الدول املستوردأجل تدعيم مكانتها في هذ

صة وأنها تمتلك مقومات فالحية قادرة على النهوض بالفالحة ملصاف على اقتصادها بدرجة كبيرة، خا

لم تستفد من أية امتيازات فيها القطاع الزراعي تسيير لكن الجزائر  ونتيجة ضعف . الدول املصدرة

اضافية، بل إن اقتصادها الزراعي يستعد ألن يكون عرضة ملنافسة شديدة وغير متكافئة قد تؤدي إلى 

الزراعات املحلية وإفالس املؤسسات الاقتصادية ذات العالقة بالصناعات الغذائية،  تراجع العديد من

في فزوال الحماية سيضعها أمام خيارين،إما تحديث وسائل عملها وتسوية وضعية مشاكلها الزراعية 

الستفادة ل( التمويل، التسيير، التسويق، الابداع ،التطوير والبحث والتحكم في التكنولوجيا) جميع امليادين 

ن فرص الشراكة ألاورومتوسطية، وإال فهن القطاع الزراعي سيفقد فرصة منح القيمة املضافة م

 .لالقتصاد الوطني
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 خامساملبحث ال

التحديات التي يمكن أن  يواجهها القطاع الزراعي في كحالة الانضما  للمنظمة 

 العاملية للتجارة 

 على النفط يهیمن حیث التصدیر، في ألاحادیة من تعاني التي النامیة الدول  من الجزائر تعتبر

 هذه أسعار وتقلبات الخارجیة، باألسواق مرهون  ألنه مستقر غير التجاري  امليزان یجعل ما هذا صادراتها،

ومن هنا يظهر أمام انضمامها للمنظمة العاملية للتجارة مجموعة من التحديات في ظل ، الحیویة املادة

قتصادية عموما ، والزراعية خاصة، فالعراقيل التي ال تزال تواجهها لالنضمام للمنظمة امكانياتها الا

العاملية للتجارة ما هي إال دليل على ضعف هذا القطاع الذي ليس لديه القدرة على املنافسة في ظل 

في الجزائر الظروف الحالية، وفيما يلي نوضح أهم نقا  القوة ونقا  الضعف التي تميز القطاع الزراعي 

 .وأهم التحديات التي تواجهه في حال تحرير تجارة املنتجات الزراعية

 وماامن الخلل في القطاع الزراعي في الجزائر نقاط القوة: املطلب لاول 

زراعية ال يستهان بها،  من خالل ما تبين من محتويات هذا الفصل يتضح أن للجزائر  إمكانيات

 .كما أنها في الوقت نفسه تعاني من مشاكل تعترض طريق تنميتها بشكل ال يسمح باستغاللها 

 نقاط قوة القطاع الزراعي الجزائري : الفرع لاول 

 :والتي تتمثل في آلاتي وخصائصها تتمثل نقا  قوة القطاع الزراعي في الجزائر في وفرة املوارد الطبيعية 

، فباالضافة إلى ألاراض ي الصالحة للزراعة مليون هكتار 11بمساحة  راض ي وجودتهاساع ألا ات .4

( العضوية) هكتار من ألاراض ي الصالحة للزراعة البيولوجية  4441.01التقليدية،  تستغل الجزائر مساحة 

وهي زراعات تقوم على تفادي استخدام ألاسمدة واملبيدات الكيماوية، باستخدام ألاسمدة الخضراء، 

وتتطور هذه املساحات . و ال على نوعية املنتوج وال على املستهلك  وليست لديها أي أضرار على البيئة 

،  % 4.6) وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تحققه بلدان مجاورة مثل تونس واملغرب   % 1.0بنسبة 

، ( على التوالي ، رغم أن مساحاتها الزراعية أقل بكثير من مساحة الجزائر الصالحة للزراعة   % 011.0

مستثمرة ، وهي مستثمرات في أغل ها تنتب  14دد املستثمرات التي تستخدم الزراعة البيولوجية وقد بلغ ع

 .الزيتون أو التمور، مما ساعد على وصول هذه املنتجات لضسواق العاملية

 .وفرة املوارد املائية مع إمكانية توسيعها خاصة إذا تمت عملية صيانة وتطهير السدود بصفة دورية .0

 .الحرارة مما يجعل البيئة مخزنا وراثيا لضصول النباتية تباين درجات .0

 (الخروف الجاللي الذي يعتبر أجود أنواع اللحوم عامليا) وفرة الثروة الحيوانية، وجودتها  .1
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 .ولي للمنتجات الزراعية الجزائرية نظرا ملطابقتها للمعايير الصحية والبيئية املطلوبة التصنيف الد .1

وذلك من خالل مخططات برامب  طاع بما يتواءم مع متطلبات السوق ظهور نوايا للنهوض بالق ..

 .0111التنمية الفالحية منذ سنة 

 .توفر اليد العاملة  .7

 ماامن الخلل في القطاع الزراعي في الجزائر:  الثانيالفرع 

زا عن تلبية القطاع الزراعي عاج رغم الامكانيات الزراعية  املتوفرة في الجزائ، يعجز 

الاحتياجات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ألهم املنتجات ذات البعد الاستراتيجي ، كما أن 

مساهمته في الناتب املحلي الاجمالي ضعيفة جدا رغم برامب التنمية الفالحية املطبقة منذ سنة 

ؤهله وهو ما لم ي، وذلك بس ب كميات إلانتاج الضعيفة 0141سنة  %40.01وهي ال تتعدى  0111

لتحقيق فائض في امليزان التجاري الزراعي، فالواردات الزراعية من إجمالي السلع الاستراتيجية  

 :ويعود ذلك لضسباب الجوهرية التالية  تسيطر  بنسبة كبيرة على تغطية الطلب املحلي

 . (والفقرألامية ) ضعف قدرات املنتجين قلة إقبال اليد العاملة على العمل الزراعي مع  .4

 .سوء الاستخدام غير املرشد ملوارد ألارض واملياهمشكل الحيازات الفالحية الصغيرة مع  .0

 .غياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي خاصة القطاع التقليدي .0

 تقليدية إلانتاج واستخدام تقنيات غير متطورة .1

 .ضعف البنية ألاساسية .1

ا يتناسب مع قدرات الوسط الريفي والتجاوب مع ضعف التمويل وضعف توجيهه لضنشطة املالئمة بم ..

بمكافحة التصحر وتنمية عدم استغالل مخصصات صناديق التنمية الخاصة ) عمليا التنمية الزراعية 

 (الاقتصاد الرعوي والسهوب، وصندوق التنمية الريفية واستصال  ألاراض ي عن طريق الامتياز

 .الفالحي، خاصة فيما يتعلق بالزراعة البيولوجيةسوء تعميم برامب الارشاد عدم فعالية و و  .7

 . ضمور التصنيع الزراعي .1

 .غياب الاستشراف والدراسات املبنية على أطر واقعية .9

حول دون وصولها لضسواق في حاالت تلف املنتجات الزراعية بس ب ظروف التخزين السيئة، مما ي  .41

 .كثيرة

 .الاستفادة من أي خدمات مالية معظم املساحات الزراعية بدون عقود مما يحول دون  .44

الاعتماد على الزراعة البدائية وعدم فهم الفالحين لجغرافيتهم مما كان سيوفر كثيرا في تنويع املنتجات  .40

 .الزراعية
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التي يفرضها تحرير التجارة الخارجية على القطاع التهديدات الفرص و :املطلب الثاني

 الزراعي في الجزائر

سوق زراعي كبير بقدرة تنافسية عالية وبالتالي سوف تواجهها مجموعة تستعد الجزائر لدخول 

 .، التي يمكن أن تكون فرصا في حالة الاستغالل ألامثل لجميع املوارد املتاحة من التحديات

 الفرص املتاكحة أما  القطاع الزراعي: الفرع لاول 

الدول املتقدمة، والتي  يفرض نفسه في ألاسواق العاملية وخصوصا فيأصبح  الغذاء الصحي أن  .1

تحترم معايير وشرو  الصحة والبيئة، حيث تعتبر ألاغذية الصحية عالجا بالدرجة ألاولى ، مما جعل الدول 

تطالب بعالمات تميز بين املنتوج الصافي واملختلط ، ومن مصلحة الجزائر تطبيق ذلك ملا تتميز به من إنتاج 

 :ه امليزة تفتح مجاال للعديد من الفرص ألاخرى وهيالكثير من املنتجات الزراعية النقية، هذ

عصرنة الزراعة وامكانية تطبيق النظام التكنوبيولوجي مثلما هو الحال في الواليات املتحدة  .1

 .ألامريكية

 .اعتماد شركات مختصة في إلامداد الفالحي بحلول أنجع .3

عن طريق مياه البحر املعالجة، أو  الاعتماد على السقي باملياه العذبة أو املياه الخالية من العذوبة .4

مياه السدود، فاملنتوج الزراعي في هذه الحالة يكون أكثر جودة وأكثر كثافة مما يمكن من استرجاع تكلفة 

 .من التكلفة إلاجمالية للمنتوج % 01والتي قد ال تتجاوز  . املياه املعالجة 

العاملية فرصة للجزائر ، حيث أن تقديم  يعتبر الاتفاق بشأن تخفيض الدعم في الاتفاقيات الزراعية .5

الدعم الداخلي لإلنتاج الزراعي في الجزائر الذي يقابله رفع الدعم عن صادرات الدول املنافسة من شأنه 

 . أن يساعد املنتوج الجزائري الحتالل مكانة في السوق 

، وتخفيض القيود إن التزام كافة أعضاء املنظمة بهلغاء القيود الفنية على الواردات الفالحية .0

الجمركية وفقا للنسب والفترات الزمنية املحددة يتيح املزيد من الفرص للصادرات الزراعية الجزائرية، إما 

بالوصول إلى أسواق كان يصعب عليها وصولها من قبل، أو بالتوسع في الصادرات الزراعية لضسواق 

 . التقليدية التي كانت تضع قيودا لحد حجم الصادرات من قبل

 التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي في الجزائر: الفرع الثاني

مما ( النفاذ لضسواق، الدعم املحلي، إعانات التصدير) الالتزام باتفاق الزراعة ومحاوره الرئيسية  .4

يضعها أمام منافسة ببعديها السعري والنوعي، مع فتح السوق املحلية أمام املنتجات ألاجن ية دون قيود 

الاتجاه إلى الاستيراد أكثر نظرا لشراسة املنافسة ألاجن ية وفي ظل عدم النهوض  جركية وهو ما سيفعل

بمقومات زراعتنا، خاصة وأن بنية امليزان التجاري الزراعي تعرف عجزا مزمنا ، ويتوقع ارتفاع أسعار 

تأتية من املنتجات الزراعية والغذائية أكثر نتيجة تخفيض أشكال الدعم التي ستؤدي إلى تقليل العوائد امل
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، الزراعة وبالتالي إحجام الفالحين عن إلانتاج، مما يقلل من املعروض املحلي ويدفع باألسعار إلى الارتفاع

 .وباملقابل فهن تخفيض الدعم عن املستهلكين سوف يدفع القتناء املنتوج ألاجنبي ألاقل سعرا

الس يل ألاسرع ملنخفضة ظنا أنها استعمال املواد الكيمياوية املجهولة املصدر نظرا لتكاليفها اإن  .0

بالصحة لتحقيق الربح سيؤثر على جودة املنتجات الزراعية، وفي هذا الاطار تعمل الاتفاقية الخاصة 

وفي ذات السياق فهن . والصحة النباتية على تشكيل قيود أمام املنتوج املحلي للوصول إلى ألاسواق ألاجن ية

من حيث املواصفات الصحية، مما سيؤدي إلى إراقها للسوق  صعوبة الرقابة على الواردات الزراعية

 .املحلية التأثير على وحة املستهلك

ظرا الحتواء الاتفاقية املتعلقة بمكافحة الاغراق على مجموعة من عدم القدرة على مكافحة الاغراق ن .0

إلى تصغير املساحات  امليلالاجراءات والتعقيدات إلثبات حدوثه، ومن أهم ألاسباب التي ستدفع إلى حدوثه 

، حيث مما سيؤثر على حجم الانتاجالزراعية بدل الاتجاه نحو تنظيم الزراعة في مساحات زراعية كبيرة 

هكتار ، وذلك  41و  11تحولت املساحات الزراعية الكبيرة في الجزائر إلى مساحات تتراو  مساحتها بين 

 .الجزائريةراجع إلى املشكل العقاري الذي يعتبر معضلة الزراعة 

تحتاج الجزائر لبذل مزيد من الجهود لتعزيز الحيز املالي بما يجعل اقتصادها أكثر قدرة على امتصاص  .1

ن من اتخاذ الاجراءات املالئمة الحتواء تداعياتها السلبية على مقومات 
م
الصدمات الخارجية، ويمك

وهنا تظهر الحاجة إلى ضرورة تبني الاستقرار الاقتصادي والنمو في جميع القطاعات ومستويات التشغيل، 

يعتبر ترشيد ساسية دعم التدفق املستمر للموارد املالية ، و استراتيجيات تمويل للقطاع الزاعي تضمن 

الغذاء أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجزائر في مسعاها لتعزيز حيز السياسة الاقتصادية ورفع 

ضافة للتحديات التي تواجه مسألة زيادة إلانتاج ورفع الكفاءة الانتاجية ، وباإل الضغو  عن املوازنة العامة

في القطاع الزراعي، هناك  حاجة ملحة لرفع كفاءة وفعالية القنوات التوزيعية وسالسل الامداد للمواد 

الغذائية لتحقيق تدفق مستدام من واردات الغذاء إلى ألاسواق املحلية بأقل تكلفة ممكنة بما يخفف من 

 . حدة مخاطر ألاسعار والامدادات خاصة إبان صدمات ألاسعار العاملية

إن الحديث عن إلاجراءات التي اتخذتها الجزائر للنهوض بالقطاع الزراعي تجرنوا إلوى التطورق للفورق 

بووووين الوووودعم و املوووونح وإلاعانووووات ، فوووواملنح نفقووووات عموميووووة ال يمكوووون مقارنتهووووا مووووع الوووودعم الووووذي يحموووول مفهومووووا 

 .يمكن أن يكون نفقة عامة كما يمكن له أن يكون تعريفة جمركية  أوسع، فهو 

وعنوود الحووديث عوون الوودعم املحلووي نكووون بصوودد الحووديث عوون املوونح التووي يعبوور عنهووا بنسووبة موون النوواتب الوووطني 

 .إلاجمالي، أو من إجمالي الناتب املحلي الزراعي، أو من ميزانية أو مداخيل املزارعين

قودرت امليزانيوة العاموة املخصصوة  PNDAتطبيق املخطط الووطني للتنميوة الفالحيوة خالل املرحلة ألاولى من 

 أورو للهكتار خالل السنة،  19مليار دينار جزائري، وهو ما يقدر بمعدل  099.7للقطاع الزراعي ب 
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أي  أورو للهكتووار  خووالل السووونة، 011فووي نفووس الفتوورة، قوودر الوودعم املباشوور للموووزارعين فووي الاتحوواد ألاوروبووي ب 

 .مرات ضعف ما يقدم في الجزائر، هذا دون احتساب جميع أشكال التدخل ألاخرى  1.1

موووون  % 01مووون النووواتب املحلووووي الاجموووالي، ويشوووغل  % 41رغوووم أن القطووواع الزراعوووي فووووي الجزائووور  يسووواهم بنسووووبة 

 .في الاتحاد ألاوروبي على التوالي  % 1.0و  % ..4السكان مقارنة ب 

تووووووؤثر مباشوووووورة علووووووى مووووووداخيل  OCDEا كووووووان الوووووودعم فووووووي الاتحوووووواد ألاوروبووووووي ودول هنووووووا يجووووووب أن نوضووووووح أنووووووه إذ

( 29-5)و من خالل ألارقام املوضحة في الجدول . الفالحين، فهنه في الجزائر موجه إلى الاستثمار داخل املزرعة

 .تتضح لنا الفجوة الكبيرة بين الجزائر والدول املتقدمة في مجال دعم القطاع الزراعي

 مقارنة الدعم الزراعي بين مجموعة من الدول (: 29-5)جدول رقم 

 %معدل املنتجين من اجمالي امليزانية الزراعية  الدولة

 00... ايزالندا

 00... النرويب

 1.71. سويسرا

 0.10. كوريا

 11.74 اليابان

 00.74 الاتحاد ألاوروبي

 01.40 تركيا

 04.14 كندا

 41.01 الو م أ

 41.47 املكسيك

 % 11 الجزائر

 .Soutiens Et Subventions Agricoles. Filaha : Le Site De L’agriculture: املصدر

، مما يعكس الفجوة بين الجزائر والبلدان ألاخرى ويبدو جليا أن  % 11في الجزائر تقدر هذه النسبة بمعدل 

 .ايزالندا والنرويب وسويسرا احتلت الصدارة في تقديم الدعم الزراعي

إن النسوب املسوجلة اليزالنوودا ،النورويب  و  سويسوورا هوي ألاعلووى مقارنوة ببواتي الوودول  لكون وفووي املقابول نجوود أن 

حيوووث مثلوووت الاتحووواد وألاوروبوووي والواليوووات املتحووودة ألامريكيوووة  يحوووتالن الصووودارة مووون حيوووث القووويم املمنوحوووة ، 

أورو  0.0أي بمعوودل ) الاتحوواد ألاوروبوي  موون ميزانيوة % 11ميزانيوة السياسوة الزراعيووة املشوتركة لوونفس الفتورة 

 .مليار من ألافراد حسب البنك الدولي 0.1، وهو مبلغ يضمن العيش ل (لكل بقرة في اليوم 
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من املهم جدا إلاشارة إلى أن الزراعة في هذه الدول تدعم لفترات طويلة وبنسب عالية، هذه ألاخيورة تشوكل 

ة العامليووة، فعلووى سوو يل املثووال تلقوو  مزارعووو القطوون فووي أمريكووا أحوود أهووم محوواور املفاوضووات فووي منظمووة التجووار 

 . % 19.1، وهو ما يمثل معدل دعم   0110 – 4999مليار  دوالر أمريكي، في الفترة  40.9

ابتوداء  PNDAفي الجزائر لم يحظ الدعم الزراعي بأهمية إال بعود تطبيوق املخطوط الووطني للتنميوة الفالحيوة 

أورو  07111، كان متوسوط الودعم فوي فرنسوا 0117ارير  رسمية نشرت في نوفمبر ، ووفقا لتق0111من سنة 

أورو،  .1041، وأكثووور املسوووتثمرات دعموووا هوووي مسوووتثمرات الحبووووب بمبلوووغ 0111للمسوووتثمرة الواحووودة فوووي سووونة 

 .أورو للسنة 01111وملربي املواش ي بأكثر من 

أورو  711بالكوواد وصوول إلوووى  0111-0111ة فووي الجزائر،لوووحظ أن متوسووط املبلووغ السوونوي للووودعم خووالل الفتوور 

مووون هوووذا الووودعم موجوووه لالسوووتثمارات الخاصوووة  بتعبئوووة املووووارد    % 1.للمسوووتثمرة املدعموووة، وأن أكثووور مووون 

 .املائية

فوووهن هنوووواك فووووارق كبيووورة بوووين دعووووم املسوووتثمرات بوووين الوووودول ،  OXFAMوحسوووب موووا أثبتتوووه املنظمووووة الدوليوووة 

ي اململكووووة املتحوووودة، اسووووبانيا، هولنوووودا، بلجيكووووا، الوووودنمارك، سوووولوفاكيا        موووون صووووغار املووووزارعين فوووو % 91حيووووث أن 

مون املسوتثمرات التوي  % 71مون الودعم املمنوو ، فوي حوين أنوه فوي الجزائور  % 47و فرنسا يستفيدون فقط من 

 .هكتارا 01تستفيد من الدعم الفالحي، هي مستثمرات ال تتجاوز مساحتها 

الزراعي املمنو  في الجزائر يظل ضعيفا جدا من حيوث الحجوم ومون حيوث النسوبة إن الدعم املحلي للقطاع 

من الناتب املحلي إلاجمالي مقارنة مع موا هوو معموول بوه فوي بلودان منظموة التعواون الاقتصوادي والتنميوة، كموا 

 .أن توزيع هذه املنح غير متكافئ في أصله

 اتجواه منظموة التجوارة العامليوة وذلوك لكونوه ال زال حالجزائور ال توجد التزامات للدعم الزراعي السائد في 
 
اليوا

فووي مرحلوووة تهيئوووة الووودخول إليهوووا، وموووع ذلوووك يمكووون بيوووان بعوووض التفاصووويل ذات العالقوووة باملوضووووع بشوووكل عوووام 

 أو بشووكل خوواص فيمووا يتعلووق 
 
يصوونف الوودعم الزراعووي املحلووي فيهووا حسووب تقريوور أعووده  بووالجزائر، حيووثأحيانووا

 :1مامها إلى منظمة التجارة العاملية كما يلياملدير املكلف بملف انض

 وتشمل،:  العلبة الخضراء .1

  تكووين، بحوث، ارشواد ) النفقات الحكومية على إلادارة الفالحية، ومعاهد دعم وتقوية إلانتواج الفالحوي

 (ودعم تقني

  (راعيةالتجهيزات، املحافظة على املوارد الطبيعية واستصال  ألاراض ي الز ) خدمات البنية ألاساسية 

 املدفوعات في حالة الكوارث الطبيعية. 

                                                           
1
 Djellab Said, le traitement de la question agricole à l’omc soutien interne, subvention aux 

exportations et accès au marché, site visité le : 14.08.2015. http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf-
2013/omc6.pdf.  

http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf-2013/omc6.pdf
http://mcommerce.djaweb.dz/files/pdf-2013/omc6.pdf
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  دعووووم للمووووارد املائيوووة مووون أجوووول ضوووبط و تكييوووف نظوووم املحاصوووويل   % 1.: دعوووم الاسوووتثمار فوووي املزرعوووة

 .الزراعية

 وتشمل بصفة خاصة:  العلبة الصفراء .1

  منح جمع القمح والحليب الخام: دعم أسعار املنتجات الزراعية خاصة. 

 خالل إعفاء الفالحين من الفوائد وتحمل الدولة لهذه ألاعباء دعم القروض من. 

 0141-0141ويقوودر مبلوووغ الوودعم الزراعوووي املمنووو  فوووي الجزائوور خوووالل فتوورة مخطوووط التجديوود الفالحوووي والريفوووي 

مليووون دوالر أمريكووي سوونويا، وهووي نسووبة تبقوو  ضووئيلة جوودا مقارنووة بمووا تقدمووه العديوود موون الوودول  101بقيمووة 

ربطها بالجزائر عالقات تبادل تجاري قوية، مثل الاتحاد ألاوروبوي والواليوات املتحودة ألامريكيوة، خاصة التي ت

 91.1وفوووي ذلوووك يمكووون إلاشوووارة إلوووى املعووودل الوووذي حققوووه الاتحووواد ألاوروبوووي فوووي نفوووس الفتووورة حيوووث سوووجل قيموووة 

 . دوالر أمريكي مليار  1.9.مليار دوالر أمريكي ، تليه الواليات املتحدة ألامريكية بقيمة قدرها 

وبذلك بقدر ما تعتبر قلة الدعم الزراعي مقارنة بهذه الدول تهديدات ملنافسة املنتجات الزراعية فياألسواق 

العامليوووة، بقووودر موووا تعتبووور فرصوووة للجزائووور لزيوووادة حجوووم الووودعم املوووالي املوجوووه لجميوووع نشووواطات وفوووروع القطووواع 

رشوويد اسووتغالل هوذه ألاموووال حسوب طبيعووة ومتطلبووات الزراعوي، لكوون يبقو  التحوودي الرئيسوو ي هوو فووي كيفيوة ت

 .كل فرع فالحي
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 يالصة الفصل الخامس

  ال شك أن الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة له جوانب ايجابية متعددة لجميوع القطاعوات ومنهوا

مفتوحوة فوي الجزائوور القطواع الزراعوي، وذلوك مون خوالل فوتح ألاسوواق العامليوة للسولع املنتجوة محليوا، وهوي غيور 

 .بس ب تطبيق نظام التعريفات الجمركية وعدم قبولها في منظمة التجارة العاملية 

  إن انضوومام الجزائوور إلوووى منظمووة التجووارة العامليوووة يعنووي التزامهووا بعووودة مبووادئ أهمهووا عووودم التمييووز فوووي

ملعووامالت التجاريووة ويعنووي ذلووك املعووامالت التجاريووة بووين الوودول ألاعضوواء والاقتووداء بمبوودأ التنووافس الكاموول فووي ا

إلالغاء التدريجي لكل أوجه الدعم الحكومي لإلنتاج السل ي والخدمي والتصدير والتوريد والقوروض وكوذلك 

 اعتماد مبدأ تحرير التبادل التجاري من القيود الجمركية وغير الجمركية

 ي للتنميووووة الفالحيووووة لووووم يحووووظ الوووودعم الزراعووووي فووووي الجزائوووور  بأهميووووة إال بعوووود تطبيووووق املخطووووط الوووووطن

PNDA  وكوذا الودعم أشوكال تطوور  خوالل مون الزراعوي للودعم جديودا دفعوا أعط  الذي ،0111ابتداء من سنة 

الوودعم املحلووي فووي الجزائوور يظوول ضووعيفا جوودا موون حيووث الحجووم وموون حيووث ف ،تقديمووه عوون املسووؤولة الجهوات

بلوووودان منظموووووة التعوووواون الاقتصوووووادي  النسووووبة مووووون النوووواتب املحلوووووي إلاجمووووالي مقارنوووووة مووووع موووووا هووووو معموووووول بووووه فوووووي

 .والتنمية، كما أن توزيع هذه املنح غير متكافئ في أصله

  يعتبووور الاتفووواق بشوووأن تخفووويض الووودعم فوووي الاتفاقيوووات الزراعيوووة العامليوووة فرصوووة للجزائووور ، حيوووث أن

نافسوة مون تقديم الدعم الداخلي لإلنتاج الزراعي في الجزائر الذي يقابله رفوع الودعم عون صوادرات الودول امل

 شأنه أن يساعد املنتوج الجزائري الحتالل مكانة في السوق 

  اتجووواه منظموووة التجوووارة العامليوووة وذلوووك الجزائووور ال توجووود التزاموووات للووودعم الزراعوووي السوووائد فوووي 
 
حاليوووا

لكونووه ال زال فووي مرحلووة تهيئووة الوودخول إليهووا، ومووع ذلووك يمكوون بيووان بعووض التفاصوويل ذات العالقووة باملوضوووع 

 أو بشكل خاص فيما يتعلق  بشكل عام
 
 .بالجزائرأحيانا

 فوووووي امليوووووزان التجووووواري الجزائوووووري، وتكووووواد تعتبووووور الصوووووادرات يطر املحروقوووووات علوووووى جانوووووب التصووووودير تسووووو

 .ية الصادرات خارج قطاع املحروقاتالزراعية الجزائرية هامشية رغم الدعم وترق

  اسوووووتغلت جيوووووودا، بالحصووووووول علووووووى تتميوووووز املوووووووارد الفالحيووووووة فوووووي الجزائوووووور بمووووووؤهالت تسووووومح لهووووووا إذا مووووووا

 .منتجات فالحية ذات جودة عالية ومنافسة في ألاسواق العاملية

  لويس هنوواك أسوواس متسوواوي للتنووافس عامليووا فوي ظوول املنظمووة العامليووة للتجووارة، وأن الايجابيووات التووي

الاستمرارية تبنى يصبو إلانتاج الزراعي لالستفادة منها ال يمكن أن تتم إال في ظل قوة داخلية متينة أساسها 

بدقووووة باألخووووذ فووووي الحسووووبان جميووووع نقووووا  القوووووة التووووي تتمتووووع بهووووا الزراعووووة فووووي الجزائوووور لوووودعمها، وجميووووع نقووووا  

الضووووعف ملعالجتهوووووا والوووووتخلص مووووون إعاقتهوووووا، أضووووف إلوووووى ذلوووووك النظووووور بعموووووق فووووي الفووووورص التوووووي يمكووووون أن تتوووووا  

 . التهديدات وتجن هاللمنتوج في ظل الاستغالل العقالني لجميع عناصر إلانتاج، ودراسة 
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لبحث في مقومات كل منتوج زراعي على حدى ودراسة مكامن القوة فيه عبر سلسلة القيمة ا مما يستدعي

الزراعية له للوصول إلى منافذ توجيه التمويل الالزم في النشا  املناسب وتحريك عجلة التمويل في جميع 

 .حلقات السلسلة وهو ما سنوضحه في الفصل املوالي

 

 

 



 

 

 

  

 الفصل السادس

خيارات وسيناريوهات الاسرتاتيجيات البديةل 

 لمتويل القطاع الزراعي يف اجلزائر
 -فرع القمح منوذجا  -
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 : مقدمة الفصل السادس

كيياةت  م سلسييلج تلقييييج نسييت  سياسيياا تلتيل ييز تلي تملييق تواملقييج  تو تلجييج ،ييق ت جيت يي    لتقيييي 

خاصيج (. تلتسل ق  تلتيل ز  تولت ة تلبش  ج   ت جلتني  تلقانلنييج) تسلط تلضلء على مجيلعج من ألابعاة 

الا ت يييياة عن  عن تلكثعيييي  ميييين تلفيييياعل  تاليييي   الانفتييييات تلتجييييا ا ،ييييق الاييييز توتلعيييي تا الا ت يييياة ج تلعاويييييج  أن

سيييلتء عليييى مسيييتلت تلقااعييياا تل سيييييج  قعييي  تل سيييييج تلتقلي  يييج   كيييلل  مسيييتل اا عالييييج مييين توييي تخيز 

 .تلل ن ه  ع ضج للي اط  بشكز متزت   حيا ج تلقااع تلي تملق من  لت تلسلق   حيا ج أس  تلفالحعن 

تخت نا م تلج تلقيح ة ل تلعال  تل اميج  منها ت جيت     على أقل تؤث  تلسلق تل  ليج للحمللب   باعتملا  أن 

تقييي  طي ق  أسيالي  تلتيل يز ك ييلجج نامليق علييه وا له من أهييج ،ق تلال  توحلق ،يق تلسيلق ت جيت   يج  

 تلتي خ ته بها  زت   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج ،ق ت جيت    تلقا يج بها    خ لصا تل  تلتي 

هيييلت تلف ييييز  وحيييج حييييلل تلسيييياق تليييي   ق صنتييياج تلقيييييح   تلتيييي ت يييي   نتييياج  الاسيييي هال   ،ييييق  ناييي تليييلل  

تلعييييالكي  كييييلل   ت ييييع  تو ييييي ن تلعيييييالكي م ييييه   ثيييي  نسييييتع م تيل ييييز سلسيييييلج تلقييييييج تلي تعيييييج للقيييييح ،يييييق 

ألا  تليييل ن  قلميييلن طال شيياطاا توتعا مليييج  مييي ت  ضيييا  ها ت جيت يي  مييين خيييالل تح  يي  مجييييلع تلفييياعلعن   هييا 

 ييييج للي تييلج ميين خييالل تنتقالييه ميين م حلييج ألخيي ت   ل لألاييا تتجيياخ تيي  قاا ألامييلتل ميين ةتخييز  ميين خييا ج 

خاصييييج م  يييييج   ضييييا ج   ييييى  ت ييييع تاث هييييا طيييياوتلع تا تلتجا  ييييج تل  ليييييج تلسلسييييلج   ميييي ت تيييي خز تل  لييييج   هييييا

تلقيييييييج تلي تعييييييج لتيييييتالءم ميييييع    تل  ييييي  ،يييييق  مكانييييييج تعييييي  ز أة تا  نيييييياجج تيل يييييز سلسيييييلج تلتجيييييا   تلعاوييييييج

  تشيييز أك يي  عيي ة ميينه   لتتجييا ب مييع ألاحيي ت  تلاا  ييج تلتييي  يكيين أن تح ييز للقايياع  خ ييا   تلفالحييعن

 .طفعز مؤث تا ةتخليج  خا جيج

طيا  تلقيح  يست ملق تحليز تلتيل ز ت خاص طي تلجلتقيي  تلتيل ز  ن الالتزتم طيقا بج سلسلج تلقييج 

 جه  عيلياا تلسلسلج وع  ج من  حلز على  أ ضز مززلج ةتخلاا تؤهله ألن  كلن  تضين ة تسج شاملج أل 

ضملط م اة  من خالل  تلتيل ز تل عملج  ت ح جج  نقاططاكتشاف  تل  لجتوستفي  ألاحق طالتيل ز من 

مقا ن ها من تح    تلمل ت ز تواليج   ميا  ؤهل ا ل .ث  الاحتياجاا تواليج  متى تكلن  تلت  قاا تواليج ت حاليج

من أجز  .مستلت من مستل اا توشا كعن ،ق تلسلسلج ،ق كز  حيث  لتها  تو اط  تلتي    تتع م لاا

 .ت يي  تلتيل ز   قا أل ضز الاختيا تا تلتي تال   تلسلسلج
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 املبحث ألاول 

  الدوليةالزراعية ضوابط تمويل القمح في ألاسواق 

تنتشييا ت  حيييث يعتييي  عليييه ثلييث سييكان تلعييال  ،ييق تلل يي  يعت يي  تلقيييح ميين أهيي  ت حملييلب  أ سييعاا 

لتعييييه تو تلفييييج   أهياييييا تلقيييييح تل ييييل  ت حاضيييي   توسييييتقملز  كيييييا يعيييي ف طانتشييييا خ تللتسييييع بسييييب  تعيييي ة أن

 تلقييح تلليعن    يتيياز ألا ل طاحتلت يه علييى نسيملج عالييج ميين تل   ت  ياا    تشيي  هيلت تل يلع ت جييي  ،يق تلل  يياا 

،يييييق ألا يييييالي  توعت ليييييج تل ت نيييييج   سيييييت  م ،يييييق صييييي اعج    االييييييا  شييييييال ت   قييييييا    يييييي ع توتحييييي   ألام  كييييييج 

 .تلعجا ن تو تلفج     حتاج   ى نسملج عاليج من ألاماا 

أما تلقيح تللعن  يحتلا على نسملج عاليج من تل شل اا   ليال من تل   تعن   ست  م كلل  ،ق تل  اعاا 

ميين ت جليلتعن   بالتييا ق يسيت  م ،ييق  نتياج ت حلل يياا تو تلفيج  ت تشيي   %90تلللت ييج ألنييه  حتيلا علييى نسيملج 

 .من مساحج ألا م تليابسج % 09ز تعته ،ق تو اطق تلملا ة   توعت لج   تشيز ز تعته 

 ....خالل آلياا عيز تلسلق   تلسلق تلعالكي للقيح طيجيلعج من ت خ ا   نلألاحاا من    تيعز 

 العاملي للقمح آليات عمل السوق : املطلب ألاول 

ت تلف ألاسلتق تلي تعيج ،ق آلياا عيلاا عن قع ها من ألاسلتق      ت  ت  ع  جل  خالل تلق ن 

 KING.1أ  أثي   KINGتحي  تسي   يانلن "  GREGORY KING" تلثامن عش  من طي ف الا ت ياةا الانجلعيزا 

طعن من خالله أن تلع تا ألاسعا   تلع تا  نتاج ل سي  خاضيعج لي فل تلتياثع   حييث تتلعي  ألاسيعا    تللا

 2.أ لت من  نتاج بسب  ع   علتمز كي اة  أ  تن فام تلال   كلل  ألازماا الا ت اة جبشكز 

عي  ةت ييا يج  ع م  نتياج    تللت ع أن ه ا  مجيلعج من ت خ ا   تحك  طل   ع م تو تجاا تلي تع

      مييين تلسيييلع تلي تعييييج  تلتيييي تتيعيييز ،يييق أقلفهيييا طي  نيييج عييي م ضيييعيفج لييين  كيييلن م اسيييملا    ،يييق صيييا ا توييييت ععن

حيييث  حقييق هييؤ ء حاجيياته  تلللت يييج طيياةن   لليسيي هلكعنقعيي  أنييه  يثييز تللضييعيج توثلييى ،ييق تلسييلق طال سييملج 

 هييلت تلت ييا ب تلمل يييلا ،ييق ألاسييلتق تلي تعيييج هييل مييا يع يي  ع ييه بعيي م الاسييتق ت   الاضييا تب تويييمن . ألاسييعا 

 ميين هييلت كييان ليتمييا علييى تلسييلاج تلعيلميييج الاضيياالع طياييام تلضييملط   يي  تحقيييق أ ضييز . تلييل ن يعت  ااهييا

                                                           
1 Ghazi Nouria. "Le commerce international de blé". These de doctorat d’etat en science economiques. Faculté des 

sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales. Université d’aboubaker belkaid.tlemcen. 2010-2011.  P : 

16. 
-2611/2611-2691/2691: التمويل الزراعي للحبوب في إطار السوق الدولية حالة الجزائر مرحلة"م  ل ا صيلةا   2

لم الا ت اة ج    ع تلتسيع   كليج تلعللم الا ت اة ج  عللم   أط  حج ةكتل تخ ،ق تلعل1119"-2611/2661-2661/1111-1111

 .181: ص  8990-8990  90تلتسيع   تلعللم تلتجا  ج  جامعج ت جيت   
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تلللت يييييييج  بييييياةن  ألاسييييييعا  توييييي تخيز للييييييييت ععن ليتيك يييييلت ميييييين ملتصيييييلج نشيييييياطا  الانتيييييا ق  تحقيييييييق تليييييل    

 علييى هييلت الاعتملييا  تقييلم كييز تلسياسيياا تلي تعيييج تلتييي تب  هييا  تتب اهييا   ييى قا ييج تليييلم أك يي  تلمللييي تن . تويك ييج

 .تل  اعيج  أكث ها ليملع تليج ،ق تلجااا الا ت اةا

   يضييلن هيلخ تلسياسياا  ملقي  مثعي ت للجي ل  هلخ تلسياساا ل   كن طاألم  تلسياز   أن تحقيق أه تف 

،ييييييق ألا سيييييياط الا ت يييييياة ج  تلسياسيييييييج  ةتخييييييز تو تيييييي  اا تل  ليييييييج للتفييييييا م حييييييلل تح  يييييي  تجييييييا   تو تجيييييياا 

تلمللي تن توتاييل    عيليياا تلضيملط مين شيااها أن ت قيز حيا ا الاضيا تب تل اشينج ةتخيز أسيلتق . تلي تعييج

تلملل تن تل اميج  خاصج تل  تلتي تعاني عجيت ،ق  نتاج تلي تمليق أ  تلي    ى ألاسلتق تل  ليج  منها   ى ةتخز 

 وا كان  عيلياا ضيملط تلعي م عين ط  يق تو ي نياا  1.تلتي تعتي  ،ق صاة تتها على تلسلع تلي تعيج ت خام

نجيييي  أن أقليييي  تلملليييي تن تلتييييي تحقييييق  ييييلت ب ز تعيييييج  تلجييييا ،ييييق سياسيييياتها ماة ييييج   تلتجييييه صييييعلباا تق يييييج  

 .تعيج ل ع  عيلياا ت ح  أ   تالف توحاصيز كاسللب للتقليز من تل فقاا تلعامجتلي  

 لقيي  أكيي ا توالح ييج الاح ييا يج أن م  نييج تلاليي  علييى أقليي  تلسييلع تلي تعيييج تلضيي    ج تتيعييز طالضييعف  

كيييا أن الاضييا تطاا ،ييق . كلييا كانيي   مكانيييج الاحيالل طييعن تلسييلع أ يز تييةتة هييلخ تو  نييج ت ت تطيا ميين تل ييف   

ألاسلتق تلي تعيج ت تلف ش تها من سلعج   ى تخ ت  ميا  ي ي  مين تعقيي  ألا ضياع   هيا ،يق أحييان أخي ت هيل 

تشييييت  تلعيييي م أا أن  مكانييييياا ت حيييي  ميييين  نتيييياج تملقيييي   ليلييييج علييييى تل ايييياق تلعييييالكي  طفعييييز تلعيييي ة تلكملعيييي  

تل اميييييج تو يييي    للسييييلع ألاساسيييييج   ميييين جاييييج أخيييي ت عيلييييياا توضييييا بج  خاصييييج ةتخييييز تلملليييي تن للي تجييييعن 

 2.تلكملع   تلتي تشا ها ألاسلتق تلي تعيج  خاصج ما يع ف طاألسلتق آلاجلج

 لع  ،ق تتجاهعن   في حالج ح    نق  مح  ة ،ق تلع م  إنه  تسب  ،ق ت تفاع كملعي  ،يق  KING ن أث  "

  3."ل  إن  ا ضا حتى   ن كان مح  ةت    يسب  تاهيا  ألاسعا ألاسعا    بالعك

 ييييتحك  ،ييييق تلسييييلق تلعييييالكي للقيييييح مجيلعييييج  ليلييييج ميييين كملييييا  تو يييي   ن   قاطلاييييا عيييي ة مايييي  ميييين و 

   تيثييييييز تليييييي  ل تو يييييي    . مليييييييلن طيييييين سيييييي ل ا 199  طحجيييييي  ممليييييياة ا تجا  ييييييج تفييييييلق كيياتهييييييا تل ة نسييييييتو

 توسييييييييتل ة  طالضيييييييي     تليييييييي  ل جتا  نتيييييييياج تلييييييييل ع  أ  تلضييييييييعيف   اليييييييي  ل   عيييييييي    نتيييييييياج  يكيييييييين أن تلجييييييييا 

     ت خا جيييييج لضيييييان تحتياجاتهييييا تلللت يييييج   علييييى عكييييل جليييي   يييي  تلجييييا ة ل جتا  نتيييياج ضييييعيف   لإلميييي تةتا 

 .ت   ف تلفا ب   ى تلسلق تل  ليج   ى

 واحتكار املصدرين  العرض العاملي للقمح: الفرع ألاول 

                                                           
  "أي سياسة زراعية للجزائر: تطور املسألة الزراعية في ضوء املنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية"عي تل  ن طن ت كي    1

ص   8992-8992أط  حج ةكتل تخ ة لج ،ق تلعللم الا ت اة ج  كليج تلعللم الا ت اة ج  عللم تلتسيع   جامعج ت حاج  خض  طات ج  

20. 
 .تو جع نفسه  2
 .181: م  ل ا صيلةا  م جع ساطق  ص  3
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 تيثيز تلعيي م تلعييالكي للقيييح ،ييق تلكيييياا تو تجييج تلتييي  يكيين تسييل قاا ،ييق ألاسييلتق تل  ليييج سيي ل ا 

من ط ف تل   ل تو تجج تلتي قا  تحتياجاتها الاسي هالكيج   ييق تلي  ل تلتيي تتيعيز بشي  ط ز تعييج مال ييج 

ل  ليييج عليييى عيي   علتميييز     تل ييف مسيييتلت تلعيي م ،ييق ألاسيييلتق ت(م ييا     تاييل   ،يييق الامكانييياا تلي تعييييج) 

 (سياساا تلت       ش  ط تو ا سج  )  خا جيج (توستلت تلتقني  تلسياساا تلي تعيج تواملقج) ةتخليج  

ملييلن هكتيا    تشيكز تلي  ل تلعشي  تويلكل    899تمللغ توساحج توي  عج من تلقييح سي ل ا نحيل و

  1020: تلسييييييي لتا   ح يييييييا يااعيييييييال   حسييييييي  أك ييييييي  تلييييييي  ل تو تجيييييييج للقييييييييح ،يييييييق تل(  1-2) أةنييييييياخ ،يييييييق ت جييييييي  ل 

1020 1001  1001  8992   8990  8919   8910. 

 (مليون طن) الوحدة  . ترتيب أكبر الدول املنتجة للقمح في العالم(: 2-6)جدول رقم 
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 http://faostat3.fao.org تعتياةت على تح ا ياا مل ع م  يج ألاقل ج  تلي تعج لألم  توتح      :املصدر

حيييث  ت تفاعييا متزت يي ت م ييل سيي لتا تلسييت  ياا  ميين تلقيي ن توا يي ي  عيي ف  نتيياج تلقيييح ،ييق تلعييال  

 211.118  يى  8910 صيز حجي   نتياج سي ج   ج  8910تضاعف حجيه أكث  من ثال  م تا   ى قا يج سي ج 

يعيييلة  هيييلت الا تفييياع ،يييق توحاصييييز تلعاوييييج للقييييح. 1020ملييييلن طييين سييي ج  800.01ملييييلن طييين   بعييي ما كيييان 

خييالل ميي   خيسييعن  8.0طيعيي ل )  جطال  جييج ألا  ييى   ييى ت تفيياع م ة ة ييج تلاكتييا  تللتحيي  ميين ألا ت يي ي تلي تعييي

هكتييا  ميين تلقيييح  800.8حيييث طلليي     ضييا ج   ييى ت تفيياع عيي ة توسيياحاا توي  عييج ميين تلقيييح عاويييا  (سيي ج 

 1. 8919مليلن هكتا  س ج  812.0ث  ما  تئ  أن تن فض  ت   جيا لت ز   ى . 1001س ج 

. لييهتسيييا  علييى  نتيياج تلعييالكي نتيياج عشيي  ة ل ص  عييلةي  ن جيييءت كملعيي ت ميين تو تييلج تلعييالكي للقيييح 

الاتحياة تلسيل ياتي ) ت خييل توسييا   عليى  نتياج تلقييح ،يق تلعيال  ييق   سييا كاني  تلي  ل  1020 في س ج 

  ك ييي ت ط سيييملج  % 10مييين  نتييياج تلعيييالكي للقييييح  تلل  ييياا توتحييي   ألام  كييييج ط سيييملج   % 89ط سيييملج ( سييياطقا

  . تلعالكيمن  نتاج    % 11 هل ما  يثز حلت ق    % 1.2ط سملج  تلا  .  % 0  تل عن ط سملج  % 0.1

                                                           
1 Terrones gavira, PH. Burny. Evolution du marché mondial du blé au cours des cinquante dernières années. Livres Blanc , 

céréales, ULG Gembloux Agro-Bio Tech et CRA-w Gembloux – fevrier 2012. P : 03.  
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يعيييي  تلقيييييح ميييين أهيييي  ت حملييييلب  ج  هييييلخ تليييي  ل تسييييحى جاهيييي   لليحا  ييييج علييييى مكان هييييا ،ييييق تلسييييلق تل  ليييييج  

  1% 10ط سيملج تملليغ نحيل للحمليلب     هيل يسياه  ،يق تلتجيا   تل  لييج تلللت يج تلتي ت خز ،ق تلتجيا   تل  لييج

هييلخ تل سيييملج محا  ييج عليييى أهيي هييا ن ييي ت لتزت يي  تلسييكان  مييييا  ييؤةا   يييى ضيي     تلتلسيييع ،ييق ز تعيييج  سييت ز 

-2)تلقيح ،ق م اطق ل  تي عه من  ملز لي اة   نتاج  ملتجاج تلال  توتزت     هل  ما نلح ه من ت ج  ل 

 .8910للقيح س ج  تجج حيث الاا ا تست تليا   أك تنيا ،ق  ا يج أ  ى تل  ل تو( 1

  أسييييا   هيييلخ توجيلعيييج عليييى  نتييياج تلقييييح لعقيييلة مييين تلييييمن  جعلايييا سيييبملا ،يييق تن فيييام  ا أنكيييي

 996.616:   ييى مسييتلت  يي   ب 8919سيي ج  نالحييا تن فييام  نتيياج تلعييالكي للقيييح خييالل    ز يياة    نتاجييه  

تن فام  نتياج   ى جل  مليلن طن ،ق تولس  تللا سملقه مملاش       جع  202.289مليلن طن بع ما كان 

ميييين  أ ك تنييييياخيييي  ج تلسيييياطق       نتاجايييياميييين  % 08.0  أا ط سييييملج مليييييلن ط ييييا 89يا ميييين تلقيييييح طحييييلت ق   سيييي

   تن فيام  نتياج تلل  يياا % 89ملييلن طين أا ميا  قيا ب   91 ب   ا ييج هيلخ تلي  ل  تج تن فيب تنتاجايا 

  عييلة    ييى تن فاضيياا أخيي ت أ ييز ،ييق طيياتق تليي  ل تو تجييج للقيييح  طاصضييا ج   % 92.89توتحيي   ألام  كيييج ب 

مين مح يلل  % 08تلتيي أصياط   أ ك تنييا سب  جل  تح   ت ولجاا ت ح   ت جفاف تلتيي تجتاحي    سييا   

 هيلت ميا كيلن أزميج قلت ييج  .تلقيح مقا نج طالعام تللا سملقه   كلل    ى تلفياضاناا تلتي قي ا طاكسيتان

 .ل  كلهتلعاة ع ثينها 

 ن هييلخ تلقييلت تلتيييي ت ييتس تلقيييح تسييياه  طجيييء كملعييي  ،ييق تلتجييا   تل  لييييج  قعيي  أن مسيياهي ها تقيييز ،ييق تلتجيييا   

تل  ليج ن  ت لتزت   تلال  تل تخلق على هلخ تواة  الاست تتيجيج  جل  تياشيا مع تيت    ع ة تلسكان   هل 

ت يي    تلقيييح ،ييق تلعييال  خيييل  ييلت    سيييج  جليي  طيعيي ل  علييى تهيييين   . تلييلا  قلييز ميين تلفييلت ب  ألاميي 

 يييق جييعاييا ميين تليي  ل توتق مييج عيي ت ألا ج تييعن    يييق  ييلت تسيييا  علييى وجيييلع هييلخ تليي  ل   % 09 فييلق 

 :كز  ل تال  صاة تا  ح  ها ،ق ألاسلتق تلعاويج  تسحى جاه    ستق ت ها   ييا  لق نلألاا

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fao- perspective de l’alimentationanalyse des marchés mondiaux.. http://www.fao.org/3/a-ah876f.pdf . Consulté le : 

11.11.2014. 

http://www.fao.org/3/a-ah876f.pdf
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 (     1126-1111) في العالمأكبر مصدري القمح  تطور صادرات(: 1-9)رقم  جدول 

 طن:الوحدة                  

صادرات 

 البلد

 السنوات

 الوم أ كندا أستراليا ألارجنتين
الاتحاد 

 ألاوروبي
 العالم

1111 11910981 12281021 10221219 82009119 08121010 112109102 

1112 19209112 11118190 12210012 81208210 09119011 110210000 

1111 0911219 11202108 18898120 81811080 09198801 189002001 

1116 2120810 0190000 11290110 81180180 08080001 190101811 

1119 0022100 10119088 11110220 01101110 82181019 110002211 

1118 19101112 10011190 10081029 82120110 00892100 189120910 

1119 0202010 11021119 10102090 80022120 02111292 182119111 

1111 0211101 2211091 12111221 08012098 80001120 181211102 

1111 0228821 0820911 11201199 09900011 19901001 101120022 

1116 1110992 11002921 10820900 81018810 12101020 112022291 

1121 1900002 11000918 10001108 82280010 19018112 111200011 

1122 0111102 12212101 12001902 08200000 18209100 110012221 

1121 11121010 80101028 12022089 81220100 11011100 121289288 

1126 8000001 10991210 10090910 00100800 19111111 128202002 

 FAOSTATمن  ع تة تلملاحثج ط اءت على تح ا ياا تو  يج تلعاويج للي تعج  تلتلل ج  :املصدر

 الواليات املتحدة ألامريكية: أوال

 ن مكانيييييج تلل  ييييياا توتحييييي   ألام  كييييييج ،يييييق مجيييييال  نتييييياج  ت ييييي    ت حمليييييلب تعيييييلة ألهيييييييج ألا ت ييييي ي    

 191مليييلن هكتييا       يي  منهييا مييا  قييا ب  199تلي تعيييج بهييا   ج تن توسيياحج تل ييا حج للي تعييج تقيي   ب 

ميين طييعن زبا نهييا  يييق ت يي    يحاييا   ييى م تلييف م يياطق تلعييال      أن ه ييا   .مليييلن هكتييا   لي تعييج ت حملييلب

 .تلياطان  م    جيال  ج كل  ا  تل عن     سيا: من صاة تتها  يق  % 11ة ل تستحلج على ما  قا ب 

ع  ييي  تسيييتق ت ت  تايييل  ح ييي ها مييين تل ييياة تا عليييى توسيييتلت تلعيييالكي  ج ( 8-2)  نالحيييا مييين خيييالل ت جييي  ل 

     جييع 8918  8990  8992  طاسييتا اء بعييب الان فاضيياا ت حيياة  سيي ج 8910 -8999نسييبيا خييالل تلفتيي   

م ة ة يييج تلاكتيييا   مسييياحاا تلقييييح توي  عيييج   كيييلل  أهيايييا تن فيييامتوشيييت كج وجيلعيييج مييين ألاسيييملاب  جلييي 

 8992 في سييي ج احيي  تو اقييج تلتييي تجتتللتحيي  ميين تلقيييح بسييب  علتمييز م اخيييج تيثليي  ،ييق ملجيياا ت حيي  
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  8991طيين سيي ج  8.0  بعيي ما كانيي  8992طيين سيي ج  8.2تلاكتييا  تللتحيي  ميين تلقيييح   ييى  ة ييج ةتن فضيي  م  

هكتييييييا  سيييييي ج  89822100هكتييييييا  بعيييييي ما كانيييييي   10000108 ،ييييييق توقاطييييييز تن فضيييييي  توسيييييياحج تلي تعيييييييج   ييييييى 

تحل يز جييء كملعي  مين  تعيج    ضا ج   ى   حيث أث ا ة جج ت ح ت   تو تفعج على تلف توحاصيز تلي 89911

تلقييييح ليحييييز محييييز تلييييل     ييييلل تل ييييل ا تلييييلتن يسيييت  مان عيييياة  ألقيييي تم ألاعييييالف  جليييي  ليييي فل ألاسييييملاب 

 يق    كلل  لتلجه تلل  اا توتح   ألام  كيج  ست  تم هلخ تو تجاا ،ق ص ع تلل لة ت حيلا  2تو اخيج

 8992تطتيي تءت ميين سيي ج  ت حيييلا عيلمييا  تو يي لع ميين تلييل   خ لصييا ت يي   ،ييق مجييال تنتيياج   ثييانلل تعت يي  

بعيييييي  ت ا هييييييا لل  تز ييييييز  حيييييييث أن حاجييييييج تلل  يييييياا توتحيييييي   ألام  كيييييييج توتلتصييييييلج للاا ييييييج طاعتملا هييييييا تلقييييييل  

  ت يياة ج ألا  يييى ،يييق تلعيييال  ة عايييا   ييى تلتفكعييي  ،يييق   جييياة طييي ت ز أخييي ت للاا ييج   مييين ثييي   إنيييه  كلاهيييا تو يييتس 

للل   ،ق تلعال   إاها عيل  على تال   ص اعج تلل لة ت حيلا طاستعيال تلل   طحيث زتةا تلكييياا ألا ل 

 8992.3مليلن طن س ج  11  ى  8999مليلن طن س ج  12تولجاج منها ل  اعج   ثانلل من 

 كيةالايثانول على إنتاج وتصدير الذرة في الواليات املتحدة ألامري إنتاج  أثر(: 2-9)شكل رقم 

 

 Michel Ferret, le marché mondial des grains en 2014. Evolution récentes et perspectives: املصدر

. conference de France AGRIMER. 27 fevrier .sia 2014. 2013/2014. P : 13 

                                                           
 .FAOSTATت  تعتياة هلخ الاح ا ياا من خالل مل ع تو  يج تلعاويج للتلل ج  تلي تعج   1

http://www.albankaldawli.org/foodprices/foodpricewatch/November-م ت ملج أسعا  تلللتء   تق   صاة  عن  تلمل   تل   ق   2 

2012.html#note13  8912جانفي  19:   تا  خ تلي ا. 
تولتق  تل   ق تلساةس حلل  شكاليج ألامن  حيلا على أسعا  تولتة تلللت يج  طلةخ   ك     ح اش تلياس  أث  ص اعج تلل لة ت  3

 .8911 ةيسي   0  2:تلللتئي ،ق تلعال  تلع بي طجامعج سكيك  

http://www.albankaldawli.org/foodprices/foodpricewatch/November-2012.html#note13
http://www.albankaldawli.org/foodprices/foodpricewatch/November-2012.html#note13
http://www.albankaldawli.org/foodprices/foodpricewatch/November-2012.html#note13
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 8992،ق  نتاج تلل   للس لتا تلتيي عقملي  سي ج أنه طال ق  من تلي اةتا ت حاصلج ( 1-2)نالحا من تلشكز 

 011  ق  ز اة  كييج  نتياج   يى  8910/8911   أن حج  تل اة تا ل    تفع   جل  ما    ز خالل س ج 

مليييلن  10صيياة تا تلييل   ميين   تن فييب حجيي  8992/8992مليييلن طيين سيي ج  820مليييلن طيين بعيي ما كانيي  

 .تلكيياا تلتي كان  ملجاج للت      نتاج تلل لة ت حيلا مليلن طن        جل  طتحل ز  81طن   ى 

كيييا يعيي  ت تفيياع أسييعا  ميي خالا عيليييج  نتيياج سييبملا ،ييق ت ييا   تل يياة تا بسييب  ت ييا   م ة ة ييج تلاكتييا  

تللتح  من تلقيح   األسيعا  تلعاوييج ألسيي   آلاز ا  تلفلسيفل   تلمللتاسييلم تزةتةا أكثي  مين تلي ياةتا ،يق 

   تزةتة سيع  تليل  يا  ييق م ي      لي ي ليأز ا  أحي  أكثي  8990   8991تلعاويج طيعن سي تي  أسعا  ت حمللب

  مييا أةت طيياويت ععن 8990  يى سيي ج  8991طياكث  ميين أ بعيج أضييعاف م يل سيي ج ألاسيي   توسيت  مج شيييلعا  

فيييج  نتييياج تلقييييح هييلت تضيييا ج   يييى  ت تفييياع أسييعا  تلملتييي  ل تلتيييي لييي  تييؤث  عليييى تكل. تسيييت  تما  لايييا  ييى تقليييي  

 1. قط  طز  أث  كثع ت على تلجيه توح لل م ه ل ا ا ز اة   تلال  على تلل لة ت حيلا 

 إلاتحاد ألاوروبي: ثانيا

تلجييي  ز تعيييج تلقيييييح ،يييق أ   بييييا شييييا   ج لبييييا     أن  ييييام تلسييييلق ألا   بييييج سيييييح ط ييي  ز م يييياطق   

 نتييياج تعت ييي  م يييازن أل   بيييا مثيييز تو ييياطق تللسيييا   ت ج لبييييج مييين   االييييا   كيييلل  ت حيييال طال سيييملج و ييياطق 

تو ياطق تتيعيز عين قع هيا مين هلخ . أخ ت من أ   با تلشياليج تقع ،ق تويلكج توتح      نسا  طلجيكا  أوانيا

ملي  مين  199م اطق ز تعج ت حمللب ،ق أم  كا تلشياليج  أست تليا طتل ع  م يا  معتي ل  طي   تلقي  أكثي  مين 

حيييث تعتييي  ز تعييج تلقيييح ،ييق أ   بييا علييى ز تعييج تلقيييح تلشييتلا تلييلا  تيعييز طا تفيياع ميي ة ةخ . ألاماييا  سيي ل ا

:  من أه  تل  ل تلتيي ت ي   لايا أ   بيا م تجاتهيا مين تلقييح نجي . حق تستق ت خ أكث  ميا  تيعز طه تلقيح تل بي

كز من   سيا   تولي ب  تل يعن ت تجعي  ل ها   أن صاة تت. م    ت جيت    تل عن  طلللنيا  تول ب    سيا

 2.تح  تاثع  م ا سج تلل  اا توتح   ألام  كيج

الاتحيياة ألا   بيي كتكتييز ت ت ياةا جعييز م يه  أك يي  م ييتس للقييح ،ييق تلعيال  مييع مي    تليييمن   كييلل      تايل  

هييلخ تللضييعيج تعيييزا أكثيي  بعيي  تملنييي تلسياسييج تلي تعيييج . أحيي  أهيي  كملييا  م يي  ا تلقيييح ،ييق تلسييلق تلعاويييج

صييياة تا الاتحيييياة تاييييل  ح يييج  تليييلا   اييي   ييييه ( 8-2)مييين خيييالل ت جيييي  ل    ايييي   هيييل ميييا  PAC  .3توشيييت كج 

 % 01تجيا زا   شيا  سييا   عاوييج حييث  8910-8999لت تلعالكي ،ق تلفتي   ألا   بي من تلقيح على توست

                                                           
:   ص8910أحييي  طيي  ا  تيي تعياا ت تفيياع أسييعا  تللييلتء تلعاويييج علييى ت ت يياة اا تليي  ل تلع بيييج  م شييل تا صيي   ق تل قيي  تلع بييي    1

92. 
2  L’union européenne premier exportateur et importateur mondial de produits agricoles. 

http://www.terredactu.com/lunion-europ%C3%A9enne-premier-exportateur-et-importateur-mondial-de-produits-

agricoles.html. Consulté le : 25.07.2015. 
3 Terrones Gavira, PH burny. Op.cit. p : 07. 

http://www.terredactu.com/lunion-europ%C3%A9enne-premier-exportateur-et-importateur-mondial-de-produits-agricoles.html
http://www.terredactu.com/lunion-europ%C3%A9enne-premier-exportateur-et-importateur-mondial-de-produits-agricoles.html
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حييييث تحتلييي  تو تمليييج تلثانييييج بعييي  تلل  ييياا توتحييي   ألام  كييييج     8990   8991طاسيييتا اء سييي تي   8919سييي ج 

 جل  بسب   أ .م.للل % 82   % 82مقاطز  8990    س ج    % 81    8991س ج   % 80 جل  ط س  تق   ب 

الاعانيييياا تولجايييييج لت يييي    تلقيييييح ،يييييق الاتحيييياة ألا   بييييي   ج تشيييييع  الاح ييييا ياا أن ح ييييج الاتحييييياة ت فيييييب 

 قملز تاملييييق ألا   بييي مييين صييياة تا تلقيييح توييي ع  تكيييلن ةت ييييا أك يي  مييين ح يييج تلل  يياا توتحييي   ألام  كييييج 

كييان تلايين تللتحيي  ميين تلقيييح تولجييه   1001  يييج تلعاويييج للتجييا   سيي ج  لتعيي  الاتفيياق بشييان تلي تعييج للي

ة    أم  كيييي تتحيلايييا توعزتنييييج  19ة    أم  كيييي ،يييق شيييكز ةعييي   مقاطيييز  81للت ييي     كليييف الاتحييياة ألا   بيييي 

  حيييييث ليييي  تتجييييا ز  ييييييج 8991 تح  يييي ت سيييي ج  8991هييييلخ تللضييييعيج تختلفيييي  تطتيييي تءت ميييين سيييي ج . ألام  كيييييج

 1.ة    للل  اا توتح   ألام  كيج 89ة    أم  كي  مقاطز  91ولجه ل اة تا تلقيح تل ع  ت

كيا أن تلل  اا توتح   ألام  كيج كان  تسيت  م الاعانياا تلللت ييج كلسييلج لت ي  ف تلفيا ب مين تلقييح 

تلللت يييج   اصعانياا. مين أجيز ت فيييب ألاسيعا  عليى توسييتلت تلعيالكي  مييا  قلييز مين عي م تليي  ل تو ا سيج

 1001.2 تلق  م من أجز تلت      ل  تكن مع يج طال قاش ،ق الاتفاق بشان تلي تعج س ج 

 قيييي  ت تجعييي  ح ييييج صيييياة تا الاتحييياة ألا   بييييي  قييي  الا تفيييياع توشيييالة ،ييييق تنتيييياج  8992أميييا طال سييييملج لسييي ج 

ه نحييييل تحيييياة ألا   بييييي   ييييى تلتلجييييتلقيييييح     جييييع جليييي    ييييى الا تفيييياع تلعييييالكي ،ييييق أسييييعا  تلاا ييييج  ميييييا ة ييييع طا 

مليلن قاللن س ج  121تكثيف ص اعج تلل لة ت حيلا  حيث ع ف  نتاج الا ثانلل ت تفاعا كملع ت  جل  من 

 . هل ما أث  على ت تفاع أسعا  تلقيح ،ق تلعال    8990.3مليلن قاللن س ج  280  ى  8992

 كندا: ثالثا

أه  كملا   م تجق تلقيح ،ق تلعال    ثاني م    للحمللب ،ق أعت  ا ك  ت م ل   ن من تليمان أح    

ل    تلشيييييعع   تلقييييييح تلعيييييال    ييييياختالف تو يييييا    هيييييا يسييييييح ط ييييييل بعيييييب ت حمليييييلب  بكييييييياا كملعييييي    مثيييييز تلييييي

              أميييييا ز تع هيييييا تلتيييييي تعتيييييي  عليييييى توسييييياحاا تللتسيييييعج مييييين ألا ت ييييي ي. تل يييييل    ييييييق حمليييييلب جتا نلعييييييج جيييييي  

 .  اا ت للاكتا  تللتح  82 – 89 ال تتجا ز علت  ها ( مقا نج طا تحاة ألا   بي) 

   يييق ( 8999حسيي  تح ييا ياا سيي ج ) ميين تلسييلق تلعييالكي  % 12 تيثييز صيياة تا ك يي ت ميين تلقيييح ح ييج 

 ييي  تيثيييز ثاليييث م ييي   للقييييح ،يييق تلعيييال  بعييي  الاتحييياة ألا   بيييي  تلل  ييياا توتحييي   ألام  كييييج   ييييق م تمليييج ع  

 تعتييي  مكانييج صيياة تا هييلخ   (8-2)  حسيي  مييا  لألاييحه ت جيي  ل 8910  ييى سيي ج  8999تسييتق ت ت م ييل سيي ج 

                                                           
1 Ariéne Alpha et autres.rapport d’étude sur l’ Impact des mesures de soutien à l’exportation et de l’aide alimentaire sur la 

sécurité alimentaire. Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET) . CIRAD. Octobre 2006. P : 62-63. 
2 Bénédicte Hermelin. Exportations : les européen plaie des pay du sud ?. Alternatives internationales. N° 38-Mars 2008. 

http://www.alternatives-internationales.fr/exportations---les-europeens--plaie-des-pays-du-sud-_fr_art_691_35965.html. 

site visité le : 22.12.2015. 
3 Fuel Ethanol Production in the European Union, 1992-2010, www.earth-policy.org , site visité le : 11.12.2015.  

 

http://www.alternatives-internationales.fr/exportations---les-europeens--plaie-des-pays-du-sud-_fr_art_691_35965.html
http://www.earth-policy.org/
http://www.earth-policy.org/
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تل  لييييج   ،ييييق تلسييييلق تلعييييالكي طال  جييييج ألا  ييييى علييييى تاييييل  تلاليييي  تلعييييالكي  كييييلل  علييييى ألا ضيييياع تلتييييي تسييييلة 

خيي ت تو ا سييج  جليي  لييلل   ييإن صيياة تتها تي يي  ع يي ما تيي ق  صيياة تا تليي  ل ألا  1. تلسييلق تل  ليييج للحملييلب

 8990س ج    % 19حيث نج  أن ح ج تل اة تا تلك   ج تنتقل  من  (8-2)ما نلح ه من خالل ت ج  ل 

كييييا . % 80  يييى   % 09   باوقاطيييز ع  ييي  صييياة تا الاتحييياة ألا   بيييي تن فاضيييا مييين  8991سييي ج   % 10  يييى 

تن فضيي  ح ييج صيياة تا تلل  يياا توتحيي      باوقاطييز8992سيي ج  % 11  ييى  8991سيي ج  % 18ت تفعيي  ميين 

 .لألسملاب تلتي ت  تلألاح ها ساطقا %10  ى  % 80ألام  كيج من 

 أحيانييا . أ  أن  ن سيييا  تلعيي تق  تلياطييان. م.   يي   تلقيييح تلك يي ا   ييى جييييع ة ل تلعييال    أهيي  أسييلت ه تلييل

 1.0تييي  ت ييي     8990ج ت اييي  بعيييب تلييي  ل لالسيييتع تة مؤ تيييا حسييي  تلسيييع   حسييي  ت حاجيييج   ييييثال ،يييق سييي 

مليييييلن طيييين ميييين تلقيييييح   ييييى   يييي تن بسييييب  ضييييعف محاصيييييز هييييلخ ألاخعيييي   مقا نييييج طالسيييي ج تلسيييياطقج  تلتييييي ليييي  

من تلقييح تل يل    يى كيز  % 09كيا ت    ك  ت  2.مليلن طن من تلقيح تلك  ا 9.1تستل ة خاللاا سلت 

 .أ   ت جيت    تول ب    زز  ال.م.من تلل

 أستراليا: رابعا

تلقاياع ألاهي  ت ت ياة ا  طيز  ن تقي ماا   جيع أساسيا  جييء كملعي  لل تيا س تلي تعج ،ق أسيت تليا  تيثز

 هيي مين أك ي  تلمللي تن تو تجيج  تو ي    للحمليلب ط يل   عاميج   تلقييح عليى  .تلي تعيجتوحققج على مستلت 

 يييييى تحسييييين توييييي ة ة  جيييييه ت خ يييييلص    عيييييلة جلييييي  طال  جيييييج ألا  يييييى   يييييى ت يييييامي توسييييياحاا توي  عيييييج  ضيييييا ج  

مليييييلن  10  ييييى  1021حييييلت ق  مليييييلن هكتييييا  سيييي ج  92حيييييث تنتقليييي  توسيييياحج توي  عييييج  يحييييا ميييين  3.تلي تملييييق

هلخ ت ح يج شيا ا . تحتز تو تملج تل تبعج عاويا ،ق ت     تلقيح على مستلت تلعال     48910هكتا  س ج 

مين  جييا ق صياة تا تلقييح عاوييا   % 12  يى  92ت  تحي  نسيمل ها   هيا طيعن  تسيتق ت ت عليى مي ت عي   سي لتا 

 (.8-2)حس  ما  لألاحه ت ج  ل  8910-8999للس لتا 

 مثز ك  ت   إن  ضعيج صاة تا أسيت تليا ،يق تلسيلق تلعاوييج للقييح ت ضيع لتايل  تلالي  تلعيالكي  كيلل  

حيييييث ت تفعيييي  ح يييييج   (8-2)الل ت جيييي  ل لشيييي   تو ا سييييج ،ييييق تلسييييلق تلعاويييييج   هييييل مييييا   اييييي  جليييييا ميييين خيييي

   ،يق توقاطيز تن فضي  8991سي ج  % 12  يى  8990سي ج  % 90صاة تا أست تليا على توستلت تلعالكي من 

بعيي ما كانيي   %11  ييى  8918 كييلل  ت تفعيي  ح يي ها سيي ج .  %  80  ييى   %  09ح يج الاتحيياة ألا   بييي ميين 

                                                           
1 GHAZI.  Nouria. Op.cit. P : 26. 
2 Profil de secteur blé : partie un, un aperçu ( novembre 2010). Agriculture et agroalimentaire canada ( aaa).  

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-

secteur/cultures/information-commerciale-sur-les-cultures-industrie-canadienne/rapport-sur-les-perspectives-du-

marche/profil-du-secteur-du-ble-partie-un-un-apercu-novembre-2010/?id=1378843495280. Site visité le : 13. 01.2016.  
 .101: م  ل ا صيلةا  م جع ساطق  ص  3

 .8911. 90. 12: تا  خ تلي ا  .  /http://faostat3.fao.orgحس  تح ا ياا م  يج تلي تعج تلعاويج  تلتلل ج   4 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/cultures/information-commerciale-sur-les-cultures-industrie-canadienne/rapport-sur-les-perspectives-du-marche/profil-du-secteur-du-ble-partie-un-un-apercu-novembre-2010/?id=1378843495280
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/cultures/information-commerciale-sur-les-cultures-industrie-canadienne/rapport-sur-les-perspectives-du-marche/profil-du-secteur-du-ble-partie-un-un-apercu-novembre-2010/?id=1378843495280
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/cultures/information-commerciale-sur-les-cultures-industrie-canadienne/rapport-sur-les-perspectives-du-marche/profil-du-secteur-du-ble-partie-un-un-apercu-novembre-2010/?id=1378843495280
http://faostat3.fao.org/
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لألسملاب تلتي تي  جك هيا  % 12  ى  % 88أ من .م.تلس ج تلتي سملق ها  مقاطز تن فام ،ق ح ج تلل ،ق  18%

  . من ته  زبا ن تلقيح ألاست ت ق تل عن  م       تن  تلياطان    سيا .ساطقا

 ألارجنتين: خامسا

تل امييييييج تلتييييي تلعييييي  ة  ت  يييياعال ،يييييق تجيييييا    تعت يييي  ألا ج تيييييعن تل  لييييج تللحيييييي   ميييين مجيلعيييييج  تليييي  ل  

حيث تحتز تو تملج تل تبعج عاويا ،ق تجا   ت حمللب تجيا    تو تملج تلثانيج عاويا ،ق ت     . ت حمللب تل  ليج

 % 0تلييل       تيياتي ،ييق تو تملييج ت خامسييج ميين مجيلعييج تليي  ل تو يي    للقيييح عاويييا  جليي  ط سييملج  صييل    ييى 

 .8910س ج  % 91ملا  أن تن فض  هلخ تل سملج حيث  صل    ى   ث  ما ل8999س ج 

 ت تلييف ألا ج تييعن عييين قع هييا مييين تليي  ل توسييييا   علييى صيياة تا تلقييييح ،ييق تاهيييا تعيي م تلقييييح ،ييق ألاسيييلتق 

  هيا  ج  هيا عليى ت كعيز صياة تتها ،يق آجيال صيلع    تلعاويج  حاج هيا للعيليج تل يعملج   ضيعف نقياط تلت يي ن 

عيياة  مييا تكييلن م  فضييج   يييق تل  لييج تللحييي   تلتييي   ضيي  ضيي ت   علييى صيياة تا تلقيييح ع يي ما   باسييعا  

 1.ت تجع  أسعا خ تلعاويج

 تتييياث  ز تعيييج تلقييييح ،ييييق ألا ج تيييعن  معييي  ا ت يييي   خ طاألخايييا  تو اخييييج كثعييي ت  جليييي  بسيييب  سيييلء الاشيييي تف 

بعيي ما   8910سي ج  % 91  ييى  يياة تا ح يي ها ميين تلحيييث نالحييا تن فييام . تلتقنيي مقا نييج طاليي  ل ألاخيي ت 

   جلييي  بسيييب  تلقييييلة ت جي كييييج تلتيييي   ضييي ها تل  ليييج عليييى صييياة تا تلقييييح  8991سييي ج  %90كانييي  تقيييا ب 

مييييا أةت طييياويت ععن   يييى تلتلجيييه لي تعيييج تلشيييعع  طييي   مييين تلقييييح  جلييي   ن فيييام  ييييلة تلت ييي    عليييى هيييلت 

 .تل  تز ز  تل عن     تن  تلملع      سيا:  من أه  زبا ن تلقيح ألا ج تيني  2.ألاخع 

 زايد الواردات في الدول الناميةالطلب العاملي على القمح وت: الفرع الثاني

يعت ييي   تلقييييح مييين طيييعن توحاصييييز تلتيييي تشيييكز قيييلتءت وع ييي  تلشيييعلب ،يييق تلعيييال   طيييز أن ه يييا  مييين 

 . تيييات تسييي هالكه للفقييي تء  ألاق يييياء   ل  حتيييلا عليييى مكلنييياا قلت ييييج عالييييج  قييي ن ألامييين تلليييلتئي طتيييل  خ   اييي

 :   تكلن تلقيح ط لعيه تللعن  تل ل  من توكلناا تلللت يج آلاتيج تولألاحج ،ق ت ج  ل أةناخ

 

 

 

                                                           
1 Ghazi Nouria . Op.cit . p : 31. 
2 Argentine : la production de blé s'effondre au profit de l'orge http://www.rfi.fr/emission/20130315-argentine-

production-ble-s-effondre-profit-orge. . 15.03.2013. 

http://www.rfi.fr/emission/20130315-argentine-production-ble-s-effondre-profit-orge
http://www.rfi.fr/emission/20130315-argentine-production-ble-s-effondre-profit-orge
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 (غرام من القمح  211ل ) املكونات التغذوية للقمح اللين والصلب (: 6-9)جدول رقم 

 القمح الصلب اللين القمح مكونات القمح

 10 10.1 (ق تم )  تواء

 1000 1000 (كيلل جلل ) تلاا ج 

 001 001 (كيلل كالل ا) تلاا ج 

 20 22.0 (ق تم) تل شل اا 

 8.1 98 (ق تم) تل هلن 

 11 11.2 (ق تم) تل   ت  اا 

 0.1 0.2 (ق تم) ألالياف تلللت يج 

 01 09 (مليل تم) كالسيلم 

 199 120 (مليل تم) ملزز لم 

 009 019 (مليل تم)  لسفل  

 91 91 (مليل تم) صلة لم 

 / 029 (مليل تم) طلتاسيلم 

 1.1 0.1 (مليل تم) ت ح    

 9.1 9.11 (مليل تم)  B1 يتامعن 

 9.90 9.1 (مليل تم)  B2 يتامعن 

 92 91 (مليل تم)  pp يتامعن 

 90 8.1 (مليل تم)  E يتامعن 

 9.91 9.991 (مليل تم ) تلمليلتعن

 9.11 9.91 (مليل تم) حيب تلفللي  

 9.1 9.91 (مليل تم)  B6 يتامعن 

   Hadia Kellil. Contribution à l’étude du complexe entomlogique des céréales dans la région des -    :املصدر

hautes plaines de l’est algerien. Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magister  sciences 

agronomiques. Option entomologie agricole et forestière. Université hadj lakhdar- batna. 2009-2010. PP : 18-

19.                                                                                                           

من تل شل اا تفلق ثال  أ باع تواة    م تفعج يتل  تلقيح  ييج قلت يج عاليج    تكلن أساسا من نسملج 

ة يق  كسكل  عجا ن  )  للت  يع تلللتئي  يهجلة  ت  تعت   نسملج تل   ت  اا ،ق تلقيح أساس ت  يف 
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يسيا  كلغ ،ق تلس ج      22 ق   الاس هال  تلللتئي للف ة تللتح  ب  OCDE حس  م  يج  1...(خ ز

على مستلت تل  ل  % 00من الاس هال  تلكلق للقيح ،ق تلعال    %20تس هال  الانسان على حلت ق 

  2.على مستلت تل  ل توتق مج  % 10تل اميج     

  عيييييي ة تليييييي  ل أكثيييييي  ت ا سيييييييج مييييييع تزة يييييياة حجيييييي  تلييييييلت ةتا   كييييييلل ن تلاليييييي  تلعييييييالكي علييييييى تلقيييييييح أصييييييملح 

حيييث ع  يي  ت جايياا توسييتل ة  للقيييح  عاويييا تلعيي تا  ل ييج طييي    تليييمن   فييي ط ت ييج سيي لتا  توسييتل ة   

ميين  % 11تلسييت  اا ميين تلقيي ن توا يي ي كانيي  ة ل الاتحيياة ألا   بييي تت يي    ا يييج تليي  ل توسييتل ة  ط سييملج 

عليييى تلتيييلت ق  ثييي  ة ل  % 10   % 12هيييا ة ل شييي ق آسييييا  ة ل ج يييلب شييي ق آسييييا ط سيييملج  ت ةتا تلقييييح  تل 

 3.% 19 ل تلش ق ألا سط ط سملج شيال     قيا   ة

سيا ا على تستع تة تلقيح عاويا مجيلعج تل  ل توستقلج عن الاتحاة تلسل ياتي   ،ق س لتا تلثيان  اا 

مليلن طن  12 كلل  تل عن تلتي كان  تستل ة نسملج عاليج من ماة  تلقيح حيث    ا كييج  ت ةتتها ب 

  أ  طاصضييا ج   ييى تاييل .م. جليي  بسييب  تسييتفاةتها ميين مشيي  ع تحفعييز تل يياة تا ،ييق تلييل 1000  – 1000سيي ج 

قع  أن تلسياسج تل   يج ،ق توي تن تلي تملق ط أ  اخل تال ت . ت ت اةها  ت تفاع م تخيز توجتيع ت حض ا 

مليييلن  1.8ملحلالاييا ،ييق مييي تن  نتيياج تلفال ييق  خاصييج تلثييل   تلي تعيييج تو عيييج ،ييق تل  ييف تل يييني طحييلت ق 

 4.ج للسلق تل  ليج للحمللب  ميا   ل على ت لق تل عن عن تلتملعيج تلي تعي 1002 – 1002طن عام 

ت يييي  ا ة ل توليييي ب تلع بييييي  ا يييييج تليييي  ل توسييييتل ة  للقيييييح  سيييي لتا تلتسييييعي ياا  تطتييي تءت ميييين م ت ييييف 

 كان  م   عليى  أس تلقا ييج   جلي  بسيب  تن فيام مسيتلت صياة تا تلي  ل توسيتقلج  تل يعن  ميع طقياء 

 . مليلن طن 92 هل   قا ب  1002   1001مستلت صاة تا م    ثاطتا طعن س تي 

الاتحييياة ألا   بيييي أك ييي  م يييتس  م ييي    للقييييح عاوييييا  تلعييي ا تللضيييعيج كثعييي ت  بعييي ما أصيييملح  8999بعييي  سييي ج 

 – 8919   تضييييياعف   ت ةتا ة ل شييييييال     قييييييا  سييييي ج PACطفعيييييز تاملييييييق تلسياسيييييج تلي تعييييييج توشيييييت كج 

  ،يييق تلل ييي  تليييلا تضييياعف   ييييه  ت ةتا تلقييييح 1021-1029كانييي  علييييه سييي ج  مييي تا عييين ميييا 0.2ب  8911

حيييث أصييملح  هييلخ تو اقييج أك يي  مسييتل ة للقيييح عاويييا طيعيي ل  يياق . ،ييق نفييل تلفتيي  أضييعاف  90عاويييا ب 

  ت جييي  ل توييلت ق  لألاييا تايييل   ت ةتا أهيي  تليي  ل توسيييتل ة  للقيييح ،ييق تلعيييال  . ميين تلييلت ةتا تلعاويييج % 08

 :8911 - 8998خالل تلفت   

                                                           
1 Hadia Kellil. Contribution à l’étude du complexe entomlogique des céréales dans la région des hautes plaines de 

l’est algerien. Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magister  sciences agronomiques. Option 

entomologie agricole et forestière. Université hadj lakhdar- batna. 2009-2010. PP : 18-19. 
2 Terrones gavira, PH. Burny .Op. cit. p : 09. 
3  IBID. p : 00. 

 .100:  لزا صيلةا  م جع ساطق  ص  4
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 1129 - 1111تطور واردات أهم الدول املستوردة للقمح للفترة (: 9-9-)جدول رقم 

 مليون طن :  الوحدة
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 لكت  نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع توطا عتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياة علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى  الاح ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يااتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع  : املصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx      مل يييع تح يييا ياا م  ييييج ألاقل يييج  تلي تعيييج لألمييي  توتحييي   

http://faostat3.fao.org  . 

تلعييي تا ع  ييي   عليييى مسيييتلت شيييا ا أن تلسيييلق تلعيييالكي للقييييح ( 1-2) خيييالل ت جييي  ل نالحيييا مييين 

  8991ملاسيييتا اء سيييي ج     8911 – 8998لقييييح عاويييييا خيييالل تلفتيييي   ميييين تتوسيييتل ة  للكييييييج صييي ت   تلييي  ل 

   2.1طكييياا ت ت حي  طيعن    8991 – 8998 تلفتي   ،يق ت   ا ت االيا  ا يج تل  ل توستل ة  للقيح عاويا 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
http://faostat3.fao.org/
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 جليي  طكييييج تقيي   ب  8991سيي ج  عيياةا تل ييعن لتحتييز تو تملييج ألا  ييى ،ييق تسييتع تة تلقيييح    يي  مليييلن    2.0

 جليييي     تفيييياع تلاليييي  توحلييييق علييييى تلقيييييح مقاطييييز توعيييي  م بسييييب  تسييييتي ت  تو ييييي ن ،ييييق   مليييييلن طيييين  2.8

ت خييا  تل يف ا تليلا   ضيته تلل  ياا توتحي    الان فام  ناهي  عن تشجيع الاستع تة من خالل سياسيج

 1.ألام  كيج

مين  تطتي تءملييلن طين     2.0ت   ا ت جيت    ا يج تل  ل توسيتل ة  للقييح طكيييج تقي   ب  8992،ق س ج 

   جع تستي ت  م   ،ق الاستع تة  مليلن طن 0.0   ا ب طكييج  ت   ا م   تلقا يج  جل    8919س ج 

 نتيياج  توحلييق  تو ييي ن توحلييق تلييلا يلاييي تلاليي  محليييا   جليي  بسييب  ت تفيياع معيي  ا   ييى نقيي  كييييج 

 ن يي ت لتشييجيع تلسياسييج تلي تعيييج تو يي  ج للفالحييعن لي تعييج تلقيييح  2.  ز يياة  عيي ة تلسييكان   هيياالاسيي هال  

لفنيييي عليييى مييين خيييالل حيميييج مييين تلسياسييياا أهيايييا تيييل ع  مييي خالا عيلييييج  نتييياج عالييييج ت جيييلة   الاشييي تف ت

  حيييي  معييييعن  ميييييا أةت   ييييى تن فييييام عيلييييياا  نتيييياج  ضييييا ج   ييييى ةخللاييييا كيشيييي ف ع يييي  تيييي ني ألاسييييعا  ع يييي

 تت ييي   تلقا ييييج  8911ملييييلن طييين  لتعيييلة ت جيت ييي  مييي   أخييي ت سييي ج  9.1  يييى  8910تلكيييييج توستل ة سييي ج 

 .مليلن طن 2.1طكييج تق   ب 

 أسباب اختالل التوازن بين العرض والطلب في السوق العاملي للقمح :املطلب الثاني 

   هل ميا  ي عكل مين   تس الاختالل ،ق سلق تلقيح  ما بسب  نق  تلال  عليه  أ  ز اةته 

 :    هل ما س لألاحه ،ق ما  لقخالل الاس هال    نتاج  تو ي ن    كلل  ألاسعا 

 الطلب على القمح كوابح  :الفرع ألاول 

  ثي  تن فيب 1009 – 1029،يق تلفتي     % 0.1 يعي لعي ف تسي هال  تلقييح ،يق تلعيال  نييلت سي ل ا  ي   ط

،يييييق  % 9.0سييييي ل ا  لي يييييز ،يييييق سييييي لتا تلتسيييييعي ياا   يييييى  % 98هيييييلت توعييييي ل ،يييييق سييييي لتا تلثيان  ييييياا لي يييييملح 

 :    جع جل  أل بعج أسملاب    سيج يق   8990  ى  8999م ل س ج  % 1.01ث    ى 3تلس ج 

 ارتفاع مديونية الدول النامية: أوال

  % 19تل  ل توستل ة  للقيح عاويا   ييا كان  هلخ تل  ل تيثيز ( 8/0)تيثز تل  ل تل اميج ثلثي 

  عت ييي  ت تفييياع مسيييتلت تلييي  ن تلعيييام   هيييا عا قيييا للالييي  تلفعليييق مييين . مييين هيييلخ تلييي  ل ،يييق سييي لتا تلثيان  ييياا

                                                           
1 Mao Yushi, Zhao Nong, Yangwiaojing. Food security and farm land protection in china. Series on chinese economics 

research. Vol 2. World scientific publishing. London. Decembre 2012. 
توجلج تو   ج . دراسة اقتصادية تحليلية للوضع الراهن ومستقبل الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر. ح ان عمل  توجي  محيلة  2

 .200: ص. 8911 يف ا . 08تلع ة . للملحل  تلي تعيج
3 Ghazi nouria. Op.cit. P : 36. 
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جيي   ت ةتتهييا طيييا   هييا تلللت يييج ميين أجييز ت فيييف عيي ء تليي  ن  تحييا ل هييلخ تليي  ل ت فيييب ح. تلقيييح ة ليييا

 1.تلعام على معزتني ها

ة ل  ميين تل ييع   جيي تء تقيييي  ة يييق لتيياثع  مسييتلت تليي  ن تلعييام      يكيين الانكييا  أنييه ،ييق الاييز ت ت يياة اا 

  عليى أميز تلسي تة مين مشي  عاا (خاصج ،ق سي لتا تلسيملعي ياا) طالل  ،ق تللجلء   ى الا ت تم ت خا  ق 

طيلحيييج تيييي  الا تييي تم ميييين أجلاييييا  لكييين سييييلء تلت ايييييط  تلعييي  تلسياسيييياا الا ت يييياة ج مييين الاشييييت تكيج   ييييى 

ق تلع  ي  مين ألاحييان طي يياة  تللي  تلييج أةت   يى  شيز تلكثعي  مين توشي  عاا    ي  ت ت ني  عيلييج الا تي تم ،ي

 .كملع   ،ق الاس هال   بالتا ق ز اة  تللت ةتا

 ر أسعار البترول واملواد ألاوليةتطو : ثانيا

ي تعيييييج  تلاا ييييج   الي تعيييييج كانيييي  ةت يييييا م ييييي  ت للاا ييييج  باوقاطيييييز تله اليييي  ت تمليييياط  ثييييييق مييييا طييييعن 

حييث تعتيي  تلي تعيج ت ح  ثيج  بشيكز كملعيي  .  الاا يج ييق ألاخي ت تعت ي  مين توي خالا تلااميج لإلنتيياج تلي تمليق

  كييلل   ييا  ا (تلملتيي  ل) علييى تسييتعيال ألاسييي   تلكييا  ييج  تلتييي  ييت  تسييت  تجاا ميين تلل ييلة ألاحفييل ا 

ت ييييييي ن  ت يييييي يع تو تجيييييياا تلي تعييييييج تسييييييتعيز تليييييي  يل  هيييييل أحيييييي  م يييييياة  تلاا يييييج تلتقلي  ييييييج  كيييييييا  حتييييياج 

  2.تلي تعيج  تلز عاا   ى تستعيال تلاا ج

  01 – 09  00-02  09 – 20  21 – 20) لقييي  تتسييي  تيييا  خ تلييي فط طال ييي ماا تلملت  لييييج ،يييق  تييي تا م تلفيييج 

   يق  ت تا متتاليج ت تفع    ها ألاسيعا    يى أعليى مسيتل اتها ت لل هيا  تي تا ت تجعي  (8992 -8992  01-01

  هييييييا ألاسييييييعا  حتييييييى  صييييييل    ييييييى أةنيييييي  مسييييييتل اتها  ت لل هييييييا  تيييييي تا ت تجعيييييي    هييييييا ألاسييييييعا  حنييييييى  صييييييل  أةنيييييي  

ت كييز  باعتملييا  أن تسييتق ت  تلسييلق  ملقيي  تلايي ف تو شييلة ليي . مسييتل اتها كيييا ح ييز ،ييق م ت ييف تلثيان  يياا

ألاطيي تف   ليي ل توق ييلة طييلل  ثمليياا ألاسييعا    نيييا هييل ت حيي ص علييى أن تكييلن ه ييا   جييل  طييعن أعلييى سييع  

 OPEC ،يق هيلت توجيال  امي  م  ييج تلي  ل تو ي    للملتي  ل . للملت  ل  أةن  سع  ليه ،يق مي   زم ييج   يع  

 ياة  أ  طال ق يان طحييث  جت طيحا لج تاملييق آلييج لضيملط ألاسيعا  عين ط  يق تح  ي   نتياج طالي  8999س ج 

ألف ط ميز  لميا    جت  ز تلسع  عن  199ة    أم  كي كح  أعلى تي    نتاجاا ب  80تجا ز سع  تلملت  ل 

 3 .ة    كح  أةن  تقلم طت فيب  نتاج ط فل تلكييج  88

 تطور سياسات الاكتفاء الغذائي الذاتي : ثالثا

                                                           
  ملك   مق مج ضين متالملاا نيز شااة  تواجستع  (1122 – 2611)نمذجة قياسية للسوق العاملية للقمح للفترة ط هلم عليه    1

جامعج توسيلج   ت    تق ياا كييج للتسيع   كليج تلعللم الا ت اة ج  تلعللم تلتجا  ج  عللم تلتسيع    س  تلعللم تلتجا  ج 

 .28:   ص8910 -8918
ن  ا ح تة  تلاا ج  تلل لة ت حيلا  ألاث  على ألامن تلللتئي تلع بي  تلاينج تلع بيج لالستثيا    نياء تلي تملق  مجلج الاستثيا    2

 .11:   ص8990تلي تملق  تلع ة تلساةس  
 .تو جع نفسه  3
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الاكتفيياء تلييلتتي ميين تلعقمليياا تلتييي تعتي م نيييل تلاليي  علييى ت حملييلب    يي   ييجل   تعت ي   سياسيياا

 قيييي  زتة  نتيييياج هييييلت . ،ييييق  نتيييياج تلقيييييح ،ييييق أكثيييي  تلملليييي تن تكت االاييييا طالسييييكان ،ييييق تلعييييال سيييي  عج نتا جاييييا ز يييياة  

 .8910مليلن طن س ج  00.11  ى  1001مليلن طن س ج  11.1مثال من ا   توح لل ،ق تل

  يييييى  1001ملييييييلن طييييين سييييي ج  01.0لي ييييياة  ،يييييق تل يييييعن حييييييث زتة  نتييييياج تلقييييييح مييييين كييييييا نجييييي  هيييييلخ ت

 .8910   يق تحتز تو تملج ألا  ى ،ق  نتاج تلق  عاويا س ج 8910مليلن طن س ج  181.00

هلت الا تفاع   جع وجيلعج من ألاسملاب أهياا ز اة  تس هال  ألاسي   تللا يعكل م ت ت تفاع توساحاا 

تلقييييح ،يييق تل يييعن ت تفاعيييا حييييث ع  ييي   نتاجييييج اا توي  عيييج   تليييلا  يييؤث  عليييى  نتاجييييج توسييياح  1.تو   يييج

    جل  بسيب  1001هكتا  س ج /   اا   80.0  بع ما كان 8910  اا  للاكتا  س ج  19.1ملحلالاا     ب 

هكتيييا  ،ييييق / كييييغ 28.8بعيييي ما كيييان  8999كيييغ للاكتييييا  سييي ج  802 تلتيييي  يييي  ا ب  تسييي هال  ألاسييييي   ،يييق تل ييييعن

هييييلت  ضييييا ج   ييييى تحسييييعن  تحيييي  ث  سييييا ز تل قييييز  تلت ييييي ن تلتييييي سييييال  عيليييييج  صييييلل  . 2ط ت ييييجتلثيان  اا

الاسييييي هال  تللسييييييط طييييييا ،يييييق جلييييي  ألاسيييييي    أةا   يييييى ضييييييان  مييييي تةتا تو ييييياطق تو تجيييييج للقييييييح   سييييييح  

حقييق الاكتفياء تليلتتي مين للييت ععن طتسل ق  ا ضا   هلخ تلثل تا تلي تعييج أةا طيالكثع  مين تلي  ل   يى ت

ملييييلن طييين  9.90حييييث تن فضييي   ت ةتا تل يييعن   يييى (1-2 )خيييالل ت جييي  ل تلقييييح    جلييي  ميييا  ح  ييياخ مييين 

  .8991مليلن طن س ج  2.8بع ما كان    8990 س ج

 تقلبات أسعار صرف الدوالر ألامريكي: رابعا

تعت يي  تلعيلييج ألاساسيييج لتيي ت  ا لقيي  كانيي  تلتلعيي تا تلقل ييج ،ييق سييع  صيي ف تلعيلييج ألام  كيييج تلتييي 

هيييلخ تومليييياة ا خاصيييج علييييى مسيييتلت تلاليييي  تلكليييق لاييييلت تل يييلع ميييين سيييبملا    سيييييا ،يييق جطلطييييج   تلقييييح تلعاويييييج

  ييى سيي ج  1002   ميين سيي ج 1001  ييى سيي ج  1009ت حملييلب   يياوتتملع لسييع  صيي ف تليي     ألام  كييي ميين سيي ج 

 الحيا تيياثع خ تلكملعي  ،ييق تايخي   يياتل   تسيتع تة ت حملييلب لليسيتل ة ن  هييلت تلتياثع   ضييلط أكثي  علييى   8991

للجيلء   ييى الا تي تم   هيل مييا  ي ي  مين شيي   تو  لنييج خاصييج شي تء ت حمليلب مييا  ضيا ه   تلفقعي   ،ييقتلي  ل 

 3.طال سملج للت ةتا تلقيح

 ن الان فام ،ق سع  ص ف تل     ألام  كيي ،يق ط ت يج تلتسيعي ياا كيان م اسيملا لي ياة   ت ةتا تلقييح  لكين 

تلشييي    طالييي     ألام  كيييي  حتيييى  نيييه   قيي  هيييلت الان فيييام ت حييياة  يييإن عييييالا تلييي  ل تل اميييج  تصيييل  تاث هيييا

 .طان تختال ا سلق تل ق  تلعالكي تفس    ى ح  ما تال  تلال  تلعالكي على تلقيح يكن تلقلل 

                                                           
1 Ghazi Nouria. Op.cit . p : 38. 

 2 http://faostat3.fao.org/compare/F . 
 .22: ط هلم عليه  م جع ساطق  ص  3

http://faostat3.fao.org/compare/F
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 عوامل زيادة الطلب على القمح : الفرع الثاني

 املخزون العاملي للقمح الاستهالك و  : أوال

تلتلعييي تا ،يييق مسيييتل اا  أنيييياط تسييي هال  تلقييييح  كيييلل  تلتلعييي  ،يييق كيييييج تو يييي ن م يييه ة  ت  تلعييي 

 :كملع ت ،ق تلتاثع  على أسعا  تلقيح  هل ما   عكل على تلال  تلعالكي له  هل ما س لألاحه  ييا  لق

 1126-1111تطور إلانتاج، الاستهالك واملخزون العاملي للقمح للفترة (: 1-9)شكل رقم 

 

 http://www.fas.usda.gov/data  8911 زت   تلي تعج ألام  كيج : املصدر

  :الاستهالك العاملي للقمح. 1

 ن أهييج م تلج تلقيح كيكيلن تسي هالكي   قنيى ع يه  ،يق تلليلتء تلييلمي جعلي  تسي هالكه ،يق تيت ي  

مسييييتي   قيييي  الان فاضيييياا تلتييييي شييييا ها  نتاجييييه  كييييلل  توسيييياحاا تلي تعيييييج تو   ييييج لييييه عاويييييا    قيييي  

  ييييى  1001ملييييلن طييين عيييام  110.10ت تفييياع ألاسيييعا  أ ضيييا  حييييث عييي ف تسييي هال  تلقييييح عاوييييا ت تفاعيييا مييين 

مين متلسيط سي ل ا  % 1.1     يل الاس هال  تلعالكي للقيح طيعي ل  قيا ب  8991مليلن طن س ج  101.12

  ي  تسيتي  الاتجياخ تلعيام لالسي هال   1 8999 – 1009 مليلن طن خالل تلفتي   102.81الاس هال  تللا طلغ 

 . 8910-8918مليلن طن س ج  220.0،ق الا تفاع لي ز   ى  

 :ت جع تلي اة  ،ق تس هال  تلقيح وجيلعج من تلعلتمز أهياا   

                                                           
1 Terrones Gavira, PH burny. Op.cit. p : 05. 

00-
01 

01-
02 

02-
03 

03-
04 

04-
05 

05-
06 

06-
07 

07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

12-
13 

 678,8 687,3 653,8 650,2 637,1 614,2 618,0 616,2 605,5 581,7 602,8 587,1 585,3 االستهالك

 711,1 696,9 649,3 686,7 683,6 612,9 596,3 618,7 626,6 555,4 569,7 583,8 583,2 اإلنتاج

 182,3 199,4 198,9 201,5 168,3 128,4 133,9 153,4 156,3 135,9 169,6 204,3 207,3 المخزون

0,0  
200,0  
400,0  
600,0  
800,0  

1 000,0  
1 200,0  
1 400,0  
1 600,0  
1 800,0  

ن
ط
ن 

يو
مل

 

http://www.fas.usda.gov/data
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    ي  زتة عي ة سيكان 1طحلت ق ثلثي تلي اة  ،ق تس هال  تلقييحتلي اة  تلسكانيج   يق تساه  س ل ا  .أ 

 2.  % 28.92 مليا  نسيج  أا طي اة     ا ب 8.21طحلت ق 8910حتى س ج  1009تلعال  م ل س ج 

للسكان ،ق تلع    من ة ل تلعيال   خاصيج تلي  ل تل امييج  كييا تيعيزا بعيب تلع   تل يط تلللتئي  .ب 

تلييييي  ل عييييين قع هيييييا طي ييييياة  تسييييي هال  تلقييييييح ،يييييق تل ييييي اعاا تلللت ييييييج كييييييا هيييييل ت حيييييال ،يييييق الاتحييييياة ألا   بيييييي  

 تلعييي  نييييط الاسييي هال  ،يييق تلمللييي تن الا   قييييج مييين تسييي هال  تليييل   تلمليضييياء   ييييى .  تلل  ييياا توتحييي   ألام  كييييج

تسي هال  تلقيييح  كييا ت تجييع ة   تلشييعع  ،يق ة ل تلشيي ق ألا سييط  شييال     قيييا بسييب  تل  ياخ تل سيي ي بعيي  

 .الاستقالل

 فيي تلل  ياا توتحي   ألام  كييج تسي هل   تست  تم تلقييح كعليف للحيلتنياا ،يق تلي  ل تل ي اعيج  .ج 

كلييغ ميين  91أجييز  نتيياج كيييا أنييه ميين     ميي تا ميين كييييج ت حملييلب تلتييي يسيي هلكاا  جيييا ق تلسييكان 92تواشيييج 

 3.كلغ من ت حمللب 19  ى  92ل ع  من م  ج  تل تللح

لكييين هيييلت ( الا ثيييانلل ) تسييت  تم تلقييييح ،يييق توجيييال تل ييي املق  بشيييكز متزت يي  صنتييياج تلل يييلة ت حييييلا  .ة 

يييلا تولجيه ل ي اعج تلل يلة ت ح حييث تقي    نتاجييج تلقيييحتوعي ل   ييتل ضيعيفا مقا نيج طاسييت  تم تليل    

لتييي  للاييين تللتحييي    بيييلل   يييإن  نتاجييييج تلل يييلة تقييي   ب  019طييين للاكتيييا  تللتحييي   يسيييت ل  منهيييا  8.0ب 

 تعت ييي    نسيييا أكثييي  ة ل الاتحيييياة  4لتييي  للاكتييييا   يييييا   ييي  م تيييلج تلييييل    1029لتييي  للاكتيييا   مقا نيييج ب  018

مييين  نتاجايييا  % 89ألا   بيييي  نتاجيييا لال ثيييانلل طا عتيييياة عليييى تلقييييح  حييييث تسيييت  م تلقييييح ،يييق  نتييياج  نحيييل 

 .مليلن قاللن س ل ا 099لال ثانلل  تللا ت ز كيياته   ى 

جعيييييز تيت ييييي  تللجيييييلء   يييييى تسييييي هال  ميييييا يعييييي ف طيييييا خ ز توحسييييين طيييييملعب الاضيييييا اا تلكيييا ييييييج تلتيييييي ت .ه 

تسيييي هال  ت خ ييييز أ سييييع  تضييييا ج   ييييى تيت يييي  ألاقل ييييج تلتييييي تعتييييي  علييييى تلقيييييح ،ييييق صيييي عاا مثييييز حملييييلب   اييييا  

 .ت جاهي    تلبسكل      ا ق تلقيح

 :املخزون العاملي للقمح  . 1

تكتسيي  عيليييج ت ييي ن تلسييلع تلللت يييج  خ لصييا تليي  تلتييي لاييا صييمللج تسييت تتيجيج كييالقيح أهييييج 

كملعيي   ،يييق ضيييلء نقيي   نتييياج تلليييلتء ،ييق تلعيييال   زتء تلالييي  توتزت يي   حتيييى أصيييملح تلت ييي ن مكلنيييا أساسييييا مييين 

                                                           
1 Paul W. heisey: International Wheat Breeding and Future Wheat productivity in Developing countries Economic Research 

service ,USDA- Wheat Yearbook/ WHS-2002, March 2011. P :37. 
2 http://faostat3.fao.org/compare/F . 
3 United Nations Environment Programme (UNEP), http://www.unep.org/pdf/foodcrisis_lores.pdf The American Journal 

for Clinical Nutrition, http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/660S.long. 
ي تلع بي  تلاينج تلع بيج لالستثيا   الانياء تلي تملق  تلع ة تلساةس  ن  ا ح تة  تلاا ج  تلل لة ت حيلا  ألاث  على ألامن تلللتئ  4

 .12: ص. 8990

http://faostat3.fao.org/compare/F
http://www.unep.org/pdf/foodcrisis_lores.pdf
http://www.unep.org/pdf/foodcrisis_lores.pdf
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  1.   مين تلييمنمكلناا ألامن تلللتئي ألا طل  من خالل ة  خ ،ق تامعن م ي ن تحتياطي ض   ا  كفي لفت  

يعت   تو ي ن تلعالكي من تلقيح من تلعلتمز تلاامج توؤث   ،ق تلسلق تلعالكي للقيح   او ي ن هل توح   

   توستل ة   كيا أن ليه تياثع ت مملاشي ت   عيا  عليى تلفعال  ح كج تلتجا   تلعاويج للقيح ل ت تل  ل تو    

 أ ضييا ،ييق مفا ضيياا الاتفا ييياا تلث ا يييج   ييع    طل لييج . توحليييج ألاسيعا  تلعاويييج  أسييعا  تلت يي     ألاسييعا  

 2.ألاجز   بالتا ق  إن للي ي ن ة  ت هاما ،ق تستق ت  تلع م  تلال  للقيح على توستلت تلعالكي

         تسييييي هال  تلقييييييح  تزت ييييي  طالت اسيييي  ميييييع عييييي ة تلسيييييكان  الاعتييييياة علييييييه كسيييييلعج أساسييييييج خاصيييييجطاعتملييييا  أن 

تل اميييج  نجيي  ت حكلميياا ح   ييج علييى تييل   م ييي ن تسييت تتيجق ميين تلقيييح علييى تعتملييا  أن تلاليي  ،ييق تليي  ل 

  كيلن جلي   مييا عين ط  يق شيي تء تلقييح مين تلسييلق توحليق أ  مين تلسييلق .توتزت ي  علييه هييل تليلا  حيت  جليي 

 .تلعالكي لضيان تل ع  الاحتياجاا توحليج لليس هلكعن طلتل تلس ج

ن بعييي ة مييين تللالاييا ف كال قيييز  تلتييامعن  تلتيل يييز  لعيييز أهيي  هيييلخ ألانشيياج ييييق تلييي  عيلييييج تلت ييي تيي تملط   

 هييييي تعت يييي   حيييي ت  عيليييييج تلت ييييي ن علييييى عيييياتق تويييييت ععن   تقييييع . تو تملاييييج طال قييييز خاصييييج ،ييييق   يييي  ت ح يييياة

 تلق ت تا تلتسل قيج تلتي  ج  أن  ف ز   ها م تجق ت حمللب     ت ح اة   اويت ع  فاضز طعن طيعه  ل ت

أ  خينييييه ميييين أجييييز تلمليييييع ،ييييق   يييي   حييييق   ييييإجت مييييا تقيييي   ت ييييي ن تلقيييييح  ييييلتزن تو ييييتس طييييعن تكيييياليف تلت ييييي ن 

 ه ييا  جيي  أن  اخييل بعييعن الاعتملييا    عييال   علييى ت تفيياع  .  مكانيييج ت تفيياع أسييعا  تو تييلج بعيي  تنقضيياء تولسيي 

تويييت ععن  لييلل   علييى كييز ميييت ع ألاسييعا    نلعيييج ت حملييلب تو ينييج  ميي ت تييل   طيي تمس حكلميييج ليي ع  أسييعا  

أن  حيي ة توسيياحج توتاحييج للت ييي ن  مكااهييا   ،ييق هييلت تل يي ة  اميي  عيي   حكلميياا طلضييع سياسيياا هيي  اا 

 3.تلتقليز من تو ازن تلتي تل  ها للحمللب حيث أصملح الاعتياة على تلت ي ن ،ق ملت ع  نتاج لكز مي عج

 فيي تلفتي   من  تختلف  طيعن تلي ياة   تل ق يان  ع   تلي على توستلت تلعالكي شا  م ي ن تلقيح تال تا 

تليييلا ( 8-2)تلشيييكز  نالحيييا مييين خييالل حيييث ي ن تلعيييالكي للقيييح تلعييي ت  تلطيييلطا    شييا  تو ييي8910 – 8999

أن  8910 – 8999تايييييل  تو يييييي ن تلعيييييالكي للقييييييح  تضيييييا ج   يييييى تايييييل  تسييييي هالكه  تنتاجيييييه ،يييييق تلفتييييي    لألايييييا 

ملييييلن طييين سييي ج  101.0  يييى  8991- 8999سييي ج  ملييييلن طييين 892.0 مسيييتلت تو يييي ن تن فيييب تييي   جيا مييين

ا مليييلن طيين بعيي م 111.1  ييى  ،ييق توقاطييز تن فييب مسييتلت  نتيياج   %01تقييا ب  جليي  ط سييملج  8990-8991

  35مين تن فضي    كييا أن نسيملج تو يي ن   يى الاسي هال   % 91ملييلن طين   أا ط سيملج تقيا ب  100.8كان 

   جلييي  بسيييب  تلتلعيي  تو يييابق تليييلا أصييياب مسيياحاا  تسيييعج مييين م يياطق تلي تعيييج ،يييق تلعيييال    % 80  ييى   %

                                                           
:   ص8998  ةت  ت حام   عيان   ألا ةن  التسويق الزراعي املفاهيم وألاسسأبي سعي  تل  لخ  ق  ة بق عمل  تل حي   ت ح ياي    1

820. 
 .01: ط هلم عليه  م جع ساطق  ص  2
 .01: تو جع نفسه  ص  3
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ت حملييييلب   تمليييي   هييييلخ   ألاميييي  تلييييلا أثيييي  سييييلملا علييييى توعيييي  م تلعييييالكي ميييين خاصييييج تو يييياطق تو تجييييج للحملييييلب

 .تل اه   أكث   ضلحا ،ق كز من أست تليا  أ تسط آسيا

 هييل مسييتلت ليي   8990-8992   تلفتيي    8992-8992تن فاضييا ،ييق تلفتيي   كيييا عيي ف تو ييي ن تلعييالكي للقيييح 

مسييي  تلتيييي  كيييان جلييي   ثييي  ألازمييج تلللت ييييج  1.يشييا  تلسيييلق تلعيييالكي مثييييال لييه م يييل ط ت يييج سييي لتا تلثيان  يياا

-8992مليييلن طيين سيي ج  180.1تلعييالكي للقيييح ميين حيييث تن فييب مسييتلت تو ييي ن تلعييال  ،ييق تليي  تلفتيي    

   جلي  بسيب  تلي ياة  تلسي  عج ،يق 8991 – 8999مقا نيج بسي ج   % 00    ي   هيلت الان فيام ط سيملج 8990

تشييع  تلتقيي   تا يييا تسيت  تمه ،ييق  نتيياج تلل يلة ت حيييلا   ميييا شييكز ضيلاا علييى أسييلتق تلقيييح تلعاوييج   ك

 لميا  قيط بعي ما  22  ى أن تلت ا   ت حاة ،ق تو ي ن تلعالكي للقييح ت يا     يى ميا  كفيي الاسي هال  وي   

 لمييا     جييع جليي    ييى تلتحسيين توليييلس ،ييق ألانييياط تلللت يييج لليي  ل جتا تلتكتييز تلسييكاني  118كييان  فييلق 

   تلييلا تيت يي    هييا تلاليي  (مليييا  نسيييج 8.1) تلا يي   تتيثييز هييلخ تليي  ل أساسييا ،ييق كييز ميين تل ييعن     تلكملعيي  

عليى سييلع تلليلتء بسييب  الا تفيياع تولحيلط ،ييق متلسيااا تليي خلل تلف ة ييج   عليى سييبيز توثيال ت تفييع ن يي   

 8992.2كلييغ سيي ج  19كييغ ،ييق سيي لتا تلتسييعي ياا ليمللييغ  89تلفيي ة ،ييق تل ييعن ميين تسيي هال  تللحييلم ميين نحييل 

 .لمليج تلال    هاميا أث  على نق  تو ي ن لت

 ن تن فييام توعيي  ا تلعاويييج للي ييي ن   ييى الاسيي هال     ضييا ج   ييى تيي تطع  تلسياسييج ،ييق صييل   تلقيييلة تلتييي 

ت يياع  حاليج تنعيي تم الاسيتق ت  ،ييق ألاسيلتق   ميين ألا  ييا   يى  ف ضياا كملييا  تو ي   ن علييى تل ياة تا  تييؤةا 

 حي ييييييا  ييييييت  ت جييييييع طييييييعن  3.للي يييييي ن   ييييييى الاسييييي هال تييييي  فب توعييييي  ا تلعاويييييييج أن ت تفيييييع أسيييييعا خ حي يييييييا 

معيي  ا تو ييي ن تو  فضييج  صيي ماا  ميي تةتا ألاكثيي  تييلتت ت  تل اجيييج عيين تلعيي تا تو ييا     ييملح تلسييلق 

تلعالكي أكث  ع ضج لالختالل   ،ق حالج تنع تم تستق ت  ألاسلتق تل  ليج  يكن أن  ف م تو    ن  يلةت 

    م تةتا محلييج كا ييج   م يع أا ز ياةتا ،يق ألاسيعا  توحلييج   هيل ميا حي   ،يق على تل اة تا لضيان تلت

   أةت    ى ع م تلل اء طت فيل تلعقيلة  تخيتالل الامي تةتا خاصيج ،يق تلي  ل تلع بييج تلتيي 8919س ج   سيا 

 .تعتي  على تللت ةتا تل  سيج

 واضطراب ألاسواقألاسعار العاملية للقمح  : الفرع الثالث

  هيلت  للقييح جسيع  تلعاويي   هيلت ميا  يؤث  عليى ألا تل  ل تو تجج للقيح ما  كيلن  ا ضيا لي  هات    

  : نلألاحاا  ييا  لق  ضا ج   ى  علتمز أخ ت 

                                                           
1 Terrones gavira, PH. Burny. OP.CIT. P : 09. 

  مجلج الاستثيا  ألزمة املالية الراهنة وآثارها املحتملة على أوضاع الزراعة والغذاء في املنطقة العربيةمحي  حي ا سال   ت  2

 .21:   ص8990تلي تملق  تلاينج تلع بيج لالستثيا    نياء تلي تملق  تلع ة تلساةس  
 .90:   ص8918  تلمل   تل   ق   ألامن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية –سلسلة الحبوب   3
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 طن/ دوالر أمريكي: الوحدة             1129 -2611للفترة  تطور السعر العاملي للقمح(:  6-9)شكل رقم 

 

 . http://www.fas.usda.gov/data  8911 زت   تلي تعج ألام  كيج  (91)طا عتياة على تولحق  :املصدر

 :  ييا  لق نلألاا أه  توؤث تا ،ق تلع تا ألاسعا  تلعاويج للقيح 

 املخزون:  أوال

تلقيييح طيسييتلت تو ييي ن  مثييز تلكثعيي  ميين  تلسييلع تلللت يييج تلقاطلييج للت ييي ن   ع يي ما  تتيياث  أسييعا  

 حييييي   نقييييي  ،يييييق توح يييييلل  يكييييين تسيييييت  تم تو يييييي ن ،يييييق ز ييييياة  توعييييي  م   كلييييييا  يييييز تو يييييي ن طال سيييييملج 

زتة  حجيام أحيحاب تو ي نياا عين طي ت أجييتء   - هيل ميا يسيكى نسيملج تو يي ن   يى الاسيت  تم – لالس هال 

حتف ييييييلن بهيييييا للحيا ييييييج مييييين حييييييا ا تليييييي ق  مييييين م ي نيييييياته  للعييييي م طيييييياا سييييييع  ماييييييا طلييييييغ  مييييي ععن أاهيييييي   

 .مستقملال   من ث   يةتة تاثع  ص ماا تلع م ،ق ألاسعا  مع تن فام نس  تو ي ن   ى الاست  تم

ح ييييي  تلع  ييييي  مييييين تلمللييييي تن ط ييييييلجج للسياسيييييج يعييييي  تلت يييييي ن الاسيييييت تتيجق تقليييييي ت  ييييي  يا  حييييييث ت  

 8992 ست تتيجيج  حتياطي تلقيح   مع تيت   تو ا ف بشان ألامن تلللتئي ،ق أعقاب أزمج تلللتء ما طعن 

  تقييييلم تلملليييي تن تل اميييييج طإعيييياة  تل  يييي  ،ييييق  8911 – 8919   صيييي مج أسييييعا  تللييييلتء مييييا طييييعن عييييامي  8990 –

يج تلتلسع ،ق تحتياطاتها  ست تتيجيج حتيى تيتيكن مين الاحتفياط طي يي ن تست تتيجياتها  حيث ت  س  مكان

  قييييي  أن تحتيييييياطي تلقييييييح    يييييل   حيا يييييج ضييييي  تلي ييييياةتا أشيييييا   سييييي ج    92لفتييييي   تتييييي ت ت طيييييعن   ييييييح  كفيييييي

تلايكليييج طل لييج ألاجييز ،ييق ألاسييعا      أنييه يعيي  طيثاطييج  ثيقييج تييامعن ت اييلا علييى ميت ييا كثعيي   أهياييا ت حيي  ميين 

 .لتقلملاا ،ق ألاسعا    م تة طالقيح ،ق أ  اا ألازماا  م ح مالج حاسيج لتل ع   م تةتا تلقيح تلمل  لج ت

ح  فيي تل يعن  تلا ي   لعي  م يي ن تلقاياع تلعييام ة  ت هاميا  مييا  يؤث  عليى ألاسيلتق تلعاوييج للقييي  

 ييؤةا   ييى أسييعا  أكثيي  تقلملييا     ييع تن فييام تو ي نيياا ،ييق م حلييج مييا  يكيين أن   .   بالتييا ق علييى تليي  ل تل اميييج

ميين تحتيييال ت تفيياع   ألاسييعا    ع يي ما تكييلن م  جيياا  نتيياج أكثيي  تقلملييا  تكييلن معيي  ا تو ييي ن ،ييق ط ت ييج 
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م حليييج  نتيييياج م تفعيييج  إنييييه  يكييين تلتعامييييز مييييع نقييي  تو ييييي ن مييين خييييالل  يييح  تو ييييي ن للحيلللييييج ة ن 

 .ت تفاع ألاسعا    ى ح  كملع 

الاست تتيجق من تلقيح ،يق أا ة ليج  يكين أن  يؤث  تياثع ت ت جاطييا عليى ألاسيعا  تل  لييج    سياه   ن الاحتياطي 

تو يييي ن توتزت ييي  ،يييق أا ة ليييج سيييلتء كانييي  ة ليييج تو شيييا أ  توسيييتل ة ،يييق ز ييياة  توعييي  ا تلعاوييييج للي يييي ن   يييى 

ث  الاحتفياط طياو ي ن للت فييف الاس هال     ن كان تلت ي ن ،ق أا ة لج مستل ة  أكث  تكلفج  يكين أن  يؤ 

من م اط   م تةتا طإ لي  مح ة أ ضا على تلسلق تلعالكي للقيح   بالتا ق تلت فيف من م اط  ألاسعا  

 1. تل  ليج

 التغيرات املناخية : ثانيا

  ى ت هل   نتاجيج تلي تعيج على توسيتلت تلعيالكي مييا  يؤةا   يى تقلي   تؤةا تلتلع تا تو اخيج   

 من تلعلتمز ألاخ ت توايج تلتي أث ا سلملا ،ق كيياا  نتاج تلقيح عاويا   من ث  أث ا . تلفا ب ،ق تلع م

فياف تليلا على أسعا  تلقيح ألاحلتل تو اخيج  تازم حالج ألامن تلللتئي ع   سياة  هلخ توتلع تا مثيز ت ج

ح   ،ق مالع عق  تلسملعي اا ،ق مع   أ جاء تلعال    ت تفاع ة جج ت حي ت    ت جفياف ،يق   سييا ،يق تل بيع 

 .% 19ط سملج  8919  ميا أةت   ى ت مع  توي  عاا  ت تفاع ألاسعا  ،ق جل ليج 8919تلثالث من عام 

 للقمح  الاستهالكيةوالتوجهات تغيرات العادات : ثالثا

يشييييكز تسييييت  تم تلقيييييح كاحيييي  م يييياة   نتيييياج تلل ييييلة ت حيييييلا أحيييي  أسييييملاب ت تفيييياع أسييييعا  تلقيييييح   

 نق  توعي  م م يه ،يق ألاسيلتق تلعاوييج   ج  ضيع  تلي  ل تلل بييج م اايا لي ياة   نتياج تلقييح تلي خي  

حييياة ألا   بيييي هييلت أةت طا تحييياة ألا   بييي   يييى حيي ق ة ل الات. لكلنييه تو ييي   ألا حيي  للل يييلة تلسييا ز مسيييتقملال

  ي  خفضي  . صنتياج   ثيانلل تليلا يسيت  م   يلةت للسييا تا 8911مال يعن طين مين تلقييح سي ج  91ل حل 

و ييييييلحج أصيييييي اف تلقيييييييح  % 09تلل  يييييياا توتحيييييي   ألام  كيييييييج توسيييييياحاا توي  عييييييج ميييييين  يييييييح ت خ ييييييز ط سييييييملج 

 .تل خي ج ت خاصج طت  يع تلل لة ت حيلا 

 اسعار مدخالت إلانتاج : رابعا

أةت ت تفياع أسيعا  تلاا يج   ييى ت تفياع تكياليف تللييلتء  تو تجياا تلللت ييج ،ييق ألاسيلتق تل  لييج  ميين 

ثيي  ألاسيييلتق توحلييييج   ا تفييياع أسيييعا  تليي فط   يييى مسيييتل اا  ياسييييج ميييع ت ييامي تلالييي  علييييه مييين  مليييز تلييي  ل 

 قييييييز تلتجييييييا ا  أسييييييعا  تل يييييي اعيج  تلي تعيييييييج توتق مييييييج  تل اشيييييينج علييييييى تلسييييييلتء أةت   ييييييى ت تفيييييياع تكيييييياليف تل

أ   يييز  81طيين مييين ت حملييلب ميين توكسييي    يييى تلياطييان ،ييق  91حييييث تكلييف نقييز مسييتليماا  نتيياج تلي تملييق  

                                                           
 .8918  تلمل   تل   ق   ألامن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية –سلسلة الحبوب   1
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ة   ت  مليز أ بيع سي لتا   ،يق نفيل تلسي لتا تنتقلي  أسيعا  تلقييح  10ة    أم  كي بع ما كيان  110  8990

مقاطييييز تل قيييز مييييا كانييي  ت  عييييه للح يييلل علييييى ة      بييييلل  أصيييملح  تليييي  ل تييي  ع  808ة      يييى  129مييين 

 كليا ت تفع  أسعا  تل فط ت تفعي  تكياليف  نتياج توحاصييز تلي تعييج   يز تسي هال  ألا ي تة  1.تولتة ت خام

 2.من تو تجاا تلي تعيج  تعتياةه  على م تجاا أ ز تكلفج م اسملج ل خللا 

 ألاسواق آلاجلة:  خامسا

ألاميلتل تلالزميج ولتجايج تكياليف الاسيتلالل  جعلي  توييت ع ألام  كيي   قيز  ن مح  ة ج طا يج تلت يي ن   ليج 

قل   هيييل ميييا تسيييب  ،يييق شييي    ،يييق أسييي ع آلاجيييال   يييى سيييلق شييييكامح يييلله مييين تلليييالل بعييي   تييي   ت ح ييياة مملا

تمييييتالء تو ييييازن  الاايييييل   ييييلت ب تلقيييي  ،يييييق تلشييييلت ع  ،يييييق طحعيييي   م شييييلن  هيييييلت مييييا  الييييق علييييييه طتيييي مع  تويييييلتة 

حفاالاا على ت تفاع ألاسعا  ث  تا ت بع  م    جعز  مشياكز تلتييل ن مييا  يؤةا   يى ت تفياع ألاسيعا  تلللت يج 

متسييبملج ،ييق ح مييان مجيلعييجمن تللييلتء ( توييلتة ألا ليييج) طحيييث تييؤث  طيي   ها علييى ت تفيياع تويي خالا تلي تعيييج 

 .   الس توؤسساا تلي تعيج

   الااييي ا تلعقيييلة آلاجليييج   1010سييي ج  طييي زا   يييى تللجيييلة طل صيييج شيييكاقل ميين أجيييز ت شيييي  تجيييا   ت حملييلب 

 لي ا  1029 مكيان  زمين تلتسيلي    ،يق سي ج طحيث تي   بيط توشيت ا  تلمليائع مين خيالل عقي   مليعن تل لعييج 

تلسيييلق آلاجليييج  سيييييا   اصيييملح  تلملل صييياا تييي    ألاسيييلتق تلفل  يييج  سيييلق تلعقيييلة آلاجليييج مييين ت حمليييلب  

 3.ت ال أصملح تلتلتج  تلشخص ي لليشت  ن  تلملائععن قع  ض   ا  بتال   سا ز الا

نييييلععن ميييين تلعقييييلة  عقييييلة مييييع تسييييلي   ييييل ا   عقييييلة طتسييييلي  مؤجييييز  حيييييث  ،ييييق طل صييييج شيييييكاقل   لجيييي  

ت ت  تلسلق تلعي يج طاو تجاا تلعي يج    ها  ح ة تلسع  خيالل  تي   زم ييج معي يج ط  ييا  يت  تلتسيلي  ،يق 

تلسيييلق آلاجليييج  هيييي   تيثيييز تلعقيييلة ،يييق تو تجييياا تلعي ييييج    سييي  تا تولكييييج    نييييا  أميييا.  تييي   زم ييييج  حقيييج

  أا عقييلة تللعيي  طييالمليع أ  تلشيي تء  تيي  ن هييلخ تلعقييلة تلسييلعيج تلمليانيياا (توضييا بج) تيثييز  عييلةت طاوتيياج   

م يييازن توفيييا م أ   أن تلجييي  هيييلخ تلسيييلعج ،يييق  كييييا  يكييين (تل يييلع  تلكيييييج  توكيييان  تيييا  خ تلتسيييلي : ) آلاتييييج

 .م ازن تلتعا نيج  أ  عقلة آجلج على مح لل ل   ي ع بع 

 الشركات الكبرى لتجارة القمح:  سادسا

                                                           
1 Cristophe gouel. Comment expliquer la flambée des prix agricoles. L’economie mondiale 2009. La découverte. Cep II. 

Paris. P : 77. 
  21:   مجلج طحل  ت ت اة ج ع بيج  تلع ة، ألامن الغذائي وإشكالية ارتفاع قائمة أسعار الغذاء عامليمحي  شا    نعييج طا    2

 :   ص8911م كي ة تساا تللح   تلع بيج  تلكل    
3 Ghazi.op.cit.p : 106. 
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ت ضع تلسلق تل  ليج للحمللب لسيا   محيلعج من تلش كاا الاحتكا  ج     ييا  لق نلألاا ته  

 :هلخ تلش كاا 

 العالمالشركات الكبرى لتصدير القمح في (: 8-9)جدول رقم 

 مجال التدخل في التجارة الدولية للحبوب البلد ألاصل  سنة النشأة الشركة 

Cargill 2198 أ.م.الو 

تيييييييييييييييل ع  تل لتمع شييييييييييييييي تء تلمليييييييييييييييلتخ   معا جيييييييييييييييج تلمليييييييييييييييل    

ع يييييييييي  جييييييييييييع م تحييييييييييز تلتجييييييييييا   توايييييييييياحن   يييييييييييق تتيييييييييي خز 

 .ت خا جيج  على طلل سلسلج الام تة

Continental 

grain 

company 

 أ.م.الو 2626

،ييييييييق تلتجييييييييا   تلعاويييييييييج  يييييييييق تيييييييي     % 89تتيييييييي خز ط سييييييييملج 

  تعت يييييي  شيييييي كج cargillسياسييييييج ت يل ييييييج أ ييييييز ت ل عييييييا ميييييين 

 ..تفا م تعيز على ت ييج نشاطاا ،ق ألاسلتق آلاجلج

andré 2111 سويسرا 
 19من أه  مستل ةا تلقيح ،ق تلعيال   يشيكز نشياطاا 

 .من تلتجا   تل  ليج للحمللب %

louis dreyfus 2181 سويسرا 

تفييا م علييى ت حملييلب لعقيي  صييفقاا آجلييج  تلملحييث عيين 

تو تجيييعن  توشيييت  ن  طحييييث  يييت  عقييي  صيييفقاا حقيقييييج 

حيييث تتييل ى عيليييج تل قييز تلملحيي ا عيين ط  ييق مؤسسيياتها 

 .من تلتجا   تل  ليج للحمللب  % 11تواليج   يق تيثز 

Bung et born 2121 البرازيل 
  كيييييييييييا تقييييييييييلم تعت يييييييييي  أ ل م يييييييييي   للقيييييييييييح ،ييييييييييق ألا ج تييييييييييعن 

 .طانشاج ص اعيج مثز توااحن  معا جج تلملل   

 :من  ع تة تلملاحثج طا عتياة على :املصدر

 les entreprises commerciales d’état dans le secteur agricole. Agriculture et alimentation.  OCDE. 

France. 2001.      

ميين  % 09صييفج تلتي كييي  تلييتحك  ،ييق تجييا   ت حملييلب   هييي تييتحك  حييلت ق تلك يي ت للت يي    تيليي   تلشيي كاا 

طعن تويت ع  توس هل  نتيجيج لل  يام توعقي  تجا   ت حمللب عاويا  كيا أاها ت ت فها  طفضز تلسيا   كلسيط 

حيييييث تعيييييز بسيييي  ج تامييييج  سييييالحاا ت حييييياة  تلفعاليييييج  تلسيييي  ج  كيييييا أاهييييا تيليييي   مكانييييياا كملعيييي   تتيثييييز ،ييييق 

مع تلت ي ن  كلل  تلمللتخ   تلقاط تا لل قز تل تخلق  تلملح ا كيا تشتيز على مجيلعج مين تلمل يل  صلت

   لقيييي  تيييي عي   كييييلل  توعللميييياا تو تلفييييج تلتييييي تلالافاييييا ،ييييق تلتسيييييع  الاسييييت تتيجق للفييييلز طجييييييع تل ييييفقاا

ق تلييي ع  توملاشييي  سييلاج تجيييا   ت حملييلب ألام  كييييج تلتيييي تحييا ل  ييي م هيي  هييا عليييى تلسيييلق تلعاويييج عييين ط  يي

عيليييج طيي أا ،ييق تلسييت  اا   زتليي  مسييتي     ييى  لم ييا    يييق (cargill, continental) للشيي كتعن تلعيال تييعن 

هيييييلت   جلييييي  عييييين ط  يييييق ط نيييييامس تلليييييلتء تلعيييييالكي   جلييييي  بهييييي ف ت ييييي  ف تلفيييييا ب   زتليييييج تلعجيييييي ،يييييق توعيييييزتن 
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يجيييج تلفييييلت ب توت تكيييييج مييين ميييياة  ت حملييييلب كييييا أعيييياةا نفييييل تلسييي  ا  ل خييييالل تلثيان  يييياا نت. تلتجيييا ا لاييييا

طيلجييي  تلييي ع  عليييى تل ييياة تا خيييالل  cargillخاصيييج تلل  ييياا توتحييي   ألام  كييييج طحييييث تسيييتفاةا شييي كج 

مليييلن  19  علييى continental    louis dreyfusمليييلن ة    أم  كييي   تح يز كييز  19طحيلت ق  1001-1002

 1. طا  نفل تل  نامس ة    أم  كي لكز  تح   منهيا  كت فيب ،ق

 : تشت   تلش كاا الاحتكا  ج  ييا طينها ،ق جيلج من تلعلتمز أهياا

ت حياة توالق تجياخ زبا نهيا  طحييث تتياج  ميع كيز تلمللي تن ماييا كيان ن امايا  طحييث تعييز كلسييط طيعن  .2

 .تو    ن  توستل ة ن

مال ييييج   طحييييث تاخيييل بعيييعن الاعتمليييا  تلشييي تء متيييى تكيييلن تلشييي  ط أكثييي  تكيييين تسيييت تتيجي ها ،يييق عيليييياا      .1

 .توساع تا  تل ع  توق م لل اة تا   كلل   عاة  تلمليع بش  ط مال يج

  طحيييييث تعيييييز علييييى لقيييي  تيك يييي  هييييلخ تلشيييي كاا ميييين تلتي كييييي ،ييييق عيييي ة  ليييييز سييييكي طاألسيييي  ت خيييييل

ا  تيييلل كييز ت  ييي  تلتقيياء تلعيي م  تلاليي  علييى ت حملييلب  حيييث  ييت  شيي تء تلقيييح ميين تويييت ععن  تلتعا نيييا

 .عيليج تناال ا من شملكج ط كيج خاصج بها  كيا تضين تل فقاا طفضز ش كاا تلتامعن تلتابعج لاا

بعيي  عيليييج تلشيي تء ويياة  تلقيييح تقييلم هييلخ تلشيي كاا طت ي  ييه ،ييق صييلتمعاا  كيييا تقييلم طت يي  فه عيين ط  ييق 

ت حمليلب  يإن ضييان هيلت تلعقي  مين    جت ما ت  تلتعا   طعن ة لتعن حلل تجيا  . طلتخ ها   ى ملتنئ توشت  ن

تخت اص هلخ تلش كاا تلعيال ج تلتي تقلم ،ق الاز  طا  تلت ا ل ي لليملاة ا تلتجا  ج طا ج تءتا تلالزمج 

                    2.للفلز طال فقج مست  مج ،ق جل  سالت ألاسعا   ش  ط تلتسلي 

 ات التي تتبعها أهم الدول املصدرةالسياس : سابعا

 ملييي   ،ييييق كثعيييي  ميييين ت حييييا ا أن  يييي م تلضيييي ت    تلقيييييلة علييييى تل يييياة تا  ييييؤةا   ييييى تثبييييي  ألاسييييعا  

توحليج     املق جل  بشكز خاص على ت حا ا تلتي تف م   ها تلقيلة و   زم يج طل لج حتى  يكن  ضع 

سيي لتا  ليي  صنفيياج تليي  تلقيييلة   مثييال جليي  أن ألا ج تييعن تسييت  م  تلضيي ت   علييى صيياة تا تلقيييح لعيي   

على أن   م . 8919   8992س تي تشا  نفل الا تفاع ،ق ألاسعا  توحليج تللا للحا ،ق ألاسلتق تلعاويج 

ض ت   على تل اة تا    ثب  ألاسعا      جت تزةتةا تل  تلضي ت   طالتزت ي  ميع تلي ياة  ،يق ألاسيعا  تلعاوييج 

 ليييلل  تسيييت  م  ألا ج تيييعن طا ضيييا ج   يييى . تل ييياة تاأ   جت كانييي  كملعييي   طالقييي   تليييلا  يييؤةا   يييى  للييياء كيييز 

   هيل ميا أةت   يى تقليي  حجي  ز ياةتا ألاسييعا  8992 ي م تلضي ت   عليى تل ياة تا  ضيلتطط كيييج سيي ج 

  يي  تحقييق تسييتق ت  ألاسييعا  علييى حسيياب ألاسييعا  تلتييي  ح ييز عل هييا تويت عييلن   هييل مييا . ،ييق ألاسييلتق توحليييج

                                                           
 .128: م  ل ا صيلةا  م جع ساطق  ص  1
 .120: تو جع نفسه ص  2
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 عيييييال   عليييييى جلييييي   ط  يييييا تسيييييتق ا ألاسيييييعا  طال سييييملج لليييييييت ععن  لييييي  تكييييين . جأةت   ييييى تقليييييي  حيييييلت ي  نتييييا

مين تكلفيج  % 19    يثز تلقيح سيلت . تلضلتطط  عالج ط فل تلق   ،ق تثبي  ألاسعا  طال سملج لليس هلكعن

ت خ ييز    عنيييي جليي  أنيييه ،ييق حاليييج تلز يييع تلقيييح مجانيييا علييى تواييياحن  تو ييياطي  ليين   فيييب جليي  تكلفيييج  نتييياج 

 1.% 19خ ز    ط سملج ت 

تحفعييز ألاسيييعا   الاسيييت  تماا تلتك لللجييييج تلتييي أةا   يييى تيت ييي   نتييياج   ميين ثييي  تيت ييي   يييا ب  ن   

تلعييي م توحليييق مييين تلقييييح طييييا  تالييي  تلملحيييث عييين أسيييلتق للييي م ت ييي  ف تييي تك  تلفيييا ب  ليييلل  سيييع  

يح  تو     له   ى  ح ت  تنح ت اا تلسياساا الا ت اة ج تلي تعيج للملل تن توتق مج تلك  ت تو تجج للق

 ت تييييي  عليييييى هيييييلخ . للسيييييع  عييييين ن عييييي خ تلت ا لييييي ي   جلييييي  مييييين خيييييالل  جييييي تءتا حيا ييييييج لل ييييياة تا تلي تعييييييج

مليا   ل   ،يق  0.1مليا  ة    ،ق تلل  اا توتح       11تلسياساا طللغ  ييج ةع  تل اة تا تلي تعيج نحل 

ل يييعلبج تلتيييي سيييتلتجه تلمللييي تن تل امييييج تلتيييي ت يييتس تلقييييح  ت ييي  خ مييين الاتحييياة ألا   بيييي   هيييل ميييا يشيييع    يييى ت

حيث تلت ا ل ،ق ألاسلتق تلعاويج للحمللب  ميا  يؤث  سيلملا طانتشيا  الاياه   تلفقي  ،يق تلمللي تن تل امييج  ألا يز 

 2.نيلت

لسياسيييييياا تل تخليييييييج تتعيييييي م تجييييييا   تلقيييييييح تل  ليييييييج وجيلعييييييج ميييييين الاتفا ييييييياا تلث ا يييييييج  ت  كيييييييا   

 ت خا جييييج لييييملعب تلييي  ل تو يييي     توسيييتل ة   مثييييز تلل  ييياا توتحيييي   ألام  كييييج تلتييييي تقييي م تلقيييييح مجانييييا 

ليييملعب تلييي  ل تلتيييي تييي تملط بهيييا ت ت ييياة ا لليسييياهيج ،يييق حيييز مشيييكلج تلليييلتء   هيييا  مييييا  يييؤث  عليييى أسيييعا خ ،يييق 

 .تجا   تلقيح تل  ليج

أ  صييي ماا ت ت ييياة ج أ  ألقييي تم جيييه كيييلت   طيئييييج وسييياع   تلييي  ل تلتيييي تلت وعلنييياا تلللت ييييجتتسيييت  م    

 قاثييييج   عيييياة  مييييا تلالاييييف هييييلخ  عانيييياا صعيييياة  ت  ييييي  ألاسييييلتق توحليييييج  لاييييلخ تليييي  ل  ألاسييييلتق تلعاويييييج 

أ بيييييات توشييييي  عاا تو تجييييج للليييييلتء   تعت ييييي  توعلنييييياا تلللت ييييييج  حييييي ت أة تا  ميييييع متالملييييياا تع يييييي  للييييتال م

 .ت  ي  ألاسلتق تلتي تتس  طالليملع تليج     سييا ت حمللب 

تليلا . FFP  3 ط نامس تلقيح ألام  كي تللا يع ف طالللتء من أجيز تلت يييج مثال  هلخ الاعاناا من طعن هلخ 

    شييز هيلت تو ي   تلقيانلن   طتيل ع  تلعيليج تل يعملج  سيتع تة تلقييح ه ف   ى تل ع  تلعيلج تل يعملج  جلي

 فيييي حالييج ميييا  جت شيييكل  تلفييلت ب ماز يييا  لييي  تكيين جياعييياا تلضيييلط لتسيييح طا حايييا ،يييق   084تلعييام   ييي  

 .    جت ألقي ،ق تلسلق توحليج أةا   ى تن فام ألاسعا تلسلق توحلق

                                                           
  م  يج ألاقل ج 8911  حالج تنع تم ألامن تلللتئي ،ق تلعال  1111 – 1119الدروس املستفادة من أزمة الغذاء العاملية في الفترة   1

 .81:   صFAO  8911 تلي تعج 
 – 2611دراسة تحليلية قياسية للفترة : ، تأثير تغيرات ألاسعار العاملية للقمح على ألامن الغذائي العاملي  حاا عملاس  ط هلم عليه  2

     ج طحثيج مق مج ضين  عالياا تولتق  تلعلكي تل   ق تلثالث حلل تلقااع تلفال ق  متالملاا تحقيق ألامن تلللتئي طال  ل 1122

 .8911أكتلب   80-80تلعللم الا ت اة ج  تلعللم تلتجا  ج  عللم تلتسيع   جامعج تو  ج   لمي  تلع بيج  كليج
3 FFP : Food For Progress 
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 هييييييل   يييييلل للحكلمييييييج ألام  كييييييج تيل ييييييز بعيييييب صييييييفقاا   1011تطتييييي تء ميييييين سييييي ج  109تييييي  تلعييييييز طقييييييانلن 

 يياة  حجيي  تمللييل  أهيي تف هييلت تلقييانلن ،ييق ز ممليعاتهييا ميين تلسييلع تلي تعيييج لليي  ل تل يي  قج بشيي  ط م سيي    ت

ت ييج الا ت اة ج ت عي  م تحز تلألام  كيج   تح أسلتق ج     لاا     تلتجا   تلعاويج للي تجاا تلي تعيج

تقييييييي    توسييييييياع تا تلللت ييييييييج طاصضيييييييا ج   يييييييى تييييييي عي  تلييييييي  تطط  تلعال ييييييياا  ج   يييييييى طالييييييي  ل تل امييييييييج  طا ضيييييييا

 1 .الانسانيج طينها  بعن تل  ل توستفي  

  ييت  تختيييا  تليي  ل توسييتفي   ميين تلقييانلن    قييا وؤشيي تا مؤسسييج تلت ييييج تل  ليييج تلتابعييج  هييلت  

 : على تل حل آلاتي للمل   تل   ق على أساس متلسط ةخز تلف ة س ل ا كيعيا   عتملا  تل  ل مستفي   أم   

 .س لتا     ت ز   ى عش  س لتا 92  ى  98من طفت   سيات تتيتع تل  ل توستفي    .1

 .% 91 ت  س تة ة عج مق مج ت ز   ى نحل  .8

 09عاميييا ،يييق حاليييج تلسييي تة طالييي     ألام  كيييي     89 يييت  سييي تة طييياتق تلقيييييج عليييى ة عييياا سييي ل ج خيييالل  .0

خييالل  تيي   تلسيييات  ت تفييع   ييى  % 98عامييا  جت تيي  تلسيي تة طالعيلييج توحليييج لل  لييج توسييتفي   طفا يي    يي  ها 

 .خالل  ت   تلس تة % 90

بعب تلش  ط تلتي تح  من      ت جان  توستفي  على الاستفاة  من تلتيل ز توتيات  109نلن  تضين  ا

لاييا   مييين أمثليييج جلييي  عييي م  مكانييييج ح يييللاا عليييى كيييييج أك ييي  مييين تلقييييح ع ييي  تتجييياخ ألاسيييعا    يييى الان فيييام 

كيان ت ح يلل بسب  تلتقي  طا ح  ألا ص ى للكييج  كيا أن ت تفاع أسعا  تلسلع سلف  ت ت  علييه عي م  م

 .على ت ح  ألا ص ى للكييج بسب  الالتزتم طالقييج الاجياليج

  ن كانيي  الاعانيياا ت فييف  ليييال ميين حيي   توشييكز تللييلتئي ،ييق تويي ت تلق ييع   ضييلاه علييى توعييزتن تلتجييا ا 

لل  ل توتض        أاها ،ق ت حقيقيج تشيكز سيالحا تسيت  مه تلي  ل تلل بييج للايي يج عليى ت ت ياة اا هيلخ 

 علييى . از تحقيييق هييلت تلايي فتليي  ل   ج أن تلز ييع هييلخ الاعانيياا  ييت    قييا  عتملييا تا سياسيييج  تجا  ييج تسيي

سبيز توثيال تثبي   حي ت تللثيا ق تل ياة   عين توكتي  ت جايلا ألام  كيي ص   قييا أن ثيانييج مين أصيز عشي  

لييي ل  –حسييي  تللثيقيييج  –ة ل تشيييكز توسيييتل ة ألاك ييي  للييييلت ة تلي تعييييج ألام  كييييج   هيييل ميييا يعيييلة طالفا ييي   

 بييلل   الايي ف ميين توعلنيياا .  ت يياة تلييلطني ألام  كييي ككييز قييط علييى تويييت ع ألام  كييي    نيييا أ ضييا علييى الا

تلللت يييييج هييييل  ييييتح أسييييلتق تجا  ييييج للي تلجيييياا تلي تعيييييج ألام  كيييييج  حيييييث تقييييلم تليييي  ل توسييييتفي   تيييي   جيا 

  2.طإحالل تل اة تا ألام  كيج من تلسلع محز الاعاناا تلللت يج

يم ييج تفيي م عل هييا ت خضييلع ويييتج تليي  ل تو يي    أن عجييي تليي  ل توسييتل ة  لللييلتء  جعلاييا ،ييق تملعيييج مكيييا 

خاصيج  أنيه  ت تي    ضللطاا  ألام  تليلا  يؤةا قالمليا   يى تطتيزتز أ  تقييي  تلقي ت  تلسيا ي ي ألمي   يلت سياسييج

                                                           
 .181:  ط هلم عليه  م جع ساطق  ص  1
 .90:   ص8991  ماة  معللماتيج صاة   عن تو كي تللطني لليعللماا  ت جيال  ج تلييي يج  أ   ز ألامن الغذائي  2
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عييين  ته  ييي   ايييع الامييي تةتا تلللت ييييج ضيييلاا كملعييي ت مييين تلشيييعلب تلتيييي تعييياني ت جيييلع   هيييل ميييا  جعيييز تلييي  ل 

 1.تلللتئي تلعالكي ما ت    من   ت تا  تسع  على ما ت   خ من سياسااتوتض    تق م ل  ل تلسلق 

 سياسات تمويل القمح في الدول املصدرة للقمح : املطلب الثاني

تقييييييع تجييييييا   ت حملييييييلب عيلمييييييا ضييييييين تلتجييييييا   تلي تعيييييييج  سييييييت تتيجيج لليييييي  ل  أ يييييين تتيييييي خز تليييييي  ل 

  ميين أجيز ت ح يلل علييى أن ييج تلي ع  تواملقيج  عين ط  ييق ا مملاشي   ،يق صيياة تا هيلخ تو تجياا ت حكلميا

لضييييان أاهيييا  ح ييي  سيييل يج أك ييي    توحا  يييج عليييى م كيييي ،يييق تلسيييلق  يكنهيييا مييين خالليييه ملتجايييج تو ا سيييعن

  يييييا  ليييق نلألايييا أهييي    تلليييلتئي مييين جايييج  تميييتال  سيييالت ضييياقط عليييى تلييي  ل توسيييتل ة  مييين جايييج أخييي ت 

 : سياساا تيل ز  ةع  صاة تا هلت تو تلج ،ق أه  تلقلت تو     للقيح

 الواليات املتحدة ألامريكية سياسات تمويل القمح في : الفرع ألاول 

تيك يي  تلل  يياا توتحيي   ألام  كيييج ميين تلسيييا   علييى سييلق تلقيييح تل  ليييج ميين خييالل تلييتحك  ،ييق   

سعا  وح للاا من تلقيح   جل  من خالل تل  تمس تلتي تعيز على ةع  تويت ع   ةع   نتاج  تو ي ن  ألا 

 :عيلياا تلت       تشيز هلخ تل  تمس ما  لق

 عم ألاسعار ومداخيل منتجي القمحميكانيزمات د: أوال

 روزفلدددد يعييييلة  جييييلة هييييلخ تويكانعزميييياا لسيييي لتا تلثالث  يييياا   فييييي  طييييا  سياسييييج تلعايييي  ت ج  يييي  ل  

لي تعييج تلل  يياا توتحيي   علييى تلتيي خز ،ييق آلييياا تلعيي م  تلاليي  طيلجيي  تلقييلتنعن توييؤط   أ .م.صيييي  تلييل

أهيايا حييث  هي ف   يى ت فييب نفقياا هينييج  Food Security Actألام  كييج    عت ي   يانلن ضييان ألاطعييج 

 .  ت ح  من  نتاج ،ق تل  تلفت  الا تيان تلسلحق 

،يق  اياع ت حمليلب  ميع الاللياء  Loan Rateلللصلل   ى جل  أك  تلقانلن عليى ضي     ت فييب سيع  تلي ع  

  هيييييلخ تلفلسيييييفج كانييييي  ت ييييي  ،يييييق نفيييييل تتجييييياخ ت يييييل تا تلفلسيييييفج تللي  تلييييييج تلتييييي   جق لليمليييييالغ تلتعل ضييييييج

م  كيج ت فييب    بيلجمله خلل  ت حكلمج ألا (1000 -1001) لل   ل   لن ،ق توجال الا ت اةا  تلي تملق 

سيييع  توحاصييييز تلي تعيييييج خاصيييج تلقيييييح كيييي ت يييملح أسييييعا  هيييلخ توحاصيييييز أ يييز ،يييق تلسييييلق ألاج بييييج  حتييييى 

 . يكن تعل ب تلفالحعن لتضين لا  ثملاا تو تخيز تل  اعيج تلتي تشا   ،ق ط تمس ضملط ألاسلتق

 املساعدات وإلاعانات املالية عند التصدير : ثانيا

                                                           
   سالج مق مج تستكيا  وتالملاا ألاسباب وآلاثار:التبعية الغذائية العربية وألامن القومي العربي  باب علق جييز أمعن تلشل     1

 ت ح لل على ة جج تواجستع   جامعج تلش ق ألا سط
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 :  تمس أهيااتشيز مجيلعج من تل   

 :Acreage reduction program   (ARP) الحد من املساحات الزراعية  برنامج.2

 جييييي  هيييييلت تل  نيييييامس أساسيييييا للحييييي  مييييين توسييييياحاا تلي تعييييييج  ت فييييييب توحاصييييييز مييييين أجيييييز ز ييييياة    

 % 91   كان جل  عن ط  ق م ح حلت ي للييت ععن مقاطز ت فيب مساحاا تلقيح ألام  كي ط سملج ألاسعا 

   بالتيا ق  يكين تليتحك    به ف ت ح لل على مح يلل أ يز %11  ث  ت تفع  هلخ تل سملج   ى 1001س ج 

  1.،ق أسعا  ت    خ

أمييا ميين ناحيييج سياسييج ةعيي  تل يياة تا طالل  يياا توتحيي   ألام  كيييج    إنييه   يي  ج تحيي  نييلععن ميين تل يي تمس 

  ،يق تلسيلق تلعاوييج للقييح  هيل ن تل يلععن تتلعي    قيا ل ي  ف تلعي م  تلالي تحكياا ع    لتنعن  أن يج

   بييي تمس تلقييي  م جتا تلشييي ط تو سييي    ييييق تتضيييين ثيييال  EEPتل  نيييامس ألام  كيييي لتشيييجيع تل ييياة تا : هييييا

 2:أنلتع من تلق  م 

 .109تلق  م تويعز  طل لج ألاجز  يق ت   ج تح  تلقانلن تلعيلمي ألام  كي  .2

 .G.S.M-102تلق م توع  ف طاس      م   ع   ألاجز      ج تح ها .1

مليييييييا  ة    للسيييييي ج  حيييييييث  ييييييت  سيييييي تة  98 يييييييق  يييييي  م    تعيييييي ت ميييييي تها ثييييييال  سيييييي لتا  تقيييييي   مملاللاييييييا ب 

سييي تة تلقييي م عييين ت جايييج   C.C.Cتلقييي  م   لت ييي ها خيييالل تلييي  توييي     تضيييين هينيييج تلقييي  م تلسيييلعيج 

  كيييج تلتييي تقييلم أساسييا بعيليييج   يي تم   جليي  ،ييق توقت ضييج ألاج بيييجأ  تلمل ييل  تويثلييج لاييا   ييى تلمل ييل  ألام

 .حالج ما ت لف  عن س تة أا   م

ميييين  ييييييج تلسييييلعج توملاعييييج ،ييييق  طييييا  تل  نييييامس  % 00كيييييا أن ة   هينييييج تلقيييي  م تلسييييلعيج هييييل ضيييييان سيييي تة 

تلفلت يي  توسييتحقج  ميين % 1.1ألام  كييي  كيييا تضييين سيي تة  لليسييت ة ألاج مل ييي  مقيي     يي هييا طيي يياء تلشييحن

 .على تلق م و     تي   عن ثال  س لتا من تا  خ تلت    

 ن هيييلت تل  نيييامس تنعكيييل ت جاطيييا عليييى تل ييياة تا ألام  كييييج مييين ناحييييج ت تفييياع تل ييياة تا تلي تعييييج توسييي ة  

ا  يي هيا نقي ت خيالل  تي   زم ييج   يع     ج فهييا تلتعي م لفتي تا تن فيام تل ياة تا طفضيز هيلخ تلتسييايال 

 .  ى تيكعن تو    ن ألام  كيعن من ملتجاج م ا سج م   ا ة ل أخ ت  طاصضا جتواليج  هلت 

                                                           
1 Milthon.h ericksen , keith colins. Effectiveness of acreage reduction programs. www.ers.usda.gov. Site visité le : 

10.03.2015. 
 .189: ط هلم عليه  م جع ساطق  ص  2

http://www.ers.usda.gov/
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 هيل  ي م مضييلن مين  :G.S.M-103قروض متوسطة ألاجل ويندرج تحتهدا القدرض املعدروف باسدم  .6

مييين تلفلت ييي  توت تكييييج     أن تلفتييي   تليم ييييج  % 1.1 مليييز هينيييج تلقييي  م تلسيييلعيج  تلتيييي تاخيييل عليييى عاتقايييا 

ت خاصييج بهييلت تلقيي م تتعيي ت تلييثال  سيي لتا    تكييلن أكثيي  ميين عشيي  سيي لتا   تقيي   مملاللاييا ط  ييف مليييا  

 .ة    للس ج

 طييا  هييلت تل  نييامس كييييج  جياليييج ،ييق سيي ل ا ت  يي  ت حكلمييج   : برنددامج التحفيددز علددى تصدددير املنتجددات. 1

 يييج تلفي ق  حيث كليا  ام تو يتس ألام  كيي طت ي    كيييج مين ت حمليلب تضيين ليه تل  ليج   للت     تو ع 

ة   ت عييين  19ب  1008 -1001،يييق طل صيييج ت حمليييلب  سيييع  طيعيييه   تليييلا  ييي   سييي ج  طيييعن تلسيييع  توعييييلل طيييه 

تسييتفاة    بهييلت  كييلن سييع  تلمليييع للملليي  توسييتل ة  يي  تلايين تو يي   طالسييع  توعيييلل طييه ،ييق طل صييج شيييكاقل 

كيا أن تل  ل توستفي   من هلت تل  نامس قع  م قيج عليى  .من ت فيب نفل تومللغ تو ع  للي تس ألام  كي

لكيز طين مين  % 89تستع تة كز تلكييج توتفق عل ها   في  طا  هيلت تل  نيامس يعاي  ت فييب ت   جيق ط سيملج 

 1 .أط ان  ت  ش ت ها 91كز تلقيح ك ع  عيني من مجيلع 

مين  % 09  يى  19   هيل  تعليق طتشيجيع تسيت تحج مين 1000تي  تاسي ل هيلت تل  يام سي ج  : الدفع العيني .6

ألا ت  ي توي  عج    ستل  تويت ع من م ي نياا تل  ليج ميا  قاطيز  نتاجيه تلعياةا  شي  اج أن  بيعيه طالسيع  

ميين تويييت ععن أن يسيياهيلت  ميين أجييز الاسييتفاة  ميين تلشييملكج توية جييج للحيا ييج   إنييه  تاليي  . تلييلا   اسييمله

 كلل   ضع ط نامس  ARP .2،ق تل  تمس ت حكلميج تلتي ته ف   ى تقلي  ،ق ألا ت  ي تلي تعيج ،ق  طا  ط نامس 

متيثيز ،يق ط نيامس ت ل يع خ ميج ألا م   مين خالليه تي  ع مكا يا  مملاشي   نقي ت أ  عي يا  1000تختيا ا لسي ج 

تجييييييل تلقيييييييح ميييييين مسيييييياع تا  ةعيييييي  ،ييييييق مييييييياة ن م تلفييييييج  عيييييين  نتيييييياج    ميييييين خاللييييييه يسييييييتفي  م للعييييييي ف 

 Special Producers Cornكالت ي ن حيث تق م مملالغ ماليج للت ي ن على مستلت توي عج ،ق  طا  ما يسكى 

Storage Program.3 

   سياسات تمويل القمح في الاتحاد ألاوروبي :الفرع الثاني 

تتيي خز تلسييلااا ألا   بيييج عيلمييا طا  قييج مملاشيي   أ  قعيي  مملاشيي   لت  ييي   نتيياج  تسييل ق تلقيييح   

طيييييإةت   صييييياة تا ت حمليييييلب عيييين ط  يييييق  ييييي م   اطييييج عليييييى أسيييييعا  ت حمليييييلب    CGحيييييث تقيييييلم  ج يييييج تلتسيييييع  

 جل  عن ط  ق  ياماا بش تء كييج معي ج بسع  مععن  ما من أجز ألا   بيج   مقا ن ها مع ألاسعا  تلعاويج 

عين ط  يق تلسياسيج تلي تعييج توشيت كج   قلم الاتحياة ألا   بيي تلقيام طت ي ن تلكييج أ  ت    ها    جيا  

                                                           
 .10: م  ل ا صيلةا  م جع ساطق  ص  1

2 An initial assessment of the payment – in* kind program. United states départment of agriculture. March 31.1983. p : 

06. www.ers.usda.gov . site visité le : 14.03.2015. 
3 Ibid. 

http://www.ers.usda.gov/
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طتكثيييييف تليييي ع   تلعيييييز طال  ييييام تلتعل نيييي ي   يييييق عملييييا   عيييين مملييييالغ تعل ضيييييج تقييييلم طت فيييييلها للييييييت ععن  

 1.اس ها ،ق حيا ج تلسلق تل تخلق  ت  ييه تت كي  سي

 باعتملا  أن م تلج تلقيح  أسا  ي ،ق طل تن تلعال   إن الاتحاة ألا   بي  ضين لليييت ععن علت ي  عالييج مين 

 :خالل تلليفج من تلسياساا تلتي تحفيه  على  نتاجه  يق

 .ةع  سع  تلسلق  تللا يشيز ش تء ت حكلمج للي تس  ةع  تل اة تا .2

علييى ة عيياا نق  يج عملييا   عيين ةعي  مملاشيي  تحيي ة توملاشيي     حييث  ح ييز ميت عييل تلقييح  تلي  عاا .1

الاتحاة ألا   بي سع  أةن  لش تء تلقيح  هلت تلسيع  بشيكز عيام أعليى أ    للان تللتح       ح ة  01ب 

عليييى شييي تء  نتييياج  مييين تلسيييع  تلعيييالكي   كييييا أج ييي ا  كيييا ا تلت يييي ن ،يييق تلييي  ل ألاعضييياء ،يييق الاتحييياة ألا   بيييي

 2.تويت ع بهلت تلسع  تو تفع  ق  ز اة  تلع م

 سياسات تمويل القمح في أستراليا : الفرع الثالث

ينييييج هامييييج تحتكيييي   هييييل ه    AWB مجلييييل تلقيييييح ألاسييييت ت ق تلقيييييح ألاسييييت ت ق عيييين ط  ييييق  ييييت  ت يييي      

 ةت   جيييع ت حملييلب  تسييل قاا  تلتيي   س ل يياة تا تلقيييح طيلجيي  عقييلة ميين  ،ييقتتيعييز طاو كي ييج    . تل يياة تا

 هيل  قييلم طتقي    تسيايالا تليي  ع للي  ل توسييتل ة  عليى أسياس تجييا ا   تتحييز خيتنييج  .تل  ليج   يى تل  لييج

 .توجلل نياطج عن تو تجعن أا أعملاء ماليج تح   نتيجج جل 

 متعييي ة  مييين ألاخييي ت تلتيييي تقييي م أنلتعيييا  أشيييكا  م تلفيييج   قييي م توجليييل    ضيييا ولتجايييج تلييي  ل تو ا سيييج 

 .تلق  م  تل  تمس الا تيانيج ل  ع عجلج صاة تتها من ت حمللب   سييا تلقيح

 ،ييق هييلت  طييا  حثيي  ت حكلمييج ألاسييت تليج علييى  عايياء ضيييان أ  تييامعن ميين جانفهييا علييى  يي  م توجلييل تلتييي 

تلتابعيييج لل  ليييج  جلييي  مقاطيييز  سييي  معيييعن تتحيليييه ت جايييج  ي حايييا  جلييي  مييين خيييالل تيل يييز  تيييامعن تل ييياة تا 

 ي  تلاالملج للضيان  هل مجلل تلقيح ألاست ت ق  تللا على أساسه تتحييز توؤسسيج جييءت مين أا خسيا   

 ف الا ت اة ج لل  لج توملاع لاا تلقيح  ة جج تو اط   ةا   قا لل    لتجااا توجلل     تلف تل س  توا

مييييين  يييييييج  % 01  ييييي  أتيييييات هيييييلت تللضيييييع لليجليييييل أن  تيتيييييع طضييييييان قاييييياء ميييييا ق   يييييز   يييييى نحيييييل . توحتيليييييج

ميين ألا سيياط  % 01ألا سيياط تلتييي  ح ييز توجلييل ميين تل  لييج تو   ييج ،ييق تلعييام ألا ل  طاصضييا ج   ييى حييلت ق 

 .توستحقج خالل تلعامعن تلثاني  تلثالث من عي  تلق م   جل  لكا ج تل  ل توستل ة 

مين  يييج تلي  عاا خيالل مي    % 19لتكيلن نحيل  1002ع ل  نسملج تلضيان توا ق تعتملا ت من نل ي    لق  

  3.لكا ج تل  ل ألاخ ت  % 01تل سملج    ى م    ،ق حعن الال ت ز   ى ثال  س لتا طال سملج لل اة تا 

                                                           
 .01: عي تل  ن طن ت كي  م جع ساطق  ص  1
  ةمشق  سل  ا  NAPC  تو كي تللطني للسياساا تلي تعيج سلع م تا  : سياساا تل ع  تلي تملق ،ق الاتحاة ألا   بي  اس  تلع ل ى    2

 .90:   ص8992
 .182: ط هلم عليه  م جع ساطق  ص  3
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 سياسات تمويل القمح في  كندا: الفرع الرابع

-1018تهتيييي  ك ييي ت طتقييي     ييي  م لتيل يييز ممليعاتهيييا مييين ت حمليييلب تطتييي تء مييين تولسييي  تلتسيييل قي   

ولتكمليييج  1002 لقييي  ت تضييي   جييي تء تعييي  الا جله  يييج عليييى تلقيييانلن توييي    ليييلل  تعتمليييا ت مييين عيييام   1010

 م مييا  ي عكل توتلع تا توتالحقج ،ق أسلتق تلتجا   تلعاويج   لتحقيق تو  نج تلكا يج لتق    هيلخ تلقي  

 .أث خ ،ق ز اة  تومليعاا طاألسلتق

  ييييت  تقيييي    تليييي  تلقيييي  م ميييين تلسييييلف تلتييييي  ح ييييز عل هييييا مجلييييل تلقيييييح تلك يييي ا ميييين تلمل ييييل  تلك   ييييج  

 توضيييلنج أصييال ميين  زت   تواليييج طك يي ت   يييق  مييا أن تكييلن طاليي     ألام  كييي حيييث تقيي   تلفلت يي  توسييتحقج 

   على تلق  م     ت  س تة أا ة لن من هلخ تلق  م ط فل تلعيلج تلتي ت خاصج طالفلت  قا لليع  ا 

خييييالل تلفتيييي   طييييعن سييييتج أشييييا   ثييييال  سيييي لتا   قييييا ل يييي  ف تل  لييييج توشييييت  ج   حجيييي  تومليعيييياا  أعاييييي  بهييييا

ممل  يج ث  من  ييج تلق م أ  تلسلعج توشت ت  ،ق  طا خ ك  عج  % 19  ت  س تة . تلك   ج لاا من ت حمللب

تلقييييييج علييييى ثيييال  أ سيييياط سيييي ل ج متسييييا  ج   وجليييل تلقيييييح تلك يييي ا تو  نيييج تلكا يييييج تلتييييي تعايييييه تقسيييط 

.   ولتجايج ميا  ي  تقي م علييه ة ليج أخي ت م ا سيجتل الحيج ،ق تع  ز بعب ش  ط تلس تة ل   ف معي يج

هلخ تلق  م   قلم مجلل تللز تء تلك  ا كز عام طلضع توعا ع  ت خاصج طاختيا  تل  ل تلتي تستفي  من 

تو اسيييملج عليييى  ا ييييج هيييلخ تلييي  ل توسيييتفي   سيييلتء طحيييلف بعضييياا أ   ضيييا ج ة ل أخييي ت   جييي ء تلتعييي  الا 

 .ج     ل  تكن تشيلاا من  ملز

  قيي  أن مجلييل تلقيييح تلك يي ا يسييتاث  طييالك  ميين تل ييفقاا علييى تل ايياق تلعييالكي     أن مؤسسييج ت ييييج 

 ييييت  طيلجملييييه تيل ييييز  1001سييييايالا الا تيانيييييج ،ييييق أكتييييلب  تل يييياة تا  يييي  تسييييت  م  ط نامجييييا للقيييي  م  تلت

 ت قي   1002صفقاا تلسلع قع  توعملا     تيح لليشيت  ن سي تة تي   ياته  بعي  عيام  تحي    ميع ط ت يج عيام 

على ط نامس آخ   تع ا م ته تلس ج تللتح     ى ثال  س لتا   تملاع من خالل تل  نيامجعن تلي  تلسيلع تلتيي 

ق نايييييياق مسييييييؤ ليج مجلييييييل تلقيييييييح تلك يييييي ا  تشيييييييز ت حملييييييلب  محاصيييييييز تلي ييييييلا  بعييييييب    ييييييت  تيييييي ت لاا ،يييييي

 .تو تجاا تلي تعيج ت خاصج

 سياسات تمويل القمح في ألارجنتين: الفرع الخامس

تييي ح ت حكلمييج ألا ج ت  يييج    ضييا أ ييز ميييا تي حييه تليي  ل تلك يي ت ألاخيي ت تو يي    للقيييح   ضييال   

عن  قمل ها،ق طيع  يحاا نق ت كليا أمكنها جل    لق  الاا  هلت الاتجاخ من جان  ت حكلمج ألا ج ت  يج حيث 

التي ييييج تلتيييي لييي  سييييح  طيييملعب تلقييي  م توحييي  ة  لتيل يييز تجيييا   تلقييييح ألا ج تينيييي ليييملعب ة ل أم  كيييا تل

تتع  س ج كاملج   ت ج    طاللك  أن تلق  م تلتي تي حاا    كيلن هي  اا تل   لي ي ز ياة  ح ي ها ،يق أسيلتق 

تلييي  تلييي  ل  قيييط طيييز أن ه يييا  أسيييملاطا أخييي ت ع  ييي   تحكييي  تلقييي ت  ت حكيييلمي ،يييق هيييلت توجيييال   لعيييز أهيايييا 
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 ي   أهيايا عي م  جيلة أا نيلع مين تلتسيايالا عال اتها الا ت اة ج  تلسياسيج مع تل  تل  ل  عتملا تا ع 

 1. حج  صاة تتها  ليز    يكن أن  تع ت م اقج أم  كا تلالتي يج

ميييي ت هشاشييييج تل  ييييام  8990لقيييي  أطيييي زا أزميييياا تللييييلتء تلعاويييييج    خاصييييج تلتييييي حيييي ث  ،ييييق سيييي ج   

أجيييز تلمليييج تلاليي  عليييى تللييلتئي تلعييالكي   ميي ت ت حاجيييج   ييى تلسيييع  ييي     نتيياج ،ييق تلمللييي تن توتق مييج ميين 

طقضيييج أساسيييج  يييق كيفيييج تشييكيز  ت يييي  تلييي ع   هييلخ تلييي  ل  تللييلتء حاليييا  مسييتقملليا  لييلل  تهتييي 

 إعانياا تلت يي    مييثال     أن لايلت تليي ع  أثيي  تشيل هي علييى تلتجيا   ت خا جيييج  .  قيي م لليييت ععن   هيياتليلا 

ألاسييييعا  تلعاويييييج  تلييييلا يسييييا   طييييي    تليييييمن ،ييييق     ييييؤةا ت يييي    تلفييييا ب   ييييى خفييييب لإلنتيييياجتييييل   حييييلت ي 

 .خفب  نتاج تل  ل تل اميج  ت اع  تعتياةها على تللت ةتا توتزت    ميا  ؤث  على أنياط الاس هال 

املنظمدددددة العامليدددددة  اتجاهدددددات دعدددددم القمدددددح عامليدددددا فدددددي  دددددل تنفيدددددذ اتفاقيدددددات:  املطلدددددب الرابدددددع 

 للتجارة

تؤث  على على تو تلج تلي تملق عيلما   ق تتفا ياا م  يج تتجلى تلسياساا تلي تعيج تلتي 

 .تل فاج   ى ألاسلتق  تل ع  توحلق   ةع  تل اة تا: تلتجا   تلعاويج ،ق ثال  محا   يق

لق  كان  تلتع  فاا ت جي كيج توف  ضج على تستع تة تلقيح حس  تلتزتماا تة ل ،ق جللج أ  قلتا 

،ق  % 821،ق تلل  اا توتح   ألام  كيج     % 29،ق الاتحاة ألا   بي     % 00عاليج  حيا يج  حيث طلل  

 2.،ق ك  ت % 891تلياطان    

 من تلسياساا تلتي تست  م ،ق  طا  ت ح  من نفاج تلسلعج   ى ألاسلتق توحليج أ ضا هل سع  تل خلل 

  ة توتلسط ل ت الاتحاة للي تس  تت كي مثز هلخ تلسياسج ،ق الاتحاة ألا   بي  حيث كان سع  ت ح

 ل   لكز طن      كان تلسع  تو جعياللا يست  م ،ق  111حلت ق  8998 – 1000ألا   بي للفت   

 3. ل   للان 02.1حساطاا م  يج تلتجا   تلعاويج لتل  تلفت   هل 

 تلت ييج  طاوتلسط  ل ت طل تن م  يج تلتعا ن الا ت اةا) PSE ( توق م للقيحطلغ تق    ةع  تو تس 

. من  جيا ق  ييج  نتاج توي عج  % 11مليا  ة    أم  كي  هل ما يعاةل  12.0حلت ق  8991-1000للفت   

مليلن ة      218حلت ق  8991 – 1000    طلل  تق   تا ةع  تو تس للقيح ،ق ك  ت كيتلسط للفت   

أما ،ق الاتحاة ألا   بي  ق  طلغ متلسط  ييج .  عجمن  جيا ق  ييج  نتاج توي  % 10أم  كي أا ما نسبته 

                                                           
1 Ghazi nouria. Op.cit.p : 210. 

:   صاعةالتقدم املحرز في املفاوضات متعددة ألاطراف حول قضايا الزر    ق تلتجا     ضا ا م  يج تلتجا   تلعاويج  الاسكلت    2

90. 
3 Butault pieree. Breau christophe. Institute for international integration studies. Wto contrains and the cap. Domestic 

support in eu25 agriculture. Jully 2006. P : 25. 
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من  % 11   هل ما يعاةل  8991-1000للفت    مليلن  ل    0120تق   تا ةع  تو تس للقيح ما مق ت خ 

مليلن ة     0288 ،ق تلل  اا توتح   ألام  كيج طلل  تق   تا ةع  تو تس للقيح .  جيا ق  نتاج توي عج

    طلل  هلخ تل سملج كيتلسط للفت     1.من  ييج  جيا ق ةخز توي عج % 19ةل أم  كي أا ما يعا

 .لالتحاة ألا   بي  % 10للل  اا توتح   ألام  كيج      % 09ما مق ت خ  8998-8991

    طلغ حج  تل ع  توق م للان تللتح  من تلقيح حس  تح ا ياا م  يج تلتعا ن الا ت اةا 

ة    للان ،ق تلل  اا توتح    19    ة     أم  كي للان ،ق أست تليا 19 ييته ما  1000 تلت ييج عام 

 2.ة    للان ،ق الاتحاة ألا   بي 29ألام  كيج    

لق  ساه   تل ع  توق م للقيح ،ق ز اة   نتاج تلقيح   سييا ،ق الاتحاة ألا   بي تللا تنتقز من مستل ة 

تل  ل تو     تلل  اا توتح   ألام  كيج تلتي أصملح  ،ق طليعج  للقيح   ى أك   م    للقيح  كلل 

للقيح ،ق تلعال    و   أ بع عقلة مض   ت    كز من الاتحاة ألا   بي  تلل  اا توتح   ألام  كيج  ا يج 

 .تل  ل تلتي تق م الاعاناا تواليج للقيح طيا يشيز تل ع  توحلق  ةع  تل اة تا

تلعال  طإصالت سياساتها توتعلقج ط ع  تلقيح   قع خ من تو تجاا تلي تعيج  جل  جييع ة ل كيا ط أا 

 .،ق ضلء تلتزتماتها ،ق تتفا ياا م  يج تلتجا   تلعاويج  أ  ،ق ضلء الاتفا ياا الا ليييج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mayranal karel. Dionne stephanie. The economic and environmental impacts of agriculture subsidies : an 

assessement of the 2002  US Farm Bill of Doha Round. Unisfera International Center. January. 2003. P : 29. 
2 Ekboitor javier. World wheat overview and outlook 2000 – 2001. Déveloping no till packages for small scale farmers. 

Mexico. 2002. P : 49. 
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 املبحث الثاني

 السياسات الزراعية واملتغيرات الاقتصادية املرتبطة بتمويل القمح في الجزائر

ت خز تل  لج لت  ي   ااع ت حمللب ،ق ت جيت   من أجز ضيان تلتجا   تلزز هج  تحقيق ألامن جاء 

تلللتئي   تست  ا ،ق جل  على  ضع  لتع   معا ع  لت  ي  سلق ت حمللب   ضا ج   ى تلعيز على ضيان 

 .الامتثال لالخ تلقلتع  من خالل  نشاء هياكز تهت  طلل 

 تطور سياسات توجيه القمح في الجزائر: ألاول  املطلب 

  تستفاةا سلق تلقيح ،ق ت جيت   من ت خز كملع   لل  لج (8911)  ى  لم ا هلت   1028م ل س ج 

لكن هلت . من خالل سياساا للتسل ق  تلتسعع   تيكن من  صلل تو تجعن  توس هلكعن توحليعن لألسلتق

م اااا تلتكييف تلايكلق  تح    توملاة ا تلتجا  ج ،ق  طا   تلت خز ع ف تن فاضا ت   جيا من خالل

 .توفا ضاا مع الاتحاة ألا   بي  م  يج تلتجا   تلعاويج

   إن تعتياة تل  لج على 8990مع هلت تلت خز  ،ق أعقاب ت تفاع ألاسعا  تلعاويج للسلع تلي تعيج س ج 

من ت  ي  سلق ت حمللب الانسحاب تلت   جق لل  لج تللت ةتا بشكز كملع   الاز  ا ت تسا   مايا ،ق  طا  

 .  ييا  لق نلألاا أط ز تو تحز تلتي م  بها  ااع ت حمللب ،ق ت جيت  . ،ق ت جيت  

 (2611-2698) الاحتكار العمومي مرحلة : الفرع ألاول 

تل  لتن ت جيت  ا :ت  ي    ع تلقيح ،ق ت جيت    ت  من ط ف جااز ن    سيعن عيلميعن هيا كان 

 SNتلش كج تللط يج للعجا ن  تلاحن   ص اعج تلعجا ن تلللت يج  تلكسكل      OAICتونهي للحمللب 

SEMPAC . 

 OAICالديوان الجزائري املنهي للحبوب : أوال

ةخل  ت جيت   ،ق مسا  الا ت اة تو اط تللا تحك  على نااق  تسع ،ق ( 1028)بع  الاستقالل   

 هييلتما تليي بح ،ييق جييييع تلقااعيياا تو تجييج   تولزعييج  ميين أجييز ضيييان ح ييلل جييييع توتعيياملعن ألاسييعا  

،ييق  OAIC  ،ييق هييلت  طييا  تيي   نشيياء تليي  لتن تونهييي للحملييلب  عن علييى تلسييلع  ت خيي ماا ألاساسيييج  الا ت يياة

 :    هل مؤسسج عيلميج جتا خ ا   ص اعيج  تجا  ج  أط ز ماامه1028جل ليج س ج  18

 (.جيع   طيع   تستع تة    ت ي ن  طيا ،ق جل  تلملل   ) ط سلق ت حمللب ضمل .2

 (.الاطتكا  تلتك للل ق  تلتقيي   تلت ايط الاست تتيجق) تاطع   ةع  ت ييج  ااع ت حمللب  .1

 .تللساطج الا ت اة ج عن ط  ق تح    ألاسعا  ،ق تلقااع .6
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محتكييييي ت لليشيييييت  اا توحلييييييج  ت خا جييييييج   مييييين أجيييييز تنجييييياز مااميييييه   اييييي  تلييييي  لتن ت جيت ييييي ا تونهيييييي للحمليييييلب   

 نتيييياج  جيييييع  ت ييييي ن  ) ممليعيييياا ت حملييييلب ،ييييق ت جيت يييي    كجايييياز لتح  يييي  ألاسييييعا  ،ييييق جييييييع م تحييييز تلقايييياع 

تلملييييييع "   هيييييل  تلقييييي     س ألاميييييلتل مييييين ت خي  يييييج تلعيلمييييييج تلتيييييي تييييي ع  عيليييييياا (تحل يييييز  نقيييييز  تسييييي هال 

ل عج  تلتكاليف ت حقيقيج  لتكلن طلل  أقل  تكاليف م تحز به ف تحقيق   ق طعن ألاسعا  توت" ط سا   

 ،يق جلي  عليى تل  لتن ت جيت ي ا تونهيي للحمليلب  ست    حمللب على عاتق تل  لج  م تة  تلت ي ن ت خاصج طا 

 تلتيي ت قسي  طي   ها   CCLSلحمليلب  تلملقيلل ت جا يج تعا نييج ل 00مكلنيج مين  تعا نياا تلمن كثيفج  شملكج 

 .UCAتا للتعا نياا تلفالحيج  ح  91  ى 

 (SNSEMPAC) الشركة الوطنية للسميد، الطحن، صناعة العجائن الغذائية و الكسكس  : ثانيا

بعييي  الاسييييتقالل سييييع  ت جيت يييي  لتملنييييي ت خيييييا تا  سيييت تتيجيج تلتييييي تسيييييح طإعيييياة  تلالايييييف تلتاييييل  

تلللت يييج للسييكان  تحسييعن الاسيي هال   ت ل عييه  تلفال ييق لفا يي   تلسييلق تل تخليييج سييعيا لتلمليييج الاحتياجيياا 

 بلل  ت   ضع سياسج قلت يج على أساس تلتلز ع تللتسع لليلتة تلللت ييج ألاساسييج طياةن  ألاسيعا     تي  

تفعيز جل  طآليتعن هيا تللجلء تلتلقائي   ى تللت ةتا لس  تلعجي   ةع  ألاسعا  ع   الاس هال  للي تجياا 

 . ست تتيجيج

 2.1هلت تلت ل  هل أن ت جيت   كان  تت ف ،ق تل  تلفت   طييعزتا تلملل  تلفال ق   ج تتل   على   ما شجع

  ( ييييح لييعن    ييييح صيييل ) مليييلن هكتيييا  كيسيياحج  الحييييج  اطلييج لالسيييتلالل  منهييا أكثييي   ميين تلثليييث للحملييلب 

  11تقي م طيعن   للحيضيياا  هيلخ  مكانيياا كاني  11999للخضي    01999هكتا  لع   ت خيل    019999

1.مال عن من ت خض    هل ما     للجيت    ا ضا ،ق توعزتن تلتجا ا  92مليلن طن من ت حمللب   89  

   

طييياولتزت  كانييي  تل ييي اعاا تلفالحييييج ،يييق هيييلخ تلفتييي   تيثيييز  حييي ت تلفييي  ع تل   سييييج ،يييق ت جيت ييي    كيييان  اييياع 

تلييي  لتن تونهيييي للحمليييلب : ييييلميتعن هييييا تحل يييز ت حمليييلب يشيييكز تحتكيييا ت لل  ليييج  طيييتحك   تألايييا وؤسسيييتعن ع

OAIC   تلش كج تللط يج للسيي   تلاحن  ص اعج تلعجا ن تلللت يج   تلكسكل    (SNSEMPAC.) 

   تي   عياة  ت  ييايا 1021  من ط ف  ح تا  نتاج ت  تاميياا س ج 1012،ق ما س  SN SEMPACأنشاا 

 :    كان من طعن  مااماا تل   سيج1000س ج 

 .تللح تا تل  اعيج ،ق  ااع ت  يع ت حمللب  ةت   كا ج  تشليز .أ 

تلملييييج الاحتياجييياا الاسييي هالكيج مييين مشيييتقاا ت حمليييلب   ضييييان تلز يييع تو تجييياا تلنها ييييج ،يييق جيييييع  .ب 

 .أنحاء تللطن

                                                           
  "دراسة حالة قطاع الطحن بالجزائر: مساهمة إلعداد مقاربة تسييرية مبنية على الفارق الاستراتيجي" عمل  تولي  ميهلة    1

 890-898:   ص ص8992أط  حج ةكتل تخ  كليج تلعللم الا ت اة ج  عللم تلتسيع   جامعج ت حاج  خض  طات ج  جلتن 
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 (2669 – 2616) الجزئي للدولة  نححابالالمركزية والامرحلة : الفرع الثاني

مييييع ط ت ييييج تلثيان  يييياا طيييي أا مسيييياهيج تل يييي اعاا تلللت يييييج ،ييييق تاييييل   تل سيييييس تل يييي املق تضييييعف    

تيييييييي   جيا  فييييييييي  طييييييييا  سياسييييييييج  عيييييييياة  تلايكلييييييييج  سييييييييي  تلشيييييييي كاا تللط يييييييييج   ييييييييى مؤسسيييييييياا  ط يييييييييج حسيييييييي  

تلتيي تتكفيز طاسييتع تة   ENIAL   توؤسسييج تللط ييج لليلت ةتا تلللت ييج  SN SEMPAC  تخت اصياا   يانبثق

مؤسسييياا جال يييج ل ييي اعج ت حمليييلب  91لج تلتيييام تل ييي ع مييين سييييي   طحيييعن لتلاييييج تلعجيييي   الااييي ا تو تييي

 ERIAD .1 مشتقاتها 

،ييق نشيياطه توتيثييز ،ييق تسييتع تة ت حملييلب تحيي   صييا ج  OAICتونهييي للحملييلب   ضييا ج   ييى جليي  تسييتي  تليي  لتن

 .CCLS زت   تلفالحج   قج تعا نياا ت حمللب  تلملقلل ت جا ج 

 2:  تلكليج  على مستلت تلقااع تلي تملق  سلسلج من الاصالحاا الا ت اة جهلخ تلفت   شا ا 

 .1008 عاة  تلايكلج تلعضل ج  تواليج وؤسساا تل  لج س ج  .2

ةيسي    10توؤ   ،ق  10-02 ن لص تلقانلن : م تجعج تلقانلن ألاسا  ي لل  ام  نتا ق تلفال ق .1

 ستلال ا تلفالحيج توتعلقج بهلت تلقااع ث   توتعلق طإعاة  ت  ي  تلقااع تلفال ق تلعام    1002

كلميج كملع     ى مي عج ح 0199طتقسي  حلت ق  1002تقسيياا  ت  ي اا   حيث  ام  ت حكلمج ،ق س ج 

 ت  تلز عاا على تلفالحعن   تتيتع طحقلق تستلالل طل لج ألاجزتعا نياا خاصج صلع    ميت ع   ة ج 

  قا للتش  ع ت ج    توتعلق طاستقالليج تلقااع تلعام  نتا ق  ل ل ألح  ت حق ،ق تلت خز ،ق تسيع  

 . يج  ت جيت يجتح  طا لج الالتزتم طيسنلليته تو ن( توستلالا)تويت ع 

  ،ق حعن أن تلقانلن الاشت تكي نها ج تلقااع تلي تملق لحقيقج ح ت  1002ةيسي    10تلقانلن   ضع 

 ي ح ألا ضليج للت ازل على تولكيج ت خاصج لأل ت  ي  1009نل ي    10توؤ   ،ق  81-09تلعقا ا     

 ألغى   على ألا ت  ي تلفالحيج ت خاصج كيا ح ة تلقانلن ح  ج توعامالا.تلي تعيج ،ق مقاطز  ضع  يي ها

طاألم  توتعلق طالثل   تلي تعيج   باصضا ج   ى تلق ت   1021سقلف تح    تولكيج ت خاصج توؤسسج ،ق 

ح  ج تجا   ت خض   تلفلتكه      ا ت حكلمج ،ق  طا  تل  عج ألا  ى  عاة   توت ل طإنشاء صيلج اها يج 

 تاس ل  الحيج تللط يج ،ق  طا  تلثل   تلي تعيج   ى توالكعن تلساطقعنت  ي  أ  تلجيه توستلالا تلف

ولتجاج   عسا  تلفالحعن  (BADR)ص   ق تلضيان تلي تملق به ف ت عي  ط   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج 

 .ت خلتص

                                                           
1 M’haned Djaouti. "Renforcement des capacité des acteurs de la filière céréales en algerie dans le cadre d’un 

partenariat nord_sud. Cas de la wilaya de sétif". These de master of science institut agronomique médéterranéen de 

montepollier. Ciheam. 2010. P : 43. 
2 Hammadach Hillel . OP. CIT. P : 64. 
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،ق توؤسساا تلعيلميج به ف تستقالليج توؤسساا )  1000 انلن تلتح    الا ت اةا س ج  .6

طا عتياة على  FPIA   نشاء تل    ق توساهيج لل  اعاا تلللت يج تحقيق الام كي ج ،ق تت اج تلق ت تا  

 . أس مال توؤسساا تلعيلميج الا ت اة ج

 .1009لتشكيلج توؤسساا الا ت اة ج تلعيلميج س ج  ERIAD    ENIALتنضيام  .9

تلايكليييج تلتييي   ضيياا صيي   ق تل قيي  تليي   ق  ب ت ييج الانسييحاب تلتيي   جق ط ت ييج تامليييق  صييالحاا  .8

 .1001لل  لج من تلت خز ،ق  تلقااعاا الانتاجيج     تلتلتزن توا ق س ج 

لل  اعاا تلللت يج بع  حز ص   ق مساهيج تل  اعاا تلللت يج  ميع  ش كتعن  اطضتعن نشاء   .9

،ييق هييلخ تلفتيي   تلقايياع تلي تملييق  شييا ميين جاييج أخي ت . خيياص أس مييال توؤسسيياا تلعيلميجلالسييتثيا  ت  يتح 

كييييا ت تفيييع عييي ة . ت تفاعيييا ،يييق عييي ة توسيييتثي تا تلفالحييييج بسيييب   تفكيييي  توسيييتثي تا تلفالحييييج توسيييع   جتتييييا

 .ERIADمؤسساا تل  اعاا تلللت يج ت خاصج ميا أضعف   لتا تلز ع ش كج 

 (6126منذ ) التصنيع الغذائي للحبوب تزايد تدخل القطاع الخاص في : الفرع الثالث

جييييياء تلقيييييانلن تلتيييييلجيهي لليؤسسييييياا تلعيلمييييييج الا ت ييييياة ج طيثاطيييييج تلفي يييييز طيييييعن م حليييييج ةعييييي   

ت خي  يييج تلعيلمييييج  م حلييييج الاحتكيييام   ييييى  لتعييي  ت ت يييياة تلسيييلق  لتيييي خز هيييلخ توؤسسيييياا م حليييج ج  يييي   

تلسييلق    يي   ،ييق   ERIAD  جيي  مؤسسيياا تسييلت   هييا مييع تلقايياع ت خيياص سييلتء تلييلطني أ  ألاج  ييي    يي  

مجييييال صيييي اعاا تحل ييييز تلقيييييح   مسييييتفي   ميييين ميت ييييا كثعيييي   أهياييييا تللضييييع الاحتكييييا ا لاييييا   تح  يييي  سييييع   

تو عيييج     ضيي  تل  لييج أسييعا ت ثاطتييج مل  ييج لشيي تء تلقيييح ميين  OAICتيي ت ل تلقيييح   ج  ضييال عيين أسييعا  

  ERRIADتلتيييي تييييلن طيييه مؤسسييياا  CCLSلملقيييلل ت جا يييج تو تجيييعن توحلييييعن عييين ط  يييق تعا نييييج ت حمليييلب  ت

 .بسع  أ ز

 1: ضا ج للل  ةخل  هلخ توؤسساا تلسلق طيجيلعج من تلعلت ق أهياا  

 .ضعف تاهيز  طا  تلتقني  توسع  للتكيف مع مقتضياا ت ت اة تلسلق  .2

 .ت ت تب تلتجاعزتا من الامتال  تلكلق طفعز الاستلالل توكثف .1

  حيييييث )( هييييل مييييا  لألاييييحه تلشييييكز  (OAIC/CCLS )تللضييييع الاحتكييييا ا للجانيييي  تلقمللييييق ،ييييق تلسلسييييلج  .6

 .تنعكل جل  كيا  نلعا على تستي ت  ج تيل ن توؤسساا

 .تستي ت  ت خز تل  لج ،ق ألاسعا  خ لصا ماة  طحعن تلعجن .9

                                                           
 FPIA : FOND DE PARTICIPATION DES INDUSTRIE AGROALIMENTAIRES 

 .819: عمل  تولي  ميهلة   م جع ساطق  ص  1
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تنحالل تحتكييييا    طييياتلقاييياع تلييييلا مييي ،يييق م ت يييف تلتسيييعي ياا تيت يييي  تييي خز تلقاييياع ت خيييياص  تيت ييي  تنحيييالل

  حيييييث تيييي  ERRIADيق تلييييلا كييييان  جيييييع  يييي  ع سيييي كييييلل  تختفيييياء تلت  ENIALتلييييلت ةتا توتيثييييز ،ييييق شيييي كج 

 .  عا يساه   يه تلقااع ت خاص 10 نشاء 

ليكلن مسا  تلز ع  هلت  ضا ج   ى الاال  مؤسساا خاصج تيا س نفل تل شاط  نشاطاا قلت يج أخ ت  

 (.1-2)تلقيح ،ق ت جيت   بع  هلخ تو حلج كيا  لألاا تلشكز تولت ق 

 أجهزة تنظيم وتوزيع القمح في الجزائر(: 9-9)شكل رقم 

 

  . OAIC office.com/Reguler.html-http://oaic معللماا  طا عتياة على من  ع تة تلملاحثج :املصدر

يييييييق توسيييييييا  ألا ل علييييييى ميييييي خالا عيليييييييج  نتيييييياج تملقيييييي  تل  لييييييج أن  (1-2)ميييييين خييييييالل تلشييييييكز  ايييييي   

 قييط للقايياع  % 89ميين تلقيييح توسييتل ة     % 09علييى نسييملج   OAICتل يي اعاا تلللت يييج  حيييث تسيييا  

ت خيييييياص   ه ييييييا   ايييييي  ة   تل  لييييييج الاسييييييت تتيجق ،ييييييق هيكلييييييج سلسييييييلج تلقييييييييج تلييييييلا  مليييييي    تألاييييييحا ميييييين خييييييالل 

 .تلقييج تلي تعيج  تل  اعيج للحمللبمؤسساتها الاحتكا  ج  جييع ت و تحز ،ق سلسلج 

 

 

 السوق العالمي للحبوب

   20%  مستوردون خواص

 

 منتجون محليون 

% 80 OAIC 

CCLS 

 حبوب ثانوية  قمح لين وصلب

ص اعج قلتء ألانعام  مطاحن ومصانع

(خلتص)  

 

ONAB 

مستعمل المادة األولية/ مستهلك  

http://oaic-office.com/Reguler.html
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 سياسات دعم القمح في الجزائر: املطلب الثاني

مجيلعج من تلسياساا تلي تعيج تلتي ته ف   ى تشجيع ز تعج تلقيح ،ق تقلم ت حكلمج طاتملاع 

ت جيت      ت  جل  على طلل سلسلج تلقييج تلي تعيج ت خاصج طه   لتلضيح هلخ تلسياساا ت تا  ا  صف 

 .سياساا تل ع  تولجاج صنتاج تلقيح   قا لمل يج سلسلج تلقييج تلي تعيج للقيح طا جيت  

 لقمح في الجزائرأنواع الدعم املوجه ل: الفرع ألاول 

 بنية سلسلة القيمة الزراعية للقمح في الجزائر : أوال

توسييتثي   )  ييتس تتكييلن سلسييلج تلقييييج تلي تعيييج للقيييح  ،ييق ت جيت يي  ميين متعيياملعن    سيييعن هيييا تو

  هييلت طاصضييا ج (كيييل ة  مسييتثي    عييييز ،ييق آن  تحيي )  OAIC  تليي  لتن تلييلطني تونهييي للحملييلب ( تلفالحيييج

   ضيا ج   يى تلتعا نيياا تلفالحييج   هيل ميا نلألايحه (بشيكز  سيكي  قعي   سيكي)   ى بعيب تللسيااء ت خيلتص 

 (.1-2)تلشكز أةناخ  ،ق

 القمح في الجزائر بنية سلسلة قيمة(: 8-9)شكل رقم 

 

 من  ع تة تلملاحثج: املصدر

 الانتاج

 الجمع والنقل

التنظيف 

 واملعالجة

 التخزين

 التصدير/ البيع 

 موردو املدخالت

 أسمدة، آالت حرث،) 

 ، تهيئة التربة  ري، بذور 
 OAIC خلتص

 تعا نياا خلتص

 املستثمرة الفالحية

 تعا نياا OAIC خلتص

 

 سوق أجنبي محلقسلق 
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 ملييز ط ت يييج عيليييج  نتييياج يسيييحى توسييتثي   تلفال يييق   ييى ت ح يييلل عليييى جييييع توييي خالا تلضييي    ج 

لعيليييج  نتيياج   تلتييي  ييت   ت ت ا هييا ميين مجيلعييج م تلفييج ميين توييل ة ن   مييا ميين  ت خييلتص أ  تلتعا نيييياا 

  هيييلت  ضيييا ج   يييى تلتل  ييي  تليييلتتي تليييلا  ييي   كيييلن مييين محاصييييز OAICلييي  لتن تونهيييي  حمليييلب تلفالحييييج   أ  ت

  (جاييي  عضييييلق  آ ا جتا ملكييييج خاصييييج  طيييل   مييين مح ييييلل تلسييي ج تواضيييييج   أسيييي   عضييييل ج) توي عيييج 

  عتيييي  ،يييق جلييي  عليييى ميييلت ة مالييييج جتتييييج أ   متاتييييج مييين تلمل ييي  كقييي  م أ  ةعييي   ال يييق تكيييلن مت ت قيييج ميييع 

  أ  مين ألا سيام تلفالحييج تلف عييج CNMAتل    ق تللطني للتعا ن تلفال ق تامي اا  الحيج يش ف عل ها 

 .ك ع  عيني

م تحييز  92ا جيت    تيي خز تلفيياعللن   هييا خييالل طييسلسييلج تلقييييج تلي تعيييج للقييح   بالتيا ق  إنييه ،ييق 

سلسيلج كيز تلفياعلعن عليى طيلل  يييا  ليق نلألايا طمليعيج   ى عيلياا ما بع  ت ح اة    تيت  من تهينج تلت طج

 : ييج تلقيح ،ق ت جيت  

 (املستثمرات الفالحية) املنتجون   .2

حسيي   يييانلن تلتلجيييه تلفال يييق ،ييق ت جيت ييي   تعت يي  جتا طمليعيييج  الحيييج كيييز تل شيياطاا تلتيييي تتعليييق 

طالتحك   باستلالل ة    طيلللجيج جتا طابع نملاتي أ  حييلتني  تلتيي تشيكز م حليج أ  عي   م تحيز ضي    ج 

تل      كلت ألانشاج تلتي تج ا على تمت تة عييز  نتياج   سيييا منهيا ت يي ن تويلتة تل ملاتييج لسع     هلخ 

 .أ  ت حيلتنيج  تلضيفها  تحل لاا  تسل قاا ع  ما تكلن هلخ تولتة متاتيج ح  ت من توستثي  

جييييلع  ااعيييياا توسيييتثي   تلفالحيييييج ييييق  حيييي    نتاجييييج تتشييييكز مييين ألامييييال  تو قلليييج  قعيييي  تو قلليييج  ميييين م

تولتشييييي ي  تلييييي  تجن  ت حقيييييلل  تلبسييييياتعن  الاسيييييتثيا تا تو جيييييي   كيييييلت تلقيييييي  قعييييي  تواة يييييج طييييييا   هيييييا تلعييييياةتا 

  يعت ييي  مسيييتثي ت  الحييييا كيييز شييخ  طمليحيييق أ  مع يييلا  ييييا س نشييياطا  الحيييا كييييا هيييل محييي ة أعيييالخ . توحليييج

 1.   تلتي    تت ت  عن جل   شا   ،ق تسيع  توستثي     ستفي  من أ باحاا   تحيز ت خسا

مي عيج  تت يلع مين حييث ت وجي   تلامليعيج تلقانلنييج   ت جي  ل  1980200 لج  ،ق ت جيت ي  حيلت ق 

 : تولت ق  لألاا  ناا تويت ع حس  توساحج تلي تعيج توستعيلج

 

 

 

                                                           
 .10: مسا  تلتج    تلفال ق  تل  في  ع م  آ اق  م جع ساطق  ص  1
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 توزيع املساحات الزراعية واملروية في الجزائر  حسب املساحة (: 9-9)جدول رقم 

 املساحة الزراعية املسقية فيدةاملساحة الزراعية امل املزرعةفئة 

 املساحة عدد املزارع حةاملسا عدد املزارع

 النسبة هكتار النسبة العدد النسبة هكتار النسبة العدد

9.1 – 9.1 00011 90.29 89190 9.8 10290 12.09 0201 91.29 

9.1 – 91 20822 92.29 19192 9.29 00289 11.2 10120 90 

91 – 98 180021 18.29 128011 1.09 12111 12 11012 2.29 

98  – 91 800011 80.1 288821 90.19 22801 80.19 111121 10 

91 - 19 101822 12.29 1899100 11.89 11911 11.09 110120 10.09 

19 – 89 118009 11.99 1002122 88.19 80902 90.09 110000 10.09 

89 -19 00109 90.29 8101021 80.19 12212 92.89 181091 89.09 

19 – 199 11801 91.19 009221 11 0118 91.89 11921 92.29 

199 – 899 1920 9.19 108112 92.09 001 9.09 10101 90.89 

 90.89 10101 9.19 020 91.19 110280 9.19 1818 899أكث  من 

 199 289202 199 802112 199 0110209 01.19 022021 توجيلع

 - - - - 9 9 1.1 11001 خا ج ألا م

 199 289202 199 802112 199 0110209 199 1980200 املجموع

                                            Recensement Général De L’agriculture, MADR 2001: املصدر

 % 20.19تيثيز   هكتيا  19هكتيا      9.1 تسلة ،ق ت جيت   توييت ع تل يلع   تلتيي تتي ت ت مسياح ها طيعن

مييييييين توسييييييياحج  % 81.1مسيييييييتثي     تشيييييييلز مسييييييياحج تقييييييي   ب  212111مييييييين مجييييييييلع توييييييييت ع   ييييييييق تقييييييي   ب 

   ييق % 88.2هكتيا ت  هيي تيثيز  19   19أميا توييت ع توتلسياج  تلتيي تتي ت ت مسياح ها طيعن  تلي تعييج توفيي   

ميين توسيياحج تلي تعيييج توفييي    ،ييق حييعن تحتييز  % 11.0مي عييج   تشييلز مسيياحج تقيي   ب  809999تقيي   ب 

مسيييتثي    ييييق  89999مييين مجييييلع توييييت ع  تقييي   ب   % 1.0هكتيييا ت نسيييملج  19توييييت ع تلتيييي تفيييلق مسييياح ها 

 .من توساحج تلي تعيج توفي   % 88.2تشلز مساحج تق   ب 

تللييييلتئي  حيييييث تقيييي   توسيييياحج توسييييتللج صنتيييياج  مكانييييج طييييا ز  ،ييييق  نتيييياج تلي تملييييق   تحتيييز ز تعييييج ت حملييييلب

ميين ألا ت يي ي تل ييا حج  % 01  أا مييا  قييا ب (8918 – 8999متلسييط تلسيي لتا ) مليييلن هكتييا   8.0ت حملييلب 

  أا أن جييييييز هييييييلخ توسييييييياحاا % 90للي تعييييييج   تقيييييي   ألا ت يييييي ي تلي تعيييييييج توسيييييييقيج تو   ييييييج للحملييييييلب ب 

اييييا  طاعتملييييا  أن قالملي هييييا تت كييييي ،ييييق تو يييياطق تل طملييييج  شييييمله تل طملييييج عييييج حمللبييييا تعتييييي  ،ييييق سييييق ها علييييى ألام  توي  

 .شيا 
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ميييين )  ميييين توسييييتثي  ن تلفالحييييعن % 55م تجييييا  هيييل عيييي ة  يثيييز  299999  شيييتلز طقايييياع ت حمليييلب حييييلت ق 

 حمليييلب ،يييق ت جيت ييي     تحقيييق ن يييف  نتييياج مييين ت. (م يييتس للحمليييلب 299999ملييييلن مييييت ع ه يييا   1.1مجييييلع 

 1.هكتا ت  19عن ط  ق تويت ع توتلساج ت وج  ألا ز من 

تتييلزع ز تعيييج ت حمليييلب عليييى خيسيييج م ييياطق    سييييج طالشييييال  تقيييز ،يييق تو ييياطق تل يييح ت  ج   جلييي  

حسيي  كيييياا ألاماييا   حسيي  توسييتثي تا تلفالحيييج تلتييي تسيياه  ،ييق  نتيياج   حيييث ت تلييف الانتاجيييج ميين 

نتيجيييج تخيييتالف كييييياا ألامايييا  توسيييجلج  تلتيييي تحييي ة ،يييق مع ييي  ت حيييا ا توييي ة ة تو ت ييي   م اقيييج   يييى أخييي ت 

 899حيييث ه ييا  نقيي  ،ييق كييييج توييياخ توتاحييج ميين تسييا ط ألاماييا    الكيييياا توتلسيياج لألماييا  تتلعيي  ميين 

 يييياطق كثعييييي    تقييييز مسييييياحج ت حملييييلب ،يييييق تو. ملييييي  ،ييييق تو يييياطق توال ييييييج 299مليييي  ،ييييق تو ييييياطق قعيييي  توال ييييييج   ييييى 

  لجيي  ثلثييي توسيياحج توي  عييج طييا حمللب ،ييق . الانحيي ت    يييق م يياطق ت تشيي    هييا ز تعييج ت خضيي  تا  ألاشييجا 

 2.م 1899م   ى  099تلاضاب  تلسالل تلعليا تلتي تتيعز طا تفاع  ت ت ت من 

 الجزائرتقسيم ألاراض ي الزراعية وفقا لعمليات إلانتاج وتساقط ألامطار في ( :1-9) جدول رقم 

 املنطقة
الهطول 

 (ملم)
 العوائق املناخية هكتار 6 21ألاعطال  هكتار 6 21املساحة 

 ع م  جلة عا ق  299 21 99 الساحل

 ت جلي  199 019 299-119 السهول 

 ت جفاف/ ت جلي  099 1199 119-019 الهضاب

 ت جفاف 99 199 299-899 السهوب

 ع م  جلة علت ق 99 099 299-019 الجبال

عووولمي عبوود المالووكا المسوواسمة لدراسووة تبوواين المحتوووي الموواحي النسووبيا درجووة حوورارة ال طووا  النبوواتي والبنيووة  :املصددر

ا موكررة ماجسوتير تخصوي بيولوجيوا النبوا  ا  (triticum durum desf ) عند القمح الصلب f3الورقية للجيل الثالث 

 00: ا ي0404قسم البيولوجياا رلية العلوما جامعة فرحا  عباس سطيفا 

 3:   ألا ت  ي تلي تعيج ،ق ت جيت     قا لعيلياا  نتاج  تسا ط ألاماا  كا تيتقس

                                                           
1 Si Tayeb Hachemi. La Transformation De L’agriculture Algérienne Dans La Perspective D’adhésion A L’omc. These 

en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en sciences agronomiques. Option : économie rurale. Faculté des sciences 

biologiques et des sciences agronomiques . Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 2015. P : 191. 
 f3املساهمة لدراسة تباين املحتوى املائي النسبي، درجة حرارة الغطاء النباتي والبنية الورقية للجيل الثالث عللكي عمل  توال    2

  ملك   ماجستع  ت    طيلللجيا تل ملاا    س  تلمليلللجيا  كليج تلعللم  جامعج  (triticum durum desf ) عند القمح الصلب

 .88:   ص8919  حاا عملاس سايف  
 .802-801: م  ل ا صيلةا  م جع ساطق  ص ص  3
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تشييييييز هييييلخ تو اقيييييج تلسييييالل تلسيييياحليج  شيييييمله تلسيييياحليج حيييييث تتسيييييا ط كييييييج ألامايييييا    :املنطقددددة ألاو ددددى

مل    تيتاز هلخ تو اطق طت طج ز تعيج  ب  لبج مكلناتها تلعضل ج تلتي  299تلشتل ج  خالل تلس ج طحلت ق 

  أا  % 81   تلاي مسياحج ت حمليلب   هيا نسيملج (تلسياة تلعضلا ) تساع  على تستلاللاا ة ن ت كاا طل ت  

 . هكتا  21999ما  قا ب 

 تشيز هلخ تو اقج شمله تلسالل تلساحليج  يق أ ت  ي صيا حج للي تعيج طحييث تسيتقملز  :املنطقة الثانية

مليييي  سيييي ل ا   ت ضييييع هييييلخ تو اقييييج   ييييى تلتكثيييييف  299  ييييى  119كييييييج ألاماييييا  توتسييييا اج  توقيييي    مييييا طييييعن 

ا ب ميين توسيياحج توي  عييج أا مييا  قيي % 19تلي تملييق لليحاصيييز تلشييتل ج   ت تييز ز تعييج ت حملييلب   هييا حييلت ق 

 .هكتا  019999

مليي    019  ييى  889تلاضيياب تلعليييا  حييث تتسييا ط ألامايا  سيي ل ا مييا طيعن  تشيييز م ياطق  : املنطقدة الثالثددة

 ييق م يياطق  ت كييي   هيا مشيي  ع ت فيييل تلي تعيج توكثفييج صنتيياج توحاصييز تلشييتل ج مييع ز تعيج تلملقللييياا تلتييي 

 .مع ز تعج ألاعالف ة ن ت   ألا م طل ت ت خز ،ق ة    ز تعيج ث ا يج مع تلقيح  تلشعع   أ  

كييييا تحييي   ألا م بعييي  عيلييييج ت ح ييياة للعليييف مملاشييي   حتيييى تحيييتفا تلت طيييج ط طلب هيييا ألن م ييياطق تلاضييياب 

تلعليييا تتعييي م للجفييياف توملكيي  ،يييق  تييي تا تل بييييع  كيييا أن   يييات تلسيييع  كل تيييؤث  ،ييق جفييياف ألا م   لكييين هيييلخ 

 1199999أا مييا  قييا ب  % 18   تلاييي ز تعييج ت حملييلب   هييا نسييملج ألا ت يي ي عييقييج  ق يييج طيياولتة تلعضييل ج 

 .هكتا 

تل  تو اطق تلتي تتسا ط   هيا كيييج ألامايا    تتيعيز طي يا   ا ي ي  تيي ع   هيا ت حمليلب يق  :املنطقة الرابعة

هكتا    يق أ ت ي ي تتعي م لعيلييج  109999 أا حلت ق  % 11بشكز عشلتئي خاصج ز تعج تلشعع  ط سملج 

 .تلت ح  نتيجج  ح ثها بشكز مكثف

  % 81   % 18 تلتي  كلن ميز تنح ت ها مح ل ت ماطعن تتيثز ،ق تل  تو اطق توي  عج : املنطقة الخامسة

ف  كيييا أن تسييا ط  يييق تليي  تو يياطق تو تفعييج  أقلفهييا تقييع ،ييق تو يياطق ت جملليييج تلتييي تجعلاييا ع ضييج لالنجيي ت

مليي  سيي ل ا  لكيين هييلخ توييياخ تييله  أقلفهييا ة ن الاسييتفاة  منهييا ن يي ت لسيي عج  299   019ألاماييا   تيي ت ت طييعن 

تنح ت ها ميا يعيق ع م ثملاتها  تستفاة  تلت طج منها بشكز جي   كييا أن ضيعف م ة ة يج تلاكتيا   نياتس عين 

ةخييال توعييي تا تلي تعييييج لاييلخ تو ييياطق ت جمللييييج   علييييه ت تقييا  تلت طيييج لع اصييي ها ألا ليييج   كيييلل  تسيييتحالج ت

 009999  أا مييا  قيي   ب  % 09تملقيي  ز تعييج ت حملييلب هامشيييج حيييث تلاييي مسيياحج ز تعييج ت حملييلب حييلت ق 

 .هكتا  

تو تلفيييج  خاصييييج ييييق تو ييياطق تل يييح ت  ج تلتييييي  يكييين تست يييالحاا  ز تع هيييا طيييا حمللب :  املنطقدددة السادسدددة

ج مكثفييج عين ط  ييق تلي ا توحييل ا  قي  تكلف هييا تلي تعييج ميين حييث الاست ييالت    مياة  تلقييح  جليي  طا  قي
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أن تلض     الا ت ياة ج تلعاوييج تسيتلج  عيلييج الاست يالت لي تعيج ت حمليلب ،يق تو ياطق تل يح ت  ج حتيى 

 تن  يكيين تعييل ب تلتملعيييج تلللت يييج طتكلفييج م تفعييج بعيي  ةخييلل ن ييام تلتجييا   تلعاويييج حعييز تلتامليييق ،ييق توييي

تلي تملق طحيث  ؤث  على سياسج تل ع  تواملقج ،ق تلعال   هلت ما  جعز  اتل   تلللتء ت جيت   ج تتضاعف 

 .بشكز كملع 

   OAICالديوان الجزائري املنهي للحبوب   .1

  يثيز توحي   ألا ل تليلا أ كلي  ليه   1028جل لييج  18طتيا  خ  OAICأنشا تل  لتن تونهيي للحمليلب 

ييييييج يشيييي ف ت علييييى ماييييام    سيييييج ةتخييييز سلسييييلج تلق  حيييييث مايييييج ت خ مييييج تلعامييييج لت  ييييي  سييييلق ت حملييييلب 

 قييلم بعيلييياا     .شيي تء  ت  ييي   تحقيييق  سييتق ت  ألاسييعا   ةعيي   نتيياج تلي تعيييج للحملييلب ،ييق ت جيت يي  ميين 

 ميا   يى توسيتثي  ن مملاشي   أ     يى خيلتص أ  تعا نيياا  ي خللن كلسيااء ،يق  تلز ع مي خالا عيلييج  نتياج 

جيييع  ت يي ن تو تييلج تلنهيائي  ميين ثيي   عياة  تلز عييه    سييت   أنيه  قييلم طضييا ج   ييى عيلييج تلز ييع توي خالا   

 ،ييييق جليييي    ييييى تعا نييييياا  الحيييييج تحيييي   شيييي ت ه  حيييييث تقييييلم تلتعا نييييياا تلفالحيييييج ،ييييق ت جيت يييي  بعيييييز مايييي  ،ييييق

  طييييياألملتل أ  ت يييييي ن توحاصييييييز   تيييييل تللسييييياطج تواة يييييج ة ن أن تتييييي خز ،يييييق عيلييييييج   ييييي تم أ  الاحتفييييياط 

توستليماا تلفالحيج للفالحعن خاصج م خالا عيليج  نتاج   سا ز ت ح اة   يق ت تلف ،ق طابعايا طيعن 

 1 .ت خاصج  تلعامج  تو تلاج

 :التعاونيات الفالحية .0

   تلييييييلا  تضييييييين تلتلجيييييييه 8990أ ا  90توييييييؤ   ،ييييييق  12-90ميييييين تلقييييييانلن   يييييي   10تويييييياة  حسيييييي    

 إنيييه  يكييين لليسيييتثي  ن تلفالحييييعن  بعقييي   سيييكي  نشييياء تعا نيييياا  الحييييج  حتياجييياا نشييياطا   تلفال يييق  

تل بح  تؤسل على ح  ج الانضيام ألعضائها ش كج م نيج   ته ف   ى تحقيق تعت   تلتعا نيج تلفالحيج تلتي 

 2:  تسحى   ى 

 .تنجاز أ  تسايز عيلياا  نتاج أ  تلتحل ز أ  تلش تء .أ 

ت فييييييب سيييييع  تلتكلفيييييج  سيييييع  تلملييييييع ليييييملعب تو تجييييياا  ت خييييي ماا لفا ييييي   أعضيييييائها  عييييين ط  يييييق  .ب 

 .مجالةه  توشت  

 .تحسعن نلعيجتو تجاا تلتي تل  ها ألعضائها  تل  تلتي   تجلاها .ج 

تتحيييياةتا تلتعا نييييياا  ييييييا طينهييييا لضيييييان تسيييييع  م ييييا حاا توشييييت كج   يييييق كيييييا  يكيييين أن ت ايييي ئ تلتعا نييييياا 

 .ت ضع ل فل ألاحكام تلتي ت ضع لاا تلتعا نياا

                                                           
1 Office Algerienne Interprofessionnel. Historique de l’OAIC. http://oaic-office.com/Historique.html. site visité le : 

19.01.2015. 
 .11:   ص12  تلع ة 8990أ ا  19ت ج     تل سييج للجيال  جت جيت   جتل  يق تطيجتلشعمليج  تل اة   طتا  خ   2

http://oaic-office.com/Historique.html
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تقييلم تلتعا نييياا ،ييق  ايياع ت حملييلب عيلمييا تحيي  سييلاج تليي  لتن تونهييي للحملييلب   هييل يشيي ف علييى   

خالا   سييا ز عيليييج  نتيياج طياييام جيييع  تلز ييع ت حملييلب  كييلل  ميي  امااماييا حيييث تتكفييز هييلخ تلتعا نيييا

تعا نيييييياا ت حملييييلب  تلملقيييييلل طتكيييياليف م  فضييييج  م عييييييج ميييين طيييي ف تل  ليييييج   تتيثييييز هيييييلخ تلتعا نييييياا ،ييييق 

 لجيي   تتحيياة  يييق مسييؤ لج عيين جيييع  تلز ييع ميي خالا  م  جيياا عيليييج  نتيياج محليييا  كيييا  CCLSت جا ييج 

 هيييل  كليييف  بشييي تء مييي خالا عيليييياا  نتييياج تلي تمليييق   آلا ا   قيييلم طإمييي تة ( UCC) تلتعا نيييياا تلفالحييييج 

 ييق ملزعيج علييى  UCAطا ضيا ج   يى  حي تا تلتعا نييياا . تعا نييج ت حمليلب  تلملقيلل ت جا ييج طييا تحتاجيه منهييا

 1.هتولتنئ  جيع  تلز ع تلقيح توستل ة على تل  لتن تونهي للحمللب  تلتعا نياا تلفالحيج تلتابعج ل

  (:السماسرة) الخواص   .1

م يييييي علن ) عيييييييالء للسييييييلع تلنها يييييييج ميييييينه  مييييييل ةا تويييييي خالا   ميييييينه   ميييييين ت خييييييلتص نييييييلععن  لجيييييي    

تلملحييييث عيييين تليييي تقملعن ،ييييق شيييي تء ت حملييييلب أ   علييييى تللالايفييييج ألاساسيييييج لتجييييا   تلسيسيييي       تقييييلم (محللييييلن 

ميي خالا عيليييج  نتييياج مقاطييز عيييل ا محييي ة   أمييا تلسياسيي    اييي  تجييا  مت   ييلن ،يييق تسييل ق  تييي   س 

م خالا عيليج  نتاج ت حمللب أ  م تيلج ت حمليلب تلتيي  يلكيلن حيق تسيل قاا معتيي  ن عليى معللمياا كا ييج 

جيييل ه  مقاطيييز جايييلةه   تلتيييي  ييي  ت تهيييي طالت ت ملييياا تلتيييي  ة يقيييج عييين ألاسيييلتق توسييي ه  ج   ح يييللن عليييى أ

 يع  اها مع توشت ا لالخ ت حمللب 

كيييا  تييل ى بعييب تلسياسيي   طيييع ت حملييلب أ  توحاصيييز توسييتل ة    ييى  سييااء أ  تجييا  آخيي  ن مقاطييز عيللييج 

  ا  ت خلتص ،ق صل   م ا سيج للي  لتن ت جيت ي ا تونهيي للحمليلب  كلسييط طيعن تلمليائع  تلسيلق     . اخل اها

  أ  مين تلي  لتن   ستلز ،ق جل  مشيكز تل قيز  تلت يي ن  توحليج    شت ا تلقيح  ما من توستثي  مملاش  

انيييج ليييه  حتيييز مكت جيت ييي ا تونهيييي للحمليييلب  حييييث أن تيت ييي  تلجيييه تلقاييياع ت خييياص نحيييل تلت ييي يع تلليييلتئي جع

 .مايج  على صعي   ااع ت حمللب

 القمح في الجزائر إلنتاج أشكال الدعم املمنوحة: ثانيا

أكث  من قع ها من تو تجاا تلي تعيج ،ق ت جيت    حيث تحتل  تو تملج  ت حمللب من تل ع تستفي    

من ةع  تل  ليج للقاياع تلي تمليق  % 88ت تاع        8919ألا  ى ،ق  ا يج تو تجاا تلي تعيج تو عيج س ج 

 القااعاا تلي تعيج الاست تتيجيج لتحقيق ألامن تلللتئي  تلنهلم ط جل  ،ق  طا  . ،ق تل  تلفت  

 .تلتي نلألاحاا من خالل ت ج  ل أةناخ ق م ،ق ألاشكال هلت تل ع  ت خاص طا حمللب 

 

 

 

                                                           
1 Office Algerienne Interprofessionnel. Historique de l’OAIC. Op.cit. 
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 أشكال الدعم الزراعي لفرع القمح في الجزائر (: 1-9)جدول رقم 

 آلية الدعم شكل الدعم نوع النشاط

 : ش تء تو تلج بسع  مضيلن  ممللغ ما ق مح ة دعم ألاسعار للمنتجين

 11999 طن للقيح تل ل  / ةج. 

 01999  طن للقيح تللعن/ ةج 

 كييج قع  مح ة  ممللغ ما ق مح ة أشغال التربة

 كييج قع  مح ة   ممللغ ما ق مح ة اقتناء املدخالت

م حج تح ة س ل ا على أساس أسعا   ممللغ ما ق مح ة  منحة جمع القمح 

الاستع تة   تلسع  تو جحق للقيح   يق 

 CCLSت   توستثي تا تلتي تتعامز مع 

 كييج قع  مح ة /  تق م لاا تو تلج

 .حس  تو اقج  كييج قع  مح ة  ممللغ ما ق مح ة الكهرباء والطاقة

                                 .Document de travail.ministere de l’agriculure de l’algerie. MADR. 2011: تو   

تقلم تل  لج طي ح تل ع  تلفال ق للقيح على ع   م تحز تناال ا من ت ت اء م خالا عيليج 

تلقيح من س ج ألخ ت  ف ع  ت تلف  ييج توملالغ تل تعيج ل نتاج   ى قا ج جيع تلقيح  تسلييه للي ازن  

  كان  توعزتنيج تولجاج ل ع  تلقيح عاليج pnda   ط ت ج تامليق تو اط تللطني للت ييج تلفالحيج  ع

 جل  به ف  نجات تل  نامس  تشجيع ز اة   نتاج  توحاصيز   كان تل ع  تولجه و خالا عيليج  نتاج 

 .ي كان  مستق   نسبيان  ت لألسعا  تل  ليج للقيح  تلتعلى  أس  ا يج ألا لل اا ل ت تل  لج  

 ( 1121 – 1111) تطور الاعانات املوجهة لفرع القمح في الجزائر (: 9-9)رقم  شكل 

 

 .8918 زت   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج  : املصدر
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   إلاعانات املوجهة لفرع القمح في الجزائر



 البديلة لتمويل القطاع الزراعي في الجزائر خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات: الفصل السادس

 -فرع القمح نموذجا  -
 الباب الثاني

 

 
349 

يق س ج ت تجع  عاناا تل  لج تولجاج لتال   هلت  8990أن س ج  (2-2) تاا من خالل تلشكز 

تلقااع   ا  تفاع تل هي  ،ق أسعا  تلقيح كان له   ع حاة على معزتنيج تل  لج  على ألاملتل تو   ج 

 سياسج ضيان سع   نتاج  الاس هال  تمت   تجيا ق توساع تا للحمللب عيلما  لف ع تلقيح خاصج  

ف تل  لج به ف تحقيق ألاستق ت  ،ق ألاسعا   توحليج  ضيان الام تةتا لالنتاج  تلتي تو   ج من ط  

ضيان تستق ت  مستلت أسعا  تلقيح ط تلسياسج أث ا هلخ . تحقق قالملا من   تء علت   طيع تو تجعن للقيح

 .توحليج أكث   من تاثع ها على تال  خ

  ى قا ج  لم ا  1028تهتيام تل  لج م ل س ج  تلقيح ،ق ت جيت   محز كان ن ام ضملط أسعا   لق 

   هل ن ام  قلم على  ص  ألاسعا  على طلل سلسلج  ييج  نتاج من تو ملع   ى تو    أا (8911)  هلت

للي تلج تولجه عيليج  نتاج   ى قا ج ضملط ألاسعا  تلنها يج تناال ا من تلتحك  ،ق أسعا  م خالا 

ملجج ت خ خ ج تلتي شا ها تلقااع خاصج على مستلت تلتسل ق     أن   على تل ق  من   لالس هال 

ل   ؤث  على ن ام م ت ملج تل  لج للقااع   ال تيتل سياسج تلتسعع  يق تولجه للسياسج تلللت يج ،ق جل  

يج طا ضا ج   ى تستع تة تلقيح طكيياا كملع   لتلمليج تحتياجاا تلال  توحلق تللا يعت   أةت  هيكل. ت جيت  

 .أخ ت تست  ماا تل  لج لتلايج نقاط تلضعف تلتي يعاني منها  نتاج تللطني

تعتي  تل  لج لضملط آلياا ألاسعا  على م اط ثاط  سلتء ،ق حالج ت تفاع ألاسعا  تلعاويج للقيح أ  

 1: تن فاضاا  طا ست اة على ثال   ناا من ألاسعا  يق

خاصج طال سملج للقيح ط لعيه تللعن  تل ل   حيث يستفي   نتاج من م ح  :ضمان سعر إلانتاج .1

   ع طاو تجعن   ى هلت تلسع  توضيلن . من خالل ص   ق تلتعل ضاا OAICتلزع عن ط  ق تحفعز ج  

 .CCLSتحسعن مستلت توحاصيز   تسلي   جيا ق  نتاج   ى تل  لج عن ط  ق تعا نياا 

( خ ز  سيي   طحعن) جل  طتسقيف أسعا  توشتقاا ألاساسيج للقيح    :تسقيف سعر الاستهالك .8

)   ميا   ا  جييع توتعاملعن (تلسيي   تلاحعن تويتاز  توعك  نج   تلكسكل)  تلتحك  ،ق هاما 

 . حت تم مستلت تلسع  توح ة  انلنا( م انع  مااحن  ملزععن  خملاز ن

أسي    م تجاا تل حج تل ملاتيج  ) تل  اعيج  نتاج تلقيح هلت تلسع   تو خالا تعنى ب :السعر الحر .0

 .1001   تمت    ى تلسيي  تويتاز    تلاحعن تويتاز م ل س ج 1008  م ل س ج (تلملل   

 

 

 

                                                           
1 Hilel Hamadache. OP.CIT. P : 47. 
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 سياسة دعم مستلزمات عملية إلانتاج والخدمات الزراعية : الفرع الثاني

،ق تعل ب تن فام ألاسعا  تلتي  ح ز عل ها  يست  م ةع  مستليماا  نتاج تلي تملق

كيا  لألاحاا  ي  أنلتع تل ع  توق مج  تتيثز .  تو تجلن   هل يشيز ةع  ألاسي    تلملل    تلل لة

 : ت ج  ل تولت ق

 (هكتار/ دج) القمح في الجزائر   نتاجبالغ الداعمة لكل مدخالت عمليةإامل( : 6-9)رقم جدول 

مدخالت 

 الانتاج

 الحرث

 العميق

مبيدات  ألاسمدة  البذور 

 ألاعشاب 

مبيدات 

 الحشرات 

 املجموع 

 

الفمح 

 بنوعيه

1111 1111 1111 1111 1111 21111 

 .Le fonds national de développement de l’investissement agricole ( FNDIA) -                                             :املصدر

: 12.03.2015. . Site visité lehttp://www.filaha.net/soutiens/fndia.htm/ 

 التربة  تحضير و  الحرث: أوال

الاخت اصيييلن ،ييق مجييال تلفالحييج طييعن عيي   أنييلتع لعيلييياا ت حيي    منهييا تلعييييق تلييلا  ي يي   فيي ق 

سيي     أخعيي ت  09سيي    ييى  89سيي    تلبسيييط مييا طييعن  19سيي    توتلسييط تلييلا  قيي   طحييلت ق  09عيقييه عيين 

     تلقييييام طي تليييف هيييلخ تلعيليييياا طالا  قيييج تلتقلي  يييج يسيييتليم   تيييا طيييل ال  هيييل ميييا  يييؤخ  تلييي . تلتسيييايح

الانتاجيييج ،ييق كثعيي  ميين ألاحيييان  لييلل  أصييملح تسييتعيال ت جيي ت تا تو تلفييج ت خاصييج طييا ح   تقييلم طييلل  ،ييق 

     يا  ي   هل ما  جعز تلفالت  قلم طالعيليج الانتاجيج ،ق    ها    ضا ج   يى أن تلكفياء  تلعالييج ليأ ا 

تليييي     الانتاجيييييج تلفالحيييييج  ،ييييق أن تكييييلن تلتييييي تسيييياع خ كثعيييي ت طإعيييي تةها للت طييييج  تفكيكاييييا للاملقيييياا تل ييييياء 

 1.عاة ج  نا حج

 ن ت حيييي   تلعييييييق  كييييلن ،ييييق تلسيييي ج ألا  ييييى لعيليييييج  نتاج ع يييي   جييييلة تلاملقييييج تلكلسيييييج ،ييييق عيييييق 

،يييق  طيييا     ن ييي ت ألهييتيييه  يييإن تل  ليييج  ألاميييالت ،يييق تلت طيييج  تلت طيييج  كييييا يعييياة كيييز ثيييال  سييي لتا لتفييياةا تييي تك  

كييز ميين  حيي   ت حيي   تلعييييق   قييلم بعيليييج تسيييل ج تييي ح ةعيييا ل  8911 -8919 ق ط نييامس تلتج  يي  تلفال يي

 2.ةج للاكتا  كح  أ ص ى 8999 ستفي  من طلغ  ق   ب  تلت طج 

                                                           
 .02:   ص1022  ماملعج تلنهضج ت ج      تلقاه    م    التنمية الزراعيةحازم تلملبملال ا    1

2  Le fonds national de développement  de l’investissement agricole FNDIA. http://www.filaha.net/soutiens/fndia.htm. Site 

visité le : 16.08.2016. 

http://www.filaha.net/
http://www.filaha.net/soutiens/fndia.htm
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تعتييي  عيليييج ت حيي   طال  جييج ألا  ييى علييى تييل   تلعتيياة تلفال ييق  خاصييج ت جيي ت     ييييا  لييق نلألاييا 

 . 8911-1009ح ع   تلعتاة تلفال ق للفت    تل  خ ،ق  تال  

 .1129-2611تطور عدد الجرارات في حظيرة العتاد الفالحي للفترة  (: 1-9)شكل رقم 

 

 (01  00)  توجل تا كتاب الاح ا ياا تلي تعيج تلس ل ج   تو  يج تلع بيج للت ييج تلي تعيج   -: املصدر

العوامددل املدد ثرة فددي قيمددة النداتج املحلددي الفالحددي الجزائددري خددالل الفتددرة تحليددل اقتصددادي قياألدد ي ألهدم "عييا ا زهعيي    -

أط  حييييج ةكتييييل تخ علييييلم ،ييييق تلعلييييلم الا ت يييياة ج ت  يييي  ت ت يييياة تامليقييييي  كليييييج تلعلييييلم الا ت يييياة ج  ،1116"-2611

 .101ص .  تلتجا  ج  عللم تلتسيع   جامعج محي  خيض  بسك  

 8992-1009   مليي    تألاييحا أن تاييل  عيي ة ت جيي ت تا ،ييق تلفتيي   (2-2)طياالعييج تلمليانيياا ،ييق تلشييكز 

كان م ضيا نلعا ما على ألا ز من تو  ل  تلككي  لكن تللت ع عكل جل  تياما   الخ تلكيياا مين تلعتياة 

تلفال يق مييا يييق    كيييياا لفنيياا متفا تييج ألاعيييا   تشيكز   هييا نسييملج تلعتيياة تلفال ييق تلييلا تت ت حييه أعيا هييا 

سييي لتا هييييل تلعيييي  توعتيييي  تق يييييا  90علييييا أن   8992  حسييي  تح ييييا ياا سييي ج 1% 01.01لت ق سييي ج حييي 11

  عليييى أسييياس أن مييي   حييييا  ت جيييي ت   % 91طا ضيييا ج   يييى ضيييعف معييي ل تج  ييي ها حيييييث    تعييي ت  2للجييي ت  

سييي ل ا  كيييز هيييلت تنعكيييل سيييلملا عليييى عييي ة سييياعاا  جييي ت   1999  يييت  سييي ل ا ت ت ييياء سييي ج    89توتلسييياج ييييق 

مليلن ساعج عيز ،ق تلس ج  كيا تشع  تق   تا  زت    11ت ج ت تا ،ق تلس ج حيث  ت  تض يع حلت ق  عيز

أن عيي ة سيياعاا عيييز ت جيي ت  تللتحيي  ،ييق  8991تلفالحىييج  تلت ييييج تل  فيييج  ،ييق الاح يياء تلعييام للفالحييج سيي ج 

 120.92تييي تقيي   ب ميين الاحتياجيياا تل % 20.00مليييلن سيياعج حيييث تلاييي نسييملج  190تلسيي ج تقيي   طحييلت ق 

 . %02.2مليلن ساعج ،ق تلس ج أا ط سملج عجي تق   ب 

                                                           
-2611تحليل اقتصادي قياأل ي ألهم العوامل امل ثرة في قيمة الناتج املحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة "زهع  عيا ا    1

 .100: م جع ساطق  ص ،1116"
 .101: تو جع نفسه  ص  2
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ل  تشا  ت ح ع   تللط يج للعتاة تلفال ق ز اة  ،ق ع ة ت ج ت تا    علة جل  ت ى  8990   8992طعن س تي 

تلتزتماا تل  لج لتلايج عجلزتا أخ ت ،ق مجال ةع   نتاج تلفال ق خاصج ألاسعا   ميا سب  تضا تطا 

جييي ت تا  تلتيييي  تجيييه م ي اهيييا مشييياكز تسيييل ق عل  يييج  مييييا أةت   يييى تل يييف ق نشييياط توؤسسيييج تللط ييييج لل،ييي

 .  كيا تن ع م ملتكمل ها للتال  تلتك للل ق كان  سبملا ،ق جل  أ ضا8992سلسلج  نتاج   ها م ل س ج 

تامليق ط نامس  تنف ل  توؤسسج ت جيت   ج للج ت تا عن مؤسسج توح كاا   عيل  على 8990م ل س ج 

تال    تاهيز من أجز ت تحام ألاسلتق الا   قيج  ألا   بيج   هل ما شجع الا ملال من ج    على ت ت اء 

ت ج ت تا من  ملز تلفالحعن  من ط ف ح ع   تلعتاة تلفال ق لل  لج تلتي شا ا ز اةتا ،ق ع ة ت ج ت تا 

  .8911ج ت  س ج  8999تجا زا 

حييث مين ت حشيائا تلضيا    تسيت  تم لليمليي تا تل ملاتييج لليت ل  ت ت ق عيلييج ت حي   تلعيييق 

ت ت يياء علتمييز  نتيياج تلي تعيييج كعيلييياا تلملييل   تلتسيييي   مكا حييج ألاعشيياب تلضييا    مييع ت حيي    نييه  ييت  

ةج للاكتييييا   كيييييا أنييييه ،ييييق  تو يييياطق توع   ييييج طآ ييييج تل  يييي تن  8999يسييييتفي  تلفييييالت ميييين  أث يييياء جليييي  توملكيييي   

ي تضييي  توح يييلل  قييي م ةعييي  للفيييالت عليييى تلاكتيييا  تللتحييي  للحيا يييج ضييي  هيييلخ تل  ييي تن   ييتيييه تلمليضييياء تلتييي

 1.ةج 1199

 البذور : ثانيا

 يق من أساسياا  نتاج  تلع  نلعيج تلملل    ة  ت هاما ،ق  نجات تلعيليج تلي تعيج  ت نتاجيج 

 ز اةته   جت تل  ا تلملل   تلتي تتالءم مع ط ن ها  نلعيج تلت طج  خ ا  اا تلكيييا يج   كلل  ة جج 

 مايا تال ا توك  ج توست  مج ،ق تلقااع تلفال ق من تست  تم آ ا  أسي    .مقا م ها للجفاف  تو ا 

 ن أح  أه   ن ل  تكن تلملل   توست  مج م تقا      مع تا ححيج  إاها   تعاي تل تيجج تو ت   

  .أسملاب  لج  نتاج تلي تملق ت جع لع م تل   تلملل   توحس ج تلتي تتالءم مع تلمل نج تلي تعيج

،ق ت جيت    ن  ت لضعف  نتاج تللطني من تلملل   توحس ج  عجيخ عن تلمليج حاجج تلي تعج 

 ة  من م تلف هلخ تلملل     إن توعيلل طه من ط ف تل  لتن  ت تفاع تلع ء توا ق للفاتل   توستل 

تو ت ملج  تلتي تتيثز ،ق ثال  أنلتع من  هل تيل ن تويت ع طالملل    OAICتللطني ت جيت  ا تونهي للحمللب 

 2: تلملل   

                                                           
1
 تلعللم ،ق تواجستع  شااة  ل يز  سالج  "الجزائر في الراهنة الاقتصادية التحوالت  ل في الفالحي الدعم أشكال"بولحبال ناديةا   

 .812:    ص8992  جامعج ت جيت    تلتسيع   عللم الا ت اة ج
: ص ص . 1002ت جيت       سالج ماجستع     معا  الا ت اة  جامعج القطاع الفالحي املسير ذاتيا ومشكالته املاليةطل هي محي     2

111-118. 

 



 البديلة لتمويل القطاع الزراعي في الجزائر خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات: الفصل السادس

 -فرع القمح نموذجا  -
 الباب الثاني

 

 
353 

يق طل   جتا ملتصفاا جي   من حيث تل لع  تل  ف        توح لل      :البذور املنتقاة .2

 .  مقا مج آلا اا  حيث  ت  تلتلصز   ى مثز هلت تل لع  بع  سلسلج من تلتجا ب

 يق تل اتجج  تو تا   من مح ل ل  نتاج ألا ل للملل   تو تقا   طحيث تتيعز : بذور إعادة إلانتاج .1

 .تل لعيج  تل  ف مثز هلخ تلملل   طاوحا  ج على

 يق تلتي  ت  ت ح لل عل ها عن ط  ق  ختيا ها من م تلف تلملل   تلتي  ت  ج  ها : البذور املختارة .6

 جل  عن ط  ق تختيا  تلملل   ت جي   تلتي   تلج  بها شلت    قالملا ما يستعيز هلت تل لع ،ق تلقااع 

 .ت خاص

 الوحدة مليون قنطار               1129-1119للفترة   كمية البذور املوزعة على الفالحين(: 1-9)رقم  شكل

 
 : باالعتماد على: املصدر

- préparation de la campagne labours-semailles 2013/2014, et préparattion de la campagne moisson – 

battages 2013/2014. MADR, OAIC. 

- ONS , les statistiques de l’agriculture et de la peche 2008, 2009, 2010. 

 من خالله للفالحعن س ل ا    OAIC تلشكز أعالخ كييج تلملل   تلتي  بيعاا تل  لتن تونهي للحمللب يثز 

 جل    8990 -8992ج  ته س ج  طلغ( 0-2)تلشكز مل  ج ،ق نالحا أن  كييج تلملل   توملاعج ،ق تلفت   تو

  عيت جل  عن تلس ج تلتي سملق ها  % 099مليلن   اا   هل ما يعاةل ت تفاع  ق   ب  1.20طكييج تق   ب 

تكلفج  ةع ناهي  عن ص ملال تلفالحعن على  نتاج نتيجج الا تفاع تللا شا ته أسعا  تلقيح ط لعيه  

ةج لي تعج كز  8999حيث تق م ما  ييته كز عيليج ح    تللا يستفي  م ه تلفالت  ملز ط ت جتلملل     

 .طل   تلقيح ط لعيههكتا  من  91
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       ن تصا تم تلفالحعن طلت ع الامكانياا تلفالحيج حال ة ن تستي ت  ت ملالا  على ش تء تلملل   

قا ج ث  تستق ت ت نسبيا   ى  8992/8990ولتس  تولتليج  تلتي شا ا تن فاضا بع  تولس  ،ق ت

8910/8911. 

في  طا  تو اط    للي تجعن ط  لص تلملل   توستليج ه ا  ةع  آخ  تق مه تل  لجأما 

 لتشجيع تلفالحعن على  نتقاء أنلتع تلملل   ت جي   للحمللب   عااء  8991 -8999تللطني للت ييج تلفالحيج 

نلع ميتاز من تلملل    تق م لا  م حج ع    نتاج  تق   على أساس تلكيياا ت حقيقيج بع  حفا 

من ط ف تو كي  CADتو تلجاا توسليج  ت ح لل على تعتياة اهائي مؤك  طتسلي  شااة   عتياة اها يج 

 .CNCC تلت   ق على تلملل    تلشتالا ج تللطني للي ت مل

 تكيييييييلن تل سيييييييملج حسييييييي  G1-G4 :89 %  R1 :11 %  R2-R3 :19 %  : تسيييييييل  هيييييييلخ تو حيييييييج حسييييييي  تل ييييييي ف

ةج  1299ةج للق ايييييييا    تلقييييييييح تلليييييييعن  1099   ملال سيييييييملج للقييييييييح تل يييييييل  8991   8999تلسيييييييع  تو جحيييييييق 

 1.ةج للق اا  على تلتلت ق 1199 ةج للق اا    1999أما تلشعع    ت خ طال طيمللغ .للق اا 

نتقاء أنلتع ص    ،ق  طا  تشجيع تو تجعن تلفالحعن  8911-8919ط نامس تلتج    تلفال ق  تل  في  طتامليق

على تعتياة اهائي  تلملل   ت جي   للحمللب   عااء نلع ميتاز من تلملل    تلع ا م حج  نتاج توتح لج

من ط ف تو كي تللطني للي ت ملج  تلت   ق على تلملل    CADمؤك  طتسلي  شااة  تعتياة اها يج 

: G1-G4 :81 %  R1 :89 %  R2-R3:    أصملح  تق     قا لل س  آلاتيج حس  تل  فCNCC تلشتالا 

ةج للق اا    تلقيح 1199   ملال سملج للقيح تل ل  للقيح   تكلن تل سملج حس  تلسع  تو جحق %2 11

 .ةج للق اا  8199تلشعع  طيمللغ أما .ةج للق اا  0199تللعن 

،ق هلت تل  ة شا ا كييج تلملل   تو تقا  توسليج لل  لتن تونهي للحمللب تال ت نلألاحه من 

 : خالل تلشكز تولت ق

 

 

                                                           

      G 0     يق طل   الاناالق  تلتي بها تمل أ بها أ ل عيلياا  نتاج تلمللG1  G2  G3  يق طل   ما  ملز ألاساس   ت  تلتح ز عل ها ،ق ميت ع

تلملل   توعتي   لالنتاج   ت  :  R1  R2للح لل على تلملل    ملز تلت  يف    يق طل   ألاساس  تيثز نتيجج  آخ  م حلج  G4تجا ب تابعج لل  لج  

 .  ت خاصجتلتح ز عل ها ،ق تويت ع تلعيلميج   

Institut technique des grands culture algerie. http://www.itgc.dz/index.php/domaines-d-intervention/materiel-

vegetal/50-activite-de-production-de-semences  
1 Bahia bouchafaa, hanya kherch medjden, la politique céréalière en Algérie, www.enssea.dz, site visité le :  
2 http://www.filaha.net/main2.html   

http://www.itgc.dz/index.php/domaines-d-intervention/materiel-vegetal/50-activite-de-production-de-semences
http://www.itgc.dz/index.php/domaines-d-intervention/materiel-vegetal/50-activite-de-production-de-semences
http://www.enssea.dz/
http://www.filaha.net/main2.html
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 1129-1121تطور البذور املنتقاة املستلمة من طرف الفالحين للفترة (: 6-9)شكل رقم 

 

 préparation de la campagne labours-semailles 2013/2014, et préparattion de la campagne -              :املصدر

moisson battages 2013/2014. MADR, OAIC 

ميين تولسيي   % 09نالحييا ميين خييالل تلشييكز أعييالخ أن كييييج تلملييل   تو يياةق عل هييا شييا ا ت تفاعييا  قيي   ب 

تلتيكن من طل  أك       من      علة جل  بسب  ةع  تل  لج به ف  8910/8911  ى تولس   8918/8910

ت  تال    ط نامس وضاعفج  نتاج تلملل      (CNCCم اة ج من ط ف ) توساحاا طملل   جتا جلة  عاليج 

 1.هكتا  11999حلت ق ( 90)طيحااتها تلتسع  ITGCتحتز  تل  نامس  ضين هلتلللصلل 

  تلقايياع    ميين أجييز تحسييعن نلعي هييا سييا،ييق ت جيت يي   صيي فا ميين تلملييل    11 لجيي  حييلت ق  بيييا أنييه 

   .محاييييياا 91 نجيييياز محايييياا وعا جييييج  تكييييييف تلملييييل    أنجييييي منهييييا  تلفال ييييق مجيلعييييج ميييين تل يييي تمس أهياييييا 

ج  نتيياج تلملييل    متكلنييج  يييق شيي ك (UCASCAP) عيياة  تج  يي  نشيياط تتحيياة تعا نييياا تلملييل    ةعيي   نتيياج 

 ،ق  طا  تلش تكج .مليلن   اا  من ت حمللب 90محاج وضاعفج تو تلج تو تق     معا جج  تكييف  01من 

لتحسيعن الاي  ف  نتياج تلمليل    ة تسيج  ةخيال ( جيت   يج –  نسييج ) نشاء شي تكج تق ييج ألا   متلسايج ت  

 2.أص اف ج    

  ألاسمدة: ثالثا

                                                           
1 Ministère de l’agriculture et de développement rural. Offoce interprofessionnel de céréales . note de conjoncture.3eme 

trimestre 2013. Novembre 2013. P : 05. 
2 http://cncc.dz/controle-etcertification/controle-au-champ-grandes-cultures/. Consulté le :10.05.2015. 
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ألاسي   تلفلسفاتيج بع  عيليج ت ح     ألاسي   آلاز تيج بع  عيليج  يستعيز ،ق ز تعج تلقيح 

     TSPث  تلسلب   لسفاا  % 00.1ألاملنيت تا ط سملج )   تتيثز أه  ألانلتع توست  مج ،ق ت جيت   . تلملل 

 DAP 1.لكن طا  قج عشلت يج   جل  بسب  ألاسعا    تل قز   ع م تللملق طاهييج كز نلع  

حيث ( ييج تل اتس ت ح ا)  قلم تستعيال ألاسي   على  ييج تلي اة  تلتي  يكن أن تتحقق ،ق  نتاج 

لسياة    تعتي  كييج ت(تلتكلفج ت ح  ج) تي   عن تكاليف تلسياة توضاف تكلن نتيجج تست  تم الاسي   

تلتي  ج   ضا  ها لتحقيق تل بح على تلي اة  توتل عج ،ق  نتاج  ألاسعا  توتل عج لليح لل  تكلفج 

 لتحقيق جل   ج  أن   تملق تلفالت مق ت  ألاسي   تلتي يست  ماا   قا  2.تلسياة    تل   توال تلالزم

آلاز تيج مق ت  ألاسي    ،ق اا لامليعج تو اقج  تحتياجاا ألا م   ت ج  ل تولت ق  لألاا الاختال 

 .تويكن تست  تماا حس  كييج ألاماا  ،ق ت جيت   تلفلسفاتيج 

 مقدار ألاسمدة الالزمة النتاج القمح وفقا للمناطق املطرية(: 21-9)جدول رقم 

معدل 

 ألامطار 
 ملم  911 ملم 911-911 ملم 911

 N P2O5 N P2O5 N P2O5 نوع السماد

 الهكتار/ كيلوغرام الوحدة

 08 199 12 22 12 01 القمح

 Utilisation des engrais par culture en algerie. Service de la gestion des terres et des: تو   

nutrition des plantes. Division de la mise en valeur des terres et des eaux. Organisation des 

nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rome. 0445. P :19. 

  تلف تست  تم ألاسي   حس  ة جج      توياخ ،ق تو اقج     ا  جل  الاختالف جليا من 

لتع ضاا تلس  ع لفق تن توكلناا    او اطق توا  ج أكث  تس هالكا لألسي   نتيجيج (19-2)خالل ت ج  ل 

  .بسب  تس بها تلس  ع ،ق تلت طج تلعضل ج 

   هل ت جاج تللحي   تو للج (ASMIDAL) عن ط  ق مجيع أسيي تل   ت  تل ع  ألاسي   ،ق ت جيت   

كيا  قلم طتلز عاا  ت ي نها طاصضا ج   ى عيلياا تلتجا    نتاج ألاسي   ،ق ت جيت    جل  ألسملاب أم يج  

تلفالحلن  تلتعا نياا تلفالحيج  :   تعامز توجيع مع خيسج زبا ن ه  . ت خا جيج من تل اة تا  تللت ةتا

   CCLSتويت ع تل يلججيج  محااا تلملحل   تلتجا ب   تولزععن مثز تعا نيج ت حمللب  تلملقلل ت جا ج 

                                                           
1 FAO.Utilisation des engrais par culture en algerie. Service de la gestion des terres et des nutrition des plantes. Division 

de la mise en valeur des terres et des eaux. Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rome. 2005. 

P : 19. 
2 Ibid. p : 31.  
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 ن   لكلن هلخ ت جااا يق توسؤ لج عن   CASSAPتلفالحيج للخ ماا توت   ج  تلتيل ن  تلتعا نيج 

تلكز تل ها أ ضا مايج الا شاة  تق    تل  ا للفالحعن حلل ط ق  كيفياا تلز ع ألاسي   للفالحعن 

 1.تست  تم ألاسي    توحا  ج على تلمل نج

ل  تع ف تنت اما    تستق ت ت  طز شا ا كيياا ألاسي   توستعيلج ،ق  نتاج ت حمللب ،ق ت جيت     ن

 :  هل ما نلح ه من خالل تلشكز تولت قتلطلطا 

 ألف طن : الوحدة     (1129 – 2612) تطور استعمال ألاسمدة  الزراعية في الجزائر  (: 21-9)رقم  شكل

 

 (98)     طا عتياة على تولحق :املصدر

   هل تلطلب 8910  ى  1009لفت   تويت   من شا  تس هال  ألاسي   ،ق ت جيت   تلطلطا خالل ت

م تملط طالسياساا تلي تعيج تلتي تنتلج ها ت جيت   ع   هلخ تلفت    حيث نالحا ت تفاعا ،ق مستل اا 

تلتعا نيج تلفالحيج تلتي عيز ط     جيعياا شاط ت جل   تجع ل 1008س ج  تس هال  ألاسي   تطت تءت من

،ق  من كييجألاسي   توتل    % 29تش    على تلز ع على تيل لاا  حيث  BADRتلفالحج  تلت ييج تل  فيج 

 جل   1001ي   مل   جل   تألاحا خالل س ج لكن س عان ما تن فب هلت توستلت الاس هالك 2.تل  تلفت  

  (8991 – 1001) خالل تلفت     % 1899بسب  ت تفاع أسعا  م تلف أنلتع ألاسي    جل  ط سملج  ا   

 :  هل ما نلألاحه من خالل ت ج  ل تولت ق 

 

 

                                                           
1 FAO.Utilisation des engrais par culture en algerie. Op. cit . p : 33. 
2 Note de synthese sur les actions realisees par l’insid dans le cadre de la fertilisation(Insid). Institut national des sols 

de l’irrigation et du drainage. Mai 2009. http://www.insid.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=154:note-

de-synthese-sur-les-actions-&catid=62:sol&Itemid=79. Site visité le : 15.03. 2015. 
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 1119 – 2612تطور أسعار مختلف أنواع ألاسمدة بالدينار الجزائري للفترة (: 22-9) جدول رقم 

 AN السنة

 نترات ألامونيوم

TSP 

الفوسفور املمتاز 

 املركز

NPK 

21-21-21 

 السماد الثالثي

 

PK 

18-11- 

 السماد الثنائي

1981 098 111 191 118 

1985 292 000 1992 201 

1990 1190 1120 1282 1222 

1993 8299 0099 0099 0099 

2004 - 88221 82800 80011 

         نسبة الزيادة

 (2612-1119) 
201 1022 1808.2 1090.1 

 FAO.Utilisation des engrais par culture en algerie. Service de la gestion des terres 1: تو   

et des nutrition des plantes. Division de la mise en valeur des terres et des eaux. 

Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rome. 2005. P : 40. 

  جع ت تفاع تسعا  ألاسي   تلكيييا يج   ى تتملاع ت جيت   ل  تمس الاصالت الا ت اةا  تلتكيف 

تلايكلق   تح مجال ت خ خ ج لل شاط تلي تملق  من أجز ملتكملج تلتحل ا  توستج تا تلتي   ض ها 

   تح    توملاة ا تلي تعيج بشكز 1تلعاويجتلعلوج  متالملاتها   جل  به ف  بط ألاسعا  تل تخليج طاألسعا  

 هل نتيجج ل  ع تل ع  عن أسعا  ألاسي   تلكيييا يج  ت تفع  أسعا ها ،ق تلسلق ت جيت   ج  ت   جق    

  حيث تن فب مع ل تس هال   تن فب تست  تماا ،ق تلي تعج (19-2)ما نالح ه من خالل تلشكز 

 جل  ط سملج تق    8990س ج ألف طن  12  ى  8991س ج  طنألف  11.0ألاسي   تلكيييا يج آلاز تيج من

 2.1  ى  ألف طن  01كيا تن فب مع ل تس هال  ألاسي   تلفلسفاتيج ،ق نفل تلفت   من   % 28طحلت ق 

 ه    ى اليج للي تجعن  ميا تضاتلق    تويعكل ضعف   هل ما % 08 جل  ط سملج تقا ب  ألف طن

 . تياش ى  أه تف تلت ييج تلي تعيجميا سج ز تعج تقلي  ج  

عاةا تل  لج  PNDA مع ط ت ج تامليق تو اط تللطني للت ييج تلفالحيج   8999من س جتطت تءت 

   يق ت تكي ،ق جل  على ملت ةها 2من سع  طيع ألاسي   % 89 جل  ط سملج ويا سج سياسج تل ع  تلي تملق 

تس هال  كييج ألاسي   ط لع ها  قت تفاع ،  (98) تولحقحيث  تاا من خالل من ت جملا ج تلملت  ليج  

بع ما كان طن   191299  حيث  في تس هال  ألاسي   آلاز تيج   ى  8991آلاز تيج  تلفلسفاتيج س ج 

                                                           
 .100:   م جع ساطق  صحالة الجزائر: الزراعة العربية وتحديات ألامن الغذائي لز ج ق بي    1

2 Note de synthese sur les actions realisees par l’insid dans le cadre de la fertilisation(Insid). Op.cit. p : 08. 
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س ج  81999طن بع ما كان  12099فلسفاتيج   ى   كيا ت تفع تس هال  ألاسي   تل8999س ج  11099

 جل  بسب    ملال تلفالحعن على ز تعج ت حمللب ن  ت لل ع  تللا تتاحته تل  لج ،ق هلت   8999

 8991لكن س عان ما تن فض  هلخ تلكيياا س ج    (19-2) هل ما   ا  جليا من خالل تلشكز توجال 

طن طال سملج للفلسفاا      جع جل  لت تجع توساحاا  08199طن طال سملج لأز ا      1199  ى 

توي  عج من تلقيح ن  ت  ن فام تسعا ها عاويا  محليا ،ق تلس ج تلتي سملق ها  ميا أث  على تلجه 

 .تلفالحعن

ت خاصج طي تعج هل تول ة تل   ل ي لألسي   تو عيج  OAIC  للحمللب باعتملا  أن تل  لتن تونهي 

م ل   تللتح  لاكتا  للقيح ط لعيه تللعن  تل ل  ،ق ت  ةج  8999  تلتي ح ة ممللغ تل ع  لاا بت حمللب 

من  تتملا نطكيياا   جل   CCLSتعا نياا طا ستعانج طملس   ال ق كز ط ت ج     ال يع ضاا ،ق8919س ج 

    توساحاا تلي تعيج توتل ع ز تع ها مع ل الاس هال  ،ق تلس ج تواضيج س ج ألخ ت معتي ت ،ق جل  على 

-8910    ج  مثال  ،ق ط ت ج تولس  تلفال ق  عال    أن تعملن ها ،ق عيليج  نتاج ت تلف عن ما هل مسا  

  اا  مقا نج  089999طي اة     ها    جل لقااع ت حمللب سي  ألا   اا   من  1999.999ت  تل ع   8911

 1.  اا  082999ي  ثاطتج     ا ب طاولس  تللا سملقه  ،ق حعن أن تومليعاا لليلسيعن طق

 2: أهياا  علة جل  وجيلعج من ألاسملاب 

  تلالزمج توقاة    من حيث تلتسيي  توع ني  ت  طا  قج قع  متجانسج   هل    تس  طالتلت ق

 . تلتلت  خ توح ة  لعيليج تلتسيي   ع ة تو تا تواللبج   نلعيج الاسي  للي تعج  

 ق تو اطق قع  تو   ج لتسيي  تلعضلا أ  أنه  كاة   ع م اصجضعف ت،. 

    ع م الاوام طكيياا توياخ توس هلكج  تلالزمج للسقي أسالي  تلسقي تلتقلي  ج   سيا. 

  ت حمللب خاصج تكاليف ألاسي  تلعلت     تلاي سقف تل فقاا  نتاج. 

   نق   قياب الا شاة تلفال ق عيلما   الا شاة ت خاص طاستعيال ألاسي. 

  نق  تللجلء ت ى تحليز تلت طج  ميا  ؤةا ت ى ع م تستجاط ها لألسي   توستعيلج ،ق كثع  من

 .ألاحيان   تلتي   تتياش ى مع مكلناا تلت طج

 

 

                                                           
1 1 Ministère de l’agriculture et de développement rural. Offoce interprofessionnel de céréales . note de conjoncture.3eme 

trimestre 2013. P : 09. 
2 Note de synthese sur les actions realisees par l’insid dans le cadre de la fertilisation(Insid). Op.cit. p : 11. 
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 والطاقة   دعم الري : رابعا 

ز تعيييييج تلقيييييح   يييييى مييييياخ كثعييييي   خاصيييييج ،ييييق تو ييييياطق تل ييييح ت  ج جتا توسييييياحاا تلشاسيييييعج   تحتيييياج

   تملط تحقيق الاكتفاء تليلتتي مين تلقييح ،يق ت جيت ي  طتلسييع توسياحاا تلي تعييج توسيقيج تو   يج لايلت 

 .تل شاط تلي تملق

  تللتحييي  سيييتيكن   ايييا ت للاكتيييا 09أليييف هكتيييا  مسيييقيج م   يييج للحمليييلب طيعييي ل  299 ن طليييلغ مسييياحج 

ت جيت يييي  ميييين تللصييييلل بسيييياللج   ييييى مسييييتلت الاكتفيييياء تلييييلتتي   هييييلت مييييا ت ييييملل ت جيت يييي    ييييى تحقيقييييه ،ييييق آ يييياق 

طت شيييييط ط نيييامس ت عييياخ تلسيييلااا تلعيلميييييج  OAIC   ،يييق هيييلت  طيييا   قييييلم تلييي  لتن تليييلطني للحمليييلب 8910

  تو شياا    سيييا ،يق ج يلب ت جيت ي   ملجه لتجاعز  اع ألا ت  ي تلفالحيج طان يج تلسيقي  تلي ش توحيل ا

 81999أ ن تت كي توساحاا تلشاسعج  طا عتياة عليى تلقي  م تلمل كييج     جي  أن توسياحج توجايي  طللي  

مييين تكييياليف الانجييياز  ط  ييييا  قيييلم تلفيييالت طتسييي    تومللييييغ  % 19 تقيييلم تل  ليييج طتلاييييج  1 8911هكتيييا  سييي ج 

تللا  ام طال  ش تء مع تا تلسقي  OAICتسلي   نتاجه لل  لتن  س لتا من خالل 90توتملقي على م ت  

لتجاعييز تلفالحييعن ،يييق ط ت ييج ملسيي   نتيياج كييييا  لألاييا جليي  تلشيييكز  ANABIBميين تلشيي كج تللط يييج لألناط ييي  

(2-11)   

 ييالفالت  اليي  عتيياة تليي ا ميين ثييال  جايياا حسيي  طمليعتييه   ييإن كييان  يليي  تلاييابع تل سييكي  اييل  الفهييا ميين 

ونهي للحمللب  ل ستفي  مين ةعي  تل  ليج    ن كيان قعي  جلي   ايل  لجيا للخيلتص أ  للتعا نيياا تلتيي تل  لتن ت

عليى تلعتياة ( تلسياسي  )   تلتعا نيياا  كيلل  تلتجيا  ت خيلتص  OAICتبيعه طاسيعا   قعي  م عييج   تتح يز 

عيين ط  ييق تلقيي م     عاييا تلتييي تقييلم طتز  يي  تلسييلق بعتيياة تليي ا   مييا نقيي ت   مييا    ANABIBميين مؤسسييج 

 .الا جا ا تللا ت ع  طه تل  لج تلفالحعن 

،ق ت فيل عيلياا ضييان  نتياج  OAICمن أجز ضيان ت حمللب تو   ج  ط أ تل  لتن تونهي للحمللب 

ت حملييلب عييين ط  يييق تلسييقي  طيييإطالق عيليييياا شييي تء توعيي تا ل يييا ا تلفالحيييعن   ،يييق هييلت  طيييا   طلييي  م كيييي 

طكي   سيقي   20 ح   من معي تا تلي ش توحيل ا     ANABIB/ IRRAGRIS 210من ش كج  CCLSمشت  اا 

هكتيييا   ضيييا،ق  مييين توسييياحاا تلي تعييييج  مييييا سييييح  11199 ييييق معييي تا  تسييييح بسيييقي . أعيييي   تلييي ش 01  

 2.هكتا /   اا   19هكتا    ى أكث  من /  اا  10للفالت طيضاعفج م ة ة ج  نتاجه من 

ملت طتجاعييييز أ تضيييي ه  طيعيييي تا  ا ح  ثييييج  تحت مييييلت جيييي  ل تولتعييييي  تلتقنييييي  لييييلحا أن تلفالحييييعن تلييييل ن  ييييا

 ييييجللت ميييي ة ةت أعلييييى ميييين قعيييي ه  طييييال ق  ميييين ت جفيييياف توحسييييلس  تلييييلا شييييا خ تولسيييي  تلفال ييييق  جليييي  ب 

                                                           
1 http://oaic-office.com/  
2
 

2 Ministère de l’agriculture et de développement rural. Offoce interprofessionnel de céréales . note de conjoncture.3eme 

trimestre 2013. Op.cit. p : 06. 

http://oaic-office.com/
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  اييا   21  ييى  29  اييا  للاكتييا  ،ييق ألا ت يي ي تو تملاييج طتسييا ط ألاماييا   مقاطييز  19   19معيي  ا تتيي ت ت طييعن 

 .8911،ق ألا ت  ي توسقيج لس ج للاكتا  

 الزراعة التعاقدية وتمويل  سلسلة القيمة الزراعية للقمح في الجزائر( : 22-9)شكل رقم 

 

  من  ع تة تلملاحثج: املصدر

تلتابعيييييج وجييييييع مؤسسيييييج  IRRAGRIعقييييي ت ميييييع شييييي كج  BADR  يييييع ط ييييي  تلفالحيييييج  تلت يييييييج تل  فييييييج  

ANABIB ييق تلسيييا   علييى تليي ا كعامييز أسا يي ي  8911 – 8990   هييل عقيي   تياشيي ى  ب نييامس عيييز ت حكلمييج،

لتحسييييعن  نتاجييييييج  ز يييياة   نتييييياج تلي تملييييق بهييييي ف تحقيييييق ألامييييين تللييييلتئي   هيييييل تتفيييياق  ؤكييييي  تلقيييي ت  تليييييلا 

ليي ع  توسييتثي تا تلفالحيييج طا ح ييلل  BADRتت لتييه تلسييلااا تلتييي تيي ع  ط يي  تلفالحييج  تلت ييييج تل  فيييج 

،يق م ت قيج  BADR     سيج  ميع  سيت تتيجيج ( LEASING) الا جيا ا على مع تا ز تعيج عن ط  ق تلتيل يز 

تلقااع تلي تملق ط فج عامج   ااع ت حمللب ط فج خاصيج   ج  يكين توسيتثي  ن تليي تعيعن مين الاسيتفاة  
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للح ييلل علييى معيي تا  FNDIAميين جايياز تليي ع  ضييين ط نييامس تل يي   ق تلييلطني لتاييل   الاسييتثيا  تلفال ييق 

 .1  مع  عفاء من تلض ت  % 19   بيساهيج شخ يج تق   ب (تل ش توحل ا) تل ا 

طال     م من ط   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج من أجز تل ع  عتاة  ANABIB ،ق هلت تل  ة تقلم ش كج 

تليييي ا تلفال ييييق   تبيعاييييا لتجييييا  تلعتيييياة ت خييييلتص  أ  للفالحييييعن مملاشيييي    كيييييا أاهييييا تتعامييييز مييييع تليييي  لتن تونهييييي 

تللا  قلم ط  ع مستحقاا هلخ تلش كج ع   ط ي  تلفالحيج  تلت يييج تل  فييج  ميا كي ع    أ   OAIC للحمللب

 .كق م   جا ا 

 ن حساسيج محاصيز ت حمللب للتلع تا تو اخيج  لكفاء  مع تا تل ا جعز تل  لج تقلم ط ع  هلت 

على توستلت  % 29    على توستلت تلف ةا  % 19تلقااع لالستفاة  تل شي   من تولت ة توا يج  ط سملج 

 .ت جياملق من تلسع  تو جحق توح ة  طيلج  تتفا ياا طعن تل  لج  مؤسساا تسل ق عتاة تل ا 

 للفالت الاختيا  ،ق تكيلج طاتق تومللغ  ما طيساهيته تلشخ يج  أ  عن ط  ق   م   جا ا من ط ف ط   

طحيث  CCLS نيج ت حمللب   تلملقلل ت جا ج   أ   يك ه عق  تتفا يج مع تعاBADRتلفالحج  تلت ييج تل  فيج 

تل   له هلخ ألاخع   تلعتاة تلالزم مقاطز عق   لتزم تلفالت طيلجمله طالتس    ط سملج معي ج بع  ملس  

ت ح اة     ستفي  تلفالت أ ضا من م اط تع خ مؤسسج تسل ق عتاة تل ا تلألاا له من خالله شملكج 

 .توياخ تلالزمج  كلل  نلعيج تلعتاة

تل  تسيياا تواتيييج طيييل ة توييياخ كضيي     لت ييييج تلي تعيياا تو   ييج  أثملتيي  أن تسييتعيال توييياخ  لكيين

للي تعييج ،ييق ت جيت يي   تيعييز طتسيييع   ت  ييي  قعيي  م  يي ي بسييب  عيي م ت  ييي  تلز ييع توييياخ لليسييتثي تا   ب مجييج 

لل يييياا تلز ييييع توييييياخ   ج قعيييي  مال يييييج للسييييقي   ييييالفالت   يشييييا   عيليييييج تلتسيييييع     تولزعييييلن    حت مييييلن أ  

بسيب  عي م  جيلة عي تةتا  كيلل  . تح ز  الحلن عن قع ه  على ميياخ أكثي  مين تلكييياا تلالزميج للسيقي

أن أقلييي  عيليييياا تلسيييقي ييييق طاييي ق تقلي  يييج    جلييي   كييييا أكييي ا هيييلخ تل  تسييياا .بسيييب  خليييز ،يييق تو ت مليييج

ج    جليييي   تجييييع ليييي ق  ،ييييق تلتيييياطع    بسييييب  عيييي م تيكيييين تلفالحييييعن  عيييي م ت ت يييياعا  طفعالييييياا تليييي ا ت ح  ثيييي

 2. ت خ ماا قع  ت جي   لإل شاة ،ق مجال تل ا 

سيتفي  توييت ع مين تلي ع  الاطيا   ي ت تملط عيليج تلسقي ت تملاطا كملع ت طاست  تم تلاا ج   ،ق هلت   

طاسيييت  تمه للييييلت ة تلاا ل يييج  ملال سيييملج للكا بييياء  جت كانييي  ألا ت ييي ي تلي تعييييج متلتجييي   ،يييق تلسييياحز  شيييمله 

أميا  جت كاني  ألا ت ي ي تلي تعييج . ةج للاكتا  119ةج للاكتا    بال سملج للياز ا ب  129تلساحز   ع  ب 

ةج  899ةج للاكتا   ،ق حعن  ق   ةعي  توياز ا ب  089ب توتلتج   طالاضاب تلعليا   ع  تلكا باء  ق   

                                                           
1 Ofice Interprofessionnel De Céréale OAIC. 
2 Amar imach et autre, Scénariologie participatives : une démarche d’apprentissage social pour appréhender l’avenir 

de l’agriculture irriguée dans le mitidja (algerie), cah agric, vol 18, n° 05, septembre 2009, p : 421. 
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ةج للاكتيييا   ،يييق  8199 ،يييق حاليييج ميييا كانيي  ألا ت ييي ي تلي تعييييج متلتجييي   ،يييق ت ج ييلب  ييي ع  تلكا بييياء . للاكتييا 

 .ةج للاكتا  899حعن  ق   ةع  تواز ا ب 

 وحماية مداخيل الفالحين سياسة التسعير : الفرع الثالث

  آليييج تسييعع  م تييلج تلقيييح ألسييملاب م تلفييج  أهياييا حيا ييج ميي تخيز تلفالحييعن تتيي خز ت حكلمييج ،ييق 

 جلييييي  طتح  ييييي  سيييييع  تلقييييييح   هيييييل  متلسيييييط تلسيييييع  توييييي  ا طيييييعن تلسيييييع  تلعيييييالكي  تلسيييييع  ألاةنييييي  توضييييييلن 

PMG1 سع   عاة  تلمليع ،ق تلسيلق توحليق ماييا (الاستع تة)   حيث تقلم طتعل ب تلف ق طعن سع  تلش تء   

هييلخ ألاخعيي     تييؤث  ،ييق ط  قييج تح  يي  تلسييع  طييز تييؤث   قييط علييى مسييتلت . كانيي  تلتلعيي تا ،ييق ألاسييعا  تلعاويييج

 . تلسع  الاةن  توضيلن 

   هيييل "ةعييي  توسييي هل  "حييي   خاصيييج طييي ع  تلقييييح   تسيييكى تقيييلم آلييييج ت  يييي  ألاسيييعا  عليييى تعملنيييج معزتنييييج  ت

عملييا   عيين تلفيي ق طييعن تلسييع  تو جحييق  سييع   عيياة  تلمليييع ،ييق تلسييلق  حيييث تقييلم تل  لييج طتعييل ب ت خسييا   

   ة يع  يي هيا ل من خالل توسياع تا توي لحيج مين  زت   توالييج OAICتلتي يسجلاا تل  لتن تونهي للحمللب 

OAIC مللغ س ل ا ،ق  انلن تواليج تح  ع لتن مساهيج تل  لتن ت جيت  ا تونهي للحمللب     ش  هلت تو. 

 PMGكيا تشيز  هلخ توعزتنيج تيل ز أسعا  تو تجعن   يق أسعا  تاخل شكز ت ح  ألاةن  للسع  توضيلن 

للقييييح  كييييا  تليييلا  ييي  ع للي تجيييعن توحلييييعن   هيييل مملليييغ متلعييي   طاعتمليييا خ يعتيييي  عليييى مسيييتلت  نتييياج توحليييق

 (.18-2) لألاحه تلشكز 
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 يكانيزمات تدخل الدولة في تسعير القمح في الجزائرم(: 21-9)شكل رقم 

 Hilel Hamadache. Reforme des subventions du marché du blé en algerie : une analyse en equilibre -    :املصدر

central calculable. These pour obtenir le grade de docteur. Spécialité science économiques. Montpellier supagro. 

Novembre 2015. P : 48. 

 (% 29) تلتز ة من تلسلق تلعالكي للحمللب 

 أعلى سع  

 (طن / $ 899) 

 (% 91) إلانتاج املحلي 

 طن/ $  199

 سع   ةن أ

 (طن / 29$) 

 

 % 15جي كيج   سلم % 91 نتاج على ض ت    % 15جي كيج   سلم

 

الاستع تة طاسعا  تلسلق 

 تلعاويج

 ترلفة اإلنتاج 

105= PL    $ /طن 

Pl= 

الاستع تة طاسعا  تلسلق 

 تلعاويج

 

 أعلى سعر

طن/$ 034=  PM 

 أةن  سع  

PM =09.1 $/طن 

PMG>PM PMG=PM 

 سع  تلش تء

P  =809$/طن 

 (OAICمهمة الديوان املنهي للحبوب  ) تدخل الدولة في ضبط السعر 

السعر المدفوع من 

 (دعم) طرف الدولة 

متوسط السعر المدفوع  

من ( % 04) في السوق 

 أعلى سعر 

 سعرالقمح  المعروض في السوق المحلي 

 طن/ $ 20
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 كييلن  سييع  شيي تء تلقيييح ميين تو يييتس توحلييق أعلييى ع ييه ميين ألاسيييلتق تلعاويييج   تل  لييج بشيي تئها للقيييح توحليييق 

 تتحييييز خسيييا   تعت  هييا  ةعييييا قعييي  مملاشييي   تيي  ع ممللليييا  ضيييا يا عيين تليييلا تسيييتل ةخ مييين ألاسييلتق تلعاوييييج  

هلت تلقيح تللا يشت ت مين تو يتس توحليق  تليلا  يثيز نسيملج  .   ع للييت ععن بل م تشجيع  نتاج توحلق

  ييييت  تلج هاييييا  1ميييين  جيييييا ق تلقيييييح  % 29ميييين  جيييييا ق تلقيييييح   ضيييياف للقيييييح توسييييتل ة تلييييلا  يثييييز  % 19

 ه يييا تكيييلن تل  ليييج ط ييي ة ةعييي   2.( 8910طال سيييملج للقييييح تل يييل  سييي ج  % 19حيييلت ق ) ع بسيييع  أةنييي للت ييي ي

 هيل ميا س لألايحه ،يق  .تيل ز لضييان أسيعا  الانتياج   تيل يز ألاسيعا  تولجايج لالسي هال : نلععن من ألاسعا 

 .تلف  ع تولتليج من تلملحث

 تسعير إلانتاج : أوال

  عييي ف ن يييام ةعييي  أسيييعا  تو تجييياا تلي تعييييج ،يييق ت جيت ييي  تعييي  الا سيييملفها 1001تناال يييا مييين سييي ج   

   هييل  ا ق لليي ع  علييى معزتنيييج تل  لييج  تيي  ،ييق جليي  ،ييق  طييا  ط نييامس تلتعيي  ز تلايكلييق تفيياع توتزت يي  للع ييئ توييالا 

ط نييييامس أ بيييي ى طييييه صيييي   ق تل قيييي  تليييي   ق بهيييي ف  بييييط ألاسييييعا  تل تخليييييج طاألسييييعا  تلعاويييييج  تح  يييي  تومليييياة ا 

امس  ما تضي ته من  للاء تل ع  على أهي   لعز  ح ت تل قاط ألاساسيج لالت تل  ن. تلي تعيج بشكز ت   جق

  يييييي   3. توكلنيييييياا تلي تعيييييييج  م تجاتهييييييا    يييييي  شيييييييز ألاسييييييي    تلملييييييل    علييييييف تولتشيييييي ي  توعيييييي تا تلي تعيييييييج

توحا  ييج عليييى    حيييث تيي تسييتا    بعييب تو تجيياا تلي تعيييج الاسييت تتيجيج ميين هيييلت تلتعيي  ز  منهييا تلقيييح 

 .  PMGت ح  ألاةن  للسع  توضيلن 

  تطور أسعار إنتاج القمح في الجزائر(: 21 -9)جدول رقم 

 (طن/ةج) سع  تلقيح تللعن  (طن/ ةج)سع  تلقيح تل ل   تلفت  

1000/1000 0899 0099 

1000/1009 1999 1199 

1008/1001 19819 0199 

1001/8991 10999 12999 

8991/8992 89999 10999 

8992/8992 81999 101999 

8992 /8911 11999 01999 

 OAICتل  لتن تونهي للحمللب  :املصدر

                                                           
1 Hillel hamadache. Op. cit. p : 80. 
2 Jean louis sébasten. Op. cit. p : 09. 

 .100:   م جع ساطق  صالزراعة العربية وتحديات ألامن الغذائي حالة الجزائر لز ج ق بي    3
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 هيل ميا . ةج للقييح تلليعن 12999ةج للان طال سملج للقييح تل يل      10999ح ة سع  تلقيح ب   

هيلت تلسيع  تسيتي  .  تنعكل ت جاطا على تال  تنتياج تلقييح ة ن طياتق تو تجياا تلي تعييج ألاخي ت قعي  تو عييج

  مثلييييا  تايييا مييين خيييالل جييي  ل تايييل  أسيييعا    8991تلييييمن  أا   يييى قا يييج سييي ج ثاطتيييا عليييى تمتييي تة عقييي  مييين 

 (.18-2) نتاج تلقيح ،ق ت جيت    

،ييييييق تلسيييييي لتا تضيييييياعف تلسييييييع  ألاةنيييييي  توضيييييييلن للقيييييييح بعيييييي ما كييييييان   تفييييييع تيييييي   جيا   8992سيييييي ج اها ييييييج ،يييييق 

تي  تثبيي  تلسيع  ألاةني    تلقييح   الا تفاع توفا ئ لألسعا  تلعاويج  جاا تل  لج   يى   يع سيع إث     تلساطقج

ة     209طن للقيح تللعن  أا ما يعاةل /ةج 01999طن للقيح تل ل     / ةج  11999توضيلن لسقف 

 كانيييي   ألاسييييعا  يييييق  .  ة    أم  كييييي   يييييق مسييييتل اا أعلييييى ميييييا يييييق علييييه ،ييييق ألاسييييلتق تلعاويييييج 100أم  كيييي   

 قيلم تلي  لتن تونهيي   تلتيي تحسيعن م ة ة تيه   اج تلقييح ،يق ت جيت ي آلاليج تلت  يييج توح ضج على ز ياة   نتي

 يعيي م لايي  تلسييع  ألاةنيي  توضيييلن و تييلج تلقيييح    CCLSطت فيييل هييا ميين خييالل تعا نييياا   OAICللحملييلب 

 .كيا  ضين لا  ش تء جز توح لل 

   ليي   ييت  تت يياج أا 8990ليي  تتلعيي   قيي  أزمييج ( 8911) تلسياسييج  تلتييي   تيييتل   ييى  لم ييا هييلت  هييلخ  

 تلسيييب  ،يييق جلييي  أن تج بيييج ت جيت ييي  ،يييق . لييييج مت اسيييملج ميييع ألاسيييعا  تلعاوييييجتعييي  ز ج  ييي   جعيييز ألاسيييعا  توح

ا أةني  مين أسيعا ها تلتجا ب ميع ألاسيعا  تلعاوييج لي  تعي ف سيلت تلفشيز  ألن ثملياا أسيعا  تلقييح طيسيتل ا

طتامل يييي   تسييييا ع  تلتعيييي  الا    10001م ييييل سيييي ج عيييييز عجييييي  نتيييياج توحلييييق  1021 -1020عاويييييا ،ييييق تلفتيييي   

. أسعا  أعلى من ألاسعا  تلعاويج   ه ا ط أا م تخيز تو تجعن تستفي  من ةعي  تل  ليج عين ط  يق ألاسيعا 

 .تلفالحعن   ييا  لق نلألاا م ت ت خز تل  لج ،ق حيا ج م تخيز 

 (1129-1111) تحليل املعدل الاسمي لحماية القمح في الجزائر : ثانيا

أجيييز مع  يييج مييي ت تييي خز تل  ليييج ،يييق ةعييي  تو تيييلج تليييلا نحييين ط ييي ة ة تسيييته تخت نيييا تلالاييييف معاميييز  مييين

   هييل  معامييز  قيي ل حيا ييج سييع  تلسييلق توي لحييج و ييتس مييا   هييل أبسييط معامييز ( TNP)الاسييكي  ت حيا ييج

 :2 حس  هلت توعامز من خالل تلعال ج آلاتيج .  تمه لتلضيح م ت ةع  تل  لج لف ع تلقيح  يكن تست

                                                           
1
 Chaib baghdad." Les politiques des prix agricoles entre l’approche théorique et empirique : cas de l’algerie" . These 

de doctorat d’état en science économiques. Faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales. 

Université Abou Bake Belkaid Tlemcen. 2002-2003. P-P : 296-297. 
2 Frank Flatters , Measuring the Impacts of Trade Policies: Effective Rates of Protectio, 

http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff_measuring_impacts_of_trade_policy.pdf , site visité le : 

19.02.2014. 

http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff_measuring_impacts_of_trade_policy.pdf
http://qed.econ.queensu.ca/faculty/flatters/writings/ff_measuring_impacts_of_trade_policy.pdf
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 ل   ل ا معللمياا  8910-8991 ن تحليز تال  معامز ت حيا ج الاسكي و تلج تلقيح خالل تلفت   

حييلل ميي ت ةعيي  أسييعا  م تييلج تلقيييح ،ييق ت جيت يي  خييالل هييلخ تلفتيي     تحليييز تاييل  أسييعا  تلقيييح يسيييح ل ييا 

ب   تييييلج   مييييا نتيجييييج للتلعيييي تا ،ييييق ألاسييييعا  توحليييييج أ  بسييييطتييعييييز أسييييملاب تلتقلمليييياا ،ييييق معيييي ل حيا ييييج هييييلت تو

 :تلشكز تولت ق  تلتلع تا ،ق ألاسعا  تلعاويج    هل ما نلألاحه من خالل

  1126 – 1111تطور معامل الحماية الاسمي ملنتوج القمح في الجزائر خالل الفترة (: 26-9)شكل رقم 

 

  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx: طياناا من  ع تة تلملاحثج طا عتياة على :  املصدر

تلشكز أعالخ تال ت ،ق معامز ت حيا ج الاسكي للقيح ،ق ت جيت    مع تقلملاا كملع   تيعز  ،قنالحا 

 تحليز أسعا  تلقيح يسيح ل ا طيع  ج ما  جت كان م    هلخ . 8910-8991هلت توؤش  خالل تلفت   

 . تلتقلملاا ناتس عن ألاسعا  توحليج أ  تلعاويج

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pm  طن/دوالر  159 158 170 204 180 128 287 489 320 239 382 335 337 

Pn  طن/دوالر  246,1 238,4 245,5 263,7 259,3 275 303,2 696,8 619,5 605 617,1 580,9 567,1 

TNP  % 54,8 50,9 44,4 29,2 44 114,8 42,5 42,5 93,6 153,1 61,5 73,4 68,2 
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 تطور معامل الحماية إلاسمي للقمح في الجزائر 

TNP = ( pn – p m ) / pm  . 100 

  pn :  تلسع  تللا  بيع طه تويت ع وؤسساا تل  لجتلسع  توحلق 

  p m:   (من تل  ل تو     سع  طيع تلقيح ) تلسع  تلعالكي 

الاسكيمعامز ت حيا ج   :TNP  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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ي اة  ،ق  مع تناالق تامليق تو اط تللطني للت ييجتلفالحيج ط 8999ط ت اا س لتا تيعزا 

 8991أما ،ق س ج  1.لعاويج  توحليجنتيجج الا تفاع  توت اس  طعن ألاسعا  تلقيح عامز ت حيا ج الاسكي لم

 11.1بع ما كان  % 80.8 مع الا تفاع توفا ئ ،ق ألاسعا  تلعاويج تن فب معامز ت حيا ج الاسكي  اصملح 

أسعا   نتاج توحلق مستلت ز اة   ،ق  تيثل  ،ق تلس ج تلتي سملق ها  ميا ة ع طال  لج ت ى تت اج تج تءتا  %

 (PMG ) هل ما تنعكل  عال على توعامز الاسكي  حيا ج تلقيح م تخيز تلفالحعن  حيا ج  8992س ج 

 . % 111.0تللا ت تفع   ى 

ة     802تلقيح   ى تستع تة  مع الا تفاع توفا ئ لألسعا  تلعاويج ت تفع  أسعا   8992،ق س ج 

 ق  ت خز تل  لج  % 18.1  ى ة      ميا أث  على معامز ت حيا ج تللا تن فب  180أم  كي بع ما كان  

 8990ل  ع أسعا  تو تجعن مج ةت   مع الا تفاع قع  توسمللق تللا شا ته أسعا  تلقيح تلعالكي س ج 

ة    أم  كي  ت  تح    تلسع  ألاةن  توضيلن للقيح طقييج ج     تتياش ى  توتلع تا  100 تللا     ب 

 تللا تحقق طه معامز حيا ج  8990ة     س ج  202.0الا ت اة ج تل  ليج لي ملح سع  تلقيح توستل ة 

نج   8910   ن  ت وحا  ج تل  لج على نفل مستلت تلسع  توحلق   ى قا ج س ج % 18.1تسكي     ب 

،ق هلخ تلفت   كان نتيجج للتلع تا ت حاصلج ،ق ( TNP) أن جييع تلتلع تا تلتي ط أا على هلت توعامز 

أسعا  تلقيح عاويا   أ  ،ق تلتلع تا تلافيفج ت حاصلج ،ق سع  ص ف تل   ا  ت جيت  ا مقاطز تل     

 . ألام  كي

 ن  ا ق تلسع  تللا ت  عه تل  لج لش تء  نتاج بسع  أعلى من تلسع  تلعالكي هل شكز من 

ميا  يكن تل  لج من ة ن ت ي نها جتتيا   CCLSتسلي  كز م تلجا    ى  تجعن   ى أشكال تل ع      ع طاو

أسعا  تو تجعن   او تس ل س  له ة ت ج طاحلتل تلسلق  تو اط  تلتي  يكن أن تتع م لاا تلسيا   على 

 .  هلت  ج تء  جعز   ص  نتاج أكث   ضلحا ميا يشجع ت خلتص على   ملال أكث  عليه

 والنقل  التخزين الاستراتيجيدعم سياسة : الرابعالفرع 

تعتيييي  ت جيت ييي  للسييييا   عليييى سيييلق تلقييييح عليييى شيييكز آخييي  مييين أشيييكال تلت  يييي   تليييلا  تيثيييز ،يييق  

ميين    % 09علييى  OAICتونهييي للحملييلب يسيييا      بيييا أن تلي  لتن  الايفتيعن أساسيي تعن هيييا تلت ييي ن  تل قييز

تيييييتحك  ،يييييق شيييييملكج  ل يييييج تضيييييين عيلييييييج جييييييع ت حمليييييلب   ت يييييي ن  تلز يييييع  تلسيييييلق ت جيت ييييي ا للحمليييييلب   ايييييل 

 :  نلألاحاا كا تيت حمللب  تلملقلل ت جا ج 

 

                                                           
1 Maghni billal. Analyse des politiques de soutien à l’agriculture en algérie. Communication à présenter lors des 7es 

journées de recherches en sciences sociales inra – sfer – cirad. Agrocampus ouest. Centre d’angers. 12-13 décembre 2013. 

P : 08. 



 البديلة لتمويل القطاع الزراعي في الجزائر خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات: الفصل السادس

 -فرع القمح نموذجا  -
 الباب الثاني

 

 
369 

 الحبوب في الجزائر  شبكة تخزين وتوزيع ونقل: 29-9)شكل رقم 

 OAIC  8911: املصدر

 دعم التخزين  كوسيلة لضبط السوق : أوال

لكن تس هالكه  كلن طلتل تلس ج   هل ما  تالي  يعت    نتاج تلقيح ط فج عامج ملسييا طاملعه  

لت   تلقييييح طيليييج ،يييق أقلييي  ت حيييا ا تللجيييلء   يييى تليييلت ةتا   ،يييق هيييلت تل ييي ة  لعييي  تلت يييي ن ة  ت كملعييي ت ،يييق تييي

كييا أن تل ييل تلسيكاني توتزت يي    تليلا يعتيي  ،يق تسي هالكه علييى مشيتقاا تلقييح جعيز مين تلضيي   ا . تلسي ج

 .ت ح ص على ط اء م ي ن تست تتيجق لضيان ع م يلاي تحتياجاا تلال  توحلق

ط  ق هيناا قع  حكلميج  ،ق شكز جيعياا ت   نشا ها  تت  عيليج ت ي ن تلقيح ،ق ت جيت    عن

 :  يقمن ط ف تل  لج لكنها تتيتع طإةت   جتتيج  

 18 تعا نيييييج للحملييييلب  تلملقييييلل ت جا ييييج (CCLS ) ت حملييييلب  تلتييييي تضييييين تق  ملييييا أقليييي  عيلييييياا جيييييع

كيا أنه من ماامايا .   طا ضا ج   ى تلز عاا  تعملن ها  تسل قاا.نقاج جيع 299ع     تلملل    تلملقلل ت جا ج 

 وزارة الفالحة والتنمية الريفية

:املعاهد  

INRAA 

ITGC 

INSID 

INPV 

INVA 

OAIC 
C.I.C 

C.R.I.C 

(06) 

تلل ف تلفالحيج 

CNA 

CAW 

تلفالحلن تو تجلن 

 للحمللب   تلملقلل 
تلش كاا 

تلتابعج 

 لل قز

C.C.L.S (42) 

U.C.A (08) 

U.C.C (01) 

U.C.A.S.A.P 

 

 تحل ز ت حمللب

(089) مااحن   

(110) نتاج سيي    
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الاشيي تف  مسييياع   تو تجيييعن ،يييق جيييييع تلعيليييياا توتعلقيييج طا نتيياج مييين خيييالل تيييل ع  كيييلتة    ييييج مت   يييج 

 . ملتة  أجاي  ز تعيج مال يج

تن  مسييييتلان    هيييي  )   ملزعييييج علييييى عيييي   ميييي ن  مييييلتنئ  90 عيييي ةها  (  UCA) حيييي تا للتعا نييييياا تلفالحيييييج 

 قع هييا ميين تلعيييالء ،ييق   CCLSتو تييلج توسييتل ة نحييل     ماي هييا ت ييي ن  تلز ييع  (طجا ييج  ت جيت يي   سييكيك  

كييا تقيلم طيالت  ي  ميا طيعن تلتعا نيياا مين أجيز ضييان تلحيي  تلعي م عليى مسيتلت تلتي تب تليلطني  .تللطن

ت ي م  عقيلة ت باايا طيالفالحعن طاليي  لتن  كييا أاهييا .حسي  تلالي    يال تعياني أا م اقييج مين نقي  الامي تةتا

 . تق ضا    ضا عي يا أ  نق  ا    تج  ه  من خالله على  نتاج  على تسلي  توح لل لس تة تلق م

  ايييا  ملييييلن  10.1ملييييلن   ايييا   منهيييا  80ب  OAICتقييي    طا يييج ت يييي ن تلييي  لتن تونهيييي للحمليييلب 

هييييلخ تلقييييي  تا تعيييي  قعييييي  كا يييييج ليييييلل   قييييلم تلييييي  لتن ت جيت يييي ا تونهيييييي  . ييييلتمع  ا  يييييج  م   ييييج للييييييلتنئ ط

طإح ييييياء طا ييييياا تلت يييييي ن تولجيييييلة    تلتيييييي تشييييييز طا ييييياا تلت يييييي ن ت خاصيييييج طتعا نيييييياا   OAICللحمليييييلب 

توحيللعن ) ت حمللب   تلاا اا تلتابعيج للقاياع تلفال يق تلعييلمي   ضيا ج للاا ياا تلتابعيج للقاياع ت خياص 

 (. توتعاملعن

،ييييق حالييييج مييييا تملييييعن أن طا يييياا  نتيييياج توج يييي   قعيييي  كا يييييج   يييي خ  لتعا نييييياا ت حملييييلب  تلملقييييلل ت جا ييييج أن 

تليييي  تلتابعيييج للقايييياع  تالييي  مييين تلسييييلااا تلعيلمييييج حجيييي   كيييي تء توجاييييتا تلعيلمييييج  ت خاصييييج مييين قعييي  

 .تلفال ق

ن   يال يسييح للعي  تلعييال من ماام تعا نياا ت حمليلب أن تضيين أمين نقياط جييع توح يلل  أمياكن تلت يي 

 يييييجالا تلت قيييييز تلييييييلمي لألشيييييخاص  م ييييياطق تلت يييييي ن  طاصضيييييا ج    يييييى م ت مليييييجتوييييي خ  لاييييي  طالييييي خلل   يييييى 

 تلسيييييا تا تل ا لييييج للي تييييلج توسييييل   كيييييا تقييييلم طحجييييي مسيييياحاا ت ييييي ن ،ييييق تلاييييلتء تلالييييق  تييييامعن  حيا ييييج 

ق تلتسيلي  توسيملق للحمليلب  لليحيللعن تليل ن   من جاج أخ ت   يكن لتعا نيياا ت حمليلب تلشي  ع ،ي. تو تلج

 1.تتل     ه  تلش  ط تلالزمج

 

   جليي  (آ ا ت ح يياة  ت جيييع)  ن يي ت لق يي  ميي   سييع  حيلييج ت ح يياة  تليي  س   ييت  تسييخع  ح عيي   آلا ا 

هكتييا  علييى  199بعيي  تو ت ملييج تلتق يييج   كييلل  م اييط تلتيي خز ت خيياص طكييز طل  ييج  طا  قييج تضييين  نتيياج 

 .ز آلج ح اة  ة سألا ز لك

 

                                                           
 .8918  أ   ز OAIC  8910-8918عللماا تلشا ا حلل تلتحضع   حيلج ت ح اة  تل  س كشف تو  1
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  1129-2611تطور عدد الحاصدات للفترة  (:28-9)شكل رقم 

 

 .(01-00-08-01-09-80-80) كتاب الاح ا ياا تلس ل ج   تو  يج تلع بيج للت ييج تلي تعيج  توجل    - : املصدر

-  

على تمت تة جييع أ يام ألاسيمللع  لتتلقي  تو تيلج تحي   شي تف م ت يعن ،يق تعيز تلتعا نياا  هلخ 

نلعيييج ت حمليييلب تلقييلت تكل  يييا علييى مسيييتلت تلييي  لتن ت جيت يي ا تواييين للحملييلب   تق ييييعن م ت ييلن ،يييق معا  يييج 

ي  ييي   ت  ت تاييياع عي ييياا  يييت  تلج هايييا  لل ع ييي  كيييز عيلييييجتو تيييلج مكلفيييلن طضييييان سيييالمج  نتييياج توسيييل   

وسييؤ ل نقاييج ت جيييع  حف اييا   ييى قا ييج  اهيياء ت حسيياب تلنهييائي لفا يي        OAICلل لعيييج تلتييابع ل  ت جايلا 

 لتسايز عيلييج جييع ت حمليلب بعي  جنيي توح يلل تيي ح م حيج لليلا  قيلم طجييع ت حمليلب   لصيلاا  1.تويت ع

   هلت  ت  على أساس عق  م  م طعن  زت   تلفالحيج  تلي  لتن تليلطني للحمليلب   تلاي ف  CCLS  سلياا   ى 

ةج للق ايييييا    289مييييين هيييييلت هيييييل ضيييييملط تلسيييييلق  أسيييييعا  ت حمليييييلب   ج تقييييي   م حيييييج جييييييع تلقييييييح تل يييييل  ب 

 2.ةج للق اا  089 م حج تلقيح تللعن ب 

تعي ف  تلع  ي  مين ،يق ت جيت ي  الاحتفاط لفت   طل لج    أن عيلييج ت ي  يه  للقيح خاصيجن أ ق   

شيييي  ط  الاييي  ف تلت ييييي ن تحيييلل ة ن ت فيييييب تكاليفييييه   يييالفالت  ييييلتزن طيييعن تكلفييييج تلت ييييي ن ألن توشييياكز  

  مكانيج تحقيق ألا بات  ميا  تال  م ت ملج ةت يج  حل ت ش   ت طا ستعانج ط   تا مت   عن وع  يج ميا 

 قيي  يسييا  عامييز قييياب تو يازن تلكا يييج ليي ت تلفالحييعن   ييى  جييلء تلفالحييعن   ييى طيييع .  ضييز طال سييملج لييههيل ألا 

                                                           
1 Bulletin mensuel d’information sur la campagne ceréaliére 2013-2014. N0 40.OAIC. Fevrier 2014. P :03. 
2 Le Fonds National De Regulation De La Production Agricole  ) FNRPA(. http://www.filaha.net/soutiens/fnrpa.htm .  

Consulté  le : 11/11/2014. 
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محاصيييلا  طاسييعا  أ ييز ميين تلتييي كانيي  متل عييج خاصييج  جت كييان ه ييا  عيي م كملعيي  للي تييلج نفسييه ميين  ملييز 

 جليي  : م تجيياا ت حملييلب  تعي ييي أجاييي  ت  ييي   هييل مييا ة ييع طال  لييج   ييى ز يياة  الانفيياق  .تلع  يي  ميين تو تجييعن

صييييلمعج  09صيييلتمع خ سييييانيج     90ط نيييامس صنجيييياز  OAICمييين خييييالل تلعييييز علييييى ت  يييي  تو ييييي ن طييييإطالق 

 8911ملييلن   ايا  مين ت حمليلب   تعي  طا يج الاسيتيعاب لسي ج  90.8مع نيج جتا طا ج تستيعاب تقي   ب 

 .يج تابعج وجيع تل  ام ساطقا  اا  ت ين ،ق صلتمع  ست تتيج 1199999  اا    منها  80099999ب 

توحا  ييج علييى جييلة  يعيياني أ ضييا ميين   بعييب توشيياكز ،ييق  أمييا طال سييملج لت ييي ن تلقيييح توسييتل ة   ت ي  ييه 

تو تييييييلج  جليييييي  بسييييييب  آلا يييييياا تلتييييييي ت يييييي   تو تييييييلج ،ييييييق ت حقييييييلل  تويييييييت ع  أ  بسييييييب  طيييييي ق تل قييييييز   سييييييا ز 

تلضييييا   لليحا  ييييج علييييى طقيييياء تلقيييييح ميييي   طل لييييج ،ييييق تلت ييييي ن  ناهييييي  عيييين تسييييت  تم توملييييي تا تلكيييا  ييييج 

)  يسيييا  تنتقيييال تلقييييح مييين تلمللييي  تو ييي   .  تلتيييي  يكييين تج فهيييا طلسيييا ز بسيييياج جييي ت  قعييي  مكلفيييج . تو يييازن 

 لميييا   هيييل ميييا  11  يييى ت جيت ييي   تالييي  أمييياكن م تلفيييج    سيييا ز نقيييز ع  ييي   ،يييق آجيييال تتجيييا ز (    نسيييا ميييثال

 (.12-2) لألاحه تلشكز 

 إ ى املستهلك الجزائري ( فرنسا)طن من القمح من بلد مصدر  12مسار  (: 29-9)رقم شكل 

 
      Sébastien Abis et autres , Commerce Logistique : Le Cas De La Filiére Céréalière,     CIHEAM et: املصدر

UNION IN VIVO France, p : 148.  

ت ي مله  كلايا تقيع  ن تكلفج تل قز  تلت يي ن   كيلل  تكلفيج تلفا ي  مين تلقييح نتيجيج لأ ياا تلتيي  يكين تن 

عليييى عييياتق توسييييتل ة     اييي  ل ييييا جلييي  جليييييا مييين خيييالل كيييييياا تلقييييح تل ة نييييج تلتيييي تسييييتل ةتها ت جيت ييي  ميييين 

 علييى تليي ق  ميين سيياللج تلتعامييز مييع مح ييلل جيياف كييالقيح   ييإن مثييز هييلت توح ييلل  .8911  نسييا  سيي ج 
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تلعي ياا لفح يه  ي  يعايي نتيا س  قالملا ميا   يز   يى ألاسيلتق طكييياا ألايخيج  مييا يعنيي أن ألاخيل طاسيللب

م تعيا  مجيلعييج  مييا يسيت ملق 1.متملا  يج  مييا    يكين تلعي يج ميين تيثييز تلكيييج تو ينيج أ  توسيتل ة  ككييز

سي هال   قعي  مع ضيج من تلش  ط تلض    ج و ازن تلقيح  ت حمللب عيلما حتى تكلن م اسملج لإلنتياج  الا 

 :للتلف  أهياا

  تلتال  الا ت اةا  تلتقني 

 تح    كيياا تو ي ن توتاحج   نلعيته 

 م ت ملج م   تلت ي ن تواللبج  ح كج تو ي ن من م حلج   ى م حلج. 

   تل      عاملج ماه      جتا مستلت كفاء 

   تلق ب من م اطق  نتاج  م اطق الاس هال  خاصج تلتي ت تس أ  تس هل  كيياا كملع. 

    لتا تلتسل قم ت ملج ح كج تلتجا   تل تخليج  طمليعج 

 النقل: ثانيا

تعت يييي  عيليييييج تل قييييز مييييين  سييييا ز ت  ييييي   اييييياع ت حملييييلب ،ييييق ت جيت يييي    ييييييق تيييي تملط ت تملاطييييا مملاشييييي ت 

 هييييل توسييييؤ  ل عييين  عيييياة  تلز ييييع  تسييييل ق   OAICبعيلييييج  تلت ييييي ن  حيييييث  قيييلم تليييي  لتن تونهييييي للحمليييلب 

 هل يساه  ،ق ملتس  ت ح اة طال قز من . ت حمللب طت  ي  تل قز  ضيان سع  ت  قاا ت حمللب ،ق ت جيت  

  كييييا أنيييه يسييياه  ،يييق نقيييز ت حمليييلب توسيييتل ة  ةتخيييز  CCLSملت يييع  نتييياج   يييى تل يييلتمع  م يييازن تعا نيييياا 

 .تللطن

                                                           
 aspergillus أالاا ا تل  تساا ت ح  ثج أن نلعيج تلقيح تللعن توستل ة مع م ل سملج تلل  أك   طالفا  اا     ع ف هلت تلفا  ب   1

كيا أالاا ا تل  تساا أن توست ل اا تل ملاتيج .  يق  ا  اا مف ز  للسيلم % 02    % 11 اف مت لعج ط سملج تت ت ت طعن  تويثز طاص

 مكلناتها لاا تا  خ طل ز كعامز مضاة للفا  اا ط  يا تستعيالاا كحا ا للقيح ناة ت ما ت  ة تسته   في تل ح تء ت جيت   ج  ت  

ا يج  تويثانلليج لملل   نملاا ت ح  ز  هل نلع من تل ملاتاا تلعا  ج  تلامليج  ض  بعب تلفا  اا الاستعانج نشاط توست ل اا تو

تلمللليفي لل تلكلق   تلستع      )  سيلماا  عيلاا عن تلقيح تللعن   ة تسج هلخ توست ل اا أثملت  أن   ها مجيلعاا كيييا يج 

ض  تلفا  اا   بلل   هي تلع  ة  ت هاما ،ق تو ت ملج تلمليلللجيج للفا  اا تلتي  يكنها أن تقلم طاألنشاج تواللبج (  ألالكللي 

 : أن  . تولجلة  ،ق تولتة تلللت يج

Gacem mohamed amine, contribution de l’activité antifongique et antimycotoxinogène des extrais méthanolique 

et aqueux des grains de citrullus colocynthis sur la croissance de quelque moisissure d’altération de blé tendre 

stoké, mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magister en biologie, option microbiologie appliqué, 

université kasdi merbah ouargla, 2011-2012, p : 122. 
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ش كاا نقز تابعج له   91نقز ت حمللب ،ق ت جيت   من خالل   OAIC ضين تل  لتن تونهي للحمللب 

 ت خليييه ،يييق هيييلخ  1(.STG)   شييي كج نقيييز للسيييك  ت ح    يييج (AGROU ROUTE) شييي كاا نقيييز طييي ا  90منهييا 

تللالايفييج  كييلن م  فضييا نلعييا مييا عيين طيياتق تللالاييا ف    يي ماا تل قييز  تلتلز ييع ت الييق ميين توييلتنئ طال سييملج 

 .    ى  كا ا تلت ي ن أ  تلت  يع ع توح لل ،ق حالج  نتاج توحلقلللت ةتا   من م اطق جي

طيين  19999    (طيييا   هييا تلييلت ةتا) مليييلن طيين ميين ت حملييلب  1.1سيي ل ا ح كييج نقييز أكثيي  ميين   OAICيعيي ف 

   بسب  حج  تلقيح  تكاليف نقله (أسي    مملي تا) طن من تو خالا تلي تعيج  199999من تلملل      

    OAIC    تيثز  1000  أنشا س ج ألاول الاستعانج طي اة   خا جيج مع  نشاء   ععن له ل قز ت حمللب  

لل قييييز ع يييي   يييييق شيييي كج تابعييييج لليييي  لتن تونهييييي للحملييييلب   لليؤسسييييج تللط يييييج   STG،ييييق شيييي كج نقييييز ت حملييييلب 

ليج معا  مت   ج ،ق نقز ت حمللب عن ط  ق تلسكج ت ح    يج   تتحييز مسيؤ   SNTF تلسك  ت ح    ج 

 099ع بيييج نقيييز    219تحتييلا عليييى  نقييز ت حمليييلب تناال يييا ميين مي ييياء تلتف  يييغ   يييى  كييا ا تلت يييي ن تو تلفيييج 

 2.شاح ج

   يق ش كج لل قز طالشاح اا  ت   نشا ها س ج  AGROU ROUTEل قز    ال مؤسسج ل الثانيف ع تلأما 

    تكيلن ( هي تن)    تللي ب ( س اي ج)   تلش ق (تلمللي  )    تتضين ثال   ح تا   ليييج  تللسط 8998

 .OAICشاح ج لللح   الا ليييج  تتلتج  طح ع    199أساللاا من 

   هييييل مسييييؤ ل عيييين FPCT  ييييت  ت  ييييي   ايييياع تل قييييز ميييين خييييالل ت  ييييي  صيييي   ق معاةلييييج تكيييياليف تل قييييز

توحا  ييج علييى نفييل سييع  تلقيييح ،ييق ت جيت يي   هييلخ تلتكيياليف تكييلن متضييي ج ،ييق سييع  طيييع تلقيييح ،ييق تلسييلق 

لالت  إن أا ز اة  ،ق تكاليف تل قز ستؤةا حتييا   يى ت تفياع سيع  تلقييح أ  م تجاتيه   ه يا تتي خز . توحليج

   صيييلل تو تيييلج تلنهيييائي طييي فل    الاسييي هال  لليحا  يييج عليييى ثملييياا أسيييعا FPCTتل  ليييج عييين ط  يييق صييي   ق 

 للقيح م عيج أ ضا   ن تكلفج تل قز تلعامتلسع   لليس هل  تلنهائي ع   كا ج تلت تب تللطني  للل   إ

) طييي  ع مسيييتحقاا شييي كاا تل قيييز  FPCTعييين ط  يييق صييي   ق ه يييا تجييي   الاشيييا   أن تلييي  لتن تونهيييي للحمليييلب 

AGROU ROUTE , STG )يفايا لل قييز   تحقييق هيلخ الامكانيييج مين خييالل  ضيع جيي  ل سيي تة بعي  تقيييي  تكال

تستق ت  تكاليف تل قز   ي ع تجا ز توملالغ  OAIC  اا    ضين من خالله  / ةج  29لليستحقاا  ق   ب 

 3.توح ة   ز اة  تلتكاليف أ  تلتييعز  ييا طعن تو اطق تلشياليج  ت ج لبيج   أ  تلعي تنيج  توعي لج

                                                           
1 Mohamed ammar. Organisation de la chaine logistique dans la filière cereales en algerie, états des lieux et 

perspectives. These présentée en vue de de l’obtentien du diplôme de hautes études de CIHEAM. Novembre 2014. Publié 

par : FRANCE AGRIMER. Edition novemebre 2015. P : 57. 
2 Hillel hammadeche. Op. cit. p : 
3 Ibid. p :  



 البديلة لتمويل القطاع الزراعي في الجزائر خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات: الفصل السادس

 -فرع القمح نموذجا  -
 الباب الثاني

 

 
375 

 سياسة دعم املستهلك : الخامس الفرع

ت جيت   من أكث  تل  ل تس هالكا للقيح  عتياة سكااها بشكز أسا  ي على ماة  تلقيح تعت                   

 299أا طيعييي ل )كيييغ  ،يييق تلسييي ج  819تل يييل   تلليييعن    جييي  تلفييي ة ت جيت ييي ا يسييي هل  سييي ل ا ميييا  قيييا ب 

 يييق كيييج م تفعييج نسيملج   ييى تسيي هال    1مسيتلت تلعييالكي  كييغ للسي ج علييى 899مقا نييج ب ( قي تم ،ييق تلييلم

توجتيعيييياا ألاخيييي ت للحملييييلب  حيييييث تعت يييي  ت جيت يييي  ثيييياني طليييي  ع بييييي مسيييي هل  للقيييييح بعيييي  م يييي  ،ييييق شيييييال 

    قييييا   تعت ييي  نسييي  تسييي هالكاا لايييلت تو تيييلج مقا نيييج بلع هيييا مييين ة ل تلعيييال  ثاطتيييج تق  مليييا خيييالل تلفتييي   

تواة  تعت   أساسيج ،ق تلللتء ت جيت  ا    هل  ما  ي   من ت تفاع  اتل      بسب  أن هلخ 8991-8910

تلللتء من خيالل تليلت ةتا تلللت ييج  ،يق الايز تيت ي  الاحتياجياا توحلييج   ،يق الايز الا تفياع توتل يع ألسيعا  

 .تلسلع تلللت يج 

  سييج متاتييجمن تلقييح  من أجيز ضييان تيل   هيلخ توياة  الاسي هالكيج    يت  تليتحك  ،يق ثيال  م تجياا   

 تحيييييي ةها لمليعاييييييا طاسييييييعا   ( ت جيلييييييج  تلتجي ييييييج)   حيييييييث   ايييييي  تلتجييييييا  (تلسيييييييي   تلاحييييييعن  ت خ ييييييز)  يييييييق 

 جليييي  طلضيييع سييييع  طييييع  للي تجيييياا توحلييييج  توسييييتل ة   تعاميييز طييييه تلييي  لتن تونهييييي للحمليييلب مييييع تل  ليييج  

 .توااحن  تو اطي

  نتيجيييييج تسيييييتي ت   ت تفييييياع أسيييييعا  ت حمليييييلب ،يييييق 1001تايييييل ا سياسيييييج ةعييييي  أسيييييعا  توسييييي هل  م يييييل سييييي ج 

طييعن سييي ج   % 2.21تلسييلق تل  ليييج  حيييث ت تفييع تلسييع  تلعييالكي للقيييح طيتلسييط معيي ل سيي لا  يي   ب 

تييي  ت  يييي  صييي   ق ةعييي  ألاسيييعا    يييت  مييين خالليييه تقييي    تلييي ع    يييى تلييي  لتن   ه يييا   1001   1001

تونهييي للحملييلب   تلاينييج توسييؤ لج عيين ت  ييي   ايياع ت حملييلب  لكيين تلفجييل  توتزت يي   طييعن ألاسييعا  توحليييج 

تو يي عج زتة ميين مقيي ت  تليي ع  توي ييلت  ميييا أثيي  علييى تيت يي  ثقييز  طييا  تليي  لن  ألاسييعا  تل  ليييج للحملييلب 

 . خا جيج ،ق تل  تلفت  ت

ا ا ت حكلمييييييج لت فيييييييل ط نييييييامس تلتكيييييييف تلايكلييييييق  تلييييييلا  قنيييييي ي طا حيييييي    تضيييييي1001،ييييييق سيييييي ج  

 تفييع علييى  ث هييا تلتييي تتلتيي   جق ميين ةعيي  الاسيي هال   حيييث طاشيي ا تل  لييج  صييالت آليييج م ت ملييج ألاسييعا   

  لت ييملح طييلل  ألاسييعا  ميين أجييز تلتقليييز ميين مملييالغ تلتعييل ب تلتييي تييي ح  تلسيييي   تلاحييعنسييع  ت خ ييز 

أ يين  8991توحليييج أ يي ب جي يييا   ييى تلسييع  ت حقيقييي للقيييح ،ييق ألاسييلتق تلعاويييج   تسييتي  جليي    ييى قا ييج 

 .ط أا توعزتنيج تو   ج لل ع  ،ق الا تفاع نتيجج لال تفاع ت حاة ألسعا  تلقيح ،ق ألاسلتق تل  ليج

 

                                                           
  أط  حيييييج مق مييييج ل ييييييز شييييااة  تلييييي كتل تخ علييييلم ،يييييق تلعليييييلم دراسدددددة مسددددتقبلية: الزراعدددددة والتنميددددة فدددددي الجزائدددددر ط تكتييييييج طلقاسيييي     1

:   ص8911-8910طات يج  ت جيت يي   الا ت ياة ج  شيعملج ت ت ياة تلت ييييج  كلييج تلعليلم الا ت يياة ج  عليلم تلتسييع   جامعيج ت حيياج  خضي  

881. 
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 (1129-2669) للقمح تطور أسعار دعم املستهلك (:  26-9)جدول رقم 

 املنتوج
السعر املحدد من طرف 

 الدولة
 منذ سنة الصيغة

 القمح الصلب

 سيي  عاةا
سيي  

 ميتاز
 

8992 

/ ةج 8809

 ق

/ ةج 8809

 ق

سع  تل خلل   ى 

 توااحن

0819 

 ق/ةج

/ ةج 0199

 ق

سع  ت خ  ج من 

 توااحن

0199 

 ق/ةج

/ ةج 0299

 ق
 سع  تلمليع طالتجي ج

0299 

 ق/ةج

1999 

 ق/ةج

سع  تلمليع لليس هل  

 تلنهائي

 ق/ةج 1801 القمح اللين
سع  تل خلل   ى 

 توااحن
8991 

طحين صناعة 

 الخبز
 1002 سع  تلمليع للي اطي ق/ ةج 8999

 خبز محسن

 (غ 181)
 ةج 0.1

سع  تلمليع لليس هل  

 تلنهائي
1002 

 خبز عادي

 (غ 181) 
 ةج 2.1

سع  تلمليع لليس هل  

 تلنهائي
1002 

 :من  ع تة تلملاحثج طا عتياة على: تو   

 .82/18/8992  09ت ج     تل سييج للجيال  ج ت جيت   ج  تلع ة  -

-  Hillel hamadache. Reforme des subvention du marché du blé en algerie : une analyse en équilibre 

general calculable. These de doctorat en science économiques. Centre international d’études 

superieures en sciences agronomiques. Montepellier supagro. Novembre 2015. P : 52. 

ط أا  توعزتنيجتو   ج ل ع  تلقيح ،ق الا تفياع  جلي  تسيتجاطج للتلعي تا  8992،ق س ج 

مللغ تل ع  تليلا ت   يه تل  ليج للي  لتن ت حاصلج على مستلت أسعا  تلقيح تل  ليج      تضاعف م

مليا  ة  ا  جيت ي ا بعي ما  129        ب 8910  ى قا ج س ج  8992م   م ل س ج  11تونهي للحمللب ب 

مليييا  ة  يييا  جيت يي ا   كيييان جليي   قمليييج ميين تل  ليييج  ،ييق توحا  يييج علييى أسيييعا  تسيي هال  م  فضيييج  11كييان 

 . ق طعن ألاسعا  تلعاويج  تلتي   يكنها  اعا تلتحك    هاللي تجاا تو  عج     تتحيز طلل  ع ئ تلف
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 يييييت  طاألخيييييل بعيييييعن الاعتمليييييا  مجيلعيييييج مييييين )( ن تح  ييييي  تلسيييييع   تليييييلا   اييييي  ،يييييق ت جييييي  ل أعيييييالخ 

تلعلتميز  أ لايا تلسيع   ألاسا ي ي تليلا  ي تملط طالتكيياليف تلتيي  تحيلايا تو يتس   تشييز سيع  شي تء تلقيييح 

تل سييييلم ت جي كيييييج  تكيييياليف تلتيل ييييز ،ييييق بعييييب ت حييييا ا   تلتامي يييياا   تكيييياليف تلشييييحن طا ضييييا ج   ييييى 

   ضييياف   ييى هيييلت تلسييع  تتيييا تا تلتيل ييز  تلتسيييل ق  تل قييز   تلتيييي بهييا   يييملح (ت ييي ن)  خيي ماا تويييلتنئ 

لاييييييلت تتيييييي خز تل  لييييييج طتح  يييييي  سييييييع   عيييييياة  تلمليييييييع لليحييييييللعن . تلسييييييع  أعلييييييى طكثعيييييي  ميييييين تلسييييييع  ألاسا يييييي ي

 1801     8992ةج للق اييا  طال سييملج لقيييح تل ييل   م ييل سيي ج  8809ز ،ييق ممللييغ  تو يي ععن  تلييلا  تيثيي

 .طال سملج للقيح تللعن  8991ةج للق اا   م ل س ج 

 ج القمح في الجزائرأهمية القروض املوجهة ملنتو : ثالثاملطلب ال

سياسييييج    تح ييييز  يييي ع ت حملييييلب علييييى ن يييي   مايييي  ميييين تليييي ع  توييييا ق لل  لييييج خاصييييج بعيييي  تناييييالق 

عيييي ف هييييلت تلقيييي م    حيييييث " تل  يييييق"  طييييالق  يييي م تيييي     تلتييييي طيلجفهييييا 8990  يييي  تلفال ييييق  تل  فييييي تلتج

 : تال ت خالل س لتا تامليقه نلألاحه  ييا  لق

 1122-1111تطور قرض الرفيق لقطاع الحبوب في الفترة (: 29-9)جدول رقم 

 1111-1116 1116-1121 1121-1122 

إجما ي قرض الرفيق 

 لفرع الحبوب
8121999999  0911999999 0019999999 

 2808999999 2001999999 1110999999 إجما ي قرض الرفيق

                        .Direction Des Activités Agricoles De Et De Péche, Rapports Annuel ( 2006-2012), BADR :املصدر

من   م تل  يق خ  ي  لفي ع ت حمليلب  كييا  % 21نالحا أن حلت ق ( 11-2)من خالل ت ج  ل 

علييى  يي م تل  يييق  تزت ي  ميين ملسيي   خيي   حيييث طللي  نسييملج تلي يياة  ،ييق تولسيي  تلفال ييق    ملييال تايا أن 

-8919   بللي  نسيملج تلي ياة  ،يق تولسي  تلفال يق  8990-8990مقا نج طاولسي  تلفال يق  % 00  8990-8919

 ت جع هلخ تلي اةتا   ى   ملال تلشي    للفالحيعن عليى .  8919-8990مقا نج طاولس  تلفال ق   % 82 8911

خاصيج  أاهيا تيكين مين تيل ع    تلق  م ط  ن  لت      ضا ج أهييج توجا ا تلتي  ال  ألجلاا هلت تلقي م

 . نتاج خاصج تلملل    ألاسي   م خالا   سا ز عيليج 

-2)مكانج تلق  م تولجاج لقااع ت حمللب ضين  جيا ق تلق  م توي لحج  نقلم طإة تج ت ج  ل  تبيان ل

ن  لألاحان مجيلع    م تل  ييق  تلتحي ا تولجايج لقاياع ت حمليلب  مقا ن هيا   تلل (12-2)  ت ج  ل ( 11

 .8911  ث  خالل س ج 8910خالل تلس ت  ي ألا ل لس ج طملاتق ألانشاج تلي تعيج 
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 املوجهة للحبوب مقارنة بباقي القطاعات قرض رفيقنسبة (: 28-9)جدول رقم 

 1126السداأل ي ألاول لسنة  

قروض ذات تفويض باستفادة مباشرة من  نوع القروض 

  الدعم

قروض غير مفوضة لالستفادة املباشرة من 

 الدعم

 عدد امللفات املبلغ عدد امللفات املبلغ البيانات

 01 891209121.09 8102 092000029 الحبوب 

 92 180100212 11 10211000 تربية ألابقار واملواش ي

 90 21118911.11 00 182829098 زراعة الخضروات

 91 28109999 81 111019110 تربية الدواجن

 98 180002811 98 189298 ألاشجار املثمرة

 91 080000011 - - خدمات زراعية أخرى 

 19 011110219.11 8088 1900210092 املجموع

 CGCI: املصدر

أن ت حمليلب تحتيز تل ي ت   ،يق الاسيتفاة  مين  ي م تل  ييق  جلي  ط سيملج ( 11-2) تاا من طياناا ت ج  ل 

مييييين تجييييييا ق تلقييييي  م جتا  % 20مييييين  جييييييا ق تولفييييياا توقمللليييييج  ب سيييييملج تقييييي   طحيييييلت ق  % 01تقييييي   طحيييييلت ق 

 ييييي  م ملجايييييج  وييييي خالا  اييييياع ت حمليييييلب   مييييين أسيييييي    بيييييل    ميييييلتة هيييييا أقلف  ييييييق ،يييييق  تلتفيييييل ب توملاشييييي 

  تلتي تجيا زا تلسيقف    ه ا  تفاةا كملع  لل  لج ،ق تفل ضاا للق  م ت خاصج طقااع ت حمللبللي تعج  

 19أك   نسملج من تولفاا تو  لضج من  جييا ق   يق  % 81.80يثز تع ة تولفاا تو  لضج نسملج  أن حيث

   جييييع جليييي  لعيييي م  ضييييلت شيييي  ط الاسييييتفاة  للفالحييييعن تلفالحييييعن  ضييييعف  عيييي ه  ملفييييا  جييييييع تلقااعيييياا  

 . طاج تءتا تلعيليج الا تيانيج

ق تلقااعيييياا طال سييييملج لقيييي م تلتحيييي ا   لألاييييا أهييتييييه طال سييييملج لقايييياع ت حملييييلب مقا نييييج طمليييياتأمييييا 

 : كيا  لق( 12-2)ت ج  ل  طيانااطا عتياة على 
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 نسبة قرض التحدي املوجهة لقطاع الحبوب مقارنة بباقي القطاعات(: 29-9)جدول رقم 

   62 .21 .1129 

قروض ذات تفويض باستفادة مباشرة من  نوع القرض

 الدعم 

قروض غير مفوضة لالستفادة املباشرة من 

 الدعم 

 عدد امللفات املبلغ عدد امللفات املبلغ البيان

 192 1120201000 19111 1198210120 الحبوب 

 00 1029211021 121 202988901 تربية ألابقار واملواش ي

 08 290801202 180 822211020 زراعة الخضروات

 20 8112111110 11 111091928 تربية الدواجن

 - - 82 21911028 تعبئة املوارد املائية

 90 111098118 10 11290900 ألاشجار املثمرة

 98 10120011 91 089999 زراعة النخيل

 90 182090028   زراعة الزيتون 

 91 100001208 - - تجهيزات مخازن التبريد

 98 01201999 - - مسالخ صناعية

صدددددددددددددددددددددددددددددددناعات غذائيدددددددددددددددددددددددددددددددة 

 (الحليب)
- - 112101909 90 

 012 2110991002 19001 1200010211 املجموع

 CGCI   2015 : املصدر

حس  ألانشاج    ا  سيا    ااع ت حمللب  FGA ن تقسي  حا  ج ص   ق تلضيان تلفال ق 

 التحدي،ق صيلج   م  على  جيا ق تلق  م تواللبج من ط ف تلفالحعن  تو علمج من ط ف تل  لج

من  جيا ق تولفاا تولةعج  كيا طلل  نسملج  % 02حيث طلل  نسملج تولفاا توقملللج ط  ن تفل ب حلت ق 

  كيا مثل  ملفاا    م  ااع جيا ق تلق  ممن    % 20 توي لحج ط  ن تفل ب  تلق  ممملالغ 

تلق  م تلتي تجا زا تلسقف  أما من حيث توملالغ نالحا أنه ل   ت  ت حمللب أعلى نسملج  ييا     

تلق  م  من  جيا ق  % 81.00طيمللغ تق   نسبته ب  % 00الالتزتم طالتيل ز    لع ة من تولفاا  يثز 

 جل  بسب  أن   م تلتح ا  ي ح  .توي لحج بع   ااملق ت بيج تل  تجن   ت بيج تولتش ي على تلتلت ق

قالملا لليشا  ع ت خاصج طانشاء مستثي تا  الحيج ج      تجاعزها  ع  ن ها    ،ق هلت تست   تل  لج ،ق 

الحيج ،ق  طا  تست الت ألا ت  ي   ت ها و ح تلق م على ملت قج  ي حاا تل  لتن تللطني لأل ت  ي تلف

تلفالحيج  ،ق هلت تل  ة   ملغق على توستثي  ن تق    ة ت  أعملاء ملت ق عليه من ط ف تل  لتن  عق  

طال سملج لملاتق تلعيلياا  تلتي تعت   ض    ج   ل ل ه ا  أا ح كج   ييا ع ت جل   الحا . ملكيج أ  ت ازل 

 .ستفاة  من أا   م ،ق هلت توجال ل  يشا  الا  قااع تل  اعاا تلللت يج للحمللب  مثال 
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تلق  م توي لحج   قا ل يلج تل  يق  تلتح ا على تو اطق أما  ييا     تلز ع هلخ 

 : على تل حل آلاتي  هي تلي تعيج ،ق ت جيت   

تطور القروض املمنوحة في إطار الرفيق والتحدي حسب املنطقة لسنة (: 21-9)جدول رقم 

1129 

 تو اقج

 مجيلع تلق  م   م تل  يق   م تلتح ا

ع ة 

 تولفاا

 تومللغ

 ةج

 تل سملج

% 

ع ة 

 تولفاا

 تومللغ

 ةج

 تل سملج

% 

ع ة 

 تولفاا

 تومللغ

 ةج

 تل سملج

% 

 19 121100110 011 18 110900110 011 9.12 2199999 1 تللسط

 11 8111218011 1192 11 8800219011 1928 89 828991000 11 تلش ق 

 11 8001008102 1211 01 1190002288 1191 20 022001111 890 تلل ب

 1 802289101 129 0 110819029 112 11 110009881 10 ت ج لب

 199 1200010210 19001 199 1100022990 19200 199 1800122201 802 توجيلع

                                                                 .caisse des garanties des crédits d’investissement. CGCI. 2015 -: املصدر

أن طمليعج تو ا  ( 12-2)تللا  ت ج  تح ا ياا ت ج  ل ( 12-2)  ا  جليا من خالل تلشكز 

 تحك  ،ق تلز ع تلق  م تلفالحيج  حيث تيثز  جيا ق تلق  م توي لحج و اقج تو اس  للي تعاا 

من قع ها ،ق ز تعج تلقيح من  جيا ق    م تل  يق  تلتح ا   تت    هلخ تو اطق أكث   % 11تلش ق 

ط لعيه  ميا  ؤك  على أن تلاابع تلتقلي ا    يتل  تلل  على ز تعج ت حمللب ،ق ت جيت   خ لصا ،ق 

  .تل ا  مجال

 1129توزيع اجما ي قروض الرفيق والتحدي حسب املنطقة لسنة (: 21-9)شكل رقم 

 

 (21-9)باالعتماد على الجدول : املصدر 

 الوسط
10% 

 الشرق
44% 

 ال رب
41% 

 الجنوب
5% 
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تعت   عا قا أمام تستفاةته  من تلق  م  ت خ ا   الاجتياعيج  الا ت اة ج للفالحعن   ن

تلقااع تلفال ق  طز  ن تلسياسج تلتيل ليج أ ضا   تع  تلعا ق تللحي  ،ق تحقيق أه تف لكنها   تلمل كيج  

 فضز م ح تلق  م تل ق  ج   ع   ألاجز  –مثال – إجت كان تلمل   . أنلتع تلق  م لاا أث   تألاا ،ق جل  

تحقيقا لس عج ة     أس توال ميا  ضين له تلسيللج  تلعا   ألاس ع   إن ضعف تللملق الا تياني ل ت 

 تم   ع  ألاجز طإ ملالا  على هلت تل لع من تلق  م سلتء أكان تست  تماا تلفالحعن يعيق الااه   الا ت

،ق مش  عاا طل لج ألاجز ميا  ؤةا   ى  صلل آجال تلق  م  ملز أن تحقق توش  عاا أا عا    طز 

  بيا  ملز الان هاء من تل  توش  عاا  أ  تست  م  ،ق قع  ألاق تم تو   ج لاا كمل اء تو ازل  تحقيق 

ن محاكا  سكان تو ن  أ  طتلالايفاا ،ق تيل ز بعب مجا ا  نتاج تلي تملق تلتي  ن ل  تكن طاينج     م

،ق تحقيق تلعا    هي جتا علت   متقلملج   تتياش ى مع طمليعج الا ت تم طالفلت    ما  تضي ه من ثملاا 

يا تعث  توش  ع ،ق تلس تة 
ّ
  .تكلفج الا ت تم طز  تيت  ها كل

سلتء كان  جيت   ج أ  أج بيج أن ه يا   لتعي  م لجييج عاوييج ل  تسيج  تحلييز  تقييي  أا   تق  كز تلمل ل 

 عيي م مع  يج هييلخ تلشيي  ط  تلقلتعي  توتعامييز بهييا    خاصييج ميي ت نجاعيج توشيي  ع مايييا كيان نلعييه    ي م

 تلشيعل  طاصحملياط مين طي ف توسيتثي  تليلا  ي ت ملفيه م  لضيا  فسي  ط يفج   ة ليا ،يق تلتعيامالا تلمل كييج 

لاييلت  جيي  تاييل   تلتلتصييز ط ييفج  تألاييحج  باتجاهيياا سييالج   عامييج الانتقيياةتا تولجاييج للمل ييل  تلعيلميييج 

لليسييتثي  ن  توتعيياملعن الا ت يياة عن لكييي  تع  ييلت ط ييفج  تألاييحج  جييي   علييى ما ييج تلمل كييي   حييالل تلثقييج 

سياا   كيلن جلي    جاطييا أكثي  كلييا كاني  مؤس 1 .من أجز ت ييج تلعال اا طيعن تلمل يل   توسيتثي  ن  تلفا  

 .تلتيل ز أ  ب   ى توستثي  

مييين معللمييياا تلفالحيييعن   تاكييي  ن     لجييي  ما  سيييلن ز تعييييعن  BADR،يييق ط ييي  تلفالحيييج  تلت يييييج تل  فييييج 

لييي  لتن تليييلطني  ست ييييالت ألا ت ييي ي    ن تللجييييان  خ يييا   تلت طيييج  كيييييا أنيييه    لجييي  ت سيييييق طيييينه   بييييعن ت

توسيييؤ لج عييين معا  يييج تلييي هن تليييلا  ق ميييه للقييي م   تيييي  للي تعيييج ط يييلج مييين حييييث تلت  ييي    ا جلليييج 

 .توي تنيج تلتي  قلم بها تلمل   يق جللج شكليج

تلتالعملياا تلتيي   تلفالت طال ق  من مستلتخ تل  ت  ي  أميته ،ق أقل  ألاحيان أصملح عليى ة ت يج طكيز ت حييز  

 .للتياطز ،ق تس   خ  يكن أن  املقاا للح لل على   م  

 تأثير ألاسعار الدولية على دعم القمح في الجزائر: املطلب الرابع

 هل ن ام يسيح طالتاثع  توملاش  لألسعا  تلعاويج  ألاسعا    على ن اميعتي  ت  ي  سلق تلقيح ،ق ت جيت   

 يتاث  ةع  .تلتي تتلع  س ل ا حس  أسعا ها تلعاويج  على معزتنيج تل ع  توتاتيج من عا  تا توح   اا 

  .  ع تلقيح ،ق ت جيت   طاو   اا تواليج توتاتيج من ت جملا ج تلملت  ليج  كيا  تاث  طاألسعا  تلعاويج للقيح
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 ه ا   ملغق الاشا     ى أن خاصيج الا ت اة تل  حق تلتي  تيعز بها الا ت اة ت جيت  ا حيث  

 .من تل اتس توحلق الاجيا ق ،ق ت جيت   % 01من عا  تا تل اة تا      % 08تساه  توح   اا ب 

 يج للملت  ل ألاسعا  تلعاوت  ز عال ج طعن سياساا ت  ي  تلقااع   أسعا  تلقيح تلعاويج  كلل  للل  

 : نلألاحاا كيا  لق 

 تطور ألاسعار العاملية للقمح وألاسعار العاملية للبترول( :  21 -9)شكل رقم

 

 90من  ع تة تلملاحثج طا عتياة على تولحق : املصدر 

 تاا من خالل تلشكز أعالخ أن ه ا  عال ج ط ة ج طعن ألاسعا  تلعاويج للقيح  تلملت  ل  

تلتي مس  أسعا  تلملت  ل مس  أسعا   تلتلع تاطاستا اء بعب تلس لتا حيث نالحا تق  ملا أن نفل 

أسعا   سلتء طا  تفاع أ  الان فام  طاستا اء بعب تلس لتا   ع   كز ت تفاع لل فط ت تفعقيح أ ضا لت

 .تل فط كاح  أه  م خالا تنتاج تلقيح أهييج    تعتملا تا أهياا توضا بج  كلل تلقيح لع

   ،ق أعقاب تل  مج تلملت  ليج ع    أسعا  تلملت  ل تن فاضا من  1002لكن ما  الحا تطت تء من س ج 

 ا أسعا  تلقيح    ،ق تلفت   نفساا شا1000س ج  ة    لل  ميز 12  ى  1002لل  ميز س ج ة     10

 88كيا تك   جل  حيث تن فض  أسعا  تلملت  ل من   ة    للان  110ة    للان   ى  190ت اع ت من 

 190   ،ق نفل تلفت   ت تفع  أسعا  تلقيح من 1001ة    لل  ميز س ج  10  ى  1009ة    لل  ميز س ج 

يج تلعل  ج تلتي  يكن أن تتكمل ها ت حكلماا  هل ما يعكل توشكلج توالة    للان   100ة    للان   ى 

 .من أجز تيل ز تل ع  تلسع ا للقيح
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نج  أن تلملت  ل كان هل ،ق ت جيت    ت حمللب  أسعا  تلقيح ااع تلجيه بها للي تحز تلتي م   بتحليل ا 

بلب تل    عن ألاسعا   توح ة لسياساا تلجيه تلقيح ،ق ت جيت    عن ط  ق ةع  ألاسعا  توحليج

هلخ تلسياسج كان  ج  عيليج ،ق تلفت     ى قا ج ط ت ج س لتا تلثيان  اا أ ن كان طإمكان تل  لج . تلعاويج

ت  ي  جيء كملع  من توساع تا تواليج لتيل ز سع  ت ح  ألاةن  توضيلن للقيح  حيث  ن أسعا  

 مع الا تفاع توتزت   لسع  تلملت  ل أصملح . ا  م ت  توح   اا كان  مال يج ج ت لليحا  ج على ن ام أسع

 .ة ن تلسحق للضع آلياا ت  يييج معق  ةع  تلقيح من ت جملا ج تلملت  ليج يعت   ت حز تلمل  هي ،ق ت جيت   

ع ف  ااع تلقيح ،ق ت جيت   تح   ت ت   جيا لألسعا      تيتمن جل  مع  1008 تطت تءت من س ج 

تلعاويج للقيح   ميا شجع تل  لج على  تح توجال أمام ت خلتص لالستثيا  ،ق  الان فام تل س ي لألسعا  

كن تشكز ته   ت على تلش كاا ت خاصج    ق  تلي اة   ااع تلقيح   األسعا  تلعاويج ،ق تل  تلفت   ل  ت

 ف عليه تلتي ح ل  ،ق ألاسعا  تلعاويج للقيح    أن تل  لج  جاا   ى  نشاء ص   ق لضيان ألاسعا  يش

   oaicتل  لتن تونهي للحمللب 

ة    لل  ميز  11  ى  1009ة    لل  ميز س ج  88تن فض  أسعا  تلملت  ل بشكز حاة من  1009م ل س ج 

 ت   ضع ط نامس .   ميا جعز تللضعيج الا ت اة ج لل  لج تتازم   جاا حينها للي  لنيج1001س ج 

 تضين ت ح  من الانفاق من تلعام  تلت فيب تلت   جق ل ع   تلتكيف تلايكلق حعز تلتامليق   هل ط نامس

على ت يي  تلسياسج ( تلقيح  تل فط)  ه ا  يكن أن ن ت طلضلت تاثع  أسعا  تو تجاا . الاس هال 

  عاة ةع  تل  لج للقااع من ت ج      يك  ا أن 1002تلللت يج   مليج ة ت تفاع أسعا  تل فط س ج 

أن   )سعا  تلقيح توحليج  كلل  تو تجاا الاس هالكيج توشتقجمن تلقيح نلحا جل  من خالل تال  أ

 .( 10-2 ت ج  ل 

   ق  ما شا خ سلق تلقيح 8911  ى قا ج س ج  8999 ن  ضعيج ةع  تل  لج للقيح تستي ا م ل س ج 

    تملط    التلع  ،ق سياساا تلجيه تلقيح ،ق ت جيت   8992تلعالكي من ت تفاع ش    لألسعا  ،ق س ج 

طاسعا  تو تلج ،ق ح  جتته طز طاسعا  ملت ةها من توح   اا  تلتي تعتي  عل ها تعتياةت له أض ت خ ،ق 

 .آلاجال تلق  ملج
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 املبحث الثالث

 آلاثار الاقتصادية لسياسة دعم القمح في الجزائر 

تلتيي ح يل  عليى  نتياج نتاي ق لأثيا    تسج آلاثا  الا ت اة ج لسياسج ةع  تلقيح ،ق ت جيت    ل   

طيا يشيله من آثا  على  توساحج توي  عج   كييج  نتاج  تو ة ة ج   ث  آلاثا  على تحقيق الاكتفاء تليلتتي 

 . م ت ت حاجج    ى الاستع تة  الاستي ت   ضين حالج تلتملعيج تلللت يج

 آلاثار على إنتاج القمح :  املطلب ألاول 

حيث تلج  عال ج طعن  ساحج توي  عج ثا خ على تونتاج نتا ق أ   ل  تسج آثا  تل ع  على   

تلسياساا تلتي تعتي تها تل  لج لتشجيع ز تعج تلقيح  توساحاا توي  عج  توح لة  م ه ميا  يك  ا من 

تست تاج ما  جت كان  تل  لج نجح  ،ق تحقيق أه ت اا أم    ل ستشف أه  تلتح  اا  تلعقملاا تلتي 

 .حال  ة ن جل 

 روعة من القمحآلاثار على املساحة املز : الفرع ألاول 

تحتيز توسيياحج تو   ييج للحملييلب نسييملج كملعيي   ميين  جيييا ق توسيياحج تل ييا حج للي تعييج ط ييل                  

عليى خيسيج م ياطق    سييج  هي  عامج   من مجيلع توساحج تو   ج لإلنتاج تل ملياتي ط يفج خاصيج 

. ملييلن هكتيا  0.1  يى  90مين  لايا تق   توساحج تو   يج بشيال تلملالة  تقز ،ق تو اطق تل ح ت  ج  

هكتا   عليا أن أكث  من ثلثي أ م توساحاا توي  عج من ت حمللب تت كي ،ق ( 8992حس   ح ا ياا ) 

  1.تلاضاب تلعليا

 تتلع  تلساحج توي  عج عيلما من عام  خ   ألسملاب ع  ي   ،يق مقي م ها تلتلعي تا تو اخييج  توسياحاا 

 :  هل كيا نلألاحه من خالل تلشكز تولت قتوت  كج طل ت  

 

 

 

 

                                                           
 .119:   م جع ساطق  ص حالة الجزائر: الزراعية العربية وتحديات ألامن الغذائي لز ج ق بي      1
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 (1129 – 2611)  في الجزائر  القمح منحصودة تطور املساحات امل(: 26-9)شكل رقم 

 

  91    طا عتياة على طياناا ت ج  ل ،ق تولحق : املصدر

تلقيح تحتز جيءت كملع ت من مساحج ت حمللب  أن مساحج  (  10-2)نالحا من خالل تلشكز   

  ميا   ل على أهييج تلقيح ضين  جيا ق ت حمللب ،ق ت جيت   (8911-1000) خالل تلفت    % 19تجا ز 

ن  ت لكلن م كملاا تلقيح تلللت يج أكث  أهييج من  8999س ج  % 20حيث  صل  نسمل ها   ى حلت ق 

   للللتء تليلمي لكز ت جيت   عن  طحيث  يكن تعتملا خ طاتق ت حمللب   هل  يثز تلقاس  توشت   ألاك

كيؤش  حقيقي لقياس م ت كفاء  تلي تعج ت جيت   ج     تها على تحقيق الاكتفاء تللتتي  الاطتعاة عن 

 .حملز تلتملعيج

،ق س ج    يثال 8999  1002  1001تلقيح تن فاضا ،ق تلس لتا منها     ت حمللب تجيا لق   جل    

    طحلت ق  تللا  ل نيل مساحج تلقيح ،ق الاتجاخ تلسال  مقا نج طالس ج تلتي سملق ها كان مع 8999

ت تفاعا      ط سملج  8991  ط  يا ع ف س ج  % - 20.0 ق   طحلت ق  1000 مقا نج بس ج    % - 00

تللا  تل ع   جل  بسب  تلعلتمز تو اخيج توال يج  تضا ج   ى  مقا نج طالس ج تلتي سملق ها  % 188.1

أما .  PNDAكاث  ت جابي لمل ت ج تامليق تو اط تللطني للت ييج تلفالحيج    مته تل  لج و تجق ت حمللب

مقا نج طالعام تلساطق     جع تلسب  ،ق  % 81 ق   جز تن فام ،ق توساحج طيع ل  8998،ق س ج 

 % 81يع ل علتمز تو اخيج خاصج  لج ألاماا   حيث  جز تن فام ،ق مساحج تلقيح طجل  لل

 % 12.1ز اة  محسلسج ،ق توساحج طيع ل نيل طلغ  8990مقا نج طالس ج تلساطقج  ط  يا  جز س ج 

 إن ا  ،ق تلسياق نفسه  جت  ا نا توساحج توح لة  مع توساحج توي   عج  .مقا نج طالس ج تلتي سملق ها

 : نج     ا طعن توساحتعن نلألاحه من خالل ت ج  ل تولت ق 
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 تللح   ألف هكتا    1126-2661تطور املساحة املزروعة واملحصودة قمحا للفترة  ( :  21-9)رقم جدول 

 %املساحة املزروعة / الفرق  الفرق  مساحة محصودة مساحة مزروعة السنة

1990 1751.5 1187.8 663.7 35.8 

1991 1931.5 1749.4 202.1 10.5 

1992 2039.0 1848.0 190.0 09.3 

1993 2203.1 1255.4 947.7 43 

1994 2487.8 892.6 1595.2 64.1 

1995 2431.1 1680.7 750.4 30.9 

1996 2331.0 2278.5 52.5 02.3 

1997 2245.0 825.2 1419.8 63.2 

1998 2589.0 2577.1 12 0.5 

1999 2279.0 1372.4 907 39.8 

2000 2346.0 827.0 1519 64.7 

2001 2254.0 1836.4 418 18.5 

2002 2164.0 1398.4 766 35.39 

2003 2134.0 2047.5 86.5 4.05 

2004 2181.2 2010.6 170.6 7.82 

1118 8901.1 1290.2 101.0 81.81 

1119 8910.9 1200.0 821.8 10.08 

1111 1011.9 1010.0 01.8 1.22 

1111 1021.9 1992.1 011.1 11.01 

1116 1081.9 1010.1 22 0.01 

1121 1020.0 1211.2 881.1 11.01 

1122 8180.1 1228.1 112.1 81.18 

1121 8801.9 1011.2 000.0 11.01 

1126 8100.0 1282.8 128.2 81.10 

 : من  ع تة تلملاحثج طا عتياة على: تو   

:   ص8919 لز ج ق بي  تلي تعج تلع بيج  تح  اا ألامن تلللتئي حالج ت جيت    م كي ة تساا تللح   تلع بيج   -

110. 

- Madr. Rapport sur la situation du secteur agricole. 2005 et 2006. 

- Madr. Observatoire des filiéres agricoles et agroalimentaire. 2014 
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كملع ت خالل س لتا  ه  ت   أن توساحج توي  عج  يحا ع    (10-2) تملعن من خالل ت ج  ل 

تلعلتمز تو اخيج ،ق  تعلة هلخ تللضعيج   ى      % 29 ز ،ق أ ص ى حا ته   تجا( 8991  -1009) تلفت   

جيلج من تلعلتمز تلتق يج  تلف يج  طحيث كان للتاخ  تللا تع  ه عيليتي  بعب ت حا ا    ضا ج   ى 

 على كيياا  نتاج توحققج   مل   من أن  ت  تلملل   ت ح اة آثا ت كملع   على توساحج توح لة   

تلملل  ،ق أ ز من شا    تملاطه طال   ف تو اخيج   إنه ،ق ت جيت    يت    ى أكث  من شا  ن   نفل 

تلا يء طال سملج لعيليج ت ح اة   مل   من أن تت  ،ق الا ف شا   تح  على أكث  تق    لاا  إاها تتع ت 

لعتاة تلفال ق  حيث شا  ن ،ق تللال      جع توسؤ للن ،ق تلقااع سب  هلت تلتاخ    ى تل ق  ،ق ت

ت  تل ع   1002س ج : مثال) أن ع ة ت حاص تا توتل    أ ز من تلع ة تواللب للقيام بعيليج ت ح اة 

 1(حاص    18999،ق حالج عا   ط  يا كان  تحتياجاا تويت ععن  8999حاص   منها  0999

توسيييييياحاا تلي تعييييييييج    بسييييييب  الايييييياه   الاحتمليييييياس ت حيييييي ت ا  ليييييي   8990لسيييييي ج  كييييييلل  ألاميييييي  طال سييييييملج 

   ،يييييق  توحاصييييييز يييييال تجيييييلة . عليييييى ألامايييييا  طال  جيييييج ألا  يييييى تلقييييييح  عتيييييياة هيييييلت تو تيييييلج توح يييييلة  مييييين 

  حييييث  ييي   معييي ل (10-2)   اييي   جلييي  جلييييا مييين خيييالل تح يييا ياا ت جييي  ل  .تولتسييي  تلمليييا ة   توياييي  

كيا     تلفا   من توساحج .  8992مقا نج بس ج    %  -11ب  8990 يحا س ج  توح لة نيل توساحج 

    % 12توي  عج ب حلت ق 

مقا نيييج طالسييي ج تلتيييي سيييملق ها   % 00ع  ييي  توسييياحج توح يييلة  مييين تلقييييح نييييلت  ييي   ب  8990،يييق سييي ج 

،ييق  8990لتيي تطع  تليي ع    شيي تف تلتقنييي  الا ت يياةا تواملييق ميين طيي ف تلقايياع م ييل سيي ج   يي ة جليي  

طييييي  ن  لت ييييي   تحيلايييييا " تل  ييييييق " لتج  ييييي  تلفال يييييق  تل  فيييييي   خاصيييييج بعيييي  تفعييييييز  ييييي م طييييا  سياسيييييج ت

مليييييييل   توعتيييييييي   تلفيييييييالت   ةعييييييي  أسيييييييعا   نتييييييياج    عفييييييياءتا تو تلفيييييييج   ضيييييييا ج   يييييييى ةعييييييي  تسيييييييت  تم تل

 .ناهي  عن تل   ف تو اخيج توال يج .CCLSويت ملق ت حمللب طلتساج  ألاسي   تو خ ج 

تملعيييياا مشييياكز  ةت   تلتييييي ت ق يييياا  ي  عيييج  يحييييا تختال يييا ميييين سييي ج ألخيييي ت بسيييب   تشيييا  توسيييياحج تو

    للييي  عل هيييا تلايييابع تل  تينيييي  تلملع    تطيييي  مييييا تعييياني توييييت ع ت جياعييييج  تلكملعييي     تلتيييي منهيييا تلكفييياء 

 .أةت   ى ضعف  نتاجي ها حتى   ن تل  ا على تجاعزتا تق يج    يج كا يج

 بال ق  من تل     تل سبيج ول ة ألا ت  ي تلي تعيج  إن  ح يا ياا  تشيع    يى  جيلة مسياحاا  تسيعج مين 

ألا ت ي ي  اطليج لالسيتثيا  ،يق  نتياج تلي تمليق  منهيا توسياحاا تلكملعي   مين ألا ت ي ي توت  كيج سي ل ا  تلتيي تقيي   

ميييين  جيييييا ق ألا ت يييي ي  % 11.2مييييا يعيييياةل  طحييييلت ق مليييييلن هكتييييا     أا( 8991 -1000) مسيييياح ها خييييالل تلفتيييي   

                                                           
:   ص8991 جامعج محي  خيض  بسك     يف ا 91 ت ع  نتاج ت حمللب ،ق ت جيت    مجلج تلعللم الانسانيج  تلع ة  لز ج ق بي    1

828. 
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تل ا حج للي تعج   يق أ ت  ي ت ك  طل ت  ما لع م تل   توياخ تلكا يج   أ  لعي م تيل    مكانيياا تلي تعييج 

 .من م خالا ز تعيج     تا تق يج  زمج

ن  نتاجيييييج كييييا  الحيييا أن تلكثعييي  ن  لجنيييلن لتيييي   ألا ت ييي ي تلي تعييييج طيييل ت تعتقييياةت ميييينه  أن جلييي  سيييعز   مييي

 .ألا م  تج    خ لب ها  قع  أنه ،ق الاز تلتق م تلتك للل ق   ق  هلت الاعتقاة مع اخ

مييييين  % 19 ن تللضيييييعيج تلقانلنييييييج لامليعيييييج حيييييياز  ألا ت ييييي ي تل يييييا حج للي تعيييييج قعييييي  تلتابعيييييج لل  ليييييج حيييييلت ق 

كيييا أن حييلت ق  مسيياحج ألا ت يي ي   تيليي  سيي  تا تولكيييج  ألاميي  تلييلا   ييع  ميين الاسييتفاة  ميين تلقيي  م 

من توستثي تا أ ت  ي مل  خاضعج لقانلن      هل مملني على تلشيلع  ألامي  تليلا  يؤةا   يى عي م  % 19

 1.تستلالل هلخ ألا ت  ي ،ق كثع  من ألاحيان   أحيانا  ت  تقسيياا من أجز الانتفاع  قط

ت  عيي م تلسييييع ألا ت ييي ي لقيي  الالييي  مسيياحاا ت حمليييلب ،يييق ت جيت يي  تتيييا  ا طييعن ضيييعف  اعلييييج طيي تمس  صيييال 

 ييا   علييى ميي ت طل ييز ميين تليييمن  طقييي  توسيياحاا تو   ييج ،ييق ت حملييلب علييى تلعيييلم   نتوي  عييج  حيييث 

 ،ييييق مقاطيييييز هيييييلت الاسيييييتق ت  تل سييييي ي لليسييييياحج توي  عيييييج تعييييي  ت جيت ييييي  أ قييييي  طلييييي  مليييييا بي مييييين حييييييث ألا ت ييييي ي 

 تعييج علييى عيي ة تلسييكان   تتجييا ز هكتييا  لكييز تل ييا حج للي تعييج  علييى تعتملييا  أن نسييملج ألا ت يي ي تلقاطلييج  للي 

نسييييج   نضييييف   يييى ألاسيييملاب تلتيييي حالييي  ة ن ت تفييياع محاصييييز ت حمليييلب الاييياه   ت ح ت يييق تلتيييي تقنييي ي عليييى 

نسملج كملع   من  نتاج تلي تملق كز ملس  ح اة   ألسملاب منها ما هل تقني   ني بسب  تاخ  عيلياا تلملل  

مليل  ،ييق أ ييز ميين شيا    تملاطييه طييال   ف تو اخيييج   إنيه ،ييق ت جيت يي   يتيي   ت ح ياة توتكيي      مليي   أن  ييت  تل

  ييى شييا  ن     جييع جليي  حسيي   زت   تلفالحييج  تلت ييييج تل  فيييج   ييى نقيي  ،ييق تلعتيياة تلفال ييق    مييه   يييثال 

 18999منهييييا ،يييييق حاليييييج عاييييي   ط  يييييا تتعييييي ت تحتياجييييياا توييييييت ععن  8999حاصييييي   نجييييي   0999ميييين مجييييييلع 

م بعيلييياا ت ح ييياة ،يييق الايي  ف مال ييييج   ت جييي    طالييلك  أن تلكثعييي  مييين ح ت ييق مييييت ع ت حمليييلب حاصيي   للقييييا

 2.تتسب    ها حاص تا حال ها تلتق يج مت هل  

كيا تع  نسملج تلفالحعن تلل ن    يلكلن عقلة ملكيج أل تضي ه  كملعي   جي ت  حييث  قي   عي ة تلمللي  اا تلتيي  

طل  ييج ميييا يشييكز صييعلبج تح  يي   ضييملط ت حيي  ة طييعن  1111طل  ييج ميين مجيييلع  299تيليي   ييجال لأل ت يي ي 

ن  ت ألن أقل  ألا ت  ي  ألا ت  ي تلعيلميج  ت خاصج  كيا أن تلكثع  من عقلة ألا ت  ي   تحيز خت  تولثق

م حيي  ،ييق  طييا  تامليييق ط  قييج الانتفيياع تليي ت   وجيلعييج ميين توسييتثي  ن   مييع حيي    تلززتعيياا تيي  تقسييي  

                                                           
-10  أطحا  ت ت اة ج   ةت  ج  تلع ة إشكالية تنظيم العقار الفالحي في الجزائر وأهم الخيارات املمكنة لتطويرهزهع  عيا ا    1

 .112:   كليج تلعللم الا ت اة ج  تلتجا  ج  عللم تلتسيع   ص8910
  مج التنموية في تحقيق ألامن الغذائي في الجزائرالبرامج الوطنية في تطوير الفالحة في إطار البرامفتات صا ا   حال  اطيج  ة     2

   ج طحثيج مق مج ضين  عالياا تولتق  تل   ق حلل تقيي  آثا  تل  تمس الاستثيا  ج تلعامج  تنعكاساتها على تلتشليز  الاستثيا  

 .10:   ص8910  جامعج سايف  8911 – 8991 تل يل الا ت اةا خالل تلفت   
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تل  ألا ت ي ي ة ن تلثييق جلي    ،يق حاليج طلي   ي م مين تلمل ي   يإن تلعقي  تليلا  يي ح للمل ي   يثيز ألا م 

 1.  ملز تقسيياا 

 (9112 – 1111) إنتاج القمح في الجزائر   ومردودية آلاثار على كمية :الفرع الثاني 

عييي ف  نتييياج ت حمليييلب ،يييق ت جيت ييي  حيييا ا مييي   جيييي  خيييالل م تحيييز تا   ييييج م تلفيييج  حييييث أنيييه لييي              

 تال  طلتع   عاة ج    قا للي اق الا ت اةا    نيا ع ف تلطلطا  تألاحا  جلي  وجيلعيج مين ألاسيملاب 

 :نل ةها  ييا  لق 

صنتاج ت حمللب ،ق ت جيت    طان الاحتالل تلف نل ي  زنا كملع ت ،ق مجيلع توي  عاا    تجليى جلي  مين كان 

خيييالل تل سييييملج تلكملعيييي   مييين مجيييييلع ألا ت يييي ي تل ييييا حج للي تعيييج   تلتييييي تت كييييي ط يييفج خاصييييج ،ييييق ألا ت يييي ي 

حلييييق  ت يييي   ألاكثيييي  خ ييييلبج  تلتييييي تعيييي ف  نتاجييييا   عيييي ت  ميةهيييي ت  طحيييييث كانيييي  ت جيت يييي  تلاييييي تلاليييي  تو

تلفا ب م ه    حتز تلقيح تل     ألاك   مين جيليج توي  عياا تو ي     حييث كاني  ت جيت ي  مين أك ي  

   أن هلت   2 .تو    ن      كان    نسا  تلل  اا توتح   ألام  كيج أه  توستل ة ن للقيح ت جيت  ا 

ع   علتمز أهياا تن فام أسعا   الاهتيام طي تعج ت حمللب أصاطه تللهن  طحيث ت تجع بسب  ت تخز

تلقيييح ،ييق تلسييلق تلعاويييج  ت تفيياع أسييعا  ت خيييل  طاوقاطييز  خاصييج ،ييق   نسييا  أ يين تيي  ت   يي  مسيياحاا 

شاسيييييعج مي  عيييييج طاشيييييجا  تلكييييي  م لكلاهيييييا م ييييياطج طيييييملعب ألامييييي تم   لسييييي  هيييييلت تلييييي ق  عليييييى مسيييييتلت 

أشييجا  تلكيي  م   خاصييج ،ييق ألا ت يي ي ت خيييل   تقيي   تقلييي  توسيياحاا توي  عييج طييا حمللب ل ييا ا ز تعييج 

تلتابعج لليعي  ن   ل  تت ت   ت جيت   هلخ تللضعيج بع  الاستقالل   طغى على ز تعج ت حمللب تلاابع 

 .تولألاا أةناخ( 10-2)توتلطلب   ى  لم ا هلت كيا  لألاحه تلشكز 

 1129 -2611 نسبة مساحة وإنتاج وإنتاجية القمح إ ى إجما ي الحبوب(: 26-9)رقم  جدول 

 السنة

 املساحة

ألف 

 هكتار

 النسبة
 الانتاج

 قنطار
 النسبة

 الانتاجية

 هكتار/ق

اجما ي انتاج 

 (ق) الحبوب

2611 1980.1 89.9 2111899  2.9 19000909 

2616 1120.9 88.1 11181229 12.1 2.0 89921099 

2661 1187.8 81.1 2199099 12.1 2.0 12829019 

2662 1749.4 81.9 10200009 10.1 19.0 00900129 

                                                           
ة تسج تنجازتا تلمل   :  ليعن محي  هشام  طن مسعلة آةم  ة   ط   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج ،ق تيل ز تلقااع تلفال ق ،ق ت جيت    1

 آ ا ه توستقملليج  تولتق  تل   ق تلثالث حلل تلقااع تلفال ق  متالملاا ألامن  8911-1008،ق تيل ز تلقااع تلفال ق خالل تلفت   

 .12: ص.تلع بيج  م جع ساطق تلللتئي طال  ل 
 .821:  لز ج ق بي   ت ع  نتاج ت حمللب ،ق ت جيت    م جع ساطق  ص  2
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2661 1848.0 81.6 10022189 11.1 0.0 00098009 

2666 1255.4 99.2 19121909 29 0.1 11101209 

2669 892.6 96.6 2100219 21.1 0 0211919 

2668 1680.7 98.2 11000899 29.1 0.0 81191219 

2669 2278.5 91.1 80082919 29.2 10.1 10988209 

2661 825.2 19.1 2211119 22.1 0 0299129 

2661 2577.1 11.2 88099999 21.1 0.0 09810119 

2666 1372.4 11.9 11299999 28.2 19.2 89890189 

1111 827.0 11.1 2290219 01.1 0.8 0011029 

1112 1836.4 19.9 89008109 22.2 11.1 821011109 

1111 1398.4 18.1 11910909 22.0 19.2 10108109 

1116 2047.5 11.9 80210189 20.1 11.1 18228019 

1119 2010.6 91.1 82092999 22.2 10.1 19001219 

1118 1290.2 91.1 81112099 20.1 11.9 01822289 

1119 1200.0 99.1 82020099 22.0 11.9 19101109 

1111 1010.0 96.6 80100209 21.1 18.2 02988009 

1111 1992.1 91.1 11119009 28.0 11.9 11029289 

1116 1010.1 81.1 80101129 12.8 11.0 18101119 

1121 1211.2 92.8 82911209 21.1 11.0 19980899 

1122 1228.1 99.1 81110829 20.1 11.8 02808209 

1121 1011.2 96.8 01088019 22.0 12.2 11021119 

1126 1282.8 96.1 08009109 22.1 10.1 10181119 

1129 1211.0 98.1 81021029 29.0 11.2 0101109 

   FAOSTAT 2015 ملاحثج ط اءت على تح ا ياا لمن  ع تة ت :املصدر

2)ت جيييي  ل تح ييييا ياا  تاييييا ميييين خييييالل  ألاهييييييج تل سييييبيج تلتييييي  حتلاييييا  نتيييياج تلقيييييح ضييييين  (10 -

 ا يييج ت حملييلب   جليي    جييع ت ييى تتسيياع توسيياحج توي  عييج  يحييا علييى حسيياب طيياتق أنييلتع ت حملييلب  ميييا  يي ل 

لكيييين طييييالتيعن ،ييييق . علييييى أن ه ييييا  تهتيامييييا متزت يييي ت طإنتيييياج تلقيييييح   جليييي    تفيييياع سييييع خ بلعيييي خ ميييين ت حملييييلب

فييي اها ييج سيي لتا تلتسييعي ياا ميين    (8911-1000)  يي  تلطييلطا خييالل تلفتيي   كيييياا الانتيياج نالحييا أاهييا ع  

تن فاضيييا ملحلالايييا طييياولتزت  ميييع ت تفييياع شييي    ،يييق تليييلت ةتا منهيييا  خيييالل عييي ف  نتييياج ت حمليييلب تلقييي ن توا ييي ي 

لجييه نفل تلفت   نتيجيج لالحتياجاا تللط يج توتزت     ميا ة ع طلزت   تلفالحج ،ق ت جيت ي    يى  ثيا   مليف ت

حييييث تييي   ة تج أشيييكال متعييي ة  لالسيييتثيا  ،يييق مجيييال ت حمليييلب     ،ق هيييلت تلقاييياعتلسياسيييج تللط ييييج للفالحيييج
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ملييلن طين  90    تجيا ز مليلن طن س ل ا من ت حمللب  بسب   نتياج ضيعيف  92تلايج تحتياجاا به ف 

ملييييلن ة     299ميين  ميين الاحتياجيياا تللط يييج    هيييل مييا  كلييف ت خي  ييج أكثيي   % 19   % 09لتلاييي مييا طييعن 

 ال  لييييج   تسييييتايع طقيييي ت تا سياسيييييج أن تلعيييي  تلعيييياةتا الاسيييي هالكيج توتاصييييلج ،ييييق تلفيييي ة ت جيت يييي ا . أم  كييييي

خاصييج  يييييا  تعلييق طاسييي هال  ت حمليييلب  م تجاتهييا تلللت ييييج  ،يييق تلل يي  تليييلا تعييي ف  يييه تلفالحيييج ت جيت   يييج 

 .خ ت متعلقج ط لعيج تلت طجنق ا كملع ت ،ق تولت ة توا يج    ى جان  مشاكز أ

تلطييييلطا  قيييي  أنييييه يعت يييي  توح ييييلل تل   ليييي ي سييييلتء ميييين حيييييث   طيييي   خشييييا   قيييي   تلقيييييح  نتيييياجأمييييا  نتيييياج 

اهييتيييه تل سيييبيج ضيييين مجيلعيييج ت حمليييلب ع  ييي  أعليييى نسيييملج لايييا عيييام  أ  مييين حييييث  نتييياج   توسييياحج

      ع    كييج  نتاج للفت   تولكل   تا  حا طعن الان فام  الا تفاع   ق   % 01.1طيع ل  8999

   جلييييييي  1000  ايييييييا ت عيييييييام  19.121.909  ايييييييا ت ليييييييي  فب   يييييييى  10.200.009حيييييييلت ق  1001طليييييييغ سييييييي ج 

  ايا ت  أا طيعي ل  2.100.219  يى  1001  لي  فب مي   أخي ت سي ج  % - 11.21طيع ل سال      ب 

 1. جل  لت ةا ألاحلتل ت جل ج  % 80.2

  ايييا ت  أا طيعييي ل نييييل  80.082.919ت تفاعيييا محسلسييا  ييي   طحيييلت ق  نتييياج تلقييييح عييي ف  1002 ،ييق عيييام 

نحييل الان فييام  1002تتجايي  عييام مقا نييج طالعييام تلييلا سييملقه     أن  تعيي    نتيياج  % 00.0ملجيي  طلييغ 

تقلييي   هيييل  جلييي     تلسيييب    تء  % - 22.0   ايييا ت  جلييي  طيعييي ل نييييل  ييي   طحيييلت ق 2.212.119طملللقايييا 

 تلسب    تء هلت الان فام هل تقلي   .مقا نج طالعام تللا سملقه %  22.0توساحج توح لة  طحلت ق 

نتيجييييييج محا لييييييج تكييييييييف تلقايييييياع تلي تملييييييق مييييييع سياسييييييج   % 20.28طحييييييلت ق  ي  عييييييجتوسيييييياحج تلي تعيييييييج تو

ميي خالا عيليييج  نتياج   ضييا ج   ييى الاجيي تءتا أسييعا  الانفتيات الا ت يياةا تلتييي نيتس عنهييا ت تفيياع كملعيي  ،يق 

ت خاصيج طإعيياة  هيكلييج أ ت يي ي تلقاياع تلعييام    نشيياء توسييتثي تا ط لع هيا ت جياعيييج  تلف ة ييج  ميييا أةت 

 ن ي ت  1000أميا ،يق سي ج  .تعيج تلتي تتياش ى طك ي  مسياح ها ميع ز تعيج ت حمليلب  ى تقلي  توساحاا تلي  

   ييجز  نتياج ز يياة   يي  ا  % 818.0لتحسين تل يي  ف تو اخييج   ت تفيياع توسيياحاا توح يلة  طحييلت ق 

 .  اا  88.099.999  ى حيث  صز  % 811.2طيع ل 

مقا نييج بعييام  % 120.8تحسيي ا ،ييق  نتيياج طيعيي ل نيييل  ييا ب  8991 عيي ف  نتيياج تلقيييح ،ييق سيي ج 

 هييلت تلتحسيين   جيييع   % 02.1ت تفاعييا ،ييق  نتييياج طيعيي ل نيييل  يييا ب  8990   بيي   خ  ييجز تلعيييام 8999

  ييى تل ييي  ف تو اخيييج توال ييييج تلتيييي سيياةا تولسييي  ميين جايييج     يييى ألاثيي  الا جيييابي لمل ت ييج ت فييييل تو ايييط 

مليييلن  0811   مييا تلقيياخ تلفالحييلن ميين ةعيي  حيييث تيي  ميي ح مييا  ييتييه  PNDA تلييلطني للت ييييج تلفالحيييج

. 8999مليلن ةج  س ج 092مقا نج ب  8991 كإعاناا  س جةج 

  

                                                           
 .110:   م جع ساطق  صحالة الجزائر: ، الزراعية العربية وتحديات ألامن الغذائي لز ج ق بي  1
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 11.2طيعي ل  8991  ثي   يجز تن فاضيا آخي  سي ج % 2.0طيعي ل  8991تن فيب  نتياج تلقييح  س ج ،ق 

  ل سييييجز بعيييي ها تن فاضييييا سيييي تي 8992مقا نييييج طالسيييي ج تلسيييياطقج  ثيييي  تل هييييا ت تفاعيييياا بسييييياج سيييي ج  %

لقيح يعت يي  أكثيي  توييلتة تلللت يييج  ييالألسييعا  تلعاويييج للقيييح لتيياثع  علييى تلتييلت ق  جليي   تجييع  8990   8992

 .،ق تلسلق تلعاويجت ت   

مليييلن طيين   ت تفعيي  نسييملج تو ة ة ييج  12.1ب    طلييغ  نتيياج ت حملييلب نسييملج  ياسيييج  يي  ا8919،ييق سيي ج 

  ايا ت   اعل يي  ت جيت ي  عيين  يا ب ،يق  نتيياج ت حمليلب  حسي  مييا كشيف ع ييه  12،يق تلاكتيا  تللتحيي    يى 

  تللا أعلن عن  مكانيج ت جيت   ،ق ت     تلشعع     جل  أل ل م   بعي  للحمللب  تونهي تل  لتن تللطني

مييييين ميييين تلقيييييح  % 09 تة ،ييييق أ ييييز ميييين سيييي ج  ن ييييف  تسييييتل ةا سيييي ج  لكيييين ت جيت يييي  عيييياةا لالسييييتع 10

  .  نسا

أميا طال سييملج لالنتاجيييج  يي الحا أن  نتاجيييج تلقيييح ع  يي  تلطييلطا   لكيين هييلت تلتلطييلب   يعييلة لل يي  ف 

تو اخيييج  حسيي   طييز  ن ه ييا  علتمييز أخيي ت تييؤث  ،ييق ح  ثييه   فييي تلسيي لتا تلتييي شييا ا م اخييا مال يييا 

  اييا ت ،ييق تلاكتييا  تللتحيي  ميين تلقيييح   ،ييق حييعن أن  19تحقييق حييلت ق  الحيييج   جيي  أ ن ه ييا  مسييتثي تا

هكتيييييا تا   ،يييييق تولتسييييي  جتا تو يييييا  قعييييي  توال ييييي   جييييي  أن ه يييييا  مييييين  90أخييييي ت لييييي   تجيييييا ز ميييييا حققتيييييه 

  ايييييا ت ،يييييق تلاكتيييييا  تللتحييييي   ،يييييق حيييييعن أن ه يييييا  أخييييي ت حققييييي   11توسيييييتثي تا تلفالحييييييج تلتيييييي حققييييي  

نلعييييييج تويا سييييياا تلي تعييييييج مييييين حييييييث تتمليييييع طييييي تمس الا شييييياة     يييييىجلييييي    عيييييلة    .م ة ة يييييج ضيييييعيفج جييييي ت

تلفال يييق   تليييتيكن مييين تق يييياا تسيييت  تم ألاسيييي    تومليييي تا ت حشييي  ج  تل ملاتييييج تلتيييي يلفيييز تلكثعييي  مييين 

تلتيي  يام بهيا توعاي  تلتقنيي لليحاصييز ت حقلييج   تلتجيا بتلصيل    حييث تلفالحعن عين طي ق تسيت  تماا

ITGC  حيييلل ألان يييييج تلي تعييييج توا  ييييج  تلتيييي طملقيييي  هليييى    يييياا بشييي ق  قيييي ب تليييملالة   أنييييه ،يييق تولت ييييع

تلتييييييي تتييييييل     هييييييا جييييييييع تلتق ييييييياا تو اسييييييملج ميييييين طيييييي ق حيييييي     بييييييل      تسيييييييي   مكا حييييييج ) الاختملا  ييييييج 

 10.0   حققييي     يييج سيييايف معييي ل مييي ة ة مييين تلقييييح  ييي   ب 8990   1002ميييا طيييعن سييي ج (  ألاعشييياب

  اييييا  للاكتييييا  أا  19 اييييا  ،ييييق تلاكتييييا   ،ييييق حييييعن ع  يييي  حقييييلل تلفالحييييعن ليييي فل تو اقييييج ميييي ة ةت  يييي    

أميييا ،يييق   .ة  ييا  جيت ييي ا للاكتيييا  0219قييي   ب    كانييي  تلي ييياة  ،ييق تلعا ييي  تل قييي ا ت% 02طي يياة   ييي  ا ب 

  يج لليشي  ع نفييل  قي  كيان معي ل م ة ة يج تلاكتيا  تللتحي  ،يق ت حقيلل الاختملا   يج تييا ا قي ب تليملالة 

  اييا  طال سييملج  حقييلل تويييت ععن أا طي يياة   19.0  اييا  للاكتييا   ،ييق حييعن ليي  تتعيي   12.1تلفتيي    قيي   ب 

 1.   % 21   ا ب 

                                                           
خلج مق مج ضين  عالياا تولتق  تلعلكي تل   ق   م ت8918  1028عمل  توجي  حي تش    تء  ،ق تلسياساا تلي تعيج للجيت   ماطعن   1

  كليج تلعللم الا ت اة ج 8911أكتلب   80   80تلثالث حلل تلقااع تلفال ق  متالملاا تحقيق ألامن تلللتئي طال  ل تلع بيج   لمي 

 : ص.  تلعللم تلتجا ج  عللم تلتسيع   جامعج تو  ج
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   جييع تلسييب  ،ييق عيي م ت ملييال تلفالحييعن علييى شيي تء هييلخ ألاسييي    توملييي تا طال  جييج ألا  ييى     ييى تلتيياخ  

ج تو عيييييج ميييين طيييي ف تل  لييييج ميييين جاييييج  ناهييييي  عيييين توملييييالغ تلييييلا يع  ييييه تسييييلي  ميييي خالا عيليييييج  نتييييا

    ييا  لق ن  ج ج  ل  لألاا  طا  ةع  م خالا عيليج  نتاج خاصج ألاسي   تليهي   تلتي تق م ،ق 

  ايييا ت  19هكتيييا  مييين تلقييييح ط لعييييه  مييين أجيييز تحقييييق م ة ة يييج   تقيييز عييين  91تكييياليف عيلييييج  نتييياج 

 .ي تايح تل  لج من خاللاا   ى تحقيق الاكتفاء تللتتيللاكتا  تللتح    يق تلقييج تلت

/ دج) املوجه لالستهالك واللين تكاليف إنتاج الهكتار الواحد من القمح الصلب (: 11-9)جدول رقم 

 (هكتار

 

 التكاليف

 

 املدخالت

 12تكلفة إنتاج  

هكتار من القمح 

الصلب املوجهة 

 لالستهالك

إجما ي 

 التكاليف
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رة
غي

مت
ف 

لي
كا

ت
 

 86618 9611 91118 9611 بذور 

 18111 18111 أسمدة

 1611 1611 وقود

 6661 6661 مبيدات 

 21111 21111 (طاقة+ ماء ) الري 

 1991 1991 يد عاملة 
ف 

لي
كا

ت

تة
ثاب

 
 9191 191 9191 191 اهتالك

 1111 1111 التأمين

 9811 9811 استئجار الحاصدات

 99118  91918 املجموع

                                                                                                                                .fiche techniques valorisées : céréales -: املصدر

http://www.itgc.dz/index.php/documentation/centre-documentaire/35-fiche-technique-cout-de-production-

d-un-ha-de-ble-dur . consulté le: 14.05.2016.  

ةج للاكتا  تللتح   ة ن  19999ز تعج تلقيح   ت اء م خالا  تيثز  ييج تل ع  تولجه

   اكتا للةج  899    ةج 089 ال سملج للكا باء  تواز ا على تلتلت ق  ب ا ج تلتي تق   طتحتساب تكاليف تلا

،ق  ةج  للاكتا   119ةج    129.   ،ق ت ج لبةج  للاكتا   899ةج    8199 ،ق م اطق تلاضاب تلعليا     

مقا نج  % 10.01   تشكز نسملج كا ص ى  ييجةج  18299تلشيال   يق  ييج   تتجا ز ،ق مجيلعاا 

من تكاليف  نتاج تلاكتا  تللتح  من تلقيح  % 10.81    تل ل   طتكاليف تنتاج تلاكتا  تللتح  من تلقيح

ةج للاكتا   ،ق حعن تق   تكاليف تنتاج تلقيح تل ل  . 22901حيث  ق   جيا ق تكاليف تلقيح تللعن .تللعن

 .ةج للاكتا  . 22101
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صيييع  جييي ت ،يييق  خ لصييياصيييج طالي تعيييج عيلميييا  ز تعيييج تلقييييح  خاتيييل ع  آلا ا  ألاجايييي  توتايييل   ت  ن 

    ن ت ت ييييييا  تلفالحييييييعن علييييييى تسييييييتعيال تلايييييي ق تلعاة ييييييج  تلتقلي  ييييييج  ييييييؤةا   ييييييى ت ح ييييييلل علييييييى ت جيت يييييي 

 ضيييا ج   ييييى  ء تلييييلتتي ،يييق  نتييياج هتييييعن توييياةتعن  مح يييلل ضيييعيف أ  متلسيييط    يكيييين أن  حقيييق الاكتفيييا

تلفالحييييعن  توسييييتثي  ن ،ييييق هيييلت تلقايييياع نحييييل حييي ف  مايييين أخيييي ت  ميييييا مشيييكز تلعقييييا  تلفال ييييق     جييي   

 .  ق  ،ق تلي  تلعاملج  من ث   نتاج

جييي ت    ف نسيييا ميييثال ت يييز  م  فضيييج،يييق ت جيت ييي    نتاجييييج تلقييييحمقا نيييج طيييملعب تلمللييي تن  تعييي  

تلت سيق طعن    ثج    اا ت   جل   تجع   ى تلتحك  ،ق تلتق ياا ت ح  29 نتاجي ها ،ق تلاكتا  تللتح    ى 

مين تكياليف  % 00.00ناهي  عن تل ع  توق م و خالا عيليج  نتاج تلقيح  تلتيي  ي  ا ب  تلقااعاا

 علييى تليي ق  ميين تليي ع  توقيي م ميين طيي ف تل  لييج    أن هييلت ليي  يسيييح .89911 نتيياج تلقيييح تللييعن سيي ج 

تلي تعيييج تل ييا حج للي تعييج   طتحقيييق توملتغييى ميين ز تعييج تلقيييح  ت حملييلب عيلمييا  قيي  شسيياعج ألا ت يي ي

   جلييي  بسيييب  2سييي ج تق  مليييا 11تلييييه أن ت جيت ييي  لييي  تسيييتل ة طيييل   ت حمليييلب م يييل   شيييا  لكييين ميييا  جييي  

 ITGC توعايييي  تلتقنييييي للي تعيييياا تلك يييي ت  OAICالاتفا يييييج تو  مييييج طييييعن تليييي  لتن ت جيت يييي ا تونهييييي للحملييييلب 

لت فيييييل ط نييييامس مضيييياعفج  نتيييياج تلملييييل    تييييل ع  م ييييي ن متجيييي ة  CNCC تو كييييي تلييييلطني و ت ملييييج ت جييييلة  

 .س ل ا

  

 يكيييين ت   يييي  تن فيييييام تنتاجيييييج تلاكتييييا  تللتحييييي  ميييين تلقيييييح وجيلعييييج مييييين ألاسييييملاب عيييي ت تل ييييي  ف  ه ييييا 

تو اخيج   تلتي تحلل ة ن   ملال تلفالحعن على الاستفاة  تلفعالج من ةعي  تل  ليج   الا مليال عليى ت ت ياء 

   : نتاج م خالا عيليج

تلع  ييييي  مييييين تلفالحيييييعن ،يييييق ت جيت ييييي     حيييييلز ن عليييييى طاا يييييج  يييييالت   مييييييا يع  يييييز عيليييييياا  ح ييييياء  .1

 تلتقيي    ا جااا توسنللج عن ش تء ت حمللب تال  طاا اا تلفيالت  قيط ع ي  تلملييع  لي ل ع ي  تلشي تء  

تلالزميج لتحسيعن نلعيتيه   هل ما  حلل ة ن مع  ج م    تلقيح  الا  ف  نتاجه  كلل  تل  ي  ،يق توملياة تا

 .أ  تل يف عيليج  نتاج  تستمل تله طي تلج له  ييج مضا ج أك   

ه ييييا  أنييييلتع ميييين تلقيييييح ت ييييلا ز تع هييييا ،ييييق تو يييياطق تلملييييا ة   ه ييييا  أخيييي ت  يكيييين ز تع هييييا ،ييييق تو يييياطق  .8

. سييييييي  تل يييييح ت  ج   يييييييق أنييييييلتع لاييييييا خ ييييييا   تييييييتالءم مييييييع طمليعييييييج تو ييييييا   نيييييي    أ    يييييي   توييييييياخ  نلعيييييييج ألا 

تلفالحييلن ،ييق ت جيت يي    ي عييلن أنلتعييا ميين تلقيييح   تحتيييز ت حيي ت     سييت   ن ،ييق جليي    ييى ألاحييلتل تو اخيييج 

تلتيييي تكيييلن تييييا   ،يييق صيييا حا   تييييا   أخييي ت ،يييق قعيييي  صيييا حا    مييييا  مليييي ة تلكثعييي  مييين توييييياخ   ألاسيييي    كييييلل  

                                                           
1 Dominique desbois, bernard legris. Prix et couts de six grandes cultures. L’agriculture francaise et l’europe. L’agriculture 

nouveaux défis. Edition 2007. P : 70. 
2 Campagne labour-semailles : 2008-2009, cellule de communication, MADR. 
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 ه ا تكين  الايفيج عاميز   شياة تلفال يق تلملل    تكاليف تهينج تلت طج ،ق حالج ع م نجات ملس  ت ح اة  

 .طتفاصيله تل  يقج  يلجه تلفالت   ى نلعيج تو خالا تلتي ت  م مستثي ته   قا لع اص   نتاج توتل   

يسيتايع   شيياة تلفال ييق أن  يي ل تلفيالت علييى ت خيي ماا تلسييلييج تلتيي تحتاجاييا ألا م توع يييج طي تعييج  .0

آلا ا تو اسييملج لكييز نييلع ميين أجييز توحا  ييج علييى تل طلبييج تلالزمييج للت طييج  توييلتة تلقيييح    يلجييه تلفييالت   ييى 

 . هلما تفتق  تليه تلعيليج الانتاجيج تلللت يج   ها  هلت طاصضا ج   ى تح    تلل   تو اس  للملل  

أميييام مشيييكز تسييي    ألاسييييي    ت جيت ييي  طييي  ن أا  ثيييا ق  مييييا  ضيييعااتيييت  عيليييياا ت ت ييياء ألاسيييي   ،يييق  .1

و عييييج ،يييق تلسيييلق تولتز يييج   ه يييا  جييي  لفييي  الانتملييياخ   يييى ضييي      جيييلة  ثيييا ق طحيييلز  توشيييت ا تثبييي  جايييج ت

الا ت ياء  تلكييياا توشيت ت  حتيى تيتيكن ت جاياا توع يييج طتلز يع ألاسيي   مين م ت مليج تسيتفاة  تلفالحيعن منهييا 

 .تعلق تلسب  طاألسي   نفساا  تل    ،ق ألاسملاب تلتي حال  ة ن نجات توحاصيز تلي تعيج   خاصج  جت

يشييييتكي أقليييي  أحييييحاب توسييييتثي تا تلفالحيييييج ميييين نقيييي  ،ييييق تلييييي  تلعاملييييج   يضييييا  تلكثعيييي  ن للجييييلء        .1

  ييييى    يييياا أخيييي ت للتح ييييز علييييى تلعيالييييج صنجييييات ملسيييييه تلفال ييييق   ه ييييا  تاييييا أن ت جيت يييي  تفتقيييي  وكاتيييي  

تعيييييج ألاشيييييجا  توثيييييي    ييييي     فقيييييه ،يييييق ز تعيييييج   شييييياة خاصيييييج طالعياليييييج  ت   ييييياا   يييييالفالت تليييييلا  جيييييي  ز  

 ن تيييييل   مثيييييز هيييييلخ توكاتييييي  يسييييياز        . ت حمللب  تليييييلا  فليييييا ،يييييق ت بييييييج تولتشييييي ي     قييييي  ،يييييق ميا سيييييج تلي تعيييييج

عليييى توسيييتثي  ن   جييياة أجييي تء لاييي  الاسيييتع تة للعييييز   كلنيييلن تحييي  م ت مليييج مكاتييي    شييياة ت خاصيييج  مليييز 

 .م ت ملج تلفالت

 نتاجييييج تلي تعيييييج   يييى حيييي  كملعيييي  طالتحييي  ث تلتقنييييي تليييلا  تل ييييف طييي   خ علييييى تلملحييييل   ييي تملط تاييييل    .2

تلي تعييييج تلعليييييج  تلتامليقييييج طانلتعايييا تو تلفيييج   ،يييق م تحيييز  نتييياج تو تلفيييج طييييا ،يييق جلييي   صييي  تلعلتميييز 

ا    عت ييييييي  تو اخييييييييج  تلمليئييييييييج   تسيييييييتثيا  تويييييييلت ة ألا ضييييييييج  توا ييييييييج   حفيييييييا توحاصييييييييز  ت ييييييي يفاا  تسيييييييل قا

الاستثيا   تلتلسع ،ق الاستفاة  من م  جاا تلملحث تلي تملق  تست  تماا تلتق يج ت حيل يج تعت ي  تللسييلج 

ألا ضز  ألاكفا ل خلل عال  تو ا سج  ت فيب تكاليف  نتاج   تال   نلعيته  تحسعن  مكاناا حف ه 

أحيييي  توحييييا   تلتييييي تهيييي ف   ييييى تلتلسييييع ،ييييق  ت يييي يعه  كيييييا تعت يييي  تق يييييج تلت ييييلع تلييييل ت ي لليحاصيييييز تلي تعيييييج 

 . نتاج تلللتئي من خالل تستلالل تلسال ا تل ملاتيج تواللبج ،ق جييع أنحاء تلعال 

     جع جل  ألسملاب % 09 ق   مع ل تلملاالج طال سملج  حاملق شااةتا ما  س ز تملق ،ق ت جيت   ب  .2

    مللايييييا  توشيييييكز 1حيييييحاب تلت   ييييااع  يييي   أهيايييييا تلملع    تطيييييج ،يييييق الايييييز عيييي م تيييييل   م اصيييي  شيييييلز أل

تلعقيييا ا تليييلا  حيييلل ة ن تلسييييات ألحيييحاب تلشيييااةتا طتاملييييق مايييا تته   عييي م كفييياءتته   حييييث  لحيييا 

سييلق تلعيييز ،ييق ت جيت يي  حالييج لعيي م تلتييلت م طييعن م  جيياا ت جامعييج  م تكييي تلتكييل ن تلي تملييق  بييعن متالمليياا 

اا  تلت   يياا أ  محا ليييج تكييييف محتل اتهيييا ميييع سييلق تلعييييز  ميييا يسيييت ملق  صييالحاا ،يييق مجييال تلتييي   مل

 .تحتياجاا سلق تلعيز
                                                           

1 Formation et employabilité des diplômés de l’Ecole nationale supérieure d’agronomie . journée d’étude 

.ENSA.11.12.2013. 
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هيييلت  ضيييا ج   يييى أن مكاتييي  تل  تسييياا تلتق ييييج عليييى توسيييتلت تليييلطني تعييياني مييين عييي م تيييل   ة تسييياا ت صييي  

مكتي  عليى توسيتلت تليلطني   عياني مين هيلت  299 ضي   BNEDER)  تقي  آثا  تلتامليقاا ،ق توجال تلي تملق

هكتيا  مين ألا ت ي ي تللاطييج تتالي  تلالاييف ما  سييعن  099.999أن توشيا  ع توقت حيج لت يييج   كييا (تلي ق 

   ما  سيييعن  تق يييلن تسيييتعيال آلا ا (مثيييز ت  ييي  عليييلم تلت طيييج ) مت   يييعن ،يييق تهينيييج  تايييل   تللاطييياا 

تلتيييييي    تلي تعيييييج ت ح  ثيييييج  كيييييا أن توشيييييكز تلعقييييا  تلفال يييييق يعت يييي  عا قيييييا للتلالايييييف   اوحياييييياا تلفالحيييييج

 .هكتا    ت اس   قملاا توستثي  ن طاعتملا ها ل س  جتا م ة ة عا ق 19تتع ت مساحاتها 

 تحقيق الاكتفاء الذاتي آلاثار على  : انياملطلب الث

توجايلةتا تلتيي تملييللاا ت جيت ي  ،يق  نتيياج تلقييح طانلتعيه  تلييت ل  مين تلتملعييج تلللت يييج        قي  

أن جل  لي   ي عايا مين تلتلجيه لالسيتع تة لتلملييج تلالي  تليلطني مين تلقييح  هيلخ تللضيعيج تلتيي لي  تتحسين 

كانيي  تلكيييياا  1029 -1021ملعيي  الاسييتقالل مملاشيي   أا ،ييق تلفتيي       8910  ييى قا ييج سيي ج  1021م ييل سيي ج 

تو تجج من تلقيح تلاي نسملج كملع   من تلال  على هلت تو تلج  مع تلعل  أنيه لي   كين يلايي كيز تلالي   

طييييز كانيييي  ت حكلمييييج تسييييتل ة كيييييياا تعت يييي   صييييلع   نلعييييا مييييا لتلايييييج تلفجييييل  تل ييييلع   طييييعن  نتيييياج توحلييييق 

 ثملييياا نسييي ي ،يييق تلكييييياا تو تجيييج م يييه  بيييلل  بعييي  هيييلخ تلفتييي   زتة تلالييي  عليييى تلقييييح ميييع . 1 تلالييي  تلكليييق

  توعييييزتن تلتجيييا ا تلي تمليييق للقيييييح عييي ف عجييييت مسييييتي ت  تزةتةا تلفجيييل  طيييعن تلعييي م  تلاليييي  حييييث عييي ف 

 ت تفيييياع أسييييعا  تو تجيييياا ي يييياة   نتيييياج تلييييلطني للقيييييح ليييي  تكييييف للحيييي  ميييين  يييياتل   الاسييييتع تة ،ييييق ت جيت يييي    

أثيييي  علييييى تحل ييييز تلجييييه تسيييي هال  ( لحييييلم ت حييييي تء  تليييي  تجن   قع هييييات خضيييي  ت جا ييييج  تل) تلي تعيييييج ألاخيييي ت 

هيلت الاسيتمل تل ،يق الاسي هال  تلليلتئي جعيز ه يا  ضيلاا عليى طلي  . ألا  تة نحل طحعن تلقيح تو ع  ماليا

م تييييلج تلقيييييح   هييييل مييييا يعت يييي  ميييين آلاثييييا  تلضييييا    ليييييج ةعيييي  الاسيييي هال    يييييع ميييي    تلل يييي  أصييييملح  عيييياة  

كييييف ميييع أسيييعا  تويييلتة تلللت ييييج توع  ضييييج ،يييق تلسيييلق توحلييييج   بالتيييا ق  يييإن  تعييي   تلييييلت ةتا ت جيت ييي  عن تلت

تتكييييييف ييييييق ألاخييييي ت ميييييع حجييييي  تلالييييي  توحليييييق مييييييا  جعيييييز ت جيت ييييي   ت ييييي   ،يييييق تسيييييتع تة تلقييييييح عليييييى توسيييييتلت 

 . هل ما نلألاحه من خالل ت ج  ل أةناخأ  ى تو تت  ،ق تستع تةخ تحتل   تلعالكي  حيث 

 

 

 

                                                           
مكي  علق  م  تن حا    نيلجج  تستش تف عجي  نتاج تلقيح ،ق ت جيت    م تخلج مق مج ضين  عالياا تولتق  تلعلكي تل   ق   1

ال ق  متالملاا تحقيق ألامن تلللتئي طال  ل تلع بيج  كليج تلعللم الا ت اة ج  تلعللم تلتجا  ج  عللم تلثالث حلل تلقااع تلف

 .8911أكتلب   80   80تلتسيع   جامعج تو  ج   لمي 
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 1122مكانة الجزائر  في الواردات العاملية للقمح سنة (: 12-9)دول رقم ج

 (طن/ دوالر) قيمة الوحدة  (دوالر أمريكي 2111) القيمة  (طن) الكمية  الدولة

 082 0100892 0099921 م  

 009 8010102 2102099 ت جيت  

 101 8291289 2811889 تلياطان

 012 8218100 2081928 ت االيا

 001 8100002 1291021 أن  ن سيا

 010 1008800 1219110 تل  تز ز

 011 1280900 1211208 ت كيا

 012 1108012 1221002 كل  ا

 021 1121091 1900220 نيجع  ا

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx طا عتياة على  ح ا ياا : تو   

. site visité le : 15.05.2016.   

تو تملج تلثانيج كاك   مستل ة للقيح ،ق تلعال  من حيث تلقييج بع   8911تحتل  ت جيت   س ج 

مليا  ة    أم  كي    على تل ق  من  1.0تق   ب  طفاتل    8990م    كيا أاها تحتل  تو تملج ألا  ى س ج 

تل  تمس تلتي سا تها لي اة   نتاج س ل ا من أجز تلايج تلال  توحلق      أن نيل تللت ةتا    يتل أ لت 

 8910 -1000   هل ما  تاا جليا من خالل تال   ت ةتا ت جيت   من تلقيح خالل تلفت   طكثع  من  نتاج 

 (.88 - 2)ت ج  ل تو  جج ،ق 

 (1126 - 2611) لقمح في الجزائر  امليزان السلعي  لتطور (: 11-9)رقم  جدول 

 السنة
 إلانتاج

 ألف طن

 الواردات 

 طنألف 

قيمة 

 الواردات 

 ألف دوالر 

كمية املتاح 

 لالستهالك

 ألف طن

التغير في 

 املخزون

 ألف طن

نسبة 

فجوة ال

 (التبعية )

نسبة 

الاكتفاء 

 الذاتي

2611 211.1 8081.2 028092 1128.1 299 21.00 10.12 

2616 1118.8 1109.1 210129 1280.8 1081.0 - 00.92 81.08 

2661 219.1 8211.0 181010 1082.1 1190.2 11.11 11.11 

2662 1020.1 8081.0 811101 1202.1 29.9 - 10.11 00.02 

2661 1002.2 8080.8 089191 1100.2 01.8 - 11.00 01.00 

2666 1912.1 8100.8 010211 1010.1 101.0 10.21 10.10 

2669 211.9 0111.0 201001 1080.2 20.0 - 21.00 10.00 

2668 1100.0 0191.2 280110 1109.1 111.1 - 21.11 82.28 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
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2669 8008.2 1021.2 101811 1102.1 99 01.80 10.00 

2661 221.1 0002.0 209018 1188.9 199.0 28.21 18.89 

2661 8809.9 0291.2 200090 2900.0 121.2 10.81 02.11 

2666 1129.9 1010.9 228898 2118.0 011.2 29.20 80.00 

1111 229.1 1022.9 090010 1211.2 121.0 00.00 10.09 

1112 8900.8 1100.9 288201 1082.2 810.9 22.11 01.19 

1111 1191.0 1000.1 012121 2988.8 101.0 - 00.29 81.00 

1116 8021.0 1108.0 020081 2000.8 201.0- 01.10 12.11 

1119 8209.2 1901.1 1982120 2020.9 112.1 - 20.91 18.02 

1118 8111.2 1200.0 1901011 2112.0 292.1-  00.11 02.11 

1119 8202.0 1022.8 002981 2101.2 110.1-  09.12 10.00 

1111 8010.9 1011.0 1001011 2890.9 1.0 - 20.88 02.01 

1111 1111.9 2102.1 0121102 2111.1 111.0 00.01 12.01 

1116 8010.1 1210.2 1009012 2020.8 100.0 - 00.11 18.08 

1121 8291.8 1912.1 1108822 2201.1 111.0 21.21 00.02 

1122 8111.0 2111.2 8010102 2000.8 1919 - 192.21 02.10 

1121 0108.8 2012.8 8180911 2120.1 019- 00.19 12.09 

1126 0800.9 2091.2 8189000 2829.1 109- 02.28 11.02 

 FAOSTAT 2015من  ع تة تلملاحثج ط اءت على تح ا ياا   :املصدر

  كييا أن ت تفياع مسيتلت (8910-1000) للت ةتا مين تلقييح م تفعيج طيلتل تلفتي   لق  الال   ييج ت

مع شيج تلسيكان ،يق تلسي لتا ألاخعي   ة يع بهي    يى ت ل يع سيلج تلليلتء طتلجييه الاسي هال    يى م تجياا ز تعيييج 

 يي ق  أن تلقيييح هييل أحيي  أهيي     تاييا جليييا ضييعف تلسييلق توحلييق  تملعيييج ت جيت يي  للسييلق تلعاويييج أخيي ت  

م يييييه  1تليييييلتتيتلسيييييلع تل   سييييييج ضيييييين تو تجييييياا تلي تعييييييج  تلللت ييييييج ،يييييق ت جيت ييييي      أن معييييي  ا الاكتفييييياء 

                                                           
 : الاكتفاء تللتتي  هل    1

 199( * الاس هال  تل اه ا ) توتات من تلقيح /  نتاج توحلق = نسملج الاكتفاء تللتتي  -

 تلتلع  ،ق تو ي ن+ تلت     –الاستع تة +  نتاج = توتات من تلقيح  -

 (تست  تماا أخ ت + تلتالف+ توعا جج + الاس هال  ت حيلتني+ تلملل   )  –توتات = توتات لالس هال   -

 199* توتات لالس هال  (/ تل اة تا –تللت ةتا (=  ) أ  تلفجل ) نسملج تلتملعيج  -

 ( تللت ةتا –تل اة تا + ) ج  نتا= تلال  توحلق  -
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 % 21نسيييبته  جليي  طان فيييام  8999سييي ج  % 10.09  ييى  1002سييي ج   % 10.00شييا ا تقاقييي ت  تألاييحا مييين 

سيي ج  %  18.02 مييع تامليييق ط نييامس تو اييط تلييلطني للت ييييج تلفالحيييج شييا  هييلت توعيي ل ت تفاعييا  صييز   ييى 

 ج  صيز وعي ل  8990 ميع الا تفياع توفيا ئ لألسيعا  تلعاوييج سي ج   ث   ت تجع من ج     جل  تيتم ا  8991

 . % 29أا ط سملج تن فام تق   طحلت ق   %12.01 ق   ب 

   8992حيييييث تضيييياعف   ييييييج تلييييلت ةتا طييييعن سيييي تي   أك يييي  مسييييتل ة للحملييييلب  تلقيييييح    ت جيت ييييلقيييي  طقييييي   

عليييى تليي ق  ميين   يييع مسييتلت ت حييي  هييا    ة  عييز تنعكيييل علييى  تعيي    نتييياج     كيين ه يييا   أا ليي        8990

 ييى  جليي  بسييب  تيياثع  تلعلتمييز تو اخيييج علييى كييييج تلقيييح تو تجييج   ضييا ج  ألاةنيي  للسييع  توضيييلن للقيييح  

تن فيييام مسيييتلت الاعانييياا تولجايييج لفييي ع تلقييييح بسيييب  تلاييييج تلفييي ق طيييعن تلسيييع  توحليييق  تلسيييع  تلعيييالكي 

) مقا نج طالس ج تلتي سملق ها  % 182.81ع     في  عاليج    ا طيع ل نيل  8990 قييج تللت ةتا لس ج 

 (أن   تلشكز أةناخ

 (1126-2611) الجزائر  تطور قيمة وكمية واردات القمح في(: 11-9)شكل رقم 

 

 91تولحق     طا عتياة على طياناا : تو   

منهيييا  8918ملييييلن طييين مييين ت حمليييلب سييي ج  0.8  قيييا لليجليييل تلييي   ق للحمليييلب  تسيييتل ةا ت جيت ييي  

 مليلن طن من تلقييح  2.1مليلن طن منها  0.0   8911مليلن طن من تلقيح  ط  يا طلل  عام  2.0حلت ق  

   قي   كلغ س ل ا مين تلقييح مقاطيز  نتياج محليق متلتضيع 109حيث     مع ل تس هال  تلف ة ت جيت  ا ب 

تي  الاعيالن عين  مكانييج  8919تلتل عاا تلتي تشع  ةت ييا   يى ت تفياع  نتياج مين تلقييح كيز سي ج    فيي سي ج 

ن ت جيت ييييي  عييييياةا أا ج   يييييى مح يييييلل نفيييييل تلسييييي ج     ت  يييييي  م يييييي ن ز تمليييييق  كفيييييي وييييي   سييييي تعن   ضييييي

  8911ن ف مليلن طن من تلقيح س ج  لالستع تة من ج    خالل تلس ج تولتليج  جل  طاستع تة أكث  من

 ه يييا   ايييي  جلييييا أن تسييييتجاطج ت جيت ييي  للتلعيييي تا ،يييق ألاسييييعا  تلعاوييييج للقيييييح لييي  تكيييين    طاسيييتززتف تو ييييي ن 

مليييلن  1.91ب  8911  ييى سيي ج  8919 تن فييام  مسييتلت تو ييي ن ميين سيي ج  حيييث لييلحا للسيي ج تلسيياطقج
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تلتلعيي تا ت حاصييلج ،ييق كييييج  نتيياج توتييات لالسيي هال   تلتييي تتلعيي  طفعييز مجيلعييج ميين طيين   هييلت طا ضييا ج 

طن سي ج  121020مقاطز  8911طن س ج  299222تلعلتمز منها تلتلع  ،ق تلتالف من تلقيح  تللا     ب 

 تليلا يعيلة طال  جيج ألا  يى   يى  الاسيتعيال قعي  تل شيي     % 88   جل  ط سيملج ز ياة  تقي    ب حيلت ق  8919

تلجييه  كييا أن   8919مقا نيج بسي ج  % 82.11ط سيملج   8911وع تا ت ح ياة  تلتيي تن فيب عي ةها  سي ج 

  أا  8919أليف طين سي ج  809 مقا نيج ب  8991ألف طن سي ج  119   ى  تلقيح لالس هال  ت حيلتني ت تفع

عليى  تلتلعي تا ت حاصيلج ،يق الاسي هال  تليلتتي للعيا الا    تجي   الاشيا     يى 1 % 29ط سملج ز اة  تق   طحيلت ق 

 .مستلت توي عج  تلتي    يكن  ياساا ط  ج

مليييلن طيين ليي  يشييا  لييه مثيييز  1.91 تلييلا  يي   ب   8911 ن تلتلعيي  تلسييل ي تلييلا ح ييز ،ييق تو ييي ن سيي ج 

   ييا جيت     زتليي  تبتعيي  كثعيي ت عييين ةعيي  م تييلج تلقيييح طيياو ي ن الاسييت تتيجق تلييلا  ج فهيييا 1000م ييل سيي ج 

صيييييي ماا تلسييييييلق تلعاويييييييج   ا حتفيييييياط طيييييياو ي ن يعت يييييي  أميييييي ت مكلفييييييا   حسيييييي  معللميييييياا تو  يييييييج تلعاويييييييج 

ة    أم  كييي لكييز  8.11ط حيييث تمللييغ تكلفييج تلت ييي ن ،ييق تلملليي تن تلع بيييج ،ييق توتلسيي FAOللتلل ييج  تلي تعييج 

 ؤةا   ى ز اة  تلتكلفج الاجياليج لالحتيياطي ط حيل  أشا  طن شا  ا  ميا يعني أن ز اة  م   تلت ي ن لثالثج 

الانفيياق علييى هييلخ تلتكلفييج  يكيين أن  ييل   علييى تل  لييج ملتجاييج  2.ة    أم  كييي للايين تللتحيي  ميين تلقيييح 2.11

ت تفياع ألاسيعا   أ ين   يملح تلي ع  تولجيه لتكياليف تلت يي ن عملنيا  ص ماا ألاسلتق تلعاويج خاصج ،يق حاليج

 .تقلز تكاليف تلت ي ن طال ع   قط  على معزتنيج تل  لج خاصج  أن ت جيت   

 مييين أكثييي  تلييي  ل تلتيييي تسيييتل ة منهيييا ت جيت ييي  تلقييييح   نسيييا حييييث  حتيييز م تلجايييا تل  ييي   ألاك ييي  ،يييق تلسيييلق 

 (.81-2)تو     للقيح   جل  كيا  لألاحه تلشكز ت جيت   ج مقا نج طملاتق تل  ل 

  1122لسنة   أهم موردي القمح للجزائر (: 12-9)شكل رقم 

 

 faostat 2015 :طا عتياة على تح ا ياا: املصدر

                                                           
  .faostat 2015طا عتياة على تح ا ياا تو  يج تلعاويج للي تعج  تلتلل ج 1

 .11: ألامن تلللتئي   ةت    ت ةتا تلقيح ،ق تلملل تن تلع بيج  م جع ساطق  ص: سلسلج ت حمللب  2

60; فرنسا   

3; أ,م,الو  

3; أملانيا   

14; كندا   

9; املكسيك   
11; أخرى   
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ة ل تسيا  على حلت ق   91للجيت   مجيلعج من مل ةا تلقيح على مستلت تلعال   تت   ها 

  (% 90)  توكسي  (% 11)   ك  ت (%  29)   نسا ط سملج : من ت ح   ،ق تلسلق   يق كا تي  % 09

ة لج   اة تتها من  00  أما طقيج تل  ل  ع ةها ( % 90)   أوانيا ( % 90) تلل  اا توتح   ألام  كيج 

ل  ل تع م تلقيح نحل ت جيت     تشكز سلت نسملج ضئيلج ج ت من  جيا ق ت ح      مع   هلخ ت

 يق تتلتج  ،ق تولتس  تلتي تكلن   ها . كيياا  ليلج ل س  جتا أهييج كملع   أمام زبلن ما  مثز ت جيت  

تلف ص ،ق هلخ تلسلق مال يج لاا  كيا كان ت حال طال سملج ألك تنيا    سيا ،ق ط ت اا س لتا ألالفيج 

ما ت ا    لتملق  هلخ  تلسلق حك ت   تلتي س عان  % 92تلثالثج   تلتي ةخل  تلسلق ط سملج تق   ب 

 .على  م تةتا توتاتيج من ألاسلتق ألا   بيج خاصج   نسا

 تطور صادرات القمح الفرنس ي للسوق الجزائري مقارنة بغيرها من الدول (: 11-9)شكل رقم 

 

 : تو   

02.201618.: Site visité le: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

 ق   ةتء  تلقيح تلف نل ي  مح  ة ج  ييته   ت تجع تلال  عليه ،ق ألاسلتق تلعاويج     أنه   

س ج  % 29طح ج ،ق تلسلق تق   ب  8990ت   ج م ل س ج  يتل يسيا  على أك   ح ج ،ق تلسلق ت جي 

ألن نسملج  نتاج ،ق ت جيت   تع  ضئيلج ج ت مقا نج   1 8910 س ج % 11ث     8918س ج  % 00    8911

  اا ت ،ق تلاكتا    جل  ألاها تيتل   29طف نسا  تلتي   ز مع ل  نتاجاا ،ق بعب تو اطق منها   ى 

                                                           
1 Jean-louis rastoin et hassan benabderrazik, op cit, p :10. 
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هكتا ت   قا ل يط  19 ضا ج   ى تستلاللاا أل ت  ي  الحيج متلسط مساح ها تق ياا  آلياا ح  ثج 

توساحاا توي  عج تللتسعج   ت ع  تويت ععن  ت ت قا  ط   ج تلسياساا طل لج تو ت على تل ق  من 

 .عضل  ها ،ق م  يج تلتجا   تلعاويج تلتي تي ع تل ع  توملاش  للييت ععن

ل     نتاج تلف نل ي طاسعا    ا  طي ت طف نسا عن ط  ق  ت ةتتها من تلقيح    ت تملط ت جيت   ت تملاطا تجا  

   تعّلة ت جيت   على الاستع تة منها جعز تل  لتن تونهي للحمللب       بها جل ت يا من ت جيت   أ ز من قع ها

OAIC  تا تلساطقج ضع ة ت  ش  ط  لتزم  يه طاستع تة تلقيح تلف نل ي  جل  تناال ا من تج بج تلس ل 

  لكن  قملج   نسا ،ق أن  1 خاصج  أاها   م  تفضيالا للسلق ت جيت   ج تتيثز ،ق تسايالا ،ق تل  ع

ت   تلسلق ت جيت   ج بهلخ تلكيياا  باسعا  م  فضج مايق    مق ماا للخلم ،ق  تستثيا تا 

 ج من م تجاا طا ت تشكيلج  تسعمستقملليج ت اط لاا ،ق  طا   تلش تكج ألا   متلسايج  جل  

 2. قز  تلت ي نكلل  الاستثيا  ،ق تلتل  اعاا تلللت يج   

 819 تللا  تجا ز  مكانياا توتاحج من  نتاج تلقيح ،ق ت جيت     مع ل تس هال  تلف ة م ه  ن 

   يق 8989 يكن أن تقت ب طا جيت     ى تحقيق الاكتفاء تللتتي على مشا ف س ج كلغ للف ة ،ق تلس ج    

من تحتياجاا تلسكان من تلقيح    ملز أن تتيكن ط تمس تلت ييج  % 29طلل  ستضا  لالستع تة ما يعاةل 

ز تلملع    تيتل بعي   ك يق  3.تلفالحيج توسا   تحقيق أه ت اا تل تميج لتحقيق الاكتفاء  ألامن تلللتئي

عن تحقيق الاكتفاء تللتتي  ماةتم  نتاج ت حمللب يع ف ت تجعا ط فج ة   ج مقا نج طال  ل ألا   بيج  حتى 

تو ا   توياخ ) تلع بيج  ألن  ضيج تلقيح  ألامن تلللتئي ،ق ت جيت   ت ضع لع   علتمز أهياا تلامليعيج 

ط  يا ،ق تل  ل ألا   بيج  تلع بيج . حيح   إجت كان  ه ا  أماا  كان ه ا   نتاج  تلعكل ح( ألا م

تو تجج  تو     للقيح نج  أن ل  ه  س  ةت مستللج تحقق تلفالحج تو   ج   ملإمكااه  مضاعفج  نتاج 

آ ا تلملل  توملاش  ) ط  ن تنت ا  تلعلتمز تو اخيج   من جاج أخ ت  لع  تل ع  آلا ا ت ح  ثج ة  ت مايا 

 هل ما    تل   ،ق ت جيت    ناهي  عن تو ازن  صلتمع ت ي ن ت حمللب تلتي  فتق    ( أ  تلملل  ط  ن ح  

 . ل ها تلقااع

                                                           
1  Hillel Hammadache. OP.CIT. P : 31. 
2 Rym Kellou-Harbous. Les exportateurs cerealiers francais sur le marché Algerien du blé : oportunité et 

contraintes. Les cahiers de CREAD n0 94. 2010. P : 24. 
3 Jean-Louis Rastoin, Elhassan Benabderrazik, Céréales Et Oléo protéagineux Au Maghreb Pour Un Co-

Développement De Filières Territorialisées, Institut De Prospective Economique Du Monde Méditerranéen 

(IPEMED), mai 2014, p : 08. 
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طتملعيج شي     للعلتميز تولسيييج     أن معايياا تلي ع  تلتيي   تييتل تل  هيا  تيعز  تلج تللطني للقيح  او

س هال  تليلطني تلكليق مين تلليلتء ت خي  ج للقااع تلفال ق   ت    هلخ تل تيجج  كيا أن  ضلت تتجاهاا الا 

تتاليي  تقييي   ت حييحيحا للالييي  تلكلييق عليييى تو تجيياا تلللت ييييج تل   سيييج تليييلا  تزت يي  طاسيييتي ت  تملعييا لتلسيييع 

ن ييي ت لشييييلع نييييط الاسييي هال  ت حضييي ا بسيييب  ت كيييي تلسيييكان ،يييق توييي ن  ج للليييلتء  تلفنييياا تلعي  يييج توسييي هلك

ت ييز  ةت  يج تلتيي تلتجيه توسيتثي  ن ،يق  ي  ع تل ي اعاا  ت ةا ش  ط تلت      تلت ي ن تح  ضيلط تلع  

تلللت يج   ضعف آلياا تلتسل ق تلتي مازتل  تاملط مين عي ييج مجتييع تلفالحيعن  هي   لتجايلن تشيت تطاا 

تلليياب تلتيام  ليياا ضيملط سيلق تلليلتء عليى توسيتلت   تل  لتن تونهي للحمللب   ييا  تعلق بسع  تلشي تء  

لق ألام  بسياساا تو ي ن الاست تتيجق أ  سياساا م ي نياا تلتي خز ،يق حاليج تلايلت   تل تخلق  سلتء تع

 . أ  م  لمج تلعال اا طعن متعاملق تلقااع  ت حكلمج

توافق السياسات املتعلقة بدعم القمح مع الاتفاق بشأن الزراعة في : املطلب الرابع

 منظمة التجارة العاملية

م ل س ج  -لقااع ت حمللب    ع تلقيح  سع  ت جيت   من خالل م اااتها ،ق تلت ييج تلفالحيج 

طال  جج ألا  ى  لتحقيق الاكتفاء  ألامن تلللتئي متملعج سياساا تعتي  ،ق تيل لاا على تل ع    -8999

  تلسياساا مع  باعتملا  أاها تسحى لالنضيام للي  يج تلعاويج للتجا   س حا ل تبيان م ت تلت ق تل

 . لتع  تتفا ياا تو  يج تلعاويج للتجا  

 السياسات املتوافقة مع قواعد املنظمة العاملية للتجارة : الفرع ألاول 

 للقطاع الزراعيوجود صناديق الدعم : أوال

تتضين تتفا ياا تو  يج تلعاويج للتجا   ن لصا تملعن تعا م  جلة ص اة ق ل ع  تلقااع ل  

 لتع  تو  يج  لكن ما تي  الاشا    ليه م تعا  ع م تاثع  تل ع  توي لت  سلمليا طإح ت  أث   تلي تملق مع

تشل هي مملاش  ،ق تلتجا   ت خا جيج للي تلج تلي تملق تللا  ح   طال ع   للل   إن ص اة ق تل ع  تلتي 

تو لطج بها مع متالملاا  خ   ها  زت   تلفالحج  تلت ييج تل  فيج ،ق ت جيت      تشكز أا عا ق طيااماا

 .الانضيام للي  يج تلعاويج للتجا      لتع ها تلتي س ت  الاتفاق عل ها مستقملال

 سياسات دعم البنية التحتية والخدمات العامة الزراعية : ثانيا

لقايياع تلي تمليق ميين طيي ق   سيي  ة  مشييا  ع لليي  ا  تكييلن طيشييا  ع تلمل يييج تلتحتيييج لتل  لييج   ييام ن 

تقيييلم تو يييا ا توع ييييج طالييي ع  تلي تمليييق ،يييق ت جيت ييي  طتقييي    خييي ماا الا شييياة عزتنييييج سييي ل ج      مييين خيييالل م

 تلملحل  تلي تعيج   تلت      تلل ا ج من ألام تم  آلا اا    هل ما يعت   ضين تي تطع  تل ي   ق  تلفال ق
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أاهييا تقيي م  جييييع ألاخضيي   توعفييا  ميين تلت فيييب   يييق   تيي خز ضييين حسيياب مقييياس تليي ع  تلكلييق طاوييا 

 .تو تجعن بشكز قع  تييعزا 

 السياسات غير املتوافقة مع شروط املنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثاني

 دعم مستلزمات عملية إلانتاج: أوال

سلتء تولجه لالس هال  أ  يعامز تلقيح ،ق ت جيت   طتييعز عن طاتق تو تجاا تلي تعيج ألاخ ت 

هل  ع  سع ا م تفع  يعز ألاسعا  توحليج طفا ق كملع  طينها  بعن ألاسعا  تلعاويج    تلملل    كيا أنه  ح   ط

للتجا   مال   كن ملجاا للييت ععن تلفق تء  قط ،ق تل  ل ةعيا مشلها تلعاويج للتجا    تعت  خ تو  يج ما 

من  ييج تلسلعج  إاها  % 19من تتفا يج تلي تعج    إجت تجا ز تل ع  و تس مح ة  8.2تل اميج   ق تواة  

  أما طال سملج لل ع  تللا  ق م بشكز قع  تييعزا  جييع (تلتجييحق) ت خز ضين مقياس تل ع  تلكلق 

 % 19تو تجعن  إنه  حس  كقييج  جياليج      خز ،ق حساب مقياس تل ع  تلكلق  جت ل  تتجا   ييته 

 .من  ييج  نتاج تلي تملق 

-1111دعم ااملوجه لفرع القمح مقارنة بإجما ي الناتج الزراعي للفترة نسبة ال(: 16- 9)جدول رقم 
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 (2-2)     ت ج  ل ،ق تلشكز (10-1)تح ا ياا ت ج  ل  عتياة على طا: تو   
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  % 98نالحا من خالل ت ج  ل أعالخ أن  ييج تل ع  تلي تملق تولجه للقيح طا جيت   ل  تتع  

الغ  هلت تل اتس    هل ما  ثب  أن هلت تل ع  مسيلت ،ق الاز هلخ تومل( 8919-8999) س لتا  19على م ت  

 .تلي تملق توحقق

 :الدعم غير الخاص بمنتوج محدد   .2

تح   مستليماا عيليج  نتاج من توح   اا  تلكا باء  ألاسي    مياخ تل ا  كلل  تلق  م    

تلتي  ح ز عل ها تلفالحلن ط ع  قع  تييعزا   لاا ش  ط تستفاة  ت املق على جييع تو تجاا تلي تعيج 

  .ط  ن تستا اء

 :الري  2.2

م تلج تلقيح ،ق ت جيت   أح  أشكال ةع  مستليماا  نتاج قع  تلتييعز ج   ا يع  تل ع  توق م ل

ألنه  ق م لكز تو تجاا تلي تعيج ط فل تلقي    ط  ن تستا اء   كيا أن تل ع  تو    للي تجعن تلل ن 

  يست  ملن تق ياا تل ع   ت شي  توياخ مثز تل ش توحل ا  تلتي تحا ا على تلت ييج توست تمج يعت   

 .ضين ت تطع  تل    ق ألاخض  قع  توشلخ للتجا  

 دعم القروض الزراعية  1.2

تستفي  تو تجاا تلي تعيج ،ق ت جيت    منها تلقيح كاح     ع ت حمللب من    م م تلفج ت  

  تلق م الا جا ا   يق    م تق م ط فل تولتصفاا ط  ن  RFIG   ETTAHADIتلضيحاا سلفا   يق 

   هي تي ح طيع  ا  ا    ملح    جييع تو تجاا تلي تعيج ،ق كز  نلع من تييعز م تلج عن آخ  

 .تلق  م 

من يعت   تل ع  توق م للملل   توحس ج  كلل  م حج جيع ت حمللب   :  الدعم الخاص بمنتج معين .1

 مليز تل ع  ت خاص طي تس مح ة   يق نس  تضاف   ى تل ع  توشلخ للتجا   ت خاصج طي تس مح ة مثز 

 .من  ييج  نتاج تلقيح % 19تل ع  تلسع ا     جت ل  تتجا ز نسملج مجيلعاا 

 دعم املخزون: ثانيا

لكثع  من تل  ل  ت  فاا تعت   عيليج ت ي ن تلقيح ألق تم ألامن تلللتئي من تلعيلياا تلتي تلت ق عل ها ت

ضين ت تطع  تل    ق ألاخض  مال  تح   تشلها ،ق تلتجا   مثليا ما هل ت حال ،ق تلل  اا 

توتح  ألام  كيج تلتي تتحجج طاصعاناا لل  ل تل اميج من أجز تلايج ةعياا لت ي ن  ا ضاا  من  نتاج 

،ق تحقيق تمنها تلللتئي    زتل  نس  الاكتفاء    بال سملج للجيت    هي   تيتل  هي ج تلتملعيج للخا ج  
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 ،ق حال ت تفاع تو ي ن من تلقيح  تحسن ألاحلتل الانتاجيج . تللتتي   ها   ت ق و اف تل  ل توتق مج

 .  ملغق على تل  ل م تعا  ت تطع   تش  عاا تي ع ت حاق تلض   طالتجا  

 OAICآلية عمل الديوان املنهي للحبوب : ثالثا 

يسيييح ،يييق م  ييييج تلتجيييا   تلعاوييييج  جيييلة مؤسسيياا تييي     تلجيييه  اييياع ت حمليييلب  تنتاجيييا  تجيييا    

  لكييين  ملقييي  جلييي   هييين شييي  ط تتفا يجتلي تعيييج   ميييا  تلت يييق ميييع  لتعييي  OAICمثيييز تلييي  لتن تونهيييي للحمليييلب 

سي ج    هيل  تو  يج تلعاويج للتجا    كيا   ملغق على هلخ توؤسسج أن تق م تشيعا تا سي ل ج للي  ييج كيز

 .أث اء جل ا مفا ضاا ت جيت   لالنضيام للي  يج OAIC ام طه ما 

 سياسة دعم املستهلك : رابعا

طيا أن تل ع  الاس هالكي تللا تق مه ت جيت   للي تجاا الاس هالكيج من تلقيح ملجه  جييع 

 بالتا ق  تل    ق ألاخض  ش ت ح توجتيع  ال   يعت   من  مليز توعلنج تلللت يج     تااطق مع ت تطع  

ست ا  ت جيت   ،ق حالج تنضياماا للي  يج م تعا  تلجيه تل ع  لش  حج معي ج من توجتيع  يق ش  حج 

 .تلفق تء

 السياسات غير املتوافقة : الفرع الثالث

 الدعم السعري : أوال

تق م ت جيت   ةعيا سع  ا و تلج تلقيح  فلق ،ق مق ت خ تكلفج  نتاج ،ق تلكثع  من تلس لتا  

مضاف تليه تل ع  توق م للملل   طاوا أنه ل   لجه لفنج   يق نسملج ت  ج ضين مقياس تل ع  تلكلق 

تو  يج تلعاويج  تلفالحعن تلفق تء ،ق ت جيت    ليت  بع  جل  تق    تلت فيب توتفق عليه ،ق مفا ضاا

  ؤث  ،ق جل   ت  ألاساس توست  مج    ه ا  يكن للجيت   أن ت تا   ت   أساس   تكلن   ها نسملج . للتجا  

   لللصلل   ى تجيا ق تل ع  توق م (2-2)شكز،ق تل 8990-8991تل ع  م تفعج كيا هل ت حال ،ق س لتا 

للقيح   ى تل ع  توق م لملقيج توحاصيز تلي تعيج   ق مقياس تل ع  تلكلق  ت   ضا ج تل ع  توق م 

ألاخ ت    بع  جل   ت  تلت فيب ك سملج من مقياس تل ع  تلكلق  ل ل على أساس كز م تلج على 

ه ا  يكن الاشا   أن ت جيت      تتض   من م حاا لل ع  تلسع ا للقيح  ما ،ق حالج ز اة   ييج . ح ت

 .  للع    من تو تجاا تلي تعيج ألاخ ت تل ع    أ  ،ق حالج م ح هلخ توعز 

 القيود الكمية على الواردات : ثانيا

 % 199من تلقيح من أ   با       تتفاق تلش تكج على ت فيب  %09تستل ة ت جيت   أكث  من 

من تل سلم ت جي كيج لكن ،ق  طا  ن ام ت ح       تف م أا  سلم جي كيج ،ق جييع تنلتع تلقيح 

  هلخ  % 05طن    جت ما تجا زا هلخ تلكييج تاملق  سلم جي كيج تق   ب  199999 ح ج   تتجا ز 
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 ز   بي   تيثألاحكام تملعن أن ت جيت     تيتل محييج نسبيا مع تلعل  أن  ت ةتا تلقيح من الاتحاة ألا 

 .من  جيا ق تللت ةتا توتاتيج من الاتحاة ألا   بي % 90سلت 

    ن   تتفا يج تلي تعج على  للاء جييع تلت تطع  تلكييج تواملقج على تللت ةتا  تحل لاا   ى  يلة 

تشمله تل  تع  فيج لاا نفل ألاث  تلتقيي ا على الاستع تة   ،ق هلخ ت حالج تكلن ت جيت   أمام مفا ضاا 

تلتي تع ض  لاا أث اء تلتفا م ،ق  طا  تلش تكج ألا   متلسايج  تضعج تلقيح ضين أ لل اتها طاعتملا  أنه 

 .قلتء    ل ي    يكن الاستل اء عن  نتاجه محليا      تسحى للح لل على ما يسكى طاوعاملج ت خاصج له

 تلتي تجازا ،ق بعب لقيح ،ق ت جيت   ن  ت وا تيثله نسملج تللت ةتا ،ق تلمليج تلال  توحلق من ت

جييع سياساا تل ع  تواملقج   تشكز خا ت  إن ( 88-2  أن   ت ج  ل 8911س ج )    %199تلس لتا 

على تشل ه تلتجا   ألن ت جيت   ل  ت ق بع  ألن ت ملح طل ت م   ت للقيح  م ا سا ،ق ألاسلتق ت خا جيج  

   يكنها تليلم أن ت    سلعج خ ا   للقااع تلي تملق  إنه  ،ق الاز تل   ف تلتي   تيتل تي  بها من 

تكلفاا ةعيا     طضعف سع  تو تلج ،ق بعب تلس لتا  للل   الخ تل ل   تلتي ت  تلضيحاا ما يق    

أ ضيج لا ت مجيلعج من تلت ل تا توستقملليج تلتي تحتيز مجيلعج من ت حا ا  ما ،ق الاز الانضيام 

 .جا     ما ،ق الاز ع م الانضيام للي  يج تلعاويج للت
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 رابعاملبحث ال

 أولويات التدخل لحل مشاكل التمويل والسيناريوهات املقترحة

  ع من هلت تلف ز     من خالل ما تضي ته جي ياته من تحليز للت ع تيل ز   ،ق ضلء ما تق م 

املقج للنهلم طه ل     هن تلي تملق  تل يغ تو يكن تلقلل أن تهتيام ت جيت   بسياساا تلتيل ز تلقيح 

ليته   ق  تلاا اا توج    للل      أثملت  تلتملعيج ت خا جيج جل  من خالل كيياا   ي  تلقيح  عا

   ى  سلء،ق  نتاج تللا      س ل ا طالعلتمز تو اخيج ة ن تل     بتوستل ة  س ل ا ناهي  عن تلتلطل

 .ت شي  تست  تم تولت ة تواليج توتاحج

نست   ،ق ت ل نا على حتييج    ضع ط ت ز لتيل ز تلقااع تلي تملق ،ق ت جيت    جل  ت تا  ا  ألجز

ز كي طلل  على مملاة  الاتفاق بشان   تلعاويج ،ق آلاجال توتلساج  لتنضيام ت جيت     ى م  يج تلتجا  

يج   تللا تضين ثال  محا   أساسيج يق تل فاج   ى ألاسلتق   تل ع  تلي تعج ،ق م  يج تلتجا   تلعاو

كيا    ج  تلتلا  ي      ةع  تل اة تا(  ألاز قألاصف    ألاخض  ) توحلق   ق ص اة ق تل ع  تلثالثج 

عن مسا  هلت الاتفاق ،ق  طا  تل  تعاا طعن تل  ل توسيا   على تجا   تو تجاا تلي تعيج ،ق تلعال  

لطاا تلتي تف ضاا ت   جيا على طاتق ة ل تلعال  تو ضيج للي  يج  محا لج تحييلاا  لتزتماا  تلضل

 .تفلق    تتها

،ق هلت الاطا  نكلن ط  ة  ضع مجيلعج من الا ت تضاا تست   ،ق أساساا على تلسياساا توتملعج ةتخز 

لتع  تتفا ياا م  يج تلتجا   تلقااع تلي تملق ت جيت  ا  تح    مجا ا تلت خز لاا من جاج   ح  ة  

ليلتءمج طعن ماهل متل   من ملت ة محليا  ماهل مف  م ة ليا ل  ع توكاس  لتلعاوج من جاج أخ ت  

 .الا جاطيج تلتي  يكن تلتح ز عل ها طيلج  كز ط  ز 

  القمحالتدخل لحل مشاكل فرع تحديد أولويات مجاالت : املطلب ألاول 

نستايع  ضع  ن أكث  مشكز تعاني م ه ت حمللب ،ق ت جيت   هل تلي تعاا تو   ج   ،ق هلت  طا  

قل   نقاط تلضعف    تلف ص  تل ه   تا تلتي تيعز هلت تلقااع ،ق لأه  نقاط ت  ا يج نح ة   ها 

  :  هل ما نلألاحه ،ق آلاتيت جيت    

 نقاط القوة ونقاط الضعفتحديد : الفرع ألاول 

صل ا من خالل ما تستع ض اخ من مكلناا تلف ز تلساةس من هلت تلملحث   ى أن  ااع تل 

 : ت حمللب    ع تلقيح تح   ت  تيعز طيجيلعج من تل قاط تحس  له ك قاط  ل   يق 
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سياسج تل  لج تلقا يج على الاهتيام طا ش تف توا ق  تلتقني لضيان  نتاج تلقيح من خالل  .1

ميا يعكل صل   تلقااع تو     توايكز من خالل  ش تف مؤسل ي   أجايتها  هياكلاا تلعامج

 . تقني  ما ق

أن  نتاج توحقق من تلقيح   ق  ع م كفا ته     أنه     عن  جلة مع  ج  خ    ل ت  .8

 .تلفالحعن ،ق مجال ز تعج   ا تلقيح

 .تستلز بع  جلة مساحاا  تسعج لي تعج ت حمللب ،ق ت جيت   منها توستللج  منها تلتي ل   .0

 . جلة معاه  تق يج  م اط  مستح ثج ميا   ل على تفعيز توع  ج تلتق يج .1

  جلة م اة  مت لعج لليياخ    ملغق تثيينها طيا  ؤث  على م ة ة ج  نتاج ت حمللب .1

 ،ق هلت تل  ة   ملغق تلت ل ه   ى نسبيج تل   هلخ تلقل  ،ق تلقااع     جلةها   يعني أاها متل    

 .يق  شا   ص  حج لض     تثيينها طيا    م تلقااعطقل    نيا 

أما طال سملج ل قاط تلضعف ،ق   ع تلقيح  هي ل س  طمليعيج   نيا م ا عج طفعز الانسان  

 : حيث  ح  ا

معانا  تلقااع من شا تولت ة توا يج بسب  ع م تعيي  أجاي  تل ع  توتعلقج طال ا تلتكييلق  .1

 . ميا سج تق ياته

ي  ،ق ت جيت   صنتاج  سا ز تل ا  بالتا ق تلج  تشكيلج  تسعج من تو تجاا من ه ا  م  ع  ح .8

 . سا ز تل ا تلتي تفتق  تل ها تلي تعج ت جيت   ج ط فج عامج

ضعف الا شاة تلفال ق  ع م تل   توساع   تلتق يج للفالحعن  ع م ت  ال توعللماا تلالزمج  .0

 .أ لن  تلل ن  قت لن م تجاته  من ت خلتص لا  بشان تللسا ز تللتج  تست  تماا  خ لصا

 .CICت خز ضعيف لليت   عن  مثال ت  مؤخ ت  قط  نشاء تللج ج توا يج للحمللب  .1

 الفرص والتهديدات التي تواجه فرع القمح : الفرع الثاني

من أه  تلف ص تلتي   ملغق على ميتنهي ز تعج تلقيح تستلاللاا هل ةع  تل  لج لالت تو تلج وا له من  .1

أهييج ،ق تلال  توحلق  تلقييج تلللت يج تلتي  ل  ها لليس هل   خاصج  أنه خ  طال ع  تلسع ا كلنه 

 من تو تجاا تلي تعيج الاست تتيجيج  

عاا تلللت يج تللللج   ى سلق تو تجاا تلللت يج تو  عج من كيا  يكن لليستثي  ن ،ق مجال تل  ا .8

ماة  تلقيح خاصج  أن ه ا   مكانيج لساللج ت  ق  نتاج من تلتعا نياا   ى توؤسساا تل  اعيج 

 .مملاش  
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 يكن للمل ل  تشجيع صيغ الاستثيا  حس  تحتياجاا تلقااع  طيلت تلفالحعن طي تعا  تلتج بج  .0

 . تلتحفعز

تل  تمس تلتي تملعاا تل  لج  ت تملق   ها تلتكامز تلي تملق  تل  في  كلت تلتكامز طعن تلقااعاا تعت    .1

الا ت اة ج   صج ل جات تلقااع خ لصا لل ت  تلت كعز على تلتكامز طعن ص اعاا كز ما  تعلق طال ا 

 .تلي تملق مع تلقااع تلفال ق

تلفالحعن     تته  تناال ج جي   تتال   يعت   ت ل ع تل  لج ل يغ تلتيل ز طيا  تالءم مع خ ا   .1

 .ت حيم  ت ج  ج ،ق تلتح يز 

 ن تق    تل  لج لل ع   تلق  م تلفالحيج من خالل أجاي  مت   ج  حس  كف صج ل جات  .2

 .تلقااع تلي تملق عيلما  لك ه  تال  تلتلسع أكث    تلت    حس  تلف  ع 

  ص لي اة   نتاج  الانتاجيج  بالتا ق ز اة  ،ق حالج تل   مستليماا  نتاج   سا ز تل ا ه ا   .2

 .مستلت تو تخيز 

 : أما طال سملج لل ه   تا تلتي تلتجه   ع تلقيح  ق  تتاح  ل ا ،ق توجا ا آلاتيج

   تا ت ي ن مح  ة    ق  جالة تل  لج ،ق ز اة  ع ة تو ازن   في حالج تحقيق      ،ق  نتاج  .1

  من ناحيج توساحاا ت خاصج طالت ي ن  جلة  تل لتمع تلتي تعت   ،ق سيكلن ه ا  مشكز ،ق تلت ي ن 

 .أقلفها مايا   ستقملال م تلج   تتجا ز م   ت ي  ه ثالثج أشا 

  مملا   تلكثع  من تلفالحعن  تس هيتئه  طق  تا تو ت عن ،ق مجال تلي تعج  تل ا تلفال ق تح  شعا    .8

 جعلا   بتع  ن عن كز ما     ط تمس الا شاة تلفال ق   ه ا  ميا" خ  تي أحسن من شااةت  ت جامعيج"

يتم تلعاملعن ،ق مجال الا شاة تلفال ق على ت  ال توعللمج على تبع  نااق لت  يكن تلت ل ه   ى أنه  يكن

تط ت تجملا  تلفالت على تل ضل   طقلتنعن  ضلتطط معي ج طحك  تلتزتما  بش  ط ما  ه   لكن    يكن

 . ش  ن   ميا يست ملق م  نج عاليج ،ق تلتعامز معا لت تطع  تو

يع  تل   مستليماا تلي تعج   تل ا  ح خ ط  ن خ ماا ما بع  تلمليع ته   تا  حلل ة ن الاستي ت   .0

 .،ق ميا سج ز تعج تلقيح

تل ع  م اة  توياخ لكن طيسا اا بعي   عن تويت ع يشكز ته   ت ،ق الا ملال على تلي تعاا للل   حملل  .1

نفاق على تنشاء س  ة صلع   مثال ت ز ملت ةها لع ة كملع  من توستثي تا على  نشاء س   تح  كملع  الا 

 .  ز لع ة  ليز منها

يعت   توشكز تلعقا ا توفتعز  توتجل  حج  عث  تمام تق م تلي تعاا جتا توساحاا تللتسعج  هل  .1

 .ت   ضع ح  له طا ق  انلنيج ل     ؤ ل للتزت   تجت ما

 مكانيج تل ف تل  لج عن ةع    ع تلقيح ألا سب  كان يعت   ته   ت  ؤةا  ل تحجام تلع    من  ن  .2

 .تلفالحعن عن ميا سج هلخ تلي تعج
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كز جل  طا ضا ج   ى توشكز تلامليحق تللحي   تللا  تيثز ،ق تل ه   تا تو اخيج  سلء ألاحلتل  .2

 .ت جل ج

   يكن من  ا  تللضعيج توعق    تلف ص  تل ه   تا  مز من نقاط للقل   تلضعف ن تحليز هلخ تلعلت

لعلتمز تلت ييج توست تمج لقااع ت حمللب طيا   ها   ع تلقيح    ألان يج تلتي ت اسفها  آلاثا  تلتي  يكن أن 

ت تس تملعا أل زتن هلخ تلعلتمز  م ت ت خال   تلتي تشكلاا    ،ق هلت تل  ة ت ا  مجيلعج من توجا ا 

ج تلتي   ملغق تلعيز عل ها لتال   تست تتيجيج ت ييج مست تمج لقااع ت حمللب    ه ا ت ا  جتا ألا لل 

 : أمام ا توجا ا آلاتيج تلتي   ملغق تلت خز   ها

 جل  طالملحث ،ق تلا ق ألانجع لل ع  طال     و تلف م تحز سلسلج تلقييج  :  سياسة الدولة .أ 

ت  يج تلتامعن ض  تل لته  تو اخيج كا جفاف   تحسعن تلالايف توؤسساا تواليج   ضا ج   ى 

 .طا ضا ج   ى تلعيز على ت فيف الاج تءتا ت خاصج طالتع  ف طاأل ت  ي  نلعيج ملكي ها

تلجيه تلعيز نحل  ااع ت حمللب تو   جوا لاا من  ميا يست ملق : قطاع الحبوب منظم ومهيكل .ب 

ا   ت  ي  تللصلل   ى تولت ة توا يج  نتاجيج أك    طإنشاء  ح تا خاصج طال ع  ،ق مجال تل  

 .توشت كج

تلعيز على تستلالل توساحاا تلي تعيج تللتسعج أ   هل ما يست ملق : تجزئةاملستثمرات الفالحية .ج 

 .تلسيعاا 

 . تفعيز مساهيج تلق  م طيا  تلتءم مع خ ا   تلفالحعن تفعيل دور البنك الحا ي .ة 

 تقل ج تلاياكز ت خاصج طا  شاة  تل ع  تلتقني   مساهيج  جل  طتعي ي : قنيتالارشاد والدعم ال .ه 

 .أك   ع ة من تلفاعلعن خال ا تلتلعيج  ت شاة

 تلت خز ،ق حز مشاكز تلقااع تلفال ق  تال  مجيلعج من آلالياا تعي ي نقاط تلقل   تلف ص   ن 

    كلن  نه  تلتي تفعز عيليج تل ع   تلتيل ز ط فج عامج   هلت تلتفعيز  كلن بش  ط   حيث 

ميك ا ،ق حالج الانضيام للي  يج تلعاويج للتجا    جت ما تلت ق  مع  لتع ها مثز تلملنى تلتحتيج 

ت  ت  يفاا ضين تل ع  توسيلت ط  ن ش  ط   ييا ع ت جل  سيكلن  جت ما  ت خ ماا الا شاة ج   

على نقاط تلقل   ت ت اص أمام ت جيت   مجيلعجمن الاختيا تا  تلمل ت ز للتيل ز من أجز توحا  ج 

  أما ،ق حالج ع م الانضيام  ستكلن أمام عا جج نقاط تلضعف   تل ه   تا  م تلف ص    تج

ملتجاج تح ا ضعف تولت ة تواليج تولجاج ل ع  تلقااع تلي تملق  هل ما س لألاحه من خالل 

 .توال  تولت ق
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 فرع القمحالسيناريوهات البديلة املقترحة لتمويل : املطلب الثاني 

س لألاحه ،ق هلت ما  جلةها  نملني على أساس   ضيااتلس  ا  لهاا تلمل  لج نضع  ط ت ملز 

 : توال    يق 

    ش  حج تلفق تء ،ق ت جيت      يق ش  حج تحتاج  ح ا ياا ة يقج  لضملط نسمل ها   باعتملا  أن تق :أوال

ه ا  ةعيا   يسيح طه حس   لتع  تو  يج تلعاويج للتجا      ،ق حالج الاعاناا تلللت يج لش  حج 

لس ج ق تل ق  تلع بي ص    ها  يق تلتي ح ة1 % 1.2تلفق تء ،ق توجتيع   للل  نعتي  ،ق تحليل ا نسملج 

2014. 

تسحى لتحقيق    طز8989س ج أن ت جيت     ته ف   ى ت     تلقيح ،ق آجال ح  ةها على ألا ز  :ثانيا

 2. حقق الاكتفاء تللتتيمليلن   اا  من تلقيح  20.0الاكتفاءتللتتي  قط  أن تللصلل   ى تنتاج

 ،ق تو  يج تلعاويج للتجا   تلتزم طقلتع  الاتفاق بشان تلي تعج  تل  ل ألاعضاءجييع أن  :ثالثا

ألا  ى ،ق الاز الانضيام للي  يج للعاويج للتجا   : تو اط تولت ق  لألاا تلس  ا  لهاا توقت حج ،ق حالتعن 

ل   ت  أ   . تلتي من خاللاا س جي  عن ما ستكلن عليه حالج   ع تلقيح ،ق ت جيت    جت ما ت   للاء تل ع 

 . للا خ

أما ت حالج تلثانيج  ستكلن ،ق الاز ع م تنضيام ت جيت   للي  يج تلعاويج للتجا      ضع ا ،ق هلت تل  ة 

 ( 8911 نق   طلل  س ج ) ت ل  ن أح هيا عن  مكانيج الاستي ت  طتق    تل ع    ق ما هل عليه حاليا 

نفل الامكانياا تواليج ،ق الاز ع م      تولت ة  تلت ل  تلثاني هل عن  مكانيج تستي ت  تل  لج طتق    

 .تواليج توتاتيج من  ااعاا تست تتيجيج أخ ت  يق توح   اا

 

 

 

 

                                                           
. 01:   ص8911بي  تلتق    الا ت اةا تلع بي تولح   تلتال تا الا ت اة ج  الاجتياعيج  ص   ق تل ق  تلع    1

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep .  11.98.8912: تا  خ تلي ا. 
2 Ministere de l’agriculture, du developpement rural et de la peche. Plan d’action filaha 2019. Reunion sectorielle. 02 juin 

2016. 

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep
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 السيناريوهات البديلة لتمويل القمح في الجزائر(: 16 - 9)شكل رقم 

 

 من إعداد الباحثة : املصدر

تل ع   تلتيل ز تلتي  يكن  ن  ضع هلخ تلت ل تا ما هل    للملحث عن أنلتع  ج تءتا 

تست  تماا لضيان أن    ع تو تجلن تللا      ن الاستي ت  ،ق تل شاط تلفال ق من تنتاجي ه    نتاجا  

تلي تملق ولتجاج تلتح  اا الا ت اة ج توستقملليج   مايق أنلتع تل ع  قع  تلتشل هي تلتي  يكن أن تكلن 

 تالمللن ةعيا م   ا ،ق آلاجال تلق ع   أ  توتلساج أ   م اسملج ،ق ت جيت     ما  جت كان تو تجعن

 .تلال لج لتعي ي    ته  الانتاجيج  تلت ا سيج

 الاستمرار بتقديم الدعم معمة العاملية للتجارة حالة الانضمام للمنظ: الفرع ألاول 

 الاستمرار بتقديم الدعم السعري : أوال

تلسع ا  تق    تل ع   OAICضين هلت تلمل  ز نفت م تستي ت  عيز تل  لتن تونهي للحمللب 

من ش تء للقيح من تلفالحعن   طجييع ماامه OAICلالنتاج أ  لالس هال    ،ق هلت الاطا   قلم  سلتءللقيح 

جل  ،ق  طا    حيث    يكن أن  ت  تل ع  تلسع ا ط  ن هلخ الاج تءتا  لكن  كلن   ت ي  ه  تسل قه

كيا تقلم تل  لج طتق    ةع  سع ا .  شعا  تو  يج تلعاويج للتجا   عن حج  تل ع  توق م بشكز س لا 

 .لالس هال  لك ه  يل توس هلكعن ألاكث  تحتياجا  قط

لمج الاستي ت  طتق    تل ع    ق تل    ق ألاخض   كتق    تل ع  تلسع ا  ف م على ت ح كيا أن

زها طيا    ع من  نتاجيج تيج  ب تمس  خ ماا  الا شاة تلفال ق   سا ز تل ا   تعي تلملنى تلتحكا نفاق على 

 .تلقااع

لسيناريوهات ا
البديلة لتمويل 

 القمح  

 OMCفي حالة الانضمام  إ ى 
 إلغاء الدعم 

 عدم إلغاء الدعم 

في حالة عدم الانضمام إ ى 

OMC 

االاستمرار بتقديم الدعم وفق 

 الصيغة املعتمدة حاليا  

عدم الاستمرار بتقديم الدعم 

 وفق الصيغ املعتمدة حاليا 
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أ  تلشعع   ( مثز ت حلي  ) ،ق هلخ ت حالج سلف ت ا  ت حكلمج لت فيب تل ع  تلسع ا عن    ع أخ ت 

  الاشا     ى أن توفلضاا كيا تج . من  جيا ق  ييج  نتاج تلي تملق % 19حتى    ي   تل ع  تلسع ا عن 

 .على ت فيب تل ع  تلسع ا   تكلن الا طال  من تو  يج تلعاويج للتجا  

طيلج  هلت تلمل  ز ستملق  أسعا   تلقيح توحليج م تفعج مقا نج طاألسعا  تلعاويج  لتلاي تكاليف  نتاج 

ن له تاثع  ج  ت جابي على ز اة   هلتما تل بح   ،ق الاز الاستعيال ت جي  و خالا عيليج  نتاج سيكل 

م ة ة ج تلاكتا   من تلقيح  تللصلل   ى تحقيق الاكتفاء تللتتي  لكن ،ق تلل   نفسه سيكلن له تاثع  

 .كان  تستفي  من تل ع  تلسع ا سل ي على م تجاا أخ ت 

ز تامليق طا ستي ت  طتامليق تل ع  تلسع ا سيكلن تو ي ن من تلقيح ،ق أعلى مستل اته  خاصج ،ق الا

ميا . ن ام ت ح   على تللت ةتا  تللا من خالله سلف تح ة تلكيياا توستل ة  من الاسلتق تلعاويج

يعكل تلي اةتا ،ق م تخيز تلفالحعن  لكن هلت   يعني تلع تلج ،ق تلز ع تو تخيز طاوا أن توستثي تا 

 .تلي تعيج تلكملع   يق من يستفي  أكث  من  أعلى ةخز 

 تلت ق مع سياساا تل  لج ،ق حالج تستي ت  تلل ل تا تواليج توتاتيج من  ااع توح   اا هلت تلمل  ز 

 قط  كيا أن   م تع  فاا جي كيج م  فضج سلف  ؤةا طاو تجاا تو ا سج من ألاسلتق تلعاويج   ى 

 .تكتسات تلسلق خاصج ،ق تلتعامز مع تل  اعاا تلللت يج

لت  يكن من الاعفاء من تلت فيضاا   إنه سيؤث  على تن فام طيستلسع ا تل ع  ت تق   أما ،ق حالج 

تنتاجيج توحاصيز من تلقيح  ميا سيؤةا ت ى تنسحاب مساحاا ز تعيج كملع   من ز تعج تلقيح  ميا 

   بلل   OAICسيع م تو ي ن لالن فام  ت تجع تلكيياا توستليج من ط ف تل  لتن تونهي للحمللب 

الا ملال ويا سج هلت تل لع من تلي تعاا مايا كان  تسايالا تلق  م توق مج  لن  تشجع تلفالت على

طز سيفضز تلفالحلن تلتعامز مع ت خلتص تللا .  الامكانياا توتاحج من م خالا عيليج  نتاج

 سي  علن سع ت أعلى  ميا   ا  تل  لج   ى تللجلء لالستع تة

ح  يكن أن تلجه وحاصيز أخ ت تتيتع طيعز  نسبيج     أن  ق  أن توملالغ تواليج تو فضج على   ع تلقي

  .هلت تلمل  ز سيؤث  حتيا على تحقيق الاكتفاء تللتتي  من ث  ألامن تلللتئي ،ق ت جيت  

 تقديم دفعات مباشرة وفق الصندوق ألازرق: ثانيا 

 ت  تل ع    ق تل    ق ألاز ق على أساس تق    م  لعاا مملاش   للي تجعن بل م ت ح  

مستلت  نتاج ،ق  من % 01من  نتاج   يق م  لعاا م تملاج طيساحاا تنتاج ثاطتج  ت  ع على أساس 

للاء تل ع  هلت تلمل  ز  يثز  ج تء تليع  جل ا لا  قج تل ع  تلقا يج ،ق ت جيت     جل  طإ  . ت   ألاساس
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تلسع ا   تعل ضه ط  عاا مملاش   للييت ععن على أساس توساحاا توي  عج من تلقيح طحيث تكلن جتا 

م ة ة ج ثاطتج نسبيا أا طا ست اة   ى  ت   م جعيج  ل ل   ى س لتا مستقملليج  على أن   تتجا ز  ييج 

 . تملقمن  جيا ق  ييج  نتاج تلي  % 91تل ع  توق م   ق هلخ آلاليج 

كيا  ت  ،ق هلت  طا     م تع  فاا جي كيج م  فضج على تللت ةتا ،ق  طا  تح    تلتجا      قلم  

بش تء تلقيح من تو تجعن لكن طاسعا  تلسلق  مع الاستي ت  طتق    ألاشكال   OAICتل  لتن تونهي للحمللب 

تلسع ا لالس هال   ق م لش  حج توق مج من تل ع  ،ق  طا  تل    ق ألاخض    ضا ج   ى أن تل ع  

 . تلفق تء  قط

هلت تلمل  ز  تال  طال  جج ألا  ى تلتعامز مع  الحعن ج ا ة جج  ملق ت تياني عاليج   التعامز ،ق هلخ 

ت حالج سيكلن ع    حساطاا م   يج لليستفي  ن من الاعاناا  كيا أن ش ط تحقيق تو ة ة ج تلعاليج 

هكتا   تكلن مجاي   19 كلن الا ،ق توستثي تا تلفالحيج تلتي تتجا ز مساح ها  مع  ا  نتاج تو تفعج   

هلت تلمل  ز  ناهي  عن آلاثا  تلتي ست ج   مبعتاة تل ا  للل  سي ا  عا ق تسل ج تلعقلة تلعقا  ج أما

 .عن الان فام ،ق ألاسعا  توحليج لتقا ب ألاسعا  تلعاويج

  خاصج ،ق الاز ةخلل ه،ق تو ي ن الاست ت جق م من تلقيح  هي   تتحقق  تلج        ،ق توحققت  ن 

الت سلف  فضز طيع م تلجه   ى ت خلتص  لل بهاما  بح أعلى طقليز فت خلتص ،ق حلقاا تلسلسلج   ال

  جت تحس   م تخيز أححاب ت حيازتا    ،ق هلخ ت حالج من تللا سيق مه له تل  لتن تونهي للحمللب

 . قق ألامن تلللتئي جي يا  قطتلي تعيج   تح

 تراجع الوفورات املالية مع حالة عدم الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة : الفرع الثاني

من تل  ل عاليج الانكشاف على أسلتق تلللتء تلعاويج   8911تعت   ت جيت     ى قا ج ط ت ج س ج 

طلضع ما ق  تتيتعلكنها  يق تعتي  بشكز كملع  على أسلتق تلقيح تلعاويج لتلمليج متالملاتها توحليج م ه  

ا توح   اا  للل   إن تنكشا اا على تو اط  تلسع  ج تل اتجج عن ص ماا أسلتق جي  ت   خ عا  ت

تز نها تلتي تتحقق ج تء تلسلع تلللت يج تلعاويج أ ز مقا نج بلع ها من تل  ل   جل  بسب   لت ب مل 

ت تفاع أسعا  تل فط ميا يعيز من أ ضاعاا تواليج  مت اص تلت تعياا تلسالملج   تفاع أسعا  تلللتء  

 على تل ق  من جل   هي مع ضج ألن تلتجه م اط  سع  ج  جت ما تيتمن ت تفاع أسعا  تلللتء مع ت تجع 

جل  من ضللطاا على حعز تلسياسج الا ت اة ج  كيا أسعا  تل فط ،ق ألاسلتق تلعاويج   ما  ت ت  عن 

ت ز ،ق ضلء تعتياةها تلكملع  على  ت ةتا تلللتء وقاطلج الاس هال  توحلق  ع ضج للي اط  تلكييج أاها 

تل اتجج عن ت تجع  م تةتا تلللتء ،ق ألاسلتق تلعاويج بسب  تلقيلة تلتي    تف ضاا تل  ل تو تجج على 
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  أ  أا ت تعياا أخ ت تؤةا   ى ت تجع ع م  8990مثز تل  تلتي   ض ها   سيا س ج  صاة تتها تلللت يج

 .تلللتء ،ق ألاسلتق تلعاويج

 ن ز اة   ت ةتا ت جيت   من تلقيح    حكياا آثا  تو  يج تلعاويج  حس   طز   ملغق  ملز جل  

ل قيج على طلل تلقااع من تو ملع   ى خ ا   تلقااع تلي تملق تلقا يج  نتاجيج منها  تلتس   تل    ،ق تليع

تو     أا من تلي تعج   ى قا ج تلت  يع تلي تملق  ميا سيؤث  ت جاطا على ملتجاج   ص نفاج تو تجاا 

ألاج بيج   ى تلسلق توحليج  تلتي سلف ت  فب أسعا ها    يكن تل  لج من ملتجاج أث  ت تفاع أسعا  

أما  جت تستي ا ط فل هلخ (. لج كان  تلجه لل ع  تلسع ا تل ع  مملالغ طا ) تللت ةتا ،ق تلسلق 

جل  أنه ،ق الاز تو  يج تلعاويج للتجا     ت ملح ت خ ا    إن تللت ةتا سلف تتزت   كيا   ييج  

 .توحليج حك ت على ألاسلتق توحليج  قط طز تيت  لفتح توجال للي ا سج تلش سج

تستي ت  تلقااع تلي تملق ت جيت  ا ط  ا  ه تلقا يج  يثز تلعامز ت حاس  ،ق  نجات أ   شز   ن

تستلالل   ص تلتيل ز تلتي تي حاا تل  لج ،ق الاز الانضيام  ع م للي  يج تلعاويج للتجا     يا  يلكه 

حيث  يكن . تلقااع من معل اا ةتخليج   عكل على تكلفج  نتاج   تستجاطته لليتلع تا ت خا جيج

بسب  ما ح   ،ق   سيا  تست تليا من نق   8990لس  ا  ل تضاعف أسعا  ت حمللب تللا ح   س ج 

أن  ل ف تلت     مج ةت  كيا أن تلتلجه توتزت   لت  ي  جيء  8992لالنتاج ج تء ح ت ق صيف س ج 

أن  ؤث  على  حيلا  يكنكملع  من ألا ت  ي تلي تعيج  ألا   بيج  نتاج تلقيح تولجه ل  اعج تلل لة ت 

ت تفاع أسعا   ت ةتا ت جيت   من تلقيح  هل ما  كلفاا هامشا ماليا ألاخيا لتلايج تلفا ق طعن سع   نتاج 

 . سع  الاستع تة

ن تلللتئي للت  ا لليشاكز توستقملليج تلتي  يكن مت جيت     ملغق أن تكلن  ق ج ،ق مجال ألا  ن 

أا ج عن ط  ق تاثع  توتلع تا الا ت اة ج تل  ليج   ،ق هلت تل  ة  إن أن تعت ضاا خاصج منها تل  توتاتي

مشكز يعت م ط  ق تلتيل ز ،ق أا م حلج من م تحز  نتاج  يك ه أن  ؤث  على جييع تلفاعلعن ،ق 

تلسلسلج من مل ةا تو خالا   ى تو تس ث    ى تو  ع    تملا ن تاثع  تلفاعلعن ،ق تلسلسلج حس   ل  

ت ل ت أله  آلاثا  تلتي  يكن أن تا أ على م تحز سلسلج تلقييج   ت ج  ل تولت ق  لألاا تيل ز   م    تل

 :ج تء نق  تلتيل ز
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 أثر ضعف الحصول على التمويل الالزم في سلسلة القيمة الزراعية (: 19-9)جدول 

 ألاثر  على املحّول  ألاثر على املنتج ألاثر على موردي املدخالت 

ص 
نق

ي 
رد

ملو
ة 

سب
لن

 با
ل

وي
تم

ال

ت
ال

خ
ملد

ا
 

     تل    تو خالا طاسعا

 .م تفعج

   صعلبج توحا  ج على

 .تو ي ن من تلسلع

   ع م تليقعن حلل تلكيياا

 تلتي  يكن طيعاا

  جملا  ج ت ت اء تو خالا 

 .طاسعا  م تفعج

  صعلبج تل ع حج  تومليعاا

 .بسب  تلسع 

  ت تفاع تو اط  توتعلقج

 .بس تة تلق  م

  تن فام حج  تلكيياا

 .تو  عج

  ع م  جلة ت ت اة اا

 .تلل   

  صعلبج ت ح لل على

 .جلة  عاليج

  تكاليف م تفعج صنتاج

 .تللح   تللتح  

تج
من

 لل
بة

س
لن

 با
ل

وي
تم

 ال
ص

نق
 

  تن فام تلال  على

 .م خالا  نتاج

 ت ح لل على م تجاا س نج. 

   تعتياة م تس م  فب تو اط

 .  ليز تلعلت  

  ع م ت اسق توعللماا حلل

 .ألاسعا  طعن تو تجعن

  الاست  تم توح  ة و خالا

عيلياا  نتاج  ضعف من تو ة ة 

 . تل لعيج ت جي  

   تن فام طل  تو خالا

 .من تو تس

ة 
سب

لن
 با

ل
وي

تم
 ال

ص
نق

ل  و
ح

لم
ل

 

  يكن  نتاج سلع   

جتا جلة  عاليج 

 بالتي ع م تلتشجع 

على طل  م خالا 

 .أكث 

    ق تلت  يع    كلف تاخ،

أعملاء ،ق تلت ي ن  تلف 

 .للي تجاا تواللبج 

  يكن ت ح لل   

 .على كيياا كا يج

  يكن توحا  ج   

على م ي ن  تلعيز 

طاك       من 

 .تلكفاء 

 من إعداد الباحثة : املصدر

طز  تلع   ت حا ق   ن  ك   ز اة   نتاج تلي تملق طيع  ا م تفعج  قط ل  تع  ت اس  سياا    

أصملح ض    ا ج ت م تعا  تستي ت  عيليج  نتاج  تستي ت  تحقيق أعلى تلعلت    ع م ت خضلع وفاجآا 

تلتقلملاا تو اخيج  محا لج ت فيف تو اط    ى أةن  توستل اا   جل  طال    جليا ،ق تل بط طعن م تحز 

ا  خ لصياا تلتيل ز تلي تملق عيليج  نتاج  تنتقال تو تلج طعن تلفاعلعن ،ق سلسلج تلقييج م تع

 . ألاه تف تلتي تايح هلخ الاست تتيجيج لتحقيقاا  مجيلع تلفاعلعن   ها

 في  ل وجود أو إلغاء الدعم الزراعيآليات التمويل املقترحة : املطلب الثالث

أضعف حلقج ،ق سلسلج تلقييج  ن  نتاج هل م    خلق تلقييج ،ق تلقااع تلي تملق   هل   

تلي تعيج  للقيح ،ق ت جيت    بسب  توشكز تلعقا ا   مشاكز تل ا تلتكييلق  الاعتياة ط  جج كملع   على 
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تل ا توا ا   كلل  ع م تل  ت ج تلكا يج طا ست  تم تل شي  لألسي    توملي تا تل ملاتيج  ت حش  ج من 

   ه ا نقت ت عليه ،ق عيلياا الاصالت تلفال ق    الا تكاز ألاساس تللا  ج ملز تلفالحعن  للل   ال  

تلتي تت اس   طمليعج تلفالت ت جيت  ا  خ ا   تلقااع تلي تملق تلقا يج ،ق  مجيلعج من آلياا تلتيل ز

ت جيت   حتى  يكن تل  ع بعجلج  نتاج للتال  ة ن الاعتياة ط  جج كملع   على تل ع  تلفال ق  سلتء ،ق 

  يق آلياا تقلم  ما على مجالةتا طت خز تل  لج  .لي  يج تلعاويج للتجا   أ   تلعكلالاز الانضيام ل

تفعيز ة   تلمل ل  الاسالميج مع الاستي ت  طي ح تل ع   ت ل عه طعن تل ع  تلسع ا  تو  لعاا توملاش   )  

ج كملع   على أ  طيجالةتا تعتي  ط  ج. (   ت  يييج طف م تلض ت    تل ع  تو    لل    ق ألاخض 

 (81-2)  كيا  لألاحه تلشكز (  تلتلجه لالةخا تلتعا نياا ت خاصج ) ما  قلم طه تلفالت  مجالةتا تلفالت 

 استراتيجيات التمويل املقترحة(: 19 - 9)شكل رقم 

 

 من إعداد الباحثة : املصدر

 

 على الادخاروحثهم دعم الفالحين لتطوير آليات عمل التعاونيات الفالحية : الفرع ألاول 

 لت    تلعقملاا توتعلقج طالتيل ز تلي تملق ،ق ت جيت    ت شي  تل ن مسالج تلتلل  على كز 

تو اس   م تملط ت تملاطا  ثيقا طاصكثا  من تلتثقيف  تلتعلي     شاة تلتعا ني  توجالتست  تمه ،ق 

 تلت      ت ييج تل  ت تلتعا نيج  ت جياعيج طعن تويت ععن  ألن جل  أم  ض   ا  جت ما أ    ل  نامس 

تلتي تلل   توساحاا تلي تعيج تل لع  تل جات ،ق تحقيق أه ت ه تو جل   خاصج ،ق الاز تلي تملق  تلتيل ز

على تلي تعج ت جيت   ج   تنتشا  تويت ع تل لع   ميا جعز صلا  تلفالحعن  يثللن ألاقلمليج   ه   فتق  ن 

  ى الامكانياا تو اسملج لتال    تح  ث تنتاجا   ألام  تللا  جعز من تال   مؤسساا تجيعا  أم ت 

ن ،ق حياته  تلعيليج تليلميج  املقلن بعب  جت كان تلفالحل   . حيل ا  حيا ج  ز اة  م تخيلا  تلي تعيج

 من جان  تلفالت

 تلعيز طالتعا نياا تلفالحيج•

 تلتلجه نحل الاةخا •

 

 من جانب الدولة

 تل ع  تلسع ا •

 م  لعاا مملاش   •

 .  م ض ت   على ألا ت  ي قع  توستللج   تشجيع الاستثيا  ألاج  ي •

 تفعيز ة   تلمل ل  الاسالميج•
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  إنه من توتل ع  ،ق سبيز تسيع  تلنهلم  (مثال  تلتل ي )  أسالي  تلعيز تلتعا ني طتملاةل أة تا تلي تعج

 .طاألنشاج تلفالحيج أن  تجا ب تلفالحلن   ن ام تلتعا نياا 

،ق الاز  احققه ،ق حالج تلنهلم بهتوا  يكن أن  ا تع ي  تنتشا هتلفالحيج تشجيع تلتعا نياا  للت  فت م

تستع تةتا  مملاة تا تل ع  ت حاليج   جل  عن ط  ق ت ييج م اة  تيل ليج  تل ع  الا تيان تلي تملق 

  تلسيع مجا ا م اة خ  ت شي  تلفالحعن   ى أحسن تست  تم ميكن للق  م   الاطين ان على  اعلي ها 

ع    صلل أجز تلس تة مع ألاخل ،ق الاعتملا  أن  نتاج تلي تملق ملسكي  مساع ته  على تلل اء ط  لاه  

طامليعته    تملط طيلتعي  معي ج لي تعج توح لل  ح اةخ   من ث   إن هلخ تولتعي   ج  أن ت تملى 

 ت   نيل توح لل حتى ع   تح     ت تا الا ت تم  ع   تلس تة   كلل  تل ع  مستليماا  نتاج طلتل 

 :   للل   ج  ما  لقه تيام ناج

م تجعج  تال   ن ام تلتعا ن تلفال ق ،ق ت جيت    الاستفاة  من ن    تجا ب تل  ل توتق مج تعا نيا  .1

 .،ق هلت توجال

،ق مجال الام تة طي خالا تق    تل ع  تلي تملق طجييع أنلتعه لتفعيز ة   ت جيعياا تلتعا نيج  .8

 . تست  تماتها    الا شاة لا ق تل ا تلسلييج(  آ ا طل    أسي    مملي تا )  عيلياا  نتاج

 .  جاة آلياا سلييج لقيام هلخ تلتعا نياا  تال  ها .0

 .تجاعز كلتة  تعا نيج مؤهلجتلعيز على تل ع  م تكي للت     تلتعا ني ةتخز ت جيت    من أجز  .1

جيع تحسعن خ ماتها ةع  ت جيعياا تلتعا نيج طاأل كا   توقت حاا لتال   ملت ةها تواليج لتش .1

 .للفالحعن

تل ع  جييع مستليماا  نتاج تلي تملق لألعضاء ،ق تلتعا نياا  م ت قج تست  تماا مي تنيا طاش تف  .2

 .مت   عن

 .أن  قلم توت   لن ،ق تلتعا نياا تلفالحيج  طي ا تا للفالحعن ألاعضاء  تق    توشل   لا   .2

 .للتاجع  تلتعانياا عيج ماه    م  بج عن ط  ق تامعن عيالج ز ت .0

تتح ز هلخ تلتعا نياا تلي تعيج على جييع أشكال تل ع  تلي تملق ة ن تلتزتم طاا ضلتطط 

طاوا أن ت جيت   ل  تحقق الاكتفاء تتجا  تجا   تو تجاا تلي تعيج تلتي تف ضاا م  يج تلتجا   تلعاويج 

تعيز جاه   لتشجيع تنتشا    FAO تلعاويج ألاقل ج  تللتتي ،ق تو تلج توعني   ألن م  يج تلي تعج 

 توعلناا للقضاء على تلفق   سلء تلتلل ج   بلل   إن طابع تلتعا نياا تلفالحيج ،ق جييع أنحاء تلعال  

سلف  اغى على هلت تل لع من ألانشاج   هل ما       جلء تلكثع  من تل  ل توتق مج لتشجيع  للفق تء

ألن تويت ععن . من  ا ب تلقيح % 29  قلتا مثال ت    تلتعا نياا تلفالحيج  في ألا  تلتعا نياا تلفالحيج 

تل لا  ع  ما  يعيللن طيف ةه    يستفي  ن من ت تفاع أسعا  تو تجاا تلللت يج  ،ق حعن أن من 
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يعيللن بشكز جياملق ،ق م  ياا م تجعن  تعا نياا  ل ج  اة  ن على الاستفاة  ط ل   أك   من   ص 

 .وتاحج  تلت فيف من آلاثا  تلسلمليج تل اجيج عن ألازماا تلللت يج  قع ها من ألازمااتلسلق ت

  واتاحة املجال لالستثمار ألاجنبي فعالعادل و العمل على فرض نظام جبائي زراعي : الفرع الثاني

صجيا ق   تسج مسحيج ة يقج لامليعج  مكلناا تلت طج ،ق هلت الاطا    ملغق على تل  لج أن تقلم ط

توساحاا تلي تعيج   تلعيج تلفالحعن عن ط ق حثه  على ض     الانضيام  جيعياا تعا نيج   تلتي من 

خاللاا  ت  تلعي ه  طالا ق تلفعالج  ستلالل أ تض ه   تي   ه  ط اط  نتاج يش ف عل ها   ق من 

 .تو ت عن ،ق توجال تلي تملق

ض ت   ع م الاستلالل    تف م عل ه  تلي تعيج  ه ضتأ   ل ل  يستلل لن للل   جت ل  يستج  تلفالح

و    ح ةها تو ت لن حس  طمليعج تستلالل هلخ   ملز ة عاا طتاجع  ألا م للتعا نياا تلفالت    ع  

 .ألا ت  ي

   ط تز ة   تلض  ملج كحا ي  حسن تستلالل ألا ت  ي   تةع صساء  تست  تمااحيث  ت  

ألاكفاء سلف   عيلن طحلت ي ض  بيج  با ستفاة  من ت خ  تء ،ق تمل ع ه  طا ضز تلسملز  لن  او تج

أما مال  ألا ت  ي قع  ألاكفاء ،ق تلي تعج  سلف ت فها  تلض  ملج   ى ض     ت حيح    ستلالل ملت ةه  

تاجع ها أ   طيعااأ   يكنه    أ ضاعا   من ث   عاة  ت  ي  ملت ةه  ،ق مجا ا تت اس    مكانياته  

 .ون هل أحق ط  م ها

 الاستثمار الزراعي في القطاع الخاص تمويل دمج : الثثالفرع ال

 

  تهيي ع يي  حلقيج تلت ي يع تللييلتئي  ييق حلقييج تلي تعييج  ن مسيا  م تيلج تلقيييح ،يق سلسيلج تلقييييج  

توييييييلتة جتا تتيثييييييز آ يييييياق تاييييييل   ةت عيييييج  سييييييتي ت  عجلييييييج  نتيييييياج تلقييييييح كي يييييي   أسا يييييي ي  خلييييييق تلقيييييييج     

   تلت ييي يع تللييييلتئي الاسييي هال  تللتسيييع توحققيييج لألميييين تلليييلتئي طاسيييتعيال م تييييلج تلقييييح ،يييق  يييي ع تواييياحن

حييييييث يعت ييييي  تلقييييييح أحييييي  أهييييي  مييييي خالا هيييييلت تلفييييي ع ،يييييق تل ييييي اعاا تلللت ييييييج    قيييييلم هيييييلت تلقاييييياع طتقييييي    

 ضع لعيليياا ت ي يع  مليز  صيلله تحتياجاته توستقملليج  ياسا على الاحتياجاا ت حاليج   ي تلج تلقيح  

  يييى توسيييي هل   لييييلت  تاليييي  تلت كعييييز علييييى تق ييييياا  خايييلط  نتيييياج صيييي اعيج تعتييييي  ت حيييي  ة تليييي نيا ميييين  لت يييي  

 نتاج   تعتياة تق ياا تس ه ف الاسيتفاة  مين تل يلتتس تلثانل يج للت ي يع تلليلتئي أ  طي ت ز تلت ي يع  كييا 

اا  نتياج تلي تمليق مين تلمليل    ألاصي اف تلعالييج مين مي خالا  يكن أ ضا تلجيه الاسيتثيا تا نحيل مسيتليم

عيلياا  نتاج  تلتي   تؤث  سلملا على  نتاج تو  ع   ضيا ج   يى ةعي  تلملحيل   تل  تسياا  تلتامليقياا ،يق 

 .هلت توجال
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للل  يستحسن ت خز تلقاياع ،يق الاسيتثيا  تلفال يق طاسيتلالل مسياحاا ز تعييج  تسيعج تيل   ليه م خالتيه 

مييع تل يي اعاا تلللت يييج بعال ييج  ل ييج   تيتييع  تلقايياع تلي تملييق طالعيييز علييى جعييز ميين أنييلتع تلقيييح    جليي  

تج بيج ناشينج ،يق هيلت تويي تن  تلي تملق ليملي أ ة     نتياج ج  ي     للجيت ي   تلتيل ز للقااع تلتي تقلم طتل ع  

لل يييي اعاا تلللت يييييج تلتييييي ةخليييي  أطييييلتب تلت ل ييييع ،ييييق  نتيييياج ت حملييييلب " عييييي  طيييين عييييي " مثييييال جليييي  مجيلعييييج 

مين توييت ععن ألاعضياء تليلا يشيلز نشياط  11 مشتقاتها من تلقيح تل ل    تستي  م خالا  نتاجاا مين 

  أا طإنتاجيييييج 89111  اييييا  سيييي ج  20801 جيييي  أنتهكتييييا    0111تنتييياجا  تلي تملييييق للقيييييح مسيييياحج تقيييي   ب 

تجيييييا ق تنتيييياج تلقيييييح علييييى  الانتاجيييييج  عيييين  % 09  اييييا  للاكتييييا     تلتييييي تي يييي  ط سييييملج تقييييا ب 10.02تقيييي   ب 

 .  اا  للاكتا   11.2 تللا     ب  توساحج توح لة 

الاسيييتيعاطيج للي يييي ن  هيييلت طا ضيييا ج   يييى أن هيييلت تل يييلع مييين الاسيييتثيا   يكييين أن يسييياع  عليييى ز ييياة  تلاا يييج

عيييي  طيين عيييي  حييييث  ى مسيييتلت تو ييانع   هيييل ميييا  ييام مجييييعالاسييت تتيجق مييين تلقيييح  جلييي  طتيييل ع  م ييازن علييي

  .طن من ت حمللب 29999تستح   م ازن للحمللب طاا ج تستيعاب تق   ب 

  تلتجا   ت جيعياا تلتعا نيج  كلل تل  اعيج تلفالت  توؤسسج  نتاجيج ه ا   ملغق الاشا     ى أن

ت خلتص طحاجج   ى معللماا حيل ج  أساسيج  جل   ت اج تلق ت  تو اس  ويا سج أا نشاط  تعلق 

طي تلج تلقيح   خاصج أن مع   تل لته  ت ح  ثج ،ق تلسلق تلي تعيج طحاجج   ى   ت   ل ا  ستلالل 

تيثز ،ق ألاسعا   تلع م  تلف ص تو اسملج  توتاحج أمام م تلف ت جااا ،ق تلسلق   معللماا تلسلق ت

 تلال   تو ي ن  سياسج تل  لج  قع  جل  من تلعلتمز تلتي  يكن أن تؤث  عل ها

في جميع مراحل سلسلة قيمة  إلاعتماد على صيغ التمويل الزراعية الاسالمية: عرابالفرع ال

 املنتوج

يرسددل ¤ كددان غفددارا فقلدد  اسددتغفروا ربكددم إندده "  جييز طقللييه  لعل ييا طالتيي ط  ،ييق آ يياا ت خييالق عييي

 ييق نييلجج لملحي   2¤ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جندات ويجعدل لكدم أرهدارا¤ السماء عليكم مدرارا

من آلا اا تلتي تحيز مثز هلخ توعاني   إن ا نتملّعن أبعاةت ج      أعيق من تل  تلتي   اط لاا تواتييلن 

طا ت اة  شيؤ ن تلعيال    لعليه مين قعي  تو اقيي أن نفتي م أن تويلت ة تلامليعييج تواللبيج  حييا  تلبشي    هيا 

،ق نفسه كي للق    معان تل    ،يق  ي    ت خيالق تجعيز  ن ن     تح   لإلنسان (. ألاكسجعن مثال)   ل  

من تلل    ت ح  ث عن خلز ،ق ت حيا  ألا ضيج  أ  ع م تلتزن طعن تولت ة  سيكان ألا م   ييا مين م ليلق 

 3¤وما من دابة في ألارض إال على هللا رزقها¤ :      ززل معه  ز ه كامال   لقلله سملحانه  تعا ى

                                                           
1 http://amorbenamor.com/nos-filiales/moulins-amor-benamor  .Site visité le : 25.08.2016.  

 18-19  آلا اا سورة نوحتلق آن تلك       2
 .92  آلا ج سورة هودتلق آن تلك     . 3

http://amorbenamor.com/nos-filiales/moulins-amor-benamor
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ت خلم ،ق تفاصيلاا تحتيز أبعاةت مايج تح ة مين خاللايا تللسيا ز تواللبيج لزيز ل  ا  اا تلساطقج  ة ن 

 م تة  لهي سلتء كان جل  طا ستلفا  أ  تلتقلت    يان   ا ح  ث عن  لج ألامايا  ،يق الايز  ضيع كايلت 

 .طالسياء  سلف  تع ت تللسا ز تلعلييج تلبش  ج   ى  سا ز أخ ت    يكن نيلاا    ع   ن ام   ز ألا م

 ن تل    ا  كالت   ملح ض    ا لل ف تلتفكع  تلا تم تللا  ملنى عليى عي م كفا يج ميلت ة ألا م  ميا  في زخ 

للت  ج  أن ن    جيي ت أن هيلت تلت اييط يعنيي ،يق م  هياخ تلفي ة   بيلل  . جل  تلت ايط من نتا س  خييج

 ا ل يييييييا ملضييييييلع تلت اييييييييط الاسيييييييت تتيجق  إن ييييييا   نسيييييييتايع أن نلفييييييز ت جلتنييييييي  تل  حييييييييج  ألاخال يييييييج    جت ت

لال ت ييييياة مييييين هيييييلت تو  يييييل   إن يييييا نجييييي  أن هيييييلت تلفييييي ة هيييييل ،يييييق ألاصيييييز  حييييي   لايييييا ماالييييي  ماة يييييج    حييييييج  

ت ت ييييياة ج  تجتياعييييييج  كييييييا يشيييييكز هيييييلت تلفييييي ة ألاسييييياس ألا عييييييز أ  نشييييياط   يييييال  يك  يييييا تلت اييييييط ة ن 

 .م تعا  كا ج تلعلتمز  تل   ف توت لج طه

 شا     ى أن تلق آن تلك     تلس ج تواا    لايا م  ل  تست تتيجق  يكن تل     ليه من تجسي   ه ا نلة 

   ييييييج  سييييييت تتيجيج متكاملييييييج تيتيييييي  ميييييين تلمل يييييياء ألاخالتييييييق لأل يييييي تة لتشييييييكز ن امييييييا متق ييييييا صةت   شييييييؤ ن ت حيييييييا  

 .ت ت اة ا  سياسيا  تجتياعيا

ممل ييييييج عليييييى الاطتكيييييا تا توالييييييج تلتيييييي شييييي عاا ة   يييييا  بيييييلل   كيييييلن ت يييييل نا ل ييييييغ تيل يييييز مج  يييييج  مسيييييت تمج 

 .ت ح يف   يق قع   اطلج لل ق  من حيث مملاةئها

،ييييييق ت جيت يييييي   لتجاييييييلن مشيييييياكز  ميييييي تة طييييييي خالا عيلييييييياا  نتيييييياج تلي تملييييييق   كييييييلل  لتسييييييل ق عن  ن تلفالحيييييي

اب تلفالحيعن محاصيلا   حييث  حتيز تلسياسي   مكانيج كملعي   ،يق سلسيلج  يييج تو تجياا تلي تعييج عليى حسي

 توسييي هلكعن  لييييلل   جييي  تل  يييي  ،يييق نييييياجج تيل يييز للي تعييييج  ييي مس   هييييا تلتيل يييز ضييييين كيييز م تحييييز سلسييييلج 

تويت عييييج  توسييييا ا   : تلقييييييج  بشيييي ط أن يعتييييي  جليييي  علييييى ممليييياة   سييييالميج   يييييق صيييييغ تلتيل ييييز الاسييييالمي 

ع   يييق صيييغ تتيييلزع  تشييت   ،ييق جيييييع تولا سج توضييا بج  تو تطحييج  توشيييا كج  تلسييل     جييا    الاست ييي ا

تشيييييي ف عل هيييييييا  ط يييييييل  م حلييييييج تلت ييييييي يع م تحييييييز سلسيييييييلج تلقييييييييج مييييييين م حلييييييج تلتحضيييييييع  للي تعيييييييج   ييييييى قا يييييييج 

 مت   ج 

ج ع  يييي   ن تامليييييق صيييييغ تلتيل ييييز  سييييالمي تييييؤةا   ييييى سيييياللج تويييييج  تلتيييياليف طييييعن ع اصيييي   نتيييياج   خاصيييي

ألامييييي  تليييييلا  يييييؤةا   يييييى  يييييتح ...متعييييي ة  مييييين مضيييييا بج  مشييييا كج  م تطحيييييج  سيييييل  تلعيييييز    أس تويييييال ،يييييق صيييييل  

مجا ا لتشليز أححاب توان  ج ا ت خ  تا ،ق م تليف توجيا ا   مين جايج أخي ت تتجيه ألاميلتل توكتزيز  

  .أ  تو خ     ى الاستثيا  ،ق تل  ألانشاج تلتي ت ملح   لتا جلب  محفيتا تستثيا  ج هامج
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 املزارعة  عقد : أوال

 يكن للمل    سالمي أ  مؤسسج تلتيل ز  سالمي أن تل   م خالا عيليج  نتاج تلي تملق من طل   

 آ ا  مع تا ز تعيج لتحضع  عيليج تلي ع    يقلم تلفالت طالعيز تلالزم طيجالةخ   تل ع  ألا م  مقاطز 

تلتيل ز  عز   أ    ق  أ  يسا ا ن ف ت  ثلث أ   بع  تلللج طحس  الاتفاق  أما عا   مؤسسج 

 ح ة  ساام كز ش     ملز تلتل يع على عق  تويت عج تللا  ح ة أ ضا    .تو ا  ف تلتي تكمل تها

تستحقا اا تلا  عن ،ق ألا بات   بع  ت ح اة  عيلياا تلتسل ق ت    تلتكاليف تلتي تكمل ها كز من 

كيا  يكن أن تؤخل بععن الاعتملا  ت جالة  .لملاتق أ باحاتلش  كعن من تل  ع تل اتس عن توشا كج  ث   لزع ت

 .تلت  يييج تلتي تقلم بها توؤسسج لتتيعز حقل اا عن حقلق تلمل   طيا  ضين تلع تلج ،ق تستحقاق ألا بات

 (81-2تلشكز ) 

م اص  شلز تتيعز طا ستق ت  طز   يكنها أن تع ف ضيان تلتيل ليج  يكن أن  تل يلجمن خالل هلخ 

 .يعكل تال  تل شاط تلي تملق طيا  تلت ق مع تحسن الا  ف تلعيز  تلتيل زنيلت 

 ضاف   ى جل  أن هلخ تلتق يج تلتيل ليج تجعز توؤسسج تتقاس  م اط  تلعيز  هي تتحيز نسملج من 

ت خسا    ن   ع    هلت ما  جعز تل  ج  تلت    ،ق تلعيز  زمعن ع   ل  ميا  قلز من م اط    لع 

 . ين  طا  تللا  يكن تلسيا   عليهخسا تا ت خز ض

 صيغة املزارعة للتمويل الزراعي(: 18-9)شكل رقم 

 

 من  ع تة تلملاحثج: املصدر

ح ج من ألا بات أ  

خسا   م فعج ألا م 

  ت جا 

(طل   محس ج  آ ا) م خالا عيليج  نتاج   

صاح  / تلفالت 

املستثمرة  ألا م

 الفالحية

 البنك

 

(ت جا )تلعيز + ألا م   ح ج من ألا بات أ  ت خسا   

40 

40 

40 

40 
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 املساقاة: ثانيا

من خالل هلخ تل يلج  يكن أن  لتزم تلمل   طتل ع  آ ا تل ا  ملحقاتها    قلم طت كيفها ،ق  

توي عج مع تلسيات لليؤسسج طتشليلاا    تلعق  تو  م بشان هلخ تلعيليج   يكن أن يشت ط أن    ع 

قاا توتعلقج جيءت من  نتاجاا  ط  يا  لتزم تلمل   طيقاطلج كز تل ف( تل لع   أ  توتلساج)توؤسسج 

 . طالتشليز   تل يانج  جل   اع تلليا 

للي خالا ألاخ ت  مثز (  ضا ج   ى تل ا )  ح ت ميت ا توسا ا  أاها  يكن أن تتضين تيل ال  ضا يا 

 تلشكز تللا  اخلخ هلت تلتيل ز  ضا،ق   ضع لالتفاق طعن  .تلملل    تو  ملاا  توملي تا ت حش  ج

 . ة  ما  اخل شكز عق  تو تطحجتلمل     تلعييز  لك ه عا

كيا  يكن أن  اخل تلتيل ز طاوسا ا   شكز تي ة تلمل ل  تويت ععن طبساتعن أ  ح ت ق أ  أشجا  تيتلكاا أ  

 .تقع ،ق حيازتها    ت  جل  بل م جيع مح لل تلبساتعن أ  ت ح  قج أ  تقسييه ط سملج معي ج مح ة 

 التمويل بصيغة املساقاة(: 19-9)شكل رقم 

 

 من  ع تة تلملاحثج :املصدر

 ن تلتيل ز عن ط  ق صيلج توسا ا  طإمكانه أن  حقق من تلفا    ما يساع  على تلنهلم   

طيستل اا تلت ييج توحليج وا تل  خ من  مكانيج لي اة  توحاصيز تلي تعيج ،ق تولت ع تلتي تساتق   ها 

تقن ي   ى ت حاجج   تحقق  كتفاء تللتتي أل  تة توجتيع توحلق من تولت ة  س هالكيج  تلي تعيج   

ح ج من ألا بات أ  

خسا   م فعج ألا م 

  ت جا 

 توفير آالت الري وملحقاتها 

صاح  ألا م/ تلفالت   

املستثمرة 

 الفالحية

 البنك

 

(تلسقي )تلعيز + ألا م    أ  جيء ح ج من ألا بات أ  ت خسا   

 من توح لل  

40 

40 

40 

40 
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طاوساهيج ،ق تل ع  تولت ة تواليج توتاتيج من طيع توحاصيز تلي تعج    ستلالل ح يلج هلخ ألاملتل ،ق 

 .مشا  ع تلملنى تلتحتيج تلتي  حتاجاا توجتيع

 املغارسة: ثالثا

 ساا  ن ز تعج ألا م  ق يكن وؤسسج تلتيل ز أن تل   ألا م   سا ز ألاشجا  تو تة ق ساا   

 تلقيام طكز ما  ليماا من أعيال تتال  ت   ا ،ق توجال تلي تملق   للل  نج  من  يتل  ت خ    

تلي تعيج لك ه    يل  توال     يل  ألا م تلتي  يك ه أن  يا س نشاطاته عل ها  للل   ج  أن  لج  

 .من  تكفز طتيل ز  تيل ن هؤ ء طيا  حتاجلنه ويا سج نشاطا  تلفال ق

من تل يغ تلتي  يكن على أساساا  تلتيل ز  تلتيل ن  نج  صيلج تولا سج  تلتي  يكن أن    

 .ت كي عل ها تلمل ل   سالميج  خ مج تل شاط تلي تملق على ق ت  توسا ا   تويت عج

 :  يكن أن تاملق تولا سج على تل حل تلتا ق 

 :املغارسة املشتركة     .2

ألا ت  ي تل ا حج للي تعج  ث   قلم بع ها طا تفاق مع توؤسساا  قلم تلمل    سالمي طتيل  

ت خملع   ،ق توجال تلفال ق توتعلق بل س ألاشجا  توثي     عاة  ما تض  هلخ توؤسساا ما  سعن 

ز تعيعن مت  جعن من توعاه  توت   ج  تلل ن ل  ه  ت خ    توا يج  تلعلييج ،ق هلت توجال  حيث 

ة تسج معيقج عن  مكانيج ق س ألاشجا  توثي   تلالزمج  توال يج ل لعيج ألا م محز  قلملن طإج تء 

كا  
ّ
تلعق   ث  بع  جل   ت  الاتفاق طينه   بعن تلمل   على أن يل سلها   كلن لا  جيء من ألا م  يل

مح ة  تلتي  ج  أن تقي  طفت   زم يج  –تلمل     اخ   كلت جيءت من توح لل تللا   تس من تلعيليج 

طاصضا ج   ى جيء من هلخ ألاشجا  تلتي تكلن  –حس  نلعيج ألاشجا  توتقا بج من حيث       تاء أكلاا 

  .طاسيا 

 :  من خالل هلت الا ت تت  كلن ن    كز من توتعا   ن كيا  لق 

 .ت جيء ألاك   من تلثيا   ألاشجا   ألا م: ن    تلمل   .أ 

 .من تلثيا   ألاشجا   ألا م تلتي تمتلك ها ط ضا تلمل   ت جيء تلملاتق: ن    توؤسسج تللا سج .ب 

 املغارسة املقرونة بالبيع وإلاجارة  .1
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أما تلشكز تلثاني  ال أن  قلم تلمل   طامتال  أ م صا حج للي تعج    قلم طبيع جيء منها بسع  

 ميا لليؤسسج  ش  اج أن  ق ن تلمليع بعق   جا   على تلعيز ،ق ت جيء تلملاتق من ألا م    كلن ألاج  

 .1عملا   عن جيء من تلشج   تلثي  

لقج طضياع طا اا مت   ج  جتا خ    ما يج  ن تلتيل ز طاولا سج     حز مشكلج كملع   متع 

 ت يج  تتيثز ،ق ت خ  تء  توا  سعن تلي تعيعن تلل ن أنفق  عل ه  تل  لج أملالا طا لج لتكل نه   لكن ع   

ت  جا     ج  ن من  قلم طيساع ته  لتحقيق مشا  عا   تلتي  يكن أن تساه  ،ق تحقيق الاكتفاء 

   جاة م اة  ج     صحالل تللت ةتا   كلت تحقيق ت ييج ت ت اة ج  تللتتي ،ق توحاصيز تلي تعيج 

 .  حقيقيج

 التمويل من خالل املغارسة(: 11-9)شكل رقم 

 

   من  ع تة تلملاحثج  :املصدر

تسيح صيلج تولا سج ،ق تحسعن مستل اا تلت ييج توحليج من خالل كلاها صيلج تيل ليج تسيح   

منها من خالل  الانتفاعطل ت   إن أححابها  يكنه   ألا ت  يألا ت  ي تل ا حج للي تعج  مل ل طقاء  طاستلالل

تو  م طينهيا  الاتفاقعق  تولا سج تلتيل لق   ي حاا ون يل ساا أشجا ت مثي   يستفي  صاحفها منها حس  

                                                           
صيغ تلتيل ز طال  لت   لليؤسساا تلفالحيج تل لع    توتلساج  تل     تلت   بيج تل  ليج حلل تيل ز كيال  ز ق   ا س مس       1

تلساج  تال   ة  ها ،ق الا ت اة اا تولا بيج  كليج تلعللم الا ت اة ج  عللم تلتسيع  سايف  توعا  توش  عاا تل لع    تو

 .8990 سالمي للملحل   تلتال    

تلثيا  ) جيء من  نتاج 

 ألا م  ألاشجا   ألا م

ت خ    صاح / تلفالت   

املستثمرة 

 الفالحية

 البنك

 مالك ألارض

 

(ت جا ) أححاب ت خ      تلثيا   ألاشجا  ) جيء من  نتاج  

( ألا م  

40 

40 

40 

40 
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من ثيا  معي ج   تيت  نسملج  تكتفاءط يلج تولا سج  الاستثيا ا  تحقق تو اقج تلتي ت    ها توش  ع 

 .الا ت اةاتل  اخ من تلملاالج ميا  حقق مستل اا من تلت ييج توحليج   

 التمويل باملشاركة : رابعا

 جت كان  توشا كج ةت يج   يكن أن تكلن ألا م من توؤسسج  تلتيل ز  تلتيل ن من تلمل    

 هلت بع  تق     ييج ألا م  تح     ييج مشا كج كز منهيا ،ق توش  ع  حيث  كلن طينهيا على     

 .جج طعن توتشا كعن على حس  نسملج مشا كج كز منهيامشا كج كز منهيا ،ق  أسياله   تكلن تل تي

طاكيله  -تللا ةخل  توؤسسج ش  كج  يه طا ضاا -أما  جت كان  توشا كج مت ا  ج  ق   ؤ ل توش  ع 

 ل ها  على أساس أن تت ازل للمل   عن ح ج من أ باحاا   هلت  افئ حق تلمل     كلن توش  ع ،ق تلنها ج 

 .ملكا لاا

للمل    تهت  يق طالعيز  – ةت  ا  –     ى أن توؤسسج تلفالحيج  يكن أن تلكز  ةت   توش  ع تج    شا

تلفني تللا   تملط ط   تها  طاصضا ج   ى الاستعانج طكز تلتسايالا تلتي  ق ماا تلمل   خاصج ما تعلق منها 

 تستثيا ها ،ق تلش كاا جتا توشا  ع ألاج ت  ألاعلى ألاملتل  قلم طتلجيه    المل   .طالت      الاستع تة

  طاصضا ج   ى تلللت يجتل  اعاا ألانشاج تلي تعيج   جت خ      يج ،ق بعب  جل  طا ت تم أنه  .  بحيج 

 .ت خ     ةت  ج  تواليج

 التمويل من خالل املشاركة (: 11-9)شكل رقم 

 

 من إعداد الباحثة: املصدر

ح ج من ألا بات  أ  

تحيز جيء من 

 ت خسا  

  ةت   /  أس توال توستثي  

توستثي / تلفالت  

املستثمرة 

 الفالحية

 البنك

 

 

ح ج من ألا بات  أ  جيء من   أس توال / ألا م

 ت خسا  

40 

40 

40 

40 
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 التمويل باملضاربة: خامسا

 ن تو  ف  سالمي حعن  يا س صيلج توضا بج    يا سياا طكلنيه مجي ة مييلل  حسي   طيز  يا سياا 

ت حيييييال ،يييييق  طاعتمليييييا خ مسيييييتثي ت   العال يييييج تلتيييييي ت بايييييه طاوسيييييتثي  ن ل سييييي  عال يييييج تلييييي ت ن طاوييييي  ن  كييييييا هيييييل 

تو ا ف تلتقلي  ج   لكنها عال ج ش تكج ،يق كا يج تلعيليياا الاسيتثيا  ج طكيز ميا  تالمليه مفايلم تلشي كج مين 

 . مقلماا   ما  ت ت  ع ه من نتا س

حتى   جا تلتيل ز عن ط  ق توضا بج  تععن على تلقا   طالعيليج على مستلت تو  ف  سالمي أن و 

 :،ق م تلف م تحز تلعيليج  يق  تلبى ت ح ص ،ق كز   ت تته

 تتيثييييييز ،ييييييق تلملحييييييث عيييييين تلفيييييي ص توتاحييييييج ،ييييييق م تلييييييف توجيييييييا ا : استكشدددددداف العمليددددددات: الخطددددددوة ألاو ددددددى

 .الاستثيا  ج  تلت   س لاا     جل  توستثي  ن نحلها

طاححابها  الات ال ( ،ق  طا  توضا بج)  ت  جل  طتفح  تولفاا توق مج : اختيار امللفات: الخطوة الثانية

 .،ق حالج تلض     لال  تلضيحاا حلل مشا  عا 

الا ت ياة ج  تلف ييج : تقويم ودراسة امللفات املرشحة للتمويل من كافة جواندب الجددوى : الخطوة الثالثة

 . تع  هلخ ت خال  حاسيج ،ق تت اج   ت  تلتيل ز.  تواليج

جيي   أس توييال تلييلا سييي ت خز طييه تلمل يي  ،يييق أا تت يياج تلقيي ت  بشيييان ح: تحديدددد رأس املددال: الخطددوة الرابعددة

 .تيل ز توش  ع تواللب تيل له  تناال ا من ممل أ تلعا    تو اط  

بعي  مي ح توملليغ توحي ة ،يق ت خايل  تل تبعيج لليسيتفي  : تقديم التمويل ومتابعدة العمليدة: الخطوة الخامسة

ة   ييج حييلل مج  يياا توشيي  ع ملضييلع  ملقيي  علييى تلمل يي  متابعييج تلعيليييج ميين خييالل طليي  تقييا    ( توضييا ب)

 .تلتيل ز   جل  من أجز تلتاك  من تلسع  ت حسن  تفاةا حا ا تلتعث   الانح تف

    تعليييق ألامييي  ه يييا طالضيييياناا تلعي ييييج أ  تلشخ ييييج   لكييين تلييي  : مسدددألة الضدددمانات: الخطدددوة السادسدددة

 .ت ح ص على م تعاتها تلضياناا تو تملاج طاو تس  تلسلق  شخ يج توقا ل   تلتي  تلج 

 حيث  ن توضا بج تقلم ،ق جله ها على تالتق أححاب توال  أححاب ت خ  تا  طحيث  ق م تلاي ف ألا ل 

مالييييه    قيييي م تلايييي ف تلثيييياني خ  تييييه   ييييإن صيييييل ها مال يييييج ص امييييج  ت  ييييي  مشيييي  عاا صييييلع    متلسييييياج  

   قيييي     جيييي  (توضييييا ب)   تلعامييييز (تو يييي ف)صيييياح  توييييال :   حقييييق هييييلت ألاسييييللب م ييييلحج كييييال تلايييي  عن

صاح  توال من تلل   أ  من ت خ    ما  يك ه من تقلي  توال  الاتجا   يه   باوقاطز        ج  تلعامز 

من تويال ميا  كفييه لتجسيي  أ كيا خ  ميا سيج    تتيه  خ  تتيه ،يق مجيا ا ت حييا  تو تلفيج    تحييز صياح  

 .ق ع  توضا ب   ع م  خالله بش  ط توضا بج أس توال ت خسا   ،ق حالج ع م ت
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 التمويل الزراعي بصيغة املضاربة(: 16-9)شكل رقم 

 

 من  ع تة تلملاحثج :املصدر

 التمويل عن طريق عقد السلم: سادسا

 ن طيع تلسل    تملط ،ق تللال  طالتيل ز تلق ع  ألاجيز    عت ي  م ي  ت هاميا لتلاييج الاحتيياج مين 

 كيييييا  نييييه   ييييلا لتيل ييييز عيلييييياا ز تعيييييج  ميييين  (.تلتشييييليز) أس توييييال تلعامييييز  أا تيل ييييز ة    الاسييييتلالل 

خييالل مسيياع   تلفالحييعن ،ييق تلفتيي   مييا  ملييز تيييام  نتيياج   ييإن طيييع تلسييل  يسييت  م أ ضييا ،ييق تيل ييز تو تحييز 

تلسييياطقج صنتييياج  ت ييي    تلسيييلع  تو تجييياا تل ت جيييج   جلييي  بشييي تئها سيييليا   عييياة  طيعايييا طاسيييعا  أعليييى  كييييا 

من خالل تيل له للح  يعن  صلا  تو تجعن عن ط  ق  م تةه  طيستليماا   املقه أ ضا تو  ف  سالمي

 . نتاج  ك أس مال سل   مقاطز ت ح لل على بعب م تجاته    عاة  طيعاا

عيين ط  ييق طيييع تلسييل   سييلتء تيي  جليي  نقيي ت  أ  تيي  ميين  توسييتثي تا تلفالحيييج هكييلت  يكيين تيل ييز  

خالل تل  ي ها طيا  ا  تويلتة ألا لييج  أ  طي تليف ت خي ماا تلتيي تسياع ها ،يق عيلييج  نتياج   جلي  مقاطيز 

 بييلل   يإن هيلت تل يلع مين تلتيل ييز  تييح ت ح يلل عليى سييللج نق  ييج . كيييج مين تو تجياا للي ي ف توييلل 

ن تلييلا تقملضييه ع يي  تلتعا يي   مقاطييز تلتعايي  طتسييلي  كييييج  نتيياج توتفييق عل هييا بعيي   ل  ييج متيثلييج ،ييق تلييثي

 .  ت   زم يج مح ة 

 

 

 ت ح لل على عا  
 مساهيج عي يج   أس توال تلبش ا  الاةت  

توضا ب/ تلفالت   

املستثمرة 

 الفالحية

 البنك

 

 

 تلثيا   ألاشجا  ) جيء من  نتاج  الاستثيا  

( ألا م  

40 

40 

43 

43 



 البديلة لتمويل القطاع الزراعي في الجزائر خيارات وسيناريوهات الاستراتيجيات: الفصل السادس

 -فرع القمح نموذجا  -
 الباب الثاني

 

 
430 

 التمويل بصيغة السلم(: 61-9)شكل رقم 

 

 من  ع تة تلملاحثج :املصدر

كيييا  يكيين تسييتعيال تلسييل  ك يييلج تيل ليييج طل لييج ألاجييز  مثييز تيل ييز ألاصييلل تلثاطتييج   بالتييا ق  كييلن 

طيثاطييج أسييللب طيي  ز للتيياجع  تلتيييل لق  حيييث  قيييلم تو يي ف  سييالمي طتييل ع  ألاصييلل تلثاطتييج تلالزمييج لقييييام 

أ   حاللاييييييا طاو ييييييانع تلق  يييييييج تلقا يييييييج  علييييييى أن تكييييييلن هييييييلخ ألاصييييييلل كيييييي أس مييييييال تلسييييييل  مقاطييييييز تو ييييييانع 

 .ت ح لل على جيء من م تجاا هلخ تو انع على ة عاا ،ق آجال م اسملج

 إلاجارة: سابعا

  تتيثز ت خالتا تلعيليج لإلجا   تو  هيج طالتيلي  ،ق تلقااع تلفال ق ،ق تلع اص  تلتاليج

 أن  مل ا تلعييز  قملج ،ق  جا   م  هيج طالتيلي  لععن قع  ملجلة ل ت تلمل    سالمي كج ت  مثال. 

 قلم تلمل   بش تء ت ج ت  من تلملائع . 

    لكز تلمل   تلعييز طاستالم ت ج ت     الي  م يه  شيعا خ طانيه  ي  تسيليه حسي  تولتصيفاا توحي ة 

 .،ق تلعق 

     ييييى طجييييييع أ سيييياط  ييييؤج  تلمل يييي  ت جيييي ت  للعييييييز طيييياج
ّ
محيييي ة  ويييي   معي ييييج    عيييي خ طتيليكييييه لييييه  جت  ،

 .ألاج   عن ط  ق تلاملج أ  عن ط  ق تلمليع بسع   ميا 

    ع   تن هاء م    جا     تلل اء طاأل ساط توح ة    ت ازل تلمل   للعييز عن ت ج ت  بعق  ج   . 

 املستثمر الفالحي

(بعد جني املحصول )   

 البنك

 توقيع عقد السلم

 نقز ملكيج ألاصلل 

(تل يع عق  ش تء سلعج تلسل  )   

 دفع الثمن للبنك بعد جني المحصول 

 طيع سلعج تلسل  لليشت ا تلنهائي

 40 توشت ا تلنهائي

 طل 

90

1 

91

1 

98

1 

91

1 
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يف طييييعن ع اصيييي   نتيييياج   خاصييييج ع  يييي   ن تامليييييق صيييييغ تلتيل ييييز  سييييالمي تييييؤةا   ييييى سيييياللج تويييييج  تلتييييال

ألاميييي  تلييييلا  ييييؤةا   ييييى  ييييتح ...تلعيييييز    أس توييييال ،ييييق صييييل   متعيييي ة  ميييين مضييييا بج  مشييييا كج  م تطحييييج  سييييل 

مجا ا لتشليز أححاب توان  ج ا ت خ  تا ،ق م تليف توجيا ا   مين جايج أخي ت تتجيه ألاميلتل توكتزيز  

   .تلتي ت ملح   لتا جلب  محفيتا تستثيا  ج هامجأ  تو خ     ى الاستثيا  ،ق تل  ألانشاج 

 : عدة عناصر من الضروري ضبطها بشكل جيد منها الاعتبار بعين  ألاخذيجب  جميع هذه الصيغ في  

  حتى   تكلن تل فقج أك   من    تة توتل ع : ة تسج ت ج  ت  ج  أن تكلن ة يقج ،ق عق  توسا ا

 .ى هلخ توشا  عتو اخيج تاثع ت كملع  عليج   للعلتمز تلامليعأن خاصج   

  ن تلتامعن ض  تلكلت   تلامليعيج   على تلعتاة تلفال ق ض   ا ج ت   هلت لتلايج تو اط  توتل عج 

 .  قع  توتل عج

  على تولت ة تلبش  ج تلكفا  أكث  من ض      حتى  كلن تل اتس   ع ت    حتى  كلن  الاعتياة ن

 .ط تف توتعا   م بحا لكز ألا  الاستثيا  

  اع    تعتياةعن بعب ألاعيال تلاامج    نيا  الاستل اء،ق تل فقج   يعني طتاتا  الا ت اة ن 

 تعتي سلتء من تل احيج تلتق يج أ  من تل احيج تواليج حتى  جت  لالستثيا  توفاضلج طعن تلع  م توق مج 

 .ع م  كلن ألاحسن تق يا   ألا ز تكلفج ماليا

  عليه  خاصج   أاها أثملت   الا تكاز تلتك لللجيا ت ح  ثج ،ق توجال تلفال ق أم   ج   تعتياة ن

هلخ تلتك لللجيا حتى   لل  ت ت اء،ق  الاستثيا  عن  الاستل اء عاليج  نجاحا ملحلالاا     م ه  ال  ج  

تس هل  على تو  كان  مكلفج ،ق ط ت ج ألام  لكنها ستح   نقلج نلعيج ،ق تو تلج من حيث تلك    تل لع   

 .توتلسط   تلال ز      تكلن ،ق بعب ألاحيان نا عج مع شساعج ألا ت  ي توشج  

   ط يلج توسا ا  ث  نعجي عن  تستثيا ت ج  تلتفكع  من تلمل ت ج ،ق تسل ق تو تلج  ال  كفي أن نعق

تسل ق توحلق أ  تل   ق طيع تو تلج   للت كان تلتعا   توسملق مع توؤسساا توت   ج ،ق تلت     أ  تل

للي تجاا تلفالحيج توتاتيج من عق  توسا ا  أ ضز سبيز لتفاةا كساة تو تجاا توح ز عل ها ،ق اها ج 

 .تولتس 

   تج    شا     ى أن تلمل ل   سالميج   ى قا ج  لم ا هلت ل  تق  طاستلالل هلت تلعق  توا   تللا 

صج طالقااع تلي تملق   أن   تملق  مقت    على تويت عج  توسا ا   يك ه أن  لسع ةت    تلتيل ز ت خا

 . قط

   كيا  ج  تلتاكي  طض     تلت    ل ت تلمل ل   سالميج   ال يعقز أن  قلم ط   طكز هلخ

تللالاا ف تلتيل ليج توتع ة  طتع ة تق ياتها   لجلة تلمل ل   سالميج تلي تعيج يعني ت ّ  ا أك     خ    

مجال تلتيل ز تلي تملق جا تو اط  تلعاليج نتيجج تلع  تل   ف تو اخيج تلامليعيج   كلت ه  ب  أكث  ،ق

تل اس من    تع  الاةخا  ،ق هلت توجال  ميا يعني نق  الاستثيا   يه  للت  ج  على تلمل ل   سالميج 
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 يكنها أن تكلن تل ت     أن تفك  مليا ،ق تلت ّ   ألنه سيحز مشاكز كملع    سيعا ها مجا  تستثيا  ا

 . يه
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  : خالصة الفصل السادس

  89 قيي  الانتشييا  تللتسييع وسيياحاا تلقيييح توي  عييج عاويييا    أن توتيي ت ل م ييه    يثييز أكثيي  ميين % 

 . هلت ما    ز أهييته تلللت يج  ض     تامي ه محليا  ملز تلج هه للسلق ت خا جيجمن  نتاج تلعالكي 

  تسيييي  سييييلق تلقيييييح ،ييييق تلعييييال  ط  ييييا   م فيييي ة  ميييين تحتكييييا    ييييياة  سييييع  ج  جيييي  م تعاتهييييا ،ييييق 

)  نتاجييه  تسييت تتيجيج تلت ييييج تلي تعيييج  كييلل  ،ييق طيي ق تلتيل ييز ت خاصييج طييه لتحقيييق ألاهيي تف تو جييل  ميين

 ( تكتفاء جتتي أ  ت    

 قيي  تلي يياة  تلكملعيي   ،ييق  نتاجييه     ت جيت يي   يعت يي  تلقيييح ميين أهيي  محاصيييز ت حملييلب تلللت يييج ،ييق  

أنه    كفي لتلمليج الاحتياجاا الاس هالكيج ميا أةا   ى ز اة  الاعتياة على  تستع تةخ من ألاسلتق ت خا جيج 

لسييي  تلفجيييل  تلللت يييييج  بالتيييا ق أةا   يييى تشييييكيز عييي ء كملعييي  علييييى معيييزتن توييي  لعاا  تعيييي م ألامييين تللييييلتئي 

صج ،ق الاز تلتلع تا تلعاوييج ت حالييج   هيلت  ي عل   يى ضي     تلسيحق   تء   جياة و اط  كثع    خات جيت  ا 

 جلي  لتضييق تلفجيل  تلللت ييج طيعن  نتياج ت جيت ي  ت حللل  تلسملز تويك ج  توتاحيج لي ياة   نتياج تلقييح ،يق 

 .   الاس هال   ت فيف تلع ء عن معزتن تو  لعاا

 سييييعج ميييين ألا ت يييي ي    يك ييييه أن  حقييييق كفيييياء   نتاجيييييج  ن تلت كعييييز علييييى  ز تعييييج تلقيييييح مسيييياحاا  ت

عاليج   قلز من ت خسا   الاجتياعيج طاصضا ج   ى  مكانيج حسن تلتشليز طاست  تم أسالي   ةت  ج    يج 

متايييل   مييين شيييااها أن ت شيييي  تسيييت  تم تويييلت ة توا ييييج توال ييييج ة ن تمليييل   للييييياخ  تعاييييز ليييأ ا    ييي ص 

 .الاستفاة  منها

 تحتز ة  ت طا زت ،ق  تلي تعيج  ااع ت حمللب ،ق جييع م تحز سلسلج تلقييج  تل  لج على تسيا   

تولتسي    نجيات   يق طلل  تؤث   كثع ت على  عالييج   ةت   تو ي نتسعع  م خالا عيلياا  نتاج  تلز عاا 

تلفالحيييييج بلييييب تل  يييي  عيييين تلعلتمييييز تو اخيييييج  لكيييين توالحييييا أاهييييا   تييييؤث  علييييى تلجيييييه تلفالحييييعن ،ييييق تختييييييا  

 .ز تعاته    قا لليلت ة توتل   

   تتيعييييز أقليييي  توسيييياحاا تولجاييييج لي تعييييج تلقيييييح  ت حملييييلب ط ييييل  توسيييياحج تلي تعيييييج  لييييلل   جيييي

حل يييز نشييياطا  مييين ز تعيييج تلقييييح   يييى أنشييياج أخييي ت مييين ز ييياة  تلجييييه صيييلا  توييييت ععن لت تل  ييي  ،يييق  مكانييييج

 .أ باحا   تقليز ت خسا   الاجتياعيج تلتي  تحيلاا توجتيع ج تء ز تعج تلقيح 

  حتييى تعاييي  عانيياا  ةعيي  تل  لييج مفعللاييا  جيي   بااييا طاسييت  تم تق ييياا   سييا ز تليي ا ت ح  ثييج

 .تلتي تؤةا   ى ت شي  تست  تم توياخ

 تلي تعييياا توتايييل   طللييي  أهييي ت اا  أنت جيت   يييج لقاعييي   طيانييياا أساسيييا   ،يييق حيييعن  تفتقييي  تلي تعيييج

بسييييب   لتعيييي  طيانيييياا متكاملييييج ميييييا يسيييياز  ييييياس كفيييياء   نتيييياج ط ييييفج ة   ييييج  ميييين ثيييي   سيييي  تلسياسيييياا 

 .توال يج
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  تت اسييي  ميييع ت خ يييا   الاجتياعييييج للفيييالت تلتيييي  ن تاملييييق تلتق ييييج تلتيل لييييج طال ييييغ  سيييالميج

ت جيت يي ا  تجعيييز توسيييتثي   تلفالحيييج تتقاسييي  م ييياط  تلعيييز   هيييي تتحييييز نسييملج مييين ت خسيييا    ن   عييي   

 هيييلت ميييا  جعيييز تل  يييج  تلت  ييي  ،يييق تلعييييز  زميييعن ع   يييل  مييييا  قليييز مييين م ييياط    يييلع خسيييا تا تييي خز 

 .ضين  طا  تللا  يكن تلسيا   عليه
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 خالصة الباب الثاني

 

إن سيادة الدول ال تكتمل بدون تحقيق  منقا الاقيا ال القيي ال  مكقا  قمان  بقدون اعقا    ا ق  

 .اوي وأغلب الدول النانية خاصة الدول العربية وننها الجزائر تعانا نا التبعية الايائية

فقققارزا  ون  رتققققرون للمقققوا د اراليقققة لتعقققوار نالقققرامرامه  واستدقققم  أ ا قققضه ل نمقققا  قققدفع   لعلقققب اقققرو  

نقققققا البنقققققو  ققققققروالا ترقققققوأل اقققققد امه  أئتمانيقققققةل  ن ارمءقققققل  مونقققققا أن  تققققق  الر قققققة نقققققا العمقققققم  لققققق   ل قققققا 

ل فقنن (اررقا ر ارناخيقةخاصقة )  مانات أو نمتلكات  مكا   نهال وبما أن الز ا ة هق  اعقا   قاا  اررقا ر 

البنققققول تقلققققل نققققا نققققن  الرمءققققطن القققققرو  فات م ققققل العواققققل وارتوسقققق ل فيعققققر  التمواققققل اردققققار  حققققل 

رقققققالل التمواققققل ل لكنقققق  ال  قققققدن ءلققققوال اقققق   ميققققح أنققققوا  الز ا ققققات ومنقققققعة الرمءيققققةل خاصققققة تلققققو ال قققق  

 .تتعلب نالاءات   ا ية  بطرة

نققالل إنققداد بمقدخمت  مليقات  نتققا  و قيلو لرالققوا  نحاصقيل   نمققا نقا   قة أخققرا  وا ق  الرمءققون 

ءيققي  حتققل الالماسققرة نكانققة  بطققرة اقق  سلالققلة . اقق  الدولققة إسققاراتيةية ققر ر   ققف تحرطققت   منتققا  نحاصققيل 

 .ايمة ارنتةات الز ا ية   ف ءالاب الرمءطن وارالتهلكطن

خدائص ارةتمعقات الراريقة وسقلو يامه  و بيعقة صيغ تموال تتوا ن نح ليلو و ب النظر نليا ا  تعبي  

ءيققا امه ل بققدنت التمواققل اقق   ميققح نراءققل سلالققلة القيمققةل وأ تمققاد بالد  ققة مواققف   ققف صققيغ ال  نرققر ننهققا 

 .   ونبادئ د ننا  سمنا الحنيفالرم  بحيي ال تتعا
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وج بشكك   لوج  ماككما ط لمككال لتلقككال تل طككفلم كك  ل  ت ككا لتمتلككالجزائج كك لمككنلام الطككايلج   ط طكك ل

ج  الحيلمنلحطثلج نتا جلجمللصل لج ذجتي،لوجمللافظ لعلىلممنهالج غذجئي،ل كنلرغملذ الفإنلم ال لج   اعل

ومسكاتمت ليككيلج نككاتجلج ككماليلا مككا يلملت كككملمتمطتكك ،لومككنلوككال لفصككم لتلانككالو ككا نظ ليككيلجاكك  جتط طايل

ج تمم ككككككهلجملنت اكككككك ليككككككيلجزائج كككككك لوممم قككككككاليككككككمنلمككككككال جت اكككككك لج  ككككككا ملجمل ا كككككك لج طككككككم لتم ككككككلنال  ككككككىلمنلجزائج كككككك لل

 املطك ل لت كار للج كذحل لكتملرفكولجز كمج ئلجزام  طك لوت ططك لعملطكايلج ئرجعط لوم هل لضكما ل  كىلجملنظمك لج 

ج  عملج تيلملت تب للكافط لحتىلييلظهلجز ما  ل،لو بلعليهالج تم  ل ل   يزلعلىل متصادلجمل ليلعلىلجملمجردل

حككم للجملللطك لتكإاالثلرككمر ليكيلج   كاعلج ئرجنككيلتكامنلمككنلوال قكالككهلج  ككطملجملاد ك لوج  اع  ك لتصككط لتتملكمر 

ج  ككالالجملنككتجلتا  ر كك لألو ككى،لينلج    يككزلعلككىلج ت ككار لجزفار طكك لوحكك  لاككمال ككنل صككم لاككم اللممككا لجت كككا ل

 .ألا ارلج  املط لوتم  لج  و لج كب ىلجملنت  لللملت م نلمخئولايلجا  جتط ط 

 :وكانت جملة النتائج التي توصلنا اليها في البحث كاآلتي

 جاتم جرلت تتلجز طازجيلج صغي  لييلجزائج  ،لي لكيلتك نل كغارلجملكئجرعينليشك لمنلألغل طك ليكيلتط كهل

علككىل م الطكك لج تماككولألف ككيل غا ككايلز ككاد لالتككاالج ئرجنككيلو بكك رلل لتككاالج   ككاعلج ئرجنككي،لوتككذجلتكك ور ل ككلر ل

 . ئ جلمنلج عائلج غذجئيلييلماد لج  مح

  رجنيلهيلم وضلمصي  لومتما  لأل ه نلم ظملم وضلج  نال ل  اعلج ئ. 

 نلج ت كككارلوج ماكككك ا ليككككيلماكككمجثلجزاملكككك لمليسككككاتممنليكككيلعملطككككايلج تمم ككككهلج ئرجنكككيل ملتم كككك جرلمككككال 

 . ل فلمصاز قملموم،لوتذجلي كملي فلج تجسطفلتينلجز ل ايلذجيلج  الم لتاإللتاالوج تسم فلج ئرجني

 ج  ككككالالت كككككملجملسكككاتم لجملتمجيكككك  ل كككك عملل نلمكككنحلج  نككككال  كككك وضلفالحطككك لتكككك ونلفمج كككك ل تلملقكككا

 .ج  و  ل ل  اعلج ئرجنيل

 نلت امكككهلج  نكككمرلللسككك  لج  ا ككك  للغكككهلج نظككك لعكككنلأسككك رهال نلكالكككتلملطلككك لمول  يككك  ليشككك هلعا  كككال 

  لبلم وضلتا جس  ل ل الالجزائج  ح،لفكا مجزعلج ك  ليل من ك لمكنلذ كال كذ الو كبلج  كزج لم كاد لج شك    ل

 . تمم هلجمل    لعلىل مطولم جحهلالسل لج  طم لج ئرجعط ااالمط لييل ط لج

 غىلعلىلتمم هلالسل لج  طم لج ئرجعط لييلجزائج  لمش هلع  لت    لج  الحينل  طم لتمف لرمسل  

جملككككا لج  امككككهلم ككككهلتكككك  لعملطكككك لالتككككاال،لوتككككمل  كككك دونلج  لككككثلعككككنلجملككككمجردلجملا طكككك لل كككك لتكككك  لعملطكككك لالتككككاا،ل

 .قمل  ت  ونلزامد لجزف مايلوآلاميوغا  المال   ونلمل س

 ماككككككهلتمم ككككككهلج تصككككككجطولج ئرجنككككككيلمككككككمردجلمقمككككككال تككككككمفي لج سككككككطم  لملكككككك واليل   كككككك  ل  ملطكككككك لالتككككككاال 

ج ئرجنكككي،لوو كككمدلتككككذجلج جشكككاتلمنككككاول ككك جلممرهككككانلج ئرجعككك ليكككيلجزائج كككك ،لوم مككك نل ل ككككالال سكككمثلمتككككمف  ل

 . ومضممل لتلمنلج سطم  لج الزم لمل الثلمماملزرجنيل   



 خاتمة عامة 

 

 
438 

 يكككككيلجملسكككككتام جيلج  الحطككككك لغا  كككككالمكككككال تنكككككاز لج  الحكككككمنلعكككككنلجاكككككتخ ج لج تكنم م طكككككالجز   اككككك ل  لككككك ل

مكككك جوطلقم،لوعكككك  ل  ا كككك لرمسلجملككككا لممككككاليسككككببلميكككك جرجل لمشككككار ولج  الحطكككك ليككككيل مطككككولجمل جحككككه،لو ككككلدحل  ككككىل

 .ي فلتنافسطرها

 :إلى لفتم التوص نتائج اختبار فرضيات البحثأما 

ج تمم هلج  الحيلييلجزائج  ل  ىلماع  لت تيبلألو م ايلييلمنحلج   وض،لوتت  قالت ت  لاطااايل .1

لمغلبهالمصي  لومما  لأل هلدونل حسبلم جحهلالسل لج  طم لج   لط ،لفا  نال منحلم ويا

اش جالوجز  صلعلىلتمفي لج تمم هلج الز لمل حل لاات  لمولمح  لييلالسل لج  طم ،لوتملمالمل

ل ايلج تمم هلج  الحيلوف ال التت ارجيلجملا ط لجملستل ر لييلج  و لجملت  م ،لوتملمال تماش ىلومت 

 . ابتلص  لج   يط لألو ى

ي تب لج تنافمليمنلممجع لجملنظم لج  املط ل لت ار لتنافسالغي لعاد لوغي ل ف ،لومغلبلج  و ل .2

لج غذجئي لألمن لتل طف ل  ى لته ا ل لت ار  لج  املط  ل لمنظم  لتنضم ل  ئ لج تي ل  اد لوتملت ا ،

لعمج فلزرجعط لعلىل لظهلو مد لويي لفازائج  ل لج  و لج نامط ، لمستلطهلج تل فليي ج كاي  نلمل 

ليي لج مجمو لومربت لتذج لج ذجتي، ل  ت ا  لتل ف لو م ل حت ارلأل نبي لدون لجملللي ظهللج ص ط 

فا نتط  لجملل   ل ذجللهلج ك  ل   اتط ل صازحل تلادلألوروبي،ج ش ج  لألورومتما ط لعنلمط

لتمل لضما ل  ىلمنظم لج ت ار لج  املط لدونلتلسينلوتهطئ لجملناخلجملال مل الاتامارلج ئرجنيل ما

 .ات منلال ط لوتملمال ابتلص  لج   يط لج االط 

لوج تنمط ل .3 لتنالج  الح  لمو لتا تجسطف لم وضلزرجعط  لجزائج  لتمنح ليي لج تمم ه لملاساي ت م 

نلعملط لجمل جم  لواش جالتتممفلتم  دلحصم لج  الالعلىلج   ض،لممال،ل كBADRج    ط ل

لج تمااهلومنلرملج عائل ل  ى لييلل لدحلت  لي طبلعملطايلج تمم هلج ئرجني لوتملما عنلج س جد،

 .جزائج  

لج ئرجعط ل .4 لج سلو لوا   لجز ما   لمن ل  ي   لدر   لعلى لتمم ل  ليي لج ئرجني لج   اع ي تم 

 لع ي ل لمخاا لييلحا لت ج ولج مفمرجيلجملا ط لجمل عم ل  ،لمولييلظهل ا  جتط ط ،لممال   ل

 .ج  يمخل ش وتلمنظم لج ت ار لج  املط لمست  ال،لوتملمال ابتلص  لج   يط لج  جل  

لج تمم هل .5 لمادرلعلى لممح، لمست  هلزرجني لتنا  لمن لتمكنها لمطم  تمتلالجزائج  ل م الطايلوممجرد

ا لتا نهمضلت مطولم جحهلالسل لمطم لجملنتمالزرجعطالو ناعطا،لج ذجتيلمنلوال لت  طهل تتم

حتىل تمليمانلرمسلجملا لج  امهل تمم هلدورجيلالتاالجملتتا ط لدونلجز ا  ل  ىللظا ل م جضل

لج ئرجعط ل ل كنلتذ لام الطايلملتئج لمقمل لوت ت  ل ل    لمنلم مماتا نهمضلتا تنمط  ر مح،

 . ارلج  الحيلومش هلام جدلتاملطا وا  لييلظهلو مدلعا فلج  
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 : مما سبق دراسته ندرج مجموعة من التوصيات هي

 نلفكك  ل أشكا لم اتكبل ارشككادلج  الحكيلت كمنليككيلشك هلت اولطكايل نتسككبل  يهكالج  الحكمنلومصكك ا ل 

جز طازجيلج صغي  لج ذحلمل مكنهمل دجر لمئجرعقمللش هل ط ،لفط مممنلتتم طهلمشفاصلمص ا ل  ا جيلل

حطكككككثل  ككككككم لجملكتككككككبلتضككككككملم ممعكككككك لمككككككنلجز طككككككازجيلج ئرجعطكككككك لإللتككككككاالمنتككككككمالم ككككككينلذول اافكككككك لعا طكككككك لماككككككهل

جز  ككككم ،لو ا تككككا يلاككككت منلج ت ككككا طفلمنخ ضكككك لوعملطكككك لاشكككك جالتلككككتلاككككط   ل قكككك لوجحكككك  ،لفككككالل تكككك وهل

اكالمي،لمص ا لجملستام جيل مل  ما ل نلرغ ملييلذ التات اثلحسكبل كط ل اكتامارلوج تمم كهلج ئرجنكيل  

و تلصككلمنليككيلاوكك لجملماككملج  الحككيلعلككىلعا كك ل كك ج لتكك  ي تمل كك،رضلمولل قكك تملجمل ككذو ،ل لسككبلت  ج كك يل

 . مطولألا جا

 تكك ففلألمككمج لج الزمكك لل نلجزائج كك لتلا كك ل  ككىل قككازلرماتكك ل  جفككفلملظمكك لج تمم ككهلجمل تمكك  ،ل ضككمان

شككا للظككا لم لممككايلمنااككبل ضككملوال ككالم جم كك ل  كىلج   اعككايلذجيلألو م كك لجمللكك د ،لومل  ككمنلذ ككال ملتإأ

و اعت ارلمنلم اعلج ئرجع ل  لحساسلييل متصادلجزائج ك حل. تتمزعلييلكهلمن   لملتل ل لجشاتلج ئرجني

فإلكككك ل ج غككككيلت  طككككهلع م ككككايلعكككك  لجاككككتغال لألرضلج ئرجعطكككك ل( ج  مجمككككهلجملناوطكككك ،لجزفصككككا  ل  تماعطكككك ) 

يككككك لجملسكككككتغل ل،لمكككككولويكككككولحلكككككم لتمككككككنلجملكككككئجرعلمكككككنلت نكككككبلتكككككذ لت ككككك ضليككككك ج بلت كككككمضل تمكككككا لألرج ككككك يلغ

 .ج   م ايللظ جل مي  ل متصادح،ل  نل ل  تالملنلتملمدرىلتااتغال قالومو ىلتخ م لألرض

 اكككن لت اكككك ارلت كككمنلم رواكككك لل44تككك  ي لألرج ككك يلج ئرجعطكككك لج تال ككك ل ل و كككك ل  فكككمجصلملكككك  لممكككهلمككككنل

 .  و  ،لمنلم هلح ظقال ، طا لمست  الوت رلعمج  لعلىلج  الحينلوعلىلم جوطهلج 

 ذجلكككككانلج  الحككككمنليككككيلحطكككككاتهملج  ملطكككك لج طممطكككك ل    ككككمنلل كككككهلماككككا طبلج  مككككهلج ت ككككاوأيلتت كككككاد ل 

مدوجيلج ئرجع ل،فإل لمنلجملتممولوييلابطهلتسطي لج نهمضلتايأش  لج  الحط لمنل ت او لج  الحمنلوللظا ل

نلج ت اولطكككايلوت ظكككطملجلتشكككار لملكككال مككككنلمنل ل  ككك ليكككيلحا ككك ل كككذجل   ككك ضلتنكككاطولتكككذجلج نكككمعلمككك.ج ت اولطكككايل

ج نهكككمضلتككك ليكككيلظكككهلجاكككت  جدجيلوم كككادرجيلج ككك عملجز ا طككك ل،وذ كككالعكككنلا  كككفلتنمطككك لمصكككادرلتمم لطككك لوتكككمفي ل

  تمككككككانلج ئرجنككككككيل،وتماككككككطولم ككككككاميلمصككككككادر لوت شككككككط لج  الحككككككينل  ككككككىلمحسككككككنلجاككككككتخ ج لممكككككككنل ل كككككك وضل

اع تهملعلىلج مفا لت  منهملعن لو م لم هلج س جدلمولألوذلييل عت ارلمنل،و امئنانلعلىلفاعلطرهالومس

التكككاالج ئرجنكككيلمماكككهيلت  ط تككك لو ككك ت  لتممجعطككك لم طنككك ل ئرجعككك لجمللصكككم لوحصكككاد ل،ومكككنلركككملفكككإنلتكككذ ل

جملمجعط ل  بلمنلت جنىلعن لتل   لف  جيل م  جضلوعن لج س جدل،و ذ التمفي لمسكتلئمايلالتكاالاكمج ل

 . للمملجمللصم لحتىلتما للضا لف   

 لتتنكاطولج  نكمرل(  غكا للظكا لج  مج ك ) م ج   لج ضمالايلمولاك مالج  ك وضلوم ك ميلج  ا ك  ل،

ج الر م  لت ملمنلتك هلج  و  لتت ا طفلتاتض لمل  ميلج  ا   لت ادلت مثلمطم لجمل ا  لجمل  ي ،لوتبسط ل

 .ملنحلج   وضلم لطالوب   اا  ج جيلادجر  لتميول قازل رشادلم جففل

 تن طذلت جمجل رشاد  ل لمسلو ينلت منلمط جلط ل الاالعلعلىلج مجمولجز  ط يل ل  اعلج ئرجني. 
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 ج  مككككهلعلككككىلمنل تلصككككهلكككككهلمككككئجرعلعلككككىلتكككك وط لزرجنككككيل  طكككك لج ك  ولطككككا،ل  ككككمنل شكككك تلملماراكككك ل

،ل مكككنلج  الحككينلمككنل ع ككا للج جشككاتلج ئرجنككيلوجز صككم لعلككىل مطككولجملككمجردلج الزمكك لاككمج لت كك ضلمولت ولكك 

مكككنلج ضككك ج بلو اكككت اد لمكككنلج ككك عملوج  ككك وضلووككك مايلج تككك مين،ل مكككاليسكككت مهلممتنكككا لمككك واليلعملطككك ل

التككاال،لفككطمكنلمككنلوال كك لم جم كك لت ككا طفلأشككاتلج  الحككينلولمعطكك لجملكك واليلجملسككتخ م لو مطرهككال ت نككبل

وج كذحل ك حلمنلأشاتلج سمااك  ليكيلج سكمثلجملمجز ك لآلافايلج تيل مكنلمنلتظق لوتصيبلجملخئون،ل مالمل ل

 . قملت ري ل  ي لعلىلألا ار

 ي كككاأيلج  الحكككمنلمكككنل  ككك ج جيلجمل م ككك لوجمل  ككك  ل   صكككم لعلكككىلج  ككك ضلمولج ككك عمل،لفامللاسكككايل

ج تكيلت كم لت رجاك لملكفلاا كبلج  ك ضلوجملمجف ك لعلطك ،لو راكا  ل  كىلج  نكاللANGEM ، CNAC، ANSEJماهل

 ج جيلمككنحلج  كك ضل مكنهككا،لمنلت ككم لتإنهككا لج كك ج جيلمككنحلج  كك ضلمككنلوككال ل أشككا لفكك وعل ل نكككالإلتمككا لج كك

 .جملخت لييلوكامتها،لو ذ ال ص حل لمستام لج ئرجنيل ق لوجح  ل ت امهلم قالتستمعبلر افت لومستمج 

 لج تكيل عاد لج نظ لييللظا لج ضمالايلجمل  فلعلىلج   وضلج  الحط ،لف عمك  لج  طكميلج  الاكتطكط 

تهتلككككككالمككككككولج ككككككئمنلت ككككككاعلوتشكككككك  ىلتككككككينلج  الحككككككينلومل مكككككككنلمنلت ككككككمنليككككككمالالف ككككككاململ ككككككاالعملطكككككك لج تنمطكككككك ل

 .ج ئرجعط 

 جملمجاككككملج  الحطكككك لجملختل كككك ،لل  ككككمدلتككككينل أشككككا لم اتككككبل ضككككمانلعمككككا ليككككيلج   ككككاعلج  الحككككيلوككككال ل

دفكولم كمرلج  مكا ،لتت كمنلمكنللتذ لجمل اتبلت منلمسلو  لعكن. ج  الالاا بلج ط لج  امل لومكتبلج تشغطه

تتككمزعلعلككىلجملسككتام جيلجملت ار كك ،لوجملسككتام ل( شككق لعلككىلألمككه) زاككانلم جم كك ل جشككاتلج  الحككينلت ككمنلدور ككال

م ا كككبلتت ككك  ملت   ككك للعكككنلأشكككاتلج  امكككهلجملسكككت   لم كككهلجلرهكككا لجملماكككملج  الحكككيلحتكككىلمل  كككمنلممامككك ل اككك ل

 .    لدفولمستل ات لملكتبلج تشغطه

 وج  مكهلعلكىلدرجاك لوت طكطمللج صناعايلج غذج ط لجمل تم  لعلىلجملخ  كايلج ئرجعطك لجملللطك تناطول

االاهلج  طم لج ئجعط لج غذج ط للظ جل ل  جت لج  محلج كذحل  مكولو كمكهلج   اعكايلج ئرجعطك للوج صكناعايل

 .ج غذج ط 

أشككي ل  كككىلملككك ل ج غكككيلج نظككك ليكككيلدرجاككايلتشكككمهلاالاكككهلمطمككك لمل ممعككك لجملنت كككايللوكآفاااال للدراساااة

ينلجز ل ككك لأليككك فلتختلكككفلحسكككبلا ط ككك لككككهلمنتكككمالج ئرجعطككك لج تكككيلتخكككت لجزائج ككك لوتت كككمثليكككيل لتا قكككال

وحسبلوف ت لول رت ليكيلجزائج ك لوألاكمجثلج  املطك لومكنلركمللتل  ك ل كط لج تمم كهلجملنااك  ل  كهلم حلك لمكنل

 .هل لتاالجملنت ايلج ئرجعط لجملختار م جح

مقمكالتنمعكتلج ضكمالايلجملاد ك لوجمل نم ك ليكيلمطمرهكا،لفكإنلج ضكمانلجز  ط كيلو   ك ليكيلألويك لمنلأشكي ل  كىلملك ل

تككككككملعمككككككهلجمل  كككككك ضلمولجملككككككئجرعلوماات تكككككك ليككككككيلمئرعتكككككك لمولمشكككككك وع لوح  كككككك لأل طكككككك لعلككككككىلجاككككككتخ ج لج  كككككك ضل

ىلعا ك لممككنليسكت طولجمل  ك ضلمكنلوال ك لتك مينلجمل ك ضلوام لتك ل اتخ ج لألماهلوج ص طحل ط  يلمعل

 .تا  زجمات لت ات لوا  ا ز ينلممع لج تس   ل
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 .4102 – 0891تطور أسعار القمح في العالم : 10امللحق رقم 
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 4102 -0891تطور استهالك ألاسم ة آلازوتية وألاسم ة الفوسفاتية : 14 امللحق رقم

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنم 

يسمدة 

 آلازوت م 
84,0  57,7  48,7  59,3  87,7  98,1  112,7  80,0  52,6  46,3  

يسمدة 

 الفوسفات م 
115,9  75,0  61,9  71,6  91,9  133,5  105,8  108,7  60,2  47,7  

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنم 

يسمدة 

 آلازوت م 
63,0  41,0  46,7  73,8  58,2  18,4  14,0  36,0  44,0  47,0  

يسمدة 

 الفوسفات م 
35,0  30,5  31,9  34,8  36,7  15,2  11,0  35,0  30,8  25,0  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنم 

يسمدة 

 آلازوت م 
44,3  45,3  28,0  17,0  104,7  4,1  43,8  36,6  23,1  47,8  

يسمدة 

 الفوسفات م 
25,0  35,0  23,5  6,4  57,8  32,5  31,8  52,4  20,8  37,9  

 2010 2011 2012 2013 
احصائ ات كنظمم الزراعمويغذيم العامل م :  املص ر

FAOSTAT 

 

كل ون طن  : الوحدة  

يسمدة 

 آلازوت م 
70,9  63,3  75,0  44,7  

يسمدة 

 الفوسفات م 
46,3  36,4  54,0  44,2  
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 4102-0891تطور ألاسعار العاملية للقمح والبترول   (:12)امللحق رقم 

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنة 

 155 153 109 100 121 137 141 145 157 164 سعر القمح 

 18 16 19 15 29 30 31 36 39 35 سعر البترول

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 

 105 113 136 179 202 146 132 135 139 108 سعر القمح 

 18 12 17 20 17 15 16 18 19 22 سعر البترول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 

 193 258 335 198 164 147 148 155 119 121 سعر القمح 

 149 143 110 66 55 39 29 25 25 28 سعر البترول

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 
طن/دوالر: السعر العالمي للقمح   
للبرميل/ دوالر: السعر العالمي للبترول   

 
 
 
 

 

 276 336 329 287 277 سعر القمح 

 178 194 191 182 162 سعر البترول

 http://www.fas.usda.gov/data، 4102وزارة الزراعم يكرة  م  -: املصدر

- Banque d’algerie, statistiques monétairs 1964-2011, statistiques de la balance de paiments 

1992-2011. Juin 2012. Pp : 15-65. 

- Banque d’algerie, rapports annual 2013-2014. P : 228. 
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 تطور املساحات املحصودة من إجمالي الحبوب والقمح في الجزائر: (12)امللحق رقم 

نم
س

 ال

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

ب
بو

لح
ي ا

مال
ج

إ
 

18
08

54
0 

26
38

17
0 

23
65

99
9 

34
18

27
8 

35
30

50
7 

19
59

57
5 

12
87

47
6 

25
79

67
1 

36
63

94
5 

مح
لق

ا
 10

23
09

0 

14
73

00
0 

11
87

82
0 

17
29

44
0 

18
48

01
0 

12
55

42
0 

89
26

00
 

16
80

72
0 

22
78

50
0 

نم
س

 ال

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

ب 
بو

لح
ي ا

مال
ج

 ا

11
15

67
0 

35
75

55
7 

18
88

82
5 

10
58

04
7 

24
02

58
3 

18
45

10
5 

29
01

56
2 

30
00

60
0 

23
50

51
5 

ح 
قم

 ال

82
52

40
 

25
77

15
0 

13
72

40
0 

82
70

00
 

18
36

41
0 

13
98

46
0 

20
47

57
0 

20
10

60
0 

16
03

74
4 

نم
س

 ال

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

ب
بو

لح
ي ا

مال
ج

 ا

26
72

15
7 

28
73

82
7 

14
85

45
3 

31
76

30
0 

28
56

50
2 

25
84

71
4 

30
62

44
9 

27
09

43
2 

25
09

19
3 

مح
لق

 ا

17
83

82
5 

18
19

87
7 

10
06

57
1 

18
48

57
5 

17
55

72
8 

16
72

43
1 

19
45

77
6 

17
27

24
2 

16
51

31
1 

 

 

 



 املالحق 

 

 
446 

 4102-0899تطور قيمة وواردات القمح في الجزائر للفترة  (:10) امللحق رقم 

 السنة 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 كمية الواردات  
2825600 4580100 2611900 2321800 2329200 2588200 3511900 3504700 1971600 3396300 

 قيمة الواردات 
372907 743460 421859 254531 320401 353645 635884 729153 495214 730842 

 السنة 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 كمية الواردات  
3605600 4349000 5367000 4538000 5998000 5182800 5034400 5683300 4966200 4855900 

 قيمة الواردات 
689309 662202 803913 722734 946474 878324 1026463 1031355 997024 1394315 

 السنة 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ألف طن : كم م الواردات   

كل ون دوالر أكرةكي: ق مم الواردات   

 كمية الواردات  
6486500 5719700 5057400 7454600 6347200 6304700 

 قيمة الواردات 
3174187 1830346 1182266 2848496 2129041 2120883 

 FAOSTAT 2015قاعدة ب انات كنظمم الزراعم ويغذيم : املصدر
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 املراجع باللغة العربية : أوال 

I.  القرآن الكريم 

II. الكتب : 

، مركز دراسات النظام الجديد للتجارة العربية ومستقبل التنمية العربية: ، الجات وأخواتهاابراهيم العيسوي  .1

 .7991، الكويت، 2العربية، طالوحدة 

، منشورات الاتحاد الاقليمي لالئتمان الزراعي في الشرق الاقراض الزراعي في املنظور التنموي ابراهيم عبد الرحمن،  .2

 7992ألادنى وشمال افريقيا، عمان ، الاردن، 

 .،دار صدار،بيروت،بدون تاريخ،الجزء الثاني املقدماتإبن رشد ، .3

 ،بدون تاريخ2دار القلم،بيروت ،طالقوانين الفقهية ،أحمد بن جزي،أبو القاسم محمد بن  .4

، دار الحامد، عمان ، ألاردن، التسويق الزراعي املفاهيم وألاسسأبي سعيد الديوه جي، دوخي عبد الرحيم  الحنيطي،  .5

2002. 

 2007،  دار النهضة العربية،القاهرة، مصر، 7، ج اتفاقات التجارة العامليةأحمد جامع،  .6

 7912، مكتبة الشباب ، القاهرة ، مصر، التمويل التعاونيمد محمد أبو الغار، أبو العز سامي، أح .7

 2070، مطبعة الجامعة ألاردنية، ألاردن، التنافسية والتنميةبثينة محمد علي املحتسب ، طالب محمد عوض،  .8

 2072، دار جسور للنشر والتوزيع، مقاالت في الاقتصاد الجزائري : الاصالحات التي نريدبشير مصيطفى،  .9

 .2077، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائري مقاالت في الاقتصاد : حريق الجسدبشير مصيطفى،  .11

، دار املريخ مقدمة التفاقيات منظمة التجارة العامليةأحمد يوسف الشحات، : تعريب -بهاجيراس الل داس .11

 .للنشر،الرياض، اململكة العربية السعودية

ية العامة ، العراق، ، الجزء الثاني، دار الشؤون الثقافاقتصاديات التسويق الزراعيجميل محمد جميل الدباغ ، .12

 .2002بغداد، 

 7991، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، مصر، التنمية الزراعيةحازم البببالوي،  .13

، اململكة مجموعة دلة البركة إدارة التطوير والبحوث،، الطبعة الثالثة  أدوات الاستثمار إلاسالميخوجة عز الدين،  .14

 2002،العربية السعودية

 .، ، دار الرضا للنشر والتوزيع، سورياأساسيات التجارة الدولية املعاصرةرعد حسنا الصرن ،  .15

 2002، دار الجامعة الجديدة، مصر، الاقتصاد الدوليزينب حسين عوض هللا،  .16

، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية السياسات الاقتصادية الزراعية في البلدان العربيةسالم النجفي، .17

 2009مية العربية للعلوم ، املستدامة، ألاكادي

 .2002، دراسات اقتصادية، دار الفرقد للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، التخطيط مع حرية السوق سعد طه عالم،  .18

 .2000،، دار الفكر ، دمشق، سورياحرب من أجل الهيمنة: معركة سياتلسمير صارم،  .19

 .2000،الاشعاع الفنية، الاسكندرية، مصر، مكتبة ومطبعة التأجير التمويليسمير محمد عبد العزيز،  .21
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 .7991،، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، مصر94التجارة العاملية وجات سمير محمد عبد العزيز،  .21

 2002، دار أسامة للنشر والتوزيع،ألاردن،  علم الاقتصاد الزراعيسوزان وفيق العاني،  .22

املعمورة ،مطبعة إلاشعاق  ،(ن مدخل مقار )صارف إلاسالمية إدارة املصارف التقليدية واملمحمد ، .سويلم .23

 7992الفنية،

دراسة للمفاهيم وألاهداف وألاولويات وتحليل لألركان : صالح صالحي،املنهج التنموي البديل في الاقتصاد الاسالمي .24

 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. والسياسات واملؤسسات

، دار املريخ للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة التسويق الزراعيحمد القنبيط، صبحي محمد اسماعيل، محمد ال .25

 العربية السعودية

 ه 7179.، طنطا ، مطابع غباش ي، القرار الاستثماري في البنوك إلاسالميةطايل مصطفى كمال ،  .26

 ،2002والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار الفجر للنشر إلاستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية الاقتصاديةالطيب داودي،  .27

 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، مبادئ التسويق الزراعيعاكف الزعبي،  .28

 7997ن، مصر، .، دالفكر والتطبيق: الائتمان الزراعي والتعاونيعبد الحكيم شطا، مراد محمد علي،  .29

 ،7991لي بن عبد هللا آل ثاني الوقفية العاملية،قطر،مكتبة الشيخ عالوقف  دوره في التنمية،عبد الستار إبراهيم .31

، الدار من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة: الجات وآليات منظمة التجارة العاملية عبد املطلب عبد الحميد،  .31

 .2002الجامعية، مصر، 

، دار  ك العاممن تأميم امللك الخاص إلى خوصصة املل: أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتهاعجة الجياللي،  .32

 200الخلدونية، الجزائر، 

 7911، دار الفكر العربي ، دمشق ، سوريا، الصناعات الغذائيةعز الدين فراج،  .33

 .2000القاهرة، املكتبة ألاكاديمية،  ،، إعذاب املياهعصام الدين خليل .34

، عمان ، 2والتوزيع والطباعة، ط، دار املسيرة للنشر  الاقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار،  .35

 2070ألاردن، 

، منشورات جامعة عمر املختار، البيضاء، ليبيا، أسس إلاقراض الزراعي والتمويل التعاونيعلي محمود فارس،  .36

2002 

   7991،دار التعاون للنشر ، مصر ، , ت التعاونية  عامليا وعربيا، املنظمافوزي الشاذلي  .37

 حالة الجزائر: الزراعية العربية وتحديات ألامن الغذائيفوزية غربي، ،  .38

أدوات و دروس ، منظمة ألاغذية والزراعة لألمم  –كالفن ميلر، ليندا جونز، تمويل سلسلة القيمة في القطاع الزراعي  .39

 2071، ماي FAOاملتحدة 

 2001، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، الاقتصاد الدولي؛ التجارة والتمويلكامل بكري،  .41

 بحوث حول استراجية التنمية الزراعية كمال حمدي أبو الخير ، .41

 دار وائل للطباعة والنشر. الجامعة ألاردنية، ألامن الغذائي نظرية ونظام وتطبيقمحمد رفيق أمين حمدان،  .42

 2007، مكتبة الاشعاع الفنية، الاسكندرية، مصر، التجارة الدوليةمحمد سيد عابد،  .43

 2009، الاسكندرية، مصر، منظمة التجارة العاملية وتحرير التجارة الدولية، الدار الجامعيةمحمد صفوت قابل،  .44

 2002، دار وائل للنشر ، عمان، ألاردن، التسويق الزراعيمحمد عبيدات،  .45

    2000مصر، إلاسكندرية، الثانية، الطبعة املعارف، منشأة ،املصرفي الائتمان اقتصاديات الحمزاوي، خليل كمال محمد .46

 7929مكتبة ألاقص ى، الطبعة ألاولى، عّمان، ألاردن،  مدخل إلى الاقتصاد الزراعي،محمود شافعي  و آخرون ،  .47

 وموضوعات،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات مدحت القريش ي،   .48

 دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  اتفاقات التجارة العاملية في عصر العوملة،مصطفى رشدي شيحة،  .49

 ، دمشق، سوريا2000، منشورات وزارة الثقافة، دراسة فكرية: الاقتصاد الزراعي منذر خدام،  .51



 قائمة املراجع 

 

 
450 

، النتائج املرتقبة ومعالجتها، دار املحمدية – أسباب الانضمام: الجزائر واملنظمة العاملية للتجارةناصر دادي عدون،  .51

 2001الجزائر، 

، دار يحي مصر للطباعة ومنظمة التجارة العاملية أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربينبيل حشاد، الجات  .52

 .والنشر، القاهرة

 7992والتوزيع، دار أسامة للنشر .املصارف إلاسالمية بين النظرية والتطبيق.عبد الرزاق.الهيتي .53

III. ألاطروحات والرسائل واملذكرات : 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في دراسة مستقبلية: الزراعة والتنمية في الجزائر براكتية بلقاسم،  .54

العلوم الاقتصادية، شعبة اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 2071-2071ائر، الجز 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل (2111 – 1981)نمذجة قياسية للسوق العاملية للقمح للفترة برهوم عليه،  .55

شهادة املاجستير تخصص تقنيات كمية للتسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم 

 2071 -2072العلوم التجارية، جامعة املسيلة، 

اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة بشأن الزراعة وأثرها على تجارة السلع الزراعية في الدول بوثلجة عائشة،  .56

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، غير منشورة، تخصص نقود ومالية، جامعة العربية

 .2001 – 2009حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

، أطروحة مقدمة لنيل انضمام الجزائر ملنظمة التجارة العاملية وانعكاساتها على مشكلة التغذيةبوخالفة علي،  .57

شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر 

  2072-2071باتنة، 

 املاجستير شهادة لنيل رسالة ،"الجزائر في الراهنة الاقتصادية التحوالت ظل في الحيالف الدعم أشكال"بولحبال نادية،  .58

 2009التسيير، جامعة الجزائر،  وعلوم الاقتصادية العلوم في

، رسالة ماجستير ،  معهد الاقتصاد، جامعة الجزائر، القطاع الفالحي املسير ذاتيا ومشكالته املاليةبويهي محمد،  .59

7921 . 

، رسالة مقدمة ضمن دراسة حالة والية البويرة: السياسات الفالحية والاصالحات الطارئة عليهاجرمولي مليكة،  .61

متطلبات شهادة املاجستير، فرع التنظيمات السياسية وإلادارية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية 

 2002وسف بن خدة، العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر بن ي

 تمويل الفالحة بوالية بسكرة في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية وانعكاساته على",حسينة حوحو  .61

  2001-2002, جامعة بسكرة , مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستير في  العلوم الاقتصادية , "البطالة 

دراسة حالة بنك : 2111-2111دور السياسة الائتمانية في تمويل القطاع الفالحي الجزائري " حمدي باشا وليد،   .62

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد "BADRالفالحة والتنمية الريفية 

يير، جامعة الحاج لخضر باتنة، التنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس

2071-2071 . 
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-،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية " واقع التنمية الفالحية في والية البليدة" خالفي علي ،   .63

 ،7990،  جامعة الجزائر ، -غير منشورة

، مذكرة مقدمة ضمن املنظومة املصرفيةتأثير انضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة  على خزندار وردة،  .64

متطلبات نيل شهادة املاجستير، فرع التحليل والاستشراف الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، 

 2072 – 2077قسنطينة، 

دراسة : أهمية الثروة النفطية في الاقتصاد الدولي والاستراتيجيات البديلة لقطاع املحروقات"خير الدين وحيد،  .65

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، قسم حالة الجزائر

 2071-2072العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، 

آفاق تطوير سهل لوطاية في إطار سياسة الدعم : ة بسكرةاستراتيجية التنمية الفالحية في والي" دهينة مجدولين،   .66

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، تخصص نقود وتمويل، كلية العلوم الاقتصادية "الفالحي

 ..2009والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، معهد العلوم ، " ى تطورهإلاصالحات في القطاع الزراعي وآثارها عل"  ،رابح زبيري    .67

 .7999الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

، رسالة مقدمة ألاسباب وآلاثار:التبعية الغذائية العربية وألامن القومي العربي رباب علي جميل أمين الشوك،    .68

 استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير، جامعة الشرق ألاوسط

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات درجة املاجستير في "تمويل القطاع الزراعي في ألاردن"رشا محمد سعيد،    .69

 .7999الاقتصاد، كلية الدراسات العليا، الجامعة ألاردنية، ألاردن، 

استكماال ، مذكرة مقدمة "دراسة اقتصادية ملديونية القطاع الزراعي في ألاردن "روال رضوان محارب املعايطة، .71

ملتطلبات درجة املاجستيرفي الاقتصاد الزراعي وادارة ألاعمال الزراعية، كلية الدراسات العليا، الجامعة ألاردنية، 

 2000الاردن، 

دراسة تطبيقية على عينة من  –أثر تطبيق اإدارة البيئية في إطار سلسلة إلامداد على ألاداء "ساوس الشيخ،  .71

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد ، أ"شركات الصناعات الغذائية

 2071تلمسان، 

، رسالة ماجستيرغير منشورة "تأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل املتغيرات الاقتصادية العاملية "سايح بوزيد، .72

التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، في اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 2002-2009الجزائر،

، بحث مقدم ضمن متطلبات نيل "دراسة تحليلية للقرض الفالحي في التشريع الجزائري "شريف زهار أمال قوسم،  .73

 2002شهادة املاجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، ماي 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية  ،جامعة  "إشكالية التشغيل في الزراعة" ،الطاهر زويتر  .74

 7990,الجزائر 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية  ،جامعة  "إشكالية التشغيل في الزراعة" ،الطاهر زويتر  .75

 .7990الجزائر ،

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة "حالة الجزائر: تسيير املخاطر الزراعية"الزهراء،  طاهري فاطمة .76

 2077-2070محمد خيضر بسكرة، 
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دراسة حالة قطاع الطحن : مساهمة إلعداد مقاربة تسييرية مبنية على الفارق الاستراتيجي" عبد املليك مزهودة، .77

 .2001الحاج لخضر باتنة، جوان  م الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة، أطروحة دكتوراه، كلية العلو "بالجزائر

، أطروحة دكتوراه غير "التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات املنظمة العاملية للتجارة"عبيرات مقدم،  .78

 2002منشورة، قسم الاقتصاد، جامعة الجزائر، 

أي سياسة زراعية : املنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعيةتطور املسألة الزراعية في ضوء "عز الدين بن تركي،  .79

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر "للجزائر

 2001-2009باتنة، 

، وواقع زراعة نخيل التمور في استراتيجية التنمية الزراعية في ظل املتغيرات الاقتصادية العاملية" عزاوي اعمر، .81

 2002-2001، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، "الجزائر

-رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية , " واقع التنمية الفالحية في والية البليدة" ,علي خالفي  .81

 , ر جامعة الجزائ,    -غير منشورة

، أطروحة دكتوراه في العلوم " 2114 – 1971املصادر الداخلية لتمويل التنمية دراسة حالة الجزائر "عمار زيتوني،  .82

 2001/ 2009الاقتصادية، قسم العلوم  الاقتصادية ، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، 

الناتج املحلي الفالحي الجزائري خالل تحليل اقتصادي قياس ي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة "عماري زهير،  .83

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد تطبيقي، 2119"-1981الفترة 

 2071 -2071كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، معهد السعرية وأثارها على تطور إلانتاج الفالحي السياسةعمر شعبان،  .84

 7999العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

املساهمة لدراسة تباين املحتوى املائي النسبي، درجة حرارة الغطاء النباتي والبنية الورقية عولمي عبد املالك،  .85

، مذكرة ماجستير تخصص بيولوجيا النبات ، قسم  (triticum durum desf ) عند القمح الصلب f3للجيل الثالث 

 .2070البيولوجيا، كلية العلوم، جامعة فرحات عباس سطيف، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة حالة الجزائر –ألامن الغذائي والتنمية املستدامة قصوري ريم،    .86

 -2077املاجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار عنابة، 

2072 ، 

، بحث علمي السوق ألاوروبية املشتركة والسوق العربية املشتركة، تشابه املقدمات واختالف النتائجلبنة جديد،  .87

املاجستير في العالقات الدولية، قسم الاقتصاد والتخطيط، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سوريا،  أعد لنيل شهادة

2001 

، مذكرة املنظمة العاملية للتجارة وانضمام الجزائر إليها وآلاثار املرتقبة على الاقتصاد الوطنيمتناوي محمد،  .88

 2001، الجزائر، مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير، املدرسة العليا للتجارة

تحليل بعض آلاثار الاقتصادية لسياسة دعم أسعار محاصيل الحبوب الرئيسية في محمد حسن رشتم العتبي،  .89

 7999، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، (1996 -1997)العراق 

، مار في ظل الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارةالقطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم والاستثمحمد غردي،  .91

، 01، جامعة الجزائر  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي

 2072-2077الجزائر، 
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-1999ة دراسة تطبيقية للفتر : أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائرمحمد كرم قروف،  .91

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، شعبة تحليل اقتصادي، كلية العلوم 2114

 .2072-2071الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

تالت الاقتصادية تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد ألاطراف والتكمداني لخضر،  .92

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل الاقتصادي، قسم الاقليمية

 2009-2002العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

-1962/1967: حالة الجزائر مرحلة التمويل الزراعي للحبوب في إطار السوق الدولية"منصوري صمودي، .93

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، فرع التسيير، كلية 2116"-1971/1978-1981/1991-1991/2111-2111

 .2009-2002، 01العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر 

 إلانتاج الفالحي وأثرهما على الحالة الغذائية بالجزائر محاولة تحليل الهيكل التنظيمي وتطور " موس ى رحماني ، .94

  7990, ، رسالة  مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر" 1987 -1962

غير )مذكرة ماجستبرالتصدير كإستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية  دراسة حالة الجزائر، موالي عبد القادر،  .95

 2009/2001ي العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ف( منشورة

، (الجزائر، مصر) مولحسان آيات هللا، املنظمة العاملية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية، دراسة حالة  .96

م أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلو 

 2077-2070الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، رسالة تحليل اقتصادي للمحفزات النسبية إلنتاج واستهالك الشعير في العراقندى عبد الحسين كنعان،  .97

 7992ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الزراعة، قسم الاقتصاد الزراعي، 

، مذكرة مقدمة ألاورومتوسطية على التجارة الخارجية في الجزائرانعكاسات الشراكة هويدي عبد الجليل،  .98

الستكمال متطلبات شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاد دولي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية 

 .2071-2072العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

99.  

IV.  الدوريات املجالت و: 

أحمد بدوي، تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العاملية على اقتصاديات الدول العربية، منشورات صندوق النقد العربي،  .111

2071. 

مشاريع الجزائر الاستثمارية في القطاع الفالحي ضمن برامج النمو والانعاش الاقتصاديين بين آمال حفناوي،    .111

ورقة بحثية مقدمة ضمن أعمال املؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة  الواقع والطموح،

، 2071مارس  72، 77، يومي 2071 – 2007وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خالل الفترة 

 .، الجزائر07جامعة سطيف 

الت الهيكلية وإلانعاش الاقتصادي ومطرقة التعديل الاقتصاد الجزائري بين سندان الاختال برودي نعيمة،   .112

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدولي حول أبعاد الجيل الثاني من إلاصالحات الاقتصادية في الدول الهيكلي

 .2009ديسمبر  02-01النامية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 

مداخلة مقدمة إلى امللتقى الوطني ,  PNDAدراسة تقييمية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية بلخريصات رشيد  .113

 .جامعة قاملة , حول البنوك التجارية والتنمية الاقتصادية
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: سياسة التمويل املصرفي للقطاع الفالحي في ظل الاصالحات الاقتصادية بن سمينة دالل، بن سمينة عزيزة،  .114

، مداخلة مقدمة للمشاركة في امللتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات حالة الجزائر دراسة

واملؤسسات ؛ دراسة حالة الجزائر والدول النامية، كلية العلوم الاقتصادية بالتعاون مع مخبر العلوم الاقتصادية، 

 .2009نوفمبر  22-27جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي 

امللتقى الدولي السادس حول كريم، حناش الياس، أثر صناعة الوقود الحيوي على أسعار املواد الغذائية،  بودخدخ .115

 ديسمبر 2و 1:إشكالية ألامن الغذائي في العالم العربي بجامعة سكيكدة

 –ة سياسات التجديد الريفي والفالحي كبديل استثماري تنموي لألقاليم الريفية الجزائريبيصار عبد الحكيم،  .116

، ورقة بحثية مقدمة إلى امللتقى الدولي حول تقييم استراتيجيات وسياسات استشراف ألاهداف وتقييم النتائج وآلاثار

الجزائر الاقتصادية الستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق ألافية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية 

 .2071أكتوبر  29و 22ومي والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املسيلة، ي

جمال الصيام، سلسلة الغذاء والسياسات ذات العالقة، ورشة عمل تدريبية حول سياسات ألامن الغذائي في الدول  .117

 2002.مارس  02-01العربية في ظل ألازمات املالية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية،دمشق، 

، معهد أبحاث إلاقراض غير الربحية في الضفة الغربية وقطاع غزةالتمويل غير الرسمي ومؤسسات حامد أسامة،  .118

 .7992السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ماس، 

، معهد أبحاث التمويل غير الرسمي ومؤسسات إلاقراض غير الربحية في الضفة الغربية وقطاع غزةحامد أسامة،    .119

 7992السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ماس، 

: ، أنظر املوقع الالكتروني2114نصر للشركات ؟، جانفي : بالي ضمن منظمة التجارة العامليةحزمة شري،  حسن .111

http://www.annd.org/arabic/data/wto/file/19.pdf  

. ومستقبل الاكتفاء الذاتي من القمح في مصردراسة اقتصادية تحليلية للوضع الراهن . حنان عبد املجيد محمود   .111

 . 2071فيفري . 92العدد . املجلة املصرية للبحوث الزراعية

، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف مبرراتها وعوائقها: الخوصصة في الجزائرخبابة حسان،  .112

 .2009، 09: ، الجزائر ، العدد

، مواد تدريبية منشورة من  التجارة والسياسات املحلية في الاقتصاد املفتوحكه، خوسيه ماريا غارسيا ألفاريس كو    .113

 2001طرف املركز الوطني للسياسات الزراعية، سوريا، 

، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم دراسة قومية حول سياسات الدعم املحلي الزراعي في الدول العربية .114

2070 . 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  تشخيص الواقع وتحديات املستقبل: النظام البنكي الجزائري اة، زغيب مليكة، نجار حي  

،  2001ديسمبر  72-71الواقع والتحديات، : امللتقى الوطني ألاول حول املنظومة املصرفية الجزائرية والتحوالت الاقتصادية

 .جامعة الشلف، الجزائر

، مجلة أبحاث اقتصادية الحي الجزائري وأهم الخيارات املمكنة لتطوره، إشكالية تنظيم العقار الفزهير عماري  .115

 . ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة2071، 71وادارية، العدد 

http://www.annd.org/arabic/data/wto/file/19.pdf
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، بالجزائرسياسة التجديد الفالحي والريفي كإستراتيجية لكسب رهان ألامن الغذائي املستدام سفيان عمراني،  .116

ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدولي التاسع حول استدامة ألامن الغذائي في الوطن العربي في ضوء 

 .2071نوفمبر  21-21املتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 

، مؤسسة الكويت للتقدم 71،مجلة التقدم العلمي، العدد  اقتصاديات القمح وألامن الغذائيسلطان أحمد الخلف،  .117

 ،  2077العلمي،  الكويت، اوت 

 .2002، دار أسامة للنشر والتوزيع ،ألاردن ، علم الاقتصاد الزراعيسوزان وفيق العاني،  .118

ية، ، مجلة دراسات اقتصادية، العدد ألاول، الدار الخلدونماذا تعرف عن صندوق النقد الدوليصالح صالحي،  .119

 .7999الجزائر 

موقع الزراعة العاملية في إطار جولة أورغواي والاتفاق املتوصل إليه في طواهر محمد تهامي، عبيرات مقدم،  .121

 .2002، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، جوان 02، مجلة العلوم الانسانية ، العدد الجوانب الزراعية

الفرص : راعية في إطار اتفاق الزراعة ومفاوضات جولة الدوحةمستقبل تحرير التجارة في السلع الز عادل السن،  .121

، بحوث وأوراق عمل املؤتمر  العربي الثالث حول التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية في ضوء والتحديات

 .2002مفاوضات برنامج عمل الدوحة، الفرص والتحديات أمام الدول العربية، سوريا، 

، مداخلة مقدمة 2113-2112أمين في دعم التنمية الزراعية، دراسة حالة الجزائر خالل الفترة دور التعامر أسامة،  .122

للملتقى الدولي التاسع حول استدامة ألامن الغذائي في الوطن العربي في ضوء املتغيرات والتحديات الاقتصادية 

 2071نوفمبر  21-21: الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي

 7991، مجلة جامعة الجزائر، مارس استقاللية املؤسسات العمومية عبر إلاصالحات الاقتصاديةعبد القادر العاللي،  .123

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات 2072و 7992عبد املجيد حمداش، قراءة في السياسات الزراعية للجزائر مابين  .124

 29و  22تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، يومي  امللتقى العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات

 . ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاية وعلوم التسيير، جامعة املدية2071أكتوبر 

، usaidعبد الوهاب لطفي، أساسيات التمويل متناهي الصغر، ورشة عمل عن أساسيات التمويل متناهي الصغر،   .125

 . 2071أفريل  29-22:  مصر، يومي

مدى التزام الدولة بمطابقة التشريعات الوطنية مع أهداف اتفاقيات وسياسات منظمة التجارة عزيزة الشريف،    .126

 .، ورقة بحثية مقدمة في أعمال مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العامليةالعاملية

، مجلة إنسانيات ، 2002 – 7991راعية إلى الاصالحات الليبرالية من الثورات الز : عمر باسعود، الفالحة في الجزائر .127

 . 2001ديسمبر  -،اكتوبر22العدد 

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدولي حول  وضع املوارد املائية في الجزائر ومعوقات توفيرها،فراح رشيد،  .128

قانونية للبيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، تشريعات الحماية وسياسة الادارة، مخبر الدراسات ال: ألامن املائي

 .2071ديسمبر  72-71قاملة، الجزائر، يومي  7912ماي 02جامعة 

دراسة تحليلية قياسية : تأثير تغيرات ألاسعار العاملية للقمح على ألامن الغذائي العامليفرحات عباس، برهوم عليه،  .129

ات امللتقى العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعالي2111 – 1981للفترة 
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العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة  ومتطلبات تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية

 .2071أكتوبر  29-22املدية، يومي 

مجلة الفكر السياس ي، اتحاد الكتاب ، إشكالية تمويل املشروعات الاقتصادية في الوطن العربيفياللي بومدين،  .131

 .2001العرب، 

: دور بنك الفالحة والتنمية الريفية في تمويل القطاع الفالحي في الجزائرقلمين محمد هشام، بن مسعود آدم،  .131

، امللتقى الدولي الثالث وآفاقه املستقبلية 2114-1982دراسة انجازات البنك في تمويل القطاع الفالحي خالل الفترة 

 . حول القطاع الفالحي ومتطلبات ألامن الغذائي بالدول العربية

، الدورة التدريبية صيغ التمويل بال فوائد للمؤسسات الفالحية الصغيرة واملتوسطةكمال رزيق، فارس مسدور،  .132

املغاربية، كلية العلوم الاقتصادية الدولية حول تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات 

 .2001وعلوم التسيير سطيف، املعهد إلاسالمي للبحوث والتطوير، 

انعكاسات الاصالح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات لعمى أحمد، عزاوي عمر،  .133

ملؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات ، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطني ألاول حول االزراعية

 .2001أفريل  21-22املناخ الاقتصادي الجديد، يومي 

انعكاسات الاصالح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات لعمى أحمد، عزاوي عمر،  .134

قتصادية الجزائرية وتحديات ، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطني ألاول حول املؤسسة الاالزراعية

 .2001أفريل  21-22املناخ الاقتصادي الجديد، يومي 

، كلية إلادارة، جامعة تور ينو، -نصوص وحاالت دراسية–التمويل متناهي الصغر فادي قطان، : ماركو اليا، ترجمة .135

 2009ايطاليا، 

، مداخلة مقدمة ضمن وآفاق التطويرسياسة إدارة املوارد املائية في الجزائر؛تشخيص الواقع محمد بلغالي،  .136

املوارد املائية في حوض البحر ألابيض املتوسط، مخبر البحث في علوم املياه، : فعاليات الندوة الدولية الرابعة حول 

 .2002مارس  21-22املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات، الجزائر، 

اسة دعم أسعار محاصيل الحبوب الرئيسية في تحليل بعض آلاثار الاقتصادية لسي" محمد حسن رشتم العتبي،  .137

 7999، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ("1996 -1997)العراق 

، مجلة ألزمة املالية الراهنة وآثارها املحتملة على أوضاع الزراعة والغذاء في املنطقة العربيةمحمد حمدي سالم، ا .138

 .2002الهيئة العربية لالستثمار وإلانماء الزراعي، العدد السادس،  الاستثمار الزراعي،

املمارسات الزراعية الجيدة في الجزائر، لقاء الخبراء حول املمارسات الزراعية الجيدة في الدول محمد خياطي،  .139

 .2001السودان، ديسمبر . ، املنظمة العربية للتنمية الزراعيةالعربية

، مجلة بحوث اقتصادية من الغذائي وإشكالية ارتفاع قائمة أسعار الغذاء عاملي، ألا محمد شايب، نعيمة بارك .141

  .2071، مركز دراسات الوحدة العربية، الكويت، 92: عربية، العدد

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات أهمية الزراعة ألاسرية في توفير ألامن الغذائيمحمد شكرين، محمد بلهادي،    .141

ثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم امللتقى العلمي الدولي ال

 2071أكتوبر  29 – 22: الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، يومي 
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ونية والاقتصادية ، مؤتمر الجوانب القانإلاغراق وأثره على التنمية الاقتصادية في الدول الناميةمحمد صالح الشيخ،  .142

 التفاقيات منظمة التجارة العاملية،

 محمد صالح حمد الشنيفي، مطبوعات منشورة على موقع جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  .143

، املركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة وإلاصالح الزراعي في مؤشرات الدعم الزراعيمحمد على محمد،  .144

  2002 سوريا، آب

، املركز الوطني  72محمد علي محمد، ملحة عن السياسات الزراعية العامة في الاتحاد ألاوروبي، مذكرة سياسات رقم  .145

 .2009للسياسات الزراعية، منظمة الزراعة وألاغذية العاملية،سوريا، 

جامعة عين شمس، مصر، ، مطبعة مركز التعليم املفتوح، التسويق الزراعيمحمد كامل ريحان، محمد سيد شحاتة،  .146

2002. 

، الدعم والتدابير التعويضية سياسة الدفاع التجاري بموجب اتفاقات التجارة العامليةمحمد هزاع الكوري،    .147

،  كلية 2001ماي  77 -09مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية،الجزء الخامس، 

 .2721 -2721: مارات العربية املتحدة، ص صالشريعة والقانون، جامعة إلا 

، املركز الوطني  09، مذكرة سياسات رقم املؤتمر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية في هونج كونجمحمود بيبلي،  .148

 2009للسياسات الزراعية، وزارة الزراعة وإلاصالح الزراعي، سوريا، فيفري 

، العدد 01، مجلة إنسانيات، مجلد معالم ودالالت: ة إلى التبعية املجتمع الريفي من الاستقالليمصطفى مرض ي،    .149

 ، الجزائر، 7999أفريل -، جانفي01

  2001، برنامج أساسيات العمل املصرفي حسب املفاهيم الشرعيةاملعهد املصرفي ،    .151

ي تحقيق ألامن البرامج الوطنية في تطوير الفالحة في إطار البرامج التنموية فمفتاح صالح، رحال فاطمة، دور  .151

، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدولي حول تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة الغذائي في الجزائر

 2071، جامعة سطيف، 2071 – 2007وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خالل الفترة 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى إنتاج القمح في الجزائرنمذجة واستشراف عجز مكيد علي، مروان حايد،  .152

العلمي الدولي الثالث حول القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .2071أكتوبر  29و  22والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة املدية، يومي 

، مؤتمر الجوانب القانونية املفهوم، املحددات وآلاثار: غراق في إطار منظمة التجارة العاملية، إلا منى طعيمة الجرف .153

 .والاقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية

: ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر(2001: 02) ، مجلة الباحث الاصالحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،    .154

 .21: ص

دور القطاع الفالحي في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائر في ظل تنفيذ سياسة بوفليح، طرش ي محمد،نبيل  .155

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى العلمي الدولي الثالث حول   ،2112-2111الانعاش الاقتصادي خالل الفترة 

العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق ألامن الغذائي بالدول العربية، كلية

 . 2001أفريل  29-22التسيير، جامعة املدية، يومي 
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، الهيئة العربية لالستثمار وإلانماء الزراعي، الطاقة والوقود الحيوي وألاثر على ألامن الغذائي العربينصري حداد،  .156

 .2002مجلة الاستثمار الزراعي، العدد السادس، 

، بين الانجازات والعقبات 2113-2116لقطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة املالية للفترة اهاشمي الطيب،  .157

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدول التاسع حول استدامة ألامن الغذائي في الوطن العربي في ضوء املتغيرات 

 21-21علوم التسيير، جامعة الشلف، يومي والتحديات الاقتصادية الدولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و 

 .2071نوفمبر 

تقدير الحجم ألامثل للمنح واملعونات الخارجية لالقتصاد القومي بالتطبيق على مملكة هشام حنضل عبد الباقي،    .158

 ، ورقة مقدمة ضمن املؤتمر الدولي حول املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة في الوطنالبحرين

 2001العربي، املنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، مصر، 

 الاقتصادیة املؤسسة حول  ألاول  الوطني امللتقى ،الصادرات لتنشیط كأداة إلالكترونیة التجارة سعیدي، وصاف .159

 ،2001أفريل  21، 22لة، يومي ڤالاقتصادي الجديد، جامعة ور  املناخ وتحدیات الجزائریة

، NAPC، املركز الوطني للسياسات الزراعية سلع مختارة:  سياسات الدعم الزراعي في الاتحاد ألاوروبيياسر العيس ى،  .161

 .2009دمشق، سوريا، 

، ورقة عمل أولية، مقال منشور على معركة الجنوب: املفاوضات التجارية من الدوحة إلى هونج كونجياسر علوي،  .161

 ،  http://www.liban.attac.org/WTO.htm: املوقع الالكتروني

V. التقارير واملنشورات الرسمية: 

، منظة التجارة العاملية  الاتفاق بشأن الزراعة   .162

https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro02_access_f.htm#schedule 

 .2002مادة معلوماتية صادرة عن املركز الوطني للمعلومات، الجمهورية اليمينية، أفريل ، ألامن الغذائي .163

، مادة إعالمية متوفرة شبكة ألانترنت، 2114تسريع مسار الانضمام في : انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العاملية  .164

www.fibladi.dz  ، 

ول مشاركة وزير التجارة في أشغال الندوة التاسعة للمنظمة العاملية للتجارة، اليوم ألاول ، بيان إعالمي ح .165

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=intben13ar .72.02.2072: تاريخ الزيارة. 

بيان وزارة الشؤون الخارجية، اتفاق بين الجزائر والاتاحد ألاوروبي حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، وازراة  .166

 . www.mae.dz، 21/02/2072الشؤون الخارجية 

،متوفر على 2072اكتوبر  FAO، 79، تقرير للمنظمة العاملية للزراعة وألاغذية التعاونيات الزراعية تغذي العالم .167

 . www.fao.orgاملوقع الالكتروني ملنظمة الزراعة وألاغذية  

التقدم املحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة وآلاثار املتوقعة على النفاذ إلى ألاسواق بالنسبة للصادرات  .168

 ..2002صادية والاجتماعية لغربي آسيا، ألامم املتحدة، نيويورك الزراعية العربية، اللجنة الاقت

http://www.liban.attac.org/WTO.htm
http://www.fibladi.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=intben13ar
http://www.mae.dz/
http://www.fao.org/


 قائمة املراجع 

 

 
459 

. ،2071التقرير الاقتصادي العربي املوحد، التطورات الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي،    .169

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep .02.2079.77: تاريخ الزيارة. 

 FAO  ،2071توقعات ألاغذية، نشرة نصف سنوية تتناول ألاسواق العاملية للغذاء،  .171

 2001جانفي  77، الصادرة بتاريخ 01الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .171

 7991جويلية سنة  01الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  .172

 جانفي  71، الصادر بتاريخ 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .173

 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .174

 2002أوت  70، الصادر بتاريخ 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .175

 2000أوت  21، الصادرة بتاريخ 21ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريد .176

 .2071ماي  27الصادر بتاريخ  10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .177

جويلية  20في  ، قانون املالية التكميلي الصادر 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالديموقراطيةالشعبية، العدد  .178

2077.  

 2002أكتوبر  71، الصادر بتاريخ 91الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد    .179

 19، العدد 2002أوت  70الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، الصادرة بتاريخ  .181

ؤولة، تقرير صادر عن شعبة البنية ألاساسية الريفية والصناعات الخطوط التوجيهية لعمليات الزراعة التعاقدية املس .181

 .FAO ،2001الزراعية ، منظمة الزراعة وألاغذية العاملية 

، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم دراسة قومية حول سياسات الدعم املحلي الزراعي في الدول العربية .182

2070 . 

، 2077، حالة انعدام ألامن الغذائي في العالم 2118 – 2116العاملية في الفترة الدروس املستفادة من أزمة الغذاء  .183

 .FAO ،2077منظمة ألاغذية والزراعة 

نتائج املؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية، أنظر املوقع : ديباجة املؤتمر  التاسع حول منظمة التجارة العاملية .184

 ،  http://www.arado.org.eg/wto2014: الالكتروني

 .2001، وزارة الفالحة والتنمية الريفية ، مشروع جويلية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفيةرشيد بن عيس ى،    .185

 .2072، البنك الدولي،  ألامن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية –سلسلة الحبوب  .186

، لجنة الاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةفريق الخبراء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذائي والتغذية،  .187

 2071ألامن الغذائي العالمي، روما، 

 BADRمن القانون الداخلي لبنك الفالحة والتنمية الريفية   01املادة  .188
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