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(وآيةٌ لَهم األرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حبا فَمنه يأْكُلُونَ)  سورة يس 
(33) 

Le blé est la monnaie des monnaies 

Lénine 

"On ne peut parler homme d'état quelqu'un qui ignore tout des problèmes du blé" 

Socrate 

"Le blé peut être regardé comme une production du sol, et sous cette vue, il appartient au 
commerce et à la législation économique. Ensuite il peut et doit être regardé comme la 

matière première la plus consommée et le premier soin dans l'ordre civil des sociétés, et sous 
ce point de vue, il appartient à la politique et à la raison d'état." 

Abbé Galiani 

 

« il faut se méfier des théories qui, en raison de leur haut degré d’abstraction, 
semblent parfaitement neutres à l’égard du type de système économique, mais 

ne sont souvent applicables que dans les circonstances dans lesquelles elles 
ont été conçues. (…) Si elles sont utiles, elles seront centrées sur des variables 
qui dans un système particulier, sont à la fois d’une importance stratégique et 
susceptibles d’être modifiées par les dirigeants. Par suite, plus elles sont utiles 

dans un système, moins elles ont de chances de l’être dans un autre complètement 
différent. En essayant néanmoins de les appliquer, on risque de faire un 

long détour au lieu de prendre un raccourci, car une fois habitués à regarder la 
réalité à travers l’optique d’une certaine théorie, nous risquons de demeurer 

longtemps incapables de la voir telle qu’elle est. » 
 

Alfred. O. Hirschman, Stratégie du développement économique, 1958 
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  ملخص
زائر يف القمح يف اجل شعبة كفاءةعوامل التنمية الزراعية املستدامة يف الرفع من  مسامهةالتعرف على مدى   دف دراستنا إىل

من املنظور االقتصادي  - باعتبارها استهدفت القطاع الزراعي منذ بداية األلفية الثالثة، ظل سياسة إصالحية جديدةٍ،

يف التخفيف من درجة التبعية الغذائية والرفع من درجة األمن  بإمكاا اإلسهامية غذائية ، أهم شعبة زراع -واالجتماعي

شكلةً حجر الزاوية هيمناً على جل األراضي الفالحية يف اجلزائر، متعد نشاطاً م باألساس، املطرية ولكون هذه الزراعةًالغذائي، 

  .الفالحيةيف النظم اإلنتاجية املطبقة يف معظم املستثمرات 

 اتاختبارو ،ومناذج االحندار البسيط واملتعدد وحتليل املعطياتSWOTمصفوفة نهج الوصفي والتحليلي عرب مت استخدام امل 

 تتبع املَرصد املُشكل من سواُء عرب املعطيات الكلية للشعبة أو عرب  ومكنت الدراسة، MAPومصفوفة حتليل السياسات ، التنبؤ

وحمدودية سياسة الدعم  من الوقوف على ركود املردوديات، وضعف مستوى االكتفاء،ية تيارت والاحلبوب بعض مزارعي 

فاعليها مما يؤكد الناحية التنظيمية، وضعف األداء ل وعلى هشاشة الشعبة من بالنسبة للحبوب عموما والقمح بصفة خاصة،

على االستدامة وتتجنب  تقوم زراعية ات يف ظل سياسةدرا للموارد والقُا عقالنياستغاللً تكريس سياسة التبعية، مستوجباً

  .الظرفية

  .الدراسة القياسية –التحليل االستراتيجي  –القمح شعبة -ستدامة اال -تنمية زراعية  -األمن الغذائي :الكلمات املفتاحية
Résumé 
Notre étude à pour objectif, de savoir sur la contribution des facteurs de développement agricole 

durable pour accroitre l’efficacité de la filière blé en Algérie en vertu de la politique de soutien qui a 

ciblé le secteur agricole depuis le début du troisième millénaire, et cela à travers la filière, qui 

constitue – de point de vue  socio-économique  -  une filière stratégique, puisque le blé, comme étant 

une culture pluviale ,constitue la pierre angulaire des systèmes de production appliquées dans la 

plupart des exploitations agricoles. On a utilisé comme approche, l’analyse descriptive et analytique en 

appliquant l’étude du  panel et  les tests de prévision ; qu’ainsi la méthode SWOT, et la matrice 

d’analyse des politiques MAP. 

Ce qui nous a ramener de se tenir -que ce soit sur les maillons de la filière ou bien à travers un 

observatoire de quelques cerealiculteurs de la wilaya de Tiaret - sur la récession des rendements, et le 

faible niveau d’autosuffisance alimentaire, donc , une politique de dépendance consacrée ; qu’ainsi la 

fragilité de la filière de point de vue organisationnel, la désintégration de ses maillons, et les faibles 

performances de ses  composants et de ses acteurs, et la limite de la politique du soutien, ce qui 

nécessite  une réforme rationnelle des modes d’organisation et de régulation des ressources et des 

capacités à la lumière d'une politique agricole fondée sur la durabilité et non sur des approches  

conjoncturelles. 
Mots clés : sécurité alimentaire - développement agricole  -  durablité- -filière – blé- analyse 
stratégique- étude économétrique. 
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Abstract 
Our study aims to know the contribution of factors of sustainable agricultural development to the 

competitiveness of the wheat sector in Algeria under the policy of support that has targeted the 

agricultural sector since the beginning of the third millennium, and this through Which is a strategic 

sector from a socio-economic point of view and that wheat as a rainfed crop is the cornerstone of the 

farming systems in most farms. The approach used was descriptive and analytical analysis using the 

panel study and the prediction tests.Thus the SWOT method, and the MAP policy analysis matrix. 

This has led us to keep on-whether on the links of the sector or through the case study (Tiaret wilaya) -

the recession of yields and the low level of food self-sufficiency, A policy of devoted dependence; The 

fragility of the sector from an organizational point of view, the disintegration of its links and the poor 

performance of its components and actors, and the limit of the support policy, which requires a 

rational reform of the modes of Organization and regulation of resources and capacities in the light of 

an agricultural policy based on sustainability and not on cyclical approaches 

Keywords : sustainable agricultural policy- safety alimentaire- wheat- supply chain - Strategic 
analysis - econometric study 
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 دــــمتهي
استأثرت فقد  املصدر احليوي لغذاء السكان، إذ تعد ،واقتصاديةً تنموية حيويةً على اعتبار الزراعة أداةً

باهتمامات املعاصرين من االقتصاديني يف الدول الناشئة  األمن الغذائيإشكالية و املستدامة الزراعية التنمية قضية

  .زماتوأ من متاعبهذه الدول  ملا تعانيه على السواء تبعاً والنامية

لقد تبوأت إشكالية الغذاء إنتاجاً وتسويقاً واستهالكاً اهتمامات الساسة واالقتصاديني بعد أزمة و

وقمة  Aquilaيف  G8وقمة  2009يف  FAOخالل اجتماعات قمة ، 2008فها العامل خالل سنة الغذاء اليت عر

G20   يفCannes  يف اجلزائر وأيضا خالل قمة  2012املنعقد شهر فيفري  5+5وحوارRio  لألمم املتحدة +

تجات الغذائية يف وأيضاً خالل االجتماع الوزاري حول أسعار املن ،حول التنمية املُستدامة 2012يف جوان  20

  .2013روما شهر اكتوبر 

السكان من  حاجياتبتأمني  ية الزراعية املستدامة ترتبط ارتباطا صرفاًالتنمبأن  على عارف وال خيفى

 غذائية إىل جانب ما بالنسبة للدول النامية حيث تعاين من أزماتخاصة  أمهيتها تزداد لولع ية،املنتجات الغذائ

واخنفاض  ،الوطين والفردي مستويات الدخلاخنفاض  جراءتصادية واجتماعية وسياسية اق تشهده من اختالالت

إىل مستوى استغالل املوارد املتاحة واخنفاض مستوى املعرفة  باإلضافة، يادين األنشطة االقتصاديةيف م اإلنتاجية

  .األخرى التقنية وانتشار البطالة والتبعية االقتصادية للعامل اخلارجي وغريها من األزمات

أي باالعتماد على القدرات النسيب، إىل حتقيق معدالت لالكتفاء الذايت  هذه الدول منذ مدة سعت لقد

 الفجوةأن  إالدم رغم أن بعضها أحرز شيئا من التقومن النمو االقتصادي،  قفزات وحتقيق، احملليةاإلنتاجية 

جتد معظم هذه الدول  ومل ،باستمرارتزداد  ورةاملتطللدول  يتهاوتبع تتسع يوما بعد يوم،عميقة، ولت اماز

وأصبحت اقتصادياا تابعة ومكملة القتصاديات  ، ومستندة إىل مواردها،منو ذاتية نابعة من داخلها آليات

  .البلدان املتقدمة
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 يف اإلسهام بإمكانه اإلسهام يف رفع رهان األمن الغذائي و قطاعٍ أهم هو من املسلمات أن القطاع الزراعي

يف مقدمة ه واختالله نقص ، حبيث يعتربوهي الغذاء أال األساسيةاحلاجة  يوفر ا حياتياباعتباره قطاع، التنمية

 ومرتكزٍ أن توفريه يعترب أحد األهداف األساسية لكل تنمية ، كماأسباب األزمة االقتصادية واالجتماعية

  .من مرتكزات االستقالل االقتصادي أساسيٍ

اليت تستهدف  املستدامة الزراعية مبفهوم التنمية لصيقاً مفهوم األمن الغذائي ، فقد صاراعة بالغذاءوالرتباط الزر

دوناتو، (جيال احلالية واملستقبلية ضمن حتقيق املتطلبات الغذائية األساسية لألدارة وصيانة املوارد الطبيعية بطريقة تإ

خصوصاً توفري  ،تواجه معظم الدول النامية  رئيسية لةكمشكشكلة الغذاء مب تنامى االهتمام وبالتايل ،)2006

تعرف طلباً استهالكياً متنامياً من جهة، باعتبارها  -وليست اجلزائر مبنأى عن ذلك -املنتجات االستراتيجية

 بتروليةً دولةً ثالثة باعتبارهامن جهة و ،أخرى من جهة الشحيحة مطرياً ،شبه اجلافةضمن املنطقة املناخية وتقع 

  .اليشكل القطاع الزراعي يف اقتصادها اللبنة األساسية ريعيةً

يف املوارد التصرف  حبسنالغذاء  إنتاجرضية من على مستويات م كان لزاماً احلفاظيف ضوء  هذا املفهوم 

تعمل على و تحافظ على الرأمسال الطبيعي وأساليبقواعد وفق  هاضبطُيتم  زراعيةسياسة باعتماد  والقدرات

 تعظيمٍأي ب، تلبية الطلب احلاضر والطلب اآلجل على السواءمن أجل  استدامته واالستثمار يف عوامل جتديده،

، تأمني حاجيات السكان املتنامية من الغذاءل املورد األساسيالزراعة  وإذ تشكل. ال األمن الغذائيحل مستدامٍ

   .)FAO ,2001( راعية مستدامةاألساس عرب تنمية زمر بحتقيق األمن الغذائي يفإن  لذا

املنتجات الغذائية  أسعاربعد ارتفاع  الغذائي على االهتمامات االقتصادية خصوصاً األمنلقد سيطر هاجس 

عليه زيادات هائلة يف  ترتباألمر الذي اقتصادية عدة،  ألسباب 2008والزراعية خصوصا القمح خالل العام 

 أكربمن الغذائية وللسلع  باعتبارها مستوردا صرفاً اجلزائرى غرار عل لعدة دول الغذائية أعباء الواردات 

  ).MEDA 2010( ومتوسطياً إفريقياوأضعف مصدرٍ للمنتجات الغذائية  ،ين حملصول القمح يف العاملستوردامل
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باملئة من املساحة الصاحلة للزراعة  80حنوراضي البور ة األرفقيف اجلزائر مساحة احملاصيل غطي ت

)Djermoun ,2009( ،ويهكتار بأكثر من مليون ونصف مليونأهم احملاصيل املزروعة يف اجلزائر  حنتج القمعترب م 

 ةالغذاء الرئيسي قاعدةَ شكلي، و)OADA,2014(باملئة من املساحة الصاحلة للزراعة  20، أي حوايل )2014(

سرة حبيث تخصص األ بوب ،احل من كغ  200 أكثر من  لك سنوياً، باعتبار أن اجلزائري يستهللسكان

نسبة تغطية احلاجيات  اوزتتج اليف حني  ،)Rastoin & al ,2014(باملئة من ميزانيتها القتنائها  25اجلزائرية حنو 

، مقارنة وهي األدىن مغاربياً،)2014-2005(العشر االخرية باملئة كمتوسط للسنوات  32حدود  احمللي باإلنتاج

لثي احلاجيات يتم سدادها عن طريق مبعىن أن ثُ، )تقارير املنظمة العربية للتنمية الزراعية().% 53 (وتونس  )% 68( باملغرب

  .االسترياد

القطاع  متيزرغم  ن من بلوغ درجة نسبية من االكتفاءللتمك قائما يف ظل املتاح من املوارد  ن التحدي يظلُإ 

وضعف نسبة  ،) %10( إسهامه يف الناتج احمللي اخلام ةحمدوديوالنسيب  االقتصادي الضمورالزراعي يف بالدنا ب

رشحة للتضاؤل إىل والنسبة مOADA, 2015( - ( هـ 0.22 املساحة الزراعية املخصصة لكل ساكن حوايل

قنطار  10( يف حوض البحر األبيض املتوسط  مردوديةأدىن  كذا تسجيل و - 2025العام  آفاقهـ  0.1حدود 

ونعت حماوالت ربح معركة االكتفاء الذايت  اإلنذاربعض خرباء القطاع دق جرس مما حدا ب ،)يف املتوسط

  ..)Bessaoud, 2010( بالوهم

زمة الغذاء أن أسباب أ على)  Bricas & Daviron, 2008(، على غرار دراسة بعض الدراسات أشارت و يف حني

 من جهة األسواقىل ى غرار النفاذ إعل ، الغذاءىل كيفيات الوصول إىلاإلنتاج وإىل نظم ها إخرية مرداأل

زان التجاري أن العجز يف املي :"إىل ،)2008غريب، ( دراسة، واستخلصت على السواء املنتجني املستهلكني و

الغذائي، مما يعين أن  األمنالواردات الغذائية تبقي على مشكلة  املستمر يف فاتورة االرتفاع الغذائية وللمواد 

يف جمال احلبوب لتستمر تبعيتها  ايف تلبية احتياجات الطلب احمللي خصوص مزمناً رف عجزاًالزراعة اجلزائرية تع
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و  رفع التحدي لكسب معركة الغذاءب كخيار استراتيجي كفيلٌ مستدامة زراعية تنمية تبين أن إال ."للخارج

  .وهو القمح ة للجزائرينياملنتجات احلياتي يف سلةبالنسبة ألهم منتج  خصوصاًه، أزمات مواجهة ارتدادات

، اجلزائريةألراضي الذي يميز االفضاء املناخي الشبه جاف الغالل الفالحية املزروعة ضمن  أهميعد القمحُ  

عرب  ،شعبة القمح:اإلستراتيجيةالشعبة ا على هذه ناهتمام ركزت وألمهيته الزراعية واالقتصادية واالجتماعية

 ملعرفة مدى تأثري السياسة الزراعية املنتهجة يف حتسني مستوى األمن الغذائي ،يةمقاربة كلية وقطاعية وجزئ

ا باملؤشرات الكلية لالقتصاد الزراعي روعش وهذا من خالل الفصول املقترحة تج،املرتبط أساساً ذا املن

ادية للشعبة عرب وظائف اقتص - ميزو هم نقاط قوته وفرصه النفعية، مث مبقاربةتصاد الوطين، وأومكانته يف االق

يف ثر سياسة الدعم جزئية بتحليل أ والتسعري والتنظيم، مث مبعاجلةواالسترياد والتحويل واالستهالك  اإلنتاج

  .والية تيارتب القمح  من مزارعي ن جمموعةًم، عرب مرصد تضاملناطق ذات القدرات يف زراعة القمح إحدى

  :إشكالية البحث
 السياسة الزراعية املنتهجة يف اجلزائرراهن تراتيجيا من وجهة نظر األمن الغذائي، حبيث يعد القمح حمصوالً است

باملئة من  60 شكل أكثر منباملئة من النفقات الغذائية، وي 25مثل حنو ي باعتباره،ى الرفع من مستوى إنتاجهعل

اخلزينة العمومية حبيث وصلت يف العام ورةُ استرياده أثقلت فاتو ،),2007Chehat(السعرات احلرارية املتناولة 

على مائدة اجلزائريني،  غذائيٍ أهم منتجٍ -وعلى املدى املتوسط،دومنا ريب - عد وي ، دوالر مليار 2.3حنو 2014

  .)Rastoin & al, 2010(   2009كغ عام  230حنو إىلالسنوي للفرد حبيث وصل االستهالك 

على  - إسهام السياسة الزراعية املنتهجة حديثاً مدى ينطلق من حتناأطرواإلمجايل إلشكالية  التصور لذا فإن

ق االكتفاء بتحقي وكسب الرهان ،شعبة القمح يف الرفع من كفاءة - اعتبارها أخذت مبضامني االستدامة

ر تطويل اهليئات احلكومية صبو إليه أهدافوهو ما ت، نتاج احملليعرب اإلكمية القمح من   -ولو جزئياً –الذايت

  .مع تطبيق سياسة التنمية الزراعية والتجديد الزراعي ، خصوصاًالشعبة على املدى املنظور
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  : التايل على النحو وعليه يبدو التساؤل الرئيسي

 من خالل كسب رهان األمن الغذائي يف نتهجة يف اجلزائرالزراعية امل السياسة إسهاممدى  ما

  ؟القمح منتج 

  :، مايلياالشكاليةعيننا يف فهم أبعاد هذه يت قد تومن بني التساؤالت الفرعية ال

  ؟ حديثاً املنتهجة الزراعية السياسةوأبعاد ها اجلزائر؟ ومامضمون حصيلة السياسات الزراعية اليت انتهجتما / 1

  ؟ا تلك املرتبطة مبنتج القمحخصوص ماداللة أهم مؤشرات األمن الغذائي يف اجلزائر /2

 واحلد الرفع من نسبة االكتفاءمامدى كفاءة السياسة املنتهجة يف و لقمح يف اجلزائر؟ شعبة ا مميزات ماهي/ 3

 ؟ درجة التبعية ملنتج القمح من

مزارعي القمح   مرصد لبعض الزراعية املنتهجة على إنتاج القمح من خالل لسياسةابرامج مامدى تأثري /4

  بوالية تيارت؟

  :فرضيات البحث
  :على النحو اآليت األطروحةدرجة، ميكن صياغة فرضيات مع التساؤالت امل متاشياً

احلد  من الثالثة لفيةزائر منذ االستقالل وحىت مطلع األاليت طبقتها اجلالتنموية الزراعية  مل تستطع السياسات/1

  .وظلت مؤشرات األمن الغذائي دون املستوى املرجومن درجة التبعية 

رغم أخذها بأبعاد االستدامة، وكوا أقل -ستفيدة من البحبوحة املالية امل املطبقة وزراعية السياسة ف الت مل /2

ومل تجد يف حتقيق انبعاث اقتصاد زراعي مكن من  .من التقليل من حدة التبعية -ارتباطا بالدواعي الظرفية

والزيادة البينة  تطوير درجة النمو يف الناتج الزراعي،ونسبة مسامهته يف االقتصاد الوطين وحتسني نسبة االكتفاء،

   .يف إنتاجية اهلكتار الواحد
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، من حيث اإلنتاج واملساحة واالستثمارات املوجهة أمهيةًالزراعية الغذائية  بالرغم من كوا أكثر الشعب/3

طها يف ، لتخبتغطية احلاجيات املتزايدة للسكانرفع التحدي وكسب رهان على شعبة القمح  قدرت مل، حنوها

وتسويقاً إنتاجاًوبات بسبب االختالل الوظيفي عالعديد من الصجناعة التدابري الداعمة للشعبة ، وقلة.  

بغرض التحسني املستدام ملداخيل مزارعي احلبوب تكفلت برامج الدعم بالتخفيف من تكاليف االنتاج  /4

  .واملسامهة يف حتسني املداخيل

  

   :الدراسة مربرات
كن ذكر مايلير املوضوع ميا يف اختيامن األسباب امللحة موضوعي:  

 واتساع والقمح خصوصاً، ألهم السلع الغذائية الرئيسية يف بالدنا،واالستهالكي  اإلنتاجيخطورة الوضع  -

 األمنقضيةً ترهن  الغذائيقضية األمن  أصبحتحبيث من سنة ألخرى، واسترتاف املوارد املالية الفجوة الغذائية 

  .يف اتمع برمته ومسألة سيادية

تعترب قضية األمن الغذائي الركيزة األساسية إلستراتيجية التنمية الشاملة، حبيث أن مسألة األمن الغذائي  -

 اًوكذا الوفاء باملتطلبات الغذائية للمواطنني من ضمن األولويات ويف نفس الوقت شرط.باألمن القومي ةُمرتبط

  .لتنمية االقتصادية واالجتماعيةل

ع النفط وحالة العجز الغذائي ا الطبيعية واملالية، من خالل ريلتفاوت املذهل بني مقدراتنالتناقض احلاصل يف ا -

  .املزمن الذي نعيشه، خصوصاً واألمر يتعلق بأهم منتج غذائي حيايت

دول العامل، بعض تشهده  على غرار مالنماء والتطور مقومات امن أبرز املستدامة تعترب التنمية الزراعية  -

  .ئة منهاالناش خصوصا
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الباحثني والساسة وفئات يعترب موضوع األمن الغذائي موضوع الساعة على الساحة العاملية وحمور اهتمام -

  .اتمع عموماً

يف توسيع وتكثيف مساحات منتج القمح واإلسهام يف سد احلاجيات ، استغالل املتاح من مواردنا  -

  .للساكنة

هذا املوضوع يف كونه يساهم يف إثراء املعرفة العلمية يف جمال يف حث بالأمهية  ومن الناحية العلمية قد تتجلى

ة الزراعية املنتهجة يف حتقيق تتعلق بقدرات السياس من نتائج ميكن التوصل إليهاالقتصاد الزراعي من خالل ما 

يف جمال  لذلك من خالل تقييم واقع جتربة االقتصاد الزراعي عرب مخسينية االستقال، ومن الغذائي من عدمهاأل

شعبة القمح الذي يعد منتجا حياتيا  تشريح كون املوضوع مسامهة علمية يفإىل باإلضافة .توفري األمن الغذائي

يف الرفع لشعبة القمح يؤهلها  تنظيم حمكمٍل على آفاقٍ إضافة إىل تضمنهيسترتف موارد مالية كبرية السترياده، 

امن قدرا . 

  :اوحدودهوأمهيتها  سةاأهداف الدر
  : معرفة مايلي إىل التوصل إىل أطروحتناموضوع يهدف 

ومدى قدرته على حتقيق األمن الغذائي ومن مث مدى إمكانية يف بالدنا  الزراعي االقتصادتشخيص وضعية  -

  .تؤثر سلبا يف التنمية االقتصادية، وتسترتف مواردنا املاليةاخلروج من احللقة املفرغة للتبعية الغذائية اليت 

وتكريس التبعية اليت تكاد  وانعدام األمن الغذائيتفاقم الفجوة الغذائية  األسباب اليت أدت إىلرفة وحتديد مع -

  .مطلقة، خصوصا منذ احلصول على استقاللنا السياسي

اجلديدة واليت متيزت زراعية السياسة الات املمكنة لتحقيق األمن الغذائي، عرب اآللي الوقوف على -

  .ائلةباالستثمارات اهل
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دولية اليت ترهن مبا يتوافق والتحديات ال يف بالدنا حماولة الوصول إىل سياسة مالئمة لتحقيق األمن الغذائي -

عد مطلبا يمما االستعداد ملرحلة ما بعد البترول والغاز والبحث عن بدائل إستراتيجية و ،سوق القمح العاملي

  .تستدعيه التنمية االقتصادية املستدامة ياضرور

لشعبة منتج  اإلنتاجيةلرفع من القدرات ا يف التنمية االقتصادية الزراعية الفاعلة عوامل الوقوف على أهم -

  .القمح

  :انطالقا من الفرضيات والتساؤالت املطروحة، تربز أمهية هذه الدراسة من خالل مايليو 

من الغذائي كسالح سيادي ا لألحتقيق وتأهيله أمهية املشروع الزراعي ككل ضمن بنية االقتصاد الوطين -

 .مكانة آمنة ميكن الدولة من حتقيق

وصول إىل درجة اكتفاء نسيب االهتمام بعوامل التنمية الزراعية املستدامة وبلورا كخيار استراتيجي لل -

 .منا غذائياً، وباألخص املورد املائي عرب تقنيات الري التكميلييضمن أ

 .الغذائي –االستثمار الزراعي والصناعي تشجيع السعي حنو احلد من الفاتورة الغذائية و -

 .اخلروج من وضعية التبعية، واحلد من املفارقة بني املوارد املتاحة والتبعية احلادة -

- 1981وهذا وتشكل حدود الدراسة الزمانية الفترة اليت سبقت وتلت تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة أي 

  .اً و املرصد املشكل من مزارعي احلبوب بوالية تيارت مكاناً، مع االقتصار على شعبة القمح موضوع2014

  :املنهج املستخدم وأدوات الدراسة
آثرنا  املتوخاة، األهداف ىلالوصول إ واملدرجة  الفرضيات ثبات أو نفيال و التساؤالت املطروحة من انطالقا

 وحتليل الوقائع االقتصادية الزراعيةالتحليلي وهذا باالعتماد على عرض والوصفي والتارخيي  بني املنهج اجلمع

التعرض مؤشرات األمن الغذائي، وتفسري و ،عوامل وحمددات التنمية الزراعية املستدامةرصد  و يف اجلزائر

 ،SWOTاالستراتيجي على غرار مصفوفة التحليل  أدواتاستخدام  و قد متبنية شعبة منتج القمح، بالتحليل ل
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والتقدير التنبؤي  ACPالتحليل باملركبات األساسية  وXl stata و  ،8Eviews عرب برنامج  اإلحصائيوالتحليل 

 MAPوللوقوف على تقدير أثر السياسة املنتهجة مت استخدام مصفوفة حتليل السياسات ،   ARIMAعرب برنامج 

من مزارعي القمح بوالية تيارت بتطبيقها على مرصد.  

 عن منظمة الزراعة واألغذية العاملية َ البحث، وهي صادرة مادة والبيانات اإلحصائية التقارير وشكلت

)FAO(واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، )OADA(، وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريو )MADRP( ،

ك واملركز الوطين لإلعالم واإلحصائيات التابع للمديرية العامة للجمار ) ONS(والديوان الوطين لإلحصائيات 

، واملركز الدويل للبحث )CIHEAM( واملركز الدويل للدراسات الزراعية العليا املتوسطية ، )CNIS(اجلزائرية 

زائري للبحث ، واملعهد اجل)ITGC(يف اجلزائر  املعهد التقين للمحاصيل الزراعيةو، )CIRAD( والتنمية الزراعي

  .)DSA(الفالحية لوالية تيارت املستقاة من مديرية املصاحل  والبيانات ،)INRAA(الزراعي

  :مراحل البحث
  :النظري البحث مرحلة

 هو مرصود ماومقاالت إضافة إىل  أطروحاتطالع على الكتب والتقارير واألحباث العلمية من إلا ومشلت 

  .، واملواقع اإللكترونيةعرب االت والنصوص القانونية

  :امليداين البحث مرحلة

  : مبصادر املعلومة االقتصادية الزراعية يف بالدنا على غرار املباشر  و لكترويناال باالتصال املعاينةمتت و

حتصيال لقاعدة البيانات املتعلقة مبوضوع  :وموقع املنظمة اإللكتروين،  OADAلـ   اإلقليميالفرع  -

وحىت  1981، واليت اشتملت على بيانات احصائية تتعلق بالقطاع الزراعي ومبنتج القمح من سنة األطروحة

 .2014سنة 

لالطالع على استراتيجية القطاع عرب السياسة الزراعية : والتنمية الريفيةو الصيد البحري وزارة الفالحة  -

 املنتهجة من خالل النصوص القانونية املستصدرة 
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لتتبع احلسابات االقتصادية الوطنية وباألخص استهالك األصول الثابتة للقطاع : الديوان الوطين لإلحصاء -

 .لزراعيا

مرصد من مزارعي احلبوب بوالية بغية تشكيل  الفروع الفالحية ملديرية املصاحل الفالحية لوالية تيارت -

صدارة اإلنتاج من القمح بنوعيه اللني والصلب خالل املوسم  تيارت باعتبارها والية قمحيةً بامتياز، حمتلةً

 .ضمن السياسة الزراعية املنتهجةوهذا لتقدير أثر آلية الدعم املطبقة ، 2014/2015الزراعي 

وباعتبار عدم حصر الدراسة ضمن دراسة قياسية تشمل  عينةً عشوائيةً من مزارعي الوالية، فقد آثرنا تشكيل 

 ترصد وضعية إنتاج القمح بالوالية  بغيةفردية ومجاعية وخاصة ومنوذجية، : من خمتلف صيغ املستثمراتمرصد

االستبيانات املتضمنة املعلومات اخلاصة  حة لتسهيل االتصال باملزارعني وملئوهذا بالتواصل مع مندويب الفال

، حىت 2015من اية شهر أفريل وكان ذلك يف الفترة املمتدة  ،ة وصاحبها وحساب االستغالل العامباملزرع

علومة أول ورغم بعض الصعوبات اليت تلقيناها جراء املمانعة واالحجام عن إبداء امل، 2016اية شهر جوان 

  .جل فترة املعاينة جرت يف ظروف حسنةاألمر إال أن 
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  :الدراسات السابقة
التنمية الزراعية الصلة ب اتذاالقتصاد الزراعي يف اجلزائر  حول موضوع واألحباثالعديد من الدراسات  هناك

أمكن االطالع  أو مقاالت،سواء أطروحات  ، ومبنتج القمح يف كثري من اإلشارات،األمن الغذائيباملستدامة و 

  : البعض منهاخلصت إليه ، وميكن ذكر  ماعلى جلها، والوقوف عل أهم 

:باللغة العربية  

وهو مقال منشور يف جملة العلوم ، 2004 –حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية -زبريي رابح/ 1
، )%55(،مقارنة بفرنسا مثال )%5(نسبة الدعم يف القطاع الزراعي والذي خلص فيه إىل تدين  ،اإلنسانية جلامعة بسكرة

 . الذي تتسم به الزراعة اجلزائرية اإلداريوضعف القدرة التنافسية للقطاع الزراعي والفساد 

ئي ، واليت خلصت اىل ان العجز يف امليزان التجاري الغذا2008الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية  –فوزية غريب / 2
واالرتفاع املستمر يف فاتورة الواردات الغذائية تبقي على مشكلة الغذاء مما يعين ان الزراعة اجلزائرية تعرف عجزا مزمنا يف تلبية 

 .الغذائي األمنليصبح دور القطاع الزراعي حتسني مستوى الطلب من احلبوب وبالتايل استمرار التبعية 

، 2014بني االجنازات والعقبات  2013-2006جلزائر يف ظل الوفرة املالية القطاع الزراعي يف ا – الطيب هامشي / 3
مداخلة ضمن ملتقى جامعة الشلف حول األمن الغذائي واليت خلص فيها إىل أن العائق الذي يعيق استنهاض القطاع الزراعي 

 .تتمثل يف العنصر البشري وليس يف اإلطار القانوين والتنظيمي

ومن ابرز مااستخلصه كون شعبة ، 2015التجارية يف القطاع الزراعي والصناعات الغذائية السياسات  -مدين خلضر/4
احلبوب تشكل سبب التبعية الغذائية ليتأكد دور السياسة الداخلية يف ترقية اإلنتاج احمللي من خالل تطبيق إستراتيجية حتويل 

 .يف اإلنتاجية الزراعيةالنظام اإلنتاجي ليكون أكثر تنافسية إىل جانب تفعيل االستثمار 

واليت توصلت إىل ضعف مسامهة القطاع ، 2012-الزراعي يف اجلزائر اإلنتاجأثر سياسة الدعم على  – بن حلبيب طه/5
 ).%4(للدعم الزراعي  ةاحملدودالنسبة الزراعي يف تشكيل الناتج الوطين نتيجة سوء املردوديات، وإىل 

 –واالستثمار يف ظل االنضمام اىل املنظمة العاملية للتجارة الدعم  وإشكاليةري القطاع الزراعي اجلزائ –غردي حممد  /6
، وبان حتقيق هدف %10حدود  إىلضرورة الرفع من الدعم املخصص للقطاع الزراعي  إىل، واليت توصل فيها 2012

 .بيئة مالئمة الغذائي يتطلب توفري األمنالقطاع الزراعي املتمثل يف حتقيق التنمية االقتصادية وتوفري 

 أن إىلواليت خلصت ، 2016) مقاربة كمية(التمويل البنكي، الدعم وتنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر  -زاوي بومدين/7
  .الزراعية مل تكن سور ردات اهتزازية ملخططات واجتاهات سياسية ومل يستطع القطاع الزراعي تلبية احلاجيات اإلصالحات
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صادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفترة حتليل اقت – زهري عماري/ 8
وعدم خروج القطاع الزراعي ، واليت خلصت إىل التذبذب احلاصل يف السياسات الزراعية املنتهجة 2014 -1980/2009

 .من استدامة األزمة اهليكيلية

واليت  2015 القمح الصلب والقمح اللني وتوسيع املساحة املسقية يف اجلزائر سياسة اإلحالل بني إنتاج -بركان بن خرية/ 9
ضرورة استغالل األراضي البور بغية توسيع املساحة الزراعية املخصصة للقمح الصلب و التوسع يف املساحة  إىلخلصت 

  .املسقية بغية زيادة مردودية اهلكتار الواحد

:باللغة الفرنسية  
1-H.Si-Ttayeb : Les transformations de l’agriculture algerienne dans la perspective d’adhésion à 
l’OMC.2015 

م الذي واليت تناول فيها بالتحليل واقع العرض والطلب للمنتجات الزراعية لفحص أسباب فشل السوق الزراعية للتكفل باألمن الغذائي والدور اهلا
 .إلعادة التوازنات بني األعوان داخل الشعب اإلستراتيجيةميكن أن تضطلع به الدولة كفاعل أساسي 

2-F.Chehat : La filière blés.2007 

، والذي تعرض فيه بالتحليل ملختلف 80-79عرب مقال يف جملة دفاتر مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي للتنمية، عدد 
  مكونات الشعبة واستخلص ضعف املؤهالت موع املركبات

3- B.Maghni: Analyse des politiques de soutien à l’agriculture en Algerie 2013. 

يف االطار  والذي استخلص غياب الفعالية يف الربامج املنتهجة للسياسة الزراعية اهلادفة اىل حتسني تنافسية القطاع الزراعي نتيجة الثغرات اهلامة
بة الزراعية الغذائية األكثر ديدا بتداعيات حترير االقتصاد اجلزائري و االنضمام إىل منطقة وتعد الشع.التنظيمي واملؤسسي ملسار وآليات جهاز الدعم

 .  التبادل احلر االورومتوسطية وكذا إىل املنظمة العاملية للتجارة

4-B.Bouchafa & H.kherchmedjden: La politique céréalière en ALGERIE 2011. 

ا اإلصالحات الزراعية باجلزائر وخلصت إىل ضرورة تفعيل الدور احلكومي يف وضع سياسة وطنية لتحسني إنتاج واليت تناولت املراحل اليت مرت 
  .احملاصيل وتوسيع اجلهاز اإلنتاجي واستصالح أراض جديدة

5-F.Boukerrou & S.Djaalab : Crise structurelle du système de production agricole et crise de la 
dépandance alimentaire comme phénpmene durable en algerie  2013   

املرجوة أي  واملنشور يف جملة العلوم االنسانية والذي استخلص بأن اإلصالحات الزراعية املتعددة اليت عرفتها اجلزائر مل تؤدي النتيجة االقتصادية
  .الرفع من الكفاءة اإلنتاجية وتلبية حاجيات الطلب الداخلي
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6-S.Benziouche: Analyse de la filière dattes en Algerie, constats et perspectives de 
développement. Etude du cas de la Daira de Tolga. 2012  

ة خلص فيها إىل االختالالت البنيوي، وقد  MAPتناولت االطروحة االستخدام الفعال لطريقة التحليل من خالل مصفوفة حتليل السياسات و
  .ا وقدراا التنافسيةئهيف بالدنا ، وضعف أدا ة التمورلشعب

7-J.L.Rastoin & H.Benabderrazik : Céréales & oléoprotéagineux au maghreb 2014  

تنظيميا فعاال  والذي تناول راهن القطاع الزراعي يف اجلزائر من خالل شعبة القمح واليت تعرف مجلة قيود تقنية وطبيعية وتنظيمية مقترحا إطارا

 . حللقات الشعبة ضمن فضاء تعاوين مغريب وأوريب

8-A.Bencharif & J.L.Rastoin : Concepts & méthodes de l’analyse de filières agroalimentaires : 
application par la chaine globale de valeur au cas des blés en Algérie 2007 

، واليت 2000-1960ريا ومنهجيا  لتحليل شعبة القمح باستخدام مفهوم السلسلة الشاملة للقيمة خالل الفترة والذي تناول اطارا موسعا نظ
عقود، دون  3خلصت إىل التدليل على  تفكك الشعبة بنتيجة انسحاب الدولة التدرجيي من القطاع اإلنتاجي والتوزيعي والذي ظلت حتتكره لـ 

 .  ة بسبب العجز املعلومايت والتسيريي واحلساسية املفرطة للشعبة نتيجة درجة التبعية الشديدة للسوق اخلارجيةتأمني كاف للقدرات التنافسية للشعب

9-Djaouti.M : Renforcement des capacités des acteurs de la filière céréales en Algerie 2010 

ملتدخلني ومجلة مايعانون وحتديد توقعام واحتياجام حيال تعاون دويل بغية والذي استهدف حتليال استراتيجيا لشعبة احملاصيل لتحديد جمموع ا
  . تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرام

10- F.Cheriet : Prospectives cerealieres en Méditerranée, scenarios à l’horizon 2030. 2013 

، 2030ريوهات اخلمس احملتملة لوضعية إنتاج واستهالك احلبوب حىت سنة توقعية مستقبلية للسينا  واليت تعرض فيها الباحث إىل وضع مقاربة
  . نتيجة التحديات اجلديدة لألمن الغذائي مبنطقة املتوسط 

11- A.Djermoun : la production cerealiere en Algerie : les principales caracteritiques. 

، والذي ضمنه وضعية انتاج احلبوب يف اجلزائر من خالل امهيتها املعيشية ووزا 2009جوان / 1العدد" الطبيعة والتكنولوجيا " واملنشور يف جملة 
ليخلص اىل ضعف تطور االنتاج مقارنة بتضاعف االستهالك بسبب النمو الدميغرايف  ،، اضافة اىل عرض حتليلي للمؤشرات التقنيةضمن الواردات 

بني الصناعات املرتبطة باحلبوب واالنتاج الصناعي احمللي رغم كل سياسات الدعم اليت بدت غري ودعم اسعار االستهالك وبالتايل انقطاع الصلة 
  .كافية ليظل االنتاج يف هذا القطاع خاضعا للتساقطات السنوية
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  :طروحةهيكل األ
نطلق منها االعتبار الفرضيات اليت ي بعنيالعامة للبحث والتساؤالت املتفرعة عنها، ومع األخذ  لإلشكاليةطبقا  

 ملفاهيميانظري وال االستعراض الفصل األولجاء يف ، حيث فصول أربعة البحث، مت تقسيم هذه الدراسة إىل

من خالل التعرض  غذاءبني الزراعة وال العضويةعلى اعتبار العالقة  من الغذائيواأل ،املستدامة الزراعية لتنميةل

مث تناول ماهية ،وأبعادها هاألهداف طرقالت و باخلصوص،التنمية املستدامة عموما والزراعية  مفهوملتطور 

  .ساس على منتج القمحام الغذائي اجلزائري املعتمد باألمن الغذائي وطبيعة النظومؤشرات األ

ليعطي جاء ولسياسات الزراعية املنتهجة وطبيعة االقتصاد الزراعي يف اجلزائر  لفخصص  الفصل الثاينأما 

اخل د ودوره ،ا، وبراجمهاليت اعتمدا اجلزائر سياساتيف ظل ال، اجلزائرلزراعي يف االقتصاد ا صورة عن واقع 

 لثثاالفصل الأما .قمحمع التركيز على شعبة ال الغذائي، األمناملنظومة االقتصادية الوطنية لكسب معركة 

إىل مشاهد التحول  لتحليل يف النظام الزراعي الغذائي، من خالل التطرقمقاربة الشعبة كأداة لفخصص لتناول 

القمح استهالكا وإنتاجا  التطرق لشعبة التحليل، وباخلصوص مقاربة الشعبة، معيف هذا النظام، ومقاربات 

، مع إىل جانب التهديدات اليت تعيقها هم الفرص أمامهاوتنظيما الستخالص أهم نقاط قوا ونقاط ضعفها وأ

مح يف والية تيارت لالطالع على أثر آلية  الدعم املنتهج يف دراسة ميدانية لعينة عشوائية بسيطة ملزارعي الق

  .ظل السياسة الزراعية اجلديدة

 األمنمن خالل حتليل معطيات مؤشرات  اجلانب التحليلي والدراسة القياسية الرابعالفصل يف حني مشل 

مؤشرات  مدى تأثريقوف على للو الغذائي يف اجلزائر، وعرب مناذج االحندار البسيط واملتعدد، والدراسة التنبؤية

األمن الغذائي على الرفع من درجة االكتفاء و أثر عوامل التنمية الزراعية على النمو يف الناتج الزراعي اإلمجايل 

مع تناول الدراسة امليدانية حول عينة من مزارعي القمح بوالية .واملتوقع من إنتاجية اهلكتار من منتج القمح

  .اسة التنمية الزراعية املنتهجة على حلقة االنتاج يف شعبة القمحتيارت للتعرف على أثر سي
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  :صل األولْالفَ

نمية لتل واملفاهيمي النظري لعرضا 

الغذائي واألمنِ املستدامة الزراعية.  
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حيوي  قطاعٍ أهمعترب تإذ  ،متقدمة أمكانت وى بالنسبة جلميع الدول ناميةً قص أمهيةً تكتسي الزراعةُ  

ركائز  حدأ، وأخرىواتمعات من جهة  فراداملتجددة لألاجيات تلبية احلي صلة باملوارد الطبيعية من جهة وبذ

خالت الوسيطة كما تسهم يف توفري املد،نسبة كبرية من اليد العاملةل باستيعاا، التنمية االقتصادية واالجتماعية

موارد مالية من خالل عائد الصادرات من املنتجات ساهم كذلك يف احلصول على للعديد من الصناعات، وت

) جل التنميةالزراعة من أ(حول  2008ركز البنك الدويل يف تقرير التنمية يف العامل لعام  االزراعية، ونظرا ألمهيته

األولويات  رأسف الزراعة على يصنمت تا يف الدول النامية كما على ضرورة زيادة االستثمار فيها خصوص

ولذا سوف نتناول يف ، ),OADA 2010(لتمكني هذه الدول من حتقيق األهداف اإلمنائية الرئيسية لأللفية  التنموية

هذا الفصل ركيزة القطاع ووسيلته وهي التنمية الزراعية املستدامة من خالل الفرع األول، مث التطرق إىل غاية 

  .لك من خالل الفرع الثاين من هذا الفصلهذه التنمية عرب سياستها وبراجمها وهو حتقيق األمن الغذائي وذ

  التنمية الزراعية املستدامة: ولالفرع  األ      
يف ظل التحديات اليت تفرضها العوملة على غرار توفري األمن الغذائي من خالل استدامة القطاع    

متجذرة يف خمتلف  تبدواليت  فكرة التنمية املستدامةالتطرق ل لزراعة متلاملتطور املفهوم  الزراعي انطالقا من

من قبل اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  1987، إال أن املفهوم مت تبنيه رمسيا يف العام )2012 ،ناشي(العامل ثقافات 

وكل حماوالت التعريف تعد جزءا من نقاش  املنبثقة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، Bruntlandاملعروفة باسم 

قد شاع املصطلح كمفهوم مع اية ف ،)2016 ،مجعة(وحبسب  ضوع املتعددة األبعاد،مستمر حول حقول املو

وبداية اصطدام محاية البيئة مبطلب التنمية  العقد األخري من القرن العشرين بعد تفاقم مشكلة التدهور البيئي،

لبيئية اليت عكرت صفو حياة االقتصادية اليت مل تأخذ بعني االعتبار حاجات األجيال املستقبلية وال االعتبارات ا

تأكل طبقة األوزون، نقص املساحات اخلضراء،  ،مثل التسخني احلراري للجو اإلنسان الطامح إىل الرفاهية،
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فقدان التنوع البيولوجي واتساع التصحر وما إىل ذلك من مشاكل بيئية تعدت احلدود  ،األمطار احلمضية

  .اجلغرافية للدولة الواحدة

  
 الدور احملوري للزراعة يف التنمية: 1 شكل

  من إعداد الباحث :املصدر

بالرفاهية االجتماعية ال ميكن أن يكون على  ترب بأن إشباع حاجات احلاضر واالرتقاءهذا املفهوم اجلديد يع

بيعية بل حساب قدرة األجيال القادمة يف تلبية احتياجاا وذلك بالعمل على حفظ قاعدة املوارد الط

تأخذ  أن  مبعىن ,زيادا،كما يدعو إىل ضرورة دمج البعد البيئي يف السياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية

  .تبار البيئية واالقتصاد واتمعالتنمية  يف االع

الزراعة

مصدر 
للغذاء

سد  
الحاجیات

الحصول 
على عائد 
من خالل 
الصادرات

توفیر 
المدخالت 

في 
الصناعات

استیعاب 
الید العاملة
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التنمية املستدامة أسس  : 2شكل   

   F.Flipo ،2007  باالعتماد على : املصدر

  
  لعام للتنمية املستدامة اإلطار ا:املبحث األول

أخذ املفهوم  حيث ،)2015 ،الربيدي( للتنميةكنموذج طابع االستدامة  بالتنمية البعض رنقَمع بداية الثمانينات 

الشائعة بالتنمية  لتعريفاتأن نورد أهم ا حناول وخالل هذا املبحث، يستأثر باهتمام علميجديدة وأخذ  معان

  .داولة حوهلااملت املستدامة وأهم األفكار

   املستدامة لتنميةا فهوممل التارخيي التطور:األول املطلب

الرفاه االجتماعي والسياسات االقتصادية هو حتقيق حىت اية السبعينات من القرن املاضي،كان االرتباط بني 

ادية على أا رفت السياسة االقتصوقد ع الشغل الشاغل خلرباء االقتصاد السياسي وعلم االجتماع لفترة طويلة،

وقد نوقشت السياسة .السعي الواعي من أجل حتقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

االقتصادية كمسألة تتعلق باالستغالل واالستخدام األقصى للموارد االقتصادية كأساس للرفع من معدالت 

 دون اعتبار للبعد البيئي ألخرى االقتصادية واالجتماعية،النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف املؤشرات اجلزئية ا

  .ذو التأثري املباشر وغري املباشر على املوارد الطبيعية من تربة ومياه ومها الرافدان األساسيان للقطاع الزراعي
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 تنطوي على وجهة نظر أكثر، ات تنمويةو حبلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على املناقشة نظري

مثل الفقر والتوزيع ضمن  وجرى حتليل أثر السياسات االقتصادية على املسائل االجتماعية والبيئية، ،والمش

  .) 2008 ،عماري( والتلوثالقتصادية اجلوانب االجتماعية،ونضوب املوارد ا

بنادي روما  ما أطلق عليه تولدت عند إنشاءلعل أول فكرة لظهور االهتمام بالبيئة وبالتايل التنمية املستدامة،و

هذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ويهدف من خمتلف أحناء العامل، ا من املهتمني،حيث ضم عدد1968سنة 

وميكن حصر أهم احملطات  ،)2016 ،مجعة( ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة

  :التعريفية للمفهوم يف اآليت

ما تقريرا مفصال حول تطور اتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد ينشر نادي رو 1972يف سنة -

خالل القرن الواحد  توقع حدوث خللنتائجه، ولعل من أهم  ،2100االقتصادية،وتوقعات ذلك حىت سنة 

حدود _والعشرين بسبب التلوث واسترتاف املوارد الطبيعية وتعرية التربة وغريها،كما مت نشر دراسة بعنوان 

لدراسة مخسة متغريات أساسية بارزة وهي استرتاف املوارد الطبيعية،النمو  ارياضي اواليت تضمنت منوذج _لنموا

حيث أبرزت هذه الدراسة اجتاهات هذه املتغريات اخلمسة .السكاين، التصنيع، سوء التغذية، تدهور البيئة

  )2011العايب، ( .األرضوأثرها على 

تنعقد قمة األمم املتحدة حول البيئة يف ستوكهومل،حيث  1972 جويلية16-5 يف نفس السنة وبالتحديد خالل-

  .عرض جمموعة من القرارات اخلاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الترابط بني البيئة واملشاكل االقتصادية

من  احمليط بالعامل،اخلطر  فيه ية أكدالعاملبرنامج األمم املتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة  أصدر 1982يف سنة -

األنشطة  خطورةالتقرير  تضمنكما ، وبالتايل املساس مبصادر الغذاء، خالل التدهور يف املوارد النباتية واحليوانية

  .صناعية على املوارد الطبيعيةال
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 أي أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،امليثاق العاملي للطبيعة،اهلدف منه توجيه وتقومي 1982أكتوبر  28ويف -

عند  واحلفاظ على املوارد األخذ بعني االعتبار النظام الطبيعي مع  نشاط بشري من شأنه التأثري على الطبيعة،

  .وضع اخلطط التنموية

مستقبلنا (قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة تقريرا بعنوان  1987أفريل  27 يف -

هر التقرير فصال كامال عن التنمية املستدامة،ومث بلورة ظحيث أ bruntlandيعرف كذلك بتقرير و) املشترك

تعريف دقيق هلا،وأكد التقرير على أنه ال ميكننا االستمرار يف التنمية ذا الشكل ما مل تكن التنمية قابلة 

رد املوا على حاضر ومستقبل األجيال وباألخص  ، مؤثر)2008 ،عماري( لالستمرار ومن دون ضرر بيئي

  .الطبيعية

-3جانريور بالربازيل،أو ما يعرف مبؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية،مابني  ديقمة األرض يف ريو  انعقاد - 

الستمرار خصص املؤمتر استراتيجيات وتدابري حتد من التآكل البيئي يف إطار تنمية قابلة ل،1992جوان 4

أمهية حيث مت التأكيد عل ريقة اليت ينظر ا اىل البيئة والتنمية ، نقطة حتول يف الط املؤمتر يعدو.ومالئمتها بيئيا

  .ة والتنمية الزراعية املستدامة الزراع

جه يوا ياوالذي أقر بأن تقلب املناخ وتغرياته يعد حتد كيويتوبروتوكول  سن 1997كما مت يف شهر ديسمرب  -

  )2001 ،جلنة الزراعة للفاو (.تأثري على األمن الغذائي اإلنتاج الزراعي املستدام، وذو

سبتمرب ( جبنوب إفريقيا جوهانزبورغمن جانب آخر انعقد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف  -

تامني الغذاء واحلد من نقصه وفتح االسواق واالتفاق على نظام جتاري دويل اكثر دف التأكيد على ،)2002

 )2002 ،تقرير مؤمتر جوهانسبورغ( . ثر استدامةانصافا يف جمال الزراعة وجعل الزراعة اك
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تطور املفاهيم وطبيعة الفاعلني يف التنمية املستدامة  3شكل   

  1introduction.pdf-.fr/uploaded/1economique-www.ethique: املصدر

  

  

   املستدامة التنمية  ماهية:الثاين املطلب

حاجيات األجيال احلالية دون املساس بإمكانية  تلبيةُ وابكالتنمية املستدامة  مفهوم، )2003( استعرض بوزيد

من  اتمعداخل صة السلطات العمومية واخلا أنشطةنتيجة تفاعل  و اليت تتمتلبية حاجيات األجيال القادمة،

 اجتماعي يف االقتصادية لفائدته،والسعي إىل حتقيق انسجامٍ احلياةأجل تلبية احلاجيات األساسية لإلنسان،وتنظم 

جيال اتمع،وذلك بغض النظر عن االختالفات الثقافية واللغوية والدينية لألشخاص،ودون رهن مستقبل األ

التنمية املستدامة،على أا تنمية تستجيب بفيما يتعلق  ،bruntlandكما أكد تقرير .القادمة على تلبية حاجياا

  .ون رهن مستقبل األجيال القادمةودملختلف رغبات وحاجيات اإلنسان مع احملافظة على البيئة 

وتأسيسا على ما سبق،فإن اهلدف األساسي للتنمية املستدامة هو الوفاء حباجات البشر وحتقيق الرعاية 

وحماولة احلد من التدهور  ،مع احلفاظ على قاعدة املوارد البشرية والطبيعية،املستدامةاالجتماعية االقتصادية 
                                       

1 10/11/2015: تاریخ المعاینة   
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التوصل إىل توازن ديناميكي بني التنمية االقتصادية واالجتماعية من  ومن أجل حتقيق ذلك، جيب.البيئي

  :وعليه،فإن.)2010 ،غريب(جهة،وإدارة املوارد ومحاية البيئة من جهة أخرى 

يعترب التعريف األول للتنمية املستدامة واألكثر  1987الصادر يف سنة  bruntlandالتعريف الوارد يف تقرير 

أا تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة ( على عرفها،فهو يوشيوعاً استخداماً

مفهوم احلاجات وخصوصا :وحيتوي هذا املفهوم على مفهومني أساسيني). األجيال املستقبلية يف تلبية حاجيام

التنظيم والتكنولوجيا  احلاجات األساسية واليت ينبغي أن تعطي األولوية املطلقة،وفكرة القيود اليت تفرضها حالة

  .االجتماعي على قدرة البيئة لالستجابة حلاجات احلاضر واملستقبل

احملافظة على موارد الثروة الطبيعية الزراعية،واستغالهلا حبكمة  ،لكذا يقتضي تطبيق ال الزراعي حتديديف او

  )2014 ،عرييب( يال املستقبليةوعقالنية لتحقيق أهداف التنمية للجيل احلايل،وأيضا احملافظة عليها لألج

  
أهداف التنمية املستدامة  4شكل     

 2013 بوزيد، من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر

  

.إبراز أھمیة الموارد البشریة،والبحث في تقلیص الھوة التكنولوجیة  بین الدول المتقدمة والمتخلفة•1

.السعي للحد من الفقر العالمي - 2•2

.البحث في مستجدات البیئة - 3•3

4
النظر في تأثیرات العولمة وتعزیز دور القطاع الخاص وزیادة قدراتھ التنافسیة،وتحقیق االستغالل  - 4•

.األمثل للموارد الطبیعیة والبشریة

.دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة - 5•5

.إتباع أنماط إنتاج واستھالك متوازنة،دون اإلفراط في االعتماد على الموارد الطبیعیة -  6•6

7
تھدف لتوفیر الغذاء وضمان االستخدام المستدام والحفاظ على األراضي والغابات والمیاه والحیاة  - 7•

البریة واألسماك وموارد المیاه

.تحقیق االستغالل واالستخدام العقالني للموارد ومنع استنزافھا -  8•8
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   .وأبعادها املستدامة التنمية مؤشرات: الثالث املطلب

 لعلو ،)2006 ،ثياهلي(  هلا فكرة التنمية املستدامة حاول العديد من املهتمني باملوضوع حتديد مؤشرات بعد بروزِ

نفت ص امؤشر 59أهم هذه احملاوالت تلك اليت قامت ا جلنة التنمية املستدمية يف األمم املتحدة اليت اقترحت 

على ضم  خر قائمٍآسسية، كما أوجدت املنظمة تصنيفا معايري اقتصادية، اجتماعية،بيئية ومؤ ةا على أربعبناًء

عرف مبؤشرات الضغط واحلالة واالستجابة حيث تشري مؤشرات ودمج املؤشرات يف ثالثة فئات رئيسية ت

واضحة عن احلالة العمليات واألمناط، أما مؤشرات احلالة فتعطي صورة والضغط أو القوة الدافعة إىل األنشطة 

 إىل،يف حني متتد مؤشرات االستجابة إىل وضع وتوضيح التدابري اليت ميكن اعتمادها للوصول يف الوقت الراهن

  : مايلي )2006( ،الرفاعي حسب مية وأهم هذه املؤشرات هيالتن

  

  
 مؤشرات التنمية املستدامة  5شكل 

  الباحث إعداداملصدر من 

الحوكمة•
الشراكة •

....االقتصادیة

الحفاظ على الموارد•
المناخ•
التنوع البیولوجي•
...المیاه•

الفقر•
الصحة•
.....التعلیم•

التنمیة االقتصادیة•
التنمیة الزراعیة•
أنماط االمناج•
....أنماط االستھالك•

االقتصاديالمؤشر اإلجتماعيالمؤشر

البیئي مؤشرالالمؤسسي مؤشرال



- 25 - 
 

عني االعتبار التوازنات يقوم البعد االقتصادي للتنمية املستدامة على زيادة النمو والكفاءة االقتصادية مع األخذ ب

ة واملستقبلية لالقتصاد على البيئة ويطرح مسألة اختيار ومتويل وحتسني يركز على التأثريات الراهن ذْإالبيئية،

التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية،كما يهتم بدراسة االستدامة االقتصادية واملالية من ناحية 

قة االستيعاب النمو واحلفاظ على رأس املال واالستخدام الفعال للموارد واحلفاظ عليها والعمل يف حدود طا

يف جمال الزراعة والغذاء مرتبطا  ماالنمو االقتصادي املستدويعد  )2014 ،عرييب( البيئية ومحاية التنوع البيولوجي

  .الغذائي واحلد من التبعية األمنجل حتقيق من أ واإلنتاجالزراعية  اإلنتاجيةبرفع كفاءة استخدام األراضي ورفع 
 

 

  .مة يف اجلزائر واالستراتيجية اجلديدة املنتهجةالتنمية املستدا:املبحث الثاين
   .ومزاياها املستدامة التنمية استراتيجية مفهوم :األول املطلب

املعملية تلك القصد بإستراتيجية التنمية املستدامة يتشاركيالو  نسقةاملو ةمن األفكار واألنشطة اليت  تواصلة

تعتمد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتم وبيئيةاعية متوازنة ومتكاملة على املستويني الوطين  بطريقة

وتنفيذها ورصدها  ،السياسات وخطط العمل ياغةالوضع احلايل وص حتليلَ وتتضمن هذه العمليةُ.واحمللي

على التقدم باجتاه أهداف  يتم من خالهلا التركيز وتفاعليةً كما تعد عملية دوريةً.واستعراضها بصورة منتظمة

  )2006 ،عجيمية(.ستدامة اإلدارة امل

ارعوتجمموعة منسقة من '' ف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة بأ

وال تنفك تتحسن  عمليات التحليل والنقاش وتعزيز القدرات والتخطيط واالستثمار،تقوم على املشاركة،

اعية والبيئية للمجتمع،مع التماس مواضع للتنازالت املتبادلة حيثما وتدمج بني األهداف االقتصادية واالجتم

هج أو انوال ينبغي يف تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة أن يؤخذ بنوع بذاته من امل.''يتعذر ذلك

ستدامة ذ لكل بلد أن حيدد لنفسه أفضل الطرق اليت تناسبه إلعداد إستراتيجية للتنمية املإبصيغة واحدة،
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موحد لالستراتيجيات  وعليه،فإن إتباع جٍ.وتنفيذها طبقا لظروفه السياسية والثقافية وااليكولوجية السائدة فيه

ومن املهم توخي االتساق يف تطبيق املبادئ اليت ترتكز عليها هذه .الوطنية للتنمية املستدامة غري ممكن

  .ادية واالجتماعية والبيئية متوازنة ومتكاملةاالستراتيجيات والعمل على أن تكون األهداف االقتص

كما ال ينبغي اعتبار اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة خطة جديدة أو عملية ختطيط منفصلة تضاف إىل 

  )2013 ،بوزيد(.عمليات التخطيط القائمة،بل تعد تعديال للعمليات املوجودة حبيث تتقيد مببادئ التنمية املستدامة

،وهي توفر إطارا بنيستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة أداة تستخدم لصنع القرارات على أساس وتعد اإل

كما تساعد على ترسيخ عمليات التشاور والتفاوض والتوصل إىل توافق يف .للتفكري املنهجي يف كل ااالت

وميكن إلستراتيجية التنمية املستدامة .اآلراء خبصوص القضايا االجتماعية ذات األولوية اليت تتفاوت فيها املصاحل

أن تزود البلدان بالقدرات على معاجلة املشكالت االقتصادية واالجتماعية املترابطة من خالل مساعدا على 

بناء القدرات،واستحداث اإلجراءات إىل جانب األطر التشريعية،وختصيص ما لديها من موارد حمدودة بشكل 

  )2008 ،بوروبة(.أعماهلايذ رشيد،ووضع جداول زمنية لتنف

  :،وهي2002املتحدة العام  لألممجلنة الشؤون االقتصادية   أوردا املهمة الستراتيجيات التنمية مجلة من املزايا

على حتديد اخليارات واألهداف  املساعدة خالل صنع القرارات وحتسني فاعلية السياسات العامة من -
حتليل املسائل االقتصادية و .ية املستدامة والقيم اليت ترتكز عليهاوالغايات والسياسات املرتبطة بالتنم

تعزيز تطوير السياسات احلكومية اخلاصة بالتنمية  ، وأيضامتكاملةيكولوجية بطريقة شاملة وواالجتماعية واال
  :باإلضافة إىل .املستدامة والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأا

  . )حات القانونية وتطوير املؤسسات وما إىل ذلكاإلصال(حتديد اخليارات وتقييمها  *
  .بني السياسات واالستراتيجيات يف القطاعات واملناطق اجلغرافية كافة إحداث التوافق *
  .الثروة العلمية والتكنولوجيةلتبين االندماج مع السوق العاملية واالستفادة من  الدولةزيادة استعداد  *
  .الني املؤسسي والسلوكيالتشجيع على إحداث تغيري يف ا *
  .وارد البشرية واملالية على الصعيدين الوطين والدويل دعما للتنمية املستدامةامل تعبئة* 
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   املستدامة للتنمية املقترحة الوطنية اإلستراتيجيات أسس:الثاين املطلب

قانونية ومؤسسية  طرٍأة املستدامة وضع آليات وسياسات،وتتطلب عملية وضع اإلستراتيجية الوطنية للتنمي

لتنسيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وحتقيق التكامل فيما بينها،و يعد التطبيق السليم لعناصر 

اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة هو أفضل ضمان للنجاح ومواصلة العملية،ومن بني التدابري اليت ينبغي 

 )2003 ،عطية(:اختاذها ما يأيت

، العمل على حتقيق التكامل بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئيةب،ثقافة للتنمية املستدامة خلق -

  .واالبتكار اإلبداعثقافة  عوتشجي

 خمصصةً نظر إليها بوصفها عمليةًال ي،حبيث املستدامة وطنية للتنميةالإضفاء الطابع املؤسسي لإلستراتيجية -

دمج األنشطة املرتبطة بصياغة وتنفيذ اإلستراتيجية لكن ب، ذ ملرة واحدة فقطتنف و أا مهمةُهلدف معني،أ

للقطاعات واملؤسساتيف األنشطة اليومية  ا كلياًإدماج.  

اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة مهمة متعددة القطاعات ومتعددة  باعتبار،التنسيق الفعال-

إعداد اإلستراتيجية  إدراجأن يشمل التنسيق ضمان  على .حهانجاب للتكفل نشطةاأل تنسيق وجباملستويات،

  .املوازنة السنويةداد إعحني و األولويات احلكومية يف 

باستضافة كل  ،ى املستوى الوطين والصعيد احملليملشاورات الدورية علوا الندواتإقامة ، باركة الفعالةاملش -

  .الشركاء املعنيني

حتديد حبيث يبدو من األمهية مبكان  ،وطنية للتنمية املستدامةالستراتيجية على مواصلة اإل اتتعبئة القدر -

خيارات  إضافية من خالل قدرات ويئة.منهابذل اجلهود حلشد األفضل  ، معبانتظامالقدرات و  املهارات

  .يد االحتياجات على النحو املناسبحتد مع،التكوين والتحسني
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  .احلصيلة واآلفاق: املستدامة يف اجلزائر إستراتيجية التنمية: لثالثا طلبامل
 وباستثماراتبطابعها احلكومي املركزي،  االستقالل أعقبتطوال العقود اليت  اجلزائر يف التنمية سياسة اتسمت

وهذا  ،اإمجالً االقتصادي النشاطعلى الدولة  تسيطرو العمومية، للخدمات كبرية وإعانات ،ضخمة عمومية

يترافق ذلك بتحقيق  أنيف ذلك بالعائدات املهمة من ريع البترول والغاز، دون  مةًيف شىت القطاعات، مدعو

مؤشرات تنموية إىلتقفز به  أن باإلمكانمن حتقيق وثبة تنموية كان  مكنت االقتصاد اجلزائري واضحة 

بعد  ه سنةًورإسهام القطاع اخلاص مافتئ يتعاظم د شارة إىل أنمع اإل .)2011العايب، (.مصاف الدول الناشئة

الدولة يف أخرى بعد سياسة االنفتاح االقتصادي يف بداية التسعينات من خالل الدور الذي اضطلعت به 

 .تشجيع نشأة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة

مميزات  أهمللتنمية االقتصادية فان  أساسيٍو  تدليليٍ باعتماد تطور الناتج الداخلي اخلام لكل فرد كمؤشرٍو

الثالثة، يتلخص يف اآليت  األلفيةمن  األولر  منذ االستقالل وحىت اية العقد مو االقتصادي املسجل يف اجلزائالن

  ):2012 ،بويعقوب(

 .الضعف النسيب للنمو االقتصادي -

 .منو متواضع لنسبة الناتج الداخلي اخلام لكل جزائري -

 .مابعد االستقاللفترات جد متذبذب خالل اقتصادي منو  -

 .جد ضعيف مقارنة ببعض الدولقتصادي امنو  -

 .جد حمدود مقارنة باالستثمارات املعتمدةاقتصادي منو  -

باملئة كمعدل منو سنوي   1.4مل يسجل الناتج الداخلي اخلام لكل فرد سوى ) 2010-64(وعلى املدى الطويل 

  :)2012بويعقوب، (.% 5.63ويف كوريا اجلنوبية  ،%2.21، ويف املغرب % 3.25يف حني بلغ مثيله يف تونس 



- 29 - 
 

مرة بنسبة تبدو   1.93نسبة الناتج اخلام للفرد  تالثالثة تضاعف لأللفيةبني منتصف الستينات وبداية العقد الثاين 

شد ر وأيفا مقارنة بدول اجلوايبقى ضعانه  إالمرات  6حىت وان بدا الناتج الكلي قد تضاعف ، متواضعة نسبيا

  :أدناهموضح يف اجلدول  كما هو) 2012 ،ويعقوبب( الصني وكوريا :إذا قُورن بعمالقي التنمية ضعفا

 1964مقارنة بالعام  2011عام  يف اجلزائر وبعض الدول معايري التنمية 1 جدول

  الصني  كوريا اجلنوبية  مصر  تونس  املغرب  اجلزائر  

  29.95  12.67  3.87  3.79  2.83  1.93  للفرد/ الناتج الداخلي اخلام

  57.65  22.67  10.33  8.94  7.13  5.96  الناتج الداخلي اخلام الكلي

  1.92  1.79  2.67  2.36  2.49  3.09  عدد السكان
 2012 ،بويعقوب: النمو االقتصادي والتنمية: املصدر

نمو ، بني فترة البني الفترات وتقلباً انه سجل تذبذباً إاليل يف النمو على املدى الطواحلاصل ورغم الضعف 

 )1994-1986(االقتصادية احلادة  األزمةوفترة  ،% 2.68، بنسبة منو سنوي وصلت )1985-1963(املرتفع 

 % 1.95بنسبة منو سنوية عادلت ) 2012-1995(رفت بالنمو الناعم وفترة ع، % 2.35 –بنسبة منو سنوي سالبة 

  .رغم االستثمارات اهلائلة اليت صبتها الدولة يف خمتلف القطاعات

  
  )1964:سنة األساس 100( % تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام 6شكل 

    2012 ،بويعقوب ،النمو االقتصادي والتنمية :املصدر
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طوال السنوات اليت تلت االستقالل وحىت مطلع العقد  املتدنية نسبة النمويتبني ومن خالل اجلدول أعاله 

  .الثالث من األلفية

  
  .صيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام يف دول املغرب العريبتطور مؤشر ن 7شكل 

  )1964:سنة األساس 100( %2012 ،بويعقوب: النمو االقتصادي والتنمية :املصدر 

األعوان االقتصاديني  كافةاستثمارات  ليت تشملكون االستثمارات هي احملرك الرئيسي للتنمية وا وبالرغم من

-1971(سنة املاضية  األربعنياملبالغ اهلائلة اليت استثمرت خالل  أن إالاملباشر،  األجنيبمبا يف ذلك االستثمار 

مثل تونس اليت  ،على نقيض دولٍ تترافق بتنمية اقتصادية بينة،مل ،مليار دوالر  666واليت بلغت قرابة   )2011

، أقل من اجلزائر  % 90بلغت استثماراته لذات الفترة مرات أقل من اجلزائر، واملغرب الذي  4استثمرت 

  )2012بويعقوب، ( .ية اقتصادية أهمومؤشرات تنم سجلت كلتامهاو
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  2011-71خالل الفترة التنموية يف اجلزائر و يف بعض الدول  حجم االستثمارات  8شكل 

  2012 ،بويعقوب :املصدر

طاعات االقتصادية الفاعلة حتريك التنمية املرجوة يف  الق مت اعتمادها منفلح االستثمارات اهلائلة اليت ومل ت

على قطاع  خارج قطاع احملروقات واملنتجة من زراعة وصناعة ، واقتصرت أهم نسبة من القيمة املضافة

  2015و  2001بني ما من القيمة املضافة اإلمجالية يف الفترة  % 50  تفوقاخلدمات السلعية وغري السلعية بنسبة 

  : أدناه كما هو موضح يف الشكل
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  )%( 2015-2001خارج احملروقات يف القيمة املضافة يف اجلزائر  مسامهة القطاعات االقتصادية  9شكل   
  لإلحصائياتالباحث باالعتماد على بيانات الديوان الوطين  إعدادمن : املصدر

ي لوحده، ليكرس التوجه االقتصادي التنمومن ثلثي القيمة املضافة  أكثريف حني استحوذ قطاع احملروقات على 

كما هو ، 2015و  2001مابني املعتمد على اقتصاد الريع وهو مانالحظه من خالل النسب املسجلة يف الفترة 

  :أدناه موضح يف الشكل

  
  )%( 2015-2001يف االقتصاد اجلزائري خالل بنية القيمة املضافة  10شكل 

  اتمن اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لالحصائي: املصدر
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من األسباب هذا الضعف املالحظ خلطط التنمية واليت باشرا اجلزائر خالل السنوات ولعل هناك العديد 

  :األربعني املاضية، من أمهها

- إليهبابية الرؤية وعدم االستقرار التشريعي وهو ماظلت تشري الالتالؤم يف املصفوفة املؤسسية، عرب ض 

على الريع وتداعيات ذلك  تأثريات  -عيىة االقتصادية يف اجلزائر املؤسسات الدولية يف حتاليلها عن الوض

واملتسارع للحواجز التفكيك املتسرع  –واقع اخلمول االقتصادي الذي شهدته البالد يف جل الفترات 

باملئة من  50( األمهية الكبرية لالقتصادي املوازي  –ثر سلبا على الصناعات الوطنية اجلمركية مما أ

حمدودية منوذج التنمية خارج  –الفساد االقتصادي  –..) باملئة من اليد العاملة و 43املؤسسات و 

  .احملروقات 

 دف إىل، املستدامة وطنية للتنمية إستراتيجيةتبين  األلفيةمت مع مطلع ويف حماولة للخروج من عنق الزجاجة 

لوضع  الشروط كل بتوفري وذلك االقتصادي، واألمن والشغل املعيشة مستوى رفع تطلعات إىل االستجابة

 ،محداين.(هلا العقالين واالستعمال املوارد على احلفاظ ل ووالشغ للثروة املستدمي واخللق االستثمار سريورة

2009(.  

  

من قبل املخطط الوطين للعمل من اجل البيئة والتنمية  املتبناة اإلستراتيجية اليت استهدفتها  من بني اإلجراءاتو

  :كن رصد مايليمي2املستدامة 

 .حتسني الصحة ونوعية املعيشة بتحسني احلصول على املاء وخفض املخاطر وحماربة التلوث -

، خصوصا تدارك تدهور األراضي والغابات واملراعي والنهوض ومحايته املال رأسحتسني إنتاجية  -

 .باإلنتاج الزراعي املستدام عايل القيمة املضافة وترشيد استغالل املياه وغريها

                                       
2 PNAEDD 
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فض اخلسائر االقتصادية وحتسني القدرة التنافسية، والذي يهدف إىل التنسيق بني القطاعات الوزارية خ -

 .اإلنفاقوترشيد لإلسهام يف خفض معدالت الفقر والتخلي عن أشكال الدعم املايل املفرطة، 

ت االنبعاث محاية البيئة الشاملة، حبماية التراث البيولوجي الوطين من غابات وحمميات وخفض ملسببا -

 احلراري

فقد تناولت الديباجة املتعلقة بسياسة التجديد  ،نركز هنا على البعد االقتصادي عموما والزراعي باخلصوص

 اال يف املستدامة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية ، بأن2010الزراعي والريفي الصادرة عن وزارة الفالحة 

 يؤديي الذ العاملي االقتصاد يف باالندماج يسمح الذي قتصادية،اال احلرية نطاق توسيع  إىلدف  االقتصادي

 وذلك واملوارد، الوقت يف واالقتصاد بالتخصص يسمح ما وهو للموارد، األمثل واالستغالل اجلودة حتسني إىل

 :خالل من

 .العاملي االقتصادي للسياق اجلديدة املتطلبات مع مكيف ومؤسسايت قانوين إطار وضع إمتام -

  .احلر التبادل تعيق اليت القيود رفع برامج تطبيق ابعةمت -

  .االقتصادي للجهاز واخلوصصة اهليكلة إعادة برنامج مواصلة -

 بالبيئة اُملتعلِّقة املفاهيم االعتبار بعني تأخذ اليت و املنتجات، ونوعية اإلنتاج عملية راقبةمل وسائل وضع -

  .املستدامة والتنمية

 على قادرة إستراتيجيات وتنفيذ للثروة مصدرا املؤسسات جعل أجل من الوطين االقتصاد حتريك -

  :التنمية املستدامة على القطاع الزراعي من خالل إستراتيجيةوقد ركزت  التقدم إطالق

 إعادة طريق عن الفضاءات هذه تشكيل وإعادة السكان، وتثبيت والريفية، الزراعية الفضاءات شغل إعادة

 – الزراعي التكامل معدل وحتسني الزراعية، واإلنتاجية اإلنتاج وزيادة الطبيعية، االتا خلصوصيات العتبارا

 ومكافحة الزراعي، التشغيل وترقية ومحاية واملروية، الصاحلة الزراعية املساحة وتوسيع ، والزراعي الصناعي
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 اجلزائر فيها متتلك اليت جاتواملنت االستهالك واسعة املنتجات ذلك يف مبا الزراعي اإلنتاج وتكثيف التصحر،

 خاصة، مساعِ إطار يف اجلفاف بظاهرة أحسن للتكفل اإلنتاج نظام تكييف وللتصدير، واملوجهة نسبية ميزة

 عن والتهميش الفقر حماربةواحملليني، السكان مداخيل وزيادة الرعوية، األنظمة محايةو الريفي، التشغيل وتوسيع

ومن أهم التحديات .الفالحية املديونية ومعاجلة مشكل الفالحي، لطابعا ذات التجريبية املشروعات طريق

  .املطروحة حتدي االستجابة املتواصلة للطلب على الغذاء

  التنمية االقتصادية الزراعية وأهدافها: ثالثلااملبحث 

بعاد التنمية تعد الزراعة نشاطا مفصليا ذا أولوية ضمن اهتمامات التنمية املستدامة، إذ تشكل حقال مشتركا أل

املستدامة، اقتصاديا بإسهامها يف الناتج الوطين وحتقيق االكتفاء وترشيد الواردات، واجتماعيا كوا تسهم يف 

احلد من الفقر وتوفري فرص العمل، أما مؤسسياً فلكون النشاط الزراعي يف صلب النشاط اإلقليمي والُمعومل 

ضمن البعد البيئي فللزراعة اليد الطوىل كي  تسهم يف احلفاظ  على السواء والذي يتطلب حكامةً قومية، أما

 . على البيئة وعلى املوارد واملتاح من املياه

  
  التنمية االقتصادية الزراعية  11شكل 

  الباحث إعداد من : املصدر

   

التنمیة

بیئیة اقتصادیة

خدماتیة زراعیة صناعیة

اجتماعیة
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  .االقتصاد يف الزراعي النشاط دور :األول املطلب

فهو ميثل اجلانب األكرب من الناتج احمللي اإلمجايل . لدان األقل منواًاالقتصاد يف الب القطاع الزراعي عماد ميثلُ

يف  40(، وتشتغل به نسبة كبرية من القوى العاملة )يف املائة يف ثلثي هذه البلدان 60و  30حيث يتراوح بني (

يف املائة، بل  25( ، وميثل مصدراً رئيسياً للنقد األجنيب)يف املائة يف معظم احلاالت 90املائة، بل وقد تصل إىل 

، ويوفر اجلانب األكرب من األغذية األساسية كما )يف املائة يف ثالثة أرباع البلدان األقل منواً 95وقد تصل إىل 

وتوفر الروابط القوية . يوفر سبل العيش وغري ذلك من أشكال الدخل ألكثر من نصف السكان يف هذه البلدان

وة دفع اليت تربط الزراعة بالقطاع الريفي وغريه من قطاعات االقتصاد ق -السابقة على اإلنتاج والالحقة له  -

  ).FAO ,2010(خل إضافية للنمو وتوليد الد

ملموس يف دفع عجلة النمو االقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر ورفع  ومن هنا، ال ميكن حتقيق تقدمٍ

ت البشرية واإلنتاجية للقطاع الزراعي بالقدرا مستوى األمن الغذائي يف معظم هذه البلدان دون النهوضِ

ميثل  ، ألن وجود نظام غذائي وزراعي قوي وزيادة مسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة،

وهو ماذهبت إليه الوثيقة املعدة من . استراتيجية شاملة للنمو االقتصادي والتنمية ةأحد األعمدة الرئيسية يف أي

  .التابعة ملنظمة الفاو مصلحة السياسات االقتصادية واالجتماعيةطرف  

  :الزراعية االقتصادية التنمية أهداف :الثاين املطلب

ف تتضمن معظم سياسات التنمية االقتصادية العديد من األهداف األساسية والفرعية وميكن توضيح األهدا

وتعترب بداية األلفية، اليت وضعت يف جلنة الزراعة يف الفاو ، اعتمادا على ماجاء يف مقررات الرئيسية هلا كاآليت

ومتعلقة والزراعة وتعطي توجيهات عامة تنظيمية  األغذيةهذه اللجنة من األجهزة الرئاسية يف منظمة 

  .بالسياسات حول قضايا الزراعة وادارة املوارد وغريها
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إذ يقتضى توفري قدرٍ من االستقرار والطمأنينة لدفع  توفري الظروف العامة املواتية للتنمية االقتصادية، -:أوال

رؤوس األموال للدخول يف ااالت االستثمارية،كما يقتضي االبتعاد عن السياسات املالية والنقدية املؤدية إىل 

قة وعدم الدقة يف القرارات االقتصادية املتعلقة االنكماش أو التضخم، وبالتايل زيادة الاليقني وعدم الث

باالستثمارات احلكومية باخلصوص،فضال عن تقلبات أسعار الصرف و اليت تؤدي يف جمملها إىل تعطيل تنفيذ 

كما تستهدف تلك الظروف حتقيق قدرٍ من العدالة االجتماعية واحلد من الالمساواة يف توزيع .الربامج التنموية

والتمهينية لتحقيق املهارة والسلوك  رشاديةلب أيضا التوسع يف تنفيذ الربامج التعليمية واالالدخول،كما يتط

  .يساعد على تنفيذ برامج التنمية الزراعية كي الوظيفي

حبيث يشمل كافة . قيام السياسة االقتصادية بتنفيذ برامج استثمارية يف النشاطات االقتصادية املختلفة- :نياثا

 .تاجية لالقتصاد الوطين ومبعىن آخر توظيف كافة املوارد االقتصادية يف جمال استخدام الكاملآفاق الطاقة اإلن

  .خلق األساليب املمكنة لتسريع النشاط اخلاص يف جمال التنمية االقتصادية-:ثالثا 

االقتصادية ولتحديد أهداف التنمية االقتصادية الزراعية يف الدول النامية البد من التعرف على طبيعة املوارد 

ترتبط عملية التنمية االقتصادية الزراعية يف الدول املذكورة بأهداف طموحة تبتعد عن  إذ غالبا ما.املتاحة

كانت األساليب التنموية املستخدمة سواء باالعتماد على قوة أيا  االقتصادية املتوفرة وإمكاناا،و حدود املوارد

ولذا يقتضي على واضعي السياسة .واقعيةغري  اأهدافسوف حتقق  فإاالسوق أومن خالل النماذج التخطيطية 

الزراعية دراسة أهداف التنمية الزراعية والتنمية االقتصادية الوطنية وتوفري املوارد واملتطلبات لتحقيقها وعدم 

اجية،كما جيب التعارض بني أهداف التنمية الزراعية وبني أهداف التنمية االقتصادية الوطنية بكافة نشاطاا اإلنت

أن يشترك يف وضع األهداف وحتديدها كل من الفاعلني التقنيني واالقتصاديني فضال عن اإلداريني من ذوي 

  .الشك فيه أن خطط التنمية الزراعية الرشيدة هي اليت حتدد أهدافها بوضوح وببساطة اخلربة والدراية ومما
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لزراعية يساعد على التنفيذ وفق وسائل مربجمة أهداف التنمية االقتصادية ا توضيح وحتديدبذلك فان  و

وواضحة، بينما خيلق غموض األهداف وعدم حتديدها إرباكاً يف عملية التنفيذ، ويطيل الزمن احملدد للعملية 

وكما سبق ذكره فان حتديد األهداف يتطلب وضعها وفق اإلمكانات املتاحة واملمكن استخدامها،مث . املذكورة

ة الزراعية وفق جدول زمين،فإذ امل يتوافر ذلك القدر املناسب الستخدامه كمدخالت حتديد أهداف التنمي

للوصول إىل اهلدف لسبب أو آخر،فانه يقتضى تغري اهلدف مبا يتناسب ويتوافق واملوارد املتاحة أو اإلبقاء على 

مية الزراعية أن تضع هدفا اهلدف احملدد يف برامج التنمية الزراعية، إذ من املالحظ يف العديد من اخلطط التن

يعوق حتقيق هدف أساسي فانه يستبدل دف آخر  أساسيا للتنمية مث أهدافا بديلة، ففي حالة حدوث ما

يف حتديد األهداف  2010حبسب تقرير الفاو، استكملت دراسته بصورة دقيقة،ومن هنا فان املشكلة األساسية 

  :هو

هداف النمو االقتصادي الزراعي وفق املوارد املتاحة واملمكن التعرف على املوارد املتاحة وحتديد أ:أوال

 .استخدامها

املتغريات املتوقعة يف حجم املوارد املتوقع استخدامها بتوفري أهداف بديلة سواء من  بعني االعتبار األخذ:ثانيا 

بح برامج التنمية وبذلك تص. حيث التحقيق الكمي للناتج أو من حيث طبيعة استخدام املوارد وبدائله املمكنة

حتسبت كافة االحتماالت والتغريات ا احقيق أهداف السياسية الزراعية إذاالقتصادية الزراعية أسلوبا رشيدا لت

  .املمكن حدوثها سواء قبل بدء الربنامج أو خالل فترة التنفيذ

العديد من الدراسات  تظهرأأما من حيث فترة التنفيذ أو املدى الزمين لربامج التنمية االقتصادية الزراعية فقد 

حتديد التوقعات  معه للتجارب التنموية إن إطالة فترة الربنامج أكثر من مخسة سنوات قد يصبح من الصعب

إطالة فترة برنامج التنمية أكثر من املدة احملددة قد يفقد اهتمام  أن و من ناحية، واملتغريات االقتصادية الكلية

 .)2010 ،تقرير الفاو(.احية أخرىاألفراد باألهداف احملددة من ن
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وجيب اإلشارة إىل أن نوعية األهداف ختتلف من بلد إىل آخر يف ضوء العديد من املتغريات كطبيعة املوارد 

املتاحة ونوعية النشاط االقتصادي الذي يغلب يف أمهيته النسبية على اقتصاد الدولة وطبيعة املرحلة االقتصادية 

وبصورة عامة فان .املُهيئة لعملية النمو االقتصادي ك طبيعة الظروف االجتماعية واليت متر ا الدولة وكذل

  )2010كوجر، (:معظم الربامج التنموية للزراعة تستهدف املتغريات التالية 

زيادة إمجايل الناتج الزراعي بصورة عامة وفقا لطبيعة الطلب على احملاصيل الزراعية املختلفة ومتطلبات  :أوال

نتاجية املزارع زراعية قائمة أو تطوير إ سواء من خالل التوسع يف رقعة.اخلارجية للمنتجات الزراعيةالتجارة 

  .القائمة

االرتفاع مبستوى الدخل الفردي يف القطاع الزراعي سواء من خالل التوسع يف املشاريع القائمة أو تنوعها :ثانيا

  .حليوانيةمن الناحية اإلنتاجية وختصصها عرب الفروع النباتية وا

إتاحة الفرصة للوصول إىل التشغيل الكامل للعمل الزراعي وإحداث التكامل بينه وبني القطاع الصناعي،  :ثالثا

وذلك من خالل توسع االستثمار يف ااالت املختلفة .والقضاء على ظاهرة البطالة بأشكاهلا املختلفة

احملاصيل كما تؤدي املتغريات املذكورة إىل  كاستصالح األراضي وإقامة مشاريع الري والتوسع يف زراعة

  .التقليل من هجرة القوة العاملة من القطاع الزراعي إىل القطاعات االقتصادية األخرى

إذ غالبا ما .العمل على زيادة إنتاجية املوارد االقتصادية الزراعية املستخدمة وخاصة كفاءة العمل الزراعي :ابعار

ل النامية باخنفاض كفاءته مقارنة مبثيله يف الدول املتقدمة ويتأتى ذلك من خالل يتسم العمل الزراعي يف الدو

  .ية يف العمليات املزروعةالتدريب املهين وبرامج اإلرشاد والتحسني ومتابعة األساليب العلم

اكز حمو االهتمام بالبيئة الريفية وذلك من خالل التوسع يف إنشاء البىن التحتية واملرافق ،وكذلك مر :خامسا

 األمية ومراكز إرشاد املرأة الريفية ومراكز اإلرشاد الزراعي، مما يسهم يف تطوير وتقدم اتمعات الريفية،
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والتقارب بينها وبني اتمع احلضري،وذلك للتقليل من الفوارق احلضارية بينهما من ناحية، واالرتفاع مبستوى 

  .التنمية يف الريف من ناحية أخرى

الثروة احليوانية وزيادة منتجاا وتطوير تصنيع املنتجات احليوانية والنهوض بأساليب تسويقها إذ  تطوير :سادسا

  .يعترب متوسط نصيب الفرد من املنتجات املذكورة كاحلليب مقياسا أو دليال على تقدم الصحة الفرد وكفاءته

تؤدي صناعة  ية االقتصادية إذ غالبا مامحاية البيئة من التلوث من األهداف األساسية يف سياسات التنم :سابعا

خالت الزراعية والصناعات الغذائية كمشاريع تربية الدواجن أو تسمني حيوانات اللحوم والصناعات املد

خاصة تبعدها عن  تتطلب شروطاً التعليبية إىل تأثري على البيئة وتلوثها بالفضالت الناجتة عن تلك املشاريع ، مما

  .ا من اآلثار املتوقعة عن ذلك التلوثتلوث البيئة ومحايته

التوسع يف  أنكما تستهدف سياسة التنمية الزراعية معاجلة تضارب األهداف عن طريق األولويات، حيث 

حماصيل اخلضر،ورمبا أن التوسع  زراعة احملاصيل الصناعية مثال يكون على حساب الرقعة الزراعية للحبوب أو

سيكون  األغنامالرقعة الزراعية للخضر وهكذا،أو أن التوسع يف تربية  يف زراعة الفاكهة سيكون على حساب

لفيةعلى حساب تربية األبقار يف ضوء حمدودية املصادر الع.  

تكون املشاريع  أنعن الذهن أن حتقيق األهداف املذكورة يتطلب العديد من الشروط أمهها  يغيب وجيب أن ال

ات اقتصادية وتقييمها وفق معايري تقومي املشاريع الزراعية وكذلك املقترحة يف الربامج التنموية ذات مواصف

  . )2010،تقرير الفاو( األسواق كاملواصالت وتوفري املتطلبات التكميلية هلا 

لالزمة لتنفيذ املشاريع اليت لبحوث التطبيقية ووسائل الزراعة املتقدمة وتوفري املستلزمات املالية ال كما أن

والتنسيق بني األجهزة املختلفة  الشروط التنظيمية فريهذا فضال عن تو.دورها ة الزراعيةافترضتها خطة التنمي

سواء من الناحية الكيفية أو الكمية فضال  األهدافلزراعية للوصول إىل حتقيق املُشاركة يف تنفيذ برامج التنمية ا

  .عن دقة التحديد الزمين لتحقيق تلك األهداف
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  :اجلزائر يف الغذاء إلنتاج الدائمة االستجابة ةإستراتيجي :الثالث املطلب

 كثرأ وتطوير الريف لكون الزراعة االستقالل منذ الريف عامل بتنميةبالقطاع الزراعي واهتماماً  اجلزائر ولتأ

 الثورةشكلت  وأهم التجارب يف ذلك مااصطلح عليه بالثورة الزراعية، فقد،بتأمني الغذاء اارتباطً النشاطات

اإلرادة  لتطلعات استجابةًأهم إصالح تنموي زراعي والذي استصدر   20يف بداية سبعينيات القرن  الزراعية

صالح اخللل يف إو الريفية املناطق تنمية بغرض،يومها كانسال من الكبرية النسبة السياسية وقتها ولتطلعات

 نظمةأل االقتصادي والتثمني ياألراض واستصالح الزراعية اإلنتاجية زيادة شروط خلقالتفاوت الطبقي و

 من السكان، إىل جانب متكني السكان مداخيل عيوتوس تحسنيِب سمحي مبا الزراعية األنشطة و اإلنتاج

القطاع الزراعي ظل رهني إصالحات ظرفية متعاقبة شهدت االنسحاب التدرجيي  أن ، إالالريف يفستقرار اال

 و ،املناخية التقلبات حبيس الزراعي إلنتاجاللقطاع العام من تسيري دواليب القطاع، وبقياملتاحة األراضي فقر 

 وجود رغم - اإلفقار حافة على الريف سكان جعلمما  يكليةواهلشاشة اهل ضعف التحكم التقين  و املياه وندرة

 السكان مداخيل من تزيد أن مكاابإ للزراعة املالئمة الظروف على لتوفرها اجلذب شديدة املناطق بعض

عرب املخطط الوطين  واسعة إصالحٍ عملية يف مطلع األلفية  اجلزائرباشرت  لذا -الفقر من مأمن يف علهموجت

 التغيري ، وهذا بغرضالحقاً )2008سنة ( مث سياسة التجديد الزراعي ،ابتداًء) 2000سنة  ( للتنمية الزراعية

ة التكامل بني القطاعني الزراعي تدين املردوديات وضعف درجو اإلنتاج ضعفبت تصفا لوضعية التدرجيي

  :على تعمل  تنمية زراعية مستدامة أجل من إستراتيجية تم صياغةح ما وهو  والصناعي

 الزراعية والنظم الزراعية، املعامالت تقنيات لتطوير برنامج ويتضمن :للزراعة التقين والتحديث التطوير 
 السليمة، الزراعية واملمارسات النباتات، قايةوو اآلفات، ومكافحة التسميدية، املعامالت تطوير من

 .احملاصيل وخدمة الزراعية األراضي إعداد معامالت وتطوير
 املوارد وصيانة ومحاية إدارة حتسني :طريق عن وذلك املياه وخباصة املوارد تنمية على الُقدرة زيادة 

  .املياه استخدام ترشيد ثقافة نشر خالل من املائية والتوعية الري مياه استخدام كفاءة وحتسني املائية،
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 عالية األصناف استنباط :خالل من احليوانية والسالالت النباتية األصناف إنتاج تقنيات تطوير 

 زراعة وتبين ونشر احليوانية، والسالالت النباتية األصناف أقلمة احليوانية، السالالت حتسني اإلنتاجية،

 البحث نشاطات تشجيع ضرورة يقتضي ما وهو ملختارة،ا احليوانية والسالالت النباتية األصناف

  .الزراعية العلوم جمال يف والتطوير

 باستخدام األعالف إنتاج أساليب تطوير ويشمل :الزراعية اُملخلَّفات استخدام تقنيات لتطوير برنامج 

 باستخدام الوقود وإنتاج الزراعية، املخلفات باستخدام العضوي السماد وإنتاج الزراعية، املخلفات

 التخلص أو تدوير و ، الصغرية الريفية الصناعات يف الزراعية املخلفات واستخدام الزراعية، املخلفات

  .الزراعية املخلفات من

 االستثمار مناخ وحتسني بتهيئة وذلك :الزراعي والتصنع الزراعية االستثمارات لتشجيع رئيسي برنامج 

 .هلا والترويج الزراعي والتصنيع الزراعي لالستثمار ئمةاملال الفرص الزراعية و حتديد القطاعات يف

 اإلرشادالتأهيل البشري عرب برامج  وذلك عن طريق :واملؤسسية البشرية الُقدرات لبناء رئيسي برنامج 

 .والتكوين، وتعزيز قدرات املستثمرات

 نواتج عدة تطبيقه عن وينتج :الزراعية املوارد واستدامة الريف ازدهار يف للمسامهة رئيسي برنامج 

 التنمية يف الريفية املرأة مسامهة ،زيادة البطالة من احلد يف الريف،املسامهة يف الفقر حدة ختفيف :هي

 احلد احلضرية، املناطق إىل الريفية اهلجرة من الريف،احلد لسكان املعيشية املستويات حتسني الزراعية،

  .للغذاء املستدام لإلنتاج لصاحل جمملها يف تعمل برامج وهي الزراعية، املخاطر من

 املوارد  استدامة الغذاء، إىل توفري ويهدف :الزراعية البيئية املوارد إدارة نظم لتطوير رئيسي برنامج

املتكاملة  واإلدارة التصحر مكافحة خالل من الريفية،وذلك التجمعات يف االستقرار وحتقيق الزراعية

 تنظيم الرعي طريق عن والغابية الرعوية املوارد ميوتنظ وراثيةال واألصول املوارد على واحلفاظ للمياه
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 الغابات واحملميات موارد وتنظم الرعوية املناطق يف والتسويقية والبيطرية اإلرشادية اخلدمات وتعزيز

  )2010التنمية الريفية، وزارة الفالحة و( .الطبيعية

 تبين كان لزاماً ،واملستدامة املتزايدة األساسية اإلنسانية تاالحتياجا لتوفري الرئيسي املصدر هي ةالزراع وباعتبار

 الوطين النظامودمج والبحث الزراعي، التكوين جمال يف وتعزيز القدراتاإلنتاجية والبحثية، التكنولوجيات

وهو الدور الذي مل يستطع أن يؤديه سلفًا  والغذائي الفالحي التطور ودعم يف حتريكأكثر   الزراعي للبحث

  :بينها من األسباب من ملةجل )2013 ،داينمح(

 األنشطة توجيه على قادرة ،اإلنتاج أهداف دقيقة بطريقةحتدد  غذائية، وزراعية زراعية سياسة غياب .1

 .البحثية

 الضخم االسترياد بسبب أمهيتها تتزايد تكنولوجية تبعية عنه تولَّد الذي الزراعي التكثيف برنامج تطبيق .2

 . ولوجياالتكن ألمناط

 األرض(البعد الطبيعيبني  التناسق ضرورة االعتبار بعني األخذ اليت مل  البحث ملمارسات اجلزئي الفهم .3

 التنظيم(االقتصادي  االجتماعيالبعدين و )الزراعية والتقنيات واحليوان النبات نوعية( التقينالبعد و )واملناخ

 ).الزراعيني واملنتجني اُملتوفِّرة الدعم سائلوو العقاري خصوصا الزراعي واهليكل االجتماعي

 .التقييم إجراءات غياب بسبب السابقة اجلهود وإنكار البحث جهود يف االستمرارية نقص.4

 بدون اإلصالح لعمليات تتابعا حيث نسجل الزراعي، البحث جهاز تسيري يف التحكُّم على الُقدرة ضعف.5

ميشو الزراعي البحث هلياكل وقراطيبري وتسيريٍ حمسوسة، إجيابية انعكاسات غلبة الشأن يعين مبا للباحثني 

  .ةالعلميالرؤية  على اإلداري
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من  ، بداية3ًالوطين للتنمية الفالحية املخطط مت الشروع يفستدامة املزراعية الية وتنمالنظومة امل ولتجسيد هذه 

من و، )Bedrani & Chehat,2001(عة اجلزائرية للوضعية الصعبة للزرا والذي مت اعتماده استجابةً 2000العام 

  :أهدافه

 .وتوزيعها طبقا لطبيعة التربة األراضيتغيري أمناط شغل  -

 .االمتياز طريق عن اجلديدة األراضي وتثمني للزراعة الصاحلة األراضي توسيع -

 .اإلنتاج فروع وتنظيم اإلنتاج وسائل تكثيف -

 .واملتوسط الصغري الري تطوير طريق عن املروية األراضي توسيع -

  :ويقوم املخطط الوطين للتنمية الفالحية على

 .للتشجري الوطين املخطط -

 .اإلنتاجية وحتسني اإلنتاج تكثيف برنامج -

 .اإلنتاج أنظمة تكييف برنامج -

 .السهبية املناطق تنمية برنامج -

 .اجلديدة األراضي استصالح برنامج -

 .اإلنتاج فروع وتطوير ترقية برنامج -

 املوارد وتوسيع محاية طريق عن حرمانا األكثر املناطق وإىل السكان إىل يمتدل ،بعد ذلكنامج ع الربمت توس

 و الريفية للتنمية الوطين الربنامج: بعامل الريف واالهتمام ،الزراعي احمللي اإلنتاج وتثمني وزيادة القدرات،

  :من خالل )PNDRA( الزراعية

 .السهوب وتنمية الريفي التشغيل وبرنامج للتشجري ينالوط الربنامج طريق عن اجلواري التثمني -

                                       
3 PNDA 
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 .)لالمتياز العام الربنامج عرب( االمتياز طريق عن التحسني -

 .الفالحية املستثمرات تأهيل -

 .الريفية املهن وحتسني ترقية -

ت اليت عاشتها اجلزائر فترة التسعينا(.األمنية األزمة أيام النازحني السكان لعودة املالئمة الشروط خلق -

 )20من القرن 

 .الزراعية ل املنتجاتيحتو طويروت تثمني -

وزارة الفالحة والتنمية (وبغية التدعيم الدائم لألمن الغذائي اعتمادا على الزراعة كمحرك رئيسي مستدام 

سياسة التجديد الزراعي ملعاجلة نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة يف القطاع برزت  )2012الريفية، 

  :وهذا حول حماور مخسةالزراعي باخلصوص 

 .زراعة فاعلة ختدم التنمية واألمن الغذائي -

 .إطار تشريعي وتنظيمي أكثر مالءمة لطبيعة السياق االقتصادي اجلديد -

 .تعبئة الفاعلني ضمن شراكة أحسن -

 .تطوير الصناعات الغذائية يف املنبع ويف املصب -

 .أكثر جناعة ألجهزة البحث والتطوير -

عرب املخططات التنموية الثالث اليت واكبت الستنهاض القطاع الزراعي  هائلة مالية ومت رصد مبالغَ

مليار دج خالل خمطط االنعاض االقتصادي  65.4انتقلت من تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة، 

مليار  1000مليار دج أثناء خمطط دعم النمو، ولترتفع مبالغ املخصصات إىل  300إىل  )2001-2004(

إال أن نسبة املخصصات من األموال اليت رصدت لتنمية ، )2015-2010(خطط اخلماسي دج خالل امل
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خالل   % 4.71خالل خمطط اإلنعاش االقتصادي لتهوي إىل  % 12.46القطاع الزراعي مل تتعد نسبة 

  .املخطط اخلماسي

  )مليار دج( 2000مكانة الزراعة عرب استثمارات املخططات التنموية يف اجلزائر  منذ سنة :   2جدول

خمطط اإلنعاش االقتصادي   

)2001-2004(  

  خمطط دعم النمو

)2005-2009(  

  املخطط اخلماسي

)2010-2015(  

  21214  4202.7  525  إمجايل االستثمارات

  1000  300  65.4  الزراعة

  4.71  7.14  12.46  %النسبة املئوية 

 )2014(باالعتماد على عماري : املصدر 

 .يف ظل تنمية زراعية مستدامة غذائي والنظام الغذائياألمن ال: الثاين الفرع
إشكالية اقتصادية عرفتها البشرية  وأقدمبل تأمينه أهم تعد إشكالية الغذاء وس)Malassis,2000(، عترب وي

، اعتربها )2013 ،خزار( غياب األمن الغذائي من املشكالت االقتصادية الرئيسية يف معظم بلدان العامل النامي

ا حىت وقتنا زمنا موظلت حتديHichour,1998(، (ا من سياساته كما هو احلال عندنا ومنتج استعمارياً إرثاًالبعض 

االختالل احلاد واملزمن بني اإلنتاج والطلب كمتغري ثابت على مر هو  احلايل، ومما زاد يف تفاقم هذه األزمة 

ظريف من جهة أخرى، لتظل مشكلة حتقيق األمن الزمن من جهة، وارتفاع أسعار احملاصيل الضرورية كمتغري 

ا ا وثيقًارتباطً الغذائي تثري العديد من اإلشكاليات باختالف املستويات االقتصادية واالجتماعية للدول، مرتبطةً

باملستوى االقتصادي العام ومعدل القدرة الشرائية للسكان وقدرة االقتصاد الكلي يف إنشاء مناصب العمل 

  ،)Boukella,2008(.ئمة والكافية وإىل تنويع اجلهاز اإلنتاجيالداواملنتجة 

ويف خضم هذا االهتمام ظهرت مفاهيم عديدة لقضايا جوهرية مرتبطة باألمن الغذائي جند أنه من الضروري 

  .الفرعنتناوهلا يف هذا  أن
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   .اإلطار املرجعي لألمن الغذائي: املبحث األول
لغة األمهية بسبب التزايد املستمر للواردات الغذائية من اجل سد با الغذائي قضية حمورية األمنيعترب 

حتوال مهما متوافقا مع التحول يف التعاطي مع املسألة الغذائية من  األمن الغذائيعرف مفهوم  و قداحلاجيات، 

على اخلارج  مبا يتماشى والسياسة احلمائية إىل االعتماد) 2014 ،ينمد(الذايت توجه حنو الداخل بتحقيق االكتفاء 

يف تغطية العجز يف املعروض من اإلنتاج الوطين، وقبل عرض املفهوم من خالل هذين التوجهني، سوف نعمد 

  .مؤشراتهأبعاده و ،وكذا  ه، وشروط حتقيقهأسسإىل سرد أهم التعريفات لألمن الغذائي، مث تناول 

   الغذائي األمن مفهوم:األول املطلب

أعطيت له، وهذا يعود إىل تشعبه وارتباطه  التعريفات اليتي؛ لقد تعددت فيما خيص تعريف األمن الغذائ

  إخل .....جبوانب خمتلفة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية

جاء يف تعريف املنظمة أن األمن الغذائي يتوفر عندما تتاح  لقد: )FAO( تعريف منظمة األغذية والزراعة -

املادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ جلميع الناس يف مجيع األوقات الفرص 

  .الصحة والنشاطباقهم الغذائية ويكفل هلم أن يعيشوا حياة موفورة ويليب احتياجام التغذوية وأذ

كينة، (.هوإمكانية احلصول علي واستقرار الغذاءفر ثالثة أبعاد لألمن الغذائي هي توويتضمن هذا التعريف 

2013(.  

عرفت املنظمة منذ نشأا عدة حتوالت يف مهامها  :)OADA( املنظمة العربية للتنمية الزراعيةتعريف  -

فبعدما كانت حمصورة يف جمرد التحذير من خماطر الفجوة الغذائية أصبحت اليوم تقوم بإعداد الربامج املتكاملة 

هو توفري الغذاء :مايلي تنمية الزراعية لألمن الغذائيلتحقيق األمن الغذائي،ولقد جاء يف تعريف املنظمة العربية لل

لكل فرد من اموعات السكانية اعتمادا على  بالكميات والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة،

 اإلنتاج احمللي أوال وعلى أساس امليزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإتاحة لكافة أفراد السلع 

  )2007 ،حسانني(املاليةوإمكانيام مداخيلهم ر اليت تتناسب مع باألسعا
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عرف البنك الدويل األمن الغذائي على أنه إمكانية حصول كل الناس يف كافة :)BM( تعريف البنك الدويل -

األوقات على الغذاء الكايف والالزم لنشاطهم وصحتهم،ويتحقق األمن الغذائي لقطر ما عندما يصبح هذا القطر 

ظمه التسويقية والتجارية قادرا على إمداد كل املواطنني بالغذاء الكايف يف كل األوقات وحىت يف أوقات بن

  .)2002 ،ملوك( األزمات وحىت يف أوقات تردي اإلنتاج احمللي وظروف السوق الدولية

 Traité d’économie agro-alimentaireحبسب تعريف ال -      

، فيمكن تعريف األمن الغذائي  Louis Malassis 1918)-(2007 خلمسة، ومؤلفههذا املرجع ذي االجزاء ا حبسبو

على أنه الوضعية اليت ميكن من خالهلا لكل فرد احلصول على غذاٍء كاف وبصفة دائمة يسمح له مبمارسة حياة 

  )  Ghersi 2006 ,(   منتجة وصحية، المكان فيها لسوء التغذية أو نقص الغذاء

مت توسيع مفهوم األمن الغذائي يف : االقتصادي  ائي يف ظل سياسة االنفتاحاألمن الغذتعريف  -
الثمانينات إىل القدرة على احلصول على الغذاء إىل جانب الوفرة واالستقرار، وقد شهد النظام الغذائي 

باملائة، وراجت مقاربة الغذاء  39العاملي خالل الثمانينات تقلب األسعار حنو االخنفاض، وصل حدود 
الرخيص عرب تصريح وزير الزراعة األمريكي حينها بأن مبقدور الدول النامية االعتماد على املنتجات 

  ).Phillipe,2002(االكتفاء الذايت الزراعية األمريكية بتكلفة منخفضة بدل 

مخسة من خالل التطورات السابقة يف إستراتيجية التعامل مع املسألة الغذائية اتسع مفهوم األمن ليشمل  ومن

  :2010حماور رئيسية، كما جاء يف دراسة شاملة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 

 .كفاية اإلمدادات الغذائية -
 .استقرار اإلمدادات الغذائية -
 .القدرة يف احلصول على الغذاء -
 .نوعية وسالمة الغذاء -
  .األمن التغذوي -
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  األمن الغذائي، حماوره ومضامينه: 3جدول 

  املضامني  الغذائي حماور األمن

وتعتمد الكفاية على طاقة الدول . الغذاء وكفاية املعروض منه من حيث الكم والنوعإتاحة   كفاية اإلمدادات الغذائية 

اإلنتاجية والقدرة على االسترياد وكفاءة االنظمة التسويقية وتوفري االحتياجات الغذائية للسكان 

  سواء من املصادر احمللية او اخلارجية

استقرار املعروض من الغذاء من موسم الخر وخاصة يف أوقات الطوارئ والظروف املناخية غري   ستقرار اإلمداداتا

  .أشهر 3املالئمة بتوفري خمزون استراتيجي مناسب يكفي لفترات التقل عن 

  .ةتوفر فرص احلصول على األغذية من الناحيتني املادية واالقتصادي  القدرة يف احلصول على األغذية

  املعايري الضرورية لسالمة الغذاء اآلمن ومالءمته  نوعية وسالمة األغذية

حصول كافة افراد األسرة على الكميات املناسبة من الربوتني والطاقة والعناصر الضرورية   األمن التغذوي

واملعادن وأيضا احلالة الصحية لألطفال واملياه النظيفة والصرف الصحي واحلالة التغذوية 

  .هاتلألم

  )2007(وصيام، ) 2009(و رائد،) 2014(ين،مد: باالعتماد على  املصدر

 

 : وللتعرف على مستويات األمن الغذائي وضعت عوامل ومؤشرات ميكن صياغتها كما يلي 

، د األدىن من االحتياجات الغذائيةويتمثل يف قدرة الدولة على توفري احل:)احلد األدىن مستوى( األول املستوى

 ملا توصي به املعايري لة احلد األدىن من السعرات احلرارية لكل فرد من أفراد اتمع يف املتوسط وفقاًأي كفا

  .الدولية

، ويقصد باألمن الغذائي يف هذه املستويات بعد مستوى الكفاف وتبدأ:)املستويات الوسطى(املستوى الثاين 

قص مكونات الغذاء من العناصر الغذائية األساسية واليت تعين ن، هذا املستوى التخلص من ظاهرة سوء التغذية

،والتخلص من )اجلوع (الالزمة للجسم، ومن مث قد يتعرض الفرد لسوء التغذية دون التعرض لنقص الغذاء 

  .سوء التغذية يتم عن طريق كفالة املستوى املالئم من االحتياجات الغذائية البيولوجية لكل أفراد اتمع
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يف قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء ألفراد اتمع إىل املستوى  ويتمثل ):ستوى احملتملامل( املستوى الثالث

فاملستوى احملتمل من الغذاء نتاج تفاعل كل من .الذي ميكنهم من القيام بأعماهلم اإلنتاجية على أكمل وجه

، بوصفه ممثال )الفرد املتاحمستوى دخل (البعد االقتصادي  و) إمكانيات اإلنتاج (البعد اإلنتاجي للمشكلة 

للطلب على الغذاء، فكلما زاد هذا األخري ارتفع املستوى احملتمل من الغذاء الذي يوفر للفرد القدرة على القيام 

بأداء دوره اإلنتاجي يف االقتصاد بأعلى كفاءة سهم يف مما ممكنةحسن الوضع  الوطينالناتج  منرفع ال يوي

  .)2002 ،السرييت( .االقتصادي

  
  مؤشرات حمور كفاية اإلمدادات الغذائية: 12شكل 

  )2007(وصيام، ) 2009(و رائد، ) 2014(مداين، : املصدر

  :لة من األبعاد أمهها، فإن ملفهوم األمن الغذائي مج)2014( حبسب عميشو

دولة على التنمية يتمثل يف أثر مستوى األمن الغذائي السائد داخل ال ويتضمن جانبا تنموياً:البعد االقتصادي -

ون تنمية االقتصادية،وعملية ال بني الغذاء اجليد طرديةٌ قةٌوجد عالاالقتصادية، حيث تمن مشكلة غذائية،  فد

كما معدالت التنمية االقتصادية،  يف زيادةً يكفل بدورهاالستقرار الداخلي الذي يف  ذلك شأنه أن يسهم

 تحديد املساحة املزروعة واملساحة احملصولية، املطبقة ب السياسة الزراعية يتمثل يف اًزراعي اًجانبيتضمن هذا البعد

كفایة 
االمدادات 

الغذائیة
االعتماد 

الذاتي

االكتفاء 
الذاتي

الفجوة 
الغذائیة

التغیر النسبي 
في المتاح 
لالستھالك التغیر النسبي 

في الواردات

التغیر النسبي 
في الصادرات

التغیر النسبي 
في االنتاج
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على حجم اإلنتاج الزراعي كله وأثر ذلك  و التقنيات احلديثة وتطبيق برامج اإلرشاد واستخدام املكننة

  .والغذائي

ن عدم توفري مستوى أل ،قوقاحلويتمثل هذا البعد يف إبراز أمهية الغذاء كأحد  :والسياسي البعد االجتماعي -

 حتقيق االستقرار يف عدم سهمأن يمن شأنه ، هدالة يف توزيعه بني أفرادالكفاف من الغذاء يف اتمع وعدم الع

، حيث أن حدوث عجز تقرار النظام السياسياس أيضا يف وتربز أمهية توفري الغذاء. االجتماعي داخل الدولة

األمر الذي يعين ديد األمن الداخلي  اضطرابات اجتماعية، إىل يف السلع الضرورية، قد يؤدي غذائي خاصةً

 غذائية للضغط السياسي من قبل الدول املتقدمة اليت متتلك فوائض كسالحٍ الغذاءاستخدام  إضافةً إىل.للدولة

 .فقريةعلى الدول ال

ا نظر كماً ونوعاً، املاضي ويتمثل هذا البعد يف أن األمن الغذائي خيتلف يف احلاضر عنه يف :الظريفالبعد  -

للتطورات املتالحقة للحاجات اإلنسانية يف جمال الغذاء، لذا ال بد وأن يكون مفهوم األمن الغذائي مفهوما 

 .احلالة االقتصادية للدولة باختالف، وخيتلف مجيع الظروف يتكيف وفق حركياً

   والشروط املؤشرات :الغذائي األمن :الثاين املطلب

الل على واقع األمن الغذائي يف جمتمع ما مبجموعتني من املؤشرات، األوىل ختتص بتحديد حجم ميكن االستد

   .الفجوة الغذائية، والثانية ختتص بتحديد حجم فجوة األمن الغذائي

تعرف الفجوة الغذائية على أا الفرق بني ما يباع من سلع غذائية من اإلنتاج  :مفهوم الفجوة الغذائية -

ني االستهالك الكلي للفرد، وتظهر الفجوة الغذائية نتيجة عجز معدالت منو اإلنتاج احمللي للغذاء عن احمللي، وب

  . مالحقة معدالت منو استهالك الغذاء
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هناك مفهومان للفجوة الغذائية، أوهلما الفجوة الغذائية الفعلية، ويتم قياس تلك الفجوة بثالث مؤشرات،     

الغذائية املعيارية ويتم قياسها مبؤشر متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف اليوم أما املفهوم الثاين للفجوة 

 .)2010السعدين، (.ة مقارنة باملتطلبات األساسية من السعرات احلرارية اليت توصي ا املعايري الدولي

 

  

  :مؤشرات الفجوة الغذائية-

  .يةكتفاء الذايت من السلع الغذائنسبة اال: املؤشر األول

ونستخدم بيانات املؤشر لقياس احلجم املطلق والنسيب للفجوة الغذائية الفعلية ويعرب هذا املؤشر عن اجلانب 

األول ملشكلة األمن الغذائي ممثال يف عجز اإلنتاج احمللي عن تغطية االحتياجات االستهالكية الفعلية، ومن 

بالفرق بني حجم االستهالك الفعلي وحجم اإلنتاج  الناحية املطلقة فإن حجم الفجوة الغذائية الفعلية يقاس

احمللي منه، وتظهر الفجوة الغذائية إذا كان حجم االستهالك الفعلي من الغذاء أكرب من حجم اإلنتاج احمللي من 

  .الغذاء

  : ومن الناحية النسبية

  .الذايت االكتفاء نسبة − 1 = الفعلية الغذائية للفجوة النسيب احلجم

بة االكتفاء الذايت بقسمة حجم اإلنتاج احمللي من الغذاء على حجم االستهالك الفعلي من ويتم حساب نس

  .قل من االستهالك الفعليأحينما يكون حجم اإلنتاج احمللي  الغذاء وتظهر الفجوة الغذائية الفعلية
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  2014- 2000كتفاء من احلبوب والقمح يف اجلزائر بني نسبة اال:  4 جدول 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000        السنة

االكتفاء 
 من احلبوب

% 

24.8  28.5  18.5  25,1  36.5  29.9  30.5  33.8  16.1  39.9  36.5  32  34.2  39.6  21.7  

االكتفاء 
 من القمح

%  

26.7  30.9  20  27.6  34.8  29.8  30.5  33.4  16.8  34  34  33.5  35.1  40.6  24.7  

  2014باالعتماد على بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية : املصدر 

الحظ من خالل اجلدول أعاله قصوراإلنتاج احمللي من احلبوب ومن القمح باخلصوص يف تغطية الطلب  وي

 أحسن املواسم احمللي طوال الفترة املمتدة اليت واكبت تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة ومل تتعد هذه النسبة يف

  .بالنسبة للقمح )%40.6(بالنسبة للحبوب و  )39.9%(

  .حجم الواردات واملعونات الغذائية: املؤشر الثاين

يعرب هذا املؤشر عن اجلانب الثاين ملشكلة األمن الغذائي ممثال يف كيفية تغطية الفجوة الغذائية الفعلية، و طبقا 

غذائية الفعلية يساوي جمموع الواردات الغذائية مضافا إليه املعونات هلذا املؤشر فإن زيادة فإن حجم الفجة ال

ظهر الفجوة الغذائية الفعلية يف حالة القيمة املوجبة وت.الغذائية قد تكون هذه القيمة موجبة أو سالبة أو صفر

وارد مالية غري فقط، و يف هذه احلالة تظهر مشكلة األمن الغذائي حينما يتم تغطية الفجوة الغذائية الفعلية مب

 )2002السرييت (.ذاتية

  .نسبة قيمة الواردات الغذائية إىل قيمة الصادرات السلعية:املؤشر الثالث

ويستخدم هذا املؤشر لقياس مدى قدرة الدولة على متويل فاتورة وارداا الغذائية ويعرب هذا املؤشر عن    

  . ويل الفجوة الغذائية الفعليةاجلانب الثالث ملشكلة األمن الغذائي ممثال يف كيفية مت
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وطبقا هلذا املؤشر فإن زيادة نسبة قيمة الواردات الغذائية إىل قيمة الصادرات السلعية عن النسبة العادية يدل    

على زيادة حدة الفجوة الغذائية الفعلية واخنفاض هذه النسبة عن النسبة العادية يدل على اخنفاض حدة الفجوة 

  .ولةوالنسبة العادية تتوقف على هيكل اإلنتاج احمللي وما تتميز بإنتاجه الدالغذائية الفعلية 

   .متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف اليوم:املؤشر الرابع

  .وتستخدم بيانات هذا املؤشر لقياس احلجم املطلق و النسيب للفجوة الغذائية املعيارية    

غذائية املعيارية يقاس بالفرق بني متوسط السعرات احلرارية املتاحة ومن الناحية املطلقة فإن حجم الفجوة ال

  .للفرد يف اليوم ومتوسط املتطلبات األساسية من السعرات احلرارية اليت توصي ا املعايري الدولية

ط وتظهر الفجوة الغذائية املعيارية إذا كان متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف اليوم أقل من متوس -

  :املتطلبات األساسية و من الناحية النسبية فإن

= احلجم النسيب للفجوة الغذائية املعيار                   
متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف اليوم
  متوسط املتطلبات األساسية من السعرات احلرارية

كان متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف  وتعترب القيمة املوجبة عن وجود فجوة غذائية معيارية إذا -

  اليوم أقل من متوسط املتطلبات األساسية 

  .لى عدم وجود فجوة غذائية معياريةأما القيمة الصفرية أو السالبة فتدل ع -

  .مؤشراا و الغذائي األمن فجوة - 

  :هناك مفهومان لفجوة األمن الغذائي

و فجوة األمن الغذائي املعيارية وهو املؤشر الرابع السابق املستخدم لقياس فجوة األمن الغذائي الفعلية : أوهلا

  .الفجوة الغذائية املعيارية
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   .رصيد امليزان التجاري الغذائي: املؤشر األول

وتقاس فجوة األمن الغذائي الفعلية من الناحية املطلقة بالفرق بني قيمة الصادرات الغذائية وقيمة الواردات   

فإذا كان الرصيد موجبا أو صفر فإن هذا يعين عدم وجود فجوة أمن غذائي حيث توجد للدولة الغذائية، 

موارد مالية ذاتية تتجاوز أو تكفي لسد الفجوة الغذائية الفعلية باالسترياد من اخلارج وتظهر فجوة األمن 

  :الغذائي الفعلية إذا كان الرصيد سالبا والناحية النسبية فإن

الصادرات الغذائية  -1= وة األمن الغذائي الفعليةاحلجم النسيب لفج
  الواردات الغذائية

  .الغذائية نسبة تغطية املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء للواردات: املؤشر الثاين

احية وتستخدم بيانات هذا املؤشر لقياس احلجم املطلق والنسيب ملقدار فجوة األمن الغذائي الفعلية، فمن الن

املطلقة تقاس فجوة األمن الغذائي الفعلية بالفرق بني قيمة الواردات الغذائية واملوارد املالية الذاتية املخصصة 

حيث أن  )2002السرييت (.السترياد الغذاء والقيمة املوجبة هلذا املؤشر تدل على وجود فجوة أمن غذائي فعلية

  .ذاء غري كافية لتمويل الواردات الغذائيةاملوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغ

أما القيمة الصفرية والسالبة لفجوة األمن الغذائي الفعلية، فتعين عدم وجود فجوة أمن غذائي فعلية حيث أن 
املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء كافية لتمويل الواردات الغذائية لذا ال يعاين اتمع من وجود 

  .ن غذائيمشكلة أم

  :ومن الناحية النسبية فإن  

  املوارد الذاتية املخصصة السترياد الغذاء -1=احلجم النسيب لفجوة األمن الغذائي الفعلية
  الواردات الغذائية
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  موثقا من منظمة األغذية والزراعة ومقسما حسب األقاليم 2013_2011عدد ناقصي الغذاء يف العامل :  13الشكل 

  2014أساس التقرير السنوي لربنامج الغذاء العاملي لسنة على : املصدر

  

  )2014مصنوعة، ( :ة شروط أساسيةثالث ينبغي توفر ،إمجاالًاألمن الغذائي تحقيق ول

على ختزينها  وقدرته ،على إنتاج أو استرياد األغذية اليت حيتاجها كل بلد ومتثل قدرةَ:فر األغذيةتو -

وتربز هذه الدعامة من خالل بعض املؤشرات اليت أقرها البنك ..وضمان احلصول عليها ،وتوزيعها

الطاقة، ومتوسط قيمة إنتاج املواد الغذائية، واحلصة من  إمداداتالكفاية الغذائية من : الدويل وهي

  . من الربوتني،ومتوسط العرض من الربوتني اإلمداداتالطاقة من احلبوب، ومتوسط  إمدادات

ن مجيع فرت كميات كافية من األغذية، فإعنصر هام ألنه حىت إذا تو وهو :يهاالقدرة على احلصول عل -

وتشمل . الناحية املادية و االقتصاديةإىل فرص احلصول على هذه األغذية من  األسر حتتاجاألفراد أو 

   .الدخل مستوى ومن أمهها شراء األغذيةل لألفراداليت تتوفر  القدرة الشرائية

بالكميات املناسبة يف األوقات  االغذيةجمموعة متنوعة من  السكان تناول عينهذا يو:استخدام األغذية -

فر األغذية تو طرحاليو ،طبيعيةوبالطريقة الصحيحة للحصول على ما يكفي من طاقة ملمارسة حياة 

يف املتوسط % 18فحىت يف البلدان النامية زاد نصيب الفرد من إنتاج األغذية بنسبة  يف حد ذاامشكلة 

سعر  2500قد الثمانينات، ويوجد ما يكفي من األغذية لتزويد كل شخص يف العامل حبوايل خالل ع
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لكن املشكلة تكمن . سعر حراري 200حراري يوميا وهو قدر يتجاوز احلد األدىن الضروري مبقدار 

مليون نسمة يف العامل يعانون  800يف سوء توزيع األغذية ويف نقص القدرة الشرائية، فهناك حوايل 

 )2010تقرير البنك الدويل، (. اجلوع و سوء التغذية

  
شروط األمن الغذائي:  14شكل   

  )2007(وصيام، ) 2009(و رائد، ) 2014(مداين،: املصدر

   

القدرة على  
الحصول على  

:األغذیة

متوسط نصیب الفرد من   -
االنتاج المحلي

متوسط الدخل الحقیقي لألفراد -
مستزیات االسعار -

مستزیات االسعار القیاسیة -

استقرار 
:االمدادات

التغیر النسبي في  -
حجم المخزون

:  األمن التغذوي
عدد من یعیشون  -

بأقل من دوالر في  
الیوم

.بأقل من دوالرین -
عدد ناقصي التغذیة -

نوعیة وسالمة  
:األغذیة

متوسط نصیب الفرد  -
السلع الغذائیة النباتیة، : من

المنتجات الحیوانیة 
والسمكیة، معدال استھالك 
الفرد من مكونات الكاقة 

.والبروتین والدھون
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  .الزراعية بالتنمية املرتبطة الغذائي ألمنل العامة املؤشرات:الثالث املطلب

 األمنعامة تستهدف تقدير درجة  مؤشرات مجلةَ املعايري الدولية اليت أقرها البنك الدويل باخلصوص تتيح 

تعتمد مجلة مؤشرات تقنية واقتصادية متعلقة بالتنمية الزراعية  النامية على السواء، املتقدمة و الغذائي يف البلدان

  :ميكن اإلشارة اليها فيما يلي )2011براق وآخرون، (

الوضع  للتعبري عنج احمللي اإلمجايل تعتمد الدول على مؤشر النات:الناتج احمللي اإلمجايلمؤشر  -

ينجم عنه اخنفاض الدخل ه األمن الغذائي للمواطنني،فاخنفاضؤثر بشكل كبري على فهو يالغذائي،

  .وبالتايل اخنفاض الطلب الكلي مما يؤثر على الوضع الغذائي،

لغذائي فهو مبثابة يعترب من أهم املؤشرات اليت متكننا من معرفة الوضع او:الناتج احمللي الزراعيمؤشر  -

فالتغريات  مقياس ملدى اعتماد الدولة على ذاا وهناك عدة طرق حلساب الناتج احمللي الزراعي،

بشكل سليب على الوضع الغذائي،فاخنفاضه مع زيادة حجم االستهالك من  تؤثرالكبرية يف الناتج 

 ات املاليةقدراليعتمد على وهذا  السوق اخلارجيةالغذاء يعين وجود فجوة غذائية جيب تغطيتها من 

  .لدولةل

ميكن حساب متوسط استهالك الفرد من الغذاء بالعالقة و :متوسط استهالك الفرد من الغذاءمؤشر  -
  :التالية

  .عدد السكان/االستهالك الكلي من الغذاء=متوسط نصيب الفرد من استهالك الغذاء

دون مراعاة ك الكلي من الغذاء وحيسب املتوسط فاض أو زيادة االستهاللكن هذا املؤشر يراعي فقط مدى اخن

فزيادة االستهالك الكلي من الغذاء ال تعين بالضرورة حتسن املستوى الغذائي جلميع فئات  فردي،لالدخل ا

يف  ل إىل مستحقيهصال يالذي اتمع،وخري مثال على ذلك الدعم الذي تقدمه احلكومات يف الدول النامية 

سالطنية وآخرون، (.حسن الوضع الغذائيلت اليعد مؤشرا حقيقياً لكمية وبأسعار رخيصة،فزيادة اأحيان كثرية 

2009(  
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  .ورهان األمن الغذائي ،الغذائي -الزراعي النظام: ثاينملبحث الا
  .متجددة إشكالية الغذاء :ولاأل املطلب

ن السعي للحصول مكن له العيش دوالغذاء مسألة حياتية واقتصادية على السواء، فاإلنسان الي يعد

كيف السبيل للحصول على : ماليني سنة نشأت أول إشكالية اقتصادية 3عليه، فمنذ فجر التاريخ وقبل حنو 

وبالتايل فكل اإلجابات عن هذه اإلشكالية هي اليت حددت النظم الغذائية، واملتمثلة يف  )Malassis,2000(الغذاء؟ 

الكيفية التنظيمية يف الزمان واملكان اليت تمكّن االنسان من  سلسلة األنشطة املتناسقة للحصول عليه، وأيضا

  .احلصول على غذائه واستهالكه

من األمهية مبكان التعرض هلذه النظم وجمموع العوامل احملددة هلا خصوصا ضمن الفضاء الذي تنتمي اليه بالدنا 

ماقبل الزراعي والزراعي و : ثالثةوهو الضفة اجلنوبية حلوض البحر االبيض املتوسط، أين تشكلت األزمنة ال

 (وبفعل العوملة تأكد الدخول يف زمن رابع املتمثل يف الزراعي اخلدمايت ).Malassis,2000(الصناعي  -الزراعي

Bencharif & Rastoin,2007(.  

  .الغذائي النظام ماهية:ينالثا املطلب

ضمن وعاًء من األنشطة اليت تسهم يف تأمني يشمل مفهوم النظام الغذائي نظامي انتاج واستهالك الغذاء، واملت

وظيفة الغذاء داخل جمتمعٍ ما، كما ميكن تصوره على أنه كيفية تنظيم األفراد النتاج الغذاء واستهالكه، إضافة 

  .إىل مستوى االستهالك وبنيته

ناحية اجلغرافية يبدو إن املقاربة املستهدفة لفهم النظام الغذائي تكمن يف البعدين اجلغرايف والتارخيي، فمن ال

بديهياً بأن االختالل الغذائي بني الدول، وبني فئات اتمع داخل كل دولة ليس مرده فقط إىل الفروقات يف 

درجة التطور العلمي والتكنولوجي واكتساب املعارف ونشرها، بل أيضاً إىل العالقات بني اإلنسان وحميطه 

  )Malassis,2000.(بينهم األفراد فيما، وحىت بني )البيئة/اتمع(
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تطورها العلوم  أما من الناحية التارخيية، فالعلوم الزراعية والغذائية، وهي من العلوم التطبيقية اليت صاحب

، 19األساسية فلم تنشأ إال متأخرة خلدمة اإلنسان، وأثرها على التطبيقات يف عامل الزراعة مل يالحظ قبل القرن 

اقبة مجيعها تقريبا دوراً الفتاً لعلماء الزراعة يف ميدان االختراعات، وهنا الميكن حبيث مل تشهد احلضارات املتع

عرب الرسالة احملمدية الذي أفرد للشأن الزراعي جانباً مهماً وللنظام الغذائي  اإلسالميأن نغفل دور التشريع 

  .بعدا مميزاً

مد باألساس على تراكم التجارب لدى وعلى مدار احلضارة اإلنسانية فإن التطور يف هذا اال كان يعت

  .مقتطفي الثمار أوال مث الزراع الحقاً

ففي سعيه للحصول على غذائه متكن اإلنسان من حتقيق قفزة ثقافية مدهشة ليتمكن من صياغة أشكال التنظيم 

  .معياًوهنا تبدو أمهية تاريخ الغذاء قبل أمهية التاريخ العام لكونه تأرخياً جمت. اتمعية األوىل

فمنتجات ( وتاريخ الغذاء مرتبطُ ارتباطاً وثيقاُ بتاريخ الزراعة ألن اإلنسان يستهلك باألساس منتجات زراعية 

فالتاريخ ). من الربوتينات %10إىل  5من السعرات احلرارية، وحنو  %1الصيد مل تتعد نسبة استهالكها يف العامل 

 –يف الظاهرة الغذائية ولكن ايضا من فهم أن هذا التحكم  اليسمح فقط بتتبع اإلنسان يف حماوالته للتحكم

فاإلنسانية مل تستطع كسب هذه املعركة . له بعد سياسي أيضاً - وهو يرتكز باألساس على أحد العلوم البارزة

ة اجلوع، وقد يكون من األمهية معاودة قراءة التاريخ والتساؤل جمددا حول ماأفرزه حملاولة بناء فكرالقدمية ضد 

  )Malassis,2000. (حول املستقبل
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  2015خريطة اجلوع يف العامل الصادرة عن برنامج الغذاء العاملي : 15الشكل

 2015على أساس التقرير السنوي لربنامج الغذاء العاملي لسنة : املصدر

  

  .الغذائي باألمن وعالقته الغذائي النظام :لثالثا املطلب

عة حلقات مترابطة تبدأ باالنتاج، مرورا بالتحويل والتوزيع وانتهاءا يشكل النظام الغذائي باعتباره جممو

ولذا يعد ارتباطه باألمن الغذائي على ، ) Guthman, 2002(قاعدةً لفهم درجة تأمني الغذاء من عدمه باالستهالك، 

مشتقاا حبيث درجة كبرية من األمهية، نتيجة صلته بالعصب الرئيسي للنظام الغذائي يف اجلزائر وهو احلبوب و

باملئة من االمدادات بالربوتني يف  80و  75باملئة من االمدادات الطاقوية ومابني  60توفر اكثر من 

  )Djermoun,2009.(الوجبة

، حيث انتقلت من النموذج 20عرفت الزراعة وإنتاج الغذاء حتوال سريعاً يف االقتصاد العاملي خالل القرن لقد 

تاج العائلي ويف حدود السوق اجلوارية واحمللية إىل نشاط شديد التعقيد وواسع النطاق التقليدي املرتكز على اإلن

وقد شكل هذا التحول مامساه البعض باالقتصاد السياسي اجلديد للزراعة الذي يقود ويقاد يف . )2006جدوع،(

  .طراف العاملالوقت نفسه من قبل عمليات العوملة، حيث تترابط األنظمة والسالسل والشبكات بني أ
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اصر ومساه مركب األغذية الزراعية اعتمادا على تعريف مفهوما للنظام الزراعي املع  )2002( وضع وامتور، 

جمموعة من األنشطة والعالقات املتفاعلة لتحديد :( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حبيث يعرف كما يلي

: لغذاء؟ وقد حتول هذا املركب حنو اجتاهني مهمني ومتقاطعنيماينتج وبأية كمية وطريقة؟ وملن ينتج ويوزع ا

  ).2013، منتاق) (منو الصناعات الزراعية وعوملتها

  .القمح ومكانة احمللية الغذاء منظومة :لرابعا املطلب

، ومنذ العام )Despois,1951( للجزائريني واملعيشية ساسيةاأل شكل منتج القمح ومنذ عهود طويلة الزراعةَ

مليون هكتار، ووصل اإلنتاج أكثر من  2.5تراوحت املساحة املزروعة باحملاصيل بني مليوين هكتار و م1865

  ).Documents algeriens ,1949(م،1939سنة )ق 24.849.000(مليون قنطار  24

لعامة القمح والشعري كانا قاعدة القوت الوحيدة  منتجي بكون أن عرب املنقول مشافهةًحتتفظ الذاكرة احمللية و 

ملكانة االقتصادية وعلو ا ،من الغذاءسد احلاجة  يف إلسهامها )النعمة(حىت اقترن مفهومهما مبصطلح  اجلزائريني

  .وخصوصا القمح واالجتماعية ملن يستهلك القمح والشعري

 -ن  عاملني مهمني حددا النظام االجتماعي احمللي و تصنيف الدرجات االجتماعية ااملنتج انوكان هذ 

، فقد حاولنا عرب حمادثاتنا مع العارفني من أهل املنطقة تصور  -ديث هنا عن إقليم اجللفة حبكم االنتماءواحل

وكانت  )1962- 1954(الثورة التحريرية ترة اليت سبقت منظومة الغذاء احمللية يف زمن االستعمار وحتديدا يف الف

  :على النحو التايل

وهي درجة الفقر املدقع، مل يكن حيظى صاحبها إال بكمية : )الزوايل(الفقري املعوز : الدرجة السفلى -

 .يف يوم أو يومني من منتج الشعري) نوبة(قليلة 

وهو الفرد الذي حتسنت حاله قليال عن الدرجة السالفة فكان غداؤه شعريا : الفقري: الدرجة األوىل -

 .، وعشاؤه قمحاً)اخلبز املصنوع من الشعري ويسمى رغدة(
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. أن يأكل خبزته وقد صارت طازجة لتوها من طاجني فرن بيتهوهو من استطاع  :الدرجة الثانية -

 .من الطاجني ساخنة هخبزت يأكلفالن : ويعرب عنها بالعامية

فالن : (وهو الفرد الذي استطاع أن يضيف إىل وجبته قدرا من احلليب أو اللنب: الدرجة الثالثة -

هذه الدرجة يالحظ دخول الربوتني احليواين وعلى مستوى ): بالبياض هت، يتحسى يف كسرتخريا

 .إىل النظام الغذائي

وفيها حيصل الفرد على تنويع يف النظام الغذائي، وامتهان الزراعة كنشاط إىل جانب : الدرجة الرابعة -

 أخرى أنواعالرعي، بعد دخول اخلضر من طماطم وبصل أساسا، إىل جانب 

وهو بالتمر : الكسكسي معداً باملرق: يف الوجبةوقد صارت للمشتقات نصيب : الدرجة اخلامسة -

 ).املشمش افف( واهلرماس

اعتمادها (وفيها يتناول الفرد الكسكسي باملرق الذي صارت تضاف إليه التوابل :الدرجة السادسة -

 ).ضمن النظام الغذائي بعد تطور املواصالت ووسائل النقل املُتاحة آنئذ

رد باالعتماد أكثر على الوجبات خارج املرتل، خصوصا وجبة منتصف وحىت مع تطور النظام التغذوي للف

النهار بسبب العمالة الوافدة حنو املدينة املستقطبة، وعمل املرأة، ودوام التالميذ والطلبة، مازال منتج القمح 

  .يعد مهما يف حتضري هذه الوجبات خصوصا األكالت الشعبية، ومنتج اخلبز ، والفطائر
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.ومكانة منتج القمح يف اقليم اجللفة م النظام الغذائيهر: 16الشكل   

  من إعداد الباحث: املصدر

   .ؤشرات األمن الغذائي يف اجلزائرألهم مالدراسة الوصفية : ثالثاملبحث ال
بغية اإلحاطة مبا آلت إليه مؤشرات األمن الغذائي قبل وبعد انتهاج السياسة الزراعية املستدامة اليت انتهجتها 

ً وصفية ألاجلزا الرسومات البيانية  خاللمن من مؤشرات البنك الدويل ربع جمموعات ئر سنتبع دراسة

التوضيحية للم2013-1990 :ة لفترة الدراسةعطيات املتاحالبنك الدويل تخلصة من قاعدة بيانات ، املس

رات االستقرار ومؤش ،توفر الغذاءو مؤشرات  ىل الغذاءلوصول إامؤشرات : وهذه املؤشرات هي،)2014(

مدى تأثري عوامل التنمية  لكي حناول أن نستخلص من خالل بعضها.واملؤشرات العامة ،ومؤشرات االستخدام

ربع أهم مؤشرات كل ونستعرض من خالل اموعات األ.ئيالزراعية املستدامة يف حتسني درجة األمن الغذا

اليت انتهجتها اجلزائر على حتسني مستوى األمن الزراعية بإمكاا التدليل على تأثري سياسة التنمية واليت جمموعة 

  .الغذائي

   

تناول مشتقات  
القمح

اضافة 
الخضراوات

الخبز والحلیب

خبز الفرن المحلي

خبز الشعیر والقمح
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  )CCÈSA( الغذاء إىل الوصول مؤشرات :األول املطلب

- ا الدولة كي يكون متاحاً أمام الساكنة احلصول على وأول هذه املؤشرات يتعلق بالبنية التحية اليت جهز

اح من الطرق املعبدة ت، وهي نسبة امل)A1(:زنا له بـ ورممؤشر نسبة الطرق املعبدة الغذاء وهذا من خالل 

من جمموع طرق املواصالت، حىت يتسىن نقل املواد الغذائية وتوصيلها للمستهلكني دون عناء، والشكل 

، من خالل خمتلف خمططات النمو 2000أدناه يوضح مدى حتسن هذه النسبة خصوصا مع بداية سنة 

 16لى غرار برنامج االنعاش االقتصادي والذي قدرت مبالغه االمجالية حنو عاالقتصادي اليت عرفتها اجلزائر، 

باملئة  12.4مليار دوالر، حازت من خالله سياسة التنمية الزراعية عرب املخطط الوطين للتنمية الزراعية نسبة 

صت له الذي خص )2009-2005(مث من خالل الربنامج التكميلي لدعم النمو ). مليار دينار 65.4حوايل ( 

مليار  300مليار دوالر، كانت فيه حصة الشطر الثاين من املخطط التنموي الزراعي حوايل  55الدولة حنو 

مليار دوالر،  280مببلغ إمجايل جتاوز ) 2014-2010(دينار جزائري، وأخريا الربنامج التنموي اخلماسي 

الطرق املعبدة من  نسبةحبيث انتقلت ، )2014عماري،(باملئة فقط لربامج التنمية الزراعية  4.7خصص منه نسبة 

  .2014باملائة سنة  77لتصل إىل  2000و  1990باملئة بني عامي  68حدود 

  

  )2013-1990(  %اجلزائر  الطرق املعبدة إىل إمجايل الطرق يف  نسبة: 17شكل 

2014من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل  :املصدر  
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 )A2( ، ورمزنا له بـمؤشر كثافة الطرقدعى ي املؤشرات يتعلق أيضا بالبنية التحتية و وثاين هذه -

األرض، وهو يشري اىل  مساحة من مربع كيلومتر 100 لكل الطرق بالكيلومتر من عرب عن الطولوي

 لف أصناف الطرقات ، بعد تطبيق خمتلف العملياتمدى التحسن املالحظ للشبكة الطرقية من خمت

  2000و  1992كم بني  4.2حبيث انتقل من .لة خالل املخططات التنموية، واليت أشرنا إليها سلفاًاملسج

  .2007منذ كم  4.7إىل حنو 

  

  )من األرض 2كم  100/كم( )2013- 1990(يف اجلزائر كثافة الطرق :   18شكل 

  2014من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل  :املصدر

   
إىل مدى  عليه  ويتيح التعرف )A5( ، ورزنا له بـاحمللية الغذائية املواد أسعارهو مؤشر  مؤشرثالث و -

تطابق األسعار مع القدرة الشرائية لألفراد للحد من التضخم، ولعل املالحظ من خالل الرسم البياين 

 .2007و  2002بني  ما يف الفترة يف هذا املؤشرهو التصاعد يف قيمة املؤشر رغم االستقرار امللحوظ 

يف أسعار  ار احلاصلمما يعكس عدم االستقر ، 2014 سنة 5إىل أكثر من  1990 سنة 4.65 فقد ارتفع من
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الزراعة برامج تنمية  رغم االستثمارات الكبرية  اليت طبعت املنتجات الغذائية خالل فترة الدراسة

  .)2014و  2000مليار دينار جزائري بني سنيت  1370حوايل (  اجلزائرية

  

  )2013-1990(يف اجلزائر  مؤشر أسعار املواد الغذائية: 19شكل

  2014من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل :املصدر

عرب من وهي نسبة مئوية لعينة سكانية، يA6 ،، ورمزنا له بـ نقص التغذية مؤشراملؤشر الرابع فهو ا أم -

من  كمية تستهلك ،السكان من عشوائيا اختيارها التغذية مت نقص رانتشا احتمال عن خالهلا

 قدو). الطاقة ومتطلبات الغذائي األدىن احلد (:وصحية نشطة حياة لتغطية كافية غري احلرارية السعرات

اخنفض إىل مستويات دنيا خالل مث  ،)% 8حوايل (ارتفاعا حمسوسا اية التسعينات هذا املؤشر عرف 

على حتسن درجة األمن الغذائي بعد تطبيق سياسة  تدليالً .2000ضية بداية من العام السنوات املا

 .تنمية الزراعية والتجديد الزراعيال
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 )2013-1990(يف اجلزائر  مؤشر نقص التغذية: 20شكل 

  2014املصدر من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل 

  )ISPONIBILITÉD( الغذاء وفرة مؤشرات :الثاين املطلب

  ورمزنا له بـالطاقة إمداداتالكفاية الغذائية من مؤشر وأول مؤشر من هذه اجلموعة هو ، ) D1(:  مؤشروهو 

الغذائية، ويظهر من خالل  الطاقة متطلباتمتوسط  من مئوية الغذائية كنسبة الطاقة إمدادات عن يعرب

متطلبات الطاقة خالل فترة الدراسة املتاحة متوسط الشكل الوفرة من إمدادات الطاقة اليت جاوزت 

باملائة  140إىل  1991باملائة سنة  104، لتنتقل من حوايل 1990واستمرت يف الصعود منذ  .1990-2013

  .2014يف 

  
  )2013-1990(يف اجلزائر  مؤشر الكفاية الغذائية من امدادات الطاقة 21شكل 

  2014لى قاعدة بيانات البنك الدويل من إعداد الباحث باالعتماد ع : املصدر
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  ورمزنا له بـمتوسط قيمة إنتاج املواد الغذائيةمؤشر ثاين املؤشرات هو ، )D2(: وهو مؤشر عن عربي 

 ،والزراعة األغذية منظمة تقديرات حسبالفرد نصيب حيث منالغذائية حملياً  املواد إنتاج قيمة صايف

دلل الشكل البياين من خالل وي).دوالر للفرد الواحد (:ةاإلحصائي البيانات قاعدة نشرا واليت

دوالر منذ  115بيانات املتاحة ارتفاع املؤشر منذ تبين سياسة التنمية الزراعية، حبيث انتقل من متوسط ال

 .2014دوالر يف  200إىل حدود  2001وحىت  1990

  
  )دوالر للفرد( )2013-1990(يف اجلزائر متوسط قيمة إنتاج املواد الغذائية مؤشر :22 شكل

  2014على قاعدة بيانات البنك الدويل  املصدر من إعداد الباحث باالعتماد

  عترب أهم املؤشرات املُدللة على أمهية النظام الغذائي يف اجلزائري املُعتمد باألساسثالث املؤشرات، وي

اقة الغذائية املستمدة صة من إمدادات الطاحل هذا املؤشر هوعلى احلبوب كمصدر غذائي بامتياز، و

 املقدمة) يوم/  فرد/  كالورى كيلو( الطاقة إمدادات عن يعرب وهو :)D3(، ورمزنا له بـ من احلبوبأساسا 

ورغم األمهية النسبية هلذه اإلمدادات . الغذائية  الطاقة إمدادات إمجايل من مئوية كنسبة، احلبوب من

منذ  خصوصاً ملحوظ دراسة، إال أا يف تضاؤلٍخالل سنوات ال )%50(اليت تتجاوز نسبة النصف 

    ،2000سنة 
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 )2013-1990(يف اجلزائر  مؤشر احلصة من إمدادات الطاقة املستمدة أساسا من احلبوب  23 شكل

  2014املصدر من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل 

  )TABILITÉS( االستقرار مؤشرات :الثالث املطلب

 بـ، وقد رمزنا له ؤشر االعتماد على الواردات من احلبوبدايةً مبب ) S1(،  وقد عرف هذا املؤشر

هو العام الذي سجل أدىن نسبة يف  1991طوال فترة الدراسة ارتفاعا واخنفاضا، ويظل عام  تذبذباً

أعلى  2001و  1994، يف حني سجلت أعوام )% 63حدود (االعتماد على الواردات من احلبوب 

، ورغم انتهاج السياسة الزراعية اجلديدة ظلت هذه %80 نسبة اعتماد على الواردات بلغت حدود

استمرار العجز احلاصل يف تغطية الطلب من احمللي ليؤكد  .2004 سنة منذ ،% 65النسبة التنقص عن 

 نقص املساحة املخصصة ملنتج القمح، ويكفيبسبب ) القمح باخلصوص(على احلاجيات من احلبوب 

مليون هكتار وكان  1.8أين كانت املساحة املُخصصة للقمح يف حدود  1981املقارنة بني عامي 

 1.6اليت بلغت فيها املساحة املخصصة للقمح  2014مليون ساكن، وسنة  20التعداد السكاين أقل من 

 ،)مليون ساكن 38(ألف هكتار، وقد بلغ عدد السكان حنو الضعف  200مليون هكتار أي أقل بـ 

إضافة إىل ماصاحب هذا العجز يف املساحة عجزا مستمرا يف املردوديات الضعيفة املسجلة بالنسبة 

  .للحبوب عموما والقمح على وجه اخلصوص
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 )2013-1990(يف اجلزائر  %على الواردات من احلبوب  نسبة االعتماد: 24شكل

  2014دويل من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك ال :املصدر

 ،عد من أهم املؤشرات امل وثاين املؤشراتدللة على استخدام العوامل الفاعلة يف التنمية الزراعية والذي ي

 األراضي ويشمل ) S2 (ورمزنا له بـ ،الصاحلة للزراعةاملسقية ونسبة األراضي ؤشر املستدامة وهو م

عن طريق فياضانات  للري املهيأة راضي، واأللسهليةا واملناطق واجلزئي الكلي بتقنيات الري اهزة

ال سنوات التسعينات، ومنذ تطبيق برامج وقد عرفت هذه النسبة استقرارا طوياألودية أو الضايات، 

، إال أا  2013خالل سنة  % 16السياسة الزراعية اجلديدة املنتهجة توسعت هذه املساحة لتبلغ حدود

 .غذائيجد متواضعة لكسب رهان األمن ال نسبةً تظل
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   )2013-1990(يف اجلزائر األراضي املسقية  مؤشر نسبة:25شكل 

 2014من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر%

  قيمة واردات األغذية على إمجايل الصادرات السلعيةمؤشر )S3 (، مثل قيمة الواردات الغذائية وهو ي

ن السلع، وهنا تبدو أمهية نسبة حصة الواردات الغذائية، حبيث ارتفعت بالنسبة موع الصادرات م

 .%7حىت وصلت نسبة  2006و 96مث تقلصت تباعا بني عامي  ،% 27، لتصل حنو 95و 90بني عامي 

ويستخدم هذا املؤشر لقياس مدى قدرة الدولة على متويل فاتورة وارداا الغذائية ويعرب هذا املؤشر عن    

  . ثالث ملشكلة األمن الغذائي ممثال يف كيفية متويل الفجوة الغذائية الفعليةاجلانب ال

وطبقا هلذا املؤشر فإن زيادة نسبة قيمة الواردات الغذائية إىل قيمة الصادرات السلعية عن النسبة العادية يدل    

دل على اخنفاض حدة الفجوة على زيادة حدة الفجوة الغذائية الفعلية واخنفاض هذه النسبة عن النسبة العادية ي

 .ولةالغذائية الفعلية والنسبة العادية تتوقف على هيكل اإلنتاج احمللي وما تتميز بإنتاجه الد



- 73 - 
 

 
)2013-1990(يف اجلزائر مؤشر قيمة واردات األغذية إىل إمجايل الصادرات السلعية  26شكل   

2014لدويل املصدر من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك ا  

  وأشرنا له بـ تقلب أسعار املواد الغذائية احملليةمؤشر: )S5 ( التقلُ يقيس وهواملواد يف أسعار احمللي ب 

 ا طوال فترة الدراسة مع امليل الدائم حنو االرتفاع املستمر،استقرار هذا املؤشر ، ومل يعرفحملياً الغذائية

 2012مث يرتفع جمددا سنة  4املوايل إىل درجة  ل يف العامويرت 16بنحو  2010سنة  ودوهبلغ أعلى حد وقد

مكن من مراقبة األسواق يف ت فعالة ليات ضبطأسباب هذا التذبذب إىل غياب آ تعودو .12إىل الدرجة 

إىل ارتباط إنتاج املنتجات الغذائية بالسوق الدولية  ومن جهة أخرى،من جهة املنبع ويف املصب

  .واليت عرفت يف تلك الفترة باخلصوص تذبذباًحاداً ور ومبيداتللتموينات من أمسدة وبذ

  
    )2013-1990(يف اجلزائر مؤشر تقلب أسعار الغذاء حمليا : 27شكل

2014من إعداد الباحث باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل  : املصدر     
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  األولالفصل  خالصة

عترب الزراعة أحد الروافد االقتصادية املهب رتبطةاملمة تبني  ملزجهاتدامة التنمية املسو نصر الطبيعيالع 
والعنصر االجتماعي واالقت البيئي من ناحيةدجمةً ضمن، أخرى صادي من ناحيةالنشاط االقتصادي الذي  م

بأكرب قدر من احلرص على  من خالل ضمان احلاجيات من الغذاء، ؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعيةي
  .تاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئةوارد الطبيعية املُامل

 ا بعد ازديادخصوصشكل قطاعا استراتيجيا ضمن أولويات سياسات التنمية املستدامة ت وحيث أن الزراعةَ
الرامية  والتدابري اخلاص بالتنمية الزراعية والريفية املستدامة الربامج 14األمهية منذ قمة ريو عندما حدد الفصل 

عرب  تنموية للنهوض املستدام بالقطاع من هذا املنظور سطرت اجلزائر إستراتيجية ،يىل تعزيز األمن الغذائإ
 الغذائية، والزراعية الزراعية اإلنتاج بني مناذج التوافق هدف إىلت ،سياسة التنمية الزراعية والتجديد الزراعي

  .ا ماتعلق باملنتجات االستراتيجية على غرار منتج القمحوصصخ ،الغذائي االستهالك مناذج وبني

دروس الفشل التنموي الذي سجلته اجلزائر خالل  جتاوز هو هذه السياسة الذي راهنت عليهالتحدي  ولعل
 اليت نشأترغم االستثمارات اهلائلة  اليت عرفها القطاع الزراعي السابقة الظرفيةاالصالحية املخططات والربامج 

،وحتقيقِ )69-67مليار دج منذ املخطط الثالثي االول  1500 مبلغ جتاوزتواليت  (.البترويل عائدات الريعمن 
توفري بغية  ،مستدامة سياسة تنمويةلاألول  االهتماميظل  الذيو .مستويات أحسن فيما يتعلق باألمن الغذائي

  .عرب اإلنتاج احملليالغذاء  ضمان االستقرار يف إمدادات ، معاجليدة جلميع أفراد اتمعالغذاء بالكم الكايف و النوعية 

مسألة تأخذ ، بل حمققة ظرفيةردودية أو م ظريف محقق إنتاج قضيةَ يتجاوز كونه األمن الغذائي وباعتبار أن
يات االقتصادية تثري العديد من اإلشكاليات باختالف املستو مستدامةقضية أبعاداً متعددة جتعل منها 

التحول من تفرض  إشكاليةً، وا بالقطاع الزراعي و السياسات الزراعيةمرتبطة ارتباطا عضوي، عيةواالجتما
 يفتساهم مستدامة تنمية زراعية الظرفية إىل الدميومة يف السياسات واإلجراءات وهذا مايمكن أن تكفله منطق 

   .حتقيق األمن الغذائي رفع من درجةال

، و )Accès(الوصول إىل الغذاء مؤشرات  :، وهيالبنك الدويل قبلمدة من املؤشرات املعتبعض من  وانطالقا
لقاعدة من خالل دراسة وصفية حاولنا  )Stabilité(مؤشرات االستقرار ، و)Disponibilité(مؤشرات وفرة الغذاء 

املستدام اجلهد التنموي الزراعي  قدرة للوقوف على مدىها حتليل ،2013-1990البيانات املتوفرة خالل سنوات 
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لتوصل ا هم ماأمكنوأ من الغذائي،يف حتسن درجة األ -2000عرب السياسة اليت انتهجتها اجلزائر منذ سنة  -
  :إليه من خالل تلك املؤشرات، مايلي

 ).2013باملئة سنة  5حوايل (دنيا  اوي مؤشر نقص الغذاء إىل حدودوضعية غذائية مرحية من خالل  -

الزيادة يف نسبة  :ويعزى ذلك إىل مجلة أسباب من بينهاملواد الغذائية احمللية االرتفاع يف مؤشر أسعار ا -
التضخم، والعجز احلاصل يف سياسة الضبط اخلاص باألسعار يف املنبع واملصب، والتذبذب احلاصل يف أسعار 

 . التموينات الزراعية

ط، مما يعين التنوع التغذوي احلاصل يف دات الطاقة بتجاوزه حدود املتوسمداتزايد مؤشر الكفاية الغذائية من إ -
 . الوجبات املستهلكة والقدرة على احلصول على الغذاء خصوصا منتج القمح ومشتقاته بفعل الدعم املتواصل للمنتج

توسط قيمة انتاج املواد الغذائية حملياً، مما يعين انتعاش نشاط اإلنتاج الزراعي خصوصا بعد التزايد يف مؤشر م -
 .  السياسة الزراعية اجلديدة، على غرار منتجات اخلضرواتتطبيق برامج 

باملائة، يف إشارة تدليلية  60و  50تراوح مؤشر احلصة من امدادات الطاقة الغذائية املستمدة من القمح بني  -
 .على االعتماد املُستمر للفرد اجلزائري على القمح ومشتقاته كمنتج استراتيجي للنظام الغذائي

باملائة،  63العتماد على الواردات من احلبوب خالل سنوات الدراسة بنسبة مل تقل عن استمرار مؤشر ا -
 الزراعية اليت لسياسةمضفياً احلدة املستمرة يف التبعية للسوق اخلارجية رغم الدعم املطبق من خالل برامج ا

 .اجلزائر انتهجتها

لصاحلة للزراعة، مبا يف ذلك املساحة من املساحة اباملائة  16راضي املسقية حدود عدم جتاوز نسبة األ -
ي وهاملخصصة للحبوب  رغم االستثمارات الكبرية اليت عرفها قطاع الري الزراعي، من جتهيزات وتقنيات  

نسبة تبدو جد متواضعة لتحسني الكميات املنتجة حملياً والرفع من املردوديات املسجلة مما يرهن حتسني درجة 
   .االكتفاء احمللي

مل تستطع السياسة التنموية الزراعية املنتهجة من حبيث  فرضيات األطروحةن إثبات الفرضية األوىل من ومنه ميك
، وظلت مؤشرات األمن الغذائي ج القمحتاملعتمد أساسا على من اجلزائر النظام الغذائي يف التكفل مبتطلبات

  .دون املستوى املرجو
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   :ينالفصل الثا

االقتصاد  وطبيعة نتهجةاملالسياسات الزراعية 

  .يف اجلزائر الزراعي
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تا الدولة حبيث يتم رسم ا من السياسة االقتصادية العامة اليت تنتهجهعد السياسة الزراعية جزءا رئيسي

عدادها وتطبيقها ضمن القطاع الزراعي مع حبث التنسيق والتكامل مع باقي السياسات االقتصادية معاملها وإ

ا للطلب شباعحتقيق الكفاية من الغذاء إتمويل  والتشغيل وغريها وهذا دف ة التصنيع والاملنتهجة كسياس

حاولسن، )2000 ،رمحة(للنشاط الزراعي ا احمللي من جهة ومن جهة اخرى احلفاظ على دخل املزارعني صون 

ومكانة الزراعة  قتصاد،مسامهتها يف اال مهية السياسة الزراعية وجمالتسليط الضوء على أمن خالل هذا الفصل 

   . اجلزائرية يف االقتصاد الوطين

  .األبعاد واخلصوصية: السياسة الزراعية: األولاملبحث 
  .الزراعية للسياسة النظري طاراإل  :االول املطلب

ساهم فيها واإلجراءات اليت تتخذها الدولة ويالزراعية يف جمموعة متكاملة من التشريعات  تتجسد السياسة

عوان اخلواص بغية حتقيق أهداف حمددة تتضمنها اخلطط التنموية الزراعية، هذه األهداف ترمي يف بعض األ

غالبها إىل تشجيع زيادة اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي، وزيادة العائد من الصادرات وتكثيف اجلهود لتضييق 

ا مساعدة املزارعني للتغلب على وهذه األهداف تتطلب من الدولة أيض. ة بني الطلب على الغذاء وإنتاجهاهلو

  )2014 ،مدين(.مجلة املعوقات كما تتطلب املوازنة بني جمموعة من األهداف املختلفة

تؤثر السياسات الزراعية يف عرض السلع الزراعية والطلب عليها من خالل جمموعة من األدوات تؤثر بدورها 

بنية القطاع الزراعي لتحقيق منوه وتطوره مبا يف ختصيص املوارد واستخدامها وتعمل على إحداث تغيري يف 

اليتعارض وتوجهات السياسة العامة وهي بذلك تعد من السياسات ذات األمهية الكبرية يف اغلب البلدان 

  .النامية

ويتخذ هذا التأثري أحد شكلني، إما التدخل إلعادة توجيه حصيلة أداء السوق لتتالءم وأهداف السياسة 

تصحيح احنرافات السوق لالقتراب من حالة املنافسة التامة وذلك لتحقيق أهدافها اليت العامة أو التدخل ل
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تتمحور حول حتقيق الكفاءة اإلنتاجية يف إطار املوارد املتاحة واستغالهلا بشكل حيول دون استرتافها أو 

  )2008 ،الصيام( تدهورها بأساليب ال تتعارض وشروط التنمية الزراعية املستدامة

جماالت التدخل يف السياسات الزراعية: 5جدول   

  جمال التسعري  اال التسويقي  اال اإلنتاجي
( تنطيم املستثمرات الزراعية  :منط حيازة األراضي

، تنظيم العالقات بني )متليك، استغالل، امتياز

  )منط االستغالل اخلاص، التعاوين( املالك 

التوزيع احملصويل الزراعي : استخدام األراضي

أشجار مثمرة، غابات، أحراج، مراعي، : لألراضي

  زراعات مكثفة، مساحات بعلية، مروية،بور

أجور الفالحني، احلوافز، : اليد العاملة الزراعية

توزيع الدخل، التحسني واإلرشاد، واملكننة 

  الزراعية

التمويل املصريف، االستثمار العام  :رأس املال

  واخلاص

يم مواصفات تنظ: مواصفات اجلودة والتقييس

ومقاييس مستلزمات اإلنتاج واملنتجات، 

محاية (مواصفات الوظائف واخلدمات التسويقية 

  )املنتج واملستهلك والوسيط

البيع والشراء، النقل : تنظيم الوظائف التسويقية

والتصنيع والتخزين، واملعايرة والتمويل وحتمل 

  املخاطر واملعلومات التسويقية

لسوق للحفاظ على ضبط أداء ا :أداء السوق

حريته وشفافيته وتنافسيته ومنع حدوث ظروف 

  .االحتكار

انسياب السلع يف السوق  :التجارة الداخلية

  .احمللية، مساحات األسواق املختلفة

التصدير واالسترياد، االلتزامات : التجارة اخلارجية

التجارية الدولية، احلماية من اإلغراق، محاية 

  املنتجني واملستهلكني

التحديد اإلداري :تدخل املباشر يف حتديد السعرال

لألسعار، الدعم املباشر للمنتج، دعم املنتج من 

  .خالل صناديق تعديل األسعار

قواعد تنظيم التجارة : التأثري على العرض

اخلارجية، إدارة سعر الصرف، اعتماد االسعار 

املزدوجة او املعتمدة، استخدام املخزون 

ر االنتاج واملسالك االحتياطي، ادارة عناص

  .التسويقية، ادارة املعونات اخلارجية للدولة

دعم املستهلك بالطرق املباشرة : التاثري على الطلب

وغري املباشرة، الشراء والتوزيع من قبل احلكومة، 

تنظيم الكلب بإجراءات إدارية، وضع قيود على 

  السلع البديلةواالستهالك العام

عري، منح دعم س: دعم مستلزمات االنتاج

  تسهيالت ائتمانية، اعفاءات ضريبية ومجركية

   2006 الزعيب، باالعتماد على  :املصدر
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  .الفاعلة عواملهاو املستدامة الزراعية التنمية سياسة :الثاين املطلب

 ، واليتحتدد السياسات الزراعية مبضموا الشامل أهداف اقتصادية واجتماعية لقطاع الزراعة والنشاط الزراعي

حزمة  وتمثلوالبيئية،  ليةيتعني حتقيقها خالل فترة زمنية معينة يف ضوء احملددات الطبيعية والبشرية واملا

التوجهات والقرارات اليت تنتهجها الدول مبوجب القوانني والتشريعات والربامج يف سبيل توفري الغذاء وحتديد 

ة مستدامة تأخذ بعني االعتبار حمدودية هذه املوارد ضمن رؤي أمناط احلياة وسياسات اإلنتاج وتركيب احملاصيل،

يف إطار  عوامل فاعلة ضمن هذه السياسةعدة  ميكن تصوروبالتايل  وحق األجيال الالحقة االستفادة منها،

  :االستدامة تتمثل يف

  
مؤشرات الزراعة املستدامة:28شكل  

  من إعداد الباحث: املصدر
:الزراعيالدعم   /1  

تطوير عرب آليات الدعم من خالل  سية للدول املتقدمة هو احلفاظ على مصاحل املزارعني،من األهداف األسا

وتوفري استقرار نسيب من جهة وضمان عدم تذبذا لتحقيق االكتفاء الذايت يف إنتاج الغذاء  مداخيل الفالحني

جرة الريفية واحليلولة دون كبح عملية اهلإضافةً  إىل  ،من جهة أخرى يف األسعار لكل من املنتجني واملستهلكني

  )2003الثنيان،(:هذا من خالل.ضرار بالبيئةاإل

الحد من التصحر وزحف الرمال•
الحفاظ على المحمیات واألراضي  •

والمراعي
صیانة المساحات المشجرة•

الحفاظ على األجناس الحیوانیة•

المؤشرات البیئیة

نسبة فئة سكان الریف إلى إجمالي  •
.السكان

نسبة العمالة الزراعیة إلى مجموع  •
الید العاملة

...نسبة الفقر •

المؤشرات 
االجتماعیة

أھمیة االنتاج الزراعي للناتج اإلجمالي•
نصیب الفرد من الناتج الزراعي•
نسبة التغیر في الناتج الزراعي•

إنتاجیة العمل الزراعي•
معدل استخدام التكنولوجیا  •

نسبة المساحة المسقیة إلى الصالحة  •
للزراعة

المؤشرات التقنیة 
واالقتصادیة
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ه بسعر حمدد نتج يف بيع كمية معينة من إنتاجأي حق امل( تتضمن حصص اإلنتاج : إجراءات داخلية -

استعداد الدولة للشراء ذا (والتحكم يف عوامل اإلنتاج وأسعار التدخل ) ومضمون من قبل الدولة

  .ألسعار املستهدفة ودعم املستهلك إضافة إىل القيود غري الكميةوا)السعر

تقنني الواردات والصادرات الزراعية من خالل التعريفة اجلمركية الثابتة  وتتناول تنظيم أو: احلواجز املختلفة - 

ار ملي 230تنفق  OCDEحيث أن دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي .واملتغرية وهذا لدعم الصادرات

ضغوط للدوالر سنويا على الدعم الزراعي ويف مقدمة تلك الدول أمريكا واالحتاد األوريب واليابان، مع اإلشارة 

  .دعمها الزراعي لتخفيضعلى الدول النامية املتفاوتة 

 –ن تعددت السياسات الزراعية املنتهجة وإِ –جمل املفاهيم اخلاصة بالدعم الفالحي ماتفقت وقد 

يعمل على تقدمي تسهيالت وإعانات مالية باختالف احتياجات هذه السياسات مع  يعد نشاطاً على أن الدعم

ضمان تسويق منتجاا وتوفري احلماية للمنتج احمللي باستخدام آلية اإلعفاء من الضرائب ورسوم التصدير بغية 

  )2016 ،زاوي( .هدف واحد وهو السعي وراء تنمية قطاع زراعي وتقوية إنتاجه واستمرار نشاطه

اليت تقدمها الدولة أو اهليئات الدولية أو املؤسسات  ،عرف الدعم على أنه تلك املساعدات املالية واإلداريةوي

أو الرفع من إنتاجية  دف حتقيق منفعة ،بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،املالية الوطنية والدولية العمومية واخلاصة

حتويالت مباشرة لألموال أو حتويالت غري مباشرة (ساعدات أشكاال خمتلفة القطاع الزراعي، كما تأخذ تلك امل

عن اإليرادات احلكومية يف شكل الضرائب  للديون أو تنازلٍ يف شكل ضمانات على القروض أو مسحٍ

والرسوم، أو تقدمي خدمات أو تسهيل عمليات املبادالت التجارية مع اخلارج، كل  تقنية كفتح أسواق جديدة

  :بغيةذلك 

العمل على رفع حجم اإلنتاج لتحسني درجة االكتفاء للمساهم يف حتقيق األمن الغذائي، وهو من أهداف  -

 .سياسة القطاع الزراعي
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 .عصرنة التجهيزات واملعدات واستخدام أفضل التقنيات للوصول إىل إنتاجٍ كاف كما ونوعا -

عد فشل العديد من  التجارب احلكومية يف تسيري حتفيز القطاع اخلاص على االستثمار يف القطاع الزراعي ب -

 .وتنظيم االنتاج

هم املراحل اليت شهدا عملية تطوير السياسات الزراعية وماجنم عنها حتليل أ OMCويف نفس السياق حاولت 

ل الزراعي، فتم استبعاد اإلنتاج الزراعي من جممل املبادالت خالمن اختالفات يف املواقف فيما يتعلق بالدعم 

التزمت الدول األعضاء على فتح أسواقها ملختلف  AACU4السنوات األوىل لكن بعد تغيري االتفاقية من خالل 

 .املنتجات الزراعية باختالف مصادرها حتت شرط احلد من الدعم احمللي والتقليل من حجم صادراا املدعمة

   )2016 ،زاوي(

  .اجيابيات وسلبيات الدعم الزراعي: 29شكل
  2016 ،زاويمن إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

                                       
 (Accord sur l'agriculture du cycle de l'Uruguay)4   

:سلبیات الدعم الزراعي 
سوء استخدام وتسییر الموارد  -

.المالیة
انحراف السوق عن الوضع  -

.التوازني بین العرض والطلب
عدم احترام درجة التفاوت بین  -

.المزارعین في منح الدعم
احتمال التضارب بین مصلحة  -

.المنتج والمستھلك
صعوبة الموازنة بین القطاعات  -

.في حجم المساعدات
تھرب المزارعین من تسدید  -

.المستحقات 

:ایجابیات الدعم الزراعي
.تقویة االنتاج الزراعي المحلي -

التمكین من المنافسة المحلیة  -
.والدولیة

.جذب الید العاملة-
.التسھیالت واالعفاءات -

تشجیع التوسع في الزراعات  -
.االستراتیجیة

االسھام في التقلیل من التبعیة  -
الغذائیة
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  : ، ميكن التطرق إىل مايليأنواع الدعم الزراعيومن  

يضفي شفافيةً  مما يعتري السوق قد أثرٍوتعد ميزته األساسية القدرة على حتقيق أهدافه بأقل  :الدعم املباشر

ويتم دون وجود وساطة . لدقة املطلوبةنه يتسم بالسرعة واومن كفاءته أ.منوحةاملساعدات املعلى  وفعاليةً

2003الثنيان،( :يف شكل مادي أو مايل ومن أهم صوره حبيث تصل اإلعانات(  

حميطات (هذه العملية إىل توسيع األراضي الصاحلة للزراعة  دفو: الدعم من اجل استصالح األراضي    

قتصادية واالجتماعية فضال عن توزيع وما يصحبها من تغريات يف النماذج اال) استصالح، حميطات امتياز

 .األراضي وفق احلاجة والقدرة على االستثمار

د القدرات اإلنتاجية للمزارعني وفق التطورات التكنولوجية وهذا بتجدي :الدعم من اجل عصرنة القطاع

االستخدام  ومنح املساعدات بغية. واليت تعمل على خلق التوازن بني زيادة اإلنتاج واحملافظة على املوارد

 .وتفعيل برامج التكوين واإلرشاد لفائدة املزارعنياألمثل لألمسدة واحملسنات، 

دعم  ; وهو من أبرز بنود الدعم الزراعي املقدمة من قبل احلكومة ويعتمد آليتني أساسيتني: دعم التمويل

طاع وتقدمي خدمات من خالل حث البنوك إىل توسيع استثماراا داخل الق ،أسعار الفائدة ومسح الديون

مالية جلذب املستثمرين بتسهيل احلصول على القروض املختلفة بضمانات منخفضة وبأسعار فائدة شبه 

ويشكل . معدومة حيث تتكفل الدولة يف املقابل بتغطية الفرق بني سعر الفائدة الفعلي وسعر الفائدة املدعم

ل القطاع الزراعي خصوصا وانه عرضة للمخاطر دعم أسعار الفائدة للقروض الزراعية عامال مهما يف متوي

والكوارث الطبيعية  اليت بإمكاا إتالف احملاصيل مما يعجز املزارعون حيال ذلك من تسديد ديوم وهنا 

 .تصري آلية مسح الديون من قبل احلكومة أمرا جد ضروري

رورية تلجأ الدولة إىل استرياد يف حالة العجز عن تغطية الطلب على املنتجات الغذائية الض: دعم األسعار

تذبذب األسعار داخل األسواق احمللية نتيجة استرياد  أو بسببتلك املنتجات من اجل تغطية العجز،
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.  منتجات أجنبية مدعمة وعليه تلجا الدولة إىل دعم أسعار املنتجات احمللية حفاظا على توازن سوق الغذاء

ت إىل مستوردي املنتجات الغذائية على أساس الفرق بني كما تقوم الدولة بدفع مقدار تلك املساعدا

 .األسعار احمللية والعاملية إذ يعترب املستهلك من أكثر الفئات استفادة من هذا الدعم

ويشمل هذا النوع من الدعم كل اخلدمات املالية املساندة لسياسة التنمية الزراعية وميتاز : الدعم غري املباشر

املباشر حبيث تتعدد احلاالت اليت الحيتاج فيها املزارع إىل الدعم املباشر وإمنا إىل بدوره التكميلي للدعم 

 :خدمات أخرى مساعدة ومن أمهها

حيث حتتاج مقومات التنمية الزراعية خدمات تكوينية وإرشادية نوعية عرب : خدمات اإلرشاد والتكوين

لية هدفها تشجيع البحوث وتقوية برامج ودورات التكوين واإلرشاد من خالل ختصيص اعتمادات ما

 . برامج التحسني اليت يعهد ا إىل معاهد زراعية متخصصة

ودف عملية تسويق املنتجات الزراعية من ناحية أوىل إىل حتقيق التوازن يف : خدمات التسويق الزراعي

احمللية والدولية  األسواق الزراعية ومن ناحية أخرى على توسيع نطاق وصول املنتجات إىل خمتلف األسواق

 .من خالل تسهيل املبادالت وتقليل العوائق

الزراعي للمخاطر يزدهر أسلوب التامني الزراعي لتمكني تعويض  بسبب تعرض النشاط: منيخدمات التأ

تخفيض فوائد بوهذا . املزارعني من اخلسائر احملتملة مما يساعد املزارعني على مزاولة نشاطام من جديد

 .مني عليها ضد املخاطرأوالتية وتسهيل اخلدمات املالية القروض البنك
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  أنواع الدعم الزراعي :30شكل 

  من إعداد الباحث: املصدر

:السقي الزراعي/2  

وبغض النظر  )2005الفاو، ( إنتاجية األراضي املروية أعلى بثالثة أضعاف من إنتاجية األراضي البعلية نظراً لكون

 لكثري من األسباب اليت تدعو إىل تسليط الضوء على دور التحكّم باملياه يف الزراعةهناك افعن هذا الواقع، 

من  يف بعض البلدان %90املورد الزراعي األكثر أمهية واألكثر ندرة حيث تستهلك الزراعة ما يقارب باعتبارها 

التفكري اجلدي يف إستراتيجية  إىل باملاءأدت خمتلف املشاكل املتعلقة لقد  ،)2005الفاو، ( استهالك املياه الكلي

تتطلب موارد مائية  فهي املرحلةاملستدامة من أوليات الزراعية التنمية  باعتبارواضحة إلدارة املوارد املائية، و

 املائية وترشيد استهالكها املوارد ستخدامالعمل على زيادة كفاءة ا من خالل مستدام، بشكلٍولتنفيذها 

  .)2012قصوري، (

ملواجهة زيادة السكان  األرض واملاءعن كل األساليب املالئمة لزيادة إنتاجية  لحاً البحثُم اروبالتايل ص 

 ستخداماالتطوير كفاءة  وحتسني إدارة ومحاية وصيانة املوارد املائية :وزيادة الطلب على الغذاء من خالل

و وتطوير البحوث لتخفيض التكلفة، املياه ةاستخدام الطاقة املتجددة يف حتليتنمية و سقيياه المل االقتصادي

الدعم المباشر

الدعم غیر المباشر

الدعم من اجل االستصالح•
الدعم من اجل العصرنة•
التمویلدعم •
دعم االسعار•

خدمات االرشاد والتكوین•
خدمات التسویق الزراعي•
خدمات التامین•
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إضافة  كفاءة وإنتاجية مياه الري حتسني و.التوعية املائية من خالل نشر ثقافة ترشيد استخدام املياه يف الزراعة

، فقدتوفري الل االقتصاديةلتحسني نظم الري  الفعال التدخل و للمياه اًاستخدامقل األاحملاصيل  انواع  اختيار إىل

عي أو الري عند احلاجة أو الري طريقة الري املوض من خاللقة الري األقل استخداما للماء اختيار طري و

   .شبكات توزيع املياهاالهتمام ب، وكذا التكميلي ملنع اهلدر

.تسعري املنتجات الزراعية/3  

ية وما يترتب يف حتقيق االستقرار السعري يف أسواق السلع الزراع آلية هامةًالسياسة السعرية الزراعية  تشكل

املزارعني، فضال عن دورها يف توجيه االستهالك من السلع الزراعية مداخيل عليها من حتقيق االستقرار يف 

  .وتوزيع الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتوفري احتياجات التصدير

وأساليب  حتديد أسعار السلع الزراعية من أهم املشكالت اليت تواجه قطاع الزراعة،حيث تتعدد طرق ويعد

  :فيما يلي )2012( حسب قصوري، مكن إمجال هذه الطرقتسعري ويال

ا لتفاعل قوى العرض والطلب يف السوق احمللي حيث تتحدد أسعار السلع الزراعية وفقً :التسعري السوقي-

لعب الزراعية ي،فان ختزين  السلع بطبيعته مستداماً واالستهالك  اً مومسيإنتاجاً وعلى اعتبار أن اإلنتاج الزراعي 

ر سلع الزراعية من موسم آخر، ففي ظل التسعري احلالوختتلف أسعار سوق   ،دورا يف تكوين سعر السوق

بكبار  مقارنةً ،صاداجلين واحلقل إلنتاجهم ألم مييلون إىل بيعها يف فترات أحيصل صغار املزارعني على سعر 

  .احلصاد من أجل تعظيم األرباحين اجلخارج موسم  يلهماملزارعني الذين يفضلون بيع حماص

فالدولة دف إىل حتقيق استقرار  ويتم حتديد األسعار من خالل التدخل احلكومي، :يالتسعري احلكوم-

الزراعية ومحاية املزارعني من االحتكار وحتقيق االكتفاء الذايت من السلع الغذائية وتنظيم  املداخيلاألسعار و

  :قسم وسائل التدخل احلكومي يف التسعري إىل ما يلينالزراعية، وتحركة التجارة الداخلية للسلع 
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حدد الدولة وتتمثل هذه الوسائل يف التسعري اجلربي للسلعة حيث ت :الوسائل ذات التأثري املباشر على األسعار *

  .للسلعة خيتلف عن سعر السوق احلرة اًمعين اسعر

زراعية حيث تجات العن طريق التأثري يف الطلب على املن :الوسائل ذات التأثري غري املباشر على األسعار *

بطريقة اختيارية عند أسعار حمددة تسمى أسعار الدعم، وهذا التدخل يكون يف صاحل  تتدخل الدولة كمشترٍ

صغار املزارعني ألا جتنبهم نفقات التخزين وكذلك خماطر سعر البيع، إضافة إىل التأثري يف جانب العرض من 

  .ض ضريبة على اإلنتاج أو منح إعانات من خالل تقدمي القروض املدعمةخالله فر

مجلة من االستراتيجيات يف ) CIRAD(من املركز الدويل لألحباث الزراعية  Franck Galtier,2012وقد اقترح  

   :معرض تناوله لكيفية التصدي لتذبذب أسعار املنتجات الزراعية يف الدول النامية، وهي على النحو التايل

  استراتيجيات تسيري التذبذب يف األسعارمصفوفة    :6جدول

  التخفيف من آثار التذبذب  تثبيت األسعار  

   B اإلستراتيجية Aاإلستراتيجية   تطوير األسواق

  D اإلستراتيجية  C اإلستراتيجية  التدخل احلكومي

  ,2012Galtierباالعتماد على  املصدر

تجارة واالستهالك تستجيب لألسعار بشكل جيد، حبيث أن أبسط تغيري جبعل االنتاج وال: A اإلستراتيجية

اليت تستهدف تسهيل التحكيم و )كنظام معلومات السوق(يكفي للحد من التذبذب، من خالل بعض اآلليات

ان واملك) اختيار مواعيد الشراء والبيع( وهذا يف الزمان ) املنتجني والتجار واحملولني واملستهلكني(بني األعوان  

  .وكل ذلك بوجود نظام معلومات واضح عن السوق) اختيار أماكن الشراء والبيع( 

تسمح للمنتجني والتجار بالتأمني من خماطر التسعري واألخطار املترتبة، وبالتايل ميكن هلؤالء :Bاالستراتيجية 

ديلة عن التأمني، غرضها ليس األعوان تلقي التعويضات املالية املترتبة عن الزيادة يف االسعار، وهي آلية ليست ب
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ومن آليات هذه االستراتيجية البيع اآلجل عن طريق . تثبيت األسعار بل اليؤثر ذلك على استقرار املداخيل

  )Galtier,2012 (.العقود والقروض املوجهة لإلنتاج واالستهالك

ووضع ت ودف إىل وضع حزمة تدخالت حكومية، تتضمن باخلصوص دعم املدخال: Cاالستراتيجية 

فرض الرسوم والدعم وختفيض الكميات  : نتاج، ومن اآلليات املستخدمة لتنظيم التبادالتحصص لإل

  .املستوردة

األسر املُهددة بسبب وضعية الالأمن الغذائي نتيجة ارتفاع األسعار،  ودف إىل دعم مداخيل:Dاالستراتيجية 

ئات االجتماعية اهلشة عرب دعم مايل مباشر أو توزيع عرب حتويالت اجتماعية يف فترات االرتفاع وتستهدف الف

  .حصص غذائية

على أن اإلستراتيجية املُثلى تبقى حماولة عدم إعاقة تشكيل السوق لنظامه السعري، من خالل العرض والطلب، 

  )Galtier,2012 (.وأن يشمل التدخل آليات لدعم املداخيل

  :الزراعي و االئتمان سياسة االستثمار/4 

املستدام رب السياسات التمويلية من أهم دعائم النمو االقتصاديعتت يف قطاع الزراعة كما تا من أهم عد أيض

 كان لزاماًيتطور االستثمار الزراعي  السياسات املؤثرة يف اإلنتاجية والنمو واالستقرار يف اإلنتاج الزراعي،ولكي

وكما تناوله اع اخلاص لألنشطة التنموية الزراعية،جلذب اهتمامات القط توفر مناخ استثماري مالئم ومستقرٍ

إعداد خريطة لالستثمارات الزراعية فذاك مير عرب  )2007( سنوي للتنمية الزراعية املستدامةالتقرير ال أيضاً 

اقتصاديا وفنيا وذلك الواعدة وتنفيذ برامج للترويج لفرص االستثمار وتقدمي املساعدة يف إعداد هذه الفرص 

 .خماطر االستثمار الزراعي مع القطاع اخلاص،إضافة إىل تأمني بالتعاون
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:السياسة التسويقية الزراعية /5  

من تنظيم السوق  جيعل، مما تدين فعالية السوق الزراعيةمن  اجلزائر وعلى غرار البلدان الناميةيف  تعاين الزراعة

لزراعية بتحويل وختزين ونقل املنتجات ا  ويتمثل التسويق الزراعي يف كافة األنشطة املتعلقة.ضرورة ملحة

يساهم بقدر كبري يف خلق القيمة املضافة وفرص التوظيف لالقتصاد الوطين؛  ، وبالتايل فهوللمستهلك

  .تنموياً اقتصادياً إجيابيا، وعنصراً فاعالً يف التنمية الزراعية املُستدامةميكن اعتباره مؤشرا   وهلذا

وتوايل  يسودها قلة التنظيم خطط التنمية الزراعية،حلقَته ضمن  راعي، فإنالز  م من أمهية التسويقوبالرغ
سياسات اإلنتاج   على التركيز باألساس بسبب االرتدادات الظرفية من كساد حيناً ومن ندرة حيناً آخر

 تمام والتنمية بشكل مباشر، مما يستوجب االه  نتاجغياب التسويق الكفء قد يعرقل اإلواألسعار، وبالتايل ف

   .زراعية مستدامةذات أهداف واضحة يف هذا اال من أجل تنمية  تسويقية إتباع سياسةبالتسويق، ب

  .احلريةو احلمائية بني السوق وآليات الزراعية السياسة :الثالث املطلب

ة السياسة الزراعية كفرع هلذه السياس ضمن السياسة االقتصادية الكلية اليت تنتهجها دولة ما تتموقع

ضمن روافد متداخلة ومتشابكة وهذا لالرتباط العضوي احلاصل بني الزراعة من جهة والغذاء من جهة أخرى 

  .مما ينطوي على جماالت عديدة للتداخل

.حمددات النظرية االقتصادية وطبيعة النشاط الزراعي**   

التأكيد بأن السعر هو العامل املهيمن من مطالعة النظرية االقتصادية لإلنتاج والتبادل عرب املراجع النظرية، ميكن 

اليت تعترب بأن العرض الكلي  اإلنتاجيةالذي ميكن من خالله حتديد العرض من املنتجات الزراعية، وبأن النظرية 

بصفة غري مباشرة بالسلوكات الفردية، أما النوموذج  هو نتيجة التراكمات للعروض الفردية، تم ولو

  :شرينالنيوكالسيكي فينطلق من مؤ

 .عقالنية السلوك الفردي القائم على تعظيم الربح -
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 .و التنسيق احلاصل موع السلوكات عند العارضني واملستهلكني وكافة األعوان متمثال يف السوق -

من بني األوجه املهمة للسياسة الزراعية هو كيفية ضبط وتنظيم سوق املنتجات الزراعية، ويعد حجر الزاوية و

من رحم أزمات  1934ملنتهجة منذ نشأا، فالسياسة الزراعية األمريكية ولدت يف العام يف كل السياسات ا

، وتبقى املُعاينة ذاا 1936األسواق سنوات الثالثينات من القرن العشرين، وذاا سياسة القمح يف فرنسا العام 

بني طلب ثابت يتسم بعدم املرونة  يف الوقت احلايل، باعتبار أن طبيعة األسواق الزراعية هدفها تأمني التوازن

فإن وجدت أسباب تربر لدى البعض تدخل الدولة يف تنظيم . وعرض متغري نتيجة التقلبات املناخية والطبيعية

األسواق الزراعية بالنظر إىل خصوصية النشاط الزراعي، فباملقابل يوجد لدى مؤيدي التجارة احلرة من الدالئل 

  )2003كافريو،(. ادالت الزراعية على نطاق واسعمايدفع باجتاه حترير املب

.سياسات التدخل يف اال الزراعي الغذائي **   
ا بالسياسات االقتصادية الكلية القائمة على النمو والتوازنات ا وثيقًيرتبط االقتصاد الزراعي الغذائي ارتباطً

 ،مداين(ة أو غري مباشرة على قطاع الزراعة حيث تؤثر سلبا أو إجيابا بطريقة مباشر ،)2003 ،أبو اليزيد(الكربى 

كالتأثري على املستوى العام لألسعار من خالل سياسات سعر الصرف والسياسة الضريبية والسياسات ، )2014

التجارية وسياسة الدعم اليت تعد من السياسات السعرية، وكذا من خالل اإلنفاق احلكومي والتحكم يف عرض 

مما ينجر عنها عدة آثار على التوازن الزراعي الغذائي حيث تؤثر قدرة القطاعات فيما  ،)Malassis,1992( النقود

 ،أبو اليزيد(بينها على اإلنتاج واالستهالك ومن مث على القدرة الشرائية الغذائية وقدرة سلسلة الغذاء على االنتاج  

تعويضية كسياسة تنمية اإلنتاج وتتميز السياسات الزراعية الغذائية بتدخالت متخصصة تكميلية أو  ،)2003

  .الغذائي وسياسة أسعار الغذاء وسياسة ترشيد االستهالك

أوهلما، منط التنظيم االقتصادي من : اثنان لسياسات التدخل احلكومي يف املركب الزراعي الغذائيهناك منطان 

اريا، والتحكم يف العرض، خالل التدخالت اليت تغري بصفة مباشرة آليات السوق التنافسية كتحديد األسعار إد
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تدخلت احلكومات يف القطاع الزراعي يف كل من الدول النامية واملتطورة  ويف هذا اإلطار، واجلمركة، وغريها

من خالل التنظيم املباشر لألسعار واستعمال التموينات، إذ وضعت احلكومات عدة أنظمة من أجل تنظيم 

ية عن طريق الضرائب واالعانات وضبط املخزونات، والتحكم األسعار احمللية للمدخالت واملخرجات الزراع

  ).2003 ،أبو اليزيد( باستخدام عوامل اإلنتاج وأسعارها، وضبط الصادرات والواردات الزراعية

الذي يشمل شروط ممارسة قطاع ما  ،)2003 ،كافريو(وثاين النمطان، هو التنظيم االجتماعي أو النوعي 

، )التنظيم التقين، معايري السوق وحقوق العالمات(ات واخلدمات املعروضة لنشاطاته، أو خصائص املنتج

وضمن هذا املدخل تربز سياسة النوعية أو جودة املنتجات الزراعية الغذائية وتتمثل يف ضمان خصائص املنشأ، 

  .وغريها من التدابري التقنية

الزراعية الغذائية من خالل دراسة قضايا ومن مث فإن التدخل االقتصادي النوعي جانب آخر لتحليل اإلشكالية 

اجلودة ومعايري السالمة، وتأيت هذه النظرة يف التعامل مع هذه اإلشكالية تبعا للتطورات اليت شهدها مفهوم 

  .األمن الغذائي وتوسع جماالته ومتغرياته

.التدخل يف التسويق والتسعري**   
تاج بأمهية بالغة بالنسبة للمنتجني واملصنعني واملستهلكني تتسم السياسات اليت تؤثر على أسعار املدخالت واإلن

سواء ماتعلق منها بالضرائب املفروضة أو اإلعانات املمنوحة أو الدعم املباشر لألسعار وكذا حتديد التعريفة 

يني اجلمركية ولذلك حياول صانعوا السياسات توفري احلوافز للصناعات التوريدية أو للمزارعني واحملولني الصناع

  )2003كافريو، (وكذلك التأثري على املستهلكني النهائيني للغذاء 

التسعريعد وي يف مستوى اإلنتاج الزراعي  ا أو إجياباًمن أهم أدوات السياسة الزراعية باعتباره شديد التأثري سلب

سياسة التسعريية ومعدالت منوه، ويف الدخل الزراعي ومستوى منوه على املستوى الكلي واجلزئي، كما تعترب ال

فهي و داخل القطاع الزراعي ذاته لقطاع الزراعي والقطاعات األخرى أإحدى أدوات توزيع الدخل سواء بني ا
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نه التأثري يف قوى السوق، وميكن حتديد أهداف السياسة السعرية الزراعية فيما وسيلة إلقامة نظام سعري من شأ

  :يلي

 يق استقرار األسعار والتوازن بني اإلنتاج واالستهالك حتقيق االستقرار يف دخل املزارعني، بتحق

 .واحلفاظ على مستويات معيشية مقبولة تبعا للمداخيل املتاحة

  حتقيق عدالة توزيع الدخل الوطين بني القطاع الزاعي وغريه من القطاعات وبني الدخل الزراعي

 .واالستهالك واالستثمار

  وحتسني ميزان املدفوعاتتعديل هيكل الصادرات والواردات مبا يتفق. 

  97 ،أيليس(حتقيق الترابط والتكامل بني الزراعة والقطاعات االقتصادية االخرى( 

 تضييق هامش التسويق ومحاية املزارعني واملستهلكني من التجار الطفيليني. 

 حتسني النوعية واملعايري القاعدية للمنتج الزراعي. 

 2012 ،اجلبوري( .زيادة األمن الغذائي(  

  السياسة التسويقية **

انتقال اإلشارات السعرية بني املستهلكني  يدلل على دور مزدوج، فمن جهة الزراعيةنتجات امللتسويق 

إىل نقاط الشراء أي من املزارعني  اإلنتاجاالنتقال املادي للسلعة من نقاط  يضمن واملنتجني، ومن جهة أخرى

ا من أن نظام التسويق حيول السلعة يف الزمان واملكان أبعاد انطالقً إىل املستهلكني، وهلذا االنتقال املادي ثالثة

عد ، أما البواإلمدادوالشكل، فالبعد الزماين يتناول جوانب التخزين، والبعد املكاين خيتص جبوانب النقل 

 شراء السلعة يف زمن خمتلف عن زمن الغلة يستطيع املستهلكف .الشكلي فيختص جبوانب التحويل والتجهيز

، باملقارنة مع )كالدقيق مثال(وبيعها من قبل الفالحني، ويف مكان خمتلف عن نقطة البيع ويف شكل خمتلف 

 )1997 ،أيليس() يف هذه احلالة قمح(الشكل الذي بيعت به من قبل الفالحني 
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تاج جمال التسويق الزراعي لتشمل كافة اجلوانب االقتصادية لتسويق مستلزمات اإلنالسياسات يف تتعدد و

، والسياسات املتعلقة بتنظيم الوظائف )املواصفات واملقاييس( واملنتجات وتشمل السياسات املتعلقة باجلودة 

التسويقية، والسياسات املتعلقة بأداء السوق والسياسات املتعلقة بالسياسات الداخلية، والسياسات التسويقية 

ها أجهزة احتكارية يقية الزراعية على عدة آليات أمهكما تعتمد السياسات التسو.املتعلقة بالتجارة اخلارجية

 CCLS(التعاونيات إضافة إىل ، )OAIC(على غرار الديوان املهين للحبوب يف اجلزائر  ن، كالدواويتابعة للدولة

  .أو منح تراخيص للخواص )مثال

 هيمن عليها التوجهاتتكل مستقل إذ اختاذ القرارات بش صعوبةهيئات التسويق التابعة للدولة  وقد يعاب على

رهن يسوء التسيري بأشكاله املتعددة، كما أن  سعر الصرف، وألسعار، أكومية كسياسة حتديد ااحلالسياسية 

يف جمال تنمية البنية التحتية لنظام التسويق يف  مبنح التسهيالتعد قيام الدولة يقد ولذلك  فعاليتها االقتصادية،

 وسيلةً -لبيع باجلملة والتجزئة على نطاق واسع وإجياد تسهيالت جتاريةكإنشاء أسواق ل –القطاع اخلاص 

  ،)1997أيليس، (.لتحسني أنظمة التسويق من احتكارات التسويق التابعة للدولة

  .السياسة الغذائية لدعم االستهالك** 

2008 ،الصيام(خرية األغطي اجلانب االجتماعي هلذه تعترب السياسة الغذائية جزءا من السياسة الزراعية، فهي ت(، 

جتماعية للغذاء وضمان جودة املنتجات الغذائية وتنمية البحث والتكوين وتستهدف تقليص التكاليف اإل

وتتضمن السياسات الغذائية تدابري خاصة بكل القطاعات الفرعية املشكلة .واإلعالم يف جمال التغذية الزراعية

  )Malassis,1992(: ة حماور أساسيةللنظام الزراعي الغذائي، ميكن مجعها يف ثالث

 تجات الغذائية وترتبط بالقدرة على اإلنتاج والتبادل واسترياد املنياسة اإلمدادات الكمية والنوعية، س

 .املكملة واملتنوعة
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 وتستهدف حتسني االستهالك الغذائي للفئات االجتماعية ذات القدرة ياسة دعم االستهالك، س

لالستهالك أو  إعاناتأخذ شكل مكمالت للدخل على شكل الشرائية الضعيفة وميكن أن ت

 .مساعدات عينية مباشرة

 ،وتستهدف حتسني نوعية الغذاء وشروط التغذية عن طريق البحوث العلمية  سياسة جودة املنتجات

  .والتكوين وإعالم املستهلك وكذا حتسني حميط التغذية وشروط احلياة بصفة عامة

 .الغذائي الزراعي اال يف التدخل سياسة :رابعال املطلب

احلماية وأهدافها من دولة ألخرى، من أهداف اقتصادية ترمي إىل تنمية االقتصاد الوطين  تعددت مربرات

 أهدافومنها محاية الصناعات الوطنية وحتقيق توازن ميزان املدفوعات وحتقيق موارد للخزينة العامة وكذا 

اجتماعية كحماية الصحة  وأهداف. الل وحتقيق االكتفاء الذايتسياسية تسعى لتوفري أكرب قدر من االستق

  .محاية فئات اجتماعية بعينها كاملزارعني باحلد من استرياد املنتجات الزراعية أوالعامة 

توجيه املوارد من األمهية مبكان يف كل األسواق يعترب التحكم يف : شروط جناح سياسات التدخل **

ية، ولذلك تتطلب أمناط التدخل لوضع السياسات الزراعية عدم إعطاء قوى حىت تلك اليت تتسم بالتنافس

السوق وآلياته احلرية الكاملة يف توجيه املوارد الزراعية وإمنا توظيف مضامني هذه القوى الستخدام 

املوارد بالقدر الذي خيدم أهداف كل بلد حبسب خصوصياته، مع مراعاة اآلثار املترتبة على إعادة 

وارد الزراعية يف املديني املتوسط والطويل، واحلوافز الكافية لتعظيم الناتج الزراعي يف املدى ختصيص امل

ومن هنا تنبع أمهية السياسات الزراعية كوسيلة تعتمدها احلكومات لبلوغ أهداف  ،)2014 ،مدين(القصري 

ووحدات االنتاج، حيث  التنمية الزراعية اليت يقيدها شح املوارد وحمدودية حجم السوق وصغر املزارع

  يتم التدخل يف نظامي االنتاج والتسويق 
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  .املستدامة لإلستراتيجية املنتهجةالرؤية  **

  ):Noroton, 2001(لنجاح االستراتيجية املتبعة للسياسة القطاعية، يقتضي األمر األخذ مبجموعة من الشروط 

 ئمة اقتصاديا، فالسياسة اليت الميكن إثباتجيب إثبات أن السياسة نافعة ومال: االستمرارية االقتصادية -

 .حتقيقها ألية فوائد اقتصادية حمددة بوضوح الميكن دعمها لفترة طويلة

تتضمن السياسات التدخلية يف األسواق واهلياكل الزراعية املتبعة : االستمرارية االجتماعية والسياسية -

يرادات من دافعي الضرائب، أو املستهلكون من طرف الدول املتقدمة تكاليف يتحملها املسامهون يف اإل

، وهلذا جيب أن يشترك يف العائد القسم األكرب من الساكنة واملتمثل يف القسم األكرب من )الشراء(

 .السكان يف الدول األقل منوا

 .عدم اتباع السياسات اليت الميكن حتديد مواردها أو ميزانياا بوضوح: االستمرارية املالية -

السياسات حباجة إىل التطوير والدعم من خالل النشاطات املؤسساتية، فعندما معظم : سايتالدعم املؤس -

 .تكون مقدرة املؤسسات يف دعم السياسات منخفضة فإن ذلك سيقوض فاعلية السياسة بشكل كبري

 جيب أن تقدر تأثريات السياسات االقتصادية طويلة األجل على البيئة،: االستجابة للمتطلبات البيئية -

فيجب محاية احتياطي املياه والغابات واألراضي من االستغالل املفرط، وجتنب السياسات اليت الختلق 

 .دوافع صحيحة للحفاظ على البيئة الطبيعية

يؤكد البنك العاملي أن السياسات مبقدورها أن تفضي إىل تعزيز النمو الزراعي يف السياق العاملي اجلديد  كما

ضم أربعة عناصر أساسية، تتمثل يف، ى صعيد السياسات لتحفيز منو قطاع الزراعة، يبشرط اتباع ج شامل عل

ضمان و،توفري السلع العامة األساسية وحتسني املناخ أمام االستثمارات اخلاصةو   حوافز املنتجنيحتسني 

 .)2008البنك العاملي، ( استخدام املوارد الطبيعية بصورة مستدامة
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** من األمهية مبكان أن تكون تدابري السياسات املنتهجة يف :ال الزراعي الغذائيالتدخل املنسجم يف ا

اال الزراعي الغذائي على مجيع مستويات االنتاج الغذائي ونظم التصنيع متناسقة، وأن تسعى لتحقيق 

اهلدف ذاته، فسواء جاءت تدخالت السياسات يف شكل ضرائب او اعانات او تعريفات، البد أن تولد 

فاخلسارة يف االيرادات اجلبائية النامجة عن ختفيض الضرائب جيب ان تعوضها او .وائد صافية للمجتمعف

كما ان االعانة املقدمة اىل . تتجاوزها الزيادة اليت تتحقق يف الوظائف والفوائد املرتبطة بالصناعة

  .)1997الفاو، ( املستهلكني النهائيني جيب ان تسفر عن فوائد صافية  يف التغذية

  

  J.L.Malassis رؤية مالسيس:الغذائية الشاملة واملنسجمة- السياسة الزراعية** 

السعرية (والتشابك بني الفروع املختلفة للسياسة الزراعية على األنشطة املشتركة للسياسات  يدل التداخل

ذلك يعترب التفاعل فيما ، ول)والتسويقية والتمويلية وسياسة إدارة املياه ومستلزمات اإلنتاج والبحوث واإلرشاد

بينها شرطا ضروريا لفهم طبيعة السياسة الزراعية، إذ أن تغيري يف إحدى هذه السياسات سوف يؤثر على بقية 

السياسات األخرى يف شكل تغذية مرتدة، وهلذا يتوجب التعرف على كيفية عمل النظام الزراعي عند رسم 

تراعي التكامل والتناسق بني األهداف الفرعية والرئيسية،  السياسات الزراعية، وأن تكون هناك نظرة شاملة

  ).2003 ،أبو اليزيد( وكذا درجة االرتباط بني العوامل واملتغريات يف خمتلف السياسات الفرعية

أن السياسات الزراعية الغذائية البد أن تتوزع على خمتلف حماور سلسلة الغذاء  على J.L.Malassisوهنا يشري 

  . الفعالية والعدالة ن اثنان ومهاكمها نظريا مبدءابصفة منسجمة حي

تتفرق املكونات  « :يف أوربا بقوله حيث انتقد يف بداية التسعينات اإلطار التنظيمي املشرف على قضايا الغذاء

السبعة القتصاد الزراعات الغذائية على عدة مديريات وهيئات، ويف بعض الدول األعضاء ترتبط القضايا 

دة وزارات، من دون أن توجد جلنة تنسيق فيما بينها تتكفل بالتفكري وتنسيق التدخالت احلكومية الغذائية بع

كما انتقد طريقة العرض اإلحصائي للمعطيات املرتبطة بسلسلة . على السلسلة الزراعية الغذائية يف جمملها
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القطاعات دون ذكر الوظائف إذ أن هيكلة البيانات حسب .الغذاء وآثار تدخالت السياسات االقتصادية عليها

االجتماعية التسهل عملية التحليل االقتصادي القطاعي القائم على دراسة الوظائف، األمر الذي نتج عنه قلة 

يف تطبيق منط السياسة الواحدة ،  ، بل يغيب االنسجام)Malassis, 1992(الزراعية التحاليل اليت تناولت املسائل 

ة، ويرجع ذلك اىل اختالف أهداف هيئات الدولة املختلفة، وهذا يعين أن كانسجام أدوات السياسة السعري

السياسة السعرية الناجحة تتطلب وحدة تنظيمية واحدة على غرار ماهو حاصل يف اهلند أو اندونيسيا بوجود 

ند ليات التدخل بصفة أخص عويتأكد موضوع انسجام آ  )2014 ،مدين( جلان مهمتها مسؤولية التنسيق الكاملة 

ربطها باألمن الغذائي، أي بسلسلة الغذاء من خالل االنتاج والتصنيع واالستهالك من جهة، ويكل األسعار، 

  )2008 ،الصيام(رى من جهة أخ) سعر االسترياد وسعر التصدير( ، والسعر العاملي)املستهلك(سعر التجزئة 

بادالت الزراعية من زاوية اختالف درجة تأثريها إذا نظرنا إىل التدابري احلكومية يف اال الزراعي وامل ولكن

سياسة إدارة املوارد (على مستويات اإلنتاج واالستهالك والتبادل واألسعار جندها تتوزع بني عدة سياسات 

الطبيعية، وسياسة التنمية الريفية واحلد من الفقر، وسياسة تطوير االستثمار واالئتمان والتمويل الزراعي 

والتسويق والتجارة اخلارجية، وسياسة األمن الغذائي وسياسة الدعم الزراعي وسياسات محاية وسياسة التصنيع 

 & Rastoin (البيئة وسياسات اخلدمات الداعمة وسياسات االسعار الزراعية وصناديق موازنة األسعار الزراعية 

al, 2010 ( ، ولذلك استدعى انسجامها النظر إليها من زاوية أخرى، حيث مييزMalassis،1992  بني ثالث

  :جمموعات للسياسات يف النظام الزراعي الغذائي

 .النشاطات واألعوان الزراعيون: السياسة الزراعية -

 املنتجات واالستهالك الغذائي واملستهلكون: السياسة الغذائية -

سلسلة جمموع التدخالت املرتبطة بسلسلة الغذاء يف جمملها أي بتحليل : الغذائية–السياسة الزراعية  -

الزراعة، الصناعات الغذائية، التوزيع الزراعي والغذائي، :الغذاء من خالل مكوناا الرئيسية السبعة

اإلطعام خارج البيت، الصناعات واخلدمات املرتبطة، التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية الغذائية، 

 ).Malassis, 1992(االستهالك احمللي 
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  .ات كأداة لتقدير األثرليل السياسطريقة مصفوفة حت** 

حبيث  ،)Benziouche ,2012( مصفوفة حتليل السياسات أحدث أساليب حتليل السياسات الزراعيةمتثل  

متثل إطارا متناسقا يساعد على قياس آثار الكفاءة لسياسة التدخل احلكومي على كل من املنتجني 

ختلفة للنظام الرأسي للسلعة، فهي واملستهلكني وعلى االقتصاد ككل، وذلك على مستوى املراحل امل

متثل أداة فعالة لقياس مدى احنراف أسعار السوق الفعلية حملصول أو منتج معني عن األسعار االقتصادية 

، واألسعار االقتصادية )الواقع(حيث أن االختالف بني أسعار السوق .ودرجة عدم توظيف املوارد

كما أن الفرق الكبري بني السعرين يعين .ارد أو عدمها، يعترب دليال على جودة ختصيص املو)ازية(

 .حدوث خسارة كبرية يف اإلنتاج واملنفعة

 يف والعدالة املوارد استخدام يف الكفاءة هي أهداف ثالثة يف احلكومي التدخل سياسة أهداف معظم تتلخصو

 أهداف لتحقيق احلكومات تعتمدها اليت األساسية األداة السعر يعدو.الغذائي األمن وحتقيق الدخل توزيع

  آثارا يترك رعية ا الز األسعار حتديد يف احلكومي التدخل نأ االقتصاديني بعض ويرى .احلكومي التدخل

 على السياسات تلك ثرأ حساب يف السياسة حتليل مصفوفة أمهية تكمن لذا ، االقتصادي النظام على سيئا

 .اصخ يشكل املنتجني وعلى عام بشكل وطينال االقتصاد

 النهائي الناتج بسعر وانتهاء املدخالت من بدءا عيةرا الز األسعار يف احلكومي التدخل سياسة ىعل يترتب

 القرار صانعي وبني جهة من رعيني ا الز االقتصاديني بني واسعا جدال اآلثار هذه سببت وقد ، متعددة آثار

 أن ميكن الذي واملدى حتققها أن كنمي اليت والفوائد التدخلية السياسات هذه جدوى عن أخرى جهة من

  )2008علوان، (.السياسات هذه مثل فيه تستمر
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  .االقتصاد الزراعي اجلزائري وحصيلة السياسات املنتهجة  يناملبحث الثا
  .اجلزائري الزراعي االقتصاد طبيعة :األول املطلب

بالدنا عرب العديد من  اهنت عليهراالتنموية اليت  القطاعات نيب من اجلزائر  يف زراعيال القطاع عدي

غية ختليص اإلصالحات والسياسات املنتهجة مع اختالف املراحل االقتصادية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر ب

  .الد من التبعية الغذائيةالب

1990-1963( ون الرجوع إىل حقبة التخطيط املركزي واهليمنة املطلقة للقطاع العام على النشاط الزراعيود( ،

التسيري الذايت، الثورة الزراعية، ( لتنظيم القطاع  ةواليت مل تستطع اجلزائر من خالل سياساا وخمططاا املنتهج

االقتصاد الزراعي يف اجلزائر بعد  واقعتناول  حاولكسب رهان األمن الغذائي، سنأن ت..) قانون املستثمرات

  .قتصاد السوقروع يف انتهاج مسلك االش بداية منعرج التحول حنو

  .االقتصادي لتحولا من بداية اجلزائري الزراعي االقتصاد :الثاين املطلب

وبعد تدخل هيئة صندوق النقد  ، 1986سنة يف أزمة اقتصادية حادة نتيجة ايار أسعار النفط  ربعد وقوع اجلزائ

حات اقتصادية وهيكلية أمهها مبوجبه القيام بإصال الدولة اعتمدت )PAS5(يالدويل عرب برنامج التعديل اهليكل

حل املؤسسات العمومية وختلي الدولة عن تسيري العديد من النشاطات االقتصادية لصاحل الرأمسال اخلاص و 

تضمن كيفية استغالل األراضي واملُ م8/12/1987املؤرخ يف  19-87أوهلا كان قطاع الزراعة باستصدار قانون 

ا مفتوح حبيث تركت الدولة اال. ديد التزامات املنتجني وحقوقهمالزراعية التابعة لألمالك الوطنية وحت

فنشأ  ،ة ورفع اإلنتاج وحتسني املردوديةبغية االستغالل األمثل للموارد الزراعي لالستثمار الزراعي اخلاص

 5677على مساحة جتاوزت املليونا هكتار و  EAC6مستثمرة زراعية مجاعية  22356أعقاب تطبيق هذا القانون 

                                       
Le programme d’ajustement structurel5  

Exploitation agricole collective6  
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 الدولة وليظل على عاتق .مزرعة منوذجية 188هكتار و  56000على مساحة  7EAIمستثمرة زراعية فردية 

الدولة وضع سياسة توجيه حتملت حبيث ونتيجة تلك اإلصالحات لعام للنشاطات الزراعية وختطيطها، ا التوجيه

لسياسة الضريبية والتجارة اخلارجية اإلنتاج عن طريق التدخل يف حتديد أسعار املدخالت وسياسة اإلقراض وا

   .)2012  ،حلبيبابن (وحترير األسعار التدرجيي 

واهلادف  1990من العوائق أدت إىل صدور قانون التوجيه العقاري سنة  وتولد عن تطبيق تلك السياسة جمموعةً

  .أدناه ، وميكن تلخيص تلك العوائق يف الشكل87اىل بعث النشاط الزراعي ومعاجلة سلبيات قانون 

  
1987عوائق نظام االنتفاع من قانون استغالل األراضي الفالحية لعام : 31شكل   

 املصدر من إعداد الباحث

من خالل قانون التوجيه العقاري الذي  ،شكل العقار الزراعي أهم حلقات اإلصالحات اليت تلتهذا وقد 

هلادفان إىل إرجاع األراضي املؤممة إىل وا م25/9/1995الذي صدر يف  286-95والقانون  18/11/1990صدر يف 

غية تثمني استغالهلا،إال أأهلها يف حماولة الستدراك ربط األرض مبالكيها بمع  ن ذلك مت يف ظروف غري عادلة

  .بقاء أراضي العرش وتلك التابعة للدولة دومنا صفة استغاللية واضحة

                                       
Exploitation agricole individuelle7  

التقسیم غیر العادل للمستثمرات•1
التفاوت الكبیر في تقییم الممتلكات بسبب الفجوات القانونیة•2
مشكلة التزود بالمدخالت وانتعاش السوق الموازیة•3
.النزاعات الفردیة والجماعیة•4
تقلص المساحات خصوصا مساحات الحبوب•5
...)  العالقة مع البنوك، التسویق(محیط تنظیمي غیر مالئم •6
عدم الفصل في ملكیة العقار الزراعي•7
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تنمية املستدامة وان تسهم يف الرفع من كفاءة ومل يكن مبقدور سياسة التعديل اهليكلي أن تكسب رهان ال

القطاع الزراعي، وميكن رصد ذلك باستخالص مارصدته األرقام حول القطاع، حبيث فقد اإلنتاج 

 ةباملائ 30االستراتيجي واملتعلق باحلبوب توازنه وبقيت اجلزائر مستوردا صرفا للمنتجات الغذائية بنسبة قاربت 

 من حاجة البلد للحبوب ةباملائ 33، وصارت الزراعة اجلزائرية التليب إال  85م باملئة عا 25.5بعدما كانت 

  .)2014عماري،(

ونتيجة املشاكل اليت رهنت ارتسام سياسة زراعية تنموية مستدامة بسبب هشاشة الوسط الطبيعي من جهة 

ارد الطبيعية وعدم اتضاح وغياب الشراكة املسؤولة واملباشرة للمزارعني وأهل الريف يف استغالل وتسيري املو

الذي استهدف تطهري الرتاعات على  م1997جاء الربنامج احلكومي سنة  السياسة العقارية من جهة أخرى،

العقار الزراعي واحملافظة على املراعي وتنميتها وتشجيع استغالل األراضي الزراعية التابعة للخواص، وكذا 

تسهيل القروض واالعتماد االجياري وتنظيم املهنة ومحاية مداخيل تنشيط اإلنتاج باستخدام التقنيات احلديثة و

الفالحني والعمل على التنمية الدائمة عن طريق تثمني املوارد باالستغالل األمثل للقدرات املتوفرة بغية جتاوز 

  .املردوديات الضعيفة

راضي الزراعية باستصالح والذي حيدد كيفيات منح االمتياز لأل 15/12/1997بتاريخ  483-97صدر املرسوم  ف
سنوات، وترقية الشراكة مع املزارعني  3 على مدى منصب شغل  500000هكتار واستحداث  600000حنو 

واهل الريف دف حتسني االنتاج وترقية النشاط الزراعي وهذا عرب جمموعة من االجراءات امهها الدعم 
مشاريع  6( والتقين ) GCAعامة لالمتيازات الفالحية انشاء ال( والتنظيمي ) 9819مليار دينار عام  8(املايل

اضافة اىل دعم منظمة االغذية العاملية للمشروع بغالف ) 1999مشروع منوذجي عام  30و  9819منوذجية عام 
  :كما يلي 2000، وكانت النتائج اىل غاية اية شهر ديسمرب )2012،بيبن احلب(دوالر  350000مايل جتاوز 
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  31/12/2000برنامج استصالح االراضي عن طريق االمتياز حىت نتائج : 7  جدول

  )الف دج(التكلفة   )ه( املساحات  عدد املشروعات  املناطق
  17927546  154749  217  اجلبلية
  19253713  176364  115  السهبية

  9303863  14141  78  الصحراوية
  46486122  345236  410  اموع

  2012بن احلبيب، على  باالعتماد من إعداد الباحث: املصدر

ألف عامل،  200وبلغ إمجايل اليد العاملة املشتغلة من خالل برنامج االمتياز بصفة مباشرة وغري مباشرة حنو 
بن ( .31/12/2000باملائة حىت  50ووصلت نسبة اإلنتاج احملققة يف العمليات املرصودة هلذا الربنامج أكثر من 

  ،)2012احلبيب،

ريد له اإلسهام يف الرفع من مردودية االستثمار يف عي يف اجلزائر بربنامج تنموي أُحظي القطاع الزرالقد 
بارتفاع حجم النفقات، وتزايد مسجل يف حجم القيمة املضافة لإلنتاج  2000- 90القطاع ومتيزت عشرية 

اخلي اخلام من الزراعي إىل الناتج الدالناتج يف نسبة  حمسوس مع تسجيل اخنفاض )باملائة سنويا 2.9( الزراعي
 ،2014يف سنة  %12.22وليصل إىل حدود ، )2015بن خرية، (.2000باملائة عام  8.05إىل  1991باملائة سنة  10.12

مليون  14489710.3مليون دينار جزائري من جمموع الناتج الوطين اخلام الذي بلغ  1777495.6أي 
  )ONS,2015(.دج

  )مليون دج( 2000-90 يف اجلزائر اعيحجم االنفاق على القطاع الزر تطور :8جدول 
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

حجم 
  االنفاق

9020  9800  12500  18240  22160  23200  28000  28510  36015  42338  43535  

  الديوان الوطين لالحصاء -احلسابات االقتصادية :املصدر

على  –غطي اإلنتاج احمللي من احلبوب فخالل الفترة اآلنفة مل ي مرتفعةً، ينسبة العجز الغذائ ظلتومع ذلك 
  .من حاجيات الطلب احمللي على هذا املنتج االستراتيجي، )OADA ,2013(باملائة  32إال حنو  -سبيل املثال
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  )مليار دينار(مسامهة القطاع الزراعي يف اجلزائر يف تكوين القيمة املضافة  :9ول جد

 السنوات امخال اخليدال اتجنالالى ز ق م  لیةكضافة المال یمةقال/  قیمة االضافیة الزراعیة النسبة 
12,84 10,12 1991 

15,31 11,94 1992 

14,26 11,25 1993 

12,59 9,76 1994 

12,52 10,98 1995 

13,56 13,85 1996 

10,86 9,35 1997 

14,16 11,23 1998 

13,24 10,55 1999 

9,58 8,05 2000 

    2014ة احلسابات االقتصادي -الديوان الوطين لالحصاء :املصدر

  .الثالثة األلفية بداية مع اجلزائر يف الزراعي االقتصاد:الثالث املطلب

استحداث  أرادت من خالله الدولة وقدتبنت الدولة بداية من األلفية الثالثة املخطط الوطين للتنمية الزراعية،

تنهض بقطاع زراعي كفء وعصري باالستغالل العقالين لكافة املوارد عرب سياسات  تنمية زراعية مستدامة

ومن دوافع بعث هذا . تستهدف تنظيم العقار واستصالح األراضي املروية والتمويل والدعم وتنويع اإلنتاج

جيات السكان ألمن الغذائي ختفيفا لفاتورة استرياد الغذاء وسدا حلاطط رفع التحديات املتعلقة أساسا بااملخ

  : أمهها )2014عماري، (مجلة من الدوافع الداخلية  إىل إضافة.منه

 املستوى االجتماعي املتدين لساكنة الريف. 

 تفاوت االهتمام بالزراعات اإلستراتيجية. 

 االهتمام غري الكايف بالصناعات الغذائية. 

 القطاع الزراعي يف الناتج الداخلي اخلام عموماف مسامهة ضع. 

  أهم منتج غذائي(اليت تسود منظومة إنتاج احلبوب الفوضى.( 

 إىلأما مجلة الدوافع اخلارجية فيمكن إيعازها إىل سياسة االنفتاح االقتصادي على التكتالت العاملية كاالنضمام 

كرب أ إىل حماولة إعطاء كفاءة وجناعة املنظمة العاملية للتجارة وإقامة مناطق التبادالت احلرة وهذا مادفع باجلزائر
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كمسعى من اجل ذلك مت اعتماد املخطط الوطين للتنمية الزراعية . لقطاعاا التنموية وخباصة القطاع الزراعي

  .للتأهيل والتجديد بتحسني اإلنتاج واملردودية وجعل القطاع الزراعي ذو قدرات تنافسية

تنمية زراعية مستدامة، وأهدافا  ومشل املخطط أهدافا عامة أمهها تغطية العجز من املنتجات الغذائية وحتقيق

  .مكملة ميكن استعراضها يف الشكل أدناه

  
  أهداف املخطط الوطين للتنمية الزراعية:32شكل 

  الباحث إعدادمن :املصدر 
مت وضع تسعة برامج لتحسني  -هذه املرة فرصة االستقالل الغذائي –لتحقيق أهداف هذا املخطط الطموح و

على أربعة حماور  معتمدةهي موضحة يف الشكل املوايل،  لزراعية، متفرعة كمامستوى وعصرنة املستثمرات ا
الزراعية  األنظمةالشعب املختلفة ، وتوسيع عمليات التشجري وتكييف وإنتاجية  إنتاجالرفع من : تشملأساسية 

   .ودعم استصالح األراضي

تغطية االستهالك بواسطة   *
.االنتاج احمللي

.حتسني درجة االمن الغذائي* 

تثمني املنتجات ذات القدرة  *
التنافسية

.حتقيق تنمية زراعية مستدامة* 

تعزيز تصدير املنتجات ذات  * 
.القدرات التفاضلية

ترقية العمل يف جمال الزراعة* 

.رفع دخل الفالحني* 

األھداف 
القدرات االنتاجية   تنمية* العامة

للمستثمرات الزراعية وحوكمة  
املوارد الطبيعية

حتقيق التكامل الزراعي  * 
.الصناعي

تكييف انظمة استغالل  * 
االراضي

العمل على زيادة مساحة  * 
االراضي الزراعية

األھداف 
التكمیلیة
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  برامج املخطط الوطين للتنمية الزراعية :33شكل
  من إعداد الباحث : صدرامل

تدعمت ) عنصر اإليرادات األوحد( بعد حصول انفراج مايل مريح  نتيجة ارتفاع سعر الربميل من النفط 

التنمية االقتصادية بربنامج اإلنعاش االقتصادي لدعم النشاطات املنتجة، خصص منه إمجاال للقطاع الزراعي حنو 

، أي بدعم )2004-2001(مليار دينار ملدة أربعة أعوام  525الذي بلغ  باملائة من الغالف املايل للربنامج 12.4

استقرت خالله نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج الداخلي . مليار دينار 65استثماري وصل أكثر من 

لإلنتاج تشهد فيه شعبة احلبوب اإلستراتيجية الوصول إىل االرتفاع املتوقع باملائة ومل  9.7اخلام ومل ترتفع عن 

بن خرية، (.منتصف فترة تطبيق الربنامج 2002مليون قنطار سنة  19.5مليون قنطار، بل وصلت حدود  40وهو 

2015(  

انتهجت ، لتحقيق الوثبة يف اال الزراعي لربح معركة الغذاء املطبقةالسياسات  تائجيف نالقصور املسجل بعد و

عرب سياسة ، 2008منذ عام  الزراعيللقطاع دفع مصريي عطاء إا أمن ش جديدةً اجلزائر سياسة زراعيةً

  . التجديد الزراعي

برامج المخطط 
الوطني للتنمیة 

الزراعیة

برنامج 
التكییف 
والتحویل تكثیف 

االنتاج 
وتحسین 
االنتاجیة

تثمین 
المنتجات 
الزراعیة 

تدعیم 
االستثمار 
الزراعي

البرنامج 
الوطني 
للتشجیر

برنامج 
التشغیل 
الریفي

برنامج 
اعادة 

االعتبار 
لالراضي

حمایة 
وتنمیة 
السھوب

حمایة 
وتنمیة 
الواحات
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 .اإلجراءات املتخذة يف إطار سياسة جتديد االقتصاد الزراعي: 34شكل 

  2013 ، باالعتماد على وثيقة وزارة الفالحة حول التجديد الزراعيعداد الباحثإمن  : املصدر

قد مرت ل، وات الزراعية اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقاللالسياس الدعم املايل أحد ضمانات لقد شكل

جل تسيري ومتويل يف طريقة وحجم تدخل الدولة من أ اًأسلوبسياسة الدعم بعدة مراحل شهدت فيها كل فترةٍ 

ة ومراقبة القطاع الزراعي وميكن عرض ماتعلق بسياسة الدعم الزراعي اجلديدة الرتباطها بالرؤية املستدامة لتنمي

  .القطاع 

ففي إطار تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية مت توسيع وتكييف دعم الدولة املايل املباشر للزراعة من خالل 

ليشمل تقدمي القروض ومنح اإلعانات النهائية للمزارعني،  FNRDAالصندوق الوطين للضبط والتنمية الزراعية 

الذي يستفيد منه املزارعون واملوالون بصفة فردية او مجاعية و، 2000والذي أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة 

خصوصا ذات الطابع الصناعي والتجاري  ،ضمن تعاونيات او جتمعات إضافة إىل املؤسسات العمومية واخلاصة

لتنمية زراعية مستدامة استهدفه  ونستعرض ألهم ماشكل دعامةً. واملرتبطة باإلنتاج الزراعي واخلدمات الزراعية

ومن الزراعات  احلبوب،عم الزراعي بالتمويل واملساعدات، على غرار دعم الري الزراعي وبرنامج تكثيف الد

اإلجراءات 

:عقد النجاعة للواليات

قيمة  / تطور معدل النمو
تقييم  /املنتج الزراعي
املردودية

تدعيم وتقوية قواعد  
.وأسس األمن الغذائي

نظام الضبط حلماية  
مداخيل الفالحني

SYRPALAC

.ترشيد نظام الدعم

تدعيم وتعزيز  
التكوين واالرشاد  

.واالتصال

حتديث اإلدارة وتعزيز  
.النظام االحصائي
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 irrigation(اإلستراتيجية املؤهلة للدعم زراعة احلبوب وإنتاج البذور، خاصة فيما تعلق بالري التكميلي 

d’appoint( خالل، وذلك من ) ،2013بن احلبيب(: 

 .دج للوحدة 250000.00قصى حد، وعند حفر وبناء بئر دج كأ 1500000.00  قيمة الدعم على التنقيب

 للوحدة 250000.00بـ  3م  100حوض جتميع املاء 

 دج للوحدة 200000.00:  3م  1500احواض مغطاة بالبالستيك 

  دج للوحدة 300000.00  3م  3000

  .دج للوحدة 400000.00 3م  4500

 دج  500000.00: اجهزة الضخ وعتاده

 .دج 200000.00السقي بالرش  أجهزة

 دج 200000.00هكتار، قيمة الدعم  5مرش لكل  24جمموعات تركيبية ب  3

 دج200000.00هكتار ب  5رشاش حلزوين لكل 

 دج60000.00حمطة راسية ب 

 دج60000.00خط من مرشات صغرية ب 

  .للهكتاردج 200000.00شبكة ري بالتنقيط 

اجلداول التالية أهم نتائج املتحصل عنها للسياسة الزراعية املنتهجة بعد تطبيق  إحصائياتن نتناول يف وميكن أ

املخطط الوطين للتنمية الزراعية وسياسة جتديد االقتصاد الزراعي، فنسبة القطاع الزراعي يف الناتج الداخلي 

  ). %9.46 ( باملائة  10حدود  2009-2000اخلام مل تتجاوز نسبتها املتوسطة يف الفترة 

   



- 107 - 
 

  %القطاعات االقتصادية يف الناتج الداخلي اخلام  إسهام:اجلزائر :10 جدول

  00/09معدل   2009  2008  2007  2005  00/04  القطاعات القانونية
  44.12  36.41  50.91  48.83  49.23  41.094  احملروقات
  23.42  27.10  21.50  22.57  21.92  23.89  اخلدمات
  9.46  10.53  7.13  8.22  8.39  10.428  الزراعة

  8.61  11.37  8.71  8.56  7.29  8.486  األضغال العمومية
  6.83  6.51  5.20  5.60  6.04  7.842  الصناعة

  7.56  8.08  6.55  6.22  7.13  8.264  الرسوم اجلمركية والضريبة على القيمة املضافة
  100  100  100  100  100  100  اإلنتاج الداخلي اخلام

  الوطين لإلحصاءن الديوا/ احلسابات االقتصادية  :املصدر

ويظهر أيضا من خالل مؤشرات امليزان التجاري الزراعي رصيده السالب وحجم التبعية املستمرة للسوق 
بنسبة  2009مليار دوالر يف العام  7لترتفع إىل أكثر من  2004مليار دوالر عام  5الدولية وهذا بنحو قرابة 

  .باملائة 51جاوزت 
  .باملليون دوالر  2009و  2004لتجاري الزراعي بني ان امؤشرات امليز: اجلزائر: 11 جدول

  %نسبة النمو   2009  2004  املؤشر
  35.5  208.51  153.93  الصادرات الزراعية
  51.9  7252.07  47743.2  الواردات الزراعية

  52.5  7043.56-  4619.27-  رصيد امليزان التجاري الزراعي
  51.4  7460.58  4927.13  حجم التجارة الزراعية

  44.1  45189.34  31358.1  الصادرات الكلية
  126.1  39297.54  17378.6  الواردات الكلية

  73.4  84486.88  48736.7  حجم التجارة اخلارجية الكلية
    2.88  3.22  معدل تغطية التجارة اخلارجية الزراعية
  0.53  0.89  نسبة الصادرات الزراعية إىل الصادرات

  18.45  27.47  لوارداتنسبة الواردات الزراعية إىل ا
  8.83  10.11  نسبة التجارة الزراعية إىل التجارة اخلارجية الكلية

  . الكتابات السنوية اإلحصائية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية :املصدر
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فيمكن ان نستخلص من أرقامها املتاحة واملتعلقة باحلبوب وفيما يتعلق باملؤشرات العامة لالقتصاد الزراعي 

باملائة وكان ذلك يف الفترة اليت  33.11لقمح باخلصوص، عدم جتاوز نسبة االكتفاء الذايت من احلبوب نسبة وا

، أما مردودية اهلكتار )1986-1980(سبقت منعرج التحول حنو اقتصاد السوق واحنسار دور القطاع العام 

 2001كتار كمتوسط للفترة مابني قنطار يف اهل 13.25كمؤشر لتظافر العوامل التقنية لإلنتاج فلم تزد عن 

  )2015خرية، بن(.2009و

  .الزراعية خالل مراحل تطبيق خمتلف السياسات -منتج احلبوب – ريف اجلزائ مؤشرات االقتصاد الزراعي  12 جدول

  %نسبة النمو  متوسط الفترة  السنوات

  87/09  80/00  2001/2009  1987/2000  1980/1986  املؤشرات

  58.95  9  3427.760  2156.5  1979  )ألف طن(اإلنتاج 

  -  -  5.266  0.1310  0  )ألف طن(الصادرات 

  30.34  47.47  7684.992  5896  3998  )ألف طن(الواردات 

  15.23  19.11-  30.86  26.78  33.11  %االكتفاء الذايت 

  27.03  47.75  7424  5917  4005  )ألف طن(الغذاء املُتاح 

  6.03  7.67-  2523.132  2400.6  2793.5  )ألف هكتار(املساحة 

  53.60  26.8  13.25  8.98  7.08  )هكتار/قنطار( اإلنتاجية

  4.24  12.5  225.61  216.83  192.76  )السنة/كغ(نصيب الفرد 

  4.73  12.55  1734.67  1659.5  1474.43  السنة/شخص/كلكالوري(توفر الطاقة 

  3.81  12.3  51.30  49.5  44.07  )س/ش/غ(كمية الربوتني 

  14.42  14.40  6.86  6.01  5.26  )س/ش/غ(كمية الدهون

  FAOSTAT   2013باالعتماد على : املصدر 
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واألمر ذاته ميكن استخالصه من املؤشرات املتعلقة مبنتج القمح حبيث مل تتعد نسبة االكتفاء الذايت من هذا 

لتنمية الزراعية باملائة وكان ذلك خالل فترة تطبيق برامج املخطط الوطين ل 32.20احملصول االستراتيجي نسبة 

، كما نسجل اإلخفاق التقين املتواصل واملتعلق باملردودية من القمح يف اهلكتار الواحد واليت  )2001-2009(

باملائة خالل  15.43فاا مل تزد عن  2000- 87او فترة  86- 80وان حتسنت مبا يزيد عن الضعف مقارنة بفترة 

 .سنوات تطبيق املخطط الوطين للتنمية الزراعية

 .خالل مراحل تطبيق خمتلف السياسات -منتج القمح –مؤشرات االقتصاد الزراعي : اجلزائر: 13 جدول
 %نسبة النمو  متوسط الفترة  السنوات
  87/09  80/00  2001/2009  1987/2000  1980/1986  املؤشرات

  88.10  16  2524  1342  1156  )ألف طن(اإلنتاج 
  -  -  3.22  1.29  0.00  )ألف طن(الصادرات 
  24.87  37  5316  4257  3106  )ألف طن(الواردات 

  34.35  11.6-  32.20  23.97  27.11  %االكتفاء الذايت 
  25.96  45  6596  5237  3611  )ألف طن(الغذاء املُتاح 

  16.63  12-  1706.182  1463  1665.5  )ألف هكتار(املساحة 
  74.87  28  14.43  8.82  6.90  )هكتار/قنطار( اإلنتاجية

  4.20  10.5  200.13  192.06  173.84  )السنة/كغ(نصيب الفرد 
توفر الطاقة 

  السنة/شخص/كلكالوري(
1334.71  1474.86  1537.67  10.5  4.26  

  3.62  10.5  46.20  44.59  40.33  )س/ش/غ(كمية الربوتني 
  8.97  10.5  5.74  5.27  4.77  )س/ش/غ(كمية الدهون

  FAOSTAT   2013باالعتماد على : المصدر 
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  .الغذائية املشكلة واستدامة اإلصالحات ظرفية بني اجلزائر يف الزراعية السياسة :بعراال املطلب

، استحدثت هامةتغريات  1997أي بدايةً من سنة  خالل العشريتني األخريتني عرف القطاع الزراعي

القطاع  وختلي اهليئات العامة تدرجيياً عن تسيري دواليب القتصاد السوق ملنعطف التوجه حنو التحولا تبع

ة الزراعية الذي شرع فيه بداية من سنة املخطط الوطين للتنميجذرية متثلت يف إصالحات  ، وتبع ذلك الزراعي

توصيات وتستمد ركائزها من تأخذ بطابع االستدامة أعطى آفاقا جديدة للتنمية الزراعية،  والذي،  2000

  :الركائز وأهم هذه ،)1996(إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي 

 .حتسني مؤهالت القطاع الزراعي لإلسهام الفعال يف تأمني الغذاء للساكنة -

  .محاية املصادر البيئية والطبيعية، وتكييف نظم اإلنتاج الزراعي وفق املناخات اجلافة -

الغذاء  يف زيادة اإلنتاج الزراعي وبالتايل تأمني تمثلُاهلدف األمسى للسياسة املنتهجة ي يف ظل هذا السياق فإن

ستثمارات وباخلصوص املنتجات الرئيسية لالستهالك بالنسبة للفرد اجلزائري على غرار منتج القمح، غري أن اال

مل النتائج املرجوة، ومل يستطع القطاع الزراعي تغطية احلاجيات املنجزة والسياسات املنتهجة مل تيف ا عط

وديات اإلنتاجية احملققة نتيجة عوائق مادية عف املردتئت تتزايد باستمرار، لضاالستهالكية لساكنة ماف

من جمموع  %30تشكل  اليت املنتجات االستهالكية الغذائية وظلت التبعية حادة يف جمال. واجتماعية واقتصادية

 %60داللة على األمهية البالغة للواردات الزراعية الغذائية، واليت تغطي يف املتوسط  ،)2015 ،سي الطيب(الواردات 

من القيمة الطاقوية الغذائية %90إىل  80سهم مبقدار من حصة االستهالك الغذائي، وت.  

وحبسب تقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة فإن نسبة تغطية االستهالك الغذائي باإلنتاج احمللي 

 ةسامهممافتئ يشري إىل  بالنسبة للحبوب مثال، يف حني أن اخلطاب الرمسي %28لبداية األلفية هو يف حدود 

، وبأن نسبة تغطية % 11من الناتج الوطين اخلام، ونسبة منو سنوية للقطاع يف حدود  %10الزراعة يف حدود 

   .)2015بن خرية، (%.70االستهالكية باإلنتاج الوطين هي يف حدود احلاجيات 

كالوري للفرد يف اليوم يف فترة كيلو 2160وبالرغم من التحسن الكمي يف احلصة الغذائية اليت انتقلت من 

إال أن نوعية احلصة تبقى فقرية خصوصا بالنسبة للربوتني  ،)2015يونس، (،2011العام  3500السبعينات إىل حنو 
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اجلزائرية رغم التنوع احلاصل فيها  احليواين مقارنة بالدول النامية، وهذا هليمنة منتج القمح ومشتقاته على املائدة

  . الثني املاضيةخالل السنوات الث

يمنة املستثمرات العائلية الصغرية بتعداد قارب املليون مستثمرة ذات التباين يف اجلزائر الزراعي النظام متيز إن 

على  خاصية الاليقني غلبةو ...) حماصيل، خضر، زراعة زيتون، إنتاج حيواين، زراعة(الشديد يف التخصص 

وهشاشة املردودية، إضافة إىل ضعف ية والتذبذب احلاصل يف األسعار، ، نتيجة التقلبات املناخالنمط االنتاجي

حجم االستثمارات  رغموالوضعية العقارية املعقدة  وضعف املصداقية حنو البنوك لالقتراض البىن التنظيمية

  .املنجز، كل ذلك من شأنه أن يرهن واقع القطاع الزراعي بغية حتسني درجة األمن الغذائي

 أن سياق الزراعة اجلزائرية يتسم بغياب دراسات حتليلية ومعطيات جزئية لسلوك املزارعني، التذكري كما جيب

ونفورٍ من استخدام تقنيات احملاسبة الزراعية، وتطبيق خمططات حمصولية تقليدية، بينما يتطلب سد احلاجيات 

سب معطيات آخر إحصاء زراعي الغذائية والتموين املنتظم منطقاً صناعياً لالستجابة للطلب على الغذاء، وحب

منهم  %19فإن ثُلثي أصحاب املستثمرات دون مستوى تعليمي، يف حني أن  )2001(عرفته اجلزائر بداية األلفية 

أي % 4املساحة الزراعية املروية إال نسبة  وال تشكل، فقط منهم ذوي تعليم عالٍ% 1.5ذوو مستوى ابتدائي، و

  )2015 ،سي الطيب(.ماليني هكتارنية ألف هكتار من جمموع مثا400حوايل 

مقاربات كلية وقطاعية من  صالحية ضمنتراكمات إ لقد انتهجت اجلزائر للنهوض بقطاعها الزراعي عدة

واحلد من امللكية خالل السبعينات  ،التأميم خالل التغيري الذي حدث على اهلياكل الزراعية باعتماد إجراءات

الل اإلصالحات االقتصادية يف الثمانينات بتحرير جتارة اخلضر والفواكه، مث عرب برامج الثورة الزراعية، ومن خ

إجراءات التعديل اهليكلي خالل التسعينات، لترسيم القطيعة مع نظام الضبط اإلداري املمركز لالقتصاد 

ستنهاض ، تدخلت الدولة عرب برامج متعددة ال2000وانطالقاً من سنة  .الزراعي الذي دأبت عليه الدولة سلفاً

  .2008القطاع، بدايةً باملخطط الوطين للتنمية الزراعية، والحقاً بسياسة التجديد الزراعي والريفي يف العام 

الشروط املالئمة لتجاوز الوضعية على املدى الطويل،  ليوفرمل يكن ليضع حداً للتبعية الغذائية وال  كل ذلك

و كخيار شبه وحيد، ضمن  وتكرس منوذجٍ زراعي قائمٍ على االسترياد، لتنظيم الشعب االسترياد كملجأ

  .الزراعية والغذائية األساسية بالرغم من اإلصالحات املتتالية
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قد يكون مرد األمر هو وضع اجلزائر االقتصادي كبلد بترويل، مسحت له حببوحته املالية بعدم إعطاء األولوية  

لقد ولدت السياسات . بتوطني ساكنة الريف كفئة اجتماعية بينةللمسائل املتعلقة بالتنمية الزراعية املستدامة، و 

الزراعية املتعاقبة من رحم االستعجال ملواجهة مشاكلَ تنموية ظرفية نشأت بفعل ماحلَق باألسواق من 

اختالالت وتشوهات، ومل يتجذر إعداد هذه السياسات ضمن استراتيجية رصينة طويلة املدى يدعهما ختطيط 

وسائل مضبوطة، وآجالٍ حمددة، وتقييم مرحلي موضوعي، وقد تركت هذه السياسات مسائل ذو أهداف و

عالقة، من األمهية مبكان، يتطلب حلها حتدياً بارزاً خالل السنوات املقبلة، كحماية األراضي وصيانتها، وتنظيم 

ومة الزراعية الغذائية العاملية، الوعاء العقاري الفالحي، وربط الزراعة بالصناعة، واالندماج العقالين ضمن املنظ

وقد يتطلب حل هذه املسائل ضمن سياسة زراعية بديلة توفر ثالثة عناصر جمتمعة ينبغي التكفل ا بصفة 

عصرنة اجلهاز اإلحصائي للقطاع وتطوير منظومة التكوين والبحث واإلرشاد، :  )2008 ،بوكلة(مستعجلة 

  . وحتديث اإلدارة الزراعية

  
 لتحقيق األمن الغذائي ط مقترح لسياسة زراعية بديلةخمط: 35شكل

 من إعداد الباحث: املصدر
   

المخرجات

تنمیة زراعیة 
مستدامة

زیادة االنتاج

منتجات 
زراعیة 
منافسة

تكامل زراعي 
صناعي 

الضبط والمعالجة 

التخطیط 
الزراعي 
المحكم

إدارة زراعیة 
رشیدة

جھاز احصائي 
موثوق

دعم البحث 
العلمي

تنمیة 
الصناعات 

الغذائیة

مدخالت األمن 
الغذائي

زیادة 
اإلستثمارات 

الزراعیة

تنمیة موارد 
المیاه

بنیة تحتیة 
زراعیة جیدة

زیادة المساحة 
الزراعیة
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  .الثاين الفصل خامتة

هي ذاا، وبإنتاج وصل أكثر  ، مبساحات)1939- 1865(للقمح  صدراًوحىت م ذاتياً مكتفياً كانت اجلزائر بلداً
وبعد مرور أكثر من مخسني عاماً اليوم  فسهاجتد ن،  )1946وثائق جزائرية،(، 1939مليون قنطار يف سنة  24 من
يتموقع يف أعلى هرم الدول املستوردة للقمح وضمن مؤخرة البلدان يف تغطية وارداا من  بامتياز مستورداً بلداً

  .مورد غذائييعيش تبعية مزمنةً يف جمال أهم  ،هذا املنتج بالصادرات الزراعية والغذائية

نتيجة ضعف التأهيل  ،ينةألسباب بو 1987 بدايةً من سنةالزراعي  يف الشأن لعامتراجع مكانة القطاع ا منذُ 
االقتصادي والتقين وتداعيات األزمة املالية، ورغم كون ذلك قد مسح بانتعاشة حمسوسة جعل معظم 

كان ساملستثمرات يف مواجهة حرة مع السوق إال أن األهداف املنشودة بتحسني درجة األمن الغذائي موع ال
يف اجلزائر حتقيق استقالل غذائي يغطي الطلب االستهالكي  الزراعي القطاع لم يستطعفظلت بعيدة املنال، 

ماأكدته بعض الدراسات التحليلية  على املنتجات األساسية رغم خمتلف السياسات اإلصالحية اليت رافقته وهذا
مايعيق  أن أهم تبني حبيثُ، )2004بدراين، (، و)2007، رةيت عماآ(و) 2008 ،بوكلة (و) 2014 ،سي الطيب(لواقع القطاع 

هشاشة البنية االنتاجية القائمة على املستثمرة العائلية الصغرية، هو  التقلبات املناخية إضافة إىل الزراعة يف اجلزائر
صا خصو و تدين استخدام التكنولوجياوضعف درجة التكثيف ، وضعف االستثمارات وبدائية وسائل اإلنتاج

بني القطاعيىن الزراعي  فوضى األسواق وتعدد الوسطاء، وحمدودية االندماج الرأسيو يف جمال السقي،
االختالل و أمسال اخلاصواملسامهة احملدودة للر الغذائية العاملية،- املنظومة الزراعية التفاعل معوالصناعي، وغياب 

   .يف عالقات األعوان داخل الشعب الزراعية

خالل تقصي خمتلف نتائج الربامج التنموية الزراعية اليت استهدفت طابع االستدامة، واليت من يبدو جلياً 
خمليار دج يف برنامج االنعاش االقتصادي بني  65مالية كبرية للقطاع الزراعي جتاوزت  صصت اعتمادات

ليار دج خالل م 300مرات أي حنو  4موال املرصودة للقطاع أكثر من تضاعفت األ، مث 2004و  1999سنيت 
كد الفرضية ممايؤ،  2014- 2010مليار دج خالل املخطط اخلماسي  1000الربنامج التكميلي لدعم النمو، لتصل 

كوا أقل ارتباطا ورغم تفيدة من البحبوحة املالية املس املطبقة وزراعية السياسة كون الالثانية من األطروحة 
ولتظل املسألة  .ادة نسبة النمو يف القطاع والتقليل من حدة التبعيةمل تستطع اإلسهام يف زي واعي الظرفيةبالد

  .احمللي وحمدودية العرض احمللي الغذائية املرتبطة مبنتج القمح تتراوح بني تفاقم الطلب
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  : ثالثالفصل ال
  .الغذائي –نظام الزراعي ال تحليلل كأداةمقاربة الشعبة 

عبة القمح يف اجلزائر منوذجاًش.  
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مصدر الغذاء  باخلصوص باعتبار أن هذا املنتج يشكلقبل التطرق ملفهوم الشعبة عموماً وشعبة القمح 

ا مل يعد نظريالتحول يف النظام االقتصادي املرتبط باملنتج الزراعي، ف مشاهد ، كان لزاماً عرضيف اجلزائر األهم

حساب إعداد املخطط احملصويل والتمويين ومن خالل على املستثمرة الزراعية  الزراعي مقصوراً دعلم االقتصا

غطي جممل  العمليات ذات الصلة باإلنتاج والتسويق واالستهالك، ، بل امتد ليوغريها األرباح واخلسائر

، كما مل يعد النشاط )2006 ،جدوع(كان نوعه  املزرعي أياً النشاطومايتصل بذلك من العمليات اليت ختدم 

وتوفري وبالتايل ارتبطت املسألة الغذائية ، )2008 اهلندي،( ا عاملياًحملي، بل أخذ بعد نطاقٍ الغذائي ضمن-الزراعي

  .الغذاء من خالل املنتجات االستراتيجية باخلصوص بأبعاد أكثر مشوالً

  .الغذائي - الزراعي نظاممشاهد التحول يف ال :ولاملبحث األ
  .الغذائي – الزراعي النظام تطور :األول املطلب

ا يف االقتصاد العاملي، حيث انتقل هذا النشاط من حتوال مشهود  الزراعي وإنتاج الغذاِء د النشاطُلقد شهِ

ا وتسويقًاملقاربة التقليدية املرتكزة على البعد العائلي واحمللي إنتاجا إىل البعد العاملي تعقيدوقد شكل . اا واتساع

حنو اقتصاد سياسي  ،املبين على هيمنة السوق 8لفكر الورالسيهذا التحول جزءا من انتقال التمحور حول ا

حممد (جديد يأخذ بعني االعتبار مجلة اعتبارات تأخذ باحلسبان حمددات التاريخ والزمان واملكان والتكنولوجيا 

وصار القطاع الزراعي يقود ويقاد يف الوقت نفسه ضمن رؤية شاملة، حيث تترابط األنظمة ، )2006علي، 

وبالتايل جاء مفهوم الشعبة ليتيح إطارا لتمثيل العالقات بني  .سل  والشبكات بني أطراف العاملوالسال

اهلندي، ( احملدداتالقطاعات االقتصادية من خالل العالقات الشاقولية بني األعوان، ويقترح إعادة دمج  هذه 

2008.(  

مركب : راعي املعاصر من خالل مسمىمفهوما للنظام الز) 2002( ،وامتور وضعفقد ) 2013( ،منتاقحبسب 

، حيث يعرف املركب )OCDE(األغذية الزراعية، اعتمادا على تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

                                       
 Léon Walrasنسبة إلى  8 
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جمموعة من األنشطة والعالقات تتفاعل لتحديد طبيعة ماينتج، وبالكمية املطلوبة والطريقة املرادة، : كاآليت

  )2013 ،منتاق( قد حتول هذا املركب إىل وجهة منو الصناعات الزراعية وعوملتهاووجهة الغذاء وكيفية توزيعه، و

حيث مت ، 20 وقد مت تطوير هذا املفهوم انطالقا من تطور اقتصاد الزراعة ومسائل الغذاء منذ مخسينيات القرن

 & Davisمن أعمال انطالقا  1950تطوير اقتصاد الزراعات الغذائية كفرع من العلوم االقتصادية بداية من سنة 

Goldberg )1957(،  ة هارفارد حول اقتصاديات الزراعةجامعمن.   

بأن حركة القطاع الزراعي الميكن فهمها إال من خالل مقاربة شاملة للتحليل   Davis & Goldberg أوضح

قة للنشاط ، السابقة والالح)De l’amant à l’aval( يأخذ بعني االعتبار كل النشاطات من املنبع إىل املصب

بعدما مت التطبيق على ، )Rapport CIHEAM,2005( الزراعي، واليت أصبحت أكثر أمهية من الزراعة نفسها

، وأوهلا كان منتج القمح، )Goldberg، 1968( لدى جمموعة من املنتجات باستخدام مفهوم النظام السلعي

مث امتدت الدراسة لتشمل شعبيت الصوجا حيث قام بدراسة هذه الشعبة . وهو املفهوم األقرب لتعريف الشعبة

  .واحلوامض

هذا املفهوم يشمل كافة األعوان واملتدخلني يف عمليات إنتاج وحتويل وتوزيع فإن ، Goldbergوحبسب تعريف 

 حبيث يشملزراعي، وبالتايل فإنه حيوي كل من ساهم يف حتويل املنتج من اإلنتاج إىل االستهالك،  منتجٍ

عين أيضا كافة اهليئات كما أنه ي.  ومقاويل التخزين واحملولني وباعة اجلملة وباعة التجزئةاملمونني واملزارعني

) املهنية ومجعيات حقوق املستهلكالحقا اجلمعيات (احلكومية، واملنظمة لألسواق، والتعاونيات التجارية 

ملفهوم  وبديالً هذا املفهوم مكمالً ءوجا ،)Goldberg،  1968(املؤثرة يف املستويات املتعاقبة اليت يعربها املنتج 

تقسيم النظام اإلنتاجي بطريقة تسمح بإظهار ، وذلك حىت يتسىن )Secteur( والفرع )Branche( طاعالق

  ).2014 ،مدين( اإلنتاجيحركة التطور أو الضمور وإعادة تشكيل مكونات النظام 
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مدخالت ( ني األعوان من الناحية التقنية ميز العالقات بي نه أنأمامن شويقوم هذا التقسيم على إبراز 

  ..). منافسة، احتكار( ، ومن ناحية شكل التبادل )اندماج، ختصص( ، ومن الناحية التنظيمية )وخمرجات

كانت أوىل خطوات البحث يف العالقة بني املنبع واملصب يف القطاع  ،20ويف سنوات الستينات من القرن 

. بعد ذلك Malassisمث أعمال ، J.Le Bihane Kوفريق بحث الزراعي الزراعي قد بدأت من خالل معهد ال

ليتم تطوير هذا املفهوم عن طريق استخدام أدوات احملاسبة الوطنية لتحليل العالقات بني الفروع، مث جاءت 

يف تطوير حتليل املركب الزراعي الغذائي، من خالل  ساهملتRastoin , Thayer, Sirieux, 1998 ((أعمال 

يد مفهوم وآليات عمل النظام الغذائي، وذلك من خالل التركيز على الدور احملوري الذي تقوم به حتد

، والذي يهدف إىل التعرف على حمددات جناعة النظام )املزارعون والصناعيون واملستهلكون( األطراف الفاعلة 

  :، من خالل)Bancharif & al ,2007 ( الغذائي حسب كل دولة

 مستوى اإلنتاج الزراعيمكانة الزراعة و. 

 مستويات وأمناط االستهالك الغذائي. 

 املبادالت السلعية من املنتجات الزراعية الغذائية. 

  الغذائي االستثمارات األجنبية املباشرة بالقطاع الزراعي)Bachta & al,2004(. 

تجات الزراعية، ووفرة وأداء من الغذائي على االهتمام بكفاءة إنتاج وحتويل املنعل ذلك يقوم حتسني األ وبناًء

هولة التجارة اخلارجية واستقرار األسواق وس..) التخزين، والنقل والنظام املعلومايت (  اهلياكل األساسية

 .)2011 ،غريب( العاملية، مع ترابط هذه اجلوانب مع بعضها البعض 

  .وتصنيفه فروعهو الغذائي -  الزراعي النظام اتنمكو  :ثاينال املطلب

وفق تفاعالت القوى  ،ت نظرية النظم يف حتديد عناصر النظام وتوصيف مكوناته وفهم حركيته وسريهسامه

الداخلية واخلارجية، ومسحت بتوصيف النظام الغذائي من خالل األخذ بعني االعتبار هلدف النشاط الزراعي 
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ومستهلكني  جني ووسطاَءنتالغذائي مث توصيف العالقات بني األعوان الذين يشكلون عناصر النظام، من م

النظام الغذائي من خالل استخدام املتغريات اآلنية مثل  ومجعيات وهيئات ذات صلة، وكذلك وصف هيكلِ

تركز املؤسسات، أو املتغريات املفروضة مثل سعر الفائدة، ومتغريات النشاط كمستوى التشغيل يف 

  )Bachta & al,2004(.النظام

 املتداخلة من األعوان املتواجدين ضمن فضاٍء لنظام الغذائي بكونه الشبكةَذُكر، مت تعريف ا ومن خالل ما

لسلع وخدمات موجهة لتلبية  تبادلية و غري مباشرة يف إنشاء تدفقاتهمون بصفة مباشرة أسيوالذين ، معنيٍ

 ةنب الثالثوبالتايل ميكن حتديد اجلوا. ستهلكني داخل أو خارج هذا الفضاءاحلاجيات الغذائية لفئة من امل

  :يف للتعريف

 العناصر املشكلة للنظام وهي:اجلانب املكونايت. 

 احليز اجلغرايف للنشاط وهو:اجلانب املكاين. 

 مصدر حترك السلع واخلدماتوهو: اجلانب التفاعلي.  

  :للنظام الغذائي ثالثة أنظمة فرعية، هي كما يليو

ون من كل األنشطة اليت تنتج املنتجات الزراعية باعتبار أن القطاع الزراعي يتك: النظام الفرعي التشغيلي -

، فإن الناشطني )تعريف مؤسسي( ، أو املؤسسات اليت تنتج بشكل رئيسي السلع الزراعية )تعريف وظيفي(

ضمن النظام الغذائي يتوزعون على عدد من األنظمة الفرعية اليت تتداخل معا، كاألنظمة الفرعية املتعلقة 

اإلنتاج، واألنشطة اإلنتاجية على مستوى املزرعة، والعمليات  ة بعناصرلك املتعلقوت اإلنتاجيةباألنشطة 

 .)Rastoin & al,2010( ةالتصنيعية والتسويقية للمنتجات الزراعي

من املصادر الرمسية املستقاة وتتضمن املعلومات حول النظام الغذائي واألسواق، : النظام الفرعي املعلومايت -

التجانس يف توفر  اإلشارة إىل عدمِ وهنا ميكن، )Rastoin & al,2010( طاع اخلاصوتلك اليت يوفرها الق
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 الزراعية، إضافة إىل العائق يف احلصول على إحصائيات حمددة ملختلف مكونات املعلومة  ملعظم الشعب

 .األنظمة الفرعية للنظام الغذائي

 & Rastoin() ات واألسواق واجلمعياتاملؤسس(وذلك على كل املستويات : النظام الفرعي الختاذ القرار -

al,2010( ، واملالحظ هو غلبة الطابع غري الرمسي يف اختاذ القرار سواء ماتعلق بتحديد االسعار او اختيار

 املخططات املزروعية او األسواق او التوزيع وغريها

  الغذائي -  الزراعي النظام يف التحوالت :الثالث بملطلا

ونظاما )لتلبية حاجات الوظيفة االستهالكية(  انطالقا من نظرية النظم، نظاما هادفاعترب النظام الغذائي، وي ،

عالقات متعددة بني املوارد الطبيعية والبيئية من جهة واحمليط ( ونظاما مفتوحا ) لطبيعة منتجاته( بيولوجيا 

األعوان االقتصاديني ، ونظاما مركبا من عدد الحيصى من )من جهة أخرى االجتماعي واالقتصادي والثقايف

إال أنه ...طاعم وخدمات مرفقة ومستهلكني،املعنيني بالنظام الغذائي، من مزارعني وحمولني، وموزعني وم

مجزئيا من خالل طبيعة التغريات العشوائية كتغريات املناخ وطبيعة األسواق العينية واملالية، وتتداخل فيه  حدد

  )2010، دوري وآخرون(الدولية لدولة أو االتفاقيات آليات الضبط سواء عن طريق السوق أو ا

متأثرة باملدرسة الفرنسية، من خالل مفهوم النظام الغذائي كما قدمه  غذائيةطورت فكرة األنظمة الت

L.Malassis ا األفراد أنفسهم إلنتاج وتوزيع واستهالك الغذاء : بكونه نظمدوري وآخرون(الطريقة اليت ي، 

-ولكن بوتائر متفاوتة من بلد آلخر، ماجعل املنظومة الزراعية ،النظام الغذائي تطورا الفتوقد شهد ا ،)2010

 ً عات معيشية إىل زرامساحاتٍ للتعدد املتدخلني وتنوع طبيعتهم وحجمهم، من الغذائية تتميز بالتعقيد نظرا

تعدد طبيعة  وإذا كان.ضضها البعا تنشط إىل جانب بعهىل شركات متعددة اجلنسيات، كلُمستثمرات عائلية إ

 يف اآلن نفسه ضبط النظام الغذائي، فإنهعائقا ل يشكل املتدخلني يف السوق ودرجة حتويل املنتجات الزراعية

  )(Bachta & al, 2004( اع حافزا على اإلبد يعترب
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 مقاربة وحسب ،)Rastoin, 1996(النظام الزراعي الغذائي حسب مراحل تقدمه الزمين   تصنيف متلقد 

 )1945-1780( النظام الغذائي األول : ، وتتوزع هذه املراحل كما يلي)Gerrifi,2014(السلسلة الشاملة للقيمة 

وقد تناوهلا  ،)2013 ،منتاق( ) فصاعدا 1980( والنظام الغذائي الثالث  )1980-1945( والنظام الغذائي الثاين 

Malassis ، )1997( تناوله املهتمون وهو عصر الزراعة مابعد  را رابعاًمبسمى العصور الثالثة للغذاء، مث عص

  :، وهذه املراحل هي) Rastoin & al ,2007(اإلنتاجية 

  اليت ترتكز فيها أنشطة الشعبة على إنتاج واستهالك املرحلة وهي  ):الشعبة النقطة(مرحلة الزراعة

ة الغذائية للدول اليت اليتجاوز هذه املرحلة فروع للصناعات الزراعي على مستوىتوجدواملنتجات الزراعية، 

 .فيها دخل الفرد دوالران يف اليوم، وتضم مخسني دولة مصنفة كأقل الدول تقدماً

  مبا لعمل توصف بالتقليدية وتتميز بتقسيم ا وهي املرحلة اليت): الشعبة القصرية( املرحلة احلرفيةتيح ي

النشاط  ه احلضري هلذه اتمعات بروزملؤسسات صغرية حتويل املنتجات الفالحية، كما يتيح التوج

 .ج حنو املستهلكري الذي يتكفل بنقل وتوزيع املنتالتجا

  زأة( مرحلة التصنيع الغذائيع الصناعات الغذائية الذي بأمهية قطا هذه املرحلة  تتميزو ):الشعبة ا

يد العاملة، كما تتميز بتعدد التعداد القيمة املضافة وحبجم  القطاع الزراعي فيما يتعلق و يفوقيعادلُ أ

 Rastoin( من صناعات التوريد إىل اخلدمات سلسلةٌمتاألنشطة احمليطة بنواة اإلنتاج الزراعي وهي أنشطة 

& al ,2007(عاملياً خالل السنوات اخلمسني املاضية وارتبط بالتوسع  الغذائية منوذج الصناعات ، وقد انتشر

حلرب العاملية الثانية، وقد سعت الشركات الكربى إلجياد روابط مباشرة الكبري للرأمسالية وازدهارها عقب ا

لإلنتاج  هدف إلحداث نظامٍوغري مباشرة خارج الدولة األم ضمن تقسيم دويل زراعي جديد للعمل، ي

، ومن ذلك انتشار بعض الصناعات الزراعية يف بلدان العامل الثالث نظرا للتكاليف عاملياً الغذائي متسلسلٍ

 .) 2013 ،منتاق( ة رخيصة والتدابري البيئية املتساهلال
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  منوذج مبسط خلصائص الشعب الزراعية من خالل طريقة السلسلة الشاملة للقيمة:  14 جدول
املراحل التارخيية للنظام 

  الغذائي
  منط احلوكمة  احمليط التنظيمي  احليز اجلغرايف  تسلسل النشاطات

  احلقبة الزراعية
  )ةالسلسلة املعدوم( 

وحدة املكان والزمان 
  )املستثمرة الزراعية(والنشاط 

أراضي (حمدود 
بعض  -جماورة

  )الكيلومترات

األعراف القبلية 
  أوامر املالك -والدينية

منط  -نظام أقطاعي
شبكة من (كنسي 
  )العالقات

  احلقبة احلرفية
  )السلسلة القصرية( 

 -مزارع: تقسيم للعمل
  تاجر-حريف

حمدودية التبادالت، 
  استهالك ذايت قروي معتربو

االقليم  –حملي 
عشرات (الطبيعي 
  )الكيلومترات

مواثيق  –أحكام ملكية 
  أخالقية فئوية

( الفئات  -ملكي
  )شبكات منفردة

 –احلقبة الزراعية 
  الصناعية

  )السلسلة ازأة(

ختصص كبري وتعدد 
منتجات منطية   -النشاطات

ظهور  -انتاج كثيف –
  جتارة التجزئة

على مستوى  -موسع
آالف  –قارة 

  الكيلومترات

 -مراسيم-قوانني
( اتفاقيات دولية 

القات، السياسة 
الزراعية املشتركة، 

 -..)ميثاق الغذاء
  عقود -منظمات مهنية

منظمات غري  –دول 
شركات  –حكومية 

متعددة اجلنسيات 
  )شبكات مستقطبة(

الزراعية الصناعية 
  اخلدماتية

  )غري مهيكلة مكانياً(

اخلدمات يف الكلفة امهية 
تعميم  -النهائية للمنتج

 -ظاهرة االكل خارج البيت
ميل حنو العودة اىل قلب 

  النشاط الزراعي

مجيع القارات (معومل 
  ألف كم 40) 

املنظمة ( معايري دولية 
املنظمة  -العاملية للتجارة
مواثيق  -العاملية للتقييس
  التدابري اجليدة

منظمات غري  –دول 
 شركات –حكومية 

متعددة اجلنسيات 
  )شبكات مستقطبة(

  )Rastoin & al ,2007(: املصدر

 السائدة يف الواليات املتحدة والدول الغربية الصناعيةاملرحلة وهي : قدمةاملرحلة املتسمى باملرحلة ، وت
من عر النهائي للمنتج الغذائي، والِس ضمن ا للحجم املتنامي للخدماتالزراعية الصناعية اخلدماتية، نظر

 :خصائصها
 .التركيز على اجلودة -

 .السحب التدرجيي للدعم احلكومي -

 .شدة تنافسية السوق -

 .التنظيم الدويل املتقدم للقطاع الزراعي -

  .طابع االستدامة للنظام الزراعي -
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 .الغذائي -الزراعي نظاممقاربات حتليل ال :املبحث الثاين
 Masonسيما أعمال ) 1939(إىل فترة مابني احلربني  ،)Filières(تعود أصول مفهوم التحليل اهليكلي للشعب 

عن ميالد االقتصاد الصناعي، وقد مت تطوير هذا اال املعريف ضمن نظرية البنية والسلوك واألداء  اليت أسفرت

)9SCP( واليت برزت بصورة واضحة بفضل حبوث ،Scherer وRoss  )1990(ًمن ذلك جاء  ، وانطالقا

أو القطاعي حيث مت استخدام القطاع الصناعي يف دراسة الشعبة ، مث من خالل  مدخل التحليل الوظيفي

أشهر ممثل  M.Porterويعترب  ،)Laffont & Moreaux، 1991( االقتصاد اجلزئي باعتماد أدوات رياضية دقيقة 

. )Julien et Marchesnay)1997 لتيار اإلستراتيجية الصناعية من خالل أعماله سنوات التسعينات وأعمال 

كما استعملت نظرية االقتصاد املؤسسايت اجلديد يف حتليل االقتصاد الزراعي الغذائي واليت جتد أصوهلا يف التيار 

، وبصفة خاصة نظرية التعاقد ومقاربة )williamson )1975 لـ الرئيسي املتمثل يف نظرية تكاليف التعامالت

  )Pénard, 2007(.علم اجتماع املنظمات

  

  

 
  

  
  الغذائي بيئة املركب الزراعي: 36كلش
  2007،دا سيلفا: اعتمادا على: املصدر           

   

                                       
9  Structure, comportement et performance. 

التجزئة بیع بیع الجملة التحویل االنتاج 
الزراعي المدخالت

 ..)النقل، واملعلومات والترويج(خدمات اإلسناد  

...)التشريعات والتنظيمات(احمليط املؤسسايت   
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 .القيمة سلسلة مقاربة :ولألا املطلب

حاول هو من  ،)1996( Gereffiمن توسع يف مفهوم سلسلة القيمة، يف حني أن  ، أول)Porter )1990يعترب 

ان مفهوم سلسلة السلع العاملية أفضل  الربهنةَ –السلع وهو الرائد يف السعي وراء تعزيز الفهم لسالسل  -

ا ا جديدمنوذجتوفر مقاربته  حيث، وحدة تنظيمية ميكن من خالهلا وضع خريطة لتعقيد االقتصاد العاملي 

 & Rastoin( 1990ا من سنة للبحث يف االقتصاد العاملي، والزراعي الغذائي الذي صار أكثر عوملة انطالقً

al,2010(و سنة  1950مرات بني عامي  6يث تضاعف حجم التبادالت من املنتجات الزراعية والغذائية ، حب

  ).Bancharif & al,2007( أضعاف  3، بينما مل يتضاعف اإلنتاج إال بنحو 2000

خدم مصطلح سلسلة القيمة من قبل استM.Porter  إنشاء ودعم األداء الراقي : يف كتابه امليزة التنافسية

Creating and Sustaining Superior Performance : Advantage, iveCompetit ،)1985( ، عن سلسلة النشاطات للتعبري

أي التصميم والتوريد واإلنتاج والتوزيع، حبيث يمكن حتسني بنيتها وكيفية م يف رفع قيمة املنتج، اليت تساه

ك أصبح حتليل سلسلة القيمة ونقل التركيز من ولذل. عملها وبالتايل تقدير فرصتها التنافسية داخليا وخارجيا

كال اليت اإلنتاج وحده إىل جمموعة األنشطة املتنوعة اليت تكون السلسلة، وأضحت وسيلة فعالة لتصور األش

القدرة ، واملساعدة على حتديد العوامل سواء الداخلية أو اخلارجية اليت تؤثر يف يتخذها التكامل الوظيفي

بشكل خاص لتحليل دور السياسات يف تعزيز قدرة السلسلة التنافسية أو يف تقليلها  تفيد التنافسية وهي بذلك

، ومن خالل هذا التصور جاء حتليل سلسلة القيمة للبيئة الداخلية واخلارجية من خالل جمموعة )2013 ،العتييب(

شئها وتديرها الدولة متثل ساحة للمنافسة تن، يف جمموعها نظاما للميزة الوطنيةمن السمات اليت تشكل 

وإستراتيجية  ،ذات عالقةناعات داعمة صاللصناعاا وتتضمن أوضاع عوامل اإلنتاج وأوضاع الطلب و

  .الشركة وهيكلها ومنافسيها
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 شكل37: ماسة مايكل بورتر

  Porter ،2010 باالعتماد على  :املصدر 

لتحقيق الكفاءة على  ء من النظام اإلنتاجي  كافيةًالعالية يف جز مل يعد حتقيق الكفاءةمن خالل هذه املنهجية 

كأن تتحقق كفاءة عالية يف زيادة اإلنتاجية ملنتج زراعي ما، دون دراسة كافة العوامل احمليطة به املدى الطويل، 

يالحظ هذا التوجه يف الدولة اليت حتقق كفاءة عالية يف مرحلة وتسويقه باستمرار، و  كعوامل حتسني نوعيته

من النظام اإلنتاجي بينما بقية املراحل ليست على نفس املستوى من الكفاءة وبالتايل فان بقية النظام  معينة

، فقد ميكن أن يؤدي  تركيز العديد من الدول النامية على اإلنتاج فقط إىل إفقار املزارعني، وهي يصبح معيقاً

ل كبري خاصة املنتجات األولية، فإن أسعار مفارقة لزيادة اإلنتاج، فعندما تعمد الدولة إىل مثل ذلك وبشك

عترب تضارباًاملنتج تتناقص وبالتايل يتناقص الدخل أيضمع هدف االستثمار يف زيادة اإلنتاج لزيادة  ا، وهذا ماي

ولذلك من الضروري التركيز على كافة الروابط والعالقات بني املتعاملني يف النظام اإلنتاجي، ومن  ، الدخل

  .)2007نعمة، (تتحقق التنافسية يف سلسلة القيمة ككل وليس يف بعض مراحلها  هذا املنطلق
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  .للقيمة اجلنسيات متعددة السالسل :الثاين املطلب

ا بتجزئة دقيقة هام مع قيام الشركات يف عدد من الصناعات تدرجيي السالسل العاملية للقيمة كتوجه برز حتليلُ

يمكن القيام ا يف أماكن خمتلفة ومنفصلة،كما شهدته صناعة السيارات  لسالسل إنتاجها إىل جمموعة أنشطةٍ

: ا من كل حلقااحتليل األنشطة على طول السالسل العاملية للقيمة انطالقً ويتم. واأللبسةوااللكترونيات 

ات التصور والتصميم، واإلنتاج والتسويق والتوزيع وبيع التجزئة والبحث والتطوير وحىت إدارة النفاي

وتقاس مشاركة أي بلد يف السالسل العاملية للقيمة مبدى القيام مبثل هذه األنشطة يف اقتصاده، . ورسكلتها

     10ومدى إضافة قيمة إىل اخلطوات السابقة يف السلسلة، وتصدير قيمة مضافة إىل اخلطوات الالحقة

ات إنتاجية حملية، وتغطية األسواق ية عمليية جند منوذج التصدير دون وجود أومن مناذج السالسل العامل

من خالل عمليات إنتاجية حملية باستثمارات مباشرة أجنبية، ونقاط إنتاجية جتميعية تتميز باخنفاض اخلارجية 

  .)2007 ،عبد الرحيم(مع النماذج السابقة منوذج خمتلط جيوجود  تكلفة العمل وعناصر اإلنتاج و

استراتيجياا الصناعية بسبب تزايد القدرات التنافسية يف كثري من أعادت الشركات متعددة اجلنسيات صياغة 

، ومتحورت هذه اإلستراتيجية حول الرأسي للعمليات اإلنتاجيةالتقسيم إضافةً إىل الدول املتقدمة والنامية، 

لقيمة و اخلدمة بدال من التركيز على املنتج أضمن ا التحديث التكنولوجي لتعظيم القيمة املضافة لكل مكون

املضافة الصناعية للسلعة ككل، حيث جرى العرف أن حتتفظ الشركة بالعمليات األساسية السيما املتعلقة 

 & Arnat(بالتكنولوجيا، وتعهد لآلخرين بالعمليات اهلامشية من خالل جتزئة العملية االنتاجية، وقد استخدم 

2001 ,Kierkoweski(لفصل بني العمليات اإلنتاجية يف دول ، مصطلح تفتيت األنشطة اإلنتاجية لوصف ا

تركيز السالسل على  وينصب.و بني الشركات نفسهاد جتميعها يف شبكات إنتاجية ضمن أخمتلفة ومن مث يعا

استقاللية الشركات وختصصها الدقيق مع إجياد روابط وعالقات بينية بني تلك الشركات بطريقة مؤسسية، 

                                       
  2013رة والتنمیة في البلدان النامیة مارس وثیقة أممیة حول الشراكات بین القطاع العام والخاص في التجا  10
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حيث تعمل حتت راية شركة واحدة نظتحتددها إستراتيجية تلك  م العمليات اإلنتاجية مبعايري ومواصفات

 التكنولوجيا من  ا بنقل وامتالكالشركة والنمط التكنولوجي املستخدم من قبلها، وتستفيد الشركات املرتبطة

  ).2007 ،عبد الرحيم( .الصناعاتموطنها إىل مراكز توطني 

نتجات الغذائية، حركيةً التموين باملدخالت إىل البيع بالتجزئة للم شهد قطاع الزراعة والغذاء الذي ميتد منلقد 

شار عمليات االنتاج يف قطاع تزايد انتب، )OCDE,2008( العامليالنظام الزراعي الغذائي  طبعتكبريةً 

اج الصناعات التحويلية العابر حلدود العديد من البلدان يف إطار سلسلة قيمة عاملية، ونتيجة لذلك أصبح اإلنت

االقتصادي أكثر استخداما للتجارة، لتبادل املنتجات الوسيطية واخلدمات ضمن شبكة تتقاسم اإلنتاج، ويرتبط 

، ونتيجة لذلك أصبحت تكاليف مشتركةيلة األمد أو من خالل هياكل املوردون واملشترون بعالقات طو

هم بأدوارٍ كبرية يف حتديد شكل التعامالت ونوعية وبيئة أنشطة األعمال ووجود مؤسسات داعمة للسوق تسا

  )2010البنك الدويل، ( .امليزات النسبية

املدخالت الزراعية، اإلنتاج، (  الغذائي تركزا كبريا يف مجيع حلقاا-تشهد سالسل القيمة يف القطاع الزراعي

ة التركز وقد أبرزت ظاهر..) التحويل، التجهيز الصناعي والتوزيع واإلطعام واملساحات التجارية الكربى

 َ اليت تتمتع ا بعض الشركات العاملية واليت مسحت هلا بالتحكم يف مراقبة حلقات السلسلة اهليمنة

   )OCDE,2008(.بأكملها

الشاملة  السلسلةا وأن املنهجية املعروفة بتحليل ويف ظل تعدد األصول النظرية لدراسة املركب الزراعي الغذائي بد

حماولة هامة إلحداث التوافق و شكل تBencharif & al, 2007( ، (ن أول الداعني هلا م Gerrifiواليت يعترب للقيمة 

  .توحيد املقارباتل
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دفا أحد األساليب الرئيسية املستخدمة لتحليل الشعب الزراعية الغذائية-هذه املنهجية  وحتليل  إىل -كو

ي فيها، وقيادا من قبل الفاعل املهيمن الذعالقات القوة بني خمتلف الفاعلني يف السلسلة، وجوانب التنسيق 

  .يفرض قواعد اللعبة على البقية

عن استغالل علم اجتماع املنظمات يف دراسة الشعب الزراعية الغذائية مسائل ترتبط بتشكل العرض  نتج لقد 

لتقين واالقتصادي وبنية العناصر الفاعلة فيه، ومن خالل ذلك برز دور الفاعل احلكومي كمتغري داخلي، واحمليط ا

 Brandel & Hopkins(والسلوكي والسياسي كمتغريات خارجية يف املشروع اإلنتاجي، كما وفرت مسامهات 

& Walerstein(  باعتباره وحدة واحدة إطارا نظريا مسح بتفسري إعادة تشكل األنشطة  ،حول اقتصاد العامل

على املستوى العاملي اعتمادا على التجارة الدولية، اإلنتاجية على شكل أقطابٍ على املستويات اإلقليمية مث 

باعتبارها شبكة تنظيمات تدور حول منتج وباالستناد إىل هذه املسامهات مت بناء منوذج السلسلة الشاملة للقيمة 

 ), Rastoin & al 2010(معني، حيث تترابط حوهلا األسر واملؤسسات والدول يف ظل االقتصاد العاملي 

 (إطارا مرجعيا شبه كامل للتحليل من خالل إبراز األبعاد األربعة اآلتية  ملنهجية يف التحليلاو تعترب هذه 

Palpacuer, 2001:(  

 )بنية املدخالت واملخرجات( انطالقا من تصميم املنتج  إىل إجنازه  تسلسل األنشطة،  -

احلصص ( تركزها  من خالل حتديد التواجد املكاين لألنشطة ودرجةالفضاء اجلغرايف واالقتصادي،  -

ميكن اإلشارة إىل بروز ظاهرة إعادة  وهنا ).Rastoin & al, 2010( ) السوقية، املبادالت التجارية الدولية

 :تنظيم الفضاء اإلقليمي وذلك من خالل ثالثة مستويات لللبريالية االقتصادية

  .من خالل االتفاقيات احلكومية متعددة األطراف : االقتصاد الكلي/ 

  .شعب النشاط: القطاعي-تصاد الوسطياالق/ 

  )Lemeilleur, 2009( املؤسسات االقتصادية  :االقتصاد اجلزئي/ 
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دور وأثر السياسات احلكومية من خالل التشريعات والتنظيمات واالتفاقيات واملعايري : إطار مؤسسي -

 .العامة واخلاصة

ة اليت حتدد ختصيص املوارد البشرية واملالية استراتيجيات الفاعلني يف الشعبة، وموازين القو :نظام للحوكمة -

 .واملادية يف السلسلة الشاملة للقيمة

من ال من خالل فترة زمنية كافية، فحبيث الميكن فهم حركية شعبة من الشعب إ :البعد الزمينإضافةً إىل 

تحوالت ميكن استكشاف االجتاهات الكربى اليت طرأت على الشعبة من خالل تتبع ال تطور الزمنخالل 

  )Rastoin & al, 2010( .واليت من املمكن أن حتدث تاليت حدث

 .ة الشعبة كأداة للتحليلمقارب :ثالثال طلبامل
إىل أداة كانت تستخدم يف خيوط النسيج، واستعملت  ،)Filière( يعود األصل التارخيي اللغوي لكلمة شعبة 

وقد اعتمد هذا املفهوم من   ،)Ludovic،2013(م 1273العام أيضا يف وصف عملية التنسيق بني التجار حنو 

قبل العديد من التيارات من خالل مقاربة شاملة لتحليل وفهم السلوك املختلف لألعوان وعالقات القوة يف 

  .سوق معني

شكل وت ،حوالت املتتابعة اليت تطرأ عليهببعض أو كل الت منتج زراعي استراتيجي وختتص تتمحور الشعبة حول

أو يف  أو تكامليةً ركز على العالقات الترابطية سواُء خطيةًا تقسيميا للنظام االنتاجي ييل االقتصادي منطًيف التحل

  ).Huggon, 1998(نفس املسار بني خمتلف مراحل حتول املنتج 

  :وميكن املفاضلة بني مقاربات ثالث لتحليل الشعب

مبا يف ذلك احلصول (ل مرحلة من االنتاج الزراعي وقد تنشأ من املنبع حنو املصب بدايةً بأو: مقاربة تقنية -

التحوالت، (حنو املنبع ) سوق املنتجات احمللي والدويل(، أو على العكس من املصب )على عوامل االنتاج

 ..).النقل، اإلنتاج الزراعي، التموين باملدخالت
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لوسيطة بني خمتلف مقاربة اقتصادية وحماسبية، ودف إىل دراسة التدفقات وتوزع االستهالكات ا -

 ....املنتجون، الدولة، الوسطاء،: القطاعات، وتوزيع القيمة املضافة بني خمتلف األعوان

أي القسم من التحليل االقتصادي بني اجلزئي والكلي والذي يهدف إىل ):ميزو(مقاربة اقتصادية وسيطة  -

حبيث جيب  ب ونظم االنتاج،معرفة الظواهر االقتصادية على مستوى القطاعات والفروع واجلهات والشع

 حتديد األعوان وسلوكام على طول العمليات، وأمناط التنسيق والروابط االستراتيجية وحتصيل هوامش

  ).Duteurtre & al,2000(الربح 

ا من خالل مسامهتها يف حتصيل منتج أو تتمثل الشعبة يف جمموعة النشاطات املتشابكة بدقة، واملرتبطة عمودي

 حاجيات املستهلك ، وتتكون الشعب جات متقاربة ومتتابعة من ناحية اإلنتاج والتبادل، بغية تلبيةجمموعة منت

  .وظيفتها تسيري وتنسيق هذا اموع ،من مستويات ووظائف مترابطة فيما بينها عن طريق آليات وهيئات

اط،لكن مصريهم واحد تضم الشعبة جمموعة من األعوان خيتلفون اختالفا وظيفيا، أي من حيث طبيعة النش

بالتقائهم يف عدد من الروابط تتعلق باملادة األولية والتقنيات واألسواق، ويواجهون حتديات اقتصادية كلية 

قات مشتركة يف أثرها على سري وضبط وأداء النظام اإلنتاجي ويترابطون فيما بينهم من خالل مجلة من العال

  )2007، كارلوس( اص طار مؤسسايت خالتجارية وغري التجارية يف إ

مع التغيريات العميقة اليت ميزت الصناعات  ةيف الدول املتقدمة باملوازا واسعاً شهدت مقاربة الشعبة استخداماً

على حتليل ظواهر التداخل والتكامل ضمن املركب الزراعي الغذائي،  عترب جمال اهتمامها مركزاًالغذائية، وي

 لألسواقحول الترابطات األفقية  )Milhau 1954( ، وتعترب أعمال على املستوى الكلي أو اجلزئي سواٌء

تطوير مفهوم الشعبة، ومع بداية الستينات انتشر املفهوم بعد توسيع  أدوات  احملاسبة الوطنية بالزراعية بداية 

د الصناعي يف ا مع إنشاء جملة االقتصااملستخدمة يف بلورة السياسات الصناعية بعد احلرب العاملية الثانية خصوص

  ).Ludovic،2013( 1977العام 
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 La( أو القطاع، )filière(الفرع يف اآلن نفسه ملفهوم  ا فئويا اقتصاديا بديال ومكمالًالشعبة تقسيم تعدو

branche (،وضمور أو إعادة تشكل األعوان اإلنتاجي بغية الفهم اجليد لديناميكية ظهورِ للنظامِ قترح تقسيماًوت 

هذا التقسيم من واقع العالقات التفاضلية بني بعض األعوان االقتصاديني من منطلق تقين  وينطلق والفاعلني،

  ).احتكار -تنافس( وحسب أشكال املبادالت أ) ختصص -إدماج( وتنظيمي أ) خماريج-مداخيل(

أو على ) كثيفاملكننة والت(على مستوى النسق اإلنتاجي  سواٌء –لقد قادت حركة التصنيع يف النشاط الزراعي 

االقتصاديني الذين اشتغلوا على حمصول القمح والصويا واحلوامض يف  –) الصناعات الغذائية( مستوى التحويل

إىل تعبئة التصور  ،)L.Malassis 1973(، والحقا بفرنسا )Goldberg 1957(الواليات املتحدة األمريكية 

  .لزراعي وتقييم دور الزراعة يف االقتصاداملستخدم يف االقتصاد الصناعي لتمثيل هياكل التصنيع ا

حباث حنو توجهت األ) ليب والفواكه واللحوماحل(وبالنظر خلاصية التلف السريع للمنتجات الزراعية الغضة 

 & Lauret(  التدفقات املادية على طول الشعبةق وأدوار الفاعلني لتثمني تسيري النوعية واملخاطر وسياق التنسي

Perez 1992 (مادا على التحليل االستراتيجي ، واعت )1983،Perez (ىل تصور جمموعات قاد ذلك إ مث النظمي

 .)Montigaud 1992,( تنظيمية جزئية

         بعض البحوث حول الدول النامية باملدرسة التنظيمية يف مكن معاينتها ذات صلةوظهرت تطورات شبيهة أ

) Huggon, 1989(عب الزراعية حبسب اآلليات املهيمنة يف ية ملختلف الشحتليل ،  والذي اقترح تصنيفات

  ).Ludovic،2013(رأمسالية  –حكومية  -سوقية -أهلية: التنسيق

كال من إشكالية حتويل  طرحت صياغة السياسات التنموية يف الدول حديثة االستقالل وبشكل متزامنٍوقد 

اد، ويف ظل شح املعلومات وضعف مصداقية النظم اإلنتاجية والترابط بني القطاع الزراعي وباقي االقتص

 )Griffon , 2002(اإلحصائيات صارت مقاربة الشعبة األداة املفضلة املساعدة على اختاذ القرار العمومي 

واستخدمت باخلصوص لتحليل النمو القوي الذي شهدته األسواق الغذائية احلضرية وطرق إدماج املزارعني 
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ومسح هذا احلقل امليداين ). Lançon , 1989(رابط بني الفضاءات غري املتجانسة الصغار يف االقتصاد السلعي والت

بتهجني اإلطار التحليلي املتولد عن االقتصاد الصناعي مع حبوث االنتروبولوجيا وعلم االجتماع حول تنظيم 

  .بات املتعلقة جبغرافيا التبادالت إضافة إىل املقار) Couty, 1981( الشبكات التجارية

 .منهج حتليل الشعبة : 15 جدول

  منهجية مجع املعلومة  االهداف  املراحل

  حتديد االعوان والوظائف-  حتديد وترسيم الشعبة - 1

  تقدير االسعار والكميات -

  بناء هيكل الشعبة -

  اعداد خارطة التدفقات -

  االطالع على املراجع -

  استطالعات اولية  -

نهجي على عينات من تقصي م-  ستراتيجياتحتليل اال -  تصنيف االعوان - 2
  االعوان

 حتليل املداخيل واهلوامش -  التحليل احملاسيب - 3

  توزع القيمة املضافة وتراكم رأس املال -

 بيانات أسعار السوق -

دراسة البيانات احملاسبية  -
  لالعوان

معرفة العالقات بني االعوان والقواعد  -  التحليل التنظيمي - 4
  اليت تنظمها

 قصص معاشة -

  حوارات مع اخلرباء -
 ).Duteurtre & al,2000(باالعتماد على : دراملص

  .اإلنتاجية األنظمة وحتوالت الشعبة مقاربة :لرابعا طلبامل

يرتبط بعضها  )ار ومؤسسات صغرية وشركات كبرية،حرفيني، وجت(يتشكل النظام اإلنتاجي من مجلة أعوان 

 يل حركية هذه التفاعالت قامها، ودف حتلقات كالبيع والشراء واملناولة وغريببعض من خالل مجلة عال

وقد ظهرت شاط هؤالء األعوان وارتباطام، االقتصاديون بعملية التجميع والتصنيف اليت تسمح بتوصيف ن

  :ثالثة أمناط من هذه التقسيمات للنظام اإلنتاجي

 .التقسيم األفقي عرب القطاعات والفروع -
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 .املصبالعمليات من املنبع إىل بتتابع  شعبٍالنظام اإلنتاجي موعة  والتقسيم العمودي الذي يقسم -

التقسيم اجلغرايف، ويتم فيه تقسيم النظام اإلنتاجي موعة شعب حملية تتميز بتقارب وحداا اإلنتاجية  -

األقطاب التنافسية(بإقامة عالقات كثيفة بينها  بالشكل الذي يسمح ( )Carmee ,2009  ( 

ا من البحث الزراعي إىل احلقل، مرورا بالنقل الزراعي الغذائي بدًءاملختلفة للمركب  من خالل ربط الشعب

ع واألسواق الكربى، صار القطاع الزراعي نشاطا زراعيا وجتاريا من خالل عمليات اإلدماج  يف حماولة لرف

 ربى باستيعاب املخاطرة وتقليل تكاليف املعامالت وبالتايلاألرباح، حبيث مسحت هذه العملية للشركات الكُ

  .زيادة األرباح

  )  Carmee ,2009(  :أربع نواحٍوميكن أن نستجمع فوائد هذه املقاربة يف 

هليكل وسري وتطور النظام الذي ينتج  كأداة لتوصيف وحتليل النظم اإلنتاجية، حبيث تسمح مبعرفة أوسع -

 ةسياسات االقتصاديإىل تبيني التقنيات واملؤسسات واحللقات واألسواق وال إضافةً وحيول ويوزع املنتج،

 .اليت تشملها، وإبراز خصوصيات كل قطاع

حركية التحوالت اليت متس اجلانب التقين واهلياكل  التحليل الديناميكي لألنظمة اإلنتاجية، والذي يشملُ -

 .واألعوان وأشكال الضبط

سسة الذي ؤوأداة الختاذ القرار حيث يسمح بالتعرف على حميط امل إلعداد إستراتيجية واضحة وسيلةً -

فاق تطوير املؤسسة وحتديد املسارات والوسائل اليت جيب إتباعها لتحقيق بدوره باستشراف آ يسمحُ 

 .ذلك

وتبقى الشعبة كمنهجية وأداة للتحليل االقتصادي له جمال وحدود للتطبيق، كما تعترضه عدة عوائق تتعلق 

ك الميكن اعتباره منطا لتنظيم املبادالت، حيث جبمع البيانات الضرورية للتحليل وصعوبات متثيل الشعبة، وبذل

اعترض بعض خرباء البنك العاملي على هذا املفهوم معتربين إياه تربيرا لتنظيم املبادالت يف إطار احتكار القلة مع 
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تدخل الدولة، وقد مت ربط هذا املفهوم بوجود شركات عمومية كربى يف إفريقيا مكلفة بدعم املنتجني 

لكن مسحت مقاربة الشعبة اليت استعملت بقوة منذ السبعينات بالتعرف  ،)Terpend, 1997(ت وتسويق املنتجا

على حقيقة الواقع االقتصادي من خالل األخذ بعني االعتبار للتطورات التقنية واالرتباطات االجتماعية كما 

وان رؤية ديناميكية لألعللوصول إىل  البابالنظمية لعمليات اإلنتاج والتحويل والتوزيع  فتحت املقاربةُ

واالقتصادية والتحليل  ةليات الضبط من خالل احملددات التكنولوجياملتدخلني ولوحدات اإلنتاج وآ

  ).Carmee, 2009(  .االستراتيجي للنشاط

  .مداد والسلسلة الشاملة للقيمةيم الشعبة وسلسلة اإلمقارنة بني مفاه: 16 جدول

  السلسلة الشاملة للقيمة  اإلمدادسلسلة   مقاربة الشعبة  املقاربات/املرجعية

  أوجه االتفاق  املرجعية النظرية

 االقتصاد املؤسسي اجلديد -

 .، حول املؤسسة A.Marchalمقاربة  -

  .، حول هيكل السوقE.Chamberlin-Perrouxمقاربة  -

 األخذ بعني االعتبار التواجد املتزامن لعدة متدخلني: املقاربة النظمية   املقاربات املنهجية

    التسيري(االخذ بعني االعتبار العمليات التقنية والتنظيمية وعوامل اجتماعية اخرى(. 

   إدماج جور التكنولوجيا واحليز اجلغرايف والزماين يف التحليل االقتصادي(عددية التخصصات واملعارفت(  

  يات اختاذ القرار احلكومي واخلاصهلدف من البحث هو اإلجابة على مسائل قيادة عملا                  جمال التطبيق

  أوجه االختالف

  علم اجتماع التنمية  التسويق بني املنظمات  االقتصاد املؤسسي  املرجعية النظرية

املعارف املستخدمة 

  اىل جانب االقتصاد

  السياسة/ علم االجتماع / التسيري   االمداد/  التسيري  العلوم الزراعية/ اجلغرافيا

  قيادة العالقات الدولية  قيادة العالقات بني املؤسسات  السياسات احلكومية القطاعية قيادة  جمال التطبيق

  ludovic,2013 عتماد علىباإل    :املصدر
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  .شعبة القمح يف اجلزائر منوذجاً: املبحث الثالث
شكلي على وجه اخلُصوصاجلزائر  عموماً، ويف املتوسط حلوض الضفة اجلنوبيةيف  القمح نتجم الوجبة  أساس

 على السواء، مبعدل طلبٍ ريفيةائية يف املراكز احلضرية واللكل األنظمة الغذ عد القاعدة املشتركةَيية، والغذائ

للزراعة  حقيقياً شكل حتدياًمما ي ،)يف بداية األلفية الثالثة للفرد يف السنة كغ 219(  األعلى يف العامل يعترب

 درجة التبعية بسبب ،ورهانا مستمراًتهاطل ونظم السقي غري االقتصاديةالاجلزائرية املرتبطة باألساس بتقلبات 

  .للسوق اخلارجية املزمنة

 من اإلنتاج  باخلصوص لقمحأمهية سلسلة احلبوب و إىل ايف شقه النظري إىل هذا املبحث من خالل  سنتطرق

تمد على الواردات منه ملواجهة الطلب باعتبار أن اجلزائر مثلها مثلُ  باقي الدول العربية  تع، إىل االستهالك 

على الغذاء، مما يرهن أمنها الغذائي حاضراً ومستقبالً،  أما يف الشق العملي فنستعرض مكانة الشعبة ضمن 

للوقوف على أهم  11SWOT  باستخدام أداة التحليلمكوناا  خمتلف حتليلِ عرباالقتصاد الزراعي يف اجلزائر 

 روراًإىل االستهالك منتاج ا من اإلانطالقً، ومصادر التهديد والفرص املتاحة أمامها فهاميزاا ونقاط قوا وضع

حاول عرب نمث  ة ملختلف برامج السياسة الزراعيةبعد استفادة الشعبة من الدعامة التنموي بالتحويل والتوزيع،

إىل ومن جهة تقدير التكاليف ل التطرق معاينة املرصد املشكل من بعض مزارعي احلبوب بوالية تيارت إىل

للوقوف على مدى إسهام برامج  من جهة أخرى MAPخالل مصفوفة حتليل السياسات من معرفة أثر الدعم 

  .التنمية الزراعية من الرفع من  كفاءة الشعبة وحتسني مستوى أمننا الغذائي

  .الغذائي واألمن للقمح السوقي اهليكل  :األول املطلب

يف بالدنا ومصدر املنظومة الغذائية  سد حاجيات الركيزة األساسية يف من القمح تشكل تباعتبار أن الواردا

حجم اهليكل السوقي للقمح إنتاجاً واستهالكاً إىل  جانب ان نتناول  جب، والسعرات احلرارية األساسي

                                       
 strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities (opportunités), threats (menaces11    
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تالل يف السوق االخ وعوامل هيكلية حتدد مسار التوازن أوكلها العرض وتغريات املخزون االستراتيجي العاملي 

  .املنتج سعارالعاملي واجتاهات أ

خماطر األمن الغذائي نتيجة اعتمادها اىل حد كبري على واردات  -ومثلها كل الدول العربية - تواجه اجلزائر

سعار العاملية إىل أن األ 2010/2011و  2007/2008سعار الغذاء خالل الفترة وقد أشارت صدمات أالقمح 

منشؤها مجلة ) 2012البنك الدويل و الفاو، ( يف فترة من التقلبات املتزايدة يف األسعار  قد تدخل للقمح 

النمو السكاين وزيادة الدخل وتشجيع أمناط الوقود اإلحيائي  باإلضافة إىل تغري املُناخ واخنفاض : عوامل مبا فيها

  .املعدالت العاملية لنسبة املخزون إىل االستهالك

املناخية القاسية سببا لزيادة تقلبات اإلنتاج كما أن االخنفاض النسيب يف معدالت املخزون  ويعد تفاقم الظروف

ا مع اتسام الطلب بانعدام الختالل االمدادات خصوص كثر عرضةًن جيعل السوق العاملية للقمح أمن شأنه أ

  .حلراريةا لسعراتكمصدرٍ ل املرونة وارتفاع حصة االسترياد وتواصل االعتماد على القمح 

التعرض ملخاطر االسترياد حىت يف حال توافر األموال  - على غرار الدول العربية والنامية –ومن شأن بالدنا 

الكافية لشرائه، إضافةً إىل التعرض ملخاطر الزيادة يف األسعار رغم توفر اإلمدادات باألسواق العاملية، وكال 

: وقد يعود ذلك جلملة أسباب من بينها.ايل األمن القوميمن شأما ديد األمن الغذائي وبالت العامالن

  .االضطرابات االجتماعية والرتاعات املسلحة واألزمات الدبلوماسية واغالق املوانئ

 العوامل اهليكلية يف سوق القمح العاملي.  
هالك إىل هيكلة السوق العاملية للقمح نعرض لسوق احلبوب عموماً من خالل اإلنتاج واالستقبل التطرق 

 2007/2008والتخزين، فبالنسبة لإلنتاج فقد عرفت الكميات املنتجة إختالالت واضحة يف الفترة مابني موسم 

  :تطورت تباعاً كما يليفنسبة النمو  2015/2016و موسم 
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  )مليون طن(تطور اإلنتاج واالستهالك واملخزون املُتاح : يف العامل احلبوب: 38شكل 

  .2016ب باالعتماد على الس العاملي للحبوب من اعداد الطال :املصدر

 2008/2009بني  0.04مث مل تتجاوز هذه النسبة حدود  2008/2009و  2007/2008باملائة بني املومسني  6قرابة 

باملائة   2.45 -عادلت  2010/2011، لتسجل بعدها نسبة منو سالبة بالنسبة للموسم املوايل 2009/2010و 

مث تسجل نسبة منو أقل  2011/2012باملائة يف املوسم  6النمو يف إنتاج احلبوب بزيادة قدرها  لتتطور بعدها نسبة

باملائة خالل  11لترتفع إىل أعلى نسبة منو يف هذه الفترة جتاوزت  ،2012/2013يف املوسم  3.02-: من الصفر 

ولتحافظ على ذات نسبة النمو خالل  باملائة خالل املوسم املوايل 2لتهوي بعدها إىل نسبة  ،2013/2014املوسم 

2015/2016.  

فظلت وتريته يف تزايد مستمر من موسم آلخر خال بالنسبة ملومسني، موسم  أما فيما خيص االستهالك

حيث سجل االستهالك العاملي من احلبوب نسبة منو سالبة مقارنة باملوسم الذي سبقه  2012/2013

، إال أن نسبة النمو املسجلة بني باملائة 1.21-مبقدار  2015/2016، وموسم باملائة 1.7- مبقدار 2011/2012

 نيب املخزون املتاح من احلبوبيف حني وصلت نسبة منو ، %19.08بلغت  2014/2015و  2007/2008املومسني 

  .% 41.77 إىل 2014/2015و  2007/2008

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

المخزون المتاح 291,3 303,4 368 397,7 364,3 364,7 340,5 413 452,9

االنتاج 1698,4 1800,2 1801 1756,7 1862,3 1806 2007,3 2048,5 2005,7

االستهالك االجمالي 1686,2 1735,7 1771,3 1789,9 1861,9 1830,1 1934,9 2008,5 1984
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 فيما خيص استهالك القمح 

إىل  1946مليون طن عام  150من أقل من ( خالل نصف قرن االستهالك العاملي للقمح أربع مرات  ضاعفت

، مبعدل 1970 سنة إىل 1946 سنة ا على ارتفاعه طيلة الفترة من، حمافظً)2005مليون طن عام  600أكثر من 

االستهالك العاملي  كما سجلَ.خالل التسعينات% 0.3بعدها نزل إىل حدود  سنويا، ليشهد تباطؤاً% 4قارب 

، مع )كغ 100إىل  80من (  2000 سنة حىت 1960 سنة كغ خالل الفترة من 20ا بنحو ارتفاع للفرد من القمح

اإلشارة إىل تغري وجهة االستهالك للفرد من الدول املتقدمة حنو الدول النامية، فبعدما كان املستهلكون 

، )1965االستهالك عام  من جمموع 3/2حوايل (الرئيسيون هلذا املنتج يتمركزون يف الدول ذات الدخل املرتفع 

الثمانينات مستهلكو الدول النامية والدول ذات االقتصاديات املتحولة، ليبلغ حسب تقرير حل حملهم منذ أوائل 

مع تسارع ملحوظ يف معدل االستهالك مليون  675حنو  2010/2011 الدويل للحبوب يف موسم الس

كغ سنويا يف بداية القرن 210استهالك وصل  معدل الفرد خصوصا دول الشمال اإلفريقي، أين سجلَ

). يف تونس 205يف املغرب،  240يف موريتانيا،  165يف ليبيا،  195سنويا يف اجلزائر، /كغ 219.(احلايل

)Chebbi & Lachaal,2004(  

واألقاليم، حيث يستهلك  ، مع تباين بني الدولِ له أعلى مستوى 2008وبلغ االستهالك العاملي للقمح عام 

 8(يف حني تنتج أمريكا  )باملئة 21( حجم ماينتجه قرابة أي،)باملئة 18(مخس قمح العامل حوايل حتاد األوريب اال

  )Abis, 2011( .%17ضعف ماتستهلكه، وتعترب الصني من املستهلكني الرئيسيني للقمح بنسبة أي ) باملئة

كثر العوامل اليت يعتربان أ  واهلجرةعامال النمو السكاين فإن) Agrest synthèses, )2010حبسب تقرير لـو

كثر من األرياف، كما يؤدي ارتفاع استهالكه يف املدن أ سامهت يف ارتفاع استهالك القمح حيث يزداد

  .الدخل ومستويات املعيشة غالبا إىل زيادة استهالكه
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ت إال وم والفواكه واخلضراواواليتم التوجه إىل تغيري العادات الغذائية بتنويع املنتجات األكثر تكلفة مثل اللح

كما أسفر ارتفاع استهالك القمح بوترية أسرع من اإلنتاج يف اخنفاض  ،عند مستويات مهمة من الدخل

   ).(Agrest synthèses, 2010  املخزون واختالل التوازن يف السوق العاملي

  نتاج القمحإفيما خيص.  

لتقفز نسبة منو االنتاج بني  ،% 0.8من القمح بنسبة إنتاج العامل  تطور 2013إىل  2000خالل الفترة من  

حوافز : وقد ظهر التزايد يف اإلنتاج جراء عدة عوامل من أمهها، % 12إىل حنو  2015و  2013املومسني 

مبعدل (نتاج القمح يف السبعينات وتبني املقارنة بني إ  ات احليوية،األسعار، والتغريات التكنولوجية مثل االبتكار

أكثر من الضعف خالل تزايد الكمية املنتجة ب) مليون طن 733.7( 2016، وإنتاجه يف عام )ن طنمليو 310

الصعوبات املناخية أمهية الطفرة يف جمال التكنولوجيا وامليكنة والتحسني الوراثي، رغم  ، مماَ يبنيأربعة عقود

  .املسجلة

 .السوق العاملية للقمحهيكل : 17جدول 

  2015/2016  2014/2015  2013/2014  2012/2013  البيـــــــــــــــان

  733.7  730.5  711.5  655.1  )مليون طن(اإلنتاج 

  943.2  912.4  882.3  850.2  املعروض

  715.2  704.0  692.9  684.1  االستغالل

  164.9  156.6  157.7  143.3  التجارة

  225.4  209.5  181.9  170.8  املخزونات النهائية

  30.9  29.3  25.8  24.7  %م يف العامل نسبة املخزون اىل االستخدا

     2016  بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة باالعتماد على :املصدر
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  )مليون طن( 2015أكرب الدول املنتجة للقمح   :39 شكل

  https://fr.statista.com/statistiques 2015من اعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

 2012/2013قد سجلت بعض املواسم زيادة الكمية املستهلكة عن الكمية املنتجة كما هو احلال يف موسم  و

تعد دولُ االحتاد األوريب أكرب منتج مليون طن، و 29حبيث جتاوزت الكمية املستهلكة الكمية املنتجة بنحو 

مليون طن ،  86.53مليون طن مث اهلند بـ  130.19، تليها الصني بـ )2015( ن طنمليو 160للقمح بنحو 

مليون طن  618مليون طن من جمموع  350وتشكل زراعة القمح اآلسيوية أهم املناطق إنتاجاً يف العامل حبوايل 

منتجات  وتراجعت الكميات املنتجة يف بعض الدول نتيجة التحول حنو.أي أكثر من نصف الكمية املنتجة

  . رجنتنيئي كما هو احلال يف الربازيل واألالوقود اإلحيا

، يف حني بلغت نسبة  2016و  2013خالل  الفترة  % 4.5املستغل من كميات القمح النمو يف نسبة بلغت 

إىل القدرات التخزينية ينبغي أن يعادل حجم  ن احلاجة أ باعتبارو، % 32حوايل  النمو يف املخزون النهائي

بة يف نس الواضح االختالل أعالهاجلدول يف  نالحظُ إال أننا ،)FAO ,2012( ستهالك خالل ستة أشهراال

االتحاد 
االوربي

الصین الھند روسیا الوالیات 
المتحدة

كندا اوكرانیا باكستان استرالیا تركیا

160

130,19

86,53

61,044
56,117

27,594 27,274 25,1 24,168 19,5
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باملائة  24.7نسبة  2012/2013موسم تراوحت يف الفترة مابني و االستهالك واليت ىل االستخدام العام أاملخزون إ

 .2015/2016خالل املوسم  % 31ومل تتجاوز نسبة 

:التجاريةفيما خيص املبادالت   

أمهيته على مجلة عد القمح منتجاً تشعأوكدها، ذات السمة املستدامة من األبعاد ي اعد البمثل لتغذوي فهو ي

ملعظم الشعوب الحتوائه على مكونات غذائية ذات قيمة عالية مثل الربوتني والنشاء  املستدام األساسي ءلغذاا

وبعض املعادن كاحلديد والفوسفور والزنك، إىل جانب  Omega3ـ وال Dو  B، و Aوالفيتامينات ومن أمهها 

أولية أساسية للكثري من الصناعات  مادةًفلكونه االقتصادي البعد  أما.للغين والفقري على السواء كونه غذاًء

 جهةمن  لتأمينه موارد مالية ضخمة للدول املصدرة فاعلةًاقتصادية  مكانةًوبالتايل اكتسب .الغذائية وأمهها اخلبز

من جهة  ولية منشطةً للعديد من الصناعات الغذائية ووعاءاً كبريا لفرص العملأ ومادةً ا مهماًمورد لكونهو

هيمنة النتزاع مواقف  يد الدول املغذائياً حاداً يف فلكونه سلعةًاستراتيجية وسالحاًأما البعد السياسي .أخرى

يف األمن الغذائي خصوصاً يف دول اجلنوب اليت ظلت سياسية أو حتقيق مكاسب اقتصادية كونه املادة األهم 

 .تعيش تبعية شبه مستدامة للسوق العاملية

دول العامل األكثر  سترالياوأ واالحتاد االوريب وكندا وروسياتتصدر كل من الواليات املتحدة األمريكية   

 هذه الدول متجانسة نسبيا وتعتربباملئة من حجم الصادرات،  80تصديرا للقمح، فهي تشارك جمتمعة يف حنو  

ويظهر جلياً من . يف مواقعها االقتصادية وحىت السياسية من دول اجلنوب مما يكرس التبعية املطلقة لالسترياد

الشكلني أدناه هيمنة الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوريب على احلصة األوىل يف سوق التصدير بـ 

  .من الصادراتمليون طن  31أي حنو  % 20
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  ).%( يف العامل املصدرة من القمح الكمياتنسبة : 40 شكل

  2014/ 08التقرير الشهري لس احلبوب العاملي : املصدر

  
  ).مليون طن(يف العامل القمح  الكميات املصدرة من: 41 شكل

  2014/ 08التقرير الشهري لس احلبوب العاملي : املصدر

الوالیات المتحدة
20%

االتحاد األوربي
20%

كندا
15%

روسیا
12%

استرالیا
12%

اوكرانیا
6%

كزاخستان
5%

االرجنتین
1%

باقي دول العالم
9%

31,4 31
22,7 19,5 18,4

9,6 8,4
1,3

13,5

155,8

)ملیون طن(الدول المصدرة للقمح 

)ملیون طن(الدول المصدرة للقمح 
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  )مليون طن( 2014/2015و  2013/2014مومسي  املتريادا للقمح يف العدول اس 10اكرب : 42شكل 

  2016من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الس العاملي للحبوب : املصدر

مليون طن  60.5مليون طن، قرابة نصفها أي حوايل  150كمية القمح املطروحة للتبادل التجاري حنو  تبلغُ

 .دولٍ مستوردة للقمح، كما هو مبني يف اجلدول أدناه تشكل جمموع واردات أهم عشر

  )ن طنمليو( 2014/2015و  2013/2014لقمح دة لالدول املستور أكرب: 18جدول 

 الدولة 2013/2014 2014/2015
 الواليات املتحدة 4,8 4,1
 كوريا اجلنوبية 4,3 4,2
 نيجرييا 4,4 4,5
 االحتاد االوريب 3,3 5,5
 تركيا 4,2 5,5
 اجلزائر 6 6
 اليابان 6,2 6

 الربازيل 7,3 6,5
 اندونوسيا 7,2 7,3

 مصر 10,5 10,8
 2016من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الس العاملي للحبوب : املصدر

4,8
4,3 4,4

3,3
4,2

6 6,2

7,3 7,2

10,5

4,1 4,2 4,5
5,5 5,5
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10,8
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الوالیات 
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كوریا 
الجنوبیة

نیجیریا االتحاد 
االوربي

تركیا الجزائر الیابان البرازیل اندونوسیا مصر

2013/2014 2014/2015
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يتوزع الطلب العاملي عكس اإلنتاج العاملي من القمح على العديد من دول العامل ومناطقه إال أن هناك عشر و

بالواليات املتحدة األمريكية  ، بدايةًمليون قنطار 40جتاوزت حصتها من واردات القمح حاجز  ندول مم

، 2014مليون قنطار يف العام  300خصوصا فيما يتعلق بالصادرات واليت فاقت املهيمن األول على سوق القمح 

 110يف العامل بكمية قاربت  وتعد مصر أهم مستورد للقمح.مليون قنطار 570إىل ووصل إنتاجها يف العام ذاته 

 60، وحتلُ اجلزائر كرابع أهم مستورد للقمح يف العامل من ناحية الكمية بنحو )2014/2015(مليون قنطار 

والذي معدل االسترياد ألهم مستورد للقمح وهو مصر  متجاوزاًقنطار للفرد الواحد،  1.5مليون قنطار مبعدل 

  .قنطار للفرد 1.2يبلغ 

ضخامة الطلب االعتماد الكبري على القمح كمكون أساسي للغذاء، إضافةً إىل استدامة  وتعكس مؤشرات

كما تعزى زيادة الطلب عليه باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات . هيمنة النظام الغذائي القائم على اخلبز

 . الغذائية

  

  . للقمح العاملية األسعار متغريات 

اتفاقية  1948وقعت الدول املصدرة واملستوردة للقمح سنة  ،الدوليةقمح يف التجارة باعتبار الوزن االقتصادي لل

جتددت عدة مرات للتحديد الدوري لسقف سعر الطن وحصص التصدير واالسترياد، ويف العام واليت القمح 

واستقرار مت االتفاق على أهداف جتارة القمح الدولية واملتمثلة يف ضمان التصدير للدول احملتاجة،  1980

على تأمني الغذاء عاملياً وعلى سرعة  1999وركزت معاهدة . عار وهذا لألمهية اإلستراتيجية ملنتج القمحاألس

التحرك يف حاالت نقص الغذاء الطارئة والتعهد بتوفري املعونة الغذائية للدول احملتاجة بغض النظر عن تقلبات 

ول الفقرية للمسامهة يف عضاء املاحنني بتطوير الزراعة يف الدا نصت املعاهدة على قيام األاألسعار اإلنتاج كم

  .يشكل مدعاةً لتطوير زراعة مستدامة امممن الغذائي فيها حتقيق األ
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مل يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح  2007و 2004وبني سنيت ، 2008قبيل أزمة الغذاء اليت عرفها العامل عام 

ليظل سعر ،  % 70دوالر للطن بارتفاع قارب  360غ يف اية تلك السنة ليبل) 2007جوان (دوالر  250حدود 

دوالر لترتفع  200سعار يف حدود ، لتستقر بعدها األ2008دوالر حىت اية سنة  250حدود  الطن متجاوزاً

  .2011دوالر يف  360حىت بلغت  2011و  2010خالل سنيت  جمدداً

مح أو اليت سوف تعرفها حبسب توقعات االقتصاديني إىل موجات وقد يعزى االرتفاع الذي عرفته أسعار الق

، إضافةً إىل 2009اجلفاف وشح األمطار يف بعض مناطق اإلنتاج الرئيسية على غرار ماحدث يف روسيا سنة 

أسباب أعمق تنضاف لتقلبات املناخ اليت تعرفها بعض املناطق وارتفاع درجات احلرارة، جتعل من األسعار 

رار وهو حتول السلع الزراعية على غرار احملاصيلِ االستراتيجية إىل منتجات مالية يف العقود اآلجلة ترتفع باستم

الزراعية، إضافة إىل الزيادة السكانية اليت تفرض طلبا متنامياً وكذا تطوير املساحات املخصصة للوقود احليوي 

  .مقلصةً بذلك املساحات املخصصة لزراعة القمح

  
 )طن/دوالر (يف السوق العاملية ر القمحاسعأقعات يف تطور التو: 43شكل 

  OCDE 2013من إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات : املصدر

y = 3,977x - 7756,
R² = 0,934
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ساوي يR2 (( معامل التحديد أو معامل االرتباط يالحظ أنمن خالل معاينة تطور أسعار الطن من القمح و

قوية على االرتفاع يف داللة ، % 93ا يف السعر بنسبة تغرييفرض مما يعين أنه مع تتايل الزمن فإن ذلك  0.93

  .من القمح على األمد املنظور الطناملستمر لسعر 
أن أسباب ارتفاع أسعار املنتج قد ميكن حصرها يف الظروف املناخية وارتفاع  إىل) 2011سلطان،(قد أكد و

ليست لوحدها املفسرة الرتفاع األسعار، تكاليف اإلنتاج والعوامل ذات األثر على تقليص العرض، إال أا 

حبيث ميكن إضافة جمموعة عوامل أخرى أمهها ارتباط أسعار الطاقة بأسعار املنتجات الغذائية وخصوصا القمح 

  .العاملية للمنتجات الزراعيةثر املضاربات يف األسواق أو

لمنتجات الزراعية عرب وعود جلة لفرض واقع األسواق اآلها على سوق القمح حبيث ثرضاربة أكما ان للم

ساسية، فاملضاربات على دخال للمضاربة يف األسعار ببورصة املواد األبالبيع ووعود بالشراء، وشكل ذلك م

دون وجود معامالت حقيقية على املنتجات ذاا، إذ اليستلم املضاربون احلبوب  هاث، ميكن حدوالقمح مثالً

خبيار الشراء  األسعار، و م على أسعارها خبيار البيع كرهان على اخنفاضوال يبيعوا وإمنا يراهنون يف معامال

كرهان على ارتفاع األسعار، وعليه فإن سلوك املضاربني جيعل األسواق يف حالة اضطراب مما يزيد من حدة 

 ).scopolla,1996(سلوك املضاربات 

  

بوبالعوامل املعاصرة ذات األثر على األسواق العاملية للح:44شكل   
  2008طعيمة  علىمن إعداد الباحث باالعتماد : املصدر

   

العوامل المعاصرة ذات 
االثر على االسواق العالمیة 

للحبوب

الوقود الحیوي انتاج

المضاربات في 
البورصة

اسعار الطاقة واثرها على االنتاج 
والقدرات التنافسية للمنتجات 

الزراعية

تطور البحث واالبداع في 
مجال الوقود الحیوي 

والدعم الحكومي
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  .املكانة االقتصادية والغذائية ملنتج القمح يف اجلزائر:املطلب الثاين
القمح  يعداالقتصاد  االستراتيجية األهم يف والشعبةَ ،األول يف املخطط احملصويل للزراعة يف اجلزائر املنتج

لطاقة الغذائية للفرد أول مصادر او ، واسترياداً واستهالكاًإنتاجاًلقاا الغذائي بالنسبة لكل ح -الزراعي

ظلت الكميات املستهلكة بالنسبة للفرد سنوياً تتجاوز  2015ومنذ بداية األلفية الثالثة وحىت العام  .اجلزائري

سكان حنو وهو حجم الطلب، وعدد ال قنطارمليون  80حجم االستهالك (كغ يف السنة  200القنطارين، أي 

كغ  10بـ  متجاوزةً ONICL ,2015(12(وهي الكمية ذاا املستهلكة لدى الفرد املغريب ، )مليون ساكن 40

  .كغ حبسب ديوان احلبوب التونسي 190حنو  2015حصة الفرد التونسي اليت بلغت يف العام 

  اجلزائر يف القمح اقتصاد واقع *

حظي بالدعم املايل باعتباره منتجاً حيث من السلطات  تدامٍمس  شكل إنتاج القمح يف اجلزائر موضع اهتمام

 ،)Djaouti ,2010( يف املناطق ذات املردودية )PIC(ربنامج تكثيف احملاصيل ، خصوصاً منذ العمل  باستراتيجياً

ة خصوصا باملناطق الساحلي األراضي املزروعة بالقمحمليون هكتار من جمموع  1.2واليت متتد مساحتها إىل حنو 

مليون  1.7حنو  2014عام تج واليت بلغت ومناطق اهلضاب العليا، من جمموع األراضي املخصصة لزراعة املن

  .هكتار

والذي  فإنه من بني اموع الكلي للمزارع، 2001أجرته اجلزائر يف سنة  )RGA(حبسب آخر إحصاء زراعي و

اصيل النشاط االنتاجي الرئيسي، أي نسبة تشكل فيها زراعة احمل، مزرعة 588621مزرعة فإن  1023799بلغ 

57.49%، )lemeilleur & al 2009( هكتار حينها واليت تدنت يف العام  3997429شكل هذا مامساحته وي

 .ةباملائ 64مليون هكتار مساحة خمصصة للقمح أي نسبة  1.6مليون هكتار ، منها  2.5اىل   2014

 

  

                                       
ONICL: 12المكتب الوطني المھني للحبوب والقطاني بالمغرب  
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2014 - 1981 يف الفترة )الف هكتار( يف اجلزائر تطور مساحة القمح  :45شكل  

 2015 من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية : املصدر

من األحيان تشهد  مل تعرف تطوراًكبرياً، بل يف كثريٍ املخصصة لزراعته ويظهر من خالل الشكل أن املساحةَ

 2014و 1981خالل الفترة مابني  ) R2( ديد أو معامل االرتباطمعامل التححبيث أن  تقلصاً من سنة ألخرى،

 ا يف املساحة إال بنسبة ، % 11.6مل يتعديف داللة ، % 11.6مما يعين أنه مع تتايل الزمن فإن ذلك مل يفرض تغري

 عزىن يكن أميو أن هناك عوامل أخرى أسهمت يف عدم ارتفاع املساحة املخصصة لزراعة القمح،قوية على 

  :ذلك إىل

- بالتذبذب يف التماطر الشروط املناخية املتسمة. 

 .الزيادة يف التكاليف، وضعف املردوديات -

 .االعتماد شبه املطلق على املساحات الزراعية املطرية -

 . املرحبة على غرار زراعة البطاطا املومسية التوجه املستمر الستغالل املساحات يف الزراعات -

تباط بزيادة الكميات من االنتاج احمللي مرهون بالتوسع يف املساحات املزروعة بل دون أن يعين ذلك بأن االر

  .رهان ذلك هو حتسني املردوديات واالستخدام األمثل للتكنولوجيات املتاحة 

y = 12,84x - 23970
R² = 0,116
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 % 14يف حدود ( تظل متدنيةً احملسوس يف نسبتها، إال أااالرتفاع  وفيما يتعلق باملساحات املسقية فبالرغم من
و  يل للدراسات العليا املتوسطيةحبسب مرصد املركز الدو ،%5حبسب معطيات البنك الدويل، و  2007ام يف الع
  ) .13ITGCحسب  % 5.7حنو 

  باهلكتار 2014/2015 يف اجلزائر املساحات املسقية للحبوب توزع: 19 جدول

جمموع   نظام السقي  املناطق  منط السقي

  االراضي

املخصصة 

  للبذور

ت املخصصة للمحيطا

  الري بالرش  الري بالغمر  الكربى

  

  الري التكميلي

  6674  13470  271228  25097  2131  الشمال

  5529  16767  79972  66514  13458  اهلضاب العليا

  400  525  81765  22363  59402  اجلنوب  الري الكامل

  12603  30762  188965  113974  74991  جمموع الربنامج

 ITGCالعتماد على معطيات من اعداد الباحث با: املصدر

من املساحة اإلمجالية  %5.7هكتار إال نسبة  188965ومل تشكل املساحات املسقية اليت بلغت مساحتها 

  .2014/2015هكتار يف املوسم  3311561املخصصة لزراعة احلبوب واليت وصلت 

اليت تتسم ا املواسم الزراعية املناخية هو املردوديات الضعيفة، والتقلبات  ميز إنتاج القمح يف اجلزائرن أهم مايإ

نتاج احمللي جد ت نسبة تغطية الطلب الوطين من اإلفظل ،كميات التهاطل املطريعدم كفاية وتذبذب وبالتايل 

،حمدودة خصالنمو الدميغرايف وزيادة املداخيل  جراء مستمرٍ، القمح يف تزايد الطلب علىن ا إذا علمنا بأوص

باملائة من قوت اجلزائريني حىت  60منتج القمح  شكل حبيث ي،  ائي املعتمد على القمحودوام النمط الغذ

للواردات  واملستمرة وحي باملكانة املتزايدةمما ي ،)2014(دوالر  مليار 2.3وصلت الكميات املستوردة ماقيمته 

 )2008 ،بدراين(  التبعيةد من درجة وبالتايل عدم قدرة السياسات الزراعية املتتالية اليت انتهجتها الدولة يف احل

تكفل الدولة بديون املزارعني لتحفيزهم على االستثمار يف عوامل االنتاج ، كإجراءاترغم ماتال ذلك من 

                                       
.المعھد التقني للمحاصیل الكبرى  13  
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الربامج اخلاصة الشروع يف و  اإلستراتيجيةبذور احملاصيل  إنتاجتشجيع لرفع منه، وحتسني املردوديات و ل

للمردودية وتثبيت األسعار املضمونة للمنتجني  بتخصيص منحٍ 1998عام  بتكثيف احملاصيل والذي شرع فيه

وختفيض فائدة القروض املمنوحة واملخصصة القتناء عتاد احلرث وتعميم التمويل القبلي عن طريق تعاونيات 

  .احلبوب لشراء األمسدة واملبيدات

 للتنمية الزراعية بوضع آلية لدعم املنتج بالربنامج الوطين 2000هذه السياسة التحفيزية تدعمت بداية من العام 

دج للطن 1900وكذا باإلبقاء على سعر  احلصاد نتاج البذور ومجع ل برامج التاطري والدعم التقين وإمن خال

دج للطن للقمح اللني مما أدى إىل حتسن طفيف يف املردوديات املسجلة واليت انتقلت  1700للقمح الصلب و 

ولتصل إىل معدل    2000و  1991بني عامي  نطارق10اىل حدود  1990و  1981مي بني عا نطارق 7من معدل 

أي خالل السنوات اليت تلت تطبيق برامج التنمية الزراعية، وهي اآلن يف  2010و  2001قنطار بني   14.13

  )OADA,2015( 2014و  2011قنطار  بني عامي   16.5حدود متوسط بلغ 

  
  )ه/كغ( 2014 – 1981 يف الفترة يف اجلزائر تطور مردودية القمح :46شكل  

  2015 من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية : املصدر
 1981خالل الفترة املمتدة من سنة  جلاملسR2  :(0.72 ،(الشكل أعاله أن معامل االرتباط ويظهر من خالل 

  .% 72لسنوات فإن ذلك فرض تغريا يف املردودية بنسبة ، يشري أنه مع تتايل ا2014إىل سنة 

y = 34,27x - 67342
R² = 0,720
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  .للقمح احمللي اإلنتاج :الثالث املطلب

إنتاج احملاصيل عموماً يتميز تتمثل يف التذبذب احلاد يف  لأساسية منذ االستقال والقمح باخلصوص مبيزة

 املؤشر املناخي غري املناسب إىلمن جهة و الكميات احملصودة مما يشري إىل ضعف التحكم يف التقنيات الزراعية

على نطاق واسع وليس على نطاق مكثف  حيث متارس األنشطة اإلنتاجية، )Chehat,2007( من جهة أخرى

ن يفي  اإلنتاج بوتريته احلالية مطرية بامتياز مما يصعب التكهن بأباعتمادها املستمر على التهاطل كزراعة 

  .ئي املعتمد أساسا على هذا املنتجالنظام الغذا حباجيات الطلب احمللي ذو

  
)الف طن( 2014 - 1981 يف الفترة  يف اجلزائر اإلنتاج احمللي من القمح:  47شكل  

  2015 املصدر من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية
 1990و 1981بني عامي  قرارا ملحوظاًتجة اليت عرفت استالتطور املتذبذب للكمية املن يظهر من خالل الشكل

قنطار يف العام  30حىت وصل حدود  1998و1993ا مستمرا بني عامي مليون قنطار مث ارتفاع 10يف حدود  

سهم برامج التنمية الزراعية ت أنقبل  2000يف التردي لتصل حدودا دنيا يف العام  األرقام، مث مافتئت هذه 1997

الذي  2008مليون قنطار يف املتوسط عدا ملوسم واحد وهو العام  25لتصل حدود  يف ارتفاع الكميات املنتجة

خالل الفترة املمتدة  ،R2  :(0.56(وسجل معامل االرتباط . مليون قنطار 12.7تدنت فيه الكمية املنتجة إىل 

  .%56، مما يشري أن عامل الزمن فرض تغريا يف اإلنتاج بنسبة 2014إىل سنة  1981من سنة 

y = 64,58x - 12721
R² = 0,561
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عد حجر العقد يف أنظمة اإلنتاج للمستثمرات األراضي الزراعية يف اجلزائر وتعلى جممل  املنتجوزع زراعة تت

، ورغم أن ممارسة هذه الزراعة تنتشر عند غالبية املزارعني يف كل )Chehat,2007(الزراعية مهما كان حجمها 

اجد ضمن السهول الداخلية واهلضاب واليات تتو 10الواليات إال أا تعد النشاط الزراعي األهم يف 

، على جمموع مستثمرات )%52(كثر من نصف املساحة املخصصة للحبوب العليا،حبيث متثل مساحة زراعتها أ

، وميكن شرح ذلك باألمهية النسبية ملتوسط )من جمموع املستثمرات وطنيا %37.4(مزرعة  219827يبلغ حنو 

  ).Chehat,2007) (ه 7.5(مساحة هذه املستثمرات 

  
  2014/2015الواليات العشر األوىل يف إنتاج احلبوب : 48شكل  

  2014من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة الفالحة والتنمية الريفية : املصدر

فإن الواليات العشر األوىل يف إنتاج احلبوب تتشكل من الواليات   2014/2015بالنظر إىل املوسم الزراعي 
و معسكر ) %  10(وسيدي بلعباس )  %  12( وتلمسان ) %18(اهلضاب العليا على غرار تيارت الواقعة ضمن 

 )8 %.(  
  :يف حني أن الواليات األكثر إنتاجا ملنتج القمح بنوعه الصلب، فتترتب كمايلي

وشنت بقرابة مليون قنطار، مث والية عني تيم 1.4مليون قنطار، مث والية قاملة حبوايل  1.7والية تيارت باكثر من 

  .مليون هكتار
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  )قنطار( 2014/2015للقمح الصلب موسم  لواليات العشر األعلى إنتاجاا: 49شكل 

  2014من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة الفالحة والتنمية الريفية : املصدر

 13(باملائة تليها والية معسكر  15  بنسبة اقتربت من أما القمح اللني فاحتفظت والية تيارت باملرتبة األوىل
  .باملائة 12مث والية سيدي بلعباس بنحو ) باملائة

  
  2014/2015الواليات العشر األوىل يف نسب الكمية املنتجة من القمح اللني  : 50شكل 

  2014فالحة والتنمية الريفية من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة ال: املصدر
والية تيارت األكثر  تعد 2014/2015وبالنظر للكمية املنتجة من احلبوب، ومن القمح بنوعيه خالل املوسم 

ا ضمن الواليات العشر األوىل،إنتاج ومنذ تطبيق برامج السياسة .ألف هكتار  100جاوزت  على مساحة

رتفاع احملسوس يف مردودية اهلكتار الواحد من القمح الصلب اجلديدة اخلاصة بالتنمية الزراعية بدأ اال

يف اهلكتار خالل اخلمس سنوات  قنطارا 17ليبلغ متوسط  2008بعد سنة  باخلصوص يف التحسن خاصةً

  )2014وزارة الفالحة والتنمية الريفية، ) (ه/ق 14.(عدل الوطين ملردودية اهلكتار الواحدبذلك املُ خرية متجاوزاًاأل
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  .إنتاج واليات القطر فيما خيص القمح اللني والصلب:  20ول جد

القمح الصلب 
  )قنطار(

انتاج القمح اللني 
  )قنطار(

القمح الصلب   الواليات
 )قنطار(

انتاج القمح اللني 
 )قنطار(

 الواليات

 أدرار 93924 152375 تیزي وزو 1050 96978
 الشلف 136200 753100 الجزائر 3265 42445
 األغواط 4500 127010 الجلفة 2590 80190
 أم البواقي 222912 441551 جیجل 0 6272

 باتنة 71596 347236 سطیف 95900 682730
 بجایة 464 71090 سعیدة 220172 189092
 بسكرة 156210 382949 سكیكدة 61704 538089
 بشار 124 9350 سیدي بلعباس 515440 569367
 البلیدة 30500 150092 عنابة 23250 196580

 البویرة 335778 999798 قالمة 305269 1376199
 تمنراست 2797 5378 قسنطینة 283012 824179
 تبسة 19000 312000 المدیة 125515 941655
 تلمسان 444500 713500 مستغانم 191936 76066
 تیارت 630000 1770600 المسیلة 7200 66240

عسكرم 558700 350000 تیسمسیلت 39816 488440  
 ورقلة 0 8885 الواذي 0 440000
 وھران 161873 138791 خنشلة 79880 410000
 البیض 4776 6339 سوق اھراس 161340 941684
 الیزي 705 93 تیبازة 102250 449601
 برج بوعریریج 68660 602000 میلة 341077 990842
 بومرداس 35328 99128 عین الدفلى 41954 100091

عامةالن 2224 4211  الطارف 24000 308700 
 عین تیموشنت 365038 1083557

 غردایة 0 74093
 غلیزان 396597 887079

   
   

 ق ل 6369026 ق ص 19305645
 ع  إنتاج الوالیاتمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  2014بيانات وزارة الفالحة والصيد البحري على  باالعتماد:املصدر

بنسبة  تتوزع كما يلي، إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللني  نسبنالحظُ من خالل بيانات اجلدول أعاله بأن 

أما معظم اإلنتاج فيتركز يف واليات قنطار،  3036268بالواليات الساحلية، وبإنتاج يقدر بـ  11.82%

 ، % 74.27قنطار أي بنسبة  19068931اوي السهول الداخلية واهلضاب والواليات السهبية بطاقة إنتاجية تس

 .قنطار 25674671اإلنتاج الوطين املقدر بـ من جمموع 
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  قنطار 300000اليت جتاوز إنتاجها توزع إنتاج القمح الصلب عرب الواليات اجلزائرية   :51شكل

  من إعداد الطالب: املصدر

  

  قنطار100000اليت جتاوز إنتاجها  توزع إنتاج القمح اللني عرب الواليات اجلزائرية:  52شكل

  .من إعداد الطالب: املصدر
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  .منتج القمح بني العرض والطلب: رابعاملطلب ال

حة زراعية اوهو ناتج استغالل مس ماليني طن 3كثر من أ  )2014(الزراعي للحبوب يف اجلزائر  اإلنتاجبلغ 

تسجيل انتاجية الف عامل مع  100بلغت  الف فالح وبيد عاملة زراعية 600يستغلها مليون هكتار  3فاقت 

بلغ متوسط انتاج القمح خالل الفترة وقد .بكيلوغراماته اال /ق 14مل تتعد  متوسطة يف مردودية اهلكتار

  )OADA ,2015( .من القمح الصلب منها، حنو مليونا طن قرابة الثلثني 2000-2014

مليون خاصة بالقمح حيث حيتل املنتج  8.6ها مليون طن سنويا من 12 ـيقدر الطلب احمللي على احلبوب ب

احمللي مضطربة وحمدودة بسبب منو  باإلنتاج تغطية الطلب تظل معه نسبة ،من التركيبة الغذائية % 60نسبة 

 غري مستقر بتجاوزه حاجزمنو االستهالك  ، ويعترب معدلالطلب نتيجة النمو الدميغرايف وارتفاع املداخيل

يف متوين  حمورياً مام هذه الوضعية تلعب الواردات دوراًوأ ) lemeilleurs &al, 2009( للفرد يف العامكغ 200

  .2014باملائة سنة  30السوق الوطنية من القمح باخلصوص حىت تدنت نسبة االكتفاء من القمح دون 

  

  )مليون دوالر( 2014-1981 من القمح يف اجلزائر الواردات قيمة تطور :53 شكل 

   OADA 2015اد الطالب باالعتماد على تقرير من اعد: املصدر 

y = 51,77x + 146,9
R² = 0,554
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ا مييلُ إىل االرتفاع املستمر يف قيمة الواردات ملواجهة الطلب احمللي على ويعام مكن أن نعاين منحى

 .مليار دوالر 3بأكثر من  2008وصلت أعلى قيمة له يف سنة .القمح

  
  لي من احلبوببواسطة االنتاج احمل يف اجلزائر نسبة تغطية الطلب  54:شكل 

   OADA 2015من اعداد الطالب باالعتماد على تقرير : املصدر 

باملائة رغم ارتفاع  18بنسبة  2015 سنة مجاال خاللاخنفاض فاتورة استرياد احلبوب إ أمكن معاينةإال أنه 

ة اليت مليار دوالر يف السن 2.85مليار دوالر مقابل  2.31حبيث بلغت ، CNIS,2015(14(الكميات املستوردة 

مليون  11.28مليون طن إىل  11.20مع تسجيل زيادة يف الكمية املستوردة بني الفترتني السالفتني من .سبقتها

، حبيث اخمفضت الصلب واللني القمح بنوعيه املستوردة هو وأهم منتجات احلبوب، % 0.7طن أي بنسبة 

مليون  6.92رتفاع يف الكمية املستوردة من مليار دوالر مع تسجيل ا 1.51مليار دوالر إىل  1.97الفاتورة من 

 حدود ىلهبوط أسعار القمح الصلب إىل أسباب اخنفاض فاتورة االسترياد إ مليون طن، وتعود 6.93طن اىل 

  .دوالر للقمح اللني نتيجة التحسن املالحظ يف االحتياطات العاملية وقدرات التخزين 192دوالر طن و  311

                                       
.ء التابع للجمارك الجزائریةالمركز الوطني لالعالم واالحصا  14  
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  القمحبواسطة االنتاج احمللي من  يف اجلزائر بنسبة تغطية الطل  55شكل 

  OADA ,2015من اعداد الطالب باالعتماد على تقرير : املصدر 

 

  يف اجلزائر تنظيم شعبة القمح: املبحث الرابع
  .الشعبة لتنظيم الزمين التطور :األول املطلب

ا اجلزائر التامني الكلي لالنشطة استهدفت السياسة الغذائية اليت انتهجته 1988منذ االستقالل و حىت العام 

 Bencharif & Rastoin(االنتاجية والتحويلية والتوزيعية للحبوب والقمح باخلصوص عرب هيئتني عموميتني 

2007(:  

، وهو هيئة عمومية ذات طابع اداري وجتاري أنشئ غداة )OAIC(الديوان اجلزائري املهين للحبوب  -

 CCLSتعاونية للحبوب واخلضر اجلافة  39( ا عرب التعاونيات احمللية االستقالل لتسيري مجع احلبوب وختزينه

 .اضافة اىل استرياد وتوزيع احلبوب والبقول اجلافة )تعاونيات زراعية  5و 

 SEMPAC15 :الشركة الوطنية للسميد واملطاحن وصناعة العجائن الغذائية والكسكسي -

                                       
(Societe Nationale des Soumouleries, Meuneries, fabrique de Pates Alimentaires et de Couscous.)  15  
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الصناعي واسترياد وتوزيع املنتجات النهائية كدقيق القمح واليت تدير التحويل  1965واخر العام واليت أنشئت أ 

 )الوحدات االقتصادية الوالئية متعددة اخلدمات(ومسيد القمح عرب مراكز التوزيع املنتشرة 

  :متت اعادة هيكلة الشركة اىل 1983ويف العام 

ع املنتجات مكلفة بتحويل وتوزي، ERIADمؤسسات جهوية للصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاا  4 -

 .جمموع قدرات طحن القمح األربعاحتكرت هذه املؤسسات  1992حىت العام . النهائية االستهالكية

للمساعدة يف تطوير الصناعات الغذائية الوطنية  ENIALمؤسسة وطنية واحدة لتطوير الصناعات الغذائية  -

 .وتنظيم السوق باسترياد املنتجات النهائية

اىل تقويض السوق املوازية وحماربة التجارة اخلاصة والبيع احلر  1994و  1966 وقد عمدت الدولة بني عامي

رغم وجود العديد من املطاحن اليت تشتغل بصفة  )Bencharif & Rastoin, 2007(للقمح يف االسواق احمللية 

وهكذا  ،)lemeilleur & al, 2009(من االنتاج احمللي  ،% 40غري رمسية واليت أضحت اليوم تقوم بتحويل قرابة 

تتالت اإلصالحات االقتصادية متزامنة مع حركة  PASويف اطار برنامج التعديل اهليكلي  1990ومنذ العام 

  .اخلصخصة وحترير السوق فيما يتعلق باألنشطة اإلنتاجية والتحويلية والتوزيعية

 1995يف سنة    l’ENIALو مشتقاا النهائية من طرف  OAICمت رفع احتكار استرياد احلبوب من طرف  أوال

حيث صار بإمكان أي عون اقتصادي استرياد احلبوب بشرط احلصول على تراخيص صادرة من الديوان املهين 

وهكذا تنامى . للحبوب عرب دفتر شروط حيدد معايري النوعية وسقف األسعار املسموح به عند إعادة البيع 

ات التخزين خالل صغار املستوردين املؤجرين لطاق سريعا دور القطاع اخلاص يف نشاط االسترياد سواء من

يؤمن القطاع اخلاص  -2000ومنذ العام  –حيث .و مباشرة عن طريق املطاحن اخلاصة العمومية يف املوانئ أ

وهي نسب قد تزيد وقد تقل حبسب سعر  )Chehat ,2007(بالقمح باملائة من التموينات  30اىل  25مانسبته 



- 159 - 
 

، وهو ماحدا بالديوان املهين للحبوب خالل أزمة أسعار )Bencharif & al, 2007(ية القمح يف السوق العامل

  .، إىل التكفل بالتموين الضروري للسوق احمللية2008الغذاء يف العام 

 France exports cereales & la: تعد فرنسا وكندا املمونان الرئيسيان للواردات اجلزائرية من القمح عرب

commission canadienne du blé  خصوصا باعتماد املمون الكندي ألسعار تفاضلية وتسهيالت مرافقة تتعلق

  ).Harbouz, 2014( بربامج التكوين والتحسني املوجهة  الطارات الديوان

  
  وظيفة الديوان املهين للحبوب: 56 شكل
  2013موقع الديوان املهين للحبوب : املصدر
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مت إنشاء شركة  2001ففي عام . وب مما مسح بتشجيع االستثمار اخلاصثانيا، مت حترير النشاط التحويلي للحب
ولتسهيل إعادة شرائها من قبل الرأمسال اخلاص، غري أن  ERIADإلعادة هيكلة  SGPتسيري املسامهة 

املستثمرين اخلواص سرعان مااستثمروا يف نشاط التحويل الصناعي بإنشاء العديد من املطاحن اخلاصة ومل جتد 
، من مشترين وظلت يف معظمها )أجور العمال(ات العمومية اليت أثقلتها الديون والتكاليف االجتماعية املؤسس

  ).Bencharif al,2007(تسري من قبل وزارة التجارة  
ووصلت يف  ،)lemeilleur & al, 2009(وحدة  351كان عدد وحدات القطاع اخلاص للتحويل  2007يف عام 

  .قدرات القطاع العام يي حوايل ضعفألف طن يف اليوم أ 50 وبقدرا ت جتاوزتوحدة،  512 حنو 2014العام 
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                   حبات القمح            ألعوان اجلدد من القطاع اخلاص ا                هيئات شبه عمومية                  هيئات عمومية         :            البيانات
  فرينة

  وسياسة تنظيم األسعاريف اجلزائر بنية شعبة القمح  :57شكل

  lemeilleur & al – 2009من اعداد الباحث باالعتماد على : املصدر 

   

 املطاحــــــن  ونــــــاملنتج
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 للحبوب

OAIC 

تعاونیات الحبوب والخضر 
 الجافة

CCLS 

 اتحاد التعاونیات الزراعیة

UCA 

 املستوردون اخلواص

 املطاحن اخلاصة

تجار الجملة 
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نقاط عمومیة للبیع  تجار التجزئة الخواص  المخــــابز
 بالتجزئة

 المستھلكـــــــون
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مالیین طن 7  
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 % 5ضعیفة  حقوق جمركیة

15000 
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مالیین طن 1 0 
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 حصص للمخابز
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 استیراد حبوب القمح
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من استرياد مشتقات القمح   ومسح التطور املتزايد لقدرات النشاط التحويلي يف اجلزائر من احلد وبنسبة كبرية

احلقوق ظلت ن بعد أ وترياتسارعت  اليت ب القمح،من السميد والفرينة مقابل ارتفاع يف الواردات من حبو

هذه   وقت شهدت فيه يف)   lemeilleur & al , 2009( باملائة 5 دىن مستوىبتة يف أثا عليها اجلمركية املطبقة

  .لى املشتقات النهائيةع )% 36(معتربة  الرسوم زيادةً

ىل فائض يف االنتاج إ 2004ن الزيادة املتسارعة لعدد األعوان اخلواص يف جمال التحويل أدى منذ العام كما أ

درات اإلنتاجية واضطر البعض منها للغلق مما جعل املطاحن تشتغل بأقل الق. جتاوز بضعفني حجم الطلب احمللي

  ).Chehat, 2006 ; Bedrani, 2008(خصوصا املطاحن الصغرية 

  .املعتمدة أو املوزعني اخلواص واملخابز النقاط العموميةأما فيما يتعلق بالتوزيع فان البيع يتم عرب 

  .األسعار تنظيم :الثاين املطلب

رغم من مسار اخلوصصة يف جمال تسويق احلبوب إال أن مراقبة نه بالفإ) lemeilleur & al, 2009(  حبسب

وشكل تنظيم الشعبة من خالل التسعري ضمن السياسة الغذائية املنتهجة .األسعار يف شعبة القمح ظلت مستمرةً

  .أهم آلية تعتمدها احلكومة إىل جانب االسترياد  املكثف

يتم دفعها للمنتجني من ) PMG(املضمونة عند اإلنتاج  فاألسعار الدنيا. م مراقبة األسعار على طول الشعبةتت

. طرف تعاونيات احلبوب التابعة للديوان املهين للحبوب واليت تضمن هلم أيضا شراء جمموع الكمية املستلمة

ظلت هذه األسعار . ضعيفة التحفيز نبواسطة مرسوم حكومي يعتربها املنتجو هذه األسعار اليت حتدد سنوياً

وأحيانا دون أسعار السوق الدولية مما أعاق  1975و  1968ا يف الفترة مابني نسبي ل مستقرةًمنذ االستقال

أما التعديالت حنو رفع . وبشدة اإلنتاج الوطين وشجع العجز املسجل يف اهلياكل اإلنتاجية لشعبة القمح

يف السوق العاملية  ن يكون سعر اإلنتاج وطنيا أعلى منه مما مسح بأ 1983األسعار فتسارعت منذ العام 

Chehat,2007);(  
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تعاونيات احلبوب مجع مما أتاح ل. باملزارعني لعدم ختزين منتوجهم ودفع نظام التسعري املضمون عند احلصاد

أما بالنسبة ألسعار االستهالك . لتسويقه مما مسح بتسيري جيد للمخزون والوارداتخالل أشهر قليلة احملصول 

ت حىت أن باعة التجزئة اخلواص ملزمون ببيع املنتجا. السميد والفرينة واخلبز: اتمنتوجفهي مراقبة فيما خيص 

من خالله يتم حتديد  مرجعياً سعراً وظلت هذه األسعار وملدة طويلة تشكلُ. النهائية بأسعار حتددها الدولة

طريقة غري مباشرة من الديوان إىل املطاحن  ووحدات التحويل وب) املنتجة واملستوردة(أسعار حتويل احلبوب 

  .);(Chehat 2006األسعار املدفوعة إىل املزارعني احملليني 

كلفة  1994أيضا فقد مت تعديل نظام حتديد األسعار والذي شكل منذ عام ) lemeilleur & al 2009(  وحبسب

لت أسعار فسج.باهضة على كاهل امليزانية العمومية فيما يتعلق بالتعويضات خصوصا بالنسبة للسوق العاملية

املنتجات االستهالكية كالسميد والفرينة واخلبز ارتفاعات متتالية للتقريب بينها وبني األسعار احلقيقية للقمح 

يف السوق العاملية، ليتراجع الدعم املخصص لالستهالك يف هذه الفترة وخيصص الباقي منه للصناعات لتعويض 

تكلفة امليزانية املخصصة هلذا الدعم وهي  تتغري . احمللينيتكاليف السعر األدىن املضمون املدفوع للمزارعني 

تعادل الفرق بني السعر العاملي والسعر األدىن املضمون متناسبة مع اإلنتاج احمللي للقمح، وهو إجراء صعب 

نكر القبول من طرف الدول األعضاء يف مسار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، إال انه نظام غري مست

  .)Chehat, 2006  ( احلاجيات االستهالكية الوطنية 2/3يف وقت تشكل فيه الواردات 

أسعار القمح الصلب مقنناً ومضبوطاً من قبل مصاحل وزارة التجارة وفق املرسوم التنفيذي رقم وظل حتديد 

لتزام السوق ذه دون أن يعين ذلك ا نتاج ويف خمتلف مراحل توزيعهعند اإل 25/12/2007املؤرخ يف  07/402

  .األسعار لتعدد الوسطاء واملضاربني
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  )دج( القمح املقننة أسعار مشتقات: 21 جدول

  للقنطار السميد الرفيع  للقنطار السميد العادي  
  3500   3250  سعر اخلروج من املصنع
  200  150  هامش الربح باجلملة

  3700  3400  سعر البيع لتجار التجزئة
  3000  200  هامش الربح بالتجزئة
  4000  3600  سعر البيع للمستهلكني

  -  2000  سعر الدقيق العادي للخبازين
  -  2080  سعر البيع لتجار التجزئة

  -  )غ250( 7.50  سعر اخلبز العادي
  )غ250(8.50  -  سعر اخلبز احملسن

 .2015عداد الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التجارة من إ :املصدر
  

  . شعبةال ضمن احللقات يةحرك :الثالث املطلب

باعتبار أن ، كبري التفاوضية غري ذات تأثريٍ مإال أن قدرا ،أهم مكون يف حلقات الشعبة منتجو احلبوبيشكل 

ن خاصيةَ،كما ألوحيد لعموم األسر الريفيةعد مصدر الدخل االنشاط الزراعي الي فسر األنشطة املتعددة قد ت

، للصيغة املعقدة أرضه أو بيعها اجلزائري رهن زارعإىل عدم قدرة امل إضافةً ،ضعف التنظيم واهليكلة للمزارعني

 وبالتايلاحلصول على القروض البنكية للعقار الفالحي مما يصعب يالوزن االقتصادي للنشاط الزراع يقوض. 

حتاد الوطين للفالحيني اجلزائرينياألوضح هو اإل والنموذج ) UNPA ( الفالحني لثثواملنضوي حتته قرابة ،

  .إال بعض التأثري لدى السلطات العمومية مثل شبه واجهة مهنية، ال متلكت وهي

القروض البنكية  احلصول على  مطالبهمأهم  ،مزارع 860000 أزيد منحصي تفإا أما الغرفة الوطنية للفالحة 

مزارعو  أنعلى  عالوةً اهليئتني، ضعيفةٌ يفظيمية فإن الفعالية التنورغم املطالب املشتركة .والدعم الفالحي

 حتاد العامعلى مستوى اإلو للفالحة أ سواء على مستوى الغرفة الوطنية حمدوداً سوى متثيالًاليشكلون احلبوب 

الزراعات واملنتجات ذات القيمة املضافة العالية  علىيف معظمها  مطالب اهليئتني لتركيز،للفالحني اجلزائريني

لضعف املسجل على اى ذلك يف ، ويتجلَن والبطاطا وبعض اخلضراواتير كالزيتوخصوصا املوجهة للتصد
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باملائة من املساحة  70 ، رغم أا تستحوذ علىمخس الناتج االمجايل الزراعيللشعبة واملنمثل يف املضافة  القيمة 

   ).OADA ،1981-2014تقارير (  الزراعية

 طاحن اخلاصة اليت بدأت نشاطها منذ سنوات التسعينات عدداًاستقطبت املالتحويل فقد  فيما يتعلق حبلقةأما 

 دون أن ،1997بعد مسار اخلوصصة الذي انتهجته اجلزائر منذ  نوالعديد من املستثمري ،من اإلطارات السامية

 ERIAD16 وحداتمن خالل  اقتصادياً فاعالً وظلت الدولة .تنتظم بشكل رمسي يف شركات أو مؤسسات

  .ر، واليت حتولت شيئا فشيئاً حنو اخلوصصة باعتمادها صيغة الشركة ذات األسهماملنتشرة عرب القط

فان الفائض اإلنتاجي املوجود بعد استحداث املطاحن اخلاصة، قبل أن تتم ) lemeilleur & al 2009(وحبسب 

 ،وكذا املنافسة غري OAICوالعدد الكبري من اخلواص مستوردي القمح إىل جانب  ERIADخوصصة وحديت 

املنصفة ملخابز السوق السوداء اليت تبيع خبزها على أرصفة املدن الكربى كلها عوامل ضاعفت من الفوضى 

، من خالل فواتري لسوق تسترتف الكثري من املال العمومي  منضبطاً اًتنظيميتطلب اليت تسود الشعبة مما 

  .االسترياد املرتفعة

ومتيل هذه .قلب اخلالفات بني أعوان الشعبة منذ خصخصتهاآلية تنظيم أسعار القمح يف اجلزائر يف  تعدو

وإذا كان املنتجون قد استفادوا من تعديل .اخلالفات للزيادة عند ارتفاع أسعار املواد األولية يف السوق العاملي

نه على العكس من ذلك بالنسبة رف الدولة للحفاظ على التحفيز  فإمن ط 2007السعر األدىن املضمون سنة 

لني واملوزعني الذين يتحملون على عاتقهم الزيادة يف تكاليف اإلنتاج يف حني التشهد أسعار الفرينة للمحو

وهم اقل تقيدا بأصول ثابتة -بالنسبة للمستوردين اخلواص ضئيلة، أما والسميد اليت حتددها الدولة إال زيادات

إىل زيادة حجم  OAICا أدى بالديوان االنسحاب من دائرة التموين عند ارتفاع األسعار مم إالفاليسعهم -

وقد صار بدون - قرر الديوان فقد جل تنظيم التموين، جهة الطلب يف السوق احمللي، ومن أاالسترياد ملوا

 50اإلبقاء على نظام احلصص بتثبيت كميات التوريد من القمح للمطاحن اخلاصة دون جتاوز نسبة  -منافس

 .بة التفي برغبة أصحاب املطاحنباملائة من قدراا اإلنتاجية وهي نس
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باملائة فقط من املؤسسات التحويلية اخلاصة واملطاحن اخلاصة تقوم  17نسبة  فإن )Zella، 2010( وحبسب

بعملية الطحن بينما تنشط باقي املؤسسات يف صناعة العجائن الغذائية والكسكي حبثا عن قيمة مضافة، حىت أن 

ى، كما هو احلال بالنسبة مع املتيجي املتواجد يف والية مستغامن، حبيث التوسع امتد إىل صناعات غذائية أخر

 –نتاج خمتلف أنواع الفرينة والدقيق املطاحن الكربى للظهرة إل -: اليةشركات يف الصناعات الت 4ميلك 

وهو شركة  :متجر املغرب –طن، 125000: نتاج الفرينة والدقيق وبقدرات ختزينية كبريةمطاحن سيق إل

ميدون واحملاليل املركزة لصناعة األ: شركة صناعة األميدون مبغنية -سترياد للحبوب والقهوة والشاي، ا

  ...والغلوتني

يومياً كما هو احلال بالنسبة / طن 1500و  100تتراوح قدرات التحويل لدى مؤسسات القطاع اخلاص بني  

تستمدها من  ،اعات الغذائيةشعبة وقطاع الصنضمن ال ، اليت تتمتع بصورة مميزة)والية سطيف(لشركة الربكة 

آالف 10أما قدرات التخزين فتتراوح بني . تتميز بطلب كبري على املنتج يف منطقة 1988نشاطها املتواصل منذ 

 125000اليت تصل قدراا اىل ، )سيدي بلعباس سابقا ERIAD(ألف طن عدا مؤسسة مطاحن سيق 60و

  )Harbouz ,2010(.طن

العجائن منتج الكسكسي و فتظل جد حمدودة ومقتصرة علىملؤسسات القطاع اخلاص، التصديرية  أما القدرات

  :باملائة من رقم أعمال هذه املؤسسات، ومن بينها 10 ال قرابة الغذائية والتشكل إ

 .بالبليدة SOPIشركة  -

 .بسطيف Blé d’or (groupe Issadi)شركة  -

 .شركة الربكة بسطيف -

 .زائر العاصمةباجل  Pasta Laraشركة  -

وتتركز أهم املؤسسات التحويلية لناحية الوسط يف كل من واليات البليدة والعاصمة وتيبازة وبومرداس وتيزي 

 .وزو لقرا من موانئ التفريغ يف الناحية الوسطى واملناطق االنتاجية ذات القدرات املرتفعة
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  - الناحية الوسطى –ر أهم مؤسسات قطاع التحويل ضمن شعبة القمح باجلزائ 22جدول 

 القدرة اإلنتاجية  النشاط  التعيني  التواجد
  اليوم/طن

  البليدة
  

م مطاحن الشمال .م.ذ.ش -
 MINORALاجلزائري 

م مطاحن سيدي .م.ذ.ش -
 MSM.جمرب

  
  

شركة العجائن  م.م.ذ.ش -
 .SOPIالغذائية 

  
  
م شركة السميد .م.ف.ش

  ).SOSEMIE(واملطاحن 

 السميد -
  

 السميد  -
 الطحن -
 لغذائيةالعجائن ا -

  
  

  .الكسكسي  -
 السميد -
 العجائن الغذائية -
 .الكسكسي  -
 السميد -

  

160  
  

200  
200  
86.4  
  
  
24  
200  
25  
50  
150  

 
 
 

  اجلزائر

م سنبلة القمح .م.ذ.ش -
)MEB(  

 .السميد -
  املطاحن -

350  
60  

  100  .السميد -  م مطاحن زرالدة.م.ف.ش -
م مطاحن الساحل .م.ذ.ش -

)G. LARA(  
 .السميد -
  املطاحن -

400  
400  

 .Pasta Lara)Gم .م.ذ.ش -
LARA(  

 عجائن غذائية -
  كسكسي -

71  
56  

 .السميد -  INTRACEم .م.ذ.ش -  تيبازة
  املطاحن -

50 
120  

م املطاحن الكربى .م.ذ.ش -  بومرداس
  )G.la Belle(دمحاين 

 .السميد -
 .املطاحن -
  الكسكسي -

200  
500  
28.8 

م املطاحن الصناعية .م.ذ.ش -  تيزي وزو
Sèbaou  

 .السميد -
  املطاحن -

200 
60  

  )Les exportateurs céréaliers français sur le marché algérien du blé  :)Harbouz ,2010 باالعتماد على: صدرامل
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يف حني تتركز مؤسسات التحويل واملطاحن للناحية الغربية يف كل من واليات وهران ومستغامن ومعسكر 

  .وسيدي بلعباس

   -الناحية الغربية –باجلزائر  أهم مؤسسات قطاع التحويل يف شعبة القمح: 23جدول 
/ طن(القدرة االنتاجية   النشاط  التعيني  التواجد

  )اليوم

 

  مستغامن

م املطاحن الكربى .م.ف.ش

  )جممع متيجي(للظهرة 

  انتاج السميد -

  املطاحن -

  الكسكسي -

140  

620  

72  

جممع (أ مطاحن سيق .ش  معسكر

  )متيجي

  السميد -

  املطاحن

440  

100  

 السميد -  ورمطاحن هاب  وهران

  املطاحن -

100  

1000  

 
 

  سيدي بلعباس

م عزوز للصناعات .م.ش

  الغذائية

 السميد -

 املطاحن -

 العجائن -

  الكسكسي -

120  

210  

24  

28.8  

  )Les exportateurs céréaliers français sur le marché algérien du blé  :)Harbouz ,2010 باالعتماد على: املصدر

ر فتتواجد هذه املؤسسات إما قرب املوانئ كما هو احلال بالنسبة لوالية جباية أو أما يف الناحية الشرقية من القط

ا كوالييت سطيف ويرج بوعريريجا واستهالكًيف املناطق ذات القدرات العالية إنتاج.  
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  -الناحية الشرقية –أهم مؤسسات قطاع التحويل يف شعبة القمح باجلزائر : 24جدول 

قدرة ال  النشاط  التعيني  التواجد
/ طن(االنتاجية 
  )اليوم

 
 
 
 

 جباية 
  

 moulex Etsم .م.ش -
SFACENE  

 السميد -
  السميد -

200  
150  

 MOLINO GRANIم .م.ش -
  )LARAجممع (

  200  املطاحن -

  110  السميد -  م املطاحن الكربى للوادي.م.ش -
  300  السميد -  م مصنع الصومام .م.ش -
 املطاحن -  GRANIمصانع  -

  السميد -
100  
80  

 
 
 
 

  سطيف

  60  املطاحن -  م احلبة الذهبية.م.ف.ش -
 السميد -  SPACم .م.ش -

 العجائن -
  الكسكسي -

500  
140  
31.2  

 السميد -  م الربكة.م.ش -
 املطاحن -
 العجائن -
 الكسكسي -
  السميد -

1500  
1500  
33.6  
14.4  
110  

 
  برج بوعريريج

  120  املطاحن -  )جممع اسعدي(م القمح الذهيب .م.ش -
 السميد -  م مطاحن  االخوة زواوي.م.ش -

  املطاحن -
170  
35  

  )Les exportateurs céréaliers français sur le marché algérien du blé  :)Harbouz ,2010 باالعتماد على: املصدر

جلزائرية لفدرالية ايتبعون تنظيماً مهنياً هو اأصحاب املخابز  من باملائة 30نسبة صناعة اخلبز، فإن فيما خيص أما 

متارس تأثريها العلين  تفاوضيةً شكل قوةًم للتجار واحلرفيني اجلزائريني الذي يحتاد العاللخبازين وهو فرع من اإل

البات املستمرة برفع من خالل املطَ من جهة أخرى وتأثريها الضمين على املستهلكنيمن جهة  على احلكومة

رياد  املباشر للتموينات وإمكانية االست ،وحرية تثبيت أسعار اخلبز ،القيود على املهنة وهدفها رفع. تسعرية اخلبز
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للقدرات اإلنتاجية  الفرينة املطابقة كميات صول على احلصص منمن السوق اخلارجية أو يف أدىن احلاالت احلُ

  .للمخابز

الذين تأثروا بارتفاع أسعار -  وء املستهلكنيجلمع  ،ظل يزداد من سنة ألخرى فقدمن ناحية الطلب، أما 

، حىت أنه أفرز وضعيات على الطلب عليها تسبب يف ارتفاع كبري دعم مماملُإىل القمح  - املنتجات الغذائية

املضاربة و ظاهرة التهريب من خالل  اختاللية .وبرز غري قليل من املضاربني الذين حاولوا التحكم يف  عدد

  .تفلت من الدوائر التنظيمية والرقابية بأسعار املنتجات املدعمةالسوق املوازية لبيع 

 تنموية يف إشارة ،دج فقط 10كون سعر رغيف اخلبز الذي يدفعه املستهلك اجلزائري يف حدود  رغمو

املستوردون : على دعم الدولة للواردات من القمح والذي يستهدف كافة حلقات الشعبة واضحةواقتصاديةٍ 

حدد سعر الرغيف املعروض واملزارعون والناقلون واملطاحن واملخابز وبدرجات متفاوتة، فإن التشريع اجلزائري 

 أعلى ضماناً دج للرغيف احملسن، بينما تطبق املخابز سعراً 8.5دج للرغيف العادي و  7.5للبيع يف املخابز بني 

، )دج للرغيف احملسن خصوصاً يف املراكز احلضرية الكربى 20دج للرغيف العادي و حىت  10( للمردودية 

خالل بوزن الرغيف الذي إىل اإل -يف كثري من األحيان –خلبازون ا وإضافة إىل جتاوز السعر املطبق يعمد

صناعة احللويات  إىل جانب أن، غ 250فترض أن يكون ي-واليت تستخدم فيها مشتقات القمح بكميات 

  .دةحمد لتشريعات تسعرييةفال ختضعُ  -معتربة

مؤسسات جهوية للصناعات الغذائية  4لى ع أما من الناحية التنظيمية حللقة التحويل فإن القطاع العام يتوفر

 مغطيةً ن واملؤسسات التحويلية عرب الوطنوالتوزيع، تقوم بانتاج وتوزيع دقيق القمح عرب مئات املطاح

التسهيالت  نتيجةَ ،%70على قرابة مطاحن القطاع اخلاص  بينما تستأثر ،باملئة من الطلب 30مامقداره 

عفاءات الضريبية لدرجة تشبع القطاع، وصارت القدرات التحويلية مرين واإلاحملسنة املمنوحة للمستث والقروضِ

مطحنة ومؤسسة حتويل  512يتقاسم السوق أكثر من رب من الكميات املعروضة للتحويل، حبيث أك
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)Benali,2015 (وهي العونُ – لتموينها بأحجام خمتلفة، و تستورد الدولة للحصص املنظم واملراقب- كميات 

 70.3، ونسبة 2014و  2013باملئة بني عامي  69.66خرى، حيث وصلت الزيادة حنو تتزايد من سنة ألمافتئت 

دة إىل التزايد يف إذا أرجعنا نسبة الزيادة يف الكميات املستور اًجد كبرية وهي نسبةٌ. القمحبباملئة فيما يتعلق 

  .حجم الطلب فقط

 احملدد من طرف الدولة(عف مردودية سعر الدقيق واجه مؤسسات املطاحن والتحويل مثل املخابز ضوت (

كالكسكسي والعجائن مبختلف األجام واألنواع  :حنو إنتاج املشتقات األخرى وبالتايل يفضل احملولون التوجه

  .نعام باخلصوصالقمح على صورته األوىل ملريب األبإعادة بيع  لزيادة الربح، وأحياناً

تسوقُالدولة الواردات من القمح و تدعمأقل من سعره يف السوق الدولية بشرط  ه للمطاحن بأسعار حمددة

وتعاونيات احلبوب ، OAICحتويله إىل فرينة ودقيق لتوزيعه على املخابز من خالل الديوان املهين للحبوب 

ن أكرب م(تشتري الدولة حمصول مزارعي القمح بأسعار تنافسية  ودعماً لإلنتاج احمللي، CCLSوالبقول اجلافة 

باع القمح احمللي إىل املطاحن بأسعار مدعومة، مما يفتح الباب الختالالت يف ، مث ي)سعر القمح املستورد

  .نتاج والتحويلاإل: كفاءة أهم حلقات الشعبة ومهاالتسعري تشوه آلية الدعم الذي تنتهجه الدولة للرفع من 

جه إىل املطاحن، ولكن لقمح املستورد واملووميكن تلخيص هذه التشوهات بتصيد مصاحل الرقابة حلموالت من ا

فالدولة تشتري القمح احمللي بسعر . شباه املزارعني إلعادة بيعه مرة أخرى كونه قمحا حملياًوجهته بعض أ

دج للقنطار، فمن خالل عملية جتارية مشبوهة  2280دج للقنطار بينما سعر البيع املدعوم للمطاحن هو  4500

دج إىل مزارع متواطئ، ليعيد بيعه هو  3500ة متواطئة من حصته قنطار القمح بـ يبيع صاحب مؤسسة حتويلي

مما يؤثر يف فعاليىة السياسة الزراعية . دج دون عناء أو جهد 4500اآلخر مرة أخرى إىل تعاونية احلبوب بـ 

  )Benali,2015(.املنتهجة ويقوي مظاهر الفساد احملتملة
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  منذ االستقالل اجلزائر شعبة القمح يف تطور مسار:25جدول 

تسلسل   املراحل
  النشاطات

الفضاء 
  اجلغرايف

  هيكل ومنط قيادة الفرع  احمليط املؤسسايت

1964 -1982  

  االحتكار

  :املواد األولية

+ اإلنتاج الوطين
  الواردات

  

  مطاحن

  

  التوزيع

  اإلقليم الوطين

+  

تركز املمونني 
  األجانب

ة ذاتيا، احتكار الواردات من مزارع مسري: مؤسسات عمومية  ختطيط مركزي
 OAICطرف 

 SN SEMPACاحتكار صناعي وجتاري من طرف 

1983-1996 

  الالمركزية

  :املواد األولية

+ اإلنتاج الوطين
  الواردات

  

  مطاحن

  

  التوزيع

  اإلقليم الوطين

+  

تركز املمونني 
  األجانب

  تنظيم خمتلط

  حكومي

  القطاع اخلاص+ 

باملئة قطاع  70(
ئة بامل 30 –عام 

  )قطاع خاص

  اعادة هيكلة شركة

SN SEMPAC  

  فروع وشركة للصناعات الغذائية 4اىل

  وحىت اآلن 1997منذ 

 مؤسسات القطاع اخلاص
 وتنامي املضاربة

  :املواد األولية

+ اإلنتاج الوطين
  الواردات

  

  مطاحن

  

  التوزيع

  اإلقليم الوطين

+  

تعدد املمونني 
  األجانب

  اجتاه اقتصاد السوق

ة قطاع باملئ 30(
 70 - حكومي

  )باملئة قطاع خاص

 ERIADتراجع مؤسسات  -

  إنشاء عدة مؤسسات زراعية وصناعية وجتارية خاصة -

  Rastoin & al, 2007عداد الطالب باالعتماد على من إ :املصدر

  . الشعبة ضبط وآليات الغذائية الزراعية سةالسيا :الرابع املطلب

ية مستدامة أطرها قانون التوجيه الفالحي الصادر يف ذات السنة سياسة زراعية تنمو 2008تبنت اجلزائر منذ 

متبنيا سياسة التجديد الزراعي والريفي بالتدعيم الدائم لألمن الغذائي والسيما أهم شعبة فيه وهي شعبة القمح 
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وتنمية التجديد الزراعي والتجديد الريفي : هذه السياسة على ثالث ركائز متكاملة وتقوم،)2016سالت وآخرون، (

  . القدرات البشرية والتقنية واإلطار التحفيزي

  
  يف اجلزائر  ركائز السياسة الزراعية اجلديدة: 58شكل

  2012وزارة الفالحة والتنمية الريفية ماي . مسار التجديد الفالحي والريفي: على دمن إعداد الباحث باالعتما : املصدر

احملافظة على  2008اج السياسة الزراعية اجلديدة يف عام الذي أعيد تأهيله منذ انته يستهدف نظام الضبط

مداخيل الفالحني والبحث على استقرار أسعار أهم املنتجات الفالحية وبالتايل احملافظة على القدرة الشرائية 

وتتعلق أدوات ضبط شعبة احلبوب يف كل من األسعار وعملية االسترياد والضرائب والرسوم  ،للمستهلكني

  محاية املستهلك اجلمركية و

وذلك باالرتكاز على توفري مبالغ معتربة لتغطية عمليات استرياد القمح : ضبط الشعبة يف جمال االسترياد -

باخلصوص وكذا إبرام اتفاقيات القروض مع الدول املمونة  وبشروط تفضيلية وكذا نقل وختزين وتوزيع 

 OAIC. ا الديوان املهين للحبوبوهي املهمة اليت يضطلع  منتجات مدعمة صاحلة وذات جودة 

بإعفاء بذور القمح من احلقوق والرسوم اجلمركية، خضوع استرياده  :ضبط الشعبة عن طريق الرسوم -

باملائة مع  36والسميد حلق مجركي بنسبة ) الفرينة(وختضع عمليات استرياد دقيق القمح ، % 5حلق مجركي 

 )Harbouz ,2014(.فاء من الرسم على القيمة املضافةاإلع

 :وقد مت وضع جمموعة آليات لضبط األسعار:الضبط عن طريق التسعري -

التجدید الزراعي االطار التحفیزي

برنامج تعزیز القدرات البشریة والتقنیة التجدید الریفي

السیاسة الزراعیة الجدیدة
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 قامت اهليئات العمومية  2008ملواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء يف العام : ضمان األسعار عند اإلنتاج

مت . ( األسعار حبيث تتكفل الدولة بتامني تعويض الفارق بني السعر احلقيقي والسعر احملدد بتسقيف

دج للسميد املمتاز ابتداءا من جانفي  4000دج للسميد العادي، و  3600ديد سعر القنطار بـ حت

كما  )2010(ستويات أسعار القمح لدى االنتاج ، وقد بلغت مويتم مراجعة األسعار دورياً 2008

ة دج للقنطار بالنسب 3500دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و  4500: قررا السلطات العمومية

 .للقمح اللني

 أسعار حرة لباقي منتجات احلبوب. 

  تسقيف األسعار عند اإلنتاج لعض املنتجات األساسية احملولة. 

 السميد والدقيق املمتاز والعجائن الغذائية: تسقيف هوامش الربح عند حتويل بعض املنتجات .  

ملردودية يف املناطق ويهدف اىل دعم تكثيف اإلنتاج برفع اإلنتاج وحتسني ا: دعم إنتاج احلبوب -

ذات القدرات العالية يف املناطق الشمالية واهلضاب العليا واحمليطات املسقية يف املناطق الصحراوية 

  FNRDA وتوسيعها مع استفادة املزارعني من دعم الصندوق الوطين للضبط والتنمية الزراعية

للهكتار ويف حالة اقتناء عوامل  دج 3000مببلغ قدره  دعم احلرث العميق وتسوية التربة: من خالل 

دج  6000اإلنتاج كمعدات البذر ومكافحة األعشاب الضارة مع احلرث املبكر يستفيد املزارع من 

كدعم الكهرباء دعم استخدام املواد الطاقوية  دج للهكتار، وأيضا 4100للهكتار و دون حرث ب 

دج ملناطق اهلضاب العليا والسهوب و  320دج للهكتار يف املنطقة الساحلية وشبه الساحلية و  170

دج للهكتار يف املناطق الساحلية  140دج ألراضي اجلنوب، أما دعم املازوت فهو يف حدود  2500

دج يف املناطق اجلنوبية ودعم املناطق  260دج يف اهلضاب والسهوب وحنو  200وشبه الساحلية و

إضافة إىل تقدمي  )2012 ،غردي(ض محايتها دج للهكتار بغر 1500املعرضة آلفة الديدان البيضاء ب 
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 دج570منحة اإلنتاج واخلاصة بتسليم املنتوج من القمح لتعاونيات احلبوب التابعة للديوان وتقدر ب 

دج للقنطار  1900دج للقنطار من القمح اللني ومنح إنتاج البذور  770للقنطار من القمح الصلب و 

ر بالنسبة للقمح اللني، أما فيما خيص دعم اإلنتاج دج للقنطا 1700بالنسبة للقمح الصلب و 

  . دج للهكتار بالنسبة للمناطق ذات الكثافة العالية 8000واإلنتاجية فتم ختصيص مبلغ 

فإىل  على عاتقه حتسني مردودية املنتج ملعهد التقين للمحاصيل احلقلية اخذ أ: حلقة انتاج ومضاعفة البذور -

مت اعتماد جمموعة من االنواع ذات القدرات احمللي من بذور القمح جانب استخدام املخزون الوراثي 

االنتاجية والوراثية املتنوعة والقادرة على التاقلم مع الظروف املناخية يف اجلزائر بعد اعتماد القانون املتعلق 

 )9/2/2005 املؤرخ يف  -05القانون رقم (بإنشاء الفهرس الرمسي لالنواع واالصناف املزروعة يف اجلزائر 

والذي عرف حركية جتاربية كثرية عرب حمطات التجارب التابعة للمعهد وللمستثمرات اخلاصة وضمن 

  )ITGC,2015.(برامج مشتركة مع هيئات دولية 

 79200هكتار ،واملخصصة ملضاعفة البذور وتكاثرها  165000تفوق املساحة املزروعة النتاج البذور

وحدة انتاجية، فيما بلغ عدد مزارعي  51لقاعدية منتشرة عرب هكتار للبذور ا 72000منها ، تاركه

حبث يتم عرب فرق البحث التابعة للمعهد التقين للمحاصيل  )ITGC,2015(مزارع،  2790البذور 

لصحية وتقييم حالتها ا احلقلية اجراء املراقبة القبلية والنهائية واليت تشمل التاكد من منشأ البذور

  .ااونقائها وتقدير مردودي
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  القمح املعتمدة يف اجلزائر من طرف املعهد التقين للمحاصيل احلقلية  أهم أصناف:  26جدول 

  
 Abdelgherfi,2000حبسب : املصدر

التابعة للمعهد التقين للمحاصيل احلقلية واملعهد الوطين للبحث  اجلزائرية حمطات التجاربظلت و

مت عقد اتفاقية  2014، ففي العام باخلصوص ستوردةلعديد من األصناف امللتجارب ا الزراعي  حمطات

  .)OAIC , 2015(صنفا  40شراكة مع جممع فرنسي خمتص يف انتاج احلبوب للقيام بالتجارب على 

  أنواع البذور املستعملة حديثا يف زراعة القمح الصلب: 27جدول 

  )هـ/ق(  املردودية  النوع

SHAMS 67  

MEXICALI 57.16 

VITRON 55.63 

ACSAD 65 54.44 

  اطروحة دكتوراة 2014بركان بن خرية : املصدر

  أنواع البذور املستعملة حديثا يف زراعة القمح اللني:  28جدول 

  )هـ/ق(املردودية   النوع

SHAMW 77.25  

ANZA 73.75 

ZERGOUN 67.75 

ARZ 65.75 

  اطروحة دكتوراة 2014بركان بن خرية : املصدر
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و نقطة البداية يف كل زراعة ومصدرا الستدامتها وحتسني مردوديتها، يتكفل املعهد هومبا أن إنتاج البذور 

يف املناطق ذات  باالنتاج واملتابعة واملراقبة واختيار املنتجني الذين يتوزعون ITGCالتقين للمحاصيل احلقلية 

  . القدرات االنتاجية العالية 

  

يلاحملاصاجلغرايف ملنتجي البذور  التوزيع  59 شكل  

 ITGC ,2015املعهد التقين للمحاضيل التقنية : املصدر

تبني االجتاه ، )2015(ومن خالل معاينة بيانات مديرية محاية النباتات واملراقبة التقنية التابعة لوزارة الفالحة 
وسم قنطار يف امل 1500000حبيث انتقلت الكمية من حوايل  املراقبة، احملاصيل بذور للوفرة من كمية ملتزايدا

  2014- 2013ألف قنطار يف املوسم  500لتصل أكثر من  مليونني و 2008-2009
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  .واملصادق عليها احملاصيل املراقبةبذور  كميات :29 جدول

  )قنطار(البذور املصادق عليها   )قنطار(البذور املراقبة   املوسم الزراعي

  اموع  املخزون املؤجل  خمزون االمان  املوسم

2008-2009  1481734  1187395  160306  14661  1362362  

2009-2010  1496182  1152457  240543  39853  1432853  

2010-2011  1600818  1240292  120754  16262  1377308  

2011-2012  1940450  1661027  61662  5753  1728443  

2012-2013  2402113  1555667  208850  35206  1799723  

2013-2014  2575940  1542572  127699  8805  1679076  
  .)2015(مديرية محاية النباتات واملراقبة التقنية التابعة لوزارة الفالحة : املصدر

غري أن نسبة تغطية البذور املراقبة واملصادق عليها مقارنة باالحتياجات من املساحات املعدة للبذر تظل أقل  .

باملائة موسم  50.6و) 2010-2009موسم (  املائةب 26.8من املتوسط، حبيث تراوحت بالنسبة للبذور املراقبة بني  

موسم (باملائة  22.26وتراوحت بني  ،بالنسبة للبذور املصادق عليها فكانت نسبة التغطية أقلأما  ،2013-2014

 ).2014-2013موسم (باملائة  35.7و ) 2009-2010

  .حلاجياتاحملاصيل املراقبة واملصادق عليها مقارنةً با نسبة تغطية بذور: 30 جدول

  )قنطار(البذور املصادق عليها  )قنطار(البذور املراقبة   املوسم الزراعي

  %نسبة التغطية  )ق(الكمية املوزعة  %نسبة التغطية  )ق(الكمية املوزعة   2009-2010

2010-2011  1138590  26.8  953690  22.26  

2011-2012  1446770  34.4  1246230  29.8  

2012-2013  1659745  38.9  1252520  28.8  

2013-2014  2147583  50.06  1556175  35.7  

2014-2015  2118740 47.3 1331440 29.7 
  .)2015(مديرية محاية النباتات واملراقبة التقنية التابعة لوزارة الفالحة : املصدر
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 .سياسة التجديد إطارالتنظيمية لضبط الشعبة يف  اآللية -

تفعيل اللجان  إعادةواملرتبطة بشعبة القمح  لزراعيسياسة التجديد ا إطارمن التدابري التنظيمية اليت اختذت يف 

  :املهنية للحبوب من اجل

 التحكم ودفع املبادرات بني مهنيي احلبوب. 

 إنشاء فضاء تشاوري للتقارب من الفاعلني يف الشعبة من منتجني وهيئات وصناعيني. 

حملي أو جهوي كما مت استحداث ستة أقطاب  إطارويف هذا الصدد مت التقريب بني الفاعلني يف الشعبة يف 

جهوية للحبوب يف كل من سطيف وقسنطينة والبليدة وتيارت وورقلة وغليزان ومن أهم مامت اجنازه يف هذا 

بناء قاعدة معطيات حول كل مايتعلق بشعبة احلبوب وبناء شبكة من الفالحني والصناعيني لتحسني :اال

قسنطينة  سيم بالبليدة وبن عمارة بتيزي وزو وكاريقيل بسطيف ومتيجة ب عموربن (نوعية وجودة البذور 

من املرافقة سواء من قبل تعاونيات  يستفيدونهكتار  8246، يستغلون مساحة مزارع 123عدد ب) بغليزان

 .احلبوب أو احملولني

 نقاط    ) SWOT :)HREATSTAND  ,PPORTUNITIESO ,EAKNESSESW ,TRENGTHSS حتليل :اخلامس املطلب

  :بالشعبة املتعلقة والتهديدات والفرص الضعف ونقاط القوة،

من خالل التحليل باالعتماد على مجلة الدراسات املتاحة واملشار إليها ضمن االطار املرجعي لالطروحة و

يف تقييم   swotطريقة  استخدمنااالستراتيجي الرباعي املستخدم يف صياغة االستراتيجيات واختاذ القرار، 

فان الشعبة تتوفر  ) Chehat,2013(وحبسب  ،شعبة القمحواجهها تاخلارجية اليت  واألوضاعلعوامل الداخلية ا

  .ين من نقائص وتواجه بعض التحدياتعلى مجلة من الفرص ونقاط القوة كما تعا

أمكن حصر  نتها الدراسات املشار إليها سابقا، فقدماستنادا للمعاينات اليت تض ونقاط القوة ب ففيما يتعلق

سيما الدولة بصفتها جمموعة من نقاط القوة ميكن للشعبة استثمارها واستغالهلا من طرف االعوان املعنيني وال
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بالرفع من نسبة االكتفاء واحلد من  ا على تأمني دائم لألمن الغذائيفاعل األساسي يف تنمية الشعبة حرصال

 : التبعية

نة الزراعية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية املستدامة، باعتبار امليك: مكننة العمليات الزراعية •

ماقورنت باملغرب وتونس على سبيل املثال، فمن خالل قاعدة  جد مهمة إذانسبة  اجلزائر حققت

راضي الصاحلة للزراعة يف من األ هكتار 75البيانات املتوفرة، تسجل اجلزائر يف املتوسط جرار لكل 

ه من املساحة  15أي قرابة جرار لكل ) هكتار يف املغرب 2020 ار يف تونس وهكت 145(، 2014سنة 

 1185هكتار مقابل آلة حصاد لكل  494لكل  واحدة  آلة حصاد و )2014عالل، (املزروعة بالقمح 

 .هكتار يف املغرب

رية، إلضفاء التثمني على القدرات اليت متتلكها الزراعة اجلزائ: جودة بعض املستثمرات النموذجية •

 162من الغذائي، مت إعادة االعتبار لـ لزراعية املستدامة كسبا لرهان األواالخنراط يف مسار التنمية ا

مزرعة تتبع جممع شركة استغالل  87مزرعة منوذجية من خالل برامج الشراكة مع الرأمسال اخلاص، 

عة مع البذور مزرعة تاب 75و  )SEVFPPA(وتثمني املزارع النموذجية واحمليطات الفالحية 

 )2016وكالة االنباء اجلزائرية، (.واملشاتل

واليت تدعمت من خالل احملور الفاعل يف التنمية الزراعية  :اخلربة التراكمية يف جمال التكوين واإلرشاد •

املستدامة واملتمثل يف تعزيز القدرات البشرية من خالل برنامج مكثف لتأهيل االطارات والفنيني 

مت تكوين قرابة  2014و  2010، فمابني عرب برامج التكوين والبحث واالرشاد PRCHATوالفالحني 

شاب من محلة املشاريع  5700مريب ومزارع و  162000إطار و  117000فرد، من بينهم  285000

مابني مزارع ومريب      1033789النشاطات اإلرشادية فاستهدفت عرب الربنامج أما . واملقاولني الشباب

مقاال يف  830برنامج حبث ونشر حنو  297يف حني مت اعتماد ) 49319(و صغار املستثمرين  )911547( 



- 181 - 
 

واستهدف الربنامج بالدرجة االوىل الشعب االستراتيجية وامهها شعبة  .نشاطات البحث العلمي طارإ

زينية باالضافة اىل مامتلكه الشعبة سواء لدى القطاع العام أو القطاع اخلاص من قدرات خت. القمح

 .كبرية
كسب رهان األمن الغذائي والرفع من يف حني ميكن حصر الفرص املتاحة امام الشعبة لتمكينها من 

تماد القدرات االنتاجية وحتسني املردودية بتوسيع املساحات املسقية وتطبيق نظم الري االقتصادية واع

الدولة يف جمال الدعم من حلقة  احدث التكنولوجيات املطبقة، إضافة إىل الدور اهلام الذي تضطلع به

 . االنتاج إىل حلقة التسويق

أما نقاط الضعف فيمكن حصرها وباألساس يف كون هذه الزراعة ماتزال رهينة التساقطات املطرية 

غري الكافية وغري املنتظمة، مع توزع هذه الزراعة يف معظمها على مساحات  صغرية احلجم، مييزها 

تجهيزات الزراعية والبذور احملسنة إضافة اىل تقلص املساحات املزروعة ضعف استخدام التقنيات وال

  . التوزيع اليت تسود حلقة فوضىاللصاحل االراضي البور و

ىل عدم مرونة الطلب وضعف التنافسية ديدات اليت تالزم الشعب تعود باألساس إيف حني ان الته

  .والتبعية املزمنة للسوق اخلارجية
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  يف اجلزائر لشعبة القمح SWOTحتليل  :60شكل 

  Chehat, 2007من اعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

  

التھدیدات
محدودیة االنتاج *

المحلي مقابل 
الطلب

التبعیة الحادة *
للسوق الدولیة

تبعیة تكلفة *
التحویل لالسعار 

العالمیة
ضعف التنافسیة *

وصغر حجم 
المؤسسات

ضعف المراقبة*

 

الفرص 
توسیع المساحات *

.المسقیة
استخدام احدث *

طرق الري
الدعم المالي *

والتقني على 
مستوى 

المستثمرات
الحد من * 

.االراضي البور
وجود السعر *

االدنى المضمون
الدور الھام *

للقطاع الحكومي 
في التنظیم

امكانیات كبیرة *
لتصدیر المشتقات 

دولیا

نقاط الضعف
زراعة مطریة* 

مستثمرات * 
زراعیة صغیرة 

الحجم
نقص استعمال * 

التجھیزات 
.الزراعیة

ضعف استخدام * 
البذور  المحسنة 
وعدم القدرة على 
.التحكم في العملیة

مردودیات * 
.ضعیفة

الفائض التحویلي * 
مقارنة باالنتاج 

.المحلي
شبكات توزیع * 

.فوضویة
  .أسعار محتكرة* 

نقاط القوة

مكننة العملیات * 
.الزراعیة

جودة بعض * 
المستثمرات 

.النموذجیة
الخبرة الكافیة  * 

للمصالح التقنیة  
واالرشادیة

شبكة واسعة  * 
لتجمیع وتخزن  

.القمح
الرصید من  * 

التجربة لقطاع  
.التحویل

شبكة مؤسسات  * 
صغیرة متخصصة  

.في الصیانة
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  .تيارت بوالية احلبوب زارعيم من مرصد عرب القمح شعبة حالة دراسة:اخلامس املبحث

  .القطاع الزراعي بتيارت،وأمهية منتج القمح :ولاملطلب األ

يف غرب اهلضاب العليا تيارت  تقع سهلية و، كلم 340اصمة حنو عن العوتبعد تفصل بني  موقعها ضمن منطقة

حيدها  )والية مستغامن(كم  180قرب نقطة ساحلية ب تبعد عن أو  ،والصحراوي جنوباً األطلسني التلي مشاالً

فيحدها واليتا معسكر وسعيدة ، أما  واليتا االغواط والبيض أما غرباً واليتا غليزان وتسمسيلت وجنوباً مشاالً

باملائة  0.83هكتار أية حنو  2005000الوالية على مساحة  متتد .الناحية الشرقية فيحدها واليتا اجللفة واملدية من

مجالية اإلساحة امل هذه  وعلى، 2015سكاين قارب املليون ساكن يف اية  مجالية للجزائر، بتعدادمن املساحة اإل

  :ى، فإن الغطاء النبايت يتوزع على أربعة مناطق كرب

 
  خريطة والية تيارت الطبيعية:  61 شكل

 2015مديرية الفالحة لوالية تيارت : املصدر
  .وتتميز باهلضاب واجلبال وتمثل الناحية التليةوتقع يف مشال الوالية  Aاملنطقة  

  .وتشكل جبال فرندة Bاملنطقة 
  .وهي عبارة عن حزام من السهول العليا Cاملنطقة 
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  احة الوالية وهي املنطقة السهبيةمس¾ ومتثل  Dاملنطقة 

 تضاريس تيارت: ه أي  1342246مساحته  ما) باملائة 3إىل  0( بإقليم تيارت شكل األراضي املنخفضةت

باملائة من  22على ) باملائة 12إىل  3(باملائة من مساحة الوالية، ومتتد األراضي ذات امليل املتوسط  67

باملائة من املساحة اإلمجالية، يف حني أن  6فتغطي  )باملائة 25ىل إ12( املنحدرة  املساحة، أما األراضي

 .هكتار 100433األراضي ذات االحندار الشديد فهي ذات طبيعة غابية، وتقع يف مشال الوالية ومتتد على 

 يسود   :املناخ والتساقطاإلقليم القاري املتميزِ املناخ بصيفه اجلاف وشتائه متوسط  عدلٍالبارد مع م

أي مبوسم شبه ماطر بني سبتمرب .ملم سنوياً 500إىل  300للتهاطل، إذ يبلغ متوسط التهاطل بالوالية من 

خصوصاً بشمال الوالية حيث توجد أغلب املساحة الزراعية  بني ماي وسبتمرب وموسم جاف ،وماي

 يزه ضعف التهاطليم جاف أما يف جنوب الوالية فيسود مناخC .و  A ذات القدرات الزراعية الكبرية

وشديدة االرتفاع صيفاً،  ودرجات احلرارة املتدنية شتاءاً وهبوب السيوروكو) ملم يف السنة 150أقل من (

بتعداد قارب املليون  و تتميز بتربية املاشية خصوصاً األغنام )D( وهي مناطق تغلب عليها الطبيعة السهبيية

  )2015مديرية الفالحة بتيارت، ( .رأس
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  )ممل( 2014-2004:  الفترة خاللبوالية تيارت معدالت التهاطل : 31جدول

  اموع  ماي  ريل اف  مارس  فيفري  جانفي  ديسمرب  نوفمرب  اكتوبر  سبتمرب  األشهر

  املواسم

2001/2002  38.6  18.8  52  37  5.4  8.3  28.4  30  27.3  245.8  

2002/2003  3.4  15.1  63.9  33.2  71.8  65.4  6.3  60.7  40  359.8  

2003/2004  3.6  60  62.2  77.2  27.9  39.2  20.6  34  76  400.7  

2004/2005  30  36  24.4  78.4  24.4  23  27.1  2.75  -  246  

2005/2006  23.6  57.2  60.6  29  80  73  28.8  40  70  462.2  

2006/2007  6  7.66  4.8  40  39.5  61  62  100  12  332.9  

2007/2008  37.13  60  35  8  20  16  25.5  9  37  247.6  

2008/2009  30  49  50  60  115  35  61  75  10  485  

2009/2010  85  5  55  55  60  110  55  21  25  471  

2010/2011  2  48  65  30  37  55  30  45  45  357  

2011/2012  3  35  64  17  21.5  40.5  31  98  0  310  

2012/2013  8.5  34  101  20  65  55.5  80  113  43  520  

2013/2014  15  0  54  41  63  61  78  6  0  318  

2014/2015  40  39  50  60  54  103  22  0  0  368  

  2015  مديرية الفالحة لوالية تيارت: املصدر

و  2004/2005نيا سجلت خالل املومسني د بني مستوياتمن خالل اجلدول نالحظ التغري احلاصل يف التساقط 

ا مومس14 اطل خالل  دلمبع ،20012/2013ومعدالت أعلى من التساقط سجلت خالل املوسم  2007/2008
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فقد  1963و 1913وإذا ماقارنا هذا املعدل مبعدل التساقط يف الفترة املمتدة من سنة  ،ملم يف السنة 366مل يتعد 

وظاهرة االحتباس  املناخي على طبيعة التغريِ يشري إشارة واضحةً مما ،)Pouget,1973(ملم  614مت تسجيل 

  .يف معظمها بعليةًالقمح باعتبار أن املساحات املزروعة  حمصول جيةيؤثر على كمية وانتا مما احلراري

 كم، أما األودية ذات اجلريان  1993متتد األودية الدائمة على خط طويل يبلغ : الوضعية اهليدوغرافية

 .واد الطويل وواد مينة، وواد العابد وواد واصل: كم، وأهم أودية الوالية 1049املومسي فيبلغ طوهلا حنو 

بئرا  2513وحاجزا مائيا  17و، فتتمثل يف ثالثة سدود 2014منشآت الري بوالية تيارت حىت اية سنة ا أم

عادياً، ورغم توفر قُدرات السقي الزراعي من خالل تعبئة املياه السطحية أو حفر اآلبار بئرا  3330وعميقا 

.  ط من املساحة الصاحلة للزراعةفق %4.5هكتار أي  31000إال أن املساحات املسقية التتجاوز مساحتها 

  )2015، بتيارت مديرية الري(

  ىل يف اجلزائر، إذ تشتهر بزراعة احلبوب إ تعد والية تيارت من أهم املناطق الزراعية: القطاع الزراعي

باعتبارها جتمع بني املنطقة السهلية اليت توجد بني األطلسني التلي والصحراوي جانب تربية املواشي،

 700000 قرابةاملساحة الصاحلة للزراعة على  تتربع. زء اجلنويب من الوالية ضمن املنطقة السهبيةومتوقع اجل

 واملراعي باملائة، 9.59 قاسم الغاباتتت فيمامجايل املساحة الزراعية، باملائة من إ 44 هكتار أي حوايل

  :يف الشكل املوايل كماهو موضح باملائة 20.28 واحللفاء باملائة 24.78
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  .نسبة توزع األراضي بوالية تيارت : 62شكل 

   2015باالعتماد على بيانات مديرية الفالحة لوالية تيارت، : املصدر

وحبسب بيانات  – ختتص والية تيارت باإلنتاجني النبايت واحليواين على السواء، ففيما خيص اإلنتاج النبايت
مليون دينار لترتفع القيمة إىل  1870حنو  2000 عام قُدرت قيمته يفقد ف  -)2014(مديرية الفالحة للوالية 

أما اإلنتاج احليواين فانتقلت القيمة من  ،%2000منو قدرها بنسبة  ،2014مليون دينار اية  40000حوايل 
أما أهم ،% 1932بنسبة منو قدرها ، 2014مليون دينار اية  60000إىل حنو  2000مليون دينار يف سنة  2952

إىل حنو   2014و 1999احملاصيل اليت ارتفعت نسبة منو إنتاجها بني أوالً نجد مبينة يف اجلدول أدناه، لف املنتجات
، رغم كون هذه 2014قنطار يف  3470000اىل  1999قنطار يف  1330000باملائة، حبيث انتقلت من  160

 ساس إىل تدين، ويعود ذلك باألقنطار 5360000حيث وصلت  2012الكمية قد اخنفضت مقارنة بعام 
، لصاحل زراعة اخلضر ذات القيمة املضافة األعلى والدورة 2012املساحات املزروعة بالقمح بنوعيه بعد سنة 

حبيث عرفت الكمية املنتجة من البصل نسبة منو قُدرت بـ . الزراعية األقصر، على غرار منتج البصل والبطاطا
قنطار  2020300قنطار إىل  687834عت الكمية من ، حيث ارتف2014وسنة  1999باملائة بني سنيت  193
قنطار عام  1507737إىل حنو  1999قنطار يف سنة  250000أما منتج البطاطا فارتفعت الكمية املنتجة من .تباعاً

  .أضعاف الكمية 5، أي بنحو 2014

المساحة الصالحة 
44; للزراعة

24,78; المراعي

20,28; الحلفاء

;  الغابات
9,59
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  2014/2015أهم املنتجات الزراعية بوالية تيارت موسم : 32جدول 
  الكمية  املنتجات

  قنطار 3470000  صيلاحملا

  قنطار 1507737  البطاطا

  قنطار 2020300  البصل

  قنطار 115421  اللحوم البيضاء

  ليتر 110201000  احلليب

  بيضة 18717000  البيض

  قنطار 200000  اللحوم احلمراء

  2015مديرية الفالحة لوالية تيارت : املصدر 

حاداً يف  اًذلإلنتاج اجتاها تصاعدياً واضحاً، بل تذب عرف املنحى العامفيما خيص منتج القمح بنوعيه فلم ي 

يف كمية  %21 يقدر بـالكميات املنتجة من موسم آلخر، حبيث مل يكن ملتغري الزمن سوى تأثرياً حمدوداً 

اإلنتاج من احملاصيل، وقد جند أسباب ذلك يف الظروف املناخية وتقلبات التساقطات وحمدودية الري التكميلي 

  .ومرض صدأ القمح وتقلص املساحات حكم يف التقنيات الزراعيةوعدم الت

  
  2015-2000وع احملاصيل لوالية تيارت متطور كمية االنتاج للقمح الصلب واللني وجم 63شكل 

  201مديرية الفالحة لوالية تيارت : املصدر

y = 16879x + 2E+06
R² = 0,213

0
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7000000

)قنطار(إنتاج القمح الصلب  )قنطار(انتاج القمح اللین 
)قنطار(إنتاج مجموع المحاصیل  Linéaire ( ))قنطار(إنتاج القمح الصلب 
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سة الزراعية اجلديدة وحىت من سنة ألخرى اعتباراً من السنوات األوىل لتطبيق برامج السيا نسب النمو وتظهر

 تقلبات حادة يف الكميات املنتجة من القمح الصلب ومن جمموع احملاصيل، ومل تكفل عواملُ  2015اية سنة 

  .بانتظاممنو ثابتة أو متزايدة  املنتهجة من حتقيق إستدامة انتاجية بنسبٍتفعيل السياسة الزراعية 

  )قنطار(والية تيارت والقمح بنوعيه ب إنتاج احملاصيل: 33 جدول

نسبة النمو موع 
  %احملاصيل 

إنتاج جمموع احملاصيل 
 )قنطار(

انتاج القمح اللني 
 )قنطار(

نسبة النمو النتاج 
  %القمح الصلب 

إنتاج القمح الصلب 
 املواسم )قنطار(

- 2708000 760000 - 926000 2000/2001 
-63 980000 370000 -54 425000 2001/2002 
+248 3419360 1156500 177.35 1178760 2002/2003 

2.83 3516382 1024848 -16.25 987161 2003/2004 
-74 900000 246458 -73 265910 2004/2005 

185 2572421 584665 198 794884 2005/2006 
22.73 3157256 906415 12.54 894583 2006/2007 

-84 492815 101955 -73 235860 2007/2008 
864 4753174 1015207 483 1376500 2008/2009 

-3.77 4573591 1195480 20.57 1659742 2009/2010 
-56.15 2005501 480500 -39.12 1010310 2010/2011 

167.26 5360000 1280400 125.67 2280000 2011/2012 
14.23 6123221 1070500 -6.68 2127500 2012/2013 

-51 3000000 480700 -25.78 1579000 2013/2014 
15.66 3470000 630000 12.57 1777600 2014/2015 

  2015مديرية الفالحة لوالية تيارت  عداد الباحث باالعتماد على بياناتمن إ :املصدر

ذي  )62شكل رقم ( تيارتيم والية مشال إقل Cو  Aيف املنطقتني  احملاصيلتتوزع غالبية الكميات املنتجة من 

ية بنسبة جمموع بلديات الوالبلدية مشرع الصفا  تتصدر 2014/2015ففي موسم ية العالية، القدرات اإلنتاج

 قنطار 279350بكمية إنتاج قُدرت بـ  ،% 13تليها بلدية الرحوية بنسبة  قنطار  343500 مبجموع % 16

الية تيارت وقد قنطار، وهي تقع مشال و 177270مث بلدية واد ليلي بـ وكلتامها تقعان غرب إقليم الوالية، 

  . % 38نسبة جمتمعةً حققت البلديات الثالث 
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  2014/2015على أهم بلديات والية تيارت  إنتاج احملاصيلتوزع نسبة : 64شكل 

  2015مديرية الفالحة لوالية تيارت : املصدر

 
  البلديات املنتجة للمحاصيل خريطة والية تيارت وتوزع: 65 شكل

  .2015موقع والية تيارت : املصدر

مشرع الصفا
16%
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مدریسة
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هكتار بني فترة  300000وظلت يف حدود  واضحةً فيما يتعلق باملساحة املزروعة باحملاصيل فلم تعرف زيادةً

مما يدلل على أن التوسع يف املساحات الزراعية كان  2014انطالق برامج السياسة الزراعية اجلديدة  واية سنة 

والبصل يف عدة مواسم إىل جانب األمهية النسبية طاطا لصاحل املنتجات الرائجة ذات القيمة املضافة كالب

زيادة تعرف هي األخرى  فلم بنوعيه وبالنسبة ملنتج القمح .لألراضي البور على حساب املساحات املزروعة

ألف هكتار بالنسبة للقمح  600ألف هكتار بالنسبة للقمح الصلب ويف حدود  100تذكر وظلت يف حدود 

   .اللني

  

  
  2014/2015احات املزروعة من احملاصيل والقمح بنوعيه بوالية تيارت املس:   66 شكل

  .2015مديرية الفالحة لوالية تيارت : املصدر
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  2015-2000القمح بنوعيه بوالية تيارت  تطور مردوديات: 67 شكل

  .مديرية الفالحة لوالية تيارت: املصدر

20للقمح بنوعيه هو عدم جتاوز هذه املردودية حدود عاينته من خالل تتبع تطور املردوديات بالنسبة ماأمكن م 
ليبقى متوسط املردوديات يف حدود  ،2013/2014قنطار للهكتار بالنسبة للقمح الصلب وكان ذلك يف سنة 

قنطار يف اهلكتار  16قنطار يف اهلكتار بالنسبة للقمح الصلب، ووصلت أحسن عتبة ملردودية القمح اللني  12.66
  .قنطار يف اهلكتار 9.8مبعدل خالل هذه الفترة مل يتجاوز   2011/2012يف موسم 

  2014حىت سنة  2000من سنة بوالية تيارت أموال الدعم  خمصصات: 34جدول
 طبيعة املشاريع )دج(املبلغ املخصص للدعم  )دج(االستفادة الفعلية  (%)نسبة االستفادة 
 احلليب 300245326 238950102 79,5

 اللحوم احلمراء والبيضاء 259345414 177062804 68,27
 زراعة الزيتون 3110449777 2141825775 68,85
 اقتصاديات املاء 8273592162 5962703780 72,06
 خاصة القمح انتاج بذور احملاصيل 6238017703 5032119910 80,66
 زراعة االشجار املثمرة 5985514149 4925295915 82,28
 لطاقةا 21167886 21167886 100
 زراعة االزهار 4000000 0 0

 تربية النحل 308306619 246561864 79,97
 امليكنة الزراعية 693158899 73972651 10,67
 البطاطا 24468000 19470947 79,57
 التربيد 160998000 159014307 98,76
 اموع 25379263935 18998145941 74,85

  2015احل الفالحية لوالية تيارت باالعتماد على مديرية املص: املصذر
   

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

)ھكتار/قنطار(مردودیة القمح اللین  8 6 13 12 5 8 10 4 12 13 1 16 15 10 14

مردودیة القمح الصلب 9 11 5 14 14 6 11 11 6 17 17 14 19 20 16

y = 0,328x + 7,171
R² = 0,112

y = 0,710x + 6,981
R² = 0,445

0

5

10

15

20

25



- 193 - 
 

ستثمرة تشكل املستثمرات اخلاصة قُرابة م 34783ستثمرات كما يلي، فمن جمموع ية القانونية للموتتوزع البن
مستثمرة، تليها املستثمرات الفردية الفالحية النائشة عن هيكلة القطاع الزراعي يف سنة  15531النصف بـ 

، مث أراضي االمتياز الفالحي وهي يف عمومها  مستثمرة 10467عية الفردية بـ ، وهي املستثمرات الزرا1987
، بـ 2000أراضي مستصلحة حديثاً بفعل قانون حميطات االمتياز الفالحي اليت مت الشروع فيها بدايةً من سنة 

ثر من أك) هكتار 695477(وتشكل مساحة احلبوب ضمن املساحة الكلية هلذه املستثمرات . مستثمرة 7166
  .باملائة 50

  .حبسب البنية القانونية بوالية تيارت توزع املساحة الصاحلة للزراعة  : 35 جدول

  )ه(املساحة   العدد  البنية الزراعية

  EAC 1567  86051املستثمرات الزراعية اجلماعية 

  EAI 10467  198786املستثمرات الزراعية الفردية 

  223076  15531  .املستثمرات اخلاصة

  6667  7  .زارع النموذجيةامل

  180867  7166  .أراضي االمتياز الفالحي

  695447  34783  اموع

 2015مديرية الفالحة بتيارت، : املصدر 

وسواء تعلق األمر تتميز الوالية بطابعها الزراعي الرعوي وتعد زراعة احملاصيل ميزة هذه الوالية منذ زمن بعيد، 

ا يف الكمية املنتجة ومن خالل األرقام للموسم الرائدة وطني تعد ية تيارتني أو القمح الصلب فوالبالقمح الل

مليون قنطار من القمح الصلب و بنسية قاربت  1.7كثر من نتاج بأتتصدر هذه الوالية اإل 2014/2015الزراعي 

و  52 والشكلني 20 ما دللت عليه معطيات اجلدول رقم، كاللنيمن القمح  نتاج الوطينمن كمية اإل % 15

53. 
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 520أفضل مواسم احلصاد بالوالية بسبب معدل التساقط الذي وصل إىل  2013/2014ويعد املوسم الزراعي 

  .قنطار من القمح الصلب 2280600ملم يف السنة، حيث وصلت الكمية املنتجة إىل 

، وتعد بلدية بشمال الوالية حيث ترتفع معدالت التساقط) القمح باخلصوص(تتوزع مناطق إنتاج احملاصيل 

، )هكتار 23924(البلديات من حيث املساحة املزروعة  وثالث ،)قنطار 372180(الرحوية أكرب البلديات إنتاجاً 

قنطار يف  15.5ومبردودية جتاوزت ) هكتار 25305(والسبعني ) هكتار 25621(بعد كل من بلدييت النعيمة 

  .اهلكتار

ق يف اهلكتار  12باملائة منها، مبردودية مل تتجاوز  82حصاد نسبة وعلى جمموع املساحة املزروعة من احلبوب مت 

  .)2015مديرية الفالحة بتيارت، (

تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة الثالثة  تكرحتحلقات اجلمع و التخزين والتوزيع والتوظيب والتسويق لتأمني 

ccls  عيل التنمية الزراعية وشعبة القمح وبغية تف .مهمة ذلك واملتواجدة بكل من تيارت وفرندة ومهدية

 7791201573ماجمموعه  2014شعبة بالوالية جمتمعة حىت سنة الوصل حجم االستثمارات لتنمية  باخلصوص

مديرية الفالحة (.دج كقروض 4117894812و ) باملائة 37(مصاريف الدعم املباشر  3673306761دج منها 

  )2015لوالية تيارت،

لعنصر التكنولوجي باعتباره أهم العناصر الفاعلة مت تفعيل ا ،املسجلة على املردويات النتائج الضعيفة وخبصوص

  .، وهذا من خالل تعزيز دور امليكنة الزراعيةيف التنمية الزراعية املستدامة من أجل الرفع من مردودية املنتج
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  2014عام  حىت خمصصات امليكنة الزراعية ضمن برنامج الدعم الزراعي بوالية تيارت  36جدول 

 العدد  نوع العتاد

  املربمج 

  مبلغ الدعم املخصص

  دج

 املستهلك من الدعم املخصص  املنجز

  دج

نسية استهالك 

  % الدعم

  21.27  4840438000  12  22746477900  58  آلة احلصاد

  1.3  587213500  87  42086202254  700  حصان  65جرار 

 100- 80جرار 

 حصان

82  11508884100  10  1100588000  9.5  

  6.0  353385577  41  5858745459  722  عتاد احلرث

  16.66  209708661  9  1260773923  54  عتاد البذر

  6.1  23495628  3  381789946  57  عتاد املعاجلة

  11.83  450095967  63  3803905333  553  عتاد النقل

  2015مديرية الفالحة بتيارت : املصدر

ضمن سريورة التنمية اليت لزراعة احملاصيل باخلصوص ماج التقين ضعف االند هو الحظ من اجلدولإال أن امل

و لضعف أ ،بسبب ضخامة االستثمارات استهدفت تطوير الشعبة إما لعزوف املزارعني من حتصيل أموال الدعم

سواٌء من الدعم املُباشر أو من  و التنظيم البريوقراطي الثقيل لشروط االستفادة لديهم القدرات التمويلية

ٍ الستهالك أموال الدعم الزراعي  احلص وهي املخصصة ، %21.27ول على القروض، فلم تتعد أحسن نسبة

  .حصان 65للجرارات من نوع  % 1.3القتناء آالت احلصاد، فيما مت تسجيل أضعف نسبة وهي 
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  2015زراعيت البطاطا واحلبوب ب مستغلة سهول تيارت صورة ل: 68شكل 

 من تصوير الباحث: املصدر

  
  2015سهول تيارت مستغلة بزراعة البطاطا ل صورة: 69 صورة

 من تصوير الباحث: املصدر
  

  
 2015سهول تيارت بعد محلة حصاد القمح صورة ل : 70شكل 

  من تصوير الباحث: املصدر
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 . والدراسة املالية معيانة مرصد مزارعي احلبوب بوالية تيارتنتائج :  املطلب الثاين

دعم الزراعي اليت انتهجتها اجلزائر عرب سياسة التنمية الزراعية اجلديدة قمنا بإجراء تقصٍ لدى أثر آلية ال لتقدير 
 مكون للقمح البعلي ببلدية الرحوية  مزارعني 10من مرصد ضمن املنطقة الشمالية ذات القدرات واليت تقع 

، ومزرعة منوذجية )7(مستثمرات خاصة  ،)2(مستثمرات زراعية فردية : ا إستغاللية ثالثةميثلون أمناطً العالية 
  .)1(واحدة

  حسب منط االستغالل واملساحة والفئة العمرية مستثمرات املرصدتوزع  : 37جدول 
  العدد  طبيعته  البيان

  منط االستغالل
  2  مستثمرات فردية
  7  مستثمرات خاصة
  1  مزارع منوذجية

  املساحة

  7  هكتار 10-50

  2  هكتار 100-400

  1  كتاره 1000>

  الفئة العمرية
  2  سنة30-50
  7  سنة 50-70
  1  سنة 70-90

  طبيعة التمدرس

  5  دون تعليم
  2  ابتدائي
  2  متوسط
  1  عايل

 باالعتماد على معاينة مرصد مزارعي احلبوب بوالية تيارت املصدر من اعداد الباحث

) سنة70-50(، وهيمنة الفئة العمرية )باملائة 70(طبيعة االستثمار العائلي اخلاص  املرصدهذا الحظ من خالل يو

ا عن جد، حبيث أن نصف العينة باملائة أيضا ، للتدليل على تراكم التجربة وتوارث مهنة الزراعة أب 70أي نسبة 

أو االستخدام هم دون مستوى تعليمي، مما يضعف من قدرات التأهيل من حيث االستعداد للتواصل االرشادي 

  .احلديثة مثل للتقنياتاأل
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هليمنة طابع االستغالل  يف معظمها عائليةو دائمة يد عاملة يشتغلون ذه املزارع عبارة عنممن  الغالبية املطلقة

معظم الكمية املخصصة للبذور يتم انتقاؤها وختزينها عند موسم لمزرعة النموذجية، وحىت بالنسبة  لالعائلي، 

  .احلصاد

خمصص للحرث واملعاجلة ت من بني العشرة اليت متثل العينة على شكل عتاد مستثمرا 6استفاد من الدعم املايل 

  .وأيضا من خالل دعم املدخالت الزراعية

املعهد التقين للمحاصل صادرة عن التقنية الطاقة على الب العتمادبغرض حساب كلفة العملية االنتاجية مت او

عاينة املرصد تقدير ومت من خالل م .تشكل تكلفة االنتاجلتحديد طبيعة التكاليف املتغرية والثابتة اليت  احلقلية

 :التكاليف املتغرية والثابتة كما يلي

 من خدمة األرض من خالل احلرث والتسوية إىل يف العمليات الزراعية عموماً التكاليف املتغريةمكن حصر ي ،

   .حصاد احملصول

استعمال احملاريث ثالثية االسطوانة ، حبيث ويتم من العادة بني شهري ديسمرب وجانفي، ب: احلرث العميق -

 .للهكتار 194.22وتكلفته حوايل : هكتار ساعتان ونصف يتطلب حرثُ

 )دج(العميق هلكتار واحد من القمح  تكلفة احلرث: 38 جدول

  )هكتار/ دج(التكلفة   السعر الوحدوي  الكمية  االستعمال  العتاد املستعمل  التاريخ

  194.22  ل/دج13  ليتر 14.94  مرة واحدة  اناتاسطو 3حمراث   جانفي-ديسمرب

  نتائج املعاينة: املصدر
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 .دج للهكتار الواحد 877.5وتكلفته : مرات يف اية شهر جوان 3 تموي: )Recroisage(تسوية التربة  -

 )دج(تكلفة تسوية التربة هلكتار واحد من القمح : 39 جدول

  )هكتار/ دج(التكلفة   ر الوحدويالسع  الكمية  االستعمال  العتاد املستعمل  التاريخ

   877.5= 3*292.5  ل /دج13  ليتر 22.5  مرات  Coover-crop   3  جوان

 نتائج املعاينة: املصدر

 Uréeقنطار  1(وتسميد التغطية بعد البذر ) TSP46قنطار 1(وهو نوعان، تسميد عميق بعد احلرث  :التسميد -

 .دج للهكتار الواحد 8843.8بتكلفة ، )46

 )دج(ة التسميد هلكتار واحد من القمح تكلف :40 جدول

تاريخ   طبيعة السماد
  االستعمال

السعر   الكمية  النوع
  الوحدوي

كيفية 
  االستعمال

التكلفة 
  الوحدوية

 8843.8  النثر  ه/دج 4080  ه/قنطار TSP 46 1  بعد احلرث  تسميد عميق
  ه/دج

مع احتساب 
  تكلفة الطاقة

  النثر  ه/دج 4630 ه/ارقنط Urée 46  1  بعد البذر  تسميد سطحي

 نتائج املعاينة: املصدر

 .دج للهكتار الواحد باحتساب سعر الطاقة 4538.22بتكلفة : البذر -

 

 )دج(تكلفة البذر هلكتار واحد من القمح باحتساب الطاقة : 41 جدول

العتاد   مكان الشراء  نوع البذور  التاريخ
  املستعمل

السعر 
  الوحدوي

  السعر الوحدوي  تكلفة الطاقة

  )هكتار/دج(

تعاونية    حملية  ديسمرب
  احلبوب

 4500  آلة البذر
  قنطار/دج

  4538.22  ل/دج38.22

  نتائج املعاينة: املصدر
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دج للهكتار  6415.2بتكلفة  granstar  و غربة  Cossackباستخدام سائل : املعاجلة الصحية النباتية -

 .الواحد

 )دج. (من القمح املعاجلة الصحية النباتية هلكتار واحد   :42 جدول

نوعية 

  املبيدات

العتاد   السعر الوحدوي  الكمية  طبيعة املبيد

  املستعمل

  التكلفة  تكلفة الطاقة

  )هكتار/دج(

 27.3  آلة الرش  ل/دج 5700  هكتار/ليتر Cossack   1  سائل

  ه/دج

  

6415.2   

 27.3  آلة الرش  غ100/دج5960  ه/غgranstar 12  غربة

  ه/دج

 نتائج املعاينة: املصدر

 

 .دج للهكتار 220.74، وآلة ربط التنب والنقل، بتكلفة   آلة احلصاد: باستخدام العتاد املتوفر: كلفة احلصاد -

 )دج( فة احلصاد هلكتار واحد من القمحكل: 43 جدول

كمية الطاقة   نوعية العتاد

  ه/املستهلكة ليتر

التكلفة االمجالية   السعر الوحدوي  ساعات العمل

  ه/الوحدوية دج

    ليتر/دج13  ه/ساعة½   ه/ل 12  صادآلة احل

  ليتر/دج13  ه/ساعة ونصف  ه/ل6  آلة ربط التنب  220.74

  ليتر/دج13  ه/ساعة ونصف  ه/ل6  النقل

  نتائج املعاينة: املصدر
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  .للهكتار الواحد من القمح نسب التكاليف املتغرية :  44 جدول
  %النسبة املئوية  املبلغ  طبيعة التكاليف

  0.92  194.22  احلرث

  4.16  877.5  تسوية التربة

  21.51  4538.22  البذر

  41.93  8843.8  التسميد

  30.41  6415.2  املعاجلة باملبيدات

  1.04  220.74  احلصاد

  100  21089.68  اموع

  نتائج املعاينة: املصدر

  :فتشملُ التكاليف الثابتةأما 

ً  عاملة دائمة مرتبطة يكل امل :اليد العاملة - وتطلبت  زرعة وليست يدا عاملةً مؤقتةً،باعتبارها يدا
دج للساعة عدا بالنسبة لعملية احلصاد  125دج لليوم الواحد مبعدل  1000العمليات الزراعية كلفة 

دج لربط التنب والنقل، حبيث مت تقدير الكلفة  187.5دج حلصاد القمح و  1312.5حيث تقدر ب 
 .دج 2312.5للهكتار من اليد العاملة 

  لة كلفة اليد العامت: 45 جدول
  دينار/تكلفة اهلكتار  دينار/التكلفة اليومية  عدد العمال  العمليات

  125  1000  1  احلرث
  125  1000  1  التسوية
  125  1000  1  البذر

  125  1000  1  التسميد
  125  1000  1  املعاجلة باملبيدات

  1312.5  5*1500+3000  6  احلصاد
  187.5  1500  1  رزم التنب

  187.5  1500  2  النقل
  2312.5  امــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  نتائج املعاينة: املصدر

وتبلغ املخصصات من اهتالك العتاد بالنسبة المجايل العتاد املستخدم والذي تقدر نسبة : اهتالك العتاد -
  .للهكتار الواحد دج 529.19حوايل  ، أي% 10و   % 6.6اهتالكه بني 
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  .وحساب تكلفة القسط السنويلعتاد نسب اهتالك ا: 46 جدول

  تكلفة الشراء  العتاد
  )دج(

  مدة احلياة
  )سنوات(

  نسبة االهتالك
% 

قسط االهتالك 
  )دج(السنوي 

  79200 6.6  15  1200000  اجلرار

  50000  10  10  500000  احملاريث الدائرية

  627000  6.6  15  9500000  آلة احلصاد

  70000  10  10  700000  آلة الرزم

  20000  10  10  200000  نقلعتاد ال

  35000  10  10  350000  آلة البذر

  20000  10  10  200000  آلة الرش

  15000  10  10  150000  آلة النثر

  15000  10  10  150000  احملاريث االسطوانية

  .، وباالعتماد على البطاقات التقنية للعتادنتائج املعاينة: املصدر

يوم،  360/ عدد أيام االستعمال* القسط السنوي = ر ويتم  تقدير االهتالك بالنسبة لواحد هكتا

، وبالتايل حيسب يوم 1.41أي  ساعة  11.29: يف اهلكتار ساعات عمل اجلرار: فبالنسبة للجرار مثالً

 .دج 310.2= 1.41/360*79000: االهتالك كمايلي

  .ها بصيانة العتاددج للهكتار الواحد، وتتعلق يف جممل 1677.05ومت تقديرها بنحو : تكاليف الصيانة -

  )دج(جمموع التكاليف الثابتة : 47 جدول

أقساط استهالك   تةلثابالتكاليف ا
  العتاد

التكليف الثابتة 
  املتعلقة باليد العاملة

جمموع التكاليف   تكابف أخرى
  الثابتة

  4518.74  1677.05  2312.5  529.19  )ه/دج(املبالغ 

 نتائج املعاينة: املصدر

أن مردودية دج، على أساس  93750ة املالية للهكتار الواحد من القمح الصلب حوايل يف حني بلغت املردودي
  .ربطة تنب 25قنطار، و 20اهلكتار هي 
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  .)دج(احتساب مردودية اهلكتار الواحد من القمح : 48 جدول

  السعر املرجعي  )دج(السعر الوحدوي   الكمية  
  دج 90000  للقنطار 4500  قنطار 20  احلبوب
  دج 3750  للرزمة/دج 150  رزمة  25  التنب

  دج 93750  اموع
  نتائج املعاينة: مصدر

* للهكتار بالنسبة للمازوت  /دج 180:* بالنسبة للمزارع املستفيدة منه فيما يليالدعم الزراعي  متثل 
  .ولمن سعر البذور احملسنة للجيل األ باملائة 25* مسدة و باملائة من سعر األ 20ىل إ 15

دج  باحتساب الفارق بني النواتج والتكاليف  25077.1تيجة ساب االستغالل العام مت تقدير النومن خالل ح
، أي أن مردودية اهلكتار تقدر هكتار 20مجالية تقدر ب الدعم وهي على مساحة إ يف املزارع غري املستفيدة من

  .دج 68672.9ب 
  .الدعمحساب االستغالل العام للمزارع غري املستفيدة من  : 49 جدول

  النواتج  التكاليف
  )دج(القيمة   البيان  )دج(القيمة   البيان

  :االستهالكات الوسيطة
  الطاقة

  
18673.20  

  املبيعات
  دج 1875000= 20*93750

  90000  البذور

  174200  األمسدة

  128304  املبيدات

  33541  تكاليف أخرى

  444718.20  مجوع االستهالكات الوسيطة

  1430281.80  خلامالقيمة املضافة ا

  46240  األجور -

  1384041.8  ناتج االستغالل اخلام 

  10583.8  االهتالكات -

  1373458  ناتج االستغالل الصايف

  نتائج املعاينة: املصدر
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هكتار فقدرت النتيجة من خالل حساب  100أما يف املستثمرات املستفيدة من الدعم وهي على مساحة  

  .دج71283.39وقدرت مردودية اهلكتار ب  .دج للهكتار 22466.1االستغالل العام ب 
  .تغالل العام للمزارع  املستفيدة من الدعمحساب االس: 50جدول 

  النواتج  التكاليف
  )دج(القيمة   البيان  )دج(القيمة   البيان

  :االستهالكات الوسيطة
  الطاقة

  
75366  

  املبيعات
  دج 9375000= 100*937500

  337500  البذور
  740350  ةاألمسد

  641520  املبيدات
  167705  تكاليف أخرى

مجوع االستهالكات 
  الوسيطة

1962441  

  7412559  القيمة املضافة اخلام
  231250  األجور -

  7181309  ناتج االستغالل اخلام 
  52919  االهتالكات -

  7128390  ناتج االستغالل الصايف
 نتائج املعاينة: املصدر

ائة من بامل 75دخالت واليت تشكل حنو مما يدلل على تأثري سياسة دعم املُدج  2611بنحو أي أن الفارق يقدر 

نتاج واليت تقدر يف املزارع مرات تكلفة اإل 4 )دج 4500( سعر البيعيعادل ، حبيث تكاليف العملية االنتاجية

يف  أيقنطار يف اهلكتار  20املردوديات  على اعتبار أندج للقنطار الواحد  1123.305املستفيدة من الدعم ب 

، أو التأثري بواسطة عند احلاجة السنوات املطرية بالنسبة للزراعة البعلية  أو عند استخدام تقنية الري التكميلي

الفرق ب)  Hobbs,1998(اليت عرفها هي نتاجية الفجوة اإلهذه و.يزيد من تكلفة االنتاج قد مما املدخالت وهو

  .لة الفعليةالغبني غلة احملصول القصوى و
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حتليل أثر السياسة الزراعية على إنتاج القمح من خالل مصفوفة حتليل السياسات : املطلب الثالث
MAP.  

يف اجلزائر من خالل مجلة يف إجناز أهداف التنمية الزراعية  حمورياً تدخل الدولة يف القطاع الزراعي دوراً يلعب

معظم أهداف سياسة التدخل  وتتلخصBenziouche,2010( ،( آليات ضمن السياسة الزراعية املنتهجة 

  )2007مضحي،(حتقيق األمن الغذائي والكفاءة يف استخدام املوارد والعدالة يف توزيع الدخل : احلكومي يف 

وسوف حناول تقدير عناصر مصفوفة مدة لتحقيق أهداف التدخل احلكومياملعتساسية داة األالسعر األ ويعد ،

سعار قارنة بني األسعار بسبب سياسة التدخل أي املالقمح وحساب الفرق الناجم يف األ حتليل السياسة ملنتج

   )FAO,1992( السوق سعاراالجتماعية وأ

  .السياسات حتليل مصفوفة ودور تعريف *

واملعروفة اختصارا بـ مصفوفة حتليل السياسات لُتشك ،MAPة، طريق نسبياً  حتليل حديثة)Benziouche, 

الربح بسعر ساسية واليت تتمثل يف إىل مكوناته األساعد يف جتزئة نظام املنتج طار حسايب يإ وهي، )2012

والربح االقتصادي أسعار السوقا بأالسوق مقاس ،جتماعية أو أسعار الظل ا باألسعار اإلو االجتماعي مقاس

ميم املصفوفة يكون بغرض ثري السياسة التدخلية، لذلك فتصوالفرق بني السعرين ناجم عن تأ).2007مضحي،(

حتليل تشوهات السوق وتدخالت السياسة السعرية يف نظام املنتج، وصممت املصفوفة على أساس معادلة 

  :)2008مضحي وعلوان، ( الربح
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  .السياسات حتليل مصفوفة بنية *

ئمة على مفهوم الربح والقا، )Benziouche, 2010(املصفوفة بنفس املبدأ الذي تتشكل عليه املوازنة  تتشكلُ

االقتصادي أي الفرق بني املداخيل والتكاليف، وهذه األخرية تقسم بني تكاليف املدخالت املُتاجر ا، 

تقاس كلُ من املداخيل والتكاليف والربح باألسعار . )العمل، األرض، ورأس املال(لية وتكاليف املوارد احمل

، وبالتايل فإن مصفوفة حتليل )األسعار االجتماعية أو االقتصادية(ة ، وباألسعار املرجعي)سعار السوقأ(اجلارية 

ثالث حلساب الفروقات بني  باألسعار االقتصادية وسطرٍ بأسعار السوق وسطرٍ السياسات تتشكل من سطرٍ

  .السطرين األولني
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  بنية مصفوفة حتليل السياسات  :51جدول
  املداخيل  

E(Pq)Q 

  املدخالت املتاجر ا

E(Pt)It 

  احمللية املوارد

(Pn)In 

  الربح

 A                              B                          C                       D)           أسعار السوق(االسعار اخلاصة 

 E                       F                           G                       H       )املرجعية(االسعار االقتصادية واالجتماعية 

 I                       J                             K                       L                                   الفروقات       

A              سعر السوق(املدخول بالسعر اخلاص(  

B            ا بسعر السوق تكلفة املدخالت املتاجر 

C            تكلفة املوارد احمللية بسعر السوق        

E             الدخل باالسعار االجتماعية 

F               ا باالسعار االقتصادية واالجتماعية تكلفة املدخالت املتاجر 

G              ا باالسعار االجتماعية تكلفة املوارد احمللية غري املتاجر  

 )Benziouche, 2010(على املصدر باالعتماد 

  املؤشرات االقتصادية ملصفوفة حتليل السياسات  :52جدول  

  مدلول املؤشر  الصيغة  املؤشر االقتصادي

  الربح بالسعر اخلاص

  الربح االجتماعي املرجعي

  التحويالت الصافية 

  حتويالت الناتج

حتويالت املدخالت املتاجر 
  ا

  ويالت املوارد احملليةحت

D=A-B-C 

H=E-F-G 

L=D-H, L=I-J-K 

I=A-E 

J=B-F 

K=C-G 

  الربح الصايف بسعر السوق

  الربح الصايف باالسعار االجتماعية

  التاثريات الصافية لتدخل الدولة

والسعر احلدودي ) الفعلي(الفرق بني السعر احمللي 
  للناتج) االجتماعي(

  الفرق بني السعر الفعلي والسعر احلدودي

  املرجعي الفرق بني سعر السوق والسعر

    )Benziouche, 2010(و ) 2008، وعلوان مضحي( باالعتماد على : املصدر 
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  .املرصد املُشكلحتليل املصفوفة وفق  *
بوالية تيارت أمكننا  املشكل من بعض منتجي احلبوب املرصد ومن خالل املعطيات املستقاة من تقصي

 وعلى أساس السعر االجتماعي  املرصدموع استخراج خمتلف التكاليف واإليرادات على أساس سعر السوق
  .باملستثمرات املعنيةنتاج القمح ة للمدخالت واملخرجات يف موازنة إمت تقدير القيمة االجتماعي

  اهلكتار/دج باألسعار اخلاصة  مبزارع انتاج القمح لوالية تيارت تكاليف عناصر االنتاج والعائد : 53جدول 

ملستفيدة من باملزارع غري ا عناصر االنتاج 
 الدعم

هكتار/دج  

باملزارع املستفيدة من 
 الدعم

هكتار/ دج  
 املدخالت املتاجر ا

B 
 الطاقة
 البذور
 االمسدة
 املبيدات

933.66 
4500 
8710 

6415.2 

753.66 
3375 

7403.5 
6415.2 

 17947.36 20558.86  اموع

 املوارد احمللية
C 

يئة (تكاليف متغرية اخرى 
...)التسوية+االرض  

احلرث و التسوية (اليد العاملة 
والبذر والتخصيب واملعاجلة واحلصاد 

)والدرس والنقل  
 اهتالك امليكنة

1677.05 
 

2312.5 
526.94  

1677.05 
 

2312.5 
526.94 

 4516.14 4516.14  اموع

 العائد أو املنتج
A 

 93975.82 93975.82 

 الربح
D 

 68900 71512.32 

  احث باالعتماد على حسابات االستغالل العام للمستثمراتمن اعداد الب: املصدر
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سواق يف حالة منافسة كاملة فإن األسعار السائدة متثل األسعار االجتماعية ولعدم توفر وبالطبع حني تكون األ
وباليت ميكن اجيادها من خالل  سعار الظلالزراعي فان أسعار السوق المتثل أهذا الشرط بسبب سياسة الدعم 

  .سعار االجتماعيةتقريبية لأل رقاماًعطي أعار احلدودية واليت تساأل

ومت تعديل هذا السعر اىل سعر الصرف التوازين للدينار  2014مت اعتماد متوسط السعر العاملي للقمح للعام وقد 
  .اجلزائري

 .طن/دوالر  CIF  :200سعر االسترياد للطن الواحد من القمح  -
 .دوالر/ دينار 80: سعر الصرف -
 ق/دج1600......طن/دينار 16000: سعر االسترياد بالدينار -
 طن/ دينار  4000: كلفة النقل والتحميل من امليناء اىل املخازن -
  قنطار/ دينار  2000: القيمة االجتماعية للقنطار -

اعية يساوي الذي ميثل القيمة االجتم )E(فإن العائد  ه/ق 20واملقدرة بـ  احملققة ةيعنتاجية املزراإلوبالنظر إىل 
  .دج 40000

  :، فشملت)F(أما بالنسبة للمدخالت املتاجر ا 

 ه/دج 2000، أي  يف السوق العاملي البذورمت اعتماد سعر  -
ه، وتشمل احلرث والتسميد والتخصيب /ل 54وحيتاج اهلكتار الواحد من القمح حنو ): الديازال(الطاقة  -

 72.8دوالر لليتر، أي  0.91هو العاملي للديازال  والتسوية واحلصاد والدرس والنقل، وحيث أن السعر

 .دينار جزائري 3931.2دينار لليتر، أي أن حاجة اهلكتار الواحد هي 
قنطار يف  1مبقدار  Urée 46قنطار يف اهلكتار ومساد  1مبقدار    TSP46من  ، ومت استعمال كلاألمسدة -

 Urée 46وبالنسبة لـ دوالر للقنطار،  30، حيث يساوي القنطار الواحد يف السوق العاملي اهلكتار
 .دج للهكتار الواحد 4400دوالر للقنطار، وبالتايل فإن قيمة التسميد بالسعر العاملي تساوي  25فيساوي 

 80ليتر يف اهلكتار بسعر  1مبقدار  COSSACKفيتم استعمال مبيد األعشاب  املبيداتبـفيما يتعلق  -

غ، أي أن  100دوالر لـ  75، وهو بسعر اهلكتار/ غ 12قدار مب  Granstarومبيد . دج 1600دوالر أي 
 .دج 2880مبلغ التسميد يساوي 
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  : فشملت )G(أما املوارد احمللية 

 ...)التسوية+رضيئة األ(خرى أتكاليف متغرية  -

 )احلرث و التسوية والبذر والتخصيب واملعاجلة واحلصاد والدرس والنقل(اليد العاملة  -

  نةاهتالك امليك -
.للهكتار الواحد 4516.14: هذه التكاليف وبلغ جمموع  
  اهلكتار/دج باألسعار االجتماعية مبزارع انتاج القمح لوالية تيارت تكاليف عناصر االنتاج والعائد  :54 جدول
ة بالسعر االجتماعيلتكلفا عناصر االنتاج   

هكتار/دج  
 املدخالت املتاجر ا

F 
 الطاقة
 البذور
 االمسدة
تاملبيدا  

3931.2 
2000 
4400 
2880 

F  13211.2   اموع
 املوارد احمللية

G 
...)التسوية+يئة االرض(تكاليف متغرية اخرى   

احلرث و التسوية والبذر والتخصيب (اليد العاملة 
)واملعاجلة واحلصاد والدرس والنقل  

 اهتالك امليكنة

1677.05 
 

2312.5 
526.94  

 اموع
G 

 4516.14 

تماعياالجالعائد   
E 

 40000 

االجتماعي الربح   
H 

 22272.66 

  املصدر من اعداد الباحث
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دينار / بوالية تيارت املشكلة للمرصدن القمح باملستثمرات مصفوفة حتليل السياسة للهكتار الواحد م: 55جدول 
  جزائري

 الربح  التكاليف املداخيل 
 املوارد احمللية املتاجر ا

ر اخلاصةاالسعا  A 
93975.82 

B 
20558.86 

C 
4516.14 

D 
68900 

 E االسعار االجتماعية
40000 

F 
13211.2 

G 
4516.14 

 

H 
22272.66 

 
 I التحويالت

53975.82 
 

J 
7347.66 

K 
0 

L 
46627.34 

  من اعداد الباحث : املصدر

برامج السياسة إىل وجود دعم كبري للمنتج من حمصول القمح من لدن شري نتائج مصفوفة حتليل السياسة وهنا ت
والعائد  Aواليت متثل الفرق بني العائد بالسعار اخلاصة  Iالزراعية عرب آلية الدعم، حيث أن حتويالت العائد 

وحىت فيما . قد جاءت بقيمة موجبة أي أن العائد اخلاص أكرب من العائد االجتماعي Eباألسعار االجتماعية 
موجبة مبا أن املدخالت املتاجر ا باالسعار اخلاصة  Jلتحويالت جاءت قيمة ايتعلق باملدخالت املتاجر ا فقد 

B  ا باألسعار االجتماعية اكرب من املدخالت املتاجرF ، مما يؤشر أيضا على وجود دعم حكومي حتظى به
  .املدخالت املتاجر ا
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  .الثالثخالصة الفصل 

اجمها وآلياا وبفضل الدعم الذي انتهجته من املالحظ أنه من نتائج تطبيق سياسة التنمية الزراعية برب -
لة عرفت الكميات املنتجة من منتج القمح سواء على املستوى الوطين أو على مستوى والية تيارت الدو

ذه الوالية حدود حمسوسة، فقد فاق اإل زيادات اية العشرية األوىل من األ 2.000.000نتاج لفية قنطار يف
، 2003/2004نتاج يف بداية تطبيق السياسة التنموية الزراعية يف يت كان عليها اإلأي ضعف الكمية الالثالثة 

، أي يف بداية 2001سنة مليون قنطار  11للكمية املنتجة على مستوى القطر فقد ارتفعت من وحىت بالنسبة 
ا مستداما مع ولكن املستقبل يفرض تفعيال تنموي .قنطارمليون  25تطبيق برامج السياسة الزراعية إىل حدود 

والرفع ىل منظمة التجارة العاملية مما يفرض رهان التقليل من التكلفة رير التجارة العاملية واالنضمام إحتديات حت
نتاجي والكف عن االعتماد املستمر على الدعم الذي يستفيد منه منتج القمح نتاجية وتطوير اجلهاز اإلمن اإل
وبالرغم من مواطن القوة اليت تتميز ا الشعبة على  .ت املتاجر ااملدخال مستوى و علىعند اإلنتاج أ سواٌء
من خالل استقرار املساحات  واضحةً ن الضعف يبقى مسةًنتاج إال أر التراكم من التجربة يف جمال اإلغرا

 وملواجهة هذا الضعف الذي مييز اجلهاز اإلنتاجي، تواضع املردوديةاملزروعة وحمدودية املساحة املسقية و
إيالء األمهية لتطوير حلقة السقي واالستفادة من القدرات  واملسامهة يف كسب رهان األمن الغذائي يتوجب

 .املائية السطحية و املياه املعاجلة وتعميم تقنيات السقي احلديثة
 للتخفيف من حدة التبعية لألسواق يف االستراتيجية التصنيعية إدماج اإلنتاج الزراعي من القمح إىل جانب

  :التوصياتوهنا تربز مجلة من . األويل أو نصف النهائي أو النهائي يف شكله اخلارجية سواء
إقامة شراكة إستراتيجية بني الصناعيني واملزارعني، بالتزام الطرف األول بالتموين القبلي واملرافقة  -

 .عار ازية املتفق عليهاواملساعدة التقنية والتزام الطرف الثاين بتسليم احملصول بالكمية والنوعية واألس
تأسيس شركات إلنتاج القمح تستغل األراضي بصيغة االمتياز وتعمد إىل صيغ التمويل الفالحي املتاحة،  -

على من خالل التركيز ا خصوص. وهي شراكة ثالثية بني شركة تسيري املسامهات وتعاونيات احلبوب واحملولني اخلواص
 .راضي البوراملتوفرة  عرب استغالل مساحات األ ة القدرات االنتاجيةاملناطق ذات القدرات الكبرية بتعبئ

 .تطوير الصناعات اإلنتاجية الوسيطية كصناعة اخلمائر وحمسنات اخلبز لتشجيع إحالل الواردات  -
حولني اخلواص من ولوج السوق اخلارجية عن طريق الشركات املختلطة بغية الضبط اجليد متكني املُ -

 .ازن للتكفل بالفائض أو العجز يف كميات القمحللسوق بتحقيق التو
جهزة احلكومية على طول حلقات الشعبة وتشجيع التمويل العام واخلاص تعزيز الدور الرقايب لأل -

  .والتصدي ملظاهر الفساد املختلفة
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 الختبارالتقييم التطبيقي خالل هذه من اولنا التطرق حبالنظر إىل أمهية الدراسات القياسية فقد 
 8  برنامج تطبيقاتو  (ACP)التحليل باملركبات األساسية  على غرار بعض األدواتفرضيات باستخدام ال

Eviews،  وهي تمدة من قبل البنك الدويل، واملعيف اجلزائر الغذائي األمن  مؤشراتهم ألدراسة  وهذا :
واملؤشرات  ) Stabilité( ومؤشرات االستقرار )Acces( الوصولومؤشرات ) Disponibilité(مؤشرات الوفرة 

منذ  مستدامةً تنمويةً زراعيةً لتعرف على وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر بعد اعتمادها سياسةًغية اب العامة
مناذج االحندار البسيط  دراسةل التعرض من خالل ية وسياسة التجديد الزراعي،املخطط الوطين للتنمية الزراع

   :التالية
 .ومدى حتسنها نسبة االكتفاء من منتج القمح وفق قدرات االنتاج الوطين من هذا املنتج -
  .ومدى الرفع منها االنتاج الوطين من احلبوبنسبة االكتفاء من احلبوب وفق مؤهالت  -
 .ومدى احلد منهاق اخلارجية للقمح وفق مؤهالت االنتاج الوطين نسبة التبعية للسو -
  .ومدى احلد منها نسبة التبعية من احلبوب وفق مؤهالت االنتاج الوطين من احلبوب -
زيادة الكميات املنتجة من ىل منوذج االحندار املتعدد عرب دراسة مدى مسامهة عوامل التنمية الزراعية يف إ مث -

 .القمح
، ا نسبة االكتفاء من منتج القمحنتج القمح وأيضاسة تنبؤية حول مردودية اهلكتار الواحد من مبدر وانتهاًء -

سنوات ميكن للجزائر  5وهذا على املدى املنظور أي خالل الفترة اخلماسية القادمة على افتراض أنه بعد 
هلكتار واحلد من درجة ا ةلكسب رهان األمن الغذائي بتحسني مردودي وفاعليةً رشداً أكثرتبين سياسة 

 .التبعية
اختبار   ا من خاللوحمليTest de Chowاختبار التغري اهليكلي  من خالل إىل جانب أثر سياسة الدعم وطنياً -

Levene والية تيارتب نتاج القمحعلى معطيات إ.  
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ئي يف اجلزائر على مؤشرات األمن الغذانتائج تطبيق طريقة التحليل باملركبات األساسية :املبحث األول
)(ACP :Analyse en composantes principales   

ملؤشرات األمن الغذائي يف  )(ACPطريقة التحليل باملركبات األساسية  العملي اجلزء نتناول يف هذا

  : كما يليوقد مت ترميز املؤشرات اجلزائر من خالل قاعدة بيانات البنك الدويل 

  مؤشرات وفرة الغذاء
 D1 %ة من امدادات الطاقة الكفاية الغذائي

 D2 متوسط قيمة إنتاج املواد الغذائية

 D3 حصة من إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة من احلبوب واجلذور والدرنات

 D4 متوسط اإلمدادات من الربوتني

 D5 متوسط العرض من الربوتني من أصل حيواين

  مؤشرات الوصول اىل الغذاء

 A1 مجايل نسبة الطرق املعبدة من إ

 A2 كثافة الطرق

 A3 كثافة خطوط السكك احلديدية

 A4 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 

 A5 مؤشر أسعار املواد الغذائية احمللية  

 A6 انتشار نقص التغذية 

 A7 عمق العجز الغذائي

 A8 انتشار عدم كفاية الغذاء 

  درجة االمن الغذائي  استقرارمؤشرات 
 S1 على الواردات من احلبوب نسبة االعتماد 

 S2 نسبة األراضي الصاحلة للزراعة جمهزة للري

 S3 قيمة واردات األغذية على إمجايل الصادرات السلعية

 S5 تقلب أسعار املواد الغذائية احمللية 

 S6 نصيب الفرد من تقلبات اإلنتاج الغذائي

 S7 نصيب الفرد من تقلب اإلمدادات الغذائية
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  املتعلقة باالمن الغذائي العامةاملؤشرات 

 IG1 ) مليون(إمجايل عدد السكان    

 IG2 ) مليون(عدد من يعانون من نقص التغذية 

 IG3 احلد األدىن الغذائية متطلبات الطاقة 

 IG4 متوسط الغذائية متطلبات الطاقة 

 IG5 معامل االختالف يف توزيع استهالك السعرات احلرارية املعتاد 

 IG6 اء من توزيع استهالك السعرات احلرارية املعتاداإللتو

 IG7 حدوث خسائر السعرات احلرارية على مستوى التوزيع بالتجزئة 

 IG8 إمدادات الطاقة الغذائية 

 IG9 متوسط العرض الدهون 

 IG10 الزائد من احلاجة 

 IG11 أقصى متطلبات الطاقة الغذائية 
  

 ستخدم طريقةت ACP دول اإلحصائي متغريات اجل جلداول اإلحصائية بشرط أن تكون كلُيف حتليل ا

عادةً ما يكون ذو  ،قل درجةأة إىل البحث عن فضاء شعاعي جزئي دف هذه الطريقو. ذات طبيعة كمية

 كربأظ لنا وحيف للمعطيات يسمح لنا هذا الفضاء الشعاعي اجلزئي بأحسن متثيلواملستوي، بعد أي  2البعد 

و.علوماتمن امل كميةيفساعدنا هذه الطريقة ت العالقة بني املتغريات فيما بينها خالل فترة  و حتليلِ دراسة

  .)2015لعقاب،(.خالل فترة الدراسة السنواتبني املتغريات و الدراسة و العالقة 

  

 .الغذاء وفرة ؤشراتمب يتعلق فيما املعطيات حتليل : األول املطلب

 املعيارية للمتغريات جدول املتوسطات و االحنرافات: 

احلصة الغذائية من إمدادات الطاقة املستمدة من بوهو املتعلق    D3من خالل اجلدول أدناه نالحظ أن املتغري 

يف إشارة  األكثر استقراراً خالل فترة الدراسة ألنه حيوز على االحنراف املعياري األقل،املؤشر هو ، احلبوب

و على   مرتبط أساسا بالربوتني النبايت املستمد من القمح ومشتقاته،واضحة على أن معظم غذاء اجلزائريني
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هو األكثر تشتتاً ويتضح ذلك من ، توسط قيمة إنتاج املواد الغذائيةواملتعلق مب D2العكس من ذلك فان املتغري 

قوي من مما ي.بسبب التذبذب احلاصل يف إنتاج الغذاء حمليا .خالل تسجيله ألكرب قيمة لالحنراف املعياري

  .فرضية االعتماد على الغذاء املستورد وبالتايل باالمدادات من القمح ومشتقاته

  وفرة الغذاء يف اجلزائر خالل فترة الدراسةاملتوسطات واالحنرافات ملؤشرات : 56  جدول
 

  

  

  

 
  

  Xlstat-2014اإلحصائي إعداد الطالب من خمرجات الربنامج : املصدر

 مصفوفة االرتباطات: 
بني املتغريات مثىن مثىن، ومن  ،rxyوهي مصفوفة متناظرة عناصرها هي معامالت االرتباط اخلطي البسيط  

عالقة ( ارتباط قوي و موجب ذوة من امدادات الطاقة  الكفاية الغذائيأي  D1نالحظ أن للمتغري  خالهلا

 D2، اما املتغري حصة الغذاء من الربوتني :  D4 وأي متوسط قيمة إنتاج املواد الغذائية  D2 مع املتغريين )طردية

ة عالق(له  قوي و سالب  D3و املتغري . D3و ارتباط قوي و سالب مع املتغري  D5و  D4 فله ارتباط قوي و موجب مع

 . D5 فان املتغري له ارتباط قوي و موجب مع  D4،  يف األخري D5و  D4مع كل من ) عكسية

  الغذائية يف اجلزائر خالل فترة الدراسة مصفوفة االرتباطات ملؤشرات الوفرة : 57 جدول
Variables D1 D2 D3 D4 D5 

D1 1 0.8653 -0.6957 0.8636 0.7699 

D2 0.8653 1 -0.9187 0.9897 0.9465 

D3 -0.6957 -0.9187 1 -0.9285 -0.9404 

D4 0.8636 0.9897 -0.9285 1 0.9653 

D5 0.7699 0.9465 -0.9404 0.9653 1 

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر                         

  

Variable D1 D2 D3 D4 D5 

Moyenne 126.0833 143.6250 58.7500 82.3750 20.8750 

Ecart-type 11.5492 32.3430 2.3078 7.1372 2.7396 
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  أي على احملورين :ستوياملنسبة التمثيل علىF1  وF2  
 وفرة الغذاء يف اجلزائر خالل فترة الدراسة نسبة التمثيل ملؤشرات: 58جدول 

 F1 F2 

Valeur propre 4.5627 0.3395 

Variabilité (%) 91.2531 6.7902 

% cumulé 91.2531 98.0433 

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

وهو قريب جداً من عدد  5لقيمتني الذاتيتني األوىل و الثانية يقارب أن جمموع ا أعالهو نالحظ يف اجلدول 

األول املشكل من احملور األول و الثاين يكفي لشرح و تفسري  ىمما يعين أن املستو ،)املتغريات(املؤشرات 

نات أما من كمية املعلومات للجدول األويل للبيا %91العالقة بني متغريات العينة، فاحملور األول يشرح حوايل 

من كمية املعلومات للجدول األويل للبيانات، و عليه فاملستوي األول يشرح  %7احملور الثاين فيشرح حوايل 

ها يف التحليل و من كمية املعلومات للجدول األويل للبيانات وهي نسبة معتربة ميكننا االعتماد علي %98حوايل 

اخلصوص نسبة االعتماد على احلبوب كمصدر طاقوي ، وبأي أن مؤشرات الوفرة الغذائية اخلمسة .الدراسة

  .مؤشر هام على وفرة الغذاء بسبب ارتباط النظام الغذائي به

 ؤشراتالتمثيل البياين للم: 

من خالل التمثيل البياين للمتغريات يتضح أن كل املتغريات مقبولة يف التحليل و الدراسة بسبب قرا من دائرة 

هلا ارتباط قوي و موجب فيما   D5 و  D1 ، D2 ،D4و نالحظ أن املتغريات . بعدها عن املركزواالرتباطات 

بسبب أن هذا  D3بينها بسبب ضعف املسافة فيما بينها و هلذه املتغريات ارتباط قوي و سالب مع املتغري 

، D1 ، D2ريات عن عالقة املتغريات باحملاور، فان املتغ أما، ةاألخري يقع على مسافة أعظمية من املتغريات السابق

D4  و D5  هلا ارتباط قوي و موجب مع احملور األول، و لنفس احملور ارتباط قوي و سالب مع املتغري D3.    
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  الغذاء يف اجلزائر التمثيل البياين الرتباطات مؤشرات وفرة:71شكل 

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : ملصدر

  اعتمادا على كون أن التمثيل اجليد للفرد يف حتليل  :لسنوات خالل فترة الدراسةلالتمثيل البياين
أن نسجل الل التمثيل البياين أدناه خعن املبدأ،فمن ) السنة(املعطيات يتحدد على أساس بعد الفرد 

من على احملور األول و بقيم سالبة، و على العكس  اجيد ممثلة متثيال 1997إىل غاية  1990الفترة من 

  . ممثلة أحسن متثيل و بقيم موجبة على نفس احملور 2014إىل غاية  2009ذلك فان الفترة من 

 

  الغذائية يف اجلزائر مؤشرات الوفرةعن التمثيل البياين للسنوات   :72شكل 

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر
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إىل  1990للمتغريات و السنوات ميكننا أن نستنتج أن خالل  الفترة من  من خالل الربط بني التمثيل البياينو 

، أما خالل   D5 و  D1 ، D2 ،D4و اقل القيم على املتغريات   D3نسجل اكرب القيم على املتغري  1997غاية 

على و اقل القيم   D5 و  D1 ، D2 ،D4فإننا نسجل اكرب القيم للمتغريات  2014إىل غاية  2009الفترة من 

  .D3املتغري 

يف حني  1997و 1990وهنا يتضح بأن حصة إمدادات الطاقة من احلبوب عرفت أعلى مستوياا يف الفترة مابني 

وعلى العكس فإن باقي املؤشرات عرفت أدىن .2014و  2009أن هذه احلصة عرفت أدىن مستوياا مابني 

أي أنه مع استمرار ، 2014و  2009يف الفترة مابني  واعلى مستوياا 1997و  1990مستوياا يف الفترة مابني 

نسبة االعتماد على احلبوب كمصدر طاقوي تغذوي بالنسبة للجزائريني، إال أن هذه النسبة بدأت يف التراجع 

 .2009 نسبيا منذ

 .الغذاء ىلإ وصولال ملؤشرات بالنسبة املعطيات حتليل :الثاين املطلب

 عيارية للمتغرياتجدول املتوسطات و االحنرافات امل: 

هو األكثر تشتتاً ويتضح ذلك من  للفرد،  اإلمجايلالناتج احمللي  أي   A4ن املتغري أمن خالل اجلدول أدناه نالحظ 

التغري الذي طرأ عليه ارتفاعا خالل سنوات مما يدل على . خالل تسجيله ألكرب قيمة لالحنراف املعياري

 ليتجاوز 2002دوالر يف العام  2000حبيث انتقل من أقل من  2014 وحىت العام 1990الدراسة أي منذ العام 

 5400( 2011دوالر يف العام  5000و عتبة  2008دوالر يف العام  4000مث عتبة  2005العام  دوالر يف 3000

وهو مؤشر واضح على ارتفاع حجم الطلب على الغذاء وعلى القمح ومشتقاته بصفة خاصة ).2014دوالر يف 

  .فاع الدخلنتيجة ارت
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 الوصول اىل الغذاء يف اجلزائر املتوسطات واالحنرافات املعيارية  ملؤشرات  : 59جدول 

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

 مصفوفة االرتباطات: 
 لوصول اىل الغذاء يف اجلزائر مصفوفة االرتباطات ملؤشرات ا : 60 جدول

Vbles A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A1 1 0.7216 -0.4594 0.8285 0.8829 -0.8187 -0.7917 -0.8012 

A2 0.7216 1 -0.5692 0.6926 0.9073 -0.4764 -0.3431 -0.9743 

A3 -0.4594 -0.5692 1 -0.7494 -0.6417 0.5557 0.3274 0.6439 

A4 0.8285 0.6926 -0.7494 1 0.8582 -0.8599 -0.7342 -0.8148 

A5 0.8829 0.9073 -0.6417 0.8582 1 -0.7069 -0.5900 -0.9605 

A6 -0.8187 -0.4764 0.5557 -0.8599 -0.7069 1 0.9591 0.5912 

A7 -0.7917 -0.3431 0.3274 -0.7342 -0.5900 0.9591 1 0.4535 

A8 -0.8012 -0.9743 0.6439 -0.8148 -0.9605 0.5912 0.4535 1 

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر  

 

و  A5و  A4ارتباط قوي و موجب مع املتغريين  A1ن للمتغري من خالل مصفوفة االرتباطات أعاله نالحظ أ

ارتباط  A4للمتغري  ،A5ارتباط قوي و موجب مع  A2و للمتغري ، A8و  A6ارتباط قوي و سالب مع املتغريين 

سالب ارتباط قوي و  A5، و للمتغري A8و  A6و ارتباط قوي و سالب مع املتغريين  A5قوي و موجب مع 

مما يدلل أنه خالل سنوات الدراسة ان A7.ارتباط قوي و موجب  A6ري فان للمتغري و يف األخ. A8مع 

القدرة الشرائية  حتسن املؤشرات اليت تغريت حنو االرتفاع متثلت يف الناتج احمللي االمجايل للفرد وبالتايل

   أن مؤشرات نقص االستهالكية وزيادة طرق املواصالت بانواعها والزيادة اليت عرفها مؤشر األسعار، يف حني

Variable A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
Moyenne 69.8909 4.3864 0.1545 10933.3864 4.8295 7.2545 48.7727 14.1682 

Ecart-type 3.0488 0.2850 0.0510 1383.9751 0.1055 1.3023 9.6260 3.8719 
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  .الغذاء أو عدم كفايته ظلت يف تراجع مستمر

 نسبة التمثيل على مستوي الدراسة: 

  يف اجلزائر خالل فترة الدراسة لوصول إىل الغذاءا نسبة التمثيل ملؤشرات: 61جدول 

  

  

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي  :مصدرال

  

من كمية املعلومات للجدول األويل للبيانات أما  %75احملور األول يشرح حوايل  ان أعالهنالحظ يف اجلدول 

ي األول يشرح من كمية املعلومات للجدول األويل للبيانات، و عليه فاملستو %14احملور الثاين فيشرح حوايل 

من كمية املعلومات للجدول األويل للبيانات وهي نسبة معتربة ميكننا االعتماد عليها يف التحليل و  %89حوايل 

و  %89الدراسة و اليت تصل إىل و هذه القدرة التفسريية الكبرية توحي بالتجانس الكبري بني متغريات . الدراسة

لوصول اىل الغذاء املعتمدة وباخلصوص دخل الفرد ذو تأثري كبري ، للتدليل على أن مؤشرات امعتربة هي نسبة

  .على الغذاءللحصول 

 التمثيل البياين للمتغريات: 

من خالل التمثيل البياين للمتغريات يتضح أن كل املتغريات مقبولة يف التحليل و الدراسة بسبب قرا من دائرة 

هلا ارتباط   A5 و  A1 ، A2 ،A4و نالحظ أن املتغريات . A3ما عادا املتغري  بعدها عن املركزواالرتباطات 

 اتقوي و موجب فيما بينها بسبب ضعف املسافة فيما بينها و هلذه املتغريات ارتباط قوي و سالب مع املتغري

A6 ،A7  و A8  ةقع على مسافة أعظمية من املتغريات السابقة تاألخري هبسبب أن هذ.  

 F1 F2 

Valeur propre 5.9843 1.1612 

Variabilité (%) 74.8043 14.5145 

% cumulé 74.8043 89.3188 
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هلا ارتباط قوي و موجب مع احملور األول، A5 و  A1 ، A2 ،A4ر، فان املتغريات عن عالقة املتغريات باحملاو أما

مما يدلل على أن أهم املؤشرات اليت ارتفعت .A8 و  A6 ،A7  اتو لنفس احملور ارتباط قوي و سالب مع املتغري

ساس ه هي باألعلى منتج القمح ومشتقات خالل فترة الدراسة وسامهت يف ارتفاع الطلب على الغذاء وبالتايل

  .دخل الفرد، واتساع طرق املواصالت، إىل جانب ارتفاع مؤشر أسعار املواد الغذائية

  

  التمثيل البياين الرتباطات مؤشرات الوصول اىل الغذاء يف اجلزائر خالل فترة الدراسة :73شكل 

  Xlstat-201 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

 للسنوات التمثيل البياين:  

على احملور األول و  اجيد ممثلة متثيال 1999إىل غاية  1990من خالل التمثيل البياين أدناه فإننا نسجل الفترة من 

ممثلة أحسن متثيل و بقيم موجبة على  2011إىل غاية  2006بقيم سالبة، و على العكس من ذلك فان الفترة من 

  . نفس احملور

إىل  1990خالل  الفترة من  هالبياين للمتغريات و السنوات ميكننا أن نستنتج أنمن خالل الربط بني التمثيل و 
  A5 و  A1 ، A2 ،A4و اقل القيم على املتغريات   A8 و  A6 ،A7 اتنسجل اكرب القيم على املتغري 1999غاية 

و اقل القيم   A5 و  A1 ، A2 ،A4فإننا نسجل اكرب القيم للمتغريات  2011إىل غاية  2006أما خالل الفترة من 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

-1

-0,75

-0,5

-0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

F2
 (1

4.
51

 %
)

F1 (74.80 %)

Variables (axes F1 et F2 : 89.32 %)



- 224 - 
 

مؤشرات نقص الغذاء وعمق العجز الغذائي وعدم كفايته وهذا يدلل على أن .  A8 و  A6 ،A7على املتغري 
، يف حني أن مؤشرات الدخل وتوفر طرق املواصالت ومؤشر االسعار 2006ظلت يف تناقص مستمر منذ العام 

وهي السنوات اليت سبقت تطبيق  1999و  1990أنه بني عامي أي .2006ظلت يف ارتفاع مستمر منذ العام 
انتشار نقص األغذية وعمق العجز الغذائي وانتشار عدم كفاية : السياسة الزراعية اجلديدة قد سجلت مؤشرات

وبالتايل  نسجل زيادة معتربة يف الناتج احمللي للفرد 2011و  2006الغذاء أعلى مستوياا، يف حني أنه مابني 
  .ى الغذاء وباخلصوص على منتج القمح ألنه املصدر األساسي لهالتزايد يف الطلب عل

  

  التمثيل البياين للسنوات ملؤشرات الوصول اىل الغذاء: 74شكل 

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر
 

 .ائيالغذ منباأل املتعلقة االستقرار ملؤشرات بالنسبة املعطيات حتليل :ثالثال املطلب

 جدول املتوسطات و االحنرافات املعيارية للمتغريات: 

من خالل اجلدول أدناه نالحظ بأن القيمة املتوسطة للمؤشر املتعلق بنسبة االعتماد على احلبوب يف النظام 

 80.9بنسبة  1995-1993ظلت مرتفعة خالل سنوات الدراسة  إذ بلغت أقصى قيمة هلا خالل  S1 الغذائي

حبوايل  1998-1996باملائة، يف حني كانت أدىن قيمة للنسبة خالل  80.5بنسبة  2002-2000باملائة وخالل 

  . باملائة مما يدلل على استقرار النسبة املرتفعة لالعتماد على احلبوب كمصدر للغذاء بالنسبة للجزائريني 63.6
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  من الغذائي يف اجلزائراملتعلقة باال االستقرار املتوسطات واالحنرافات املعيارية  ملؤشرات:62جدول 
  

  
  
  
  

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

 مصفوفة االرتباطات: 

 

  ستقرارمصفوفة االرتباطات ملؤشرات اال  :63 جدول

Vbles S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S1 1 -0.2543 0.2028 0.0142 0.3578 0.0927 

S2 -0.2543 1 -0.6952 -0.7728 0.2495 -0.6181 

S3 0.2028 -0.6952 1 0.7578 -0.1673 0.5418 

S4 0.0142 -0.7728 0.7578 1 -0.2691 0.4157 

S5 0.3578 0.2495 -0.1673 -0.2691 1 -0.0003 

S6 0.0927 -0.6181 0.5418 0.4157 -0.0003 1 

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

له ارتباط  واملتعلق بنسبة االعتماد على احلبوب S1ملتغري ات أعاله نالحظ أن امن خالل مصفوفة االرتباط

 72.3من بتقلبات أسعار الغذاء حمليا، حبيث مييل كالمها إىل االخنفاض النسيب واملتعلق   S5 مع املتغريموجب 

لقيمة مؤشر  14.4بالنسبة لالعتماد على احلبوب، ومن  2014-2012خالل  67.6إىل  2008-2006باملائة خالل 

  .2014باملائة خالل  5.5اىل حدود  2012تقلبات االسعار الغذائية خالل سنة 

  

  

  

Variable S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Moyenne 70.6955 10.3682 14.5909 14.7545 8.6045 38.8182 

Ecart-type 5.5798 3.4754 5.8851 4.7095 3.0354 13.8655 
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 الغذاء يف اجلزائر ؤشرات استقرارمل التمثيل البياين : 

من خالل التمثيل البياين للمتغريات يتضح أن كل املتغريات مقبولة يف التحليل و الدراسة بسبب قرا من دائرة 

و  .واملتمثل يف نصيب الفرد من تقلبات إنتاج الغذاء حملياً S6ما عادا املتغري  بعدها عن املركز و االرتباطات

ذو الصلة   S4 و واخلاص بقيمة واردات االغذية على امجايل الصادرات السلعية  S3 ينتغرينالحظ أن امل

هلما ارتباط قوي و موجب فيما بينهما بسبب ضعف املسافة بينهما، و هلذين باالستقرار االقتصادي العام 

و هذه . اهزة بتقنيات الريواملتعلق باملساحة الزراعية املسقية و S2املتغريين ارتباط قوي و سالب مع املتغري 

الذي يؤشر  S5و اخلاص بنسبة االعتماد على الواردات من احلبوب  S1املتغريات الثالثة مستقلة عن املتغريين 

  .على تقلب أسعار املواد الغذائية احمللية

ألول، و لنفس مع احملور ا سالب هلا ارتباط قوي و S4و  S3ين ملتغريعن عالقة املتغريات باحملاور، فان ا أما

و  S1 أما احملور الثاين فله ارتباط قوي و موجب مع املتغريين  . S2 مع املتغري موجب احملور ارتباط قوي و

S5. أن نسبة االعتماد على الواردات وتقلب أسعار املواد الغذائية احمللية متغريان متالزمانمما يعين.  

 

  الغذاء يف اجلزائر خالل فترة الدراسة رارالتمثيل البياين الرتباطات مؤشرات استق : 75شكل

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر
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 للسنوات التمثيل البياين:  

على احملور األول و  اجيد ممثلة متثيال 1997إىل غاية  1990من خالل التمثيل البياين أدناه فإننا نسجل الفترة من 

ممثلة أحسن متثيل و بقيم موجبة على  2011إىل غاية  2003س من ذلك فان الفترة من بقيم سالبة، و على العك

  .و بقيم موجبة على احملور الثاين جيدا ممثلة متثيال 2000و  1999و  1998ات أما السنو .نفس احملور

  
  التمثيل البياين للسنوات فيما يتعلق مبؤشرات االستقرارالغذائي :76شكل 

  Xlstat-2014 الب من خمرجات الربنامج اإلحصائي إعداد الط: املصدر
إىل  1990الفترة من  خالل همن خالل الربط بني التمثيل البياين للمتغريات و السنوات ميكننا أن نستنتج أنو 

، وهو مؤشر نسبة املساحات S2 و اقل القيم على املتغري S4 و S3 ينكرب القيم على املتغريأنسجل  1997غاية 

فإننا  2011إىل غاية  2003أما خالل الفترة من  .،باملائة 7.4ي هذه الفترة مل تتجاوز النسبة حدود املسقية، فف

 القيم علىقل أو )  2014باملائة سنة  16ارتفعت نسبة املساحات املسقية إىل (  S2 كرب القيم للمتغريأنسجل 

و  S1  اكرب القيم على املتغريين حتوز  2000و  1999و  1998 سنواتللأما بالنسبة  .S4و  S3 يناملتغري

S5. وهنا ميكن استنتاج أن نسبة االعتماد على الواردات من احلبوبS1 كانت أكرب قبل سنوات تطبيق برامج ،

قد  S2 ، وأن مؤشر نسبة األراضي املسقية 2000و 1999و 1998السياسة الزراعية اجلديدة أي خالل سنوات 

  .2011اىل  2003عرف أعلى النسب خالل الفترة من 
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 .الغذائي باألمن املتعلقة االستخدام ملؤشرات بالنسبة املعطيات حتليل  :لرابعا املطلب

 ؤشراتجدول املتوسطات و االحنرافات املعيارية للم: 

 90عرفت نسبة مرتفعة قاربت يف املتوسط  U1 التزود باملاء الشروب نسبةمن خالل اجلدول أدناه نالحظ أن 

التسعينات حيث كانت النسبة حوايل  باملائة، عكس  84حبوايل  2014 نسبة كانت يف عام باملائة، مع أن ادىن

باملائة،  36و الرضع يف حدود اء سواء بالنسبة للنساء احلوامل أمراض النامجة عن نقص الغذاألولتظل  .باملائة 92

)U3 ,U4( ،يف النظام الغذائي اجلزائري  وقد يعود األمر إىل ضعف احلصيلة الربوتينية ذات املنشأ احليواين

  .القمح ومشتقاته باخلصوص علىاملعتمد باألساس على الربوتني ذو املنشأ النبايت و

  .املتعلقة باالمن الغذائي يف اجلزائر ستخداماملتوسطات واالحنرافات املعيارية  ملؤشرات اال  :64 جدول

  Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر
  

 .الغذائي لألمن العامة مؤشراتلل بالنسبة املعطيات حتليل:اخلامس املطلب

A. جدول املتوسطات و االحنرافات املعيارية للمتغريات: 

 1803.32يساوي  IG3ن متوسط احلد االدىن من متطلبات الطاقة الغذائية أمن خالل اجلدول أدناه نالحظ 

 2288هو  IG4كيلو كالوري للفرد يف اليوم، وهي نسبة مضمونة باعتبار أن متوسط متطلبات الطاقة الغذائية 

 2936.36يف النظام الغذائي يف اجلزائر هي  IG8ن إمدادات الطاقة الغذائية كيلوكالوري للفرد يف اليوم، وبأ

  .كيلوكالوري للفرد يف اليوم

Variable U1 U2 U3 U4 

Moyenne 89.1273 83.6545 36.1909 37.0273 

Ecart-type 2.1247 2.1597 3.4812 5.3068 
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 عامةشرات التوسطات واالحنرافات املعيارية  للمؤامل  :65جدول 
 

 

 Xlstat-2014 إعداد الطالب من خمرجات الربنامج اإلحصائي : املصدر

  .البسيطمناذج االحندار االكتفاء من احلبوب والقمح حسب  يتنسبدراسة : لثايناملبحث ا
  .القمح من الوطين نتاجاإل قدرات وفق القمح منتج من االكتفاء نسبة حتسن مدى دراسة :ولاأل طلبامل

 نالحظ ان  نسبة االكتفاء الذايت من منتج القمح 2014و 1981خالل الفترة املمتدة من سنة : دراسة وصفية-

،أما يف معظم 1995سنة املاضية  وكان ذلك يف العام  34باملئة يف سنة واحدة خالل  60مل تتجاوز مطلقا نسبة 

باملئة  20بنسبة تقل عن  87،2008، 83، ووصلت حدودا دنيا سنوات باملئة 40السنوات فكانت تقل عن نسبة  

ولعل مرد ذلك اىل الزيادة يف الطلب من جهة واستقرار املساحة املزروعة املعتمدة على التهاطل وضعف 

  .املساحة املسقية وتدين املردوديات

 

  )نسبة مئوية( 2014- 1981تطور نسبة االكتفاء الذايت من منتج القمح يف اجلزائر بني  : 77 شكل
  .2015 معطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعيةمن اعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

y = 0,156x - 282,0
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ورغم تضاعف املنتوج يف حدود  2014و 1981ومن خالل تتبع تطور االنتاج خالل ذات الفترة أي بني عامي 

اال  2013مليون طن يف العام  36 حدود اىل 1981مليون طن يف العام  12ثالثة مرات منتقال من حجم انتاج 

  .باملئة يف معظم السنوات 30ان العجز احلاصل ظل مستمرا الرتفاع الطلب وبقيت نسبة االكتفاء دون 

 

  )ألف طن( 2014- 1981تطور انتاج القمح يف اجلزائر بني  78:لشك
  الزراعيةمعطيات املنظمة العربية للتنمية  باالعتماد علىاملصدر من اعداد الباحث 

 دراسة قياسية حتليلية:  
بغرض اختبار اثر نسبة االكتفاء من منتج القمح وفق قدرات االنتاج الوطين من املنتج نقترح منوذج االحندار  

 :اخلطي البسيط التايل

ttt pbcTaub  
 :حيث أن 

tTaub   :ميثل نسبة االكتفاء من منتج القمح خالل السنةt     و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ ، 

tpb :القمح خالل السنة ميثل  اإلنتاج الوطين منt     و ميثل املتغري التفسريي يف النموذج؛ ، 

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  
c : ميثل احلد الثابت؛و  

  :مت تقدير النموذج السابق و النتائج  ملخصة يف اجلدول التايل Eviews8  باستخدام برنامج 

y = 64,58x - 12721
R² = 0,561
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2014-1981خالل الفترة  يف اجلزائر بداللة االنتاج احمللي من القمح من القمح تقدير دالة االكتفاء:  66 جدول  

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

 تقييم اقتصادي:  
الوطين من  اإلنتاجمقدرة معلمة حجم  شارةإ أننالحظ دير يف اجلدول أعاله بالنظر إىل النتائج احملصلة من التق

 (0.0041)املقدرة  تهالقمح موجبة وهذا يتوافق مع الطرح النظري وبالتايل مقبولة اقتصادياً، كما يبدو من قيم
بنسبة من القمح  الرفع من نسبة االكتفاء الذايت إىلليون طن يؤدي مبالوطين من القمح  اإلنتاجحجم زيادة  أن

4.1%  

 تقييم إحصائي:  
و ذلك باالعتماد  %5املعنوية الفردية للمعامل مقبولة عند مستوي  أننالحظ   Studentباالعتماد على اختبار  

 وذلك %5حدود فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف  أما .حتمال املرافق هلذا االختبارعلى اال
  . Fisherفيشر باالعتماد على اختبار

 املضاعفو من خالل نتيجة معامل التحديد  15.02 R، إالالوطين من القمح ال يسهم  اإلنتاج عامل أي أن 
على غرار االكتفاء من منتج القمح مما يفسر وجود عوامل اخري مؤثرة  من نسبة  % 15بنسبة قدرها 

  .الكميات املستوردة
 قياسيالتقييم ال:  

، و باالعتماد على حجم العينة 73.1DWهي  Watson-Durbin ختبار الحصائية اإلقيمة ال ننالحظ بأ
34n  1و عدد املتغريات التفسرييةk 51.139.1ميكننا استخراج قيم 21  dd و ،

 :    بالتايل فان
12 473.1 dDWd   

يعين عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء من الدرجة األويل، وعلية فان النموذج مقبول من وجهة إحصائية و  مما 
  .اقتصادية
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  .احلبوب من الوطين االنتاج مؤهالت وفق احلبوب من االكتفاء نسبة من الرفع مدى دراسة  :الثاين املطلب

مل  ظ ان  نسبة االكتفاء الذايت من احلبوبنالح 2014و 1981خالل الفترة املمتدة من سنة : دراسة وصفية

،أما يف معظم 1995سنة املاضية  ووهي سنة  34باملئة  وكان ذلك يف سنة واحدة خالل  53تتعدى مطلقا نسبة 

باملئة  15بنسبة جتاور  2008، ،87باملئة، ووصلت حدودا دنيا سنوات  30السنوات فكانت تقل عن نسبة  

املستمر على التهاطل يف حدود املساحات املزروعة اليت مل تتوسع  من جهة ولعل مرد ذلك اىل االعتماد 

 .وضعف قدرات الري وتقنياته االقتصادية  وتدين انتاجية البذور املستخدمة

 
 )نسبة مئوية( 2014- 1981تطور نسبة االكتفاء الذايت من احلبوب  يف اجلزائر بني  79:شكل

 2015.ةمعطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعي ىباالعتماد علاملصدر من اعداد الباحث 

ماليني  10ونالحظ من خالل الشكل أدناه التذبذب احلاصل يف كميات إنتاج احلبوب حبيث تدىن إىل حدود

مليون طن وكان ذلك يف  55وهو أدىن حد له، كما أن الكمية املنتجة مل تتجاوز حدود 1988طن يف العام 

يف أوج تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة القائمة على عوامل التنمية ) يون طنمل 53حدود ( ، 2009العام 

  . املستدامة

y = 0,032x - 33,99
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 )مليون طن( 2014- 1981تطور انتاج احلبوب يف اجلزائر بني   80  :شكل

  2015 معطيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية باالعتماد علىاملصدر من اعداد الباحث 

 :دراسة قياسية حتليلية

نقترح منوذج االحندار  هاوفق قدرات االنتاج الوطين من احلبوبرض اختبار اثر نسبة االكتفاء من بغ

  :اخلطي البسيط التايل

ttt pccTauc   

  : حبيث

tTauc   : خالل السنةاحلبوب ميثل نسبة االكتفاء منt     و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ ، 

tpc :خالل السنة احلبوب ميثل  اإلنتاج الوطين منt     و ميثل املتغري التفسريي يف النموذج؛ ، 

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛ 

c : ميثل احلد الثابت؛و  

  :صة يف اجلدول التايلمت تقدير النموذج السابق و النتائج  ملخ Eviews8باستخدام برنامج   

y = 79,49x - 15591
R² = 0,423
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2014-1981خالل الفترة  يف اجلزائر تقدير دالة االكتفاء بداللة االنتاج احمللي من احلبوب:  67 جدول  

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

  :تقييم اقتصادي
طين من الو اإلنتاجحجم  معلمة إشارة أننالحظ بالنظر إىل النتائج احملصلة من التقدير يف اجلدول أعاله 

 0.0035 (املقدرة تهموجبة وهذا يتوافق مع الطرح النظري وبالتايل مقبولة اقتصادياً، كما يبدو من قيم احلبوب
بنسبة  من احلبوب الرفع من نسبة االكتفاء الذايت إىلليون طن يؤدي احلبوب مبمن  الكميات املنتجةزيادة  أن) 

3.5%  

  :تقييم إحصائي
و ذلك باالعتماد  %5املعنوية الفردية للمعامل مقبولة عند مستوي  أننالحظ   Studentباالعتماد على اختبار  

وذلك   %5فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف حدود   أما .  حتمال املرافق هلذا االختبارعلى اال
  . Fisherباالعتماد على اختبار فيشر

 و من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف 24.02 R، الوطين من القمح ال يسهم  اإلنتاج عامل أي أن
على حنو االعتماد مؤثرة  أخرىمما يفسر وجود عوامل  احلبوب االكتفاء من  نسبة من % 24بنسبة قدرها  إال

  .على السوق الدولية وفاتورة االسترياد
  :قياسيالتقييم ال

، و باالعتماد على حجم العينة 00.2DWهي  atsonW-Durbin ختبار الحصائية اإلقيمة ال نالحظ بأن
34n  1و عدد املتغريات التفسرييةk 51.139.1ميكننا استخراج قيم 21  dd و ،

 :    بالتايل فان
12 42 dDWd   
من الدرجة األويل، وعلية فان النموذج مقبول من وجهة إحصائية و مما يعين عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء  

  .اقتصادية
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  .القمح من الوطين االنتاج مؤهالت وفق القمحب املتعلقة التبعية نسبة من احلد مدى راسةد  :الثالث املطلب

 
  )مليون دوالر( 2014- 1981الواردات من القمح يف اجلزائر بني : 81شكل

  Eviews8 رنامجبمن خمرجات : املصدر

ttt pbcipb  

 :حيث أن 

tipb   : ميثل الواردات من منتج القمح خالل السنةt   و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ ، 

tpb : ميثل اإلنتاج الوطين من القمح خالل السنةt   و ميثل املتغري التفسريي يف النموذج؛ ، 

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  

c :ميثل احلد الثابت؛  

   

y = 51,77x - 10236
R² = 0,554
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  2014-1981تقدير دالة الواردات من القمح بداللة االنتاج الوطين خالل الفترة   68 :جدول

  
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

  :تقييم اقتصادي
 أنالوطين من القمح موجبة وهذا ال يتوافق مع الطرح النظري باعتبار  اجاإلنتمعلمة حجم  إشارة أننالحظ 

اخنفاض يف الواردات، و ميكننا تفسري ذلك على  إىلالزيادة يف الكميات املنتجة من القمح من املفروض يؤدي 

ه بالرغم حيث نالحظ أن. أساس الطلب املتنامي على القمح يف اجلزائر و املرتبط بالزمن خالل فترة الدراسة 

من الزيادة يف اإلنتاج الوطين صاحبه استمرار يف زيادة الواردات من ناحية القيمة ومرد ذلك إىل الزيادة يف 

أسعار الطن الواحد من القمح يف السوق العاملية من جهة، وإىل احلاجة امللحة لتعزيز القدرات التخزينية من 

   .جهة أخرى

  :تقييم إحصائي

 أنفوضة و بالتايل يتم استثنائه، غري رم إحصائيةستيودنت فان احلد الثابت ذو معنوية  باالعتماد على اختبار 

و ذلك باالعتماد على االحتمال املرافق هلذا  %1القمح مقبولة عند مستوي  إنتاجاملعنوية الفردية ملعامل 

  . كذلك %1فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف حدود   أما. االختبار
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 و من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف 176.02 R،  إال تتأثرأي أن واردات اجلزائر من القمح ال 

  حمليا، أي أن هناك عوامل أخرى بإمكاا التأثري يف الكمية املستوردة،    الكمية املنتجةعامل من  % 18 يف حدود

  :تقييم قياسي
عدم استخدام اختبار دوربني واتسنن مما يضطرنا  إىلقترح يؤدي بنا عدم وجود ثابت ضمن النموذج امل إن 

  :ونتيجة هذا االختبار مسجلة يف اجلدول التايل  Breusch-Godfrey:و هو آخرالستخدام اختبار 

 :من الدرجة الثانية
  من الدرجة الثانية  Breusch-Godfreyاختبار  : 69 جدول

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

:  الحظ انن  99.5242.1 2
05.0

2  Rn  

  .من الدرجة الثانية لألخطاءنقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت  أنناأي 

  :األوىلمن الدرجة 
  .من الدرجة األوىل  Breusch-Godfreyاختبار   70 جدول

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

:  أننالحظ   84.3125.1 2
05.0

2  Rn  
 .األوىلمن الدرجة  لألخطاءنقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت  أنناأي 
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و اإلنتاج من القمح يف النموذج السابق، جيب التخلص من اثر  داالسترياو لتدارك حقيقة العالقة بني 

متغريات  من خالل االعتماد على معدالت منو يكون ذلكمركبة الزمن ضمن متغريات حمل الدراسة، و 

  : النموذج وفق املعادلة التالية

ttt DpbcDipb  
 :حيث أن 

tDipb   :  ميثل معدل التغري السنوي للواردات من منتج القمح ، و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ 

tDpb :، و ميثل املتغري التفسريي يف النموذج؛   ميثل معدل التغري السنوي لإلنتاج الوطين من القمح 

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  

c :ميثل احلد الثابت؛ 

  متا تقدير النموذج السابق و النتائج  ملخصة يف اجلدول التايل Eviews8باستخدام برنامج  

  

 لالنتاج الوطين يف اجلزائر بداللة معدل التغري السنوي ت من القمحتقدير معدل التغري السنوي للواردا  :71 جدول

 
 Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر
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 تقييم اقتصادي:  

سالبة وهذا يتوافق مع الطرح النظري  معلمة معدل التغري السنوي لإلنتاج الوطين من القمح إشارة إننالحظ 

الوطين من القمح  املنتجحجم زيادة  فان) - (0.34قيمة املقدرة وبالتايل فهي مقبولة اقتصادياً، و كما يبدو من

  .مليون دوالر 0.34 حوايل تقليل فاتورة الواردات من القمح بـ إىليؤدي  -وحدة القياس –طن  بألف

  :تقييم إحصائي

 أن ، غري %5املعنوية الفردية للحد الثابت مرفوضة عند مستوي  أنباالعتماد على اختبار ستيودنت نالحظ  

قبول معنوية معلمة املتغري املستقل و ذلك باالعتماد على االحتمال املرافق هلذا  إىلنفس االختبار يؤدي بنا 

باالعتماد على اختبار  وذلك %1حدود فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف  أما.  االختبار

  . فيشر

 و من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف 22.02 R،  اإلنتاجأي أن التغريات احلاصلة يف 

  .من التغريات احلاصلة يف الوردات % 22بنسبة قدرها حوايل  إالالوطين من القمح ال يؤثر 

  :تقييم قياسي

و  33n، و باالعتماد على حجم العينة 72.2DWقيمة إحصائية اختبار دوربني و اتسن هي 

51.138.1ميكننا استخراج قيم 1kعدد املتغريات التفسريية  21  ddو بالتايل فان ،    : 

21 472.24 dDWd   

  :و هو آخرمما يضطرنا الستخدام اختبار يف منطقة الشك و ال ميكننا اختاذ القرار،  أنناوهذا يعين 

  Breusch  Godfrey   االختبار مسجلة يف اجلدول التايلونتيجة هذا:  



- 240 - 
 

  :من الدرجة الثانية

  من الدرجة الثانية  Breusch  Godfreyاختبار  72 :جدول

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

:  نالحظ ان  99.5242.1 2
05.0

2  Rn  

  .من الدرجة الثانية لألخطاءنقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت  أنناأي 

  :األوىلمن الدرجة 

  .من الدرجة األوىل  Breusch  Godfreyاختبار  73جدول 

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

:  أننالحظ   84.3125.1 2
05.0

2  Rn  

  .األوىلمن الدرجة  لألخطاءنقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت  أنناأي 

  .إحصائية و اقتصادية وعلية فان النموذج مقبول من وجهة 
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  .احلبوب من الوطين االنتاج مؤهالت وفق احلبوبب املتعلقة التبعية نسبة من احلد مدى راسةد :الرابع املطلب
  

 
  )مليون دوالر( 2014- 1981تطور الواردات من احلبوب يف اجلزائر خالل فترة الدراسة : 82شكل 

  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

ttt pbcipb  

 :حيث أن 

tipb   : ميثل الواردات من منتج احلبوب خالل السنةt   و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ ، 

tpb : ميثل اإلنتاج الوطين من احلبوب خالل السنةt   و ميثل املتغري التفسريي يف النموذج؛ ، 

t: ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  

c :ميثل احلد الثابت؛  

  :متا تقدير النموذج السابق و النتائج  ملخصة يف اجلدول التايل Eviews8باستخدام برنامج  

y = 69,66x - 13768
R² = 0,500
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 2014-1981 يف اجلزائر خالل  تقدير الواردات من احلبوب بداللة االنتاج الوطين من احلبوب :74 جدول

  
  Eviews8 برنامجن خمرجات م: املصدر

  :تقييم اقتصادي
نالحظ ان اشارة معلمة حجم االنتاج الوطين من احلبوب موجبة وهذا ال يتوافق مع الطرح النظري باعتبار ان 

الزيادة يف الكميات املنتجة من احلبوب من املفروض يؤدي اىل اخنفاض يف الواردات، و ميكننا تفسري ذلك على 

وباعتبار أن القمح قيمةً . على احلبوب يف اجلزائر و املرتبط بالزمن خالل فترة الدراسة  أساس الطلب املتنامي

وكميةً يشكل معظم الواردات من احلبوب، فلهذا تعترب هذه الزيادة يف الواردات رغم تنامي االنتاج الوطين 

حويلية من املطاحن العامة مربرة بسبب الزيادة يف القدرات التخزينية من جهة، والرغبة امللحة للطاقات الت

  .واخلاصة يف استعمال القمح املستورد من جهة أخرى

  :تقييم إحصائي

 أنمرفوضة و بالتايل يتم استثنائه، غري  إحصائيةباالعتماد على اختبار ستيودنت فان احلد الثابت ذو معنوية  

تماد على االحتمال املرافق هلذا و ذلك باالع %1مقبولة عند مستوي احلبوب  إنتاجاملعنوية الفردية ملعامل 

  . كذلك %1فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف حدود   أما. االختبار
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 و من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف 117.02 R،  إال تتأثرأي أن واردات اجلزائر من القمح ال 
   .نفس احملصول من الكمية املنتجة من % 12بنسبة قدرها حوايل 

  :تقييم قياسي

استخدام اختبار دوربني واتسنن مما يضطرنا  إىلان عدم وجود ثابت ضمن النموذج املقترح يؤدي بنا  
 :ونتيجة هذا االختبار مسجلة يف اجلدول التايل  Breusch-Godfrey:الستخدام اختبار اخر و هو

  :من الدرجة الثانية

  من الدرجة الثانية  Breusch-Godfreyاختبار  :75جدول 

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

:  نالحظ ان  99.5252.0 2
05.0

2  Rn  

  .من الدرجة الثانية لألخطاءأي اننا نقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت 

  :األوىلمن الدرجة 
  من الدرجة االوىل  Breusch-Godfreyاختبار  :76جدول 

 
  Eviews8 برنامجرجات من خم: املصدر

:  نالحظ ان  84.3151.0 2
05.0

2  Rn  
  .األوىلمن الدرجة  لألخطاءنقبل الفرضية املعدومة و نقر بعدم وجود ارتباط ذايت  أنناأي 
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يف النموذج السابق، جيب التخلص من اثر احلبوب و اإلنتاج من  داالسترياو لتدارك حقيقة العالقة بني 

حمل الدراسة، و يكون  ذلك من خالل االعتماد على معدالت التغري يف متغريات  مركبة الزمن ضمن متغريات

  : النموذج وفق املعادلة التالية

ttt DpccDipc  
 :حيث أن 

tDipc   :  ميثل املعدل السنوي للتغري احلاصل يف الواردات من احلبوب، و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ 

tDpc : ميثل املعدل السنوي للتغري احلاصل يف اإلنتاج الوطين من احلبوب، و ميثل املتغري التفسريي يف

 النموذج؛  

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  

c :ميثل احلد الثابت؛ 

  سابق و النتائج  ملخصة يف اجلدول التايلمتا تقدير النموذج ال Eviews8باستخدام برنامج  
 تقدير دالة املعدل السنوي للتغري احلاصل يف الواردات من احلبوب :77جدول

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

  



- 245 - 
 

  :تقييم اقتصادي

الوطين من احلبوب سالبة وهذا يتوافق مع الطرح  اإلنتاجمعلمة معدل التغري السنوي يف  إشارة أننالحظ 

الوطين من  املنتجحجم ان زيادة  أي) - 0.41 (نظري وبالتايل مقبولة اقتصادياً، كما يبدو من قيمة املقدرة ال

 . مليون دوالر 0.41تقليل فاتورة الواردات من احلبوب بـ  إىليؤدي  -وحدة القياس –طن  بألفاحلبوب 

  :تقييم إحصائي

، غري أن  %5لفردية للحد الثابت مرفوضة عند مستوي املعنوية ا أنباالعتماد على اختبار ستيودنت نالحظ  

نفس االختبار يؤدي بنا اىل قبول معنوية معلمة املتغري املستقل و ذلك باالعتماد على االحتمال املرافق هلذا 

وذلك باالعتماد على اختبار   %5فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة يف حدود   أما.  االختبار

  . فيشر

 من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف و 1859.02 R، احلبوب الوطين من  اإلنتاجمنو  عامل  أي أن

، مبعىن وجود عوامل أخرى يف حدود من احلبوب معدل منو الوردات يف  % 19بنسبة قدرها حوايل  إالال يؤثر 

وب، لعل من أمهها اللجوء املستمر للقمح املستورد من احلب باملائة هي اليت تؤثر يف الكميات وقيمة الواردات 80

  .خلصائصه املميزة أثناء التحويل والطحن

  :تقييم قياسي

و عدد  33n، و باالعتماد على حجم العينة 15.2DWقيمة إحصائية اختبار دوربني و اتسن هي 

51.138.1ميكننا استخراج قيم 1kاملتغريات التفسريية  21  ddو بالتايل فان ،    : 

12 415.2 dDWd   

مما يعين عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء من الدرجة األويل، وعلية فان النموذج مقبول من وجهة إحصائية و  

  .اقتصادية
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مية القطاع الزراعي يف زيادة اإلنتاج من مسامهة عوامل تن:املتعدددراسة منوذج االحندار  :لثاملبحث الثا
  .القمح
 .النموذج تقدير:األول املطلب

القمح يف اجلزائر خالل فترة الدراسة نعتمد على دالة كوب دوغالس   إلنتاج األساسيةبغرض معرفة احملددة  

  :اخلطي التايل يو نقترح النموذج اللوغاريتم لإلنتاج

           
            ttttttt

tttttt

PAPLOGPAALOGMBLOGNNTLOGRBLOGSBLOG
RCLOGPCLOGSCLOGSAULOGMOALOGCPBLOG


 

 :حيث أن

tPB   : ميثل االنتاج الوطين من القمح خالل السنةt   و ميثل املتغري التابع يف النموذج؛ ، 

t :ميثل حد اخلطأ العشوائي؛  

c :ميثل احلد الثابت؛ 

LOG   :ميثل اللوغاريتم النيبريي؛  

فقد ارتأينا اعتماد جمموعة متغريات ذات عالقة باالنتاج الوطين من القمح يف النموذج  ةالتفسريي اتاملتغرياما 

 : هيو

tMOA : ميثل اليد العاملة الزراعية خالل السنةt ؛ 

tSAU : ميثل املساحة املزروعة خالل السنةt ؛ 

tSC :ملساحة املزروعة من احلبوب خالل السنة ميثل اt ؛ 

tPC : ميثل اإلنتاج الوطين من احلبوب خالل السنةt ؛ 

tRC : ميثل انتاجية احلبوب خالل السنةt ؛ 

tSB : ميثل املساحة املزروعة من القمح خالل السنةt ؛ 
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tRB : ميثل مردودية القمح خالل السنةt ؛ 

tNT : ميثل عدد اجلرارات خالل السنةt ؛ 

tNMB : ميثل عدد احلاصدات خالل السنةt ؛ 

tPAA : ميثل اإلنتاج الوطين من االمسدة اآلزوتية خالل السنةt ؛ 

tPAP : ميثل اإلنتاج الوطين من االمسدة الفوسفاتية خالل السنةt ؛ 

  متا تقدير النموذج السابق و النتائج  ملخصة يف اجلدول التايل Eviews8باستخدام برنامج  
  2014-1981خالل  يف اجلزائر تقدير امجايل انتاج القمح  :78 جدول

  
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

tPAP و tMOA ،tNT ،tNMB،tPAA: بار ستيودنت للمعنوية فان املتغرياتباالعتماد على اخت
غري   

  .التقدير  إعادةلذلك نقوم بو بالتايل يتم استثنائها من النموذج و نتيجة  %5عند مستوى  إحصائيامقبولة 
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  .تقديره املعاد املتعدد االحندار ذو النموذج :الثاين املطلب

بعد استثناء مجلة من املتغريات واملتعلقة باليد العاملة الزراعية وعدد اجلرارات وعدد احلاصدات وانتاج االمسدة 

  االزوتية والفوسفاتية مت اعادة تقدير النموذج على النحو التايل

  إلنتاج القمح عدلاملتقدير النموذج  : 79 جدول

 
  Eviews8 برنامجمن خمرجات : املصدر

  :تقييم إحصائي

عند  إحصائيااملعنوية الفردية لكل معلمات النموذج مقبولة  أنباالعتماد على اختبار ستيودنت نالحظ  

 وذلك باالعتماد على  %1فيما خيص املعنوية الكلية للنموذج فهي مقبولة كذلك يف حدود   أما  ، %5مستوي 

  . اختبار فيشر
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 و من خالل نتيجة معامل التحديد املضاعف 957.02 R، أي أن متغريات النموذج املقبولة   tSAU )،

tSC،tSB  ،tRC ،tPC، ( tRB  جدالوطين من القمح و هي نتيجة  اإلنتاجمن   % 96دد حوايل حت 

  . مقبولة

  :تقييم قياسي
و عدد  34n، و باالعتماد على حجم العينة 26.2DWقيمة إحصائية اختبار دوربني و اتسن هي 

89.108.1ميكننا استخراج قيم 6kاملتغريات التفسريية  21  ddو بالتايل فان ،    : 

12 426.2 dDWd   

فان النموذج مقبول من وجهة إحصائية و  هلألخطاء من الدرجة األويل، وعلي مما يعين عدم وجود ارتباط ذايت 

  .قياسية

  :تقييم اقتصادي
املوجودة يف تغريات التفسريية مرونات الناتج الوطين من القمح بالنسبة للم أساستفسر قيم املعلمات على 

  ،النموذج

           
            ttttttt

tttttt

PAPLOGPAALOGMBLOGNNTLOGRBLOGSBLOG
RCLOGPCLOGSCLOGSAULOGMOALOGCPBLOG


  

  :وعليه فإنه 

 .% 2.28ازدادت الكمية املنتجة من القمح بـ ، %1كلما زادت املساحة الزراعية بـ نسبة  -

 %0.88فعت قيمة الكمية املنتجة من القمح بنسبة تار % 1وكلما زادت املساحة املخصصة للقمح ب  -

  )64جدول رقم (
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  .بة االكتفاءالدراسة التنبؤية للمردودية ونس: املبحث الرابع
  .اجلزائر يف القمح ردوديةمل تنبؤية دراسة :األول املطلب

بغرض القيام بدراسة تنبؤية مبردودية القمح يف اجلزائر، يكون من الضروري يف البداية أن نعمل على عرض و 

حول يف السلسلة خالل فترة الدراسة و أهم مركباا، مث ندرس حتليل بيانات السلسلة و استعراض أهم نقاط الت

استقرارية هذه السلسلة و حندد سبب عدم االستقرارية يف حالة التأكد من أا غري مستقرة حىت ميكننا جعلها 

مستقرة، و عندئذ ميكننا منذجة هذه السلسلة و التأكد من صالحية النموذج وفق العديد من االختبارات 

و يف األخري ميكننا االعتماد على هذا النموذج يف التنبؤ مبردودية القمح يف اجلزائر على . ائية الضروريةاإلحص

  . 2020إىل غاية  أياملدى القصري 

 :2014إىل  1981سلسلة مردودية القمح يف اجلزائر خالل الفترة من  لبيانات وصفية دراسة -
على تزايد قيم مردودية القمح يف اجلزائر خالل الفترة من خالل مالحظتنا للشكل أدناه ميكننا التأكيد 

، و هذا قد يكون بسبب اإلصالحات الزراعية املعتمدة من طرف الدولة يف حتسني 2014إىل  1981من 
مردودية األراضي الزراعية و باخلصوص يف احملاصيل الزراعية املتعلقة باحلبوب و من أمهها القمح هذا من 

  .جانب اقتصادي

 
   2014إىل  1981يف اجلزائر خالل الفترة من  (RB)منحىن سلسلة مردودية القمح  :83ل الشك

  هكتار/وحدة القياس كغ
  2015 بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعيةمن إعداد الطالب بناءاً على  :املصدر

   

y = 34,27x - 67342
R² = 0,720
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د مركبة االجتاه و من جانب إحصائي فان التزايد املستمر عرب الزمن للسلسلة املدروسة يدل على وجو
العام ضمن السلسلة مما يوحي بعدم استقرارية هذه السلسلة، و هذا ما سنؤكده باستعمال االختبارات 

  .اإلحصائية يف الفرع املوايل
 سلسلة مردودية القمح إستقرارية دراسة: 

تذبذبت  اإذ مستقرة فتكون النمذجة، عملية أجل من ضرورية الزمنية للسلسلة اإلستقرارية دراسة تعترب
 (RB)السلسلة  إستقرارية بالزمن، و من اجل دراسة عالقة له ليس تباين مع ثابت حسايب حول وسط قيمها

، مث نعمد إىل إخضاع  Ljung-Boxللسلسلة و نستعمل اختبار  الذايت االرتباط فإننا يف البداية ندرس دالة
   . دراسة استقرارية السلسلةموعة من اختبارات جذر الوحدة اليت تساعدنا يف (RB)السلسلة
 سلسلة مردودية القمحل الذايت االرتباط معامالت معنوية اختبار :  

تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا كانت معامالت دالة االرتباط الذايت معدومة أي تقع داخل جمال 
الدراسة من اجل قيمة التأخري  حمل للسلسلة اجلزئية و البسيطة الذايت االرتباط دالة يبني التايل الثقة، والشكل

h=16 :  
 (RB) سلسلة مردودية القمحل الذايت االرتباط دالة :80اجلدول 

 
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
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  h=16الفجوات  أجل احملسوبة من االرتباط الذايت معامالت أن الذايت، االرتباط دالة خالل من نالحظ

 مع السلسلة، يف عام اجتاه مركبة وجود ، ويظهر)تقع خارج جمال الثقة(عن الصفر  ختتلف اغلبها معنويا
  .التأخريات مبرور لألعمدة اخنفاض

 نلجأ دقيقة، لذا غري نتائجها ما جيعل وهذا والتحليل، املشاهدة على تعتمد البيانية االختبارات هذه إن
  Ljung-Box.اختبار  نستعمل وإلثبات ذلك اإلحصائية، االختبارات طريق عن انفيه أو النتائج هذه تأكيد إىل

  اختبارLjung-Box  
الذايت، و يعتمد هذا االختبار على  االرتباط دالة ملعامالت الكلية املعنوية لدراسة االختبار هذا نستعمل

ة املدروسة معدومة أي أن الفرضية املعدومة اليت تنص على أن كل معامالت دالة االرتباط الذايت للسلسل
السلسلة املدروسة بدون ذاكرة و بالتايل هي مستقرة، واإلحصائية احملسوبة هلذا االختبار توافق القيمة األخرية 

و من خالل االحتمال املرافق هلذه اإلحصائية ميكننا رفض الفرضية املعدومة مبستوى . Q-Statيف العمود 
إىل  1981يف اجلزائر خالل الفترة من  (RB)من سلسلة مردودية القمح ذاكرة ض و اإلقرار بوجود %1معنوية 

2014.  
  سلسلة مردودية القمح اختبارات إستقرارية:  

بغرض القيام باختبارات جذر الوحدة جيب يف البداية حتديد درجة التأخري يف فروق السلسلة الالزمة 
عن ذلك فإننا نعتمد على النموذج األعم أي  لتصحيح االرتباط الذايت لألخطاء احملتملة، و من اجل الكشف

 : و النتائج مسجلة يف اجلدول التايل. 6و  3النموذج 
 (RB) مردودية القمح يف اجلزائر سلسلةالستقرارية  17ADFار قيمة التأخري يف اختباربمعايري اخت  : 81اجلدول 

  املعيار
  Akaike Schawrz  قيمة التأخري

Hannan-
Quinn  

Log 
likelihood  

P=0  13.72 13.86 13.77 -223.51 
P=1  13.80 13.99 13.87 -216.94 
P=2  13.91 14.14 13.98 -210.61 
P=3  14.00 14.28 14.09 -204.14 
P=4  14.00 14.33 14.10 -196.05 

من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر  Eviews8  انظر امللحق 
   

                                       
17  Augmented Dickey – fuller 
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ميكننا  Log likelihood و Akaike ،Schawrz ،Hannan-Quinn: املعايري التاليةو باالعتماد على 
القول انه ال وجود لالرتباط الذايت لألخطاء ضمن النموذج و بالتايل ال داعي الستعمال فروق السلسلة و قيمة 

  .P=0التأخري األمثل هي 
لسلسلة بواقي النموذج الثالث يف الذايت  االرتباط و من اجل تأكيد هذه النتيجة فإننا نعاين دالة

كلها   h=16الفجوات  أجل احملسوبة من االرتباط الذايت معامالت ففي الشكل  أدناه نالحظ أن، DFاختبار
فان اإلحصائية  Ljung-Box، و باستعمال اختبار )تقع داخل جمال الثقة(ذات معنوية احصائية معدومة 

و من خالل االحتمال املرافق هلذه اإلحصائية . Q-Statخرية يف العمود احملسوبة هلذا االختبار توافق القيمة األ
ذاكرة ضمن سلسلة البواقي أي أا  و اإلقرار بعدم وجود %5ميكننا قبول الفرضية املعدومة مبستوى معنوية 

  .Bruit blanc Unمستقلة عن بعض و متثل تشويشا ابيضا 
  DFاقي النموذج الثالث يف اختبارالذايت لسلسلة بو االرتباط دالة:  :82اجلدول 

 
 . Eviews8 البرنامج اإلحصائي من إعداد الطالب بناءاً على مخرجات :المصدر

بعدما مت حتديد مستوى التأخري الالزم إلجراء اختبارات جذر الوحدة، فإننا نعتمد على ثالث أنواع من 
  :ه االختبارات هياختبارات االستقرارية و ذلك حىت نتأكد من نتائج الدراسة، و هذ

1. Test Dickey-Fuller (DF) 

2. Test Phillips-Perron (PP) 

3. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 
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  DRBو  RBنتائج اختبار استقرارية السلسلة  :83اجلدول 

  2انظر امللحق  Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

  .%1يدل على استقرارية املتغري عند مستوى معنوية *  

وبة جلذر الوحدة و االحتمال املرافق هلا و بعد إجراء هذه االختبارات فإننا نسجل قيمة اإلحصائية احملس 
لخص النتائج يف مرجة لعدم توفر قيمة االحتمال، و فإننا نسجل قيمة اإلحصائية احل (KPSS)ماعدا اختبار 

  .السابقاجلدول 
يدل على عدم و جود جذر الوحدة يف   RBبالنسبة للسلسلة  اجلدول إن حتليل النتائج املسجلة يف

ود جذر الوحدة يف النموذجني األول و الثاين عند كل االختبارات و مبستوي معنوية النموذج الثالث و وج

و حىت ميكننا جعلها  DSكما أن السلسلة ختضع للنموذج ، RB ذا يؤكد على عدم استقرارية السلسلةو ه 1%

فتؤكد  DRBو نتائج اختبارات جذر الوحدة للسلسلة . DRBفإننا نأخذ الفرق األول هلذه السلسلة رة مستق

ذا و ه %1على عدم و جود جذر الوحدة يف كل النماذج و باستعمال كل االختبارات و مبستوي معنوية 

  .متكاملة من الدرجة األوىل RB السلسلةأي أن . DRB يؤكد على استقرارية السلسلة

   

 DF KPSS PP نوع االختبار

مستوي 

 الفرق
 النموذج

اإلحصائية 

 المحسوبة
 االحتمال

اإلحصائية 

 المحسوبة

حصائية المجدولة عند اإل

 1%مستوي معنوية  

اإلحصائية 

 المحسوبة
 االحتمال

عند 

 المستوى

RB 

3 -5.39 * 0.00 0.04 * 0.21 -5.39 * 0.00 

2 -2.31 0.17 2.19 0.73 -2.31 0.17 

1 -0.29 0.57   -0.29 0.57 

الفرق 

 األول

DRB 

3 -8.20 *  0.00 0.01 * 0.21 -8.20 * 0.00 

2 -8.37 *   0.00 0.01 * 0.73 -8.37 * 0.00 

1 -8.35 *  0.00   -8.35 * 0.00 
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 :(DRB) باستعمال التفاضل السلسلة لبيانات وصفية دراسة -
ممثل  2014إىل  1981لسلسلة مردودية القمح يف اجلزائر خالل الفترة من  إن التمثيل البياين للفرق األول

  :يف التمثيل البياين التايل

 
   (DRB) باستعمال التفاضليف اجلزائر  منحىن الفرق األول لسلسلة مردودية القمح :84شكل 

 هكتار/وحدة القياس كغ - 2014إىل  1981خالل الفترة من 
 . Eviews8 ناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالب ب :املصدر 

الفواصل مع وجود تذبذبات يف قيم السلسلة حول  حملور تقريبا موازي شكل يأخذ املنحىن أن نالحظ

  .الزمن و استقرار السلسلة بداللة االجتاه العام يف املنتظم التغري بغياب لنا يوحي مما الصفر بالسلب و اإلجياب،

 2014إىل  1981يف اجلزائر خالل الفترة من  (RB)دية القمح سلسلة مردو منذجة -
و املعرفة على حنو الصريورة  (DRB)هذه اخلطوة تتضمن اقتراح جمموعة من النماذج للسلسلة املستقرة 

ARMA(p,q) و اليت تكتب على النحو التايل:  

tqtqttptpttt bbbDRBaDRBaDRBaaDRB    ........... 221122110 
و املمثل يف  (DRB)الذايت لسلسلة  االرتباط نلجئ ملنحىن دالة qو  pو بغرض معرفة قيم كل من 

أدناه، حيث انه بتحليل هذا التمثيل البياين لداليت االرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية للسلسلة  (5)الشكل 
(DRB) ميكننا أن نرشح النماذج التالية : MA(1) ، MA(12) ، AR(2) ،ARMA(1,1)  ،ARMA(2,1)  ،

ARMA(2,12)   وARMA(1,12).  
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 (DRB)الذايت لسلسلة  االرتباط دالة : 84 جدول

 
 . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

 .املقترحة النماذج بني املقارنة اختبارات -
، و ذلك باملفاضلة بني  (DRB)يف هذه املرحلة املهمة نعمل على متييز النموذج األمثل للسلسلة املستقرة 

-Akaike ،Schawrz  ،Hannan :نماذج املرشحة سلفاً ويكون باالعتماد على العديد من املعايري نذكر منهاال

Quinn   ،Log likelihood  ،DW  ،R2 –ajusté . أحسن لنا يعطي الذي هو النموذج األمثل ويكون 
  :ة للنماذج املقترحةفاضلة بالنسباملعايري، و اجلدول التايل يلخص نتائج معايري امل بني هذه توفيقه

 املرشحة النماذج بني املقارنة اختبارات : 85اجلدول 
  المعيار
  النماذج المرشحة

Akaike Schawr
z  

Hannan
-Quinn  

Log 
likelihood  DW R2 -

ajusté 

MA(1) 13.71 13.80 13.74 -224.33 1.95 0.44 

MA(12)  13.56 13.61 13.58 -222.90 2.87 0.51 

AR(2)  14.09 14.18 14.21 -216.49 2.06 0.24 

ARMA(1,1)  13.81 13.95 13.86 -218.10 1.92 0.42 

ARMA(2,1)  13.31 13.45 13.35 -203.34 2.12 0.66 

ARMA(2,12) 13.75 13.89 13.79 -210.19 2.88 0.47 

ARMA(1,12) 13.39 13.48 13.42 -212.31 2.27 0.61 
  .  انظر امللحق Eviews8 ات الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالب بناءاً على خمرج :املصدر
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 :منها اعتبارات نذكر لعدة وذلك، ARMA(2,1) النموذج  اختيار ميكننا السابقة املرشحة النماذج تفحص بعد

  اقل القيم للمعايريAkaike  ،Schawrz  وHannan-Quinn ؛ 

  أعظم قيمة للمعيارLog likelihood ؛ 

 صحح اكرب قيمة ملعامل التحديد املR2 –ajusté ؛ 

  قرب قيمة إحصائيةDW  2من العدد. 

 (DRB) للسلسلة النموذج املعتمد تقدير -

نعمل يف هذه اخلطوة على  ARMA(2,1) و هو  (DRB)اختيار النموذج األمثل للسلسلة  مت بعدما
  .املوايلاجلدول تقدير النموذج النهائي املعتمد، و نتيجة التقدير مسجلة يف 

  :نتيجة التقدير يف املعادلة التالية و ميكننا صياغة

tttt eeDRBDRB   12 429.1340.0471.43 

و دراسة و حتليل نتيجة التقدير هذه و  تقييم و تشخيص هذا النموذج يعتمد على العديد من  
االختبارات اإلحصائية املعلمية و الالمعلمية و اليت نتناوهلا يف الفروع التالية، و تعترب هذه اخلطوة ضرورية قبل 

  ...)املصدر(.التنبؤ عملية
  ARMA(2,1)  (DRB)للسلسلة  نتائج تقدير النموذج املعتمد : 86اجلدول 

  
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
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 (DRB)للسلسلة  املقدر النموذج تشخيص و تقييم -

جودة النموذج املعتمد للسلسلة حمل  تعترب هذه املرحلة األكثر حساسية حيث تتضمن إثبات فعالية و

و يكون ذلك و فق العديد من االختبارات اإلحصائية و اليت تتضمن يف البداية إثبات التطابق بني . الدراسة

السلسلتني املقدرة مع األصلية و املعنوية الفردية و الكلية للنموذج، مث ندرس استقرارية معامل النموذج خالل 

خري ندرس بواقي النموذج من حيث ثبات التباين و أا تشويش ابيض، و تعترب هذه فترة الدراسة و يف األ

 .الشروط ضرورية للقيام بالتنبؤ

       (DRB)لـ  املقدرة و األصيلة السلسلتني مقارنة  -

و املقدرة  (Actual)ميكننا مالحظة شبه التطابق التام بني السلسلة األصلية املوايل من خالل الشكل   
(Fitted)املقدر النموذج تعبري أمهية مدى عن فكرة يعطينا أن شأنه من ، و هذا ARMA(2,1)   على بيانات

  :السلسلة املدروسة و نكتب
 

 
 و سلسلة بواقي النموذج (DRB) لـ املقدرة و األصلية السلسلتني حنيات مقارنةمن : 85الشكل 

  . Eviews8 حصائيمن إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإل :املصدر

   

RB                                    ARIMA(2,1,1)   
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  التقييم اإلحصائي و القياسي للنموذج -
مقبولني عند مستوي معنوية  MA(1)بالنسبة للمعنوية الفردية ملعامل النموذج فان احلد الثابت و معامل 

  .Studentو هذا باستعمال اختبار  %7فذو معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى  AR(2)أما معامل  1%

ذو معنوية كلية مقبولة كلية للنموذج، فباستخدام اختبار فيشر ميكننا القول أن النموذج أما عن املعنوية ال

من التغريات احلاصلة يف  %66فان  R2 –ajusté، و باستعمال معامل التحديد املصحح  1% عند مستوى

نسبة ميكننا تتحدد ضمن النموذج املعتمد و هي  2014إىل  1982مردودية القمح يف اجلزائر خالل الفترة من 

  .االعتماد عليها يف التنبؤ بالقيم املستقبلية للسلسلة

تقع ضمن منطقة  DWاألوىل فان إحصائي  و فيما خيص اختبار االرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة

  .استقاللية األخطاء

  
  دراسة استقرارية معامل النموذج خالل فترة الدراسة  -

فترة الدراسة أمهية بالغة، حيث تتجلى هذه األمهية يف كون أن لدراسة استقرارية معامل النموذج خالل 

إىل حدوث تغري كبري يف بيانات يؤدي عدم ثبات املعامل خالل فترة الدراسة أو وجود تغري هيكلي يف النموذج 

اجل و من . الدراسة أو تغري شكل العالقة، و عندئذ يكون من غري املقبول االعتماد على هذا النموذج يف التنبؤ

  :التحقق من استقرارية معامل النموذج خالل فترة الدراسة نعتمد على االختبار التايل

  

 Test de Chowاختبار التغري اهليكلي يف النموذج  -

، و يشترط هذا االختبار ثبات Chowمن اجل اختبار وجود تغري هيكلي يف النموذج نعتمد على اختبار 

و بعد هذه السنة   هود سنة فاصلة حلدوث التغري اهليكلي، غري أنتباين األخطاء خالل فترة الدراسة و وج

و يرتكز هذا االختبار على الفرضية املعدومة اليت تنص على عدم وجود تغري هيكلي . املرجعية النموذج ال يتغري
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 1999و نفترض سنة . فترة الدراسة، أما فيما خيص نوع هذا االختبار فهو من نوع فيشريف النموذج خالل 

كسنة للتغري اهليكلي احملتمل و ذلك ألا تعترب سنة بداية تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة من خالل املخطط 

الوطين للتنمية الزراعية والحقا عرب سياسة التجديد الزراعي واليت تدعمت بسياسة الدعم الزراعي عرب خمتلف 

نتيجة تطبيق هذا  إىل، لنصل FNRDAراعية صناديق الدعم وباألخص الصندوق الوطين للضبط والتنمية الز

 :االختبار من خالل اجلدول التايل

  
 Test de Chowنتيجة اختبار التغري اهليكلي يف النموذج :87اجلدول 

 

  

 

  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

و  %1كننا قبول الفرضية املعدومة مبستوى معنوية و باالعتماد على االحتمال املرافق هلذا االختبار مي

أي أن مردودية منتج القمح  .2014إىل  1981اإلقرار بعدم وجود تغري هيكلي يف النموذج خالل فترة الدراسة 

برامج املخطط الوطين للتنمية الزراعية وسياسة التجديد تطبيق بينما كانت عليه قبل  ظلت دون تغيري حمسوس

ولعل مرد هذا الضعف  .يق هذه السياسة الزراعية اجلديدةوبعد تطب  2000-1981ل سنوات الزراعي أي خال

  :املسجل يف مردودية اهلكتار يعود إىل مجلة عوامل ميكن أن خنتصرها فيما يلي

فاملناخ القاري شبه اجلاف و الذي يؤثر تأثريا مباشرا على إنتاج القمح بسبب : العامل الفيزيائي الطبيعي -

 .ت غري الكافية وغري املنتظمة تسبب يف تدين املردودياتالتهاطال
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الزيادات يف أسعار املدخالت مما يتسبب يف احلد من تكاليف االنتاج : العامل االقتصادي واالجتماعي -

وبالتايل ضعف املردودية، إىل جانب ايالء االهتمام أكثر باملنتجات الرائجة وباخلصوص اخلضر املومسية أو 

 . البور كمراعي ألصحاب املاشية كراء األراضي

ضعف استيعاب التقنيات االرشادية حملدودية التاهيل العلمي للمزارعيني و عدم االلتزام : العامل التقين -

باستخدام البذور املعاجلة ونقص استخدام األمسدة وضعف التحكم يف تقنيات السقي التكميلي والصعوبات 

 .بآلية االقتراض من البنوكاحمليطة 

  2020إىل  2015يف اجلزائر خالل الفترة من  (RB)تنبؤ مبردودية القمح ال -

اختبار التطابق،  التقييم اإلحصائي و القياسي (  بعدما وفقنا يف كل االختبارات اإلحصائية السابقة

توزيع ماعدا اإلخفاق يف اختبار ال )اختبار التغري اهليكلي يف النموذج،  للنموذج، اختبار استقرارية املعامل، 

الطبيعي، ميكننا اعتبار أن النموذج املعتمد مقبول من وجهة نظر إحصائية و قياسية و بالتايل ميكننا االعتماد 

  .عليه يف التنبؤ على املدى القصري فقط

يف اجلزائر يكون  (DRB)لسلسلة الفرق األول ملردودية القمح    ARMA(2,1)و على أساس النموذج 
  :التالية التنبؤ على حسب املعادلة

tttt eeDRBDRB   12 429.1340.0471.43 

يكون التوقع للفترة  ) 2014 يف دراستنا هذه هي سنة (هي آخر سنة يف السلسلة املدروسة   Tو إذا كانت 
)( 1T حسب املعادلة التالية:  
111 429.1340.0471.43   TTTT eeDRBDRB  
01:و على اعتبار أن البواقي للفترات املستقبلية معدومة يكون  Te أي أن ،:                                                  

TTT eDRBDRB   429.1340.0471.43 11 

)(والتوقع لفترة إضافية أخرى 2T يعطي بـ  :  

T

TTT

DRB

eDRBDRB



 

340.0471.43

429.1340.0471.43 12
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)( والتوقع للفترة PT    3(و( P  يعطي بـ :  
2340.0471.43   PTPT DRBDRB  

بقدر ما حنتاج إىل التوقع النهائي  (DRB)إال أننا يف العملية التوقعية ال حنتاج إىل توقع بقيم السلسلة 
نعتمد على املعادلة  (DRB)لذلك بعد تقدير قيم  ،(RB)بقيم السلسلة  1 TTT RBRBDRB  يكون

 TTT RBBRBRD   11
  :و نستنتج أن ˆˆ TTT RBBRDBR   11

و بصفة عامة تكون قيمة السلسلة ˆˆ
)(للفترة  PT   هي 1

ˆˆ
  PTPTPT RBBRDBR.  

يف  2020إىل  2015يف اجلزائر خالل الفترة من  (RB)و ميكننا تسجيل نتائج التنبؤ بقيم مردودية القمح 
  :اجلدول التايل

   2020إىل  2015جلزائر خالل الفترة من يف ا (RB)التنبؤ مبردودية القمح : 88اجلدول 
 هكتار/وحدة القياس كغ

 . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

  
  :قيم املتنبأ ا مع إظهار جمال الثقة يكون يف الشكل التايلو التمثيل البياين لل

 

 
 يف اجلزائر  (RBF)منحىن سلسلة التنبؤ مبردودية القمح  : 86الشكل 

 هكتار/وحدة القياس كغ  2020إىل  2015خالل الفترة من 
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

   

 السنوات 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 القيمة املتنبأ ا 1675.58 1881.80 1871.83 1859.95 1921.60 1983.89
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حيث أن قيم اإلحصائية  Theilالتحقق من جودة القيم اليت تنبأنا ا نعتمد على اختبار و من اجل 

و كلما كانت قيمة هذه اإلحصائية قريبة من الصفر يدل ذلك على  0و  1احملسوبة هلذا االختبار تتراوح بني 

  :جودة التنبؤ، و نتيجة هذا االختبار يف الشكل التايل

 
  (RB) جلودة التنبؤ بقيم سلسلة مردودية القمح  Theilنتيجة اختبار  :87الشكل 

 . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

و هذه قيمة قريب جداً من الصفر مما  0.06يساوي  Theilو من الشكل أعاله فان معامل اجلودة لـ 

  .يؤكد على جودة القيم املتنبأ ا

سياسات  حول )2012بن احلبيب، (دراسة ائج الدراسات امليدانية السابقة على غرار وباستغالل بعض نت -

الدعم املطبقة يف اجلزائر وأثرها على تطور املنتوج الزراعي واليت تناولت حماصيل احلبوب والقمح 

يف الفترتني السابقة والتالية لسياسة  اإلنتاجباخلصوص فقد اعتمدت الدراسة على مقارنة متوسطات 

حبيث تشكل الفترة األوىل السنوات اليت مل تعرف فيها  2009-90سنة  20الدعم الفالحي وجمموعهما 

يف حني ان الفترة اليت حظيت بالدعم هي  99و 90الزراعة اشكال الدعم بصفة منتظمة وهي مابني 

   . 2009-99سنوات 
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مكانية التجانس بني الفترتني، ومدى وجود واعتمادا على اإلحصائيات املتعلقة بالكميات املنتجة، مت مقارنة إ

الفروقات يف متوسطات اإلنتاج، وأي فترة حقق فيها اإلنتاج حجما اكرب ملعرفة فيما إذا كان للدعم الفالحي 

  .أم ال أثره على اإلنتاج الزراعي

  :ويتم دراسة ذلك عن طريق

 :الفترة كما يلي فرضية التجانس، وعلى افتراض متغري الدعم متغريا نوعيا، يتم تقسيم -

1999......1990T  0وSعدم وجود الدعم الفالحي  

2009....2000T  1وS  وجود الدعم الفالحي  

  .متثل الدعم Sمتثل الزمن و    Tحبيث 

 )يوجد جتانس(متساوي تباين االنتاج يف فترة ماقبل الدعم ومابعدها :  H0الفرضية املعدومة  -

 )اليوجد جتانس(تباين االنتاج يف فترة ماقبل الدعم ومابعدها غري متساوي : H1الفرضية البديلة  -

فإن  H0، باعتماد فرضية تساوي املتوسطات، فمن خالل Leveneومن بني اختبارات التجانس اختبار ليفن 
فإن متوسط  H1 فترة مابعد الدعم، أما الفرضية متوسط االنتاج يف فترة ماقبل الدعم يساوي متوسط االنتاج يف

  :وعليه كانت النتائج كما يلي .االنتاج يف فترة ماقبل الدعم اليساوي متوسط االنتاج يف فترة مابعد الدعم 

واالحنراف املعياري  مليون قنطار 24.132املتوسط احلسايب ) الزراعي فترة ماقبل الدعم(بلغ يف اموعة االوىل 

  .0.4-ومعامل التفلطح  0.664وقُدر معامل التناظر  13167.668

واالحنراف  مليون قنطار 32.651)  الزراعي فترة مابعد الدعم(يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف اموعة الثانية 

و  9342وتراوح املدى بني القيمتني  0.061ومعامل التفلطح  0.194ومعامل التناظر  15284.089املعياري 

يعين عدم قبول فرضية تساوي املتوسطني  0.05وهي اكرب من املستوى  0.745بلغت  Fجددنا بأن وو 61237

يف اموعتني اجلزئيتني ويؤكد هذه النتيجة جمال الثقة احملسوب للفرق يف املتوسطني حيث يشمل اال القيمة 

  )2012بن احلبيب ،(.مح بوجه أخص، أي أن سياسة الدعم مل يكن هلا أثر كبري يف إنتاج احلبوب عموما والقصفر
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  .دراسة تنبؤية لنسبة االكتفاء من القمح يف اجلزائر: املطلب الثاين

حىت ميكننا القيام بدراسة تنبؤية لنسبة االكتفاء من القمح يف اجلزائر، يكون من الضروري يف البداية أن 
ن صالحية هذا النموذج وفق العديد من نعمل على القيام بنمذجة هذه السلسلة و فق منوذج قياسي و التأكد م

وعندئذ ميكننا االعتماد على هذا النموذج يف التنبؤ بنسبة االكتفاء من القمح . االختبارات اإلحصائية الضرورية
و من املنطقي جداً أن نعترب نسبة االكتفاء من القمح يف . 2020إىل غاية أي يف اجلزائر على املدى القصري 

  :، ونكتب النموذج على النحو التايل(RB) تغري تابع ملردودية القمح يف اجلزائر كم (TUAB)اجلزائر 
ttt RBacTAUB   

  . متثل معامل النموذج a  ،cميثل حد اخلطأ ألشوائي و  tحيث أن

 ذج، و يفو قبل القيام بعملية التقدير يكون من الضروري التأكد من درجة تكامل متغريات النمو
قى علينا اآلن دراسة متكاملة من الدرجة األوىل، يب (RB) مردودية القمح سلسلةالدراسة السابقة اتضح لنا أن 

  .و يكون ذلك يف الفرع املوايل (TAUB) االكتفاء الذايت من القمح سلسلةاستقرارية 

 :(TAUB)االكتفاء الذايت من القمح  سلسلة  إستقرارية دراسة -

اختبارات جذر الوحدة جيب يف البداية حتديد درجة التأخري يف فروق السلسلة الالزمة بغرض القيام ب
لتصحيح االرتباط الذايت لألخطاء احملتمل، و من اجل الكشف عن ذلك فإننا نعتمد على معاينة دالة االرتباط 

  : و النتائج مسجلة يف الشكل التايل 3الذايت للنموذج 
  DFيت لسلسلة بواقي النموذج الثالث يف اختبارالذا االرتباط دالة : 89جدول 

  
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
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 املوايل يف الشكل DF الثالث يف اختبارالذايت لسلسلة بواقي النموذج  االرتباط من خالل معاينة دالة 

 تقع داخل( كلها ذات معنوية معدومة  h=16الفجوات  أجل احملسوبة من االرتباط الذايت معامالت نالحظ أن

ميكننا قبول الفرضية املعدومة مبستوى معنوية  Ljung-Boxو من خالل االحتمال املرافق إلحصائية  ،)جمال الثقة

 Bruit  اابيض اذاكرة ضمن سلسلة البواقي أي أا مستقلة عن بعض و متثل تشويش و اإلقرار بعدم وجود 5%

blanc Un. 

 DTAUBو  TAUBنتائج اختبار استقرارية السلسلة : 90اجلدول 

  . Eviews8 اإلحصائيمن إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج  :املصدر
 .%1يدل على استقرارية املتغري عند مستوى معنوية *  

يدل على وجود جذر الوحدة يف  TAUBبالنسبة للسلسلة أعاله  اجلدول إن حتليل النتائج املسجلة يف

ذا يؤكد على عدم استقرارية هذه و ه %1و مبستوي معنوية   DF :النموذج األول فقط و بالنسبة لالختبارين

و حىت ميكننا جعلها مستقر فإننا نأخذ الفرق األول هلذه  DS، و على أن السلسلة ختضع للنموذج سلسلةال

فتؤكد على عدم و جود جذر الوحدة يف كل  DTAUBو نتائج اختبارات جذر الوحدة للسلسلة . السلسلة

. DTAUB ة السلسلةذا يؤكد على استقراريو ه %1النماذج و باستعمال كل االختبارات و مبستوي معنوية 

 .متكاملة من الدرجة األوىل TAUB السلسلةأي أن 

   

 DF KPSS PP نوع االختبار

مستوي 
اإلحصائية  النموذج الفرق

اإلحصائية  االحتمال المحسوبة
 المحسوبة

اإلحصائية المجدولة عند 
  %1مستوي معنوية  

اإلحصائية 
 االحتمال المحسوبة

عند 
 المستوى

 

3 -4.99* 0.00 0.10* 0.21 -4.99* 0.00 

2 -4.92* 0.00 0.17* 0.73 -4.92* 0.00 
1 -1.18 0.21   -1.18 0.21 

الفرق 
 األول

 

3 -9.09* 0.00 0.019* 0.21 -9.09* 0.00 

2 -9.27* 0.00 0.020* 0.73 -9.27* 0.00 

1 -9.42* 0.00   -9.42* 0.00 
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 2014إىل  1981يف اجلزائر خالل الفترة من  (TAUB)سلسلة نسبة االكتفاء من القمح يف اجلزائر  منذجة -
متكاملتني من الدرجة األوىل، و عليه نكون أمام  (RB)و  (TAUB)بعدما تأكدنا من أن السلسلتني 

و يف حالة تأكد هذه الفرضية . (La Cointégration)ث حالة التكامل املشترك للمتغريين السابقني إمكانية حدو

، بل جيب تصحيح النموذج و يعرف عندئذ ازائف اال يصح تقدير النموذج على الشكل السابق ألنه يعترب احندار

  . (ECM)بنموذج تصحيح اخلطأ 

منا القيم باختبار إحصائي، و الذي يتعلق بإثبات و لتأكد من فرضية حدوث التكامل املشترك يلز
ttt: األصلي استقرار سلسلة البواقي بالنسبة للنموذج RBacTAUB  و نعتمد على اختبار ،DF  يف

    :إثبات ذلك و النتائج مسجلة يف اجلدول التايل
  

 TAUBو  RBنتائج اختبار التكامل املشترك للسلسلتني : 91اجلدول 

  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
  .%1يدل على استقرارية املتغري عند مستوى معنوية *  

 كل النماذج و مبستوي خالل تفحص قيم اجلدول أعاله نؤكد على عدم و جود جذر الوحدة يفمن  
و عليه نؤكد على وجود حالة للتكامل . و هذا يؤكد على استقرارية سلسلة بواقي النموذج %1معنوية 

  :و نكتب. (RB)و  (TAUB)املشترك بني السلسلتني 
  

 

 (ECM)منوذج تصحيح اخلطأ  تقدير -
يكون من الضروري تقدير  و .(RB)و  (TAUB)بعدما تأكدنا من حالة التكامل املشترك بني السلسلتني 

 Engle et Grangerو الذي يعرب عن العالقة احلقيقية بني املتغريين و هذا حسب  (ECM)منوذج تصحيح اخلطأ 

  :، و يكون النموذج على النحو التايل  (1987) 

tttt eDRBDTAUB   121  

 االحتمال اإلحصائية المحسوبة النموذج
3 -4.79* 0.00 

2 -4.86* 0.00 

1 -4.94* 0.00 

(TAUB) و   (RB)                                CI(1,1) 
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ttt: األصلي للنموذج بالنسبةبواقي ال ميثل et حيث أن  RBacTAUB  و جيب أن تكون ،

ذات معنوية إحصائية ختتلف عن الصفر و بإشارة سالبة و هذا شرط أساسي لقبول العالقة  2قيمة املعامل 

(ECM) ، وذلك الن هذا املعامل و باإلشارة السالبة هو اآللية اليت تصحح أخطاء النموذج و تقود العالقة إىل

 . دالتوازن على املدى البعي

  :ونتيجة تقدير هذه العالقة يف اجلدول التايل
  (ECM)نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ : 92اجلدول 

  

  
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

و بإشارة سالبة مما ال  ذو معنوية إحصائية مقبولة 1teمن خالل نتيجة التقدير أعاله يتضح أن معامل 
  . مقبول من وجهة إحصائية (ECM)يدع جمال للشك أن النموذج 

و دراسة و حتليل نتيجة التقدير هذه و  تقييم و تشخيص هذا النموذج يعتمد على العديد من  
وة ضرورية قبل معلمية و اليت نتناوهلا يف الفروع التالية، و تعترب هذه اخلطالاالختبارات اإلحصائية املعلمية و ال

  )2015لعقاب،(.التنبؤعملية 
 
 (DTAUB)للسلسلة  املقدر النموذج تشخيص و تقييم -

و يكون ذلك . املقترح تعترب هذه املرحلة األكثر حساسية حيث تتضمن إثبات فعالية و جودة النموذج

سلسلتني املقدرة مع و فق العديد من االختبارات اإلحصائية و اليت تتضمن يف البداية إثبات التطابق بني ال
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األصلية و املعنوية الفردية و الكلية للنموذج، مث ندرس استقرارية معامل النموذج خالل فترة الدراسة و يف 

األخري ندرس بواقي النموذج من حيث ثبات التباين و أا تشويش ابيض خيضع للتوزيع الطبيعي، و تعترب هذه 

 .الشروط ضرورية للقيام بعملية التنبؤ

       (DTAUB)لـ  املقدرة و األصيلة السلسلتني رنةمقا -

و املقدرة  (Actual)ميكننا مالحظة شبه التطابق التام بني السلسلة األصلية   املوايلل الشكمن خالل   

(Fitted) ،لتصحيح اخلطأ املقدر النموذج تعبري أمهية مدى عن فكرة يعطينا أن شأنه من و هذا.  

  

  
 و سلسلة بواقي النموذج (DTAUB) لـ املقدرة و األصيلة السلسلتني رنةحنيات مقامن: 88الشكل 

  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

  

  .التقييم اإلحصائي و القياسي للنموذج  -
و هذا  %5بالنسبة للمعنوية الفردية ملعامل النموذج فاا ذات معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى 

أما عن املعنوية الكلية للنموذج، فباستخدام اختبار فيشر ميكننا القول أن النموذج . Studentباستعمال اختبار 

 %49فان حوايل  R2 –ajusté، و باستعمال معامل التحديد املصحح 1%ذو معنوية كلية مقبولة عند مستوى  



- 270 - 
 

تتحدد ضمن  2014إىل  1982خالل الفترة من  زائرنسبة االكتفاء من القمح يف اجلمن التغريات احلاصلة يف 

و فيما خيص اختبار . النموذج املعتمد و هي نسبة ميكننا االعتماد عليها يف التنبؤ بالقيم املستقبلية للسلسلة

  .تقع ضمن منطقة استقاللية األخطاء DWاالرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة األوىل فان إحصائية 

  
  عامل النموذج خالل فترة الدراسةدراسة استقرارية م  -

لدراسة استقرارية معامل النموذج خالل فترة الدراسة أمهية بالغة، حيث تتجلى هذه األمهية يف كون أن 

عدم ثبات املعامل خالل فترة الدراسة أو وجود تغري هيكلي يف النموذج إىل حدوث تغري كبري يف بيانات 

و من اجل . يكون من غري املقبول االعتماد على هذا النموذج يف التنبؤ الدراسة أو تغري شكل العالقة، و عندئذ

  :التحقق من استقرارية معامل النموذج خالل فترة الدراسة نعتمد على االختبارات التالية

  اختبارLa stabilité des coefficients  و يعتمد على إجياد جماالت ثقة ملقدرات النموذج خالل كل

 .2014إىل غاية .............،1987،  1986،  1985ة من املشاهدات التراكمي

 اختبارCUSUM : تعتمد إحصائية CUSUM  خالل كل املشاهدات التراكمية على بواقي النماذج املقدرة

 .2014إىل غاية .............،1987،  1986،  1985من  

 اختبار  CUSUM SQ  و يسمى هذا االختبار كذلك بـKolmogorov – Smirnov و تعتمد إحصائية 

SQ  CUSUM 1986،  1985 خالل كل املشاهدات التراكمية من بواقي النماذج املقدرة  مربعات على  ،

و يساعدنا هذا االختبار يف الكشف عن كل التغريات العشوائية . 2014إىل غاية .............،1987

  .الدقيقة يف النموذج

  :ونتيجة هذه االختبارات يف الشكل التايل
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  (ECM) استقرارية معامل النموذج اختبارات  89الشكل 

   Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

النموذج  نالحظ أن معلمتني 21    يقعان داخل جمال الثقة خالل كل الفترات املدروسة وهذا
نسجل  CUSUMمعامل النموذج خالل كل فترة الدراسة، و باستعمال اختبار  يؤدي بنا إىل قبول فرضية ثبات

 Kolmogorov –Smirnov  بقاء إحصائية هذا األخبار داخل جمال الثقة لكل العينات املعتمدة ، أما بالنسبة الختبار

املشاهدة لعام  هلذا االختبار تبقى داخل جمال الثقة طوال الفترة املعتمدة ما عدا CUSUM SQفان اإلحصائية 
و هذا يؤكد عدم حصول أي تغري هيكلي ضمن النموذج و أن معامل النموذج متتاز باالستقرارية خالل  .2000

، مبعىن أن نسبة االكتفاء الذايت من القمح مل تشهد أي تغريات بينة خالل فترة الدراسة مابني .كل فترة الدراسة
  2014و  1981عام 

  

  ذجو حتليل بواقي النمودراسة  -
يف إطار دراسة بواقي النموذج فإننا خنترب يف البداية أا مستقلة عن بعض و متثل تشويش ابيض خيضع 

  .للتوزيع الطبيعي، مث نتحقق من ثبات التباين هلذه البواقي
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 للبواقي الذايت االرتباط دالة حتليل 

الفجوات  أجل احملسوبة من ايتاالرتباط الذ معامالت أن الذايت للبواقي، االرتباط دالة خالل من نالحظ

h=16   مما يعين عدم وجود ذاكرة ضمن سلسلة البواقي، و تأكيد  )تقع داخل جمال الثقة(كلها معنوياً معدومة

واإلحصائية احملسوبة هلذا االختبار توافق القيمة األخرية يف  Ljung-Boxهذه النتيجة يكون على أساس اختبار 

حتمال املرافق هلذه اإلحصائية ميكننا قبول الفرضية املعدومة مبستوى معنوية و من خالل اال. Q-Statالعمود 

 Bruitتشويش ابيض  فهي سلسلةذاكرة ضمن سلسلة بواقي النموذج و بالتايل  و اإلقرار بعدم وجود 1%

Blanc.  
 (ECM)الذايت لسلسلة بواقي النموذج  االرتباط دالة :93جدول 

 
 . Eviews8 اإلحصائياً على خمرجات الربنامج من إعداد الطالب بناء :املصدر

 اختبار ثبات تباين البواقي Test d’homoscédasticité   
فان حتليل داليت االرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية ملربعات البواقي  G. Melard (1992)باالعتماد على 

اختبار أن االحتمال املرافق إلحصائية كما  )تقع داخل جمال الثقة(إحصائية معدومة  معنوية يؤكد على أا ذات
Ljung-Box  و عليه فان تباين البواقي ثابت خالل فترة  .%1يؤكد على قبول الفرضية املعدومة مبستوى معنوية

  .الدراسة
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 (ECM)الذايت لسلسلة مربعات بواقي النموذج  االرتباط دالة: 94 جدول 

 
  . Eviews8 لى خمرجات الربنامج اإلحصائيمن إعداد الطالب بناءاً ع :املصدر           

و الذي يعتمد على الفرضية املعدومة  ARCHو ميكننا كذلك تأكيد هذه النتيجة باستعمال اختبار 

و على أساس االحتمال املرافق هلذا االختبار  .أدناهثبات تباين البواقي، و نسجل نتيجة هذا االختبار يف اجلدول 

 .مة و اإلقرار بثبات تباين األخطاء خالل فترة الدراسةميكننا قبول الفرضية املعدو

    Test ARCHاختبار ثبات تباين البواقي : 95جدول 

 
  . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
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 للبواقي الطبيعي التوزيع اختبار: 

  :دول التايلللبواقي مسجلة يف اجل الطبيعي التوزيع إن نتيجة اختبار

 
 (ECM)الطبيعي لسلسلة بواقي النموذج  التوزيع معامالت:  90شكل 
 . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر

للبواقي نعتمد على االختبار املشترك لفرضية التناظر  الطبيعي التوزيع أعاله ملعامالت  الشكل خالل من

و على أساس االحتمال املرافق لنتيجة هذا االختبار فإننا نرفض ، Jareque-Beraختبار و التسطح و هو ا

 . %1الفرضية املعدومة و املتضمنة اخلضوع للتوزيع الطبيعي و هذا مبستوى معنوية 
  

  2020 حىتيف اجلزائر  (TAUB)التنبؤ بنسبة االكتفاء من القمح  -
اختبار التطابق،  التقييم اإلحصائي و القياسي (  ابقةبعدما وفقنا يف كل االختبارات اإلحصائية الس

للنموذج، اختبار استقرارية املعامل، اختبار استقرار معامل النموذج، اختبار التشويش األبيض للبواقي، اختبار 

 ماعدا اإلخفاق يف اختبار التوزيع الطبيعي، ميكننا اعتبار أن النموذج املعتمد مقبول من )ثبات تباين البواقي

و باالعتماد على . وجهة إحصائي و قياسية و بالتايل ميكننا االعتماد عليه يف التنبؤ على املدى القصري فقط

النموذج املقدر و بنفس طريقة التنبؤ املتبعة يف الدراسة السابقة، ميكننا التنبؤ بنسبة االكتفاء من القمح 

(TAUB)  اجلدول التايل و النتائج مسجلة يف 2020إىل  2015خالل الفترة من :  
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  2020 حىت سنة   (TAUB) يف اجلزائر الكتفاء من القمحل بالنسبة املئوية  التنبؤ  :96 اجلدول  

  . Eviews8 اإلحصائيعلى خمرجات الربنامج من إعداد الطالب بناءاً  :املصدر

  :و التمثيل البياين للقيم املتنبأ ا مع إظهار جمال الثقة يكون يف الشكل التايل

  
 2020حىت يف اجلزائر  (TAUB)من القمح  بالنسبة املئوية لالكتفاءمنحىن سلسلة التنبؤ  91الشكل 

 . Eviews8 امج اإلحصائيمن إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربن :املصدر
حيث أن قيم اإلحصائية  Theilو من اجل التحقق من جودة القيم اليت تنبأنا ا نعتمد على اختبار 

و كلما كانت قيمة هذه اإلحصائية قريبة من الصفر يدل ذلك على  0و  1احملسوبة هلذا االختبار تتراوح بني 
  :تايلجودة التنبؤ، و نتيجة هذا االختبار يف الشكل ال

  
    2020 حىت يف اجلزائر  (TAUB)جلودة التنبؤ بنسبة االكتفاء من القمح  Theilنتيجة اختبار   92الشكل 

 . Eviews8 من إعداد الطالب بناءاً على خمرجات الربنامج اإلحصائي :املصدر
 الصفرمن  ةو هذه قيمة ضعيفة و قريب 0.12يساوي  Theilو من الشكل أعاله فان معامل اجلودة لـ 

 .ا ئمما يؤكد على جودة القيم املتنب

 السنوات 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 % القيمة املتنبأ ا  33.59254 36.02568 35.90804 35.76787 36.49527 37.23021
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  . و التنبؤ مبردودية اهلكتار من القمح ونسبة االكتفاء Markovاستخدام سلسلة : املطلب الثالث
وإذا  كافيةً ونسبة اكتفاٍء مستقرة،الميكن احلديث عن سياسة تنموية زراعية مستدامة مامل تكفل مردوديةً  

إنتاجية اهلكتار من القمح، وجب اختبار منوذجٍ قياسي ملطري يشكل أهم حمدد يف بأن عامل التساقط ا علمنا 
إمكانية القيام بالتنبؤ املستقبلي دومنا  خلاصيتها يف Markovسلسلة  وهذا من خاللإلمتام عملية التنبؤ،  آخر

 2002بوالسبت،(ملعرفة قيم أي عامل من العوامل املؤثرة يف اإلنتاج حاجة.(  
. سلة ماركوف سلسلة من التحوالت بني قيمٍ معينة متثل احلاالت املمكنة للعملية و اليت تتغري مع الزمنتعد سل 

عشوائيتان قمنا بتتبع وباعتبار أن كال من مردودية اهلكتار من القمح، ونسبة االكتفاء من املنتج ظاهرتان 
  . 2014و 1981التحوالت يف القيم عرب فترة الدراسة، أي من سنة 

  
  .)2014-1981(ه /انتاجية اهلكتار من القمح يف اجلزائر كغ:  97 جدول

  االنتاجية  السنة   االنتاجية  السنة  االنتاجية  السنة  االنتاجية  السنة  االنتاجية  السنة
1981  671.92  1989  788.86  1997  1309.01  2005  1186  2013  1910  
1982  596.45  1990  631.84  1998  884.7  2006  1306  2014  1475  
1983  547.27  1991  1081.55  1999  1071.12  2007  1213      
1984  573.73  1992  994.04  2000  1509.1  2008  1270      
1985  886.09  1993  809.29  2001  2039.2  2009  1563      
1986  808.02  1994  981.49  2002  1074  2010  1682      
1987  778.14  1995  919.22  2003  1448  2011  1464      
1988  600.19  1996  890.94  2004  1358  2012  1764      

  .2015قاعدة بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية من إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر
  
درجة  دف اختبار لتقدير املردوديات املتنبأ ا، 2013و  2012و  2011سنوات ننطلق من قيم مردوديات و

  .اهلكتار اعتماداً على سلسلة ماركوفالدقة يف التنبؤ مبستوى مردودية 
نقوم بتقسيم اإلنتاجية إلر أربع مستويات، وذلك بعد أن نقوم بطرح أصغر قيمة لإلنتاجية من أكرب قيمة هلا، 

  .حاصل عملية الطرح على أربعةوتقسيم 
RMAX= 2039.2 

Rmin=547.27  
RMAX- Rmin / 4= 372.98 

  :يوبالتايل تكون املستويات األربع كما يل
1 /540....................912.9825  
2 /912.9825............1285.965  
3/1285.965............1658.947  
4/1658.947............2031.93  
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  :ومت حتديد املستويات بالكيفية التالية
احلد األول يف املستوى األول جيب أن يكون أقل من أدىن مستوى لإلنتاجية املوجودة يف  -

 )540(.اجلدول
. احلد الثاين يف املستوى الرابع جيب ان يكون اكرب من اعلى مستوى لالنتاجية املوجودة يف اجلدول -

)2031.93( 
 .احلد االول يف املستويات الثاين والثالث والرابع متثل احلد الثاين يف املستويات السابقة هلا مباشرة -

  :مث نقوم بتمثيل املساويات السابقة بيانياً
  

  
  )2014-1981(خالل فترة الدراسة  )ه/قنطار( تطور مردودية اهلكتار من القمح يف اجلزائر: 93شكل

 Markovباعتماد نتائج استخدام سلسلة : املصدر

  :مث نشكل مصفوفة االنتقال كما يلي
  

A =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

9
13      

3
13      

1
13       0

2
9         

3
9         

4
9        0

1
6        

2
6        

1
6        

2
6

0        
1
2         

1
2         0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

    

= [0        0         1         0] 
= ∗ = [0.167      0.333      0.167        0.333] 

y = 33,08x - 64970
R² = 0,667

540

912,9825

1285,965

1658,947

2031,93

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
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̅ =
9467.440

13 = 728.265    ̅ =
9790.42

9 = 1087.824 

̅ =
8493.11

6 = 1415.518    ̅ =
3721.2

2 = 1860.6 

 2011 يف سنة القيمة املقدرة يف   التنبؤ     

= 728.265 ∗ 0.167 + 1087.824 ∗ 0.333 + 1415.518 ∗ 0.167 + 1860.6 ∗ 0.333
= 1339.84 

=
−

=
|1464 − 1339.84|

1464 = 8.48% 

.باملئة 91مبعىن أن دقة التنبؤ حوايل   

 2012درة يف القيمة املق 

= ∗ = [0.217      0.372      0.335        0.056] 
= 728.265 ∗ 0.217 + 1087.824 ∗ 0.372 + 1415.518 ∗ 0.335 + 1860.6 ∗ 0.056

= 1169.41 

=
−

=
|1764 − 1169.41|

1764 = 33.71% 

.باملئة 66.29مبعىن أن دقة التنبؤ حوايل   

 3201القيمة املقدرة يف 

= ∗ = [0.292      0.320      0.269        0.118] 
= 728.265 ∗ 0.292 + 1087.824 ∗ 0.320 + 1415.518 ∗ 0.269 + 1860.6 ∗ 0.118

= 1161.082 

=
−

=
|1910 − 1161.082|

1910 = 39.21% 

.باملئة 60.79مبعىن أن دقة التنبؤ حوايل   

 4201القيمة املقدرة يف 

= ∗ = [0.318      0.323      0.269        0.090] 



- 279 - 
 

= 728.265 ∗ 0.318 + 1087.824 ∗ 0.323 + 1415.518 ∗ 0.269 + 1860.6 ∗ 0.090
= 1131.184 

=
−

=
|1475 − 1131.184|

1475 = 23.31% 

  .باملئة 76.69معىن أن دقة التنبؤ حوايل 
  

  .قدير التنبؤبنسبة االكتفاء من منتج القمحوبنفس الطريقة نستخدم سلسلة ماركوف لت
  

  )%() 2014-1981(يف اجلزائر   نسبة االكتفاء من منتج القمح : 98جدول
نسبة   السنة

  االكتفاء
نسبة   السنة

  االكتفاء
نسبة   السنة

  االكتفاء
نسبة   السنة

  االكتفاء
نسبة   السنة 

  االكتفاء
1981  31.5  1989  22.31  1997  36.55  2005  30.49  2013  40.62  
1982  23.23  1990  44.61  1998  25.16  2006  33.39  2014  24.72  
1983  13.88  1991  44.09  1999  26.68  2007  16.78      
1984  31.94  1992  28.19  2000  30.9  2008  34.03      
1985  31.9  1993  60  2001  19.94  2009  34.03      
1986  15.49  1994  29.94  2002  27.62  2010  35.1      
1987  20.1  1995  32.12  2003  34.79  2011  33.5      
1988  20.16  1996  30.7  2004  29.77  2012  35.1      

  2015من إعدادالباحث باالعتماد على قاعدة بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية : املصدر
الدراسة، غري أا وقمنا بالتمثيل البياين ملعطيات نسبة االكتفاء من منتج القمح، واليت عرفت تذبذبا خالل فترة 

حبيث مل  1983، وعرفت أدىن قيمة هلا موسم 1993خالل مومسو واحد، وهو موسم  % 60مل تزد عن نسبة 
  .%13.88تتجاوز نسبة 

 
  )2014-1981(تطور نسبة االكتفاء من منتج القمح يف اجلزائر  :94 شكل

 Markovباعتماد نتائج استخدام سلسلة : املصدر

12

23,53

35,06

46,59

58,12

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

نسبة االكتفاء من القمح Linéaire ( )نسبة االكتفاء من القمح
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A =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

4
8          

3
8           

1
8           0

4
18        

12
18         

1
18        

1
18

0           
2
3           

1
3            0

0           1            0           0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

    

= [0       1         0         0] 

= ∗ = [0.222   0.667   0.056      0.056] 
 

̅ =
151.89

8 = 19    ̅ =
555.1

18 = 30.84 

̅ =
125.25

3 = 41.75    ̅ =
108.6

2 = 54.3 

2011القيمة املقدرة يف   

= 19 ∗ 0.222 + 30.84 ∗ 0.667 + 41.75 ∗ 0.056 + 54.3 ∗ 0.056 = 30.136 

=
−

=
|33.5 − 30.136|

33.5 = 10% 

باملئة 90التنبؤ حوايل معىن أن دقة   

2012القيمة املقدرة يف   

= ∗ = [0.259      0.620      0.083        0.037] 
= 19 ∗ 0.259 + 30.84 ∗ 0.620 + 41.75 ∗ 0.083 + 54.3 ∗ 0.037 = 29.544 

  

=
−

=
|35.1 − 29.544|

35.1 = 15.83% 

باملئة 84.17معىن أن دقة التنبؤ حوايل   

 3201لقيمة املقدرة يفا

= ∗ = [0.267      0.603      0.095        0.034] 
= 19 ∗ 0.267 + 30.84 ∗ 0.603 + 41.75 ∗ 0.095 + 54.3 ∗ 0.034 = 29.51 
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=
−

=
|40.62 − 29.51|

40.62 = 27.35% 

باملئة  72.65معىن أن دقة التنبؤ حوايل   

 4201القيمة املقدرة يف

= ∗ = [0.268      0.600      0.099        0.034] 
= 19 ∗ 0.268 + 30.84 ∗ 0.600 + 41.75 ∗ 0.099 + 54.3 ∗ 0.034 = 29.53 

  

=
−

=
|24.72 − 29.53|

24.72 = 19.46% 

  .باملئة 80.54معىن أن دقة التنبؤ حوايل 

ة منوذجي سلسليت ماركوف يف التنبؤ مبستويات كلٍ من عليها سابقاً على مدى فعاليوتؤكد النتائج املتحصل 
إنتاجية اهلكتار من القمح ونسبة االكتفاء من املنتج يف سنوات الحقة، حىت يف احلالة اليت تراجعت فيها دقة 

، يقترب من الصفر أكثر مما يقترب من الواحد، ويف  0.39: ذلك أن اخلطأ النسيب ، %60.79درجة التنبؤ إىل 
إال أن أهم مانستخلصه من تقدير مستويات اإلنتاجية ونسبة االكتفاء يف السنوات . يلُ على جودة التنبؤذلك دل

أن معظمها يقع يف املستوى الثالث بالنسبة للمردودية ويف املستوى الثاين  2014و  2013و  2012و  2011
 .بالنسبة لنسبة االكتفاء
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 OUGLASD-OBBC منوذج حسب )2014- 1981( اجلزائر يف لزراعيا اإلنتاج دالة تقدير : الرابع املطلب

حجم العمالة الزراعية الختبار أهم حمددات التنمية الزراعية املستدامة ومها  Cobb-Douglasمت اختيار دالة 

ل ، الرتباط دالة اإلنتاج أساساً بعاملي العم)رأس املال( يف القطاع الزراعي استهالك األصول الثابتة، و)العمل(

ورأس املال، دون التطرق لباقي العوامل األخرى كاملساحة املزروعة واملساحة املسقية وكميات األمسدة 

ملعرفة مدى وجود تأثري معنويٍ لكليهما باعتبارمها متغريان مستقالن يف املتغري التابع وهو وهذا  وغريها، 

  .اإلنتاج الزراعي يف الفترة املدروسة

  )مليون دينار) (2014-1981(الثابتة  يف القطاع الزراعي باجلزائر استهالك األصول :  99جدول

 السنوات املبلغ  السنوات املبلغ
422,7 2003 599,8 1981 
400,7 2004 566,6 1982 
455,8 2005 572,1 1983 
452,6 2006 674,5 1984 
60,9 2007 1323,8 1985 
797,6 2008 1290,6 1986 
698,3 2009 1438 1987 

2504,5 2010 1559,1 1988 
1678,8 2011 1690,3 1989 
2146,2 2012 2073 1990 
4307 2013 3575 1991 
4340 2014 5506,9 1992 
  623,9 1993 
  741 1994 
  721,4 1995 
  822 1996 
  1368,4 1997 
  999,6 1998 
  1365,9 1999 
  1418,9 2000 
  452,2 2001 
  389,1 2002 

  .2015الديوان الوطين لإلحصاء . احلسابات االقتصادية: صدرامل

مبالغ استهالك األصول الثابتة للتدليل على حجم رأس املال املستهلك يف القطاع الزراعي وميثل اجلدول أعاله 
  .2014-1981خالل فترة الدراسة 
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  )ألف نسمة(2014-1981: حجم العمالة الزراعية  يف اجلزائر: 95شكل
 2015قاعدة بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية : املصدر

  .االحصائي ألنه يسمح بالتخلص من االرتباط الذايت لألخطاء gretlوقد مت اختيار برنامج : الدالةتقدير 
 

 Cob-Douglas االنتاج الزراعي  نتائج تقدير دالة: 100 جدول
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استهالك : kو  حجم العمالة الزراعية: llو  الثابت: c: عرب تفسري املعلماتأوالً ويتم : ري النتائجتفس 

  33: ملشاهدات لعدد ا، األصول الثابتة

c……t= 0.29   مما ميكن اعتباره غري معنوي التأثري يف دالة اإلنتاج 1.96وهي أقل من،.  

ll……..t= 2.69  عترب معنوي 1.96وهو أكرب منالتأثري يف دالة اإلنتاج مما يدلل على أمهية الرأمسال  ، وي

  .البشري الزراعي يف التنمية الزراعية واإلنتاج الزراعي

k…….t=0.42 عترب غري معنوي التأثري يف دالة اإلنتاج الزراعي 1.96، وهو أقل منمما ي.  

ly = 0.72 + 0.87ll + 0.041lk
t  ∶  (0.29)   (2.69)  (0.42)

 

مما يعين  3.32، بينما ادولة تساوي 3.72احملسوبة تساوي  Fحبيث : تفسري النموذج الكليمث عن طريق 

، تدليال على أن R2  =0.44وقبوله، باإلضافة إىل أن  أي معنوية النموذج الكلي، H1قبول الفرضية البديلة 

 حمددة أخرى، وهنا يربزتأثريوالبقية ضمن متغريات وعوامل ، %44املتغريات املوجودة يف الدالة تشرح مانسبته 

   .العامل البشري يف حتقيق اإلنتاج وتفعيل التنمية الزراعية واملسامهة يف الرفع من درجة األمن الغذائي
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    الرابع خالصة الفصل

خلصت دراستنا القياسية عرب الفصل الرابع من األطروحة إىل التعرف على أهم مؤشرات األمن الغذائي 

من مث تطرقنا . ماد السياسة الزراعية اجلديدة من خالل أداة التحليل باملركبات األساسيةيف اجلزائر بعد اعت

خالل مناذج االحندار البسيط للتعرف على مدى حتسن نسبة االكتفاء من منتج القمح وفق قدرات اإلنتاج 

مدى احلد من نسبة الوطين ومدى الرفع من نسبة االكتفاء من احلبوب وفق مؤهالت اإلنتاج احمللي وتقديرِ 

التبعية فيما يتعلق باحلبوب والقمح على السواء وفق القدرات اإلنتاجية احمللية، مث دراسة منوذج االحندار املتعدد 

لنعرض عرب دراسة تنبؤية .للتعرف على مسامهة عوامل التنمية الزراعية يف زيادة الكميات املنتجة من القمح

على األمد املنظور ومدى تأثري سياسة ن منتج القمح وكذا نسبة االكتفاء من احلبوب ومحول مردودية اهلكتار 

  .لدعم يف الرفع من الكمية املنتجة، وتقدير دالة اإلنتاج الزراعي للفترة املدروسةا

  :ومت استخالص مايلي

 .استمرار االعتماد على الغذاء املستورد وبالتايل االمدادات من القمح ومشتقاته -

على احلبوب كمصدر طاقوي الرتباط النظام الغذائي به، مع تسجيل تراجع حمسوس يف  استمرار االعتماد -

 .2009هذا املؤشر بداية من 

 .ارتفاع حجم الطلب على القمح نتيجة ارتفاع مؤشر الدخل -

 .التراجع املستمر يف مؤشر نقص الغذاء أو عدم كفايته -

 .الزيادة احملسوسة يف مؤشر نسبة األراضي املسقية -

مبليون طن يؤدي اىل الرفع من نسبة االكتفاء الذايت من القمح ادة حجم االنتاج الوطين من القمح بأن زي -

 ..%4.1بـ 
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بأن زيادة حجم االنتاج الوطين من احلبوب مبليون طن يؤدي اىل الرفع من نسبة االكتفاء الذايت من  -

 ..%3.5احلبوب  بـ 

يؤدي اىل التقليل من فاتورة الواردات من القمح  بأن زيادة حجم االنتاج الوطين من القمح بألف طن   -

 .مليون دوالر 0.34بـ 

بأن زيادة حجم االنتاج الوطين من احلبوب بألف طن يؤدي اىل التقليل من فاتورة الواردات من القمح  -

 .مليون دوالر 0.41بـ 

 .%2.28قدار فإن الكمية املنتجة من القمح تزداد مب %1بأن زيادة املساحة الصاحلة للزراعة بـ  -

 .% 0.88تزداد الكمية املنتجة من القمح بـ ، %1وأن زيادة املساحة املخصصة للقمح بـ   -

 .على املدى املنظور، % 37التنبؤ القياسي بعدم جتاوز نسبة االكتفاء من منتج القمح حدود  -

نسبةً  الزراعية اليد العاملة ، إذ شكلتضمن سياسة زراعية مستدامة األمهية النسبية للعمالة الزراعية -

 .%44بنحو  «Cobb-Douglas»من خالل دالة اإلنتاج التقديرية تفسريية شارحة 
مل يكن لسياسة الدعم الزراعي كآلية من آليات السياسة الزراعية املنتهجة األثر الكبري يف ارتفاع الكمية   -

  .املنتجة من احلبوب عموماً ومن القمح بوجه أخص
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  .عامةالالصة البحث واخلنتائج 

يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  فعالٍايت حيكقطاع  - دومنا ريبٍ-القطاع الزراعي  يسهم

عرب املستثمرات الزراعية املنتشرة عرب املساحة  يعترب القمح الزراعةَ األوسع تواجداًوالرتباطه بغذاء السكان، 

توفريه لسد  ا على املائدة اجلزائرية، لذا كان رهانُوحضور املنتج الغذائي األكثر استهالكاًوعة، الصاحلة للزرا

الذي يؤرق الساسة واالقتصاديني وفاعلي التنمية،  االقتصادي اهلاجس - ومنذ االستقالل-حاجيات السكان 

ولقد اندرجت إشكالية أطروحتنا ضمن  .على موارد ميزانية الدولة تكلفةً حىت صارت فاتورة استرياده األكثر

غيةَهذه الرؤية ب واملنضوية حتت خاصية االستدامة، فهل كان  السياسة الزراعية املنتهجة حديثاً أثرِ دراسة

واالستهالك املتنامي من خالل الرفع من  كفاءةً واستجابةً للطلب املرتفعِجعلُ شعبة القمح أكثر : باإلمكان

  ؟  ي  وحتسني مردودية املزارع والتقليل من درجة التبعية قدرات اإلنتاج احملل

بالرغم من إنه  ً الثورة  التسيري العمومي للقطاع،(هلا تتايل اإلصالحات اليت كانت الزراعة اجلزائرية حقال

 وصولُالكميات املنتجة وحتسني املردوديات وبالتايل ال زيادة ،بغيةَ...)اخلوصصة، التعديل اهليكلي،  الزراعية،

ترقية الصادرات خارج التنويع االقتصادي ويف  من األمن الغذائي، واملسامهة مستقبالً إىل درجة متقدمة

احملروقات إال أن ذلك ظل دون نتائج ما، فلم تتحسن نسبة املساحة املزروعة همة، بل ازداد الوضع تعقيد

املخصصة لكل فرد ومل تعرف الكميات املنتجة زيادات طردة،م حقق الصادرات الزراعية نتائج ومل ت

بينة،وظلت إنتاجية اهلكتار الواحد من املساحة املخصصة لزراعة القمح  من أضعف املردوديات إذا ماقُورنت 

  .لنسب املسجلة يف الدول ااورةاب

دية، وبالتايل رهن ا يف التذبذبات احلاصلة يف اإلنتاج واملردوأثره ،قد كان للعوامل الطبيعية واملناخية باألخصل

، مما ت معظمها بالظرفية وإصالح الراهنجناح السياسات اإلصالحية اليت عرفها القطاع الزراعي، واليت اتسم

والدعم الزراعي كآلية  ،عام دفع السلطات إىل انتهاج سياسة تنموية تضع كأولوية طابع االستدامة كإطارٍ
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قا عرب والح 2000ط الوطين للتنمية الزراعية بداية من العام للتحفيز وإجناح هذه السياسة، وذلك عرب املخط

2008سدة لقانون التوجيه الزراعي عام سياسة التجديد الزراعي اليت جاءت جم.  

األبعاد، كون  ومتعددةَ متجددةً اقتصاديةً  إشكاليةً باعتبارها، باملشكلة الغذائية يف بالدنالقد تنامى االهتمام 

أهم صوص مل تستطع رفع التحدي إنتاجا ومردوديةً خبضمن املنطقة املناخية شبه اجلافة  الواقعةالزراعة اجلزائرية 

ن زراعة باعتبار أ-، )كغ يف السنة  200أكثر من (  منتج غذائي استهالكاً بالنسبة للفرد اجلزائري وهو  القمحِ

زراعي والغذائي يف اجلزائر ، حبيث يف منظومة االقتصاد ال أساسياً مكوناً تعد - احملاصيل والقمح باخلصوص

على املساحة الصاحلة  املهيمن جلل املستثمرات الزراعية، واملنتج اإلنتاجي الرئيسي النشاطَ ميكن اعتبارها،

  .باملئة 80للزراعة بنحو 

لقد زادت الفجوة بني مستويات اإلنتاج ومستويات االستهالك وظل هاجس التبعية  يتكرس حنو األسواق 

  .مليار دوالر 3ورة جاوزت صرفا ملنتج القمح بفات رجية ، باعتبار اجلزائر مستورداًاخلا

  :استنتاجه من خالل هذه الدراسة أمكن وما

 ومن خالل استقراء أهم نتائج الدراسات والبحوث  ،فيما يتعلق بالتحليل االستراتيجي لشعبة القمح

زارعي احلبو ةوالتقارير املعدفقد حاولناب، واملعاينة عرب مرصد م نقاط القوة رصد، قاط الضعف، ن ومتييز

توصلنا إىل حبيث ، مكن أن يواجهها من ديدات، وحماولة حتديد مايأهم الفرص أمام شعبة القمح تبينيِو

 :مايلي

 :فيما يتعلق بنقاط القوة -

من خالل البحث التابعة جلهاز  واإلرشاديةالتراكمية للمصاحل التقنية والتكوينية اخلربة تثمني + 

من خالل معاينة اجلهد التقين ملهندسي حمطة السبعني بوالية تيارت القريبة وبرنامج تعزيز القدرات، حصيلة
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من تواجد املرصد املشكل من مزارعي احلبوب بوالية تيارت، إىل جانب التغطية التقنية للشمال اجلزائري 

سطيف واملدية واجلزائر العاصمة وعني الدفلى وسعيدة قاملة وقسنطينة و: بباقي احملطات الثمانية املتبقية

   .وسيدي بلعباس

 +التابعة الديوان املهين للحبوب وتعاونيات احلبوب والبقول  نتج القمحالشبكة الواسعة لتجميع وختزين م

خمزن، وقدرات  456موزعة عرب الواليات و  صومعة 212مثانية صوامع ختزين على مستوى املوانئ، : اجلافة

  .مليون قنطار 29ختزينية تصل إىل 

 أوالً والحقاً SN SEMPACواملكتسبة من خالل شركة  الرصيد من التجربة لقطاع التحويل يف الشعبة+ 

  .بفروعها املنتشرة عرب الوطن ERIADمن خالل شركة 

قع حتت البذور وحتقيق مردوديات أحسن، واليت ت إنتاجيف املسقية بعض املستثمرات النموذجية  جودةُ+ 

موسم (هكتار  175000تقدر بـ ، على مساحة إمجالية )حمطة 58(وصاية الديوان املهين للحبوب 

  .منتج للبذور 3000تشمل أكثر من ـ، )2013/2014

  .الشبكة املمتدة من املؤسسات الصغرية اخلاصة املتخصصة يف صيانة اجلرارات واحلاصدات+ 

 :فيما يتعلق بنقاط الضعف -

وبالتايل ضعف  لتقلبات التساقطات معرضةً )% 90( مح يف اجلزائر زراعة مطريةكون زراعة الق+

 30، منها )2013/2014(هكتار  201987 من احملاصيل املساحات املسقية مل تتعدمردوديات اإلنتاج حبيث 

  .ألف هكتار حتت وصاية الديوان املهين للحبوب

     .آخر إحصاء زراعيٍ عام من خالل معطياتصغر حجم معظم املستثمرات الزراعية + 
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املنجز فيما يتعلق بالعتاد  نو املستوى املتدين م نقص مواكبة استخدام التجهيزات والتقنيات املعاصرة،+ 

   استخدام تقنيات الطاقات املتجددة واالعتماد املُطلق على الطاقات التقليديةوضعف  املرافق

وهو ما أمكن تأكيده عرب تتبع  البذور احملسنة استخدامضعف التحكم يف املسارات التقنية و عدم + 

  ..املرصد املشكل من مزارعي احلبوب بوالية تيارت

هذه املردوديات خالل فترة من خالل تتبع حملصول القمح  ضعيفةالمردوديات لالتسجيل املستمر ل+ 

  .أي قبل انتهاج السياسة الزراعية اجلديدة وقبلها، 2014- 1981الدراسة 

، مما حدا بالعديد ومؤسسات التحويلاحمللي على مستوى املطاحن  باإلنتاج حتويلي مقارنةًوجود فائض + 

  .  من املؤسسات إىل حتويل األنشطة حنو إنتاج املشتقات الغذائية كالبسكويت

احتكار القطاع العام لتسعري املنتج وعدم وجود مرونة تنظيمية  متكن القطاع اخلاص من استغالل + 

  .سعار عاملياًفترات تدين األ

  : قيما يتعلق بالفرص -

وفية والتقنيات احلديثة يف إمكانيات كبرية للتوسع يف املساحات املسقية باستغالل املوارد السطحية واجل+ 

ألف  900، من بينها ألف هكتار 1640سقي الري وهو ماتصبو إليه السلطة الوصية من خالل برنامج 

من  3مليار م 17.5وبتعبئة واملوزعة عرب األقاليم، ر أراضٍ مسقية للوصول إىل مليوين هكتا. هكتار جمهزة

  .املوارد املائية

ربجمة وطنياً عرب املساحة املمن خالل برامج االمتياز الغري مستقلة  من األراضياستغالل املساحات + 

  .هكتار 1763366
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ألف  95( خمتلف األقاليم ألف هكتار يف  500استغالل املساحات من األراضي البور واليت تبلغ حنو + 

ألف هكتار باملنطقة  200الف هكتار بالسهول الداخلية، و  200هكتار باملناطق الساحلية والتلية و 

 ).السهبية

الذي تتيحه السياسة الزراعية اجلديدة وخمتلف التسهيالت الدعم املايل واملادي والتقين املستهدف + 

  .رةاالستثمارية واالعفاءات الضريبية املقر

وجود السعر األدىن املضمون فيما يتعلق بالبذور أو الكميات املنتجة املستلمة من طرف تعاونيات + 

  .احلبوب والبقول أو حمطات الديوان املهين للحبوب

نتاجي املرتبط مبنتج القمح بالنسبة بتنويع النشاط التحويلي واإلوجود هامش لزيادة املردودية + 

  .طةصغرية واملتوسال للمؤسسات

ولو نظرياً يف تنظيم الشعبة من خالل الرقابة وتشجيع االستثمار والدعم الدور اهلام للقطاع العام + 

  .وإمكانية االستقراض من البنوك التجارية العمومية

  .اإلمكانيات املتاحة لتصدير مشتقات القمح دوليا حنو األسواق اجلهوية كدول الساحل + 

 :فيما يتعلق بالتهديدات -

  .احمللي مقابل الطلب املتنامي اإلنتاجدية حمدو+ 

  .التبعية احلادة واملزمنة للسوق الدولية+ 

  .ضعف التنافسية وصغر حجم املستثمرات اإلنتاجية+ 

  .ضعف التنظيم والرقابة على مستوى بعض حلقات الشعبة+ 
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 خلصنا من خالل حتليل املعطيات يف حني (ACP)  االستدالل إىل إىليف بالدنا  الغذائي األمنملؤشرات: 

يف حني أن هذه  1997و 1990أن حصة إمدادات الطاقة من احلبوب عرفت أعلى مستوياا يف الفترة مابني 

وهي الفترة اليت سبقت  1999و  1990و أنه بني عامي  2014و  2009احلصة عرفت أدىن مستوياا مابني 

ر نقص األغذية وعمق العجز الغذائي وانتشار انتشا: تطبيق السياسة الزراعية اجلديدة ،فقد سجلت مؤشرات

، نسجل زيادة معتربة يف الناتج احمللي للفرد 2011و  2006عدم كفاية الغذاء أعلى مستوياا، يف حني أنه مابني 

و استنتاج أن نسبة االعتماد على الواردات من احلبوب، كانت أكرب قبل سنوات تطبيق برامج السياسة 

، وأن مؤشر نسبة األراضي املسقية قد عرف أعلى النسب 2000و  99و  98خالل سنوات الزراعية اجلديدة أي 

عرفت مؤشرات األمراض املتعلقة بسوء  ،2011و 2003وأنه خالل الفترة من ، 2011اىل  2003خالل الفترة من 

 .ادون اخلامسة والنساء احلوامل أقل مستويا األطفالالتغذية على غرار انتشار فقر الدم بني 

  أن زيادة  :فكانت كما يلي على مناذج االحندار البسيط واإلحصائيةأما نتائج االختبارات القياسية

مبليون طن سنوياً، يؤدي إىل الرفع من نسبة االكتفاء الذايت من القمح بنسبة  حجم اإلنتاج الوطين من القمح

نسبة االكتفاء الذايت من احلبوب رفع من إىل الاحمللي من احلبوب مبليون طن يؤدي  اإلنتاجوان زيادة ، 4.1%

فاتورة من يف حني أن زيادة حجم املنتج الوطين من القمح بألف طن يؤدي إىل التقليل  .ياًوسن  %3.5بنسبة 

وأن زيادة احلجم الوطين من احلبوب يؤدي إىل التخفيض ألف دوالر،  340حدود  الواردات من القمح يف 

 .آالف دوالر 410ىل حدود من قيمة الواردات من احلبوب إ

 من خالل االحندار املتعدد واإلحصائيكانت نتيجة االختبار القياسي  و: 

وكلما زادت ، .% 2.28ازدادت الكمية املنتجة من القمح بـ ، %1كلما زادت املساحة الزراعية بـ نسبة 

 .%0.88ارتفعت قيمة الكمية املنتجة من القمح بنسبة  % 1املساحة املخصصة للقمح ب 
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 أنه  :ولنسبة األكتفاء من املنتج منتج القمحردودية الل الدراسة التنبؤية ملنا من خوخلصبعد دراسة 

وبعد  2014 إىل  1981ومنذجة السلسلة يف الفترة من  Ljung-Boxلسلسلة الزمنية من خالل اختبار ل استقرارية

 حىت أفقٍ –إظهار جمال الثقة، اتضح وان املردودية اختبارات املقارنة بني النماذج املقترحة والتمثيل البياين مع 

وفيما يتعلق بنسبة االكتفاء من منتج القمح فاتضح استقرار  .ه/ ق 20لن تتجاوز حدود ) 2020سنة ( -منظور

اليت وافقت ، Markovمع تأكيد ذلك من خالل سلسلة  .باملائة 37يف حدود  2020النسبة حىت العام 

 .يةمستويات املردودية الفعل

  كما تبني من خالل دالة اإلنتاج الزراعي التقديرية«Cobb-Douglas»  األمهيةَ النسبية للعمالة

نسبةً تفسريية اليد العاملة يف القطاع الزراعي إذ شكلت  كعامل فاعل يف التنمية الزراعية املستدامة، الزراعية،

 . دالة اإلنتاج الزراعيباعتبارها متغرياً مستقالً ومؤثراً معنوياً يف، %44شارحة بنحو 

 أشارت نتائج مصفوفة حتليل السياسة و  MAP،  زارعي احلبوب بعربمن م والية معاينة مرصد

برامج السياسة الزراعية عرب آلية الدعم،  خاللللمنتج من  ، إىل وجود دعمٍ)محية بامتيازالوالية الق(تيارت 

سعار اخلاصة والعائد باألسعار االجتماعية قد جاءت ئد باألالفرق بني العا حيث أن حتويالت العائد واليت متثلُ

خالت املتاجر ا فقد وحىت فيما يتعلق باملد. بقيمة موجبة أي أن العائد اخلاص أكرب من العائد االجتماعي

كرب من املدخالت املتاجر ا مبا أن املدخالت املتاجر ا باألسعار اخلاصة أ جاءت قيمة التحويالت موجبةً

 .مما يؤشر أيضا على وجود دعم حكومي حتظى به املدخالت املتاجر ا، األسعار االجتماعية ب

وبعد التطرق ألثر سياسة الدعم الزراعي املنتهجة منذ تطبيق برامج السياسة الزراعية اجلديدة املتمثلة يف املخطط 

بعض نتائج الدراسات إىل  إضافةً ،بقماسوباستغالل -اتضح لزراعية وسياسة التجديد الزراعي الوطين للتنمية ا

القمح منتج امليدانية السابقة حول سياسات الدعم املطبقة وأثرها على تطور املنتوج الزراعي واليت تناولت 

 20يف الفترتني السابقة والتالية لسياسة الدعم الفالحي وجمموعهما  اإلنتاجمقارنة متوسطات  عند -باخلصوص
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الدعم بصفة منتظمة  أشكالفترة األوىل السنوات اليت مل تعرف فيها الزراعة حبيث تشكل ال 2009-90سنة 

  . 2009و 1999 الفترة مابني يف حني ان الفترة اليت حظيت بالدعم هي سنوات 1999و 1990وهي مابني 

جود ، ومدى واعتمادا على اإلحصائيات املتعلقة بالكميات املنتجة مت مقارنة إمكانية التجانس بني الفترتني 

كرب ملعرفة فيما إذا كان للدعم الفالحي ا أفترة حقق فيها اإلنتاج حجم ةُالفروقات يف متوسطات اإلنتاج، وأي

  .القمحكبري يف إنتاج  أن سياسة الدعم مل يكن هلا أثروتبني .؟أم ال على اإلنتاج الزراعيأثرهُ 

املتواصل إلسهام هيكلية باعتبار الضعف  أزمةيش كون القطاع الزراعي يعاملعاينة  تأكيد النتائج منكنتنا مكما 

ضعف اإلنتاج  وتدين املردودية  إىلوالذي مرده  ةباملائ 10الزراعة يف الناتج الوطين اخلام والذي هو يف حدود 

الرفع من حجم اإلنتاج وحتسني مرودية اليت حالت دون يقة حصر العوامل املع أمكنكما . اىل حدود دنيا

 :يليفيما اهلكتار، 

 كعشوائية التهاطل وعدم توزعه توز  :العوامل الطبيعيةمن املخاطرة لدى  قللَمما عرب السنوات،ا متكافئا ع

 . باحلد من مصاريف عوامل اإلنتاج، واستمرار أمهية األراضي البوراملزارعني

 ا، زيادة أسعار عوامل اإلنتاج،ك:العوامل االقتصادية املزروعة ساحات وتقلص امل وصعوبة التزود

 .وسوء استغالل املتاح من املوارد ،للقمحاملخصصة 

  وضعف التأطري اإلرشادي واستخدام يف املسارات التقنية للمنتج،  ملتواضعكالتحكم ا :العوامل التقنية

قنيات ، والصعوبات يف احلصول على القروض، وعدم التحكم يف تالبذور احمللية ذات املردوديات املتواضعة

 .ةالري احلديث
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 وفوضى التسويق  للمستثمرات لتنافسيةوضعف القدرات ا الرقايب التنظيم كقلة فاعلية :العوامل التنظيمة

ل الدعم واإلقراض وفرص االستثمار، والتوزيع، وتفشي طرق االحتيال والتالعب لالستفادة من أموا

 .واقتحام الطفيليني وتصدع املقاربة التعاونية يف النشاط الزراعي

، من خالل حتسني املردودية و اإلنتاجيةب وضع مجلة من املقترحات تستهدف الرفع من قدراتنا مما يستوج

 بإنتاجو - زيادة حجم املنتج، وتعزيز الكفاءات والقدرات التقنية والبشرية لالرتقاء بالقطاع الزراعي عموما 

م االستثمار وتوفري إىل دعسهم يف التنمية إضافة ىل قطاع اقتصادي يتقليدي إ من قطاعٍ -القمح خصوصاً

مرونة وشفافيةً التمويل بأساليب أكثر، من  لبلوغ اهلدف املرجو واملتمثل يف تنمية زراعية مستدامة حتسن

  . مستوى أمننا الغذائي وختفف العبء الناتج عن نزيف األموال املخصص لفواتري االسترياد

من مطلع األلفية وحىت اية هذه الدراسة كان  ي بدايةًن الظروف املالية اليت عاشها االقتصاد اجلزائرأورغم 

ا أن تسهم يف  إنعاش القطاع الزراعي خصوصاًبإمكا ا مل تفرز بعد انطالق سياسة التجديد الزراعي، إال أ

ا يف قموكسابقاا من  السياسات الزراعية املتعاقبة اليت انتهجتها الدولة منذ االستقالل جتاه حمصول القمح إال تفا

سياسة التنمية الزراعية ل األثر االجيايب الذي ظهر نتيجةً بعضِاألسواق العاملية ، ورغم أكثر  بالعجز و ارتباطاً 

واضحة للقطاع ضمن  إستراتيجيةلغياب  ،، إال أن ذلك مل يستطع الرفع من كفاءة القدرات املختلفةاملنتهجة

ي تبنياً لنهج االقتصاد ي منذ ختلي الدولة عن القطاع الزراعا بعد تعقد املشهد املؤسسخصوصرؤية مستدامة  

ا ا وتسويقًعلى معظم حلقات الشعبة إنتاج مالحظاً تنظيمياً فرز هشاشة ملكونات شعبة القمح وضعفاًاحلر مما أ

ها من التأكيد على الفرضيات اليت مت اقتراحها كإجابة على التساؤالت اليت مت طرح لنستخلص .وتأطريا وتوزيعاً

  :خالل اإلشكالية الرئيسية، حبيث

مل تستطع السياسات التنموية الزراعية اليت طبقتها اجلزائر منذ االستقالل وحىت مطلع األلفية الثالثة من احلد /1

  .من درجة التبعية وظلت مؤشرات األمن الغذائي دون املستوى املرجو
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رغم أخذها بأبعاد االستدامة، وكوا أقل -بحبوحة املالية املستفيدة من ال املطبقة وزراعية السياسة ف الت مل/ 2

ومل تجد يف حتقيق انبعاث اقتصاد زراعي مكن من . من التقليل من حدة التبعية -ارتباطا بالدواعي الظرفية

ينة تطوير درجة النمو يف الناتج الزراعي،ونسبة مسامهته يف االقتصاد الوطين وحتسني نسبة االكتفاء، والزيادة الب

   .يف إنتاجية اهلكتار الواحد

الزراعية الغذائية أمهيةً، من حيث اإلنتاج واملساحة واالستثمارات املوجهة  بالرغم من كوا أكثر الشعب/3

تغطية احلاجيات املتزايدة للسكان، لتخبطها يف رفع التحدي وكسب رهان على شعبة القمح  قدرت ،مل حنوها

  .ختالل الوظيفي إنتاجاً وتسويقاً، وقلة جناعة التدابري الداعمة للشعبةالعديد من الصعوبات بسبب اال

بغرض التحسني املستدام ملداخيل مزارعي احلبوب تكفلت برامج الدعم بالتخفيف من تكاليف االنتاج / 4

 .واملسامهة يف حتسني املداخيل

بالقدرات البشرية واإلنتاجية للقطاع  النهوضِضرورة على  لقد أمكن التوصل يف إطار هذه الدراسة إىل التأكيد

ل إعطاء األولويةضرورة و ،سهم يف التنمية االقتصاديةالزراعي حىت يسياسة بطابع مستدام يأخذ بعني  زراعية

متكني و احلديثة، نظم السقيتطوير وتعميم على املوارد واالستغالل العقالين هلا على غرار  االعتبار احلفاظَ

 ،والتأهيل املستمر للمزارعني ،دمة التربةخب املتعلقة تقنياتالوتطبيق ، مال البذور احملسنةاستعاملزارعني من 

من  ةيف املائ 5باعتبار أن املبالغ املخصصة مل تتجاوز حدود املايل واحلاجة امللحة للقطاع ملزيد من الدعم 

غري  تج مما يعد إسهاماًتكاليف املندرجة األمن الغذائي  حتسنيكما أن  للرفع من القدرات اإلنتاجية،  كاف

سعياألساليبمببادئ التنمية املستدامة اليت تتجاوز  األخذصرحية من درجة االكتفاء الذايت تتطلب  ا لنسبة 

تتعداها لتحقيق عائد  بل ونوعاً كماً األفرادمواجهة حاجيات  أو ،اليت متنع التدهور احلاصل يف املوارد اإلنتاجية

هد التنموي كما يتطلب اجل .لشعبة وجيعلها على درجة مهمة من التنظيم و التنافسية والتأثرياقتصادي ينهض با

  :املستدام للزراعة يف بالدنا
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 ة، وتسويواحملافظة على املزارع النموذجية اإلنتاجي،اهليكلي للجهاز  باإلصالحالتكفل املستمر والدائم  -

  .مشكلة العقار وتشجيع االستثمار الزراعي

، وباألخص املساحة الصاحلة للزراعة، واملوارد املائية،وتشديد الطوق املستمرة لقدرات الزراعة الصيانة -

 .القانوين والرقايب ملنع انتهاكها أو تدهورها فاألمن الغذائي جزء الينفصل عن األمن القومي

لصحراء من ااملستمر لألراضي اجلديدة الصاحلة لزراعة القمح على مستوى السهوب وواالستغالل الرصد  -

  .خالل الضايات املنتشرة املنتفعة من حجز التساقطات املطرية

 .يف جمال السقي الزراعي وغري املكُلفة االقتصادية احلديثة  التشديد على تشجيع التقنيات -

- حوث املتعلقة بتحسني البذور املتأقلمة مع املناخات احملليةدعم الب. 

 .والتسويق اإلنتاجيف جمال  واألجنيب الوطين ،تسهيل االستثمار العام واخلاص  -

حدث التقنيات والعتاد املستعمل من أ املزارعالدعم املستمر ألنشطة البحث واإلرشاد والتكوين وتقريب  -

 .لتأهيل الكفاءات من املزارعني والتقنيني يف جمال احلبوب

نتاج واألنشطة املكملة يف جمال التسيري احملكم للمخزون االستراتيجي من القمح والتكفل بالدعم املستمر لإل -

 .احلبوب

 .وعصرياً املتعلقة بالصناعات الغذائية املرتبطة مبحصول القمح تقليدياً األنشطةتفعيل وتكثيف ودعم  -

ا وأن القطاع الزراعي رفية أن تستجيب ملتطلبات مستدامة، خصوصعلى أنه الميكن ملقاربات ظمع التأكيد 

تيجيا وحيويا، ينتظره كسب رهان األمن الغذائي بزيادة اإلنتاج وحتسني يظل قطاعاً استرا يف بالدنا

  .املردودية خصوصاً فيما تعلق مبنتج القمح، املنتج االستراتيجي بامتياز
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  الغذائي يف اجلزائر األمنمؤشرات  رموز:1امللحق 
 مؤشرات الوفرة

 D1 الطاقة  إمداداتالكفاية الغذائية من 
 D2 متوسط قيمة إنتاج املواد الغذائية

 D3 .حصة من إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة من احلبوب 
 D4 متوسط اإلمدادات من الربوتني

 D5 متوسط العرض من الربوتني من أصل حيواين
  احلصول على الغذاءمؤشرات 

 A1 الطرقنسبة الطرق املعبدة من إمجايل 
 A2 كثافة الطرق

 A3 كثافة خطوط السكك احلديدية
 A4 اإلمجايل للفرد الناتج احمللي 

 A5 مؤشر أسعار املواد الغذائية احمللية  
 A6 انتشار نقص التغذية 
 A7 عمق العجز الغذائي

 A8 انتشار عدم كفاية الغذاء 
 مؤشرات االستقرار

 S1 نسبة االعتماد على الواردات من احلبوب 
 S2 نسبة األراضي الصاحلة للزراعة جمهزة للري

 S3 ات األغذية على إمجايل الصادرات السلعيةقيمة وارد
 S5 تقلب أسعار املواد الغذائية احمللية 

 S6 نصيب الفرد من تقلبات اإلنتاج الغذائي
 S7 نصيب الفرد من تقلب اإلمدادات الغذائية

 مؤشرات االستخدام
 U1 الوصول إىل مصادر املياه احملسنة 

 U2 حملسنةالوصول إىل مرافق الصرف الصحي ا
 U3 انتشار فقر الدم بني النساء احلوامل 

 U4 سنوات من العمر  5انتشار فقر الدم بني األطفال دون سن 

 املؤشرات العامة
 IG1 ) مليون(إمجايل عدد السكان    

 IG2 ) مليون(عدد من يعانون من نقص التغذية 

 IG3 الغذائيةمتطلبات الطاقة  من احلد األدىن

 IG4 سط الغذائية متطلبات الطاقة متو
 IG5 معامل االختالف يف توزيع استهالك السعرات احلرارية املعتاد 

 IG6 اإللتواء من توزيع استهالك السعرات احلرارية املعتاد
 IG7 حدوث خسائر السعرات احلرارية على مستوى التوزيع بالتجزئة 

 IG8 إمدادات الطاقة الغذائية 
 IG9 عرض الدهون متوسط ال

 IG10 الزائد من احلاجة 
 IG11 أقصى متطلبات الطاقة الغذائية 
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  .الغذائي يف اجلزائر األمنبيانات مؤشرات  2امللحق 

 مؤشرات الوفرة Disponibilité   

Années D1 D2 D3 D4 D5 
1991 102 113 59 75 19 
1992 105 118 59 76 19 
1993 109 114 60 77 20 
1994 112 112 60 77 20 
1995 115 118 61 76 18 
1996 119 119 61 75 17 
1997 123 120 62 76 17 
1998 123 116 61 77 18 
1999 124 119 61 78 18 
2000 124 119 60 77 19 
2001 126 119 59 78 19 
2002 127 128 60 80 20 
2003 127 138 60 82 21 
2004 128 148 60 83 21 
2005 128 154 59 84 22 
2006 129 149 59 84 22 
2007 131 145 58 83 22 
2008 132 150 58 84 22 
2009 135 163 58 85 22 
2010 138 178 57 88 23 
2011 140 185 56 91 24 
2012 142 196 55 94 25 
2013 143 207 54 97 26 
2014 144 219 53 100 27 

  .2015قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر
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 حلصول على الغذاءمؤشرات ا  Accès   

Années A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
1990 67 3,7 0,2 10289 4,67 7,7 48 22,1 
1991 70 3,8 0,2 9919,8 4,68 7,4 47 20,8 
1992 66 4 0,2 9865,6 4,7 7,1 45 19,7 
1993 66,7 4,1 0,2 9448,1 4,71 7,2 46 18,6 
1994 68 4,2 0,2 9172,9 4,73 7,7 50 17,6 
1995 68 4,3 0,2 9342,8 4,75 8,4 55 16,6 
1996 68 4,4 0,2 9558 4,76 8,9 60 15,7 
1997 68 4,4 0,2 9509,3 4,78 9,2 62 14,8 
1998 68 4,4 0,2 9846,3 4,8 9,1 62 14,8 
1999 68 4,4 0,2 10019,5 4,81 8,7 60 14,4 
2000 69 4,4 0,2 10102,9 4,83 8,4 58 14 
2001 68,7 4,4 0,1 10432,9 4,86 8 56 13,6 
2002 69,2 4,5 0,1 10879,3 4,82 7,6 53 13 
2003 69,6 4,5 0,1 11517 4,88 7,2 51 12,6 
2004 70,2 4,5 0,1 11857,7 4,86 7 50 12,4 
2005 70 4,5 0,1 12387,2 4,82 6,8 48 12,1 
2006 70,3 4,5 0,1 12418 4,88 6,4 46 11,6 
2007 71,5 4,5 0,1 12648,1 4,94 6,1 43 11,1 
2008 72,3 4,7 0,1 12697,6 4,94 5,6 40 10,4 
2009 75 4,7 0,1 12685,5 4,99 5,1 36 9,6 
2010 77,1 4,8 0,1 12910,8 5,03 5 31 8,6 
2011 77 4,8 0,2 13026,2 5,01 5 26 7,6 

  .2015قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر
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  *مؤشرات االستقرار Stabilité  

Années S1 S2 S3 S4 S5 S6 
1990 62,4 6,8 16 24,1 5,1 34 
1991 64,2 7,2 18 22,8 4,7 36 
1992 76,1 7,4 23 21,6 5,7 34 
1993 80,9 7,4 27 20,4 8,9 46 
1994 68,5 7,4 26 19,4 7,8 48 
1995 66,9 7,4 21 18,1 8,9 59 
1996 63,6 7,4 20 17,3 7,3 64 
1997 76,5 7,4 19 16,4 10,1 67 
1998 77,7 7,4 15 15,5 11 67 
1999 79,7 7,4 13 14,7 10,9 31 
2000 80,5 7,8 12 13,9 9,8 33 
2001 71,5 8,9 12 10,3 11 31 
2002 68,8 10,2 12 12,4 4,9 37 
2003 65,3 11,7 9 9,5 4,5 32 
2004 66,3 12,6 8 10,4 6,6 38 
2005 67,4 13,5 7 12,3 10,5 41 
2006 72,3 13,9 8 12,9 10 25 
2007 70,2 14,2 10 11,7 8,6 26 
2008 69,9 14,7 10 11,5 11,4 27 
2009 67,6 15,2 11 13,1 15,6 29 
2010 69 15,9 11 8,6 3,7 26 
2011 70 16,3 13 7,7 12,3 23 

  .2015قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر
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 مؤشرات االستخدام Utilisation  

Années U1 U2 U3 U4 
1990 91,5 80,3 42,5 48,6 
1991 91,6 80,5 41,8 47 
1992 91,7 80,7 41,2 45,3 
1993 91,8 80,9 40,5 43,9 
1994 91,5 81,3 39,8 42,3 
1995 91,2 81,7 39,1 40,8 
1996 90,9 82,1 38,4 39,3 
1997 90,5 82,5 37,7 37,8 
1998 90,2 82,9 37 36,6 
1999 89,9 83,3 36,3 35,5 
2000 89,5 83,6 35,7 34,7 
2001 89,2 84 35,2 34,1 
2002 88,8 84,3 34,8 33,8 
2003 88,5 84,7 34,5 33,7 
2004 88,1 85 34,1 33,5 
2005 87,7 85,3 33,8 33,4 
2006 87,4 85,6 33,4 33,2 
2007 87 85,8 33 32,9 
2008 86,6 86,1 32,5 32,4 
2009 86,2 86,4 32 32 
2010 85,7 86,6 31,6 31,8 
2011 85,3 86,8 31,3 32 

  .2015قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر
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 املؤشرات العامة   Indices générales 
Année

s IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 IG10 IG11 

1990 26,9 2,1 1734 2175 0,28 0,85 3,63 2785 70 35,4 2835 
1991 27,5 2 1741 2182 0,28 0,85 3,72 2822 70 35,6 2852 
1992 28,1 2 1747 2189 0,28 0,85 3,75 2830 70 36,3 2870 
1993 28,7 2,1 1754 2202 0,28 0,85 3,78 2804 69 35,6 2889 
1994 29,3 2,3 1762 2216 0,28 0,85 3,82 2777 66 33,9 2910 
1995 29,8 2,5 1771 2231 0,28 0,85 3,78 2767 65 31,9 2933 
1996 30,3 2,7 1781 2247 0,28 0,85 3,85 2770 64 30,3 2957 
1997 30,8 2,8 1790 2264 0,28 0,85 3,74 2790 65 29,3 2982 
1998 31,3 2,8 1800 2280 0,28 0,85 3,97 2816 66 28,9 3007 
1999 31,7 2,8 1809 2296 0,28 0,85 3,97 2847 67 29 3031 
2000 32,1 2,7 1818 2311 0,27 0,84 3,85 2875 67 29,3 3053 
2001 32,6 2,6 1825 2324 0,27 0,84 3,92 2927 65 30,1 3074 
2002 33 2,5 1831 2335 0,28 0,85 3,99 2961 63 31,1 3091 
2003 33,5 2,4 1836 2344 0,28 0,85 4,12 2972 62 31,8 3104 
2004 34 2,4 1839 2350 0,28 0,85 4,15 2998 65 32,4 3114 
2005 34,5 2,3 1840 2352 0,28 0,85 4,28 3016 66 32,9 3019 
2006 35,1 2,3 1840 2352 0,28 0,86 4,22 3045 68 34 3119 
2007 35,7 2,2 1838 2349 0,28 0,86 4,13 3067 67 35,2 3114 
2008 36,4 2 1835 2345 0,28 0,86 4,19 3101 67 36,7 3108 
2009 37,1 1,9 1831 2338 0,28 0,86 4,36 3157 70 38,8 3098 
2010 37,8 1,9 1827 2331 0,28 0,86 4,35 3211 69 41,4 3086 
2011 38,5 1,8 1824 2323 0,28 0,86 4,44 3262 70 44,3 3074 

  .2015قاعدة بيانات البنك الدويل : املصدر
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  خمرجات : 3امللحقxl statفيما يتعلق مبؤشرات الوفرة 

Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 
   

      Variables D1 D2 D3 D4 D5 

D1 1 0,8653 -0,6957 0,8636 0,7699 

D2 0,8653 1 -0,9187 0,9897 0,9465 

D3 -0,6957 -0,9187 1 -0,9285 -0,9404 

D4 0,8636 0,9897 -0,9285 1 0,9653 

D5 0,7699 0,9465 -0,9404 0,9653 1 

      

      Analyse en Composantes Principales : 
   

      Valeurs propres : 
    

        F1 F2 F3 F4 F5 

Valeur propre 4,5627 0,3395 0,0538 0,0369 0,0072 

Variabilité (%) 91,2531 6,7902 1,0756 0,7374 0,1437 

% cumulé 91,2531 98,0433 99,1189 99,8563 100,0000 

       
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Vecteurs propres : 
    

        F1 F2 F3 F4 F5 

D1 0,4097 0,8191 -0,2050 -0,3396 -0,0629 

D2 0,4632 0,0304 0,0354 0,7090 -0,5297 

D3 -0,4408 0,4996 0,7041 0,2450 0,0183 

D4 0,4659 -0,0046 0,1704 0,2969 0,8159 

D5 0,4542 -0,2802 0,6572 -0,4836 -0,2222 
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Coordonnées des variables : 
    

        F1 F2 F3 F4 F5 

D1 0,8750 0,4773 -0,0475 -0,0652 -0,0053 

D2 0,9895 0,0177 0,0082 0,1361 -0,0449 

D3 -0,9415 0,2911 0,1633 0,0470 0,0015 

D4 0,9952 -0,0027 0,0395 0,0570 0,0691 

D5 0,9701 -0,1633 0,1524 -0,0929 -0,0188 

      

      Corrélations entre les variables et les facteurs : 
  

        F1 F2 F3 F4 F5 

D1 0,8750 0,4773 -0,0475 -0,0652 -0,0053 

D2 0,9895 0,0177 0,0082 0,1361 -0,0449 

D3 -0,9415 0,2911 0,1633 0,0470 0,0015 

D4 0,9952 -0,0027 0,0395 0,0570 0,0691 

D5 0,9701 -0,1633 0,1524 -0,0929 -0,0188 

  

 
 
 

    

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Contributions des variables (%) : 
   

        F1 F2 F3 F4 F5 

D1 16,7816 67,0886 4,2017 11,5320 0,3961 

D2 21,4583 0,0926 0,1255 50,2658 28,0578 

D3 19,4267 24,9628 49,5744 6,0027 0,0334 

D4 21,7067 0,0021 2,9048 8,8129 66,5735 

D5 20,6268 7,8540 43,1935 23,3866 4,9392 
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Cosinus carrés des variables : 
   

        F1 F2 F3 F4 F5 

D1 0,7657 0,2278 0,0023 0,0043 0,0000 

D2 0,9791 0,0003 0,0001 0,0185 0,0020 

D3 0,8864 0,0848 0,0267 0,0022 0,0000 

D4 0,9904 0,0000 0,0016 0,0032 0,0048 

D5 0,9411 0,0267 0,0232 0,0086 0,0004 

Coordonnées des observations : 
   

      Observation F1 F2 F3 F4 F5 

1991 -2,1329 -1,4861 -0,1557 0,0876 -0,0562 

1992 -1,8896 -1,2693 -0,1796 0,1506 -0,0401 

1993 -1,7649 -0,8758 0,3139 -0,0835 0,0447 

1994 -1,6871 -0,6650 0,2584 -0,2156 0,0611 

1995 -2,0826 -0,0248 0,0132 0,2454 0,0023 

1996 -2,1575 0,3627 -0,3205 0,2846 -0,0690 

1997 -2,1270 0,8632 -0,0614 0,3367 0,0150 

1998 -1,7622 0,5400 -0,1071 0,0079 0,1058 

1999 -1,6185 0,6131 -0,0977 0,0858 0,1655 

2000 -1,3270 0,2950 -0,1868 -0,2384 -0,0378 

2001 -0,9998 0,2197 -0,5035 -0,3618 0,0577 

2002 -0,7301 0,4120 0,0814 -0,1811 0,0603 

2003 -0,2905 0,3178 0,3800 -0,0552 0,0440 

2004 -0,0466 0,3975 0,3970 0,1762 -0,0109 

2005 0,4614 0,0837 0,3623 0,0666 -0,0839 

2006 0,4253 0,1499 0,3391 -0,0724 -0,0074 

2007 0,5646 0,0721 -0,0298 -0,3666 -0,0751 

2008 0,7370 0,1471 -0,0182 -0,2448 -0,0481 

2009 1,0949 0,3715 -0,0333 -0,0065 -0,1630 

2010 1,9687 0,2776 -0,0637 0,0762 -0,1711 

2011 2,6925 0,1053 -0,0850 0,0129 -0,0427 

2012 3,4736 -0,0632 -0,1020 0,0374 0,0201 

2013 4,2192 -0,3026 -0,1013 0,0912 0,0885 

2014 4,9791 -0,5412 -0,0994 0,1669 0,1404 
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      Contributions des observations (%) : 
   

        F1 F2 F3 F4 F5 

1991 4,3350 28,2841 1,9610 0,9043 1,9130 

1992 3,4024 20,6330 2,6087 2,6731 0,9750 

1993 2,9682 9,8238 7,9633 0,8222 1,2090 

1994 2,7124 5,6627 5,3986 5,4789 2,2596 

1995 4,1331 0,0079 0,0140 7,0995 0,0033 

1996 4,4355 1,6849 8,3050 9,5514 2,8861 

1997 4,3110 9,5420 0,3052 13,3655 0,1364 

1998 2,9592 3,7343 0,9280 0,0073 6,7760 

1999 2,4962 4,8138 0,7720 0,8690 16,5879 

2000 1,6781 1,1141 2,8208 6,7036 0,8658 

2001 0,9526 0,6179 20,4948 15,4360 2,0142 

2002 0,5079 2,1734 0,5350 3,8671 2,1989 

2003 0,0804 1,2933 11,6714 0,3595 1,1726 

2004 0,0021 2,0232 12,7446 3,6602 0,0718 

2005 0,2029 0,0897 10,6119 0,5233 4,2585 

2006 0,1723 0,2878 9,2950 0,6180 0,0335 

2007 0,3038 0,0666 0,0716 15,8511 3,4107 

2008 0,5176 0,2772 0,0267 7,0691 1,3994 

2009 1,1423 1,7671 0,0896 0,0050 16,0864 

2010 3,6933 0,9870 0,3275 0,6849 17,7228 

2011 6,9082 0,1421 0,5846 0,0198 1,1052 

2012 11,4977 0,0511 0,8417 0,1646 0,2455 

2013 16,9634 1,1730 0,8294 0,9806 4,7365 

2014 23,6245 3,7502 0,7995 3,2861 11,9319 
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Cosinus carrés des observations : 
   

        F1 F2 F3 F4 F5 

1991 0,6697 0,3251 0,0036 0,0011 0,0005 

1992 0,6816 0,3076 0,0062 0,0043 0,0003 

1993 0,7808 0,1923 0,0247 0,0017 0,0005 

1994 0,8358 0,1298 0,0196 0,0136 0,0011 

1995 0,9861 0,0001 0,0000 0,0137 0,0000 

1996 0,9357 0,0264 0,0207 0,0163 0,0010 

1997 0,8399 0,1383 0,0007 0,0210 0,0000 

1998 0,9081 0,0853 0,0034 0,0000 0,0033 

1999 0,8618 0,1237 0,0031 0,0024 0,0090 

2000 0,9072 0,0448 0,0180 0,0293 0,0007 

2001 0,6963 0,0336 0,1766 0,0912 0,0023 

2002 0,7147 0,2276 0,0089 0,0440 0,0049 

2003 0,2522 0,3017 0,4313 0,0091 0,0058 

2004 0,0062 0,4527 0,4518 0,0889 0,0003 

2005 0,5871 0,0193 0,3620 0,0122 0,0194 

2006 0,5589 0,0694 0,3553 0,0162 0,0002 

2007 0,6857 0,0112 0,0019 0,2891 0,0121 

2008 0,8657 0,0345 0,0005 0,0956 0,0037 

2009 0,8786 0,1011 0,0008 0,0000 0,0195 

2010 0,9709 0,0193 0,0010 0,0015 0,0073 

2011 0,9972 0,0015 0,0010 0,0000 0,0003 

2012 0,9987 0,0003 0,0009 0,0001 0,0000 

2013 0,9934 0,0051 0,0006 0,0005 0,0004 

2014 0,9861 0,0116 0,0004 0,0011 0,0008 
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 خمرجات  4امللحقxl statفيما يتعلق مبؤشرات الوصول اىل الغذاء 
Statistiques descriptives : 

Variable Observations 

Obs. avec 
données 

manquantes 

Obs. sans 
données 

manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 
 A1 22 0 22 66,0000 77,1000 69,8909 3,0488 
 A2 22 0 22 3,7000 4,8000 4,3864 0,2850 
 A3 22 0 22 0,1000 0,2000 0,1545 0,0510 
 A4 22 0 22 9172,9000 13026,2000 10933,3864 1383,9751 
 A5 22 0 22 4,6700 5,0300 4,8295 0,1055 
 A6 22 0 22 5,0000 9,2000 7,2545 1,3023 
 A7 22 0 22 26,0000 62,0000 48,7727 9,6260 
 A8 22 0 22 7,6000 22,1000 14,1682 3,8719 
                   Matrice de 

corrélation 
(Pearson (n-1)) : 

              Variables A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
A1 1 0,7216 -0,4594 0,8285 0,8829 -0,8187 -0,7917 -0,8012 
A2 0,7216 1 -0,5692 0,6926 0,9073 -0,4764 -0,3431 -0,9743 
A3 -0,4594 -0,5692 1 -0,7494 -0,6417 0,5557 0,3274 0,6439 
A4 0,8285 0,6926 -0,7494 1 0,8582 -0,8599 -0,7342 -0,8148 
A5 0,8829 0,9073 -0,6417 0,8582 1 -0,7069 -0,5900 -0,9605 
A6 -0,8187 -0,4764 0,5557 -0,8599 -0,7069 1 0,9591 0,5912 
A7 -0,7917 -0,3431 0,3274 -0,7342 -0,5900 0,9591 1 0,4535 
A8 -0,8012 -0,9743 0,6439 -0,8148 -0,9605 0,5912 0,4535 1 

         Analyse en Composantes Principales : 

        Valeurs propres: 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Valeur propre 5,9843 1,1612 0,6263 0,0999 0,0827 0,0343 0,0069 0,0045 
Variabilité (%) 74,8043 14,5145 7,8286 1,2487 1,0332 0,4281 0,0858 0,0567 
% cumulé 74,8043 89,3188 97,1474 98,3961 99,4293 99,8575 99,9433 100,0000 
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Vecteurs propres : 
 

           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,3759 -0,1442 0,3307 0,6885 -0,3541 -0,3440 -0,1009 -0,0243 
A2 0,3400 0,4483 0,2734 -0,4672 -0,1113 -0,3461 -0,2075 0,4638 
A3 -0,2895 -0,2304 0,8220 -0,0699 0,3944 0,0695 -0,1441 -0,0380 
A4 0,3873 -0,0735 -0,2379 0,2375 0,8088 -0,1351 -0,0476 0,2386 
A5 0,3905 0,1910 0,1692 0,1376 -0,0714 0,8524 -0,0226 0,1769 
A6 -0,3520 0,4479 0,1294 0,3354 0,0743 -0,0670 0,6466 0,3438 
A7 -0,3070 0,5996 -0,0902 0,3069 0,1183 0,0154 -0,6148 -0,2273 
A8 -0,3725 -0,3508 -0,1735 0,1439 -0,1670 0,0866 -0,3566 0,7244 

                  Coordonnées 
des variables : 

                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,9195 -0,1553 0,2617 0,2176 -0,1018 -0,0637 -0,0084 -0,0016 
A2 0,8316 0,4831 0,2164 -0,1477 -0,0320 -0,0641 -0,0172 0,0313 
A3 -0,7082 -0,2483 0,6505 -0,0221 0,1134 0,0129 -0,0119 -0,0026 
A4 0,9475 -0,0792 -0,1883 0,0751 0,2325 -0,0250 -0,0039 0,0161 
A5 0,9552 0,2059 0,1339 0,0435 -0,0205 0,1578 -0,0019 0,0119 
A6 -0,8610 0,4827 0,1024 0,1060 0,0214 -0,0124 0,0536 0,0232 
A7 -0,7510 0,6461 -0,0714 0,0970 0,0340 0,0028 -0,0509 -0,0153 
A8 -0,9112 -0,3781 -0,1373 0,0455 -0,0480 0,0160 -0,0295 0,0488 

         Corrélations entre les variables et les facteurs : 

           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,9195 -0,1553 0,2617 0,2176 -0,1018 -0,0637 -0,0084 -0,0016 
A2 0,8316 0,4831 0,2164 -0,1477 -0,0320 -0,0641 -0,0172 0,0313 
A3 -0,7082 -0,2483 0,6505 -0,0221 0,1134 0,0129 -0,0119 -0,0026 
A4 0,9475 -0,0792 -0,1883 0,0751 0,2325 -0,0250 -0,0039 0,0161 
A5 0,9552 0,2059 0,1339 0,0435 -0,0205 0,1578 -0,0019 0,0119 
A6 -0,8610 0,4827 0,1024 0,1060 0,0214 -0,0124 0,0536 0,0232 
A7 -0,7510 0,6461 -0,0714 0,0970 0,0340 0,0028 -0,0509 -0,0153 
A8 -0,9112 -0,3781 -0,1373 0,0455 -0,0480 0,0160 -0,0295 0,0488 
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Contributions des variables (%) : 
 

                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 14,1287 2,0783 10,9394 47,4039 12,5421 11,8307 1,0178 0,0591 
A2 11,5569 20,0982 7,4751 21,8313 1,2383 11,9800 4,3061 21,5142 
A3 8,3808 5,3103 67,5636 0,4890 15,5536 0,4832 2,0751 0,1444 
A4 15,0002 0,5408 5,6618 5,6383 65,4143 1,8251 0,2263 5,6933 
A5 15,2457 3,6497 2,8618 1,8939 0,5096 72,6579 0,0511 3,1304 
A6 12,3873 20,0630 1,6740 11,2503 0,5519 0,4487 41,8082 11,8166 
A7 9,4254 35,9508 0,8144 9,4215 1,4001 0,0237 37,7978 5,1662 
A8 13,8751 12,3090 3,0099 2,0717 2,7902 0,7508 12,7176 52,4758 

                  Cosinus carrés des variables : 
                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

A1 0,8455 0,0241 0,0685 0,0474 0,0104 0,0041 0,0001 0,0000 
A2 0,6916 0,2334 0,0468 0,0218 0,0010 0,0041 0,0003 0,0010 
A3 0,5015 0,0617 0,4231 0,0005 0,0129 0,0002 0,0001 0,0000 
A4 0,8977 0,0063 0,0355 0,0056 0,0541 0,0006 0,0000 0,0003 
A5 0,9124 0,0424 0,0179 0,0019 0,0004 0,0249 0,0000 0,0001 
A6 0,7413 0,2330 0,0105 0,0112 0,0005 0,0002 0,0029 0,0005 
A7 0,5640 0,4174 0,0051 0,0094 0,0012 0,0000 0,0026 0,0002 
A8 0,8303 0,1429 0,0189 0,0021 0,0023 0,0003 0,0009 0,0024 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 

                  Coordonnées des observations : 
               Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1990 -3,0630 -2,0168 -0,6879 0,4762 0,3606 0,1487 0,0632 0,1133 
1991 -2,4021 -2,0113 -0,1492 0,7820 -0,2227 -0,2096 -0,0637 -0,0936 
1992 -2,3471 -1,5965 -0,3116 -0,6143 0,1244 0,1533 0,0008 0,0502 
1993 -2,1745 -1,2357 -0,0021 -0,6620 -0,1813 0,0463 0,0041 -0,0508 
1994 -2,0644 -0,5773 0,3712 -0,3344 -0,4249 -0,0750 -0,0217 -0,0619 
1995 -2,0760 0,2500 0,5375 -0,1405 -0,2336 -0,1018 0,0157 0,0433 
1996 -2,0675 0,9790 0,6556 0,0003 -0,0249 -0,2013 -0,0548 0,1054 
1997 -2,0654 1,3271 0,7474 0,1256 0,0137 -0,0673 0,0467 -0,0058 
1998 -1,8700 1,3110 0,7116 0,1838 0,1914 0,0665 -0,0188 0,0594 
1999 -1,5742 1,0940 0,6948 0,0449 0,2557 0,1388 -0,0610 -0,0271 
2000 -1,1702 0,8870 0,8279 0,1552 0,1503 0,1828 -0,0856 -0,0940 
2001 -0,2254 1,1642 -0,8292 0,1387 -0,4463 0,2988 0,1552 -0,0430 
2002 0,1939 0,9316 -0,8046 -0,1089 -0,2893 -0,2435 0,1073 -0,0214 
2003 0,8542 0,7616 -0,7777 -0,0125 -0,0338 0,1424 0,0253 0,0528 
2004 1,0546 0,5659 -0,8048 0,0645 0,0940 -0,1159 -0,0190 0,0066 
2005 1,1768 0,3086 -0,9694 -0,0684 0,4307 -0,4679 0,0341 -0,0293 
2006 1,6645 0,1846 -0,8445 -0,1025 0,3474 -0,0137 -0,0146 -0,0777 
2007 2,3238 -0,0205 -0,6369 0,0947 0,2695 0,3127 0,0136 -0,0488 
2008 2,9729 -0,0417 -0,3570 -0,2944 0,0922 -0,0200 -0,1523 0,0867 
2009 3,8272 -0,4269 0,0418 0,0924 -0,3055 0,0820 -0,1711 -0,0403 
2010 4,6992 -0,5636 0,4727 0,2712 -0,5079 -0,0004 0,0321 0,1162 
2011 4,3327 -1,2742 2,1145 -0,0915 0,3402 -0,0559 0,1645 -0,0402 
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Contributions des observations (%) : 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1990 7,4653 16,6800 3,5979 10,8103 7,4931 3,0759 2,7731 13,4618 
1991 4,5913 16,5894 0,1692 29,1491 2,8581 6,1059 2,8127 9,1846 
1992 4,3837 10,4531 0,7384 17,9899 0,8911 3,2689 0,0004 2,6480 
1993 3,7625 6,2619 0,0000 20,8913 1,8934 0,2983 0,0116 2,7092 
1994 3,3912 1,3667 1,0478 5,3287 10,3995 0,7823 0,3259 4,0206 
1995 3,4294 0,2564 2,1965 0,9408 3,1443 1,4414 0,1714 1,9652 
1996 3,4014 3,9302 3,2677 0,0000 0,0356 5,6352 2,0860 11,6605 
1997 3,3945 7,2224 4,2473 0,7522 0,0108 0,6305 1,5115 0,0357 
1998 2,7827 7,0484 3,8501 1,6099 2,1102 0,6150 0,2466 3,7028 
1999 1,9718 4,9081 3,6704 0,0960 3,7664 2,6796 2,5797 0,7731 
2000 1,0896 3,2263 5,2112 1,1480 1,3013 4,6437 5,0833 9,2687 
2001 0,0404 5,5583 5,2277 0,9176 11,4749 12,4152 16,7135 1,9417 
2002 0,0299 3,5592 4,9228 0,5649 4,8212 8,2400 7,9940 0,4804 
2003 0,5805 2,3785 4,5991 0,0075 0,0659 2,8197 0,4439 2,9227 
2004 0,8850 1,3134 4,9251 0,1984 0,5095 1,8684 0,2506 0,0457 
2005 1,1020 0,3906 7,1449 0,2232 10,6887 30,4354 0,8046 0,9005 
2006 2,2045 0,1397 5,4226 0,5008 6,9549 0,0262 0,1480 6,3256 
2007 4,2968 0,0017 3,0846 0,4277 4,1844 13,5931 0,1289 2,5003 
2008 7,0330 0,0071 0,9690 4,1327 0,4899 0,0557 16,1041 7,8850 
2009 11,6552 0,7473 0,0133 0,4067 5,3771 0,9345 20,3097 1,7005 
2010 17,5713 1,3028 1,6993 3,5047 14,8624 0,0000 0,7153 14,1707 
2011 14,9378 6,6587 33,9952 0,3995 6,6673 0,4352 18,7852 1,6967 
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Cosinus carrés des observations : 

                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1990 0,6552 0,2841 0,0330 0,0158 0,0091 0,0015 0,0003 0,0009 
1991 0,5466 0,3832 0,0021 0,0579 0,0047 0,0042 0,0004 0,0008 
1992 0,6425 0,2973 0,0113 0,0440 0,0018 0,0027 0,0000 0,0003 
1993 0,7025 0,2268 0,0000 0,0651 0,0049 0,0003 0,0000 0,0004 
1994 0,8464 0,0662 0,0274 0,0222 0,0359 0,0011 0,0001 0,0008 
1995 0,9077 0,0132 0,0608 0,0042 0,0115 0,0022 0,0001 0,0004 
1996 0,7476 0,1676 0,0752 0,0000 0,0001 0,0071 0,0005 0,0019 
1997 0,6455 0,2665 0,0845 0,0024 0,0000 0,0007 0,0003 0,0000 
1998 0,6029 0,2963 0,0873 0,0058 0,0063 0,0008 0,0001 0,0006 
1999 0,5832 0,2817 0,1136 0,0005 0,0154 0,0045 0,0009 0,0002 
2000 0,4661 0,2678 0,2333 0,0082 0,0077 0,0114 0,0025 0,0030 
2001 0,0209 0,5584 0,2833 0,0079 0,0821 0,0368 0,0099 0,0008 
2002 0,0219 0,5047 0,3765 0,0069 0,0487 0,0345 0,0067 0,0003 
2003 0,3762 0,2990 0,3119 0,0001 0,0006 0,0105 0,0003 0,0014 
2004 0,5279 0,1520 0,3074 0,0020 0,0042 0,0064 0,0002 0,0000 
2005 0,4892 0,0336 0,3319 0,0017 0,0655 0,0773 0,0004 0,0003 
2006 0,7579 0,0093 0,1951 0,0029 0,0330 0,0001 0,0001 0,0016 
2007 0,9018 0,0001 0,0678 0,0015 0,0121 0,0163 0,0000 0,0004 
2008 0,9719 0,0002 0,0140 0,0095 0,0009 0,0000 0,0026 0,0008 
2009 0,9784 0,0122 0,0001 0,0006 0,0062 0,0004 0,0020 0,0001 
2010 0,9614 0,0138 0,0097 0,0032 0,0112 0,0000 0,0000 0,0006 
2011 0,7502 0,0649 0,1787 0,0003 0,0046 0,0001 0,0011 0,0001 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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  خمرجات  5ملحقxl statما يتعلق مبؤشرات االستقرارفي 

 
 

Statistiques descriptives : 

Variabl
e 

Observation
s 

Obs. avec données 
manquantes 

Obs. sans données 
manquantes 

Minimu
m 

Maximu
m Moyenne 

Ecart-
type 

S1 22 0 22 62,4000 80,9000 70,6955 5,5798 
S2 22 0 22 6,8000 16,3000 10,3682 3,4754 
S3 22 0 22 7,0000 27,0000 14,5909 5,8851 
S4 22 0 22 7,7000 24,1000 14,7545 4,7095 
S5 22 0 22 3,7000 15,6000 8,6045 3,0354 
S6 22 0 22 23,0000 67,0000 38,8182 13,8655 

Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 

Variables S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S1 1 -0,2543 0,2028 0,0142 0,3578 0,0927 

S2 -0,2543 1 -0,6952 -0,7728 0,2495 -0,6181 

S3 0,2028 -0,6952 1 0,7578 -0,1673 0,5418 

S4 0,0142 -0,7728 0,7578 1 -0,2691 0,4157 

S5 0,3578 0,2495 -0,1673 -0,2691 1 -0,0003 

S6 0,0927 -0,6181 0,5418 0,4157 -0,0003 1 

Analyse en Composantes Principales : 

Valeurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valeur propre 3,0065 1,3941 0,6974 0,5021 0,2898 0,1101 

Variabilité (%) 50,1083 23,2349 11,6229 8,3683 4,8301 1,8355 

% cumulé 50,1083 73,3432 84,9661 
93,334

4 
98,164

5 
100,000

0 
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Vecteurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 -0,1135 0,6976 -0,5533 -0,3467 0,0679 0,2637 

S2 0,5306 -0,0356 0,0989 0,1670 0,5593 0,6056 

S3 -0,5093 0,0469 -0,0732 0,2904 0,7447 -0,3069 

S4 -0,5034 -0,1405 -0,1458 0,5088 -0,3026 0,5959 

S5 0,1558 0,6868 0,4032 0,5377 -0,1700 -0,1533 

S6 -0,4105 0,1358 0,7035 -0,4686 0,0869 0,3016 

Coordonnées des variables : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 -0,1967 0,8237 -0,4620 -0,2456 0,0366 0,0875 

S2 0,9200 -0,0421 0,0826 0,1183 0,3011 0,2010 

S3 -0,8830 0,0554 -0,0612 0,2058 0,4009 -0,1019 

S4 -0,8729 -0,1659 -0,1218 0,3605 -0,1629 0,1977 

S5 0,2701 0,8109 0,3367 0,3810 -0,0915 -0,0509 

S6 -0,7118 0,1604 0,5875 -0,3320 0,0468 0,1001 

Corrélations entre les variables et les facteurs : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 -0,1967 0,8237 -0,4620 -0,2456 0,0366 0,0875 

S2 0,9200 -0,0421 0,0826 0,1183 0,3011 0,2010 

S3 -0,8830 0,0554 -0,0612 0,2058 0,4009 -0,1019 

S4 -0,8729 -0,1659 -0,1218 0,3605 -0,1629 0,1977 

S5 0,2701 0,8109 0,3367 0,3810 -0,0915 -0,0509 

S6 -0,7118 0,1604 0,5875 -0,3320 0,0468 0,1001 
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Contributions des variables (%) : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 1,2874 48,6688 30,6114 
12,016

7 0,4614 6,9542 

S2 28,1508 0,1269 0,9790 2,7887 
31,284

0 36,6707 

S3 25,9358 0,2202 0,5363 8,4347 
55,451

2 9,4218 

S4 25,3457 1,9736 2,1270 
25,889

9 9,1582 35,5056 

S5 2,4273 47,1651 16,2554 
28,914

2 2,8891 2,3489 

S6 16,8531 1,8453 49,4910 
21,955

8 0,7560 9,0988 

Cosinus carrés des variables : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S1 0,0387 0,6785 0,2135 0,0603 0,0013 0,0077 

S2 0,8464 0,0018 0,0068 0,0140 0,0907 0,0404 

S3 0,7798 0,0031 0,0037 0,0424 0,1607 0,0104 

S4 0,7620 0,0275 0,0148 0,1300 0,0265 0,0391 

S5 0,0730 0,6575 0,1134 0,1452 0,0084 0,0026 

S6 0,5067 0,0257 0,3451 0,1102 0,0022 0,0100 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 

Coordonnées des observations : 

Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1990 -1,5342 -2,1082 -0,2959 0,9651 -0,9314 0,1673 

1991 -1,6236 -1,9035 -0,3993 0,6923 -0,4736 0,1169 

1992 -2,0289 -0,1354 -1,5673 0,3245 0,3447 0,2076 

1993 -2,5354 1,3740 -1,0220 0,2554 0,8824 0,1735 

1994 -2,2055 -0,3837 0,2064 0,6059 0,7433 -0,3879 

1995 -1,8706 -0,2282 1,1717 0,1412 0,1821 -0,1834 

1996 -1,8616 -0,9379 1,5773 -0,2420 0,1878 -0,1989 

1997 -1,8863 1,3567 0,8626 -0,7953 0,1381 0,2730 

1998 -1,4221 1,7053 0,9408 -1,0051 -0,3460 0,3790 

1999 -0,1434 1,5879 -1,0477 -0,1156 -0,7434 -0,3015 

2000 -0,0423 1,4705 -1,1230 -0,5443 -0,6703 -0,1440 

2001 0,8143 0,6932 -0,0299 -0,0411 -0,4512 -0,9373 

2002 0,3525 -1,0417 -0,2960 -0,8674 -0,0306 -0,1342 

2003 1,3498 -1,5715 -0,0859 -0,9411 -0,0340 -0,3372 

2004 1,3873 -0,9566 0,4085 -0,7429 -0,1414 0,0574 

2005 1,4971 0,0188 0,9489 -0,0225 -0,4313 0,4271 

2006 1,7559 0,3475 -0,4349 0,2586 -0,2917 0,4293 

2007 1,6982 -0,1733 -0,3410 0,0907 0,1459 0,2186 

2008 1,9161 0,4333 0,1318 0,5740 0,0850 0,1466 

2009 1,9380 1,0707 0,9714 1,6395 -0,0614 0,1068 

2010 1,9754 -1,3490 -0,7409 -0,9067 1,0050 0,2611 

2011 2,4695 0,7311 0,1644 0,6767 0,8921 -0,3396 
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Contributions des observations (%) : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1990 3,7282 15,1820 0,5979 8,8344 
14,255

3 1,2098 

1991 4,1753 12,3760 1,0887 4,5460 3,6856 0,5914 

1992 6,5201 0,0626 16,7730 0,9985 1,9522 1,8635 

1993 10,1819 6,4490 7,1316 0,6185 
12,794

5 1,3013 

1994 7,7045 0,5030 0,2908 3,4816 9,0788 6,5054 

1995 5,5420 0,1779 9,3748 0,1891 0,5449 1,4548 

1996 5,4889 3,0050 16,9885 0,5552 0,5792 1,7105 

1997 5,6353 6,2871 5,0811 5,9992 0,3135 3,2216 

1998 3,2032 9,9332 6,0441 9,5808 1,9667 6,2105 

1999 0,0326 8,6132 7,4949 0,1267 9,0813 3,9311 
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2000 0,0028 7,3860 8,6118 2,8099 7,3826 0,8969 

2001 1,0503 1,6416 0,0061 0,0160 3,3458 37,9871 

2002 0,1968 3,7063 0,5982 7,1353 0,0154 0,7783 

2003 2,8856 8,4360 0,0504 8,4000 0,0190 4,9177 

2004 3,0483 3,1260 1,1393 5,2337 0,3283 0,1423 

2005 3,5499 0,0012 6,1478 0,0048 3,0569 7,8864 

2006 4,8834 0,4125 1,2913 0,6341 1,3977 7,9680 

2007 4,5674 0,1026 0,7942 0,0780 0,3498 2,0662 

2008 5,8149 0,6413 0,1186 3,1245 0,1189 0,9295 

2009 5,9485 3,9159 6,4438 
25,493

8 0,0620 0,4928 

2010 6,1808 6,2158 3,7486 7,7963 
16,596

0 2,9483 

2011 9,6594 1,8258 0,1845 4,3435 
13,075

6 4,9865 

Cosinus carrés des observations : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1990 0,2702 0,5101 0,0100 0,1069 0,0996 0,0032 

1991 0,3694 0,5077 0,0223 0,0672 0,0314 0,0019 

1992 0,6002 0,0027 0,3582 0,0154 0,0173 0,0063 

1993 0,6281 0,1845 0,1020 0,0064 0,0761 0,0029 

1994 0,7943 0,0240 0,0070 0,0599 0,0902 0,0246 

1995 0,6983 0,0104 0,2740 0,0040 0,0066 0,0067 

1996 0,4974 0,1263 0,3571 0,0084 0,0051 0,0057 

1997 0,5180 0,2680 0,1083 0,0921 0,0028 0,0108 

1998 0,2853 0,4102 0,1249 0,1425 0,0169 0,0203 

1999 0,0048 0,5869 0,2555 0,0031 0,1286 0,0212 

2000 0,0004 0,5159 0,3009 0,0707 0,1072 0,0049 

2001 0,2976 0,2157 0,0004 0,0008 0,0914 0,3942 

2002 0,0601 0,5246 0,0424 0,3638 0,0005 0,0087 

2003 0,3438 0,4660 0,0014 0,1671 0,0002 0,0215 

2004 0,5373 0,2555 0,0466 0,1541 0,0056 0,0009 

2005 0,6384 0,0001 0,2564 0,0001 0,0530 0,0519 

2006 0,8268 0,0324 0,0507 0,0179 0,0228 0,0494 

2007 0,9280 0,0097 0,0374 0,0026 0,0069 0,0154 

2008 0,8670 0,0443 0,0041 0,0778 0,0017 0,0051 

2009 0,4393 0,1341 0,1104 0,3144 0,0004 0,0013 

2010 0,4776 0,2227 0,0672 0,1006 0,1236 0,0083 

2011 0,7595 0,0666 0,0034 0,0570 0,0991 0,0144 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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  خمرجات  6امللحقxl statفيما يتعلق مبؤشرات االستخدام 

Statistiques descriptives : 

Variable Observations 
Obs. avec données 

manquantes 
Obs. sans données 

manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

U1 22 0 22 85,3000 91,8000 89,1273 2,1247 

U2 22 0 22 80,3000 86,8000 83,6545 2,1597 

U3 22 0 22 31,3000 42,5000 36,1909 3,4812 

U4 22 0 22 31,8000 48,6000 37,0273 5,3068 

Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 

Variables U1 U2 U3 U4 

U1 1 -0,9822 0,9609 0,8673 

U2 -0,9822 1 -0,9942 -0,9423 

U3 0,9609 -0,9942 1 0,9704 

U4 0,8673 -0,9423 0,9704 1 

Analyse en Composantes Principales : 

Valeurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 

Valeur propre 3,8598 0,1381 0,0015 0,0006 

Variabilité (%) 96,4939 3,4536 0,0375 0,0150 

% cumulé 96,4939 99,9475 99,9850 100,0000 
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Vecteurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 

U1 0,4938 -0,6510 0,4661 -0,3393 

U2 -0,5077 0,1681 0,8399 0,0923 

U3 0,5086 0,0928 0,1973 0,8329 

U4 0,4896 0,7344 0,1960 -0,4272 

Coordonnées des variables : 

  F1 F2 F3 F4 

U1 0,9701 -0,2420 0,0181 -0,0083 

U2 -0,9975 0,0625 0,0325 0,0023 

U3 0,9992 0,0345 0,0076 0,0204 

U4 0,9619 0,2730 0,0076 -0,0105 

Corrélations entre les variables et les facteurs : 

  F1 F2 F3 F4 

U1 0,9701 -0,2420 0,0181 -0,0083 

U2 -0,9975 0,0625 0,0325 0,0023 

U3 0,9992 0,0345 0,0076 0,0204 

U4 0,9619 0,2730 0,0076 -0,0105 
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Contributions des variables (%) : 

  F1 F2 F3 F4 

U1 24,3814 42,3792 21,7250 11,5145 

U2 25,7796 2,8261 70,5419 0,8524 

U3 25,8652 0,8621 3,8929 69,3797 

U4 23,9738 53,9326 3,8402 18,2534 

Cosinus carrés des variables : 

  F1 F2 F3 F4 

U1 0,9411 0,0585 0,0003 0,0001 

U2 0,9950 0,0039 0,0011 0,0000 

U3 0,9983 0,0012 0,0001 0,0004 

U4 0,9253 0,0745 0,0001 0,0001 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 

Coordonnées des observations : 

Observation F1 F2 F3 F4 

1990 3,3295 0,7817 0,0009 0,0555 

1991 3,0558 0,5265 0,0019 0,0094 

1992 2,7875 0,2602 0,0048 -0,0047 

1993 2,5323 0,0327 0,0131 -0,0669 

1994 2,1187 -0,0843 0,0041 -0,0405 

1995 1,7143 -0,1875 -0,0012 -0,0223 

1996 1,3099 -0,2907 -0,0065 -0,0040 

1997 0,8822 -0,3633 -0,0338 0,0303 

1998 0,5055 -0,4250 -0,0280 0,0244 

1999 0,1380 -0,4728 -0,0186 0,0105 

2000 -0,1870 -0,4536 -0,0532 0,0080 

2001 -0,4792 -0,4269 -0,0140 0,0017 

2002 -0,7288 -0,3332 -0,0188 0,0069 

2003 -0,9456 -0,2320 0,0503 0,0082 

2004 -1,1859 -0,1244 0,0491 0,0053 

2005 -1,4025 -0,0004 0,0573 0,0182 

2006 -1,6196 0,0766 0,0781 -0,0006 

2007 -1,8457 0,1625 0,0344 0,0002 

2008 -2,1284 0,2259 0,0165 -0,0024 

2009 -2,4018 0,3031 0,0023 -0,0132 

2010 -2,6419 0,4335 -0,0596 -0,0044 

2011 -2,8073 0,5913 -0,0792 -0,0198 
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Contributions des observations (%) : 

  F1 F2 F3 F4 

1990 13,6766 21,0630 0,0026 24,5116 

1991 11,5207 9,5565 0,0109 0,7071 

1992 9,5866 2,3338 0,0727 0,1746 

1993 7,9115 0,0369 0,5467 35,5638 

1994 5,5380 0,2451 0,0537 13,0704 

1995 3,6256 1,2121 0,0046 3,9399 

1996 2,1167 2,9133 0,1351 0,1257 

1997 0,9602 4,5490 3,6195 7,2892 

1998 0,3152 6,2249 2,4911 4,7382 

1999 0,0235 7,7055 1,0946 0,8757 

2000 0,0431 7,0925 8,9778 0,5149 

2001 0,2833 6,2826 0,6181 0,0238 

2002 0,6552 3,8269 1,1199 0,3764 
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2003 1,1031 1,8551 8,0085 0,5296 

2004 1,7352 0,5336 7,6497 0,2202 

2005 2,4267 0,0000 10,4251 2,6450 

2006 3,2363 0,2021 19,3598 0,0032 

2007 4,2029 0,9103 3,7560 0,0005 

2008 5,5888 1,7588 0,8666 0,0468 

2009 7,1170 3,1669 0,0174 1,3748 

2010 8,6111 6,4784 11,2729 0,1507 

2011 9,7227 12,0529 19,8968 3,1179 

Cosinus carrés des observations : 

  F1 F2 F3 F4 

1990 0,9475 0,0522 0,0000 0,0003 

1991 0,9712 0,0288 0,0000 0,0000 

1992 0,9914 0,0086 0,0000 0,0000 

1993 0,9991 0,0002 0,0000 0,0007 

1994 0,9980 0,0016 0,0000 0,0004 

1995 0,9880 0,0118 0,0000 0,0002 

1996 0,9530 0,0469 0,0000 0,0000 

1997 0,8531 0,1447 0,0013 0,0010 

1998 0,5840 0,4128 0,0018 0,0014 

1999 0,0783 0,9198 0,0014 0,0005 

2000 0,1435 0,8446 0,0116 0,0003 

2001 0,5572 0,4423 0,0005 0,0000 

2002 0,8266 0,1728 0,0005 0,0001 

2003 0,9407 0,0566 0,0027 0,0001 

2004 0,9874 0,0109 0,0017 0,0000 

2005 0,9982 0,0000 0,0017 0,0002 

2006 0,9955 0,0022 0,0023 0,0000 

2007 0,9920 0,0077 0,0003 0,0000 

2008 0,9888 0,0111 0,0001 0,0000 

2009 0,9843 0,0157 0,0000 0,0000 

2010 0,9733 0,0262 0,0005 0,0000 

2011 0,9567 0,0424 0,0008 0,0000 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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  خمرجات  7امللحقxl statفيما يتعلق باملؤشرات العامة 

Statistiques descriptives : 

Variable Observations 

Obs. avec 
données 

manquantes 

Obs. sans 
données 

manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

IG1 22 0 22 26,9000 38,5000 32,4864 3,3991 

IG2 22 0 22 1,8000 2,8000 2,3227 0,3221 

IG3 22 0 22 1734,0000 1840,0000 1803,3182 36,6507 

IG4 22 0 22 2175,0000 2352,0000 2288,0000 63,1589 

IG5 22 0 22 0,2700 0,2800 0,2791 0,0029 

IG6 22 0 22 0,8400 0,8600 0,8518 0,0059 

IG7 22 0 22 3,6300 4,4400 4,0005 0,2381 

IG8 22 0 22 2767,0000 3262,0000 2936,3636 153,1363 

IG9 22 0 22 62,0000 70,0000 66,8636 2,4161 

IG10 22 0 22 28,9000 44,3000 33,8273 4,0817 

IG11 22 0 22 2835,0000 3119,0000 3014,5455 95,4946 

Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 

Variables IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 IG10 IG11 

IG1 1 -0,2955 0,8800 0,8851 0,0130 0,6179 0,9558 0,9403 -0,0002 0,4491 0,8822 

IG2 -0,2955 1 0,0780 0,0581 -0,3289 -0,6258 -0,3852 -0,5711 -0,6995 -0,9401 0,0615 

IG3 0,8800 0,0780 1 0,9994 -0,1606 0,3063 0,8219 0,7355 -0,3528 0,0145 0,9766 

IG4 0,8851 0,0581 0,9994 1 -0,1512 0,3216 0,8281 0,7470 -0,3383 0,0309 0,9760 

IG5 0,0130 -0,3289 -0,1606 -0,1512 1 0,6500 0,1570 0,0747 0,1157 0,3273 -0,1659 

IG6 0,6179 -0,6258 0,3063 0,3216 0,6500 1 0,6519 0,6846 0,3867 0,7076 0,3506 

IG7 0,9558 -0,3852 0,8219 0,8281 0,1570 0,6519 1 0,9345 0,0680 0,5107 0,7954 

IG8 0,9403 -0,5711 0,7355 0,7470 0,0747 0,6846 0,9345 1 0,2400 0,6796 0,7417 

IG9 -0,0002 -0,6995 -0,3528 -0,3383 0,1157 0,3867 0,0680 0,2400 1 0,6919 -0,3297 

IG10 0,4491 -0,9401 0,0145 0,0309 0,3273 0,7076 0,5107 0,6796 0,6919 1 0,0461 

IG11 0,8822 0,0615 0,9766 0,9760 -0,1659 0,3506 0,7954 0,7417 -0,3297 0,0461 1 

Analyse en Composantes Principales : 

Valeurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
Valeur 
propre 5,9745 3,3816 1,0934 0,2805 0,1241 0,0918 0,0295 0,0163 0,0049 0,0031 0,0002 
Variabilité 
(%) 54,3138 30,7415 9,9402 2,5500 1,1283 0,8346 0,2684 0,1479 0,0446 0,0285 0,0021 

% cumulé 54,3138 85,0554 94,9956 97,5456 98,6739 99,5085 99,7769 99,9248 99,9694 99,9979 100,0000 
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Vecteurs propres : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

IG1 0,4015 0,0634 -0,0453 0,0511 0,0465 0,4185 -0,0507 -0,2747 0,6626 -0,3677 -0,0207 

IG2 -0,1714 0,4524 0,1760 0,4801 -0,0787 0,5756 0,2622 -0,0752 -0,2149 0,2147 -0,0153 

IG3 0,3452 0,2867 0,0011 0,0459 -0,0991 -0,2720 -0,0661 -0,2340 0,0694 0,3797 0,7104 

IG4 0,3487 0,2777 0,0007 0,0444 -0,0880 -0,3148 -0,0712 -0,3055 -0,0089 0,3266 -0,6981 

IG5 0,0501 -0,2809 0,7994 0,0035 -0,3331 -0,1506 0,3424 -0,0524 0,1585 -0,0276 -0,0027 

IG6 0,2864 -0,2895 0,3649 0,3335 0,5956 0,0760 -0,4067 -0,0202 -0,2456 0,0535 0,0187 

IG7 0,3974 0,0023 0,0278 -0,0096 -0,5773 0,2323 -0,4177 0,4877 -0,1985 -0,0424 -0,0212 

IG8 0,3968 -0,0832 -0,1464 -0,1135 -0,0441 0,0362 0,3810 -0,3367 -0,5968 -0,4232 0,0651 

IG9 0,0313 -0,4474 -0,3813 0,7241 -0,2344 -0,1955 0,1483 0,0042 0,1131 0,0330 -0,0019 

IG10 0,2184 -0,4339 -0,1647 -0,3251 0,0781 0,4002 0,2872 0,0449 0,0450 0,6141 -0,0368 

IG11 0,3464 0,2719 -0,0053 0,0923 0,3349 -0,1959 0,4610 0,6437 0,1182 -0,0717 -0,0306 

 

Coordonnées des variables : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

IG1 0,9814 0,1165 -0,0474 0,0271 0,0164 0,1268 -0,0087 -0,0350 0,0464 -0,0206 -0,0003 

IG2 -0,4190 0,8320 0,1841 0,2543 -0,0277 0,1744 0,0450 -0,0096 -0,0151 0,0120 -0,0002 

IG3 0,8437 0,5272 0,0011 0,0243 -0,0349 -0,0824 -0,0114 -0,0298 0,0049 0,0212 0,0108 

IG4 0,8524 0,5106 0,0007 0,0235 -0,0310 -0,0954 -0,0122 -0,0390 -0,0006 0,0183 -0,0107 

IG5 0,1225 -0,5165 0,8359 0,0018 -0,1174 -0,0456 0,0588 -0,0067 0,0111 -0,0015 0,0000 

IG6 0,7000 -0,5324 0,3815 0,1766 0,2098 0,0230 -0,0699 -0,0026 -0,0172 0,0030 0,0003 

IG7 0,9714 0,0043 0,0291 -0,0051 -0,2034 0,0704 -0,0718 0,0622 -0,0139 -0,0024 -0,0003 

IG8 0,9699 -0,1530 -0,1531 -0,0601 -0,0155 0,0110 0,0655 -0,0429 -0,0418 -0,0237 0,0010 

IG9 0,0766 -0,8228 -0,3988 0,3835 -0,0826 -0,0592 0,0255 0,0005 0,0079 0,0018 0,0000 

IG10 0,5339 -0,7978 -0,1722 -0,1722 0,0275 0,1213 0,0493 0,0057 0,0032 0,0344 -0,0006 

IG11 0,8468 0,4999 -0,0055 0,0489 0,1180 -0,0594 0,0792 0,0821 0,0083 -0,0040 -0,0005 
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Corrélations entre les variables et les facteurs : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

IG1 0,9814 0,1165 -0,0474 0,0271 0,0164 0,1268 -0,0087 -0,0350 0,0464 -0,0206 -0,0003 

IG2 -0,4190 0,8320 0,1841 0,2543 -0,0277 0,1744 0,0450 -0,0096 -0,0151 0,0120 -0,0002 

IG3 0,8437 0,5272 0,0011 0,0243 -0,0349 -0,0824 -0,0114 -0,0298 0,0049 0,0212 0,0108 

IG4 0,8524 0,5106 0,0007 0,0235 -0,0310 -0,0954 -0,0122 -0,0390 -0,0006 0,0183 -0,0107 

IG5 0,1225 -0,5165 0,8359 0,0018 -0,1174 -0,0456 0,0588 -0,0067 0,0111 -0,0015 0,0000 

IG6 0,7000 -0,5324 0,3815 0,1766 0,2098 0,0230 -0,0699 -0,0026 -0,0172 0,0030 0,0003 

IG7 0,9714 0,0043 0,0291 -0,0051 -0,2034 0,0704 -0,0718 0,0622 -0,0139 -0,0024 -0,0003 

IG8 0,9699 -0,1530 -0,1531 -0,0601 -0,0155 0,0110 0,0655 -0,0429 -0,0418 -0,0237 0,0010 

IG9 0,0766 -0,8228 -0,3988 0,3835 -0,0826 -0,0592 0,0255 0,0005 0,0079 0,0018 0,0000 

IG10 0,5339 -0,7978 -0,1722 -0,1722 0,0275 0,1213 0,0493 0,0057 0,0032 0,0344 -0,0006 

IG11 0,8468 0,4999 -0,0055 0,0489 0,1180 -0,0594 0,0792 0,0821 0,0083 -0,0040 -0,0005 

 

 

Contributions des variables (%) : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

IG1 16,1219 0,4016 0,2057 0,2615 0,2164 17,5132 0,2571 7,5487 43,9090 13,5221 0,0427 

IG2 2,9388 20,4696 3,0986 23,0535 0,6191 33,1324 6,8738 0,5658 4,6173 4,6078 0,0233 

IG3 11,9147 8,2193 0,0001 0,2104 0,9815 7,3962 0,4370 5,4759 0,4822 14,4172 50,4654 

IG4 12,1606 7,7105 0,0000 0,1969 0,7736 9,9089 0,5072 9,3339 0,0079 10,6660 48,7345 

IG5 0,2511 7,8885 63,9049 0,0012 11,0970 2,2686 11,7238 0,2746 2,5134 0,0760 0,0007 

IG6 8,2021 8,3825 13,3121 11,1217 35,4704 0,5770 16,5388 0,0408 6,0336 0,2861 0,0348 

IG7 15,7932 0,0005 0,0775 0,0093 33,3301 5,3949 17,4479 23,7832 3,9389 0,1795 0,0451 

IG8 15,7457 0,6922 2,1442 1,2883 0,1941 0,1312 14,5162 11,3377 35,6175 17,9090 0,4240 

IG9 0,0981 20,0206 14,5422 52,4340 5,4928 3,8233 2,1978 0,0017 1,2798 0,1092 0,0004 

IG10 4,7710 18,8236 2,7119 10,5705 0,6100 16,0149 8,2458 0,2017 0,2023 37,7126 0,1356 

IG11 12,0026 7,3911 0,0028 0,8527 11,2149 3,8393 21,2546 41,4359 1,3980 0,5146 0,0936 
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Cosinus carrés des variables : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

IG1 0,9632 0,0136 0,0022 0,0007 0,0003 0,0161 0,0001 0,0012 0,0022 0,0004 0,0000 

IG2 0,1756 0,6922 0,0339 0,0647 0,0008 0,0304 0,0020 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 

IG3 0,7118 0,2779 0,0000 0,0006 0,0012 0,0068 0,0001 0,0009 0,0000 0,0005 0,0001 

IG4 0,7265 0,2607 0,0000 0,0006 0,0010 0,0091 0,0001 0,0015 0,0000 0,0003 0,0001 

IG5 0,0150 0,2668 0,6988 0,0000 0,0138 0,0021 0,0035 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

IG6 0,4900 0,2835 0,1456 0,0312 0,0440 0,0005 0,0049 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 

IG7 0,9436 0,0000 0,0008 0,0000 0,0414 0,0050 0,0052 0,0039 0,0002 0,0000 0,0000 

IG8 0,9407 0,0234 0,0234 0,0036 0,0002 0,0001 0,0043 0,0018 0,0017 0,0006 0,0000 

IG9 0,0059 0,6770 0,1590 0,1471 0,0068 0,0035 0,0006 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

IG10 0,2850 0,6365 0,0297 0,0297 0,0008 0,0147 0,0024 0,0000 0,0000 0,0012 0,0000 

IG11 0,7171 0,2499 0,0000 0,0024 0,0139 0,0035 0,0063 0,0067 0,0001 0,0000 0,0000 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 

Coordonnées des observations : 

Observati
on F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

1990 -3,4283 -2,6339 -0,3634 0,0841 0,0739 -0,2067 0,0956 -0,1308 -0,0904 0,0270 -0,0471 

1991 -2,8811 -2,6697 -0,4596 -0,0728 -0,0876 -0,3171 0,0150 -0,0147 -0,0904 -0,0967 0,0127 

1992 -2,5415 -2,6080 -0,5007 -0,0969 -0,1039 -0,2598 0,0908 0,0375 0,0108 0,0011 0,0366 

1993 -2,3849 -2,0164 -0,2403 -0,1284 -0,0722 -0,1275 -0,0003 0,0954 0,1178 0,0758 0,0075 

1994 -2,3247 -0,7890 0,4328 -0,5264 0,0890 0,2403 -0,2163 0,1404 0,0532 0,0543 -0,0093 

1995 -2,3338 0,1059 0,7780 -0,3080 0,2410 0,3140 -0,1398 -0,0054 0,0641 0,0072 -0,0024 

1996 -2,0855 0,9674 1,1074 -0,1327 0,1296 0,5228 -0,1940 0,0454 -0,0600 -0,0204 0,0046 

1997 -1,9827 1,2426 1,0050 0,4402 0,2965 0,2787 0,1990 -0,2681 0,0659 -0,0180 0,0019 

1998 -1,2076 1,3171 0,8578 0,7987 -0,3281 0,2454 -0,0295 0,1301 -0,0396 -0,0638 0,0012 

1999 -0,8015 1,3210 0,6601 1,1192 -0,3891 0,0351 0,1917 0,0593 0,0100 -0,0061 0,0001 

2000 -1,2223 2,7852 -2,7904 0,4009 0,0815 0,0208 0,0061 -0,0230 0,0697 0,0302 0,0014 

2001 -0,6276 3,0835 -2,6107 -0,4069 0,1740 0,0647 -0,0685 0,0283 -0,0745 -0,0297 -0,0014 

2002 0,5413 1,8940 0,9165 -0,6469 0,1455 -0,2456 0,2849 -0,0939 -0,0510 -0,0195 0,0135 

2003 1,0675 1,9846 0,9889 -1,1322 -0,0117 -0,1924 0,0269 0,1493 -0,0529 -0,0135 -0,0040 

2004 1,4127 1,4391 0,4628 -0,2762 -0,3460 -0,3520 0,2938 0,1442 0,0825 0,0411 -0,0178 

2005 1,5041 0,8073 0,2268 -0,2657 -1,0612 -0,1925 -0,3445 -0,2953 0,0045 0,0284 0,0024 

2006 2,4842 0,1075 0,4384 0,8995 0,2739 -0,3004 -0,1842 0,1248 -0,1293 0,1027 0,0046 

2007 2,5128 -0,0200 0,4538 0,3420 0,6305 -0,2492 -0,0560 -0,1280 0,0005 0,0607 0,0090 

2008 2,8984 -0,5234 0,2494 -0,1051 0,5550 -0,2523 -0,1634 -0,0752 0,0918 -0,0745 -0,0022 

2009 3,5018 -1,5489 -0,4061 0,4202 -0,1047 -0,1175 -0,1155 0,1370 0,0797 -0,1150 -0,0113 

2010 3,7141 -1,7527 -0,4149 -0,1372 0,0388 0,3967 0,1046 -0,0535 -0,0256 -0,0293 -0,0107 

2011 4,1846 -2,4932 -0,7915 -0,2694 -0,2244 0,6942 0,2037 -0,0039 -0,0368 0,0579 0,0106 
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Contributions des observations (%) : 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
1990 9,3675 9,7692 0,5750 0,1200 0,2093 2,2164 1,4735 5,0064 7,9276 1,1115 45,4491 
1991 6,6160 10,0368 0,9199 0,0901 0,2945 5,2154 0,0363 0,0631 7,9299 14,2326 3,3092 
1992 5,1482 9,5784 1,0920 0,1593 0,4142 3,5003 1,3284 0,4127 0,1126 0,0017 27,4634 
1993 4,5334 5,7254 0,2516 0,2799 0,1998 0,8432 0,0000 2,6632 13,4592 8,7298 1,1609 
1994 4,3075 0,8767 0,8156 4,7036 0,3036 2,9953 7,5464 5,7667 2,7429 4,4890 1,7832 
1995 4,3410 0,0158 2,6358 1,6108 2,2281 5,1139 3,1540 0,0086 3,9846 0,0793 0,1208 
1996 3,4666 1,3178 5,3412 0,2990 0,6444 14,1789 6,0695 0,6046 3,4910 0,6346 0,4317 
1997 3,1332 2,1744 4,3989 3,2901 3,3737 4,0300 6,3880 21,0360 4,2210 0,4918 0,0729 
1998 1,1622 2,4430 3,2044 10,8287 4,1311 3,1249 0,1400 4,9521 1,5205 6,1895 0,0281 
1999 0,5120 2,4573 1,8974 21,2631 5,8091 0,0640 5,9263 1,0300 0,0974 0,0561 0,0004 
2000 1,1907 10,9239 33,9103 2,7287 0,2548 0,0224 0,0060 0,1552 4,7160 1,3894 0,0401 
2001 0,3140 13,3894 29,6829 2,8111 1,1614 0,2170 0,7579 0,2344 5,3888 1,3408 0,0398 
2002 0,2335 5,0516 3,6578 7,1045 0,8121 3,1282 13,0962 2,5783 2,5289 0,5776 3,7342 
2003 0,9083 5,5465 4,2592 21,7607 0,0053 1,9195 0,1163 6,5282 2,7168 0,2789 0,3194 
2004 1,5906 2,9163 0,9328 1,2950 4,5935 6,4281 13,9261 6,0878 6,6105 2,5659 6,4667 
2005 1,8032 0,9177 0,2239 1,1983 43,2097 1,9214 19,1410 25,5312 0,0198 1,2297 0,1162 
2006 4,9188 0,0163 0,8372 13,7341 2,8781 4,6803 5,4719 4,5581 16,2330 16,0358 0,4315 
2007 5,0327 0,0006 0,8970 1,9858 15,2501 3,2208 0,5055 4,7979 0,0002 5,6107 1,6702 
2008 6,6956 0,3857 0,2708 0,1874 11,8163 3,3009 4,3073 1,6550 8,1854 8,4363 0,0965 
2009 9,7739 3,3783 0,7184 2,9981 0,4206 0,7161 2,1535 5,4900 6,1639 20,1089 2,6209 
2010 10,9946 4,3258 0,7497 0,3194 0,0578 8,1642 1,7660 0,8363 0,6348 1,3049 2,3399 
2011 13,9565 8,7532 2,7281 1,2323 1,9325 24,9989 6,6898 0,0044 1,3152 5,1054 2,3052 
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Cosinus carrés des observations : 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

1990 0,6214 0,3668 0,0070 0,0004 0,0003 0,0023 0,0005 0,0009 0,0004 0,0000 0,0001 

1991 0,5263 0,4519 0,0134 0,0003 0,0005 0,0064 0,0000 0,0000 0,0005 0,0006 0,0000 

1992 0,4746 0,4997 0,0184 0,0007 0,0008 0,0050 0,0006 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 

1993 0,5758 0,4116 0,0058 0,0017 0,0005 0,0016 0,0000 0,0009 0,0014 0,0006 0,0000 

1994 0,8152 0,0939 0,0283 0,0418 0,0012 0,0087 0,0071 0,0030 0,0004 0,0004 0,0000 

1995 0,8593 0,0018 0,0955 0,0150 0,0092 0,0156 0,0031 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 

1996 0,6337 0,1363 0,1787 0,0026 0,0024 0,0398 0,0055 0,0003 0,0005 0,0001 0,0000 

1997 0,5647 0,2218 0,1451 0,0278 0,0126 0,0112 0,0057 0,0103 0,0006 0,0000 0,0000 

1998 0,3065 0,3646 0,1546 0,1341 0,0226 0,0127 0,0002 0,0036 0,0003 0,0009 0,0000 

1999 0,1505 0,4088 0,1021 0,2934 0,0355 0,0003 0,0086 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 

2000 0,0868 0,4507 0,4524 0,0093 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 

2001 0,0233 0,5616 0,4026 0,0098 0,0018 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 

2002 0,0551 0,6752 0,1581 0,0788 0,0040 0,0114 0,0153 0,0017 0,0005 0,0001 0,0000 

2003 0,1540 0,5322 0,1321 0,1732 0,0000 0,0050 0,0001 0,0030 0,0004 0,0000 0,0000 

2004 0,4231 0,4391 0,0454 0,0162 0,0254 0,0263 0,0183 0,0044 0,0014 0,0004 0,0001 

2005 0,5135 0,1479 0,0117 0,0160 0,2556 0,0084 0,0269 0,0198 0,0000 0,0002 0,0000 

2006 0,8310 0,0016 0,0259 0,1089 0,0101 0,0122 0,0046 0,0021 0,0023 0,0014 0,0000 

2007 0,8868 0,0001 0,0289 0,0164 0,0558 0,0087 0,0004 0,0023 0,0000 0,0005 0,0000 

2008 0,9165 0,0299 0,0068 0,0012 0,0336 0,0069 0,0029 0,0006 0,0009 0,0006 0,0000 

2009 0,8132 0,1591 0,0109 0,0117 0,0007 0,0009 0,0009 0,0012 0,0004 0,0009 0,0000 

2010 0,8005 0,1783 0,0100 0,0011 0,0001 0,0091 0,0006 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

2011 0,7003 0,2486 0,0251 0,0029 0,0020 0,0193 0,0017 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 

Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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  2015 املنظمة العربية للتنمية الزراعية إحصاءاتعوامل التنمية الزراعية يف اجلزائر باالعتماد على  ألهمقاعدة البيانات  8امللحق

اجمالي  سعر الصرف
السكان الف 

 نسمة

سكان الریف 
 الف نسمة

الید العاملة 
الكلیة الف 

 نسمة

لة الید العام
 الزراعیة

المساحة 
الجغرافیة الف 

 ھك

المساحة 
المزروعة 
 الف ھكتار

  السنة

0,231 18956 9100 3280 965 238174,1 7100 1981 
0,217 20878 9100 3300 963 238174,1 7200 1982 
0,208 20878,5 9667 3580 960 238174,1 7231,4 1983 

0,2 22436 9300 5000 1100 238174,1 7400 1984 
0,199 22436 9300 5000 1200 238174,1 7500 1985 
0,212 22436 9300 5107 1309 238174,1 7533,8 1986 
0,206 22972 11486 5168 1363 238174,1 7610 1987 
0,17 23446 11723 5366 1379 238174,1 7640 1988 

0,132 24095 12032,5 5573 1395 238174,1 7675,5 1989 
0,113 24960 12464 5711 1391 238174,1 7700 1990 
0,055 25324 12880 4134 1096 238174,1 7950 91 
0,045 25942 13290 4254 1128 238174,1 8116 92 
0,042 26581 13663 4498 1193 238174,1 8095,7 93 

0,0285 27191 13686 4325 1023 238174,1 8069,26 94 
0,021 27794 13989 4459 1084 238174,1 8070 95 

0,0183 28566 14395 5625 1154 238174,1 8071 96 
0,0173 28920 14496 5815 1180 238174,1 8081 97 
0,0173 29272 14730 6012 1200 238174,1 8215 98 
0,0173 30813 15500 6170 1250 238174,1 8227 99 
0,0133 30824,5 12852 6244 1288 238174,1 8226 00 
0,0133 30838 12859 6318 1326 238174,1 8169,23 01 
0,0133 31046,8 12224,04 6800 2100 238174,1 8205,05 02 
0,0129 31600 13000 7000 2112,72 238174,1 8160 03 
0,0139 32312 13825,22 7798 1617 238174,1 8196,82 04 
0,0136 33156 13158,92 9493 1381 238174,1 8389,64 05 
0,0138 33722,97 13320,77 9730,95 1609,63 238174,1 8414,67 06 
0,0144 34400 13684 9968,91 2220,12 238174,1 8414,67 07 
0,0155 34800 13843 10315 2244,06 238174,1 8414,67 08 
0.0138 35100 13970 10544 2358,34 238174,1 8423,34 09 
0.0138 35661.31 13970 10544 2358.34 238174,1 8435,03 10 
0,0138 36414.29 13970 15285 2442.60 238174,1 8445.49 11 
0,0129 37495 10065 11423 2476.50 238174,1 9032.70 12 
0.0126 38297.00 9926 11964 2528.90 238174,1 8461.87 13 
0.0124 39500.00 9792 11453 2550.60 238174,1 8465.04 14 
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نصیب 
الفرد من 
المساحة 
 المزروعة

الناتج المحلي 
االجمالي ملیون 

 دوالر

الناتج الزراعي 
االجمالي ملیون 

 دوالر

نصیب الفرد من 
 الناتج المحلي

نصیب الفرد من 
الناتج المحلي 
 الزراعي دوالر

مساحة الحبوب 
 الف ھكتار

لحبوب الف انتاج ا
 طن

انتاجیة 
الحبوب 

 ھك/كغ

  السنة

0,35 43583,2 2798,6 2299 75 2835,97 1831,65 645,8 1981 

0,35 44933 2656,7 2152 79 2568 2063 803,3 1982 

0,35 49052 2999,1 2339,2 102 2227,11 1298 582,81 1983 

0,34 49778,4 3122 2309 145 2671 1466 548,85 1984 

0,34 53106,3 4833,3 2445 223 3060 2917,7 953,49 1985 

0,34 54701,8 6372,3 2438 284 2871,7 2402,4 836,57 1986 

0,32 60695 7891,3 2642 344 2718,63 2065,3 759,68 1987 

0,32 45008,3 6236 1920 262 1805 1034 572,85 1988 

0,32 43414,6 6241,5 1802 259 2636 2002 759,48 1989 

0,32 51448 5334 2083 216 2385 1625,41 681,51 1990 

0,31 38979,1 4647,2 1539 184 3418 3808 1114,1 91 

0,31 42005,1 5441 1621 210 3529,91 3328 942,8 92 

0,3 47217 6361 1776 239 1958,93 1451 740,71 93 

0,29 38572 4008 1418 147,4 2781 2442 878,1 94 

0,28 37801 4280 1360 154 2560 2480 968,75 95 

0,28 41542 4729 1452 165,34 2578 2138 829,27 96 

0,28 44047 4519 1523,06 156,26 3663 4900 1337,73 97 

0,28 47350 5267 1617,59 179,93 3575,2 3025,36 846,21 98 

0,27 48244 5075 1565,7 164,7 1888,62 2020,59 1069,88 99 

0,27 54178 4328 1775,63 140,41 3731,95 2299,69 616 00 

0,26 54648 5013 1772,21 162,57 2402,39 2659,16 1107 01 

0,26 55914 5209 1896 167,78 1844,91 1952,93 1059 02 

0,26 68007 6589 2152,12 208,51 2901,39 4265,96 1470 03 

0,25 85003 8032 2630,69 248,58 3000,2 4032,8 1344 04 

0,25 102500 7866 3091,45 242,25 2813,53 2118,9 1461 05 

0,24 117288.00 8812.00 3477,99 261.31 3267.50 4017.75 1230 06 

0,24 134143.00 10105.00 3899,51 290.37 3056.91 3601.91 1178 07 

0,24 170300.00 11197.00 4893,68 321.75 1485.24 1702.05 1146 08 

0,24 138126.00 12820.00 3935,21 365.24 3243.37 5253.15 1620 09 

0,24 161947.00 13644.00 4541,25 382.60 2856.37 4558.57 1596 10 

0,22 198769.1 16110.62 5458,55 442.43 2645,29 3768,73 1425 11 

0,24 207821,72 18334,02 5542,65 488,97 3063,03 5137,15 0 12 

0.22 209415.56 20573.39 5468,2 537.24 2699,25 4912,23 1820 13 

0.21 213343.24 21966.60 5401,09 556.12 2509,02 3435,23 1369 14 
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مساحة القمح 
 الف ھك

انتاج القمح  الف 
 طن

مردودیة القمح 
 ھك/كغ

اناج االسمدة  عدد الحاصدات تعدد الجرارا
 اآلزوتیة الف طن

انتاج االسمدة 
 الفوسفاتیة

قیمة االقراض 
الزراعي ملیون 

 دوالر

  السنة

1813,17 1218,38 671,92 54122 6402 23,7 22,7 580 1981 
1638 977 596,45 63071 7162 51 48 499,5 1982 

899 492 547,27 60424 6564 47 53 646,5 1983 
1546 887 573,73 64000 6800 85,4 71 610 1984 
1668 1478 886,09 76996 7863 101,52 85 681,42 1985 
1521 1229 808,02 82802 8208 105,83 87 770,03 1986 
1510 1175 778,14 86000 8659 118,85 90 650 1987 
1023 614 600,19 90000 9500 105,5 92 670 1988 
1473 1162 788,86 95000 9650 104 90 770 1989 
1187 750 631,84 106734 10043 90,42 53,68 0 1990 
1729 1870 1081,55 109000 10500 73,21 34,64 0 91 

1848,01 1837 994,04 112000 11000 88,32 33,5 0 92 
1255,42 1016 809,29 115000 11500 109,81 48,03 0 93 

1350 1325,02 981,49 93052 8962 61 179 0 94 
1498 1377 919,22 91907 89995 13,4 80 0 95 

1680,72 1497,43 890,94 92858 9335 97,98 170,99 0 96 
2278,5 2982,6 1309,01 92721 9176 51,97 42 91,52 97 

2577,15 2280 884,7 91731 9155 58,01 25,63 94,84 98 
1372,4 1470 1071,12 92276 9196 67,3 0 14,49 99 

2288,25 659 1509,1 93300 9250 67,3 200,7 5,47 00 
1836,4 1110 2039,2 92400 9178 67,3 200,7 0 01 

1398,46 1501,8 1074 97176 8222 67,3 200,7 0 02 
2047,57 2964,85 1448 99142 9000 703 167 760,61 03 

2010,5 2730,7 1358 97809 8357 660 252 1010,17 04 
2036,2 2414,73 1186 100128 12346 825 800 1018,77 05 

2058,05 2687,93 1306 102363 12418 900.00 800.00 1223.69 06 
1911,71 2318,96 1213 103558 12554 900.00 800.00 1358.17 07 
1006,57 1278,7 1270 104529 12650 900.00 800.00 2693.40 08 
1889,16 2953,12 1563 105657 12850 900.00 800.00 2292,71 09 
1755,73 2952,7 1682 105657 12850 900.00 800.00 2292,71 10 
1647,12 2411,68 1464 10409 12129 900.00 800.00 1972.14 11 
1945,78 3432,23 1764 102055 9521 900.00 800.00 111.33 12 
1727,24 3299,05 1910 103635 9619 900.00 800.00 225.82 13 
1651,31 2436,2 1475 105789 9713 900.00 800.00 538.49 14 
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الواردات 
الكلیة 
ملیون 
 دوالر

الواردات 
الزراعیة 

ملیون 
 دوالر

الواردات 
الغذائیة 
ملیون 
 دوالر

الواردات 
من 

الحبوب 
ملیون 
 دوالر

الواردات 
 القمحمن 

الصادرات 
 الكلیة

الصادرات 
 الزراعیة

الصادرات 
 الغذائیة

الصادرات 
من 

الحبوب 
ملیون 
 دوالر

نسبة 
االكتفاء 

من 
 الحبوب

نسبة 
االكتفاء 

 من القمح

  السنة

10543,96 2774,71 2986,68 2147,42 625 13656 172,02 152,98 0 36,01 31,5 1981 

11278,85 2725,06 2160,05 862,13 697 13307,24 45,28 122 0 33,48 23,23 1982 

10743,53 26,12,38 1984,66 680,57 554,71 11481,64 33,34 71,16 0 25,54 13,88 1983 

10399,2 2730,8 2102,3 727,67 377,45 11167,2 9,3 39,2 0 33,01 31,94 1984 

10288,34 2547,37 1904,94 1031,01 835,77 11863,86 25,21 49,74 0 33,01 31,94 1985 

9849 2928,5 2379,52 675,74 552,79 10155,5 78,26 55,82 0 34,17 31,9 1986 

9231,07 2567,48 1940,14 451,38 570 8081,41 45,13 11,63 0 14,43 15,49 1987 

9560 3100 2200 918,3 600 8203,13 45,82 11,96 0 20,66 20,1 1988 

9253,15 3433,3 2876,07 1181,28 880,77 9012,15 60,69 35,94 0 21,1 20,16 1989 

9782,62 3045,1 2497,82 855,03 623,2 11419,79 79,05 49,79 0 24,59 22,31 1990 

9300 2576,53 2381,53 602,84 461,85 12320 79,38 32,26 0,67 45,44 44,61 91 

7560 2260,48 2077,89 765,91 593 11700 99,79 49,31 0,87 39,14 44,09 92 

7374,64 2467,51 2305,17 890,4 660,6 10597,64 102,42 41,4 1,38 19,19 28,19 93 

8306,6 2619,36 2351,07 1074,85 891,03 10903,72 86,7 45,51 0 54 60 94 

10770,03 3601,92 2690,57 1228,22 1071,64 10247,01 117,47 105,22 0 25,78 29,94 95 

8580,57 2382,6 2429,85 620 480,26 10626,87 101,47 71,73 1,24 25,6 32,12 96 

8580 2380 2400 950 729,51 10600 100 70 1,07 31,2 30,7 97 

8545 3162,61 2767,65 1026,72 700,36 10055 73,16 33,48 1,07 35,43 36,55 98 

9092 2686,22 2143,05 899 660,54 12452 105,29 27,83 0,02 20,49 25,16 99 

3843,28 2781,61 2180,79 912,87 647,44 21622,78 111,36 34,69 0 24,74 26,68 00 

9915,48 3016,52 2192,64 1027,18 742,55 19084,86 151,47 28,47 0 28,45 30,9 01 

12010 2950,51 1935,93 1283,56 946,45 18710 126,9 43,63 0 18,49 19,94 02 

8731,46 3017,64 2356,11 1141,75 679,81 16073,88 113,54 33,59 0,01 25,12 27,62 03 

17378,6 4773,2 3423,67 1400,9 1026,45 31358,1 153,93 62,82 2,12 36,49 34,79 04 

20145,4 4539,04 3277,1 1436,87 1031,48 47194,6 142,1 54,32 3,02 29,88 29,77 05 

14647.54 3866.11 2798.09 1472.97 1070.39 16389.58 3293,1 2365,26 2.07 30,46 30,49 06 

27445.90 6077.20 4467.63 1846.18 1283.44 56844.86 180.85 91.64 2.44 33,83 33,39 07 

39093.35 9242.16 7191.50 3936.43 3124.50 76825.75 302.54 124.85 6,6 16,09 16,78 08 

39297.54 7252.07 5477.59 2325.14 1830.53 45189.34 208.51 116.29 1.82 39,88 34.03 09 

41191.89 7826.71 5515.01 2325.14 1830.54 45189.34 208.52 116.29 1.83 36,53 34.03 10 

41191.90 7826,71 5515,01 3996,95 2823,25 45189,34 208.53 116,29 3,3 32 33,5 11 

50385 11244,49 8130,4 3260,41 2129,61 76711,64 208.54 116,29 3,3 34,2 35,1 12 

41336,3 11933,58 8353,72 2531,56 1701,92 65181,08 568,51 405,7 0,39 39,57 40.62 13 

58274,09 19409.38 9427.49 3641,35 2368,54 62884.29 772.54 323.15 0,03 21,65 24.72 14 
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 Fuller-Dickey لتحديد قيمة التأخري يف اختبار 6أو  3نتائج تقدير النموذج   9امللحق
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 DRBو  RBاستقرارية السلسلة  نتائج اختبار 10امللحق
 RBاستقرارية السلسلة  نتائج اختبار .1

A. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارRB  حسب اختبارDF 
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B. ستقرارية السلسلة ا نتائج اختبارRB  حسب اختبارKPSS 
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C. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارRB  حسب اختبارPP 
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  DRBاستقرارية السلسلة  اختبارنتائج  .2
A. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارDRB  حسب اختبارDF 
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B. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارDRB  حسب اختبارKPSS 
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C. استقرارية السلسلة  تبارنتائج اخDRB  حسب اختبارPP 
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  املرشحة نتائج تقدير النماذج 11امللحق
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 DTUBو  TAUBاستقرارية السلسلة  نتائج اختبار 12امللحق
 TUBاستقرارية السلسلة  نتائج اختبار .1

A. استقرارية السلسلة نتائج اختبار TUB  حسب اختبارDF 
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B. استقرارية السلسلة  ارنتائج اختبTUB  حسب اختبارKPSS 
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C. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارTUB  حسب اختبارPP 
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  DTUBاستقرارية السلسلة  اختبارنتائج  .2
A. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارDTUB  حسب اختبارDF 
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B. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارDTUB  حسب اختبارKPSS 
  

  
  



- 361 - 
 

  
C. استقرارية السلسلة  نتائج اختبارDTUB  حسب اختبارPP 
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  استقرارية سلسلة البواقي لنموذج التكامل املشترك نتائج اختبار  13امللحق
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  .بوالية تيارت لتقدير تكاليف االنتاج املعاينة لدى مرصد مزارعي احلبوباستبانة   14امللحق 

  التعريف بصاحب املزرعة/ 1
 واللقب اإلسم -
 السن -
 .اخلربة املكتسبة يف النشاط الزراعي -
 املستوى التعليمي والتمهيين -
 .دون انتماء –تعاونية زراعية  –احتاد الفالحني : االنتماء التنظيمي -
 دائمة ومومسية وحسب املدة والنشاط: عدد اليد العاملة املشغلة -
  التعريف باملزرعة/ 2
 EAI- EAC – مؤجرة -اصةخ -منوذجية: الطبيعة القانونية للمزرعة -

 –مساحة القمح  –غري املسقية  –املسقية  -البور –املزروعة  –الكلية ): ه( توزيع املساحة الزراعية -
 .مزروعات أخرى

 النوع والتعداد: تربية القطيع -
  : التمويل/  3
 .ص االقراض اخلا –اللجوء اىل االقتراض البنكي  –متويل ذايت  -
 –البذور : ويف أي جمال، …FNDA- FNRDA- Autres: لدعم إن وجدتمقدار االستفادة من برامج ا -

 ..العتاد –السقي 
  :زراعة القمح/ 4
 .مدة التجربة الزراعية املكتسبة -
التوثيق  –التكوين  –اإلرشاد  –اكتساب اخلربة : مدى القدرة على التحكم يف البطاقة التقنية؟ من خالل -

 .واملطالعة
 .احلبوب واخلضر اجلافةتعاونية  –ذايت : مصدر البذور -
  :يئة األرض/ 5
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 .مؤجر –شخصي : عتاد االنتاج املستخدم -
 طبيعة اخلدمة –العدد : اليد العاملة  -
 تواريخ احلرث والتهيئة وأيام العمل -
 .النوعية والكمية: األمسدة املستعملة -
 .النوعية والكمية: بيدات املستخدمةامل -
  :احلصاد/ 6

  .ضة للحصادالتواريخ واأليام املخض -    
  كمية الساعات –العدد : اليد العاملة -    
  التكلفة: آلة احلصاد: العتاد املستعمل -   
  :التخزين/ 7
 .اللجوء إىل التخزين من عدمه -
 .الكميات املخزنة -
  :التسويق/ 8
 .عرب التسويق املباشر -
 .عرب تعاونية احلبوب واخلضر اجلافة -
  :اجلانب احملاسيب واملايل/ 9
 ضتكلفة األر -

  )دج(التكلفة االمجالية   )ه(املساحة الكلية   )ه/دج(التكلفة 
 

 تكلفة البذور -

  )دج(التكلفة الكلية   )كغ/دج(سعر الشراء   )ه/كغ (الكمية املستخدمة 

 تكلفة أنواع احلرث املختلفة -

  )دج(التكلفة االمجالية   )دج(السعر الوحدوي   العتاد املستعمل  التواريخ
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 :األمسدة -

السعر الوحدوي   ه/الكمية   طبيعة السماد  ريخ االستعمالتا  نوع السماد
  )دج(

التكلفة االمجالية   طريقة االستعمال
  )دج(

  

 :املبيدات -

السعر الوحدوي   الكمية  الطبيعة  النوع
  )دج(

  )دج(التكلفة    طريقة االستخدام

  

 :احلصاد والنقل -

  )دج(التكلفة   العتاد املستعمل  التواريخ
  

 :اليد العاملة -

التكلفة اليومية   عدد األيام  عدد العمال  العمليات
  )دج(

  )دج(التكلفة االمجالية 

          انواع احلرث

          التسميد

          املعاجلة باملبيدات

          الطاقة من الديازال

          الري

          احلصاد

          النقل

          التخزين

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــوعـــــــــــــــــ
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 :اهتالك العتاد -

  )دج(االهتالك السنوي   )دج(سعر الشراء   )سنة(مدة احلياة   العدد  العتاد

          احملاريث

          ألة احلصاد

          اجلرار

         boteleuseألة الرزم 

          عتاد النقل

    )دج(جمموع االهتالك السنوي 
  

 املردودية -
  )ه/كغ(ية املردود  )كغ(اإلنتاج   )ه(املساحة املزروعة 

      

 تكاليف اإلنتاج -
  )دج(ه / التكلفة   طبيعة التكاليف

    البذور

    خدمة األرض والتسوية

    التسميد

    املعاجلة ضد األمراض

    الطاقة

    اهتالك العتاد

    النقل

    اموع الكلي

 


