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PNDA Plan National de Développement Agricole 
املخطط الوطين للتنمية 

 الفالحية

PNDAR 
Plan National de Développement Agricole et 

Rural 

املخطط الوطين للتنمية 

والريفية الفالحية  

PRAR Politique de Renouveau Agricole et Rural 
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 المقدمة



 المقدمة

 

  أ 

  مقدمةال
وفريه أحد أهم مقومات احلياة القطاع الفالحي بأمهية بالغة دفعت الدول إىل االهتمام به، نظرا لتحيظى 

الغذاء، فالرهان بات قائما على الدول يف توفري الغذاء بالكميات املناسبة وبالنوعية اجليدة، يف الوقت واملتمثلة يف 

جتماعي، االقتصادي وحىت السياسي، حيث يؤدي نقص واملكان املناسبني جتنبا للوقوع يف مشاكل على املستوى اال

الغذاء إىل عدم االستقرار السياسي وفقدان اهليمنة والسيادة ما يسمح للقوى اخلارجية بالتدخل يف الشؤون الداخلية 

  .للدول وفرض امالءا�م عليها

يجية، وزيادة االهتمام به مما سبق تتضح األمهية البالغة للقطاع الفالحي كونه يعترب أحد القطاعات اإلسرتات

اإلنتاجية وبالتايل توفري أكرب قدر ممكن من الغذاء حمليا، وتتجنب بذلك الدول الكثري من و  �دف لزيادة اإلنتاج

الصدمات واألزمات، لكن ورغم جهود الدول املبذولة لتوفري الغذاء حمليا، عجزت كثري منها على ذلك ما حتَّم عليها 

  .وهذا حال اجلزائر) دول مستوردة صافية للغذاء(غذائها  يف توفرياالعتماد على اخلارج 

تبنت عدة  1997عرفت اجلزائر منذ االستقالل سياسات وبرامج للنهوض بالقطاع الفالحي، لكن منذ عام 

ومما شجع على ذلك  2000الذي بدأ تطبيقه منذ عام   PNDAبرامج يعترب أمهها املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

هو ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وزيادة مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة، وتطور بعدها ليتوسع ويشمل 

، حيث كان اهلدف إحداث ثورة يف جمال 2002والريفية عام التنمية الريفية وهو ما عرف بـمخطط التنمية الفالحية 

املزيد من صناديق الدعم الفالحي  لنبايت واإلنتاج احليواين، فسارعت الدولة إلنشاءزيادة الغذاء بشقيه اإلنتاج ا

أمهها، إضافة إىل  FNDRAلتحقيق األهداف املخطط هلا، ويعترب الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية 

الرعوي والسهوب وصندوق  صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية، صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد

التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، ومع مرور الوقت وتفعيل العمل مبصطلح التنمية املستدامة 

وعرفت باإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة، هذا باإلضافة إىل  2004ظهرت إسرتاتيجية جديدة العام 

فالحي ومت إمضاء ما يعرف بعقود النجاعة من اجلانب الفالحي بني وزارة الفالحة ومدراء سياسة التجديد الريفي وال

، واليت 2014إىل  2009خالل الفرتة من  ةباملائ 8املصاحل الفالحية للوصول إىل نسب إنتاج نبايت وحيواين يف حدود 

  .الواليات يف نسب حتقيقها تفاوتت

أزمة نقص غذاء حادة  2008و  2007عاميشهد االقتصاد العاملي خالل ويف خضم هذه اإلصالحات، 

، لعدة أسباب منها ما هو طبيعي و منها ما هو بشري نتيجة اخنفاض اإلنتاج العاملي من احلبوب واحملاصيل الزراعية

خاصة د الغذاء ساهم ذلك يف اخنفاض املعروض الغذائي يف السوق الدولية، مما أدى إىل ارتفاع حاد يف أسعار املوا

يف األسواق العاملية، وما زاد من تعقيد ) احلبوب خاصة القمح، احلليب، الزيوت النباتية والسكر(منها  األساسية

  .تفاقم وضع االقتصاد العاملي وهو ما تسبب يف، 2008األمور ظهور األزمة املالية العاملية عام 

بطبيعة احلال سارعت الدول يف مجيع أحناء العامل المتصاص صدمة ارتفاع األسعار الغذائية يف األسواق 

على اجلانب االقتصادي  حدة آثار األزمة خاصةالعاملية، فكل دولة اتبعت جمموعة من اإلجراءات للتخفيف من 

  .واالجتماعي



 المقدمة

 

  ب 

حدث يف بعض الدول بسبب غالء املعيشة واملالحظ على مستوى اجلزائر أنه مل تكن هناك فوضى كما 

أين خرج املواطنني يف احتجاجات على ارتفاع أسعار السكر والزيت، لكن سرعان ما  2011باستثناء أحداث سنة 

تدخلت الدولة أن ذاك وحلت املشكلة، وهذا يدل على أ�ا حافظت على األمن االجتماعي واالستقرار السياسي، 

  .عفوية أو تلقائية بل كانت نتيجة �موعة من السياسات والربامج وهذه الوضعية مل تأت بصورة

 واألسئلة الفرعية ل الرئيسياؤ الس .1

  :التالية اإلشكاليةمما سبق تطرح 

لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية في األسواق  ما هي السياسات المتبعة في الجزائر

  العالمية؟

  :نطرح األسئلة الفرعية التاليةومن التساؤل الرئيسي 

 هو واقع إنتاج الغذاء يف اجلزائر؟ ما  

 أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية؟ وكيف انعكس  هي األسباب اليت أدت إىل ارتفاع ما

  ذلك على االقتصاد اجلزائري؟

  ؟ وما مصري هذه السياسات يف ذاءارتفاع أسعار الغتتمثل السياسات اليت اعتمد�ا اجلزائر ملواجهة فيما

  ظل ا�يار أسعار البرتول؟

  :فرضيات الدراسة .2

  :وكإجابات أولية للتساؤالت الفرعية املطروحة، نضع الفرضيات التالية

  الزراعي بنوعيه النبايت جنحت يف زيادة اإلنتاج  2000منذ عام يف اجلزائر إن املخططات الفالحية املتبعة

 .واحليواين

  اجلفاف وارتفاع أسعار النفط ما أدى إىل أزميت غذاء عامليتني بسبب 2011و  2008سنيتعرف العامل 

، وكان هلذه األزمات انعكاسات حمدودة على خاصة األساسية منها االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية

 .االقتصادي اجلزائري

 وذلك للتخفيف من دعم للمواد األساسية واجهت اجلزائر تأثريات أزمة الغذاء العاملية بعدة سياسات ،

باتت هذه السياسات  2014تأثريا�ا السلبية وحماولة امتصاصها، لكن مع ا�يار أسعار البرتول منذ عام 

 .حافظت عليهاإال أن الدولة  ،مهددة

  :مبررات اختيار الموضوع .3

  .الرغبة الشخصية يف معاجلة املوضوع - 

قطاع (للقطاع حمل الدراسة، باعتباره أحد أهم القطاعات االقتصادية األمهية االقتصادية الكبرية  - 

  .، وهو قطاع مرشح بقوة كبديل للثروة البرتولية الناضبة)اسرتاتيجي
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التعرف على خمتلف الربامج اليت وضعت لتطوير القطاع الفالحي، ومعرفة مكان الضعف اليت يشكو منها  - 

  .غذاء بكميات كبريةالقطاع حبيث ال زالت اجلزائر تستورد ال

التعرف على السياسات املوضوعة ملواجهة تأثري األزمات الغذائية العاملية خاصة بعد ارتفاع أسعار املواد  - 

  .الغذائية

قلة الدراسات اليت تناولت املوضوع خاصة من جانب تناوهلا لألسعار، األمر الذي جعلنا حناول تقدمي مادة  - 

  .علمية تساهم يف إثراء املكتبة

  :أهداف الدراسة .4

 الوطين، وهذه الدراسة �دف أساسا االقتصاد املوضوع خيصللدراسة أهداف متنوعة ومتعددة نظرا لكون 

ملعرفة السياسات املتبعة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار الغذاء عامليا وكيفية تفادي تأثريا�ا على االقتصاد الوطين، وحماولة 

ملستهلك �ا خاصة يف ظل ا�يار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن اليت رافقها اخنفاض كبري يف قيمة احلد من تَــــــأثـُّــــــر ا

، كما �دف ملعرفة واقع إنتاج الغذاء والتقليل من ظاهرة االعتماد )الوقوع يف مشكلة تضخم األسعار(العملة الوطنية 

  .العاملية على اخلارج يف توفري الغذاء خاصة مع ظهور األزمات الغذائية

  :أهمية الدراسة .5

 ارتفاع أسعار املوادهذه الدراسة تبحث يف السياسات واإلجراءات املتبعة يف اجلزائر للتخفيف أو احلد من آثار 

الغذائية األساسية يف األسواق العاملية؛ وخنص بالذكر هنا كل من احلبوب خاصة القمح، احلليب، الزيوت النباتية 

  :الدراسة يفوالسكر، ونوجز أمهية 

 يف التنمية الفالحية؛ملهمة يف جمال التنمية واملتمثل تناولت الدراسة أحد املواضيع البحثية ا  

  معرفة واقع إنتاج الغذاء يف اجلزائر من خالل معرفة نسب االكتفاء الذايت منه، خاصة يف املواد الغذائية

 على نقاط الضعف إلعطاء حلول وتوجيهات هلا؛األساسية وبالتايل الوقوف على نقاط القوة وتثمينها والوقوف 

 الوقوف على التجارة اخلارجية يف جمال الغذاء ومعرفة قيمة الفواتري الغذائية وأين يكمن اخللل فيها؛ 

 معرفة التطورات اليت حتدث يف األسواق العاملية ألسعار املواد الغذائية واألسباب الكامنة وراء ارتفاعها. 

 ارتفاع أسعار الغذاء وبذلك التقليل من حدة  اسات اليت واجهت �ا اجلزائرتسليط الضوء على السي

 .تأثريا�ا على االقتصاد الوطين

  ميكن االعتماد على القطاع الفالحي كبديل اسرتاتيجي عن النفط، وبالتايل التخلص من االقتصاد الريعي

 .القائم على النفط فقط

 :حدود الدراسة .6

  :األهداف املرجوة من الدراسة، قمنا بوضع حدود هلا وتتمثل يف من أجل حصر اإلشكالية وبلوغ

 تشمل هذه الدراسة حالة اجلزائر أي دراسة على املستوى الكلي: احلدود املكانية.  
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 وذلك ملعرفة 2018  سنةإىل 2000سنة متتد الدراسة على طول الفرتة املمتدة من : احلدود الزمانية ،

ومن جهة أخرى معرفة السياسات املعتمدة ملواجهة تأثريات ارتفاع  ،الفالحية من جهةاجنازات الربامج والسياسات 

 .ها أزميت غذاءتاألسعار عامليا للمواد الغذائية األساسية، خاصة وأن هذه الفرتة ختلل

  :المنهج المتبع في الدراسة .7

الظواهر االقتصادية، حيث سنقوم يف هذه الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي الذي يالئم دراسة 

بتشخيص واقع إنتاج الغداء يف اجلزائر ومعرفة تطورات أسعار املواد الغذائية يف األسواق العاملية وانعكاسا�ا على 

االقتصاد اجلزائري وأخريا السياسات اليت وضعت ملواجهة التأثريات السلبية هلذا االرتفاع، ولتبيان ذلك اعتمدنا على 

ت كاجلداول واألشكال البيانية، اليت تعترب من األساليب اإلحصائية لتفسري الظواهر االقتصادية وحتليلها اإلحصائيا

  .خالل مجيع مراحل الدراسة

وقد تعتمدنا يف إجناز هذه الدراسة على جمموعة من املراجع واملصادر املتنوعة واملتعددة، واملتمثلة يف الكتب 

باإلضافة إىل القوانني واجلرائد الرمسية كما اعتمدنا على الرسائل العلمية  ،لدولية واحملليةوالتقارير الصادرة عن اهليئات ا

  .سواء تعلق األمر مبذكرات املاجستري أو أطروحات الدكتوراه، وامللتقيات واملقاالت العلمية واهليئات واجلهات الرمسية

  :صعوبات الدراسة .8

  :وبات والعوائق، ولكن أمهها تتمثل يفواجهتنا يف إجناز هذه الدراسة مجلة من الصع

 املراجع اخلاصة بالفالحة خاصة جبانبها املتعلق باألسعار شح.  

 وحىت داخل نفس اجلهة تضارب اإلحصائيات وتباينها من جهة إىل أخرى.  

 وى أ�ا أرقام عكننا من احلصول على اإلحصائيات اخلاصة مببالغ دعم أسعار االستهالك وذلك بدعدم مت

  .ومتس بأمن الدولةسرية 

  :الدراسات السابقة .9

توجد عدة دراسات تناولت القطاع الفالحي نظرا ألمهيته من عدة جوانب كالدعم، التمويل، اإلنتاج 

اخل، لكن مل تصادفنا دراسة تناولت أسعار املواد الغذائية على املستوى العاملي أو على .... واإلنتاجية والتبعية الغذائية،

ومن خالل دراستنا سوف حناول دراسة األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وانعكاسها على مستوى اجلزائر، 

  :اجلزائر وطرق التصدي لتأثريا�ا، ويف ما يلي أهم الدراسات املتعلقة بأحد جوانب املوضوع

  أطروحة الجزائر، دراسة تحليلية ألثر التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية الكلية حالة

-2017جامعة سطيف اجلزائر،  ةختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادي ،طالبي رياضمن إعداد الباحث دكتوراه 

ما أثر تطبيق إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة يف اجلزائر على املتغريات االقتصادية : طرح الباحث اإلشكالية التالية، 2016

الكلية؟، وقد توصل الباحث إىل أن إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة اعتمدت على الدعم املايل بإنشاء صناديق تعتمد يف 

يل، هذا جعل مسألة الدعم ظرفية تتعلق بأسعار البرتول يف األسواق العاملية، باإلضافة إىل أن التجديد متويلها على الريع البرتو 
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الريفي مل يكن له نفس االهتمام الذي حظي به التجديد الفالحي، كما خلص حملدودية تأثري املخصصات املالية خاصة على 

القيام بعملية اإلرشاد الفالحي ومنح الدعم للفالحني احلقيقيني  التشغيل والواردات بسبب التوجيه اخلاطئ هلا، وقد اقرتح

  .خاصة منتجي احلبوب واحلليب نظرا لكو�ما مادتني إسرتاتيجيتني واستهالكهما واسع النطاق

 أطروحة تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة،  تاستراتيجيا

ختصص نقود وبنوك، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة اجلزائر، دهينة مجدولين، حثة دكتوراه من إعداد البا

ما هي اسرتاتيجيات متويل القطاع الزراعي يف اجلزائر بالنظر : ، طرحت الباحثة اإلشكالية التالية2017-2016

، خلصت الباحثة إىل أن سياسات خلصائصه القائمة واآلثار احملتملة يف حالة االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة؟

التمويل يف اجلزائر تفتقر إىل قاعدة ترتيب األولويات يف منح القروض كما أن العملية ال ختضع للرقابة واإلشراف، 

واالعتماد يف الدعم بدرجة كبرية على محاية السلع الغذائية مما جيعلها عرضة للمخاطر يف حالة تراجع الوفورات املالية 

،كما أن التنافس داخل املنظمة غري عادل وغري كفء، كما خلصت الباحثة إىل ضرورة تفعيل جهاز رقابة املدعمة له

يرافق أنظمة التمويل املعتمدة واإلرشاد الفالحي ومكاتب عمل لضمان اليد العاملة للقطاع باإلضافة إىل تشجيع 

 .الصناعات الغذائية

  اعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة آثار وانعكاسات اتفاق تحرير تجارة السلع الزر

-2015،كلية العلوم االقتصادية جامعة سطيف اجلزائر، لطرش ذهبيةأطروحة دكتوراه من إعداد الباحثة في الجزائر، 

ما هي أهم اآلثار واالنعكاسات املرتتبة على اتفاق حترير التجارة يف السلع الزراعية : ، طرحت الباحثة اإلشكالية التالية2014

على الصناعات الغذائية الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟، توصلت الباحثة إىل أن السلع الزراعية ظلت خاضعة ملختلف مظاهر 

املتقدمة، كما أن عملية االنضمام تعترب صعبة ومعقدة حبيث ال تضمن قواعد واضحة، احلماية اجلمركية من طرف الدول 

و�ذا فإن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة سوف يكون حمكوما باملصاحل التجارية للدول األعضاء الكربى، إذ تعد 

ف شبكات وقنوات التوزيع، وكنتيجة البد من اجلودة من أهم التحديات اليت تواجه الصناعات الغذائية كما تعاين من ضع

من إمجايل الناتج  باملائة 10تشجيع االستثمار اخلاص يف هذا القطاع، كما البد من رفع الدعم الزراعي احمللي إىل حدود 

لتحتية  الزراعي، ولدعم التصدير وتنويع صيغه وأشكاله خصوصا املتعلقة مبراكز البحث والتطوير واإلرشاد الفالحي والبىن ا

 .اخل...كالتخزين والتربيد

  ،القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة

فرع التحليل االقتصادي كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، غردي محمد،  من إعداد الباحث دكتوراهأطروحة 

هي اإلمكانيات املتاحة للقطاع الزراعي اجلزائري، لتحقيق التنمية  ما: اإلشكالية التالية، طرح الباحث 2112-2011

االقتصادية واستغالل الفرص االستثمار والدعم الزراعي، اليت توفرها الدولة ملواجهة التحديات اليت تفرضها املنظمة العاملية 

زراعة لكن جيب االهتمام �ا اجلزائر متتلك مجيع مقومات ال للتجارة يف حالة االنضمام إليها؟، وقد توصل الباحث إىل أن

وأن انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة له اجيابيات ولكن سلبيا�ا أكثر، وقد اقرتح الباحث استغالل كل ، أكثر



 المقدمة

 

  ح 

ز على مبدأ املعاملة اإلمكانيات املتوفرة يف القطاع استغالال أمثال وخلق منتجات تتمتع جبودة وقدرة تنافسية والرتكي

 .التفضيلية واخلاصة بالدول النامية لدعم القطاع الزراعي

  :هيكل الدراسة .10

واقع إنتاج  الفصل األولمت تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول هلا صلة مباشرة باملوضوع، حيث سنتناول يف 

الغذاء يف اجلزائر من خالل عرض اإلنتاج الغذائي بنوعيه النبايت واحليواين مث التطرق للتجارة اخلارجية فيما خيض املواد 

سنعرض فيه أسعار املواد الغذائية  الفصل الثانيالغذائية األساسية وأخريا نسب االكتفاء الذايت من هذه املواد، أما 

من خالل حملة عن األزمات الغذائية العاملية مث  ،لعاملية وانعكاسا�ا على االقتصاد اجلزائرياألساسية يف األسواق ا

بصفة عامة واألسعار يف اجلزائر بصفة خاصة وأخريا تطور األسعار الغذائية يف األسواق العاملية  التطرق لألسعار

فيه السياسات املتبعة يف اجلزائر ملواجهة تأثري  واألخري نتناول الفصل الثالثوانعكاسها على االقتصاد اجلزائري، أما 

الدعم الفالحي مث التمويل الفالحي وأخريا املخصصات  ؛ارتفاع األسعار الغذائية يف األسواق العاملية وذلك من خالل

  .املالية املوجهة للقطاع الفالحي ومصريها يف ظل ا�يار أسعار البرتول
 



 

 

 

  :لألولفصل اا

 واقع إنتاج الغذاء

  في الجزائر
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  :تمھید الفصل األول
 

لألمهية اإلسرتاجتية هلذه املادة على يعترب توفري الغذاء أولوية كل الدول الفقرية والغنية منها دون استثناء، نظرا 

  .مجيع األصعدة؛ السياسية، االقتصادية واالجتماعية، والبد من توفريها يف املكان والزمان املناسبني

وبطبيعة احلال اجلزائر واحدة من الدول اليت أعطت أمهية كبرية لتوفري وإنتاج الغذاء حمليا، وُجسد ذلك يف تبنيها 

، وذلك سعيا منها لتحقق أمن غذائي مستدام من جهة وتقليص 2000اصة منذ سنة عدة سياسات وبرامج خ

التبعية الغذائية للخارج من جهة أخرى، فكما نعلم اجلزائر بلد مستورد صايف للغذاء إذ تعترب إحدى الدول اخلمسة 

 .األوىل عامليا يف استرياد مادة القمح

ين من األولويات اليت جيب الرتكيز على زيادة إنتاجيتها خاصة املواد ويعترب اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليوا

الغذائية األساسية، واملتمثلة أساسا يف احلبوب، احلليب، السكر والزيوت النباتية، باعتبارها مواد إسرتاتيجية ذات 

قيمتها يف فواتري حتتل املراتب األوىل من حيث  استهالك واسع هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون هذه املواد

املواد، إذ تسجل نسب اكتفاء  هذه الواردات الغذائية، باإلضافة إىل الفجوة الغذائية الكبرية املسجلة على مستوى

  .ذايت منخفضة خاصة إذا ما قورنت مبواد غذائية أخرى كالفواكه واخلضر

ىل الصادرات والواردات الغذائية مما سبق وللوقوف على واقع الغذاء يف اجلزائر، بدءا من اإلنتاج الزراعي إ

وصوال إىل نسب االكتفاء الذايت من املواد األساسية، قسم الفصل األول ) التجارة اخلارجية للمواد الغذائية األساسية(

  :إىل ثالثة مباحث واملتمثلة يف

 اإلنتاج الزراعي النبايت واحليواين :المبحث األول  

 د الغذائية األساسيةالتجارة اخلارجية للموا :المبحث الثاني  

 االكتفاء الذايت للمواد الغذائية األساسية :المبحث الثالث  
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 اإلنتاج الزراعي النباتي والحیواني :األول المبحث

 اإلنتاج الزراعي النباتي :المطلب األول

 .قبل التطرق لإلنتاج النبايت سوف نستعرض املساحات الصاحلة للزراعة يف اجلزائر

  المساحة المزروعة: األولالفرع 

 جانب املوارد املائية من أهم املوارد الطبيعية اليت تقوم عليها الزراعة، ويف ما إىلتعترب األراضي الصاحلة للزراعة

 .يلي جدول يوضح تطور األراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزائر

 2017إلى  2000تطور األراضي الصالحة للزراعة من  ):1-1(جدول رقم 

  هكتار: الوحدة

 3أراضي غیر مستغلة  2  المراعي  1المساحة المستغلة فعال   السنوات
  

المساحة الكلیة الصالحة 
 1+2+3للزراعة 

2000  8227440 31794320  886340  40908100  
2001  8193740  31914760  875340  40983840  
2002  8228980  31624770  882460  40736210  
2003  8270930  31635240  911770  40817940  
2004  8321680  32824410  1063510  42209600  
2005  8389640  32821550  1169440  42380630  
2006  8403570  32776670  1187650  41367890  
2007  8414670  32837225  1196945  42448840  
2008  8425021  32884875  1126355  42436251  
2009  8423340  32955880  1087700  42466920  
2010  8435028  32938300  1071022  42444350  
2011  8445490  32942086  1056284  42443860  
2012  8454630  32943690  1101110  42499430  
2013  8461880  32969435  1458095  42889111  
2014  8465040  32965976  1458095  42889111  
2015  8487854  32968513  1938887  43395254  
2016  8449425  32910650  2036089  43396164  
2017  8500000  32860075  2036999  43397074  

Source : ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2017. 

 2488974باملائة أي  6.08إن املساحة الكلية الصاحلة للزراعة مل تتزايد إال بنسب ضئيلة جدا مل تتجاوز 

، حيث نستطيع القول بأ�ا ثابتة ال تعكس اجلهود املبذولة على هذا 2017 إىل سنة 2000 هكتار من سنة

 19.58 املستوى، هذا باإلضافة إىل أن هذه املساحة ال تستغل بشكل كبري إذ مل تتعد نسبة املساحة املستغلة فعال

، نفس الشيء مستغلةباملائة من األراضي الصاحلة للزراعة غري  80.41مقابل، وهي نسبة جد ضئيلة 2017باملائة سنة

باملائة، ونسبة املساحة املستغلة فعال مل تتجاوز  19.47إذ نسبة األراضي املستغلة فعال بلغت 2016 بالنسبة لسنة 

راضي باملائة يف أحسن حاال�ا على امتداد فرتة الدراسة، وهذا شيء مؤسف يعكس لنا مدى إهدار األ 20نسبة 

الصاحلة للزراعة وعدم استغالهلا بالشكل الذي حيقق األمن الغذائي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تبني لنا األرقام 
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ماذا لو أن نسبة األراضي الزراعية املستغلة فعال تفوق  أن األراضي املستصلحة شبه غائبة، األمر الذي جيعلنا نتساءل 

  .كما نتساءل عن دور صندوق استصالح األراضي؟باملائة كيف يؤثر ذلك على اإلنتاج؟   50

هذا بالنسبة لألراضي الصاحلة للزراعة بصفة عامة، أما األراضي املروية فبالرغم من أمهيتها إال أن مساحتها 

 :ضئيلة جدا اجلدول وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل

 2000-2015تطور المساحة المروية خالل الفترة ): 1-2(جدول رقم 

  :من إعداد الباحثة  باالعتماد على:المصدر

 .إحصائيات وزارة الفالحة والتنمية الريفية-

ختصص  ،نشورةم ريأطروحة دكتوراه غ،دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائررياض طاليب، -

 .163، ص 2017-2016، اجلزائر، 1علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف 
http://www.mree.gov.dz/eau/irrigation/?lang=ar 12/01/2019 -  

 14.85درها نسبة ق 2015إن املساحة املروية يف تزايد مستمر نسبة للمساحة املستغلة حيث بلغت عام 

هذا غري كاف رغم من التحسن املسجل، إذ تعترب املساحات  ، إال أن2000باملائة عام  4.25باملائة بعدما كانت 

املروية يف اجلزائر ضئيلة جدا وجيب العمل على توسيعها من خالل االعتماد على الرش احملوري والري بالتقطري 

البحر وبذلك يقل االعتماد اجلوفية واملوارد املائية غري التقليدية كتحلية مياه املائية التقليدية كاملياه  باستغالل املوارد

  .يؤدي إىل حتقيق زيادة يف اإلنتاج على األمطار اليت متتاز بالتذبذب مع صعوبة التنبؤ �ا، وهذا من شأنه أن

لإلنتاج النبايت فسنعرض املساحات املزروعة اخلاصة بكل نوع من أنواعه، وذلك خالل الفرتة  أما بالنسبة

  :اجلدول أدناه ، كما هو مبني يف2015إىل  1999املمتدة من 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 834780 835590 803880 758320 673340 605130 617427 350000 1المساحة المسقیة 
المساحة الفالحیة 

 2المستغلة 
8227440 8193740 8228980 8270930 8321680 8389640 8403570 8414670 

 9,92 9,94 9,58 9,11 8,14 7,35 7,54 4,25 )%( 1إلى  2نسبة 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 1260508 1147255 1089500 1042920 987005 985220 884337 855720 المساحة المسقیة
المساحة الفالحیة 

 المستغلة
8425021 8423340 8435028 8445490 8454630 8461880 8465040 8487854 

 14,85 13,55 12,88 12,34 11,69 11,68 10,50 10,16 )%( 1إلى  2نسبة 
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  2015- 1999من اإلنتاج النباتي  المساحة المزروعة): 3-1(الجدول رقم 

هكتار: الوحدة  

  السنوات
  الحبوب

  الشتویة 
  الحبوب

  الصیفیة 
  البقول  األعالف

  المحاصیل
  الصناعیة 

  محاصیل
  الخضر

1999  1888350  260  537980  72410  47700  275450  
2000  1056860  550  479380  63140  39550  174930  
2001  2401800  600  386210  59470  35760  277400  
2002  1844460  450  401310  62160  35720  290690  
2003  2900820  570  571810  68010  37920  320100  
2004  3000000  410  637223  72063  39164  345558  
2005  2349619  709  628889  69240  31274  363030  
2006  2671140  811  777542  66866  20555  372096  
2007  2873219  394  721554  63510  20590  354093  
2008  1484843  395  760617  61211  27468  363549  
2009  3175919  229  685580  67448  21219  393594  
2010  2856190  174  893652  74220  25814  429417  
2011  2584195  340  786026  87296  27509  449258  
2012  3061498  1535  916558  85295  27402  468262  
2013  2708880  372  904062  84993  25792  505615  
2014  2507955  1058  1196748  90507  28472  499103  

1520  2685154  931  1035152  85068  32562  511018  

Source :ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2015. 

أهم ما مييز املساحات املزروعة بصفة عامة هو التذبذب، حيث ترتاوح بني الزيادة تارة واالخنفاض تارة أخرى 

  .نبينه من خالل حتليل املساحات املزروعةوهذا ما سوف 

 الحبوب :أوال

إن احلبوب من أهم احملاصيل الزراعية يف اجلزائر، حيث تدخل يف الغذاء اليومي ملعظم اجلزائريني، وخباصة مادة 

لقياس قدرة  احقيقي اعترب مؤشر تالقمح إذ تعترب مادة إسرتاتيجية نظرا لألمهية اليت حتتلها يف االستهالك الغذائي، حيث 

ينتج عنه  وكفاءة الزراعة اجلزائرية على حتقيق أمنها الغذائي، وبالتايل تقليص فاتورة الواردات من املواد الغذائية، وهذا

  .ختفيف التبعية للخارج غذائيا

وجمموعة احلبوب تنقسم إىل قسمني حسب الفصل الذي تزرع فيه، حبوب شتوية وحتتوي على أربع أنواع هي؛ 

احلبوب الصفية فتحتوي على نوعني مها؛ الذرة والذرة  أماصلب، القمح اللني، الشعري والشوفان أو اخلرطال، القمح ال

  .البيضاء

حتتل املساحة الزراعية املخصصة للحبوب نسبة كبرية من جمموع املساحات الصاحلة للزراعة بصورة عامة، ومن 

مت حرث وبذر مساحة  2001واجلدير بالذكر أنه يف سنة . اجمموع املساحة املخصصة لإلنتاج النبايت خصوص

 894000هكتار للقمح اللني وحنو  832000هكتار للقمح الصلب، حنو  1414000هكتار منها  3197000
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مما مت حرثه وزرعه  باملائة 92هكتار أعالف، ومتثل كل املساحات يف جمملها ما يعادل  57000هكتار للشعري وحنو 

 2001وفيما يتعلق حبملة احلصاد والدرس خالل شهر أوت . هكتار 3483000سابق واليت بلغت خالل املوسم ال

هكتار مت حرثها وبذرها وتقدر املساحة  3197000هكتار مت حصدها من مساحة  2402400فقد أسفرت عن 

  .1اإلمجاليةمن املساحة  باملائة 24.85هكتار ومتثل  794600اليت مل يتم حصدها بنحو 

 1503698من احلبوب الشتوية، منها  2015هكتار سنة  3388439ويف نفس ا�ال مت حرث وبذر     

هكتار خرطال هذا فيما  77664هكتار شعري و 1230550هكتار قمح لني وحنو  576528هكتار قمح صلب و

هكتار  1314014: ليمن احلبوب الشتوية جندها كما ي 2015أما املساحة احملصودة لسنة  ،خيص املساحة املزروعة

مساحات  )باملائة 13.2(الباقي و  باملائة 86.6هكتار مزروعة من القمح الصلب أي معدل احلصاد  1503698من 

هكتار مبعدل حصاد قدر بـ  500708أتلف إنتاجها، أما فيما خيص القمح اللني فتم حصد مساحة قدرت بنحو 

  .2باملائة 87.7هكتار مبعدل حصاد 77664، ونفس الشيء بالنسبة للخرطال املساحة احملصودة هي باملائة 65.2

تتعرض دائما مساحات  -ويف نفس السياق بالنسبة للمساحات املزروعة واحملصودة من احلبوب الصيفية    

هكتار من  2191هكتار و 7118من الذرة بـ  2015قدرت املساحة املزروعة لسنة  -مزروعة للتلف قبل أن حتصد

  .الذرة البيضاء لنفس السنة

وعليه جيب الوقوف على هذه املساحات املهدور إنتاجها وحماولة معرفة األسباب ومعاجلتها، وتعترب     

ق والربد، وبعض األعشاب ائكاجلفاف واحلر الظروف الطبيعية واملادية أحد أهم األسباب اليت تقف وراء هذا املشكل؛  

  .اخل...الضارة، كذلك بعض األمراض اليت تصيب احملاصيل النباتيةواحلشرات 

 3175919من احلبوب الشتوية، إذ وصلت إىل  املالحظ من اجلدول بصفة عامة هو تذبذب املساحة املزروعة

هكتار،  1888350حوايل  1999، بعدما كانت يف سنة )اآلنوهي أعلى نسبة سجلت حلد ( 2009هكتار سنة 

أن األراضي املخصصة للحبوب الشتوية تضاعفت مساحتها إىل ضعفني تقريبا خالل العشرية األخرية وهذا يدل على 

ويرجع هذا التحسن امللموس إىل الربامج واملخططات اليت وضعتها وزارة   ،باملائة 68.18أي بنسبة زيادة تصل إىل 

 2856190حيث بلغت املساحة املزروعة من احلبوب  2010سنة  انهوض بالقطاع، لكن سجلت اخنفاضلالفالحة ل

هكتار أي مبعدل  3.061.498وتصل إىل  2012تعاود االرتفاع سنة ل باملائة 10.06-.هكتار مبعدل اخنفاض قدر بـ

                                                 
 .120، ص2008، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، اجلزائر، الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية فوزية غريب،1
، 31 العـدد16، جامعة اجللفـة، ا�لـد دراسات اقتصاديةمجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية  ،1999-2015حنان سفيان، واقع إنتاج احلبوب يف اجلزائر2

 .131ص ، 2018ديسمرب 1
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ون هكتار، والشكل التايل يلم 2، أما خالل السنوات الثالث األخرية فاستقرت تقريبا عند 

  2015-1999تطور المساحة المزروعة من الحبوب الشتوية 

  

  ).1-3(من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات جدول رقم 

هلا بالتذبذب هي األخرى من سنة  ةاألراضي املخصص

مبساحة قدرت بنحو  2014، تليها سنة 

قدرت و هكتار،  260بـ  1999هكتار فقط، تليها سنة 

والشكل املوايل يوضح تطور األراضي املخصصة 

  2015-1999تطور المساحة المزروعة من الحبوب الصيفية 

  

  ).1-3(من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات جدول رقم 
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، أما خالل السنوات الثالث األخرية فاستقرت تقريبا عند باملائة

تطور المساحة المزروعة من الحبوب الشتوية ): 1-1(شكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات جدول رقم : المصدر

األراضي املخصص مساحات أما فيما خيص احلبوب الصيفية فتتميز

، تليها سنة 2012هكتار سنة 1535ألخرى، حيث سجلت أعلى مساحة مزروعة 

هكتار فقط، تليها سنة  174بـ 2010هكتار أما أدىن مساحة سجلت سنة 

والشكل املوايل يوضح تطور األراضي املخصصة  ،2014ة مقارنة بسن باملائة12- بـ  2015

 

تطور المساحة المزروعة من الحبوب الصيفية ): 1-2(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات جدول رقم  :المصدر

الفصل األول          

باملائة 6.70زيادة قدر بـ 

 :ذلك يوضح

شكل رقم 

أما فيما خيص احلبوب الصيفية فتتميز 

ألخرى، حيث سجلت أعلى مساحة مزروعة 

هكتار أما أدىن مساحة سجلت سنة  1058

2015نسبة االخنفاض سنة 

 :لزراعة احلبوب الصيفية

الشكل رقم 
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  األعالف: ثانيا

 اكغذاء أساسي ورئيسي يف تغذية املواشي جبميع أنواعها، حيث جند كثري ذه املادة أمهية بالغة كو�ا تدخل  هلإن 

ر على أسعار اللحوم وبالتايل على القدرة الشرائية ثَّ أ مما ،من مريب املواشي يشتكون من نقص هذه املادة وغالئها

  .للمواطن

تار لرتتفع سنة هك 537980حوايل  1999نالحظ من اجلدول أن املساحة املزروعة من األعالف كانت سنة 

 2015أي تضاعفت املساحة املزروعة خالل هذه الفرتة، لتعاود االخنفاض سنة ، هكتار 1196748إىل  2014

بـ  2001، وسجلت أدىن نسبة سنة باملائة 13.5- هكتار أي مبعدل اخنفاض بلغ  1035152حيث سجلت 

  .هكتار 479380بـ  2000هكتار مث سنة  401310بـ  2002هكتار تليها سنة  386210

  البقوليات :ثالثا

، 1999مقارنة بسنة  باملائة 25هكتار أي مبعدل منو بلغ  90507بـ  2014سجلت أحسن نسبة سنة 

املستمر يف املساحة املخصصة  ، لكن املالحظ يف ا�مل هو التحسنباملائة 6 –مبعدل  2015لتنخفض سنة 

قوليات هذا ال يعين أ�ا يف وضع جيد لكنها يف حتسن يشجع على زيادة اإلنتاج، أما أضعف مساحة كانت سنة للب

  .هكتار 63140هكتار مث  62160هكتار،  59470: على التوايل 2000تليها  2002مث  2001

  المحاصيل الصناعية: رابعا

االستهالك خاصة الطماطم الصناعية والزيوت النباتية كبرية يف التعترب من الصناعات الغذائية ذات األمهية 

 اكبري   اوالتبغ، إال أن ما يالحظ على هذه املادة اهلامة اخنفاض املساحة املخصصة هلا، حيث أن اجلزائر تسجل عجز 

  .ه يف املبحث الثالث بأكثر تفصيلنيف الزيوت النباتية وهذا ما سنتحدث ع

-  1990للمحاصيل الصناعية اجتاها تصاعديا وخباصة يف الفرتة  حيث عرفت املساحة اإلمجالية املخصصة

 ،1هكتار 47700إذ بلغت  1999أعلى نسبة هلا سنة  املنتجاته هلذ املخصصة ، حيث سجلت املساحة1999

-أي اخنفضت مبعدل 2006سنة  هكتار 20555لكن بعدها بدأت املساحة يف االخنفاض إىل أن وصلت إىل 

أما أدىن نسبة سجلت  ،2015هكتار سنة  32562، بعدها سجلت زيادات لكن طفيفة لتصل إىل باملائة 56.90

  .هكتار 21219هكتار،  20590هكتار،  20555على التوايل  2009تليها  2007مث  2006سنة 

   

                                                 
 .147، مرجع سبق ذكره، صغريب فوزية 1
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  محاصيل الخضروات:خامسا

: كبرية يف الغذاء، وتتمثل هذه احملاصيل يفال تهامهينظرا ألتعترب اخلضروات من املواد ذات االستهالك الواسع 

رشوف، اخلباذجنان، الكوسا، اليار، اخلبطيخ، اجلزر، الفلفل والفلفل احلار، الطماطم، البطاطا، الالبصل، الثوم، 

  .قرنبيط، اللفت، الفاصوليا اخلضراء، اخلالخضر، األلفوف املبازالء، ال

ع من الزراعات هو أ�ا يف زيادة مستمرة فبعدما كانت وأهم ما يالحظ على املساحة املخصصة هلذا النو 

 85.52أي مبعدل زيادة قدر بـ  2015هكتار سنة  511018، ارتفعت إىل 1999هكتار فقط سنة  275450

مساحة فسجلت  قلأهكتار، أما  499103هكتار مث  505615على التوايل  2014و 2013تليها سنة  باملائة

 277400هكتار و 275450هكتار،  174930: على التوايل 2001ها تتل 1999مث  2000 واتسنخالل ال

  .هكتار، لرتتفع خالل السنوات املوالية لكن بنسب طفيفة

  )الفواكه(األشجار المثمرة : سادسا

  :أما املساحات الزراعية املخصصة لألشجار املثمرة فهي مبينة يف اجلدول التايل

  2015إلى  1999تطور األراضي المخصصة للفواكه  :)4-1(جدول رقم 

هكتار: الوحدة  

  الكروم  أشجار النخیل  الحمضیات  التین  الفواكھ ذات النواة  الزیتون  السنوات

1999  165600  94090  35730  40780  100120  50650  
2000  168080  95120  36000  41380  101820  51010  
2001  177220  97620  38070  41680  104390  51450  
2002  190550  101430  39830  42250  120830  54160  
2003  209730  111300  44030  42942  128800  60465  
2004  226337  120402  45920  43560  136774  62532  
2005  239352  140044  46592  43995  147906  69633  
2006  263352  162796  49859  45859  154372  75187  
2007  276 253  279752  6137630  63296  159 871  91930  
2008  282 460  268033  6083622  64016  162 033  86665  
2009  288 442  263332  6019504  63589  160 867  82184  
2010  262 698  262698  6140440  63825  161 091  79930  
2011  311 930  257395  6139550  64124  162 134  77461  
2012  328 884  246409  5987515  65353  163 985  74114  
2013  348 196  243550  5936880  64771  164 695  73352  
2014  383 443  240356  5931126  66017  165 378  70735  
2015  / 202381  5235490  85068  /  65979  

Source :ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2015. 

من سنة ألخرى، وهذا مستمر املالحظ يف تطور األراضي املخصصة للفواكه أن مساحة كل احملاصيل يف تطور 

  .الفرتة، اليت تشجع غرس األشجار املثمرةخالل هذه  إىل السياسة املتبعة راجع
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 :الزيتون.1

نالحظ أن املساحات املخصصة ألشجار الزيتون يف حتسن مستمر وذلك من سنة ألخرى فبعدما سجل 

، أي بنسبة زيادة متثل 2014هكتار عام  383443وصلت املساحة إىل  1999هكتار عام  165600

 .اجلهود املبذولة جد مشجعة تعكسوهي نتيجة  باملائة131.54

  :الفواكه ذات النواة. 2

  .مشمش، خوخ، لوز، خروب، برقوق، الكرز، التفاح، سفرجل وكثمري: الفواكه ذات النواة يف تتمثل 

املالحظ أن املساحة املخصصة هلذا احملصول يف حتسن مستمر رغم التذبذب املسجل يف بعض السنوات، 

وهي أحسن نسبة  2008هكتار سنة  268033زادت لتصل إىل  1999هكتار سنة  94090فبعدما كانت 

مبعدل اخنفاض قدر بـ  2015هكتار سنة  202381اخنفضت خالل السنوات املوالية إىل أن وصلت إىل  مسجلة،

: على التوايل 2001مث  2000مث  1999مساحة فسجلت سنة  ، أما أقل2008مقارنة بسنة  باملائة 24.49

  .هكتار 97620هكتار،  95120هكتار،  94090

  :الحمضيات. 3

فهي يف حتسن مستمر من سنة ألخرى مع خالل كل سنوات الدراسة،  متصاعدا حتسناهي األخرى سجلت 

 1999هكتار سنة  40780ذلك، فبعدما كانت  لتعاود التحسن بعد 2013تسجيل بعض االخنفاض مثل سنة 

أي تضاعفت املساحة املخصصة  باملائة 108.60هكتار مبعدل منو قدر بـ  85068حوايل  2015بلغت سنة 

 40780: على التوايل 2001مث  2000، 1999: للحمضيات، أما أسوأ النتائج فسجلت خالل السنوات التالية

  .هكتار 41680هكتار،  41380هكتار، 

 :أشجار النخيل. 4

 األخرى سجلت تزايدا من سنة ألخرى حىت بلغتنفس احلال بالنسبة للمساحة املخصصة للنخيل إذ هي 

 65.17وهذا مبعدل منو بلغ  1999هكتار عام  100120هكتار بعدما سجلت 165378حوايل  2014عام 

باملائة، لكن هذا التحسن املسجل يبقى ضعيفا مقارنة باملساحات الشاسعة الصاحلة إلنتاج التمور أي الصاحلة لغرس 

 .أشجار النخيل

  :الكروم. 5

تذبذبا إال أ�ا يف ا�مل سجلت زيادات طفيفة، إذ كانت سجلت املساحات املخصصة إلنتاج الكروم 

 باملائة 81.50مبعدل منو قدر بـ  2007هكتار سنة  91930لرتتفع إىل  1999هكتار سنة  50650 مساحتها تبلغ

هكتار، لتسجل تراجعا يف املساحة خالل السنوات اليت تلتها حىت  86665مبساحة قدرت بـ  2008تليها سنة 

، أما أسوأ 2007مقارنة بسنة  باملائة 28.22- أي اخنفضت مبعدل قدر بـ  ،2015هكتار سنة  65979وصلت إىل 
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 51450هكتار و 51010هكتار،  50650: على التوايل 2002و 2000، 1999النتائج فسجلت خالل سنة 

 .هكتار

وهذا االخنفاض أثر بشكل  أما فيما خيص األراضي الزراعية املروية فتعترب مساحتها منخفضة يف مجيع األحوال، 

كبري على كميات اإلنتاج يف مجيع احملاصيل خاصة احلبوب، واجلدول املوايل يوضح نصيب كل حمصول من األراضي 

  :املروية

 2002-2014حسب كل محصول من ) المروية(األراضي المسقية ): 1-5(جدول رقم 

  هكتار: الوحدة

  زراعات مختلفة  زراعة الكروم  الزراعة الصناعیة  الخضرزراعة   زراعة الفواكھ  زراعة الحبوب  السنوات
2002 88880 249330  210330  20890  9380  26320  
2003  78420  294400  234750  22420  7780  35570  
2004  95536  334676  243877  24807  9486  49938  
2005  82999  372854  263179  22768  22660  39420  
2006  88861  403200  273390  15444  11016  43679  
2007  79818  419414  267383  16916  11146  40103  
2008  91219  412876  266916  19875  11612  53222  
2009  86960  426877  289880  17415  10005  53200  
2010  114776  440354  329035  21315  10887  68853  
2011  130426  446396  319772  23330  9430  57651  
2012  139001  456360  337251  23580  8923  77805  
2013  159620  446433  358776  22032  8680  93959  
2014  181037  474547  368390  25181  11916  86184  

 ريأطروحة دكتوراه غ ،دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائررياض طاليب، :المصدر

  . 161ص،2017-2016، اجلزائر، 1معة سطيف ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جا، نشورةم

يبقى هذا  األراضي املروية بصفة عامة،يف مساحة ستمر املتحسن ه ورغم الإن املالحظ من اجلدول أعاله أن

، وتأيت يف 2014إىل عام  2002باملائة من عام 89.5 بـ فنسبتها زادت  التحسن غري كاف واملساحة منخفضة،

املرتبة األوىل األراضي املخصصة إلنتاج الفواكه مث األراضي املخصصة إلنتاج اخلضر مث األراضي املخصصة إلنتاج 

، وهذا ما يفسر اخنفاض إنتاج احلبوب ألن زراعته باملائة يف أحسن األحوال 13 احلبوب واليت ال تتجاوز نسبتها

يف منسو�ا ويف حاالت أخرى يسجل جفاف يف بعض املناطق،  اخنفاضاتعتمد على األمطار اليت عادة ما يسجل 

 .)باملائة 95نسبة االكتفاء أكثر من (اكتفاء ذاتي�ا يف كل من اخلضر والفواكه  وجيب اإلشارة إىل أن اجلزائر حققت

قد طرحت مشاريع للسقي التكميلي من أجل ضمان حد أدىن  العموميةدر اإلشارة إىل أن السلطات كما جت

من إنتاج احلبوب بغض النظر عن الظروف الطبيعية، وهذا يف إطار إسرتاتيجية األمن الغذائي تزامنا مع إجناز املشاريع 

نوات اليت املتعلقة بالسدود والتحويالت املائية ما يسمح بتوسيع املساحة املسقية وزيادة حجم اإلنتاج حىت يف الس

تعرف شحا يف تساقط األمطار، وُيسجل يف هذا الصدد أن برنامج تأمني إنتاج احلبوب عن طريق الري الذي انطلق 

والية من أجل حتقيق اهلدف املسطر  43والية مت تعميمه على مستوى  13على مستوى  2008-2009يف املوسم 
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بإنتاج يصل  2019املسقية يف شعبة احلبوب �اية  ألف هكتار من املساحات 600من طرف احلكومة والوصول إىل 

  .1مليون قنطار 69.8إىل 

 اإلنتاج النباتيتطور : الفرع الثاني

من  2019سنة  إن الرهان اآلن قائم على حتقيق اكتفاء ذايت يف إنتاج احلبوب، فالكمية املرجو حتقيقها يف

نوع من أنواع  على الكميات املنتجة من كلسنتعرف يف هذا املطلب لذا ، 2رقنطا 70000000: احلبوب هي

  :، وهي مبينة يف اجلدول كما يلياحملاصيل النباتية

  2017إلى  1999تطور اإلنتاج النباتي من ): 6 - 1(جدول رقم 

قنطار:الوحدة  

  الحبوب الشتویة السنوات
  الحبوب

  الصیفیة 
  البقول  األعالف

  المحاصیل
  الصناعیة 

  المحاصیل
  السوقیة 

1999  20200000  5910  8820470  394650  6075970  33158300  
2000  9318180  23900  4571300  218640  4910300  33081560  
2001  26575280  16420  8080000  384360  4749210  33622030  
2002  19514100  15150  6335050  435340  4290500  38374160  
2003  42643740  15880  12845770  577480  4440490  49088610  
2004  40313000  15280  19050000  580000  5981590  54800000  
2005  35250465  23870  19500000  471060  5246015  59265500  
2006  40128100  49350  19347210  440690  2627900  59291430  
2007  35978580  40490  23832100  500830  2688920  55242790  
2008  15336140  20525  19391230  401725  5288360  60681320  
2009  61227000  9632  30373045  642890  3999863  72912950  
2010  45581000  4650  31360960  723450  7777900  86404430  
2011  42457000  15155  31276805  788170  7237140  95692325  
2012  51336480  35053  36862670  842900  8758680  104023180  
2013  49109735  12565  37453480  958330  9379930  118664440  
2014  34321780  30370  42689265  937065  11147450  122977470  
2015  37 554 894 54 591 42746917 873922 13299370 124693277  

2016/2017  34 702 520  76 060  41 194 266  1 072 138  12 554 567  130 189 661  

Source : ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2018. 

 إنتاج الحبوب :أوال

 1999قنطار ما بني عامي  45.581.000قنطار إىل  20.200.000قفز إنتاج احلبوب الشتوية من 

إذ أن ، 2010عام  4.650إىل  1999عام  5.910من  ااخنفاض ت، أما إنتاج احلبوب الصيفية فسجل2010و

                                                 
، العدد 4، ا�لد مجلة دفاتر بوادكس، 2000-2015حممد باشوش، واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر ودوره يف التنمية االقتصادية دراسة حتليلية للفرتة 1

 .9-10، ص 2016سبتمرب  6، جامعة مستغامن، اجلزائر، 6
، مذكرة ماجستري غري منشورة، 2014-2000دراسة حالة مواد غذائية أساسية –السياسات الفالحية والتبعية الغذائية في الجزائر صاحب يونس، 2

  .194، ص 2015-2014كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، اجلزائر، 
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مقارنة مع ) باملائة13(+ مليون قنطار  5.4مليون قنطار بارتفاع قدر بـ  46بلغ بـ 2010إنتاج احلبوب يف سنة 

والية حققت نتائج  25مليون قنطار،  40.5واملقدرة بـ 2010األهداف احملددة يف عقود النجاعة اخلاصة بسنة 

: مرتفعة مع األهداف املسطرة يف عقود النجاعة املخصصة هلذه الواليات، وتعترب الواليات الثالث حسب الرتتيب

  .)1(معسكر، تيارت وقاملة الرائدة يف إنتاج احلبوب

مليون  62فقد قدر اإلنتاج خالل هذه السنة حوايل  2009وسجلت أعلى نسبة يف إنتاج احلبوب سنة 

طار، كما سجلت نفس السنة أعلى نسبة من حيث املساحة املزروعة، وميكن إرجاع هذا االرتفاع إىل عدة أسباب قن

  :)2(نذكر منها

 .اجلهود املبذولة من اجلهاز الفين واالقتصادي الوطين- 

 .العوامل الطبيعية وباألخص األمطار وكميا�ا املومسية الكافية مع التوزيع املنتظم- 

 .املسخرة من وزارة الفالحة والتنمية الريفية لقطاع احلبوب اليت لعبت دورا هامااإلمكانيات - 

تبين سياسة دعم املزارعني والتقليل من انشغاال�م وتقدمي التسهيالت الالزمة للنهوض �ذا القطاع احليوي، - 

 :حيث اختذت الوزارة عدة تدابري وإجراءات منها

  فري البذور واألمسدة وغريها بالكمية والكيفية املطلوبتني طيلة املوسم حث تعاونية احلبوب والبقوليات على تو

  .الزراعي

  تأجيل سداد قروض لدى تعاونية احلبوب والبقوليات للمزارعني الذين تضرروا من اجلفاف يف املوسم

2007-2008.  

 التنمية  وضع املصلحة حتت تصرف املنتجني خاصة على أن تشمل كال من الديوان الوطين للحبوب وبنك

  .الريفية والتأمني مما ميكن من احلصول على القرض لشراء األمسدة

 رفع املكافأة التحفيزية ملنتجي احلبوب.  

  توفري التقنيات املالئمة احلديثة القابلة للتطبيق من خالل املتابعة الفنية الفعلية اليت تقدمها املعاهد الوطنية

 .املتخصصة لصاحل القطاع

، وبذلك 3قنطار 34702520حوايل  2016-2017وقد بلغ إنتاج احلبوب الشتوية خالل املوسم الفالحي 

العجز حتقق النمو املراد بلوغه وبالتايل  الما قورنت با�هودات املبذولة  إذا و2015 سجلت اخنفاضا مقارنة بسنة 

                                                 
  .1، ص2011فيفري  7، االجتماع ألتقييمي الفصلي للقطاعوزارة الفالحة والتنمية الريفية، )1(
، املنظمة مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي، )2009-2008(�لول عبد ا�يد، زيادة اإلنتاجية واملساحات املزروعة باحلبوب يف اجلزائر موسم )2(

 . 28، ص 2009، 2و 1العربية للتنمية والزراعة، العدد 
3Mounir Khaled berrah, la production agricole campagnes  2015/2016 et 2016/2017,par direction technique 
chargée des statistiques régionales et de la cartographie, décembre 2018, p 10. 
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قنطار وبذلك تسجل حتسنا مقارنة  76060ة مازال قائما، أما احلبوب الصيفية فقد بلغ إنتاجها خالل نفس الفرت 

 2015بسنة 

  :وبصورة أكثر تفصيل نوضح إنتاج كل نوع من أنواع احلبوب يف اجلدول التايل

  2015-2009تطور إنتاج الحبوب حسب كل نوع ): 1-7(جدول رقم 

  قنطار: الوحدة

  الذرة البیضاء  الذرة  الخرطال  الشعیر  القمح اللین  القمح الصلب  السنوات
2015  20199390  6367916  10305564  77664  27941  26650  
2014  18443334  5918634  9394009  565803  25720  4650  
2013  23323649  9666796  14986386  1132859  12445  120  
2012  24071180  10251125  15917150  1097025  17548  17505  
2011  21957900  7151000  12580800  767300  5571  9404  
2010  20385000  9142000  15039000  1015000  3590  1060  
2009  23357870  11093120  25666140  1109870  5747  3885  

، جامعة اجللفة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية دراسات اقتصادية ،1999-2015حنان سفيان، واقع إنتاج احلبوب يف اجلزائر:المصدر

  .134ص، 2018ديسمرب 1، 31العدد16ا�لد 

القمح الصلب قائمة اإلنتاج مث يليه الشعري تصدر ياصيل يف جمموعة احلبوب، إذ احمليعترب القمح من أهم 

قنطار تليها  24071180بـ  2012فالقمح اللني وأخريا اخلرطال، أعلى كمية إنتاج من القمح الصلب سجلت سنة 

على التوايل، ونفس الشيء  2015ة مث سن 2014قنطار، أما أدىن كمية فسجلت سنة  23323649بـ  2009سنة 

أما أدىن كمية  2012قنطار، مث سنة  11093120أعلى كمية إنتاج بـ  2009بالنسبة للقمح اللني سجلت سنة 

  .2015تليها سنة  2014فكانت يف سنة 

قنطار، لكن ما لبث أن اخنفض  25666140نسبيا حيث وصل إىل  اقياسيّ  اإنتاج 2009سنة حقق الشعري 

إنتاجه  سجالمقنطار  9394009:قدر اإلنتاج بـ 2014سنة  غري أن، باملائة70.66  -إنتاجه يف السنة املوالية بنسبة

  .اخنفاضأكرب  بذلك

راوح بني االرتفاع واالخنفاض، لكن السمة الغالبة طبعا هي اإلنتاج ت ااخلرطال هو اآلخر سجل إنتاجه تذبذب

قنطار وهو أحسن مستوى إنتاج وصل إليه واملالحظ سنة  1109870حوايل  2009الضئيل، حيث بلغ إنتاجه سنة 

قنطار أي بنسبة اخنفاض وصلت إىل  77664ـب اإلنتاج قدر حيثنتاج بشكل كبري اإلخنفاض يف كمية الهو ا 2015

 .2015و 2009ما بني  باملائة 93 –

 فقدأما فيما خيص الذرة بنوعيها فهي على عكس األنواع األخرى من احلبوب إذ إنتاجها يف تزايد مستمر، 

قنطار، إذ حققت أعلى مستويات إنتاج  26650قنطار والذرة البيضاء  27941إىل  2015وصل إنتاج الذرة سنة 

بالنسبة للذرة و  باملائة 386.18حوايل  2015إىل  2009خالل السنوات األخرية، فبلغ معدل منو الذرة من 
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) البيضاء(وهي نسبة مرتفعة ومشجعة، أما إنتاجية اهلكتار من الذرة الرفيعة بالنسبة للذرة الرفيعة  باملائة 585.97

  .باملائة 85.48ـ نسبة منو عالية قدرت ب حققتفكذلك 

  :1إن أهم مسات زراعة احلبوب يف اجلزائر تتلخص فيما يلي

إن أهم ما مييز إنتاج احلبوب، هو إنتاجه الضعيف بالرغم من تكثيف زراعته، فبالرغم من استقرار املساحات  -

 .الكبري املروعة باحلبوب منذ مدة إال أن مستويات اإلنتاج تبقى تتميز بالتذبذب

أما اخلاصية األخرى، فتتمثل يف بقاء املساحة املروعة باحلبوب تتأرجح بني غياب برامج االستصالح وعدم  -

 .توسيع األراضي املزروعة، حيث ظلت املساحة املخصصة لزراعة احلبوب يف العموم قارة على مدى طويل من الزمن

يف اجلزائر دون املستويات الدنيا املنتظرة، فاملردودية  تدين مردودية احلبوب، حث تبقى مردودية اهلكتار الواحد -

الفالحية عموما مرتبطة أساسا بكميات األمسدة املستعملة ونوعيتها من جهة، والبذور املختارة من جهة أخرى، وهي 

  .اليت تفسر مدى الزيادة واالخنفاض يف اإلنتاج

  إنتاج األعالف: ثانيا

 2003عالف حقق نتائج اجيابية وهو يف تصاعد خاصة منذ سنة من خالل اجلدول نالحظ أن إنتاج األ

قنطار مقارنة بـ  42746917حيث سجلت خالهلا أحسن نتيجة بـ  ،2015 سنة وتواصل هذا االرتفاع إىل

، وهي نتيجة اجيابية تعكس اجلهود املبذولة يف باملائة 79.36أي مبعدل منو قدر بـ  1999قنطار سنة  8820470

قنطار،  4571300: على التوايل 2001مث  2002، 2000هذا ا�ال، أما أسوأ النتائج فسجلت خالل السنوات 

 .قنطار 808000قنطار، 6335050

وبذلك تكون ، 2قنطار 41194266فقد بلغ إنتاج األعالف  2016-2017أما خالل املوسم الفالحي 

  .الكمية املنتجة من األعالف سجلت اخنفاضا مقارنة باملوسم السابق

  إنتاج البقول: ثالثا

زادت  2009، لكن منذ سنة 2008إىل غاية  1999من سنة  اشهد إنتاجها تذبذبفقد أما فيما خيص البقول 

قنطار لرتتفع إىل  394650بـ 1999سنة  نتاجاإل قدر ،املحوظ احتسنبذلك إنتاجها  سجالمالكمية املنتجة 

قنطار،  937065: على التوايل 2015وسنة  2014تنخفض بعدها الكمية سنيت و ، 2013قنطار سنة  958330

طار مث قن 384360بـ  2001قنطار، مث سنة  218640بـ  2000سنةمنتجة  قنطار، وسجلت أدىن كمية 873922

1072138فقد بلغ اإلنتاج  2016-2017، أما خالل املوسم الفالحي لسنة قنطار 394650بـ  1999سنة 
3 

 .قنطار و�ذا يكون إنتاج البقوليات اخنفض عن املوسم السابق

                                                 
 .137-138ص فوزية غريب، مرجع سبق ذكره، ص 1

2Mounir khaled berrah, op . cit, p 10. 
3Ibid, p 10. 
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  المحاصيل الصناعية: رابعا

تراوح بني االرتفاع واالخنفاض لكن خالل سنيت يف إنتاجها  اتذبذب تسجلاحملاصيل الصناعية هي األخرى 

رتفع إىل اقنطار  6075970حوايل  1999سجل اإلنتاج نتائج اجيابية، فبعدما كان اإلنتاج سنة  2015و 2014

 2009مث  2006،2007، أما أسوأ نتيجة فسجلت سنة باملائة118.88 قنطار أي مبعدل منو قدره  13299370

  .قنطار 6288920قنطار،  3999863قنطار،  2627900: على التوايل

وسجل إنتاجا قدر  2016-2017لكن إنتاج احملاصيل الصناعية عرف إنتاجه اخنفاضا خالل املوسم الفالحي 

  قنطار 12554567بـ 

  محاصيل الخضروات: خامسا

ديد من األنواع املذكورة تعترب من أهم احملاصيل النباتية استهالكا كما أ�ا حتتوي على العاليت أما اخلضروات 

فبعدما  املنتجة منها بنسب كبرية ومشجعة أكثر احملاصيل اليت حققت نتائج إجيابية، إذ زادت الكميةتعترب من سابقا، 

قنطار أي مبعدل منو قدره  124693277إىل  2015وصلت سنة  1999قنطار سنة  33158300كانت 

 1999، 2000قنطار أما أدىن كمية فسجلت سنة  122977470بإنتاج قدر بـ  2014سنة  هاتلت باملائة 276.05

 .قنطار 33622030قنطار،  33158300قنطار،  33081560: على التوايل 2001مث 

اإلنتاج بـ  فقدر 2016-2017 ليستمر إنتاج اخلضروات يف االرتفاع إذ ارتفع إنتاجها خالل املوسم

ارتفاعا خالل املوسم الفالحي املذكور، إذ كل  ت فيهج الوحيد الذي سجلقنطار، وهو املنتو  130189661

املنتجات األخرى كما رأينا سجلت اخنفاضا يف كميات اإلنتاج، ولعل السبب الرئيسي وراء هذا االخنفاض هو املناخ 

منتوج  جفاف يف تلك الفرتة، كما يرجع إىل ضعف املساحات املروية املخصصة للمنتجات باستثناء حيث سجل

يعتمد بشكل كبري وأساسي على الري وهو ما يفسر النتائج االجيابية يف كميات إنتاجه إذ ال خيضع اخلضروات الذي 

وكذلك زراعة العديد من اخلضروات داخل البيوت البالستيكية إضافة إىل  ،للظروف الطبيعية يف معظم األحوال

 .سياسات الدعم املشجعة اليت يستفيد الفالحون منها
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  الفواكهإنتاج : سادسا

يعترب إنتاج الفواكه من املنتجات اليت حققت نتائج إجيابية، وذلك ألن إنتاجها حقق منوا ملحوظا مع تسجيل 

  :بعض التذبذب يف اإلنتاج، واجلدول املوايل يعرض تطور إنتاج الفواكه

  2018إلى 1999تطور إنتاج الفواكه من): 1-8(جدول رقم 

  قنطار: الوحدة

  الكروم  التمور  الحمضيات  التين  ذات النواة الفواكه  الزيتون  لسنواتا

1999  3633810  4094950 506090  4535550  4275830  1781530  
2000  2171120  3980110  543260  4326350  3656160  2038010  
2001  2003390  4275840  408640  4699600  4373320  1961590  
2002  1919260  5031490  606940  5194590  4184270  2343970  
2003  1676270  5706110  632660  5599300  4723040  2779680  
2004  4688000  6190600  649400  6091110  4426000  2839000  
2005  3164890  7732440  697990  6274060  5162934  3340210  
2006  2647330  9809810  919270  6803450  4921880  3980180  
2007  2089520  6907420  638830  6894670  5269210  2449900  
2008  2540670  9226510  787350  6973665  5527650  4019915  
2009  4751820  10154974  838006  8444950  6006960  4925252  
2010  3112520  12330600  1237630  7881110  6447410  5605620  
2011  6 107 755  13 821 630  1 201 870  11 067 500  7248940  4 025 920  
2012  3 938 400  13 588 145  1 100 580  10878320  7893570  5 431 690  
2013  5 787 400  15 401 040  1 171 000  12048510  8481990  5 708 400  
2014  4 828 600  13 965 310  1 286 200  12710030  9343772  5180350  
2015  6 537 246 15 388 816 1 391 368 13 419 940 9 903 770 5 680 690 

2016/2017  6 844 606  15 171 437  1 286 841  13 442 754  10 585 587  5 665 787  

Source: ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2018. 

وبالتايل سجلت نتائج تعترب الفواكه من احملاصيل النباتية اليت حقق إنتاجها منوا تصاعديا يف معظم السنوات 

  .إجيابية، فالكميات املنتجة تسري بوترية جيدة

سجل تذبذبا تراوح بني الزيادة واالخنفاض، لكن الكمية  الزيتون إنتاج ومن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن

قنطار ليصل  3633810حوايل  1999فقد بلغ إنتاج الزيتون سنة  ،املنتجة حققت زيادات خالل السنوات األخرية

بإنتاج قدر  2013وتأيت بعدها سنة  ،باملائة 79.90مبعدل منو قدره  2015قنطار سنة  6537246إىل 

قنطار،  1676270على التوايل  2002فسجلت أدىن كمية إنتاج تلتها سنة  2003قنطار، أما سنة  5787400بـ

  .قنطار 1919260

إنتاجا قدره  ت بذلكج الزيتون ارتفاعا وسجلحقق إنتا  فقد 2016/2017أما خالل املوسم الفالحي 
1

  .باملائة 4.70قنطار مبعدل منو قدره  6844606

                                                 
1
Ibid., p 11. 
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اخنفض  2000نتائج اجيابية إذ حقق إنتاجها زيادات من سنة ألخرى ماعدا سنة  الفواكه ذات النواةسجلت 

 باملائة 254.12، فقد حقق إنتاجها معدل منو قدره )باملائة 2.80-قدر معدل االخنفاض بـ (اإلنتاج بنسبة طفيفة 

تلتها سنة  2013قنطار سنة  15401040 بلغت 1999قنطار سنة  4094950فبعدما كانت الكمية املنتجة 

قنطار، أما أدىن الكميات املنتجة فسجلت  13965310بـ  2014قنطار فسنة  15388816بإنتاج قدر بـ  2015

 4275840قنطار،  4094950قنطار،  3980110على التوايل  2000مث  1999، 2001خالل السنوات 

 .قنطار

سجل إنتاج الفواكه ذات النواة اخنفاضا، فقدر اإلنتاج بـ  2016-2017أما خالل املوسم الفالحي 

  .)باملائة-1.49معدل االخنفاض قدر بـ (قنطار  15171437

 1391368هو اآلخر حقق نتائج اجيابية حيث تسري وترية إنتاجه تصاعديا، إىل أن وصل إنتاجه إىل  التين

 63.62فقط وذلك مبعدل منو وصل إىل  قنطار 506090اليت سجلت  1999مقارنة بسنة  2015قنطار سنة 

 408640بـ  2001سجلت سنة، وهي نسبة مشجعة تعكس اجلهود املبذولة يف هذا ا�ال، وأدىن كمية منتجة باملائة

  .قنطار 506090بـ  1999تليها سنة قنطار 

اليت سجلت حتسنا يف الكميات املنتجة، فبعدما  الحمضيات إنتاج وما قيل عن الفواكه سابقة الذكر يقال عن

مبعدل منو قدره  2015قنطار سنة  13419940 بلغت 1999 قنطار سنة 4535550قدرت الكمية املنتجة بـ 

قنطار، أما أسوأ  12048510قنطار،  12710030على التوايل  2013مث  2014تلتها سنة  باملائة174.92

قنطار،  4535550قنطار،  4326350على التوايل  2001و 2000، 1999النتائج فكانت خالل السنوات 

  .قنطار 4699600

فقد قدر  2015بسنة  فقد سجل إنتاج احلمضيات ارتفاعا مقارنة 2016-2017الفالحي أما خالل املوسم 

  .قنطار  13442745إنتاجه بـ 

حاهلا حال بقية الفواكه أين سجلت هي األخرى زيادة يف مستويات اإلنتاج فبعدما سجلت  التمور

 131.62قنطار مبعدل منو قدر بـ  9903770حوايل  2015بلغ إنتاج التمور سنة  ،1999قنطار سنة  4275830

، 2000قنطار، أما السنوات  8481990قنطار،  9343772: على التوايل 2013مث سنة  2014، تلتها سنة باملائة

 4373320قنطار،  42755830قنطار،  3656160: سجلت أسوأ النتائج وكانت كاآليت 2001، 1999

 .قنطار

1إنتاج التمور ارتفاعا حيث بلغ اإلنتاج  حقق 2016-2017أما خالل املوسم الفالحي 
قنطار  10585587

  . باملائة 6.88أي مبعدل منو بلغ 

                                                 
1Ibid, p 11. 
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حتسنا ملحوظا يف  ىاألخر  ت هيفقد حقق إنتاجها نتائج إجيابية، إذ سجل إنتاج الكرومأما فيما خيص 

 2013قنطار سنة  5708400قنطار ليصل إىل  1781530حوايل  1999الكميات املنتجة، بلغ اإلنتاج سنة 

    2013 مقارنة بسنة باملائة 9.25 - قدر بـ  2014ليسجل اخنفاضا طفيفا سنة  ،باملائة 220.42مبعدل منو قدره 

، أما أدىن الكميات املنتجة من الكروم 2014مقارنة بسنة  باملائة 9.65مبعدل منو قدره  2015ليعاود االرتفاع سنة 

قنطار،  1961590قنطار،  1781530: على التوايل 2000، 2001، 1999فسجلت خالل السنوات التالية 

  .قنطار 5665787 فقد بلغ إنتاج الكروم 2016-2017خالل املوسم الفالحي قنطار، أما  2038010

واملالحظ بصفة عامة أن إنتاج الفواكه جبميع أنواعها حقق نتائج إجيابية، حيث تعترب الفواكه من املنتجات اليت 

باملائة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إىل سياسة الدولة واليت تشجع  95حققت نسب اكتفاء ذايت مرتفعة تتجاوز 

غرس األشجار املثمرة ويتم ذلك عن طريق الدعم الفالحي حبصول الفالح على عدد من االمتيازات سواء املادية أو 

 .املالية

اإلنتاجية الزراعية: الفرع الثالث  

تعترب إنتاجية األراضي الزراعية يف اجلزائر متدنية، وذلك يف معظم احملاصيل الزراعية نظرا لتباين متوسط الغلة    

يف الزراعة املطرية واملروية كمحصلة للتفاوت يف أساليب الزراعة واملعرفة واستخدام احلزم التقنية، وتتصدر جمموعة 

، الغذائية، اليت تشغلها وقيمتها االقتصاديةأمهية من حيث املساحة احلبوب هذه الظاهرة، وهي ا�موعة األكثر 

  :واالستهالكية، وفيما يلي جدول يوضح إنتاجية اهلكتار اإلسرتاتيجية

  2015- 1999خالل ) تطور عوائد اإلنتاج النباتي(إنتاجية الهكتار ): 1-9(جدول رقم 

  هكتار/قنطار:الوحدة

  الخضر  المحاصیل الصناعیة  البقول  المحاصیل العلفیة  الصیفیةالحبوب   الحبوب الشتویة  السنوات
1999  10.7  22.7  16.4  5.5  127.4  120.4  
2000  8.8  43.5  9.5  3.5  124.2  120.3  
2001  11.1  27.4  20.9  6.5  132.8  121.2  
2002  10.6  33.7  15.8  7.0  120.1  132.0  
2003  14.7  27.9  22.5  8.5  117.1  153.4  
2004  13.4  33.7  29.9  8.0  152.7  158.6  
2005  15.0  33.7  31.0  6.8  167.7  163.3  
2006  15  60.9  24.9  6.6  127.8  159.3  
2007  12.5  102.8  33.0  7.9  130.6  156.0  
2008  10.3  52.0  25.5  6.6  192.5  166.9  
2009  16.5  42.1  44.3  9.5  188.5  185.2  
2010  16.0  26.7  35.1  9.7  301.3  201.2  
2011  16.4  44.6  39.8  9.0  263.1  231.0  
2012  16.8  22.8  40.2  9.9  319.6  222.1  
2013  18.1  33.8  41.4  11.3  363.7  234.7  
2014  13.7  28.7  35.7  10.4  391.5  246.4  
2015  14.0  58.6  41.3  10.3  408.4  244  

Source: ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2015. 
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نالحظ من اجلدول تطور إنتاجية اهلكتار بالرغم من تذبذبه خالل بعض السنوات إال أن إنتاجية اهلكتار 

 لرتتفع إىل  1999سنة قنطار 10.7نتاجية اهلكتار من احلبوب الشتوية كانت 

وصلت  2007أما فيما خيص احلبوب الصيفية فإنتاجيتها يف تذبذب ففي سنة 

  

 2015إلى  1999تطور إنتاجية الهكتار للحبوب الشتوية والصيفية من 

 .1-9من إعداد الباحثة، باالعتماد على اجلدول رقم 

 16.4قنطار للهكتار بعدما كانت  44.3

، لكن اخنفضت اإلنتاجية خالل السنوات املوالية 

، 2009مقارنة بسنة  باملائة 6.77- قنطار للهكتار أي مبعدل اخنفاض قدره 

 15.8قنطار للهكتار،  9.5: على التوايل

قنطار  11.3كانت أفضل حال حيث السمة الغالبة هلا هي التحسن يف اإلنتاجية إىل أن وصلت إىل 

لتنخفض خالل  ،باملائة 105.45مبعدل منو قدره 
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  إنتاجية الحبوب

نالحظ من اجلدول تطور إنتاجية اهلكتار بالرغم من تذبذبه خالل بعض السنوات إال أن إنتاجية اهلكتار 

نتاجية اهلكتار من احلبوب الشتوية كانت إفمثال  ،بصفة عامة سجلت ارتفاعا

أما فيما خيص احلبوب الصيفية فإنتاجيتها يف تذبذب ففي سنة ، 2013 سنة

  .قنطار للهكتار 42.1إىل  2009قنطار للهكتار لتنخفض سنة 

 :اجية اهلكتار من احلبوبوالشكل املوايل يوضح تطور إنت

تطور إنتاجية الهكتار للحبوب الشتوية والصيفية من ): 1-3(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

  تطور إنتاجية المحاصيل العلفية

44.3بـ  2009أفضل نتيجة هلا سنة  إنتاجية احملاصيل العلفية

، لكن اخنفضت اإلنتاجية خالل السنوات املوالية باملائة 62.97أي مبعدل منو قدر بـ  1999

قنطار للهكتار أي مبعدل اخنفاض قدره  41.3وصلت إىل 

على التوايل 1999و 2002، 2000سجلت خالل سنوات أما أدىن مستوى إنتاجية ف

  .قنطار للهكتار 16.4

  تطور إنتاجية البقول

كانت أفضل حال حيث السمة الغالبة هلا هي التحسن يف اإلنتاجية إىل أن وصلت إىل 

مبعدل منو قدره  1999قنطار للهكتار سنة  5.5بعدما كانت 

الفصل األول          

إنتاجية الحبوبتطور : أوال

نالحظ من اجلدول تطور إنتاجية اهلكتار بالرغم من تذبذبه خالل بعض السنوات إال أن إنتاجية اهلكتار 

بصفة عامة سجلت ارتفاعا

سنةقنطار للهكتار  18.1

قنطار للهكتار لتنخفض سنة  102.8إىل 

والشكل املوايل يوضح تطور إنت

الشكل رقم 

 

تطور إنتاجية المحاصيل العلفية: ثانيا

إنتاجية احملاصيل العلفيةسجلت 

1999قنطار للهكتار سنة 

وصلت إىل  2015فمثال سنة 

أما أدىن مستوى إنتاجية ف

16.4قنطار للهكتار و 

تطور إنتاجية البقول: ثالثا

كانت أفضل حال حيث السمة الغالبة هلا هي التحسن يف اإلنتاجية إىل أن وصلت إىل  البقول

بعدما كانت  2013للهكتار سنة 
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قنطار للهكتار،  3.5: على التوايل 2001و 1999، 2000، أما أسوأ نتيجة فكانت سنة 2015و 2014سنيت 

  .قنطار للهكتار 6.5قنطار للهكتار مث  5.5

  تطور إنتاجية المحاصيل الصناعية: رابعا

لتصل إىل  ،أفضل بكثري من سابقا�ا حيث تصاعدت إنتاجيتها سنة بعد سنة الصناعيةحملاصيل تعترب ا

أي مبعدل منو قدره  1999قنطار للهكتار سنة  127.4بعدما سجلت  2015قنطار للهكتار سنة  408.4

أما أسوأ النتائج  ،قنطار للهكتار 363.7بـ  2013قنطار للهكتار وسنة  391.5بـ  2014تلتها سنة  باملائة 220.56

قنطار للهكتار مث  120.1قنطار للهكتار،  117.3على التوايل  2000و 2002، 2003فسجلت خالل السنوات 

  .قنطار للهكتار 124.2

  محاصيل الخضار: خامسا

حوايل  2014حيث بلغت سنة  ،هي األخرى حققت إنتاجيتها نتائج مشجعة ومرضية ل اخلضاراصيحمأما 

 ، لكنباملائة104.65مبعدل منو قدره  1999قنطار للهكتار سنة  120.4ار بعدما كانت قنطار للهكت 246.4

، أما أدىن إنتاجية هلا فكانت 2014مقارنة بسنة  باملائة 0.98-بلغ  2015بعدها اخنفاضا طفيفا سنة  تسجل

       121.2 قنطار للهكتار مث 120.4، قنطار للهكتار 120.3: على التوايل 2001و 1999، 2000خالل سنوات 

  .قنطار للهكتار

  إنتاجية الفواكه: سادسا

  2015-1999تطور إنتاجية الهكتار بالنسبة للفواكه من ): 1-10(جدول رقم 

هكتار/قنطار: الوحدة  

  الكروم  أشجار النخیل  الحمضیات  التین  الفواكھ ذات النواة  الزیتون  السنوات
1999  21.9  43.5  14.2  111.2  42.7  35.2  
2000  12.9  41.8  15.1  104.6  35.9  40.0  
2001  11.3  43.8  10.7  112.8  41.9  38.1  
2002  10.8  49.6  15.2  122.9  34.6  43.3  
2003  8.0  51.3  14.4  130.4  36.7  46.0  
2004  20.7  51.4  14.1  139.8  32.4  45.4  
2005  13.2  55.2  15.1  142.6  34.9  48.0  
2006  15.1  60.3  18.7  184.2  31.9  52.9  
2007  11.4  39.1  13.8  144.9  48.2  31.9  
2008  13.1  51.3  17.3  139.4  46.2  54.5  
2009  23.2  54.2  24.6  167.0  49.5  63.8  
2010  13.8  62.6  17.4  146.0  52.2  69.2  
2011  25.0  68.6  24.2  200.4  55.8  71.7  
2012  14.9  68.4  21.9  190.3  57.2  74.2  
2013  20.2  76.3  23.2  209.6  57.9  78.6  
2014  15.8  69.7  25.5  214.9  61.9  73.8  
2015  20.2  76.0  26.6  223.9  63.9  86.1  

Source: ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2015. 
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بالرغم من التذبذب هي األخرى سجلت ارتفاعا يف إنتاجية اهلكتار كما هو مبني يف اجلدول أعاله،  الفواكه

  .املسجل يف بعض السنوات

قنطار للهكتار، لتنخفض سنة  21.9حوايل  1999سنة  إنتاجيته تذبذبا حيث كانت الزيتونسجلت إنتاجية 

 25بـ  2011، أما أحسن نتيجة سجلت سنة باملائة 7.76 - قنطار للهكتار مبعدل اخنفاض قدره  20.2إىل  2015

قنطار  8.0بـ  2003سجلت سنة  نتيجةوأدىن  1999مقارنة بسنة  باملائة 14.15قنطار للهكتار مبعدل منو قدره 

  .قنطار للهكتار 11.3بـ  2001قنطار للهكتار وسنة  10.8بـ  2002 سنة للهكتار مث

 76.3بـ  2013فسجلت إنتاجية اهلكتار نتائج حسنة، فأحسن نتيجة حتققت سنة  الفواكه ذات النواةأما 

بـ  2015لتأيت بعدها سنة  باملائة 75.40مبعدل منو قدره  1999قنطار للهكتار سنة  43.5قنطار للهكتار مقارنة بـ 

، 2000قنطار للهكتار، أما أدىن نتيجة فسجلت خالل السنوات  69.7بـ  2014قنطار للهكتار مث سنة  76.0

  .قنطار للهكتار 43.8قنطار للهكتار و 43.5قنطار للهكتار،  41.8: على التوايل 2001و 1999

 2015قنطار للهكتار سنة  223.9نتائج مرضية مقارنة ببعض احملاصيل فقد وصلت إىل  الحمضياتحققت 

، أما أدىن إنتاجية فسجلت سنة باملائة 101.34أي مبعدل منو قدره  1999قنطار للهكتار سنة  111.2مقارنة بـ 

  .قنطار للهكتار 112.8قنطار للهكتار مث  111.2قنطار للهكتار،  104.6: على التوايل 2001و 1999، 2000

فقدر اإلنتاج بـ  هي األخرى تراوحت إنتاجيتها بني االرتفاع واالخنفاض، لكن يف ا�مل سجلت حتسنا التمور

وهو معدل منخفض  باملائة 49.64مبعدل منو  قنطار للهكتار 42.7بعدما كان 2015قنطار للهكتار سنة  63.9

قنطار  31.9: على التوايل 2002، 2004، 2006نسبيا مقارنة ببعض احملاصيل، أما أدىن إنتاجية فسجلت سنة 

  .قنطار للهكتار 34.6قنطار للهكتار،  32.4للهكتار، 

أين  2008حيث تراوحت بني االرتفاع واالخنفاض إىل غاية سنة  تذبذباهي األخرى  الكرومسجلت إنتاجية 

قنطار  35.2بـ  1999مقارنة بسنة  2015قنطار للهكتار سنة  86.1تصاعدت اإلنتاجية إىل أن وصلت إىل 

قنطار  71.7بـ  2012قنطار للهكتار مث سنة  78.6بـ  2013تلتها سنة  ،باملائة 144.60للهكتار مبعدل منو قدره 

 35.2قنطار للهكتار،  31.9: على التوايل 2001، 1999، 2007للهكتار، أسوأ النتائج كانت خالل السنوات 

  .قنطار للهكتار 38.1قنطار للهكتار، 

إنتاجية بعض األشجار إىل عدم االهتمام �ا وتعرضها لألمراض واحلشرات الضارة،  ترجع أسباب اخنفاض

، كما تتعرض مساحات غابية باإلضافة إىل كرب سن بعض األشجار وبالتايل ضعف إنتاجيتها ومردودها من اإلنتاج

  .يتونللحرائق سنويا وهو ما يؤدي إىل إتالف الغطاء النبايت خاصة األشجار املثمرة كأشجار الز 
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 2000، 1999املالحظ خالل سنوات الدراسة أن أسوأ النتائج يف غالبيتها سجلت خالل السنوات 

، وكذلك معظم احملاصيل زادت إنتاجيتها بالرغم من التذبذب املسجل مما يعكس اجلهود املبذولة لزيادة 2001و

  .اإلنتاج النبايت جبميع أنواعه

 الحيواني الزراعي اإلنتاج: المطلب الثاني

صصت له برامج إن اإلنتاج احليواين ال يقل أمهية عن اإلنتاج النبايت، وهو اآلخر حظي باالهتمام وخُ 

واين من جانبني؛ الثروة احليوانية من حيث تطور يكالدعم الفالحي، وسوف نتطرق لإلنتاج احل  توسياسات وامتيازا

  :يلي ،كمااإلنتاج احليواين من حيث الكميةتطور عدد الرؤوس و 

  الثروة الحيوانية: الفرع األول

، لكن سنركز يف هذا الفرع على احليوانات اليت تستهلك حلومها إن الثروة احليوانية يف اجلزائر متعددة ومتنوعة

إىل  1999من  ةخالل الفرتة املمتد ر الثروة الحيوانيةفقط أي اليت تدخل يف الغذاء، واجلدول املوايل يوضح تطو

2015.  

  2017-1999خالل الفترة الجزائر تطور الثروة الحيوانية في  :)1-11( دول رقمج

)رأس: الوحدة(  

  الجمال  الماعز  األغنام األبقار  السنوات
1999  1579640  17988480 3061660  217370  
2000  1595380  17615930  3026730  243220  
2001  1613040  17298790  3129400  245490  
2002  1551570  17587740  3280540  249690  
2003  1560545  17502790  3324740  253050  
2004  1613700  18293300  3450580  273140  
2005  1586070  18909110  3589880  298560  
2006  1607890  19615730  3754590  286670  
2007  1633810  20154890  3837860  291360  
2008  1640730  19946150  3751360  295085  
2009  1682433  21404585  3962120  301118  
2010  1747700  22668770  4287300  313990  
2011  1790140  23989330  4411020  318755  
2012  1843930  25194105  4594525  340140  
2013  1909460  26572980  4910700  344015  
2014  2049652  27807734  5129839  354465  
2015  2149549 28111773 5013950 362265 
2016  2 081 310 28 135 990 4 934 700 379 090 
2017 1 895 130  28 393 600  5 007 890  381 880  

Source : ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2017. 

سجل تزايدا ملحوظا بالرغم من تسجيل بعض األبقار نسبيا فعدد رؤوس نالحظ أن الثروة احليوانية يف تزايد 

 2015عددها سنة  بلغ، فاألبقاراالخنفاض يف بعض السنوات، لكن تبقى السمة الغالبة عليها هي تزايد عدد رؤوس 
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بعدل منو قدر بـ   1999سنة  رأس 1579640، يف حني كان عددها ةرأس بني أبقار حملية وأجنبي 2149549إىل 

رأس  1551570بـ  ةسجلت أسوأ نتيج 2002 رأس، أما سنة 2049652بـ  2014تأيت بعدها سنة  باملائة 36.07

 بنسبة 2015سجلت تراجعا يف أعدادها مقارنة بسنة  2017لكن خالل سنة رأس،  1579640بـ  1999مث سنة 

  .باملائة 11.83

حيث العدد أو من حيث الكمية اللحوم احلمراء، وسجلت سواء من  ةحتتل الصدارة يف الثروة احليواني األغنام

 28111773رأس ارتفع عددها إىل  17988480حوايل  1999منوا متزايدا من حيث العدد فبعدما كانت سنة 

بـ  2013 رأس مث سنة 27807734بـ  2014وتأيت بعدها سنة  باملائة 56.27مبعدل منو قدر بـ  2015رأس سنة 

 17502790بـ  2003رأس مث سنة  17298790بـ  ةأسوأ نتيج 2001رأس، يف حني سجلت سنة  26572989

 .مقارنة بالسنة اليت سبقها باملائة 0.91فقد سجلت ارتفاعا طفيفا قدر بـ  2017رأس، أما خالل سنة 

بـ  2014، وأحسن نتيجة كانت سنة 2010هو اآلخر حقق زيادة يف عدد الرؤوس خاصة منذ سنة  الماعز

وكانت  ،باملائة 67.55رأس مبعدل منو قدره  3061660اليت كان عددها  1999رأس مقارنة بسنة  5129839

عرف عدد رؤوس  2017رأس، ويف سنة  3061660بـ  1999رأس مث سنة  3.026.730بـ  2000أسوأ نسبة سنة 

  .2016مقارنة بسنة  باملائة 1.48املاعز ارتفاعا بـ 

أقل أمهية مقارنة باألبقار واألغنام واملاعز، ورغم ذلك حققت زيادة يف عدد الرؤوس لكن بنسب  الجمالتعترب 

طفيفة إىل حد ما ولعل األسباب ترجع لقلة االهتمام برتبيتها واحلوادث اليت تتعرض هلا سنويا، حيث بلغ عدد 

 باملائة 66.65ل منو ُقدر بـ مبعد 2015رأس سنة  362265رأس لرتتفع إىل  217370 حوايل 1999رؤوسها سنة 

حققت أسوأ نتيجة بـ  1999رأس، أما سنة  344015بـ  2013رأس وسنة  354465بـ  2014تلتها سنة 

 2017رأس، أما خالل سنة  245490رأس،  243220: على التوايل 2001وسنة  2000 رأس مث سنة 217370

  .2016مقارنة بسنة  باملائة 0.73فقد ُسجل فيها ارتفاع طفيف يف عدد رؤوس اجلمال بـ 

يف الثروة ه الزيادة النسيبة ، وهذلكنه تطور طفيف بصفة عامة الثروة احليوانية يف اجلزائر يف تطور مستمر

على متوسط استهالك الفرد  سلباوهو ما ينعكس  ،من اللحوم اإلنتاج احليواين كمية  عكس إجيابا علىتناحليوانية ال 

، وهذا راجع للزيادة السكانية املرتفعة اليت تقابلها زيادة منخفضة )حوم، احلليب، البيضالل(من املنتجات احليوانية 

  .باإلضافة إىل ارتفاع أسعار اللحوم يف األسواق احمللية خاصة اللحوم احلمراء منها. فيما خيص الثروة احليوانية

مال واخليول، وذلك بتقدمي عدة وجتدر اإلشارة يف هذا ا�ال إىل أن وزارة الفالحة شجعت تربية كل من اجل

 .امتيازات واليت يأيت يف مقدمتها الدعم كما سبق اإلشارة إليه
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  يتطور اإلنتاج الحيوان: الفرع الثاني

  2017إلى  1999تطور اإلنتاج الحيواني من سنة ): 1-12(جدول رقم 

  السنوات
اللحوم الحمراء 

  )قنطار(
اللحوم البیضاء 

  )قنطار(
الحلیب 

  )لتر1000(
 1000(البیض 

  )بیضة
1999  3142090  2035100  1558730  1844000  
2000  2517830  1981360  1583590  2020000  
2001  2598550  2010000  1637210  2160000  
2002  2907620  1507000  1544000  3220000  
2003  3004590  1568000  1610000  3302000  
2004  3200000  1700000  1915000  3500000  
2005  3015680  1685730  2092000  3444978  
2006  2985000  1453000  2244000  3570000  
2007  3201250  2605850  2184846  3813000  
2008  3157570  3056950  2219708  3507575  
2009  3465960  2092253  2394200  3838300  
2010  3816124  2816315  2632900  4379713  
2011  4195529  3361279  2929959  4822477  
2012  4397886  3653982  3088190  5326572  
2013  4671997  4183967  3368066  5987024  
2014  4862903  4634522  3548825  6060558  
2015 5256474 4364417 3753766 6644517 
2016 5 380 000 5 100 000 3 700 000 6 690 000 
2017  5 440 000  5 300 000  3 520 000  6 570 000  

Source : ministère de l'agriculture et du développement rural, statistiques agricoles, 1999-2017. 

يف تذبذب من سنة ألخرى، لكن خالل الفرتة املمتدة من  اللحوم الحمراءالحظ من اجلدول أن إنتاج ن

قنطار  3142090حوايل  1999سنة فبعدما كان يبلغ إنتاجه خالل  ا ملحوظا،ارتفاع تسجل 2015إىل  2009

 4862903بـ  2014مث سنة   ،باملائة 67.29أي بنمو إجيايب قدر معدله بـ قنطار 5256474إىل  2015ارتفع عام 

على  2001و 2000قنطار، يف حني أدىن الكميات سجلت خالل سنيت  4671997بـ  2013قنطار وسنة 

 2017و 2016قنطار، ليتواصل ارتفاع كمية اللحوم احلمراء خالل سنيت  2598550قنطار،  2517830: التوايل

 .قنطار 5300000حىت بلغ 

الكمية املنتجة خاصة منذ يف  ملحوظااليت سجلت هي األخرى ارتفاعا  اللحوم البيضاءكذلك فيما خيص 

تذبذبا تأرجح بني الزيادة فعرف إنتاج اللحوم البيضاء ، 2009إىل  1999أما خالل الفرتة املمتدة من  ،2010سنة 

، 2014يف عام  قنطار 4634522إىل  لرتتفع 1999سنة  قنطار خالل 2035100، قدرت الكمية بـضواالخنفا

 4364417إىل 2015 الكمية سنة ضلتنخف ،باملائة 127.72قنطار ومبعدل منو 2599422  أي بكمية تقدر بـ

 1453000بـ  2006، أما أدىن كمية فسجلت سنة باملائة 5.82-قنطار مبعدل اخنفاض  270105قنطار أي بـ

عرف  2017قنطار، إال أ�ا خالل سنة  1568000بـ  2003قنطار مث سنة  1507000بـ  2002نة قنطار مث س

  .إنتاجها ارتفاعا طفيفا
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إىل ، فقد وصل إنتاج احلليب لكن بوترية بطيئة ارتفاعا ملحوظا الحليب يف املقابل سجل إنتاج   

باملائة  140.82مبعدل منو قدر بـ  1999سنة  لرت خالل 1558730000بـمقارنة   2015 عام لرت 3753766000

لرت، أما أسوأ  3368066000لرت،  3548825000: قدر على التوايل بـ جبإنتا  2013مث سنة  2014تلتها سنة 

لرت،  1558730000لرت،  1544000000: على التوايل 2000، 1999، 2002: النتائج كانت خالل السنوات

اإلشكالية يف  عرف إنتاجه اخنفاضا طفيفا، وجتدر اإلشارة إىل أن 2017إال أنه خالل سنة لرت،  1583590000

  .تنظيم عمليات مجع احلليب ال تزال قائمة

 بيضة 6644517000 إىل 2015 زاد بوترية متسارعة حيث وصل إنتاجه سنة البيضكما نالحظ أن إنتاج 

مسجال بذلك ارتفاعا يف نسبة اإلنتاج  ،بيضة 1.844.000.000 بلغ اإلنتاج فيها اليت 1999سنة مقارنة بإنتاج 

بيضة وسنة  6060558000بـ  2014مث تأيت سنة ، باملائة 260.33أي مبعدل منو قدر بـ  أضعاف مخسة حبوايل

: على التوايل 2001، 2000، 1999كانت خالل السنوات   جبيضة، أما أسوأ النتائ 5987024000بـ  2013

عرف إنتاجه  2017إال أنه خالل سنة بيضة،  2160000000بيضة،  2020000000 بيضة،1844000000

  .اخنفاضا طفيفا

حقق إنتاج البيض أحسن النتائج سواء يف املنتجات النباتية أو احليوانية، وبالتايل حققت اجلزائر االكتفاء  

ا اللحوم البيضاء وبنسبة كبرية اللحوم احلمراء، لكن الزال اإلشكال قائما يف مادة الذايت من هذه املادة يضاف هل

احلليب حيث فشلت يف حتقيق االكتفاء الذايت منه وبالتايل اللجوء لالسترياد من اخلارج، وهذا سنتطرق إليه بأكثر 

  .تفصيل يف املبحث الثالث من الفصل األول

وتقلبها من املعوقات يف مقدمتها نقص املوارد العلفية  يدعدالإال أن قطاع اإلنتاج احليواين يف اجلزائر يواجه  

 وتدين نوعية السالالت واخنفاض إنتاجيتها نظرا الستخدام أساليب إنتاجية تقليدية األمطار، تساقط وفقا ملعدالت

والضعف النسيب لقنوات التسويق والتصنيع للمنتجات  املواشي،وفقدان التواصل بني التعليم والبحث العلمي ومريب 

 نيوالتحس وتتمثل جماالت الثروة احليوانية وتنميتها يف حتسني اإلدارة والتغذية والرعاية الصحية والتناسلية، احليوانية،

م لتطبيق نظم الرتبية احلديثة وتوفري اإلرشاد ملريب املواشي وتنظيمهم وتدريبهم وإعادة تأهيله الوراثي للسالالت احمللية،

باإلضافة إىل غالء ، هذا ما يفسر االرتفاع الطفيف لكل من الثروة احليوانية ومنتجا�ا، وتوفري التسهيالت االئتمانية

، وهذا يفسر غالء اللحوم ما أدى إىل تدين نصيب الفرد منها واستهالكها ااملواد املخصصة لتغذية األنعام واسترياده

  .لةبكميات قلي
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  للمواد الغذائیة األساسیة التجارة الخارجیة :ينالثاالمبحث 

املواد الغذائية بصفة عامة واملواد  صادراتو  وارداتعن النتائج احملققة يف كل من  حدثيف هذا املبحث نت

تطورا�ا ومعرفة معرفة كما سنتمكن من ،  بصفة خاصة) احلبوب، احلليب، السكر والزيوت النباتية(الغذائية األساسية 

  .حالة امليزان التجاري الغذائي والزراعي

  الغذائيةالواردات : األول المطلب

نظرا السترياد كميات كبرية من املواد الغذائية  اجلزائرية،تشكل الواردات الغذائية نسبة معتربة من الواردات 

 .اخل ...خاصة املواد ذات االستهالك الواسع كاحلبوب واحلليب، 

  الكليةالواردات الغذائية : الفرع األول

  :مبني يف اجلدول التايل هووكذا نسبتها من الواردات ا لكلية، كما  سنعرض واردات الغذاء بصورة جمملة

  2018سنة  إلى 2000ئر من سنة الواردات الغذائية والزراعية في الجزا): 1-13(جدول رقم 

مليون دوالر:الوحدة  

الواردات الغذائیة من %  (2)مجموع الواردات الكلیة   الزراعیة منتجات ال  (1)المواد الغذائیة   سنواتال
  )1/2(الواردات الكلیة 

2000  2415  85  9173  26.32  
2001  2395  155  9940 24.09  
2002  2740  148  12009 22.81  
2003  2678  129  13534 19.78  
2004  3597  173  18308 19.64  
2005  3587  160  20357 17.62  
2006  3800  96  21456  17.71  
2007  4954  146  27631  17.93  
2008  7813  174  39479  19.79  
2009  5863  233  39294  14.92  
2010  6058  341  40473  14.99  
2011  9850  387  47247  20.85  
2012  9022  330  50376  17.90  
2013  9580  508  55028  17.40  
2014  11005  658  58580  18.79  
2015  9314  663  51702  18.01  
2016  8223  503  47089  17.46  
2017 8438 611 46059  18.31  
2018  8573 563 46197  18.55  

Source :http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html 

مليون دوالر سنة  11005نالحظ أن قيمة واردات األغذية جبميع أنواعها يف تزايد مستمر إىل أن بلغت 

زادت قيمة الواردات الغذائية  أيمليون دوالر،  9850بـ  2011وهي أعلى قيمة مسجلة لتأيت بعدها سنة  2014

جد كبرية تعكس وضع اجلزائر إن صح التعبري وهي زيادة  2018إىل سنة   2000من سنة  باملائة 254.98 مبعدل 

http://www.douane.gov.dz/Quelles statistiques a votre service.html
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فيما خيص املواد الغذائية  خاصة ،وهذا ما يؤكد أن اجلزائر بلد تابع غذائيا للخارج وعاجز عن توفري غذائه حمليا

بوب، احلليب والسكر والزيوت النباتية اليت حتتل الصدارة من حيث الواردات بالرغم من األساسية واملتمثلة يف احل

اجلهود املبذولة، ومما عمق وزاد من قيمة الواردات هو ارتفاع أسعار األغذية يف األسواق العاملية خاصة منذ سنة 

مما تسبب يف األزمة العاملية للغذاء واليت كان سببها الرئيسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية مث أزمة  2008 وسنة 2007

  ). سنتطرق إليه يف الفصل الثاين بأكثر تفصيلماوهذا ( 2011الغذاء سنة 

مليون  9314: طفيفا يف قيمة الواردات الغذائية، على التوايلسجلتا تراجعا  2016و 2015إال أن سنيت 

 ستبقى مرتفعة جبميع املقايي غري أ�ا ،2018و 2017مليون دوالر، لتعاود االرتفاع خالل سنيت  8224والر ود

  .برغم جهود الدولة يف احلد من فاتورة الواردات

، 2000سنة  منذ فالحيةاإلنتاج الزراعي بنوعيه ارتفع معدل إنتاجه خاصة بعد تبين الدولة لسياسات وبرامج 

وذلك حماولة منها للقضاء أو التقليل من التبعية الغذائية للخارج، إال أن استمرار االرتفاع يف قيمة الواردات الغذائية 

بقي على حاله، ما يفسر فشل هذه السياسات والربامج، فمثال فيما خيص مادة القمح االعتماد على االسترياد فاق 

الطلب احمللي، ويرجع ذلك  يغطي ال ، بالرغم من الزيادة يف اإلنتاج إال أنهليلتغطية عجز اإلنتاج احمل باملائة 60نسبة 

أساسا إىل أن نسبة منو اإلنتاج تعترب بطيئة إذا ماقورنت بنسبة النمو السكاين السريعة وبالتايل زيادة عدد طاليب 

 .الغذاء

أما فيما خيص جمموعة املنتجات الزراعية فسجلت هي األخرى ارتفاعا متذبذبا من سنة ألخرى، ففي سنة 

، باملائة 680أي ما ميثل  2015مليون دوالر سنة  663مليون دوالر لرتتفع إىل  85 قيمة الواردات بلغت 2000

مقارنة  باملائة 15.08 - فاضا مبعدل فسجلت اخن 2018مليون دوالر، أما بالنسبة لسنة  658بـ  2014تليها سنة 

 .2014بسنة 

حتتل الواردات الغذائية غالبا املرتبة الثانية والثالثة بالنسبة جلملة الواردات اجلزائرية، وتتأرجح نسبها بني االرتفاع 

بـ 2001تأيت بعدها سنة  باملائة 26.32بـ  2000واالخنفاض لكن السمة الغالبة هي االرتفاع، أعلى نسبة كانت سنة 

سجلت ارتفاعا على  2015و 2014معظم السنوات باستثناء سنيت  باملائة 17، لتستقر يف نسبة باملائة 24.09

، أما أدىن 2018و 2017لتعاود االرتفاع سنيت  2016، مث اخنفضت سنة باملائة18.01و باملائة 18.79: التوايل

االخنفاض  أهم أسبابوميكن إرجاع  ،باملائة 14.99بـ  2010سنة و  باملائة 14.92بـ  2009نسبة فسجلت سنة 

ما  قنطار 61.227.000ت إنتاج احلبوب الشتوية اليت بلغإىل أن اجلزائر حققت يف هذه السنة زيادة كبرية يف كمية 

  .واردات احلبوب خاصة القمح بنوعيه الصلب واللني قيمةأثر على 

 21باملائة، األلبان ومشتقا�ا  39املزروعات (جند يف املرتبة الثالثة جمموعة املواد الغذائية،  2005يف سنة 

باملائة  17.81مليار دوالر أي  3.587قدرهمببلغ ) باملائة 4باملائة والقهوة والشاي  6باملائة، اللحوم  8باملائة، السكر 
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 0.75 -قدره دوالر باخنفاض طفيف  2004مليار سنة  3.597، مقارنة بـ2005الواردات لسنة  جمموعمن 

  .)1(باملائة

مليار دوالر أمريكي أي  3.800احتلت واردات املواد الغذائية املرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ 2006أما سنة 

 بزيادة ضئيلة 2005مليار دوالر خالل  3.587بلغت بينما 2006 من جمموع الواردات لسنة باملائة 17.52

مليون دوالر،  655مليار دوالر، احلليب واملنتجات اللبنية  1.227، تتعلق بالسميد والدقيق باملائة  5.93بلغت

مليون دوالر واحلبوب اجلافة وغري ذلك  153مليون دوالر، اللحوم  167مليون دوالر، النب والشاي  420السكر 

  .)2(مليون دوالر 137

مليار  2.260املواد الغذائية املرتبة الثالثة من ا�موع الكلي للواردات مببلغ  تشغل، 2007أما بالنسبة لسنة 

، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 2007من جمموع الواردات للسداسي األول لسنة  باملائة 17.80دوالر ما ميثل نسبة 

لسنة  املواد الغذائيةواردات تتمثل و  ،مليار دوالر 1.868ما قيمته اليت بلغت  2006باملائة مقارنة مع سنة  20.99

  :)3(يف2007

 .مليون دوالر 917.10احلبوب  -

 .مليون دوالر 498.81احلليب ومشتقاته  -

 .مليون دوالر 94.23البقول اجلافة  -

 .مليون دوالر 71.59اللحوم  -

مليار  3.79مبلغ  2008يف حني بلغت قيمة الواردات من املنتجات الغذائية خالل السداسي األول من سنة 

مليار  1.49حيث سجلت أهم املنتوجات التابعة هلا ارتفاعا قدر مببلغ  ،باملائة من احلجم اإلمجايل 21.17أي بنسبة 

  . باملائة 64.41دوالر 

)4(جات فيما يليتمثل أهم هذه املنتت
:  

  

                                                 
  . 2، ص2005إحصائيات التجارة اخلارجية، وزارة التجارة اجلزائرية سنة )1(

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/tijaraarkam.pdf 
  . 1، ص2006إحصائيات التجارة اخلارجية، وزارة التجارة اجلزائرية، )2(

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/stat06ar.pdf 
ية للجزائر خالل ة اخلارجاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة التجارة؛ املديرية العامة للتجارة اخلارجية، حوصلة إمجالية حول اإلحصائيات التجار )3(

  . 2، ص2007السداسي األول لسنة 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/gcomextr07.pdf 
  . 7- 6، ص2008إحصائيات التجارة اخلارجية خالل السداسي األول من  )4(

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers08/stat1sem08.pdf 
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  2008وسنة  2007الواردات الغذائية خالل السداسي األول لكل من سنة ): 1-14(جدول رقم 

    2008السداسي األول لسنة   2007السداسي األول لسنة   

  )%(التطور   )%(الھیكل   القیمة ملیون دوالر  )%(الھیكل   القیمة ملیون دوالر  أھم المنتوجات
  109.53  50.29  1907.5  39.46  910.04  الحبوب والسمید
  48.38  19.53  740.77  21.64  499.42  الحلیب ومشتقاتھ
  -11.93  5.43  206.08  10.14  233.99  السكر والسكریات

  16.64  4.19  159.08  5.91  136.39  القھوة والشاي
  49.36  3.79  143.85  4.17  96.31  الحبوب الجافة

  5.00  1.99  75.60  3.12  72  اللحوم
  65.93  85.23  3232.93  84.45  1948.33  المجموع الجزئي

  64.41  100  3739  100  2307  المجموع اإلجمالي

.2008وزارة التجارة اجلزائرية،  إحصائيات: المصدر  

إذا تبقى اجلزائر رهينة السوق الدولية وتعاين من تبعية كبرية وهو ما يكشف عنه االرتفاع القياسي لواردا�ا من 

بنسبة زيادة بلغت  2007مليار دوالر سنة  4959مقابل  2008مليار دوالر سنة  7167املواد الغذائية اليت قدرت بـ

مليار دوالر عام  1977مقابل  2008مليار دوالر سنة  3967بـ، وتأيت احلبوب على رأس القائمة باملائة 44.55

مليار دوالر  1063مقابل  مليار دوالر 1295، أما احلليب بلغت قيمة وارداته باملائة 100.65بزيادة بلغت  2007

مليون  4284مليون دوالر مقابل  4386، فيما بلغت فاتورة استرياد السكر باملائة 21.82بزيادة بلغت  2007عام 

  .باملائة 2.38وهذا بزيادة قدرت بـ 2007دوالر سنة 

أظهرت األرقام املقدمة من طرف املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصائيات تراجعا معتربا لفاتورة واردات املواد 

خالل شهر باملائة  54.24- بنسبة ، فقد سجلت اخنفاضا 2009الغذائية األساسية خالل السداسي األول من سنة 

مسجلة  2009مليون دوالر سنة  408مليون دوالر مقابل  173، فاتورة احلبوب والطحني والدقيق 2009جويلية 

مبا أ�ا  باملائة 56.52-، أما فاتورة السكر فسجلت هي األخرى تراجعا بنسبة باملائة 57.6-بذلك اخنفاضا بنسبة 

مليون دوالر خالل نفس الفرتة، كما تراجعت فاتورة احلبوب اجلافة بنسبة  46مقابل مليون دوالر  20انتقلت إىل 

  .)1(باملائة 22.22بـكما اخنفضت واردات اللحوم   باملائة 29.41بـوالنب والشاي برتاجع قدر باملائة 38.46

باملائة منتقلة  4.13-بـ  2010كما اخنفضت الواردات الغذائية اجلزائرية خالل األشهر التسعة األوىل من سنة 

  .)2(مليار دوالر خالل نفس الفرتة من السنة املاضية 460مليار دوالر مقابل  441إىل 

، حيث سجلت مواد التجهيز اكرب نسبة ارتفاع 2011ارتفعت الواردات اجلزائرية خالل الثالثي األول من سنة 

القيمة (مليون دوالر  646باملائة أي بقيمة  41.04ــ بمليون دوالر مث فئة املواد الغذائية  104باملائة بقيمة  44.44ــ ب

                                                 
  .2009إحصائيات التجارة اخلارجية للسداسي األول لسنة )1(

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers09/statsem09ar.pdf 
  . 2010اخنفاض الواردات خالل األشهر التسعة األوىل من سنة : التجارة اخلارجية)2(

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers10/cnisar1010.pdf 
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حبيث بلغت باملائة   0.2- ، باستثناء فئة البقول اجلافة اليت سجلت اخنفاضا طفيفا  )مليار دوالر 2.22اإلمجالية 

 مليون دوالر مث احلبوب والدقيق والطحني  404.66بقيمة  باملائة 89.06مليون دوالر، احلليب ومشتقاته   93.58

مليون دوالر، كما عرفت جمموعة  42.38أي  باملائة 51.85مليون دوالر واللحوم   857.79أي  باملائة 64.04

 لتبلغ  باملائة 10.22مليون دوالر والسكر واملواد السكرية  68.23لتبلغ  باملائة11.67القهوة والشاي ارتفاعا بنسبة 

  .)1(ن دوالرمليو  273.8

جيب اإلشارة إىل أن ارتفاع قيمة الواردات من املواد الغذائية ال ميكن إرجاعه إىل ارتفاع الكمية فقط، بل يوجد 

عامل آخر ساهم يف ارتفاع قيمة الواردات الغذائية وهو ارتفاع األسعار العاملية للسلع الغذائية، فأسعار السلع الغذائية 

اخل، وهذا ما سنتطرق إليه يف ...كاحلبوب، السكر و الزيتواد الغذائية؛  يف األسواق العاملية مرتفع خاصة بعض امل

  .الفصل الثاين بأكثر تفصل

ويف سياق متصل صرح وزير الفالحة والتنمية الريفية أن واردات بالدنا تتشكل أساسا من أربع مواد هي القمح 

مادة القمح قد عرف اخنفاضا حمسوسا مؤكدا يف هذا الصدد أن حجم استرياد ، بنوعيه والزيوت واحلليب والسكر

نظرا لالرتفاع  غري املسبوق "بالنسبة للقمح اللني غري أن فاتورة االسترياد تبقى مرتفعة  ابالنسبة للقمح الصلب واستقرار 

 350وأوضح وزير الفالحة والتنمية الريفية أن القمح الصلب ارتفع بنسبة  ،"ألسعارها على مستوى السوق الدولية

ن املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية لسنة إللتذكري ف ،باملائة 285ـواحلليب ب باملائة 200ـوالقمح اللني ب باملائة

التأطري النوعي املتوفر على مستوى  من ستفادةإضافة إىل االحكومات متعاقبة  يف برامج أربعمرات  4اعتمد  2000

 خربة بعض املنظمات اجلهوية منستفادة واال ،معهدا للتكوين تابعة لقطاع الفالحة 13معهدا متخصصا و 14

  .والدولية املتخصصة

 ألساسيةواردات المواد الغذائية ا: الفرع الثاني

يف هذا الفرع سوف نركز على واردات املواد الغذائية األساسية نظرا لكو�ا حتتل القسم األكرب من قيمة 

  .الواردات الغذائية

  واردات الحبوب: أوال

نبني قيمة ، ويف اجلدول املوايل قائمة واردات األغذية وتأيت يف مقدمتها مادة القمحواردات احلبوب تتصدر 

  .احلبوب واردات

  

  

                                                 
  . 2011إحصائيات التجارة اخلارجية للثالثي األول من سنة  )1(

www.mincommerce.gov.dz/arab/fichier11/stat 1trmstr11ar.pdf 
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 2016-2005واردات الحبوب خالل الفترة ): 1-15(جدول رقم 

مليون دوالر :الوحدة  

  الشعیر  الذرة  القمح  الحبوب  السنوات
2005  1436.87  1031.64  344.27  23.68  
2006  1472.97  1070.55  337.79  22.96  
2007  1866.02  1283.60  517.40  13.21  
2008  3967.39  3124.97  655.05  91.05  
2009  2325.14  1834.35  407.47  28.51  
2010  1816.44  1186.87  524.35  41.00  
2011  1816  1187  524.4  41.0  
2012  3260.4  2129.5  942.1  113.9  
2013  2531.56  1701.92  666.84  98.30  
2014  3167.98  2060.64  848.82  170.77  
2015  3523.76  2406.01  876.13  165.31  
2016  2806.6 1783.2 765.3 165.3 

 .31، 32، 33، 34، 35، 37،36املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ا�لد: المصدر

جلت أعلى قيمة صص مبالغ ضخمة السترياده وسُ أكرب حصة يف مجلة واردات احلبوب، حيث ختُ  القمححيتل 

 2129.5بـ  2012مليون دوالر مث سنة  2406.01بـ  2015مليون دوالر تلتها سنة  3124.97بـ  2008سنة 

مليون  1070.55بـ  2006مث سنة  ،مليون دوالر1031.64بـ  2005مليون دوالر، أما أدىن قيمة فسجلت سنة 

حيث بلغت  2012االرتفاع سنة  عاودت 2011- 2009وبعدما سجلت بعض االخنفاض خالل السنوات  ،دوالر

، لتعاود االخنفاض سنة 2011مقارنة بسنة  باملائة 79.40مليون دوالر أي مبعدل زيادة قدر بـ  2129.5 قيمة

 ازيادة قدرهب 2015مليون دوالر سنة  2406.01، لتستمر يف االرتفاع لتصل إىل باملائة 20.07- مبعدل  2013

  .باملائة 41.37

مئة باملائة، نظرا لقلة زراعتها واملالحظ من اجلدول أن قيمتها مرتفعة بنسبة فتكاد اجلزائر تستوردها  الذرةأما 

 وهذامليون دوالر  848.82بـ  2014مث تأيت بعدها سنة  2015مليون دوالر سنة  876.13بلغت  حيثنسبيا 

واليت حققت أدىن قيمة بـ  2006مقارنة بسنة  ،على التوايل باملائة 151.28و باملائة 159.37قدر بـ  بارتفاع

  .مليون دوالر 344.27بـ  2005مليون دوالر لتأيت بعدها سنة  337.79

 هيعترب األفضل يف جمموعة احلبوب وذلك ألن كميات إنتاجه مرتفعة، لذا اجلزائر تستورد الشعير فيما خيص

يف تزايد من سنة  االسترياد وعيه الصلب واللني، ومع هذا فاملالحظ أن قيمةننسيا مقارنة بالقمح ب أقلكميات ب

زيادة قدرت بـ ب 2008مليون دوالر سنة  91.05قفز إىل  2007مليون دوالر سنة  13.21ألخرى فبعدما سجل 

لتأيت بعدها سنة  2014مليون دوالر سنة  170.77 هحىت بلغت فاتورة استرياد التزايد، وواصل يف باملائة 589.25

 .مليون دوالر 165.31بـ  2015
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مليون قنطار سنويا من احلبوب، وارتفعت  17خالل السبعينيات من القرن املاضي ما يقارب استوردت اجلزائر 

مليون قنطار أثناء التسعينيات  55مليون قنطار خالل عقد الثمانينات وجتاوزت  44هذه الكمية إىل أكثر من 

 1999وعرفت بعدها اخنفاضا حمسوسا خالل السنوات املوالية، فبعد أن كانت الكمية املستوردة من احلبوب سنة 

، وقد يرجع هذا االخنفاض إىل النتائج املرضية اليت 2001مليون قنطار سنة  66اخنفضت إىل مليون قنطار  78تعادل 

بلغ  2005-2009حققتها الزراعة منذ الشروع يف تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية، فخالل الفرتة 

  2012.1مليون قنطار سنة  80مليون قنطار وجتاوز  78متوسط الكمية املستوردة 

مليون قنطار أثناء  41.6خالل عشرية السبعينيات إىل مليون قنطار  14.75أما القمح ارتفعت وارداته من 

تسجيل ما  2013مليون قنطار، وعرفت سنة  54سجل متوسطه أكثر من  2005-2009الثمانينات، وخالل الفرتة 

 2014.2مليون قنطار سنة  74مليون قنطار وارتفعت الواردات إىل 63يقارب 

لوجدنا عدة أسباب تقف وراء ذلك،  - رغم حتسنه - ب هذا العجز يف اإلنتاج احمللي اسبأ وإذ ما حبثنا عن

  :نذكر أمهها

بتذبذب تساقطها، وصعوبة التنبؤ بكميا�ا، كما تتعرض  اعتماد الزراعة اجلزائرية على األمطار اليت تتسم -

  جفاف، تصحر، فيضانات؛احملاصيل الزراعية ملختلف التغريات الطبيعية من صقيع، 

 ضعف املساحة املروية املخصصة للحبوب؛ -

 بعض احملاصيل بسبب قلة صوامع جتميع وختزين احلبوب وخاصة مادة القمح؛ تلف -

العامل السكاين الذي سجل تزايد كبريا وهذا يعين تزايد الطلب على الغذاء خاصة احلبوب اليت تشكل  -

خل احملدود بسبب ارتفاع أسعار املنتجات احليوانية والبقول واخلضر الغذاء األساسي للجزائريني خاصة ذوي الد

 .والفواكه

  :3كما يكشف تطور سوق القمح العاملي على مدى اخلمسني سنة املاضية على أربع حقائق رئيسية تتمثل يف

مو الن(أوال يتعلق األمر بالطلب العاملي أي االستهالك، والذي يتجه صعودا نتيجة للعوامل اهليكلية  .1

 ).الدميغرايف، القوة الشرائية للبلدان املستوردة

العنصر الثاين متعلق بالظروف املناخية اليت تؤثر على اإلنتاج وأحجام التداول غري املباشرة يف األسواق،  .2

 .ووفقا للخرباء وتقارير ا�لس الدويل للقمح سوق القمح شديد احلساسية للمناخ

                                                 
 1، جامعة باتنة، اجلزائر، 1، العدد 16، ا�لد ، مجلة اإلحياءاملشكلة الغذائية يف اجلزائر بني التبعية ورهانات حتقيق األمن الغذائيعلي بوخالفة، 1

 .199، ص 2016ديسمرب
  .200املرجع نفسه، ص 2

3Omar bessaoud, la sécurité alimentaire en Algérie, CIHEAM, Montpellier, 19/07/2016, p 43. 
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مؤشر آخر يف حتديد األسعار العاملية وتطور مستواها يف تأثري  حالة إغالق األسهم على نطاق عاملي، .3

 .تنازيل أو تصعدي على األسعار العاملية

أخريا إن التمويل املتزايد ألسواق القمح العاملي عنصر رئيسي يف امليزانية العمومية للقمح العاملي، تفعيل  .4

دت يف كثري من األحيان إىل اعتماد تدابري إلغاء والتخلي سياسات التحرير عن طريق االلتزام بقواعد التجارة العاملية، أ

عن أدوات تنظيم السوق لصاحل األسواق االفرتاضية أو بورصات السلع األساسية، حيث تسبب التدخل اهلائل 

و�ذا أصبحت األسواق أكثر  2007-2008للمضاربني يف أسواق العقود اآلجلة منذ األزمة الغذائية العاملية سنيت 

 .تعقيدا

  والحليب النباتية واردات السكر، الزيوت: ثانيا

يعترب كل من السكر، الزيوت النباتية واحلليب من جمموعة املواد الغذائية األساسية واليت تستوردها اجلزائر 

  :2016 إىل 2005بكميات كبرية، واجلدول املوايل يوضح قيمة واردا�ا خالل الفرتة املمتدة من 

 2005-2016خالل الفترة  والحليب النباتية واردات السكر، الزيوت): 1-16(جدول رقم 

مليون دوالر :الوحدة  

  الحلیب  الزیوت النباتیة  السكر  البیان
2005  283.18  331.20  739.36  
2006  426.58  401.79  706.79  
2007  428.45  507.02  1062.50  
2008  426.08  906.25  1293.05  
2009  558.17  593.79  858.22  
2010  654.69  603.77  858.22  
2011  654.7  602.7  862.00  
2012  980.3  923.9  1261.2  
2013  730.89  713.90  920.95  
2014  859.75  617.78  1769.97  
2015  717.49  801.40  1168.59  
2016  880.5  922.7  976.5  

  .31، 32، 33، 34، 35، 37،36الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ا�لداملنظمة العربية للتنمية الزراعية، : المصدر

نسبة االكتفاء الذايت منه صفر وهذا ما ف ،)السكر اخلام( السكر إن اجلزائر تعتمد اعتمادا كليا على استرياد

 إىل سنة 2005 زيادات مضطربة متيل لالرتفاع خاصة من سنة تسجل يفسر الزيادات املسجلة يف فاتورة استرياده، إذ

 2005ون دوالر سنة يمل 283.18مليون دوالر بعدما كانت  980.3حوايل  2012حيث سجلت سنة  2012

، 2012مقارنة بسنة  باملائة 25.44 - فسجلت اخنفاضا بـ  2013، أما يف سنة باملائة 246.17وهذا بزيادة قدرت بـ 

  .مليون دوالر 859.75بلغت  2014مع ذلك تضل قيمة استرياد السكر مرتفعة ففي سنة 

زيت فول الصويا، زيت بذرة القطن، زيت الفول : تشمل كل من( للزيوت النباتيةنفس احلال بالنسبة 

فاجلزائر تعتمد ) السوداين، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الذرة، زيت بذرة الكنتان، زيت زهرة الشمس واملرغرين 
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رغم من تسجيلها اعتمادا يكاد يكون كليا على استريادها وبطبيعة احلال هذا ما يفسر ارتفاع قيمة فاتورة استريادها بال

بـ  2008سنة مليون دوالر مث  923.9بـ  2012مة سجلت سنة يتارة أخرى، فأعلى ق اتارة واخنفاض اارتفاع

مليون دوالر وهذا راجع الرتفاع أسعاره يف األسواق العاملية بسبب أزمة الغذاء واليت يعد ارتفاع األسعار  906.25

إىل سنة  2005من سنة  باملائة 181.67رياد الزيوت النباتية مبعدل أحد أهم أسباب نشوئها، وعليه زادت قيمة است

 29.72مبعدل قدره  2015، لتعاود االرتفاع سنة 2014و 2013اخنفاضا طفيفا خالل سنيت  تسجل، و 2012

  .مقارنة بالسنة السابقة باملائة

خر تعتمد للجزائريني إذ يستهلك على نطاق واسع، وهو اآل اأساسي وغذاء مادة إسرتاتيجية الحليب يعترب

اجات املستهلكني املتزايدة منه، ومن اجلدول نالحظ أن حلتلبية  اجلزائر على استرياده لتغطية العجز احمللي يف إنتاجه

مليون دوالر سنة  706.79بعدما كانت  2014مليون دوالر سنة  1769.97القيمة مرتفعة جدا حيث وصلت لـ 

، 2015سنة  باملائة -33.97بعدها اخنفاضا قدره  تسجلكن ، لباملائة 150.42وهذا مبعدل زيادة قدره  2006

ل مدة الدراسة تتخللها بعض االخنفاضات الطفيفة خالل بعض الكن بصفة عامة فاتورة استرياد احلليب مرتفعة طو 

  .السنوات

استوردت حوايل  2006ويف هذا ا�ال تصنف اجلزائر بأ�ا إحدى الدول األكثر استريادا للحليب، ففي سنة 

تغطية قرابة  بذلك ورغم أن اإلنتاج عرف بعض النمو ضامنا مليار لرت من احلليب مقابل إنتاج حملي قدر مبلياري لرت،

 .الباقية تبقى مضمونة بواسطة االسترياد باملائة 20من حاجيات السوق، فإن  2016سنة  باملائة 80

 2005-2009ويرتكز استرياد اجلزائر من مادة احلليب على املسحوق منه حيث استوردت خالل الفرتة 

ألف طن، واخنفضت  293حوايل  2012ألف طن، وبلغت الكمية املستوردة خالل سنة 247 باملتوسط ما يقارب 

إىل ضعف قدرات  ويرجع هذاألف طن  372من جديد إىل  2014وارتفعت سنة  2013ألف طن سنة  261إىل 

مجع احلليب، باإلضافة إىل االستهالك املفرط للجزائريني منه، وإىل بعض املمارسات املشبوهة كتحويل مسحوق 

احلليب املدعم عن وجهته و�ريب كميات كبرية منه عرب احلدود إىل دول اجلوار، كلها عوامل ساعدت على ارتفاع 

1رة االستريادفاتو 
.  

                                                 
  .200ص علي بوخالفة، مرجع سبق ذكره،  1
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  الغذائية الصادرات: المطلب الثاني

سنعرض يف هذا املطلب كل من الصادرات الغذائية بصفة عامة وصادرات املواد الغذائية األساسية بصفة 

 .خاصة

  الصادرات الغذائية الكلية: الفرع األول

منخفضة جدا، وهذا ما على عكس قيمة واردات اجلزائر من الغذاء فإن قيمة الصادرات منه سجلت قيما 

  :يبينه اجلدول التايل

  2018سنة  إلى 2000الصادرات الغذائية والزراعية الجزائرية من سنة ): 1-17(جدول رقم 

مليون دوالر: الوحدة   

  2 مجموع الصادرات الكلیة  المنتجات الزراعیة 1المواد الغذائیة  السنوات
الصادرات الغذائیة من  %

  )1/2(ة الصادرات الكلی
2000  32  11  22031  0.145  
2001 28  22  19131  0.146  
2002 35  20  18825  0.18  
2003 48  1  24612  0.19  
2004 59  -  32083  0.18  
2005 67  -  46001  0.15  
2006  73  1  54613  0.13  
2007  88  1  60163  0.14  
2008  119  1  79298  0.15  
2009  113  -  45194  0.25  
2010  315  1  57053  0.55  
2011  355  -  73489  0.48  
2012  315  1  71866  0.43  
2013  402  -  64974  0.61  
2014  323  2  62886  0.51  
2015  235  1  34668  0.67  
2016  327  -  30026  1.08  
2017 349  0.29  35191  0.99  
2018 373  0.30  41168  0.90  

Source :http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html 

مليون دوالر  402 إىل أن بلغت ارتفاع مستمريف  لغذائيةأن الصادرات ا أعاله ة يف اجلدولتشري النتائج املبين

إذا فقيمة الواردات ، باملائة1156.25  وهذا مبعدل منو قدره 0200مليون دوالر سنة  32بعدما كانت  2013 سنة

، لتعاود 2011 مقارنة بسنة) باملائة 12.69( اخنفاضا بنسبة 2012 سجلت سنة ،2011 إىل 2005 يف تصاعد من

 ،2015بعدها اخنفاضا طفيفا خالل سنة  ، سجلت2012مقارنة بسنة  باملائة 27.61مبعدل  2013االرتفاع سنة 

، وتتمثل املواد الغذائية املصدرة أساسا يف التمور 2018مليون دوالر سنة  373لتعاود االرتفاع مرة أخرى وتبلغ 

http://www.douane.gov.dz/Quelles statistiques a votre service.html
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واخلمور واخلضر كالبطاطا والفواكه وبعض العجائن الغذائية، السكر، اخلروب وبدوره، زيت عباد الشمس، األمساك 

 .اخل .…زيت الزيتون، زيت فول الصويا، التونة، البصل والعسقالن، اجلمربي 

تبقى  لكن وبالرغم من التحسن املسجل بسبب احلوافز اليت تقدمها الدولة لتشجيع التصدير وتنويعه،

 .الصادرات الغذائية ضئيلة جدا خاصة إذا ما قورنت مع الواردات الغذائية

من الصادرات خارج  باملائة 2مليون دوالر أي  18.5التمور : ما يلي 2005سجلت الصادرات الغذائية لسنة 

2004مقارنة بسنة  باملائة 2- احملروقات، وباخنفاض قدره 
)1(.  

 1.90مليون دوالر ما يعادل  10.23مبلغ  2007وبلغت صادرات التمور خالل السداسي األول لسنة 

مقارنة بالسداسي األول لسنة  باملائة 2.29-من الصادرات خارج احملروقات مسجلة بذلك اخنفاضا نسبته  باملائة

من الصادرات خارج احملروقات  ةباملائ 0.91مليون دوالر ما يعادل  4.85، أما العجائن الغذائية بلغت 2006

2006مقارنة بالسداسي األول لسنة  باملائة 301.64بـ ـمسجلة ارتفاعا 
)2(.  

 0.15مليون دوالر أي بنسبة  43بلغت  2007السداسي األول لسنةأما صادرات املواد الغذائية،خالل 

  .)3(باملائة  0.16مليون دوالر أي  66فبلغت  2008، أما خالل السداسي األول لسنة باملائة

مليون دوالر  113مما يؤكد على أن صادرات اجلزائر للمنتوجات الغذائية تبقى ضئيلة هو أ�ا مل تبلغ سوى 

مليار دوالر من واردات املنتجات الغذائية  5863، مقابل2008مقارنة بسنة  باملائة 6مسجلة اخنفاضا بـ 2009سنة 

، إضافة إىل أنه من جمموع الصادرات خارج احملروقات خالل اخلمس السنوات األخرية مل متثل 2009 خالل سنة

 2009، وتتمثل أهم املنتوجات الغذائية اليت صدر�ا اجلزائر خالل سنة باملائة 5صادرات املنتوجات الغذائية سوى 

  :فيما يلي

 .مليون دوالر 20.42بـاملياه املعدنية والغازية : املشروبات -

 .مليون دوالر 17.74: العجائن الغذائية -

 .مليون دوالر 12.67: التمور -

 .مليون دوالر 11.88: الرتفاس -

                                                 
  :على املوقع االلكرتوين، 4ص ،2005إحصائيات وزارة التجارة اجلزائرية لسنة )1(

http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/tijaraarkam.pdf 
املديرية العامة للتجارة اخلارجية، حوصلة إمجالية حول اإلحصائيات التجارة اخلارجية للجزائر خالل  ،ميقراطية الشعبية، وزارة التجارةاجلمهورية اجلزائرية الد)2(

  :    على املوقع االلكرتوين. 6، ص2007السداسي األول لسنة 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers/gcomextr07.pdf 
  .14، ص2008لسنة  إحصائيات التجارة اخلارجية خالل السداسي األول)3(

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers08/stat1sem08.pdf 



 الغذاء في الجزائرإنتاج واقع                                                        الفصل األول          

 

 38 

 .مليون دوالر 6.62: السكر -

 0.54(+ مليـــون دوالر  225 مـــواد غذائيـــة بــــ 2010صـــدرت اجلزائـــر خـــالل األشـــهر التســـعة األوىل مـــن ســـنة 

  ).باملائة

 22بـ  2001الزراعية فهي إن وجدت فتكون منخفضة جدا سجلت أعلى نسبة سنة  نتجاتأما مبالغ امل

دوالر ويف سنوات أخرى ال توجد أبدا، وهذا ما يدل على ضعف  نمليو 1 مليون دوالر ويف معظم السنوات قدرت بـ

  .العاملية سواء من حيث الكمية أو النوعية اإلنتاج احمللي وعدم مقدرته على غزو األسواق 

يف أحسن احلاالت  اما أردنا معرفة نسبة الصادرات الغذائية �موع الصادرات الكلية فنجدها متدنية جد وإذا

، بصفة عامة فإن نسبة صادرات املواد باملائة 0.67بـ  2015نة تليها س 2016سنة  باملائة 1.08سجلت نسبة 

السنوات، ولألسف هذا يؤكد عدم مقدرة اإلنتاج احمللي باملائة  يف غالبية  1الغذائية من الصادرات الكلية ال تتعدى 

  .على حتقيق فوائض يف اإلنتاج مما يفتح ا�ال لالسترياد من اخلارج وبكميات كبرية ومبالغ خالية

  األساسيةالغذائية  المواد صادرات: الفرع الثاني

، وذلك احلليب، السكر والزيوت النباتيةسنعرض صادرات املواد الغذائية األساسية واملتمثلة أساسا يف احلبوب، 

  :بالقيم كما هو مبني يف اجلدول املوايل

 صادرات الحبوب: أوال

 2005-2016صادرات الحبوب خالل الفترة ):1-18(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  الشعیر  الذرة  القمح  الحبوب  السنوات
2005  3.01  3.01  -  -  
2006  2.07  2.06  -  -  
2007  3.33  2.40  -  -  
2008  6.60  6.60  -  -  
2009  1.82  1.79  -  -  
2010  3.30  3.30  -  -  
2011  3.3  3.3  -  -  
2012  3.3  3.3  -  -  
2013  0.39  0.39  -  -  
2014  0.03  -  -  -  
2015  0.88  0.87  -  -  
2016  0.9 0.8 - - 

  .31، 32، 33، 34، 35، 36 ،37العربية، ا�لداملنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية : المصدر

 2008مليون دوالر سنة  6.60إذ يف أحسن احلاالت بلغت  ،سجلت صادرات احلبوب نتائج جد ضئيلة

مليون دوالر  0.9حوايل  2016إىل أن بلغت سنة  2013واخنفضت قيمة الصادرات من احلبوب خاصة منذ سنة 

 .2005مقارنة بسنة  باملائة  - 70.09مسجلة بذلك اخنفاضا قدر بـ
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 باملائة - 73.42نفس احلال بالنسبة للقمح والدقيق إذ قيمة الصادرات منخفضة جدا وسجلت اخنفاضا بـ 

  .سنوات الدراسة ، يف حني جند صادرات كل من الذرة والشعري منعدمة خالل2016إىل  2005وذلك من 

 صادرات السكر، الزيوت النباتية والحليب: ثانيا

األخرى سجلت ال ختتلف قيم صادرات كل من السكر، الزيوت النباتية واحلليب عن احلبوب، إذ هي 

 .صادرا�ا قيما منخفضة

  2005-2016صادرات السكر، الزيوت النباتية والحليب خالل الفترة ): 1-19(جدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة

  الحلیب  الزیوت النباتیة  السكر  السنوات
2005  -  4.34 5.36  
2006  -  14.82  3.70  
2007  -  4.66  2.01  
2008  2.96  0.12  12.45  
2009  6.65  11.16  2.28  
2010  3.10  3.69  2.28  
2011  3.1  3.7  2.3  
2012  208  7.3  0.2  
2013  273.04  0.62  0.12  
2014  227.9  0.26  0.25  
2015  150.53  1.04  0.44  
2016  233.9 12.5 4.9 

  .31، 32، 33، 34، 35، 37،36للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ا�لد املنظمة العربية: المصدر

مليون دوالر  208حيث بلغت  2012سجلت ارتفاعا ملحوظا خاصة منذ سنة  السكرنالحظ أن صادرات 

 233.9حوايل  2016سنة  ت، وتواصل هذا االرتفاع إال أن سجل2008مليون دوالر سنة  2.96بعدما سجلت 

 .2012مقارنة بسنة  باملائة 12.45مليون دوالر وهي أحسن نتيجة مسجلة مبعدل منو قدره 

فنالحظ أن صادرا�ا ترتاوح بني االرتفاع واالخنفاض لكن يف األغلب منخفضة، حققت  الزيوت النباتيةأما 

 11.16بـ  2009مليون دوالر فسنة  12.5بـ 2016مليون دوالر تليها سنة  14.83بـ  2006أحسن نتيجة سنة 

 .باملائة 188.01مليون دوالر، و�ذا تكون الزيوت النباتية حققت ارتفاعا يف صادرا�ا بـ 

مليون دوالر  12.45بـ  2008 سجلت أحسن نتيجة هلا سنةهي األخرى منخفضة جدا،  الحليبصادرات 

مليون دوالر، وبذلك سجلت صادرات احلليب  4.9بـ  2016لتأيت بعدها سنة  2005مليون دوالر سنة  5.36مث 

  .2016إىل  2005من  ذلك خالل الفرتة باملائة 8.58-اخنفاضا قدره
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 الزراعيالغذائي و الميزان التجاري : المطلب الثالث

واملواد الغذائية األساسية بصفة  ،واد الغذائية بصفة عامةيف هذا املطلب سنتطرق للميزان التجاري لكل من امل

  .واملنتجات الزراعية خاصة

  الميزان التجاري الغذائي: الفرع األول

دة ويف غالب املواد املستوردة أثناء فرتة زمنية حمد فرق بني قيم املواد املصدرة وقيميعترب امليزان التجاري هو ال

كانت   نصادرات يكون امليزان التجاري سالبا أما إالإذا كانت الواردات يف الدولة أكثر من  تكون سنوية،األحيان 

 .أكثر من الواردات فيكون هناك فائضاً جتارياً يف امليزان التجاري الصادرات

  الميزان التجاري الغذائي الكلي: أوال

ما زال امليزان التجاري للمواد الغذائية يسجل عجزا، واملشكل أن هذا العجز يرتفع ويزيد من سنة ألخرى هذا  

تقابلها صادرات غذائية منخفضة جدا، واجلدول املوايل يوضح امليزان  ،ما يدل على أن الواردات الغذائية مرتفعة جدا

 :التجاري الغذائي

 2018إلى سنة  2000 سنةري الغذائي في الجزائر الميزان التجا): 1-20: (جدول رقم

مليون دوالر: الوحدة  

  )2-1( المیزان التجاري 2الواردات الغذائیة 1الصادرات الغذائیة  السنوات
2000 32  2415  (2383)  
2001  28  2395  (2367)  
2002  35  2740  (2705)  
2003  48  2678  (2630)  
2004  59  3597  (3538)  
2005  67  3587  (3520)  
2006  73  3800  (3727)  
2007  88  4954  (4866)  
2008  119  7813  (7694)  
2009  113  5863  (5750)  
2010  315  6058  (5743)  
2011  355  9850  (9495)  
2012  315  9022  (8707)  
2013  402  9580  (9178)  
2014  323  11005  (10682)  
2015  235  9314  (9079)  
2016  327  8224  (7897)  
2017  349  8438  (8089)  
2018 373  8573  (8200)  

 .17و13من إعداد الباحثة، بناءا على معطيات اجلدولني رقم : المصدر

بطبيعة احلال فإن امليزان التجاري الغذائي يسجل عجزا مستمرا، واألسوأ من ذلك هو تفاقم هذا العجز من 

مليون دوالر وتعترب أعلى قيمة مسجلة خالل  )10682(عجزا بقيمة  2014سنة ألخرى، حيث سجلت سنة 

، لكن سجلت باملائة 348.25أي مبعدل منو بلغ  2000مليون دوالر سنة ) 2383(سنوات الدراسة بعدما كان 
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على التوايل مقارنة بسنة  باملائة 26.07- و باملائة15.00 - ـقدر ب 2016و 2015بعدها اخنفاضا طفيفا خالل سنة 

، وهذا راجع للسياسات واإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة حملاولة تقليص قيمة فاتورة الواردات، واخنفاض 2014

 3.83و باملائة 2.43بـ  2018و 2017أسعار املواد الغذائية نسبيا يف األسواق العاملية، ليعاود االرتفاع خالل سنيت 

 .2016مقارنة بسنة  باملائة

الوضع الذي آلت إليه الزراعة اجلزائرية وتبني لنا بأن اجلزائر مستورد صايف للغذاء  إن هذه األرقام تثبت لنا

مما يزيد من تأزم الوضع الغذائي  ،واجلدير بالذكر يف هذا ا�ال أن مدخالت الزراعة اجلزائرية هي األخرى مستوردة

 . تصاد اجلزائريإذن اجلزائر تابعة غذائيا للخارج وندرك جيدا خماطر هذه التبعية على االق

 الميزان التجاري للمواد الغذائية األساسية: ثانيا

 الميزان التجاري للحبوب-أ

سجل امليزان التجاري للحبوب عجزا كبريا وذلك نظرا لقيمة الواردات الضخمة اليت تقابلها قيم صادرات 

  :منخفضة جدا، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل

 2005-2016خالل الفترة  التجاري للمواد الغذائية األساسيةالميزان ): 1-21(الجدول رقم 

مليون دوالر: الوحدة  

  الشعیر  الذرة الشامیة  القمح  الحبوب  السنوات
2005 (1433.86) (1028.63) (344.27) (23.68) 
2006 (1470.90) (1068.49) (337.79) (22.96) 
2007 (1862.69) (1281.20) (517.40) (13.21) 
2008 (3960.79) (3118.37) (655.05) (91.05) 
2009 (2323.32) (1832.56) (407.47) (28.51) 
2010 (1813.14) (1183.57) (524.35) (41) 
2011 (1813) (1184) (524.4) (41) 
2012 (3257.1) (2126.2) (942.1) (113.9) 
2013 (2531.17) (1701.53) (666.84) (98.30) 
2014 (3167.94) (2060.64) (848.82) (170.77) 
2015 (3522.89) (2405.14) (876.13) (165.31) 
2016 (2805.6) (1782.4) (765.3) (164.3) 

  .31، 32، 33، 34، 35، 36 ،37املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ا�لد: المصدر

وهي سنة حدوث  2008مليون دوالر سنة ) 3960.79(احلبوب عجزا كبريا بلغ  سجل امليزان التجاري جلملة

سجل اخنفاضا طفيفا مليون دوالر يف حني  )3257.1(بـ  2012األزمة الغذائية، اخنفض بعدها ليعاود االرتفاع سنة 

، نفس بالنسبة للحبوب باملائة 95.66 حوايل 2016إىل سنة  2005، وبلغت نسبة العجز من سنة 2016سنة 

، كذلك بالنسبة للذرة الشامية فميزا�ا باملائة 73.27حيث بلغت نسبة عجز امليزان التجاري  للقمحاحلالة بالنسبة 

أما الشعري فيعترب أحسن من  ،باملائة122.29 التجاري سجل عجزا واألسوأ أن هذا العجز يف ارتفاع وبلغت نسبته 

 593.83كن بقيم أقل، وعرف ميزانه نسبة عجز كبرية قدرت بـ احملاصيل السابقة بالرغم من أنه يسجل عجزا ل

  .باملائة
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 ، الزيوت النباتية والحليبالميزان التجاري للسكر - ب

سجل عجزا، وهذا العجز يف ارتفاع من سنة ألخرى فبعد  للسكر نالحظ من اجلدول أدناه أن امليزان التجاري

وهذا مبعدل  2008مليون دوالر سنة ) 1290.09(ارتفع إىل  2005مليون دوالر سنة  )283.18( ت أن سجل

 2016، أما سنة 2008مقارنة بسنة  باملائة 57.25-بنسبة 2009، لينخفض سنة باملائة 355.57ارتفاع بلغ 

إىل  2005خالل الفرتة من  باملائة 128.33مليون دوالر وهذا مبعدل ارتفاع قدره  )646.6(بـ  سجلت عجزا

2016. 

 فميزا�ا التجاري سجل عجزا وهو يف تزايد من سنة ألخرى، ففي سنة للزيوت النباتيةنفس الشيء بالنسبة 

 2016إىل سنة  2005مليون دوالر وهي أعلى قيمة، وارتفعت نسبة العجز من سنة ) 916.5(العجز بـ  قدر 2008

 .باملائة178.46مبعدل 

، مث 2014مليون دوالر سنة ) 1769.73(  الذي سجل ميزانه التجاري عجزا كبريا بلغ الحليبوأخريا جند 

خالل  باملائة 32.37مليون دوال، وبذلك سجل احلليب ارتفاعا يف نسبة العجز مبعدل ) 1168.15(بـ  2015سنة 

  .2010إىل  2005الفرتة املمتدة من 

 2005-2016الميزان التجاري لكل من السكر، الزيوت النباتية والحليب خالل الفترة ):1-22(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  الحلیب  الزیوت النباتیة  السكر  السنوات

2005 (283.18)  (326.86)  (734)  

2006  (426.58)  (386.97)  (703.09)  

2007  (428.45)  (502.36)  (1060.49)  

2008  (1290.09)  (425.96)  (893.80)  

2009  (551.52)  (581.34)  (855.94)  

2010  (651.59)  (600.08)  (855.94)  

2011  (652)  (599)  (859)  

2012  (722.3)  (916.5)  (1261)  

2013  (457.85)  (713.29)  (920.83)  

2014  (631.85)  (617.51)  (1769.73)  

2015  (566.95)  (611.53)  (1168.15)  

2016  (646.6)  (910.2)  (971.6)  

  .31، 32، 33، 34، 35، 36 ،37املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ا�لد: المصدر

  الميزان التجاري الزراعي: الفرع الثاني

اليت تكاد الزراعية  خر نتائج سلبية نتيجة الفرق الكبري بني قيم الصادراتامليزان التجاري الزراعي هو اآل سجل

لبثت قيمها تتزايد سنة وقيم الواردات الزراعية اليت ما ض السنوات ومعدومة يف سنوات أخرى، تكون معدومة يف بع

  :بعد سنة، واجلدول املوايل يوضح ذلك
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 2018سنة  إلى  2000سنة الميزان التجاري الزراعي في الجزائر ): 1-23(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة
 البیان  الصادرات الزراعیة الواردات الزراعیة المیزان التجاري

)74( 85 11  2000 
(133)  155  22  2001  
(128)  148  20  2002  
(128)  129  1  2003  
(173)  173  -  2004  
(160)  160  -  2205  

)95( 96 1  2006 
)145( 146 1  2007 
)173( 174 1  2008 
)233( 233 -  2009 
)340( 341 1  2010 
)387( 387 -  2011 
)329( 330 1  2012 
)508( 508 -  2013 
)656( 658 2  2014 
)662( 663 1  2015 
)501( 501 -  2016 

(610.71)  611  0.29  2017  
(562.7)  563  0.30  2018  

 .17و 13من إعداد الباحثة االعتماد على معطيات اجلدولني رقم : المصدر

إن الصادرات الزراعية تكاد تكون منعدمة وحىت وإن وجدت فهي ضئيلة جدا، ففي أفضل احلاالت سجلت 

 2000مليون دوالر سنة  85، يف حني الواردات منها يف تزايد مستمر فبعدما كانت 2001مليون دوالر سنة  22

التجاري الزراعي بالسلب ويعمق من ، وهذا بطبيعة احلال يؤثر على امليزان 2015مليون دوالر سنة  663وصلت إىل 

  .الفجوة بني الصادرات والواردات الزراعية

) 74(بعدما كانت  2015مليون دوالر سنة ) 662(كما هو مبني يف اجلدول أعاله نسبة العجز بلغت 

-لكن سجلت بعدها اخنفاضا طفيف بـ  ،باملائة 794.59قدر بـ  ارتفاعوهذا مبعدل  2000مليون دوالر سنة 

، هذا ما يعكس الوضعية السيئة واملرتاكمة اليت تعاين منها 2018و 2017لتعاود االرتفاع سنيت ، باملائة 24.32

  .إن هذه األرقام هي مبثابة إنذار على الوضع الغذائي والزراعي يف اجلزائرالزراعة يف اجلزائر، 
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  األساسیةاالكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائیة : المبحث الثالث

  األمن الغذائي وبعض المفاهيم المرتبطة به: المطلب األول

يعترب حتقيق األمن الغذائي مطلب جيب حتقيقه بالنسبة جلميع الدول، ومع ظهور مصطلح األمن الغذائي 

 .ظهرت معه العديد من املصطلحات املرتبطة به

  ماهية األمن الغذائي :الفرع األول

  التعاريف المختلفة لألمن الغذائي :أوال

 :لألمن الغذائي عدة تعريفات كاآليت

حصول مجيع الناس يف مجيع األوقات على غذاء كاف من أجل حياة :التعريف الشائع لألمن الغذائي هو- 

 :1حافلة بالصحة والنشاط، حيث يشمل هذا التعريف ثالث مضامني

  املستوى الوطين بل على مستوى كل العائالتضمان إمدادات أكيدة ومغذية بشكل جيد ليس على.  

  النسيب من سنة إىل أخرى يف اإلمدادات االستقرارضمان.  

 ضرورة ضمان بأن كل عائلة هلا الوسائل املادية واالجتماعية واالقتصادية من أجل تغذية سليمة.  

لى املدى البعيد والقريب  قدرة ا�تمع على توفري الغذاء املناسب للمواطنني ع: بأنهاألمن الغذائي ويعرف - 

  .2كما ونوعا وباألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم

توفر اإلمكانية الفيزيائية  :األمن الغذائي بأنه FAOالفاوتعرف املنظمة العاملية للغذاء والزراعة و - 

واالقتصادية واالجتماعية لكافة البشر للحصول على الغذاء الكايف والصحي الذي يؤمن العناصر الغذائية الضرورية 

للقيام بفعاليات احلياة الصحية، وبذلك يتضح أن مفهوم األمن الغذائي مفهوم مركب له أبعاد متعددة يرتبط بتوافر 

 3.احلصول على الغذاء والغذاء اآلمن قرار،تالغذاء، االس توافر: أربعة شروط هي

  .4احلالة اليت يتحقق عندها االكتفاء الذايت من الغذاء حمليا: أيضا بأنه األمن الغذائيويعرف  - 

وبالتايل إشباع ، - بواسطة اإلنتاج احمللي- يقصد من هذا املفهوم قدرة الدولة على توفري الغذاء للسكان حمليا

تتعرض له الدول التابعة غذائيا من  يف ظل ماطلب فيها تلك املواد، خاصة الغذائية يف املواعيد اليت تُ احتياجا�م 

  .من  طرف الدول املصدرة) خاصة الضغوطات السياسية منها(ضغوطات 

                                                 
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، - حالة الجزائر -واقع وتحديات األمن الغذائي في العالم العربيزيدان زهية، 1

 . 2، ص2001جامعة اجلزائر ، اجلزائر، 
  .16، ص1999دار وائل للطباعة والنشر األردن، سنة :، الطبعة األوىل، دار النشراألمن الغذائي؛ نظرية ونظام وتطبيقحممد رفيق أمني محدان،   2
، ا�لد لة اإلبداعمج، 2000-2017منرية سعيج وحمفوظ مراد، الربامج التنموية والسياسات الزراعية وتأثريها على األمن الغذائي يف اجلزائر خالل الفرتة  3

 .155، ص 2017جوان  30، جامعة البليدة، اجلزائر، 7، العدد 7
، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ألمن الغذائي والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية دراسة تطبيقية على بعض الدول العربيةالسيد حممد السرييت،  4

  .10، ص  2000اإلسكندرية، سنة 
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قدرة ا�تمع على توفري احتياجات التغذية األساسية ألفراد ا�تمع، وضمان حد أدىن من : ويعرف بأنه - 

الحتياجات بانتظام، ويتم توفري احتياجات الغذاء إما بإنتاج السلع الغذائية حمليا، أو بتوفري حصيلة كافية تلك ا

  .1من عائد الصادرات ميكن استخدامها يف استرياد ما يلزم لسد النقص يف اإلنتاج احمللي من هذه االحتياجات

من الغذاء ألفراده يف ) املستوى احملتمل(قدرة ا�تمع على توفري: األمن الغذائي يقصد به بصفة عامة - 

حدود دخوهلم املتاحة، مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء لألفراد الذين ال يستطيعون احلصول عليه بدخلهم 

  .2املتاح، سواء كان هذا عن طريق اإلنتاج احمللي أو االسترياد اعتمادا على املوارد الذاتية

 :3ينبغي أن يؤسس على ثالثة مرتكزات الغذائياألمن وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم 

 وفرة السلع الغذائية .  

 وجود السلع الغذائية يف السوق بشكل دائم .  

 أن تكون أسعار السلع يف تناول املواطنني .  

  :4تعريف لألمن الغذائي كما يلي 2008املؤرخة يف أوت  3جاء يف املادة كما - 

ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إىل غذاء سليم وكاف يسمح  حصول: يقصد باألمن الغذائي

  .له بالتمتع حبياة نشيطة

كل شخص له احلق يف الغذاء واحلصول عليه يف أن   يتبني لنا أن األمن الغذائي يعين التعريفمن هذا 

  .الوقت املناسب مما يسمح له بالتمتع حبياته

كيفية احلصول عليه، وكما نعلم أن معظم الدول النامية ومبا فيها ما يعاب على هذا التعريف أنه مل يبني لنا  

  .اجلزائر تابعة غذائيا وهذا األخري وحده يعترب مشكلة قائمة حبد ذا�ا

  :األمن الغذائي المستدام - 

استجابة التنوع احليوي جبميع عناصره ليقابل متطلبات السكان، كاستخدام املوارد : االستدامة كتعريف تعين

يف الوقت نفسه يشمل اصطالح . التنمية الكاملة أو الشاملة وإجناز املستويات العالية من املعيشة لتحقيق

 .5االستدامة صيانة املوارد احلية، وإنتاجيتها لكل من األجيال احلالية واملستقبلية

                                                 
  .14املرجع نفسه، ص  -1
  .20املرجع نفسه، ص  -  2
تاريخ اإلطالع . 2008، القاهرة ، إستراتيجية األمن الغذائي في العالم العربي من المنظور إسالميجهاد صبحي عبد القادر حممد القطيط-  3

28/02/2015  

 www.ibrahimomran.com:   على املوقع اإللكرتوين
 .6، ص1429شعبان  8:املوافق لـ 2008أوت 10، اجلزائر،46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -  4
 .49، ص 2007، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، مارس ، التنمية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلةحممود األشرم5
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ة بضمان يف ضوء التعريف السابق ميكن حتقيق األمن الغذائي املستدام يف أي إقليم أو يف أي دولة، عاد

املوارد النباتية واحليوانية (؛ استدامة التنوع احليوي )األرض واملياه(استدامة املوارد الطبيعية : ثالثة عوامل أساسية هي

  .1؛ والزيادة السكانية املناسبة)والكائنات الدقيقة

 مؤشرات األمن الغذائي: ثانيا

  :2تتمثل يف ثالث مؤشرات، وهي

يقيس قدرة املستهلكني على شراء الغذاء، وتعرضهم الرتفاع :غذائيةالقدرة على تحمل التكاليف ال )1

األسعار، ومدى وجود برامج وسياسات داعمة للمستهلكني عند حدوث مثل هذا االرتفاع يف األسعار، ويقاس 

 :من خالل ستة مؤشرات وهي

إلنفاق األسر على يقيس متوسط النسبة املئوية : استهالك املواد الغذائية كنسبة من اإلنفاق األسري -

 ؛الغذاء

دوالر  2يقيس نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من : نسبة السكان حتت خط الفقر العاملي -

 اليوم كمعادل لقو�م الشرائية؛ /أمريكي

 يقيس الدخل الفردي؛: الناتج احمللي اإلمجايل للفرد -

دولة للتعريفات اجلمركية على الواردات يقيس متوسط تطبيق ال: التعريفات اجلمركية على الواردات الزراعية -

 الزراعية؛

يقيس املساعدات العامة حلماية الفقراء من الصدمات اليت هلا : وجود برامج لشبكات األمان الغذائي -

عالقة باألغذية، كربامج شبكات األمان، التحويالت العينية الغذائية، برامج التغذية املدرسية من طرف احلكومة 

 حلكومية؛واملنظمات غرب ا

ويقيس نوفر التمويل للمزارعني من احلكومة، القطاع املتعدد األطراف أو : حصول املزارعني على التمويل -

 القطاع اخلاص؛

 ،يقيس كفاءة إمدادات الغذاء على املستوى الوطين، خطر تعطل اإلمداد، القدرات :توافر األغذية )2

 :الوطنية لنشر املواد الغذائية واجلهود املبذولة من قبل الباحثني لزيادة اإلنتاج الزراعي، ويقاس بثمانية مؤشرات

 مؤشر يقيس مدى توافر األغذية، ومستوى املعونات الغذائية؛: كفاءة اإلمدادات الغذائية -

 إمجايل الناتج احمللي الزراعي؛يقاس كنسبة مئوية من : اإلنفاق احلكومي على التنمية والبحوث الزراعية -

 يقيس القدرة على التخزين ونقل اإلنتاج إىل األسواق؛: البىن التحتية الزراعية -

 يقاس كاحنراف معياري ملعدل النمو السنوي يف اإلنتاج الزراعي؛: تقلب اإلنتاج الزراعي -

                                                 
  .49املرجع السابق، ص 1
ة وفريدة بن عياد، وضعية األمن الغذائي اجلزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي دراسة حتليلية للمتاح من اإلنتاج خالل الفرتة املمتد علي مكيد 2

  .6-7، ص 2017،جامعة املسيلة، اجلزائر،17، العدد 10، ا�لد مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، )2013-2002(
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ستقرار السياسي ينجم يقيس عدم االستقرار السياسي العام، حيث أن عدم اال: عدم االستقرار السياسي -

 احلصول على الغذاء؛ القدرة علىعنه عدم 

 ملعرفة درجة تفشي الفساد يف بلد ما؛: الفساد -

مقياس لقدرة الدولة على التصدي للضغوط اليت تنجم عن التوسع : قدرة االستيعاب يف املناطق احلضرية -

 احلضري مع ضمان حتقيق أمنها الغذائي؛

 .نقص الغذاء -

 :ويقاس خبمسة مؤشرات: ذاءجودة وسالمة الغ )3

يقيس حصة األغذية من احلبوب، اجلذور والدرنات من إمجايل استهالك الطاقة : تنوع النظام الغذائي -

 الغذائية، عندما تكون حصة تلك األغذية أكرب معناها تنوع أكرب يف ا�موعات الغذائية يف النظام الغذائي؛

وجود مبادئ : ومية، ويتألف من ثالث مؤشرات فرعية هيمؤشر يقيس التغذية احلك: املعايري الغذائية -

 توجيهية للتغذية الوطنية، وجود إسرتاتيجية وطنية للتغذية ووجود املراقبة واإلشراف الروتيين على األغذية؛

 يقيس مدى توفر احلديد والفيتامني أ يف اإلمدادات الغذائية؛: توافر التغذية الدقيقة -

 جودة الربوتني؛ -

 يقيس البيئة املواتية لسالمة األغذية؛: يةسالمة األغذ -

  :سجلت مؤشرات األمن الغذائي العاملي ما يلي 2014ففي سنة  أما بالنسبة للجزائر

 2014المؤشرات الرئيسية لألمن الغذائي في الجزائر لسنة ): 1-24(جدول رقم 

 )2013-2014(التغیر في قیمة المؤشر   )%(قیمة المؤشر   البیان
  1.6 +  47.5  الغذائي اإلجماليمؤشر األمن 

  4.2+  46.6  القدرة على تحمل تكالیف الغذاء
  0.3-  48.3  توافر الغذاء

  0.5+  47.7  جودة وسالمة الغذاء

مكيد وفريدة بن عياد، وضعية األمن الغذائي اجلزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي دراسة حتليلية للمتاح من اإلنتاج خالل الفرتة :المصدر

 .7، ص2017،جامعة املسيلة، اجلزائر،17، العدد 10، ا�لد مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، )2002-2013(املمتدة 

وذلك  0-100مبقياس بني  باملائة 47.5نالحظ من اجلدول أعاله أن مؤشر األمن الغذائي العاملي سجل 

، باستثناء 2013نقطة عن السنة املاضية، أما باقي املؤشرات فسجلت حتسنا مقارنة بسنة  1.6+بتحسن يقدر بـ 

 .وهذا يدل على حتسن يف املستوى الغذائي يف اجلزائر ،باملائة 0.3 - بـ مؤشر توافر األغذية سجل اخنفاض 
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  المرتبطة باألمن الغذائي بعض المفاهيم األساسية:الفرع الثاني

أهم االحتياجات اإلنسانية، الذي بواسطته يضمن اإلنسان صحته وسالمته اجلسدية يعترب الغذاء من 

  .والعقلية، فهو أمر ال غىن عنه

أوضح مع بداية سبعينيات القرن املاضي وتفاقمها، ظهرت معها جمموعة  الغذاء بشكلومع ظهور مشكلة 

  .من املفاهيم اليت تتناول الغذاء

  االكتفاء الغذائي الذاتي : أوال

 .1أن ا�تمع يأكل ما ينتج أو ينتج ما يأكل: االكتفاء الذايت هو- 

قدرة ا�تمع على حتقيق االعتماد الكامل على النفس وعلى املوارد :الذايت بأنه ويعرف االكتفاء الغذائي- 

 .2واإلمكانيات الذاتية يف إنتاج كل احتياجاته الغذائية حمليا

االكتفاء الذايت من الغذاء حمليا استنادا إىل قدرة ا�تمع على توفري احلالة اليت يتحقق عندها : ويعرف بأنه- 

احتياجات مجيع سكانه من السلع واملواد الغذائية، من خالل اإلنتاج الوطين بالقدر املطلوب واألنواع املختلفة 

 3.واملتعددة املصادر ويف املواعيد اليت تتطلب فيها تلك املواد

بني لنا أن االكتفاء الغذائي الذايت يعين األمن الغذائي الذايت دون احلاجة إىل من خالل هاذين التعريفني يت

اخل دون اللجوء إىل جهات ...اآلخرين، أي اعتماد الدولة على إمكانيا�ا الذاتية سواء املادية، املالية والبشرية

  .أخرى) دول(

خري ال يشرتط االعتماد الكامل على فتحقيق االكتفاء الذايت أصعب من حتقيق األمن الغذائي، ألن هذا األ

_ اإلمكانيات واملوارد الذاتية، إذ يتحقق األمن الغذائي سواء باإلنتاج احمللي أو عن طريق االسترياد من اخلارج 

لكن حتقيق االكتفاء الغذائي الذايت _ توفر اإلمكانيات املالية اليت تسمح باالعتماد على اخلارج جللب الغذاء

االعتماد الكامل واملباشر على اإلمكانيات واملوارد الذاتية دون اللجوء إىل جهات أخرى، وهنا يستلزم ويشرتط 

  .تكمن صعوبة حتقيق االكتفاء الغذائي الذايت

على العموم فإن الباحثني االقتصاديني يعتربون أنه يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية وما رافقها من حترير 

وم االكتفاء الغذائي الذايت الكامل مفهوم طوباوي، بل مرفوض ألنه يؤدي إىل إيقاف التبادل التجاري فإن مفه

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، ، إشكالية العقار الفالحي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائركمالحوشني  1

 .285، ص 2007اجلزائر،
دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، الطبعة األوىل،تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي: ، األزمة العالمية الغذائيةعبد القادر رزيق املخادمي 2

 .241، ص 2009
، )1980-2013(أحممد بلقاسم وعمار طهرات، أثر تقلبات أسعار الغذاء العاملية على ضمان األمن الغذائي دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة 3

revue maghrébine management des organisations ، ص 2016أفريل3، جامعة تلمسان، اجلزائر، 1، العدد 1ا�لد ،

97. 
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لذا فإن معظم الدارسني مييلون إىل استخدام . مجيع العالقات التجارية اخلاصة باملواد الغذائية مع الدول األخرى

  .ديولوجيةمفهوم األمن الغذائي بدل االكتفاء الغذائي الكامل خللوه من أي شحنة داللية أي

  أمان الغذاء: ثانيا

تزايد استخدام الكيماويات يف الزراعة و عرف العامل ابتداء من منتصف القرن العشرين أمنا غذائيا نسبيا 

احلديثة، إال أن تزايد اإلنتاجية الزراعية �ذه الطريقة جلب خماوف كثرية للمستهلكني وبدأ احلديث عن طريقة 

  فما هو أمان الغذاء إذن؟. أمانا لصحة اإلنسان كالزراعة البديلة أو الزراعة العضويةجديدة لزيادة اإلنتاجية أكثر 

إحالل _كل الظروف واملعايري الضرورية الالزمة : تعرف منظمة الصحة العاملية أمان الغذاء بأنه يعين

به وصحيا ومالئما  اآمنا وموثوقلضمان أن يكون الغذاء _ عمليات إنتاج، تصنيع، ختزين، توزيع وإعداد الغذاء

الزراعي وحىت حلظة االستهالك من  لالستهالك اإلنساين، فأمان الغذاء متعلق بكل مرحلة من مراحل اإلنتاج

 .1طرف املستهلك األخري

شتمل على حمتوى يتاح الغذاء بكمية كافية وأن مل يعد كافيا أن يُ :وتشري املنظمة العاملية للصحة أيضا أنه

اجلسم، لكن جيب أيضا أن يكون آمنا لالستهالك وأال يعرض صحة املستهلك للخطر غذائي واف باحتياجات 

  .2أو الضرر من خالل العدوى أو التسمم

  سوء التغذية :ثالثا

توقع يُ و مليون نسمة يف البلدان النامية يعانون من نقص وسوء التغذية املزمن،  800ما زال هناك اليوم حنو 

، سوف يتفاقم هذا 2025مليار نسمة عام  8.3مليار نسمة إىل  5.7أن يرتفع عددهم من الرقم احلايل البالغ 

  .الوضع ما مل تتخذ إجراءات معتمدة وحسنة التوجيه لتحسني األمن الغذائي

 .3درجة كبريةعدم كفاية استهالك الفرد من الربوتني والفيتامينات واألمالح إىل : أ�ابتعرف سوء التغذية - 

ال نستطيع إرجاع سوء التغذية إىل نقص الطعام ولكن إىل عدم املعرفة الكافية باحتياجات اجلسم، أي أن 

 .رجع إىل انعدام ثقافة التغذيةيبالضرورة عن نقص أو انعدام الغذاء، بل يف بعض األحيان  ينشأسوء التغذية ال 

عدة عناصر غذائية ضرورية للجسم، فالغذاء من النقص يف عنصر أو : عرف سوء التغذية على أنهي- 

 احتياجات اجلسم من احلريرات ولكن يفتقر مثال للربوتني أو بعض الفيتامينات يبالناحية الكمية قد يكون كافيا يل

 .4املهمة اليت تسمح بنمو طبيعي وصحة جيدة وحياة نشيطة

  :5ليوميكن تلخيص أهم أسباب اإلصابة بإمراض سوء التغذية إىل ما ي

                                                 
  .214عبد القادر زرق املخادمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
،  2006، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر، اجلزائر، األمن الغذائي في الدول العربيةلرقام مجيلة، 2

 .19ص
  .23، ص 1978مطبعة اجلبالوي، القاهرة، : ، دارالنشرمن مشكلة الغذاء في العالم والوطن العربيحممد أمحد الرويثي،  3
  .8زيدان زهية، مرجع سبق ذكره، ص 4
، 2009معة الدول العربية، القاهرة، ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للدول العربية، جا2، اجلزء األمن الغذائي والزراعة: حتديات التنمية يف الدول العربية 5

 .9ص 
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 نقص عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية الرئيسية يف األطعمة املتاحة يف البيئة. 

   وجود نقص يف إنتاج الغذاء وعدم كفاية كميات الطعام املتناول نتيجة التعرض لكوارث طبيعية

كثري من كالفيضانات، الزالزل، القحط والكوارث اليت يصنعها اإلنسان كاحلروب واختالل البىن االقتصادية ل

 .الدول

  الفقر واخنفاض مستوى الدخل مما ال يتيح عدالة يف توزيع الغذاء رغم توفره وال يصل إىل من يستطيع

 .دفعه

 األمية واخنفاض الوعي الغذائي يعتربان عائقا يف أن يستفيد اإلنسان من الغذاء . 

  اخنفاض مستوى الوعي الصحي مما ينجم عنه عدة أمراض ويتضح هنا أمهية أن يقرتن الوعي الغذائي

 . بالوعي الصحي، وضرورة تالزم اخلدمات الغذائية

إىل  2200عدد احلريرات اليومية، أي نصيب كل فرد واحتياجاته من الغذاء بـ  FAOوقد حددت الفاو 

  .حريرة يوميا 2400

  غذائيةالفجوة ال: رابعا

  تعريف الفجوة الغذائية _أ

إن الفجوة الغذائية هي عبارة عن التعبري الكمي ملشكلة الغذاء الناجتة عن عجز الطاقات احمللية يف توفري 

هذه الكمية لتغطية النقص يف االحتياجات الغذائية، وعادة يتم سدادها عن طريق االسترياد، وبذلك جند أن 

الفجوة التغذوية، إذ أن هذه األخرية تعرب عن القصور يف مكونات التغذية املتمثلة يف الفجوة الغذائية ختتلف عن 

خمتلف الربوتينات الغذائية الضرورية للمحافظة على الوظائف البيولوجية للفرد، وبذلك جندها �تم باجلانب النوعي 

 .1للمشكلة وليس باجلانب الكمي

ل بني كمية اإلنتاج احمللي من السلع الغذائية والكمية املستوردة من الفجوة الغذائية إىل الفارق احلاص تشري    

اخلارج لتلبية احتياجات السكان من الغذاء اليومي، وذلك وفقا للمعايري الدولية املتعارف عليها من سعرات حرارية 

 .2اخل...توبروتينا

أ�ا : 3، حيث املقصود �ذه األخرية اجلدير بالذكر هنا أنه هناك فرق بني الفجوة الغذائية والفجوة التغذوية

تتعلق باإلنسان كشخص نوعية وقيمة الغذاء الذي يتناوله، هلذا يشري إىل نقص يف التغذية، كما قد يعين سوءا يف 

التغذية أو كليهما معا، اجلدير بالذكر أن نقص التغذية هو احلصول على االحتياجات التغذوية بنسب غري كافية، أي 

ى سعرات حرارية أقل من املعدل، يف حني إن سوء التغذية يعين حصول الشخص على مواد حصول الشخص عل

                                                 
  .241حوشني كمال، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .54ص  ،2010 ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت،الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي حالة الجزائرفوزية غريب، 2
 .56املرجع نفسه، ص3
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غذائية ذات قيمة تغذوية منخفضة، كما هو احلال بالنسبة للمواد النشوية، أو أن الربوتينات اليت حتصل عليها يف 

  .معظمها من أصناف غذائية غري حيوانية، كما هو احلال بالنسبة إىل البقول اجلافة

مقدار الفرق بني ما ننتجه ذاتيا وبني ما حنتاجه لالستهالك من الغذاء، كما : تعرف الفجوة الغذائية بأ�ا- 

 .1عن تغطية االحتياج من السلع الغذائية والذي ال ميكن تأمينه إال باالسترياد من اخلارج "بالعجز"يعرب عنها 

 :2هناك مفهومان لفجوة األمن الغذائي مها

يتم قياسه وحتديده مبؤشر رصيد امليزان التجاري الغذائي، ومؤشر آخر هو فجوة األمن الغذائي الفعلية   -  أ

 .نسبة تغطية املوارد الذاتية للواردات الغذائية

يتم حتديده مبؤشر متوسط السعرات احلرارية املتاحة للفرد يف اليوم : أما فجوة األمن الغذائي املعيارية  -  ب

 .رات احلرارية املوصى �ابالنسبة ملتوسط السع

فالفجوة الغذائية تقاس يف اقتصاد ما بالفرق بني اإلنتاج احمللي واالستهالك احمللي من السلع الغذائية، ومن 

  .مث فهي تعكس مقدار العجز احمللي للسلع الغذائية عن تلبية احتياجات السكان منها

اإلنتاج احمللي واالستهالك احمللي، فزيادة : سني مهاوبناء عليه جند أن الفجوة الغذائية تتأثر مبتغريين أسا

هذه الفجوة، بينما زيادة االستهالك مع ثبات حجم اإلنتاج  األول مع ثبات حجم الطلب يؤدي حتما إىل تقلص

  .أو زيادته بنسبة أقل من زيادة االستهالك يؤدي إىل اتساع حجم الفجوة الغذائية

  :إىل جمموعة من األسباب واليت ميكن حصرها فيما يلي أسباب العجز الغذائيوميكن إرجاع 

 .ختلف الزراعة - 

 .ضعف مستوى استثمار املوارد الطبيعية الزراعية - 

 .االعتماد على مستلزمات ووسائل إنتاج تقليدية - 

 .عدم تدريب وتأهيل القوى املنتجة العاملة يف الزراعة - 

 .ستثمارات األخرىضعف االستثمارات املوظفة يف الزراعة قياسا إىل اال - 

 .عدم استثمار املوارد املائية واملناخية املتاحة بالشكل األمثل - 

 .عدم استقرار اإلنتاج الزراعي وتذبذبه من سنة ألخرى - 

إذا متعنا يف مراقبة األحداث خالل النصف الثاين من القرن العشرين وجدنا أن العجز يف الغذاء مشكلة 

أما اجلديد الوعي احلاد للمشكلة والعمل اجلديد جما�تها سواء بتوفري الكميات الالزمة من الغذاء أو  ،مزمنة

   1966- 1961بتحسني نوعيتها، إال أن هذا االنتباه مل يكن ليحصل إال يف األزمات احلادة من خالل السنوات 

1974 -1972والسنوات 
3. 

                                                 
 .3، دمشق، ص15، جملة الزراعة العدد ودور القطاع الزراعي في تحقيقهاألمن الغذائي العربي حمسن أيوب، 1
 .24لرقام مجيلة، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .63، ص 1976، الطبعة األوىل، معهد اإلمناء العريب، الدراسات االقتصادية اإلسرتاتيجية، لبنان، أزمة الغذاء في الوطن العربيزياد احلافظ، 3
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  مؤشرات الفجوة الغذائية _ب

 :1للفجوة الغذائية يتمثالن يفيوجد مؤشرين 

عن الفرق بني  :يستعمل يف حتديد األمن الغذائي الفعلي وهو عبارة: مؤشر رصيد امليزان التجاري .1

 .قيمة الصادرات وقيمة الواردات الغذائية

عتمد على هذا املؤشر ويُ  ،إذا كان رصيد امليزان التجاري سالبا فهذا داللة على بروز فجوة األمن الغذائي

 .يف جمال الغذاء) تصدير واسترياد(دما تكون الدول ذات عالقات جتارية متنوعة عن

هو عبارة : مؤشر نسبة تغطية املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء للواردات الغذائية  .2

 .من الغذائي الفعليةعن الفرق بني قيمة الواردات الغذائية واملوارد املالية املخصصة السترياد الغذاء ويقيس فجوة األ

مل وعندها يكون املؤشر موجبا، فهذا يدل على وجود فجوة أمن غذائي فعلية ألن املوارد املالية الذاتية 

النقص يف متويل الواردات الغذائية وبالعكس حيث أن املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء تكفي  يتغط

 .وجد مشكلة أمن غذائيتلتمويل الواردات الغذائية، وبالتايل ال 

يم البد لإلشارة أن هناك فرق بني إنتاج املواد الغذائية والطلب عليها من أجل استهالكها يف قطر أو إقل

معني، غري أن هناك من يعتقد أن اعتبار الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك الفجوة احلقيقية يعوزه الكثري من الدقة 

خاصة يف الدول النامية حيث أن الفرق بني اإلنتاج واالستهالك هو الفجوة الظاهرية اليت قد ال تساوي بالضرورة 

لسكان، حيث أن سكان الدول النامية وحىت الدول ذات الدخل الفرق بني اإلنتاج واحلاجة الفعلية املوضوعية ل

الدولية  للغذاء املوصى به من قبل منظمة األغذية والزراعة) املوضوعية(املرتفع ال حيصلون على احلاجة الفعلية 

  :2ومنظمة الصحة العاملية، واليت ميكن احتسا�ا على أساس ثالثة مستويات هي

 املوصى به من قبل منظمة األغذية والزراعة الدولية ومنظمة الصحة  مستوى احلد األدىن من الغذاء

  .العاملية

 مستوى احلد املتوسط وميثل مستوى االستهالك العايل للفرد سنويا.  

 مستوى احلد األمثل وميثل مستوى استهالك الفرد يف البلدان الرأمسالية املتطورة. 

  المتاح لالستهالك: خامسا

العملية التجارية للصادرات والواردات مضافا إليها اإلنتاج الكلي  ةحصيل: 3بأنهيعرف املتاح لالستهالك 

 .من هذه ا�موعات الغذائية

                                                 
 .24ذكره، صلرقام مجيلة، مرجع سبق 1
، جامعة 29، العدد 13، ا�لد مجلة الحقيقةحسني بن العارية، ارتفاع األسعار العاملية للغذاء وانعكاسا�ا على األسعار احمللية للغذاء يف الدول العربية، 2

 .72، ص2014جوان 30أدرار، اجلزائر، 
 .77ص، نفسهاملرجع  3
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  االكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية األساسية :المطلب الثاني

نظرا لكثرة املواد الغذائية سوف نركز على املواد الغذائية األساسية حمل الدراسة واملتمثلة يف احلبوب، احلليب، 

نسبة اكتفاء ذايت مرتفعة يف كل من اخلضر الفواكه اللحوم السكر والزيوت النباتية، كما جيب التنويه أن اجلزائر حققت 

يف مواد أخرى كالبقوليات واملواد الغذائية األساسية وهذا ما  ضعيفة والبيض، يف حني كانت نسبة االكتفاء الذايت

  :سنتطرق إليه بالتفصيل من خالل اجلدول التالــي

  نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب: الفرع األول

بشكل كبري يف النظام  إذ تدخل تعترب احلبوب وخاصة مادة القمح الغذاء األساسي والرئيسي للجزائريني

اجلزائر  هالغذائي وتستهلك بكميات هائلة، لذا سنعرض نسب االكتفاء الذايت من هذه املادة اإلسرتاتيجية وما حققت

 . يف هذا ا�ال
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 2016 -2005نسب االكتفاء الذاتي من الحبوب ): 1-25(جدول رقم

 %ألف طن و: الوحدة

  الشعیر  الذرة الشامة  القمح والدقیق  جملة الحبوب  البیان
 %87.87 %0.05 %29.77 %29.88 2005نسبة االكتفاء لسنة 

  1235.96  2.46  2687.93  4017.75  اإلنتاج 2006سنة 
  143.86  2194.16  4817.09  7271.76  الصادرات–الواردات 

  1379.74  2196.62  7505.02  11280.46  المتاح لالستھالك
  %89.57  %0.11  % 35.82 %35.62  %نسبة االكتفاء

  1186.66  1.64  2318.96  3601.91  اإلنتاج 2007سنة 
  56.82  2282.89  4625.68  7084.08  الصادرات–الواردات 

  1243.48  2284.53  6944.64  10686.21  المتاح لالستھالك
  %95.43  %0.07  %33.39  %33.71  %نسبة االكتفاء

  387.30  1.01  1278.70  1702.05  اإلنتاج 2008سنة 
  291.87  2145.27  6340.97  8921.45  الصادرات- الواردات

  679.17  2146.28  7619.67  10623.50  المتاح لالستھالك
  %57.03  %0.05  %16.78  %16.02  %نسبة االكتفاء

  2203.36  0.57  2953.12  5253.15  اإلنتاج 2009سنة 
  105.34  1994.79  5723.83  7919.16  الصادرات- الواردات

  2308.70  1995.36  8676.95  13172.31  المتاح لالستھالك
  %95.44  %0.03  %34.03  %39.88  %نسبة االكتفاء

  1503.90  0.36  2952.70  4558.57  اإلنتاج 2010سنة 
  160  2588.34  5065.79  7937.81  الصادرات–الواردات 

  1663.90  2588.70  8018.49  12496.38  المتاح لالستھالك
  %90.38  %0.01  %36.82  %36.48  %نسبة االكتفاء

  1104.2  0.58  2554.9  3728.0  اإلنتاج 2011سنة 
  160.0  2588.3  5066  7938  الصادرات–الواردات 

  1264.2  2588.9  7621  11666  المتاح لالستھالك
  %87.3  %0  %33.5  %32  %نسبة االكتفاء

  1591.7  1.8  3432.2  5137.2  اإلنتاج 2012سنة 
  401.8  3041.0  6336.9  9904.2  صادرات–واردات 

  1993.5  3042.8  9771.1  15041.3  المتاح لالستھالك
  %79.8  %0.1  %35.1  %34.2  %نسبة االكتفاء

  1498.64  1.24  3299.05  4912.23  اإلنتاج 2013سنة 
  308.28  2277.06  4822.20  7501.18  الصادرات–الواردات 

  1806.92  2278.30  8121.25  12413.41  المتاح لالستھالك
  %82.94  %0.05  %40.62  %39.57  %االكتفاءنسبة 
  939.40  2.57  2436.20  3435.23  اإلنتاج 2014سنة 

  770.22  4108.04  7417.03  12430.51  الصادرات–الواردات 
  1709.62  4110.61  9853.23  15865.74  المتاح لالستھالك

 %54.95 %0.06 %24.72  21.65%  %نسبة االكتفاء
  1030.56  2.79  2656.73  3760.95  اإلنتاج 2015سنة 

  750.03  4417.61  8501.61  13821.12  الصادرات–الواردات 
  1780.58  4420.41  11158.48  17582.07  المتاح لالستھالك

 %57.88 %0.06 %23.81 %21.39  %نسبة االكتفاء
 %50.5 %0.1 %19.1 %18 %2016نسبة االكتفاء سنة 

  .36،35،24،33،32،31،30،29،28املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، األعداد  :المصدر

مث سنة  باملائة 39.88بـ  2009سجلت سنة  الحبوب من خالل اجلدول نالحظ أن أفضل نسبة حمققة يف

تعترب هذه النسب األفضل خالل سنوات الدراسة وهذا  ،باملائة 36.48بـ  2010مث سنة  باملائة 39.57بـ  2013

من احلبوب، وهذا يدل على عدم مقدرة  باملائة 60.18ـيعين أن اجلزائر يف أحسن احلاالت تلجأ لالسترياد بنسبة 
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 اإلنتاج الفالحي على تغطية الطلب احمللي نظرا لعدم كفاية اإلنتاج مما يدفعها لالسترياد لتغطية العجز، أما أسوأ

يف حني استقرت النسبة خالل  باملائة 

سجلت اخنفاضا حمسوسا وقدرت  2015

وهذا مؤشر سليب على وضعية احلبوب تدل على اخنفاض اإلنتاج احمللي 

سجلت تذبذبا شأ�ا شأن جمموعة احلبوب، وسجلت أحسن نسبة سنة 

لكن هذه النسب ال تعرب عن ا�هودات املبذولة من طرف 

الدولة للنهوض بالقطاع وباألخص حماولة حتقيق اكتفاء ذايت من مادة القمح، أما أسوأ النتائج فسجلت خالل سنة 

على  باملائة 24.72و  باملائة 23.81بـ 

، إذن باملائة19.1فسجلت اخنفاضا يف نسبة االكتفاء الذايت من القمح حيث سجلت 

  .وهذا ما يزيد من تفاقم املشكلة الغذائية والتبعية الغذائية

ونسبة االكتفاء  باملائة 99نستطيع القول أن اجلزائر ال تنتجها وتابعة للخارج بنسبة أكثر من 

سنة  باملائة 0.11، يف أحسن احلاالت وصلت نسبة االكتفاء من الذرة الشامية إىل 

و  باملائة 95.44بنسبة  2007و 2009

 2014على التوايل، وهي نتائج جد مشجعة لكن لألسف مل يدم هذا النجاح لتنخفض خالل سنيت 

 50.5بـ  2016، أما أسوأ نسبة فسجلت سنة 

 2005-2016تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب 

 .من إعداد الباحثة، اعتمادا على اجلدول أعاله

                                                       الفصل األول          
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اإلنتاج الفالحي على تغطية الطلب احمللي نظرا لعدم كفاية اإلنتاج مما يدفعها لالسترياد لتغطية العجز، أما أسوأ

 16.02بــ  بنسبة اكتفاء ذايت قدرت 2008النتائج فسجلت خالل سنة 

2015-2014لكن خالل سنيت  ،باملائة 35و باملائة 30

وهذا مؤشر سليب على وضعية احلبوب تدل على اخنفاض اإلنتاج احمللي  باملائة 21.39و باملائة

  .باملائة18نسبة  2016وعجزه، ليتواصل العجز وتسجل سنة 

سجلت تذبذبا شأ�ا شأن جمموعة احلبوب، وسجلت أحسن نسبة سنة  القمحأما نسب االكتفاء الذايت من 

لكن هذه النسب ال تعرب عن ا�هودات املبذولة من طرف  باملائة 36.82بـ  2010مث سنة  باملائة

الدولة للنهوض بالقطاع وباألخص حماولة حتقيق اكتفاء ذايت من مادة القمح، أما أسوأ النتائج فسجلت خالل سنة 

بـ  2014مث سنة  2015لتأيت بعدها كل من سنة  باملائة

فسجلت اخنفاضا يف نسبة االكتفاء الذايت من القمح حيث سجلت  2016

وهذا ما يزيد من تفاقم املشكلة الغذائية والتبعية الغذائية 2013النتائج سجلت تراجعا كبريا مقارنة بسنة 

نستطيع القول أن اجلزائر ال تنتجها وتابعة للخارج بنسبة أكثر من  

، يف أحسن احلاالت وصلت نسبة االكتفاء من الذرة الشامية إىل باملائة1

2009 سنيتالذي حقق نتائج حسنة خاصة خالل  الشعير

على التوايل، وهي نتائج جد مشجعة لكن لألسف مل يدم هذا النجاح لتنخفض خالل سنيت 

، أما أسوأ نسبة فسجلت سنة باملائة 57.88و  باملائة 54.95وسجلت نتائج منخفضة بـ 

  .اإلنتاج وتقلبه من موسم آلخر ، وهذا ما جيسد لنا تذبذب

 :والشكل املوايل يبني نسب االكتفاء الذايت من احلبوب بوضوح أكثر

تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب ): 1-4(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، اعتمادا على اجلدول أعاله :المصدر

الفصل األول          

اإلنتاج الفالحي على تغطية الطلب احمللي نظرا لعدم كفاية اإلنتاج مما يدفعها لالسترياد لتغطية العجز، أما أسوأ

النتائج فسجلت خالل سنة 

30السنوات املتبقية بني 

باملائة 21.65النسبة بـ 

وعجزه، ليتواصل العجز وتسجل سنة 

أما نسب االكتفاء الذايت من 

باملائة 40.62بـ  2013

الدولة للنهوض بالقطاع وباألخص حماولة حتقيق اكتفاء ذايت من مادة القمح، أما أسوأ النتائج فسجلت خالل سنة 

باملائة 16.78بـ  2008

2016ايل، أما سنة التو 

النتائج سجلت تراجعا كبريا مقارنة بسنة 

 الذرة فيما خيص

1الذايت منها مل تتجاوز 

2006.  

الشعيروأخريا جند 

على التوايل، وهي نتائج جد مشجعة لكن لألسف مل يدم هذا النجاح لتنخفض خالل سنيت  باملائة 95.43

وسجلت نتائج منخفضة بـ  2015و

، وهذا ما جيسد لنا تذبذبباملائة

والشكل املوايل يبني نسب االكتفاء الذايت من احلبوب بوضوح أكثر
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  :جمموعة من العناصر، واليت قد سبق ذكرها، إىل ميكن إرجاع أسباب عجز اجلزائر يف إنتاج احلبوب إىل

، بسبب تزايد النمو السكاين املرتفع هذا جعل اإلنتاج بالرغم من حتسنه ال يليب الطلب املتزايد على الغذاء -

 .أعداد طاليب الغذاء باإلضافة إىل عدم ترشيد االستهالك منه أي يوجد تبذير يف استهالك هذه املادة

ار يف السقي األمر الذي عرض احملصول من احلبوب للتقلبات اجلوية كاجلفاف، ومن االعتماد على األمط -

  جهة أخرى أن هناك مساحات مزروعة معتربة يتلف حمصوهلا قبل جنيه وذلك بفعل احلرائق مثال؛

  نوعية البذور املستعملة ونقص البحث العلمي يف جمال حتسني البذور وتطويرها؛ -

  حلاصدات واجلرارات يعطل عمليت احلرث واحلصاد؛قلة عدد اآلالت الفالحية كا -

  قلة صوامع ختزين احلبوب يعرضها للتلف؛ -

  .ضعف املساحات املروية املخصصة للحبوب، لذا تعتمد وفرة إنتاجه على األمطار -
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  والحليب النباتية نسبة االكتفاء من السكر، الزيوت: الثاني الفرع

 :السكر، الزيوت النباتية واحلليب كما يلياجلدول املوايل يوضح نسب االكتفاء من 

   2005-2016 نسبة االكتفاء من السكر، الزيوت النباتية والحليب): 1-26(جدول رقم 

 %ألف طن و: الوحدة

  األلبان ومنتجاتھا  الزیوت النباتیة  السكر  البیان
 %40.86 %9.97 %0 2005نسبة االكتفاء لسنة 

  15.49  17.03  /  اإلنتاج 2006سنة 
  2612.27  660.51  977.80  الصادرات–الواردات 

  4385.81  710.77  977.80  المتاح لالستھالك
 %40.44 %7.07 %0  نسبة االكتفاء

  1851.18  33.12  /  اإلنتاج 2007سنة 
  2654.83  616.90  1121.86  الصادرات–الواردات 

  4506.01  650.02  1121.86  المتاح لالستھالك
 %41.08 %5.10 %0  نسبة االكتفاء

  1878.52  42.03  /  اإلنتاج 2008سنة 
  2526.65  635.23  1026.06  الصادرات–الواردات 

  4405.17  677.26  1026.06  المتاح لالستھالك
 %42.64 %6.21 %0  نسبة االكتفاء

  2377.64  95.46  /  اإلنتاج 2009سنة 
  2735.45  692.19  1120.58  الصادرات–الواردات 

  5113.09  787.65  1120.58  المتاح لالستھالك
 %46.50 %12.12 %0  نسبة االكتفاء

  2854.07  45.18  /  اإلنتاج 2010سنة 
  2735.45  689.24  1233.89  الصادرات–الواردات 

  5589.52  734.42  1233.89  المتاح لالستھالك
 %51.06 %6.15 %0  نسبة االكتفاء

  3166  105.7  /  اإلنتاج 2011سنة 
  2815  689  1234  الصادرات–الواردات 

  5981  794.7  1234  المتاح لالستھالك
 %52.9 %13.3 %0  نسبة االكتفاء

  3063.8  631  /  اإلنتاج 2012سنة 
  2873.6  729.1  1273.8  الصادرات–الواردات 

  5937.4  792.2  1273.8  المتاح لالستھالك
 %51.6 %8.0 %0  نسبة االكتفاء

  3400.67  101.97  /  اإلنتاج 2013سنة 
  1983.10  624.67  865.18  الصادرات–الواردات 

  5383.77  726.65  865.18  المتاح لالستھالك
 %63.17 %14.03 % 0  نسبة االكتفاء

  3648.55  1.55  /  اإلنتاج 2014سنة 
  3516.34  778.49  1335.56  الصادرات–الواردات 

  7164.89  780.04  1335.56  المتاح لالستھالك
 %50.92 %0.20 %0  نسبة االكتفاء

  3895.00  1.90  /  اإلنتاج 2015سنة 
  3372.56  801.40  1439.13  الصادرات–الواردات 

  7267.56  803.30  1439.13  المتاح لالستھالك
 %53.59 %0.24 %0  نسبة االكتفاء

 %80.6 %8.7 % 0 2016نسبة االكتفاء الذاتي سنة 

  .36،35،24،33،32،31،30،29،28املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، األعداد  :المصدر
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غري متوفر ) املناخ االستوائي وشبه االستوائي

، رغم أن باملائة 100نسبة االعتماد على االسترياد 

 .خالل السبعينات والثمانينات

بالنسبة للزيوت النباتية فمعدالت االكتفاء الذايت خمفضة جدا لكنها أفضل حاال نسبيا من 

لكن ما لبثت أن �اوت  2011سنة  باملائة

على  باملائة 0.24و باملائة 0.20بـ  2015

وتسجل  2016التوايل وهذا بطبيعة احلال يزيد من حدة التبعية للخارج وتفاقم فاتورة االسترياد، لتعاود االرتفاع سنة 

 2005-2016يوضح تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من 

 .من إعداد الباحثة، اعتمادا على اجلدول أعاله
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املناخ االستوائي وشبه االستوائي(تتطلب مناخ خاصة لزراعتها وهذا املناخ نظرا ألن مادة السكر 

نسبة االعتماد على االسترياد  وبالتايل باملائة 0يف اجلزائر، فهذا يعين أن نسبة االكتفاء منه 

خالل السبعينات والثمانينات اجلزائر كانت تنتج الشمندر السكري يف كل من مخيس مليانة، سيق وقاملة

  الزيوت النباتية

بالنسبة للزيوت النباتية فمعدالت االكتفاء الذايت خمفضة جدا لكنها أفضل حاال نسبيا من 

باملائة 13.3مث  باملائة 14.03بـ  2013السكر، وأحسن نسبة سجلت سنة 

2015و 2014ته النسب وسجلت أسوأ النتائج خالل السنتني األخريتني 

التوايل وهذا بطبيعة احلال يزيد من حدة التبعية للخارج وتفاقم فاتورة االسترياد، لتعاود االرتفاع سنة 

  االكتفاء الذايت من الزيوت النباتيةوالشكل املوايل يوضح تطور نسبة 

يوضح تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية من  ):1-5(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، اعتمادا على اجلدول أعاله :المصدر

الفصل األول          

  السكر: أوال

نظرا ألن مادة السكر   

يف اجلزائر، فهذا يعين أن نسبة االكتفاء منه 

اجلزائر كانت تنتج الشمندر السكري يف كل من مخيس مليانة، سيق وقاملة

الزيوت النباتية: ثانيا

بالنسبة للزيوت النباتية فمعدالت االكتفاء الذايت خمفضة جدا لكنها أفضل حاال نسبيا من  نفس الشيء

السكر، وأحسن نسبة سجلت سنة 

ته النسب وسجلت أسوأ النتائج خالل السنتني األخريتني اه

التوايل وهذا بطبيعة احلال يزيد من حدة التبعية للخارج وتفاقم فاتورة االسترياد، لتعاود االرتفاع سنة 

  .باملائة 8.3نسبة 

والشكل املوايل يوضح تطور نسبة 

الشكل رقم 
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ركزت  ،هو اآلخر مادة إسرتاتيجيةيأيت احلليب يف الدرجة الثانية بعد احلبوب من حيث األمهية الغذائية إذ يعد 

هذا ما سنتطرق إليه يف (الذايت منه وبذلت جهودا يف هذا ا�ال 

من خالل اجلدول نالحظ بأن ا�هودات املبذولة جتسدت يف بعض السنوات من خالل ارتفاع نسب االكتفاء 

أين وصلت النسبة  2013تليها سنة  باملائة

إىل  2006وهي نسب جد مشجعة، فنسب االكتفاء من حليب سجلت حتسنا ملحوظا من سنة 

على التوايل،  باملائة 53.59و باملائة 50.92

كافية لتلبية حاجات السكان من جهة   مقبولة لكن غري

 2005-2016تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الحليب من 

 .من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله
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يأيت احلليب يف الدرجة الثانية بعد احلبوب من حيث األمهية الغذائية إذ يعد 

الذايت منه وبذلت جهودا يف هذا ا�ال  ءالدولة عليها كثريا حماولة منها لتحقيق االكتفا

من خالل اجلدول نالحظ بأن ا�هودات املبذولة جتسدت يف بعض السنوات من خالل ارتفاع نسب االكتفاء 

باملائة 80.6أين بلغت النسبة  2016احلليب كما هو احلال يف سنة 

وهي نسب جد مشجعة، فنسب االكتفاء من حليب سجلت حتسنا ملحوظا من سنة 

50.92إىل  2015وسنة  2014، لكن اخنفضت خالل سنة 

مقبولة لكن غريوبصفة عامة فإن النسب املسجلة على مستوى احلليب تعترب 

  .وتقليص فاتورة استريادها من جهة أخرى

  :والشكل املوايل يوضح نسبة االكتفاء الذايت من احلليب

تطور نسبة االكتفاء الذاتي من الحليب من ): 1-6(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله :المصدر

الفصل األول          

  الحليب: ثالثا

يأيت احلليب يف الدرجة الثانية بعد احلبوب من حيث األمهية الغذائية إذ يعد 

الدولة عليها كثريا حماولة منها لتحقيق االكتفا

  ).الفصل الثالث

من خالل اجلدول نالحظ بأن ا�هودات املبذولة جتسدت يف بعض السنوات من خالل ارتفاع نسب االكتفاء 

احلليب كما هو احلال يف سنة الذايت من 

وهي نسب جد مشجعة، فنسب االكتفاء من حليب سجلت حتسنا ملحوظا من سنة  باملائة 63.17إىل 

، لكن اخنفضت خالل سنة 2013سنة 

وبصفة عامة فإن النسب املسجلة على مستوى احلليب تعترب 

وتقليص فاتورة استريادها من جهة أخرى

والشكل املوايل يوضح نسبة االكتفاء الذايت من احلليب
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  :خالصة الفصل األول 

مث التجارة  من خالل تطرقنا لواقع الغذاء يف اجلزائر، وذلك بعد عرضنا لإلنتاج الزراعي؛ النبايت واحليواين

اخلارجية للمواد الغذائية األساسية وأخريا االكتفاء الذايت منها، نستطيع القول أن اجلزائر جنحت إىل حد ما يف زيادة 

يف اخلضر والفواكه   ةوحققت اكتفاء ذاتيا يكاد يكون مئة باملائاإلنتاج لبعض احملاصيل النباتية واملنتجات احليوانية 

مواد أخرى تأيت على رأسها املواد اإلسرتاتيجية كمادة احلبوب وباألخص القمح حيث  لكنها عجزت يف ،البطاطاك

 جمنه لتغطية العجز وتلبية الطلب املتزايد عليه،هذا فيما خيص اإلنتاج النبايت، أما اإلنتا  باملائة 60 أكثر منتستورد 

البيض وبنسب كبرية يف اللحوم البيضاء هو اآلخر عرف زيادة يف اإلنتاج وحقق اكتفاء ذاتيا يف كل من فاحليواين 

احلليب بالرغم من التحسن الكبري يف معدالت االكتفاء  واللحوم احلمراء، لكن مل تسجل نفس النسب يف مادة

  ).2016سنة  باملائة 80(اخلاصة باحلليب 

باتية والبقول ويف املقابل جند مواد نسب االكتفاء الذايت فيها معدومة كالسكر ومنخفضة جدا يف الزيوت الن

  .هاته املواد للسكان يف الوقت واملكان املناسبني لتغطية العجز وتوفريوهنا تلجأ الدولة بطبيعة احلال لالسترياد 

إن اإلنتاج الزراعي بالرغم من تسجيله معدالت منو مشجعة إال أنه سجل قصورا يف إنتاج املواد الغذائية 

مل يستطع يف اإلنتاج الزراعي  قابله منو بطيءالذي  رئيسي إىل النمو السكاين السريع األساسية، وذلك يرجع بشكل

فنالحظ قلة املساحات املروية املخصصة للحبوب باإلضافة إىل االعتماد على الطرق التقليدية يف الفالحة، مواكبته، 

اطئة اليت تؤدي إىل التبذير يف كثري واعتمادها على األمطار يف السقي، إضافة إىل بعض املمارسات االستهالكية اخل

أما احلليب فضعف وسائل جتميع اجلزائرية،  أساسا لضعف الثقافة االستهالكية لبعض األسرترجع من األحيان وهي 

 .إنتاجه منخفضة نسبيا بالرغم من تسجيلها حتسنا ملحوظا احلليب وقلة األعالف كلها عوامل أدت إىل بقاء نسب

املشكلة الغذائية هي زيادة قيمة فاتورة الواردات الغذائية خاصة احلبوب واحلليب السكر ومما يزيد من تفاقم 

والزيوت النباتية، واليت تقابلها قيم صادرات جد منخفضة، األمر الذي جعل امليزان التجاري الغذائي والزراعي يسجل 

التبعية الغذائية على مصراعيه ويهدد األمن  عجزا كبريا واألسوأ أن هذا العجز يف ارتفاع ومببالغ ضخمة، مما فتح باب

و  2008الغذائي واالجتماعي واالقتصادي وحىت السياسي، خاصة مع ظهور األزمات الغذائية العاملية األخرية  سنة 

اليت كان سببها األساسي ارتفاع األسعار يف األسواق العاملية خاصة أسعار املواد الغذائية األساسية أين  2011سنة 

 .فت أسعارها بشكل كبري، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف الفصل املوايلتضاع



 

 

  

  

  :الفصل الثاني

أسعار المواد الغذائیة 

 األساسیة في األسواق العالمیة

وانعكاساتھا على االقتصاد 

  الجزائري
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  :تمھید الفصل الثاني

شهد العامل عدة أزمات غذائية وذلـك بفعـل ارتفـاع أسـعار األغذيـة خاصـة األساسـية منهـا األمـر الـذي نـتج عنـه 

، األمر الـذي تسـبب للـدول املسـتوردة الصـافية للغـذاء يف عـدة مشـاكل  2011وأزمة سنة 2008أزمة غذائية عاملية سنة 

ـــة دون وقـــوع كوارثكـــان البـــد مـــن اإلســـراع يف معاجلتهـــ ـــة؛ا واحليلول ـــة  كســـوء التغذي وعـــدم تـــوفر الغـــذاء بكميـــات كافي

باإلضافة إىل غالئها بشكل كبري مما يصعب على املستهلك احلصـول عليهـا، خاصـة وأن القـدرة الشـرائية يف هتـه الـدول 

 .ضعيفة

وهنــاك أســباب عديــدة وقفــت وراء االرتفــاع احلــاد يف أســعار املــواد الغذائيــة خاصــة األساســية منهــا كــاحلبوب،    

منظمـة األغذيـة والزراعــة التابعـة لألمـم املتحــدة (ليـب ،السـكر، الزيــوت النباتيـة واللحـوم، ممــا جعـل املنظمـات الدوليــة احل

  .تنذر باتساع رقعة اجلوع وزيادة أعداد اجلياع يف العامل) الفاو، برنامج الغذاء العاملي، البنك الدويل

الغذائيـة العامليـة، لـذا كـل دولـة تبنـت سياسـات سـعرية  إذا تعترب األسعار املتسبب األساسي يف حـدوث األزمـات

 .خاصة �ا حلماية املستهلكني بالدرجة األوىل، وهذا ما سنتطرق له يف هذا الفصل بالتفصيل

  :وعليه قسم الفصل الثاين إىل ثالثة مباحث كما يلي

 األزمات الغذائية العاملية:المبحث األول  

 والسياسة السعرية الزراعية يف اجلزائر األسعار :المبحث الثاني  

 على االقتصاد اجلزائري اوانعكاسا� تطور أسعار املواد الغذائية األساسية :المبحث الثالث  
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  األزمات الغذائیة العالمیة: األولالمبحث 

  1996أزمة الغذاء العالمية في السبعينيات ومؤتمر الغذاء العالمي سنة : المطلب األول

عــدم القــدرة علــى  :1قبــل التطــرق لألزمــات الغذائيــة العامليــة البــد مــن تعريفهــا، حيــث تُعــرف األزمــة الغذائيــة بأ�ــا

بانتظام وتوزيعها علـى املـواطنني بأسـعار  ، وضمان احلد املطلوب منهاتوفري االحتياجات األساسية من الغذاء للمواطنني

  .ني بوظائفهم البدنية والذهنية الكاملةمناسبة وبكميات من شأ�ا أن تضمن قيام املواطن

املخـزون  واخنفـاضبـني العـرض والطلـب، متحولـة ومقرتنـة بأزمـة إنتـاج،  إخـاللميكن وصف األزمـة الغذائيـة بأ�ـا 

النـاجم جـزء منهـا مـن سـوء من السلع الغذائية، ومرتافقة بتزايد الطلب، ويف الوقت نفسـه تأخـذ أسـعار الغـذاء باالرتفـاع 

وال يعـــد االهتمـــام باألســـعار مســـألة حديثـــة، إمنـــا متتـــد جـــذورها إىل مصـــادر  .األســـواق واألعمـــال والتالعـــب فيهـــاإدارة 

الفكر االقتصادي الكالسيكي، وتزايد االهتمـام بأسـعار الغـذاء يف النصـف الثـاين مـن القـرن العشـرين، وال سـيما خـالل 

  .2من القرن املاضي الفرتة اليت سادت فيها ظاهرة اجلفاف يف مطلع السبعينيات

وعليــه فاألزمــة الغذائيــة تعــين حــدوث خلــل يف الغــذاء، وغالبــا مــا يكــون ســبب هــذا اخللــل هــو ارتفــاع األســعار، 

  .حيث تسبب هذا األخري يف حدوث أزمتني عامليتني يف الغذاء

  :3ـذلك ب فتكرسمم يف ا�تمع الدويل األتنامى اإلحساس بأمهية الغذاء وتوفريه للجميع بني وعليه 

: ، بالعاصـــمة اإليطاليـــة رومـــا ومحلـــت كأهـــداف أساســـية1945تأســـيس منظمـــة الغـــذاء والزراعـــة الدوليـــة ســـنة  -

  .مكافحة اجلوع وسوء التغذية، ودعم اإلنتاج الزراعي يف الدول النامية

ة والواجـب تـوفري الغـداء لألفـراد، مـن بـني احلقـوق األساسـي وتضـيف: 1948اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان  -

  .على احلكومات توفريها

والزراعـة العامليـة عـام أُطلـق الربنـامج مـن منظمـة األمـم املتحـدة، ومنظمـة الغـذاء : الغـذاء العـامليإطالق برنامج  -

، واهلادف لتشجيع اإلنتاج الزراعي وحتسني الوضع الغـذائي للـدول الفقـرية واالحتفـاظ باحتيـاطي غـذاء ملسـاعدة 1962

 .يرمي الربنامج لتثبيت أسعار الغذاء يف العامل وجما�ة حاالت الطوارئ هذه الدول، كما

                                                 
، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، العالمية تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولياألزمة الغذائية املخادمى،  عبد القادر رزيق1

 .25، ص2009
، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة )رؤية للمستقبل(سياسات األمن الغذائي العربي حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير سامل توفيق النجفي، 2

 .90- 89 ص ص ،2013وت، العربية، بري 
 .42، ص مرجع سبق ذكرهصاحب يونس،  3
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  أزمة الغذاء في السبعينيات :الفرع األول

يف العقــدين اللــذين ســبقا أزمــة ســبعينيات القــرن العشــرين، ارتفــع إنتــاج احلبــوب يف البلــدان الناميــة بنســبة قــدرها  

وأدت الثـــورة اخلضـــراء إىل مكاســـب كبـــرية يف اإلنتاجيـــة وحـــدثت زيـــادة يف مســـاحات األراضـــي الـــيت جـــرى . باملائـــة 80

، أصـــاب الطقـــس الســـيئ احملاصـــيل يف خمتلـــف أحنـــاء املعمـــورة واخنفـــض إنتـــاج 1972ولكـــن يف عـــام . حصـــد حماصـــيلها

لوقت الذي كان العـامل حيتـاج فيـه إىل مليون طن يف ا 33عاما، حيث اخنفض مبقدار  20األغذية العاملي ألول مرة منذ 

ويف الســنة التاليــة، لعبــت هــزة . مليــون طــن إضــافية لتلبيــة احتياجــات الســكان الــذين كانــت أعــدادهم تتزايــد بســرعة 24

  .1جديدة على صعيد العرض دورها يف إشعال ارتفاع األسعار الزراعية، فقد ارتفعت أسعار النفط مبقدار أربعة أمثال

علـى اإلطـالق، خاصـة إذا عرفنـا أن األوضـاع كانـت خمتلفـة  امنتظـر  1972أسـعار الغـذاء يف سـنة  مل يكن ارتفـاع

  .بعام ختمة القمح العظيمة) 1969(متاما، خالل ثالث سنوات فقط قبل ذلك إذ كان يعرف ذلك العام 

  2:منها أسباب إرجاع هذه األزمة لعدةولقد مت 

  .الزراعيالظروف املناخية غري املواتية لإلنتاج  -

  .ازدياد الطلب على استرياد حماصيل احلبوب -

يف هــذا ا�ــال ميكــن أن القــول أن الوضــع السياســي الــذي كــان ســائدا يف تلــك الفــرتة ( ارتفــاع أســعار البــرتول -

كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للـدول العربيـة الـيت عرفـت يف تلـك املرحلـة حربـا مـع إسـرائيل ممـا   ،أدى إىل ارتفاع أسعار البرتول

فع الدول العربية املصدرة للنفط الختاذ قرار توقيف تصديره ممـا أدي إىل ارتفـاع حـاد يف أسـعاره جعـل الـدول الغربيـة يف د

  ).أزمة طاقة حقيقية

  .ةما أدى إىل خلق ارتفاع حاد يف مدخالت اإلنتاج الزراعي، وبالتايل ارتفاع أسعار السلع الغذائي

مليـــون طــــن مـــن القمــــح، حتســــبا  30شــــراء  1972وتضـــاف لألســــباب املـــذكورة، قــــرار االحتـــاد الســــوفييت مطلـــع 

، وكـذا ةإلنتاجه احمللي الذي توقـع أن يكـون ضـعيفا، مـا تسـبب يف نقـص العـرض اإلمجـايل وخلـق نـدرة يف السـوق العامليـ

امليـة للقمـح واألرز، وهـو مـا فـتح البـاب أكثـر ، عن اخنفـاض املخزونـات الع1973إعالن ا�لس العاملي للقمح يف أوت 

-1972للمضـــاربة علـــى هـــذه املـــواد، فارتفعـــت بـــذلك أســـعار املـــواد الغذائيـــة األساســـية بشـــكل حـــاد يف غضـــون ســـنيت 

، بينمـا ارتفعـت أسـعار السـكر بنسـبة ةباملائـ 320، واألرز ب ةباملائـ 561، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسـبة 1974

  .3ةباملائ 190

لقد خلفت األزمة العاملية للغذاء خسائر بشرية جد معتربة، كما خلفت العديد من األمـراض واألوبئـة، فمـثال يف 

  .نسمة 300000الساحل، أثيوبيا وآسيا اجلنوبية بلغ عدد الذين ماتوا فيها 

                                                 
، روما، التجارب والدروس المستفادة -حالة أسواق السلع الزراعية؛ ارتفاع أسعار األغذية واألزمة الغذائية: تقرير حولمنظمة األغذية والزراعة، 1

 .11ص ،2009
 .43، ص مرجع سبق ذكره صاحب يونس،2
 .44، ص نفسهاملرجع 3



 يالجزائر االقتصاد أسعار المواد الغذائیة األساسیة في األسواق العالمیة وانعكاساتھا على  الفصل الثاني      

 

 65 

اإليطاليـة حيـث  مبدينـة رومـا  1974الغـذاء الـيت واجههـا العـامل يف سـنة  ملشـكلةلقد كان أول مؤمتر يتم ختصيصه 

 ذلـكأن يكون لكل رجل وامرأة وطفـل حـق التحـرر مـن اجلـوع وسـوء التغذيـة حـىت ميكـنهم (كان هدف هذا املؤمتر هو 

استئصال اجلوع وانعدام األمـن الغـذائي وسـوء : من تنمية قدرا�م البدنية والعقلية وحدد املؤمتر أهداف التنمية يف األلفية

ـــة خـــالل  ـــة وضـــع ، لكـــن هـــ)ســـنوات 10التغذي ذا اهلـــدف مل يتحقـــق ألســـباب عديـــدة منهـــا عـــدم التفـــاهم حـــول كيفي

وتعتـرب مـن بـني أهـم التوصـيات ) التمويـل والـدعم(السياسات التنموية لتلك الفرتة باإلضافة إىل سوء تسيري املوارد املالية 

  1:ياليت خرج �ا املؤمتر ما يل

ه ا�تمع الـدويل واملتمثـل يف القضـاء علـى ظـاهرة اجلـوع جيب املصادقة ومن قبل اجلميع على الربامج الذي تبنا -

  .وسوء التغذية الذي يصيب املاليني من البشر

أن تعمل الدول واهليئات احمللية والدولية من أجـل بلـوغ هـدف تـوفري الغـذاء إىل كـل األفـراد مـع مراعـاة صـحته  -

  .ة عن سوء التغذيةوكفاءته احليوية وحماولة القضاء على كل األمراض واألوبئة الناجت

انعدام نظام متوازن لألمن الغذائي من خـالل جتديـد القطـاع الفالحـي واالهتمـام أكثـر جبـودة منتجاتـه وتنظـيم  -

  .أسواقه احمللية والدولية من أجل محاية هذه األسواق من خطر تذبذب األسعار

صـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن املاضـــي، بـــدأت األزمـــة تتالشـــى تـــدرجييا بعـــد انعقـــاد املـــؤمتر العـــاملي، إذ حبلـــول منت

للقمـح، منــو  ةباملائـ 3.8تضـاعف خمـزون العـامل مـن احلبــوب وارتفـع إنتـاج العـامل خــالل العقـود الثالثـة األخـرية بنســبة منـو 

منظمــــة الزراعــــة  توهــــي املعــــدالت الــــيت فاقــــت حســــب تقــــديرا ةباملائــــ 2.7، منــــو الــــذرة الشــــامية ةباملائــــ 3األرز بنســــبة 

واألغذيـــة الدوليـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة، معـــدالت النمـــو الســـكاين علـــى املســـتوى العـــاملي كمـــا اســـتقرت أســـعار املـــواد 

  .2الغذائية األساسية نسبيا، حىت السنوات األخرية من القرن العشرين

لـــيت حققهــا املخــزون العـــاملي اســتمرت حــاالت ســوء التغذيـــة يف عــدة منــاطق مــن العـــامل، رغــم األرقــام اإلجيابيــة ا

يف  23بلــدا يف إفريقيــا و 34قطــر يف العــامل كبلــدان عــاجزة غــذائيا، منهــا  86، صــنف 1997للغــذاء، حيــث حــىت ســنة 

 840يف أوروبـا، كمـا أظهـرت نشـرات املنظمـة الدوليـة للزراعـة واألغذيـة أن  3يف أوقيانوسـيا و 9، ةآسيا وأمريكا الالتينيـ

  .3عانون من سوء التغذيةمليون شخص يف العامل ي

وهـذا مـا جتسـد علـى أرض الواقـع مـن خـالل ارتفـاع  1974إن عدم قدرة الـدول علـى الوفـاء ببنـود معاهـدة رومـا 

اإلضــافة إىل العديــد مــن املؤشــرات الــيت حــذرت عــدد ناقصــي الغــذاء عــدد الوفيــات مــن األطفــال بســبب ســوء التغذيــة ب

1996منها اهليئة الدولية كل هذا دفع الدول إىل فكرة عقد مؤمتر دويل ثاين ويف نفس املدينة سنة 
4

.  

  

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة )مقاربة كمية(التمويل البنكي، دعم وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر زاوي بومدين، 1

 .74، 2016- 2015معسكر، اجلزائر، 
 .44صاحب يونس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .نفس الرجع ونفس الصفحة3
 .74 زاوي بومدين، مرجع سبق ذكره، ص4
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   1996 العالمي للغذاءالمؤتمر : الفرع الثاني

برومـا عاصـمة  1996نـوفمرب  17-13منظمة األغذية والزراعة يف مقرها الرئيسي برومـا فيمـا بـني  والذي عقدته

  .1إيطاليا، ويعترب من أهم املؤمترات العاملية اليت تناولت األمن الغذائي

آالف مشــارك مــن رؤســاء دول، وزراء، نــواب وممثلــي املؤسســات وهيئــات خمتلفــة، ومتثــل هــدف  10وشــارك فيــه 

  .2الغذاء للجميع"ر هذه القمة العاملية املؤمتر يف جتديد االلتزام العاملي باستئصال اجلوع جلميع البشر، وكان شعا

وقــد ركــز مــؤمتر القمــة العــاملي للغــذاء جهــوده حنــو حتقيــق األمــن الغــذائي ومعاجلــة األســباب اجلذريــة للجــوع وســوء 

  .التغذية يف كافة أرجاء العامل حمددا أبعادا إقليمية حمددة للمشاكل القائمة وحلوهلا

  :3حها املؤمتر العامليوميكن تلخيص جانب من املشكالت اليت أوض

ـــد املتوقـــع لســـكان العـــامل،  .1 ـــدة مـــع التزاي ـــة يواجهـــون حتـــديات رئيســـية جدي ـــرى املـــؤمتر أن منتجـــي األغذي مـــع و ي

  االخنفاض املتواصل يف حصة الفرد من األراضي املتاحة لإلنتاج الغذائي؛

 باملائة من سطح األرض؛ 11تشكل األراضي الصاحلة للزراعة من حيث التضاريس والرتبة واملناخ حنو .2

أن التنميــة  1992أوضـح جــدول أعمـال القــرن احلــادي والعشـرين ملــؤمتر األمـم املتحــدة املعــىن بالتنميـة والتجــارة  .3

، ويقتضـــي اجلتهـــا حتقيقـــا للتنميـــة املتواصـــلةالزراعيـــة والريفيـــة مـــن املســـائل اإلمنائيـــة ذات األولويـــة الـــيت ينبغـــي مع

بطريقـة التنميـة املتواصـلة حتقيـق تقـدم تكنولـوجي مـع اسـتكمال ذلـك بسياسـات بيئيـة استخدام املوارد الطبيعية 

واجتماعية مساندة، وينبغي تغيري أمناط استخدام األراضي حبيث تقـل كثافـة اسـتعمال بعضـها يف حـني يكثـف 

 .استخدام بعضها اآلخر

ــــة والتكنولوجيــــة ا .4 ــــيت ختتلــــف عــــن األســــاليب يكشــــف املــــؤمتر عــــن أنــــه قــــد مت تطــــوير معظــــم الوســــائل العلمي ل

 توافر التكنولوجيات لزيادة اإلنتاج بطريقة متوازنة بيئيا؛ ىاألغذية، ومداملستخدمة اآلن يف قطاع إنتاج 

 .للحكومات دور خاص يف التنمية الزراعية والريفية خيتلف عما هو قائم يف القطاعات األخرى .5

 ية البيئية؛من الضروري زيادة اإلنتاجية مع توفري التدابري الوقائ .6

 وجه املؤمتر أمهية سالمة القطاع الزراعي من الناحية البيئية؛ .7

ومثة أدلة كثرية على استعداد املزارعني ورغبتهم يف االعتماد على االبتكارات بسـرعة إذا مـا تبـني للمـزارعني أ�ـا  .8

ني األفـراد، علـى أن مفيدة؛ أي أن التحدي يتمثل يف تصميم ابتكـارات وحـوافز جمزيـة اقتصـاديا بالنسـبة للتمكـ

 .تكون يف الوقت ذاته سليمة من الناحية البيئية ومفيدة للمجتمع ككل

                                                 
 .57، ص 1997، مكتبة عني مشس، القاهرة: ، دار النشرإستراتيجية التنمية الزراعية: بحوث ودراسات فيمحدي أبو اخلري،  كمال  -1
 .44صاحب يونس، مرجع سبق ذكره، ص2
 .63 - 58ص  مرجع سبق ذكره، صكمال محدي أبو اخلري، –3
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وينبغي أن تتوىل احلكومات قيادة هذه العملية املعقدة باسـتخدام مجيـع الوسـائل املتاحـة، جلعـل التنميـة الزراعيـة  .9

 .نشاطا من األنشطة السليمة بيئيا

 :ما يلي يمة بيئيا وضمان املوافقة عليها عربوميكن إشاعة الوعي بوسائل اإلنتاج السل .10

 .يل املشورة للمزارعني ومستخدمي األراضيتوصو استخدام املصطلحات احمللية عند توفري  - 

 .تنظيم حلقات العمل لتحديد العوائق وتعزيز تدفق املعلومات بني املزارعني واملرشدين الزراعيني واإلداريني - 

 .استخدام أراضيهمإقامة حوار نشط مع املزارعني حول  - 

 .توفري ميزانية تشغيلية كافية للتعليم الزراعي والتعليم اإلداري وللوسائل احملسنة لإلنتاج الغذائي - 

 .تدريب موظفي اإلرشاد الزراعي على الرتويج لنظم اإلنتاج املتكاملة واالستخدام السليم بيئيا لألراضي - 

ع املـزارعني ومنتجـي األغذيـة اآلخـرين واجلمعيـات املهنيـة املؤمتر أنه ينبغـي علـى احلكومـات أن تعمـل مـ يرى. 11

 وغري ذلك من املصاحل غري احلكومية على زيادة كميات الغذاء املتاحة لفقراء الريف وحتسني نوعيتها؛

ويعتــرب نشــر واعتمــاد ممارســات العمــل املثلــى والظــروف امليســرة األخــرى لإلنتــاج الغــذائي يف إطــار متطلبــات .12

كفـاءة اسـتخدام املـوارد : واصلة من املسـتلزمات األساسـية، وهنـاك ثـالث عناصـر أساسـية لتحقيـق ذلـك وهـيالتنمية املت

  .والكوادر القيادية واإلدارية القادرة على التخطيط والتنفيذ، واحلكومة الرشيدة

لوجيـات وال ميكن أن تتحقـق مبـادئ وأهـداف جـدول أعمـال القـرن احلـادي والعشـرين إال إذا اقرتنـت التكنو .13

  .، اآلليات امليسرة، التزويد بالقدرات واحلوافزواحلواروالسياسات مع املشاركة، املساواة، 

وسـتكون هــذه هــي السـبل الالزمــة للوصــول إىل األمــن الغـذائي وإىل قطــاع زراعــي سـليم بيئيــا، ودون هــذه الســبل 

  .فلن يكون ألدوات السياسات والتكنولوجيات املهمة آثار إجيابية دائمة
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  سبابهاأو  2008زمة الغذاء العالمية لسنة أ: المطلب الثاني

  2008 سنة أزمة الغذاء العالمية: الفرع األول

لقد بدأت بـوادر أزمـة األمـن الغـذائي حتـت بنـد تقلـب أسـعار املنتجـات الغذائيـة منـذ أن اختـذت البلـدان الكـربى 

غـري أن هـذه السياسـة التجاريـة كانـت سـلبيا�ا أكـرب مـن إجيابيا�ـا ممـا  ،سياسة عزل أسواقها من أجل محاية مسـتهلكيها

أدى إىل ارتفــاع األســعار وتقلبهــا يف األســواق العامليــة، وكانــت أكثــر البلــدان املتــأثرة تلــك الفقــرية املســتوردة للغــذاء أكثــر 

ســوى القليــل مــن االحتياطــات ولــيس لــديها القــدرة املاليــة علــى حتمــل تكــاليف شــراء  كمــن غريهــا، فهــذه البلــدان ال متلــ

احتياجا�ا الغذائية بأسعار مرتفعـة كمـا أ�ـا غـري قـادرة علـى فـرض قيـود اجتـاه صـادرا�ا، إذ واجهـت هـذه الـدول تبعـات 

  :1األزمة واليت من نتائجها

  .ارتفاع أسعار املواد الغذائية -

  .الغذائية بني الدول اخنفاض حجم املبادالت -

  .فرض قيود على الصادرات وعلى عكس هذا زيادة حترير الواردات -

  .تقدمي إعانات للمستهلكني من خالل إنشاء شبكات أمان -

  .انعدام األمن الغذائي على املدى القصري -

ارتفــــاع معــــدالت الفقــــر داخــــل األوســــاط الريفيــــة وباخلصــــوص لــــدى املــــزارعني أصــــحاب احليــــازات  -

  .الصغرية

مليـــار مـــن ســـكان  2دم البنـــك الـــدويل مـــن واشـــنطن أرقامـــا خميفـــة عـــن وضـــع الغـــذاء يف العـــامل، مـــن ذلـــك أن قـــ

  .2مليون منهم مهددون با�اعة يف املدى القصري 100املعمورة معنيون بالفقر يف املستقبل، وأن 

القمـح، األرز، الـذرة، األلبـان  :هي ةانفجرت أزمة الغذاء العاملية بعد االرتفاع الكبري يف أسعار مخسة مواد رئيسي

 400باملائة، وانتقل سعر الطن مـن القمـح مـن  40نسبة ) 2007(والزيوت، وبلغت الزيادة يف األسعار يف سنة واحدة 

باملائـة، الـذرة  130بنسبة  2008وارتفعت أسعار القمح يف بداية سنة  2007دوالر سنة  700إىل  2005دوالر سنة 

باملائــة، مــع ارتفــاع أســعار اللحــوم، الــدجاج البــيض ومشــتقات احلليــب، لتصــل نســبة ارتفــاع أســعار  74األرز  ةباملائــ 31

  .باملائة 181القمح يف يوليو من نفس السنة 

التجــارة العامليــة  ةمــع البنــك الــدويل ومنظمــ 27وكــان اجتمــاع بــرين الــدويل، الــذي مجــع األمــم املتحــدة ووكاال�ــا الـــ

زمــــة بإشــــراف األمــــني العــــام بــــان كــــي مــــون ملواجهــــة االنعكاســــات احملتملــــة واحللــــول خليــــة أ شــــكلقــــد  2008يف ســــنة 

بليـون دوالر  755املستعجلة، وقد دعـا إىل تـوفري املبلـغ اإلضـايف الـذي حيتـاج إليـه برنـامج الغـذاء العـاملي بالكامـل ويبلـغ 

  .3للمعونات العاجلة، ولتأمني الغذاء لألعداد املتزايدة من اجلياع يف العامل

                                                 
 .76- 75 ص زاوي بومدين، مرجع سبق ذكره، ص1
 .38املخادمي، مرجع سبق ذكره، ص  رزيقعبد القادر 2
 .39-38 ص املرجع نفسه، ص3
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 34آالف مشـارك، مـنهم  3ملواجهة األزمة، والذي حضـره  2008ولقد انعقد املؤمتر العاملي للغذاء بروما بيوليو 

، قمـة ضـمت رؤسـاء 2008 جويليـة يف 9و 7بلـد، كمـا عقـد مبدينـة توبـاكو اليابانيـة بـني  151رئيس دولة وممثلون عن 

بعة قــادة أفارقــة، للبحــث يف موضــوع مســاعدات التنميــة دول وحكومــات البلــدان الصــناعية الثمانيــة الكــربى، إضــافة لســ

  . 1ة، يف ضل ارتفاع أسعار النفط واملواد الغذائيةاإلفريقي

  2008سنة  أسباب أزمة الغذاء العالمية: الفرع الثاني

  :2أدت عدة عوامل لتفاقم أزمة الغذاء العاملية ميكن اختصارها يف

  .ةومعه ازدياد عدد األفواه اجلائعالعامل الدميغرايف بزيادة سكان العامل، -

نتيجـــة زيـــادة الطلـــب عليـــه نظـــرا للنمـــو الـــذي حققتـــه االقتصـــاديات ( االرتفـــاع احلـــاد يف أســـعار الطاقـــة والـــنفط-

دوالر وهــذا بــدوره يــؤدي الرتفــاع تكــاليف إنتــاج الغــذاء ممــا يــؤدي إىل  140إذ جتــاوز ســعر الربميــل  ،2007املتقدمــة يف 

  .)زيادة أسعارها وهذا وتوجههم إىل ختصيص جزء من السلع الزراعية إلنتاج الوقود احليوي

  .اجتاه الدول املنتجة للحبوب للتوسع يف إنتاج الوقود احليوي يف بعض احملاصيل-

لعــامل، وتزايــد خطــورة ظــاهرة االحتبــاس احلــراري، والــيت أدت ملوجــات حــر االرتفــاع احلــاد لــدرجات احلــرارة يف ا-

  .وجفاف هو ما أثر سلبا على إنتاج احملاصيل الغذائية

املظـــاهرات وأعمـــال العنـــف الـــيت  تلـــقبـــدت اآلثـــار االجتماعيـــة الـــيت خلفتهـــا أزمـــة الغـــذاء العامليـــة منعزلـــة، إذ مل 

، إال أ�ـا 2007حدثت يف بعض العواصم يف جوب شرق آسـيا، إفريقيـا والشـرق األوسـط، االهتمـام الـدويل يف خريـف 

، ولقــد كانــت الــدول األكثــر تضــررا مــن األزمــة، الــدول الــيت ال متلــك احتياطــات 2008القــت صــدى أوســع مــع ربيــع 

ما على املستوى الفردي شكلت األزمة �ديدا أكرب على من ليس لـديهم ال ادخـار فالحية أو مصادر الطاقة والنفط، أ

  .ال راتب، وال حىت قدرة على االستفادة من املساعدات والقروض

  :تفاقم أزمة الغذاء يف العاملأدت عدة عوامل إىل 

ــــوي يــــرتبط بالعوملــــة االقتصــــادي ومنهــــا ومــــا رافقهــــا مــــن تطــــورات واســــتحقاقات، إضــــافة إىل زيــــادة  ةمــــا هــــو بني

  .االستهالك والطلب على املواد الغذائية

الـــو م أ  يفارتفـــاع أســـعار منتجـــات الطاقـــة واألمســـدة، زيـــادة علـــى حجـــم الطلـــب علـــى الوقـــود احليـــوي خصوصـــا 

خـرى، والتقلبـات املناخيـة نتيجـة واالحتاد األورويب، واخنفاض سعر صـرف الـدوالر األمريكـي مقابـل اليـورو والعمـالت األ

  لظاهرة االحتباس احلراري؛ 

  :3بصفة عامة ميكن توصيف أسباب ودوافع أزمة الغذاء باآليت

                                                 
 .44صاحب يونس، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .45املرجع نفسه، ص 2
 .98، صمرجع سبق ذكرهسامل توفيق النجفي، 3
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األساســـية ال ســـيما األراضـــي  ةحنـــو إنتـــاج الوقـــود احليـــوي إىل ارتفـــاع أســـعار املـــوارد اإلنتاجيـــ تأدت التحـــوال -

واالجتــــاه حنــــو اســــتخدام األراضــــي اهلامشــــية ذات اإلنتاجيــــة احلديــــة  فضــــال عــــن حمــــدوديتها. الزراعيــــة وقيمتهــــا اإلجياريــــة

  .املنخفضة نتيجة الزحف احلضري يف بعض البلدان النامية

تتســم إنتاجيــة احملاصــيل الغذائيــة الرئيســية باالخنفــاض ألســباب هيكليــة طويلــة األجــل، متأتيــة مــن التشــوهات  -

  .املذكورة تمبتضمنات اإلصالحات االقتصادية لتصحيح بنية االقتصاديااليت عانتها األسواق احمللية، وعدم االلتزام 

التحــول مــن زراعــة احملاصــيل الغذائيــة األساســية للســكان احملليــني إىل احملاصــيل النقديــة األعلــى قيمــة، والوجهــة  -

  .ألسواق البلدان املتقدمة واليت أخذ تزايد الطلب عليها

اء وتقادمهــا، وال ســيما تلــك املرتبطــة بشــبكات الــري والطــرق والتخــزين األساســية إلنتــاج الغــذ لتنــاقص اهلياكــ -

  .والنقل

فشــل سياســات التنميــة االقتصــادية الزراعيــة، ممــا ترتــب عليهــا إخفاقــات بنيويــة يف األوســاط اإلنتاجيــة للغــذاء،  -

  .وهي بذلك شكلت عوامل ذات جذور عميقة حتدد وتقيد النمو والتنمية االقتصادية الزراعية

تــدفق رؤوس األمــوال املضــاربة إىل قطــاع الســلع األساســية مبــا يف ذلــك األغذيــة، يف ســوق عامليــة تــزداد ترابطــا،  -

والرهانـات العقاريـة أدت إىل حتـول املضـاربني بـاحثني عـن أصـول تـزداد  لفالتقلبات اليت شـهد�ا األسـواق العامليـة للتمويـ

  .لربح أكثر من حبثها عن إنتاج الغذاءأسعارها حنو أصول السلع الغذائية، وهي باحثة عن ا

يعــد العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين مــن أكثــر العقــود الــيت شــهدت ارتفاعــا يف أســعار الســلع الغذائيــة، 

خالل السنوات األربعة املذكورة، وهي سنوات األزمة املالية العامليـة املرافقـة ألزمـة " معادلة الغذاء العاملية"ويُظهر اجلدول 

  .غذاءال

  )الحبوب نموذجا(معادلة الغذاء العالمي ): 2-27(جدول رقم 

  مليون طن: الوحدة

  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  البنود

  2239  2263  2285  2132  اإلنتاج

  2772  2766  2704  2557  المعروض

  2275  2230  2191  2140  االستغالل

  277  276  282  271  التجارة

  493  533  205  419  المخزونات

، الطبعة األوىل، مركز )رؤية للمستقبل(سياسات األمن الغذائي العربي حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير سامل توفيق النجفي، : المصدر

  .99، ص2013دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

ـــةليبلـــغ  2008-2007وقـــد أدت أزمـــة الغـــذاء إىل اخنفـــاض اإلنتـــاج مـــن احلبـــوب للموســـم اإلنتـــاجي  حنـــو  باملائ

مـــن  نمليـــون طـــن، وأثـــر ذلـــك يف حجـــم املعـــروض واالســـتغالل والتجـــارة للحبـــوب، ويف العـــام ذاتـــه بلـــغ املخـــزو  2132

مـن إمجـايل النـاتج العـاملي،  باملائـة 8.9، يف حني أنـه اخنفـض يف العـام الـذي يليـه إىل حنـو باملائة 19.6احلبوب ما نسبته 



 يالجزائر االقتصاد أسعار المواد الغذائیة األساسیة في األسواق العالمیة وانعكاساتھا على  الفصل الثاني      

 

 71 

تشري اإلحصـائيات إىل أن املخـزون العـاملي للحبـوب قـد . (1استنزاف املخزونات الغذائيةإذ عملت األزمة الغذائية على 

إىل أدىن مسـتوياته  2008تناقص إىل ما يقارب النصف إبان هذه األزمـة حيـث وصـل خمـزون القمـح األمريكـي يف سـنة 

أدىن مســتوياته منــذ  عنــديف الــو م أ وهــي املصــدرة رقــم واحــد يف العــامل  2010ووصــل خمــزون الــذرة ســنة . ســنة 60منــذ 

  2.)باملائة 17عاما مما أدى إىل ارتفاع أسعار الذرة العاملية بنسبة  30

، ففي أسواق األغذية كان تراجع العرض لسوء األحـوال اجلويـة يف 2011اإلشارة إىل أزمة الغذاء سنة  منوالبد 

، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن التـــــوترات 2012وراء ارتفـــــاع أســـــعار احلبـــــوب الرئيســـــية يف صـــــيف عـــــام البلـــــدان املنتجـــــة الكـــــربى 

  .اجليوسياسية السائدة يف الشرق األوسط وما رافقها من شكوك بشأن آفاق االقتصاد العاملي

رغــم  2011الشــامل للســلع األساســية الغذائيــة مســتويات تارخييــة منــذ مطلــع عــام  األونكتــادبلــغ مؤشــر أســعار 

كـان مؤشـر األسـعار قـد ارتفـع إىل أعلـى مسـتوياته علـى   2011فربايـر / تقلبات قصرية األمد يف األسعار، وحبلول شباط

ارتفــع املؤشـــر ارتفاعــا حــادا مــدفوعا بارتفـــاع  2012يوليــو /نقطــة قبــل أن يبـــدأ بــالرتاجع، ويف متــوز 292اإلطــالق فبلــغ 

وتراجــع  2008نقــاط فقــط مــن ذروتــه التارخييــة املســجلة عــام  9قــل بـــ نقطــة، أي أ 283أســعار احلبــوب الرئيســية، فبلــغ 

يف املائة يف متوسطه لفـرتة عشـرة  30، مما ميثل نسبة أعلى بـ 2013أفريل/نقطة يف نيسان 253املؤشر باطراد ليصل إىل 

  .3لفة األسعارونشأت عن الفئات الفرعية املتنوعة للسلع األساسية أمناط خمت. نقطة 195أعوام وكان يبلغ فيها 

، وحبلــول كــانون 2011نقطــة يف عــام  265 وشـهد مؤشــر األونكتــاد ألســعار األغذيــة تقلبــات حــول مــا متوســطه

، 2011فربايـر / شـهرا مقارنـة بشـباط 15نقطة، وهو أدىن مسـتوياته يف  248كان قد هبط إىل   2011ديسمرب / األول

 286وارتفـع املؤشـر إىل أعلــى مسـتوياته علــى اإلطـالق مـدفوعا بارتفــاع أسـعار الــذرة والقمـح وطحـني فــول الصـويا فبلــغ 

أبريـل /نقطـة يف نيسـان 260، وما لبث أن سـجل اخنفاضـا مطـردا ليصـل إىل 2012أغسطس /يوليو وآب/نقطة يف متوز

  .يف ظل حتس أحوال السوق 2013

، ويُعــزى ذلـك بصــورة رئيســية 2012يديت املنافسـة خــالل الربـع الثالــث مــن عـام وكانـت ســوق الـذرة والقمــح شــد

إىل اضــطراب اإلمــدادات واخنفــاض مســتويات املخزونــات، وكــان اجلفــاف الشــديد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وراء 

 334 مسـتوى قياسـي قـدره تراجع التوقعات املتعلقـة مبحاصـيل الـذرة، ممـا أدى إىل ارتفـاع أسـعار الـذرة يف هـذا البلـد إىل

دوالر للطـن يف الشـهر السـابق، وأثـر أيضـا سـوء أحـوال الطقـس  270، وكـان قـد بلـغ 2012يوليـو /دوالر للطن يف متوز

، وكــان مــن املتوقــع أن تــنخفض املخزونــات العامليــة مــن نوأوكرانيــا وكازاخســتا يف آفــاق إنتــاج القمــح يف االحتــاد األورويب

إىل أدىن مسـتوى هلــا منــذ سـتة أعــوام، وأن تــنخفض املخزونـات العامليــة مــن القمــح  2012/2013الـذرة يف �ايــة موســم 

إىل أدىن مستوى هلا منذ أربع أعوام، وأثارت الزيادة احلادة يف أسعار احلبوب األساسـية املخـاوف إزاء حـدوث نقـص يف 

                                                 
 .100سامل توفيق النجفي، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مذكرة ماجستري يف العلوم swotدراسة تحليلية وفق نموذج –انعكاسات األزمة العالمية على األمن الغذائي في الوطن العربي دبار محزة، 2

  .95، ص 2013-2012االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
الكلي؛ السلع األساسية االتجاهات والتوقعات  المسائل المتعلقة بسياسات االقتصاد): د( 17، البند 68األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة  3

 .4ص  ،2013جويلية  26، تقرير األمني العام، العالمية المتعلقة بالسلع األساسية
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باســتخدام احلبــوب كمــادة أوليــة إلنتــاج الوقــود األغذيــة يف البلــدان املســتوردة الصــافية لألغذيــة، ممــا أحــىي النقــاش املتعلــق 

، تراجعت أسعار الذرة والقمح من مسـتويا�ا العاليـة املسـجلة 2013اإلحيائي، وخالل األشهر اخلمسة األوىل من عام 

  .    1فيما التوقعات كانت تشري إىل قرب تعايف العرض العاملي وال سيما يف البلدان املنتجة الرئيسية 2012يف عام 

سـنتا للرطـل الواحـد، إال  24 حيـث بلـغ متوسـطها 2012انت أسعار السكر مستقرة يف الربع األول مـن عـام وك

أن فـــائض اإلنتـــاج املتوقـــع وارتفـــاع قيمـــة دوالر الواليـــات املتحـــدة وتراجـــع أمـــوال املضـــاربة يف أســـواق العمـــالت اآلجلـــة 

اخنفــــض  2012يونيــــو / وحبلــــول حزيــــران. التاليــــة للســــكر كلهــــا عوامــــل أدت إىل اخنفــــاض األســــعار يف الـــــأشهر الثالثــــة

يوليـــو كانـــت /ســـنتا للرطـــل الواحـــد، وعلـــى الـــرغم مـــن انتعـــاش قصـــري يف متـــوز 20املتوســـط الشـــهري لســـعر الســـكر إىل 

األســعار حتــت وطــأة ضــغط نــزويل يف األشــهر العشــرة التاليــة نتيجــة للتوقعــات العامليــة املتشــائمة املتعلقــة بــأحوال الســوق 

، وأشارت التقديرات الصادرة عن املنظمة الدوليـة للسـكر يف آخـر تعـديل هلـا بشـأن وضـع 2012/2013د ملوسم حصا

مليـون طـن،  9.982قـدره  قياسـيإال أن اخنفاض اإلنتـاج العـاملي سـيبلغ مسـتوى  ،2012/2013السكر العاملي ملوسم 

وتعـــزز االجتـــاه التنـــازيل يف الســـوق إذ أن الصـــناديق التحوطيـــة مل حتقـــق ســـوى مراكـــز صـــافية قصـــرية األمـــد منـــذ منتصـــف 

هـبط سـعر  2013مـايو /أسعار السكر وحبلول أيار ض، وكانت تراهن يف ذلك على اخنفا 2012أكتوبر /تشرين األول

وبلـغ مؤشـر أسـعار األونكتـاد . 2010أغسـطس /توى له منـذ آبسنتا للرطل الواحد وهو أدىن مس 17.62السكر إىل 

 294قبــل أن يهــبط إىل 2011فربايــر /يف شــباط) نقطــة 374(لبــذور الزيــوت النباتيــة والزيــوت النباتيــة ذروة غــري مســبوقة 

ثــر مقتفيــا أ 2012وتعــاىف مؤشــر األســعار يف األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام . 2011أكتــوبر / نقطــة يف تشــرين األول

كـــان ارتفـــاع مؤشـــر أســـعار فـــول الصـــويا الـــيت . 2012أفريـــل/نقطـــة يف نيســـان 337زيـــت النخيـــل وفـــول الصـــويا، وبلـــغ 

اجتــــه مؤشــــر  2012ســــبتمرب /أغســــطس، ومنــــذ أيلــــول/ يونيــــو و آب/يف املائــــة بــــني شــــهري حزيــــران 21ازدادت بنســــبة 

كـــان مؤشـــر   2013أفريـــل/لـــول نيســـان، وحب2013األســـعار حنـــو األســـفل رغـــم انتعـــاش قصـــري يف أول شـــهرين مـــن عـــام 

2010أغسطس /نقطة وهو مستوى مل يسجل منذ آب 260األسعار قد تراجع ليصل إىل 
2. 

بعد عرضنا لألزمات الغذائية العاملية يتبني لنا أن ارتفاع األسـعار هـو العامـل واحملـرك الرئيسـي يف حـدوثها، وطبعـا 

 .الرتفاع األسعار عدة أسباب سبق التطرق هلا

  

  

 

  

  

 

                                                 
 .53، صالسابق املرجع1
 .6، صنفسهاملرجع 2
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  والسیاسة السعریة الزراعیة في الجزائر األسعار: ثانيالمبحث ال

  األسعار: المطلب األول

ســــــنتطرق يف هـــــــذا املطلـــــــب إىل اجلانـــــــب النظـــــــري لألســـــــعار، وذلــــــك مـــــــن خـــــــالل تعريفهـــــــا وذكـــــــر أمهيتهـــــــا    

  .اخل...وأهدافها،

  األسعار التعريف، األهمية واألهداف: الفرع األول

  .العوامل يف الرتويج للسلع، وللتسعري مفاهيم متعددة ومتنوعةيعترب التسعري من أهم 

  تعريف التسعير والتسعير الزراعي:أوال

  تعريف التسعير-أ

بأنــه املقابــل الــذي يدفعــه املشــرتي مقابــل حصــوله علــى ســلعة أو خدمــة  :البعض يعرفــهللتســعري عــدة تعريفــات؛ فــ

  .1شبع حاجة أو رغبة لديهتُ 

باعتباره القيمة الـيت يـدفعها شـخص مـا مقابـل االسـتفادة مـن املزايـا والفوائـد الـيت متثلهـا  :أما البعض األخر فيعرفه

 2.السلعة أو اخلدمة موضوع اهتمامه

ذلــك املقــدار الــذي يكــون أحــد األطــراف املبادلــة مســتعدا لدفعــه حــىت حيصــل باملقابــل علــى : الســعر الفعلــي هــو

 3.شيء ذي قيمة من الطرف اآلخر

  4).سلعة أو خدمة(الضيق هو مبلغ من النقود يتم دفعه مقابل احلصول على منتج حمدد السعر باملفهوم 

أمــا الســعر بــاملفهوم الواســع، فهــو جممــوع القــيم الــيت يــتم دفعهــا يف مقابــل احلصــول علــى املنــافع الــيت تتحقــق مــن 

  .امتالك أو استخدام املنتج

إشـــباع منفعـــة، وذلـــك باحلصـــول علـــى ســـلعة  وعليـــه فاألســـعار هـــي كـــل مقابـــل نقـــدي مـــدفوع بُغيـــة احلصـــول أو

  .أو خدمة) منتج(

  تعريف التسعير الزراعي والعوامل المؤثرة فيه -ب

  تعريف التسعير الزراعي-1

يشــري مصــطلح التســعري الزراعــي إىل جمموعــة مــن األنشــطة الــيت �ــدف إىل حتديــد أســعار املنتجــات الزراعيــة الــيت 

أمـا املـزيج التسـويقي الزراعـي فهـو . زراعي هو أحد عناصر املزيج التسويقي الزراعيوالتسعري ال. ُتطرح يف السوق الزراعية

مـــن املنتجـــني ) ومـــا يـــرتبط �ـــا مـــن خـــدمات(جمموعـــة مـــن األنشـــطة الـــيت �ـــدف إىل تســـهيل تـــدفق املنتجـــات الزراعيـــة 

إىل الزبـائن، حبيـث يتـوفر يف هـذه املنتجـات واخلـدمات املرتبطـة العناصـر الـيت قـد تقـود إىل ) والشـركات الزراعيـة املزارعني(

                                                 
  .19، ص 2008والتوزيع، عمان، ، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر التسعير في التسويق المعاصر أساسياتحممد ابراهيم عبيدات، 1
  .نفس املرجع ونفس الصفحة2
 .55، ص 2009، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، السياسة السعرية في إطار العولمة االقتصاديةخبابه عبد اهللا، 3
 .37، ص 2010دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، إدارة األسعار في األسواق التقليدية وااللكترونية وأسواق المياهيوسف أبو فارة، 4
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ـــاجلودة املناســـبة واحلجـــم املناســـب  إشـــباع حاجـــات الزبـــائن، وهـــذا يتطلـــب تقـــدمي هـــذه املنتجـــات واخلـــدمات املرتبطـــة ب

  .1سعار املناسبةوالوقت املناسب واملكان املناسب والرتويج املناسب واأل

  خصائص األسعار الزراعية -2

نتــاج للوحــدة الواحــدة مــن يعتــرب القطــاع الزراعــي القطــاع الوحيــد الــذي يتــأثر مبتغــريات كثــرية يف حتديــد تكلفــة اإل

  2: وميكن إرجاع ذلك إىل املتغريات يف عرض عوامل اإلنتاج واملتمثلة يف ،املنتوج

  .وانعكاسا�ا على ارتفاع األسعار وبالتايل على التكلفةالندرة النسبية ملدخالت اإلنتاج  -

  .الفرتة الطويلة اإلنتاج خاللتأثري التكنولوجيا يف مرونة عرض  -

ـــة عـــرض اإلنتـــاج جيعـــل العـــرض عـــدمي املرونـــة يف الفـــرتة  - تـــأثري الظـــروف املناخيـــة والكـــوارث الطبيعيـــة علـــى دال

  .القصرية مما ينعكس على ارتفاع األسعار

  .إىل التكاليف الثابتة واملتغرية، وهامش الربح ضعخيكلفة اإلنتاجية للوحدة الواحدة ساب التذا فإن حهل

  .وهامش الربح يتحمله املستهلك وعليه نستطيع حتديد نقطة التعادل 

  جمموع التكاليف الكلية= جمموع اإليراد الكلي  

  التكلفة احلدية= اإليراد احلدي   

وعليــه فــإن املنــتج ينســحب مــن  ،الســعر+ دما تصــل إىل حــدها األدىن توســطة عنــالتكلفــة امل= التكلفــة احلديــة   

  .  السوق إذا كان السعر أقل من التكلفة احلدية يف الفرتة الطويلة

إن االقتصــــاد القــــائم علــــى تــــوازن الســــوق جيعــــل املنــــتج أمــــام تقلبــــات األســــعار، يف هــــذه احلالــــة يــــتم اال�يــــار مث 

حتمـا إىل تـدخل الدولـة يف تقـدمي الـدعم الـالزم لضـمان إعـادة اإلنتـاج دون التحريـر  االنسحاب من السوق وهذا يـؤدي

اإلداري لألســعار متاشــيا مــع التحــوالت االقتصــادية العامليــة، حــىت تتحقــق العالقــة القائمــة علــى مســتوى الســوق احمللــي 

  .3والعاملي وهي ربط السعر بالكفاءة االقتصادية ال غري

  :تسعير المنتجات الزراعيةالعوامل المؤثرة في  -3

هناك جمموعة من العوامل اليت تـؤثر يف تسـعر املنتجـات الزراعيـة، وهـذا يـنعكس يف أسـعار هـذه املنتجـات، وأهـم 

  :4هذه العوامل

يتجسد الطلب على منتج زراعي ما يف الكمية اليت يطلبها جمموع الزبائن من هـذا املنـتج :الطلب وما يرتبط به -

وتتـأثر هـذه الكميـة بالسـعر، إذ أن العالقـة االفرتاضـية بـني السـعر والطلـب هـي عالقـة عكسـية . خالل مدة زمنية حمددة

                                                 
 .280يوسف أبو فارة، مرجع سبق ذكره، ص 1
، اجلزائر، جامعة اجلزائر ،معهد العلوم االقتصادية ، أطروحة دكتوراه الدولة ،اإلصالحات في القطاع الزراعي في الجزائر وآثارها على تطورهرابح زبريي؛ 2

  .150، ص 1996
 .30 -29 ص ص مرجع سبق ذكره،خبابة عبد اهللا، 3
 .286 -281 ص ، صيوسف أبو فارة، مرجع سبق ذكره4
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ى الكميــة املعروضــة مــن هــذا املنــتج، ، فكلمــا زاد الســعر يــنخفض الطلــب علــ)إال يف املنتجــات عدميــة املرونــة الســعرية(

  .والعكس صحيح، وهناك عناصر كثرية ترتبط بالطلب وتؤثر فيه

  :وأهم هذه العوامل

 أذواق الزبائن وتفضيال�م الشرائية.  

 مستويات الدخل يف الدولة.  

 مستوى التصدير من هذا املنتج الزراعي؛  

  حدوث حاالت تلوث يف البيئة؛  

  السائدة يف السوق؛مستويات األسعار العامة  

  مستوى الصادرات من هذا املنتج؛  

ــرتبط بــه- إن العــرض مــن منــتج زراعــي مــا ميثــل تلــك الكميــة الــيت يــتم عرضــها مــن هــذا املنــتج يف  :العــرض ومــا ي

والعالقة االفرتاضية بني السعر والعرض هـي عالقـة طرديـة، . السوق الزراعية يف مدة زمنية حمددة وعند سعر حمدد

وهنــاك عناصــر كثــرية . ســعر املنــتج الزراعــي يــؤدي ذلــك إىل زيــادة الكميــة املعروضــة مــن ذلــك املنــتجفكلمــا زاد 

  :ترتبط بالعرض، وأهم هذه العناصر ما يأيت

 مستوى توفر املواد األولية الالزمة لعمليات اإلنتاج الزراعي.  

  يـؤدي ذلـك إىل زيـادة مستوى الـواردات مـن هـذا املنـتج، فكلمـا زادت الـواردات مـن منـتج زراعـي حمـدد

  .العرض يف السوق الزراعية من ذلك املنتج

  كمــا هــو (املســاحات املتــوفرة مــن األراضــي الزراعيــة لزراعــة هــذا املنــتج أو لزراعــة بعــض أو كــل مكوناتــه

، وكلما زادت املساحات املتوفرة من األراضـي الزراعيـة يـؤدي ذلـك )احلال يف منتجات التصنيع الغذائي

  .العرض من املنتج الزراعيإىل زيادة حجم 

  مدى انتشـار األمـراض املعديـة للمنتجـات الزراعيـة، فكلمـا زاد انتشـار هـذه األمـراض فـإن كميـة العـرض

  .يقل) املتأثرة باألمراض(من املنتجات الزراعية 

 يتطلــب كــل نــوع مــن أنــواع املنتجــات الزراعيــة مزايــا حمــددة للطقــس، وعــدم تــوفر هــذه : طبيعــة الطقــس

  .ؤثر يف حجم العرض من هذا النوع أو ذاكاملزايا ي

يف حتقيقــه مــن قيمــة مضــافة ) املزارعــون(تتــأثر أســعار املنتجــات الزراعيــة مبــا يــنجح املنتجــون  :القيمــة المضــافة -

هلذه املنتجات الزراعية، وهذه القيمة املضافة قد تأيت من خالل ما ميتلكـه املزارعـون مـن خـربات وثقافـة يف جمـال اإلنتـاج 

يق الزراعي، وقد تتحقق هذه القيمة املضافة من خالل عمليات التصنيع الغذائي الـيت تـؤدي إىل تقـدمي املنتجـات والتسو 
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الزراعية إىل السوق يف صورة أخرى، وبـذلك ميكـن أن تتحقـق القيمـة املضـافة للمنتجـات الزراعيـة مـن خـالل املـدخالت 

  .مسدة وغريهااألساسية وأمهها املياه واملعدات الزراعية البذور واأل

  درجة أمهية املنتج الزراعي للزبون؛ -

  مستوى فاعلية وظيفة توزيع املنتجات الزراعية؛ -

  تكاليف األنشطة التسويقية؛ -

  مستوي التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج الزراعي؛ -

  .مستوى تدخل الدولة يف أسعار املنتجات الزراعية -

  :الزراعية بشكل بسيط، يف الشكل املوايلوميكن توضيح العوامل املؤثرة يف أسعار السلع 

  العوامل التي تؤثر في أسعار السلع الزراعية): 2-7(الشكل رقم 

روما  حالة أسواق السلع الزراعية؛ ارتفاع أسعار األغذية واألزمة الغذائية التجارب والدروس المستفادة،املنظمة العاملية للزراعة واألغذية، : المصدر

  .16، ص2009

العـرض والطلـب  ؛ُحتدد أسعار السلع الزراعية بواسطة مزيج ما يسمى العنصـرين األساسـيني يف األسـواق ومهـاإذا 

املنشأ املتصلة بعوامل مثل الطقس، وعلى الرغم من البحوث املكثفة مازالت توجد خالفـات يف الـرأي  اخلارجيةواهلزات 

إال يف ســياق  مباشــرًابشــأن طبيعــة اجتاهــات األســعار وتغريهــا، والتمييــز بــني التقلــب املعتــاد والتغــري يف االجتــاه لــيس أمــرًا 

  .اإلدراك املتأخر بعد وقوع احلدث

ار السلع املختلفة من خالل االستعاضـة أو التكامـل املمكنـني يف االسـتهالك أو اإلنتـاج، ويوجد ارتباط بني أسع

لتغريات األسعار من سلعة إىل أخرى، فعلـى سـبيل املثـال سـتؤدي " متبادلة"فاالستعاضة و التكامل يؤديان إىل تأثريات 
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اصـيل أخـرى، ممـا يـؤدي إىل خفـض عـرض أسعار الذرة األعلى إىل قيام املنتجني بزراعة مزيـد مـن الـذرة علـى حسـاب حم

تلــك احملاصــيل ورفــع أســعارها؛ أو ســتؤدي زيــادة الطلــب علــى املنتجــات احليوانيــة إىل زيــادة الطلــب علــى العلــف وزيــادة 

  .1أسعار احلبوب والبذور الزيتية

  أهمية التسعير: ثانيا

  :2وتتمثل أمهية التسعري يف

 :أهمية التسعير على مستوى االقتصاد .1

التســعري هــو أحــد الركــائز والعناصــر املهمــة ألي اقتصــاد يف أيــة ســوق ويف أيــة دولــة، إذ أن أســاس أي اقتصــاد إن 

يقــوم علــى جمموعــة مــن الســلع واخلــدمات، وهــذه الســلع واخلــدمات ال ميكــن التعــاطي معهــا مبنظــور اقتصــادي إال إذا مت 

  .حتديد سعر لكل منها

  :أهمية التسعير على مستوى المنظمة .2

إىل أمهيــة التســعري علــى مســتوى االقتصــاد ككــل، فــإن للســعر أمهيــة كبــرية علــى مســتوى املنظمــة، إذ يــتم  إضــافة

اســــتخدام عمليـــــة التســــعري كـــــأداة لتحقيـــــق أهــــداف املنظمـــــة علـــــى املســــتوى العـــــام وعلـــــى مســــتوى وحـــــدات األعمـــــال 

 يف جتزئــة الســوق حبيــث تســتهدف املنظمــة عمليــة التســعري موتســتخد. اإلســرتاتيجية وعلــى املســتوى الــوظيفي والتشــغيلي

وتتــيح عمليــة التســعري للمنظمــة إمكانيــة حتديــد حجــم الطلــب . قطاعــا ســوقيا حمــددا) أو بكــل مــدى ســعري(بكــل ســعر 

علــى منتجا�ــا، وجيــري الــتحكم يف كثــري مــن احلــاالت حبجــم الطلــب مــن خــالل عمليــة التســعري، ويــتم ذلــك مــن خــالل 

والســعر هــو األداة الــيت تســتخدمها . املطلوبــة، مــع مراعــاة مرونــة الطلــب الســعرية اســتخدام العالقــة بــني الســعر والكميــة

 .املنظمة يف حتقيق اإليرادات واألرباح، إذ يتم حتديد هامش زيادة فوق تكاليف املنتج لتحقيق األرباح املخططة

 :أهمية التسعير على مستوى الزبون .3

هـي مؤشـرات أساسـية تعـرب عـن الـدخل ) يهـتم بشـرائها الزبـونالـيت (للسعر أمهية كبرية للزبون، فأسـعار املنتجـات 

الـيت يـتمكن الزبـون مـن شـرائها باسـتخدام ) سـلع وخـدمات(احلقيقي هلذا الزبون والدخل احلقيقي هو جمموعة املنتجات 

الدخل النقدي، وخيتلف هذا الدخل مـن سـوق إىل سـوق ومـن وقـت إىل آخـر بـاختالف أسـعار املنتجـات املطروحـة يف 

األساسـية للزبـائن بأسـعار مناسـبة تتوافـق مـع  تسواق، وتسعى الكثري من الدول إىل وضع آليات تكفل طرح املنتجـااأل

  .قدرا�م الشرائية وتتيح هلم شراء الكميات الكافية من هذه املنتجات

 :3باإلضافة إىل ما سبق ذكره ميكن إضافة عناصر أخرى ألمهية التسعري

  ديله بسرعة كلما دعت الضرورة لذلك؛إن السعر يكمن تغيريه وتع -

                                                 
 .286 -281 يوسف أبو فارة، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 .40 -38، ص نفسهاملرجع 2
 .57-56خبابه عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 3



 يالجزائر االقتصاد أسعار المواد الغذائیة األساسیة في األسواق العالمیة وانعكاساتھا على  الفصل الثاني      

 

 78 

يلعـــب الســـعر دورا يف التـــأثري علـــى ســـلوك املســـتهلك ودفعـــه للشـــراء، حيـــث يـــؤثر علـــى الطلـــب بالزيـــادة عنـــد  -

  .اخنفاضه وبالنقصان يف حالة ارتفاعه

  .ميكن اعتبار السعر أسلوب منافسة يف سوق املنتج، مع األخذ يف احلسبان جانب احليطة واحلذر -

  . السعر معيارا هاما يف حتديد الربحيعترب -

يلعــب الســعر دورا اقتصــاديا هامــا عــن طريــق توزيــع الســلع واخلــدمات تبعــا لظــروف الطلــب والعــرض، وتــزداد  -

على أكـرب كميـة مـن السـلع واخلـدمات يف ظـل "أمهيته يف مستويات مداخيل األفراد املنخفضة، حيث يسعون للحصول 

  ".دخلهم احملدود

عـامًال كمي�ـا يسـهل مالحظتـه مـن طـرف املسـتهلك عنـد التغيـري فيـه علـى خـالف العوامـل األخـرى يعد السعر  -

  .للنوعية اجلودة، واخلدمات املقدمة

  .يوضح العالقة بني العرض والطلب الذي تتوقف عليه املرونة السعرية للسلعة -

ت واملراسـيم احلكوميـة الـيت قـد تتـدخل يف عند اختاذ قرار التسعري جيب األخذ بعني االعتبار القوانني والتشريعا -

 . عملية التسعري للحد من تغايل املنتجني وجشع املوزعني

  التسعير أهداف: ثالثا

  :1يلي فيما أهداف التسعري وتتمثل

ــــرب هــــدف البقــــاء : البقــــاء - ــــك . الشــــركات أولكافــــة املؤسســــات  األولاالســــتمرار اهلــــدف العــــام  أويعت  أنذل

  .املؤسسات تقوم أو تؤسس لتستمر ما دامت عوامل البقاء واالستمرار مصونة أو مضمونة

يعتــرب حتقيــق الــربح مــن األهــداف األساســية الــيت تســعى خمتلــف املؤسســات للعمــل علــى إجنــازه وذلــك : الــربح -

  .املرتتبة عليها االلتزامات�دف ضمان بقائها وتسديد 

شــائعة االســتخدام يف املؤسســات املعاصــرة العمــل علــى حتقيــق نســبة ومــن األهــداف : العائــد علــى االســتثمار -

  .استثمارها يف هذه الناحية أو تلك أوعائد مرحبة على األموال اليت يتم استخدامها 

بشــكل عــام املقصــود باحلصــة الســوقية تلـك العالقــة بــني املبيعــات املتحققــة لســلعة أو خدمــة : احلصـة الســوقية -

وبنـاء عليـه . الكلية لكافة املؤسسات اليت تبيـع نفـس السـلعة أو اخلدمـة وحتـت مسـميات خمتلفـةمعينة منسوبا للمبيعات 

تقوم املؤسسات بالسعي لتحقيق حصص سوقية حمددة وبنسب معينة كهـدف البـد مـن حتقيقـه مـن خـالل ممارسـة كافـة 

  .األنشطة التسويقية املوضوعة للمساعدة يف الوصول إىل اهلدف

للمؤسسـات مـن األهـداف األساسـية الـيت  يعتـرب ضـمان عمليـة التـدفق النقـدي الـداخلكمـا ي:التدفق النقدي -

وذلــــك للوفــــاء بااللتزامــــات املرتتبــــة الــــيت ترتتــــب علــــى  ،تســــعى لتحقيقهــــا إدارات عديــــدة ومنهــــا إداريت التســــويق واملاليــــة

  .ناسبةامل تسويق وغريها ويف الكميات واألوقااملؤسسة نتيجة عمليات اإلنتاج والتشغيل والت
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  األسعار، طريقة اختيارها ووظائفهاأنواع : الفرع الثاني

  أنواع األسعار : أوال

  1:توجد عدة أنواع من األسعار نذكر منها

  النفسي رأو السع التسعير -أ

يقـوم هــذا النــوع مــن األســعار علــى أســاس تشــجيع األمنــاط الشــرائية املرتكــزة علــى عوامــل أو ردود فعــل نفســية أو 

  . عاطفية

  التسعير حسب التقاليد الجارية -ب

وقـد يكـون مرتفعـا –يتم التسعري للسلع واخلـدمات وفـق هـذه الطريقـة مـن خـالل وضـع سـعر حمـدد وثابـت نسـبيا 

ال يتغــري هــذا الســعر بتغــري الظــروف احمليطــة بعمــل املؤسســات التســويقية املطبقــة هلــذا النــوع مــن  أن شــريطة-منخفضــاأو 

  .األسعار

النـوع مـن التسـعري إىل تعميـق املـدركات احلسـية وحـاالت االنتمـاء واملصـداقية للسـلعة أو بشكل عام يهدف هـذا 

 .اخلدمة املقدمة من وجهة نظر املشرتين وعرب فرتات زمنية طويلة

  السعر الرمزي -ج

يهــدف وضــع الســعر الرمــزي لســلعة أو خدمــة مــا إىل إحــداث مسعــة عاليــة عــن جود�ــا ومواصــفا�ا ومنافعهــا يف 

ترتكــز فرضـية التسـعري الرمــزي علـى أسـاس أن هنــاك عالقـة طرديــة . ملشـرتين واملســتهلكني يف األسـواق املسـتهدفةأذهـان ا

  .بني السعر واجلودة أو املكانة العملية للسلعة أو اخلدمة وذلك يف أذهان املستهلكني أو املشرتين احملتملني

  التسعير حسب الخطوط -د

عـــدة مســـتويات مـــن األســـعار لعـــدة نوعيـــات أو خنـــب مـــن املاركـــات  أســـاسيركـــز هـــذا النـــوع مـــن التســـعري علـــى 

  .اخلدمية السلعية أو

  التسعير المهني -ه

واحملـــامني واملهندســني والعـــاملني يف اجلامعـــات  األطبــاءاملهــن مثـــل  أصـــحابالتســعري علـــى  طبــق هـــذا النــوع مـــنيُ 

  .الرمسية وغريهم

  التسعير الترويجي -و

  . عمليا ال ميكن الفصل بني الرتويج وعملية التسعري لتداخل وتكامل األهداف اليت يسعى كل منهما لتحقيقها

القصــــري  األجــــلعمليــــا املقصــــود مــــن هــــذا األســــلوب يف التســــعري إىل زيــــادة حجــــم كــــل مــــن حجــــم املبيعــــات يف 

إىل حماولة كسب عمالء أو مشرتين جدد للماركة موضوع االهتمام وحلفزهم لشـراء املاركـة السـلعية أو اخلدميـة  باإلضافة

  .لفرتات زمنية طويلة
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  :1كما أنه يوجد تقسيم آخر ألنواع السعر، حيث يقسم السعر إىل نوعني

  األسعار النسبية -أ

السلع، أي متثل أسعار السلع االقتصـادية منظـورا إليهـا مـن تعرب األسعار النسبية عن قيمة املبادالت املباشرة بني 

  .خالل عالقا�ا التبادلية

  األسعار المطلقة -ب

 .متثل األسعار املطلقة جمموع القيم الناشئة عن العالقات التبادلية بني السلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة

  اختيار طريقة التسعير: ثانيا

  :2يلي اخلدمات كما أوبشكل عام توجد ثالثة طرق لتسعري السلع 

  التسعير حسب التكلفة -أ

إن . حتدد الشركات أسعارها على أساس إضافة بعض املبالغ أو النسـب املئويـة لتكـاليف السـلع الـيت يـتم إنتاجهـا

وأهــم مــا مييــز هــذا . هــذا األســلوب ال يعــين أن التســعري قــد اهــتم كثــريا باجلوانــب االقتصــادية املرتبطــة بــالعرض أو الطلــب

. تســعري ال يعــين أن هنــاك ارتباطــا كبــريا بأيــة سياســة تســعرييةلكــن هــذا األســلوب يف ال. األســلوب ســهولة تقــدير الســعر

علميــا ميكــن تنفيــذ هــذه الطريقــة باحتســاب التكلفــة الكليــة للســلعة الــيت يــتم إنتاجهــا، مث يقــوم البــائع بإضــافة مبــالغ أو 

ا بســهولة لطــول نسـبة معينــة إىل التكـاليف الكليــة اخلاصــة إذا كانـت تكــاليف اإلنتــاج مـن النــوع الـذي ال ميكــن التنبــؤ �ـ

  .الكثري من عناصرها نتيجة التضخم من جهة أخرى لتغريفرتة اإلنتاج من جهة و 

  التسعير حسب الطلب -ب

. أحيانــا حيــدد الباعــة أســعارا تتناســب مــع مســتويات الطلــب الســائدة علــى الســلع أو اخلــدمات الــيت يتعــاملون �ــا

أهم مـا مييـز هـذه الطريقـة أنـه علـى . صحيح والعكسون عالية فإذا ما كان الطلب عاليا على السلعة فإن أسعارها ستك

املسـوقني أو الباعـة تقـدير الكميـات املطلوبـة مـن السـلعة حتــت عـدة مسـتويات مـن األسـعار واختيـار السـعر الـذي حيقــق 

قـــة عمليـــا تعتمـــد فاعليـــة هـــذه الطريقـــة يف التســـعري علـــى قـــدرة الباعـــة يف احلصـــول علـــى تقـــديرات دقي. أقصـــى اإليـــرادات

  .للطلب على السلعة موضع االهتمام

  التسعير حسب المنافسة -ج

مبقتضــى هــذه الطريقــة يــتم التســعري لــدى الشــركة املعنيــة بــالنظر ألســعار املنافســني الرئيســني، لــذلك ال يــتم إعطــاء 

  .  اهتمام كبري للتكاليف الكلية اليت مت إنفاقها على السلعة أو املاركة منها

أهـم مـا مييـز . قة يف التسعري بشكل خـاص يف حالـة تشـابه خمتلـف املاركـات مـن فئـة السـلعةتزداد أمهية هذه الطري

هــذه الطريقــة يف التســعري ســهولة اســتخدامها لشـــراء ســلعة مــن املتــاجر الــيت تبيعهـــا إذا مــا أحســن اختيــار تنفيــذ أفضـــل 
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 تســي ملواجهــة أســعار خمتلــف املاركــااملنبهــات التســويقية داخــل املتــاجر الــيت تبيعهــا والــيت تركــز علــى الســعر كعامــل رئي

 .  املنافسة املطروحة يف األسواق املستهدفة

  وظائف السعر: ثالثا

 :1للسعر عدة وظائف يقوم �ا، وتتمثل أمهها يف

  تحديد قيم السلع والخدمات -أ

للقيمــة، وهــذه األســعار هــي املوجهــة لإلنتــاج كمــا أن طلــب املســتهلكني هــو دالــة الســعر،  مقياســاتعتــرب األســعار 

عاليــة نظــرا لزيــادة أســعارها والــيت  أرباًحــاإذا ارتفــع ســعر ســلعة مــا، يتجــه املنــتج إىل زيــادة إنتاجهــا وعرضــها ألنــه يتوقــع 

إىل الفـروع اإلنتاجيـة الـيت حتتـاج إىل املزيـد  تعكس زيـادة الطلـب عليهـا مـع قلـة العـرض، وبالتـايل فـإن السـعر يوجـه املنـتج

  .من اإلنتاج والعرض

  تنظيم اإلنتاج  -ب

إن املنتج يسعى إىل حتقيق أكرب إنتاج بتكاليف معينـة، أو إنتـاج كميـة معينـة بأقـل تكلفـة ممكنـة، ويـتم ذلـك عـن 

د بصـورة مثلـى، فاألسـعار هـي الـيت توجـه طريق دراسة وحتليل أسعار املوارد اإلنتاجية اليت حتدد طريقة ختفيض هـذه املـوار 

املنــتج إىل كيفيــة اســتخدام هــذه املــوارد إلنتــاج الســلع واخلــدمات، أي حتديــد الطــرق واألســاليب والتقنيــات الــيت تضــمن 

 .)احلصول على ربح بتقليل التكلفة(حتقيق هدف املؤسسة 

  توزيع الناتج -ج

طبقـا ملقـدار مـا تنتجـه، هكـذا يصـبح األفـراد األكثـر إنتاجيـة هـم الـذين ميتلكـون  دخوالإن األفراد واملوارد تستلزم 

املوارد املنتجة وحيصلون على دخول عالية ويكونون أكثر مقدرة على طلب السلع واخلـدمات، لـذلك جنـد أن السـلع يف 

ى املســتهلكني يــتم عــن طريــق االقتصــاد الــوطين يــتم حياز�ــا مــن قبــل املــواطنني وفقــا لنظــام األســعار أي أن توزيعهــا علــ

  .)النظام الرأمسايل(السعر الذي يقوم املواطن بدفعه حليازة السلع املرغوب فيها 

يف (والوسيلة البديلة للسعر يف عملية التوزيع هي التقنني والذي ميثل التوزيع وفقا لنظام معتمـد مـن طـرف الدولـة 

لتقنني جوهر عمليـة التسـعري ألنـه يقيـد االسـتهالك اجلـاري طبقـا كاستخدام نظام البطاقات، ويعترب ا) النظام االشرتاكي

  .لإلنتاج املوجود

  توصيل المعلومات -د

يـــتم االعتمـــاد علـــى األســـعار يف توصـــيل املعلومـــات عـــن تفضـــيالت املســـتهلك بصـــورة مباشـــرة، فاألســـواق جتمـــع 

 .من خالل ما يسمى بسعر السوق وتسجل املعلومات اليت تعكس اختيارات املستهلكني واملنتجني وأصحاب املوارد

                                                 
  .23-24 ص أمينة بن عيسى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  العوامل المؤثرة، االستراتيجيات وأنواع الدفع ،التسعير الدولي: الثالث فرعال

إىل كل من العوامل املؤثرة على التسـعري الـدويل وقراراتـه، باإلضـافة إىل اسـرتاتيجياته وأنـواع  الفرعسنتطرق يف هذا 

  :الدفع كما يلي

  التسعير الدولي وقراراتهالعوامل المؤثرة على  :أوال

  العوامل المؤثرة على التسعير الدولي -أ

يف األسـواق -السـلع واخلـدمات –بشكل عـام، هنـاك جمموعـة مـن العوامـل املـؤثرة علـى عمليـة التسـعري املنتجـات 

  :1الدولية نوردها هنا كما يلي

  :أهداف التسويق لألسواق الخارجية -

املنــوي تصــديرها يــؤثر إىل حــد كبــري علــى وضــع مســتوى األســعار  ذلــك أن اهلــدف املوضــوع للتســعري للمنتجــات

على سبيل املثال، إذا كان هـدف التسـعري هـو اكتسـاح السـوق فـإن السـعر الـذي سـيفرض . املطلوب هلذا املنتج أو ذاك

جيعــل ســيكون منخفضــا باإلضــافة إىل أن وجــود مزايــا واضــحة يف املنــتج التصــديري باملقارنــة مــع املنتجــات املنافســة قــد 

 .املؤسسة التصديرية املعنية بوضع تلك األسعار اليت حتقق هلا أقصى األرباح

  :التكاليف -

كمــا تــؤثر التكــاليف الكليــة يف األجــل القصــري علــى مســتوى األســعار املمكــن فرضــها علــى املنتجــات التصــديرية 

  .لألسواق وجتنبا للمنافسةواليت ميكن أن تكون متساوية مع أسعار املنتجات املماثلة واملنافسة وذلك كسبا 

  :قوة المنافسة -

علــى ســبيل . علــى مســتوى األســعار الواجــب فرضــها علــى املنتجــات التصــديرية) قو�ــا أو ضــعفها(تــؤثر املنافســة 

أمــــا يف حالــــة . املثــــال، املنافســــة الشــــديدة والقويــــة قــــد تــــدفع املؤسســــات التصــــديرية لتســــعري منتجا�ــــا بأســــعار تنافســــية

ـــة إىل وضـــع أعلـــى األســـعار علـــى منتجا�ـــا التصـــديرية االحتكـــار وضـــعف املن افســـة يـــؤدي بالشـــركات املصـــدرة أو املعني

  .وبالتايل فإنه كلما كانت املنافسة شديدة كلما قلت درجة املرونة املتاحة أمام املؤسسات التصديرية

  :خصائص المستهلكين في األسواق المستهدفة -

ساسـية املتاحـة لـديهم يف أسـواق التصـدير علـى مسـتوى األسـعار تؤثر القـدرات الشـرائية للمسـتهلكني ودرجـة احل

علــى ســبيل املثــال، تكــون أســعار املنتجــات التصــديرية عاليــة إذا  . املمكــن تطبيقهــا أو فرضــها علــى املنتجــات التصــديرية

) لـــيهماملصـــدر إ(كانـــت القـــدرات الشـــرائية للمشـــرتين عاليـــة وحجـــم الطلـــب لـــدى املشـــرتين مرتفعـــا بســـبب أمهيـــة املنـــتج 

  .باعتباره إحدى السلع األساسية يف منظوما�م الغذائية األصلية

ســبيل املثــال، مــدى التــزام  ىعلــ. واحملليــة علــى عمليــة تســعري املنتجــات التصــديرية كمــا تــؤثر التشــريعات الدوليــة

اخلاصة مبنظمـة التجـارة الدوليـة ومتطلبـات محايـة اإلنتـاج احمللـي يف البلـدان املسـتوردة يـؤثر بشـكل  تاملصدرين بالتشريعا

  .كبري يف وضع وقبول تلك األسعار املوضوعة على املنتجات التصديرية
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  العوامل المؤثرة في قرارات التسعير الدولي -ب

تلــك الســوق، ومــن هنــا فإنــه جيــب مراعــاة عناصــر  يعــرب الســعر يف الســوق الدوليــة عــن القيمــة التبادليــة للمنــتج يف

  .البيئة الداخلية وعناصر البيئة اخلارجية عند حتديد هذه القيمة التبادلية

  :1ومن أهم هذه العناصر املؤثرة يف قرارات التسعري الدويل نذكر

  :ومن أهم هذه العناصر :العوامل الداخلية -1

  التكاليف؛ -

  والتكنولوجي يف املنظمة؛مستوى التقدم العلمي  -

  العالقة بني األرباح والتكاليف؛ -

  املعدل املطلوب للعائد على االستثمار؛ -

  األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة؛ -

  طبيعة املنتج نفسه؛ -

  :وتتمثل يف: العوامل الخارجية -2

  املنافسة يف األسواق الدولية؛ -

  الشكل التنافسي يف السوق الدولية؛ -

  الطلب؛ -

  حساسية زبائن السوق الدولية للسعر؛ -

  البيئة القانونية الدولية؛ -

  اخلدمات املطلوبة لألعمال الدولية؛ -

  التضخم؛ -

  مستوى املخاطرة يف السوق الدولية؛ -

  وفورات احلجم يف السوق الدولية؛-

  الضرائب؛ -

  اجلمارك؛ -

  مستوى الدخل يف الدول األخرى؛ -

  .العمالتالتغريات يف أسعار صرف  -

  استراتيجيات التسعير الدولي: ثانيا

  :2تتمثل اسرتاتيجيات التسعري الدويل يف

                                                 
 .330 -320 ص أبو فارة، مرجع سبق ذكره، صيوسف 1
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  إستراتيجية التسعير الكاشط -أ

وقــــد تنــــتج هــــذه . و ترتكــــز هــــذه اإلســــرتاتيجية علــــى وضــــع ســــعر عــــايل يف مرحلــــة تقــــدمي املنــــتج للســــوق الــــدويل

اإلسرتاتيجية خاصة يف عدم وجود بـدائل قويـة للمنـتج يف السـوق الـدويل حيـث سـتكون املنافسـة يف هـذه احلالـة ضـعيفة 

ير املنـــتج، وهنـــا تبـــدأ األســـعار باالخنفـــاض وغـــري مـــؤثرة، إال أن املنافســـة ســـتزيد مـــع دخـــول منافســـني جـــدد لســـوق تصـــد

  .أو إلحداث حالة من حاالت التوافق مع الظروف املستجدة يف السوق الدويل للتالؤمالتدرجيي وذلك 

  إستراتيجية التسعير الكاسح -ب

وترتكــز هــذه اإلســرتاتيجية علــى فــرض أســعار منخفضــة نســبيا علــى املنتجــات املــراد تصــديرها لألســواق الدوليــة 

  .ك �دف تنشيط الطلب وتوسيع األسواق وحتقيق حصص سوقية أعلى للمنتجات التصديرية موضوع االهتماموذل

  إستراتيجية التسعير المساوية إلستراتيجية التسعير الخاصة بالمنافسين -ج

دمـة مـن واملقصود �ذه اإلسرتاتيجية أن يـتم تسـعري املنتجـات التصـديرية وفـق إسـرتاتيجية أو أسـعار املنتجـات املق

  .قبل املنافسني

  إستراتيجية التسعير النمطي -د

وتـــرتبط هـــذه اإلســـرتاتيجية يف التســـعري الـــدويل للمنتجـــات التصـــديرية علـــى قيـــام املصـــدر بوضـــع الئحـــة أو قائمـــة 

  .أسعار لكل املنتجات اليت يقوم بتصديرها دوليا مع ترك فرصة للتفاوض مع الشركات املستوردة

  السوق الدوليةأنواع الدفع في : ثالثا

  :1هناك أنواع خمتلفة للدفع جرى اعتمادها يف السوق الدولية، وأهم هذه األنواع ما يأيت

  الدفع سلفا -أ

هذا األسلوب للدفع، ووفقا هلـذا األسـلوب فـإن الـدفع يـتم قبـل شـحن البضـاعة أو عنـد ) املصدر(يفضل البائع  

املتعلقــة بعــدم الــدفع والتحصــيل، وميكنــه مــن االســتفادة مــن املبــالغ نــب البــائع كــل املخــاطر وصــوهلا، وهــذا األســلوب جيُ 

  :استخدامه يف حاالت حمددة وحمصورة، مثل ياملدفوعة، غري أن هذا األسلوب ليس منتشرا بصورة واسعة، وجير 

 .التعامالت الصغرية اليت جتري للمرة األوىل -

  .املالية وقدرته على الدفع والسداد) املستورد(احلاالت اليت يشك فيها البائع يف إمكانات املشرتي  -

  .حاالت الطلبيات ملنتجات مصنعة حسب الطلب -

  .حاالت صعوبة حتويل املبالغ من بلد املستورد إىل بلد املصدر -

 .حاالت عدم االستقرار السياسي يف بلد املستورد -
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  رسالة االعتماد المستندي -ب

أســلوب للــدفع يف التجــارة اخلارجيــة، ورســالة االعتمــاد املســتندي جيــري اســتخدام هــذا األســلوب بصــورة كبــرية ك 

هي وسيلة تصدر عن مصرف ما بناء على طلب املشرتي، ووفقا هلذه الرسالة فإن املصرف يـدفع مبلغـا حمـددا مـن املـال 

املشــرتاة  هــذه الوثــائق هــي يف األغلــب فــاتورة ووصــف للبضــاعة(عنــد تقــدمي الوثــائق املنصــوص عليهــا يف رســالة االعتمــاد 

  ).وبوليصة التأمني

  :أما األطراف اليت تشرتك يف تنفيذ رسالة االعتماد املستندي فهي

  .وهو الذي يطلب فتح االعتماد املستندي): املشرتي(املستورد  -

  .وهو الذي يستفيد من االعتماد املستندي): البائع(ر املصدِّ  -

  ).املشرتي(املستورد وهو الصرف الذي يتعامل معه : املصرف فاتح االعتماد -

  ).البائع(ر وهو املصرف املراسل املفتوح لديه االعتماد لصاحل املصدِّ : املصرف املبلغ -

  )الحساب الجاري(أسلوب الحساب المفتوح  -ج

كميـة البضـاعة املتفـق عليهـا ويرفـق �ـا ) املشـرتي(يشـحن إىل املسـتورد ) البـائع(وفقا هلذا األسلوب فإن املصـدِّر  

مـــن احلصـــول علـــى كميـــة ) املشـــرتي(كيـــة ولكـــن دون وثـــائق مطالبـــة بـــدفع الفـــاتورة، ومـــن مث يـــتمكن املســـتورد وثـــائق املل

  .البضاعة دون الدفع سلفا

  أسلوب األمانة -د

دون أن يرافــق ) املشــرتي(عنـد اســتخدام هــذا األســلوب فإنــه يــتم الــدفع عــن طريــق ســحب حوالــة علــى املســتورد  

للقيـام بالـدفع، ) املشـرتي(ملكية البضاعة، وهذا األسلوب هو أسلوب مقنـع للمسـتورد هذه احلوالة أية مستندات تثبت 

  .ويف حالة أن هذا املستورد مل يقم بالدفع، فإنه يتم إعالم املصرف الذي بدوره يقوم بعملية التحصيل

  الدفع عند التسليم -ه

عنــد اســتالمها، وتكــون عمليــة الــدفع  يقــوم بــدفع قيمــة البضــاعة) املشــرتي(وفقــا هلــذا األســلوب، فــإن املســتورد  

  . لطرف خمول باستالم مثن هذه البضاعة، وهذا الطرف يكون شركة الشحن يف األغلب
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  األسعار في الجزائر: المطلب الثاني

  أنظمة األسعار التي سادت الجزائر: الفرع األول

  :1يف توجد عدة أنظمة سعرية سادت اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا، وتتمثل

  1970-1979الفترة من :أوال

، حمققـة نسـبة 1978باملقارنـة مـع سـنة  1979سـنة  5.62إىل متيزت بتحديد صـارم لألسـعار، جنـد أ�ـا ارتفعـت 

العــام لألســعار علــى مــدى املخططــني األول والثــاين،  ، حيــث كــان هنــاك اســتقرار نســّيب يف املســتوى2.88زيــادة قــدرها 

 .األمر الذي انعكس على حترك املستوى العام لألسعار 1978ولقد عرف هذا النظام اختالال مع بداية 

  1980-1989الفترة من : ثانيا

متيــزت مبـــا يعـــرف بنظـــام األســـعار الفعليـــة، حيـــث جنـــد أن املســـتوى العـــام لألســـعار قـــد عـــرف نســـبة زيـــادة قـــدرها 

ســنوات، أي أن هــذا املســتوى قــد ارتفــع اســتجابة لتغــري نظــام األســعار  10 مــرة علــى امتــداد 2.16، وتضــاعف 7.15

  .الذي أخذ يتبلور منذ البدء يف تطبيق املخطط اخلماسي األول

  1990-2000 لفترةا:ثالثا

انعكـــس ذلـــك يف  1989 رفـــت بـــالتحرير التـــدرجيي لألســـعار، إذ بعـــد صـــدور قـــانون حتريـــر األســـعار يف جويليـــةعُ 

ســــنة  70.44إىل  1990ســــنة 15.52صــــورة ارتفــــاع يف املســــتوى العــــام لألســــعار، حيــــث انتقــــل مؤشــــر األســــعار مــــن 

خـالل هـذه الفـرتة، إال أن وتـرية ارتفـاع األسـعار ختتلـف خـالل  54.92، وقد حقق مؤشـر األسـعار زيـادة قـدرها 2000

  :الفرتة حيث جند

متيـــزت بارتفـــاع كبـــري جـــدا لألســـعار وذلـــك ألن هـــذه املرحلـــة ســـادها  1990-1996الفـــرتة األوىل ومتتـــد مـــن  -

  .سنوات 7مرات على امتداد  4حترير األسعار حيث تضاعف 

وهــي تتســم مبيــل األســعار حنــو االســتقرار حيــث مل تــزد األســعار إال بـــ  1997-2000الفــرتة الثانيــة ومتتــد مــن  -

 .مرة 0.81وتضاعفت  باملائة 5.28

  2001-2015الفترة : رابعا

مـرة  1.7حيث تضـاعف  53.3عرفت استقرارا نسبيا يف املستوى العام لألسعار والذي عرف نسبة زيادة قدرها 

، إال أن هـذا 2008سنة األخرية، رغم طول الفرتة والتغريات واألزمات اليت حـدثت فيهـا مثـل األزمـة العامليـة  15خالل 

 .مل يؤثر كثريا يف تغريات أسعار االستهالك

                                                 
كلية العلوم   ةمجل ،)1970-2015(ة حلالة اجلزائر خالل الفرتة بن يوسف نوة، أثر التضخم على سعر صرف الدينار اجلزائري دراسة حتليلية قياسي1

 .89ص، 2016، جامعة املسيلة، اجلزائر، 16، العدد 10، ا�لد االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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  أنواع األسعار في الجزائر: الفرع الثاني

  :املتتبع لألسعار يف اجلزائر يالحظ وجود نوعني لألسعار ومها

  ) مبدأ حرية األسعار(األسعار الحرة : أوال

من قانون املنافسة اجلزائـري املعدلـة، حيـث  4إن االقتصاد اجلزائري يقوم على حرية األسعار وهو ما تؤكده املادة 

  ."ُحتدد أسعار السلع واخلدمات بصفة حرة وفقا لقواعد املنافسة النزيهة" نصت أنه 

ام أحكام التشريع والتنظـيم املعمـول بـه وكـذا علـى أسـاس قواعـد اإلنصـاف تتم ممارسة حرية األسعار يف ظل احرت 

  :1والشفافية،ال سيما تلك املتعلقة مبا يأيت

 .تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج وتأدية اخلدمات واسترياد السلع لبيعها على حاهلا -

 .ملمارسات التجاريةهوامش الربح فيما خيص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية اخلدمات، وشفافية ا -

يتبــني مــن املــادة أن األســعار ُحتــدد حبريــة شــرط احــرتام قواعــد املنافســة وأسســها، خاصــة مــا تعلــق منهــا بالنزاهــة؛ 

فاملنافسة احلـرة هـي إحـدى طـرق التنظـيم االجتمـاعي الـذي يفـرض علـى األعـوان االقتصـاديني منهاًجـا ومفاهيمـا حمـددة 

ـــا، والـــيت �ـــدف إىل تشـــجيع التقـــ ـــع املـــواد النـــادرة بطريقـــة قانون دم الصـــناعي والتكنولـــوجي وحتســـني طـــرق اإلنتـــاج وتوزي

 .عقالنية

 04-02مرجعــــه يف القــــانون  فيجــــدويعــــود أســــاس الشــــرطني األولــــني حلســــابات اقتصــــادية أمــــا الشــــرط األخــــري 

 2.املتضمن القواعد املطبقة على املمارسات التجارية

  )اإلداريةاألسعار ( األسعار المقننة: ثانيا

مــن قــانون املنافســة ذلــك أن الســوق ميكــن أن ُ�ــدم إذا مل  05جتــد األســعار املقننــة إطارهــا يف القــانون يف املــادة 

 علـــــى مـــــا 10-05املعدلـــــة بقـــــانون  5تقـــــدم هلـــــا الســـــلطة العامـــــة اإلطـــــار القـــــانوين وتفـــــرض تنظيمهـــــا، إذ تـــــنص املـــــادة 

أعــاله، ميكــن أن حتــدد هــوامش وأســعار الســلع واخلــدمات أو األصــناف املتجانســة مــن  4تطبيقــا ألحكــام املــادة :"يلــي

3"السلع واخلدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم
. 

  :4السلع واخلدمات املقننة احملددة وفق التنظيم تتمثل يف

واسـتبدله بالسـلع  2010د تعـديل إن املشرع اجلزائري قد حذف مصطلح اسـرتاتيجي بعـ: املنتجات اإلسرتاتيجية

متــوين  .واخلـدمات الضــرورية إذ ال يوجــد معيــار لتحديــد الســلع أو اخلــدمات اإلسـرتاتيجية فهــي ختتلــف مــن دولــة ألخــرى

مــن فــاتورة  باملائــة 77تتمثــل يف املنتجــات الغذائيــة األساســية حيــث متثــل : الســوق الوطنيــة بالســلع الواســعة االســتهالك

  .الواردات الغذائية

                                                 
، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، تدخل الدولة في تحديد األسعار وآثاره على المنافسةلطيفة بوخاري،  1

 .11، ص 2012-2013اجلزائر، 
 .35املرجع نفسه، ص  2
 .49املرجع نفسه، ص 3
 .57-55ص املرجع نفسه، ص4
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  أسباب وآليات تقنين أسعار السلع والخدمات الضرورية: ثالثا

  أسباب ضبط الدولة لألسعار -أ

ـــد هـــوامش الـــربح وأســـعار الســـلع واخلـــدمات أو  2010بعـــد التعـــديل يف  ـــري أبقـــى علـــى حتدي فـــإن املشـــرع اجلزائ

  :1تسقيفها على أساس اقرتاح القطاعات املعنية لألسباب التالية

 الضرورية يف حالة االضطراب احملسوس يف السوق؛خلق استقرار للمواد  -

 مكافحة املضاربة جبميع أشكاهلا واحلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك؛ -

 مكافحة االحتكار التعسفي؛ -

فتحديـــد األســـعار مـــن قبـــل الدولـــة يعـــد وســـيلة لضـــبط الســـوق بفـــرض : مقتضـــيات النظـــام العـــام االقتصـــادي -

 .تراها ضرورية لذلك إىل جانب تالؤمها واالقتصاد احلرميكانيزمات وسياسات اقتصادية 

  آليات تدخل الدولة في تحديد األسعار-ب

املتعلـــق باملنافســـة املعـــدل واملـــتمم، يتبـــني لنـــا أن تقنـــني أســـعار الســـلع 03-03 مـــن األمـــر 05مـــن خـــالل املـــادة 

  :2واخلدمات يتم وفقا لثالث آليات هي

  آلية التحديد -

الدولـــة ســـعرا معينـــا وجتـــرب البـــائعني واملشـــرتين علـــى احرتامـــه وتفـــرض جـــزاء علـــى كـــل مـــن التحديـــد هـــو أن حتـــدد 

  .، ويتم عن طريق التنظيم)حتديد سعر معني حبد ذاته(يتجاوزه 

واهلــدف مــن اعتمــاد الدولــة آلليــة التحديــد، هــو حتديــد أســعار بعــض املــواد أو خــدمات قطاعــات يكــون إنتاجهــا 

ث يصعب على املصاحل اخلاصة أن تسريها بصورة مباشرة، ألن هـذه األخـرية متيـل إىل استجابة حلاجيات اجتماعية، حبي

زيادة أرباحها عند أسعار إنتاجهـا، يف حـني أن املسـتهلك يـرفض ذلـك، نظـرا للـدور الـذي تلعبـه هـذه السـلع واخلـدمات 

  .بالنسبة له

  آلية التسقيف -

هـوامش الـربح القصـوى عنـد اإلنتـاج واالسـترياد وعنـد التسقيف هو حتديد السعر األقصـى عنـد االسـتهالك وكـذا 

 .التوزيع باجلملة والتجزئة للسلع واخلدمات املعنية به

يكون لألسعار يف هذا النظام جماًال حر�ا للحركـة دون سـقف حمـدد، لكـن ال ميكـن جتـاوز هـذا السـقف، وحـىت يف 

تفعــة والــيت قــد تتجــاوز الســعر املســقف احملــدد مــن حالــة مــا إن كانــت تكــاليف اإلنتــاج الــيت تــدخل يف تركيبــة الســعر مر 

طرف الدولة، فالعون االقتصادي ملـزم بعـدم جتـاوز هـذا السـقف، والفـارق بـني السـعر احلقيقـي والسـعر املسـقف تعوضـه 

ـــيت يقـــدمها العـــون االقتصـــادي  الدولـــة مبوجـــب وثيقـــة تســـمى تركيبـــة األســـعار، تبـــني طبيعـــة وحقيقـــة الســـعر املكـــون، وال

  .عنيةللجهات امل

                                                 
املركز اجلامعي بغليزان، ديسمرب  ،7العدد ، 5ا�لد ، مجلة القانونحممد كرمي طالب، تدخل الدولة يف حتديد األسعار كاستثناء على مبدأ حرية األسعار،  1

 .270-268ص  ، ص2016
  .272-271ص  ، صنفسهاملرجع 2
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  آلية التصديق -

التصــديق هــو املوافقــة علــى ســعر تقرتحــه اجلهــات املختصــة أو املتعــاملني االقتصــاديني أو ذوي اخلــربة كالــدواوين 

  .املختصة بقطاع معني مثل الديوان الوطين املهين للحليب ومشتقاته، على اجلهة املعنية أو الوزارة املعنية باألمر

  .جاء من أجل ضبط السوق وحماربة بعض املمارسات إن تدخل الدولة يف ضبط األسعار

  في األسعار في األسواق الجزائرية وطرق تحديدهاضوابط التحكم :الفرع الثالث

  ضوابط التحكم في األسعار في األسواق الجزائرية: أوال

املسـتهلك  تقوم الدولة بوضـع آليـات تـتحكم يف األسـعار يف هـذه األسـواق لتكـون املـواد االسـتهالكية يف متنـاول

  .اجلزائري

كانت هوامش الربح لكل املنتجات النهائية املوجهة لالستهالك املباشـر حمـددة   1995منذ االستقالل وإىل غاية 

املتعلـق باملنافسـة، يف إطـار اإلصـالحات االقتصـادية الـيت  1995جـانفي 25املـؤرخ يف  06-95تبعا إلصـدار األمـر رقـم 

، ومــع االحتفــاظ مببــدأ حريــة األســعار 2010اعتمــدت آنــذاك مث تكــريس مبــدأ حريــة األســعار خــالل التعــديل يف أوت 

فإنه مت تعديل املادة اخلامسة بإدراج أحكام جديدة تسمح بتحديد هوامش الـربح وأسـعار السـلع واخلـدمات واألصـناف 

ملتجانســـة مـــن الســـلع واخلــــدمات أو تســـقيفها أو التصـــديق عليهــــا وذلـــك علـــى أســــاس اقرتاحـــات القطاعـــات املعنيــــة، ا

  :1مبوجب هذه التعديالت ميكن حتديد هوامش الربح وأسعار السلع واخلدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها قصد

ســتهالك الواســع يف حالــة اضــطراب تثبيــت اســتقرار مســتويات أســعار الســلع واخلــدمات الضــرورية أو ذات اال -

  حمسوس يف السوق؛

  ؛اظ على القدرة الشرائية للمستهلكمكافحة املضاربة جبميع أشكاهلا واحلف -

ـــة أســـعارها وتعريفا�ـــا يف - ـــل املنتجـــات واخلـــدمات املقنن ـــز العـــادي واحملســـن، الســـميد،  :تتمث ـــة اخلبـــز، اخلب فرين

  حليب األكياس ومياه الشرب؛

جتاوز أسعار املواد املستوردة احلد الذي ال ميكن عنده وصول مـاديت زيـت عندما وضع آلية لتعويض املنتجني  -

  املائدة والسكر األبيض للمواطن باألسعار املسقفة؛

كما جتري حاليا متابعة يومية لتطور أسـعار كـل املنتجـات الغذائيـة األساسـية مـن طـرف مصـاحل وزارة التجـارة  -

  .ى أساسها تدخل السلطات العمومية لوضع اآللية املناسبة لتأطري سعر أي منتج عند احلاجةواليت سيتم عل

                                                 
، 2العدد ،5، خمرب التنمية احمللية املستدامة، ا�لد مجلة االقتصاد والتنميةعبد العزيز قتال، أثر مؤشر التضخم على زيادة أسعار املواد الغذائية يف اجلزائر، 1

 . 176-177صص ، 2017جامعة ملدية، اجلزائر، جوان 
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  تحديد أسعار المواد الغذائية في األسواق الجزائرية: ثانيا

  :1تتحدد أسعار املواد الغذائية االستهالكية حسب أسعار االسترياد واألسعار عند التجزئة ومها كالتايل

  :االستيراداألسعار عند  -أ

تشــمل الســلع املســتوردة إذ حتــدد أســعارها بصــورة مباشــرة مــن وزيــر التجــارة أو عــن طريــق مســتورد بداللــة ســـعر 

الشـراء مــع هــامش الـربح، كمــا جيــب علـى املســتورد دفــع الفروقـات احملتملــة بــني سـعر احلصــول عليهــا مـن اخلــارج والســعر 

 .احمللي للسلع املشا�ة للخزينة

  :لتوزيعاألسعار عند ا -ب

إن أســعار اجلملــة والتفصــيل ُحتســب علــى قاعــدة أســعار االســترياد أو أســعار اإلنتــاج بإضــافة هــوامش اجلملــة أو 

 .التجزئة حمددة مركزيا نسبيا أو مطلقا، فاهلوامش عند مجيع املستويات غري مصرح �ا

  :يلي وما ميكن مالحظته يف هذا اإلطار ما

 .بينما تتطور األسعار العاملية بوترية عاليةعملية تصحيح األسعار تسري ببطء  - 

إن القطاع العام اإلنتاجي، ال يبيـع وفـق مبـدأ الفعاليـة والرحبيـة وبالتـايل زيـادة غـري حمـدودة للقـروض البنكيـة ال  - 

يســـتطيع رفـــع يف ســـعر البيـــع حــــىت وإن كانـــت يف ارتفـــاع مســـتمر، أو بـــاألحرى عــــدم وجـــود نظـــام حقيقـــي للمحاســــبة 

 .يف طور النشأةالتحليلية وهو 

وُتســتورد بالعملــة  الثابــتإن تثبيـت األســعار أدى إىل تبــذير جمموعــة كبـرية مــن املــواد النــادرة، ذلـك أن ســعرها  - 

 .الصعبة، إضافة إىل أن تثبيت هذه األسعار استهدف حىت األسعار على مستوى التجزئة

                                                 
 .177املرجع السابق، ص 1
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  الزراعية السياسة السعرية : المطلب الثالث

السعرية الزراعية من بني أهم السياسات نظـرا حلساسـية القطـاع الزراعـي وأمهيتـه، وعليـه حظيـت تُعترب السياسات 

السياسـات الزراعيــة برعايــة خاصـة لكــي يــتمكن املسـتهلك مــن اقتنــاء حاجياتـه بســهولة، وذلــك بتوفريهـا بكميــات كبــرية 

  ).يف متناول املواطنني(وبنوعية جيدة وبسعر مناسب 

  وأهدافهاالزراعية  سياسة السعريةتعريف ال: الفرع األول

  تعريف السياسة السعرية الزراعية: أوال

باألسـس واإلجـراءات الـيت يـتم مبوجبهـا التخطـيط لتحديـد األسـعار الـيت تسـعى : تعرف السياسة السعرية الزراعية

السـعرية الزراعيــة هــي لتحقيـق األهــداف االقتصـادية واالجتماعيــة �تمـع معــني، وحـىت نكــون أكثـر حتديــدا فـإن السياســة 

مجلـة القـرارات واإلجـراءات املتعلقـة بأسـعار املـدخالت واملخرجــات الزراعيـة الـيت تسـتهدف حتقيـق أهـداف خطـة التنميــة 

  .1االقتصادية الزراعية

تعتــرب أســعار املنتجــات الزراعيــة مــن العوامــل الرئيســية الــيت تــؤثر يف أداء القطــاع الزراعــي وتُــؤثر يف مســتوى معيشــة 

 . 2تهلكني، فسياسات األسعار الزراعية غري املالئمة ميكن أن تقضي أو تقلل من منافع املبادالت اإلمنائية األخرىاملس

السياسة السعرية الزراعية عن كافة اإلجراءات اليت يتم مبوجبها حتديد األسعار لكافة السـلع واحلاصـالت  وتعرف

النظم االقتصادية، ففـي ظـل النظـام الرأمسـايل تتحـدد األسـعار وفقـا  الزراعية املختلفة، وتتباين هذه اإلجراءات باختالف

آلليــة الســوق للحصــول علــى أقصــى األربــاح، أمــا يف ظــل النظــام االشــرتاكي فــإن األســعار تتحــدد مــن خــالل التخطــيط 

  .3املركزي وفقا جلملة من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية

ن مجيـع التـدابري السياسـية الـيت تعتمـدها احلكومـة للتـأثري علـى أسـعار فسياسات األسعار الزراعيـة تتـألف مـ وعليه

  .4املخرجات الزراعية وكذلك مدخالت الزراعة مثل األمسدة والبذور واملياه واآلالت واالئتمان

فالسياســات الســعرية الزراعيــة جــاءت لتــنظم بالدرجــة األوىل أســعار املنتجــات الزراعيــة ممــا يكفــل توفرهــا والقــدرة 

احلصــــول عليهــــا يف املكــــان والزمــــان املناســــبني وذلــــك باعتمــــاد عــــدة إجــــراءات وتــــدابري تضــــعها احلكومــــة هــــدفها علــــى 

  .األساسي محاية القدرة الشرائية للمستهلك

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل التمور في الجزائراعمر عزاوي، -1

  .34، ص 2005 وعلوم التسيري جامعة اجلزائر، اجلزائر،االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية 
  .253ص ، 2000، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، أكتوبر السياسات الزراعية في البلدان العربية مىن رمحة، 2
، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية العدد )2000-2015( عمر رزيق وعبد احلميد برحومة، السياسة السعرية الزراعية  حالة البطاطس يف اجلزائر الفرتة3

 .243، ص 2018 ، جامعة اجللفة، اجلزائر، جويلية)1( 35، العدد 17، ا�لد االقتصادي
غري  ه، أطروحة دكتوراآثار السياسات الحكومية على القطاع الزراعي في بناء نموذج تكثيف محصولي مستدام بمنطقة وادي سوفلطفي خمزومي،  4

  .18، ص 2016-2016منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة حيىي فارس ملدية، اجلزائر، 
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  أهداف السياسة السعرية: ثانيا

  :1يلي ماحتقيق عدة أهداف، وتتمثل أمهها في �دف السياسة السعرية الزراعية إىل

 األسعار للسلع الزراعية والعمل على استقرارها؛احلد من تذبذب  -

 دعم األسعار وحتقيق العدالة بني األسعار الزراعية وغري الزراعية؛ -

 تقدمي خدمات خلطط التنمية املقررة ومحاية املستهلك وتأمني احتياجاته ورعاية مصاحل املنتجني؛ -

 الصعبة؛ حتقيق أهداف إسرتاتيجية االكتفاء الذايت أو احلصول على العملة -

 التأثري يف هيكل الدخل الوطين وتوزيعه بني القطاعات أو داخل القطاع نفسه؛ -

االســـتقرار االقتصـــادي والسياســـي وذلـــك عنـــدما تـُت�خـــذ إجـــراءات تـــأمني واســـتمرار دخـــول املنتجـــني الـــزراعيني  -

 واستقرار األسواق؛

ل الـوطين،أو أهـداف تـرتبط بــإجراءات أهـداف خاصـة بـاملتغريات االقتصـادية الكليـة كمســامهة الزراعـة يف الـدخ -

 .الدولة كالضرائب والرسوم

الســـيطرة علـــى التضـــخم يف أســـعار الســـلع الغذائيـــة للمحافظـــة علـــى مســـتويات مقبولـــة للمعيشـــة واالســـتهالك  -

 .الغذائي يف حدود الدخول املتاحة

  :وتتبع الدول يف ذلك جمموعة من األساليب تتلخص فيما يلي

 الزراعية كتكاليف النقل والتخزين؛ختفيض التكاليف  -

 تشجيع الطلب على املنتجات الزراعية داخليا وخارجيا وذلك عن طريق دراسة األسواق؛ -

 . دعم األسعار عن طريق شراء منتجات زراعية وتصديرها لألسواق العاملية -

  الزراعية صور تطبيق السياسة السعرية: الفرع الثاني

  :2لسعرية تتمثل يف أربع حاالت كاآليتتوجد عدة صور لتطبيق السياسات ا

  التدخل المباشر في تحديد السعر: أوال

 :يتضمن ثالثة أشكال للتدخل هي

 .التحديد اإلداري لألسعار -

 .الدعم املباشر للمنتج -

 .دعم املنتج بواسطة صناديق موازنة األسعار -

  رفع أو خفض األسعار بواسطة التأثير على جانب العرض: ثانيا

 :أشكال أساسية للتدخل بالعرض هيويتضمن ستة 

 .قواعد تنظيم التجارة اخلارجية من تصدير واسترياد -

 .إدارة سعر الصرف -

                                                 
 .35 -34عزاوي اعمر، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .184-183 ص ، ص2006، الطبعة األوىل، دار اجلامد للنشر والتوزيع، عمان،مبادئ التسويق الزراعيعاكف الزغيب، 2
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 .اعتماد األسعار املزدوجة أو املعتمدة -

 .استخدام املخزون االحتياطي -

 .إدارة عناصر اإلنتاج واملسالك التسويقية -

 .إدارة املعونات اخلارجية للدولة -

  األسعار بواسطة التأثير على جانب الطلبرفع أو خفض : ثالثا

 :ويتضمن أربعة أشكال أساسية للتأثري على الطلب هي 

 .دعم املستهلك مباشرة أو بشكل غري مباشر -

 .الشراء والتوزيع من قبل احلكومة -

 .تنظيم الطلب بإجراءات إدارية -

 .وضع القيود على السلع البديلة واالستهالك العام -

  نتاجدعم مستلزمات اإل: رابعا

 :ويتضمن ثالث صور من اإلجراءات هي 

 .دعم سعري -

 .منح تسهيالت ائتمانية -

  .إعفاءات ضريبية ومجركية -
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  يالجزائر االقتصاد وانعكاساتھا علىأسعار المواد الغذائیة األساسیة  تطور :المبحث الثالث

  وطرق معالجتها، األسباب، االنعكاسات أسعار المواد الغذائية األساسية تطور :المطلب األول

  أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية منها تطورات متسارعة على املستوى العاملي خالل سنيت شهدت

، وكانـــت عـــدة أســـباب تقـــف وراء هـــذا االرتفـــاع، ممـــا تســـبب يف عـــدة انعكاســـات علـــى الـــدول 2008-2007

رار البنـك الـدويل واملنظمـة العامليـة لألغذيـة خاصة الدول املستوردة الصـافية للغـذاء، وسـارعت املنظمـات الدوليـة علـى غـ

  .اخل، حملاولة إجياد حلول وطرق ملنع حدوث كارثة)...الفاو(والزراعة العاملية 

  تطور أسعار المواد الغذائية األساسية في األسواق العالمية: الفرع األول

للطــن وذلــك / وكوحــدة دوالر واحلليــب ســوف نســتعرض أســعار كــل مــن القمــح، الــذرة، الزيــوت النباتيــة والســكر

، هـــذا باإلضـــافة إىل أســـعار غـــربة احلليـــب واحلليـــب خـــالل بعـــض الســـنوات 2018إىل  1997علـــى امتـــداد الفـــرتة مـــن 

  :2018إىل  1997األخرية، ويف ما يلي جدول يوضح تطور األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية من 

  1997-2018األساسية   لبعض المواد الغذائيةتطور األسعار العالمية ): 2-28(جدول رقم 

  للطن/دوالر: الوحدة

  السكر  الزیوت النباتیة  الذرة  القمح  السنوات
1997  159.7  117.2  556.9  250.8  
1998  126.1  101.6  665.2  196.2  
1999  112.1  90.3  466.5  137.8  
2000  114.0  88.2  379.3  177.7  
2001  126.8  89.6  436.1  181.1  
2002  148.5  99.3  605.8  137.2  
2003  146.1  105.2  650  152.3  
2004  156.9  111.8  734.4  166  
2005  152.4  98.4  1144.5  221.6  
2006  191.7  121.6  713.1  325.3  
2007  255.2  163.3  673  219  
2008  325.9  223.2  1693.6  274  
2009  223.4  165.5  1041.7  399.3  
2010  223.7  186  1186  459.6  
2011  316.2  291.8  1621.8  577.2  
2012  313.3  298.4  1489.5  470.3  
2013  312.2  259  1341.2  389.6  
2014  242.5  192.9  1080.3  376.8  
2015  204.45  295  888.48  169.55  
2016  179.05  398.33  867.32  159.16  
2017  174.19  354.17  817.88  154.53  
2018  209.97 275.83  765.49  164.41  

 www .indexmundi.comعلى املوقع البنك الدويل :المصدر
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 316.2حبـــوايل  2011دوالر للطـــن، ليليهـــا عـــام 

دوالر  126.1حــوايل  1998دوالر للطــن مث عــام 

  للطن أي مبتوسط، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار القمح خالل سنوات الدراسة

 تطور األسعار العالمية للقمح

  
 . من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله

دوالر للطـن،   291.8بــ  2011دوالر للطـن مث عـام 

 والشـكل املــوايل، دوالر للطـن 89.6بــ  2001

  تطور األسعار العالمية للذرة

  
  .من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله
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دوالر للطـــن، ليليهـــا عـــام  325.9حـــوايل  2008ســـعر القمـــح العـــاملي بلـــغ أقصـــاه عـــام 

دوالر للطــن مث عــام  112.1حــوايل  1999دوالر للطــن، كمــا بلغــت أدىن قيمــة لــه عــام 

للطن أي مبتوسط، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار القمح خالل سنوات الدراسة

تطور األسعار العالمية للقمح): 2-8(شكل رقم 

من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله :المصدر

دوالر للطـن مث عـام  298.4وذلك بــ  2012سعر الذرة العاملي بلغ أقصاه عام 

2001دوالر للطـن مث عـام  88.2حـوايل  2000كمـا بلغـت أدىن قيمـة لـه عـام 

 . يوضح تطور أسعار الذرة

تطور األسعار العالمية للذرة): 2-9(شكل رقم 

من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله :المصدر
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 القمح: أوال

ســـعر القمـــح العـــاملي بلـــغ أقصـــاه عـــام 

دوالر للطــن، كمــا بلغــت أدىن قيمــة لــه عــام 

للطن أي مبتوسط، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار القمح خالل سنوات الدراسة

  الذرة: ثانيا

سعر الذرة العاملي بلغ أقصاه عام 

كمـا بلغـت أدىن قيمـة لـه عـام 

يوضح تطور أسعار الذرة
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أمـــا الزيـــوت النباتيـــة هـــي األخـــرى عرفـــت تطـــورا كبـــريا يف أســـعارها، حيـــث بلـــغ ســـعر الزيـــوت النباتيـــة أقصـــاه عـــام 

دوالر للطــن، أمــا أدى قيمــة فســجلت عــام 

دوالر للطـــن، والشـــكل املـــوايل يوضـــح  436.1

  تطور األسعار العالمية للزيوت النباتية

  
  . من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله

دوالر  577.2حبـوايل  2011فيما خيص السكر هو كذلك عرفت أسعاره ارتفاعـا قياسـيا حيـث بلـغ أقصـاه عـام 

ـــ  2002دوالر للطــن، أمــا أدىن قيمــة لــه فســجلت عــام  دوالر للطــن مث عــام  137.2ب

  .دوالر للطن، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار السكر عامليا

  تطور األسعار العالمية للسكر

  
 .من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله
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  الزيوت النباتية

أمـــا الزيـــوت النباتيـــة هـــي األخـــرى عرفـــت تطـــورا كبـــريا يف أســـعارها، حيـــث بلـــغ ســـعر الزيـــوت النباتيـــة أقصـــاه عـــام 

دوالر للطــن، أمــا أدى قيمــة فســجلت عــام  1621.8حبــوايل  2011دوالر للطــن ليــأيت بعــدها عــام 

436.1مســـجال  2001دوالر للطـــن ليـــأيت بعـــدها عـــام 

. 

تطور األسعار العالمية للزيوت النباتية): 2-10(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله :المصدر

فيما خيص السكر هو كذلك عرفت أسعاره ارتفاعـا قياسـيا حيـث بلـغ أقصـاه عـام 

ـــ  دوالر للطــن، أمــا أدىن قيمــة لــه فســجلت عــام  470.3ب

دوالر للطن، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار السكر عامليا

تطور األسعار العالمية للسكر): 2-11(الشكل رقم 

من إعداد الباحثة، بناء على معطيات اجلدول أعاله:المصدر
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الزيوت النباتية: ثالثا

أمـــا الزيـــوت النباتيـــة هـــي األخـــرى عرفـــت تطـــورا كبـــريا يف أســـعارها، حيـــث بلـــغ ســـعر الزيـــوت النباتيـــة أقصـــاه عـــام 

دوالر للطــن ليــأيت بعــدها عــام  1693.6بــ  2008

 379.3حبـــوايل  2000

.تطور أسعار الذرة عامليا

  السكر: رابعا

فيما خيص السكر هو كذلك عرفت أسعاره ارتفاعـا قياسـيا حيـث بلـغ أقصـاه عـام 

ـــ  2012للطــن مث عــام  ب

دوالر للطن، والشكل املوايل يوضح تطور أسعار السكر عامليا 137.8حبوايل  1999
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  غبرة الحليب والحليب: خامسا

ليبلـــغ  2008باملائـــة ســـنة  8.1أســـعار غـــربة احلليـــب ســـجل ســـعرها الســـنوي املتوســـط تراجعـــا باخنفـــاض يســـاوي 

 .2007دوالر للطن سنة  4185دوالر للطن مقابل  3845

، حيــث بلــغ 2009واألشــهر األوىل لســنة  2008اســرتجع ســعر احلليــب الكامــل بســرعة اخنفاضــه القــوي لســنة 

، كـــان يعـــرض الطـــن الواحـــد مـــن غـــربة احلليـــب 2010يف ) 2009فيفـــري (للطـــن  دوالر 1850 حينهـــا ســـعره الســـقفي

 .)2009(مقارنة بالسنة املاضية  44.2، بزيادة  دوالر 3464الكامل سعر متوسط بلغ 

دوالر، يف ظـرف متيـز بارتفـاع  2457باملائـة ببلـوغ سـعره   2.1أدى االنكماش املتوسط السـنوي ألسـعاره بنسـبة 

، حني بعد اخنفاض األسعار ملـدة سـتة أشـهر متتاليـة 2015باملائة  يف سنة  1.8اإلنتاج العاملي السنوي للحليب بنسبة 

  .2016ارتفعت أسعاره جمددا ابتداء من شهر ماي 

 2011منــذ ســنة أعلــى مســتوى  2017باملائــة  يف ســنة  31.5وســجلت أســعار احلليــب ومشــتقاته زيــادة قــدرها 

باملائـة ، فيمـا خيـص مسـحوق احلليـب فقـد  4.3لتـنخفض بــ  2017يف حني تراجعت أسعارها ابتـداء مـن شـهر أكتـوبر 

، ليصـل إىل 2016باملائـة يف  2باملائـة مقابـل انكمـاش قـدره  27.7دوالر للطن، أي بتضـخم قـدره  3095وصل سعره 

  2017.1دوالر للطن سنة  2886

  في األسواق العالمية األساسية ارتفاع أسعار المواد الغذائية أسباب: الفرع الثاني

من العوامـل وراء ارتفـاع أسـعار الغـذاء خـالل الثمانينـات ارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج وانتقـال جدولـه إىل األعلـى مـن 

أســعار  جــراء صــدمة الــنفط الثانيــة يف �ايــة الســبعينيات ومطلــع الثمانينــات، حيــث كانــت معاجلــة هــذه االرتفاعــات يف

الــنفط تــتم عــن طريــق انتقــال آثارهــا إىل أســعار الســلع النهائيــة، وأخــذ الــرقم القياســي العــام لألســعار يرتفــع بصــفة عامــة 

والغذاء بصفة خاصة يف التسعينيات، ليس من جراء أسعار الطاقة فحسب، وإمنـا مـن جـراء زيـادة معـدالت منـو الطلـب 

هليكلية اليت أدت إىل إعـادة توزيـع الـدخل مـن جانـب، وتزايـد إنتـاج الوقـود الفعال يف االقتصاديات الصاعدة والتغريات ا

  .2احليوي من جانب آخر

مــن أمههـا العوامــل الـيت أثــرت سـلبا علــى عـرض الغــذاء  عامليـة للغــذاء إىل عـدة عوامــل لعـليرجـع ارتفـاع األســعار ال

شـهد بعــض  2008ن الربــع األخـري مـن عــام وتلـك املتعلقـة بالطلــب عليـه، وقبـل رصــد تلـك العوامــل جتـدر اإلشـارة إىل أ

اخنفــاض أســعار الــنفط وارتفــاع أســعار الــدوالر مقابــل أســعار العمــالت األخــرى واخنفــاض أســعار اليــورو  :التطــورات مثــل

أمــا . األزمــة املاليــة رهــذا جبانــب آثــا. مقابــل الــدوالر ممــا أدى لرتاجــع أســعار العديــد مــن الســلع الغذائيــة بشــكل ملمــوس

وخـالل الربـع األول مـن عـام  2007و 2006أهم العوامل اليت أدت الرتفاع األسعار العاملية للسلع الغذائية بني عامي  

  :3فهي كما يلي 2008

                                                 
 . لسنوات خمتلفة ،قتصادي والنقدي للجزائرالتطور اال، بنك اجلزائرتقرير 1
 .90سامل توفيق النجفي، مرجع سبق ذكره، ص 2
، 83، الدورة تداعيات ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها على مستوى معيشة المواطن العربيملنظمة العربية للتنمية الزراعية، ا3

 .بتصرف .6 -4، ص2009اخلرطوم، يناير 
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  العوامل المرتبطة بجوانب العرض: أوال

الئمــة وآثــار اخنفــاض اإلنتــاج العــاملي مــن احلبــوب واحملاصــيل الزراعيــة، فقــد ســامهت الظــروف الطبيعيــة غــري امل -

التغري املناخي وموجات اجلفاف والصقيع املتبادلة اليت ضربت أجزاء كثرية من العامل، يف إتالف جـزء كبـري مـن احملاصـيل 

واحلبوب الغذائية يف عدد من الدول الزراعيـة الكـربى، مثـل أسـرتاليا والصـني واألرجنتـني واهلنـد، وهـو مـا أثـر علـى حجـم 

 20وقدر اخنفاض إنتاج احلبوب يف اسـرتاليا وكنـدا بنحـو . وارتفعت من مث أسعارها العاملية املعروض من السلع الغذائية،

  . باملائة

  .قيام بعض الدول املصدرة للمنتجات الزراعية بفرض رسوم مجركية عالية وفرض قيود على صادرا�ا -

القيـــود الـــيت تضـــعها الـــدول الكـــربى املصـــدرة للحبـــوب علـــى صـــادرات احلبـــوب مثـــل كنـــدا وأســـرتاليا واالحتـــاد  -

بسبب نقص اإلنتـاج بفعـل عامـل املنـاخ، أي قيـام بعـض الـدول  2006-2010األورويب وروسيا، وذلك خالل املواسم 

قيـود علـى تصـدير بعـض املنتجـات وهـو مـا  بفرض رسوم مجركيـة عاليـة علـى املنتجـات الزراعيـة وقيـام دول أخـرى بفـرض

  .قامت به روسيا حيث أ�ا حظرت تصدير القمح نظرا الخنفاض اإلنتاج بسبب اجلفاف الذي أصا�ا

  .اجتاه املخزون العاملي من احلبوب لالخنفاض خالل األعوام القليلة املاضية -

  العوامل المرتبطة بجوانب الطلب: ثانيا

ممـا أدى لظهـور  ومعدالت النمو يف االقتصاديات الناشـئة، خباصـة يف الصـني واهلنـد، ارتفاع مستويات املعيشة -

مليــون نســمة، تنتمــي للطبقــة الوســطى لكنهــا تتمتــع بقــدرة  300طبقــة مقتــدرين يف كلتــا الــدولتني، ال يقــل عــددها عــن 

دة الطلـب علـى منتجـات شرائية عالية، وأدى ذلك بالتايل إلحـداث طلـب إضـايف علـى احلبـوب واللحـوم، سـاهم يف زيـا

  مليون سنويا؛ 74املزارعني، القمح واألرز واأللبان واللحوم، كما أن سكان العامل يزيدون مبعدل يصل إىل

ارتفــاع أســعار الــنفط وهــو مــا أثــر علــى أســعار الســلع الغذائيــة يف اجتــاهني، أوهلمــا ارتفــاع تكــاليف إنتــاج املــواد  -

جــزء كبــري مــن الطاقــة أثنــاء احلصــاد  كحلديثــة وعمليــات إنتــاج الغــذاء اســتهالالغذائيــة، حيــث تتطلــب أســاليب الزراعــة ا

توجــه الــدول الصــناعية والناميــة الكــربى حنــو إنتــاج الوقــود  وثانيهمــا. والنقــل والتخــزين والتصــنيع وارتفــاع أســعار األمســدة

مثــل القمــح والــذرة وفــول الصــويا، وهــذا بــدوره أدى إىل دفــع جــزء مــن اإلنتــاج  ةاحليــوي مــن احملاصــيل الزراعيــة األساســي

  .العاملي من هذه احملاصيل إىل خزانات السيارات واحملركات بدال من البطون اخلاوية للجياع والفقراء

رة وكـذا تزايد استخدام بعض األغذيـة يف إنتـاج الوقـود احليـوي املـدعوم ماليـا املعتمـد علـى احلبـوب وخاصـة الـذ -

الزيـوت، وذلـك إلنتــاج اإليثـانول والــديزل، وهـذا مـا أدى إىل رفــع أسـعار املــواد اخلـام املسـتخدمة يف إنتاجــه مثـل حمصــول 

الـذرة الشـامية الـذي ارتفـع ســعره مبعـدالت عاليـة بسـبب الربنـامج األمريكــي إلنتـاج اإليثـانول إىل جانـب اخنفـاض خمــزون 

حنـو   حيث تتجـه الـدول الرئيسـية كالواليـات املتحـدة والربازيـل ودول االحتـاد األورويب الذرة يف البلدان املصدرة الرئيسية،

مليـون طـن  21ماليني طـن ومـن املقـرر أن يرتفـع إىل  10مضاعفة إنتاج الوقود احليوي والذي يصل حاليا إىل أكثر من 

كمــا يتوقــع أن ...الــديزل احليــوي، ومــن املنتظــر أن تشــهد آســيا اسـتخدام املزيــد مــن زيــت النخيــل يف إنتـاج. 2016قبـل 

يــتم حتويــل املزيــد مــن الــذرة يف الصــني إلنتــاج اإليثــانول رغــم جهــود بكــني لكــبح هــذا التوجــه ومنــع أســعار الغــذاء مــن 

  .االرتفاع
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  أسباب أخرى: ثالثا

  :واليت تتمثل يف

بأســعار منتجـات الطاقــة وضــعف الــدوالر األمريكــي، إذ ارتفــع ســعر  ةارتبـاط الزيــادات يف أســعار املــواد الغذائيــ -

دوالر للربميـل  140إذ جتـاوز  2007النفط نتيجة زيادة الطلب عليه نظرا للنمو الذي حققته االقتصاديات املتقدمـة يف 

  .وهذا يؤدي إىل ارتفاع تكاليف إنتاج الغذاء مما ينعكس على زيادة أسعارها

العقــــود املســــتقبلية اآلجلــــة وعقـــــود (الســــلع الغذائيــــة مــــن خـــــالل أدوات املشــــتقات  املضــــاربات يف بورصــــات -

فقد زاد نشاط التداول العاملي يف العقود اآلجلة واخليارات بأكثر من الضعف يف السنوات اخلمـس املاضـية، ). اخليارات

  .كان عليه يف السنة السابقة  باملائة عما 30زاد هذا النشاط بنسبة بلغت  2007ففي األشهر التسعة األوىل من عام 

تــوفر عــادة أســواق بورصــات الســلع أدوات إلدارة املخــاطر مثــل العقــود اآلجلــة واخليــارات، لتمكــني املشــاركني يف 

مـــن تـــوقي خطـــر تقلبـــات األســـعار يف  -املتعـــاملني التجـــاريني –األســـواق كـــاملزارعني وا�هـــزين واملنتجـــني أو املتعـــاملني 

ســواق أيضــا يف اكتشــاف األســعار ومــن مث فإ�ــا تــوفر قــدرا مــن إمكانيــة التنبــؤ يف مــا يتعلــق املســتقبل وتســاعد هــذه األ

بالتأكد من األسعار يف املستقبل، والنشـاط اآلخـر املتعلـق باألسـواق هـو املضـاربة الـيت يقـوم �ـا بصـفة رئيسـية مضـاربون 

باملضـاربة علـى التحركـات املسـتقبلية يف سـعر  ، وهذا ينطوي على حتقيـق أربـاح"متعاملني غري جتاريني"أو مستثمرون أي 

أصل من األصول أو سلعة من السـلع، واملضـاربة مهمـة لعمـل األسـواق بكفـاءة أل�ـا جتلـب سـيولة إىل السـوق وتسـاعد 

املــزارعني واملشــاركني اآلخــرين علــى تعــويض تعرضــهم لتقلبــات األســعار يف املســتقبل يف األســواق الفعليــة للســلع، إال أن 

  .1بة ميكن أن تلعب دورا مناوئااملضار 

  ئية األساسيةالغذا انعكاسات ارتفاع األسعار للمواد: الفرع الثالث

2كان الرتفاع األسعار عدة انعكاسات متثلت يف
:  

  االنعكاس على اإلنتاج الزراعي: أوال

بالرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الغذائيـة يتسـبب عـادة يف خسـائر كبـرية تتعلـق مبسـتوى معيشـة الفقـراء، الـذين 

يعتـــرب معظمهـــم مـــن املشـــرتين الصـــافني للمحاصـــيل الغذائيـــة األساســـية إال أن كثـــريا مـــن صـــغار املنتجـــني الـــذين يعتـــربون 

األســعار، ممــا يشــجع علــى زيــادة اإلنتــاج نفســه ومــا لــذلك  بــائعني صــافيني هلــذه احملاصــيل، ســوف يســتفيدون مــن ارتفــاع

مــن انعكاســات علــى زيــادة العــرض والتــأثري علــى األســعار، كمــا يــنعكس ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة علــى الرتاكيــب 

  . ذور الزيتيةاحملصولية وتوجيه املوارد الزراعية واستخداما�ا يف إنتاج احملاصيل الغذائية مرتفعة األسعار مثل احلبوب والب

وممــا ال شــك فيــه فــإن التغــري يف أســعار املنتجــات مــن العوامــل املهمــة الــيت تــؤدي إىل إعــادة توجيــه املــوارد الزراعــي 

إلنتــاج الســلع الغذائيـــة مرتفعــة األســعار، غـــري أن ذلــك يتطلــب القيـــام بالدراســات الالزمــة الـــيت حتــدد كيفيــة االســـتجابة 

                                                 
، 2009، روما التجارب والدروس المستفادة –حالة أسواق السلع الزراعية؛ ارتفاع أسعار األغذية واألزمة الغذائية املنظمة العاملية للزراعة واألغذية، 1

 .21ص
، مرجع سبق على مستوى معيشة المواطن العربيتداعيات ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2

 .10 -8 ص ذكره، ص
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ويشــمل ذلــك اســتجابة  .احلــد مــن آثارهــا علــى املــواطن ومتكينــه مــن احلصــول عليهــا لزيــادة أســعار الســلع الغذائيــة �ــدف

صـــغار املنتجـــني الـــذين ميثلـــون الســـواد األعظـــم مـــن املنتجـــني، جبانـــب اســـتجابة القطـــاع اخلـــاص وأصـــحاب املشـــروعات 

الزراعـي وحتســني اإلنتاجيــة  الزراعـة الكبــرية، والوجـه حنــو اسـتغالل األراضــي الصـاحلة للزراعــة، واالجتـاه حنــو تطـوير اإلنتــاج

  .لدى صغار املنتجني

  االنعكاسات على االستهالك واالقتصاد الوطني: ثانيا

  .معاناة فئات عديدة من فئات ا�تمع يف سبيل احلصول على الكميات املطلوبة والكافية من السلع الغذائية

  .أسعار املواد الغذائيةوتكمن زيادة أسعار احملاصيل الزراعية وراء تصاعد التضخم احمللي يف 

يف الضــغط علــى حجــم اإلنفــاق علــى الغــذاء مــن الــدخل الشــهري لطبقــة حمــدودي  تتمثــلعلــى مســتوى األســرة 

  . الدخل الشهري والطبقة املتوسطة، األمر الذي يؤدي إىل وقوع اضطرابات يف ا�تمع

الفقــراء وحمــدودي الــدخل، بســبب  هــذا إىل جانــب تآكــل الطبقــة املتوســطة وانتقــال قطاعــات كبــرية منهــا إىل فئــة

زيادة مستوى إنفاق هذه الطبقة على الغذاء دون أن يرتك هلا ما يكفيها لتغطية نفقات التعلـيم والصـحة العامـة وتفشـي 

  أمراض سوء التغذية بسبب عدم قدرة الفئات املتأثرة باألزمة على تنويع مصادر غذائها وشراء غذاء صحي وسليم

، فتشــمل تــداعيات ارتفــاع أســعار الغــذاء عجــز امليــزان التجــاري وارتفــاع نســبة التضــخم، أمــا علــى مســتوى الدولــة

  . األمر الذي زاد من األضرار املرتتبة على مستوى األسرة واملواطن

  االنعكاس على المستهلكين: ثالثا

علـــى األغذيـــة  مــن الواضـــح أن تـــأثري ارتفـــاع أســـعار األغذيـــة يبلـــغ أشــد درجاتـــه بالنســـبة للفقـــراء الـــذين يعتمـــدون

باملائة على األقل وما يصـل إىل نسـبة تـرتاوح  50املشرتاة، فبالنسبة للفقراء يف البلدان النامية قد متثل األغذية نسبة تبلغ 

ومــن مث فــإن ارتفــاع األســعار ال يــؤثر فقــط علــى اســتهالكهم الغــذائي مــن حيــث . ميزانيــا�مباملائــة مــن  80إىل  70مــن 

وقد كان أوضح مؤشر هلذا التأثري السليب هو حالـة االضـطراب . ر أيضا على إنفاقهم بوجه عامالكمية والنوعية، بل يؤث

  1.االجتماعي وأعمال الشغب اليت اندلعت يف خمتلف أحناء العامل نتيجة لالرتفاع احلاد يف أسعار األغذية

  ارتفاع أسعار األغذية يساهم في التضخم: رابعا

يســاهم ارتفــاع أســعار األغذيــة يف معــدل التضــخم العــام يف معظــم البلــدان مبــا يف ذلــك البلــدان املتقدمــة، ومتثــل 

فكلمــا . التغــريات يف أســعار األغذيــة عنصــرا مهمــا مــن عناصــر معــدل التضــخم العــام، مقيســا مبؤشــر أســعار املســتهلكني

ويف حالــة معظــم البلــدان . ر األغذيــة يف التضــخم العــامزادت حصــة الغــذاء يف ميزانيــة األســرة، كلمــا ســاهم ارتفــاع أســعا

أمـا يف البلـدان الناميـة، فـإن حصـة اإلنفـاق علـى . باملائة  20إىل  10املتقدمة ترتاوح حصص اإلنفاق على األغذية من 

، حيث تستوعب أكثر من نصف دخل األسرة يف بلـدان مثـل بـنغالدش وهـاييت بكثرياألغذية يف ميزانيات األسر أعلى 

  .وكينيا ومالوي

                                                 
، 2009، روما التجارب والدروس المستفادة–حالة أسواق السلع الزراعية؛ ارتفاع أسعار األغذية واألزمة الغذائية املنظمة العاملية للزراعة واألغذية، 1

 .26ص
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وعالوة على فـرض عـبء ثقيـل علـى التكـاليف املعيشـة، ميكـن أن تكـون الرتفـاع أسـعار األغذيـة تـأثريات أخـرى 

كانـــت املطالبـــات بـــأجور أعلـــى هـــي لـــب احتجاجـــات   –غـــري مباشـــرة علـــى التضـــخم إذ أدت إىل زيـــادات يف األجـــور 

ح الضــغط التضــخمي النــاجم عــن ارتفــاع أســعار وقــد يتعــني علــى أي بنــك مركــزي يســتهدف التضــخم أن يكــب. عديــدة

وقد أصـبح ذلـك اجتاهـا . األغذية عندما يكون التأثري على أسعار سلع غري غذائية كبريا، وهذا معناه رفع أسعار الفائدة

ـــه يف  متزايـــدا يف البلـــدان الناميـــة، ولكـــن رفـــع أســـعار الفائـــدة مـــن شـــأنه أن يقـــوض االســـتثمار، الـــذي تشـــتد احلاجـــة إلي

  .1ت توفر خمرجا من الفقر بالنسبة للبلدان الضعيفة السيما قطاع الزراعةقطاعا

  ارتفاع فواتير الواردات الغذائية: خامسا

على الرغم من االخنفاضات اليت حدثت مؤخرا يف األسعار الدولية لألغذية، مـن املتوقـع أن تبلـغ التكلفـة العامليـة 

باملائـة ممـا   25كثر من تريليون دوالر أمريكـي، وهـي قيمـة أعلـى بنحـو أ 2008للمواد الغذائية األساسية املستوردة عام 

 اخلشـنة، وذلك نتيجة حلدوث زيادات كبرية يف أسـعار األرز والقمـح واحلبـوب 2007كانت عليه تلك التكلفة يف عام 

  .والزيوت النباتية، وتفاقم ذلك نتيجة لزيادة تكاليف الشحن اليت تضاعفت تقريبا

فقرا هـي املسـتوردة لألغذيـة، حيـث تعتمـد اعتمـادا شـديدا علـى الـواردات مـن احلبـوب وارتفـاع  ومن أشد البلدان

أســعار األغذيــة يف األســواق العامليــة معنــاه ارتفــاع فــواتري الــواردات الغذائيــة وحــدوث مشــكلة يف ميــزان املــدفوعات، وقــد  

ممــا   2007باملائــة يف عــام  33لفعــل بنســبة قــدرها كــان جممــوع تكلفــة الــواردات الغذائيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة أعلــى با

2006كان عليه يف عام 
2.  

    اإلجراءات المتبعة على المستوى العالمي لمجابهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية: الفرع الرابع

 :3قام البنك الدويل باختاذ بعض التدابري مثل 

مليـــون دوالر أمريكـــي، يطلبهـــا برنـــامج الغـــذاء  500دعـــوة ا�تمـــع الـــدويل إىل تقـــدمي مســـاعدات غذائيـــة بقمـــة  -

 .العاملي التابع لألمم املتحدة للوفاء باالحتياجات الطارئة

جعل الزراعـة أولويـة، فقـد أعلـن البنـك أنـه سـيزيد مسـتوى إقراضـه إىل قطـاع الزراعـة بواقـع الضـعف يف إفريقيـا  -

 .مليون دوالر أمريكي 800مليون إىل  400وذلك من  2009يف سنة 

زيادة املساندة املالية من أجل االحتياجات القصـرية األجـل، مـن خـالل إعـادة هيكلـة املشـاريع احلاليـة وزيـادة  -

 .حجم املنح والقروض القادمة حسب الضرورة

توســـيع وحتســـني ســـبل االســـتفادة مـــن بـــرامج شـــبكات اآلمـــان مثـــل بـــرامج التحـــويالت النقديـــة وأدوات إدارة  -

 .املخاطر بغرض محاية الفقراء

 .إثراء النقاش الدائر بشأن إنتاج الوقود احليوي -

                                                 
 .27ص السابق،املرجع  1
 .28ص املرجع نفسه،2
 .16، ص تداعيات ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها على مستوى معيشة المواطن العربياملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 3
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زيـــادة مســـتوى الـــوعي باآلثـــار الســـلبية النامجـــة عـــن السياســـات املتعلقـــة، مـــثال بفـــرض حظـــر صـــادرات املـــواد  -

الغذائية الذي أدى إىل زيادات كبرية يف أسعار تلك املوارد يف البلدان املستوردة، وكذا ارتفاع مستويات الرسوم اجلمركيـة 

 .التبادل التجاري والدعم املقدم يف الدول املقدمة للزراعة على

كمــا أن املنظمـــة العامليــة للزراعـــة واألغذيــة قامـــت مببــادرة ملكافحـــة ارتفــاع أســـعار املــواد الغذائيـــة، الــيت أطلـــت يف 

دا وينطـوي بلـ 57مليـون دوالر أمريكـي يف  40، وقد نفذت املبادرة تدابري طارئـة قيمتهـا 2007كانون األول / ديسمرب

قــدر كبــري مــن العمــل الــذي تضــطلع بــه املنظمــة علــى تصــعيد حجــم الــربامج املوجــودة لــدعم الزراعــة وإعــادة بنــاء ســبل 

باملائــة مــنهم علــى الزراعـة كســبيل للــرزق، وتعمــل املنظمــة عــن كثــب مــع الشــركاء   80معيشـة فقــراء الريــف الــذين يعتمــد 

عـاملي والصـندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، وكـذلك البنـك الـدويل، وصـندوق يف األمم املتحدة، السيما برنـامج األغذيـة ال

 . النقد الدويل، واملنظمات اإلقليمية، وبنوك التنمية

يشــكل املســتوى املرتفــع ألســعار الســلع األساســية وتقلبهــا املفــرط �ديــدا كبــريا جلهــود التنميــة والســيما يف البلــدان 

باملائـــة مـــن إمجـــايل  70املســـتوردة الصـــافية لألغذيـــة حيـــث ينفـــق مـــا يصـــل إىل  ذات الـــدخل املـــنخفض والبلـــدان الناميـــة

  .1نفقات األسر املعيشية على املواد الغذائية

الدوليــة ذات الصــلة إىل تعزيــز التنســـيق يف  تودعــا ا�تمــع الــدويل املنظمـــات الدوليــة للســلع األساســية واملنظمـــا

إطار سعيها املشرتك إلجياد حلول ملشكلة التقلـب املفـرط يف أسـعار السـلع األساسـية، وبـَدأَ العمـل علـى الصـعيد الـدويل 

  :2بعدة مبادرات يُرِد استعراض خمتصر هلا

األزمــة الغذائيــة لعــام  أنشــئ نظــام معلومــات األســواق الزراعيــة مببــادرة مــن جمموعــة العشــرين يف أعقــاب -

 .من أجل حتسني مستوى املعلومات السوقية وتعزيز الشفافية 2008

 2010نـــوفمرب /واعتمـــدت جمموعـــة العشـــرين يف مـــؤمتر قمتهـــا الـــذي عقدتـــه يف ســـول يف تشـــرين الثـــاين -

وثيقــة قمـــة ســول الـــيت دعــت مـــن بــني األمـــور األخــرى إىل قيـــام املنظمــات الدوليـــة ذات الصــلة بإعـــداد 

حــات بشــأن التــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا علــى صــعيد السياســات للتصــدي للتقلــب املفــرط لألســعار مقرت 

  :يف أسواق املواد الغذائية واألسواق الزراعية

 .ضرورة االستثمار يف الزراعة يف البلدان النامية -

 .زيادة املوارد وحتسني التنسيق بني أصحاب املصلحة -

                                                 
 .21، ص السابقاملرجع  1
 .23 -21 ص املرجع نفسه، ص 2
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ومعاجلـــة نقـــص التمويـــل الـــذي تواجهـــه  2015نصـــف حبلـــول عـــام خفـــض مســـتويات اجلـــوع والفقـــر مبقـــدار ال -

واإلقليميــة يف الزراعــة واألمــن الغــذائي الــيت بــدأت البلــدان يف إعــدادها بالتشــاور  الُقطريــةخطــط االســتثمار االســرتاتيجي 

 .مع اجلهات املاحنة

ضــرورة تركيــز االهتمــام علــى الرتتيبــات اإلقليميــة إلنشــاء احتياطــات ماديــة مــن احلبــوب، أشــار املراقبــون إىل  -

احتياطـــــات أغذيـــــة احلبـــــوب تصـــــديًا هلـــــذه األزمـــــة وتفاديًـــــا حلـــــدوث أوضـــــاع مماثلـــــة يف املســـــتقبل، واألهـــــداف الرئيســـــية 

 :الحتياطات احلبوب هي

 ختزين حبوب غذائية أساسية تستخدم لتغذية الفئات السكانية الضعيفة خالل أوقات األزمة الشديدة. 

  االستهالك بتحسني توزيع احلبوب الغذائية عرب الزمان واملكانحتقيق سالسة. 

 ضمان استقرار األسعار عن طريق شراء احلبوب وبيعها مباشرة ملنع تقلبها وتطرفها. 

ويعترب اهلدفني األولني يسـتجيبان ألغـراض اإلمـدادات يف حـاالت الطـوارئ يف حـني يعـاجل اهلـدف األخـري مسـألة 

  .التقلب الشديد لألسعار

 :1ويف نفس السياق هناك إجراءات أخرى مت تبنيها للتخفيف من تقلبات األسعار وتتمثل يف

دعم نظام معلومات األسواق الزراعيـة لتعزيـز املعلومـات املتصـلة بأسـواق األغذيـة وشـفافيتها، وحـث املنظمـات  -

العـام ملنتجـات املعلومـات الدولية املشاركة واجلهـات الفعالـة يف القطـاع اخلـاص واحلكومـات علـى ضـمان النشـر 

 .الرفيعة اجلودة واخلاصة باألسواق الغذائية يف الوقت املالئم

ـــة، ودعـــم إنشـــاء منتـــدى  - اإلقـــرار حباجـــة البلـــدان إىل حتســـني اتســـاق ردودهـــا يف أوقـــات أزمـــات أســـعار األغذي

لجنـة ضـمان روابـط لالستجابة السريعة يف إطار تابع لنظام معلومات األسواق الزراعيـة، والطلـب إىل مكتـب ال

 .   مالئمة بني املنتدى واللجنة

 .حتسني شفافية أسواق املشتقات الزراعية وتنظيمها واإلشراف عليها -

نظرا ألمهية وجود نظام جتاري دويل لألغذية شفاف وميكن التنبؤ به من أجل التخفيـف مـن التقلـب املفـرط يف  -

نظـام جتـاري متعـدد األطـراف يتميـز باملسـاءلة وقـائم علـى  األسعار، فإنه ينبغي االستمرار يف الرتكيز علـى إقامـة

القواعــد مــع األخــذ يف االعتبــار الشــواغل املتصــلة بــاألمن الغــذائي ال ســيما شــواغل أقــل البلــدان منــوا والبلــدان 

 .النامية املستوردة الصافية لألغذية

                                                 
 .3-2ص ، ص2011للجنة،  37لدورة جلنة األمن الغذائي العاملي، تقلبات األسعار واألمن الغذائي، أقرته ا 1
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ت متوازنـة ترتكـز إىل األدلـة استعراض سياسات الوقود احليوي، حيث ينطبق ذلـك وعنـد الضـرورة وفقـا لتقييمـا -

العلميــة تتعلــق بــالفرص والتحــديات الــيت ميثلهــا بالنســبة لألمــن الغــذائي ولكــي يكــون مــن املمكــن إنتــاج الوقــود 

 .احليوي، وحىت أمكن القيام بذلك من النواحي االجتماعية واالقتصادية والبيئية

ب املصـــلحة املعنيــني، مواصـــلة تقيــيم فعاليـــة الطلــب مـــن املنظمــات الدوليـــة املعنيةـــ، بالتشـــاور مــع مجيـــع أصــحا -

  .االحتياطات الغذائية احمللية والوطنية واإلقليمية واملعوقات اليت تعرتض سبيلها

  :1توجد جمموعة من اإلجراءات للتخفيف من آثار تقلب األسعار، وتتمثل يف

ن خــــالل وضــــع تعزيـــز دور الدولــــة حســــب االقتصــــاد، يف ختفيــــف اآلثــــار الســــلبية لتقلبــــات األســــعار مــــ -

اسرتاتيجيات محايـة اجتماعيـة وشـبكات أمـان وطنيـة ثابتـة وطويلـة األجـل تعـىن بشـكل خـاص بالفئـات 

 .املستضعفة من السكان مثل النساء واألطفال، ميكن مضاعفتها وتوسيعها يف أوقات األزمات

أخــرى وشــركاء  إقــرار اجلهــود الــيت طلبــت منظمــة العشــرين إىل برنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــات دوليــة -

وبلـدان غـرب إفريقيـا لـدعم إعـداد مشـروع جتـرييب ) مثل اجلماعة االقتصادية لدول غـرب إفريقيـا(آخرين 

 يف غرب إفريقيا من أجل احتياطات غذائية إقليمية مستهدفة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية؛

ر عمـل ملشـروع الطلب من املنظمات الدوليـة التشـاور مـع أصـحاب مصـلحة معنيـني آخـرين، وضـع إطـا -

مدونــة ســلوك طوعيــة إلدارة االحتياطــات الغذائيــة يف حالــة الطــوارئ اإلنســانية علــى أن تواصــل اللجنــة 

 .النظر فيها

وضــع أدوات إلدارة املخــاطر، مبــا يف ذلــك ختفيــف حجــم آثــار صــدمات األســعار، والتوصــية بإدراجهــا  -

فيـف خمـاطر تقلبـات أسـعار األغذيـة علـى يف االسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي، مع الرتكيز علـى خت

أشد الفئات ضعفا، وينبغي إيـالء أمهيـة العتمـاد املمارسـات الفضـلى والـدروس املسـتفادة لصـاحل صـغار 

 .منتجي األغذية املعرضني للصدمات

الرتحيــب بقــرار جمموعــة العشــرين بشــأن املوافقــة علــى إزالــة القيــود علــى صــادرات األغذيــة أو الضــرائب  -

ديـــة املفروضـــة علـــى األغذيـــة الـــيت يشـــرتيها برنـــامج الغـــذاء العـــاملي ألغـــراض إنســـانية غـــري جتاريـــة غـــري العا

 .وعدم فرضها يف املستقبل، وحث مجيع البلدان األعضاء على املبدأ ذاته

 الرتحيب بزيادة الدعم الدويل لتوفري املعونة الغذائية، وخاصة يف فرتات ارتفاع أسعار األغذية وتقلبها؛ -

                                                 
 .3، ص 2011للجنة،  37، أقرته الدورة تقلبات األسعار واألمن الغذائيجلنة األمن الغذائي العاملي، منظمة الزراعة واألغذية، 1
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للعناصر السابقة الـذكر أيضـا، أنـه للتصـدي آلثـار األزمـة البـد مـن التكامـل اإلقليمـي لألسـواق الغذائيـة، يضاف 

حتســني أجهــزة الرقابــة والوقايــة اخلاصــة باألزمــات الغذائيــة والــيت مــن شــأ�ا حتســني الظــروف وقــدرات التخــزين والتجهيــز 

مــة هــذا علــى املــدى القصــري؛ قــد تتخــذ شــكل تــدابري ماليــة والتوزيــع، تطــوير جمموعــة مــن التــدابري العاجلــة ملكافحــة األز 

مثــل تعليــق الرســوم اجلمركيــة علــى املــواد الغذائيــة األساســية، إلغــاء الرســم علــى القيمــة املضــافة علــى بعــض الضــروريات (

للنـاس ، كـذلك حتديـد ومراقبـة أسـعار املـواد الغذائيـة، دعـم أسـعار املـدخالت مثـل الوقـود، أو تقـدمي مسـاعدة )األساسية

 .1املعرضني للخطر، إعانات الدولة، وخفض الضرائب وتشجيع االستثمار األجنيب

وعليــه فكــل دولــة اعتمــدت إجــراءات وسياســات للخــروج أو التخفيــف مــن حــدة األزمــة، ويعتمــد ذلــك خاصــة 

  ألزمة بالرغم من على قدرة الدولة املالية، حيث لوحظ أن الدول اليت هلا قدرات مالية مل تتأثر شعو�ا بشكل كبري با

  .أ�ا بلدان مستوردة صافية للغذاء مثل اجلزائر والسعودية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1Mohamed najibboulil et M.Ali ounesoure, la crise alimentaire et la hausse des prix, commission de la 
coopération et de développement, paris, 3 au 6 juillet 2009, p 14. 
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  تطور أسعار المواد الغذائية األساسية في الجزائر:المطلب الثاني 

 يف اجلزائــر بعــض التطــورات وذلــك بفعــل تأثرهــا باألســعار العامليــة، ويف مــااألساســية عرفــت أســعار املــواد الغذائيــة 

  :يلي جدول يعرض أهم التطورات

  1998-2018تطور األسعار المحلية للمواد الغذائية األساسية في الجزائر خالل الفترة ): 2-29(جدول رقم 

/ل دج: الوحدة  
 

Source: office national des statistiques. 

األسـعار احلقيقيـة، واملالحـظ وليسـت ) أسعار بعد الـدعم(جيب اإلشارة إىل أن هذه األسعار هي أسعار السوق 

إىل يومنـا هـذا، بعـدما كانـت  2001ل وذلـك منـذ سـنة  /دج25من اجلدول أعاله أن أسعار احلليب املدعم قـد بلغـت 

  .1999و 1998ل سنيت  /دج  20تبلغ 

أدىن  2000سـنة لـرت، سـجلت  2دج لقـارورة  250.45يف حني عرف زيت املائدة ارتفاعـا حمسوسـا إىل أن بلـغ 

لـرت وهـذا االرتفـاع  2دج لقـارورة  305.26بــ  2008لـرت، أمـا أعلـى سـعر فسـجل سـنة  2دج لقارورة  135,85سعر بـ 

يــة ممــا أثــر علــى األســعار احملليــة وأدى إىل ارتفاعهــا، راجــع باألســاس إىل ارتفــاع أســعار الزيــوت النباتيــة يف األســواق العامل

لــرت، وبــالرغم مــن ذلــك مل يرجــع ســعر الزيــت إىل مســتواه قبــل  2دج لقــارورة  250.45ليتعــاىف بعــدها الســعر وينــزل إىل 

  .2006دج سنة  180.68و 2007دج سنة  207.39أين كان يبلغ  2008أزمة 

لريتفـع تـدرجييا مـن سـنة إىل أخـرى  1998كلـغ سـنة   /دج 58.17سجل سعر سكر القطع ارتفاعا حمسوسا مـن 

  .كلغ/دج 95، لكن خالل السنوات الالحقة استقر سعره يف حدود  2010كلغ سنة  /دج 102.12إىل أن بلغ 

  كلغ 25دقیق القمح   كلغ 1سكر مبلور   كلغ 1سكر قطعة   ل 2زیت المائدة   ل1حلیب طازج   السنوات
1998  20.00  158.34  58.17  40.33  777.94  
1999  20.00  142.85  59.14  36.90  777.94  
2000  24.38  135.85  59.69  37.38  779.19  
2001  25.00  136.03  61.11  43.63  779.44  
2002  25.00  147.88  64.04  43.14  779.44  
2003  25.00  150.60  62.51  40.84  780.69  
2004  25.00  163.82  62.05  38.67  779.44  
2005  25.00  162.72  62.77  42.57  777.44  
2006  25.00  180.68  72.63  61.88  791.01  
2007  25.00  207.39  74.58  59.70  954.69  
2008  25.00  305.26  74.06  59.68  964.64  
2009  25.00  230.74  77.77  68.36  970.41  
2010  25.00  250.42  102.12  91.41  994.68  
2011  25.00  258.04  101.92  81.79  1088.18  
2012  25.00  259.23  97.96  86.02  1126.54  
2013  25.00  260.76  96.52  84.88  1126.54  
2014  25.00  255.51  95.45  84.68  1126.54  
2015  25.00  250.45  95.22  85.91  1167.74  
2016  25.00  250.45  96.28  88.22  1187.87  
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 كلـــغ  /دج36.90حـــوايل  1998أمـــا الســـكر املبلـــور ســـجل هـــو اآلخـــر ارتفاعـــا حمسوســـا حيـــث بلـــغ ســـعره ســـنة 

حـــوايل  2010، ليواصـــل ارتفاعـــه ويبلـــغ ســـنة 2009كلـــغ ســـنة   /دج  68.36اصـــال إذ بلـــغ ليســـجل بعـــدها ارتفاعـــا متو 

  .كلغ  /دج 85كلغ، ليستقر خالل السنوات األخرية يف حدود   /دج 91.41

كلــــغ مــــن ســــنة 25دج لكــــيس  791.01كلــــغ و   25دج لكــــيس  777.94تــــراوح ســــعر دقيــــق القمــــح مــــا بــــني 

دج لكــيس  1088.18وبلــغ ســعره  2011، لكــن ارتفــع ســعر دقيــق القمــح وســجل قفــزة ســنة 2006إىل ســنة  1998

 .كلغ  25دج لكيس 1187.87حوايل  2016كلغ، وواصل االرتفاع إىل أن بلغ سعر الدقيق سنة   25

أما فيما خيص احلليـب الطـازج فقـد عرفـت أسـعاره هـي األخـرى ارتفاعـا مـن سـنة إىل أخـرى، واجلـدير بالـذكر أنـه 

غري مـدعم وأسـعاره ختضـع لقـانون العـرض والطلـب، واجلـدول املـوايل يوضـح تطـور أسـعار احلليـب الطـازج يف اجلزائـر مـن 

 :كما يلي  2016إىل سنة  2005سنة 

 2016إلى  2005الحليب المحلي من  تطور سعر): 2-30(جدول رقم 

  ل /دج: الوحدة

  سعر التجزئة  سعر الجملة  السنوات
2005 28  34  
2006  27  34  
2007  29  36  
2008  31  40  
2009  34  43  
2010  35  45  
2011  38  46  
2012  37  48  
2013  39  49  
2014  39  50  
2015  41  51  
2016  42  54  

Source : MADR.  
حـوايل  2016الطازج ارتفاعا يف أسعاره، فعلى مستوى أسـعار اجلملـة بلـغ سـعره سـنة  األبقارسعر حليب  عرف

، أي  سـعره سـجل ارتفاعـا تقريبـا بالضـعف، وبطبيعـة احلـال هـذا األمـر 2005ل سـنة  /دج  28ل بعدما كان /دج 42

 .2006و ســنة  2005ل ســنيت /دج34ل بعــدما كــان /دج54حنــو  2016علــى أســعار التجزئــة إذ بلغــت ســنة  ســيؤثر

خاصة ملا نعلم أن هناك عـدة أمـور أدت إىل إضـعاف القـدرة الشـرائية  ،وهذا ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن

اخنفاض قيمة العملة الوطنية واخنفاض األجـور يف اجلزائـر وضـعف عمليـة الرقابـة مـن طـرف وزارة التجـارة ويضـاف  :منها

ن طــرف احلالبــني ممــا يــؤدي إىل التالعــب �ــوامش األربــاح، هــذه العوامــل أدت يف كثــري مــن إليهــا عــدم فــوترة املبيعــات مــ

  .ل/دج 25األحيان إىل توجه املستهلك حنو احلليب املدعم والذي سعره مقنن ومثبت يف 

فمــثال القمــح ، 2013 مقارنــة بســنة 2015يف حــني ســجل متوســط أســعار املــواد الغذائيــة املشــرتاة اخنفاضــا ســنة 

دوالر للطــن  189.25 إىل  2015دوالر للطــن ليــنخفض ســنة 278.60 حــوايل 2013 اللــني بلــغ متوســط ســعره ســنة
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بالنســـبة لكـــل مـــن القمـــح الصـــلب، الـــذرة، الســـكر األبـــيض والســـكر  نفـــس املالحظـــةو ، باملائـــة-18.98 وذلـــك بنســـبة

  :ذلكواجلدول املوايل يوضح األمحر،

  المنتجات الزراعية الرئيسية التي اشترتها الجزائرمتوسط أسعار ): 2-31(جدول رقم 

 طن / دوالر أمريكي: الوحدة

  التغري %القيمة  2015سنة  2014سنة  2013سنة   املنتج

  -44.32  - 18.98  189.25  233.57  278.60  القمح اللين

  -54.29  -20.52  210.33  264.62  301.59  القمح الصلب

  -21.93  -10.40  188.99  210.92  277.89  الذرة

  -1  -4.40  396.80  415.05  646.36  السكر األبيض

  -50.49  -13.68  318.51  369.00  397.92  السكر األحمر

Source :Omar bessaoud, la sécurité alimentaire en Algérie, CIHEAM, Montpellier, 19/07/2016, p 57. 

  العالمية والمحليةالمواد الغذائية األساسية  أسعار اتمؤشر : لثالمطلب الثا

إن املنظمــة العامليـــة للزراعــة واألغذيـــة تعتمــد علـــى مؤشـــرين ألســعار الغـــذاء مهــا؛ مؤشـــر األســعار االمســـي ومؤشـــر 

، باإلضــافة إىل مؤشــر العــام ألســعار االســتهالك ومؤشــر أســعار األســعار احلقيقــي واللــذان ســنتطرق هلمــا يف هــذا املطلــب

  .املواد الغذائية يف اجلزائر

  مؤشر المنظمة العالمية للزراعة واألغذية ألسعار األغذية االسمية والحقيقية: األولالفرع 

  مؤشر أسعار األغذية االسمي: أوال

  العالمية لألغذية ألسعار الغذاء االسمية ةمؤشر المنظم): 32-2(الجدول رقم 

  السكر  الزیوت والدھون  الحبوب  منتجات األلبان  األغذیة رمؤشر أسعا  البیان
2001 94.6  105.5  86.8  67.2  122.6  
2002  89.6  80.9  93.7  87.4  97.8  
2003  97.7  95.6  99.2  100.6  100.6  
2004  112.2  123.5  107.1  111.9  101.7  
2005  118  135.2  101.3  102.7  140.3  
2006  127.2  129.7  118.9  112.7  209.6  
2007  161.4  219.1  163.4  172  143  
2008  201.4  223.1  232.1  227.1  181.6  
2009  160.3  148.6  170.2  152.8  257.3  
2010  188  206.6  179.2  197.4  302  
2011  229.9  229.5  240.9  254.5  368.9  
2012  213.3  193.6  236.1  223.9  305.7  
2013  209.8  242.1  219.3  193  251  
2014  201.8  224.1  191.9  181.1  241  
2015  164  160.3  162.4  147  190.7  
2016  161.5  153.8  146.9  163.8  256  
2017  174.6  202.8  151.6  168.8  227.3  
2018  168.5  192.9  165.3  144  177.3  

  .FAOمنظمة األغذية العاملية : المصدر
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نقطــة بعــدما كــان يســجل  229,9حيــث بلــغ  2011ســجل املؤشــر االمســي ألســعار الغــذاء أعلــى مســتوياته عــام 

مث ســجل  2016نقطــة عــام  161.5بــدأ يســجل تراجعــا ليصــل إىل  2011، لكــن بعــد عــام 2002نقطــة عــام  89.6

ارتفاعـــا طفيفـــا بعـــدها، وبـــالرغم مـــن االخنفـــاض املســـجل إال أنـــه مل يرجـــع إىل املســـتويات الـــيت كـــان عليهـــا قبـــل حـــدوث 

الغــذاء لــن األزمــات الغذائيــة، فــإذا مــا قورنــت بــاألعوام قبــل األزمــة جنــده ال يــزال مرتفعــا، وعليــه مهمــا اخنفضــت أســعار 

  .2008تكون بنفس املستويات اليت كانت عليها قبل عام 

  :منتجات األلبان  -  أ

عرفـــت منتجـــات األلبـــان ارتفاعـــا حـــادا يف أســـعارها األمـــر الـــذي جعـــل املؤشـــر االمســـي ألســـعار الغـــذاء يســـجل 

، 2002نقطــة فقـط عــام  89.6نقطـة بعـدما كــان يسـجل  242.7بـــ  2013ارتفاعـا، حيـث ســجل أعلـى مســتوى عـام 

 .مث بعدها تأرجح املؤشر بني االخنفاض واالرتفاع يف السنوات املوالية

  :الحبوب-ب     

، بعـدما كـان 2011نقطـة عـام  240.9سجلت احلبوب هي األخـرى ارتفاعـا كبـريا يف أسـعارها فسـجل مؤشـرها 

املؤشـــر  نقطـــة، ونفـــس املالحظـــة حبيـــث ســـجل154.1أي بزيـــادة تقـــدر ب 2001نقطـــة يف عـــام  86.8املؤشـــر يســـجل 

اخنفاضا يف األعوام التالية لكن ليس باملستوى املطلوب، فال يـزال املؤشـر يسـجل ارتفاعـا إذا مـا قـورن بالنسـب املسـجلة 

  .قبل حدوث األزمات الغذائية

  :الزيوت النباتية -ج   

علــى املؤشــر شــأ�ا شــأن منتجــات األلبــان واحلبــوب، الزيــوت النباتيــة عرفــت ارتفاعــا حــادا يف أســعارها ممــا أثــر   

أي بزيـــادة تقـــدر بــــ  2002نقطـــة عـــام  67.2بعـــدما كـــان  2011نقطـــة عـــام  254.5االمســـي اخلـــاص �ـــا، حيـــث بلـــغ 

  .نقطة 187.3

  :السكر-د  

ســجلت مــادة الســكر أعلــى املســتويات يف األســعار إذ عرفــت ارتفاعــا كبــريا جــدا، فمؤشــرها ســجل ارتفاعــا حــادا 

 2011، لكــن ســجلت اخنفاضــا بعــد عــام 2002نقطــة عــام  97.8بعــدما كــان يســجل  2011نقطــة عــام  368.9بلــغ 

  .إال أنه غري كاف ويُبقي على األسعار مرتفعة
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  مؤشر المنظمة ألسعار األغذية الحقيقية:ثانيا

  العالمية لألغذية ألسعار الغذاء الحقيقية ةمؤشر المنظم): 2-33(الجدول رقم 

  )2002-2004: (سنة األساس

  السكر  الزیوت  الحبوب  األلبان  مؤشر أسعار األغذیة  البیان
2000  92.4  96.6  86.9  70.4  117.6  
2001  101.0  112.6  92.7  71.7  130.9  
2002  96.2  86.9  100.6  93.9  105.0  
2003  98.1  96.0  99.6  101.0  101.0  
2004  105.0  115.1  99.8  104.4  94.8  
2005  106.8  122.5  91.7  92.9  127.1  
2006  112.7  114.9  105.4  99.9  185.7  
2007  134.6  182.7  136.3  143.4  119.3  
2008  155.7  172.5  179.5  175.6  140.4  
2009  132.8  123.1  141.0  126.6  213.1  
2010  150.7  165.6  143.7  158.3  242.1  
2011  166  165.6  173.9  183.7  266.0  
2012  155  140.8  171.6  162.8  222.2  
2013  153.2  177.2  160.1  140.9  183.2  
2014  149.6  166.2  142.3  134.3  178.9  
2015  134.6  131.6  133.3  120.6  156.5  
2016  138.0  131.4  125.5  140  218.7  
2017  149.2  172.8  129.5  144.3  194.2  
2018  145.9  161.9  137.7  136.1  164.7  

  FAO: المصدر

أســـعار األغذيـــة متذبـــذب ويـــرتاوح بـــني االرتفـــاع واالخنفـــاض، لكـــن مييـــل نالحـــظ مـــن اجلـــدول أعـــاله أن مؤشـــر 

، وواصــــل املؤشــــر يف 2000نقطــــة ســــنة  92.4نقطــــة بعــــدما كــــان  112.7إذ بلــــغ  2006لالرتفــــاع خاصــــة منــــذ ســــنة 

وهـــي أعلـــى نتيجـــة  2011نقطـــة ســـنة  166ومـــا لبـــث أن ارتفـــع إىل  2008نقطـــة ســـنة  155.7االرتفـــاع حيـــث ســـجل

حدثت فيهما أزمة غذائية بسـبب ارتفـاع األسـعار وهـذا  2011و 2008وات الدراسة، وعليه فسنيت مسجلة خالل سن

مث  2014و 2013و 2012خــالل الســنوات  اخنفاضــاليســجل املؤشــر . مــا يفســر ارتفــاع املؤشــر خــالل هــاتني الســنتني

نقطــة، لكــن بصــفة 145.9مســجالً  2018ســنة  ضويعــاود االخنفــا 2017و  2016يعــاود االرتفــاع خــالل الســنوات 

  .عامة تبقى أسعار املواد الغذائية مرتفعة نسبيا بالرغم من اخنفاض املؤشر

  مؤشر أسعار األلبان-أ

ارتفــع  2002نقطــة ســنة  86.9نالحــظ أن مؤشــر األلبــان عــرف ارتفاعــا تتخللــه بعــض التذبــذبات، فبعــدما كــان 

نقطـــة مســـجلة  177.2بــــ  2013، لتليهـــا ســـنة باملائـــة 110.24أي مبعـــل زيـــادة قـــدره  2007نقطـــة ســـنة  182.7إىل 

مـع تسـجيل بعـض  ا، وعلـى العمـوم ظـل مؤشـر األلبـان مرتفعـ2007مقارنـة بسـنة ) باملائة 3.01(ر بـ دِّ قُ  اخنفاضابذلك 

مث  2016و 2015ليســــجل اخنفاضــــا ســــنيت  2014إىل  2007االخنفاضــــات الطفيفــــة خــــالل الســــنوات الالحقــــة مــــن 

  . 2018نقطة سنة 10.9نقطة واخنفض بـ  172.8مسجال  2017يُعاود االرتفاع سنة 
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  مؤشر أسعار الحبوب-ب

نقطــة بعــدما   179.5مســجال  2008بلــغ مؤشــر أســعار منظمــة األغذيــة والزراعــة للحبــوب أعلــى مســتوياته ســنة 

 173.9بـــ  2011، لتــأيت بعــدها ســنة باملائــة106.55وبــذلك يكــون ارتفــع مبعــدل  2000نقطــة يف ســنة  86.9كانــت 

لتعـــاود  2017نقطـــة ســـنة  129.5نقطـــة، أمـــا خـــالل الســـنوات املواليـــة ســـجل بعـــض االخنفاضـــات الطفيفـــة لتصـــل إىل 

  .2017مقارنة بسنة  باملائة 6.33نقطة أي مبعدل قدره  137.7مسجلة زيادة بـ  2018االرتفاع سنة 

  مؤشر أسعار الزيوت -ج

نقطــة  183.7صــل مؤشــر أســعار الزيــوت إىل أيــن و  2011هــو األخــر عــرف زيــادات يف معدالتــه خاصــة ســنة 

نقطــة 175.6بـــ  2008 ، مث تــأيت ســنةباملائــة 160.93وهــذا مبعــدل زيــادة قــدره  2000نقطــة ســنة  70.4بعــدما ســجل 

و�ذا تكون الزيوت من بـني املـواد الغذائيـة األكثـر تعرضـا الرتفـاع أسـعارها يف األسـواق ، نقطة 162.8 بـ 2012 مث سنة

  .2018نقطة سنة  136.1العاملية، وحققت اخنفاضا متذبذبا خالل السنوات املوالية، ليصل إىل 

  مؤشر أسعار السكر-د

مؤشــر أســعار الســكر ارتفاعــا جــد  تعتــرب مــادة الســكر مــن أكثــر املــواد الغذائيــة ارتفاعــا يف أســعارها، حيــث عــرف 

، تـأيت باملائـة180.59وهـذا مبعـدل قـدره  2004نقطـة سـنة  94.8بعدما كان  2011نقطة سنة  266وصل إىل  ،كبري

 2008نقطـة، واملالحــظ هــو أن االرتفــاع بــدأ منــذ ســنة  222.2بـــ  2012نقطــة مث ســنة  242.1بـــ  2010بعـدها ســنة 

  .2018نقطة سنة  164.7ليسجل بعدها اخنفاضا طفيفا بلغ  2012وتواصل إىل غاية سنة 

-2006وعليه فإن األسعار احلقيقية للمواد الغذائية الرئيسية سجلت مسـتويات ارتفـاع عاليـة خاصـة منـذ سـنيت 

تزامنــت مــع األزمــة املاليــة العامليــة، لألســف فإنــه مهمــا اخنفضــت  2008لــتعلن بــذلك أزمــة غذائيــة عامليــة ســنة  2007

  .ث كانت تسجل زيادات لكن طفيفة وتأثريها حمدوديار لن تعود إىل عهدها السابق حباألسع

جتـارة املنتجـات الزراعيـة يف العـامل بـأكثر مـن ثالثـة أضـعاف  ازدادت 2016و 2000يف الفرتة املمتدة بني عامي 

يف املائة فـازدادت قيمتهـا مـن  6من حيث القيمة، ويف املتوسط سجلت جتارة املنتجات الزراعية منوا سنويا بنسبة فاقت 

، وقــد قــاد هـــذا االجتــاه النمــو االقتصـــادي إذ 2016تريليــون دوالر يف عـــام  1.6إىل  2000مليــار دوالر يف عــام  570

  .2000تضاعف إمجايل الناتج احمللي العاملي مذ عام 

شـهدت جتـارة البضـائع العامليـة تبـاطؤ  2008ويرتبط منو التجـارة بـاألداء االقتصـادي، فمنـذ األزمـة املاليـة يف عـام 

بســـبب ضـــعف النمـــو االقتصـــادي، أمـــا جتـــارة املنتجـــات الزراعيـــة فقـــد كانـــت أكثـــر صـــمودا مقارنـــة بـــالوقود ومنتجـــات 

  .التعدين والسلع املصنعة

أمــا علــى صــعيد جتــارة املنتجــات الزراعيــة فقــد يُعــزى ســبب هــذا التفــاوت إىل تنــامي النزعــة احلمائيــة مبــا يف ذلــك 

-2008التغـــريات يف سياســـات الـــدعم احملليـــة، يف أعقـــاب االرتفـــاع احلـــاد الـــذي شـــهدته أســـعار األغذيـــة بـــني عـــامي 

، أما جتارة املنتجات الزراعية فقد كانت أقل تأثرا بالتغريات يف االستثمار مقارنـة بتـأثر الوقـود واملنتجـات املعدنيـة 2011

كان والتغــريات يف الــدخل، وقــد توقــف االجتــاه االجيــايب الــذي ســجلته واملصــنعة، إال أ�ــا تــأثرت مباشــرة بنمــو عــدد الســ

بســبب الركـــود االقتصـــادي العـــاملي، غـــري أن  2008، علـــى حنـــو مفـــاجئ عـــام 2000الزراعيـــة منـــذ عــام  تجتــارة املنتجـــا
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ع علــى حنــو  الرتاجــع يف االقتصــاد العــاملي الســيما يف االقتصــاديات الناشــئة مثــل الصــني قــد أضــر بالتجــارة وبأســعار الســل

وكـــان النمـــو يف الصـــني وتزايـــد إنتـــاج الوقـــود  ،2011و 2010كبـــري علـــى الـــرغم مـــن تعـــايف االقتصـــاد العـــاملي يف عـــامي 

اإلحيــائي يف العــامل عــامال حمفــزا للنمــو غــري املســبوق الــذي شــهده الطلــب علــى املنتجــات الزراعيــة، أمــا الرتاجــع الــذي 

وتقلص ميل األسر املعيشـية إىل إنفـاق املزيـد مـن املـال علـى األغذيـة  شهدته الصني مؤخرا على صعيد الدخل والطلب،

رغــم التعــايف البســيط  2015يف املائــة يف عــام  11فقــد تســببا بــدورمها يف تراجــع جتــارة املنتجــات الزراعيــة العامليــة بنســبة 

  .يف املائة 1أي زيادة نسبتها  2016الذي سجلته يف عام 

األساســية وحتــدد معــامل التجــارة العامليــة، وقــد أدت التغــريات اهليكليــة يف  وتظهــر األســعار قــوى العــرض والطلــب

فضــال عـــن االرتفـــاع احلـــاد يف األســـعار يف  2000األســواق الزراعيـــة العامليـــة إىل ارتفـــاع أســعار الســـلع الزراعيـــة منـــذ عـــام 

إىل املخــزون  نســب االســتخدام ضوقــد تســبب الطلــب القــوي علــى الغــذاء واألعــالف واخنفــا 2011و  2008عــامي 

وتوسع إنتـاج الوقـود احليـوي معـا إىل زيـادة الصـدمات يف األسـواق وتقلـب األسـعار، ومنـذ ذلـك احلـني اخنفضـت أسـعار 

عكسـت األسـعار  2016و 2015، ويف عـامي 2007املنتجات الزراعية مـع أ�ـا ال تـزال أعلـى ممـا كانـت عليـه يف عـام 

أيضا ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي، كما أصبحت األسواق أكثـر هـدوءا وقلـت فيهـا تقلبـات األسـعار علـى حنـو   العاملية

2011و  2008كبري مقارنة بفرتات تقلب األسعار العنيفة اليت شهد�ا الفرتة املمتدة بني عامي 
1. 

 في الجزائر ئيةومؤشر أسعار المواد الغذا سعار االستهالكالعام ألالمؤشر : الثاني الفرع

يعكــس الــرقم القياســي ألســعار املســتهلكني التغــريات الــيت تطــرأ علــى أســعار : الــرقم القياســي ألســعار االســتهالك

 2.السلع واخلدمات االستهالكية من قبل العائالت وذلك بني فرتتني زمنيتني خمتلفتني

  المؤشر العام ألسعار االستهالك في الجزائر: أوال

  2000-2017المؤشر العام ألسعار االستهالك في الجزائر خالل الفترة ): 2-34(جدول رقم 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البیان
 123.98 118.24 114.05 111.47 109.95 105.75 101.43 100 95.97 المؤشر
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البیان

 193.97 183.70 172.65 164.77 160.11 155.10 142.39 136.23 131.10 المؤشر

 .2017، 2016، 2015، 2011، 2010، 2008تقارير لبنك اجلزائر، : المصدر

سجل املؤشر العام ألسعار االستهالك يف اجلزائر ارتفاعا مستمرا من سنة ألخرى خـالل مجيـع سـنوات الدراسـة، 

 .أي أنـــه تضـــاعف خـــالل هـــذه الفـــرتة ،2000يف ســـنة  95.97بعـــدما كـــان  2017خـــالل ســـنة  193.97بلـــغ  أن إىل

  :وترجع أسباب هذا االرتفاع إىل جمموعة من العناصر، تتمثل أمهها يف

  ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية؛-

                                                 
 ، ص2018، روما، تجارة المنتجات الزراعية وتغيير المناخ واألمن الغذائي: حالة أسواق السلع الزراعيةمنظمة األغذية والزراعة األمم املتحدة، 1

 .3 -2ص
 ، جامعة1، العدد 5، ا�لد مجلة الباحث االقتصادي، 1994-2015ي يف اجلزائر خالل الفرتة فؤاد زميت، أثر التضخم املستورد على التضخم احملل2

  . 381، ص 2018سبتمرب  30برج بوعريريج، اجلزائر، 
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  ضاف له التأثري الكبري للتضخم املستورد؛ارتفاع معدل التضخم الكلي، يُ -

 .مادة 261 اإلشارة إىل أن هذا املؤشر يضم جتدر

 2006-2017مؤشر أسعار المواد الغذائية في الجزائر: ثانيا

  2003-2017مؤشر أسعار المواد الغذائية في الجزائر): 2-35(جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  /  /  /  104.2  108.9  107.7  114.04  118.24  123.99  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات
  131.10  138.22  142.39  169.41  174.80  181.61  190.16  196.61  206.46  

 .2017، 2016، 2015، 2011، 2010، 2008لبنك اجلزائر،  تقارير: المصدر

  .املركز الوطين لإلحصاء

إىل  2003بطبيعــة احلــال ســجل مؤشــر أســعار املــواد الغذائيــة يف اجلزائــر ارتفاعــا مســتمرا طــول الفــرتة املمتــدة مــن 

 .2003سنة  104.2بعدما سجل  2017سنة  206.46شأنه شأن املؤشر العام لالستهالك، إذ بلغ  2017

الغذائيــة بــأكثر تفصــيل يف املطلــب وســنتطرق إىل كــل مــن املؤشــر العــام ألســعار االســتهالك ومؤشــر أســعار املــواد 

  .املوايل

  على االقتصاد الجزائريالعالمية للمواد الغذائية األساسية  ارتفاع األسعار اتانعكاس:المطلب الرابع

يف توفري املواد الغذائية األساسـية، وهـذا مـا جيعلهـا تعتمـد علـى اخلـارج يف تـوفري غـذائها، تعاين اجلزائر من ضعف 

، انعكاســات علــى االقتصــاد اجلزائــري 2011و 2008ه املــواد وحــدوث أزمــة الغــذاء العامليــة ســنيت والرتفــاع أســعار هــذ

  :تتمثل يف

  أسعار االستهالك التضخم ومؤشر: الفرع األول

 3.9مقابــل   2008يف  باملائــة 4.4بلــغ التضــخم الســنوي املتوســط الـــُمَقاس بواســطة مؤشــر أســعار االســتهالك  

، كمــا زادت أســعار املنتجــات الغذائيــة الــيت يتكــون حمتواهــا جرعــة كبــرية مــن الــواردات بــأكثر مــن 2006يف ســنة  باملائــة

وهي وتـرية أسـرع مبـا يقـارب مـن ثالثـة مـرات  2008سنة  باملائة 11.3إىل   2007سنة باملائة 4.5الضعف منتقلة من  

القيم الوحدويـة للسـلع الغذائيـة زيادتـه  مقارنة بالتضخم السنوي ملؤشر أسعار االستهالك، إضافة إىل ذلك سجل مؤشر

، 2007يف  باملائـة 36.5مقابل زيادة سنوية بنسـبة  2008سنة  باملائة 37.5األقوى منذ مثانية سنوات بارتفاع يساوي 

  .1)املواد الزيتية و احلبوب، غربة احلليب(وهذا راجع للزيادة يف أسعار املواد األولية الفالحية املستوردة 

 مبـا يقـارب ) القمح، غربة احلليب، الزيـوت الغذائيـة والسـكر(املنتجات الفالحية الرئيسية املستوردة حيث تساهم 

مــن مؤشـــر األســعار، فزيـــادة أســعارها تــنعكس بشـــكل مباشــر علـــى مؤشــر أســعار االســـتهالك وينتشــر أثرهـــا  باملائــة 20

 2.ليصل إىل املنتجات ذات األسعار احلرة

                                                 
 .55، ص 2008التقرير السنوي اجلزائر،  ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائرحول بنك اجلزائر، تقرير 1
 .64املرجع نفسه، ص 2
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 و باملائــة 26.3ســامهت أســعار الســلع االســتهالكية ذات احملتــوى املســتورد بشــكل قــوي يف التضــخم املــرجح بـــ 

، كمـا منـا مؤشـر القـيم باملائـة 64.4املقـدرة بــ  2008، دون أن تبلغ الـذروة سـنة باملائة 48نقطة مئوية إىل  37.6بنسبة 

وتراخــى مؤشــر الســلع االسـتهالكية األخــرى بشــكل واضــح بواقــع  باملائــة 1.3الوحدويـة للســلع الغذائيــة املســتوردة بنسـبة 

 1.باملائة 22

ســاهم التضــخم املســـتورد مــن جديــد وبشـــكل قــوي يف زيــادة املســـتوى العــام لألســعار بســـبب االلتهــاب اجلديـــد 

 5.7و  2009يف باملائــة 0.4  -(ألســعار املنتجــات الفالحيــة املســتوردة، فاقــت زيــادة أســعار املــواد الغذائيــة الصــناعية 

يف   باملائــة 20.5تلــك املتعلقــة باملنتجــات الفالحيــة الطازجــة الــيت كانــت تــدفع باملؤشــر إىل االرتفــاع لـــ ) 2010يف  باملائــة

  2010.2يف  باملائة 2.2و 2009

) باملائــة12.4( 2008وعليـه تسـاهم املنتجـات املسـتوردة بصـفة معتـربة يف التضـخم بعـد الزيـادة القياسـية يف سـنة 

بســبب اســتمرار ) باملائــة 2.1( 2009أكــرب بكثــري مــن ســنة  باملائــة 7ســجلت أســعار الســلع االســتهالكية ارتفاعــا قويــا 

  .الزيادة يف األسعار العاملية للمنتجات الفالحية وأسعار السلع االستهالكية األخرى

، يف مؤشـــر األســـعار عنـــد باملائـــة 26.3ارتفعـــت أســـعار التجزئـــة للمـــواد الفالحيـــة املســـتوردة الـــيت تـــدخل بنســـبة 

 نقطــة مئويــة إضــافية يف التضــخم املتوســط املولــدة 3.1أي زيــادة  ،)2009يف  باملائــة 2.1( باملائــة 7االســتهالك بنســبة 

 .2009يف  باملائة 10.4من التضخم الكلي مقابل  باملائة  48

برتاجـــع واضـــح مقارنـــة  )باملائـــة 40.5(مل تعـــد تســـاهم املـــواد الغذائيـــة إال بالنصـــف يف زيـــادة األســـعار  2010يف 

  .)ديسمرب باملائة 63.9( 2009بسنة 

أقـوى زيـادة منـذ عشـرة سـنوات  2009عرفت من جديد أسعار املواد ذات االسترياد الكثيـف وبعـد تواضـعها يف 

تضــخم األســعار العامليــة للمــواد الفالحيــة املســتوردة بشــكل ســريع علــى الســوق لقــد انعكــس اســتئناف ، باملائــة 7قــدرها 

  .3الداخلية بالنظر إىل التبعية القوية للواردات وعدم مرونة العرض احملي

بثقلـــه علـــى أســـعار  2011ألقـــى املســـتوى الـــذي ال يـــزال مرتفعـــا ألســـعار املنتجـــات الفالحيـــة املســـتوردة يف ســـنة 

املســتورد بقــوة يف ارتفــاع املســتوى العــام لألســعار، رغــم التــدابري التنظيميــة املتخــذة مــن  التضــخمحيــث ســاهم  التجزئــة،

 4.)…اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة (طرف السلطات العمومية اليت �دف للحد من أثرها 

يـة، بتـدابري الضـبط مثـل يف السـوق احملل 2011مت احتواء الزيادة املفاجئـة والقويـة ألسـعار التجزئـة يف شـهر جـانفي

 .ختفيف حقوق اجلمارك والرسم على القيمة املضافة املطبقة على هذه املواد

 .نقطة مئوية 1.7بزيادة نسبتها  باملائة 5.9عند  2011استقر تضخم أسعار املواد الغذائية يف سنة 

                                                 
 .39، ص 2010السنوي  التقريراجلزائر،  ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائربنك اجلزائر، تقرير حول 1
 .46، ص نفسهاملرجع  2
  .48املرجع نفسه، ص 3
 .53، ص 2011التقرير السنوي  اجلزائر، ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائربنك اجلزائر، 4
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ـــة للمنتجـــات الفالحيـــة  ـــادة األســـعار العاملي ـــاطؤ زي ـــة واملـــواد االســـتوائيةاحلبـــوب، احلليـــب، املـــ(تَـــرَجم تب ) واد الزيتي

يف ســنة  باملائــة 7، بعــدما ارتفعــت بقـوة بواقــع والسـلع الصــناعية االســتهالكية تبــاطؤ التضـخم احمللــي هلــذه الفئــة مـن املــواد

ا مــا املعــدل املتوســط وتناقصــت مســامهتها معــدل يفــوق نوعــ باملائــة 5.8ســجلت تراجعــا خفيفــا يف التضــخم إىل  2010

 1.سابقا باملائة 47.7مقابل  باملائة 35.7يف التضخم احمللي الكلي بوضوح إىل 

الذي عرفه العرض يف األسواق العاملية، مبعدل أعلى من معدل منو الطلـب، ممـا  2015تواصل النمو الكبري سنة 

احلبــوب والزيــوت  –مســح بإعــادة تكــوين خمزونــات املنتجــات الفالحيــة واخنفــاض أســعار أهــم املنتجــات املســتوردة منهــا 

، عـــالوة علـــى ذلـــك فـــإن هـــذا 2011لتبلـــغ مســـتوى يقـــل عـــن ذلـــك املســـجل ســـنة  -الغذائيـــة والســـكر وغـــربة احلليـــب

 .على التدابري التنظيمية والدعم اإلبقاءاخنفاض تضخم أسعار هذه املنتجات املستوردة يف السوق الداخلية قد عزز 

بعــدما منــا بـــ  2013ســنة  باملائــة 0.2ســجل املؤشــر الــوطين للقــيم الوحدويــة للمــواد الغذائيــة املســتوردة اخنفاضــا بـــ 

 .2014 سنة باملائة 2.3

، يف حـــني اخنفضـــت 2016التســـارع ســـنة واســـتمر هـــذا  2015تســـارع متوســـط الـــوترية الســـنوية للتضـــخم ســـنة  

أسعار املواد الغذائية الرئيسية يف السوق العاملية للسنة اخلامسة علـى التـوايل، لكـن مـع اسـتمرار انكمـاش أسـعار احلبـوب 

، واسـتمر اخنفـاض 2012واحلليب ومشتقاته عكس أسعار السـكر والزيـوت النباتيـة الـيت ارتفعـت للمـرة األوىل منـذ سـنة 

  2.)باملائة -4.8( 2016ية للمواد الغذائية املستوردة سنة املؤشر الوطين للقيم الوحدو 

 2016سـنة  باملائـة 2ارتفعت األسعار عند االسترياد املقاسة باملؤشـر الـوطين للقـيم الوحدويـة للمـواد املسـتوردة بــ 

 .2015سنة  باملائة 3.2مقابل 

، وشـهدت األسـعار احملـددة باملائـة 4.1سامهت املواد الغذائية ذات احملتوى املستورد الكبري يف التضخم الكلـي بــ 

مقابـل  ،باملائـة 3.7بلـغ  ارتفاعـا أكثـر اعتـداال باملائـة 15.4إداريا للمواد الغذائية املقدر وز�ا النسيب يف املؤشر الكلـي بــ 

، باملائــة 22.9جلت أســعار الطحــني والسـكر والســميد متوســط زيـادات ســنوية قــدرها ، كمــا سـ2015ســنة  باملائـة 2.4

 .على التوايل باملائة 2.3و باملائة 2.6

 2.5املـــواد الــثالث الســـابقة الــذكر إىل رفـــع مؤشــر األســعار احملـــددة إداريــا للمـــواد الغذائيــة بــــ  أســعار ارتفــاعأدى 

 3.وذلك مع بقاء العوامل األخرى ثابتة 2015مقارنة بسنة  2016نقطة مئوية سنة 

ارتفعــت أســـعار الغــذاء حبـــدة بعــد مخــس ســـنوات متتاليــة مـــن الرتاجــع باســتثناء أســـعار الســكر الـــيت  2017ســنة 

 عرفــت اخنفاضـــا حـــادا، وعـــرف االجتـــاه التنــازيل لتضـــخم مؤشـــر القـــيم الوحدويـــة للمــواد الغذائيـــة املســـتوردة انعطافـــا ســـنة

 .ةباملائ 7.4ليبلغ  2017

 باملائـــة 4.8ارتفـــع املتوســـط الســـنوي ملؤشـــر األســـعار عنـــد االســـتهالك للمنتجـــات ذات حمتـــوى مســـتورد كبـــري بــــ 

نقطة مئوية يف سنة واحدة، كما هو احلـال بالنسـبة ألسـعار املنتجـات احملـددة إداريـا، الـيت اخنفضـت  2.0باخنفاض قدره 
                                                 

 .59، ص السابقاملرجع 1
  .35، ص املرجع نفسه2
 .45، ص 2016التقرير السنوي لسنة  اجلزائر، ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائربنك اجلزائر، 3



 يالجزائر االقتصاد أسعار المواد الغذائیة األساسیة في األسواق العالمیة وانعكاساتھا على  الفصل الثاني      

 

 116 

بســـبب تراجـــع تضـــخم األســـعار احملـــددة إداريـــا للمنتجـــات غـــري  باملائـــة 1.3نقطـــة مئويـــة ليبلـــغ معـــدل ارتفاعهـــا  6.0بــــ 

 1.الغذائية وانكماش األسعار احملددة إداريا للمواد الغذائية يف آن واحد

 باملائـــــة 6.7الوحدويـــــة للمـــــواد املســـــتوردة بــــــ ارتفعـــــت األســـــعار عنـــــد االســـــترياد املقاســـــة باملؤشـــــر الـــــوطين للقـــــيم 

 .2016سنة  باملائة 3.4مقابل  2017سنة

ويف ظــرف يتميــز باالجتــاه التصــاعدي لألســعار العامليــة للمنتجــات الفالحيــة ارتفــع مؤشــر القــيم الوحدويــة للمــواد 

ســنة  باملائــة -4.8و 2015ســنة  باملائــة -0.18(بعــد ســنتني متتــاليتني مــن االخنفــاض  باملائــة 7.4الغذائيــة املســتوردة بـــ 

2016(.2 

يف ارتفــاع متوســط املؤشــر الســنوي لألســعار عنــد  باملائــة 17.5املنتجــات ذات حمتــوى مســتورد كبــري بـــ ســامهت 

 .2016سنة  باملائة 21.8االستهالك مقابل 

ـــــ  ــــة 3.4( باملائــــة 5أدى تضــــخم املنتجــــات الغذائيــــة املقــــدر ب إىل رفــــع مســــامهتها يف معــــدل  )2016 ســــنة باملائ

 2016.3 سنة باملائة 25.2مقابل باملائة 43.1بوزن نسيب قدره  باملائة 41.4التضخم الكلي بنسبة 

  2017 توقفـا سـنة 2016و  2015عرف االجتاه التصـاعدي ألسـعار املنتجـات احملـددة إداريـا، املعـاين يف سـنيت 

نقــاط مئويــة، بضــم هــذا املؤشــر الــذي ميثــل ربــع املؤشــر  6أي باخنفــاض قــدره  باملائــة 1.3ليرتاجــع متوســطه الســنوي إىل 

عنهـــا انكمــاش يف األســـعار احملــددة إداريـــا  منتجـــا منهــا ســـتة منتجــات غذائيـــة، نــتجأربعـــة عشــر ) باملائــة 26.1(الكلــي 

  4.للمواد الغذائية وكذا تراجع تضخمها

  :5ميكن عرض بعضها واليتتوجد عوامل كثرية أدت إىل ارتفاع األسعار يف األسواق احمللية، 

 .األسعار يف األسواق الدوليةارتفاع األسعار عند االستهالك يف السوق الوطين مرتبط بتقلبات -

 .من الطلب الوطين باملائة 10 نسبةمتثل الكمية املستوردة يف إطار نظام احلصص -

 .ضعف هيكل السوق اجلزائري وتبعية االستهالك الوطين للسوق الدولية-

 .السوقاحتكار القلة لسوق االسترياد مما أدى إىل نقص اهلوامش اليت تشجع املنتجني على البقاء يف -

عامــــل املضــــاربة املتصــــل بقــــانون العــــرض والطلــــب، وكــــذلك التقلبــــات املســــجلة يف أســــعار العمــــالت الــــدوالر -

 .واليورو

                                                 
  .26، ص 2017التقرير السنوي اجلزائر،  ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائربنك اجلزائر، 1
 .32، ص نفسهاملرجع  2
 .34املرجع نفسه، ص 3
 .37املرجع نفسه، ص 4
، جامعة تبسة، 1، العدد 1، ا�لد مجلة اآلفاق للدراسات االقتصاديةحناشي، تطور أسعار املواد الغذائية يف األسواق اجلزائرية،  توفيق عبد العزيز قتال و5

 .32، ص 2016سبتمرب  1اجلزائر، 
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عامـــل املنـــاخ الـــذي أثـــر علـــى احملاصـــيل يف أكـــرب البلـــدان املنتجـــة، منهـــا اجلفـــاف يف الربازيـــل والفيضـــانات الـــيت -

 .مست أسرتاليا

مليـار دج مـن  300وسببها سياسة الدعم املنتهجة، اليت كلفت الدولة غياب جملس املنافسة على أرض الواقع -

جهــة وإصــدار مرســوم تنفيــذي املتضــمن تســقيف األســعار عنــد االســتهالك وكيفيــة تعــويض فــارق الســعر لفائــدة 

 .املتعاملني

ة احلقيقيـة ويضاف إىل ما سبق ذكره، أن هناك ثالثة عوامل هيكلية تؤثر على اجتاهات األسعار الزراعية الداخلي

يتعلــق األول باالجتاهــات الســائدة يف العــرض والطلــب الــداخليني وأمــا الثــاين فــيمس اجتاهــات : 1يف مجيــع االقتصــاديات

املدى الطويل لألسعار الدولية، ويتعلق األخري بوجود دعـم للصـادرات يف األسـواق العامليـة، وعلـى الـرغم مـن تـأثري هـذه 

احمللية هلا تأثريها أيضـا علـى األسـعار الزراعيـة احلقيقيـة عـن طريـق األدوات االقتصـادية العوامل، فإن السياسة االقتصادية 

 .الكلية والقطاعية على حد سواء

  أعباء الواردات الغذائية على الخزينة: الفرع الثاني

يـة مـن يعاين االقتصاد اجلزائري على العموم والقطاع الفالحي على اخلصوص من ارتفاع تكاليف الواردات الغذائ

  .سلع ومواد وحبوب غذائية ضرورية، واجلدول اآليت يظهر ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية يف اجلزائر

  تطور تكاليف فاتورة الواردات من السلع): 2-36(جدول رقم 

  نسبة مئوية من الناتج اإلمجايل بأسعار السوق: الوحدة

  2010  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات
  3.7  4.2  4.5  3.7  3.2  3.5  الجزائر

أحممد بلقاسم وعمار طهرات، أثر تقلبات أسعار الغذاء العاملية على ضمان األمن الغذائي دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة  :المصدر

)2013-1980( ،revue maghrébine management des organisations ، جامعة تلمسان، اجلزائر، 1، العدد 1ا�لد ،

  .100، ص2016أفريل3

يرجـــع ارتفـــاع قيمـــة الــــواردات إىل املشـــرتيات الضـــخمة مــــن احلبـــوب وخاصـــة واردات القمــــح الـــيت متثـــل العنصــــر 

مــن القمــح  باملائــة 90اســتورد الــديوان الــوطين للحبــوب مــا يقــارب  2008األساســي يف الــواردات الغذائيــة، خــالل ســنة 

 2007مليــار دوالر مــن احلبــوب وهــذا ميثــل ضــعف حجــم االســترياد يف ســنة  3.25املسـتورد للمســتهلك، أي مــا قيمتــه 

و  2009مليـــار دوالر يف  1.25اخنفاضـــا كبـــريا بــــ  2010و  2009ســنة  كمـــا ســـجلت الـــواردات اخنفاضـــا بــني عـــامي 

ويعتـرب أحسـن  2009-2010، وهذا بسـبب وفـرة وجـودة حمصـول املوسـم الفالحـي 2010مليون دوالر يف العام  800

مليـــار  10، 2011ســـم خـــالل عشـــرين ســـنة األخـــرية، ومـــع هـــذا ال تـــزال فـــاتورة األغذيـــة كبـــرية حيـــث جتـــاوزت ســـنة مو 

 2.دوالر

                                                 
  .18لطفي خمزومي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .100أحممد بلقاسم وعمار طهرات، مرجع سبق ذكره، ص2
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  برامج الدعم الغذائية: الفرع الثالث

مثلت الربامج العامة لإلعانـات الغذائيـة جـزءا هامـا ومتزايـدا مـن اإلنفـاق العـام يف اجلزائـر، ومـن املتوقـع أن تكـون 

ـــة حصـــول   مبثابـــة مشـــكلة ـــع البلـــدان تـــتم محاي ـــرية للميزانيـــة إذا مـــا اســـتمرت زيـــادة أســـعار الســـلع األساســـية، ويف مجي كب

املستهلكني علـى بعـض السـلع األساسـية واحلساسـة وذلـك عـن طريـق آليـات تنظيميـة لـدخول هـذه السـلع إىل األسـواق 

األساسية وذلك عن طريق الديوان الـوطين للحبـوب ومراقبة األسعار، وللدولة حضورا قوي�ا يف جمال توفري السلع الغذائية 

  1.والديوان املهين للحليب

  األثر على الفجوة الغذائية: الفرع الرابع

العجــز الغــذائي يف اجلزائــر أخــذ اجتاهــا تصــاعديا مــا يــدل علــى أن ميزانيــة الدولــة تكبــدت عنــاء تقلبــات أســعاره 

قاصـــرا علـــى تلبيـــة الطلـــب احمللـــي املتزايـــد علـــى الغـــذاء، ومـــا زالـــت  العامليـــة وخـــري دليـــل علـــى أن اإلنتـــاج الزراعـــي ال يـــزال

مليـون  1864.5الفجـوة الغذائيـة مـن ) حجـم العجـز الغـذائي(الواردات تتزايد سنة بعد سـنة، وقـد أدى ذلـك إىل زيـادة 

ثلــــة يف ، أمــــا بالنســــبة لالكتفــــاء الــــذايت مــــن الغــــذاء واملتم2006مليــــون دوالر ســــنة  3580.25إىل  1980دوالر عــــام 

عــام  باملائــة 66وبــني  1980عــام  باملائــة 58مســامهة اإلنتــاج احمللــي علــى تلبيــة الطلــب علــى الغــذاء فقــد تراوحــت بــني 

1996. 

طردية وقوية يف نفس الوقت بني العجز الغـذائي وارتفـاع األسـعار العامليـة، وهـذا األمـر زاد  ومن هنا فهناك عالقة

من فاتورة الغذاء وارتفاع أسعاره حمليا كون أن االقتصاد الوطين أصبح يتلقى صـدمات التضـخم املسـتورد، ومـن هنـا فـإن 

أزمة وهـذا مـع تواصـل اتسـاع هـوة الفجـوة علـى مشكلة األمن الغذائي يف اجلزائر سوف تتحول يف السنوات القادمة إىل 

نفس املنوال الـذي يتبعـه حاليـا، فـإذا مـا صـاحب الطلـب املرتفـع علـى الغـذاء نـدرة يف العمـالت األجنبيـة لالسـترياد فإنـه 

 .2ميكن تصور املشكلة الغذائية اليت حتدث

  التضخم بأسعار المواد الغذائية عالقة: خامسالفرع ال

هناك عالقة طردية بني األسعار احمللية للمواد الغذائية ومؤشر التضخم يف األسواق اجلزائريـة، حيـث أنـه كلمـا زاد 

، ممـا يـدل علـى أن التضـخم يف اجلزائـر وحـدة 8.476التضخم بوحدة واحدة تـزداد أسـعار املـواد الغذائيـة يف األسـواق بــ 

هلـا تـأثري كبـري علـى  وهـي نسـبة ضـعيفة ولكـن باملائـة 28.6ة بنسبة تقدر بـ يؤثر على زيادة األسعار احمللية للمواد الغذائي

  .3أسعار املواد الغذائية

وعليه احملرك الرئيسي للتضخم يتمثـل يف معـدل زيـادة أسـعار املـواد الغذائيـة املسـتوردة، يضـاف هلـا الكتلـة النقديـة 

  .وأسعار اجلملة للفواكه واخلضر الطازجة

                                                 
 .101املرجع السابق، ص 1
 .104املرجع نفسه، ص 2
 .185عبد العزيز قتال، مرجع سبق ذكره، ص 3
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على أنه أحد األسباب الرئيسـية الرتفـاع تكـاليف اإلنتـاج احملليـة، ويعـرف علـى أنـه مـدى ينظر للتضخم املستورد 

 .1تأثري العوامل اخلارجية على املستوى العام لألسعار داخل اقتصاد ما

  على االستهالك الفردي ثراأل: الفرع السادس

تــأثرًا طفيفــا  2008أمــا فيمــا خيــص املســتهلك اجلزائــري؛ فقــد تــأثر بالزيــادة احلــادة يف أســعار الســلع الغذائيــة عــام 

والــيت ســاعدت عليــه العائــدات النفطيــة، حيــث مت اختــاذ اثنــني مــن التــدابري الرئيســية وهــذا بفضــل التــدخل القــوي للدولــة 

مـن اإلنتـاج احمللـي اإلمجـايل مقارنـة بنسـبة  باملائـة 0.5انـة بنسـبة لتحقيق االستقرار يف أسـعار احلبـوب، حيـث مت تقـدم إع

، وإنشـاء صـندوق تعـويض تكـاليف النقـل )الديوان اجلزائري للحبوب لضمان استقرار أسعار طحني القمح( باملائة 0.3

دوث بعـض بُغية ضمان تـوفري السـلع ذات االسـتهالك واسـع النطـاق يف اجلنـوب بـنفس األسـعار يف الشـمال، وتوقًعـا حلـ

  .  2ق الدوليةاألزمات اشرتت اجلزائر كميات كبرية من القمح من السو 

ويف الفصــل املــوايل ســنتعرف علــى أهــم السياســات الــيت اتبعتهــا اجلزائــر للمحافظــة علــى اســتقرار األســعار والقــدرة 

  .الشرائية للمستهلك، مبا يضمن األمن االجتماعي والسلم السياسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
اجلزء الثاين،  2العدد  ،11ا�لد ،مجلة بحوثعيسى شقبقب وراضية بن زيان، أثر التضخم املستورد على التضخم احمللي والتجارة اخلارجية يف اجلزائر،  1

  .91، ص 2017جوان 30جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
، )1990-2012(تطور السياسات التجارية في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية حالة فرع الحبوب في المنطقة المتوسطة مداين خلضر، 2

 .277، ص 2015-2014، ، اجلزائر3غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر  هأطروحة دكتورا
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  :الفصل الثانيخالصة 

حــدة  األكثــر 2008 ، لكــن تعتــرب أزمــة2011و 2008 ،1974عــاىن العــامل مــن أزمــات غذائيــة عديــدة كأزمــة 

وذلــك لتزامنهــا مــع األزمــة املاليــة العامليــة، ويرجــع الســبب الرئيســي يف حــدوثها إىل ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة خاصــة 

  .األساسية منها

، لــذا ونظــرا ألمهيــة األســعار ولشــدة تأثريهــا األساســي حلــدوث األزمــات الغذائيــة إذا ارتفــاع األســعار هــو العامــل

تتبــع النظــام الرأمســايل الــذي  علــى االقتصــاد، وجــب مراجعتهــا وتنظيمهــا، وهــذا مــا عمــدت إليــه اجلزائــر فعــًال، رغــم كو�ــا

سـعار؛ أسـعار حـرة وهـي الـيت الدولـة، إال أن هنـاك اسـتثناء، حيـث جنـد نـوعني مـن األيدعو حلرية األسعار وعدم تدخل 

ا ءالسوق فيها، والنوع الثاين األسعار اإلدارية، فوزارة التجارة تقوم اسـتثنا ختضع لقانون العرض والطلب أي اليت يتحكم

بتقنــــني األســــعار، وهــــذا التقنــــني خيــــص املــــواد اإلســــرتاتيجية واألكثــــر اســــتهالكا، �ــــدف احلفــــاظ علــــى القــــدرة الشــــرائية 

  .املستهلك

كانــــت جمموعــــة مــــن العوامــــل وراء ارتفــــاع أســــعار الغــــذاء منهــــا عوامــــل بشــــرية وطبيعيــــة كاجلفــــاف ونقــــص ولقــــد  

املخزونـات العامليــة مـن الغــذاء، ارتفـاع أســعار الـنفط الــيت بـدورها تــؤدي إىل ارتفـاع أســعار املـدخالت الزراعيــة كاألمســدة، 

د يف مؤشــرات الغــذاء العامليــة اخلاصــة مبنظمــة الزراعــة ، ممــا أدى إىل ارتفــاع حــا... اخنفــاض املخــزون العــاملي مــن احلبــوب

، هــذه األزمــات كانــت هلــا نتــائج وتــأثريات ســلبية عديــدة اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية خاصــة علــى "الفــاو"واألغذيــة 

و  الـــدول املســـتوردة الصـــافية للغـــذاء، إذ أثـــرت علـــى ميزانيـــة الدولـــة ، ارتفـــاع معـــدالت التضـــخم ارتفـــاع فـــواتري الـــواردات

اخل، هـــذه التـــأثريات الســـلبية  ...ارتفـــاع األســـعار يف األســـواق احملليـــة ممـــا أثـــر ســـلبا علـــى القـــدرة الشـــرائية للمســـتهلكني، 

دفعــت بالــدول الختــاذ إجــراءات يف حماولــة منهــا لتخفيــف آثــار األزمــات، وعليــه فــاجلزائر كبــاقي الــدول املســتوردة للغــذاء 

حماولـة منهـا امتصـاص صـدمة ارتفـاع األسـعار، الـيت كـان هلـا تـأثريا وانعكـاس اختذت جمموعة من اإلجراءات والسياسات 

علــى االقتصــاد اجلزائــري حمــدود علــى املســتوى االجتمــاعي والسياســي إذ حافظــت علــى األمــن االجتمــاعي واالســتقرار 

تفعــت فــاتورة ، لكــن العــبء حتملتــه امليزانيــة العامــة للدولــة فقــد ار 2011السياســي باســتثناء بعــض االحتجاجــات ســنة 

الـــواردات الغذائيـــة بشـــكل كبـــري مـــن جهـــة وارتفـــاع مبـــالغ الـــدعم الفالحـــي مـــن جهـــة أخـــرى، كـــل هـــذه املبـــالغ أدت إىل 

  .استنزاف اخلزينة وبدال من توجيه هذه املبالغ إىل استثمارات حقيقة ومولدة للمنفعة فإ�ا تذهب لالسترياد من اخلارج

أثريات األزمــة الغذائيــة علــى اجلزائــر، وهــذا بفضــل البحبوحــة املاليــة الــيت  ولقــد ســاعد الوضــع املــايل يف احلــد مــن تــ

كانــت تتمتــع �ــا جــراء االرتفــاع الكبــري يف أســعار الــنفط، لــذا فالتــأثري علــى املســتهلك مل يكــن كبــريا بفضــل اإلجــراءات 

  .والسياسات اليت اعتمد�ا اجلزائر واليت سنعرضها يف الفصل املوايل
 

 



 

 

 

  
  :الفصل الثالث

  

في الجزائر  السیاسات المتبعة

أسعار لمواجھة تأثیر ارتفاع 

  المواد الغذائیة األساسیة
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  :تمھید الفصل الثالث

ألقت األزمة الغذائية العاملية بضالهلا على اجلزائر، وجتسد ذلك يف العديد من اجلوانب خاصة اجلوانب 

تتأثر كثريا وذلك راجع للبحبوحة املالية االقتصادية؛ كارتفاع قيمة الواردات الغذائية، أما اجلوانب االجتماعية فإ�ا مل 

اليت كانت تتمتع �ا اجلزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط يف تلك الفرتة، ما مسح للمسؤولني باختاذ إجراءات فورية 

  .الحتواء الوضع

كما عرضناها   نظرا لتميز األسواق العاملية بعدم االستقرار والتغري يف أسعار املواد الغذائية خاصة املواد األساسيةو 

يف الفصل السابق، بات يتوجب على الدول خاصة النامية إتباع اسرتاتيجيات وسياسات ألخذ احليطة واحلذر من 

  .الوقوع يف أزمات غذائية يرتتب عنها آثار متعددة وخطرية وعلى مجيع املستويات اجلزئية والكلية

اجلزائر عدة سياسات، حيث  اعتمدت األسواق العامليةوملواجهة آثار ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف 

اعتمدت على سياسة الدعم، خاصة سياسة دعم أسعار االستهالك يف حماولة منها جتنيب املستهلك اآلثار السلبية، 

إضافة إىل سياسة التمويل الفالحي واإلعانات الفالحية، حيث كانت احلكومة تعمل على مستويني؛ مستوى تدعيم 

  .بالنسبة للمواد الغذائية األساسية، ومستوى تدعيم اإلنتاج �دف زيادة اإلنتاج احمللياألسعار 

:وعليه قسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كما يلي  

 الدعم الفالحي يف اجلزائر: المبحث األول  

 يف اجلزائرالتمويل الفالحي : المبحث الثاني  

 مصريها يف ظل ا�يار أسعار النفطاملخصصات املالية للقطاع الفالحي و : المبحث الثالث  
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  الدعم الفالحي في الجزائر: المبحث األول

  اإلطار النظري للدعم الفالحي: المطلب األول

يعترب الدعم الفالحي من أهم السياسات الزراعية اليت تعتمد عليها الدولة لعدة أسباب؛ كزيادة اإلنتاج، 

العاملة وكذلك احملافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وفيما يلي تشجيع الفالحني، جلب االستثمار واليد 

  .اخل... سنتعرف على الدعم الفالحي من خالل التعريف به وذكر أمهيته وأنواعه، 

  تعريف الدعم الفالحي: الفرع األول

على أراضيها مسامهة مالية تقدمها الدولة مباشرة، أو من خالل أحد أجهز�ا : ُعرف الدعم الفالحي على أنه

كالقروض (ُحيقق منه منفعة لدى اجلهات املستفيدة، وقد تأخذ هذه املسامهة شكل حتويل مباشر لألموال 

، أو شكل حتويل حمتمل لألموال كما يف حالة تقدمي ضمانات للقروض، أو شكل تنازل عن إيراد من )واملساعدات

، )دعم عيين(مركية، أو شكل تقدمي خدمة أو سلع جانب احلكومة كما هو يف حالة اإلعفاءات الضريبية أو اجل

يضاف إىل ذلك ضمانات احلكومة لبعض أجهزة القطاع اخلاص للقيام �ذه النشاطات، فضال عن الشكل املعتاد 

  .1والدخوللدعم األسعار 

ة التحويالت القيمة املالية السنوية لكاف: وعرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدعم الزراعي بأنه      

اإلمجالية من دافعي الضرائب واملستهلكني، واليت تنشأ من إجراءات السياسات احلكومية اليت تدعم الزراعة، واليت تزيد 

دخول املزارعني وختفض تكاليف إنتاجهم، وبغض النظر عن أهدافها أو تأثريا�ا على اإلنتاج ودخل املزرعة أو 

  .2الزراعيةاستهالك املنتجات 

وعرفت اتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية للمنظمة العاملية للتجارة الدعم الزراعي استنادا إىل ثالثة       

إال بتوفرها، وتتمثل هذه الشروط بوجود مسامهة مالية وأن تقدم من قبل احلكومة موجودا شروط ال يعترب الدعم 

  .3ة لدى اجلهات املستفيدةمباشرة أو من خالل أحد أجهز�ا على أراضيها وأن تولد املنفع

سياسيا واقتصاديا تابعا للسياسة االقتصادية العامة للدولة، فهو يأخذ شكل  وعليه متثل سياسة الدعم إجراءا

  .4نفقات مالية تتحملها الدولة لتحقيق بعض األهداف التنموية وحلل بعض املشاكل الصناعية والزراعية واالستهالكية

وهي تتمثل . تعتمدها الدولة لتنظيم أسعارها الداخلية والتأثري يف جتار�ا اخلارجية الدعم عبارة عن أداة سعرية

  .يف مبلغ نقدي تقدمه الدولة للمشرتي ليستفيد منه بشكل كلي أو جزئي

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة،  الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالقطاع الزراعي غردي حممد، 1

 .111، ص 2011-2012، اجلزائر، 3كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 
  . 55مداين خلضر، مرجع سبق ذكره، ص2
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة3
  .30سبق ذكره، ص أمينة بن عيسى، مرجع 4
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جمموعة من املساعدات املالية والعينية اليت : من خالل التعاريف السابقة للدعم نستنتج أن الدعم الفالحي هو

لة على وجه اخلصوص للفالحني، قصد تشجيعهم على العمل واالستثمار يف ا�ال الفالحي مما يؤدي تقدمها الدو 

  .إىل زيادة اإلنتاج وهو اهلدف املرجو حتقيقه

  أهداف الدعم الفالحي: الفرع الثاني

  :1للدعم الفالحي جمموعة من األهداف يسعى لتحقيقها، وتكمن يف

  إحداث التنمية الزراعية؛تشجيع ريادة القطاع اخلاص يف  - أ

  املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي؛-بـ

  تفعيل استغالل امليزات النسبية للدول؛ - ج

  نقل وتوطني التقنيات احلديثة؛ -د

  حتقيق التنمية االجتماعية؛ - ه

  حتقيق فائض إنتاجي للتصدير وزيادة املوارد من العملة الصعبة؛ -و

 قدرا�م التنافسية؛مساندة املزارعني لتدعيم  - ز

النهوض بالقطاع لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية وحماولة القضاء  :وعليه فاهلدف األساسي من الدعم الفالحي هو

بغية تشجيعهم على االستثمار يف الفالحة وتوفري كل اإلمكانيات  ،على املشاكل املالية اليت يعاين منها الفالحون

  .ل بشكل أفضلوالوسائل املالية واملادية هلم للعم

 أنواع الدعم الفالحي: الفرع الثالث

الدعم املباشر من قبل احلكومة من خالل أموال اخلزينة العمومية والدعم : ميكن التمييز بني نوعني من الدعم

تسقيف (الضمين الذي يأيت من خالل دعم املنتجني قصد بيع منتجا�م للمستهلكني بأقل من سعر البيع يف السوق 

، للطريقتني أثرمها، فالدعم املباشر يؤدي إىل إثقال كاهل اخلزينة العمومية وبالتايل زيادة )والزيت مثال سعر السكر

، أما الدعم الضمين فيؤدي إىل )توزيع غري فعال للموارد(التضخم، عجز املوازنة وخفض املستوى املعيشي بصفة عامة 

  ).دعم احلليب خري مثال على ذلك(ترياد ضرب االستثمارات والنمو يف القطاع الفالحي ويشجع االس

  : 2إن أي دعم غذائي جيب أن يندرج يف إطار بلوغ مخسة أهداف رئيسية هي

                                                 
  .111-112غردي حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
، جامعة 1، العدد 3، ا�لد ، مجلة أبعاد اقتصاديةوليد زقاي، أثر الدعم احلكومي على تنافسية مؤسسات فرع الصناعات الفالحية الغذائية باجلزائر2

  .132، ص 2013 ديسمرب 31بومرداس، اجلزائر، 
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ضمان مستوى غذائي متوازن، استهالك كايف وأمن غذائي لكافة شرائح ا�تمع، حتويل بعض موارد الدولة إىل 

لقيام بإجراءات وخطوات الدعم بطريقة مقبولة سياسيا الطبقات الفقرية واملعوزة، ترشيد وتوفري النفقات العامة، ا

واجتماعيا وأخريا السهر على جناعة اخلطوات واإلجراءات املتبعة يف حتقيق األهداف املرجوة، بصفة عامة فإن الدعم 

 لىيستجيب جلملة من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية واليت �دف إىل استقرار سعر البيع للمستهلك واحلفاظ ع

  .القدرة الشرائية للمواطنني وكذا احلفاظ على التنافسية بني املتعاملني االقتصاديني

  :1وبصيغة أخرى فإن للدعم الفالحي أسلوبني، وميكن شرحها كاآليت

  أساليب الدعم المباشر: أوال

ويتمثل يف تقدمي مساعدات للجهات املعنية دون وجود وسيط، أي بطريقة مباشرة، وقد يكون هذا الدعم  

جمسدا يف مساعدات مالية، مادية، أحدث التكنولوجيات، وغريها من طرق الدعم املباشر، ويكون يف ا�االت 

يواين الرعوي، التمويل، استخدام مياه الري، الدعم استصالح األراضي الزراعية ودعم املوارد النباتية، ا�ال احل: التالية

  .التكنولوجي

  أساليب الدعم غير المباشر: ثانيا

يتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الـــدعم يف مجيـــع اخلـــدمات املســـاندة للقطـــاع الفالحـــي، حيـــث تعتـــرب مهمـــة نظـــرا لـــدورها  

ســتثمرون يف القطــاع الفالحــي إىل دعــم التكــاملي مــع سياســات الــدعم املباشــر، إذ يف كثــري مــن احلــاالت قــد ال حيتــاج امل

ـــديهم القـــدرة علـــى توفريهـــا واســـتخدامها،ومن أهـــم هـــذه اخلـــدمات ـــة ليســـت ل اإلرشـــاد : مباشـــر وإمنـــا إىل خـــدمات فني

  .العلمي، تسويق احملاصيل الفالحية، التأمني على احملاصيل الفالحية

  األشكال األساسية للدعم الفالحي: الفرع الرابع

  : 2يلي تتنوع أشكال الدعم الفالحي، وميكن حصرها فيماتتعدد و         

  الدعم المخصص للغذاء والسلع االستهالكية األخرى: أوال

وميثل هذا الدعم إنفاقا حقيقيا من ميزانية الدولة ويتضمن بيع السلع االستهالكية للمستهلك بأسعار تقل عن 

بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، ويركز هذا النوع من الدعم على أسعارها العاملية، وكذلك بيع السلع املنتجة حمليا 

  السلع واملواد الغذائية األساسية كالقمح والطحني وغريها؛

  الدعم المخصص للمدخالت الزراعية والسلع الوسيطية األخرى: ثانيا

ويف هذا النوع من الدعم تتحمل الدولة جزءا من تكلفة املدخالت الزراعية مثل األمسدة الكيماوية واملبيدات  

  واألعالف واألدوية البيطرية وغريها؛

 

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة قاملة، اجلزائر، لقطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةترقية اسفيان عمراين،  1

  .131، ص 2015-2014
كلية   ي في الوطن العربي،استدامة األمن الغذائ: الملتقى الدولي حولمرمي كفي، الصراع الدويل يف جمال الدعم الزراعي وأثره على األمن الغذائي العريب، 2

  .10، ص 2014نوفمرب  23-24العلوم االقتصادية، جامعة شلف، اجلزائر، 
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  الدعم الخاص بأسعار الصرف والضرائب: ثالثا

ينة من العمالت األجنبية وهذا الشكل من الدعم ال يظهر مباشرة يف ميزانية الدولة وتتحمل فيه الدولة نسبة مع

لتمويل عملية االسترياد للقطاع اخلاص، أما الدعم اخلاص باإلعفاءات الضريبية فيتمثل يف إعفاء بعض املشروعات 

  اجلديدة من الضرائب ملدة معينة يتم حتديدها حسب القوانني اخلاصة بكل دولة؛

  الدعم الخاص بضبط األسعار والسيطرة عليها: رابعا

ذا الشكل من الدعم يف ميزانية الدولة، ويتمثل يف بيع السلع بأسعار منخفضة، وقد تكون هذه ال يظهر ه 

السلع استهالكية أو وسيطية تنتجها شركات القطاع العام وُجترب على بيعها بأسعار أقل كثريا من األسعار املماثلة هلا 

  من السلع املستوردة؛

إلعانة أن تكون مباشرة ويستفيد منها املشرتي، كما قد وميكن ل كما يوجد مصطلح اإلعانات الفالحية؛

كما هو األمر بالنسبة للمساعدات اليت تقدمها الدولة للبائع من أجل التأثري على السعر  تأخذ شكال غري مباشر

  . قصد ختفيضه أو منعه من االرتفاع بفعل ارتفاع تكاليف اإلنتاج

عن نسبة معينة من السعر، أو تكون إعانة نوعية على شكل وقد تأخذ اإلعانات شكال قيميا أي تكون عبارة 

  . مقدار ثابت تقدم على أساس كل وحدة من وحدات السلعة

كما ميكن توجيه اإلعانات �ال اإلنتاج وجعل املنتجني احملليني يستفيدون منها من أجل جعل أسعار البيع 

  .ناك نوع آخر من املساعدات يقدم للمصدرينتبقى يف حدود معقولة تسمح للمستهلكني اقتناء تلك السلع وه

  . وترمي اإلعانات إىل حتقيق مجلة من األهداف، فقد يكون اهلدف اقتصاديا أو ماليا أو نقديا

  2000الدعم الفالحي في الجزائر منذ سنة :المطلب الثاني

تشجيع اإلنتاج النبايت إن سياسة الدعم يف اجلزائر ليست حديثة، إذ اعتمدت من قبل وكان هدفها األساسي 

 .واحليواين من خالل دفع عجلة االستثمار وتشجيع الفالحني على االستمرار يف القطاع الفالحي

وقبل التطرق للدعم الفالحي يف اجلزائر وأنواعه حري بنا أن نوضح أهم الصناديق اليت تنشط يف هذا امليدان 

 .اديق الدعم كانت موجودة من قبل األزمات الغذائيةإىل يومنا هذا، كما جيب أن نوضح أن صن 2000منذ سنة 

حيث كانت احلكومة تسعى لتنشيط القطاع الفالحي وتشجيع االستثمار به يف حماولة منها تقليص التبعية الغذائية 

  .للخارج

، حظيت العديد من العمليات بالدعم يف إطار هذا 2000وبتطبيق الربنامج الوطين للتنمية الفالحية سنة 

 :نامج واجلدول املوايل يوضح ذلكالرب 
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  أهم عمليات الدعم المقدمة للفالحين في إطار البرنامج الوطني للتنمية الفالحية): 37-3(الجدول رقم 

  الشروط  مبلغ العملیة  نوع العملیة

  نباتات جدیدة - 

  عمل تھیئة األرض

مع االستغالل في األراضي الجافة أو شبھ الجافة   ھكتار/دج 20000  الحرث

  ھكتار 2،25ملكیة على أقل مساحة 

    ھكتار/دج 20000  متر مربع1حفر 

  )مھندس،تقني سامي(األولویة للمالك المؤھل   ھكتار/دج 20000  فرش األسمدة

استعمال فسائل مراقبة من قبل الجھات الفالحیة   ھكتار/دج 12000  فسیلة في الھكتار150شراء الفسائل بمعدل 

  المختصة

    ھكتار/دج 80000  تطھیر األرضیة

  شراء العتاد الفالحي - 

  ھكتار على األقل 2قطع ذات 

    دج 700000  جرار

    دج 50000  محرك دوار

    دج 60000  )قاطرة جر(مقطورة 

    دج 45000  محراث ذو وجھین

    دج100000  مقلعة

    دج200000  حراثة آلیة مجھزة

  ھكتار على األقل للمستصلح 0،5قطع ب 

    دج200000  حراثة آلیة مجھزة

رشاشة المبیدات الحشرات محمولة على 

  الظھر

    دج 5000

  إنجاز منشآت مختصة في اإلنتاج النباتات في الحقل أو خارجھ - 

 0،5یجب أن تكون قطعة األرض تحتوي على   دج 550000  متر مربع200غرف مسخنة 

  ھكتار ومخصصة لبناء المنشآت الفالحیة

 0،5یجب أن تكون قطعة األرض تحتوي على   دج 750000  متر مكعب 160غرف تبرید 

  ھكتار ومخصصة لبناء المنشآت الفالحیة

 0،5یجب أن تكون قطعة األرض تحتوي على   دج 190000  أحواض للغسیل أو التبلیل

  ھكتار ومخصصة لبناء المنشآت الفالحیة

    دج 300000  متر مربع 150مساحة مخصصة للتطعیم 

    دج 550000  تجھیز غرفة التسخین

  یخضع للقوانین ساریة المفعول  دج 500000  تجھیز غرفة التبرید

معدات التطعیم، طاولة (تجھیز مساحة للتطعیم 

  )تطعیم

    دج 1700000

  )مھندس،تقني سامي(األولویة للمستفیدین المؤھلین   دج 450000  بیت بالستیكي مجھز بمولد والھواء ساخن

    دج 650000  بناء مبنى لحفظ الغالف واآلالت الزراعیة

، أطروحة إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل التمور في الجزائراعمر عزاوي،  :المصدر

  .238 -237، ص ص2005 دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر، اجلزائر،
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يوضح هذا اجلدول أهم العمليات اليت ختضع للدعم يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية، واملبالغ 

عملية النباتات اجلديدة، : املخصصة لكل نوع أو عملية، حيث قسمت العمليات إىل ثالث أنواع وهي على التوايل

  .لنباتات يف احلقل أو خارجهشراء العتاد الفالحي وأخريا إجناز منشآت خمتصة يف اإلنتاج ا

دج للهكتار، لن بشرط أن تقع هذه األراضي يف  20000مثال يف عملية �يئة األرض كاحلرث يقدم دعم بـ 

هكتار فإن  2هكتار على األقل، وعندما تكون مساحة قطعة األرض  25.2املناطق اجلافة أو شبه اجلافة مع ملكية 

ا أننا نالحظ يف بعض عمليات الدعم ُتشرتط مساحات معينة فالدعم ال كم. دج 700000دعم اجلرار يكون مببلغ 

  .يُقدم مباشرة

كل نشاط  الصادر عن وزارة الفالحة و الذي حيدد شروط  2000 جويلية 08املؤرخ يف  599القرار رقم 

غرس  : تدج يف جمال احلمضيا250.000 ُحدد سقف بناء البئر بـ: وكذلك شروط االستفادة فمثال يف جمال الري

  :دج للهكتار و قد مت تغيري هذه النسب و املبالغ وهذا بـ  60.000شجرة يف اهلكتار املبلغ احملدد هو  300

  . 599املعدلة و املتممة للقرار  2002-02-24املؤرخة يف  168التعليمة رقم  -

  .599املعدلة واملتممة للقرار 2002-04-24املؤرخة يف  118التعليمة  -

ويتم هذا التعديل يف نسب الدعم  تعديل نسب الدعم حسب النشاط مع احملافظة على نفس املبدأ،و قد مت 

  .و هذا حسب األهداف املراد حتقيقها من أجل توجيه االستثمارات من جمال آلخر

  2000الصناديق الخاصة بالدعم الفالحي منذ سنة : الفرع األول

  :يلي اجلزائر، واليت سنعرضها كماتوجد عدة صناديق خمصصة للدعم الفالحي يف 

  FNRDA   الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية: والأ

، بدمج كل من 99-11مبقتضى القانون رقم  2000إنشاء هذا الصندوق كان مبوجب قانون املالية لسنة 

وذلك �دف  ،)FGPPA( وصندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحي) FNDA( الصندوق الوطين للتنمية الفالحية

من خالل متويل األنشطة ذات األولوية  تقدمي الدعم املباشر لتنمية القطاع الزراعي ومحاية وحتسني مداخيل الفالحني،

للدولة، وتوسيع جمال الدعم ليشمل خمتلف األنشطة املتعلقة باإلنعاش الفالحي، وتكييف القطاع وتأهيله للمسامهة 

جهة التأثريات الناجتة عن اقتصاد السوق، والشراكة مع االحتاد األورويب، واالنضمام إىل بفعالية يف العملية اإلنتاجية ملوا

الذي حدد فيه قائمة مصادر  302-067املنظمة العاملية للتجارة، وفتح له حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 

  .1إرادات الصندوق

 

                                                 
  .138 غردي حممد، مرجع سبق ذكره، ص1
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  FNRDAالقروض التي يمنحها - أ

  :1مينح القروض التالية

  .قصرية املدى وتسمى بقروض املوسم الفالحيالقروض  - 

القروض متوسطة املدى وهي قروض جتهيزية تتمثل يف اقتناء عتاد �يئة األرض وآالت السقي مد�ا من  - 

 .سنوات 05إىل  02

سنة السرتدادها وهي ذات طابع خاص باملشاريع الكربى  25القروض طويلة األجل تصل أحيانا إىل  - 

 .استصالح األراضي، حفر آبار السقي ذات السعة الواسعةوالتجهيزات الضخمة مثل 

باملائة  70إىل  باملائة 10املساعدات املالية املقدمة من طرف الصندوق للضبط و التنمية الفالحية تتغري من - 

  .من قيمة االستثمار، و هذا حسب طبيعة العمليات فهي تعترب كمساعدة للموارد اخلاصة للمزارعني

 :يتحصل الصندوق على موارده من :إرادات الصندوق- ب

 خمصصات ميزانية الدولة؛ - 

 املوارد شبه الضريبية؛ - 

 موارد التوظيف؛ - 

 هبات ووصايا؛ - 

 .كل املوارد األخرى واملسامهات أو اإلعانات احملددة عن طريق التشريع - 

 FNRDAنفقات الصندوق  - ج

  :إن الصندوق يستخدم موارده يف العمليات التالية

  .تضمن مسامهة الدولة يف تنمية اإلنتاج واملردودية الفالحيةاإلعانات اليت  - 

 .اإلعانات اليت تضمن مسامهة الدولة يف تنمية الري الفالحي واحملافظة على الثروة احليوانية والنباتية - 

 .واإلعانات بعنوان متويل خمازن األمن الغذائي وخاصة احلبوب وبذورها - 

 .للتكفل باملصاريف الناجتة عن األسعار املرجعية احملددةاإلعانات بعنوان محاية مدخول الفالحني  - 

 .إعانات تقدمي أسعار للمنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة - 

 .ختفيض فوائد القروض الفالحية والصناعات الغذائية على املدى القصري واملتوسط والطويل - 

 .كذا املتابعة التنفيذية للمشاريع احملققةالتكفل باملصاريف اخلاصة بالدراسات والتكوين واإلرشاد الفالحي و  - 

 .تسويق اإلنتاج وتكييفه وحىت تصديره - 

شروط التأهيل لالستفادة  2000جويلية  8املؤرخ يف  000599من املقرر رقم  03و 02قد حددت املادة رقم 

شروط احلصول على  2000جويلية  8املؤرخة يف  313، يف حني حددت التعليمة الوزارية رقم FNRDAمن دعم 

 .القرض

                                                 
  .118سفيان حنان، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  FNRDAالفروع المدعمة من طرف صندوق -د

  :تتمثل يف

 تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية؛- 

 تثمني املنتجات الفالحية وتطوير الري الفالحي؛- 

 تسويق اإلنتاج، التخزين، التوضيب والتصدير؛- 

 محاية وتنمية الثروات الوراثية احليوانية والنباتية؛- 

 ؛)اإلنتاج الزراعي للحبوب، البذور، الشتائل(األمين املخزون - 

 دعم أسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة؛- 

 ختفيض نسب فوائد القروض الفالحية والزراعات الغذائية؛-

 ).اخل..التكوين، اإلرشاد الفالحي، متابعة تنفيذ الربامج( تأطري التشغيل- 

من طرف صندوق الضبط والتنمية الفالحية، فإنه يدعم بعض النشاطات  فيما خيص الفروع الفالحية املدعمة

  :1الفالحية ذات األولوية املدرجة يف إطار برامج التنمية الفالحية كالتايل

  .اإلنتاج احليواين ويتمثل يف إنتاج احلليب، تربية النحل، تربية الدواجن وتربية املواشي - 

والزراعة البالستيكية، زراعة احلبوب والبقول اجلافة، زراعة األعالف، اإلنتاج النبايت يتمثل يف زراعة البطاطا  - 

 .زراعة النخيل، زراعة احلمضيات، زراعة الكروم الزراعة الصناعية

 .املواد الطاقوية تتمثل يف دعم الكهرباء واملازوت - 

توزيع مياه تنمية السقي الفالحي يشمل جتديد املوارد املائية، جتهيزات السقي �يئة وترقية شبكات  - 

    .السقي

ملساندة املنتجات الزراعية سواء تعلق األمر  FNRDAواجلدول املوايل يوضح االعتمادات املالية املقدمة من  

 :باإلنتاج النبايت أو احليواين

                                                 
 .241أعمر عزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  FNRDAالمنتجات الرئيسية التي تدعم ماليا من طرف ): 38-3(الجدول رقم 

 2005 2004 2003 2002 2001 الفروع

 %22.54 6088 %30.59 9437 %34.62 13164 %25.49 7353 %37.20 8797  الحبوب

 %0.31 84 %0.2 64 %0.03 15 %0.01 4 %1.00 17  البقول

 %0.72 197 %0.45 140 %0.46 175 %0.20 60 %0.11 237  المحاصیل العلفیة

 %1.08 294 %0.1 33 %0.06 25 %0.06 19 %0.07 18  البطاطا

 - - %0.17 53 %0.32 123 %1.20 347 %2.08 493  البیوت البالستیكیة

 %0.48 132 %6.95 2145 %4.63 1761 %5.41 1563 - 0  الزیتون

 %0.47 128 %0.81 251 %0.85 324 %1.61 466 %1.07 254  الحمضیات

 %3.48 940 %2.37 730 %2.57 980 %4.17 1204 %4.22 1000  زراعة الكروم

 %2.8 758 %8.72 2691 %8.20 3119 %11.48 3314 %14.21 3361  أشجار الفواكھ

 %8.1 2187 %3.42 1056 %3.67 1396 %5.61 1621 %7.54 1785  زراعة النخیل

 %45.25 12219 %42.18 13011 %40.11 15253 %31.82 9180 %23.69 5603  الري

 %0.55 151 %0.009 3 %2.30 877 2.57 743 %2.63 624  الحلیب

 %2.92 790 %3.86 1192 1.09% 418 %8.52 2460 %0.50 120  تثبیت أسعار السلع

 %0.58 157 %0.003 1 - - %0.28 81 %0.40 95  الطاقة

 %7.3 1972 - 0 %0.002 1 %0.14 42 %0.87 208  المشاتل

 2.48 672 %0.12 38 %1.01 385 %1.26 366 %4.02 951  تربیة النحل

 %0.82 222 - 0 0.01 4 %0.07 21 %0.35 83  تربیة الطیور

 %100 26998 %100 30845 %100 38020 %100 28844 %100 23646  المجموع

Source: MADR, 2005. 

أي  2003ما يالحظ من هذا اجلدول أن القيمة اإلمجالية للمبالغ املقدمة كانت يف ارتفاع إىل غاية سنة  

، وما يالحظ أيضا هو 2005مليون دينار جزائري سنة  26998مليون دينار جزائري لتنخفض إىل  38020وصلت لـ

 .أن احلبوب مث الفواكه والنخيل تتحصل على دعم مببالغ كبرية مقارنة باحملاصيل األخرى

لقد مت إعداد جمموعة من النصوص التنفيذية حىت يصبح الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية عملي�ا يف 

  :وص فيما يليشكله اجلديد، وتتمثل هذه النص

  .احملدد لكيفيات تسيري الصندوق 2000ماي  30املؤرخ يف  2000/118 املرسوم التنفيذي رقم- 

 .احملدد لقائمة اإليرادات والنفقات للصندوق 2000جوان  25املؤرخ يف  586املنشور الوزاري املشرتك رقم - 

لشروط االستفادة من الصندوق و و احملدد من جهة ا 2000جويلية  08املؤرخ يف  599مقرر وزاري رقم - 

 .طرق دفع املساعدات و كذا نسب الدعم حسب نوع النشاط

زراعة احلبوب، البقول اجلافة، زراعة البطاطا؛ : يتوىل الصندوق دعم الفروع النباتية التالية :فرع اإلنتاج النباتي - 

، )لكروم، الزيتون، احلمضيات، النخيلا(الزراعة حتت البيوت البالستيكية، زراعة األعالف، غرس األشجار املثمرة 

  .، شتائل الكروم واألشجار املثمرة)الطماطم، التبغ(الزراعة الصناعية 

إنتاج احلليب، تربية املواشي : كما يتوىل الصندوق دعم الفروع احليوانية التالية  :فرع اإلنتاج الحيواني - 

، تربية النحل، تربية الدواجن، تربية األرانب، حيوانات التكاثر، التلقيح )األغنام، األبقار، املعز، اإلبل، اخليل(

 .االصطناعي
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  FPZPPصندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية:ثانيا

املؤرخ يف  119-2000، وتسري عليه أحكام املرسوم التنفيذي رقم 2000أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة 

، املتضمن حتديد إراداته نفقاته وإدارته وتنظيمه وعمله، وفتح له 2000مايو سنة  30هـ املوافق  1421صفر عام  26

وق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية ، الذي عنوانه صند302-071حساب التخصيص اخلاص بامليزانية رقم 

 .1ليعوض صندوق احلماية الصحية احليوانية

  FLDDPS صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب: اثالث

 1999ديسمرب  23هـ املوافق  1420رمضان  15يف  11-99أنشئ هذا الصندوق مبقتضى القانون رقم 

مجادى األول  12املؤرخ يف  248-02، وبدأ العمل به وفق املرسوم التنفيذي رقم 2000املتضمن قانون املالية لسنة 

احملدد إليراداته ونفقاته وإدارته ومهامه، وفتح له حساب التخصيص اخلاص  2002يوليو  23هـ املوافق  1423لعام 

 .2لتصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوبالذي عنوانه صندوق مكافحة ا 302-109بامليزانية رقم 

  FDRMVTCصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز:رابعا

 24/12/2002هـ املوافق لـ 1423شوال  20املؤرخ يف  11-02أنشئ هذا الصندوق مبقتضى القانون       

الذي عنوانه  302- 111، وفتح له حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 2003املتضمن قانون املالية لسنة 

صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، ليحل حمل الصندوق اخلاص باستصالح األراضي عن 

 29فق لـ هـ املوا1424حمرم  26املؤرخ يف  145-03طريق االمتياز، وبدأ العمل به مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

 .3، احملدد إليراداته ونفقاته وكيفية تسيري حسابه2003مارس 

 CNMAالصندوق الوطني للتعاضد الفالحي : خامسا

 08أنشئ خالل فرتة االستعمار الفرنسي، حيث أنشأ يف بداية القرن العشرين وكان خيضع لألمر املؤرخ يف 

الذي يعطيها طابعا جتاريا وال يهدف إىل الربح، يف بداية واملطبق على اجلمعيات واملنظمات املهنية و  1901جويلية 

  .1912كانت �تم بالتأمني ضد الربد مث ضمت التأمني ضد احلرائق سنة   1907نشاطها ويف سنة 

الذي مسح بإدماج ثالث شركات كانت  1972ديسمرب  02املؤرخ يف  72-64ومبقتضى القرار  1972سنة 

  :4تنشط يف القطاع من أجل تكوين الصندوق الوطين للتعاون الفالحي هذه الشركات هي

                                                 
مجادى  27، بتاريخ 53، اجلريدة الرمسية رقم 2000ماي سنة   30ه املوافق لـ  1421صفر عام  26، املؤرخ يف  2000-119املرسوم التنفيذي رقم 1

  .26-27، ص ص 2000أوت سنة 27 ه املوافق لـ  1421األوىل 
  .151غردي حممد، مرجع سبق ذكره، ص2
  .20، ص 2003يونيو  8ه املوافق لـ 1424ربيع األول  27، بتاريخ 36اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 3
، مذكرة ماجستري غري CNMAواقع تسويق الخدمات في شركات التأمين دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي بن عمروش فائزة،  4

  .109-110، ص ص 2007-2008منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بومرداس، اجلزائر، 
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بعد االحتاد بني  1919الصندوق املركزي إلعادة التأمني التعاون الفالحي إلفريقيا الشمالية والذي أنشأ يف  - 

والصندوق املركزي لتأمني احلرائق وحوادث القانون  1907د يف الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني ضد الرب 

  .1912اجلماعي يف 

 .1949الصندوق املركزي للتعاون االجتماعي الفالحي والذي أنشأ سنة  - 

 .1958صندوق التعاون الفالحي للتقاعد والذي أنشأ سنة  - 

يث اقتصر عمله يف البداية على تأمني وهو ملزم بتأمني خماطر التمويل الفالحي النامجة عن املخاطر الزراعية، ح

ليكلف برتقية وتطوير النشاطات الفالحية  1995السلع الزراعية، مث اتسعت صالحياته مبوجب املرسوم الصادر سنة 

والريفية، مث حتول الصندوق الوطين للتعاون الفالحي إىل بنك ميارس الوظائف التقليدية للبنوك، ويدير صناديق الدعم 

أصبح يدير جمموعة من الصناديق التعاونية يف شكل شبكة مكونة  1996طرف الدولة، وابتداء من سنة املمنوح من 

 .1صناديق جهوية 3صندوقا حمليا و 15من 

القرض الفالحي الذي كان غيابه يعد من معوقات االستثمار، انطلق عمليا مع بداية املوسم الفالحي   

2000-2001 .  

أوكلت له رفقة بنك الفالحة والتنمية الريفية مهمة التكفل بإجناح الربامج حسب ثالثة أبعاد تتمثل يف كونه 

هيئة لإلقراض والتأمني االقتصادي وحماسب الصناديق العمومية، وحاليا أصبح يدير جمموعة من الصناديق التعاونية يف 

  .2ياصندوقا جهو  76صندوقا حمليا و 394شكل شبكة مكونة من 

  FNDIAدوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحينالص: سادسا

استمرت عملية دعم القطاع الفالحي يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية عن طريق الصندوق الوطين 

، ومبقتضى القرار الوزاري املشرتك 2006إىل غاية  2000للضبط والتنمية الفالحية على طول الفرتة املمتدة من سنة 

املتخصصة املكلفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفالحة  ظهرت املؤسسة املالية 2006 أفريل 24واملؤرخ يف 

  .الذي عنوانه الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي 302-067املقدمة يف حسايب التخصيص رقم 

ليحل حمل الصندوق  067-302وفتح له حساب التخصيص اخلاص  05-05مت إنشاؤه مبوجب القانون رقم 

  .3الوطين للضبط والتنمية الفالحية و يؤدي نفس األدوار اليت كانت موكلة للصندوق

                                                 
  .191جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص  1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية 2018/2000دراسة تحليلية قياسية للفترة  -أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر ريا،جريف زك 2

  .87، ص  2018-2019العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
، قرار وزاري 2005لسنة  52، اجلريدة الرمسية رقم 067-302اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص  3

 .8، ص 2005جويلية   25املوافق ل  1426مجادى الثانية  18مشرتك مؤرخ يف 
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   FNRPAالصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي: سابعا

  . 1الذي عنوانه الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي 302-121فتح له حساب التخصيص رقم 

أوكلت له مهمة تقدمي الدعم واإلعانات لألنشطة الفالحية كما يتكفل مبصاريف التسيري املتعلقة بالوسطاء 

  .2املاليني واملصاريف املتعلقة بدراسات اجلدوى والتكوين واإلرشاد واملتابعة والتقييم

أوكلت ) لضبط اإلنتاج الفالحي والصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي الصندوق الوطين( نيالصندوق

منهما شروطه وطريقته يف الدعم يف سياق مدونة صادرة عن وزارة الفالحة  هلما مهمة دعم القطاع الفالحي، ولكل

لتنمية االستثمار  تعرض قائمة النشاطات املدعم وتعرف بطبيعة العملية اليت يطبق فيها الدعم، والصندوق الوطين

  .3الفالحي هو صندوق خمصص لتقدمي دعم متعلق باالستثمارات الفالحية اليت مشلت عدة وحدات

لكنه غائب وهذا يعد  CAAEويضاف إىل الصناديق سابقة الذكر القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية 

  .من عوائق االستثمار يف ا�ال الفالحي

ايل يوضح املخصصات و لغ مالية قصد تأدية املهام املوكلة هلا، واجلدول املوقد خصصت هلذه الصناديق مبا

  :2009سنة  إىل 2000املالية هلذه الصناديق خالل الفرتة املمتدة من سنة 

                                                 
-2011، اجلزائر، 3، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرسياسات الدعم الحكومي وأثرها على التنمية الفالحيةعائشة لقصري، 1

  .89، ص 2012
، قرار وزاري 2005لسنة  52، اجلريدة الرمسية رقم 121-302اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ايرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص 2

 .9ـ ص 2005جويلية  25املوافق لـ  1426مجادى الثانية  18مشرتك منشور يف 
  .90عائشة لقصري، مرجع سبق ذكره، ص3



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 135 

 2009-2000المخصصات المالية لصناديق الدعم الفالحي): 39-3(الجدول رقم 

  %/مليون دج: الوحدة

 
  :إعداد الباحثة باالعتماد علىمن  :المصدر

  .وثائق من وزارة الفالحة-

أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم  ،مكانة القطاع الزراعي في الجزائر في إطار الشراكة المتوسطيةحممد قرينات، -

 .212، ص 2016-2015، ، اجلزائر3االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر 

منذ بداية تنفيذ الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية وكذا برنامج التجديد الفالحي والريفي، تطور حجم 

 :الدعم لصاحل املستثمرين ومتعاملي الفروع وسكان األرياف، ومن اجلدول أعاله توجد عدة مالحظات

يف ارتفاع من سنة ألخرى بالرغم من التذبذب املسجل يف بعض إن نسبة املبالغ املالية املخصصة للصناديق  - 

إنشاء عدة فروع حسابية يف كل من صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد  2006السنوات، حيث شهدت سنة 

الرعوي والسهوب وصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز وهذا �دف دعم الربامج اخلاصة 

مليار دج سنة  100إىل أكثر من  2000مليار دج سنة  15ب واهلضاب العليا، حيث انتقلت هذه املبالغ من باجلنو 

2009.  

 2000كان املبلغ املايل املخصص له سنة   FPZPPفمثال صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية 

 1172.9مث اخنفض يف السنة املوالية إىل  2008مليون دج سنة  1469.3لريتفع إىل  ،مليون دج 154.6حوايل 

  .مليون دج

حوايل  2009املخصصات املالية للصناديق املوضحة يف اجلدول نالحظ ارتفاعها حيث بلغت سنة  - 

، وهذا ما يدل على حرص اجلهات املعنية 2000مليون دج سنة  14154.6مليون دج، بعدما كانت  104237.02

  .تبين املخطط الوطين للتنمية الفالحيةتوفري الدعم الفالحي خاصة بعد 
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 2000أما فيما خيص نسب االستهالك فهي متذبذبة من سنة ألخرى، حيث كانت نسبة االستهالك سنة  - 

ارتفعت بشكل كبري إىل أن بلغت  2002باملائة، لكن يف سنة  3.55إىل  2001باملائة لتنخفض سنة  56.52حوايل 

إىل أن  2005لبثت أن اخنفضت خالل السنوات الالحقة خاصة منذ سنة باملائة لكن هذه النسبة ما  99.97

  .2009باملائة سنة  25.32و  2008سنة  باملائة 16,68وصلت إىل 

وترجع أسباب هذا االخنفاض إىل الزيادة الكبرية يف مبالغ خمصصات حسابات الصناديق املوجهة لتنمية  

اجلنوب واهلضاب العليا هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم استخدام هذه املخصصات وصرفها من طرف اهليئات 

، نظرا لقلة اإلرشاد والتوجيه املخولة هلا بسبب عدم وجود طلب عليها من قبل الفالحني وسكان تلك املناطق

واإلعالم والتوعية، وكذا الشروط املوضوعة من قبل هذه اهليئات لتقدمي الدعم واملتمثلة خاصة يف عقود ملكية 

األراضي واملشاركة بنسب مالية يف تكاليف املشروع، وهو الشيء الذي يفتقده هؤالء األشخاص الذين يرغبون بالقيام 

افة إىل ذلك النزوح أو اهلجرة اليت حدثت يف تلك املناطق من قبل السكان يف الفرتة السابقة باألعمال الفالحية، إض

  .1الناجتة عن الظروف األمنية

، فيمكن تقسيمها إىل قسمني؛ صناديق 2014إىل  2010أما صناديق الدعم الفالحي خالل الفرتة من 

، )ناديق اخلاصة لتنفيذ برنامج التجديد الريفي والفالحيالص(خاصة بالتنمية الفالحية وأخرى خاصة بالتنمية الريفية 

بدمج جمموعة من الصناديق يف صندوق خاص بربنامج  2012حيث قامت وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف سنة 

ويكون مدير الغابات املسئول املباشر عنه، واستحدثت صندوق خاص  140-302التنمية الريفية حتت حساب 

  .2ويكون مدير املصاحل الفالحية املسئول عنه139-302حية حتت حساب بالتنمية الفال

ديسمرب  26املؤرخ يف  12-12أُنِشئ مبوجب القانون رقم :  FNDAالصندوق الوطني للتنمية الفالحية 

،وتندرج "الصندوق الوطين للتنمية الفالحية"الذي عنوانه  139-302، وفتح له حساب التخصيص اخلاص 2012

  :3ضمنه الصناديق اآلتية

  .FNDIA الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي - 

  .FPZPP صندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية - 

  .FNRPA الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي - 

، 2012ديسمرب  26املؤرخ يف  12-12أُنِشئ مبوجب القانون رقم  :FNDRالصندوق الوطني للتنمية الريفية 

ويندرج ضمنه " الصندوق الوطين للتنمية الريفية"الذي عنوانه  140-302وفتح له حساب التخصيص اخلاص 

 :الصناديق اآلتية

  .FDR MVTC صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز - 

                                                 
، أطروحة دكتوراه - 2013/1980دراسة حالة الجزائر للفارة  –أثر االنفتاح االقتصادي على التنمية الزراعية في الدول العربية ر بن عمر، األخض1

 .295، ص 2016/2015، اجلزائر، 3غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 
  .89جريف زكريا، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .نفس الصفحةاملرجع نفسه، 3
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  .FLDDPS وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوبصندوق مكافحة التصحر  - 

 .FSAEPEAالصندوق اخلاص بدعم مريب املواشي وصغار املستغلني الفالحني  - 

  2014إلى  2010توزيع الغالف المالي لبرنامج التجديد الفالحي والريفي خالل الفترة من ): 3-12(الشكل رقم 

 
Source: RADP, MADR, La politique du Renouveau Rural en Algérie, 2012, P 39. 

 

كما نالحظ أولت احلكومة أمهية كبرية للقطاع الفالحي جبانبيه الفالحي والريفي، كل هذا �دف حتقيق 

 .االكتفاء الذايت وتشجيع االستثمار يف القطاع الفالحي وجذب اليد العاملة خاصة املؤهلة إليه

اجلانب الريفي، حيث بلغت املخصصات املالية اخلاصة به لكن يبقى اجلانب الفالحي حيظى بأمهية أكرب من 

وجه ) باملائة 13(مليار  28والباقي ) باملائة 18(مليار دج  42أما اجلانب الريفي  ،)باملائة 69(مليار دج  160

  .مليار دج 230لربنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية، ليبلغ املعدل السنوي للمبلغ اإلمجايل 

فيوضحها  2014إىل  2010أما جمموع املخصصات املالية املوجهة لصناديق الدعم خالل الفرتة املمتدة من 

  :اجلدول اآليت
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  2013-2009المخصصات المالية لصناديق الدعم الفالحي): 3-40(الجدول رقم 

مليون دج: الوحدة  

 
أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ،الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائردراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية رياض طاليب،  :لمصدرا

 .152، ص 2017-2016، اجلزائر، 1ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف 

مليار دج  100نالحظ أن قيم الدعم املخصصة للصناديق ارتفعت بشكل ملحوظ، ففي ا�مل جتاوزت 

، 2013مليار دج سنة  230، ويتواصل االرتفاع إىل أن تصل إىل 2000مليار دج سنة 15بعدما كانت يف حدود 

باملائة حىت سنة  25مل تتجاوز  لكن اإلشكال املطروح متعلق بنسب االستهالك املتدنية هلذه املخصصات املالية حيث

باملائة فقط، األمر الذي يدفع للتساؤل عن سبب هذا االخنفاض وتأثري هذا  38وقد سجلت كأحسن نسبة  2013

االخنفاض على جناح هذه السياسة؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى أين يتم صرف هذه األموال؟ واألموال اليت مل 

  .طرح خاصة يف ظل غياب جهاز مراقبة هلذه الصناديقتستغل ما مصريها؟ كل هذه األسئلة ت

إذا هناك إشكاال قائما يقف وراء اخنفاض نسب استهالك هذه املخصصات املالية، قد يكون مرتبطا باجلهات 

القائمة على الصناديق أو اجلهات الوصية، كما قد يرتبط اإلشكال يف جهل وعدم إعالم الفالحني �ذه الصناديق،  

  .بعجز الدولة يف جذب مستثمرين للقطاع الفالحي كما قد يرتبط

حققت نتائج إجيابية حبيث ارتفع اإلنتاج واإلنتاجية  2000حقيقة أن السياسات الفالحية املتبعة منذ سنة 

وحتقق االكتفاء الذايت يف بعض املنتجات كاخلضر والفواكه واللحوم البيضاء والبيض، لكن هذا ال يعين جناحا كليا إذ 

 املواد اإلسرتاتيجية كاحلبوب واحلليب، وهذا يدل على أ�ا مل ُتستغل بفعالية ومل تنجح يف حتقيق االكتفاء فشلت يف

الذايت خاصة فيما خيص املواد األساسية وما يؤكد ذلك قيمة الواردات الغذائية املرتفعة جدا اليت ال تعكس اجلهود 

  .املبذولة من طرف احلكومة اجلزائرية

تفاع املخصصات املالية للدعم الذي يقابله ارتفاع فاتورة الواردات، األمر الذي يدفعنا للتساؤل إذا الحظنا ار 

عن سبب هذه الوضعية، فهذا األمر له العديد من التفسريات على رأسها أن هذه املبالغ رمبا مضخمة وغري 

  .!!!أو مل تستفد منها اجلهات املعنية صحيحة
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  جات الزراعية على مستوى االستهالك واإلنتاج دعم أسعار المنت: الفرع الثاني

اعتمدت الدولة اجلزائرية سياسة الدعم كإحدى اإلجراءات الفعالة ملواجهة تأثري ارتفاع أسعار الغذاء عامليا 

، ويف الوقت نفسه لتشجيع الفالحني على االستثمار والعمل يف القطاع الفالحي وبالتايل زيادة 2011و 2008سنيت 

الدعم الفالحي على االستهالك والدعم : و�ذا جند أن الدولة ركزت على نوعني من الدعم مهاواإلنتاجية،اإلنتاج 

  .الفالحي على اإلنتاج

  دعم األسعار على مستوى أسعار االستهالك: أوال

تستهدف حتسني االستهالك الغذائي للطبقات االجتماعية ذات القدرة : سياسة دعم أسعار االستهالك

الضعيفة، وميكن أن تأخذ شكل مكمالت للدخل على شكل إعانات لالستهالك أو مساعدات عينية  الشرائية

  .1مباشرة

ميثل هذا الدعم إنفاقًا حقيقيا من ميزانية الدولة، كما يأخذ أكرب قيمة من أشكال الدعم، ويتضمن بيع السلع 

السلع املنتجة حمليا بأسعار تقل عن تكاليف االستهالكية للمستهلك بأسعار تقل عن أسعارها العاملية، وكذلك بيع 

 .2إنتاجها

إن دعم األسعار عند االستهالك يتم متويله بواسطة وسائل تضخمية تدفع املستوى العام لألسعار حنو االرتفاع 

مدعمة وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، ومن ناحية أخرى جند أن توفري بعض املواد الغذائية بأسعار 

  .3جيعل املستهلكني يتمادون يف استهالك هذه املواد إىل حد تبذيرها وهو ما يعترب هدرًا ملوارد البالد

حيث البنك الدويل على دعم اإلنتاج بدال من االستهالك، وذلك لتشجيع وحتفيز الفالحني وجذب 

وبالتايل توليد العديد من النتائج اإلجيابية واليت االستثمارات إىل القطاع الفالحي مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية 

  .متس عدة جماالت وتأيت على رأسها تقليص فاتورة الواردات

، أسعار املنتجات الفالحية والغذائية على مستوى اإلنتاج )1980قبل (خالل التخطيط املركزي للفالحة 

أسعار اإلنتاج امتازت حبرية يف السوق جلميع املنتجات  1980واالستهالك ثابتة مبوجب لوائح قانونية، لكن منذ سنة 

بقيت أسعارها ...) كاحلبوب، البقول، الطماطم الصناعية وحليب األبقار،(الفالحية تقريبا، باستثناء بعض املنتجات 

  .4مضمونة

، على الرغم من أن 1983ومت تنفيذها منذ عام  1982سياسات الدعم الفالحي مل تكن واضحة إال عام 

 .5مصادر البيانات املتعلقة باملوضوع متباينة للغاية ويصعب الوصول إليها

                                                 
 .48مدين خلضر، مرجع سبق ذكره، ص 1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل اإلنظمام للمنظمة العالمية للتجارةجمدولني دهينة،  2

  .12، ص 2016-2017االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
  .صفحةاملرجع نفسه، نفس ال 3

4Slimane bédrani et Nabil boukhari et Abdelmadjid djannane, éléments d’analyse des politique de prix, du 
subvention et de fixa lité sur l’agriculture en Algérie, CIHEAM, option méditerranéennes série b, Montpellier, 
1997, p 127-128. 
5Op cit, p 133. 
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يف إطار نظام التخطيط املركزي �دف احلفاظ  1990اعتمدت اجلزائر على نظام الدعم الزراعي الغذائي قبل 

لدعم ال سيما بعد أزمة على استقرار أسعار املواد الغذائية، غري أن حتمل امليزانية العمومية ألعباء كبرية نتيجة هلذا ا

املتضمن شروط أسعار السلع واخلدمات وآليات  12/89إىل إصدار القانون رقم  1989جويلية  5دفع �ا يف  1986

الضبط  االقتصادي بواسطة األسعار لالنتقال  من نظام األسعار اإلدارية إىل األسعار احلقيقية، وبذلك اقتصر دعم 

السعر األدىن املضمون عند اإلنتاج الذي يتوىل صندوق التعويض متويله اعتمادا على  الدولة للقطاع الزراعي عرب آلية

  .اإليرادات اجلمركية

) إسرتاتيجية(ومن هنا فإن نظام دعم أسعار السلع االستهالكية أصبح مقتصرا على املواد األكثر استهالكا 

مليار دينار جزائري  17.65قيمة الدعم بـ  ، وقدرت…وتأيت يف مقدمتها كل من احلبوب واحلليب، السكر والزيوت 

 .1على التوايل 1992و 1991مليار دج خالل سنيت  29.5و

ركزت احلكومة يف دعم األسعار على املنتجات ذات االستهالك الواسع أي املواد الغذائية اإلسرتاتيجية، واليت  

، وعليه 2008-2011كان ارتفاع أسعارها أحد األسباب األساسية يف حدوث األزمات الغذائية العاملية لسنيت 

احلبوب، السكر والزيوت النباتية، وهذا ما سنتطرق فاملواد اليت حظيت حبصة كبرية من الدعم تتمثل أساسا احلليب، 

 .إليه بالتفصيل

 1990-1999 دعم أسعار المنتجات الزراعية الغذائية خالل الفترة  - أ

من خالل الصندوق الوطين للتنمية  1990-1999تبنت اجلزائر نظاما لدعم القطاع الزراعي خالل فرتة 

فالحة والتنمية الريفية، حيث ُوجهت التمويالت املمنوحة يف إطار الزراعية والقرض الزراعي املمنوح من طرف ال

الصندوق الوطين للتنمية الزراعية لدعم املنتجات الواسعة االستهالك، ووزعت ما بني دعم األسعار ودعم االستثمار،  

  :2كما يلي

باملائة من إمجايل متويالت الصندوق واستحوذ دعم املنتجات الواسعة  82شكل حوايل : دعم األسعار - 

  ؛)…احلبوب، احلليب (باملائة من هذا الدعم  92االستهالك على حوايل 

  :يلي باملائة من إمجايل الدعم املمنوح من طرف الصندوق، ووزع كما 18خصص له : دعم االستثمار - 

 .باملائة وجه إىل تعبئة املصادر املائية 42 - 

 .باملائة وجه لتوسيع عملية التشجري وغرس أشجار الكروم 33 - 

 .باملائة إلعادة جتديد وسائل اإلنتاج 8 - 

 .باملائة لعملية التأهيل 7 - 

 .باملائة لتكثيف الزراعات اإلسرتاتيجية 7 - 

                                                 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية آثار وانعكاسات اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرذهبية لطرش، 1

 .140، ص 2014-2015، اجلزائر، 1العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 
2 Omar bouazouni ,étude d’impact des prix des produits alimentaires de base pauvres algériens, bureau régional 
Caire pour Moyen-Orient Asie centrale et Europe de l’est travail, programme alimentaire mondial, octobre 2008, p 
30-31. 
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 .باملائة لتهيئة العقار 3 - 

 .باملائة لعمليات التكوين والبحث واإلرشاد الفالحي 0.1 - 

 ) 2008خاصة منذ أزمة( 2000دعم أسعار المنتجات الزراعية الغذائية منذ سنة - ب

  دعم أسعار استهالك مادة الحليب 

يف جمال االستهالك يتحصل احملولون على الفرق بني التكاليف األولية إلنتاج احلليب احملول وأسعار البيع 

  احملددة واملثبتة إداريا؛

فيفري سنة 12املوافق لـ  1421ذي القعدة 18املؤرخ يف  01-50صدر املرسوم التنفيذي رقم  2001يف سنة 

  :1، يتضمن حتديد أسعار احلليب املبسرت واملوضب يف أكياس عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل التوزيع 2001

دج للرت، أما سعر بيع املنتج  0,75دج للرت، وحدد ربح التوزيع باجلملة  35, 23سعر البيع يف رصيف املصنع 

دج للرت، أما السعر للمستهلكني فهو  0,90دج للرت وحدد ربح التوزيع بالتجزئة بـ  24,10املسلم للبائع بالتجزئة فهو 

  دج للرت 25

السعر (ل /دج 25تدخلت الدولة لضمان استقرار أسعار احلليب املعقم يف السوق عند حدود  2008سنة 

باملائة من الناتج  0.1مليار دج، أي ما ميثل  10مبنح إعانات ودعم مايل استثنائي قارب ) 2000اإلداري منذ سنة 

من  باملائة 50احمللي اإلمجايل لتعويض احملولني عن االرتفاع احلاصل يف تكاليف اإلنتاج واليت اعتربوها كافية لتغطية فقط

  .وردةاخلسائر املرتاكمة نتيجة ارتفاع أسعار املادة األولية املست

أنشأت السلطات املختصة عدة صناديق للتحكم يف أسعار املنتجات  2008سنة مع بروز أزمة الغذاء العاملية 

ودواوين خاصة  FNRPAاخل، وكان من أبرزها صندوق ضبط اإلنتاج الفالحي ....األساسية كاحلبوب واحلليب

بكل شعبة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنني ومن أبرز الدواوين جند الديوان الوطين املهين لشعبة احلليب 

ONIL  وجند أيضا الديوان اجلزائري املهين للحبوب2وهذا لتنظيم شعبة إنتاج احلليب 2008الذي أُنِشئ سنة ،.  

مليار لرت من احلليب سنويا  6 املغرب العريب، إذ تستهلك حوايل تعترب اجلزائر أول بلد مستهلك للحليب يف

 150مليون على شكل أجبان و 250مليار لرت على شكل مسحوق و 3، حيث يتم استرياد )مجيع أنواع احلليب(

  .3مليون على شكل مسحوق حليب األطفال

يث تستورد اجلزائر حليب الغربة ساهم الديوان الوطين املهين لشعبة احلليب يف ضبط أسعار مادة احلليب، ح

، ويف الوقت نفسه يقوم بعملية توزيعه للمصانع إلنتاج احلليب املبسرت بسعر ONILمن اخلارج ويقوم �ذه العملية 

من سعره يف السوق العاملي وهذا لتوفري مادة احلليب املبسرت  باملائة 50كلغ أي ما ميثل حوايل /دج159ثابت ومدعم 

                                                 
1

، 2001فيفري سنة  12املوافق لـ  1421ذي القعدة  18المؤرخ في  01-50، مرسوم تنفیذي رقم 11الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  

 .23-24يتضمن حتديد أسعار احلليب املبسرت واملوضب يف أكياس عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل التوزيع، ص ص 
  .242 طاليب رياض، مرجع سبق ذكره، ص2
، ص 2015نوفمرب ، اجلزائر،2015تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي األول من سنة ا�لس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  3

69. 
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دج  38-39كانت مقيمة بـ   2001-2007دج للكيس، حيث أن قيمته خالل الفرتة  25للمستهلك النهائي بقيمة 

 دج،5بـدج زائد مجيع التكاليف األخرى  6دج وهامش التحويل بـ  26.80غ من غربة احلليب بـ 103حيث حتتاج لـ

دج  15يتحملها املنتج تدفعه الدولة بقيمة  وبالتايل الفرق بني سعر الكيس الذي يدفعه املستهلك والتكاليف اليت

أصبحت منحة الدعم تقدم مباشرة لغربة احلليب املستورد حيث تقيم  2008-2014للكيس، بينما خالل الفرتة 

دج والباقي  23.35دج لتبلغ قيمة كيس احلليب املنتجة يف املصنع  6بـدج وتكاليف التحويل تقدر  16.4غ بـ 103

اإلضافة إىل هذه املنحة املوجهة للمنتجني حلماية القدرة الشرائية للمستهلك النهائي توجد دج للموزعني، ب 16.5

-2004منحة لتشجيع اإلنتاج احمللي أي موجهة لتجميع احلليب الطازج حيث كانت قيمتها املمنوحة خالل الفرتة 

ل، وبالنتيجة فالقيمة /دج 2ليب ل وجامعي احل/دج 2ل واحملولني /دج 4ل مقسمة بني املنتجني بـ  /دج 8بـ  2001

  .دج 36دج تدفعه الدولة ليبلغ سعر احلليب الطازج  8ل والباقي /دج 27النهائية املدفوعة من قبل املنتجني هي 

ل /دج 7ل وهذا برفع القيمة املقدمة للمنتجني بـ /دج 10فارتفعت القيمة إىل  2005-2008أما خالل الفرتة 

 ل/دج 13ل والباقي /دج 27ل، حيث يدفع املنتجون /دج 2ل فيما بقيت قيمة احملولني بـ /دج 4وجامعي احلليب 

ل /دج 21لتبلغ  2009-2013ل، وعرفت ارتفاعا آخر خالل الفرتة /دج40تقدم كدعم لتبلغ قيمة لرت احلليب 

مة املقدمة جلامعي ل والقي/دج 4ل أما بالنسبة للمحولني فقد بلغت /دج 12حيث بلغت القيمة املقدمة للمنتجني 

 53و 51ل لتبلغ القيمة النهائية للحليب الطازج بني /دج 21ل، حيث الدعم املقدم كان يف حوايل /دج 5احلليب بـ 

 .1ل/دج 32و 30ل حيث املبلغ النهائي املدفوع من قبل املنتجني  يكون بني /دج

 2008-2012خالل الفرتة  ONILوفيما يلي جدول يوضح القيمة النهائية للدعم املقدمة من طرف 

  لضبط أسعار االستهالك ONILالدعم المقدم من طرف ): 3-41(جدول رقم 

 مليار دج: الوحدة

 2008 2009 2010 2011 2012 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

لشراء غربة  onilدعم 

  احلليب

22 88.60 16 65.65 14.8 64.1 22.5 66.02 31.55 68.6 

 17.95 8.256 18.87 6.432 20.52 4.74 19.94 4.86 6.15 1.526  1للمنتجني  onilدعم 

 7.48 3.44 8.39 2.86 8.55 1.975 8.00 1.95 3.51 0.872  2للمحولني  onilدعم 

 5.98 2.752 6.71 2.288 6.86 1.585 6.40 1.56 1.76 0.436  3للجامعني  onilدعم 

ألطراف اإلنتاج على  onilدعم 

  1+2+3املستوى احمللي 

2.83 11.40 8.37 34.35 9.30 35.9 11.58 33.98 14.45 31.4 

 100 46 100 34.08 100 23.1 100 24.37 100 24.83  جمموع الدعم املقدم

  1241  925  651  692  714  )السنة/دج(حصة الفرد 

أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ،دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائررياض طاليب، :المصدر

  .246، ص 2017-2016، اجلزائر، 1ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف 

                                                 
  .245طاليب رياض، مرجع سبق ذكره، ص  1
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وهو  2008مليار دج سنة  22السترياد غربة احلليب بلغت  ONIL نالحظ من اجلدول أعاله أن قيمة دعم

مليار دج وهذا االخنفاض النسيب سببه تراجع أسعار الغذاء يف  16إىل  2009خفض سنة ينل ،باملائة 88.60ما ميثل 

و هذه السنة  2011مليار دج سنة  22.5مليار دج لرتتفع إىل  14.8سجلت  2010لكن سنة  ،األسواق العاملية

عرفت حدوث أزمة غذائية عاملية مما تسبب يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية منها، ما أثر على قيمة 

 .2012مليار دج سنة  31,55 الدعم حيث بلغ

مليار دج  1.526للمنتجني عرف ارتفاعا من سنة ألخرى حيث كان  ONILكذلك بالنسبة لقيمة دعم 

، أما احملولني فقد عرفت القيمة املخصصة هلم ارتفاعا هي األخرى فمن 2012مليار دج سنة  8.256لريتفع إىل 

، وكذلك هو احلال بالنسبة للجامعني فنفس 2012مليار دج سنة  3.44إىل  2008مليار دج سنة  0.872

أما ، 2008مليار دج سنة  0.436مليار دج بعدما كان  2.752حوايل  2012املالحظة ُسجلت إذ بلغ الدعم سنة 

أي بنسبة  2012مليار دج سنة  46، لريتفع إىل 2008مليار دج سنة  24.83بالنسبة �موع الدعم املقدم فقد بلغ 

 714بعدما كان  2012السنة خالل سنة /دج  1241باملائة، أما نصيب الفرد فقد سجل  85,26ارتفاع بلغت 

وهي  2012باملائة، واملالحظ بصفة عامة أن أكرب قيمة دعم سجلت سنة  73.80 رتفعت النسبة إىلالسنة أي ا/دج

 .السنة اليت مستها أزمة الغذاء العاملية

أمام ا�يار قيمة الدينار اجلزائري وضعف القدرة الشرائية للمستهلك وعدم توجيه الدعم إىل اجلهات املعنية به، 

الستخدامات أخرى كإنتاج مشتقات احلليب، يتوجب إعادة النظر يف طرق منح وتوزيع الدعم نظرا لتوجيه نسبة منه 

وذلك بتقدميه للفئات املعنية به مباشرة، باإلضافة إىل تعزيز وتفعيل الرقابة على توزيع احلليب واستخدامات غربة 

  .احلليب

 دعم أسعار مادة الحبوب  

ر على خمطط ثابت سواء يف حالة ارتفاع األسعار العاملية للقمح أو تعتمد الدولة اجلزائرية لضبط آليات األسعا

  :1اخنفاضها، باالستناد على ثالث فئات من األسعار وهي

خاصة بالنسبة للقمح بنوعيه اللني والصلب، حيث يستفيد من منح حتفيزية توزع  :ضمان سعر اإلنتاج -

من خالل صندوق التعويضات، هذا السعر املضمون يدفع باملنتجني إىل حتسني  OAICعن طريق 

  .CCLSمستوى احملاصيل وتسليم إمجايل اإلنتاج إىل الدولة عن طريق تعاونيات 

) اخلبز، مسيد وطحني(وذلك بتسقيف أسعار املشتقات األساسية للقمح  :تسقيف سعر االستهالك -

مما يضطر مجيع املتعاملني  )ملمتاز، املعكرونة والكسكسىالسميد والطحني ا(والتحكم يف هامش 

  .الحرتام مستوى السعر احملدد قانونا) املصانع، مطاحن، موزعني وخبازين(

                                                 
 .349جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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أمسدة، منتجات الصحة النباتية، (تعىن �ذا السعر املدخالت الصناعية إلنتاج القمح  :السعر الحر -

  .1995والطحني املمتاز منذ وامتد إىل السميد املمتاز 1992منذ سنة ) البذور

  :وذلك من خالل ما يلي

 ضمان الحد األدنى ألسعار الحبوب  

على أساس أسعار القمح يف األسواق الدولية، وبذلك  1992جوان  20منذ الحد األدنى ألسعار الحبوب  حيدد

عرفت أسعار االستهالك ملشتقات احلبوب من السميد والفرينة واخلبز ارتفاعا تدرجييا يرجع إىل السياسة احلذرة اليت 

تبنتها الدولة للوصول إىل اإللغاء التدرجيي إلعانات االستهالك، األمر الذي ساعد على اخنفاض حجم اإلعانات 

/ دج 72.53إىل  1992للقنطار من القمح الصلب يف جوان / دج 205.1ودعم االستهالك حيث انتقل من 

وبالنسبة للقمح اللني وخالل نفس الفرتة ُخفضت اإلعانات  1996، لتلغى �ائيا يف أفريل1995للقنطار يف جوان 

مة تتحمل تكاليف األسعار الدنيا ، وبقيت احلكو 1996للقنطار وألغيت يف /دج275.77للقنطار إىل / دج 338من 

املضمونة اليت كانت متغرية الرتباطها بالفرق بني السعر األدىن املضمون واألسعار الدولية وكذلك مستوى اإلنتاج 

  1.احمللي من القمح

بعد برنامج اإلصالح اهليكلي إال أن األمهية اإلسرتاتيجية هلذه املواد  1995رغم سياسة حترير األسعار سنة 

املتضمن ( 1996 أفريل13 املؤرخ يف  132/96سعة االستهالك دفع السلطات إىل إقرار  املرسوم التنفيذي رقم وا

  .2)حتديد أسعار الدقيق واخلبز يف خمتلف مراحل التوزيع

أبريل سنة  13املوافق لـ  1416ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  96-132فحسب املرسوم التنفيذي رقم 

  :3أسعار الدقيق واخلبز يف خمتلف مراحل التوزيع ، يتضمن حتديد1996

دج للقنطار، سعر البيع لتجار التجزئة واجلماعات  2000سعر البيع للخبازين : الدقيق العادي السائب

 .دج للقنطار 2180دج للقنطار وأخريا سعر البيع للمستهلك  2080والصناعات التحويلية واملستعملني اآلخرين 

  .أسعار الدقيق العادي املوضب وحيدد أسعار بيع اخلبز العادي للمستهلكني واخلبز احملسنباإلضافة إىل حتديد 

  :2014إىل  1996واجلدول املوايل يوضح تطور أسعار دعم املستهلك من القمح خالل الفرتة املمتدة من 

 

   

                                                 
  .153لطرش ذهبية، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .135زقاي، مرجع سبق ذكره، ص وليد 2
، 1996أبريل سنة  13املوافق لـ  1416ذي القعدة عام  25املؤرخ يف  96-132املرسوم التنفيذي رقم ، 23اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  3

 .13-14يتضمن حتديد أسعار الدقيق واخلبز يف خمتلف مراحل التوزيع، ص 
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  )1996-2014(تطور أسعار دعم المستهلك للقمح ): 3-42(جدول رقم 

 الصيغة  منذ سنة
المحدد من طرف  السعر

 الدولة
 المنتوج

2007  

 مسيد عادي مسيد ممتاز 

 القمح الصلب

 ق/دج2280 ق/دج2280 سعر الدخول اىل املطاحن

 ق/دج3250 ق/دج3500 سعر اخلروج من املطاحن

 ق/دج3400 ق/دج3700 سعر البيع بالتجزئة

 ق/دج3600 ق/دج4000 سعر البيع للمستهلك النهائي

 القمح اللين ق/دج1285 الدخول اىل املطاحنسعر  2004

 طحين صناعة الخبز ق/دج2000 سعر البيع للمخابز 1996

 )غ250(خبز محسن  دج8.5 سعر البيع للمستهلك النهائي 1996

 )غ250(خبز عادي دج7.5 سعر البيع للمستهلك النهائي 1996

، أطروحة دكتوراه غري بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارةاستراتيجيات تمويل القطاع الفالحي ، جمدولني دهينة: المصدر

  . 376، ص 2017-2016منشورة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 التدخل المباشر للديوان المهني للحبوبOAIC:  

وهو مؤسسة عمومية ذات خصائص صناعية  1962جويلية  12يف  OAICمت إنشاء الديوان املهين للحبوب 

  :1وجتارية أبرز مهامه

  ).مجع، بيع، استرياد و ختزين، مبا يف ذلك البذور(ضبط سوق احلبوب  - 

 ).االبتكار التكنولوجي، التقييم والتخطيط االسرتاتيجي(تأطري ودعم تنمية قطاع احلبوب  - 

 .الوساطة االقتصادية عن طريق حتديد األسعار يف القطاع - 

املمون الوحيد للسوق حيث متكن من توزيع   OAICأصبح الديوان املهين للحبوب  2007-2008بعد أزمة 

، وقرر بذلك احملافظة على 2009مليون قنطار يف سنة  35، مقابل 2010مليون قنطار من القمح اللني يف سنة  40

باملائة  50نظام احلصص الذي حيدد ويثبت الكميات املوزعة من القمح الصلب واللني املمنوحة للمطاحن يف حدود 

من طاقات اإلنتاج لكل مطحنة، هذا املعدل يبقى بعيدا عن إشباع احتياجات املطاحن وجعلها تعمل بأقل من 

قرار يقضي بفرض ضرائب ورسوم مجركية على   2010املالية التكميلي لسنة  طاقتها، كما أصدرت احلكومة يف قانون

كل املستوردين اخلواص للقمح من السوق الدولية بأسعار تقل عن أسعار الديوان املهين للحبوب الذي فاق يف مارس 

ثي األخري من مليون قنطار من القمح بسبب تراجع األسعار الدولية عن مستواها املسجل يف الثال 6مستوى  2010

                                                 
  .336جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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بعد اإلجراءات املستعجلة  2011، كما اضطرت احلكومة إىل إعادة تنظيم السوق مع مطلع شهر جانفي 2009سنة 

 باملائة ابتداء من جانفي  60اليت اختذها ا�لس الوزاري املشرتك برفع حصة املطاحن من القمح اللني إىل مستوى 

وبذلك ترتفع الكميات اليت يطرحها الديوان من  ،)املائة شهرياب18زيادة مقدارها ( 2011إىل غاية أوت  2011

 1.4ألف طن شهريا وطلب متوينات إضافية من السوق الدولية قاربت  430ألف طن إىل  350يطرحها الديوان من 

  .1مليون قنطار لدعم املخزون االسرتاتيجي من هذه املادة

والصلب من خالل متوين املطاحن باحلبوب بأسعار  يتحكم الديوان الوطين للحبوب يف أسعار القمح اللني

وذلك من أجل اإلبقاء على استقرار املنتجات النهائية من الفرينة والسميد حيث مت رفع احلصص التموينية  ،مدعمة

إلغراق السوق والقضاء على املضاربة، حيث عرفت الكميات املوزعة على  2011باملائة سنة  60باملائة إىل  50من 

 27و) دج للقنطار 1285(مليون قنطار من القمح اللني  57من طرف الديوان الوطين حوايل  2011املطاحن سنة 

  ).دج للقنطار 2800(مليون قنطار من القمح الصلب 

مل بالرسم الذي كان قد فرض على عمليات استرياد جلأت احلكومة إىل إلغاء وتعليق الع 2011ماي  15يف 

  .القمح من قبل اخلواص، إذ أصبح بإمكان أصحاب املطاحن استرياد القمح الصلب دون دفع أي رسم

إن دعم املواد الغذائية يف اجلزائر يتعدى حاجات التأمني الغذائي إىل ضرورات السلم االجتماعي واحلفاظ على 

، قد بلغت النفقات املخصصة )أزمة السكر والزيت( 2011عد انفجار الشارع يف سنة االستقرار السياسي خاصة ب

باملائة من امليزانية الكلية للدولة  25مليار دينار أي حوايل  1142يف اجلزائر حوايل  2011للدعم احلكومي سنة 

ما ....) اخلبز واحلليب(مليار دينار لدعم املواد ذات االستهالك الواسع  300صندوق دعم منها  14موزعة على 

إن التعويضات املدفوعة لسعر زيت الصوجا (باملائة من الناتج احمللي اخلام   1.1باملائة من جمموع الدعم و  25يعادل 

 OAICويف نفس السياق يقوم  ).2012مليون دينار سنة  540 مليار دينار مقابل 2.095قد بلغت  2011سنة 

 :بدعم أسعار احلبوب، حيث يقوم بشراء اإلنتاج النهائي من هذه املادة وفق األسعار املبينة يف اجلدول التايل

  OAICأسعار شعبة الحبوب المبتاعة من طرف): 3-43(جدول رقم 

  قنطار/دج: الوحدة

  %نسبة التغير  القمح اللين  %نسبة التغير  القمح الصلب  الفترة

2005-2000 1900 /  1700  /  

2006-2005  2000  5.26  1800  5.88  

2007-2006  2100  5.00  1950  8.33  

2014-2007  4500  114.29  3500  79.49  

أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ،دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائررياض طاليب، : المصدر

  .247، ص 2017-2016، اجلزائر، 1ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة سطيف 
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إىل  2000للقنطار خالل الفرتة املمتدة من /دج 1900نالحظ من اجلدول أن أسعار القمح الصلب بلغت 

باملائة  5.26للقنطار ما ميثل نسبة /دج 100أي بزيادة  2005-2006للقنطار خالل /دج 2000لرتتفع إىل  2005

-2008، حيث شهد العامل خالل هذه املرحلة بداية ارتفاع أسعار الغذاء والذي تواصل إىل أن أحدث أزمة خالل 

 2007-2014ة للقنطار خالل الفرت /دج 4500وهذا ما جتسد بالفعل يف ارتفاع أسعار القمح الصلب إىل  2007

  .باملائة114.29أي زيادة يف األسعار بنسبة 

 2007-2014نفس احلال بالنسبة ألسعار القمح اللني الذي عرف ارتفاعا كبريا خالل الفرتة املمتدة من 

للقنطار خالل /دج 1700باملائة بعدما كان يسجل  79.49للقنطار وهذا بنسبة تقدر حبوايل /دج 3500وصل إىل 

  .أي قبل حدوث األزمات الغذائية 2005إىل  2000الفرتة من 

مليار دينار مقسمة بني الدقيق  2011بلغت فاتورة الدعم املقدمة من طرف احلكومة لشعبة احلبوب سنة 

مليار دج، حيث أن أسعار الدقيق والفرينة مثبتة من قبل الدولة عن طريق وزارة  52 مليار دج والفرينة 90بقيمة 

 3600دج يف املطحنة ليشرتيه املستهلك النهائي بثمن  3250التجارة، إذ أن سعر الكيس من الدقيق العادي يكون 

دج، أما سعر كيس  4000دج ليشرتيه املستهلك النهائي بـ  3500دج، بينما سعر الدقيق املمتاز يكون يف املطحنة 

دج، وبالتايل الفارق يف سعر اخلبز تتحمله  2180دج ليشرتيه املستهلك النهائي بـ  2000الفرينة فيكون يف املطحنة بـ 

دج وهذا للمحافظة على  8,5دج، بينما يباع للمواطن بقيمة  25دج وذلك بسعر  16,5اخلزينة العمومية بفارق 

 1.الرقم القياسي ألسعار املستهلك

 6مليار دينار لدعم  احلليب والقمح و 182ويف هذا ا�ال خصصت احلكومة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 

مليار دينار للنقل وتثبيت أسعار السكر والزيت وذلك حسب االعتمادات املالية املرصدة يف إطار قانون املالية 

مليون دينار،   764ومليار  149مجالية تقدر بـ ، حيث استفاد الديوان املهين للحبوب من غالف مايل بقيمة إ2018

 .2مليون دينار 451ومليار  32كما استفاد الديوان الوطين للحليب من غالف مايل بقيمة 

على أمهية محاية القدرة الشرائية للمواطن من التقلبات  2019كما أكدت احلكومة مبوجب قانون املالية لسنة 

، حيث رصدت مبلغ ضخم من أجل استقرار أسعار املواد الواسعة االستهالك 2019املرتفعة يف السوق الدولية حبلول 

كما رفعت قيمة التحويالت االجتماعية املدرجة يف ميزانية الدولة .ويتقدمها كل من الزيت، السكر، احلبوب واحلليب

 .باملائة 7بنسبة  2019سنة 

   

                                                 
  .247طاليب رياض، مرجع سبق ذكره، ص 1

2www.tsa-algerie.com/14/01/2019 



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 148 

 دعم أسعار االستهالك لمادتي السكر والزيت- ج

كلغ للفرد، إن هذا االستهالك يُظهر زيادة كبرية يف   12حدود  2009بلغ استهالك الزيوت النباتية سنة 

، رافقه زيادة يف الواردات واإلنتاج احمللي، خاصة وأن 2011و  2000ما بني عامي ) باملائة +78(الطلب عليه 

  .1 2011 ر دوالر سنةمليا 1.4اجلزائر ليس هلا وحدات صناعية كافية، حيث بلغت الواردات 

لدعم أسعار السكر والزيت اليت أثار ارتفاعها اضطرابات 2011 إن اإلجراءات اليت أعلنت عنها احلكومة سنة 

مليون أورو، يف حني  330مليار دج أي حوايل  30اجتماعية واسعة كاخلروج يف مظاهرات، ستكلف الدولة حوايل 

) اخلزينة العمومية(سيكلف الدولة  2011أن اإلعفاء اجلمركي واجلبائي الذي سيطبق ابتداء من منتصف فيفري 

مليار دج، لذا ُتشدد الدولة على احرتام التجار لعتبة األسعار اليت حدد�ا، وكل هذا يهدف  23خسارة مالية تقارب 

  .ستهلكللمحافظة على القدرة الشرائية للم

إىل  2011مليار دج خالل الفرتة املمتدة من  12ويف نفس السياق فإن قيمة دعم ماديت السكر والزيت قارب 

، حيث بلغ الدعم اإلمجايل املخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي اخلام 2017

مليار دينار حسب توضيحات مسؤويل املديرية  11.81حنو  2017ديسمرب  13ومادة السكر األبيض إىل غاية 

العامة للتشريع وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، وفيما خيص املبالغ املالية املخصصة هلذا النشاط منذ 

  .2مليار دينار 19.8فقد بلغت  2018جانفي  13إىل  2012السنة املالية لـ 

وحبسب تطور مبالغ الدعم اإلمجايل ألسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر األبيض فيالحظ أن أكرب دعم 

مليار دينار  2.1مليار دينار، وحسب كل سنة بلغ هذا الدعم  3.2مبا يقارب  2012هلاتني املادتني مت تسجيله يف 

 2014مليون دينار سنة  998.87و  2013مليار دينار سنة  2.16و 2012مليار دينار سنة 3.2و 2011سنة 

 .20173مليون دينار سنة  1.74و 2016مليون دينار سنة  982.2و 2015مليون دينار سنة  451.56و

و�ذا الصدد صدر املرسوم التنفيذي يف اجلريدة الرمسية، حيث وضعت وزارة التجارة نظام يهدف إىل احملافظة 

عن طريق املرسوم  2011والسكر األبيض املقرر من قبل الدولة بداية سنة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي

، وحدد هذا املرسوم 2011مارس سنة  6املوافق لـ  1432املؤرخ يف أول ربيع الثاين عام  11-108التنفيذي رقم 

ملة والتجزئة السعر األقصى عند االستهالك وكذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واالسترياد وعند التوزيع باجل

ملاديت الزيت الغذائي املكرر العادي والسكر األبيض، ويف هذا اإلطار حدد املرسوم األسعار القصوى مع احتساب 

                                                 
1jean louis rationnel et el Hassan ben abderrazik, céréales et oleoproté angineux au Maghreb chapitre Algérie 
pour un co-développement de filière territorialisées, institue de prospective économique du monde méditerranéen 
(IPEMED), paris, mais 2014, p 23-24. 
2www.djazairess/com/aps/452174 / 08/11/218 
3 http://www.aps.dz/ar/economie/52174-12-2011-2017 /29/01/2019 
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دج، فيما  125ودج  250دج،  600لرت على التوايل بـ   1لرت و 2لرت وقارورة  5مجيع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 

  1.دج بالنسبة للسكر غري املوضب 90ودج  95يتم حتديد األسعار القصوى للكيلوغرام السكر املوضب بـ 

تعترب سياسة دعم األسعار عند االستهالك سياسة مكلفة للدولة ويف نفس الوقت ال ختدم مصلحتها، كما أنه 

ن الدعم يعود بالفائدة أكثر على الفئة ذات الدخل ينتج عنها تعارض مع مبدأ العدالة االجتماعية ألن هذا النوع م

 .املتوسط وهذا على حساب الفئة ذات الدخل احملدود

كما أن دعم األسعار عند االستهالك يتم متويله بواسطة وسائل تضخمية تدفع املستوى العام لألسعار حنو 

  . االرتفاع  وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن

خرى جند أن توفري بعض املواد الغذائية بأسعار مدعمة جيعل املستهلكني يتمادون يف استهالك هذه من ناحية أ

  . املواد إىل حد تبذيرها وهو ما يعترب هدرًا ملوارد الدولة

وذلك بقتل روح املنافسة  كما أن هذه السياسة تساهم يف اخنفاض معدالت االستثمار يف القطاع الفالحي،

خاصة وأن األسعار مقننة من طرف الدولة، مما يدفع الفالح لتفضيل االسترياد على اإلنتاج احمللي، بني الفالحني 

و�ذا فإن هذه السياسة تشجع االسترياد على اإلنتاج احمللي كما تدفع بعض الفئات االستهالكية للتبذير ومادة اخلبز 

  .خري دليل على ذلك

والتوجه  ،نامية بضرورة التخلي عن هذه السياسة املنتهجة من قبلهموهلذا أوصى خرباء البنك العاملي الدول ال

ألن هذا األخري سيساهم يف رفع الدخل القومي وخلق  ،إىل دعم املنتج وحتفيزه وتشجيعه لرفع اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية

 .مناصب شغل وتقليص الواردات اجتاه العامل اخلارجي

بتطوير وتنويع إنتاجه حسب القدرات املتاحة واملتوفرة له من  كما يسمح هذا النوع من التدعيم للمنتج 

  .إخل …األمسدة، التجهيز والقروض، االئتمان 

  دعم األسعار على مستوى اإلنتاج: ثانيا

إن سياسة الدعم املنتهجة عند اإلنتاج جتعل خزينة الدولة تتحمل أعباء كبرية إال أ�ا حتقق منافع مستقبلية 

املستثمرين، واملنتجني يف جمال هذا القطاع الفعال الذي يعترب املصدر األساسي لتوفري الثروة واملوارد بفعل تشجيع 

  .2املالية بعد زوال النفط

                                                 
، وحدد هذا 2011مارس سنة  6املوافق لـ  1432املؤرخ يف أول ربيع الثاين عام  11-108املرسوم التنفيذي رقم ، 15اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  1

الغذائي املكرر العادي املرسوم السعر األقصى عند االستهالك وكذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واالسترياد وعند التوزيع باجلملة والتجزئة ملاديت الزيت 

 .27-29والسكر األبيض، ص ص 
  .13جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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بقت يف خمتلف دول العامل، وهي أن تتحمل الدولة جزء من تكاليف اإلنتاج والتصدير، من فهذه السياسة طُ 

  .رض منتجاٍت بأسعار منخفضة يف السوق احمللي أو يف السوق الدويلطرف موازنة الدولة وهذا الدعم يهدف إىل ع

م أصحاب القرار يف توجيه اإلعانات فتوجيه الدعم عند اإلنتاج مكلف للغاية ملوازنة الدولة وبالتايل أصبح يُلزَ " 

 املزايا والتكاليف بدقة حنو األشخاص واهليئات اليت تكون يف حاجة أكثر إليها ولن يتم ذلك إال مبراعاة العالقة بني

  1".النامجة عن سياسة الدعم 

  دعم األسعار على مستوى اإلنتاج لمادة الحليب- أ

باملائة بني 15.38ل ارتفاعا بـ /دج 25(شهد دعم الدولة لغربة احلليب املوجهة إلنتاج احلليب املبسرت املدعم 

 2011مليار دج سنة  24.5مليار دج بعد أن قدر بـ 30مليار دج إىل  26حيث انتقل من  2013و  2012سنيت 

  ).2014مليار دج يف سنة  46وخصص له 

  :2حيدد شروط االستفادة من الدعم احملددة كما يلي 2008ديسمرب  15ُأصِدر قرار وزاري يف 

ل للمربني و /دج 19يف جمال إنتاج حليب األكياس وإدخال احلليب الطازج يف العملية الصناعية، يوجه  - 

  ).مريب 32000جامع،  1218(ل للمحولني /دج 7ل للقائمني على مجعه و /دج 5

ه /دج 60000منها مسقفة عند مستوى  باملائة 50: اإلعانات املوجهة لدعم إنتاج األعشاب والكأل - 

دج مستثمرة �دف احلصول على  40000منها عند مستوى  باملائة 30بالنسبة لتحصيل بذور الكأل، كما ُتسقف 

للمستثمرة من أجل بناء / دج 100000أقصاها 3م/دج 500وسائل اإلنتاج الزراعي املتخصصة، وتُقدم إعانة بـ 

  .هياكل البىن التحتية الالزمة لعملية ختزين األعشاب والكأل

 ملية التلقيحاملتطورة والقيام بعإعانات ُمتنح من أجل احلصول على سالالت جديدة من األبقار  - 

  .االصطناعي وجلب املعدات املتعلقة بتخزين احلليب

حيصل املربون على دعم لتسهيل احلصول على معدات اإلنتاج و : دعم تطوير اإلنتاج واإلنتاجية - 

باملائة من  30دعم يف حدود (التجهيزات املخصصة لرتبية األبقار، ومجع احلليب ونقله ومراقبة نوعيته ومعاجلته 

ألف دج يف حالة اقتناء جتهيزات  550اإلمجالية ألي عملية مع حتديد أقصى دعم ممكن، حيدد مثال بـ التكلفة 

ألف دج لشراء براميل نقل احلليب اليت  420لرت و  6000و  2000لتربيد احلليب ا�مع ترتاوح  سعتها ما بني 

ألف دج  450ألف دج يف حالة اقتناء جتهيزات ملعاجلة احلليب و  750و  ،لرت 6000و  1000ترتاوح سعتها بني 

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة، معهد العلوم القتصادية ، جامعة اجلزائر، اجلزائر، سنة  وأثارها على تطور اإلنتاج الفالحي، السياسة السعرية عمر شعبان  1

  .43، ص 1996
2Maghni billal, analyse des politique de soutien à l’agriculture en Algérie, communication a présenter lors des 
7journées de recherches en sciences social INRA-SFER-CIRAD à agro campus ouest, 12 et 13 décembre 2013, p 
11-12. 
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 30، إضافة إىل حصوهلم على دعم لبناء اهلياكل املادية لرتبية األبقار يف حدود )جتهيزات ختثري وتكثيف احلليب

  .ألف دج 500باملائة ممن تكلفة اإلنشاء على أن ال يتجاوز الدعم قيمة 

األنعام دعما إلنتاج مادة الذرى اليت تعد املادة الغذائية األساسية يف تغذية إقرار الديوان الوطين ألغذية  - 

للقنطار بعد أن يقوم الديوان املهين / دج 4300األبقار احللوب، يتمثل يف الشراء مباشرة من املنتجني بسعر 

أيت ذلك يف ظل ارتفاع كمية للحبوب بتزويد املنتجني بالبذور واألمسدة وتوفري اآلالت املستعملة يف إنتاج الذرى، وي

  ).مليون دوالر 600( 2010مليون طن سنة  2.7إىل  2009مليون طن سنة  2.2استرياد الذرى اليت ارتفعت من 

  دعم األسعار على مستوى اإلنتاج لمادة الحبوب - ب

  السعر األدنى المضمون لإلنتاج - 

 2007ديسمرب سنة  25املوافق  1428ذي احلجة عام  16املؤرخ يف  07-402حدد املرسوم التنفيذي رقم 

أسعار مسيد القمح الصلب عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل توزيعه، حيث حدد املرسوم سعر السميد العادي واملمتاز 

  :1من سعر اخلروج من املصنع إىل غاية وصوهلا للمستهلك كما يلي

  كلغ  25دج لكيس  900مسيد عادي. 

  كلغ  25دج لكيس 1000مسيد ممتاز.  

دج للقنطار، حيث تتكفل الدولة �ذا  2280ا فيما خيص سعر شراء القمح الصلب بالنسبة للمطحنة أم

  .الفارق بني السعر احلقيقي وسعر الشراء

دج للقنطار، وبدوره يقوم  4500حيث يقوم الفالح ببيع حمصول القمح داخل اجلزائر لوحدات احلبوب بسعر 

دج للقنطار لتحويله إىل مسيد ممتاز وعادي، وصاحب املطحنة يبيعه  2280ديوان احلبوب ببيعه ألصحاب املطاحن بـ 

  .كلغ25دج لكيس 1000كلغ وبسعر 25دج لكيس  900ألصحاب اجلملة بعدها للتجزئة مث املستهلك بسعر 

حتدد األسعار الدنيا املضمونة لإلنتاج سنويا عن طريق مرسوم خاص �ا، وتتوىل تعاونيات احلبوب والبقوليات 

تابعة للديوان املهين للحبوب دفعها إىل املنتجني عند شراء احلبوب، حىت تضمن هلم بيع كل الكميات املعروضة ال

باملائة بالنسبة للقمح يف سنة  40األسعار احمللية أعلى من األسعار الدولية بـ (وتشجيعهم على عدم ختزين حماصيلهم 

2013.(2  

والتزام اجلزائر بتطبيق برامج  ،العاملي منذ بداية عقد التسعيناتغري أن ارتفاع أسعار الغذاء على املستوى 

التعديل اهليكلي وإحداث ختفيضات يف قيمة العملة الوطنية تسببت يف ارتفاع فاتورة استرياد احلبوب، ما دفعها إىل 

                                                 
ديسمرب سنة  25املوافق  1428ذي احلجة عام  16املؤرخ يف  07-402املرسوم التنفيذي رقم ، 80اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1

  .10-11، حيدد أسعار مسيد القمح الصلب عند اإلنتاج ويف خمتلف مراحل توزيعه، ص ص 2007
  .150ذهبية لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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جلدول املوايل إدخال عدة تعديالت على السعر األدىن املضمون لإلنتاج سواء بالنسبة للقمح الصلب أو اللني، وا

  :يعرضها

  1999-2013تطور مستوى السعر األدنى المضمون إلنتاج الحبوب في الجزائر ): 3-44(جدول رقم 

 طن/ دج: الوحدة

  الشعير  القمح اللين  القمح الصلب  السنة 

1989-1988  3200  3300    

1990-1989  5000  4100    

1994-1992  10250 9100  

  حر  17000 19000  2005-1995

2006-2005  20000  18000    

2007  20500  19500    

2014-2007  45000  35000    

، آثار وانعكاسات اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة في الجزائرذهبية لطرش، -:المصدر

  .151، ص 2014-2015، اجلزائر، 1أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة كلية العلوم استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، جمدولني دهينة -

 .365، ص 2017-2016وم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، االقتصادية والتجارية وعل

للطن خالل  /دج 45000نالحظ ارتفاع أسعار إنتاج القمح بنوعيه من سنة ألخرى، فالقمح الصلب بلغ 

باملائة، نفس  40.63أي مبعدل زيادة بلغ   1988-1989للطن سنة /دج  3200السنوات األخرية بعدما سجل 

بعدما كانت قيمته سنة  2007-2014للطن خالل الفرتة/دج 35000لني حيث سجل الشيء بالنسبة للقمح ال

للطن و�ذا تكون نسبة الزيادة أقل من نسبة الزيادة يف القمح الصلب حيث بلغت  /دج3300حوايل 1989-1988

  :وترجع أسباب هذا االرتفاع إىل عدة عوامل نذكر منها باملائة، 6.06نسبة 

اإلنتاج كاألمسدة والبذور واآلالت الفالحية، كما أن اجلزائر تعتمد ) مستلزمات(ارتفاع أسعار مدخالت  - 

 .على اخلارج يف توفريها

تأثري ارتفاع أسعار القمح عامليا على السوق احمللية، خاصة وأن اجلزائر تعتمد يف توفري على االسترياد بنسبة  - 

 .باملائة 60تفوق 

ي، وبالتايل اخنفاض نسبة العمالة به من جهة ومن جهة عزوف الشباب على العمل يف القطاع الفالح - 

 .أخرى قلة تأهيل وإرشاد وتوجيه العاملني يف القطاع كما أن غالبيتهم من فئة الكهول

االعتماد على الطرق التقليدية والقدمية يف عملية احلرث والبذر واحلصاد، مما يؤدي إلتالف كميات ال بأس  - 

 .�ا

 .صصة لشعبة احلبوب عامة والقمح خاصة، أدي إىل ضعف مرد ودية اهلكتارقلة األراضي املروية املخ - 
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وهذا �دف ختفيض األسعار  ،ومن جهة فإن أسعار احلبوب للمصنعني حتظى بدعم من طرف الدولة

 :2013للمستهلك، ويف اجلدول املوايل أسعار إنتاج احلبوب وطحنها يف اجلزائر لسنة 

  2013حبوب وطحنها في الجزائر سنة أسعار إنتاج ال): 3-45(جدول رقم 

 قنطار /دج: الوحدة

  التعويضات  سعر البيع للمصنع  سعر اإلنتاج  الحبوب

  49% 2250  4500  القمح الصلب

  63%  1285  3500 القمح اللين

  38%  1550  2500  الشعير

Source : jean louis rationnel et el Hassan benabderrazik, céréales et oleoprotéagineux au Maghreb chapitre 
Algérie pour un co-développement de filière territorialisées, institue de prospective économique du monde 
méditerranéen (IPEMED), paris, mais 2014, p 16.  

دد قانونيا وال ميكن تغيريه أو يتم حتديد أسعار احلبوب خاصة القمح من طرف الدولة وبالتايل فسعره حم

 63باملائة و 49حبوايل  بنوعيه التالعب به، نظرا ألمهية املادة اإلسرتاتيجية، فاملصنع يستفيد من دعم سعر إنتاج القمح

باملائة بالنسبة للقمح الصلب واللني على التوايل، وتعترب نسبة الدعم مرتفعة خاصة إذا ما قورنت مبادة الشعري اليت ال 

من الدعم وذلك نظرا لطبيعة املادة اليت ال تدخل بشكل كبري يف االستهالك، إن هذا  باملائة 38ظى إال بنسبة حت

الدعم أثر على أسعار مشتقات احلبوب وذلك من خالل تدخل الدولة يف حتديد األسعار وحىت هوامش الربح، 

 :يليكما   2013واجلدول املوايل يوضح أسعار تسويق مشتقات احلبوب لسنة 

 2013أسعار تسويق مشتقات الحبوب في الجزائر لسنة ): 3-46(جدول رقم 

  قنطار/دج: الوحدة

  المستهلك  سعر التجزئة  الخروج من المصنع  المنتج

  3600 3400  3250  سميد عادي

  4000  3700  3500  سميد ممتاز

  2180  2080  2000  فرينة

Source : jean louis rationnel et el Hassan benabderrazik, céréales et oleoprotéagineux au Maghreb chapitre 
Algérie pour un co-développement de filière territorialisées, institu de prospective économique du monde 
méditerranéen (IPEMED), paris, mais 2014, p 16.  

  :عانات المالية والقروض البنكيةاإل - 

تعترب من أهم آليات التدخل اليت تعتمدها الدولة لتشجيع إنتاج احلبوب يف اجلزائر، وبالنظر إىل ارتفاع فاتورة 

منح املنتجني دعما مسقفا لتجميع احلبوب  :استرياد احلبوب جلأت الدولة إىل إطالق سلسلة من اإلجراءات أمهها

للقنطار / دج 450وللقنطار بالنسبة للقمح الصلب / دج 620وللقنطار بالنسبة للقمح اللني /دج 820قدر بـ 

باملائة  20باملائة إىل 10بالنسبة ملادة الشعري، كما يستفيد املنتجون من منح نقدية ملضاعفة إنتاج البذور ترتاوح بني 

املنتجني من قرض زراعي مومسي دون فائدة  إضافة إىل استفادة ،من سعر البذور حسب نوعية البذور املشرتاة
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للحصول على مدخالت اإلنتاج وإعانات مالية لتطوير اإلنتاج من خالل انتقاء اليد العاملة املؤهلة واستعمال البذور 

  1.واألمسدة واملبيدات اجليدة

إدماج مشتقات احلبوب ضمن املنتجات املدعمة من طرف الدولة، كما يستفيد املنتجون من ختفيض أسعار 

حتديد وتثبيت أسعار تنازل الديوان املهين للحبوب عن القمح الصلب  2008الكهرباء والغاز واملاء، ومت يف جانفي 

باملائة من  4.9للقنطار بفارق / دج 2280إىل  2011للقنطار ارتفع سنة/ دج 2250لصاحل املطاحن عند مستوى 

للقنطار، وبدورها تطرح املطاحن منتجا�ا من السميد العادي لتجار التجزئة عند / دج 4500سعر اإلنتاج املقدر بـ 

ويتحصل عليها املستهلك ) 2013سنة (للقنطار بالنسبة للسميد املمتاز / دج 3700للقنطار و / دج3400سعر 

للقنطار على التوايل، أما بالنسبة للقمح اللني فيقدر سعر التنازل / دج 4000وقنطار لل/دج 3600عند مستوى 

باملائة من  63فارق (للقنطار / دج 3500للقنطار علما أن سعر اإلنتاج حمدد عند مستوى/ دج 1285للمطاحن بـ 

ار وإىل جتار التجزئة عند سعر للقنط/ دج2000، لتطرح املطاحن منتجا�ا من الفرينة إىل املخابز بسعر )سعر اإلنتاج

 2.للقنطار للمستهلكني/ دج 2180للقنطار وبسعر / دج 2080

وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح يف  2008كما أن اإلعانات املوجهة لشعبة القمح عرفت تراجعا منذ سنة 

لة وعلى األموال املخصصة األسواق العاملية، حيث عرفت أسعاره ارتفاعا حادا كان له تأثري كبري على ميزانية الدو 

للحبوب، فسياسة دعم أسعار االستهالك من جهة ودعم اإلنتاج من جهة أخرى تسبب يف نزيف كبري مليزانية الدولة، 

  :هذا ما أدي إىل اخنفاض اإلعانات املخصصة للقمح كما يبينه اجلدول املوايل

  2010إلى  2000اإلعانات الموجهة لشعبة القمح من ): 3-47(جدول رقم 

 مليون دج: الوحدة

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 2001 2000  السنوات

  979  1150  534  5602  6125  5401  9545  9089  5921  8245 307  اإلعانات

، أطروحة دكتوراه غري منشورة كلية استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، جمدولني دهينة: المصدر

  .348، ص 2017-2016العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

من الناتج احمللي اإلمجايل للديوان املهين  باملائة 0.5من خالل تقدمي دعم بـ  2008التدخل القوي للدولة سنة 

وإنشاء صندوق تعويض السرتداد تكاليف النقل حفاظا على استقرار  ،للحبوب لضمان استقرار أسعار طحني القمح

  .أسعار مشتقات احلبوب يف مناطق اجلنوب

يف حني سياسة حترير أسعار املنتجات الزراعية وإلغاء الدعم بشكل جزئي أو كلي، فإن هذه السياسة سينتج 

ن واحد سيتأثر املواطن على مستوى االستهالك عنها توفري مبالغ خلزينة الدولة، وتقليص اإلنفاق العام ولكن يف آ

حيث ترتفع أسعار املنتجات الزراعية، وتنخفض القدرة الشرائية ألغلبية األفراد ويتقلص االدخار الذي ينتج عنه ضياع 

  .سجلت العملة الوطنية ا�يارًا يف قيمتها أينوخاصة يف الوقت الراهن . فرص االستثمار واخنفاضه
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  FNDIAو  FNRDAتي الحليب والحبوب من طرف دعم إنتاج ماد - ج

   FNRDAالدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية1-

دعم النشاطات الفالحية النباتية واحليوانية  )FNRDA( يتوىل الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

لكن سنركز على دعم شعبيت احلبوب واحلليب أل�ما موضوع الدراسة، حيث يقدم الصندوق الدعم على النحو 

  :1التايل

 دعم تنمية السقي الفالحي: 

يتم هذا الدعم للزراعات اليت حتتاج للسقي ، �دف رفع املردودية من هذه احملاصيل للمستثمرين       

  :والفالحني املنخرطني يف االستفادة من دعم هذا الصندوق الذي يتم من خالل

مرت 100دعم إنشاء هياكل للتخزين الوسيطة اليت تتمثل يف أحواض جلمع املياه �ياكل االمسنت  - 

 1500ومغطاة بالبالستيك حلجم ختزين ) عملية احلفر والردم(للوحدة، األحواض بالطني /دج 250.000ـمكعب ب

للوحدة، وحجم /دج 300.000مرت مكعب يُدعم بـ 3000للوحدة، حجم ختزين /دج 200.000مرت مكعب يُدعم بـ

 للوحدة؛/دج 400.000مرت مكعب يُدعم بـ 4500ختزين 

دج، وأجهزة السقي بالرش  500.000أجهزة الضخ ولوازمها ب  تدعم: دعم أجهزة الضخ والسقي - 

هكتار على األكثر بـ ثالث جمموعات تركيبية مكونة من  5دج، كما تدعم كل قطعة أرض ذات  200.000تدعم بـ

  للوحدة؛/دج 200.000مرش للمجموعة الواحدة بقيمة  24

قصى ثالث رشاشات حلزونية هكتار على األكثر حبد أ 5دعم رشاش حلزوين لكل قطعة أرض ذات  - 

 للوحدة؛/دج 200.000للمزرعة الواحدة بقيمة 

 للهكتار؛/دج 60.000دعم صف واحد من مرشات مصغرة بـ  - 

 للهكتار؛/دج 200.000دعم شبكة السقي بالتقطري بـ - 

مرت خطي /دج 250دعم �يئة شبكة توزيع مياه السقي، حيث يدعم إعادة االعتبار ملصاريف املياه بـ - 

مرت خطي، دعم إعادة االعتبار لشبكة /دج 600احلمضيات والنخيل، دعم إنشاء مصارف جديدة للمياه لزراعة 

 مرت خطي لزراعة النخيل؛/دج 800 السقي يف احلقل

دج لالجناز،  10.000دعم إعادة االعتبار للفقارة وزراعة الواحات من خالل دعم �يئة الشبكات بـ - 

للمرت /دج 500للمرت خطي لصيانة املمرات األساسية، /دج 600للمرت خطي لصيانة ممرات الصرف، و/دج 700و

 .خطي لصيانة الشبكات الثانوية
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 دعم تكثيف إنتاج الحبوب 

يهدف دعم تكثيف اإلنتاج إىل رفع اإلنتاج واإلنتاجية يف املناطق ذات القدرة العالية على اإلنتاج يف       

 املناطق الشمالية واهلضاب العليا واحمليطات املسقية يف املناطق الصحراوية وتوسيعها، ويستفيد الفالحون من دعم

)FNRDA (يلي وفق ما:  

للهكتار، ويف حالة اقتناء عوامل اإلنتاج \دج 300دعم احلرث العميق وتسوية الرتبة مببلغ قدره  - 

 6000الزراعية، كمعدات البذر والتسميد ومكافحة األعشاب الضارة مع احلرث املبكر يستفيد الفالح من 

 للهكتار؛\دج 4100للهكتار، ويف حالة دون احلرث يدعم بـ \دج

للهكتار لألراضي املتواجدة يف الساحل  وشبه \دج 170دعم الكهرباء : الطاقويةدعم استخدام املواد  - 

اهلكتار األراضي الزراعية املتواجدة /دج 260وللهكتار لألراضي املتواجدة يف اهلضاب العليا، /دج 200الساحل، و 

 يف اجلنوب؛

للهكتار للحماية ضد هذه /دج 1500دعم املناطق املعروفة بآفة الديدان البيضاء اليت تضر احملصول بـ  - 

 الديدان؛

 770وللقنطار للقمح الصلب، /دج 570دعم اإلنتاج يتم من خالل تقدمي منحة إلنتاج احلبوب بـ  - 

للقنطار، منح إنتاج البذور /دج 500للقنطار للقمح اللني، منحة احملـــافظة على إنتاج أنواع الشعـــــري واخلرطـــــــال /دج

من طرف املركز الوطين للمراقبة والتصديق على البذور ) CAD(هادة اعتماد �ائية والشتالت بعد تسليم ش

باملائة بالنسبة  R3-R2 :10باملائة،  R1 :15باملائة،  G4-G1 :20حسب الصنف ) CNCC(والشتالت

للقنطار /دج 1700للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، /دج 1900: والذي هو 2000- 2001للسعر املرجعي لسنة 

للقنطار للشعري واخلرطال، ويقدم هذا الدعم للفالحني الذين يقدموا إنتاجهم إىل تعاونيات /دج 1000مح اللني، للق

 .مجع احلبوب التابعة للديوان الوطين للحبوب

 دعم اقتناء العتاد الفالحي 

يعترب العتاد الفالحي من أهم وسائل تطوير اإلنتاج الفالحي وتكثيفه، لذا عملت الدولة على دعم       

هكتار للحصول  2الفالحني القتناء هذه الوسائل، بشرط أن يكون املستفيد ميلك أو يستغل قطعة أرض ال تقل عن 

 :األيتعلى دعم شراء العتاد 

 دج؛ 700.000ـ ب) TP 65 CV(حصان  65دعم شراء جرار  - 

  دج؛ 60.000بـ ) Couver crop 8-16(دعم وسيلة تسوية الرتبة  - 

 دج؛ 60.000بـ) Remorque(دعم مقطورة جرار  - 

 دج كدعم أقصى؛ 450.000بـ ) Charruebisocsréversible( دعم حمراث بقطعتني مقلوبني - 

 دج؛ 100.000بـ) Arracheuse(دعم آلة القلع  - 
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 دج؛ 85.000بـ ) Pulvérisateur(لرت  1000دعم اقتناء آلة رش  - 

هكتار يتحصلون على دعم القتناء آلة حرث آلة  0.5أما الفالحني الذين ميلكون قطع ال تقل عن  - 

 .دج 5000دج، وآلة رش ظهري مبحرك بـ  200.000بـ ) Moto(جمهزة 

 دعم إنتاج الحليب 

د اجلزائري بعد اخلبز، كما متثل فاتورة استرياد يعترب احلليب ثاين مادة إسرتاتيجية من املنظومة الغذائية للفر       

مليون دوالر سنويا، مما أدى بالدولة لالهتمام �ذا املنتوج وتنميته من خالل حتفيز وتشجيع املربني  400احلليب 

للماشية واألبقار على رفع اإلنتاج وتوفريه بقدر كبري يف السوق الوطنية وتقليص استرياده، بدعم إنتاجه يف إطار 

  :يلي املخطط الوطين للتنمية الفالحية عن طريق الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية وفق ما

دج، القتناء العتاد اخلاص بالرتبية كرتكيب  20.000أبقار على األقل بـ  6دعم املربني الذين ميلكون  - 

 وجتهيز أحواض الشرب اآللية؛

دج، أحواض التربيد بـ  80.000ت احلليب بـ دعم اقتناء العتاد اخلاص باحلليب حيث تدعم عربا - 

 دج؛ 530.000دج، والتجهيز اخلاص بقاعة احلليب بـ  120.000

ل يوميا بـ  1000دعم كل شخص يقوم بإنشاء مركز جلمع احلليب الطازج احلد األدىن لقدرة املركز  - 

ئية، ويكون احملل يف مكان دج، بشرط احلصول على اعتماد صحي مسلم من طرف املفتشية البيطرية الوال 300.000

 مناسب حسب التنظيم املعمول به؛

 :دعم شراء اخلزانات املربدة أو ذات احلرارة الثابتة املخصصة لنقل احلليب بالشكل التايل - 

 دج؛ 400.000ل بـ  6000ل وأقل من  2000اخلزانات األكثر من  - 

 .دج800.000ل بـ  6000اخلزانات األكثر من  - 

للرت، عند تسليمه لوحدات مجع احلليب اليت /دج 5كما تقدم منحة تشجيع رفع إنتاج احلليب بـ  - 

 حتوله إىل وحدات التحويل؛

للرت، بشرط أن ميلك أجهزة /دج 3يدعم من جيمع احلليب من املربني املنتجني للحليب الطازج بـ  - 

 رية للوالية املتواجد �ا؛مالئمة للتربيد، ومتحصل على اعتماد صحي من طرف املفتشية البيط

 للرت؛/دج 2يدعم عملية إنتاج احلليب الطازج يف عمليات التحويل الصناعية للحليب بـ  - 

 :FNDIAالصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي  - ب

 :1يتخصص يف دعم املشاريع االستثمارية فقط، واملتمثلة يف   

  تنمية اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية؛ - 
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 نتاج الفالحي وختزينه وتوضيبه وتصديره؛تثمني اإل - 

 عمليات تطوير الري الفالحي؛ - 

 محاية الثروة اجلينية احليوانية والنباتية وتثمينها؛ - 

 دعم أسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة؛ - 

والطويل ختفيض نسبة الفائدة على القروض الفالحية والزراعية الغذائية ذات املدى القصري واملتوسط  - 

 املتحصل عليها يف إطار برامج القطاع الزراعي؛

 .املصاريف املتصلة بدراسات اجلدوى والتكوين املهين واإلرشاد ومتابعة تنفيذ املشاريع ذات الصلة �ا - 

يستفيد من دعم هذا الصندوق الفالحني واملربني بصفة فردية أو املنضمني يف تعاونيات أو جتمعات أو *

ؤسسات االقتصادية املتدخلة يف النشاط الفالحي وتثمني املنتجات الفالحية والصناعات الغذائية مجعيات، وكذا امل

وتصديرها، حيث عرف نظام الدعم يف هذه املرحلة تغيريات متثلت يف ربط مبالغ الدعم بنسب مئوية من تكلفة 

افة إىل وضع سقوف قصوى حلجم باملائة من تكلفة املشروع، باإلض 30املشروع االستثماري، واليت حددت بنسبة 

الدعم؛ رفع حجم الدعم لبعض الفروع الزراعية، مع إدخال فروع جديدة يف عملية الدعم، وهذا ما نتطرق إليه فيما 

 :يلي

 دعم تنمية السقي الفالحي:  

مت إعادة سياسة دعم تنمية السقي الفالحي، حيث أصبح دعم إعادة االعتبار ملصارف املياه يف حدود       

ملل، ودعم إنشاء /دج 250باملائة من حجم االستثمار وحد أقصى  30هكتار بـ  5للهكتار ومساحة /ملل 200

 600باملائة من حجم االستثمار وحد أقصى  30هكتار بـ  5للهكتار ومساحة /ملل 200مصرف جديدة يف حدود 

  ملل؛/دج

باملائة من  30بـ ) par battage(الدوار  دعم جتديد املوارد املائية عن طريق دعم التنقيب بواسطة آلة غري - 

سم، مع حتديد عمق احلفر من قبل مصاحل الري 50ملل وقطر 120ملل و /دج 2000حجم االستثمار وحد أقصى 

  الوالئية؛

  ملل؛20ملل و /دج 5000باملائة من حجم االستثمار وحد أقصى   30دعم احلفر بالة بالدوار بـ  - 

دعم إنشاء هياكل التخزين الوسطية من خالل دعم إنشاء أحواض جلمع املياه ذات هياكل االمسنت  - 

  للوحدة؛/دج 70.000باملائة من حجم التكلفة وحد أقصى  30مرت مكعب، بـ 100سعة 

باملائة من حجم التكلفة  30دعم أجهزة الضخ من خالل دعم أجهزة ولوازم اآلبار بالتنقيب والسقي بـ  - 

 100.000باملائة من حجم التكلفة وحد أقصى  30دج، وأجهزة ولوازم اآلبار والسقي بـ  200.000قصى وحد أ

  دج؛
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هكتار، وحد أقصى جمموعتني  10إىل  1مرش لسقي من  24دعم أجهزة السقي �موعة مكونة من  - 

  دج؛ 150.000باملائة من حجم التكلفة وحد أقصى  30هكتار بـ 10لكل 

 150.000باملائة من حجم التكلفة وحد أقصى  30هكتار بـ  5قي قطعة ذات دعم رشاش حلزوين لس - 

 دج؛

 باملائة من حجم التكلفة كحد أقصى؛ 30دعم جتهيزات السقي احملوري بـ  - 

دج، وصف  100.000للوحدة، شبكة يف احلامل للري بالتقطري بـ /دج 45.000دعم حمطة رأسية بـ  - 

 .تارللهك/دج 55.000واحد من مرشات مصغرة بـ 

 دعم تكثيف إنتاج الحبوب:  

عرف هذا الفرع تغيريا يف نظام الدعم اخلاص به، حيث ُخصص لدعم تنمية اإلنتاج واإلنتاجية يف املناطق 

للهكتار كحد أقصى للشعري واخلرطال معا، /دج 7.500وللهكتار، /دج 8.000األوىل ذات الكثافة يف اإلنتاج مبلغ 

للهكتار للقمح، /دج 2000وللهكتار للحرث العميق واملتقاطع، /دج 2000: وهذا الدعم موزع بالشكل التايل

للهكتار حملاربة /دج 2000وللهكتار لألمسدة، /دج 2000وللهكتار للشعري واخلرطال معا للبذور، /دج 1500و

  األعشاب الضارة؛

هكتار وحد أقصى لل/دج 3000يف املناطق الثانية املستخدمة يف زراعة الشعري واخلرطال خصص هلا دعم كلي 

للهكتار لبذور الشعري واخلرطال املتعددة االستخدام وكحد أقصى /دج 1000: للهكتار، موزعة كااليت/دج 4500

للهكتار حملاربة /دج 1000للهكتار، /دج 2000للهكتار لألمسدة وكحد أقصى /دج 1000للهكتار، /دج 1500

  .لفللهكتار تعويض احملصول التا/دج 1500واألعشاب الضارة، 

باملائة شرط  30ُيضاف إىل ما سبق فيما خيص مادة احلليب أن املريب يستفيد من دعم العتاد الفالحي بنسبة  

باملائة والباقي يتحملها  60أن يكون العتاد حملي الصنع، أما جتديد احلاصدات واآلالت فالدولة تدعم ما نسبته 

دج للقنطار يف حني سعرها 1500الفالح، أما فيما خيص دعم األعالف فمثال مادة النخالة يشرتيها املريب بسعر 

، نفس الشيء بالنسبة )دج1000أي الدولة يف كل قنطار من مادة النخالة تدعم ما قيمته (دج  2500احلقيقي 

 5للكلغ أي قيمة الدعم  /دج 14للكلغ يف حني سعرها احلقيقي  /دج 9 لألعالف اخلضراء فالفالح يشرتيها بسعر

للكلغ، هذا يعين أنه توجد مبالغ ضخمة توجه لدعم مريب املواشي من أجل تشجيعهم وحتفيزهم على تربية  /دج

  .1األبقار احللوب

  :2أما احلبوب ففي كل عملية يقوم �ا الفالح يستفيد من الدعم الفالحي

للقنطار يف حني يتحصل عليها /دج7500بالنسبة للبذور القيمة احلقيقية لبذور احلبوب  - 

  ).للقنطار/دج 3000قيمة الدعم (للقنطار /دج 4500الفالح بسعر 

                                                 
 .2019، مديرية الفالحة والتنمية الريفية لوالية سطيفتصريح مسئول شعبة احلليب،  1
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 .باملائة 20تدعم أسعار األمسدة واألدوية بنسبة  - 

 و باملائة 40باملائة وآالت التنقيب على املياه بنسبة  50تدعم أسعار آالت السقي بنسبة  - 

 .باملائة لألحواض املائية 40باملائة بالنسبة للمضخات و 50

باملائة من سعرها وآالت  70باملائة واحلاصدة تدعم بنسبة  40آلة اجلرار تدعم بنسبة  - 

 .باملائة 40احلرث 

  .دج للهكتار 20دج للهكتار، واملازوت  320كما يدعم سعر الكهرباء بـ  - 

يازات ال تزال الفالحة دون املستوى املطلوب وبعيدة عن حتقيق طموح األمن إال أنه وبالرغم من هذه االمت

 :الغذائي، ويرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها

  .معظم الفالحني ال يستعملون املسار التقين يف فالحتهم ويعتمدون على أساليب تقليدية - 

  .باملائة من الفالحني ال ميلكون مستوى ثقايف 70حوايل  - 

  .الوسائل الكاملة يف زراعة احلبوب كالسقي التكميلي ونقص الرتشيد والتوجيه الفالحيعدم استعمال  - 

 .كذلك جند مشكل صوامع جتميع احلبوب إذ يف غالبيتها تعود للحقبة االستعمارية - 

  ايجابيات وسلبيات سياسة الدعم الفالحي: ثالثا

  ايجابيات الدعم الفالحي - أ

  :1الجيابيات، وتتمثل يفللدعم الفالحي العديد من املزايا وا

إن األسعار املرتفعة بسبب سياسة دعم األسعار تؤدي إىل تشجيع التوسع يف زراعة احملاصيل املدعمة، مما  - 

  .يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وحتسني الوضع املعيشي

مبا  إن زيادة اإلنتاج تسهل مهمة الدولة يف تأمني احتياجات السكان الغذائية وحتقق سياسة ختزين مستقرة - 

 .يعوض عن االسترياد من السوق العاملية والتخلص من التبعية االقتصادية

تؤدي سياسة دعم األسعار لتوفري معدل الرتاكم املطلوب لتطوير الزراعة، إذ يؤدي إىل ارتفاع األسعار  - 

 .مث اإلنتاجوبالتايل شراء املنتجني اآلالت اجلديدة واستعمال تقنيات حديثة مما ُحيدث زيادة اإلنتاجية ومن 

إتباع سياسة دعم مستلزمات اإلنتاج �دف زيادة اإلنتاجية الزراعية ومن مث اإلنتاج الزراعي من خالل  - 

 تكثيف عناصر اإلنتاج؛

يعد تأثري هذه السياسة على تكثيف اإلنتاج وتطويره أكثر فاعلية من تأثري سياسة رفع أسعار الناتج النبايت  - 

 .الناميةيف هذا ا�ال وخاصة يف الدول 

                                                 
 .13-14جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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  سلبيات الدعم الفالحي- ب

  :له عدة سلبيات تتمثل يف لكل سياسة سلبيات مهما كانت إجيابيا�ا، وعليه فالدعم الفالحي

اخنفاض أسعار املنتجات االستهالكية املدعومة من طرف الدولة يؤدي يف ظل توافرها بالكميات الكافية يف  - 

  .من تلك املواداألسواق احمللية إىل تشجيع االستهالك احمللي 

إضعاف احلافز لدى املنتجني احملليني على إنتاج هذه املنتجات اليت أصبحت أسعارها الداخلية منخفضة،  - 

 .ترتب عنه اخنفاض مستوى اإلنتاج احمللي من املنتجات املدعمة

ا، إحجام املنتجني على إنتاج سلع أسعارها منخفضة يؤدي بالضرورة إىل تزايد الكميات املستوردة منه - 

 .األمر الذي ُحيتم على الدولة تدبري املوارد املالية الكافية لتغطية التكاليف

إن ختفيض أسعار املدخالت ال ُميَكن من حتفيز إنتاج حمصول معني، إذ أن هناك صعوبات يف حصر  - 

غرضها األصلي املستلزمات املدعمة يف إنتاج احملصول املعين، فقد حيدث تسرب بتحويل أحد املستلزمات املدعمة عن 

 .إىل إنتاج حمصول آخر لوجود فرصة أكثر رحبا

إن الدعم املفرط ملستلزمات اإلنتاج يشجع على استعمال املواد بشكل مسرف وخاطئ مما يؤدي إىل آثار  - 

 . سلبية على غلة األرض بدال من اآلثار اإلجيابية املرجوة

 :1ويضاف إىل ما سبق ذكره من سلبيات للدعم الفالحي

  .اإلعانات إىل أن ُختصص للصناعاتمتيل  - 

  .تشجع اإلعانات السلوك الريعي، ومن الصعب إزالتها مستقبال - 

  .القيمة املالية لإلعانات ميكن أن تكون عالية ومرتفعة لألمة - 

  .تقلل اإلعانات من احتمال تطوير املؤسسات القابلة للحياة على املدى الطويل دون دعم - 

عانات إىل تأجيل مشاريع جمدية، وخاصة يف حال االئتمان ميكن أن يؤدي توقع احلصول على إ - 

  .املدعوم

  .ميكن أن تعزز اإلعانات املواقف االقتصادية بنتائج عكسية بني املستفيدين من اإلعانات - 

                                                 
  .9لطفي خمزومي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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لقد أظهر الواقع أن تطبيق آلية دعم األسعار عند اإلنتاج متيز بغموض أصبح من الصعب معه تقدير الدعم      

 :1يكن له إال أثر حمدود على قطاع الفالحة كما يلياحلقيقي، ومل 

  إن األسعار الدنيا املضمونة للمواد املصنفة إسرتاتيجية مل يستفد منها إال صنف حمدود جدا من املستثمرات

، وشكلية )اليت يديرها إطارات فالحية ومتلك وسائل نقل منتوجا�ا إىل هياكل التسويق احلكومية(الفالحية 

  ).احلبوب والبقول اجلافة(واد ضيقة من امل

  غياب نص تنظيمي لضبط األسواق مل يسمح للمنتجني باالستفادة من األسعار الدنيا املضمونة يف حال ما

  .إن كان السوق غري مالئم

  مل يكن له أثر على توجيه ) املراسيم(النشر املتأخر لألسعار الدنيا املضمونة املرتبط بطبيعة النصوص التنظيمية

 .اإلنتاج

  إن تثبيت أسعار دنيا مضمونة على أساس تكاليف اإلنتاج املعيارية له مفعول حمدود يف التحريض على

 .حتسني اإلنتاجية باستعمال األساليب احلديثة وعوامل التكثيف الزراعي

  ـــــــــــــــاق ستاندباي يف مع صندوق النقد الدويل مث اتفــــــــــــــ 1991جوان  3إن االتفاقية اليت وقعتها اجلزائر يف 

 ).إال اخلبز واحلليب( 1995أدى إىل اإللغاء التام للدعم يف �اية   1994 أفريل 24

 :2إن نظام الدعم احلكومي له جمموعة من العيوب تتمثل يف

تزيد من احمليط واإلطار القانوين والتشريعي املعقد واملبهم يف أحيان كثرية، وجود ثغرات قانونية وتقنية  - 

بدل ...) جتار اجلملة والوسطاء(احتمالية التالعب �ذا النظام والغش من خالل حتويل الدعم إىل دخل للفاعلني 

  .توجيهه ملستحقيه

توجيه غري سليم وغري فعال ملستحقيه خاصة يف ظل غياب الرقابة الفعالة والتنسيق بني اهليئات الرقابية  - 

األغنياء والفقراء يشرتون الفرينة بنفس (ها كل شرائح ا�تمع وحىت األجانب حيث أن دعم مادة الفرينة يستفيد من

 .باإلضافة إىل وجود �ريب حنو البلدان ا�اورة) السعر

سعر االسترياد الوطين أكرب من سعر البورصات (الضبابية وعدم الشفافية يف عملية وميكانيزمات االسترياد  - 

 .راقبة ومتابعة تطور أسعار القمح الصلب واللني يف األسواق الدوليةخاصة مع غياب خلية فعالة مل) الدولية

كما أنه يلغي ) قيمة الدعم أكرب من االستثمار(إن نظام الدعم يشجع االسترياد بدال من االستثمار  - 

 ).خاصة املنافسة يف السعر(بشكل شبه تام املنافسة 

                                                 
، ص 2004، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، فيفري مجلة العلوم اإلنسانيةرابح زبريي، حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية، 1

 .4-3ص
 .133وليد زقاي، مرجع سبق ذكره، ص 2



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 163 

  الفالحي في الجزائر التمویل: المبحث الثاني

  اإلطار النظري للتمويل الفالحي :األول المطلب

يعترب التمويل أحد اآلليات املهمة للنهوض بالقطاع  الفالحي وتطويره، إذ هدفه األساسي يتمثل يف جذب 

  .وتشجيع االستثمار يف القطاع الفالحي

  تعريف التمويل الفالحي وخصائصه: الفرع األول

  تعريف التمويل الفالحي: أوال

لتمويل الفالحي البد من معرفة التمويل أوال مث التطرق إىل التمويل الفالحي الذي هو قبل التطرق ل     

  .موضوعنا

البحث عن إمكانية الدفع بطريقة عقالنية تضمن توفري املوارد املالية الضرورية لتحقيق : 1يعرف التمويل على أنه

األوىل تتعلق باحلجم احملدود للموارد، والثانية : األهداف املسطرة ومن هنا فهو ينطوي على مشكلتني أساسيتني مها

 .تتعلق بكيفية تسيري هذه املوارد

توفري استخدام األموال الالزمة وحتسني مداخيل الفالحني ورفع مستوى : إن مصطلح التمويل الفالحي يعين

ال الزراعي، إضافة إىل معيشتهم، وهو األسلوب أو الكيفية اليت ميكن �ا احلصول على رأس املال واستخدامه يف ا�

السبل الكفيلة بتحقيق أفضل توظيف لرأس املال املستخدم، وغالبا ما يكون على هيئة مواد عينية كاألمسدة 

  .2واألعالف وغريها

منح الفالحني املستثمرين فرصة استغالل أراضيهم وكذلك استصالح األراضي  :يتمثل التمويل الفالحي يف

الصحراوية من خالل قدر�م على اقتناء أنواع خمتلفة من املبيدات واألمسدة واآلالت اخلاصة باستصالح األراضي 

  .3و�ِيئتها وتدعيم الري واستغالل األراضي يف أكثر من دورة إنتاجية خالل السنة

الكيفية اليت بواسطتها ميكن احلصول على رأس املال واستعماله يف القطاع : يل الفالحي بأنهيعرف التمو 

الفالحي، أي أنه يبحث يف الطرق والوسائل اليت ميكن بواسطتها جتميع رأس املال الذي حتتاجه الزراعة ويف أفضل 

  .4طرق االستعمال لرأس املال يف اإلنتاج والتسويق الزراعي

توفري واستخدام األموال الالزمة لتطوير الزراعة وحتسني دخول املزارعني وحتسني مستوى : نهويعرف أيضا بأ

 .معيشتهم

                                                 
  .209غردي حممد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .5جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص  2
الملتقى الدولي الخامس حول الفالحة الصحراوية كبديل للموارد عيب وبودالل علي، إشكالية التمويل والسياسة املنتهجة إلنعاش هذا القطاع، بونوة ش3

  .135، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر ، ص الزائلة
، 4، ا�لد االقتصادي مجلة البديلفضيلة بوطورة  مرمي زغالمي، آليات متويل القطاع الفالحي احمللي وعوامل تطويره يف اجلزائر؛ دراسة حالة والية تبسة، 4

  .53، ص 2017، جامعة اجللفة، اجلزائر، 1العدد 



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 164 

  خصوصيات التمويل الفالحي: ثانيا

  :1للتمويل الفالحي جمموعة من اخلصائص يتمتع �ا، واليت تتمثل يف

جتعل ) نقل واتصاالت(يةالتشتت اجلغرايف والبعد املكاين وعدم التجانس السكاين وضعف البنية التحت -

احلصول على اخلدمات املالية وتطوير الشبكة اإلقليمية يف املناطق الريفية مكلفا، خاصة يف ظل العزلة 

 .واخنفاض الكثافة السكانية

املخاطر املناخية الزراعية والتحديات االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه األنشطة الزراعية والريفية ذات  -

ي والرحبية املنخفضة، واليت تتسم بالتقارب يف ختصصا�ا واشرتاكها بنفس عنصر اخلطر، الطابع املومس

تفضي غالبا إىل احلصول على مستوى مداخيل منخفض ورحبية متدنية جتعل من معدالت الديون 

صعبة السداد، خاصة تلك اليت تتقاضاها مشاريع التمويل املصغر، كما أ�ا تقلل من قدرة األسر 

 .على التعامل مع خماطر التمويل- الفقرية–الريفية 

ضعف املوارد البشرية، مثل اخنفاض مستوى التدريب وقلة احلوافز بالنسبة لألشخاص املتدربني على  -

 .العمل يف املناطق الريفية، يزيد من تعقيدات العرض احمللي للخدمات املالية

نية والسياسية اليت تضعف املعامالت عدم وجود ضمانات مناسبة، إضافة إىل األطر التنظيمية القانو  -

 .املالية، خاصة منها ما يتعلق باملوثوقية القانونية واثبات ملكية األراضي الزراعية

ثقافة االئتمان، حيث خيلط الكثري من املزارعني وسكان األرياف بني القروض واهلبات، نتيجة  -

، مما عقد من عمليات )انتخابات مثالأنظمة سياسية يف مرحلة (لألنظمة القائمة يف بعض البلدان 

 .سداد القرض

 أنواع التمويل الفالحي: الفرع الثاني

  :2للتمويل الفالحي عدة أنواع، تتمثل أمهها يف

  التمويل الذاتي :أوال

ء إىل يعتمد على املوارد الذاتية املتاحة أي إمكانية متويل نشاط معني انطالقا من املوارد الداخلية دون التوجه أو اللجو  

مصادر خارجية، وهو دليل على قدرة املستثمر الفالحي على متويل النشاط يف حال صعوبة املصادر األخرى 

  .وتعذرها

  

                                                 
، العدد  مجلة أبحاث اقتصادية وإداريةول باملنتجات الزراعية لألسواق، التمويل الزراعي وتفعيل سالسل القيمة للوص: مقال بعنوان جمدولني، دهينة1

  .77، ص2015السابع عشر، جوان 
 .54املرجع نفسه، ص  2
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  التمويل بالقروض: ثانيا

تكون القروض الفالحية سواء كانت بنكية أو من مؤسسة مالية تنشط يف نفس القطاع، إما قصرية أو متوسطة  

األجل وقليل منها خمصص لألجل الطويل واهلدف منها متويل احملصول واإلنتاج الزراعي اجلاري واألجهزة والعتاد 

  .الفالحي

  التمويل الحكومي :ثالثا

يعترب القطاع الفالحي من أهم القطاعات املدعمة بشكل كبري �دف حتقيق األمن الغذائي وهو اهلدف املنشود من  

  .هذا القطاع

ويعرف على أنه املسامهة املالية للدولة اليت تقدمها من خالل أجهز�ا املالية برامج خمططة لتشجيع الفالحني على 

على حسب األنشطة والعمليات املراد القيام �ا من طرف الفالح والرتكيبة  وتتحدد قيمة هذه املسامهات ،االستثمار

  .املالية للمشروع

  التمويل الفالحي وشروط نجاحه أهداف :الفرع الثالث

  أهداف التمويل الفالحي: أوال

  :1للتمويل الفالحي عدة أهداف تتمثل يف

  .من مجيع املصادر الذاتية واخلارجيةالسعي للحصول على املوارد املالية الالزمة وزيادة تعبئتها  - 

 .زيادة املداخيل يف األوساط الريفية - 

 .مكافحة الفقر وحتسني األمن الغذائي - 

 .وصول املنتجات إىل األسواق العاملية يف ظل التجارة العادلة - 

 .املساواة بني اجلنسني يف توزيع املداخيل الزراعية - 

  شروط نجاح التمويل الفالحي: ثانيا

  :2يل الفالحي عدة شروط البد من توفرها، وتتمثل يفلنجاح التمو 

�يئة املناخ املناسب الستخدام القرض حىت يؤدي إىل زيادة اإلنتاج الذي يرتتب عنه زيادة الدخل  - 

الفالحي، فزيادة اإلنتاج إذا صاحبها نظام سليم للتسويق مع إعداد الطرق ووسائل النقل املناسبة تؤدي إىل حتقيق 

  .ف منح القروضالرخاء وهو هد

أخذ النظام االئتماين بعني االعتبار أي تقدمي القروض بسعر فائدة مناسب ألن إمكانية الفالح حمدودة  - 

 .وأسعار احملاصيل متغرية

منح االئتمان جيب أن يؤسس على احليازة وليس امللكية، ذلك أن الكثري من الفالحني ليس لديهم ملكية  - 

 .اإلقراضثابتة وهذا يقيد من طاقا�م على 

                                                 
  .25جمدولني دهينة، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مذكرة ماجستري غري وكالة بسكرة -BADRدراسة حالة بنك ) 1990-2000(التمويل البنكي للقطاع الفالحي في الجزائر دالل بن مسينة،  2

  .32-33، ص ص 2004منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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على املؤسسة املقرضة أن تضع خطة بسيطة توضح فيها شروط القرض حىت يستطيع كل فالح االستفادة  - 

 .من القروض واستخدامها يف الوقت املناسب

 جيب على الفالحني مهما كانت مستويا�م أن يعملوا على الوفاء بالتزاما�م اجتاه مؤسسة اإلقراض؛ - 

 .التأمني على احملاصيل الفالحية لدى املؤسسة املختصة جيب على الفالحني القيام بعملية - 

جيب حتديد قيمة القروض على أساس قواعد منظمة تراعى فيها احتياجات خمتلف مناطق اإلنتاج وطبقات  - 

 املقرضني؛

جيب استخدام القروض الفالحية يف األغراض اليت صرفت من أجلها، كما أن وظيفة البنوك ال تتوقف على  - 

 .في األغراض اليت منحت من أجلهاالقروض هذه فقط وإمنا جيب امتدادها إىل متابعة استخداممنح القروض 

 .جيب أن تكون مواعيد سداد القروض تبعا ملواعيد استالم الدخل وعلى أقساط تسهيال للدفع - 

استخدام القرض املمنوح سوف يعطي إيراًدا يكفي لتسديد القرض ودفع  جيب على البنوك التأكد من أن - 

 .الفوائد املرتتبة عنه مع ترك ربح مناسب للفالح

 )BADR( البنك المانح للتمويل الفالحي: المطلب الثاني

  BADRالتعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية : الفرع األول

حيث كان  206-82مبقتضى املرسوم رقم  1982مارس  13مت تأسيس بنك الفالحة و التنمية الريفية يف 

إلعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، �دف تنمية القطاع الفالحي و التنمية الريفية فيعترب بذلك أول تأسيسه تبعا 

  .بنك يف اجلزائر

بنك الفالحة و التنمية الريفية هو بنك جتاري حيث يقوم جبمع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل، كما يعترب 

 .متوسطة األجل هدفها تكوين رأس املال الثابتبنك تنمية باعتباره يستطيع أن يقوم مبنح قروض 

أما فيما خيص اجلانب االقراضي هلذا البنك فهو يعترب بنكا متخصصا يف القطاع الفالحي، و يف هذا ا�ال ميكن أن 

  .مينح قروضا لتمويل القطاع و ترقية النشاطات الفالحية و احلرفية

 BADRالقروض المباشرة التي يمنحها  :الفرع الثاني

 :القروض املتاحة هي) 2018يف سنة (يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية مبنح قروض متنوعة للفالحني، وحاليا 

 قرض الرفيق: أوال

قررت احلكومة من أجل تعزيز ودعم خمتلف مكونات إحياء الزراعة واالقتصاد وهو قرض مومسي، حيث 

  .2008والذي ينص عليه القانون التكميلي مليزانية  2008أوت  10الريفي، إنتاج منتج مصريف يسمى الرفيق يف 

حيز التنفيذ، وهو قرض متنحه بنوك متعاقدة مع وزارة الفالحة  RFIG دخل قرض أرفيق 2008أوت  10يف 

، )BNAوالبنك الوطين اجلزائري  BADRوتتمثل هذه البنوك يف بنك الفالحة والتنمية الريفية (والتنمية الريفية 
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فوائد أي الفوائد تتكفل �ا وزارة الفالحة والتنمية الريفية، أما مدته فهي سنة واحدة  باملائة 0يتميز هذا القرض بـ 

  .1ممددة بستة أشهر يف حالة القوة القاهرة

يف حالة عدم السداد يفقد حق احلصول على سداد الفائدة من وزارة الفالحة والتنمية الريفية والقدرة على 

  .ة من االئتمان مرة أخرىاالستفاد

إطالق احلكومة لقرض الرفيق الذي هو عبارة عن قرض استغالل دون فوائد ملدة سنة  2008شهدت سنة  

ليصبح سنتني، مينح من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية للفالحني واملربني بصفة فردية أو  2011ووسع سنة 

، ميول اقتناء املدخالت األساسية لنشاط املستثمرات الفالحية منظمني يف شكل تعاونيات أو جمموعات أو مجعيات

وموجهة أيضا القتناء أغذية احليوانات ووسائل الرتوية واملواد البيطرية ...) بذور، شتالت، أمسدة ومواد معاجلة، (

كما خيص   ،"سرييالك"واقتناء املنتجات للتخزين يف إطار جهاز ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع 

 :2تقوية قدرات املستثمرات الفالحية عن طريق

  .حتسني جهاز الري - 

 .اجناز وإعادة االعتبار ملنشآت الرتبية والتخزين على مستوى املستثمرات الفالحية - 

 .اجناز وإقامة البيوت البالستيكية - 

 .إعمار وإعادة إعمار اإلسطبالت واحلظائر - 

حيث تتكفل وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري �ا من ويستفيد الفالحون من إعفاء كلي للفوائد، 

احلساب الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي، لكن باحرتام آجال االستحقاق،ألن املستفيدين الذين مل يسددوا ديو�م 

 .خالل السنة يفقدون حقهم يف التكفل بالفوائد ويف االستفادة من قروض جديدة من طرف الوزارة

  قرض الرفيق الفدرالي: ثانيا

ويف هذا ا�ال مت استحداث قرض الرفيق الفدرايل ويتمثل يف منح قروض مسرية  وهو نوع من قرض الرفيق؛

لفائدة متعاملني عموميني وخواص، الذين مينحون بدورهم قروضا متوينية للفالحني واملربني وللوحدات غري اخلدمات 

  . دمليار  1مليون و 10اليت تنشط يف الشعب ذات الصلة، وخيتلف عن قرض الرفيق يف كونه حمدد سقف اإلقراض بني 

  قرض التحدي: ثالثا

يف إطار  2011مت اعتماده سنة  BADRهو قرض لالستثمار مينح من طرف بنك وهو خاص بالتجهيز، 

إنشاء مزارع فالحية جديدة لرتبية احليوانات على األراضي غري املستغلة يف إطار امللكية اخلاصة أو ملكية الدولة، وهو 

نشاء مستثمرات فالحية جديدة وجتهيزها وعصرنتها وتعزيز قدرات إنتاج املستثمرات يف األساس موجه لتمويل إ

كما ميكن أن ) سنوات 7إىل غاية (املوجودة وغري املثمنة مبا فيه كفاية، هذا القرض ميكن أن يكون متوسط األجل 

الستثمار الفالحي خالل سنة، ومعدالت الفائدة تتحملها وزارة الفالحة عرب الصندوق الوطين لتنمية ا 15يكون 

                                                 
  . 2008جتديد االقتصاد الفالحي والريفي، غرفة الفالحة لوالية سطيف، أكتوبر  1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة معسكر، اجلزائر، الفالحة، الدعم والنمو االقتصادي في الجزائرعلي هواري موالي، 2

  .207، ص 2016-2015
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يف السنة باملائة  3وترتفع النسبة إىل  باملائة 1السنوات الثالثة األوىل،ومن السنة الرابعة إىل السنة اخلامسة الفائدة 

  .1السابعة، مث بعدها يتحمل املستفيد الفائدة بأكملها

قرض التحدي الفدرالي :رابعا  

وهو ائتمان استثماري مدعوم جزئيا من قبل الدولة، خمصص للبىن التحتية يف  نوع من قرض التحدي؛ 

 1، وخيتلف عن قرض التحدي يف كون قيمته تنحصر بني )املعاجلات، التعبئة وحتزين املنتجات الفالحية(األساس 

  .2مليون دج 100و 1مليون دج، بينما قرض التحدي فتنحصر قيمته بني  200و

  اإليجاريالقرض : خامسا

تأجري اآلالت الفالحية ومعدات الري املصنعة حمليا مباشرة يف وهو موجه للتجهيز مبعدات الفالحة والسقي،  

مشاريع االستثمار، وهو مدعوم جزئيا من قبل الدولة فيما خيص الضريبة على القيمة املضافة ويوفر التمويل الكامل 

  .3سنوات للمعدات األخرى 5سنوات للحاصدات و  10 ، أما عن مدة االستئجار فهيباملائة 100بنسبة 

  قرض السكن الريفي: سادسا

 1هو قرض عقاري خمصص لألفراد وخمصص حصريا لتمويل اإلسكان يف املناطق الريفية، معدل الفائدة من 

 3و 1 من تكلفة املشروع، واملبلغ املقرض بني  باملائة10اعتمادا على الدخل، واملسامهة الشخصية باملائة  3إىل  باملائة

اهلدف األساسي من هذا القرض تشجيع سكان  .4سنة حسب العمر 20مليون دج، وفرتة السداد تصل إىل 

وفيما يلي جدول  األرياف على البقاء يف مناطقهم من جهة ومن جهة أخرى حثهم على العمل يف القطاع الفالحي،

  :حية املباشرةيلخص لنا أنواع القروض الفال

  ملخص ألنواع القروض الفالحية المباشرة): 3-48(الجدول رقم 

  متوسطة األجل: م أ/طويلة األجل: ط أ/السنوات: س/مليون دج: م
  المساھمة الشخصیة  معدل الفائدة  المدة  القیمة طابع القرض  نوع القرض

  ال توجد  %0  شھر 24-6  حسب النشاط  استغاللي  الرفیق

  ال توجد  %0  شھر 24-6  م 1000-10  استغاللي  الفدراليالرفیق 

  م 100-1  استثماري  التحدي
  س) 7-3(م أ 
  س)15-8(ط أ 

  س5<0%
  س7<1%
  س9<3%

  س10>5,25%

  م10<10%
  م10>20%

  م 200-1  استثماري  التحدي الفدرالي
  س) 7-3(م أ 
  س)8-15(ط أ 

  س5<0%
  س7<1%
  س9<3%

  س10>5,25%

  م10<10%
  م10>20%

  ال توجد  /  س 10-5  /  استغاللي  أإلیجارياالعتماد 

  %10  %3-1  س 20حتى   م 3-1  تمویلي  السكن الریفي

، أطروحة دكتوراه غري 2018/2000دراسة تحليلية قياسية للفترة  -أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائرجريف زكريا، :المصدر

  .96ص ، 2019 -2018منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

                                                 
  .208على موالي هواري، مرجع سبق ذكره، ص 1

2Hptt :/digitalways.net/padr/idex.php/credit-ettahadi-federatif 
3 http://digitalways.net/badr/index.php/leasing-credit-ail/#1536139178118-e41e975f-0f5e/ 29/1/2019 
4 http://digitalways.net/badr/index.php/credit-habitat-rural/29/1/2019 
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     حيمل قرض الرفيق طابع استغاليل وقيمته حتدد حسب النشاط أما عن مدته فهو قرض قصري األجل من 

الفدرايل فله نفس خصائص قرض شهر وال توجد فيه مسامهة شخصية وال فوائد، أما قرض الرفيق  24أشهر إىل  6

  .مليون دج 1000إىل  10 الرفيق إال أنه خيتلف معه يف القيمة فقط حيث أن قيمة القرض الفدرايل حمددة من

مليون دج، ومن حيث املدة جند نوعني  100إىل  1أما قرض التحدي فهو قرض استثماري قيمته ترتاوح من 

سنة يف حني أن معدل الفائدة يتحدد مبدة القرض  15إىل  8من  سنوات وطويل األجل 7إىل  3متوسط األجل من 

إذا   باملائة 3وسنوات  7إن كانت مدة القرض أقل من  باملائة 1وسنوات  5إذا كانت مدة القرض أقل من  باملائة 0

 10إذا كانت مدة القرض أكرب من  باملائة 5.25سنوات وتصل نسبة الفائدة إىل  9كانت مدة القرض أقل من 

مليون  10إذا كانت قيمة القرض أقل من  باملائة 10سنوات، أما املسامهة الشخصية فتحددها قيمة القرض إذ تكون 

سنوات، وفيما خيص قرض التحدي الفدرايل فيتمتع بنفس  10إذا كانت قيمة القرض أكرب من  باملائة 20ودج، 

 .مليون دج 200إىل  1مته ترتاوح ما بني مميزات قرض التحدي ونقطة االختالف تكمن يف القيمة حيث أن قي

سنوات، أما قرض السكن الريفي فهو قرض  10إىل  5القرض اإلجياري هو قرض استغاليل ترتاوح مدته من 

واملسامهة  باملائة 3إىل باملائة  1سنة أما معدل الفائدة فمن  20مليون دج وميتد إىل  3إىل  1متويلي وقيمته من 

  .باملائة 10الشخصية متثل 

  القروض الفالحية غير المباشرة: الفرع الثالث

رخصت الدولة لوكاالت الدعم بتمويل القطاع الفالحي لكن حتت وصاية بنك الفالحة والتنمية الريفية، حبكم 

  :أنه املسؤول عن متويل القروض الفالحية بأنواعها املختلفة، وتتمثل يف

  ANGEMالوطنية لتسيير القرض المصغرالقروض المدعمة من طرف الوكالة : أوال

هي قروض تعمل على خلق مشاريع فالحية من أجل تنمية النشاط اإلنتاجي واخلدمايت داخل القطاع مع فتح 

ا�ال أمام صغار الفالحني من أجل االستثمار وتوسيع أعماهلم، هذا مبسامهة الدولة واهليئات احمللية، يوجه لكل 

دعم  باملائة 29و  BADRيتكفل �ا بنك  باملائة 70سنة، أما التمويل فيكون مبقدار  18شاب بطال جتاوز 

سنوات على األكثر كما  8، قيمة القرض مليون دج كحد أقصى وملدة باملائة 1للفالح من قبل الدولة، وهو يتكفل بـ 

  .1يستفيد الفالح من دعم كامل ملعدالت الفائدة

 CNACصندوق الوطني للتأمين عن البطالة القرض المدعم من طرف وال: ثانيا

سنة وذلك  50و 30قرض استثماري طويل األجل، يستفيد منه الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

مبمارسة مجيع األنشطة يف القطاع الفالحي وشبه الفالحي وقطاع الصناعات الغذائية احملددة يف قائمة األنشطة املمولة 

يف  باملائة 29، والدولة بـ باملائة 70مليون دج، ويتكفل البنك بـ  10، وال يتجاوز االستثمار BADRمن طرف 

  .2مليون دج 5يف حالة القرض أكثر من باملائة  28مليون دج، و 5حالة كان القرض أقل من 

  

                                                 
  .200بومدين زاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1

2http://digitalways.net/badr/index.php/le-dispositif-aide-cnac/ 29/1/2019 



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 170 

  ENSEJالقرض المدعم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: ثالثا

ويقدم  موجه إىل متويل كامل املشاريع الفالحية يف إطار برنامج تشغيل الشباب،هو قرض طويل األجل 

سنة إذا كان املستفيد هو  40سنة، وميكن أن يصل عمر املستفيد إىل  35و 19للفالحني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  .1صاحب املشروع الذي عليه أن ُيشِغل شخصني على األقل

 :الفالحية املدعمة كمايليواجلدول املوايل يلخص القروض 

 المدعمة ملخص ألنواع القروض الفالحية: (3-49) الجدول رقم 

  سنة: مليون دج، س: م/ الوحدة
  دعم الدولة  المساھمة الشخصیة  معدل الفائدة  المدة  القیمة طابع القرض  نوع القرض

ANGEM   29  %1  %0  سنوات 8  م 1  س 18 >مختلط% 

CNAC 
  استثماري

  س 30-50
  %0  سنوات 8  م 1

  م 5<1%
  م 5>2%

29%  
28%  

ANSEJ  
  استثماري

  س 19-35
  %0  سنوات 8  م 10

  م 5<1%
  م 5>2%

29%  
28%  

، أطروحة دكتوراه غري 2018/2000دراسة تحليلية قياسية للفترة  -جرفي زكريا، أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر:المصدر

  .97، ص 2019-2018منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

سنوات  8مليون دج مدته  1له طابع خمتلط وقيمته ANGEM تتمثل القروض الفالحية املدعمة يف قرض 

، أما باملائة 29وتدعمه الدولة بنسبة  باملائة  1واملسامهة الشخصية تكون يف حدود  باملائة0 أما معدل الفائدة فهو 

أما  باملائة 0سنوات ومبعدل فائدة  8مليون دج ملدة  1فهو ذو طابع استثماري وتقدر قيمته بـ  CNACقرض 

أما إذا   باملائة 29مليون دج وتساهم الدولة بـ  5إذا كانت قيمة القرض أقل من  باملائة 1املسامهة الشخصية فتكون 

 .باملائة 28والدولة تدعم بنسبة  باملائة 2مليون دج فإن املسامهة الشخصية تكون  5كانت قيمة القرض أكرب من 

أما  باملائة 0سنوات ومبعدل فائدة  8مليون دج ملدة  10وهو قرض استثماري وقيمته  ANSEJوأخريا جند قرض 

أما إذا  باملائة 29وتساهم الدولة بـ  ،مليون دج 5لقرض أقل من إذا كانت قيمة ا باملائة 1املسامهة الشخصية فتكون 

  .باملائة 28والدولة تدعم بنسبة  باملائة 2مليون دج فإن املسامهة الشخصية تكون  5كانت قيمة القرض أكرب من 

 BADRتطور القروض الفالحية الممنوحة من قبل بنك : الفرع الرابع

الفالحية املسؤول الرئيسي عن متويل القطاع الفالحي مبنح القروض الفالحية جبميع يعترب بنك الفالحة والتنمية 

أنواعها، والقروض املدعمة من قبل الدولة واليت يدخل فيها كوسيط بني املستثمر والدولة، ويقوم هو اآلخر مبنح 

ل يوضح تطور القروض وفيما يلي جدو ، 2قروض من موارده اخلاصة يف عدة أشكال قصرية، متوسطة وطويلة األجل

  .2017-2000الفالحية خالل الفرتة 

 

   

                                                 
  .208بومدين زاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .242، مرجع سبق ذكره، ص جمدولني دهينة2
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  2017-2000إجمالي القروض الفالحية خالل الفترة ): 3-50(الجدول رقم 

  مليون دج: الوحدة

 .تصرحيات وزير الفالحة:من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر

 .123، السودان، ص 37/2017، ا�لد الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية،-

، اجلزائر، 2، جامعة البليدة 02/2012، العدد مجلة اإلبداع. قرامطية زهية، حماولة تقييم سياسة دعم القطاع الفالحي يف ظل إصالحات األلفية الثالثة-

 .9ص 

مليون دج لرتتفع  325مثال بلغت  2002كانت قيمة القروض خالل السنوات األوىل منخفضة ففي سنة 

مليون  11250مليون دج، وتواصل هذا االرتفاع من سنة إىل أخرى حىت بلغ  2540وتبلغ  2003ارتفاعا كبريا سنة 

سنة، لتسجل بعدها اخنفاضا يف قيمة القروض خالل السنوات  18وهي أعلى قيمة مسجلة خالل  2013دج سنة 

  .مليون دج 9300فسجلت  2017مليون دج أما سنة  8791حوايل  2016املوالية األخرية حيث بلغت سنة 

وميكن إرجاع هذا االرتفاع يف قيمة القروض املمنوحة إىل عدة عوامل؛ تأيت يف مقدمتها انعدام الفوائد يف بعض 

واليت شجعت الفالحني إىل حد كبري على االستثمار  2000أنواع القروض، والسياسات الفالحية املتبعة منذ سنة 

  .هنا تتحمل الدولة جزءا من سداد قيمة القرض الفالحي، هذا باإلضافة إىل سياسة الدعم املتبعة من طرف الدولة و

 350ويف سياق آخر صرح مدير بنك الفالحة والتنمية الريفية أن عدد املستفيدين من قرض الصديق بلغ 

مليار دج خالل  12فالح ومببلغ  15000مليار دج، وعدد الفالحني املستفيدين من قرض الرفيق  7فالح ومببلغ 

شباك  40من إسرتاتيجية البنك موجهة لقطاع الفالحة كما مت حتويل باملائة 90، كما أكد على أن 2018سنة 

 .1للتقرب من الفالحني

   

                                                 
  .2019جانفي  11بتاريخ  دزاير نيوز،شريط األخبار لقناة 1

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000  السنوات

 7490 7460 8021 4700 4312 2540 325 627  578 إمجايل القروض

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009 السنوات

 9300 8791 9076 10769 11250 11107 9844 10020  7136 إمجايل القروض
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  ومصیرھا في ظل انھیار أسعار البترولالمخصصات المالیة للقطاع الفالحي : المبحث الثالث

 كما سبق وذكرنا فإن الدولة خصصت مبالغ مالية هامة للقطاع الفالحي سواء من حيث الدعم أو التمويل

دوالر للربميل، هذا  140يف مرحلة شهدت  فيها أسعار النفط ارتفاعا قياسيا بلغ يف بعض األحيان  وحىت اإلعانات،

بدأت تشهد أسعار النفط  2014الوضع شجع الدولة على ضخ املزيد من األموال للقطاع الفالحي، لكن منذ سنة 

دوالر للربميل وهذا  66دوالر للربميل، أما حاليا فهو يتأرجح يف  50تراجعا حلد اال�يار حيث بلغ يف فرتات سابقة 

د تشهد وضعا سياسي�ا صعبا ووضعا اقتصادي�ا أصعب وذلك بفعل تآكل الوضع يدعوا للحرية خاصة وأن البال

احتياطي الصرف نتيجة للفساد الذي استفحل يف البالد خاصة خالل السنوات األخرية، كل هذه املعطيات السلبية 

  .تدعونا للتساؤل حول مصري القطاع الفالحي

  2000ة المخصصات المالية للقطاع الفالحي منذ سن :المطلب األول

لقد حظي القطاع الفالحي باهتمام احلكومة نظرا لكونه قطاعا اسرتاتيجيا، وخصصت له موارد مالية للنهوض 

 .به وتفعيل دوره يف احلياة االقتصادية والسعي خاصة لتحقيق األمن الغذائي

  مخصصات القطاع الفالحي من برامج اإلنعاش االقتصادي: الفرع األول

مليار دج خالل  65.4ته من برامج اإلنعاش االقتصادي، حيث بلغت حصته كان للقطاع الفالحي حص

-2009مليار دج خالل الفرتة 312لرتتفع هذه القيمة إىل  باملائة 12.45وهو ما ميثل  2004إىل  2001الفرتة من 

مليار  1000بلغت  2010-2014من القيمة الكلية للربنامج، أما خالل الفرتة  باملائة 7.42وهو ما ميثل  2005

مليار  1000حيث املبلغ قدر بـ 2015-2019فقط، ونفس املالحظة بالنسبة للفرتة  باملائة 4.71دج وهو ما ميثل 

مليار  1000مليار دج إىل  65.4، صحيح أن املبالغ املخصصة للقطاع الفالحي ارتفعت من باملائة 4.5دج وبنسبة 

،  باملائة 4.95نسبة القطاع الفالحي منخفضة ال تتعدى يف جمملها دج، لكن إذا ما قورنت باملبالغ الكلية جند أن 

  :كما هو مبني يف اجلدول التايل

 2019-2001 مخصصات القطاع الفالحي من برامج اإلنعاش االقتصادي): 3-51(الجدول رقم 

  %/مليار دج: الوحدة

 البرامج
  المجموع  2015-2019  2010-2014  2005-2009 2001-2004

  النسبة  المبالغ  النسبة  المبالغ  النسبة  المبالغ  النسبة  المبالغ  النسبة  المبالغ

  4.95  2400  4.5  1000  4.71  1000  7.42  312  12.45 65.4  القطاع الفالحي

  95  45641.7  95.5  21100  95.3  20214  92.57  3890.7  87.5 459.6  باقي القطاعات

  100  48041.7  100  22100  100  21214  100  4202.7  100 525  المجموع

، أطروحة دكتوراه غري 2018/2000دراسة تحليلية قياسية للفترة  -، أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائرجريف زكريا:المصدر

  .85، ص 2019- 2018منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر،
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  الموارد المالية الفالحية: الفرع الثاني

 يسمح يعترب التمويل أداة مهمة وضرورية للعملية اإلنتاجية، حيث يساهم يف إنعاش القطاع الفالحي، كما

، لذا والتوسع فيها بتوفر األموال الالزمة باقتناء مستلزمات عملية اإلنتاج، وكذلك االستمرار يف املشاريع الفالحية

  :تمويل، واليت تتمثل يفوضعت اجلزائر جمموعة من األجهزة واآلليات اليت تضمن ال

  ؛)االستثمار الفالحي(ميزانية التجهيز  - 

 القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية؛ - 

 .حسابات التخصيص اخلاصة - 

إضافة هلذا عملت السلطة على نشر وعي العمل الفالحي اجلاد والتعريف بالبعد االقتصادي للعملية التنموية 

م االعتماد كلية على التمويل بواسطة األموال العمومية، واجلدول التايل الفالحية واحلث على التمويل الذايت، وعد

   :يعرض لنا املخصصات املالية املوجهة للقطاع الفالحي سواء على شكل دعم أو متويل

  2018- 2000تطور الموارد المالية الفالحية خالل الفترة ): 3-52(الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة

 )2(ن ت الفالحیة   )1(نفقات التجھیز   السنوات
  )2(نسبة

  ) %1(إلى
  الدعم الفالحي

القروض 
  الفالحیة

  التامین الفالحي

2000  321,9 43,54 13,52 15  0,58 0.96 

2001 357,4 56,77 15,88 23,86 0,63 1.45 

2002 452,9 75,45 16,66 48,07 0,33 1.22 

2003 643,4 94,21 14,64 49,6 2,54 1.11 

2004 640,7 85,12 13,28 55,26 4,31 0.97 

2005 806,9 96,05 11,90 43,89 4,70 0.74 

2006 1015,1 112,92 11,12 53,27 8,02 0.57 

2007 1434,6 201,04 14,01 21,91 7,46 0.52 

2008 1973,2 308,56 15,64 17,67 7,49 0.72 

2009 1946,3 393,75 20,23 29,95 7,14 1.04 

2010 1807,8 335,59 18,56 32,21 10,02 1.24 

2011 1852,3 392,44 21,19 39,56 9,84 1.63 

2012 2275,5 301,26 13,24 44,26 11,11 2.25 

2013 1892,7 129,61 6,85 92,6 11,25 2.79 

2014 2493,9 203,52 8,16 118,85 10,77 2.97 

2015 3039,3  303,93 10,00 93,7 9,08 3.76 

2016 2792,2  201,04 7,20 108,67 8,79 3.38 

2017 2291,4  151,66 6,62 100,64 9,30 2.63 

2018* 4043,5  211,30 5,23 114,52 / 1.86 

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر

  قيمة تقديرية* -

  .2018-2000قوانني املالية السنوية والتكميلية للسنوات -

 .إحصائيات وزارة الفالحة والتنمية الريفية

 .211رياض طاليب، مرجع سبق ذكره، ص -
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توجد موارد مالية عديدة ومتعددة يستفيد منها القطاع الفالحي، كما هو مبني يف اجلدول أعاله، بدءا بنفقات 

التجهيز اليت نالحظ أ�ا متتاز باالرتفاع بالرغم من وجود بعض التذبذب املسجل، حيث ترتفع املبالغ تارة وتنخفض 

قيمة فقد سجلت سنة مليار دج أما أعلى  321.9حبوايل  2000فإن أدىن قيمة سجلت سنة  تارة أخرى، و�ذا

 .  2018مليار دج سنة  4043.5مليار دج، ومن املتوقع أن تصل إىل حوايل  3039.3حبوايل  2015

أما نفقات التسيري فهي األخرى سجلت تذبذبا يف مبالغها لكن امليزة الغالبة هي االرتفاع املسجل يف حجم 

مليار دج مث سجلت اخنفاضا خالل السنوات  393.75بـ  2009املبالغ املوجهة هلا، حيث سجلت أعلى قيمة سنة 

 211.30من املتوقع أن تكون قيمتها  2018مليار دج، ويف سنة  43.54بـ  2000املوالية، فأدىن قيمة كانت سنة 

 .مليار دج

مليار دج سنة  118إىل  2000مليار دج سنة  15الدعم الفالحي سجل ارتفاعا من سنة إىل أخرى، فمن 

مليار دج  114.52وهي أعلى قيمة مسجلة مث سجلت اخنفاضا طفيفا بعدها، لكن من املتوقع أن تبلغ  2014

 .مليار دج فقط 15بـ  2000ة فسجلت خالل سنة أما أدىن قيم 2018خالل سنة 

مليار دج سنة  11.25 إىل2002 مليار دج سنة  0.33سجلت القروض الفالحية هي األخرى ارتفاعا من 

 .2017مليار دج يف سنة  9.30،  لتسجل اخنفاضا بعدها وصل إىل 2013

وأخريا جند التأمني الفالحي الذي ال تزال قيمته منخفضة ويرجع ذلك إىل أن ثقافة التأمني ليست منتشرة 

مليار دج  3.76بالشكل املطلوب يف أوساط الفالحني، ومع ذلك سجلت القيم املخصصة هلا ارتفاعا حيث بلغت 

حوايل  2018أن تبلغ قيمته خالل  ، لكن من املتوقع2007مليار دج سنة  0.52بعدما كانت قيمته  2015سنة 

  .مليار دج 1.86

بصفة عامة عرفت املوارد املالية املخصصة للقطاع الفالحي ارتفاعا ملحوظا يف قيمها، وهذا بفعل تأثري 

واليت جاءت لتفعيل القطاع والنهوض به، كما أن الرهان األكرب  2000املخططات والربامج الفالحية املتبعة منذ سنة 

اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية بنوعيها اإلنتاج النبايت واإلنتاج احليواين، وهذا ما ينتج عنه حتقيق األمن الغذائي هو زيادة 

خاصة يف املواد الغذائية اإلسرتاتيجية ذات االستهالك الواسع كاحلبوب واحلليب، إذا بالرغم من االرتفاع املسجل يف 

تبقى غري كافية وضئيلة إذا ما قورنت بقطاعات أخرى وهذا ينتج عنه عدم املوارد املالية للقطاع الفالحي إال أ�ا 

  .حتقيق األهداف املسطرة واملنشود الوصول إليها

وعليه البد من زيادة املبالغ املالية املخصصة للقطاع الفالحي، لكن بشرط تفعيل أنظمة الرقابة عليها وتوجيه 

د من توسيع نطاق اإلعالم واإلشهار لتعريف الفالحني وإبالغهم بكل املبالغ لألطراف املعنية �ا مباشرة، كما الب

جديد يف جمال الدعم والقروض الفالحية، ألنه يف بعض احلاالت جيهل الفالح آخر املستجدات على املستوى 

  .الفالحي
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  اإلجراءات المتبعة من طرف الحكومة في ظل انهيار أسعار البترول: المطلب الثاني

 أسعار احملروقات قد يقلب الوضع رأسا على عقب وقد حدث ذلك فعال يف الثمانينات من إن أي اخنفاض يف

القرن املاضي حيث أدى سقوط أسعار النفط إىل قيام الدولة بالتقليص من واردا�ا يف خمتلف ا�االت، بل تعدى 

للتقليص، ذلك أنه إذا صاحب  ذلك إىل اللجوء إىل القروض اخلارجية لدفع قيمة الواردات الغذائية  غري القابلة

الطلب املرتفع على الغذاء ندرة يف العمالت األجنبية لتسديد الواردات، ومع تواصل اتساع هوة الفجوة الغذائية على 

 تضافرنفس املنوال الذي تسري عليه حاليا، فإنه ميكن تصور املشكلة الغذائية اليت قد حتدث وعليه األمر يتطلب 

  .1بالرتكيز أكثر على القطاع الفالحي باعتباره قطاعا حساسا اجلهود لتدارك األمر

بالرغم من أن الدولة قد صرفت أمواال ضخمة على هذا القطاع إال أنه اتضح أن نسبة كبرية من هذه األموال 

وإعداد تذهب لغري مستحقيها، فاألمر يقتضي تطهري القطاع من الطفيليني واالنتهازيني واملضاربني الذين أساؤوا له 

  .إسرتاتيجية واضحة باالعتماد على أصحاب املهنة احلقيقيني للنهوض بقطاع الفالحة الذي هو مصدر الغذاء

ويف هذا ا�ال انتهجت احلكومة اجلزائرية جمموعة من اإلجراءات يف القطاع الفالحي عند اخنفاض أسعار 

 :2البرتول رغبة منها يف النهوض �ذا القطاع القتصادي اهلام

  االنتقال بالنمو الفالحي الجزائري من الريع البترولي إلى نموذج الثروة: لفرع األولا

تعد الفالحة من أهم القطاعات اليت تراهن عليها احلكومة يف تنويع االقتصاد وتوفري اليد العاملة وتقليص فاتورة 

هو احلل لتحقيق التنمية  ج الثروة الذياالسترياد، واالنتقال بالنمو الفالحي اجلزائري من الريع البرتويل إىل منوذ 

االقتصادية الفالحية، حيث أشارت بعض اإلحصائيات إىل أن اجلزائر ال تستغل من قدرا�ا الفالحية سوى 

  .باملائة14

  بدر يمنح قروضا للفالحين الذين ال يحوزون على عقود ملكية: الفرع الثاني

تعليمة جلميع مدراء الوكاالت البنكية  2014الريفية سنة  وجه الرئيس املدير العام لبنك الفالحة والتنمية

واملديريات التابعة له، يأمرهم فيها باملوافقة على منح القروض الفالحية للفالحني الذين ال ميلكون عقود ملكية 

على ألف فالح  70ألراضيهم ومستثمرا�م الفالحية شرط أن يكونوا حائزين على عقود امتياز وقدر عددهم حبوايل 

املستوى الوطين حمرومني من احلصول على قروض فالحية بسبب اشرتاط وكاالت البنك لعقد امللكية كشرط أساسي 

  .لقبول ملف طلب القرض

   

                                                 
 .208علي بوخالفة، مرجع سبق ذكره، ص 1
، املدرسة 1، العدد 4، ا�لد مجلة المدبرمسية حداد وزهرة بن قمجة، آليات وبرامج دعم احلكومة اجلزائرية للقطاع الفالحي يف ظل ا�يار أسعار النفط، 2

  .75-78، ص ص 2017العليا لإلدارة والتجارة الدولية القليعة، اجلزائر، جوان 
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  الرفع من قيمة القروض وتعميم الدعم: الفرع الثالث

املستثمرين يف قطاع الفالحة مبواصلة العمل بنفس  2015طمأن بنك الفالحة والتنمية الريفية سنة 

  .سنوات 9اإلسرتاتيجية املعتمدة منذ أكثر من 

مليار دج كل سنة، موجه  100الغالف املايل املخصص من طرف البنك لصاحل القطاع الفالحي يزيد عن 

الحية على غرار خصيصا لتغطية نفقات ثالثة أنواع من القروض بفوائد مدعمة، وهي اليت متس عدة شعب ف

  ".الرفيق"ألف فالح معتمد لدى البنك يستفيدون من قرض  17الفالحني املتخصصني يف إنتاج القمح وعددهم 

املخصصني " التعاضدي"و" التحدي"كما أن جمموعة كبرية من الفالحني والصناعيني يستفيدون من قرض 

تقنيات السقي التكميلي، البيوت البالستيكية، إجناز لتغطية نفقات االستثمارات الفالحية الكربى، على غرار تعميم 

  .خمازن للتخزين والتربيد واسترياد أبقار حلوب

أما فيما خيص مشاريع اقتناء العتاد مثل اجلرارات واحلاصدات فقد تقرر مرافقة املهنيني القتناء اإلنتاج احمللي 

دعم الذي كان خمصصا إلنتاج املؤسسات العمومية الذي تطور كثريا يف هذا ا�ال خاصة بعد أن مت رفع احتكار ال

  .فقط، ليشرع يف تقدمي الدعم لكل ما هو منتوج حملي

مرتفعة مقارنة بباقي السنوات بعد قرار وزير القطاع بإعادة النظر يف الدعم  تعترب  2015وعن قروض سنة

  .القتناء خمتلف أنواع العتادبالنسبة باملائة  60إىل  باملائة 50املخصص للقطاع الذي سريتفع من 

  تخصيص مليون هكتار من األراضي لالستثمار : الفرع الرابع

مبساحة مليون هكتار من األراضي  2015طالبت وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف امليزانية اخلاصة بسنة 

ا الطلب قوبل بالرفض من طرف الفالحية ملنحها للشباب واملستثمرين الراغبني يف االستثمار يف القطاع، غري أن هذ

وجعلها يف حدود  باملائة 50وزارة املالية بسبب سياسة التقشف اليت اعتمد�ا احلكومة وقامت بتقليص املساحة إىل 

ألف هكتار، القرار املتخذ من طرف وزارة املالية جعل الرئيس يتدخل خالل أشغال ا�لس الوزاري املشرتك  500

ويؤكد من جديد أن مساحة األراضي الفالحية املخصصة للشباب واملستثمرين حمددة  وزيرا يتدخل 12الذي مجع 

مبليون هكتار من أجل النهوض بالقطاع وتنويع صادرات اجلزائر خارج قطاع احملروقات وأن مساحة األراضي اليت 

أو يف إطار " أونساج"ب ستمنح للشباب من أبناء الفالحني املستثمرين يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا

هكتار لكل شاب، فيما تتعدى املساحة  200و10 ترتاوح ما بني " كناك"الصندوق الوطين للتأمني على البطالة 

  .املائيت هكتار بالنسبة للمستثمرين يف القطاع خارج نطاق اهليئتني سالفيت الذكر وكذا كبار املتعاملني االقتصاديني

راضي من دعم كانت قد أقرته وزارة الفالحة والتنمية الريفية الذي يصل إىل وسيستفيد الفالحون من هذه األ

يف حال اقتناء عتاد فالحي أو استعمال أدوات السقي بالتقطري، حيث ترغب الوزارة يف توسيع املساحات  باملائة 60

  .املسقية إىل مليون هكتار مستقبال
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  أمام األجانبفتح القطاع الفالحي على مصراعيه : الفرع الخامس

إىل اخلطوة الثانية من مواجهة ارتفاع فاتورة استرياد املواد الغذائية األساسية  2017 مرت احلكومة بداية سنة

بعد جتميد استرياد منتجاٍت فالحية، وقررت هذه املرة إطالق مناقصة دولية للشركات الراغبة يف االستثمار يف القطاع 

شهر األخرية إىل حد منع استرياد منتجات فالحية لوجود وفرة، وكذا مواجهة ألول مرة، وجلأت احلكومة خالل األ

  .نزيف العملة الصعبة بالتزامن مع أزمة ا�يار أسعار النفط يف السوق الدولية

وأكد وزير التجارة أن إجراءات حتديد واردات املنتجات الفالحية تتم مع مراعاة قضية الندرة، وقد جاءت 

كومة بعد ظهور حمدودية السياسات املطبقة يف القطاع الفالحي يف رفع اإلنتاج وحتقيق االكتفاء اخلطوة اجلديدة للح

  .الذايت

ويف كثري من املرات خيرج املسؤولون السياسيون ليطمئنوا الفالحني بأن الدعم الفالحي لن يتضرر باخنفاض 

أزمة السيولة املالية، لكن إن استمر الوضع أسعار النفط، مؤكدين بأن القطاع الفالحي قطاع اسرتاتيجي ولن متسه 

  .على حاله إىل مىت سيصمد القطاع؟

يعترب االستثمار الفالحي من أهم اآلليات لتطوير قطاع الفالحة، خاصة مع تذبذب أسعار النفط واخنفاضها 

سياسات وإجراءات للحد يف كثري من األحيان، وقد واجهت الدولة ارتفاع أسعار الغذاء يف األسواق العاملية بإتباع 

من تفاقم سليبات األزمة الغذائية وما ساعدها على ذلك هو أسعار البرتول اليت كانت مرتفعة واليت أدت إىل تكوين 

احتياطي صرف كبري، فالوضع املايل للبالد مكنها من اختاذ إجراءات دعم سريعة وفعالة كدعم أسعار االستهالك، 

  .؟لكن هل البحبوحة املالية باقية

بدأت أسعار البرتول يف االخنفاض مما يؤثر مباشرة على مداخيل الدولة من العملة الصعبة،  2014منذ سنة 

األمر الذي يبعث على القلق خاصة فيما خيص الدعم والتمويل الفالحي، مع أن املسؤولني طمأنوا الفالحني يف 

  .النفط، وستكفل الدولة ذلك الكثري من األوقات بأن القطاع الفالحي لن يتأثر برتاجع أسعار

إذا استمر الوضع على حاله قد تلجأ الدولة لالستدانة سواء الداخلية أو اخلارجية، ألن اهلدف األساسي من 

هذه الربامج والسياسات هو ضمان السلم االجتماعي واالستقرار السياسي، الذي يعترب خطا أمحر ال ميكن ألي 

  .كثري، خاصة وأن الوضع السياسي احلايل على صفيح ساخنحكومة املساس به، ولو كلفها ذلك ال

 

 

 

  

  

  

  



 اع أسعار المواد الغذائیة األساسیةالسیاسات المتبعة في الجزائر لمواجھة تأثیر ارتف               الفصل الثالث 

 

 178 

  :خالصة الفصل الثالث

لقد تسببت األزمة الغذائية العاملية يف حدوث عدة آثار سلبية خاصة على الدول املستوردة الصافية للغذاء، ما 

يف احتجاجات على أوقعها يف مشاكل اقتصادية واجتماعية كارتفاع نسب ا�اعة، سوء التغذية واخلروج 

  .اخل، هذا ما دفع الدول الختاذ إجراءاٍت حماولة منها امتصاص آثارها أو التقليل منها على األقل…الغالء

وبطبيعة احلال اجلزائر بلد تابع غذائيا للخارج ويستورد غذاءه بكميات كبرية خاصة املواد الغذائية األساسية  

ية اتبعت احلكومة عدة إجراءات للتخفيف من آثارها، وتعترب سياسة ، وحبدوث األزمة الغذائ …كاحلبوب واحلليب 

الدعم الفالحي بصفة عامة وسياسة دعم أسعار االستهالك بصفة خاصة أحد أهم السياسات اليت اعتمد�ا 

للتخفيف من وقائع األزمة، كما اعتمدت على تشجيع اإلنتاج احمللي من خالل دعم املنتجات الفالحية وتقدمي 

يل الكايف للفالحني يف شكل منح قروض لتشجيع الفالحني على االستثمار هذا إضافة إىل تقدمي اإلعانات التمو 

، وعليه ميكن القول أن السياسات اليت اعتمد�ا اجلزائر جنحت إىل حد كبري يف )التحويالت االجتماعية(الفالحية 

لسياسي للبالد باستثناء بعض االحتجاجات اليت امتصاص آثار األزمة وحافظت على األمن االجتماعي واالستقرار ا

لكن سرعان ما مت احتواؤها هذا من الناحية االجتماعية، أما من الناحية االقتصادية فقد كلف  2011شهدها عام 

  .ذلك اخلزينة مبالغ ضخمة إذ تدعم أسعار االستهالك من جهة وأسعار مدخالت اإلنتاج من جهة أخرى

تُبعت المتصاص آثار األزمة الغذائية العاملية كانت بفضل ارتفاع أسعار البرتول ما لإلشارة السياسات اليت ا

اخنفض سعر النفط مما نتج عنه تقليص املوارد  2014مسح للدولة باختاذ إجراءات عملية سريعة وفعالة، لكن منذ سنة 

  الفالحية؟ املالية، واإلشكال القائم هل ستواصل الدولة سياسات الدعم، التمويل واإلعانات

لقد أكد مسؤولون سياسيون على غرار رئيس احلكومة ووزير الفالحة والتنمية الريفية أن الدولة لن تتخلى على 

  .سياسات الدعم يف أي حال من األحوال وهذا نظرا لألمهية الكبرية اليت حيظى �ا القطاع الفالحي

لقروض الفالحية حيث ميوهلا بالكامل، ولقد قدم عدة كما يعترب بنك الفالحية والتنمية الريفية الراعي الرمسي ل

أنواع من القروض املدعمة بصيغة مباشرة أو غري مباشرة، يف حماولة منه لتقدمي كل التسهيالت للفالحني خاصة 

  .املستثمرين، لكن ومع ذلك يبقى الفالح بعيدا عن هذه ا�ريات بسبب قله التوجيه واإلعالم

سات غياب جهاز مراقبة لكل هذه األموال، فاألموال اليت ُتصرف يف هذا القطاع كما يُعاب على هذه السيا

ضخمة وهي حقيقة ال نستطيع إنكارها، إذ ال توجد متابعة لألموال املمنوحة، أين مت صرفها؟ ومن هي اجلهات 

  .املستفيدة؟
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  الخاتمة
اجلزائر من العملة الصعبة، أمر زيادة مداخيل  شهد العقدان املاضيان ارتفاعا ملحوظا يف أسعار النفط وبالتايل

جعل احلكومة توجه األنظار للقطاعات االقتصادية األخرى وكان القطاع الفالحي من بني القطاعات اليت حظيت 

باهتمام كبري، فُسِخرت له جمموعة من اآلليات والوسائل املختلفة للنهوض به، على غرار الدعم الفالحي مبختلف 

  .صيغه والتمويل الفالحي

، مث سياسة 2002لُيدَعم باالهتمام باجلانب الريفي عام  2000ءت األلفية مبخطط التنمية الفالحية العام فجا

 ، كما كان للقطاع االهتمام األكرب يف برامج اإلنعاش االقتصادي اليت مت البدء2008التجديد الريفي والفالحي عام 

وكل هذا �دف حتقيق األمن الغذائي إن صح القول وذلك بزيادة اإلنتاج جبانبيه النبايت  ،2001يف تطبيقها منذ عام 

واحليواين، هذا من جهة ومن جهة أخرى أعطت الدولة الضوء إلنشاء صناديق دعم جديدة وحتديث القدمي منها 

هوض بالقطاع، ويف الوقت تشجيعا للن والقيام مبنح قروض دون فوائد للفالحني كقرض الرفيق والتحدي كل هذا كان

 2008الذي كانت فيه اجلزائر تعمل جاهدة على رفع كفاءة القطاع الفالحي حدثت أزمات غذائية عاملية العام 

، تسببت يف تعقيد الوضع خاصة وأن السبب الرئيسي وراء حدوثها هو ارتفاع األسعار يف األسواق 2011والعام 

الغذاء، مما أوقع اجلزائر يف حتديات تأيت على رأسها ضمان الغذاء العاملية بسبب نقص املخزون العاملي من 

 .للمستهلكني وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن من جهة ومن جهة أخرى تغطية تكاليف الواردات املتزايدة

فكانت سياسات الدعم،التمويل الفالحي واإلعانات هي احلل المتصاص صدمات األزمات الغذائية خاصة 

سة الدعم على أسعار االستهالك، حيث حتملت الدولة تلك الزيادات يف األسعار مما أتاح للمواطن احلصول على سيا

مما أثر سلبا على االقتصاد ) امليزانية العامة للدولة(الغذاء، لكن من جهة أخرى حتمل ميزان املدفوعات مبالغ ضخمة 

 .الوطين

املالية واملادية ما ميكنها ، البشرية، التقنية ،)األراضي واملياه(الطبيعية مما سبق يتضح أن اجلزائر متتلك من املوارد 

ما مت اختاذ الرتتيبات الالزمة حلماية وتطوير استخدام تلك  من حتقيق األمن الغذائي بل وحىت التصدير للخارج، إذ

وقف بالدرجة األوىل على توفري املوارد، واحلفاظ على املهدور منها وضمان ترشيد استغالهلا وحسن توظيفها، وذلك يت

حقيقية واليت تشكل أهم املفاتيح إىل عامل التنمية الشاملة، باإلضافة إىل تضافر جهود كل الفئات  إرادة سياسية

 .الفاعلة يف القطاع، واملشاركة يف إعداد الربامج والسياسات اخلاصة بالقطاع

  :نتائج الدراسة

 :جلملة من النتائج، نوجزها فيما يلي الدراسة اليت قمنا �ا توصلنا من خالل

تزخر �ا اجلزائر بإمكانيات فالحية كبرية إال أ�ا غري مستغلة، حيث أن املساحات املروية قليلة وال  )1

باملائة من املساحة املستغلة فعال، وهي نسبة ال تعكس اجلهود املبذولة يف هذا ا�ال خاصة إذا ما  14تتجاوز نسبتها 

ايل املخصص لتوسيع املساحات الزراعية، علما أن املساحة املستغلة فعليا ال تتجاوز هي األخرى قورنت بالدعم امل

 .باملائة من إمجايل املساحة الكلية الصاحلة للزراعة 20نسبتها 
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امليزان التجاري الفالحي والغذائي يف اجلزائر دائما ما يسجل عجزا وهذا العجز يف زيادة،ما ساهم يف  )2

باملائة من قيمة  20عجز الكلي، بسبب ارتفاع الواردات الفالحية وخاصة الغذائية منها واليت متثل حوايل زيادة نسبة ال

الواردات الكلية، وسامهت مستويات االستهالك املرتفعة يف تفاقم الوضع نظرا للتبذير املسجل على مستوى استهالك 

ولة ومادة اخلبز خري دليل على ذلك، يف املقابل جند اخنفاضا  املواد الغذائية اإلسرتاتيجية املدعمة أسعارها من طرف الد

 .كبريا جدا يف قيمة الصادرات الفالحية والغذائية بالرغم من تسجيلها بعض التحسن الطفيف

جنحت اجلزائر يف زيادة اإلنتاج الفالحي لكن يف بعض احملاصيل فقط وبالتايل سجلت نسب اكتفاء  )3

باملائة وبنسبة أقل يف اللحوم  99ه ، البطاطا، اللحوم البيضاء والبيض وصلت إىل مرتفعة يف كل من اخلضر والفواك

 80حوايل  2016باملائة بل بلغ سنة  50احلمراء، وحققت نسب اكتفاء ذايت متوسط يف كل من احلليب الذي جتاوز 

لباقي طبعا ُيسَتورد، وأخريا باملائة يف بعض السنوات وا 50باملائة، احلبوب وخنص بالذكر مادة القمح إذا وصلت إىل 

باملائة والزيوت النباتية اليت ال  0توجد مواد نسب االكتفاء الذايت منها منخفضة جدا وجند كل من مادة السكر 

و  PIBباملائة نفس الشيء بالنسبة للبقوليات، كما انعكس األثر االجيايب للسياسات الفالحية على  30تتجاوز 

 2000دوالر سنة  160بعدما كان ال يتجاوز  2018دوالر سنة  500تج الفالحي إىل ارتفاع نصيب الفرد من النا

وعليه نستطيع القول أن املخططات الفالحية بالرغم من جناحها يف زيادة اإلنتاج  واإلنتاجية يف كثري من املنتجات 

اكتفاء مرتفعة فيها بالرغم من الفالحية لكنها فشلت يف املواد اإلسرتاتيجية كاحلبوب واحلليب حيث مل حتقق نسب 

التحسن املسجل لكن ال تزال الفجوة الغذائية كبرية لبعض املنتجات كالقمح، ومن جهة أخرى معدل النمو يف 

  ).زيادة عدد طاليب الغذاء(اإلنتاج الفالحي والذي يعترب بطيًئا مل يستطع مسايرة معدل النمو السكاين السريع 

ديت احلبوب واحلليب حمليا باعتبارمها مادتني إسرتاتيجيتني، كما أ�ما إن التحدي قائم على توفري ما )4

حيتالن حصة كبرية من قيمة الواردات الغذائية خاصة بعد ارتفاع أسعارمها يف األسواق العاملية، واملالحظ أنه وبالرغم 

ذلك على األسعار يف األسواق من تسجيل اخنفاض يف أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق العاملية مل ينعكس 

  .احمللية إذ ال تزال تسجل ارتفاعا منذ حدوث األزمة الغذائية

 :إن سبب فشل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية للمواد الغذائية يرجع لعدة عوامل، تتمثل يف )5

 ة  اعتماد الفالحة يف اجلزائر على األمطار بدل السقي والري املنظم ووقوعها حتت رمحة الظروف الطبيعي

  كالصقيع، اجلفاف والتصحر، مما يتسبب يف إتالف الكثري من احملاصيل بعد بذرها؛

  عدم استغالل كل األراضي الصاحلة للزراعة واألسوأ من ذلك تقلص هذه املساحات بسبب زحف العقار

  عليها بالرغم من وجود نصوص قانونية متنع البناء عليها؛

 حيان بالطرق احلديثة يف الزراعة والري وحىت يف نوعية ضعف تكوين الفالح وجهله يف الكثري من األ

  البذور، باإلضافة إىل ضعف إرشادهم وغياب املتابعة من اجلهات املعنية؛

 توجه الفالحني لزراعة املنتجات ذات الدخل املرتفع على حساب زراعة املنتجات اإلسرتاتيجية؛  

 كبرية بالتلف؛ضعف الطاقة االستيعابية لصوامع ختزين احلبوب وهو ما يه   دد كميات ٍ
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شهد العامل عدة أزمات غذائية وكان ارتفاع األسعار العامل الرئيسي يف حدوثها، وتوجد عدة عوامل  )6

، وبالتايل اخنفاض )مادة اإليثانول من القمح والذرة(وقفت وراء هذا االرتفاع كالظروف املناخية، إنتاج الوقود احليوي 

ضافة إىل سياسات التصدير لدى بعض الدول املصدرة وأيضا حتسن مستوى املعيشة املخزونات العاملية من الغذاء، إ

يف بعض الدول النامية مما أدى إىل ارتفاع الطلب على الغذاء، كلها عوامل دفعت إىل ارتفاع األسعار، مما نتج عنه 

 .آثار سلبية خاصة على الدول املستوردة للغذاء

العاملية ظاهريا، أل�ا اعتمدت سياسات استعجاليه المتصاص مل تتأثر اجلزائر باألزمات الغذائية  )7

صدما�ا، باإلضافة إىل السياسات اليت كانت معتمدة من قبل لزيادة اإلنتاج واالستثمار والتقليل من التبعية الغذائية، 

ي وعلى االستقرار فاملواطن مل يتأثر كثريا �ا وذلك بفعل السياسات املتبعة اليت هدفت للحفاظ على السلم االجتماع

 .السياسي، يف املقابل تأثرت امليزانية العامة للدولة كما ارتفع معدل التضخم والرقم القياسي ألسعار الغذاء

محاية القدرة الشرائية للمواطنني من التقلبات الدورية لألسعار مبا يضمن معدالت استهالك مقبولة، من  )8

ن التضخم الناتج عن االرتفاع يف الرقم القياسي ألسعار خالل احلفاظ على مستويات مقبولة أو منخفضة م

املستهلك واخلاصة باملنتجات الغذائية خاصة املستوردة منها، كما أن االسترياد يزيد من تأثري التضخم املستورد، 

فكانت صناديق الدعم احلل األمثل من خالل تقدمي املنح لتشجيع االستثمار الفالحي وضبط أسعار املنتجات 

 .ذائية األساسية للحفاظ على مستويات األسعار من التقلبات اخلارجيةالغ

واجهت اجلزائر األزمات الغذائية بعدة سياسات تأيت يف مقدمتها سياسة الدعم الفالحي مبختلف أنواعه  )9

ويضاف إليها كل من التمويل و اإلعانات الفالحية، نستطيع القول أ�ا أصابت يف جوانب وأخطأت يف جوانب 

ى،فاملواطن مل يتأثر كثريا بارتفاع أسعار الغذاء عامليا من خالل القيام بدعم أسعار املنتجات االستهالكية أخر 

، لكن يف املقابل ُأحِدث استنزاف يف امليزانية العامة نظرا الرتفاع فواتري الغذاء من جهة، )اإلسرتاتيجية( األساسية 

املواد االستهالكية، وهذا يعين حدوث استنزاف للعملة الصعبة ومن جهة أخرى زيادة مبالغ الدعم املوجهة لدعم 

  .وخروجها للخارج من أجل مواد كان باملستطاع توفريها حمليا

بالرغم من اجيابيات سياسة دعم األسعار عند االستهالك إال أ�ا أدت لنتائج سلبية، متثلت يف عزوف  )10

أسعارها وتثبيتها وتوجههم إلنتاج حماصيل ختضع الفالحني على إنتاج احلبوب واحلليب وذلك بسبب تقنني 

 .أسعارها لقانون العرض والطلب

اعتماد صناديق الدعم الفالحي يف متويلها على الريع البرتويل نتيجة ارتفاع أسعار البرتول، وهذا يهدد  )11

أسعاره ا�يارا، مما عرفت  2014متويل هذه الصناديق نتيجة عدم استقرار األسعار يف األسواق العاملية حيث منذ سنة 

يهدد الدعم ويؤدي إىل اخنفاضه تدرجييا، وهذا ينعكس سلبا على الفالحني وعلى مزاولتهم للنشاط الفالحي بسبب 

 .ضبابية القرار السياسي مستقبال

جلوء الدولة إلنشاء جمموعة من صناديق الدعم الفالحي خارج امليزانية العامة �دف تطوير وجذب  )12

ي والرفع من استغالل كل القدرات واإلمكانيات املرتبطة بالفالحة، باإلضافة إىل إنشاء صناديق االستثمار الفالح
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وذلك للمحافظة على القدرة ) احلبوب، احلليب، السكر والزيوت النباتية(خاصة بضبط أسعار اإلنتاج الفالحي 

 .عامليةاالستهالكية للمواطن خاصة مع تقلبات أسعار املواد الغذائية يف األسواق ال

لقد ُدِعمت سياسة الدعم الفالحي بسياسة التمويل الفالحي، حيث تُقَدم قروض خمتلفة الصيغ ودون  )13

فوائد للفالحني، وذلك جلذب االستثمار الفالحي وتشجيع الفالحني على البقاء يف ا�ال الفالحي، وتطوير طرق 

ال تزال مبالغ القروض منخفضة نسبيا وذلك راجع وتقنيات الفالحة احلديثة وحثهم على إتباعها، وبالرغم من ذلك 

 .باملائة من الفالحني ذوو مستوى تعليمي منخفض 70لنقص برامج اإلرشاد والتوجيه واإلعالم، كما أن ما يقارب 

حيظى االستثمار الفالحي بأمهية كبرية لذا أُنِشئ صندوق خاص لتنمية االستثمارات الفالحية بداية من  )14

باملائة من تكلفة املشروع، بالرغم من ذلك ال  30خالله دعم االستثمارات الفالحية بنسبة  ، ويتم من2005سنة 

زالت االستثمارات الفالحية تسجل ضعفا نظرا للعديد من العراقيل تأيت على رأسها العقار الفالحي وعقود 

 .الفالحني

عيف إذا ما قورن بقطاعات إن املخصصات املالية املوجهة للقطاع الفالحي تعرف تطورا، لكنه تطور ض )15

أخرى، كما أن هذه املبالغ ال تعكس الواقع بالنظر إىل حجمها، واألسوأ أن هذه املخصصات املالية تتأثر بفعل ا�يار 

أسعار البرتول األمر الذي يدعوا للبحث عن بدائل أكثر استقرارا، خاصة وأن القطاع الفالحي أحد أهم القطاعات 

 .طاع احملروقاتاملعتمد عليها كبديل لق

  نتائج الدراسة في ظل الفرضيات

، حتققت العديد من النتائج االجيابية على مستوى 2000منذ اعتماد املخططات والربامج الفالحية سنة  .1

اإلنتاج الزراعي بنوعيه النبايت واحليواين وعرفت الكثري من املنتجات ارتفاعا يف الكميات املنتجة مما أدى إىل ارتفاع 

االكتفاء الذايت، لكن املواد الغذائية األساسية مل تسجل نفس النتائج بالرغم من التحسن املسجل إذ ال تزال نسب 

  .نسب االكتفاء الذايت  منها متوسطة ومتدنية، مما حيتم اللجوء الستريادها قصد تغطية الطلب املتزايد عليها

رتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة األساسية شهد العامل أزمات غذائية وكان السبب الرئيسي يف حدوثها ا .2

منها، ويرجع ذلك لعدة أسباب كالظروف الطبيعية واملناخية، الظروف البشرية وسياسات التصدير لبعض الدول 

، وترتب عنها انعكاسات سلبية خاصة على الدول املستوردة للغذاء بشكل كبري، اجلزائر تأثرت ميزانيتها ....املصدرة،

ا لضخامة الفواتري الغذائية كما ارتفع معدل التضخم والرقم القياسي لألسعار وارتفاع أسعار بعض املنتجات العامة نظر 

 .يف السوق احمللية، أما املستهلك فلم يتأثر بشكل كبري نظرا للسياسات املتبعة

م الفالحي واجهت اجلزائر تأثريات األزمات الغذائية بإتباع عدة سياسات وتتمثل أساسا يف سياسة الدع .3

بنوعيها الدعم على أسعار االستهالك والدعم على أسعار اإلنتاج، باإلضافة إىل سياسة التمويل الفالحي اليت متنح 

قروضا فالحية دون فوائد، لكن تعترب سياسة الدعم على أسعار االستهالك أكثر سياسة واجهت �ا اجلزائر آثار 

مكلفة واهلدف منها احلفاظ على األمن االجتماعي واالستقرار األزمات الغذائية بالرغم من أ�ا سياسة جد 

السياسي، أما سياسة الدعم على اإلنتاج والتمويل الفالحي فكان هدفها األساسي تشجيع االستثمار يف القطاع 
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ها، ولقد ساعد الفالحي مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وبالتايل تقليل التبعية الغذائية للخارج ومل ال التخلص من

عرفت أسعاره ا�يارا مما يدفعنا للتساؤل عن مصري هذه  2014على ذلك عوائد البرتول املرتفعة آنذاك، لكن منذ سنة 

 .السياسات، فنظرا ألمهيتها فإن الدولة لن تتخلى عنها حىت وإن كلفها ذلك االستدانة من اخلارج

  :االقتراحات والتوصيات

قيق أهداف متعددة اقتصادية، واجتماعية، وبيئية لتحقيق استدامة القطاع جيب أن تساهم الفالحة يف حت

  :الفالحي، وهذا ما يدفعنا لصياغة مجلة من التوصيات، تتمثل يف

  .لتحقيق األمن الغذائي البد من حتقيق األمن املائي أوال، فال غذاء دون ماء )1

 .الغذائية املدعمة البد من ترشيد االستهالك وعدم التبذير خاصة فيما خيص املواد )2

 .البد من توجيه أموال الدعم على األسعار لدعم اإلنتاج احمللي وتشجيع الفالحني )3

استغالل كل اإلمكانيات املتوفرة استغالال فعاال، كما البد من توسيع املساحات املروية خاصة إلنتاج  )4

دة واملكننة إىل ترشيد وتوجيه ومتابعة احلبوب، واالعتماد على الطرق احلديثة يف الزراعة بدءا من البذور، األمس

 .الفالحني والقيام بدورات تكوينية هلم من حني آلخر والبد أن تكون ميدانية، وبالتايل عصرنة القطاع

كالقانون ) العمل بشعار األرض ملن خيدمها(تفعيل العمل بالقوانني اليت جترم انتهاك األراضي الفالحية  )5

 20ى استغالل كل األراضي الفالحية حيث ال تتعدى نسبة االستغالل ، هذا من جهة ومن جهة أخر 04-10

باملائة، وكذلك العمل على استصالح كل األراضي القابلة للزراعة مما يزيد من املساحات الصاحلة واملستغلة فعال، 

ري الغذاء ما يسمح وهذا بدوره يؤدي لزيادة اإلنتاج و�ذا حناول على األقل تقليص نسبة االعتماد على اخلارج يف توف

 .بتوفري مبالغ ضخمة توجه ملشاريع واستثمارات أخرى منتجة ومولدة للطاقة

متابعة العملية اإلنتاجية من البداية حىت النهاية، وهذا يسمح باكتشاف األخطاء وتصحيحها مبكرا قبل  )6

 .ادة إنتاجية اهلكتارتلف املنتجات، كذلك مراقبة نوعية البذور من حيث صحتها وسالمتها مما يؤدي إىل زي

 .االهتمام أكثر باإلرشاد الفالحي والرتكيز على البحث والتطوير )7

جيب أن يعمل صانعوا السياسات على حتقيق التوازن بني األهداف واالحتياجات القصرية والطويلة  )8

فالحة يف وضع السياسات األجل، والرتكيز على مبدأ املشاركة، مبعىن مشاركة مجيع األطراف الفاعلة واليت هلا عالقة بال

  .والربامج، والسماع ملقرتحا�م، انتقادا�م وتوجيها�م

 .تفعيل أنظمة التنبؤ املبكر حبدوث أزمات عاملية، كما البد من ضمان خمزونات كافية من الغذاء سنويا )9

دعم جيب أن متس الربامج والسياسات الفالحني احلقيقيني املعنيني فعال �ا، نفس احلال بالنسبة لل )10

 .والتمويل واإلعانات فال بد أن يتحصل عليها املعنيون �ا وال تذهب ألطراف أخرى

وضع جهاز مراقبة ألموال الدعم وتتبع مسارها من البداية حىت النهاية أي حىت استفادة الفالح منها، وال  )11

وضمان أن هذا الدعم ُوجه  بد أن متتاز العملية بالشفافية والوضوح، وذلك بضمان استفادة األطراف احلقيقية منها

 .لتحقيق أهدافه واألغراض اليت وضع من أجلها
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البد من تنويع مصادر متويل صناديق الدعم كي ال تتضرر املخصصات املالية باخنفاض أسعار البرتول،  )12

 .خاصة وأن القطاع الفالحي أحد أهم القطاعات املعول عليها ملا بعد البرتول

لق مبنح القروض والتسهيالت املمنوحة للفالحني، كي يزيد عدد املقرضني النشر واإلعالم لكل جديد يتع )13

 .وبالتايل تشجيع العمل يف القطاع وجذب االستثمار إليه

تشجيع االستثمار الفالحي جبميع أنواعه عام، خاص، حملي وأجنيب، وتوجيه االستثمارات األجنبية  )14

 .أساسا يف البرتولللقطاع الفالحي بدل القطاعات االستخراجية واملتمثلة 

البد من توفر إرادة سياسية حقيقية وفعالة للنهوض بالقطاع، ألن مشكلته سياسية أكثر منها مشكلة  )15

 .نقص موارد وإمكانيات

ومراقبتها، فمن غري املعقول أن تنخفض األسعار يف ) األسعار(البد من وضع آلية لضبط السوق  )16

 .حملليةاألسواق العاملية وتبقى مرتفعة يف األسواق ا

 التخلي عن سياسة الدعم املعمم واعتماد أسلوب البطاقات الذكية لرتشيد االستهالك وضمان وصول )17

املساعدات ملستحقيها، وهذا االقرتاح يستوجب استحداث نظام معلومايت شامل مبين على إحصائيات 

 دقيقة تساعد على حتقيق هذا اهلدف اخلاص بسياسة الدعم؛

 .الشباب على اإلقدام عليها وحتفيز املقاوالتية للقطاع الفالحي، وتشجيعبعض من مشاريع التوجيه  )18

 :آفاق الدراسة

 :وكمواضيع مقرتحة للبحث فيها

  .حتقيق األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر يف ظل تداعيات ورهانات منظمة التجارة العاملية .1

 .اجلزائريةآليات ضبط أسعار املواد الغذائية يف األسواق احمللية  .2

 .اسرتاتيجيات احلد من الفاقد من احملاصيل الفالحية لتحسني واقع األمن الغذائي يف اجلزائر .3

  - دراسة حالة اجلزائر- سبل حتقيق األمن الغذائي يف ظل تقلبات األسعار يف األسواق العاملية  .4
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  :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

  الكتب: أوال

ألمن الغذائي والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية دراسة تطبيقية على بعض السيد حممد السرييت،  .1

 .2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، الدول العربية

، إستراتيجية األمن الغذائي في العالم العربي من المنظور جهاد صبحي عبد القادر حممد القطيط  .2

 .2008 ،، القاهرةإسالمي

، الطبعة األوىل، معهد اإلمناء العريب، الدراسات االقتصادية أزمة الغذاء في الوطن العربيزياد احلافظ،  .3

 .1976اإلسرتاتيجية، لبنان، 

رؤية (سياسات األمن الغذائي العربي حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير سامل توفيق النجفي،  .4

 .2013، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، )للمستقبل

 .2006 والتوزيع، عمان،، الطبعة األوىل، دار اجلامد للنشر مبادئ التسويق الزراعيعاكف الزغيب،  .5

، تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي: ، األزمة العالمية الغذائيةعبد القادر رزيق املخادمي .6

 .2009الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

اإلسكندرية، ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، السياسة السعرية في إطار العولمة االقتصادية عبد اهللا خبابه، .7

2009. 

، الطبعة األوىل، مركز دراسات الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي حالة الجزائرفوزية غريب،  .8

 .2010الوحدة العربية، بريوت، 

مكتبة عني مشس، القاهرة،  ،إستراتيجية التنمية الزراعية:بحوث ودراسات فيكمال محدي أبو اخلري،  .9

1997. 

، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر أساسيات التسعير في التسويق المعاصرعبيدات،  إبراهيمحممد  .10

 .2008والتوزيع، عمان، 

 .1978، مطبعة اجلبالوي، القاهرة، من مشكلة الغذاء في العالم والوطن العربيحممد أمحد الرويثي،  .11

مركز دراسات الوحدة ، الطبعة األوىل، ، التنمية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلةحممود األشرم .12

 .2007العربية، لبنان، مارس 

، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، السياسات الزراعية في البلدان العربية مىن رمحة، .13

 .2000أكتوبر 

، الطبعة األوىل، دار إدارة األسعار في األسواق التقليدية وااللكترونية وأسواق المياهيوسف أبو فارة،  .14

  .2010راء للنشر والتوزيع، عمان، إث
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 )دكتوراهالماجستير و رسائل ال( البحوث العلمية: ثانيا

دراسة حالة  –أثر االنفتاح االقتصادي على التنمية الزراعية في الدول العربية األخضر بن عمر،  .1

، اجلزائر، 3غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر  ه، أطروحة دكتورا-2013/1980الجزائر للفارة 

2016/2015. 

إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل اعمر عزاوي،  .2

وعلوم التسيري جامعة  ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غري منشورة، كلية العلوم االقتصاديةالتمور في الجزائر

 .2005 اجلزائر، اجلزائر،

، أطروحة المغرب –تونس  -العالقة بين النقود واألسعار دراسة قياسية في الجزائرأمينة بن عيسى،  .3

 .2014-2015دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم األمن الغذائي في الدول العربية، لرقاممجيلة  .4

 .2006التسيري جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

دراسة حالة بنك )1990-2000(التمويل البنكي للقطاع الفالحي في الجزائر دالل بن مسينة،  .5

BADR - 2004، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، وكالة بسكرة. 

دراسة تحليلية وفق –انعكاسات األزمة العالمية على األمن الغذائي في الوطن العربي ، دبارمحزة  .6

 .2013-2012، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر، swotنموذج 

اتفاق تحرير تجارة السلع الزراعية على الصناعات الزراعية الغذائية  آثار وانعكاساتذهبية لطرش،  .7

، اجلزائر، 1غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف  ه، أطروحة دكتوراالصغيرة والمتوسطة في الجزائر

2015-2014. 

، أطروحة دكتوراه الدولة،  وآثارها على تطوره اإلصالحات في القطاع الزراعي في الجزائررابح زبريي؛  .8

 .1996معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في رياض طاليب،  .9

علوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم اقتصادية، كلية الالجزائر

 .2017-2016، اجلزائر، 1جامعة سطيف 

، أطروحة دكتوراه )مقاربة كمية(التمويل البنكي، دعم وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر زاوي بومدين،  .10

 .2016-2015غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة معسكر، اجلزائر، 

دراسة تحليلية قياسية للفترة  -أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر، جريفزكريا  .11

 .2018-2019غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر،  ه، أطروحة دكتورا2018/2000

ماجستري غري رسالة ، -حالة الجزائر -واقع وتحديات األمن الغذائي في العالم العربيزيدان، زهية  .12

 .2001، اجلزائر، دية وعلوم التسيري جامعة اجلزائرمنشورة، كلية العلوم االقتصا
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غري منشورة،   ه، أطروحة دكتوراترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةفيان عمراين، س .13

 .2014-2015كلية العلوم االقتصادية، جامعة قاملة، اجلزائر، 

، مذكرة ماجستري يف العلوم سياسات الدعم الحكومي وأثرها على التنمية الفالحيةعائشة لقصري،  .14

 .2012- 2011، اجلزائر، 3االقتصادية، جامعة اجلزائر

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية في الجزائر الفالحة، الدعم والنمو االقتصاديلي هواري موالي، ع .15

 .2015-2016العلوم االقتصادية، جامعة معسكر، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه دولة، معهد العلوم السياسة السعرية وأثارها على تطور اإلنتاج الفالحيعمر شعبان،  .16

 .1996االقتصادية ، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

واقع تسويق الخدمات في شركات التأمين دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون  فائزة بن عمروش، .17

 .2007-2008، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بومرداس، اجلزائر، CNMAالفالحي 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية فوزية غريب، .18

 .2008جامعة قسنطينة، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة حي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائر، إشكالية العقار الفالحوشنيكمال  .19

 .2007يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر،

آثار السياسات الحكومية على القطاع الزراعي في بناء نموذج تكثيف محصولي لطفي خمزومي،  .20

غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة حيىي فارس ملدية، اجلزائر،  ه، أطروحة دكتورامستدام بمنطقة وادي سوف

2016. 

، مذكرة ماجستري غري منشورة،  تدخل الدولة في تحديد األسعار وآثاره على المنافسةلطيفة بوخاري،  .21

 .2012-2013كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، اجلزائر، 

الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة القطاع الزراعي ، غرديحممد  .22

 .2011-2012، اجلزائر، 3، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر العالمية للتجارة

 استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية، جمدولني دهينة .23

- 2016كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر،   ،، أطروحة دكتوراه غري منشورةللتجارة

2017. 

، أطروحة دكتوراه غري مكانة القطاع الزراعي في الجزائر في إطار الشراكة المتوسطيةحممد قرينات،  .24

 .2016- 2015، اجلزائر، 3منشورة، العلوم االقتصادية، اجلزائر 

تطور السياسات التجارية في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية حالة فرع الحبوب في مداين خلضر،  .25

، ، اجلزائر3غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر  ه، أطروحة دكتورا)2012-1990(المنطقة المتوسطة 

2014-2015. 
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دراسة حالة مواد غذائية أساسية –السياسات الفالحية والتبعية الغذائية في الجزائر ، صاحبيونس  .26

- 2014، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، اجلزائر، 2000-2014

2015. 

 )راسيةالمؤتمرات، الملتقيات واأليام الد(الجرائد والمجالت  التظاهرات العلمية: ثالثا

بلقاسم وعمار طهرات، أثر تقلبات أسعار الغذاء العاملية على ضمان األمن الغذائي دراسة قياسية  أحممد .1

، revuemaghrébine management des organizations ،)1980-2013(حلالة اجلزائر خالل الفرتة 

 .2016أفريل 3، جامعة تلمسان، اجلزائر، 1، العدد 1ا�لد 

أثر التضخم على سعر صرف الدينار اجلزائري دراسة حتليلية قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة بن يوسف نوة،  .2

، جامعة املسيلة، 16، العدد 10، ا�لد مجلة كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،)2015-1970(

 .2016اجلزائر، 

نعكاسا�ا على األسعار احمللية للغذاء يف الدول العربية، حسني بن العارية، ارتفاع األسعار العاملية للغذاء وا .3

 . 2014جوان 30، جامعة أدرار، اجلزائر، 29، العدد 13، ا�لد مجلة الحقيقة

مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية دراسات  ،1999-2015حنان سفيان، واقع إنتاج احلبوب يف اجلزائر .4

 .2018ديسمرب 1، 31العدد16، جامعة اجللفة، ا�لد اقتصادية

، جامعة حممد مجلة العلوم اإلنسانيةرابح زبريي، حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية،  .5

 .2004خيضر، بسكرة، اجلزائر، فيفري 

، مجلة اإلبداع، حماولة تقييم سياسة دعم القطاع الفالحي يف ظل إصالحات األلفية الثالثة، قرامطيةزهية  .6

 .، اجلزائر2، جامعة البليدة 02/2012العدد 

مسية حداد وزهرة بن قمجة، آليات وبرامج دعم احلكومة اجلزائرية للقطاع الفالحي يف ظل ا�يار أسعار  .7

 .2017، املدرسة العليا لإلدارة والتجارة الدولية القليعة، اجلزائر، جوان 1، العدد 4، ا�لد مجلة المدبرالنفط، 

بودالل، إشكالية التمويل والسياسة املنتهجة إلنعاش هذا القطاع، امللتقى الدويل اخلامس  عليشعيب بونوة و  .8

 .حول الفالحة الصحراوية كبديل للموارد الزائلة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، اجلزائر

مجلة  ،)2009-2008(، زيادة اإلنتاجية واملساحات املزروعة باحلبوب يف اجلزائر موسم للو � عبد ا�يد .9

 .2009، 2و 1، املنظمة العربية للتنمية والزراعة، العدد الزراعة والتنمية في الوطن العربي

مجلة اآلفاق للدراسات حناشي، تطور أسعار املواد الغذائية يف األسواق اجلزائرية،  عبد العزيز قتال و توفيق .10

 .2016سبتمرب  1، جامعة تبسة، اجلزائر، 1، العدد 1، ا�لد االقتصادية

، مجلة االقتصاد والتنميةعبد العزيز قتال، أثر مؤشر التضخم على زيادة أسعار املواد الغذائية يف اجلزائر،  .11

 .2017، جامعة ملدية، اجلزائر، جوان 2،العدد5خمرب التنمية احمللية املستدامة، ا�لد 
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، ا�لد ، مجلة اإلحياءات حتقيق األمن الغذائيبوخالفة، املشكلة الغذائية يف اجلزائر بني التبعية ورهان علي .12

 .2016ديسمرب 1، جامعة باتنة، اجلزائر، 1، العدد 16

علي مكيد وفريدة بن عياد، وضعية األمن الغذائي اجلزائري ومؤشرات األمن الغذائي العاملي دراسة حتليلية  .13

، ا�لد القتصادية والتسيير والعلوم التجاريةمجلة العلوم ا ،)2002-2013(للمتاح من اإلنتاج خالل الفرتة املمتدة 

 .2017،جامعة املسيلة، اجلزائر،17، العدد 10

-2015(عمر رزيق وعبد احلميد برحومة، السياسة السعرية الزراعية  حالة البطاطس يف اجلزائر الفرتة  .14
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-2015حممد باشوش، واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر ودوره يف التنمية االقتصادية دراسة حتليلية للفرتة  .20
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 52، اجلريدة الرمسية رقم 067-302اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، إيرادات ونفقات حساب التخصيص اخلاص  .8
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 الملخص

أظهرت نقائص يف 2011 وعام  2008إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية يف األسواق الدولية واليت تسببت يف األزمات الغذائية العاملية املتوالية كأزميت عام 

سلبا على عدة جوانب؛ كارتفاع قيمة الواردات االقتصاد الوطين وذلك نتيجة اعتماد اجلزائر على اخلارج يف توفري الغذاء، وهذا ما يرهن االقتصاد الوطين بالعامل اخلارجي مما سيؤثر 

 .اخل…للمستهلك، التضخم، مليون دوالر، وتأثر القدرة الشرائية  11005حوايل 2015الغذائية اليت بلغت عام 

القطاع من خالل تبين عدة  ونظرا لألمهية اليت حيتلها القطاع الفالحي كونه أحد القطاعات اإلسرتاتيجية يف حتقيق التنمية الشاملة، ركزت الدولة على النهوض �ذا

  . )التبعية الغذائية(الغذاء حمليا وبالتايل تقليص االعتماد على اخلارج  كوسيلة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج، وهذا سعيا منها لتوفري  2000سياسات وبرامج منذ عام 

ة األساسية واملتمثلة يف احلبوب و�دف هذه الدراسة إىل معرفة السياسات والربامج املتبعة من قبل اجلزائر ملواجهة التغريات العاملية على مستوى أسعار املواد الغذائي

ارة النباتية، وقسمت الدراسة إىل ثالثة فصول؛ الفصل األول تناول واقع الغذاء يف اجلزائر من خالل عرض اإلنتاج النبايت واحليواين، والتج واحلليب والسكر والزيوت) القمح(

ريا الفصل الثالث تناول أهم السياسات املتبعة خاخلارجية للمواد األساسية وأخريا نسب االكتفاء الذايت، أما الفصل الثاين فعرضنا فيه أسعار املواد الغذائية يف األسواق العاملية وأ

قرضي الرفيق والتحدي وأخريا تقدمي ملواجهة تأثري ارتفاع األسعار وهنا وجدنا أن اجلزائر تعتمد على الدعم الفالحي جبميع أنواعه والتمويل الفالحي من خالل تقدمي قروض ك

  .اإلعانات الفالحية للفالحني

واليت كان سببها الرئيسي ارتفاع األسعار  2011وعام  2008ائر بلد مستورد للغذاء وعليه واجهت اجلزائر األزمات الغذائية العاملية لعام وتوصلت الدراسة إىل أن اجلز 

الدعم والتمويل واإلعانات اخل، بإتباع سياسات تتمثل يف …بسبب نقص املخزون العاملي من الغذاء والذي بدوره يرجع إىل عدة أسباب كاجلفاف وزيادة إنتاج الوقود احليوي

لغذائي خاصة يف شعبيت احلبوب الفالحية، وواجهت األزمة خاصة بالدعم على االستهالك أين مل يتأثر املواطن بشكل كبري، لكن تظهر النتائج أ�ا فشلت يف حتقيق األمن ا

رث والبذر وضعف استخدام املبيدات واألمسدة الكيماوية ويضاف إىل هذا ضعف واحلليب اليت مل حتقق األهداف املرجوة وذلك لعدة أسباب منها ضعف تقنيات السقي واحل

ء ذايت مرتفعة يف اخلضر والفواكه تكوين الفالحني وإرشادهم، ومازالت الزراعة يف اجلزائر حتت رمحة الظروف الطبيعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى جنحت يف حتقيق نسب اكتفا

  .السكر والزيوت النباتية سجلت نسب اكتفاء ذايت جد منخفضة و�ذا تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على استريادهاواللحوم والبيض، كما أن ماديت 

ل م والتموياملواد الغذائية األساسية، األسعار، االقتصاد اجلزائري، األسواق العاملية، السياسات املتبعة ملواجهة تأثريات ارتفاع األسعار، الدع:الكلمات المفتاحية

 الفالحي واإلعانات الفالحية

Summary 

The global food crises, such as the crises of 2008 and 2011, have shown shortcomings in the national 
economy due to Algeria's dependence on the outside to provide food. This is what the national economy is 
weighing on the outside world, which will negatively impact on several aspects such as the increase in the 
value of food imports, which amounted to about 1,1005 million in 2015, Consumer purchasing power, 
inflation, etc. 

In view of the importance of the agricultural sector as one of the strategic sectors in achieving 
comprehensive development, the State has focused on the promotion of this sector through the adoption of 
several policies and programs since 2000 as a means of increasing productivity and production, in order to 
provide food locally and thus reduce dependency on food, . 

The study aims at identifying the policies and programs adopted by Algeria to meet the global changes 
in the level of prices of basic foodstuffs represented in cereals (wheat), milk, sugar and vegetable oils. The 
study was divided into three chapters. Chapter I deals with the reality of food in Algeria through the 
presentation of plant and animal production , The foreign trade of basic materials and finally the ratios of self-
sufficiency, while the second chapter we introduced the prices of food in the world markets and finally 
Chapter III dealt with the most important policies to address the impact of high prices and here we found that 
Algeria dimming D on agricultural support of all kinds and agricultural finance through the provision of loans 
as a companion and challenge and finally provide agricultural subsidies to farmers. 

The study found that Algeria's dependence on food imports led to a response to the global food crises of 
2008 and 2011, which was mainly due to the increase in prices due to the lack of global food stocks, which in 
turn is due to several reasons such as drought, increasing the production of biofuels, But the results show that 
they failed to achieve food security especially in the grain and milk divisions, which did not achieve the 
desired goals due to, among other reasons, poor irrigation and plowing techniques. And the poor use of 
pesticides and chemical fertilizers and add to this weakness of the composition of farmers and their guidance, 
and still agriculture in Algeria at the mercy of natural conditions, on the one hand and on the other succeeded 
in achieving high rates of self-sufficiency in vegetables, fruits and meat and eggs, and the sugar and vegetable 
oils recorded ratios Self-sufficiency is very low and thus depends almost entirely on its import. 

Keywords: basic foodstuffs, prices, the Algerian economy, global markets, policies to counter the 
effects of rising prices, support and agricultural financing. And agricultural subsidies. 


