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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 "أنيبو ما تىفيقي الا باهلل عليه تىكلت و اليه " 

  

 يم صدق هللا العظ

 من سىرة هىد  88الايت 



 شكر و تقدير 

و املسسلين هبيىا دمحم الحمد هلل  ألاهبياءالحمد هلل زب العاملين و الصالة و السالم على اشسف  

 الري ال ًبلغ مدحه القائلىن ، و ال جحص ي وعماه العادون ، و ال ًؤدي حقه املجتهدون .

، فهى  املركسةهره  إلجمامهلل حعالى العلي القدًس على جىفيقه  أخيرابالشكس و الحمد اوال و  أجقدم

عص وجل اخق بالشكس و الثىاء ، فالحمد هلل الري وفقني الهجاش هرا العمل املخىاضع ، فان اخطاث فمً 

 مً هللا حعالى . إالفمً هللا وحده ، و ما جىفيقي  أحسيت إنهفس ي و 

على هره  فإلاشسابىل لألسخاذة بلهادف زحمه على جفضلها بقبجصيل الشكس و العسفان  أجقدمو 

عني  ًجصيها أنًدًم عليها مىفىز الصحت و العافيت و  أنهللا حعالى  اسألاملركسة ، و على صبرها و عملها ، 

 خير جصاء اهه سميع مجيب الدعاء .

لجىت املىاقشت  على جفضلهم بقبىل مىاقشت  أعضاء ألاساجرة إلىكما اجقد بالشكس و العسفان 

 هللا خير جصاء . صأهمفج،  عليهاهره املركسة و الحكم 

كما اشكس كل مً حعاون معي و قدم لي ًد املساعدة في جىفير البياهاث و املعلىماث اخص بالركس 

، مىظفي         سيد لا زأسهمكل مىظفي مدًسيت الخمىيل الفالحي ببىك الفالحت و الخىميت السيفيت ، و على 

 وشازة الفالحت و الخىميت السيفيت ، خاصت مىظفي املىظمت العسبيت للخىميت الصزاعيت . 



  إهداء
 هبي السحمت و هىز العاملين طيدها دمحم صلى هللا عليه و طلم . إلى ألاماهت أديمن بلغ السطالت و  إلى

بهجت الللب و الىجمت التي جلمع في ليل همي ... املالن الظاهس التي جحخى علي بابلاض العبير و  إلى

فلظفت الدهيا جبنى بالخضحياث و الفداء .... هبع الحىان و املحبت  أنًلف على باب فسدوس ي..... التي علمخني 

 الحىىهت " . أميمن وان دعائها طس هجاحي و بلظم جساحي ... "  إلىو العطاء و الخفاوي ... 

الغالي الري عظني ما هىت  أبيترجيل أذوي بالىبراض املعني و طىدي الحىىن .... الري زطب  إلى

ولماجه شاد من طسف اللظان حالوة .... الشمعت التي  بعربالىخب .... و  فحاتهاصاجهله و لم جدوهه في 

 الغالي "  أبيجحترق لخىير الطسيم .... " 

من عسفت معهما معنى  إلىمىلدة حظير ظلمت حياحي ... شمىع  إلىمن جخجلى بصميم الشيم  إلى

 "  ألاعصاء أخىحيالحياة ... " 

،  أهىز . " فسيد ، عبد الحليم  إخىحيالفؤاد ...  أهمو بلهج برهس من حبهم ًجسي في عسوقي ...  إلى

 " حفظهم هللا و زعاهم . أميندمحم 

 " فضيلت "  أختيالس زفيلت دزبي و صدًلت عمسي و 

 .... و من ًحمل للب " بلهىازي "  ألاكازبو  ألاهل ول إلى

  ألاصدكاءو  ألاحبابول الصمالء و  إلى

 ي ... لىم جميعا اهدي هرا العمل املخىاضع.هسه كلبمن ًرهسه كلبي و لم ًر إلى
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 مقدمة :

 ثىطئه : 

اإلاصسفي و مدي كدزجه على ججمع الادزازاث و جىفير اإلاىازد اإلااليت بمسخلف حعد فعاليت الجهاش 

ل و  أطاضالاكخصادًت  ألاعىان هجاح الىظام الاكخصادي في الىكذ الحاطس مع مسخلف مصادز الخمٍى

ت بالجصابس ،  أطاطياغيابها جماما و هرا ما ًجعل مىه مدىزا  أواإلااليت  ألاطىاق أداءطعف  الحسهت الخىمٍى

ل الاكخصاد مىر الظىىاث   زإػاما ٌشيل و في  ألاولىفللد جدمل الجهاش اإلاصسفي في ذلً الىكذ مهمت جمٍى

ل كؼاع الفالحي   إلى إطافتجسصص الجهاش اإلاصسفي في ذلً الىكذ جىفل البىً الىػجي الجصابسي بخمٍى

ل بما ًظمً جىفير اإلاىازد  ألاوليتو كد عملذ الدولت على وطع اللىاعد  ألازسي بعع اللؼاعاث  لخمٍى

ل التي  أن إالاإلااليت الهجاش بسامج الخىميت ،  الخىميت الىػىيت على الصعيد  هاأفسشتالحاجياث الجدًدة للخمٍى

ل هرا اللؼاع و  إوشاء إلى أدثالفالحي  فيت همؤطظت جدًدة جخسصص في جمٍى بىً الفالخت و الخىميت الٍس

ت  ألاهداف إػازجظمً جىفير اإلاىازد اإلااليت الالشمت للخىميت في  اإلاعخمدة ،  اإلاظؼسة في املخؼؼاث الخىمٍى

ل الفالحي  .  ل البىيي ، اللسض الفالحي ، الخمٍى  /اليلماث اإلافخاخيت : اللؼاع الفالحي ، الخمٍى

 الخاليت  ؤلاشياليتمما طبم ًمىً ػسح 

ل اللؼاع الفالحي بالجصابس  ألاطبابو ما هي  -  اإلاخبعت لخمٍى

 الفرعية :  ألاسئلة

 عيت الخاليت : الفس  ألاطئلتبجىاهب اإلاىطىع ًمىً ػسح  إخاػت -

ل البىيي لللؼاع الفالحي ؟  أهمما هي  .1  شسوغ هجاح طياطت الخمٍى

فيت لللؼاع الفالحي ؟ أهمما هي  .2  اللسوض التي ًمىدها بىً الفالخت و الخىميت الٍس

 الفرضيات : 

ل البىيي لللؼاع الفالحي هى تهيئت اإلاىار اإلاىاطب  أهم (1 شسوغ هجاح طياطت الخمٍى

 لللسض الفالحي 

 

 مسبدات اختيار الدراسة : 



 مقدمة عامة 
 

 
2 

ل البىيي لللؼاع الفالحي  إشالت -  الغمىض عً هيفيت الخمٍى

  ألازيرة آلاوهتالاهخمام اإلاتزاًد بهرا اإلاىطىع في  -

 جدليمالغراةي ، و ال  ألامًاللؼاعاث للدزجه على جدليم  أهماللؼاع الفالحي ٌعخبر مً  -

 منها اللؼاع البىيي  ألازسي باخثي اللؼاعاث  بخظافس إالهرا 

 الدراسة :  أهداف

 ما ًلي :  إلىتهدف هره الدزاطت  -

ل البىيي في جدليم الخىميت في كؼاع الفالحي . إبساشمداولت  -  دوز الخمٍى

ل اللؼاع  أهمالخعسف على  - فيت لخمٍى اللسوض التي ًلدمها بىً الفالخت و الخىميت الٍس

 الفالحي .

 الدراسة :  أهمية

 الدزاطت مً زالٌ عدة ازخبازاث . أهميتجخجلى  -

ل في الخىميت باللؼاع الفالحي . أهميت -  الخمٍى

 اإلاياهت التي جسيلها اللؼاع الفالحي . -

 في الجصابس . ثؤلاصدازااإلاظاهمت و الاعخماد على اللؼاع بشيل هبير في  -

 حدود الدراسة : 

ل إػازًخمثل مجاٌ و خدود الدزاطت في  - البىيي لللؼاع الفالحي  اإلاعلىماث اإلاىغللت بالخمٍى

و مً خيث اإلايان واهذ  2012طىت  غاًت 2001في الجصابس في الفترة اإلامخدة مً طىت 

فيت بدز .  الدزاطت الخؼبيليت على مظخىي بىً الفالخت و الخىميت الٍس

 منهج الدراسة : 

جم  اإلاىطىع الري ألهميت جؼسأاإلاؼسوخت  ألاطئلتعً  ؤلاجابتو  ؤلاشياليتمً اجل دزاطت  -

الاعخماد على اإلاىهج الىصفي الخدليلي و ذلً مً اجل جمع اإلاعلىماث اإلاخعللت بالجاهب 

اإلافاهيم اإلاسجبؼت باإلاىطىع و الاعخماد على اإلاىهج الخؼبيلي  إبساشالىظسي للدزاطت و 

 للدزاطت الحالت و ذلً لسبؽ الجاهب بالىاكع العملي .
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 صعىبات الدراسة : 

 الدزاطت منها :  إجساءهىان العدًد مً الصعىباث التي واجهتها زالٌ 

ل الفالحي البىيي . -  كلت و عدم جىفس الىخب اليافيت خٌى الخمٍى

ت مً ػس  - ت مهىخه .صعىبت الحصٌى على الىثابم الظسوٍز  ف البىً و هرا زاجع لظٍس

التربص على  بئجساءللدزاطت الخعليميت على مظخىي الىوالت لم ٌظمذ  إجساءهامً زالٌ  -

 خصص مخخاليت .

 هيكل الدراسة : 

ٌ  تثالث و ملدمت مخظمىا البدذ جاء اإلاىطىع بجاهب الخامت ؤلاخاػت لظمان  ، وزاجمت فصى

ٌ  الفصل ٌ  ثفاإلابد ، ثمباخ تثالث ًخظمً يروال للدزاطت الىظسي  اهبالج فيه جىاولىا ألاو  ًدخىي  ألاو

 إطافت الخمىٍل أهميت و مبادا ، وزصابصه الخمىٍل مفهىم مؼلب ول يف جىاولىا ، مؼالب تثالث على

 . وجصييفاجه الخمىٍل أهىاع إلى

ٌ ًلي اإلاؼلب  في ول مؼلب ما ت مؼالب ، جىاولىاثالث إلى هرلً ثاوي مبدثىاهما جؼسكىا في   ألاو

ل الفالحي و ل الفالحي  أهداف الثاوي، اإلاؼلب  أهىاعه مفهىم الخمٍى  ثالثاإلاؼلب  أماوجصييفاث الخمٍى

ل الفالحي،  ت مؼالب وول مؼلب ثالثفخظمً  ثالث اإلابدثفي  أمافخىاولىا فيه شسوغ هجاح طياطت الخمٍى

ل الفالحي في الجصابس  ًدخىي على ما ل البىيي الفالحي ووظابفه ، الخمٍى ًلي مظاهمت البىىن في الخمٍى

ل الفالحي بالجصابس إلى إطافتومصادزه   طياطاث الخمٍى

 تثالث على ًدخىي  مبدث وول مباخث تثالث إلى هرلً فيه جؼسكىا فللد الثاوي صلالف أما

 الغراةي ألامً جدليم في ومظاهمخه بالجصابس الفالحي اللؼاع واكع ًلي ما مؼلب ول في جىاولىا مؼالب،

 وأهداف مفهىم مىه مؼلب ول في جىاولىا ثاوي اإلابدث أما الدشغيل في ومظاهمخه ، زام دازلي هاجج في ،

في الخجدًد زالٌ مً بها جاء لتيا و البرامج واهم الفالخيت للخىميت الىػجي املخؼؽ  والخجدًد الٍس

 كاهىن  اًؼاز في الفالحي لللؼاع اإلامىىخت والامخياشاث حظهيالث أهم إلى فيه جؼسكىا وازبرا الفالحي

تالخج البىىن دوز  فيه فخىاولىا الثالث اإلابدث أما ، الجدًد الاطدثماز  الفالحي اللؼاع جىميت في اٍز

ٌ  اإلاؼلب أما بالجصابس  هجاح شسوغ ًظم ثاوي اإلاؼلب أما الفالحي الابخمان وػبيعت ماهيت جظمً ألاو



 مقدمة عامة 
 

 
4 

 جدليم في الصزاعي اللؼاع دوز  فخظمً ثالث اإلاؼلب أما الفالحي لللؼاع اإلاصسفي الخمىٍل طياطت

 . الجصابس في الخىميت

 . الخىصياث و الىخابج أهم فيها وظخعسض بساجمت بدثىا ًيخهي
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 جمهيد : 

ل مً  ت في كُام  أهمٌٗخبر الخمٍى كُإ ، و ٖلُه فهظا الٗامل مً اٖلض  أيالٗىامل الًغوٍع

بلض وان ، الن مىاهبت الخُىعاث و الخدىالث الاكخهاصًت  أياإلاكىالث التي جىاحهها الخىمُت الاكخهاصًت في 

ل  باآلمغو الخىىىلىحُت لِؿذ  لت و الىُفُت اإلاثلى للحهٌى ٖلى الخمٍى الححن ، لهظا ًفىغ ول مؿحر الٍُغ

لت  ت ؾىاء واهذ هظه الاخخُاحاث ٍَى ًيىن  ألاحلكهحرة  أومخىؾُت  أولخغُُت الاخخُاحاث الًغوٍع

 حُت .زاع  أوبمهاصع طاجُت 

ال  ئلىمً بحن اللُاٖاث التي جدخاج  آلازغهى خُث ٌٗخبر اللُإ الفالحي  ل ؾىاء وان جمٍى جمٍى

م اللغوى البىىُت مثال ، و هظا مً احل أوطاجُا  ال زاعحُا ًٖ ٍَغ الىنٌى باللُإ الفالحي ئلى  جمٍى

تهام الخىمُت الفالخُت و التي مً جدلُ ٖخماص ٖلُه هلُإ مؿاهم في جدلُم الاهخفاء الظاحي ، زم الا  أولٍى

مً احل جىؾُ٘ هظا اللُإ و  ئحغاءاثصعاث و هظا مً زالٌ ما كامذ به الضولت مً مؿاٖضاث و االه

في هظا  ئلُهما جُغكىا  أمافي الفهل الثاوي  ئلُهاملحافٓت ٖلى مىاعصه الُبُُٗت ، و هظا ما ؾىف هخُغق 

اعالفهل هى  ل الفالحي هما حاء في اإلاباخث  ؤلَا ل بهفت ٖامت زم جسههىا في الخمٍى الىٓغي للخمٍى

 الخالُت : 

ل . املبحث ألاول :  ماهُت الخمٍى

ل الفالحي . املبحث الثاوي :  الخمٍى

ل البىيي الفالحي .املبحث الثالث :   مؿاهمت البىىن في الخمٍى
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 : ماهيت الخمويل  ألاول املبحث 

ل اث الالػمت  ٌٗخبر الخمٍى كُإ خُث ٌٗض مً الغواةؼ اإلاهمت للُام اإلاإؾؿت و  أليمً الًغوٍع

ل مً الٗىانغ التي ًجب  له ، الن هُفُت الحهٌى ُٖه  ئؾتراجُجُتمإؾؿت وي٘ زُت  أيٌٗخبر الخمٍى

 الؿهل . باألمغالخيالُف لِـ  بأكللُدلم لىا اهبر الٗىاةض 

ل و زهاةهه . : ألاول املطلب   مفهىم الخمٍى

ل  اوال :  مفهىم الخمٍى

ل جدباًً مً  فاث للخمٍى  :  ألزغ حٍٗغفهىان الٗضًض مً الخٍٗغ

ت مً اللغاعاث خٌى هُفُت الحهٌى ٖلى  - ل اؾدثماعاث  ألامىاٌ" هى مجمٖى الالػمت لخمٍى

لي  ج الخمٍى ل اإلافتريت و  ألامثلاإلاإؾؿت و جدضًض اإلاٍؼ اإلاملىهت  ألامىاٌمً مهاصع الخمٍى

  1مً احل حغُُت اؾدثماعاث اإلاإؾؿت ".

 2لحاحت "  أوكاثفي  باألمىاٌ ؤلامضاص" هى  -

حن و ٖماٌ و قغاء زضماث و  أوؾلٗت  ئهخاج" هى  - ت لخُٗحن مضٍع و  آالثجلضًم زضمت يغوٍع

ل باالؾدثماع في  لئلهخاجججهحز اإلاىك٘  ٌ و هى ما ٌؿم في لغت الخمٍى و  آلاالثواملخؼون و  أنى

ٌ و اإلاباوي  و غحراها مً  ألاعاض ي الالػمت مً  ألامىاٌاملخخلفت و ًلابل طلً جىفحر  ألانى

ل الاؾدثماعاث . "   3مهاصع مسخلفت لخمٍى

ل " ٌٗغف  - ت مً الحلاةم و  بأههالخمٍى  ألاؾـاخض مجاالث اإلاٗغفت و هى ًخيىن مً مجمٖى

اث التي جخٗلم بالحهٌى ٖلى  اصعها املخخلفت و خؿً مً مه ألامىاٌالٗلمُت و الىٍٓغ

ماٌو ميكاث  ألافغاصاؾخسضامها مً حاهب   4الحيىماث "  ألٖا

ل هى جىفحر  - ً  ئهفاكها) الؿُىلت الىلضًت ( مً احل  ألامىاٌ" الخمٍى ٖلى الاؾدثماع له و جيٍى

اصة  عأؾماٌ  .5و الاؾتهالن "  ؤلاهخاجالثابذ بهضف ٍػ

 

                                                             
ٌر ، الٌاس عمال ، تموٌل المؤسسات المصعدة فً إطار الوكالة الهٌئة لدعم تشغٌل الشباب ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌ -  1

 .  01، ص 8003 – 8002جامعة دمحم خٌضر بسكرة ، الجزائر ، 
 . 80، ص  8000طارق الحاج ، مبادئ التموٌل ، دار صفاء للنشر و التوزٌع ، عمان األردن ،  -  2
 .  8ص  8002حسٌن عطا غنٌم ، دراسات فً التموٌل ، المكتبة األكادٌمٌة ، الماهرة ،  -  3
 .  80، ص  0331، السعودٌة ، الجزء الثانً ، عبد الرحمان دعاله ، عبد الفتاح السٌد سعد النعمانً ، لتموٌل اإلداري ، دار المرٌخ  -  4
 .  81، ص  8008هٌثم صاحب عجام ، علً دمحم سعود ، التموٌل الدولً ، دار الكندي للنشر و التوزٌع ، األردن ،  -  5
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ل  ثاهيا :  زهاةو الخمٍى

التي جخدهل ٖليها اإلاإؾؿت مً مهاصع مسخلفت لها ٖضة زهاةو مً بحن هظه  ألامىاٌ ئن

 1الخهاةو ما ًلي : 

ل لها لفترة ػمىُت  ألامىاٌ أنو ٌٗني  الاضخحلاق : (1 التي جخدهل ٖليها اإلاإؾؿت مً الخمٍى

ض مدضص ًيبغي ؾضاصها بغٌ الىٓغ ًٖ   . أزغي اٖخباعاث  أيو مٖى

ل له خم  مهاصع أنغي بالحم ٖلى الضزل : ًي (2 ٌ الخمٍى و  أمىالهبالحهٌى ٖلى  ألاو

 صزل اإلاإؾؿت . أو الفىاةض اإلاترجبت ٖليها مً ؾُىلت

 أوض التزاماتها مً زالٌ الؿُىلت ئطا عجؼث اإلاإؾؿت ًٖ حؿضً حم على املوحوداث : (3

ٌ و هظا ًيىن الحم  الثابختاؾخسضام اإلاىحىصاث  ئلىاإلاىحىصاث اإلاخضاولت جلجا   ألاو

ل بالحهٌى ٖلى  ترجبت ٖليها كبل الدؿلُم اي التزاماث أمىاله و الفىاةض اإلاإلاهاصع  الخمٍى

 . أزغي 

ل و حٗضصها حُٗي اإلاإؾؿت فغنت ازخ أنهى ٌٗني  املالئمت : (4 ُاع جىٕى مهاصع الخمٍى

 ذ و الىمُت و الكغوٍ و الفىاةض .مؿاع الىمى الظي ًىاؾب الخىكُ

ل . أهمُتمباصب و  املطلب الثاوي :   الخمٍى

ل  اوال :  مباصب الخمٍى

ل هجض   لضًه ٖضة مباصب مً بُنها :  أنمً زالٌ مٗغفخىا لخمٍى

اإلاىاػهت بحن مُٗاص الحهٌى ٖلى الخضفلاث  أي طزورة املوارهت بين املخاطز و الفوائد : (1

 2مً الاؾدثماع و بحن ؾضاص الالتزاماث مً احل ٖضم الىكٕى في املخاَغ . 

ل  ألاؾاؾُتمً اإلاباصب  بعين الاعخبار الليمت الشمىيت للىلود : ألاخذ (2 أن الىلىص للخمٍى

مً  ٖلى كُمخه آلانخبت لها فالضًىاع الظي ًمىً الحهٌى ٖلُت لها كُمت ػمىُت مها

 أنٌ ٖلُه الٗام اللاصم و لظلً اللاٖضة جدؿم ٖلى هفـ الضًىاع الظي ًمىً الحهى 

 3ممىىا .       مبىغا ولما وان طلً مىاٌألا الؿعي للحهٌى ٖلى  ألافًلمً 

                                                             
1

 .  12 – 11، ص   800هٌثم دمحم الزغبً ، اإلدارة و التحلٌل المالً ، دار الفكر للطباعة و النشر ، عمان ،  - 
 .  10عبد الرحمان عالة بٌله ، عبد الفتاح السٌد سعد النعمانً ، مرجع سابك ، ص  -  2
 .  00، ص  8002جمال الدٌن مرسً ، احمد عبد هللا اللحلح ، اإلدارة المالٌة ، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة ،  -  3
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ل هى حُٗٓم زغوة اإلاالن  أنبها  املال : رأص ألاضواقهفاءة  (3 خملت  أوهضف الخمٍى

الحالُت و الؿىق الىفء  ألاؾىاقمً احل  ئالخُث ال ًمىً كُاؽ هظه الثروة  ألاؾىاق

ٌ هى طلً الؿىق الظي حٗىـ فُه  اإلاٗلىماث اإلاخاخت  أنو الؿىضاث في لحٓت  ألانى

 1لضي الجهت . 

ل  أهمُت ثاهيا :  الخمٍى

ل مً  -  ألاهضافالٗملُاث التي جلىم بها اإلاإؾؿت مً احل جدلُم  أهمحٗخبر ٖملُت الخمٍى

 2الخالُت :  ًخم جىيُدها في الىلاٍ  فيها مً َغف اإلاإؾؿت و هظه ألاهمُت اإلاغحىة و اإلاغغىب

 مزحلت جمويل الاضدثمار : 

ً  عأؽاإلاغخلت بٗض الحهٌى ٖلى هظه  جأحي  عأؽاإلااٌ الىلضي خُث ًخم اجفاكه مً احل جيٍى

ً  ئلى ئيافتو اإلاٗضاث و غحرها مً الؿل٘ اإلاٗمغة  آلاالثاإلااٌ الثابذ اإلاخمثل في اإلاباوي و   عأؾماٌجيٍى

 اإلاىحىصة في املخاػن . ألازغي ٖامل و اإلاخمثل في مىاص الغُاع و اإلاىاص 

 :  إلاهخاجمزحلت جمويل 

 أؾاؾاالتي جسهو إلاىاحهت الىفلاث التي جخٗلم  ألامىاٌو جخمثل هظه اإلاغخلت في اؾخغالٌ 

اإلااٌ  عأؽاملخخلفت خُث ًمؼج  ؤلاهخاجو ًخم في هظه اإلاغخلت زلِ و مؼج لٗىانغ  ؤلاهخاحُتغل الُاكت بك

ؾل٘ و  ئهخاجٖاملت و هظا بهضف  اإلاغخلت مً كىي  ئلى ما جدخاج هظه باإليافتاإلااٌ الٗامل  عأؽالثابذ م٘ 

 زضماث .

 مزحلت جمويل الدطويم ) البيع ( : 

الؿل٘ للبُ٘  ئٖضاصمباقغة و  ؤلاهخاجهظه اإلاغخلت بٗض الاهتهاء مً ٖملُت  ألاخُانفي اغلب  جبضأ

نها زم جىػَٗها و ال جخم هظه  م بمغاخل مسخلفت مً حٗبئت الؿل٘ و هللها و جسٍؼ خُث جمغ ٖملُت الدؿٍى

في بٌٗ  أنبٗض هدمل اإلاإؾؿت هفلاث هبحرة ًخم حؿضًضها مما لضيها مً ؾُىلت هلضًت ، هما  ئالاإلاغاخل 

ٖلى ؾُىلت  ؤلاهخاحُتضف الحهٌى الىخُضة و هظا به ؤلاهخاججخم ٖملُت البُ٘ كبل نهاًت ٖملُت  ألاخُان

 . ؤلاهخاجهلضًت حؿاٖضها ٖلى مىانلت ٖملُت 

                                                             
 .  02جمال الدٌن مرسً ، احمد عبد هللا اللحلح ، مرجع سابك ص  -  1
 . 12ص  – 11الٌاس عمال ، رجع سابك ، ص  -  2
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ل  املطلب الثالث :  .أنىاف الخمٍى

حمُ٘ عغباتها و ؾض  ئقبإحاتها و اإلاإؾؿاث حٗض حض مهمت لخىفحر اخخُا ئمضاصٖملُت  ئن

ل اإلاؿاخت لهظه اإلاإؾؿاث و ًيىن هظا الازخباع  خاحُاتها مً الؿُىلت خُث جدىٕى و جخٗضص مهاصع الخمٍى

ل و في هظا اإلاُلب ؾىف هلىم بخىيُوفلا للُغق اإلاثلى لل  ول مهضع ٖلى خضي . ذخمٍى

 جصييف الخمويل حطب املصدر :  (1

ل صازلي و زاعجي   مً زالٌ هظا الخهيُف هالخٔ اهه ًىحض جمٍى

 :  (ٍل الضازلي ) طاحي ى الخم اوال :

ل طاجُت   مً الظاجُت مً الاخخُاَاث و ألاعباحوٗخمض ٖلى مىاعصها الظاحي  أيهي مهاصع جمٍى

ىتها مً  ٌ اإلاتراهمت و ٖلى ما جدىػه في زٍؼ  1.  هلضًت ؾاةلت و هظا ٖلى اإلاىاعص اإلاخاخت أنى

ل الضازلي مً اإلاهاصع  الخمويل الداخلي : أهميت .أ  جيلفت لىً مً  ألاكلٌٗخبر الخمٍى

ل اؾدثماعاتها  أنالهٗب  ل الضازلي لخمٍى حٗخمض اإلاإؾؿت بهفت واملت ٖلى الخمٍى

مهاصع  ئلىفٗاصة ما جخجاوػ حجم الاؾدثماعاث هظا اإلاىعص فخٓهغ يغوعة اللجىء 

ل الضازلي  أنالضعاؾاث  أهضثزاعحُت ٖىض ٖضم هفاًتها و كض   ئحمالي ئلىوؿبت الخمٍى

ل جتراوح بحن   5في صٌو ٖغبُت هبحرة ففي فغوؿا للغبذ ٌغُي  % 87و  % 77مهاصع الخمٍى

ل بُنها في الضٌو  ئحمالي %  . % 17 ئلىجهل اليؿبت  ألازغي الخمٍى

 2و جخمثل فُما ًلي :  مشاًا و عيوب الخمويل الداخلي ) الذاحي ( : .ب 

 

 

 املشاًا : 

مىعص باليؿبت للمإؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت التي ًهٗب ٖليها الحهٌى ٖلى  أهمحٗخبر  -

 مً مهاصع أزغي .  أمىاٌ

                                                             
علوم مصطفى رشدي شٌخه ، دور النظام المالً فً تموٌل التنمٌة االلتصادٌة حالة البنون الجزائرٌة والع و افاق ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و  -  1

 . 88، ص  8002/  8000التسٌٌر بالجزائر ، الجزائر ، 
 .  013 – 012، ص ص ،  8008الً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، الطبعة الثانٌة ، مبارن لسلوس ، التسٌٌر الم -  2
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ت الحغهت .املخف ألاعباحاؾخسضام  - ل ٌسخِ الاهخلالُت اليؿبت و خٍغ  فت في الخمٍى

ل الضازلي فهي  الاهخالنمسههاث  - مٗفُت مً  أمىاٌجمثل خهت هبحرة مً الخمٍى

 لًغاةب .ا

اصة خم اإلالىُت . - اصة ملضاع الغبذ املحخجؼ في اإلاإؾؿت ٌُٗيها كضع هبحر ٖلى ٍػ  ٍػ

 فُمىً مً عف٘ ملضاع الاؾدثماعاث :

 الاهخلالُت هجاة البىىن و اإلاإؾؿاث اإلاالُت . -

ت في اجساط كغاع الاؾدثماعاث . -  الؿٖغ

 جيلفت ممىىت و جفاصي املخاَغ اإلاالُت ٖلى الًاةلت اإلاالُت . بأكلًدلم الاؾدثماعاث  -

اصة في  - اصة الانىاب في مجلـ  أؾهمال ًهٗب ٍػ  . ؤلاصاعةالكغهت و بالخالي جخفاصي ٍػ

 يماهاث . أوقٍغ  أوٌُٗي للمإؾؿت خضًث اهبر في ازخُاع الاؾدثماعاث صون كُض  -

 1 العيوب :

 . ألاؾهم أصحابٖضم عيا  ئلىًإصي اإلاىػٖت مدضوصة فهى  ألاعباحواهذ  ئطا -

خماص الىلي ٖلى هظه اإلاىعص املحضوص ٌٗني ٖضم الاؾخفاصة مً اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت  - ٖىض الٖا

 في الؿىق اإلاالُت .

ل الضازلي فىغة  ألامىاٌاؾدثماع  ئٖاصةكض ًهاخب  - بضون جيلفت مما ًجٗلها  أنهامً الخمٍى

 حؿخٗمل بكيل غحر ٖلالوي ملاعهت بباقي اإلاىاص .

 ثاهيا : الخمويل الخارجي 

الحضًثت في حمُ٘  ألاؾالُبًيىن مهضعه مً زاعج اإلاإؾؿت الن اؾخسضام الخلىُت اؾخٗماٌ 

ا و طلً مً احل النهىى بلُإ  أمغااللُاٖاث الاكخهاصًت   و الخضماجُت ؤلاهخاحُتيغوٍع

خماص  ؤلاهخاحُتٍاصة الىفاءة و ػ  ل  ألاهبرو جدلُم الاهخفاء الظاحي و لهظا ًيىن الٖا في جمٍى

لُت الخاعحُت .الاؾدثماعاث    2الجضًضة ٖلى اإلاهاصع الخمٍى

 جصييف الخمويل حطب الغزض  (2

                                                             
 . 013المرجع نفسه ، ص  -  1
 .  00هٌثم صاحب عجام ، علً دمحم سعود ، مرجع سابك ، ص  -  2
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ل اإلاىحه  ل اإلاىحه لالؾدثماع و هالخٔ  لالؾخغالًٌٓهغ مً زالٌ هظا الخهيُف الخمٍى و الخمٍى

 فُما ًلي : 

ل الاؾخغالٌ  اوال :  جمٍى

 أنهاهي اليكاَاث التي جلىم بها اإلاإؾؿاث زالٌ صوعة الاؾخغالٌ و مً ممحزاث هظه اليكاَاث 

ً ، ؤلاهخاج ، الخىػَ٘ .... الخ . أمثلهاو مً  ؤلاهخاجٖملُاث  أزىاءجخىغع باؾخمغاع  ل و الخسٍؼ  الخمٍى

ل الاؾدثماع :  ثاهيا :  جمٍى

 أوحضًضة  ئهخاحُتاملخههت إلاىاحهت الىفلاث التي جترجب ٖليها زلم َاكت  ألامىاًٌخمثل في جلً 

 .1جىؾُ٘ الُاكت الحالُت للمكغوٕ 

اإلااٌ الثابذ  عأؽاإلااٌ لضي اإلاإؾؿت و ي هفـ الىكذ ًؼصاص لضيها  عأؽو في هظه اإلاغخلت ًخللو 

ل مً مهاصع طاجُت  ئطاهظا  ل مً زاعج اإلاإؾؿت فان حجم  أماوان الخمٍى في الحلت التي ًيىن فيها الخمٍى

 2اإلااٌ الخام لً ًخغحر .  عأؽ

ل الاؾدثماع في مغخلخحن هما :   3و ًخمثل جمٍى

 ألاحغو في هظه اإلاغخلت حؿتهلً همُاث مً اإلاىاص الخام و الىكىص و صف٘  : إلاهخاجمزحلت  .1

فحن و اإلاىخجحن و اإلاغجباث لل ت و هظه  ألازغي حؿضًض حمُ٘ الىفلاث  ئلى ئيافتمْى الجاٍع

م جىفحر اإلااٌ الالػم . أنالىفلاث ًجب   حغُيها ًٖ ٍَغ

م بٗض اهتهاء ٖملُت  جبضأ مزحلت الدطويم : .2  ئٖضاصمباقغة و  ؤلاهخاجٖملُت الدؿٍى

نها ، جىػَٗها ( و هظه اإلاغاخل اإلاخٗضصة في ٖملُت  م ) حٗبئتها ، هللها ، جسٍؼ الؿلٗت للدؿٍى

م ال جخم  ًجب ٖلُه حؿضًضها مما لضًه  باهٓتبٗض جدمل اإلاكغوٕ لىفلاث  ئالالدؿٍى

 ) ؾُىلت هلضًت ( . أمىاٌمً 

 جصييف الخمويل حطب املدة :  (3

                                                             
،  8002رابح خونً ، رلٌة حسانً، المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة و مشكالت تموٌلها ، اٌتران للطباعة و النشر و التوزٌع ، الماهرة ، -  1

 .  000، ص  33ص 
 .  80هٌثم صاحب عجام ، على دمحم سعود ، مرجع سابك ، ص  -  2
 .  80المرجع نفسه ، ص   -  3
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ل خُث ًىلؿم بضوعه حٗخمض اإلاإؾؿت بكيل هبحر ٖلى هظا الهىف م زالر  ئلىً الخمٍى

ل كهحر  أكؿام ل مخىؾِ  ألاحلجمٍى ل  ألاحلو جمٍى ل ٍَى و ًخم جىيُذ ول  ألاحل، و جمٍى

 قيل ٖلى خض فُما ًلي : 

ل كهحر  اوال :  :  ألاحلالخمٍى

ل اللهحر  1.1 ل الظي  أهىإ: هى اخض  ألاحلمفهىم الخمٍى ل الخاعجي و ًخمثل الخمٍى مهاصع الخمٍى

ت في اإلاكغوٕ و ًغجبِ بخدلُم  ل الٗملُاث الجاٍع   الغبدُت .في الؿُىلت و  أهضافهًسضم لخمٍى

ل اللهحر  : ألاحلمصادر الخمويل اللصير  1.2  و هي فُما ًلي : أكؿامٖضة  ئلى ألاحلًىلؿم الخمٍى

اث ) خؿاباث الضف٘ ( : و ٌ الخمويل الخجاري : .أ  لحؿاباث الضف٘ و التي جمثل  آلاحلتٗبر ًٖ اإلاكتًر

 .  ألاحلاللهحرة  ألامىاٌاهبر مهضع مً مهاصع 

 ئما ألاحلو ًخمثل في الدؿهُالث التي ًمىدها اإلاىعص لخاحغ و جيكا بلُم اإلاإؾؿت بالكغاء 

 1لى قيل خؿاب حاعي أو ٖالىمبُاالث 

 : و هي والخالي  أقياٌالخجاعي ٖضة  الاةخمان ًأزظو 

مً  باٖه ًفخذ البات٘ للمكتري خؿابا في صفاجغه و ٌسجل فُه ما أنو هى  الحطاب الجاري : -

ٌ ًاٖت بالحؿاب و اإلابالغ التي ٌؿضصها ب ٌ  أو  .و ٌؿمي بالحؿاب اإلافخىح  بأو

اإلاكتري و ٌؿخٗمل بكيل  ئلىبت بضف٘ زمً البًاٖت ًىحهه البات٘ لو هى اإلاُا السحب : -

 2 : الخالُت ؤلاقياٌ ًأزظزام في خاالث الخهضًغ و 

   : وهى ٌؿخدم بمجغص عؤٍت اإلاكتري له ٖاحال . سحب باالطالع 

   و هى ٌؿخدم بٗض فترة ػمىُت مدضصة مً عؤٍت اإلاكتري خُث ًىخب اإلاكتري  : ألحلسحب

لىم بىي٘  ش و الخىكُ٘ و ٖىضها ًهبذٖلُه ولمت ٍو اؾم السحب ملبىال و ًمىً  الخاٍع

 زهمه بالىمبُالت 

ل مخىؾِ  ثاهيا :   ألاحلالخمٍى

                                                             
 . 820، ص  0331دارة المالٌة ، دار زهران لنشر ، عمان ، األردن ، عدنان هاشم السامرائً ،اإل -  1
 .  802حسٌن عطا غنٌم ، مرجع سابك ، ص  -  2
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ل مخىؾِ  ل  ألاحلًغجبِ الخمٍى ٘ اإلالتريت و ًيىن لخغُُت جمٍى ل خاحت صاةمت للمكاَع بخمٍى

 ٌ ل اإلاكغوٖاث  أوالثابخت  ألانى ل مخىؾِ لخمٍى  ب :  ألاحلجدذ الخىفُظ و ًخمثل الخمٍى

ض فترتها ٖلى الؿىت و جهل  : ألاحلزفيت مخوضطت اللزوض املص -1 و هي اللغوى التي جٍؼ

ًخم جدضًض  أكؿامض هظا الىٕى مً اللغوى ٖلى قيل ؾىىاث و ٖاصة ًخم حؿضً 5ئلى 

ت في قغوٍ  ٖلض الافتراى و كض ًيىن  مىاُٖض اؾخدلاكها و كُمتها و كض جيىن مدؿاٍو

 . 1 ألاحلمً ؾٗغ الفاةضة لللغوى كهحرة  أٖلىؾٗغ الفاةضة  لللغوى اإلاخىؾُت 

جدهل ٖلى  أنجدذ الكغهت اإلاخاحغة و  ألانلهي ٖملُت جبلي  الخمويل باالضدئجار : -2

ل في  واخض و هىان حكابه بحن الاؾدئجاع و الاكتراى مً هىاح ٖضًضة و لىً مً  آنالخمٍى

 2 أفًلاإلاإحغ ًيىن في وي٘  أنهاخُت 

فان  ؤلاًجاع ثالالتزامالم حؿخُُ٘ ؾضاص  فاطات نٗىباث مالُت مً الضاةً ٖىضما جىاحه الكغه

ال ًؼاٌ اإلاالً اللاهىوي لهظا  ألههاإلاإحغ  ألانل صلالؾخحرااإلاإحغ ًملً خم كاهىوي اكىي مً خم الضاةً 

 .3 ألانل

ٌ  جأححرملُت هى ٖ أًًاو ًلهض به    4.  ؤلاهخاحُتاإلاؿخسضمت في اليكاَاث  ألانى

ل باالؾدئجاع الاضدئجار :  أشيال .أ   5ٖضًضة مً بُنها ما ًلي : أقياالًخسظ الخمٍى

مباوي لى مٗضاث بُ٘  أو أعاض يفي هظا الىٕى جلىم اإلاإؾؿت التي جمخلً  البيع ثم الاضدئجار : -

و البات٘ الظي  ألانلبىاءا ٖلى اجفاكُت بحن اإلاكتري  وؿخأحغفي هفـ الىكذ  ألانلهظا 

 ًغغب في اؾدئجاعه .

اإلاإحغ هى الظي ًضف٘  أن أيحضًض مً اإلاىخج  أنلًلىم اإلاإحغ بكغاء  الخمويلي :الاضدئجار  -

حضًض  أنلالحهٌى ٖلى  اإلاؿخأحغو بظلً ًًمً  اإلاؿخأحغو لِـ  ألانلزمً قغاء 

 ممٌى مً كبل اإلاإحغ .

 1و هي :  أزغي  أقياٌن او هى

                                                             
 .23عبد الحلٌم كراجة و اخرون ، مالجع سابك ،ص  -  1
 . 32، ص8000االردن ، توفٌك عبد الرحٌم ٌوسف ، إدارة االعمال التجارٌة الصغٌرة ، دار الصفاء لنشر و التوزٌع ن عمان ،  -  2
 . 010عبد الرحمان دعا ٌٌلة ، عبد الفتاح السٌد سعد النعمانً ، مرجع سابك، ص  -  3
 . 080، ص  8000دمحم الخلٌل الهزاوي ، التصادٌة االئتمان المصرفً ، منشاة المعارف االسكندرٌة الطبعة الثانٌة ،  -  4
 .  280 ، ص 280عبد الغفار حنفً ، مرجع سابك ، ص  -  5
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ًخًمً اؾدئجاع الخضمت و الدكغُل بيل ٖام  اضدئجار الدشغيل ) الخدمت ( : (1

اإلاٗضاث هي اليىمبُىجغ و ماهُىاث  هظه أهمضاث و زضماث نُاهتها و مً اإلاٗ

 اليسخ و الؿُاعاث و الكاخىاث .

هى الاؾدئجاع الظي ال ًخًمً زضماث الهُاهت و هى الظي  الاضدئجار املالي : (2

 بياملها . اإلاؿخأحغةٌؿتهلً فُه اإلاٗضاث 

قغاء  كُمت ٖلى  ألانلاؾخسضامه و هخفاوى م٘ ناو٘  ئلىالتي جدخاج  ألانلكغهت هسخاع ال -

 .و قغوٍ حؿلُمه 

ًإحغه  أنمً اإلاىعص و  ألانلٌكتري هظا  أنزم جخهل هظه الكغهت ببىً و هخفم مٗه بٗلىص ٖلى 

ت في مدملها كُمت  . ألانلقغاء  ٖلى صفٗاث مدؿاٍو

ل  ثالثا : ل الٍُى  :  ألاحلالخمٍى

٘  أياإلالىُت  أمىاٌجمثل  ٘ الضخمت و اإلاكاَع ل اإلاضي اإلاهضع اإلاهم و اإلاىاؾب للمكاَع ل ٍَى جمٍى

 2ما ًلي :  ألامىاٌطاث الاهجاػ الجضي و مً بحن هظه 

الكغهت اإلاؿاهمت الٗامت اإلاهضعة  عأؾماٌهي ٖباعة ًٖ خهت   في  العادًت : ألاضهم .1

اإلاىػٖت  أؾهمجمثل اللمت اإلاضوهت ٖلى متن اؾمُت  أهمُتو هي طاث  ألاؾهملهظه 

للؿهم ٖضة  أنالٗاصًت و مىه وؿخسلو  لؤلؾهمجمثل وؿبت مً اللُمت الاؾمُت 

 3كُم و هي : 

اللُمت اإلاىهىم ٖليها في ٖلض  اللُمت الاؾمُت للؿهم هي الليمت الاضميت : .أ 

 الكغهت و كاهىنها التي جٓهغ بىيىح ٖلى كؿمت الؿهم. جأؾِـ

ت :الليمت  .ب  هي ٖباعة ًٖ كُمتها خؿب سجالتها املحاؾبُت و بالخالي فان  الدفتًر

ت  خؿب هظه  ألاؾهمٖباعة ًٖ كُمت هظه  ئالما هى  لؤلؾهماللُمت الضفتًر

 السجالث ..

                                                                                                                                                                                              
 .  000 -012عبد الرحمان دعا بٌله ، عبد الفتاح السٌد سعٌد النعمانً ، مرجع سابك ، ص  -  1
 . 13 – 12عبد الرحمن كراجة و آخرون ،  مرجع سابك ، ص  -  2
 . 122 – 122جمٌل احمد توفٌك ، المرجع السابك ، ص   -  3
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هي ٖباعة ًٖ الؿٗغ الظي ًدضر الخٗامل به في ؾىق  الليمت الطوكيت : .ج 

ل بالخللب و الخغُحر مً وكذ فان هظه اللُمت ال جخمحز بالثباث باإلاالُت   ألاوعاق

 . آلزغ

اللُمت الٗخىفُت : هي ٖباعة ًٖ كُمت الؿهم ٖىض جهفُت الكغهت و هي اللُمت  .ص 

التي جدهل ٖليها خامل الؿهم الٗاصي بٗض صف٘ حمُ٘ الالتزاماث اإلاترجبت ٖلى 

 1الكغهت و كض جيىن اللُمت يئُلت حضا . 

الٗاصًت و بٌٗ  ألاؾهمجدمل البٌٗ مً نفاث  أؾهماإلامخاػة : هي ٖباعة ًٖ  ألاؾهم (2

اإلاؼاًا ؾىض اإلالىُت لحامله و ًخمذ خامل الؿهم بىفـ  أًًاو هي  2ًٖ الؿىضاث  ألازغ

 3و الحلىق التي ًخمخ٘ بها خامل الؿهم الٗاصي .

 جخمثل فُما ًلي :  املمخاسة : ألاضهمكيم  .أ 

 . ؤلانضاعكُمت الؿهم ٖىض  الليمت الاضميت : -

تالليمت  - ت الاؾمُت ، ُم: في ههِب خامل الؿهم مً خلىق اإلاؿاهمحن و حؿاوي الل الدفتًر

 اإلاحجىػة . ألاعباحاإلامخاػة ال قغن في  ألاؾهمالن 

 4جخمثل هظه الخهاةو فُما ًلي :  خصائص ألاضهم املمخاسة :  .ب 

 ملىُت . أمىاٌ أنها -

 . ألاعباحجدهل ٖلى ههُبها مً  -

ض اؾخدلاق . -  لِـ لها مٖى

ت .عبدها م -  دضص ؾلفا هيؿبت مئٍى

ذ و ال الحم في اإلاكاعهت في  ؤلاصاعةلِـ لها الحم في  -  املحخجؼة . ألاعباحو الخهٍى

 جخمثل فُما ًلي :  أزغي زهاةو 
                                                             

 .  083طارق الحاج ، مرجع سابك ، ص  -  1
 . 012طارق الحاج ، مرجع سابك ، ص  -  2
 . 021مبارن لسلوس ، مرجع سابك ، ص  -  3
 .  022 – 022المرجع نفسه ، ص  -  4
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 لحامل الؿهم اإلامخاػ الحم في اؾترحإ خله ٖىض الخهفُت . -

 . اإلاإؾؿتبمؿخىي وي٘  ًخأزغٖاةض الؿهم اإلامخاػ ال  -

ل ؾهمه  -  ؾهم ٖاصي . ئلىلحامل الؿهم اإلامخاػ الحم في جدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاوي : الخمويل الفالحي 

 ٘ ت الهجاػ مكاَع ل خاحت يغوٍع ل الظاحي للمإؾؿاث  ؤلاهخاحُتٌٗخبر الخمٍى في وكتها الن الخمٍى

ل مً حهاث زاعحُت فاللُإ الفالحي هى  ئليال ًىفيها الهجاػها فخىحه   اًدخاج إلاثل هظ ألازغَلب الخمٍى

ل هغحره مً اللُاٖاث للنهىى بهظا اللُإ و اػصهاعه   الىٕى مً الخمٍى

ل الفالحي و  : ألاول املطلب     أهضافه .مفهىم الخمٍى

 مفهوم الخمويل الفالحي : -1
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ل الفالحي هى ٖباعة ًٖ كغوى فالخُت هي في غالبُتها كهحرة  ئن : ألاول الخعزيف   -  أوالخمٍى

ل املحهٌى و  مسهو لؤلحلو كلُل منها  ألاحلمخىؾُت  ل و الهضف منها جمٍى  ؤلاهخاجالٍُى

 .1 ألابيُتو  ألاحهؼةالفالحي و الؼعاعي و الجاعي و 

غ الؼعاٖت و جدؿحن صزٌى  ألامىاٌهى جىفحر و اؾخسضام  الخعزيف الثاوي : - الالػمت لخٍُى

حن و جدؿحن مؿخىي مِٗكتهم ،  ً فغنت اؾخغالٌ اإلاؼاٖع و جخمثل في مىذ الفالخحن اإلاؿدثمٍغ

الخانت باؾخهالح  آلاالثو  ألاؾمضةمسخلفت مً اإلابُضاث و  أهىإكضعتهم ٖلى اكخىاء 

 . 2زالٌ الؿىت  ئهخاحُتمً صوعة  أهثرفي  ألاعاض ي

ل الفال الثالث :الخعزيف  - حي هى الخىفحر الالػم لالؾدثماع في اللُإ الؼعاعي بغٌ الخمٍى

ل الظاحي  أووان مً زالٌ الافتراى الؼعاعي  ئطاالىٓغ ًٖ مهضعه    أوضاث اإلاؿاٖ أوالخمٍى

 3الؿىضاث ..... ئنضاع

 الخمويل الفالحي :  أهداف (2

ل مً زالٌ ما ًلي :  أهضافًمىً اؾخٗغاى   4الخمٍى

-  ً اصة جيٍى  في الؼعاٖت إلاىاحهت الاخخُاحاث املخخلفت . عأؾماٌٍػ

اصة هفاءة  -  ؤلاهخاجاملحافٓت ٖلى حجم وكاٍ ػعاعي مالةم و الاؾخفاصة مً وفغاث الحجم فٍؼ

غها . ألامثلمً زالٌ الاؾخسضام   للمىاعص اإلاخىفغة و جٍُى

اصة اإلالضعة ٖلى مىاحهت الٓغوف الاكخهاصًت اإلاخغحرة هخلً اإلا - خٗللت بالخىىىلىحُا و ٍػ

 اإلاخٗللت بٓغوف الؿىق و مىاحهت الخللباث اإلاىؾمُت في الضزل و الىفلاث . ألازغي 

بُُٗت غحر اإلاىاةُت و جىفحر ملضعة اةخماهُت حؿاٖض في مىاحهت جلً الحماًت مً الٓغوف الُ -

 الٓغوف .

                                                             
معوش إٌمان ، بورحلة نسٌمة ، والع التموٌل المصرفً للمطاع الفالحً فً الجزائر )دراسة حالة تموٌل مشروع استثماري هادف ببنن  -  1

ة "بدر" ، مركز ماستر فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص التصادٌات المالٌة و البنون ، جامعة البوٌرة ، الجزائر ، دفعة الفالحة و التنمٌة الرٌفٌ

 . 23، ص 8002
 شوٌخً هناء ، آلٌات تموٌل المطاع الفالحً فً الجزائر ) دراسة تحلٌلٌة و تمٌٌمٌه ( مذكرة ماستر فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص نمود و -  2

  82، ص 8001ٌة ، جامعة بسكرة ، الجزائر دفعة مال

 
االئتمائٌة فً تموٌل المطاع الفالحً فً الجزائر مذكرة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص علوم  ةحمدي باشا ولٌد ، دور السٌاسٌ -  3

 . 12، ص  8000مالٌة ، جامعة باتنة ، الجزائر ، دفعة 
 . 00مرجع سابك ، ص  رشا دمحم سعٌد أمً استٌتسة ، -  4
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 الخملً يمً فترة ًيىن بها اإلاؼإع كاصع ٖلى الٗمل و الاؾدثماع . ئجاخت -

ل الفالحي  أهىإ املطلب الثاوي :  و جهيُفاث الخمٍى

ل الفالحي  أهىإ اوال :  الخمٍى

ل ٌٗخمض ٖلى اإلاىاعص الظاجُت اإلاخاخت  ئن الخمويل الذاحي : (1  ئمياهُت أيهظا الىٕى مً الخمٍى

ل وكاٍ مٗحن اهُالكا مً اإلاىاعص الضازلُت صون الخىحه  مهاصع  ئلىاللجىء  أوجمٍى

ٖلى  حٗظعهاو  ألازغي ل ٖلى كضعة اإلاؿدثمغ في خالت نٗىبت اإلاهاصع زاعحُت و هى صلُ

له .   1جمٍى

هي ٖملُت ًغجض ي بملًاتها البىً ملابل فاةضة مُٗىت لدؿهُالث في  اللزوض البىىيت : (2

و طلً لخغُُت العجؼ في الؿُىلت جمىً مً  أزغي نىعة  أي أوهلضًت  أمىاٌنىعة 

ت  ألغغاىالٗمُل  ئكغاى أومىانلت وكاَه اإلاٗخاص  جيىن في قيل حٗهض  أواؾدثماٍع

 2حٗهض البىً هُابت ًٖ الٗمُل لضي الغحر .  أنمخمثلت في هفالت البىً للٗمُل 

و  ألاحلمخىؾُت  أوهي كغوى في غاًتها كهحرة  مفهوم اللزوض الشراعيت : .أ 

ل و الهضكلُل منها مدمو  ل املحهٌى و لؤلحل الٍُى  ؤلاهخاجف منها جمٍى

 3و غحراها . ألابيُتو  ألاحهؼةالجاعي و  الؼعاعي

ل  ئن الائخمان الفالحي :طبيعت  .ب  ًغاعي  أنلللُإ الفالحي ًجب  البىييالخمٍى

 4الخهاةو الظاجُت لهظا اللُإ مً خُث : 

خُث حٗخمض الحُاة الفالخُت ٖلى  ألاؾٗاعو الضزل و  لئلهخاجالُبُٗت الاخخمالُت و اإلاخغحرة  -

ً جدضًض الضزل بضكت لهٗىبت مُُٗاث و ْىاهغ مخغحرة و غحر مإهضة و هظلً ال ًمى

غحر مغن مما يهضص  ؤلاهخاجيالفالخُت جخىكف ٖلى الٗغى  ألاؾٗاع أنجدضًض الىفلاث هما 

ل   . ؤلاهخاجالؿُىلت الالػمت لخمٍى

                                                             
دمحم بوشوشة : مصادر تموٌل و أثارها على الوضع المالً للمؤسسة ، دراسة حالة الوطنٌة بضاعة الكوابل بسكرة مذكرة تخرج لنٌل شهادة  -  1

 .  22، ص  8001 – 8002ماستر فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص التصاد و تسٌٌر مؤسسة ، جامعة دمحم خٌضر بسكرة ، 
 .  00، ص  8008حمزة دمحم الزبٌدي ، إدارة االئتمان المصرفً ، دار النشر و التوزٌع ، األردن ،  -  2
3
 .  002مصطفى رشدي نتٌجة ، مرجع سابك ، ص  -  

4
ات التموٌل و دالل بن سمٌنة عزٌزة ، مداخلة سامٌة التموٌل المصرفً للمطاع الفالحً فً ظل اإلصالحات االلتصادٌة ، ملتمى دولً السٌاس -  

 نوفمبر ، ص    -أثارها على االلتصادٌات المؤسسات ، كلٌة العلوم االلتصادٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة خٌضر ، بسكرة ، ٌومً  
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اللاهىهُت لالؾخغالٌ و  ألاقياٌحٗضص  ئلى ئيافتخُت جلىُاث اإلالىُت و حٗضص الاؾخغاللُت الفال  -

 الفالحي . لئلهخاججىٕى الٗالكاث 

اإلالىُت و اإلاغافم  ئلىاإلاؿخىي اإلاخسلم مً الخىىىلىحُا الفالخُت و يغوعة امخضاص الاةخمان  -

 و جًُ٘ الٍغف . ألاؾاؾُت

 اعجباٍ الاةخمان الفالحي بالؿىق الٗاإلاُت للخهضًغ . -

جسخلف الًماهاث التي ًلضمها الفالح للبىً  الفالحي : طماهاث الائخمان .ج 

خمان ةفالًمان اإلالضم في خالت الا  أحالهبازخالف مبلغ اللغى و الغغى مىه 

ًيىن في قيل يماهاث شخهُت والىفالت  أنًمىً  ألاحلاللهحر و اإلاخىؾِ 

و اإلاٗضاث و اإلاىاش ي و املحانُل الىاججت ًٖ  لآلالثفي قيل عهً  أومثال 

ل  أماسضام اللغوى اؾخ جُالب البىىن بًماهاث  ألاحلفي خالت الاةخمان ٍَى

اصة في  أكىي  ٌ لظلً جُالب ٖاصة عهً  ألامانٍػ  ألاعاض يالثابخت والٗلاعاث  ألانى

فُت ... ال يماهاث اإلاظوىعة ًبلى  ئلى باإليافت خالبىاًاث و الؿىىاث الٍغ

قغواث جامحن و  وأمً َغف مإؾؿاث هبري  أكىي ؾىض  ئلىالاةخمان بداحت 

الخامحن ٖلى الحُاػة و الخامحن  أهمهاهظه يماهاث ٖباعة ًٖ يماهاث مىملت و 

 1... ( . غاةم ، اإلاباوي ، الٗخاص ..) الح ألازُاعٖلى 

 2و جخمثل فُما ًلي :  الشراعي : لإلكزاضالاكخصادًت  أهميت .ص 

 ( . ؤلاهخاجًسخلف و هدافٔ ٖلى حجم واف مً املخغحاث )  -

اصة الىفاءة : ًمىً  - مً زالٌ قغاء همُت  الؼعاعيًدؿً مً هفاءة الٗمل  أن لئلكغاىٍػ

 اإلاخاخت . ؤلاهخاجمً وؾاةل  أفًل

 أوالخىُف م٘ ْغوف الاكخهاصًت اإلاخغحرة : كض ٌؿخضعي اإلاخغحراث الىفؿُت الحضًثت  -

م اإلاخغحرة  الُاكت و  اثأصو حٗضًالث عةِؿُت في اإلاؼعٖت هخبضًل  ئحغاء ئلىالٓغوف الدؿٍى

                                                             
 .  0ص  0درل بن ٌمسنة غزٌزة بن ٌمٌنة ، مرجع سابك ، ص  -  1
 81، ص  8002ً ، منشورات جامعة المختار البٌضاء ، لٌبٌا ، علً محمود فارس و آخرون ، أسس االلتراض الزراعً و التموٌل التعاون -  2

– 80  . 
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هظه  إلحغاءمهضع عةِس ي  فاإلكغاىو جؼصاص الخيالُف ،  ألاؾٗاعزانت ٖىضما جىسفٌ 

 الخٗضًالث و الخغحراث .

ًخم قغاؤها  ؤلاهخاج ثمضازال مىاحهت الخللباث اإلاىؾمُت في الضزل و الىفلاث : و طلً الن  -

أًًا لهظا فالخضفلاث الضازلت و  ًخم في فترة مُٗىت ؤلاهخاجفي فترة مُٗىت مً الؿىت و بُ٘ 

العجؼ الىلضي مً خُث وكذ الكغاء ختى  ئلىاعحت ال جدهل في هفـ الىكذ مما ًإصي الخ

ت هظه الخللباث  ض البُ٘ في بٌٗ اإلاىخجاث و لظلً فاؾخٗماٌ اللغوى لدؿٍى  أمغمٖى

 حُضة .يغوعي لىجاح الٗمل بهىعة 

ئػالت ول املخاَغ في مً غحر اإلامىً  ألهه( ،  ألازُاعالحماًت في الٓغوف اإلاٗاهؿت ) لخجىب  -

 ال ًمىً الخدىم بها ولُت . أزُاعلـ ، اإلاغى ، الؿٗغ هي الؼعاٖت ، الُ

٘ الؼعاُٖتا ألامىاٌو هى ٌٗني جىفغ  الخمويل الخعاووي : (3 الًغوعة و  لالػمت لخىفُظ اإلاكاَع

جلتريها  أولها  يامل ئماالجمُٗت  أمىاٌالجماُٖت يمً اَغ الخىُٓم الخٗاووي و ًيىن 

 1اإلاخىفغة .  ؤلاكغاىمً مهاصع 

 2جخمثل في ول ما ًلي :  مصادر الخمويل الخعاووي : (3

 الظي جدخفٔ به الجمُٗت كهض مىاحهت  الغأؾماٌ: ًلهض به  املال الاحخياطي رأص

جدخفٔ به مً احل صٖم  أزغلها في اإلاؿخلبل هظا مً حاهب  جخٗغىزؿاةغ كض  أي

ٗها ، و  اصة زضمتها و الخىؾ٘ في مكاَع مغهؼها اإلاالي و كضعتها ٖلى الاكتراى و ٍػ

ا مً الفاةٌ الهافي لٗملُاث  ئلىًخيىن مً اإلابالغ التي جدٌى  الجمُٗت ؾىٍى

ت مُٗىت جدضصهاالجمُٗت بدُث ال  ٗاث الخٗاوهُت  جلل ًٖ وؿبُت مئٍى الدكَغ

 و اإلاؿاٖضاث . اث ئلى الهُئ باإليافت

  اخخُاَاث اإلااٌ الاخخُاَي ًىحض بالجمُٗت  عأؽ ئلى باإليافت : ألاخزى الاحخياطاث

باخخُاَي اؾتهالن اإلاياةً و اإلاٗضاث و اإلايكاث و غحرها مً اإلاىحىصاث  أزغي 

ٌ ٖلى الٗماٌ و اإلاؿخسضمحن و املخاخخ ههاث الضًىن اإلاكيىن فيها ُاَي الخٍٗى

                                                             
 .  830ص  - 831على محمود فارس و آخرون ، مرجع سابك ، ص  -  1
 .  102 – 100المرجع نفسه ، ص  -  2
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زظ مً خؿاب ٖلى خؿاب اإلاهغوفاث و بًٗها ًإ  مل، و بٌٗ الاخخُاحاث جد

 الفاةٌ الهافي .

 مً غحر  أو لغ التي جىصٕ بالجمُٗت ؾىاء مً أًٖاءها: هي اإلابا الوفزاث و الودائع

ًاء ت  ئماوفلا لكغوٍ مُٗىت و جيىن الىصٌٗت  ألٖا و في الٗاصة جلبل  ألحل أوحاٍع

ت مً  ًاءالىصات٘ الجاٍع ًاءٖاصة جلبل مً غحر  ألحلالىصٌٗت  أمافلِ  ألٖا  ألٖا

 ملابل فاةضة .

 جخللى الجمُٗت ٖمىلت مً ئحغاء ما جلضمه مً زضماث على الخعامل : عوائدال

م و  مسخلفت و هي جدهل ٖلى هامل عبذ طلً مً ٖملُاث الخىعٍض و الدؿٍى

ٗاث اللاهىهُت حؿمذ بخىػَ٘ الٗاةض ٖلى أًٖاء الجمُٗت  ً اإلاجزلي و الدكَغ الخمٍى

 حٗامله م٘ الجمُٗت .ليل خؿب 

 : جىي٘ جدذ جهغفها ليكمغها  أوالجمُٗت  ئلىجغص  أمىاًٌيىن مً  رأص املال الدوار

لت وؿبُا و هظه  التي حؿخٗملها الجمُٗت  ألامىاٌبهفت صاةمت و إلاضة ػمىُت ٍَى

 به خيىمُت .أي مهاصع خيىمُت أو قبهىعة صاةمت ًيىن مهضعها زاعجي 

 : حر مً الجهاث جلضع لبٌٗ الجمُٗاث الخٗاوهُت الىث الهيئاث و املطاعداث

تُٖيُت و طلً كهض بٌٗ هفلاتها  أوباث و اإلاؿاٖضاث بهىعة هلضًت اله  ؤلاصاٍع

ماٌ اخخُاَي  عأؽ ئلىجدٌى  ئهما جبلى ٖىض الجمُٗت هغاؽ ماٌ ، حٗخبر صزال و

 زام .

 : ت حؿمذ لىا ٖىضما جيىن الجمُٗاث الخٗاوهُ الطىداث  أن اللىاهحنت هاجحت و كٍى

جُغح ؾىضاث صًً للبُ٘ ًدمل ول منها كُمت مُٗىت و هظا في بٌٗ الضٌو و كض 

ل الخٗاووي  لؤلًٖاءجُغح هظه الؿىضاث للبُ٘  في هظه الحالت جيىن مهاصع الخمٍى

ل زاعحُت ٖىضما جُغح هظه الؿىضاث للبُ٘ لغحر  صازلُت و جيىن مهاصع الخمٍى

ًاء .   1ألٖا

ل ثاهيا :  الفالحي  جهيُف الخمٍى

                                                             
 . 102 – 100المرجع نفسه ، ص ص ،  -  1
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ل الفالحي خؿب اإلاٗاًحر الخالُت :    1ًهىف الخمٍى

 ب اضخعماالتها الزئيطيت : الخصييف بحط (1

قغاء مباوي  أوللمؼعٖت  ئيافُت أعاض ي أوو الغغى منها قغاء مؼعٖت  اللزوض العلاريت : -

 أًهو الىفاق ٖلى البؿدىت و  ألاعاض ي ئنالحٖلى مكغوٖاث الغي و الهغف و  ؤلاهفاق أو

لت  أزغي جدؿِىاث   . ألاحلفي مؼعٖت ، و جيىن هظه اللغوى ٍَى

الؼعاعي والبظوع و  ؤلاهخاجهي التي حؿخسضم لغغى قغاء مؿخلؼماث  : إلاهخاحيتض اللزو  -

 و اإلااقُت . آلاالثو مىاص الٗلف و  ألاؾمضة

و ابهت مهاٍعف الدكغُل حو هي التي حؿخسضم مل كزوض الخىظيماث و الخعاوهيت الفالحيت : -

و اإلاٗضاث و قغاء الٗلاعاث  ألابيُتالاجفاق ٖلى الخٗاوهُت و ٖلى املخؼون الؿلعي و ٖلى 

 الالػمت للجمُٗت الخٗاوهُت .

 اث و التي ال جخهل اجهاال مباقغاحؿخٗمل ٖلى الؿل٘ و الخضم : تالاضتهالهياللزوض  -

 حكُ٘ عغبت اإلالترى بكيل مباقغ . ئماالؼعاعي و  باإلهخاج

 

 ئلىو جىلؿم هظه اللغوى خؿب هظا الخهيُف  اللزوض : آحالالخصييف حطب  (2

 2و هي :  أهىإ

حن لؿض اخخُاحاتهم الؼعاُٖت اإلاىؾمُت  : ألاحلكزوض كصير  - هي اللغوى التي جمىذ للمؼاٖع

للٗماٌ و الحغازت و الحهاص و الغي  ألاحىع  ف٘اٌ و صتكو الٗالحاث و الا ألاؾمضةوالبظوع و 

 ؾيخحن . ئلىًتراوح احل هظه اللغوى مً ؾىت   ئهخاحُتطلً مً هفلاث  ئلىو ما 

ل اإلاكغوٖاث حُٗى  : ألاحلكزوض مخوضطت  - حن لخمٍى هي اللغوى التي جمىذ للمؼاٖع

 .ؾىىاث  5 ئلىزالٌ فترة ػمىُت مخىؾُت و ًتراوح احلها في الغالب مً الؿىت  ئهخاحها

                                                             
 .  02 – 00رشا دمحم سعٌد انً الستبٌته ، مرجع سابك ، ص  -  1
 . 02 – 00مرجع نفسه ، ص  - 2
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ل لغوىجهغف هظه ال : ألاحلكزوض طويلت  - اإلاكغوٖاث و جىفُظها التي جلخض ي  لخمٍى

لت   ئكامتو  ألاعاض يهكغاء  ألاحلَبُٗت الاؾدثماع فيها الؾخحراص ما اهفم ٖليها زالٌ فترة ٍَى

٘ الغي و  آلاباعاإلايكاث و اإلاباوي و اإلاهاو٘ و خفغ  ٘ الاؾخُإل الىبحرة و مكاَع و مكاَع

ً ؾىت في بٌٗ البلضان . ئلىالهغف الىبري ، و مضتها جهل   1ٖكٍغ

التي  ألاغغاى: ًمىً جهيُف اللغوى خؿب  ألاهداف أو ألاغزاضالخصييف حطب  (3

 حؿخٗمل فيها : 

 عاٖاث اإلاغوٍت .كغوى الؼ  -

ت . -  كغوى الؼعاٖاث اإلاٍُغ

 . الحُىاهُت الثروةكغوى  -

 كغوى اإلاىىُت الؼعاُٖت . -

 كغوى الخهى٘ الؼعاعي . -

في ؤلاؾيانكغوى  -  . الٍغ

م الؼعاعي . كغوى -  الدؿٍى

 

 و حكمل ول مً :  : املطخفيدةحطب الحجاث  الخصييف (4

 كغى ألافغاص . -

 كغوى الخٗاوهُت . -

 كغوى الكغواث . -

 كغوى اللُإ الٗام . -

                                                             
1
، الفالحٌن ،   http ://alfassociationblogsport.com/2012 / 10 blog – post- 2302،  8000/  00/  01جمعٌة المهندسٌن  -  

 السٌاسات الفالحٌة فً الجزائر ، الجلفة ، اكتوبر . 
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 الخالُت :  ألاوكُتو ًخًمً  الخصييف حطب املحصول الشراعي : (5

 البؿدىت . -

 ل الحللُت .املحان -

 . أهىاٖهاالثروة و التي جخًمً اإلااقُت ٖلى ازخالق  -

 الثروة الؿمىُت . -

ت . -  املحانُل الخًغ الهُفُت و الكخٍى

 الخصييف حطب هوع الظماهاث :  (6

اإلاىلىلت مثل :  ألامىاٌالتي جيىن بغهان  زانت باللغوى مىلولت : بأموالكزوض مظموهت  -

...  ألازاركُ٘  أو الىهغباةُت ألاحهؼةبٌٗ  أوالظهب  أوهاث ااملحانُل و الجىعاث و الحُى 

 الخ .

ٌ كمل اللغوى اإلاًمىهت هي ح كزوض مظموهت بموال غير مىلولت : - زابخت مثل :  بأنى

ت  ئلىو الٗلاعاث مما ًضٖى  ألاعاض ي  . أخُاهاحؿمُت هظه اللغوى باللغوى الٗلاٍع

 املخوكعت لللزض :  إلاهخاحيتالخصييف حطب  (7

اللغوى الاًجابُت : هي جلً اللغوى التي جمىً اإلالترى مً املحهٌى ٖلى فاةٌ نافي  -

مبلغ اللغى و الفاةضة اإلاترجبت ٖلُه مً جدلُم  ئبلاءًدمل اإلالترى ٖلى صزل ًمىىه مً 

 فاةٌ اكخهاصي حاهب طلً .

ٌ ًمً قيلحن جخ اللزوض املحاًدة : - لغبذ و الاؾدثماعاث الجضًضة التي جيىن بحن خضوص ا ألاو

الخؿاعة و الثاهُت كغوى الخدضًض و هي اللغوى التي ججغي جدضًضها بؿبب ٖضم 

ض املحضص لها لؿبب  حؿضًضها في و ًترجب ٖليها اؾخسضام هظه اللغوى قاعصة في  أزغاإلاٖى

فاةٌ و ًُلم ٖليها  أياإلابلغ م٘ الفاةضة ٖلُه فلِ صون جدلُم  أنلالضزل جىفي لدؿضًض 

 اللغوى الحضًت .
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اصة في الضزل باللضع  زوض الطلبيت :الل - هي جلً اللغوى التي ال ًترجب ٖلى اؾخسضامها ٍػ

جدؿنى باللغوى غحر  فانهاالضًً و الفاةضة اإلاترجبت ٖلُه لظلً  أنلاليافي الظي ٌغُي 

 ًثت .ضجدذ الح أواإلاىخجت 

 :  امللزطينلىوع  أو جصييف اللزوض جبعا ملصدر اللزض  (8

 . اإلاٗاعفو  ألاكاعبكغوى  -

-  ً  . ألافغاصكغوى اإلاؿدثمٍغ

ت . -  كغوى اإلاهاعف الخجاٍع

 ىاش ي .ؤلاكغاى الخانت باإلاكغوى قغواث  -

 كغوى الىؾُاء و الخجاع . -

 كغوى قغواث الخامحن . -

 

 

 

 

ل الفالحي . املطلب الثالث :  قغوٍ هجاح ؾُاؾت الخمٍى

ل هاجحت و فٗاله ًجً   1الخالُت :  ألاؾـجغاعي  أنمً جيىن ؾُاؾت الخمٍى

اصة  ئلىتهُئت اإلاىار اإلاىاؾب الؾخسضام اللغى ختى ًإصي  - اصة  ؤلاهخاجٍػ الظي ًترجب ٖلُه ٍػ

اصة  م م٘  ئطا ؤلاهخاجالضزل الفالحي ، فٍؼ الُغق و  ئٖضاصناخبها هٓام ؾلُم للدؿٍى

 جدلُم الغزاء و هى الغزاء و هى هضف مىذ اللغوى . ئلىالىؾاةل الىلل اإلاىاؾبت جإصي 

                                                             
( دراسة حالة ٌنن التنمٌة الرٌفٌة ' بدر ( ، وكالة بسكرة ، مذكرة  8000 – 0330دالل سمٌة ، التموٌل البنكً للمطاع الفالحً فً الجزائر )  -  1

 . 11 – 18، ص  8000ة دمحم خٌضر ، بسكرة عممدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستر فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص نمود و مالٌة ، جام
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خباع ازظ الىٓام الاؾ -  ئمياهُتجلضًم اللغوى بؿٗغ فاةضة مىاؾب الن  أيدثماعي بٗحن الٖا

 املحانُل مخغحر . ئقٗاعالفالح مدضوصة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث : مطاهمت البىون في الخمويل  املبحث

ل البىيي ووْاةفه . : ألاول املطلب   ماهُت الخمٍى

ل  مفهوم الخمويل البىيي : .1 ت فغغم  ألاؾاؾُتحٗخبر ٖملُت فخذ الخمٍى للبىىن الخجاٍع

ت بالٗضًض مً  ٖلى هُاق  الخضماثاإلاالُت و جلضًم  ألاوكُتكُام البىىن الخجاٍع

ُفت  أو ؤلاكغاى أن ئالواؾ٘ لٗمالء ،  ل هى الْى  1لها .  ألانلُتفخذ الخمٍى

                                                             
 .  822، ص  8000دمحم صالح الحناوي وعبد الفتاح عبد السالم ، المؤسسات المالٌة ، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة ،  -  1
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لخٗغف ٖملُت مىذ الاةخمان  1986 أوث 19مً كاهىن البىىن اإلاإعزت في  32و للض حاءث اإلااصة 

ض مىذ ؾبُل الؿلف  أوًىنفها ول ٖلض بملًاة جلىم اإلاإؾؿت مإهلت لبىً بىي٘  جدذ  ألمىاٌبٖى

حن  ألاشخامجهغف   و الخىكُ٘ .  باإلمٗىاءالازىحن مٗا لحؿاب هإالء الظًً ًلتزمىن  أو نَبُُٗح أومٗىٍى

 أحالٌٗني " مىذ اإلاضًً  فاهه وانُالح اكخهاصي وان الاةخمان في اإلاٗنى هى " مىذ الثلت " ئطاو 

ت ٖملُت اةخمان ،  "لضف٘ الضًً   ألاكلٖلى  أعبٗتٖىانغ  فاالةخمان لهو لِؿذ ول ٖملُت زلت حٗخبر يغوٍع

 و هي : 

ت كُام ٖىهغ الثلت  أزغحٗني وحىص ٖىهغ صاةً و  عالكت مدًوهيت : .أ  مضًً و يغوٍع

 بُنهما .

 أن ألارالضاةً للمضًً و الظي ًخٗحن ٖلى  الىلضي الظي أُٖاه: هى اإلابلغ وحود دًً  .ب 

ٌ ًغصه   . لؤلو

 منها .  ( : هي الفترة التي جمىٗني بحن خضور اإلاضًىهُت و الخسلو ألاحل)  الفارق الشمني : .ج 

الضاةً هدُجت اهخٓاعه ٖلى مض اخخماالث ٖضم  ًخدمله أنا ًمىً هي م املخاطزة : .ص 

 1.  ؤلاكغاىخهٌى الضاةً ٖلى الفاةضة هدُجت  أؾبابالدؿضًض ، ولٗل هظا مً 

 

 وظائف الخمويل البىيي :  .2

ُفت  اوال :  :  ؤلاهخاجْو

ا و طلً لتزاًض اخخُاحاث الاؾدثماع  أمغاالبىىن  ئلىاللجىء  أنبذ ل  ؤلاهخاجييغوٍع لخمٍى

ت مما ٌؿخىحب جىفحر كضع هبحر مً عؤوؽ  ، هما هجض البىىن جلىم بضوع  ألامىاٌالٗملُاث الاؾدثماٍع

اصة الاؾدثماع . ً لدؿهُل و ٍػ ً و اإلاؿدثمٍغ  الىؾاَت فُما بحن اإلاضزٍغ

ل الاؾتهالن :  ثاهيا : ُفت جمٍى  ْو

                                                             
 . 00، ص  8000نعمة هللا نجٌب و آخرون ، ممدمة فً التصاد باب النمود و الصٌرفة و السٌاسات النمدٌة ، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة ،  -  1
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م الظي ًلضمه ال ً و هظا ٖىض عجؼ الفغص ًٖ بىًمىً الحهٌى ٖلى الؿل٘ الاؾتهالهُت ًٖ ٍَغ

م الضزل ،  ُفت  أيجىفحره ًٖ ٍَغ خالُا  الاؾتهالهُتخهٌى اإلاؿتهلىحن ٖلى الؿل٘ اإلالهىص بهظه الْى

 ؿب مضة الاةخمان .مؿخلبلي خملابل صف٘ 

ت اإلاباصالث  ثالثا : ُفت حؿٍى  ْو

ت اإلاباصالث و  غاف و هظه  ئبغامٌؿخسضم الاةخمان بهىعة واؾٗت في ؾىٍى الهمم بحن مسخلف الْا

ت جخم بكغواث وىؾُلت للخباصٌ م٘ اٖخماص اكل للبىىن الحايغة في اللُام بهظه اإلاهمت .  الؿىٍى

اةف  بهىعة واضحت ٖلى اليكاٍ الاكخهاصي و ٖلى  أزاعهاـ ألاؾاؾُت لالةخمان جىٗىهظه الْى

ني زهىنا في ملضماالاكخه ألاؾاؾُت فيبلُت اإلاخغحراث  ت هظه اإلاخغحراث الضزل اللىمي ، و ص الَى

 1الاؾدثماع و الاصزاع . 

 معخوكاث الخمويل البىيي :  .2

ل البىيي الجؼاةغي  ألهمؾىداٌو مً زالٌ هظا الٗىهغ الخٗغى  اإلاٗىكاث التي حٗترى الخمٍى

 للمإؾؿاث الاكخهاصًت .

اصة  صغير حجم البىون : - ت مً خُث ٍػ ٖلى الغغم مً الخُىع الظي قهضجه البىىن الجؼاةٍغ

ملاعهت م٘ البىىن  أحجامهاال جؼاٌ حٗاوي مً نغحر  أنها ئال،  أمىالها و عؤوؽ أنىلها

هظا اهضماج البىىن فُما بُنها مً احل  آلانالؿاةض الاججاه  أنو الٗغبُت ، خُث  ألاحىبُت

ؼ هفاءتها .  ت مياهتها و حٍٗؼ  جلٍى

ُت  ئلىلت في الجؼاةغ ؤلاكغاى الؿابمماعؾاث  أصث رة :عثاللزوض املخ - جضهىع ملحّى في هٖى

الاكخهاصًت الٗامت  ألاويإالظي جفاكم الخلا بؿبب  ألامغمدافٔ اللغوى البىىن فهى 

 الغحر مىاجُت .

ُفتها ئن ييم املخاطز :الظعف في جل - مساَغ  ئلىجخٗغى  اإلاهاعف ٖىض مماعؾتها لْى

مالء و الؿُىلت و مٗضٌ الفاةضة و الهغف ، هظه الىيُٗت جفغى ٖلى ٗمغجبُت بيل مً ال

                                                             
لم ، دور البنون التجارٌة فً تموٌل المشارٌع االستثمارٌة ) دراسة حالة الوكالة مؤسسة العربٌة المصرفٌة ، حاسً مسعود ( ، ممشٌش سا -  1

 . 88، ص  8001مذكرة لٌسانس فً العلوم تجارٌة ، تخصص علوم مالٌة ، جامعة ورللة ، دفعة 
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 أوالكيل الظي ًدُذ الخمىً منها و خؿً حؿُحره ى صعاًت بها و صعاؾتها بًيىن ٖل أنالبىً 

ت لض  عحت مساَغة نٗبت و مٗلضة .ٖملُت جلضًغ اإلاهاعف الجؼاةٍغ

 ئلىفي الجؼاةغ  ؤلانالخاثهغمي مً وعاء جُبُم  :  إداريتوحود عدة مشاول بيروكزاطيت و  -

م حغحر حظعي للمدُِ الاكخهاصي و اإلاالي ،  اٖخماص هٓم اكخهاصًت و مالُت لُبرالُت ًٖ ٍَغ

تو طلً بخغحر الضهىُاث   في الدؿُحر . ؤلاصاٍع

كغاَُت هى الٗمل لُهبذ البىً مإؾؿت جسً٘ في حؿحرها واللًاء ٖلى الٗللُاث البحر ئن -

 ئالالؿىكُت ، و هظلً للاهىن الىلض و اللغى و اللاهىن الخجاعي ،  ألامىاٌللاهىن عؤوؽ 

البىىن ما ػالذ مليا للضولت ، حٗمل جدذ ؾلُت الىػاعة الىنُت و  أنالىاك٘ ازبذ  أن

ل ئلىمىحهت زانت   اللُإ الٗمىمي ختى اإلاخٗؿغ مىه . جمٍى

ل الفالحي في الجؼاةغ  املطلب الثاوي :  الخمٍى

ًخمحز اللُإ الفالحي بىحىص كُىص زانت العجباَه بالٓغوف اإلاىازُت و الىجاةغ البُىلىحُت و 

ل ختى ًلٗب صوعا مدفؼا في  ئحغاءاثحب جىٕى َغق و ى املخخلفت مما ٌؿخ ؤلاهخاحُت ألاهٓمت  فئوٗاالخمٍى

ل الفالحي و مهاصعة ، و هظلً الخُغق  ئلىاللُإ و ٖلُه  ًخُغق   يماهاث و مهاصعة . ئلىحٍٗغف الخمٍى

 مدخل للخمويل الفالحي :  (1

 حعزيف الخمويل الفالحي :  .أ 

ل الفالحي هى ٖباعة ًٖ كغوى فالخُت هي في غالبُتها كهحرة مالخ ئن و كلُل  ألاحلمخىؾُت  أوٍى

ل املحهٌى و  لؤلحلمنها مسهو  ل و الهضف منها جمٍى الفالحي و الؼعاعي الجاعي و  ؤلاهخاجالٍُى

 1و الاوؿبت .  ألاحهؼة

ت  ئًجاص: وان مً الًغوعي  مصادر الخمويل الفالحي (2 جضبحر لهظه اإلاكيلت الجىهٍغ

فؿه في خاحت ألاوكاث ًجض الفالح هفي الىثحر مً  ألههاإلاالُت ،  2بالٗمل ٖلى جىفحر اإلاىاعص 

و زانت في بٌٗ اإلاإؾؿاث اإلاىاؾم  ؤلاهخاحُتًلىم باؾخسضامها للٗملُاث  ألامىاٌ ئلى

                                                             
اع الفالحً فً الجزائر ) دراسة حالة تموٌل مشروع استثماري من طرف بنن معوش اٌمان و ٌورحلة نسٌمة ، والع التموٌل المصرفً للمط - 1

ة ، الجزائر ، دفعة رالفالحة و التنمٌة الرٌفٌة " بدر " ( ، مذكرة ماستر فً العلوم االلتصادٌة تخصص التصادٌات المالٌة و البنون ، جامعة البوٌ

 .  23، ص  8002
لفالحً فً الجزائر ) دراسة تحلٌلٌة و تمٌمٌة ( ، مذكرة ماستر فً العلوم االلتصادٌة تخصص تموٌل المطاع ا آلٌاتشوٌخً هناء ،  -  2

 .  82، ص  8001التصادٌات المالٌة و البنون ، جامعة البوٌرة ، الجزائر ، دفعة 
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الحهاص مثال لكغاء البظوع ، و لدكغُل الٗماٌ حم٘ اإلاىخىج ... و  أوهمىؾم الحغر 

الاكتراى خُث  ئلىالاخخُاحاث الاؾتهالهُت فان وحضث م٘ هباع الفالخحن ًلجئىن 

لى أنها ٖ ئال أزغ ئلىو مً هٓام  أزغ ئلىت مً بلض مهاصع الاكتراى مخٗضصة و مسخلف

 الخالُت :  ألاقياٌالٗمىم جخم في 

  م  1.  ألافغاصالاكتراى مً ًٖ ٍَغ

 . م الاكتراى مً الخجاع  ًٖ ٍَغ

 . ت م الاكتراى مً البىىن الخجاٍع  ًٖ ٍَغ

 . م الاكتراى مً الخٗاوهُاث  ًٖ ٍَغ

 . م الاكتراى مً البىىن الحيىمُت  ًٖ ٍَغ

ل الفالحي ، فلض ًجض الفالح الجؼاةغي في ما ؾخىضحهظا  ه الخلا في ٖىهغ مإؾؿاث الخمٍى

الفالخُت ، و زانت في بضاًت  ؤلاهخاحُتالؾخسضامها في الٗملُاث  ألامىاٌ ئلىبداحت  ألاخُانهثحر مً 

ل املخخلفت  ئلىنهاًخه فلهظا هجض الفالح ًلجا  أواإلاىؾم الفالحي  خُث هجض الاكتراى مً مهاصع الخمٍى

ان مً مهاصع  ل الفالحي  أوهٖى ا في الجؼاةغ . ألاهثرمإؾؿاث الخمٍى  قُٖى

 اإلاإؾؿاث التي جمٌى الفالخحن ُٖيُا :  اوال :

ل الفالحي  هي ٖباعة ًٖ حٗاوهُاث  ألاهضاففٗالُت في جدلُم  أهثر ألنهامخسههت في الخمٍى

ل ، هما  اإلابخغاة ُيُت للفالخحن ، زانت اإلاىاص التي هم في خاحت جلىم بخلضًم كغوى ٖ أنهامً ٖملُت الخمٍى

حن  أزغي ، ٌٗني بٗباعة  ئليها   .  ، البظوع ، الخضماث .... ألاؾمضةجمىذ للمؼاٖع

و  ألاعى، الٗخاص الفالحي لتهُئت  ألابلاعهظه اللغوى جيىن في قيل اإلااقُت ،  أًًاو 

 اؾخهالخها ، و مً هظه اإلاإؾؿاث . 

  " Crma "    " pda   "     "sap  "   "capes "  

 اإلاإؾؿاث التي جمٌى للفالح هلضا :  ثاهيا :
                                                             

فً العلوم االلتصادٌة ، تخصص علوم المطاع الفالحً فً الجزائر ، مذكرة ماجستٌر  تموٌلحمدي باشا ولٌد ، دور السٌاسة االنتمائٌة فً  -  1

 . 12، ص  8000مالٌة ، جامعة باتنة ، الجزائر ، دفعة 
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 ماعؾذ هظه اإلاهمت في الجؼاةغ  يت التُهظه اإلاإؾؿاث اإلاال أهممً 

ني الجؼاةغي  -1  .  1982 ئلى 1962مً ؾىت  BNAالبىً الَى

ني لًبِ الخىمُت الفالخُت  -2  . FNDRAالهىضوق الَى

فُت  -3  ًىمىا هظا . ئلى 1982ماعؽ  13مً  ابخضءا   BADRبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ني للخٗاون الفالحي  -4  .  CNMAالهىضوق الَى

 .  CRNAالهىضوق الجهىي للخٗاون الفالحي  -5

 و وؿب فىاةضها هما ًلي :  الف هظه اللغوى في فترة اؾترصاصهو جسخ

 ٌؿمى بلغى اإلاىؾم الفالحي . يرة املدى :صكاللزوض  .أ 

ت جخمثل في اكخىاء ٖخاص تهُئت  : ألاحلاللزوض مخوضطت  .ب  الؿلي  آلاالثو  ألاعىهي كغوى ججهحًز

 زمـ الؿىىاث.  ئلى.... و مضتها مً ؾيخحن 

لت اإلاضة جهل  : ألاحلاللزوض طويلت  .ج  و هي طاث َاب٘  االؾترصاصهؾىت  25 ئلىهي كغوى ٍَى

٘زام   طاثللؿلي  آلاباع، خفغ  ألاعاض يالىبري و الخجهحزاث الضخمت مثال واؾخهالح  باإلاكاَع

 1.الؿٗت الىاؾٗت 

الفالح للبىً بازخالف مبلغ جسخلف الًماهاث التي ًلضمها  طماهاث الخمويل الفالحي : (3

اإلاخىؾِ  أوى و الغغى مىه و احله ، فالًمان اإلالضم في خالت الاةخمان اللهحر اللغو 

و  آلاالث في قيل عهً أوًيىن في قيل يماهاث شخهُت والىفالت مثال  أنًمىً  ألاحل

في خالت الاةخمان  أمام لللغوى ، ىاش ي و املحانُل هاججت ًٖ اؾخسضااإلاٗضاث و اإلا

ل  فُت ....  ألاعاض يجُالب الثابخت والٗلاعاث ،  ألاحلٍَى ، البىاءاث و الؿىىاث الٍغ

                                                             
 – http :/ALFASSOCIATION Logspot . com / 2012 / 10 / blog – post 8108،  8001/ 00/  01،  00:10جمعٌة المهندسٌن  -  1

الفالحٌن ، السٌاسات الفالحٌة فً الجزائر ، الجلفة ، اكتوبر                                                                                                      
.. 



 الفالحي البىيي للخمويل املفاهيمي إلاطار                                                                                      : ألاول  الفصل

 

 
33 

يماهاث قغهت الخامحن ، و هظه الًماهاث ٖباعة ًٖ يماهاث مىملت و  ئلى تباإلياف

 1) الحغاةم ، اإلاباوي ، الٗخاص ........ ( .  ألازُاعلحُاة و الخامحن ٖلى لهمها : الخامحن ا

 مخاطز الخمويل الفالحي :  (4

ًبلى الاةخمان الفالحي ًىاحه حملت مً املخاَغ هظهغ  ئليها ؤلاقاعةبالغغم مً الًماهاث الؿابم 

 منها : 

ت ) البروصة ، الحغاعة ، الؿُىلت ( و البُىلىحُت )  جأزحر - ، الحكغاث ،  ألافاقالٗىامل الجٍى

.....( ٖلى املحهٌى مما ٌٗغيه للىثحر مً املخاَغ الص يء الظي ًىٗىـ ٖلى  ألامغاى

ض في   .  لؤلمىاٌاكترايهم  أٖباءالفالخحن فِؿبب لهم هثحرا مً الخؿاةغ مما ًٍؼ

 املطلب الثالث : 

 ضياضاث الخمويل الفالحي في الجشائز :  -

 الخمويل الفالحي في الجشائز :  .1

 جلدًم ضياضت الدعم الفالحي في الجشائز :  .ب 

غحر اإلاخغحر للضٖم الفالحي و الاؾخجابت لىضاء الفالخحن و  ؤلالغاء أخضزتهاالؿلبُت التي  آلازاع أمام

جىحُه الضٖم  مبضأجلىم ٖلى  ممثليهم فغػث الضولت الٗىصة التي صٖم اللُإ و في ؾُاؾت

و الخضابحر التي  ؤلاحغاءاثالفالخحن و اإلاىخجحن ٖىى الضٖم للجمُ٘ و طلً مً زالٌ  ئلىمباقغة 

 جخمثل في : 

 جخفيع وطب الفوائد على اللزوض :  .أ 

 2الظي هو ٖلى جسهُو غالف مالي  1993بمىحب كاهىن اإلاالُت لؿىت  ؤلاحغاءبضا الٗمل بهظا 

 % 5.5البىً كضعها   أعاصىاع حؼاةغي لخدمل وؿبت مً الفىاةض ٖلى اللغوى الفالخُت لغ ملُاع صًبمب

لت  % 17.5و  ألاحللللغوى كهحرة   % 8ٖلى ان ًخدمل الفاللح اإلالترى  ألاحللللغوى مخىؾُت و ٍَى

لُت  ئلىٗاًىن للفالخحن حضولت ال باٖاصة ؤلاحغاءٖلى الترجِب ، زم جضٖم هظا   %6و  ، و ماي  1994) حٍى

                                                             
لنامٌة ( ، مداخلة فً على االلتصادٌات و المؤسسات ) دراسة حالة الجزائر و الدول ا أثارهاموٌل المصرفً و بن سمٌة دالل ، سٌاسات الت -  1

 . 01، ص  8002نوفمبر  88و  80ن مع مخبر العلوم االلتصادٌة ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ٌومً لً بالتعاوالملتمى الدو
 .  00بن سمٌة دالل ، مرجع سبك ذكره ، ص  -  2
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ملُاع  7.6و جدمل الجؼء مً الفىاةض اإلاؿخدلت ٖليهم البىً ) بلغذ صًىن اإلاٗاص حضولتها في اإلاغجحن  1997

 صًىاع حؼاةغي ( 

جىفُظ املخُِ اإلاالي الدؿمُت للفالخحن ، جم جىؾُ٘ و جىُُف صٖم الضولت اإلاالي اإلاباقغ  ئَاعو في 

مُت الفالخُت لكمل جلُُم كغوى بضون فىاةض ، مىذ ىَني للًبِ و الخللفالخت مً زالٌ الهىضوق الى 

 نهاًخه للفالخحن الظًً ًلتزمىن باهجاػ بغامج و وكاَاث جىضعج يمً املحاوع الخالُت:  ئٖاهاث

غ  -  في مسخلف فغوٖه . ؤلاهخاحُتالفالحي و  ؤلاهخاججٍُى

ل  جىُُف -  . ؤلاهخاج أهٓمتو جدٍى

م الضٖم . الؼعاُٖت ٖ ألاعاض ياؾخهالح  -  ً ٍَغ

 صىادًم مخصصت للدعم :  إوشاء .ب 

ت مً الهىاصًم بلغ  ئوكاءالؿُاؾت الجضًضة للضٖم الفالحي لللُإ ، زم  ئَاعفي  مجمٖى

ا  ؤلاهخاجنىاصًم مخسههت في صٖم مسخلف وكاَاث فغوٕ  79ٖضصها ختى الان  الفالحي ، جخللى ؾىٍى

 مالُت مً محزاهُت الضولت ، و هلىم بهغفها للمؿخسضمحن هضٖم في قيل :  أغلفت

الفالحي و املحافٓت ٖلى الثروة الحُىاهُت و  ن مؿاهمت الضولت في حؿمُت الغي ابٗىى  ئٖاهاث -

 الىباجُت .

ل مساػن ن مؿاهمت ابٗىى  ئٖاهاث -  الغظاتي . ألامًالضولت في جمٍى

 بٗىىان مؿاهمت الضٌو في خماًت مضازُل الفالخحن . ئٖاهاث -

 ٌ اللغوى للفالخحن .مت الضولت في جسفُن مؿاهابٗىى  ئٖاهاث -

ت في الفالخت . أؾٗاعن مؿاهمت الضولت في صٖم ابٗىى  ئٖاهاث -  اإلاىخجاث الُاكٍى

 :  حىائيتو وطبت  الجبائيت(  إلاعفاءاث)  إلاعاهاث .ج 

حكغُل الكباب و حصجُٗه ٖلى اإلاؿاهمت في اليكاٍ الفالحي لخثبُذ كىة الٗمل  ئَاعفي 

الؼعاُٖت ، لخىفُظ اإلاإؾؿاث اإلاهغغة و الىخضاث الفالخُت اإلاخسههت ) في جغبُت اإلاىاش ي ، الضواحً..( 
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اإلايكاة مً َغف الكباب مً حؿهُالث حباةُت و قبه حباةُت زالٌ مغخلتي جىفُظ و اؾخغالٌ اإلاكغوٕ 

 ما ًلي : ه

 اإلاكغوٕ مً :  أصحابزالٌ مغخلت جىفُظ اإلاكغوٕ ٌؿخفُض  -

 فاء ت . الاهدؿاباثٖلى  %8مً الغؾم ٖلى هلل اإلالىُت ب  ؤلٖا  الٗلاٍع

 فاء  اإلاإؾؿاث اإلاهغغة . جأؾِـمً خلىق الدكغُل ٖلى ٖلىص  ؤلٖا

 فاء  اءاث .بىال ئيافاثو  له مً الغؾم الٗلاعي ٖلى الىباء ؤلٖا

 فاء بت ٖلى  ؤلٖا بت ٖلى الضزل  ئعباحالىلي مً الًٍغ و  ؤلاحماليالكغواث و الًٍغ

 الضف٘ الجؼاتي و الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي .

  ٌالٗمل فُما جسو اإلاغجباث  أصحاب ثالقتراوا %7الاؾخفاصة مً اإلاٗضٌ اإلاىسف

ت الحغاء للمإؾؿت اإلاهغغة .   1اإلاضفٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
دكتوراه كلٌة العلوم االلتصادٌة ، تخصص علوم مالٌة ،  أطروحةرابح زبٌري ، حدود و فعالٌة دعم  الدولة فً السٌاسة الزراعٌة الجزائرٌة ،  -  

 جامعة الجزائر ، الجزائر ، بدون صفحات . 
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 خالصت الفصل : 

لت و الىُفُت اإلاثلى في طلً الؿبُل الىخُض  ئلىبر اللجىء ٌٗخ ل الخاعجي م٘ مغاٖاة الٍُغ الخمٍى

ل اإلاغاخل و الضوعاث  أوللمإؾؿت  ل الظاحي ٖضم  أوو هظا هٓغا لعجؼ  ؤلاهخاحُتاللُإ لخمٍى كضعة الخمٍى

م و هظا جم الىٓغ  ؤلاهخاجمىٓماث الاؾدثماع و  ٖلى حغُُت ول جم  في هظا الفهل خُث ئلُهو الدؿٍى

ل مً حمُ٘ حىاهبه  . صعاؾت الخمٍى

ل في اللُإ الفالحي و  ئلىو جُغكىا  هظا اللُإ هبضًل  ألهمُتصٖمه هٓغا  أؾالُبالخمٍى

 اصي ، فهى ًدٓى باهخمام هبحر مً َغف الضولت .هاكخ

ل الفالحي في الجؼاةغ و  ئلىجُغكىا  ألازحرو في  اللغوى الفالخُت اإلالضمت  أهىإؾُاؾاث الخمٍى

ل الخاعجي باليؿبت لللُإ الفالحي و جُغكىا هظلً  أهمَغف الضولت ، فهي حٗخبر مً مً  مهاصع الخمٍى

 اللغوى الفالخُت اإلاؿخدضزت لحؿاؾُت لدصجُ٘ اللُإ الفالحي مً َغف الضولت .  ألهم
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 : جمهيد

ت ، و ٌٗخبر اللُإ الفالحي في  حٗخبر الجؼائغ مً الضٌو التي جىلي اهخماما هبحرا بلُاٖاتها الحٍُى

م٘  2000البضًل ٖلى كُإ الىفِ خؿب املخخهحن و كض بضا طلً مىه ؾىت  ألههَلُٗت هظه اللُاٖاث ، 

ت الىبري ) بغامج صٖم  ، و  PSRA   200 – 2004الاكخهاصي  ؤلاوٗافاهُالق البرامج و املخُُاث الخىمٍى

 . PCSC 2005 – 20019الخىمُلي لضٖم الىمى  البرهامج

 2000مً ٖام  بضأثبُٗضة اإلاضي خُث  تئؾتراججُجترهؼ ؾُاؾت الضولت في اللُإ الفالحي ًٖ 

، بدُث جغحمذ الضولت هظه  جلؿُمُههمغخلت نهائُت  2009 ئلى 2005زم  أولىهمغخلت  2004 ئلى

ني قامل لجمُ٘ حىاهب  ئنالخُت ئؾتراججُتمً زالٌ اٖخماصها  ؤلاؾتراججُت حضًضة جمشلذ في بغهامج َو

 .  PNDAالخىمُت الفالخُت 

ني للخىمُت الفالخُت بىي٘ ؾُاؾت فالخُت حضًضة حؿمذ باؾخغالٌ  خُث حاء املخُِ الَى

ل و اإلاخىؾِ جخماش ى و  آلاحلحنكابلت للخدلُم في  أهضافاإلاخىفغة لللُإ ، و وي٘  ؤلامياهُاثحمُ٘  الٍُى

م٘ الاجداص  ( ، و الخاعحُت ) جىكُ٘ اجفاكُت الكغاهت الؿىق الخدىالث الاكخهاصًت الضازلُت ) اكخهاص 

حٗخمض  ئؾتراججُتاإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ( ، و هظا مً زالٌ وي٘  ئلى الاهًمام، و مفاوياث  ألاوعوبي

ً و الفالخحن مً احل  همى اكخهاصي فٗاٌ لللُإ الؼعاعي بدض مً  ئخضارٖلى جدفحز و صٖم اإلاؿدشمٍغ

ض في   الغظائي . ألامًجدلُم  ئمياهُاثالفجىة الغظائُت و ًٍؼ

ني للخىمُت الفالخُت ًٖ جدىاٌو في هظا الفهل الؿُاؾُ اث الؼعاُٖت التي حاء بها املخُِ الَى

لها مً زالٌ ما ًلي : م جمٍى م ًٖ ٍَغ    ٍَغ
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  الجؼائغواك٘  كُإ الفالخت في : ألاول املبدث 

  الغظائي ألامً جدلُم في الفالحي اللُإ مؿاهمت :ألاول  املطلب

 جًمً التي اإلااصًت الٗىامل مً مجمىٖت وحىص الجؼائغ في الغظائي ألامً جدلُم ًخُلب

 الشالزت الٗىامل اؾخلغاع في ًخمشل الظي الؼمني الٗامل ئلى باإليافت ألاشخام، ئلى ألاغظًت جضفم

 1الغظائي ألامً اؾخضامت جدلُم ئلى ًلىص الُىٍل اإلاضي ٖلى باالؾخلغاع و ألاولى

خماص وافُت همُت و حُضة بىىُٖت الغظائُت الؿل٘ بٗغى ًغجبِ اءالغظ جىفغ ئن  ٖلى بااٖل

 أما ، الىاعصاث همُت مً أهبر املحلي ؤلاهخاج وؿبت جيىن  أن بكٍغ الخاعحُت الخجاعة و املحلي ؤلاهخاج

 ٌ م ًٖ فُيىن  ئجاخخه و الغظاء ونى  وؾائل و ألاؾىاق مؿخىي  ٖلى الغظاء جأمحن ٖلى اللضعة ٍَغ

ت الؿُاؾاث و ألاؾىاق جيامل صعحت و الكغائُت اللضعة مؿألت مغاٖاة م٘ ؤلاهخاج  و الحيىمُت الؿٍٗغ

 .الخيالُف جدمل ٖلى اللضعة

ت مً  :ألامن الغذائي-1 ت مً الهضماث التي جمـ مجمٖى ًيخج هظا اإلاهُلح هدُجت بمجمٖى

نضماث الٗمل املحانُل الغظائُت أم ٖضم هفاءتها،  ننضماث ؤلاهخاج مشل فلضا، اللىىاث

ائف  نهفلضا هسفاى ألاحىع، نضماث الخجاعة بؿبب الخطخم اإلافٍغ و حكىه ا أوالْى

اًت الاحخماُٖت الىاحم ًٖ ، حهاػ ألاؾٗاع الث بؿبب انهُاع هٓام الٖغ نضماث الخدٍى

 .هىماف الاكخهاصي و الظي ًمـ مضازُل ألاؾغ و جل٘ في زُغ ألامً الغظائيالا 

 ًخم و الغظاء، مً ؤلاحمالي الُلب و املحلي ؤلاهخاج بحن الفغق  في جخمشل الغذائيت: الفجوة -2

م ًٖ العجؼ ملضاع جامحن  .صالاؾخحرا ٍَغ

 2000/2015 فترة زالٌ الؼعاعي اللُإ مإقغاث بٌٗ

 ٖىامل ٖضة تهضصها الجؼائغ في الؼعاُٖت ألاعاض ي مؿاخت ئن الشراعيت: ألاراض ي مساخت .أ 

ت و َبُُٗت  ًخم جضعن لم ئن الُىٍل و اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلى حجمها ٖلى جإزغ ؾىف و بكٍغ

 ػخف و الخصحغ ئلى ئيافت الٗمغاوي الخىؾ٘ بؿبب الاؾمىذ ػخف غغاع ٖلى ألامغ جضاعن

 كض 2013 ؾىت أما ، هىخاع ألف 226 ئلى 2011 ؾىت اإلاؼعوٖت اإلاؿاخت بلغذ كض و الغماٌ،

                                                             
50/59/9999الصادرة بتارٌخ  99الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة، رلم   1  
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 هالخٔ بالخالي و هىخاع ألف 8465.04 خىالي2014 ؾىت لخبلغ هىخاع ألف 8389.64 ب كضعث

اصة  اإلاؼعوٖت اإلاؿاخاث جىؾ٘ في مؿخمغة الٍؼ
1. 

ت الؼعاٖت حٗاوي : املشروعت ألاراض ي إحمالي من املسقيت ألاراض ي وسبت .ب   مكيلت مً الجؼائٍغ

 هظه زالٌ %15 ئلى  %4 مً اعجفٗذ كض و اإلاؿلُت ألاعاض ي وؿبت بلغذ خُث اإلاُاه، جىفغ

 جىفحر أهٓمت وػاعة خؿب اإلااض ي الٗام هظا اٖخباع و ، هىخاع ملُىن  1.26 ئلى لخهل الفترة

 .1999 الٗام في هىخاع ألف 600.00 ٖبر اإلاىحىصة اإلاُاه

ٌ  بمؿخىٍاث 1017/2016 مىؾم في الكخاء فهل زالٌ ؾلبا الحبىب ػعاٖت جأزغث للض  هُى

 إلاىٓمت ووفلا ، أهخىبغ و ؾبخمبر ٖغفتها التي الخللُضًت اإلاؿخىٍاث مً %20 جلاعب واهذ التي ألامُاع

ٌ  طلً بٗض حاء الؼعاٖت، و لألغظًت اإلاخدضة ألامم  اهسفٌ الظي 2016 ٖام في اإلااض ي الحبىب مدهى

 ملُىن  3.3 هدى 2015-2011 فترة ٖغفخه الظي اإلاخىؾِ مً اكل %23 و الؿابم الٗام ًٖ %19 ئلى

 ئهخاج مؿخىٍاث لًمان الحضًشت الؼعاُٖت الخلىُاث اؾخسضام الجؼائغ جىكف طلً إلاىاحهت و هىخاع

 جم التي اإلاُاه حجم بلغ فلض اإلاائُت وػاعة خؿب اإلاُاه، ئصاعة خُث مً هبحر جلضم جدلم فلض مؿخدلت

 مً  %70 خىالي ٌٗاصٌ ما أي مىٗب، متر ملُاعاث 7 ئلى اإلااض ي ًىاًغ قهغ نهاًت في للؼعاٖت جسهُهها

 .1999 ٖام في مىٗب متر ملُاع 2حؼء مً و ، الىَني اإلاىخىج

 مؿخلغة غحر جظبظباث الؼعاُٖت اإلاًافت اللُمت ٖغفذ للض : الشراعيت املضافت القيمت .ج 

 اللُمت أما % 7.6 ئلى 2015 ؾىت لها الؿىىي  الىمى مٗضٌ بلغ خُث ، اعجفاٖا و اهسفايا

يي بالضوالع للٗامل الؼعاُٖت اإلاًافت  2834.8 ب 2000 ؾىت بلغذ فلض ،  2010 ؾىت ألامٍغ

 صوالع 6129.34 و 2010 ؾىت صوالع 3584.778 زم صوالع 3581.85 ئلى 2005 ؾىت لترجف٘ صوالع

 2014 ؾىت
2. 

 

 

 

 

                                                             
991، ص 9550اسامة دمحم الفولً، زٌنب عوض هللا، التصادٌات النمود و التموٌل ، دار الجامعة الجدٌدة، االسكندرٌة، مصر   1  
 990اسامة دمحم الفولً ، مرجع سبك  ذكره ، ص  
2  
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 الخام. الضازلي الىاجج  جدلُم في الفالحي اللُإ مؿاهمت الثاوي: املطلب 

 2018 ؾىت مً الغاب٘ الشالسي زالٌ % 2.6بيؿبت اعجفاٖا الخام الضازلي الىاجج مجل للض -

 .2017 ؾىت مً الفترة هفـ زالٌ % 0.4 ملابل

  2018 ؾىت مً الغاب٘ الشالسي زالٌ %5 املحغوكاث كُإ في جغاح٘ أزغي  حهت مً و -

 2017 ؾىت مىظ الفترة هفـ زالٌ (%11.3) ملابل

 زالٌ %4.5وؿبت ثللمدغوكا زاعج الخام الضازلي الىاجج اعجفإ وؿبت بلغذ فلض بالخالي و -

 . 2017 ؾىت مً الفترة هفـ زالٌ %2.3 ملابل اإلاايُت، الؿىت هفـ مً الغاب٘ الشالسي

 ألاقغاٌ و البىاء كُإ الى أؾاؾا املحغوكاث زاعج الخام الضازلي الىاجج اعجفإ ًغح٘ و

ت الخضماث و الىفُُت الٗمىمُت ألاقغاٌ و الخضماث فيها بما  الغي  و مُتالٗمى   و الخجاٍع

 . الفالخت و الهىاٖت

 الٗمىمُت قغاٌألا  و الخضماث فيها بما الغي  و الٗمىمُت ألاقغاٌ و البىاء كُإ ٖغف بالخالي و -

 هفـ زالٌ %5.9 ملابل 2018 ؾىت مً الغاب٘ الشالسي زالٌ % 8.5 وؿبت حسجُل حُضة اهخائجى

 . 2017 ؾىت مً الفترة

ت الخضماث قاعهذ  و  ألامغ ًخٗلم و ، املحغوكاث زاعج هاصيالاكخ الىمى في أًًا الخجاٍع

 غحر الخضماث و (%4.1) البدغي  الهُض و الحغازت و الفالخت و (%4.3) الهىاٖت بلُاٖاث

ت  . الضًىان أوضح خؿبها  (%1.6) الخجاٍع

ت، اللُم بسهىم -  الخام الضازلي الىاجج أن ئلى لإلخهائُاث الىَني الضًىان أوضح الجاٍع

 أن الضًىان  أهض الؿُاق هظا في ، %8.6 بيؿبت اعجفاٖا قهض 2018 ؾىت مً الغاب٘ الشالسي زالٌ

 %4.8 ملابل %5.9 بلغ و 2018 ؾىت مً الغاب٘ الشالسي زالٌ ؾٗاعلأل  الٗام اإلاؿخىي  اعجفإ

 أؾٗاع اعجفإ ئلى أؾاؾا الضازلي الىاجج اعجفإ ًغح٘ و ، 2017 ؾىت مً الفترة لىفـ باليؿبت

 املحغوكاث
1 

 

 

                                                             
 
 

ماي  8-7حامً عبد المادرو اخرون، الملتمى الخامس حول االمن الغذائً فً الجزائر بٌن الماضً و الحاضر و المستمبل، جامعة بوزرٌعة ٌومً  

9592 
1  
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 مؿاهمت اللُإ الفالحي في الدكغُل املطلب الثالث:

الاؾخماعاث الٗمىمُت في الجؼائغ ، و زانت الظي  جأزحرصعاؾت هظا الخىػَ٘ حض مهم إلاٗغفت  ئن

ض   جنهٌ به و هى اللُإ الفالحي . أنجٍغ

، الهىاٖت،  أعبٗت كُاٖاث هي : الفالخت أن هلٌى بخلضًم اللُاٖاث اإلاكغلت ئلى ًو ًمى

 1الٗمىمُت ، ججاعة و الخضماث ، هما هى مىضح في الجضٌو الخالي  ألاقغاٌ، الٗمىمُت ألاقغاٌ

 (0102-0101(: جوسيع الدشغيل على القطاعاث الاقخصادًت في الجشائز )10رقم) الجدول 

 أقغاٌ  الهىاٖت  الفالخت الؿىىاث 

 ٖمىمُت

ججاعة و  

 زضماث

 مجمٕى 

0101 

0100 

0100 

0102 

0102 

0102 

0026111 

0122111 

000111 

0020111 

000111 

000111 

00.66 

01.00 

0.12 

01.61 

0.01 

0.62 

 

0220111 

0260111 

0022111 

0210111 

0001111 

0200111 

02.02 

02.02 

00.06 

02 

00.6 

00.00 

0006111 

0202111 

0662111 

0000111 

0006111 

0006111 

00.20 

06.60 

06.22 

06.61 

00.01 

06.06 

2200111 

2612111 

6061111 

6220111 

6002111 

6202111 

 

22.02 

20.20 

60.22 

20.21 

61.01 

60.20 

0026111 

0200111 

01001111 

01000111 

01020111 

01202111 

 060ن ص 0102مصدر : جقاريز بىك الجشائز ، 

 000ن ص 0102: جقاريز بىك الجشائز ،                               

، ألازغي باللُاٖاث  ملاعهتاللُإ الفالحي مىسفٌ  أنهالخٔ مً زالٌ مُُٗاث الجضٌو 

ٌ مً هٕى كُإ الخجاعة و الخضماث  ئلىالُض الٗاملت مىحهت  أنهالخٔ  ًلُه  % 58.52، اإلاخىؾِ كضعه  ألاو

خُث حسجل  %12.60و ًلُه اللُإ الهىاعي بمخىؾِ  %17.39الٗمىمُت بمخىؾِ كضعه  ألاقغاٌكُإ 

 . % 10.66بمخىؾِ كضعه  ألازحرةالفالخت اإلاغجبت 

 الٓغوفالضزل و  ىاهسفاخُث هالخٔ هفىع الٗماٌ مً اللُإ الفالحي و هظا عاح٘ في 

 ٖلى كُإ الفالخت . ألازغي اللاهغة في هظا اللُإ لظا ًفًلىن اللُاٖاث 

                                                             
149، التمرٌر العربً الموحد، ص 9590صندوق النمد العربً ،   1  
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ت الؿىصاء التي واهذ ٖامل مهم لىفىع الؿيان مً  افهظلً الٗكٍغ اإلاضن بؿبب اوٗضام  ئلى ألاٍع

سفايا ونل ، و حسجل اهالؿىىاث التي جليها  آزغو اإلاغافم الٗمىمُت زالٌ فترة الدؿُٗىاث لخٗغف  آلامً

 . 2013ؾىت    8.04 ئلى

اؾخمغاع الهجغة الضازلُت مً  ئلىمً اإلاالخٔ ٖلى الٗماٌ في اللُإ الفالحي الاهسفاى  ٌغظيو  -

ت  ئط،  اإلاضًىت ئلىالٍغف  ت الؿىٍى ٌٗض اهبر جدض ًىاحهه اليكاٍ الفالحي ، خُث كضعث اليؿبت اإلائٍى

غ الاكخهاصي  %2.5( بدىالي  2015 -2010الهسفاى ؾيان الٍغف زالٌ الفترة )  خؿب الخلٍغ

 1.  2014الغغبي اإلاىخض 

ف ملاعهت م٘ اإلاضًىت ) حٗلُم ، صحت ، مُاه قغب ،  ئلىو ٌٗىص طلً  - يٗف مؿخىي الخضماث في الٍغ

اعجباٍ الٗمل باليكاٍ اإلاىؾمي  ئلى باإليافتههغباء ( و بالخالي البدث ًٖ الغفاهُت و الاؾخلغاع 

ٖلى الٓغوف اإلاىازُت ، خُث جغجف٘ مؿخىي البُالت اإلالىٗت مً  ٌٗخمضالفالحي الظي  لإلهخاج

و  ألاحىع ، و بالخالي اهسفاى  ألازغي لفالحي باإلالاعهت م٘ الٗائض في اليكاَاث الاكخهاصًت اليكاٍ ا

اهه بالغغم مً الدؿهُالث التي مىدتها الضولت في هظه الفترة  ئلى ؤلاقاعةهلو الحىافؼ ، و ججضع 

 ً هىها الٗمل في هظا اللُإ ًبلى مغ  أنفي ول مغة جشبذ  أنها ئالللفالخحن و نغاع اإلاؿدشمٍغ

بالخللباث التي  ًثروناغلب الٗماٌ مإكخحن  آنو هى ما بكحر  ألامُاعبالٓغوف اإلاىازُت و حؿاكِ 

 . أزغي  ئلىٌكهضها اللُإ مً ؾخت 

ت الفالخُت اإلاخُٗلت اخض مفاجُذ الدؿمُت و اخض  - ًمشل الدكغُل اإلاخُذ و اإلافُض لهظه الُاكت البكٍغ

اليكاٍ  اللُاٖاثالهُيل الدكغُل في الجؼائغ خؿب  ئلىفي الىكذ هفؿه ، و بالىٓغ  أهضافها

مً  %61.58وؿبت  أٖلىكُإ الخجاعة و الخضماث  اؾخدىاط، و ًبلى  2015كخهاصي لٗام الا

ائف ، ًليها كُإ البىاء و  أهثر الٗمالت ، خُث امخهذ ئحمالي  تالٗمىمُ ألاقغاٌمً ههف الْى

في  ألازحرةاإلاغجبت  أزلذالفالخت فلض  أما %12.99الٗمالُت ، كُإ الهىاٖت  ئحماليمً  16.76%

 الٗمالت في الجؼائغ . ئحماليمً  %8.65اؾخلُاب الٗمالت بما وؿبت 

ت .... الخ ، ججضه  أزغي لظا فاهه جىحض مؼاًا هشحرة للُاٖاث  - منها اعجفإ الضزل ، الُٗل الؿىٍى

 2في هظه الفترة . فغم الٗمل و الحُاة الٗامت زانت في اللُإ الحيىمي التي اهُللذ

                                                             
االستثمار فً ظل االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة ، أطروحة دكتوراه  دمحم غردي ، المطاع الزراعً فً الجزائر و إشكالٌة الدعم و -  1

 . 919، ص  9599غٌر منشورة فً العلوم التصادٌة ، جامعة الجزائر ، 
و التوزٌع ، عجة جٌاللً ، أزمة العمار الفالحً و ممترحات تسوٌتها من تأمٌم الملن الخاص إلى خوصصة الملن العام ، دار الخلدونٌة للنشر  -  2

 . 991 – 999،  9595الجزائر ، 
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 التي اعخمدتها الجشائز  إلاصالخاثاملبدث الثاوي : 

ني للخىمُت الفالخُت . أهضافو  مهمفهى  : ألاول املطلب   مسُِ َو

ني للخىمُت الفالخُت  اوال : ف املخُِ الَى  حٍٗغ

َحر الخلني و اإلاالي و الىٓامي ، فهض الىنٌى الى ئلى جغكُت الخازانت جغمي  آلُتًٖ  هى ٖباعة

ت طاث هفاءة مً زالٌ املحافٓت و الحماًت و  الٗلالوي للمىاعص الُبُُٗت ، و  ألاقغاًٌىاء فالخت ٖهٍغ

م اؾخهالح  لللضعاث اإلاىحىصة . ألافًلو الاؾخغالٌ  ألاعاض يطلم ًٖ ٍَغ
1 

ني للخىمُت الفالخُت  أهضاف ثاهيا :  املخُِ الَى

 . تالُبُُٗالحماًت و الاؾخٗماٌ الٗلالوي و الضائم للمىاعص  -

ني . -  الاهضماج في الاكخهاص الَى

 الفالحي . لإلهخاج ؤلاكلُميالخسهو  -

اصة حجم  ؤلاهخاحُتجدؿحن  -  الفالحي . ؤلاهخاجو ٍػ

 جدؿحن ْغوف الحُاة و مضازُل الفالخحن . -

ً ، جهٍغف  - غ اإلاباصعاث الخانت ٖلى مؿخىي ) الخمٍى  ( . ئهخاج، و هُف جدٍغ

 جغكُت و حصجُ٘ الاؾدشماع الفالحي . -

 . الٗالميجدؿحن الخىافـ الفالحي و صمجه في الاكخهاص  -

فٗالت لخدلُم طلً و مً  أحهؼةًيىن هىان  أنًجب  ألاهضافجدلُم هظه  ئلىو مً احل الىنٌى  -

 فُما ًلي :  ألاحهؼةهظه  هظهغهىا 

ت اإلاهالح الفالخُت بمؿاهمت: ًلىم بًمان هظا الضو  ي دار الجهاس الاً -1 الغغفت  ع مضًٍغ

 الفالخُت الىالئُت .

ت اإلاهالح الفالخُت :  DSAمدًزيت املصالح الفالخيت  -2 مً اكل الهُاول الفالخُت حٗخبر مضًٍغ

ش عكم  يالخىفُظالٗهض الاؾخٗماعي لىً و بملخض ى اإلاغؾىم  ئلى جأؾِؿها خُث ٌٗىص جاٍع

                                                             
( فً والٌة لسنطٌنة ، مذكر تخرج ممدمة لنٌل شهادة الماجٌستر فً  9552 – 9550كتفً سلطانة ، المخطط الوطنً للسلمٌة الفالحٌة )  -  1

 . 7، ص  9552/  9550التهٌئة العمرانٌة ، جامعة مستوري ، لسنطٌنة ، 
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جىُٓم اإلاهالح الفالخُت و جدضًض مهام ول  أُٖض 1990/  06/  23اإلاإعر في  195 – 90

 1مهلحت و مً بحن مهامها ما ًلي : 

 الؿهغ ٖلى جُبُم الىٓام في حمُ٘ اإلاُاصًً طاث اليكاٍ الفالحي . -

ت و اليكاَاث الخانت بىاكُت الىباجاث . -  يمان جفخِل و مغاكبت اليكاَاث البٍُُغ

 الحُىاهُت و الىباجُت . ألامغاىو  آلافاثو مغاكبت ؾحر الحمالث الخانت بمداعبت جىُٓم  -

الؼعاُٖت و  ألاعاض يو الخضابحر اإلاىهىم ٖليها في ؾُاؾت املحافٓت ٖلى  ألاصواثاؾخٗماٌ ول  -

ىي ، الغابي ( . ألاعاض ي  طاث الُاب٘ الفالحي ) الٖغ

لت مسخلف اإلالفاث و هظا مً احل اإلاخابٗت و الخلُُم لخا ئٖضاصو  ؤلاخهائُتجدضًض اإلاُُٗاث  -

 الٗامت لللُإ الفالحي .

 اللُام بضف٘ و جغكُت الاؾدشماع الفالحي . -

 لخضكُم طلً .الخىمُت الفالخُت للىالًت و الىؾائل التي ًجب ججىُضها  أهضافجدضًض  -

الغؾمي للغغفت الفالخُت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ؤلاوكاءجم  الفزقت الفالخيت : -3

و هظا بٗض اهخساب و جىهِب هُاولها : مجلـ   1991/  04/  27اإلاإعر في   91 – 118

 للغئِـ و هي ٖباعة ًٖ مإؾؿت طاث َاب٘ نىاعي و ججاعي . ؤلاصاعةالغغفت 

 الجهاػ اإلاالي و ًًم ول مً :  -4

ث الهىاصًم الخٗاوهُت الفالحي مً اوكا ني للخعاون الفالخبي :الصىدوق الوط .أ 

 وكأتهاالخام باللاهىن الٗام للخٗاوهُاث ، ماعؾذ مىظ   72 – 64 آلامغزالٌ 

الاحخماُٖت و الاكخهاصًت ، زانت كبل  بالخأمُىاثحضًضة زانت  أوكُتٖضة 

اإلاإعر املحللت مُٗلت الاعايبي و هظا الحلىق و واحباث  87 19 ئنالخاث

 الفالخُحن و مهامه . اإلاىخجحن

 البدغي ... الخ .حؿهُل و يمان و جىمُت الفالخُت و الهُض  -

 في اللُاٖاث اإلاغغبها  ألاشخامٖلى اإلامخلياث و  جُبُم -

 82هظا البىً بمىحب مغؾىم  جأؾـ : BADRبىك الفالخيت و الخىميت الزيفيت  .ب 

ني  البىًجىُٓم  ئٖاصةو كض جىلض ٖىه  1982/  05/  16اإلاإعر في  206 – الَى

ل اللُإ الفالحي بدىٕى أؾضثالجؼائغي خُث  ول  إلػالت أوكُخه مهمت جمٍى

                                                             
/  9555محاولة تمٌٌم اثر االصاحات الجدٌدة لمطاع الفالحً الجزائري ، دراسة المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة بوعزٌز عبد الرزاق ،  -  1

 . 49، ص  9554
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جُىع و همى هظا اللُإ زانت جلً اإلاخٗللت بالجاهب اإلاالي  أوكفذالٗغاكُل التي 

 و مً مهامه : 

مً زالٌ حغُُت حمُ٘ اخخُاحاث اليكاَاث ٌٗخبر وؾُلت الضولت في جدلُم الاؾخغاللُت الغظائُت  -

 الفالخُت بهضف جدلُم الاهخفاء الظاحي .

ل حمُ٘ الاؾخغاللُاث  - الخانت هما ًلىم مؿاٖضاث لجمُ٘  أو الؼعاُٖت بما فيها الخابٗت للضولتجمٍى

غ اللُإ الفالحي ) البُاَغة و الهُاصلت ..  ألاوكُت  لخ ( .االتي حؿاهم في جٍُى

لت اإلاضي لخمُل الاؾدشماعاث الؼعاُٖت الىبري والغي و جغبُت اإلاىاش ي ... الخ . -  1ًمىذ كغوى ٍَى

ني للخىمُت الفالخُت .ا ألابٗاص املطلب الثاوي : فُت للمسُِ الَى  لٍغ

ني للخىمُت الفالخُت )  ألابٗاص فُت للمسُِ الَى  ( :  2004 – 2002الٍغ

جدىالث مهمت ) ْهىع  ألازحرةزالٌ الؿىىاث ٖغف الؿباق و املحُِ اإلاإؾؿاحي لللُإ الفالحي  -

لضٖم الفالخُت .. (  هظه الخدىالث حٗلذ مً اإلامىً جهىع  أصواث ئكامتمىٓماث مهىُت ، و 

ت الىػن الاكخهاصي و الاحخماعي و الخىمىي للفالخت في املجخم٘ و الاكخهاص ٖمىما ،  جدؿحن و جلٍى

ؾخغاللُاث مً احل مٗالجت هلائهها ) الىخائج املحمىصة و يٗف الفاٖلحن الغئِؿُحن ، و الا 

لخدىالث في زلم الكغوٍ الخلىُت و الاكخهاصًت و الخىُٓمُت و مذ هظه االفالخُت ( ، و كض ؾاه

ت في الخىمُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت  أهثرالاحخماُٖت الىفُلت بجٗل الفالخت جلٗب صوعا  خٍُى

 الضائمت .

في واضح للمسُِ الَىفي هظا الؿُاق الخام جم  - ني للخىمُت الفالخُت ، فهى يهضف ئُٖاء بٗض ٍع

فُت ، زانت في اإلاىاَم اإلاٗؼولت و حُاة في الفًاءاث بٗث ال ئٖاصة ئلى ، و كض جم جهىع  إلاهمكتالٍغ

فُت  ني للخىمُت الفالخُت و الٍغ ني الَىص للمسُِ الظي هى هٕى مً الامخضا PNDARاملخُِ الَى

اث  PNDARللخىمُت الفالخُت  باٖخباعه عصا قامال و ميسجما للخدضًاث الغئِؿُت و الًغَى

 ئيٗافالتي جم خهغها و التي واهذ الؿبب في  تىُت و الخىُٓمُت و اإلاإؾؿاجُُُٗت و الخلالُب

الغُائي لبالصها ، في جضهىع اإلاىاعص الُبُُٗت ػ في اهلُإ الخالخم ػ الؿلم  ألامًاللىاٖض 

في ، و الًغوعة بحن الخىاػهاث الكاملت للمجخم٘ الجؼائغي .  الاحخماُٖحن  في الىؾِ الٍغ

                                                             
على البطالة ، رسالة ممدمة  هالفالحٌة و انعكاسات ةحسنٌة جوجو ، تموٌل الفالحة بوالٌة بسكرة فً إطار الصندوق الوطنً للضبط و التنمٌ -  1

 . 24، ص  9551 – 9559لنٌل ماجستر ، جامعة دمحم خٌضر ، 
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ني للخىمُت الفالخُت و هي الىخضاث الاكخهاصًت اللاٖضة و لىنها  - هُاهاث  أًًاًمشل املخُِ الَى

ت و الفاٖلحن  ائف احخماُٖت و بُئُت مهمت ، و بحن الؿلُاث الٗمىمُت و اإلاؿدشمٍغ طاث ْو

فُت ، و زهىنُتها ، قٕغ في  الىٓمالاكخهاصًحن ، م٘ اخترام زهائو  البُئُت و الفًاءاث الٍغ

ت جخمدىع  ئَاعبُله في جُ   1:خٌى  أؾاؾابغامذ مخىٖى

 . خماًت اإلاىاعص الُبُُٗت و الحفاّ ٖلى البِئت 

 . ميافدت الجفاف 

  م  مىانب الكغل  ئوكاءالخدلُم مً البُالت ًٖ ٍَغ

  ٌاث م٘ الاؾخٗما ٘ مً اإلاؼعٖو  للمُاه  ألامشلالخىَى

  جدؿحن صزٌى الفالخُحن 

  ني .وفم البرهام ؤلاهخاججسهُو مىاَم  2ج الاكخهاصي الَى

 ني للخىميت فالخيت .أهم البرامج املخطط الوط

م الامخُاػ :  ألاعاض يبغهامج اؾخهالح  اوال :  الؼعاُٖت ًٖ ٍَغ

ني للخىمُت الفالخُت و طلً جبٗا للمغؾىم  جم وي٘ البرهامج كُض الخىفُظ كبل نضوع املخُِ الَى

مً  ألاعيُت، املحضص لىُفُاث مىذ خم امخُاػ كُ٘  1997ؾبخمبر  15اإلاإعر في   483 – 97الخىفُظي عكم 

ت و  ألامالن ىُت الخانت الخابٗت للضولت في اإلاؿاخاث الاؾخهالخُت اإلاىحىصة في اإلاىاَم الصحغاٍو الَى

 3الؿهلُت .

م مىذ خم  ئلى أؾاؾايهضف هظا البرهامج  - اصة إلاؿاخاث الفالخُت الهالحت ًٖ ٍَغ الامخُاػ ٍػ

اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي اإلاىاَم الجبلُت ، الؿهلُت و  ألاعاض يللفالخحن الؾخغالٌ و اؾخهالح 

ت و حؿُحر و اؾخغالٌ اإلاىاعص الُبُُٗت و اإلاىازُت ) اهجغاف التربت ، الخصحغ ، الجفاف  الصحغاٍو

الفالخُت و ٖلى الخىاػن البُئي  ألاعى تمغص وصًـ ؾلبا ٖلى ... ( ، التي تهضص اللُإ الفالحي و جىٗى

 الٗام .

                                                             
امة ، مرجع الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة ، الوزٌر المنتدب المكلف بالتنمٌة الرٌفٌة ، اإلستراتجٌة الوطنٌة للتنمٌة الرٌفٌة المستد -  1

 . 15سابك ، ص 
 .  08نة المحاسبة التحلٌلٌة فً المطاع الفالحً ، مرجع سابك ، ص موالي حسٌن ، مكا -  2
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة ، وزارة الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة ، الجهاز المؤطر لبرنامج استصالح األراضً عن طرٌك حك  -  3

 . 94، ص  9998االمتٌاز ، 
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اففهظه اإلاىهجُت الجضًضة جخًمً مىذ خم الامخُاػ لؿيان  - إهلحن و طوي ، زانت الكباب اإلا ألاٍع

في  الجزوحافدت راَهم في ٖملُت جدؿحن صزىلهم و ميض الفالخُت القتالخبرة و زغجي اإلاٗاه الٍغ

اف أؾاؽج مىحه الفالخُت ، هظا البرهام ألاعاض ياإلاإصي لهجغاث  مً احل جىمُت مؿخضامت ، و  لألٍع

 جدٌ الامخُاػاث ما ًلي : 

  لُت و ُاث املحضصة ؾابلا في اإلاىاَم الجباإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي املحُ ألاعاض ياؾخهالح

 الجبلُت .

 ألاخىاى، حؿُحر اإلاُاه اإلاِٗكُت ّ، اؾخغالٌ و نُاهت  خضماث اإلاغجبُت بدبُٗت مُاه الؿليال 

الث .اإلاائُت ،   ميكاث الغي ، و نغف اإلاُاه ، الٗخاص الفالحي و الخمٍى

 ٖملُاث الاؾدشماع املحضصة مً كبل اإلاهالح ناخُت اإلاكغوٕ . ئحاػاث 

 ُت في الؿهىب ، مؿاخت حؿُحر و اؾخغالٌ اإلاىاعص ال ٍى بُُٗت ) كُٗت اعى غابُت ، كُٗت ٖع

م ٖلض  ل اإلاضي  ئًجاعؾلي ....(  ًٖ ٍَغ   1.ٍَى

ني للدصجحر :  البرهامج ثاهيا :  الَى

الفالخُت ٖغيت للخصحغ و الاهجغاف  ألاعاض يقهض الغُاء الىباحي جللها واضحا و هشحرا حٗل  -

بؿبب الٗىامل الُبُُٗت املخخلفت هؼخف الغماٌ ، الؿٌُى الجاعفت و غحرها ، هظا الثروة عغم 

للمؿاخت اليلُت اإلالضعة  تغابُمً الغُاء ال %25في الخىاػن البُىلىجي الظي كضع ب  همؿاهمكلتها 

و  FAOخؿب اإلاىٓمت ٌ  20 % مالًحن هىخاع و الظي ًمشل الغُاء الىباحي اليؿبت اإلالبىلت 7ب 

ني . 1.5%  2مً مجمٕى التراب الَى

ما  ئلى %11بهضف عف٘ اإلاٗضٌ مً  ألاشجاعججضًض هظه الشىعة الغابُت زانت  ئٖاصةو ؾُٗا هدى 

 قماٌ البالص . % 14ًلاعب 

 بالجىوب :  ألاراض يثاهيا : بزهامج اسخصالح 

حاء هظا البرهامج مً احل وي٘ الؿُاؾاث و الاؾتراججُاث الىفُلت بخدلُم الاؾخغالٌ 

ت و  الخىمُت اإلاؿخضامت  ئَاعالاكخهاصًت في  تالخىمُيمً مداوع  ئصماحهاالاكخهاصي للمىاَم الصحغاٍو

م صٖم حكغُل اإلاىخجاث اإلاخالئمت م٘ اإلاى ار ، زانت هسُل الخمىع التي حٗخبر مهضعا مً مهاصع ًٖ ٍَغ

                                                             
 . 41، ص  9555ً ، إشكالٌة التنمٌة الفالحٌة ، الدورة الرابعة عشر ، المجلس الوطنً االلتصادي و االجتماع -  1
 . 77ج . ج . د . ش ، وزارة الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة ، المخطط الكونً للتنمٌة الفالحٌة ، مرجع سابك ، ص  -  2
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اصة  أهخاحهاالٗملت الهٗبت ليىن  اصة اإلاؿاخت الفالخُت الهالحت و ٍػ  ؤلامياهاثو محزة وؿبُت ن ختى ًخم ٍػ

 . ؤلاهخاحُتالفالخُت 

الالػمت  الىُفُتجىحيهه هظا البرهامج و وي٘ الكغوٍ و  ئٖاصةالفالخُت  تللخىمُ اليىويو املخُِ  -

الىبري و  ؤلانالخاث أمابغهامج الامخُاػاث الفالخُت  ئَاعالىاخاث في  أعاض يللخىفُظ ختى جخم تهُئت 

اإلاإؾؿاجُت التي جخُلب وؾائل ماصًت و مالُت و جلىُاث هبري ؾخفسح املجاٌ مؿخلبل 

ىُت و   باُٖاءاإلاغجبُت  الٗالُت و الخىىىلىحُا اإلاخُىعة الىفاءاث، طاث 1 ألاحىبُتلالؾدشماعاث الَى

للمىاعص الىاصعة زانت اإلاُاه  ألامشلصف٘ اؾدشماعي مٗخبر مالئم و الٓغوف البُئُت و الاؾخغالٌ 

 الخهبت . ألاعاض يالكلي و 

اصة في جاَحر هظا البرهامج حٗمل  - ت  مدافٓتو ٍػ و املحافٓت الخىمُت الفالخُت في اإلاىاَم الصحغاٍو

 ٌ غ الؿهى لت  الؿامُت لخٍُى لللُإ مً احل  ألازغي و مىضمجت م٘ مسخلف البرامج  تمخياملبٍُغ

 للخىمُت الفالخُت . اليىويالىبري للمسُِ  ألاهضافجدلُم 

ؾخهالح الجىىب ( أن ًمخليىها ) خالت ا أناإلاؿخهلحت و التي ًمىً لهم  ألاعاض ياؾخغالٌ  -

 الامخُاػاثاللاٖضي ، هظه  لفائضة املحلُحن ؾاهمىا في اهجاػ اإلاكغوٕ أولُتمذ بهفت الامخُاػاث حؿ

 :  الخالُتحكمل اإلاُاصًً 

، اؾخغالٌ اإلاىاعص الٗلفُت و  ألازغي و اإلاىخجاث  الفلحنالٗكب و  اؾخغالٌ:  في الىاطق الجبليت -

 اإلاشمغة ، خماًت الىباجُت و ميافدت الىحران . ألاشجاعغغؽ 

، خماًت الصحت الحُىاهُت و  الؿهلُتللمغاعي  ألاعاض ي: جدؿحن و تهُئت  السهليت املىطقتفي  -

 لت الحلفاء .ي اإلاغاعي ، و اؾخغالٌ و حؿُحر َبالىباجُت ف

مدُُاث اؾخهالح ، نغف اإلاُاه اإلاٗالجت ، صحت الىباجاث ،  ئوكاء:  في املىطقت الصحزاويت -

 :  ئلىيهضف هظا البرهامج هغحره مً البرامج 

 ل ( .مىهب قغ 500.000مىانب قغل مإكخت صائمت ) هضف  ئوكاء 

 . املحافٓت ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت 

  اصة م  6.000.000خضوص  ئلىالهالحت للؼعاٖت  ألاعاض يٍػ  امخُاػ . 50.000هىخاع ًٖ ٍَغ

مً احل الؿحر الحؿً لخىفُظ البرهامج ًخُلب وحىص ٖالكاث عبِ بحن مسخلف الهُئاث و  -

، ٘ وجحرة الاهجاػاث في اإلاُضان اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن و اإلاإؾؿاث و اإلاىٓماث اإلاهىُت ، يهضف صف
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لت  ئصزاٌض جم فل ٘ ، حكغن هظه الخٗضًالث بٍُغ الخٗضًالث ٖلى هٓام اإلاهاصكت و جىفُظ اإلاكاَع

مباقغة الىالء و مضعاء اإلاهالح الفالخُت و مدافٓي الغاباث في ٖملُت كبٌى جيكُِ و مخابٗت 

 ٘ م الامخُاػ هظا ، و الابخٗاص ًٖ  رللدؿُحو  1اإلاكاَع  ألاؾالُبالحؿً بغهامج الاؾخهالح ًٖ ٍَغ

مإؾؿت جهُلح بمهمت جاَحر  ئوكاءالبحروكغاَُت التي ٖغكلذ الجهىص الاؾخهالح الؿابلت ، زم 

ت مً اإلاغاؾُم و اللغاعاث التي حٗمل ٖلى جدلُم جىمُت مؿخضامت .  الٗملُاث اٖخماص ٖلى مجمٖى

 قاهون الاسدثمار الجدًد  إطار الامخياساث املىوخت للقطاع في املطلب الثالث : 

الخٍٗغف بمدخىي اإلاىٓىمت الجضًضة للاهىن الاؾدشماع و الامخُاػاث اإلامىىخت لفائضة  ئَاعقي 

اللُإ الفالحي هٓمه وػاعة الفالخت و اإلاىاعص اإلاائُت و الهُض البدغي بالخٗاون م٘ ووالت النهىى 

ل 24الُىم الشالزاء باالؾدشماع الفالخُت  بملغ صًىان الىػاعة هضوة صحفُت مً ٖىىان  2017 أفٍغ

 . الجضًضكاهىن الاؾدشماع  ئَاعالاؾدشماعاث اإلامىىخت لللُإ الفالحي في 

زانت ما فُما يهم  أجاخهاالتي حاء بها هظا اللاهىن و الامخُاػاث الهامت التي  ؤلانالخاث ئن

اج مً حهت و ويىح الغؤي مً اللُإ الفالحي ، حٗىـ ٖؼم الحيىم ت ٖلى جدلُم ما حاء بىزُلت كَغ

الاهُالق في جىفُظ الخُت الخماؾُت  أنفُما ًخٗلم بالخىامُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت مبِىا  أزغي حهت 

 بٗض وي٘ عؤٍت مؿخلبلُت للخىمُت الفالخُت . ء ( حا 2020 – 2016للخىمُت ) 

و مؿاهمخه في الخىمُت  يىوي صوعه في الاكخهاص الو  اللُإللض جمشلذ هظه الغؤٍت في صٖم مىك٘ 

ؼ  ا للفالح و البداع و حٍٗؼ فُت و في جامحن زال مجٍؼ ت و الٍغ الغظائي ن و طلً مً زالٌ  ألامًالجهٍى

الؾدشماع م٘ الحغم ٖلى يمان اؾخضامت اإلاىاعص حضًت اهدؿابه كُمت مًافت ٖالُت و كضعة جىافؿُت و 

 غحراث اإلاىازُت و النهىى بالفالخت  الهغغي و الٗائلُت .الُبُُٗت في ْل الخ

ت  %50اللاهىن بخسهُو مىدت ب  أفاصو للض  مً ولفت هظه اإلاغافلت التي حاهب مغاحٗت حظٍع

 ئهجاحو  آلالُتٖلى هظه  لإلكضامالكباب  أمامإلاىٓىمت اللغى الٗلاعي الظي مً قاهه عف٘ الٗغاكُل 

ٗهم .  مكاَع
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٘ بٗض جغهحز الهىضوق  ئًجاصضة لالؾدشماع مً حٗمل اإلاىٓىمت الجضً ؾُل حضًضة لخمُل اإلاكاَع

 أهمهاحٗلب اللُإ الفالحي مً  ألازغي التي  ثللهٗىباخلٌى  ئًجاص عاهخٓاهظا في  الحضًشتالخىوس ي 

ت . ألاويإ الٗلاٍع
1  

اإلاخضازلت زانت للفالخحن و الهُاول  ث كاهىن الاؾدشماع لضي مسخلف ألاقىاٍالنهىى بمؿخجضا -

 اإلاهىُت .

ٖلى الاؾدشماع في  ها كاهىن الاؾدشماع الجضًض لدصجُ٘اإلاؿخجضاث التي حاء ب أهمهظا و جخمشل 

 اللُإ الفالحي : 

 نىف " ج" في جهيُف ٖملُاث الاؾدشماع و الاهفاء ٖلى نىف " ا " و " ب " . خظف 

 ُ٘ت مً  الترك  . %50 ئلى %25في مىدت الفالح ٖهٍغ

 ُ٘250 ئلىصًىاع  ألف 150في اللغى الٗلاعي لهغاع الفالخحن و خاملي الكهاصاث مً  الترك 

 . ؤلاحغاءاثصًىاع م٘  ألف

 ُ٘ؾىت  25مضة حؿضًض اللغى هي  أنؾىىاث ) م٘ الٗلم  7 ئلى 5اللغوى مً  ئمهاٌ ًإهض الترك

.) 

  ً3 ئلى %5الخسفٌُ في وؿبت فائضة اللغوى م% . 

 اكخىاء مىاباث قغواث للمؿاهمت في الحض مً حكدذ  ئَاعالاهخفإ باللغى الٗلاعي في  ئمياهُت

 اإلالىُت .

  ًٖ هىخاع  50يمان مهاٍعف فىُت مىخضة ) مشل اإلاؿاخت الالػمت الكخىاء حغاع هىخاع ٖىيا

 خالُا ( .

  بت زالٌ  أؾاؽمً  ألاعباحو  اإلاضازُلَغح هلي ٍش َىع مً جاع  ابخضاء ألاوليؾىىاث  10الًٍغ

 2اليكاٍ الفٗلي .

 

 

                                                             
 . 90، ص  9599لسنة  79االمتٌازات الممنوحة للمطاع الفالحً فً أٌطار لانون االستثمار ، عدد  -  1
 . 95، ص  9599االمتٌازات الممنوحة للمطاع الفالحً فً اٌطار لانون االستثمار ، مرجع سابك ، لسنة  -  2



  الجشائز في الفالخت قاع جقييم                                                                                                        :  الثاوي الفصل

 

 
52 

 . املبدث الثالث : دور البىوك الخجاريت في جىميت القطاع الفالحي في الجشائز

 : ماهيت الائخمان الفالحي . ألاول املطلب 

تممحزة لليكاٍ ، و ًًمً  تبمغص وصًكُم بدُث ٌٗىص  أؾلىبخمان الفالحي ئالا  - و طلً  اؾخمغاٍع

ًيىن  أنطلً ٌٗض الائخمان ٖىهغ مُٗم و مُٗل و لظلً ًجب  ئلى باإليافت ؤلاهخاحُت تباإلاغ صوصً

و هي كغوى في غالبُت  1. أفًل تمغص وصًالائخمان ملما بيل مكاول اللُإ الفالحي و هظا لًمان 

ل و الهضف منها و  لألحلو كلُل منها مسهو  ألاحلمخىؾُت  أوكهحرة  الفالحي و  ؤلاهخاجالٍُى

 . ألابيُتو  ألاحهؼةالؼعاعي الجاعي و 

 اؾخهالحو هظلً  أعاييهم ٌاؾخغاللالئخمان الفالحي صوع في مىذ الفالخحن اإلاؿدشمٍغً فغم  -

الخانت باؾخهالح  آلاالثو  ألاؾمضةمً اإلابُضاث و  أهىإمً زالٌ كضعتهم ٖلى اكخىاء  ألاعاض ي

 و تهُئتها . ألاعاض ي

 الفالحي  انئخمالا اوال : طبيعت 

ل البىيي لللُإ الفالحي ًدب  -  ًغاعي الخهائو الظاجُت لهضا اللُإ مً خُث :  أنالخمٍى

خُث حٗخمض الحُاة الفالخُت ٖلى  ألاؾٗاعو الضزل و  لإلهخاجو اإلاخغحرة  الاخخمالُتَبُٗت  (1

ٖىض جدلله ،  ئالمُُٗاث و ْىاهغ مخغحرة و غحر مإهضة و حؿُحر ٖليها حجم املحهٌى 

الفالخُت هظه  ألاؾٗاعضًض الضزل بضكت لهٗىبت جدضًض الىفلاث و هظلً ال ًمىً جد

لو غحر مً مما يهضص الؿُىلت الالػمت  ئهخاجيالتي جخىكف ٖلى ٖغى  ألازحرة  ؤلاهخاج لخمٍى

 . أزغي ُت مً هاخُت المً هاخُت و ًضٖم الُبُٗت الاخخم

جىٕى  لالؾخغالٌاللاهىهُت  ألاقياٌحٗضص  ئلى ئيافتاإلالىُت و حٗضص الاؾخغاللُاث الفالخُت  جفىحن -

الىلضي و  ؤلاًجاعباإلاكاعهت زم  ؤلاًجاع ئلىمً مجغص الاؾخغالٌ  جبضأالفالحي و التي  ؤلاهخاج ثلباكا

 2بالُب٘ فان هظا ٌٗخبر مكيلت جدضًض اإلاؿخفُض مً الائخمان و يمان اللغى .

 ثاهيا : ضماهاث و مخاطز الائخمان الفالحي 

: جسخلف الًماهاث التي ًلضمها الفالح للبىً بازخالف مبلغ اللغى و الغغى مىه و  الضماهاث -

ًيىن في قيل يماهاث  أنًمىً  ألاحلاإلاخىؾِ  أواحله ففي خالت الائخمان الفالحي اللهحر 
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ًٖ اؾخسضام  الىاججتو اإلاٗضاث و اإلاىاش ي و املحانُل  آلاالثشخهُت والىفالت ، في قيل عهً 

ل  أمااللغوى ،  اصة في  اكىي جُالب البىىن بًماهاث  ألاحلفي خالت الائخمان ٍَى لظلً  ألامانٍػ

ٌ جُالب ٖاصة بغهً  فُت ...الخ  ألاعاض ي،  عوالٗلاالىاججت :  ألانى ، الىباجاث و الؿىىاث الٍغ

 أوؾىض مً َغف اإلاإؾؿاث هبري  ئلىالًماهاث اإلاظوىعة ًبلى الائخمان بداحت  ئلى باإليافت

: الخامحن ٖلى الحُاة ، و الخامحن  أهمهايماهاث ٖباعة ًٖ يماهاث مىملت و حن و هظه ث الخامقغوا

 1) الحغائم ، اإلاباوي ، الٗخاص ...( . ألازُاعٖلى 

 املخاَغ : مً ابغػ املخاَغ الائخمان الفالحي هظهغ :

فٌُى ٌَى هظه الضوعة لِؿذ في نالح اإلاإؾؿت  الفالخيت : إلاهخاحيتطول الدورة  -1

لت في خحن جيىن هظه  جدلُم  ئلىحؿعى  ألازحرةفهي جلتزم بلاء اللغى ٖىضه لفترة ٍَى

ت للماٌ لُٗىص   فائضة ممىىت . بأهثرالٗىعاث الؿٍغ

الفالح ال ًمىىه الخدىم فيها والجفاف ،  أنخُث  مخاطز : إلىالفالحي  إلاهخاجحعزض  -2

مساَغ جإزغ ٖلى املحهٌى مما ًإصي ظه هل ، و الحكغاثو  آلافاثو  ألامُاعؾلٍى 

 ثالتزاماو  ألامىاٌعجؼه ًٖ حؿضًض ما ٖلُه مً  بالخالياإلاؼإع و  ئًغاصاثالخللُل مً  ئلى

 إلاضة لِؿذ كهحرة .

بما جيخجه  ؤلاهخاجخُث اعجباٍ همُت :  إلاهخاجعدم القدرة املشارع على الخدكم في  -3

، فبمجغص ْهىع املحهٌى  ألاؾٗاعو هظا الؿُُغة ٖلى  ؤلاهخاجة ٖلى مً الؿُُغ  ألاعى

بالؿٗغ الحالي و كض بخضهىع الٗغى فُىسفٌ الؿٗغ و ال خلُت  ألاؾىاقٌٗغيه في 

ٗت الؿلف و  ألنهاللمؼإع في الاخخفاّ ملحهىله   ٌؿخُُ٘ هُفٖاصة مدانُل ؾَغ

 اهسفايا هبحرا . ألاؾٗاعاهسفًذ  ئطا هالتزاماجاإلاؼإع ؾضاص 

ل الخجاعي و  ئن -4 و هجض مٗٓم اإلاإؾؿاث  الاؾمانمداٍ بلىاهحن  الهىاعيالخمٍى

ت و نىاُٖت جلي بما ٖليها مً كغوى في الىكذ املحضص ،  زىفا مً الٗلىباث الخجاٍع

جىكفها ًٖ الٗمل ، لهظا هجض  أو إلفالؾها واإلقهاعاللاؾُت التي جمىً جُبُلها 

ل  أنلىفاء ٖليها مً كغوى الىكذ املحضص في خُث اإلاإؾؿاث خٍغهت ٖلى ا الخمٍى

الث و طلً  الفالحي ال جدىمه مشل هظه اللىاهحن و ال ًمىً خماًخه هغحرها مً الخمٍى

 لُبُٗت الٗملُاث الفالخُت 
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ل الفالحي ، فمً الهٗب فغى الغكابت  - نٗىبت فغى عكابت ٖلى اإلاؼإع مً هغف مإؾؿاث الخمٍى

ل و هُفُت  و في هفـ الىكذ  ؤلاهخاحُتغحر  أو ؤلاهخاحُت ألاغغاىاؾخسضامه اللغى في ٖلى الخمٍى

لت مُٗىت في هُفُت اؾخسضام اللغى  أواإلاؼإع  ئلؼامال ًمىً  في الىشحر م الحاالث  ألههالفالح بٍُغ

 1اؾتهالهُت . أٖغاىٌؿخٗمل هظا اللغى في 

 القطاع الفالحي .املطلب الثاوي : شزوط هجاح سياست الخمويل املصزفي في 

ل الفالحي ال بض   هغاعي الكغوٍ الخالُت :  أنمً احل هجاح ؾُاؾت الخمٍى

الهضف مً هظا اللغى هي حصجُ٘ اإلاؼإع  ئنالخللُل كضع اإلاؿخُإ مً جيلفت اللغى :  -1

 الفالخُت . باإلهخاحُتٖلى اؾخسضام مشل هظه اللغوى للنهىى 

إلالغيت : و هظا ليي جىي٘ ؾؿاث امً َغف اإلاإ  ؤلاكغاىوي٘ زُِ زانت بٗملُت  -2

حن ختى الهغاع مىه الاؾخفاصة مً  ؤلاكغاىكغوٍ فيها ه ختى ٌؿخُُ٘ حمُ٘ اإلاؼاٖع

هظه اللغوى و في الىكذ الظي جُلب فُه صون ٖغكلت ختى ًخمىً اإلاؼإع مً اؾخسضام  

 اللغوى في الىكذ اإلاىاؾب .

حن  -3  أؾالُب باجبإ: و هظا  ؤلاكغاىمإؾؿاث  اججاهمغاٖاة الىفاء مً َغف اإلاؼاٖع

م بىاء  ؤلاهخاج م اإلاىٓم للمىخجاث ، و ًخم الخىُٓم ًٖ ٍَغ م الدؿٍى الحضًشت ًٖ ٍَغ

حن املخاػن اإلاىُفت ) زالحاث (  في الىكذ املحضص ٌصج٘ اإلاإؾؿاث  مبالتزاماتهوفاء اإلاؼاٖع

اتهم و مىاَم  فالختهم . حن مهما واهذ مؿخٍى  مً مىانلت ٖملها اججاه اإلاؼاٖع

ًسفف مً  أنًمىً  ألازحرةجامحن مدانُل الؼعاٖت لضي اإلاإؾؿاث املخخهت : فهظه  -4

 أنالتي جهِب املحانُل الؼعاُٖت ، و مً زم ال ًمىً للمإؾؿاث اإلالتريت  ألازُاع

حن صون   زفُفت . فخيىن  ألازُاع بٌٗوحضث  ئنو  أمىالهمٖلى  أزُاع أيجمٌى اإلاؼاٖع

اإلاىٓمت : بدُث ًجب ججىب مغاٖاة اخخُاحاث كىاٖض  أؾاؽجدُضي كُمت اللغى ٖلى  -5

اإلاؼا نغاع ؿبت مسخلف اإلاىاَم اللاصعة ٖلى اللُام بهظه اإلاهام بىفاءة و زانت بالي

ُ  . تٖع

التي نغفذ مً احلها : فٗلى  ألاغغاىوحىب اؾخسضام اللغوى الفالخُت اإلاخاخت في  -6

ل  حن في هُفُت اؾخسضام  ئٖالمُتجلىم بدملت  أنمإؾؿاث الخمٍى ُت للمؼاٖع و هٖى

 ألامىاٌوحه ختى حٗىص هظه  أخؿًٖلى  ألامىاٌ هظه اؾدشماعغوى الفالخُت و الل

ل و  حن و ٖلى اإلاإؾؿاث الخمٍى  أمام ألاًضيال جبلى مىخىفت  أنبالفائضة ٖلى اإلاؼاٖع
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اؾتهالهُت جغفيهُت ال ٖالكت لها  أغغاىفي  ألامىاٌهبحر مً  حؼء اؾخسضامْاهغة 

 . باإلهخاج

يغوعة اهخمام اإلاإؾؿاث اإلامىلت بالهىاٖاث الؼعاُٖت : فال جسهو جلضًم اللغوى  -7

جسضم بُغق  أنالفالخُت فلِ كهض جىمُت اللُإ ، و لىً ٖلى هظه اإلاإؾؿاث 

 تلها ٖالكغحر مباقغة هخلضًم اللغوى اإلاالُت ملخخلف الهىاٖاث التي  آو مباقغة

 في الخىمُت الفالخُت . أهمُتهابالؼعاٖت الن مشل هظه الهىاٖاث لها 

ًيهئ اإلاىار اإلاىاؾب الؾخسضامه ختى  أناإلاىار : ليي ًيىن لللغى فٗالُت ال بض  تهُئت -8

اصة  ئلىًإصي  اصة صزل اإلاؼإع ، لظٌ ناخبها  ؤلاهخاجٍػ الؿلُم  ؤلاجبإالظي ًترجب ٖىه ٍػ

م م٘  جدلُم وفاء و هظا  ئلىلضي ول هظا ؾائل الىلل اإلاىاؾبت الُغق و و  ئٖاصةللدؿٍى

  1هى الهضف مٗا مىذ اللغوى .

 الخىميت جدقيق في مساهمت مدى و الجشائز في الفالحي للقطاع الاقخصادًت ألاهميت الثالث: املطلب

  الجشائز في الشراعي القطاع أهميت -

 و الاكخهاصًت الىاخُخحن مً الاكخهاصي البيُان في مهما مغاهؼ الجؼائغ في الؼعاعي اللُإ ًدخل

 ًٓهغ صوعه به اؾخمغ الظي اللهىع  ،فان اللُإ لهظا اإلالمىؾت ألاهمُت مً وبالغغم ، الاحخماُٖت

 اإلاخبٗت اُٖتالؼع  الؿُاؾاث حؿعى و ؤلاحمالي، املحلي الىاجج في اإلاخىايٗت مؿاهمخه زالٌ مً حلُا

ٌ  جخىك٘ ئنها بل ، الغظائي ألامً مً ٖالُت وؿبت جدلُم ئلى  ألغلب باليؿبت الظاحي الاهخفاء ئلى الىنى

 ألؾباب ًدضر لم طلً أن ،غحر منها بٌٗ في للخهضًغ فائٌ جدلُم ئلى الؿعي و الغظائُت، الؿل٘

 . مخٗضصة

 له ًًمً مما الؼعاعي اللُإ جىمُت يغوعة الؼعاٖت بمُضان اإلاهخمحن لضي ؤلاكىإ ٌؿىص و

 و به النهىى ٌٗض الظي ،الؼعاعي الخهيُ٘ بلُإ النهىى جلي اللضعة و ، الٗاإلاُت اإلاىافؿت ئمياهُاث

اصة  ، ؼعاعيال اللُإ ئلى باليؿبت الىمى اؾخمغاع مخُلباث أهم مً الٗاإلاُت الخىافؿُت كضعجه ٍػ

ت اإلاضزالث جىفحر في الؼعاعي اللُإ جىمُت وجخسظ  للُإ مالئمت اكخهاصًت بأؾٗاع اإلااصًت و البكٍغ

ت اإلاضزالث جىفحر في الؼعاعي الخهيُ٘  الخهيُ٘ للُإ مالئمت اكخهاصًت بأؾٗاع اإلااصًت و البكٍغ
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ضم وزلم بل الؼعاعي، اللُإ في الضزل مؿخىي  عف٘ حٗني أنها هما الؼعاعي،  ٖلى الُلب مً ٍؼ

 1. طاجه الؼعاعي اللُإ مسغحاث و مضزالث

اصة زالٌ مً وطلً : املدفوعاث وضع جدسين ج( ت ةاللضع  ٍػ  اإلاىاص بٌٗ ئلى باليؿبت الخهضًٍغ

 ألاؾاؾُت اإلاىاص ئلى ليؿبتبا ؤلاهخاحُت اللضعة جدؿحن ًمىً هما  ، الحمًُاث و الخًغ و والفىاهه

ٌ  ئمياهُت جبلى التي ألازغي   ول أن ئال واعصا  امغأ فيها الظاحي الاهخفاء مً حُض مؿخىي  ئلى الىنى

 الاؾخفاصة ؾبل ٖلى الترهحز و ، اللُإ هظا اججاه الشاهىٍت الىٓغة حغُحر ماٖضا ، مخىفغة الكغوٍ

 . اللُإ لهظا الهائلت باإلمياهُاث

 مً الٗاهؿت الهجغة حصجُ٘ يغوعة ٖلى زالترهح ضاإلافُ مً ًيىن  هىا : العاملت القوة اسديعاب  د(

 الؼعاعي اللُإ ئفلاع ؾُاؾاث م٘ جؼامً خُث " "اعزغلىَـ فىغة زُا جأهُض و ، الٍغف ئلى اإلاضًىت

 لللىة الؼعاعي اللُإ اؾدُٗاب وؿبت اهسفاى و اإلاضًىت ئلى الٍغف مً  الهجغة مٗضالث جؼاًض

 الهجغة ٖلى مؿاٖضا ٖمال ، زهىنا الٍغف في اإلاىاجُت غحر ألامىُت الٓغوف واهذ هما ، الٗاملت

 الظي خُتالفال  للخىمُت الىَني املخُِ مً ًخسٌ مما الضٖم ؾُاؾاث مىانلت أن غحر اإلاضن هدى

  امٖ مىظ اهُلم

 2الفالحي  الٗملالٍغف و مىانلت  ئلىفي ْل الاؾخلغاع الحامل بدصجُ٘ الٗىصة  

مً  وطلً،  ألاحىبيحؿاهم في الحهٌى ٖلى الىلض  أن: ًمىً للؼعاٖت  ألاحىبيه( جامين الىقد 

م  زالٌ الؿل٘ املحلُت الىاججت مً الخىؾ٘ في  ً ٍَغ اصة ناصعاتها ، ٖو مدل  يالؼعاع ؤلاهخاجزالٌ ٍػ

غظائُت مدلُت  ثنُاغاحغُحر في هماطج الاؾتهالن و الضزٌى هدى  باخضارالاؾخحراص الؼعاعي ، وطلً 

اإلاىاص الغظائُت بكيل هبحر ًيىن ٖبئا زلُال  ٖلى الُاكت الاؾخحراصًت للضولت ،  اؾخٗاص ئلى،باٖخباع اللجىء 

 ؤلاهخاحُتهدى عف٘  الجهىصًُلب يغوعة جىحُه  ، وهظا ما الغأؾمالُتاؾخحراص الؿل٘  ئمياهُتمما جدض مً 

٘ الهاصعاث و بالخالي  ئلىالظي ًإصي  ألامغ الؼعاعيإ في اللُ ؤلاهخاجالؼعاُٖت و بالخالي زفٌ جيلفت  جىَى

اصة خهُلت الىلض   . ٖضص كلُل مً اإلاىخجاث أوواخض ٌٗخمض الخهضًغ الفالحي  أال، ٖلى  ألاحىبيٍػ
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 خالصت الفصل : 

ٌ  ٖامت هٓغة ئُٖاء جم الفهل هضا زالٌ مً  الضٖم زالٌ مً بالجؼائغ الفالحي اللُإ خى

ٌ  َىٍلت فتراث مىض الجؼائغ اهخهجتها ؾُاؾت ٌٗخبر الظي ، الفالحي  اإلاىانفاث مؿخىي  ئلى للىنى

 ئلغائه و الضٖم هضا مىانلت ٖلى كاصعة غحر الضولت حٗلذ ْغوف بٗضة مغث الجؼائغ أن خُذ ، الٗاإلاُت

 خُذ ، غحرها و الخاعج مً اإلاؿخىعصة الفالخُت اإلاؿخلؼماث أؾٗاع اعجفإ أهمها مً ٖضًضة ألؾباب

 املخُِ بُنها مً اإلاخبٗت الخىمىٍت البرامج زالٌ مً ئلُه الغحٕى ألازحرة الفتراث في الجؼائغ لذخاو 

ت البىىن صوع  الشالث مبدشىا في جىاولىا وكض الفالخُت للخىمُت الىَني  الفالحي اللُإ جىمُت في الخجاٍع

 الاكخهاصًت الخىمُت جدلُم في الؼعاعي اللُإ وصوع  الفالحي الائخمان ئلى فُه جُغكىا الظي الجؼائغ في

 .بالجؼائغ
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 : جمهيد

 مً ٌعض اإلاعلىماث بحن الخيؿُم ؤن وباعخباع والخؼبُلي الىـغي  بحن الخيامل جىػُض بػاع في

فُت والخىمُت الفالخت بىً مؿخىي  على جؼبُلُت بضعاؾت هلىم ، ألاولىٍاث  جاصلـ عحن 872عكم الٍغ

ت. البىىن مً ٌعض خُذ مؿخغاهم، والًت ٌ  و الخجاٍع  الفالخت بىً على الخعغف الفصل هضا قي ؾىدىاو

فُت والخىمُت  صعاؾت زمت ومً الخىـُمي هُيله على الخعغف وهضا بلُه اإلاىولت واإلاهام ؤهضافها ؤهم الٍغ

 جمىدها التي اللغوض واهم الىوالت عً ملحت بعؼاء زالٌ مً اؾدثماعي  كغض خالت
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ٌ املبحث   : عمو جلدًم عام حٌو بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت " بدر "  ألاو

ٌ املعلب  فُت " بضع "  ألاو  : ملحت خٌى البىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت : وشأةحعزيف و  .1

 حت و الخىميت الزيفيت : حعزيف بىً الفال  -1

فٌُعخبر بىً الفالخت و الخىمُت  ت ، خُث ًخسظ  تالٍغ ت الجؼاثٍغ شيل مً بحن البىىن الخجاٍع

بػاع ؾُاؾت بعاصة  الهُيلت التي هظا البىً في  ؤؾـحعىص ملىُخه لللؼاع العمىمي ،  ؤؾهمطاث  تشغه

ماعؽ  13اإلااعر في  106 – 82هُيلت البىً الىػني الجؼاثغي بمىحب مغؾىم عكم  بعاصةتها الضٌو بعض جثب

في ، و للض 1 1982 غ اللؼاع الفالحي و جغكُت العالم الٍغ ل هُاول و ، و طلً بهضف جيٍى ؤوولذ له مهمت جمٍى

افاث اللؼاع الفالحي ، الصىاعي ، الغي ، الصُض البدغي و الحغف الخللُضًت في وشاػ  . ألاٍع

فُت في   بلى،  1988الاكخصاصًت بعض علم  اث بػاع ؤلاصالخجدٌى بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

صج  1000000ؾهم بلُمت  2200 بلىملُاع صًىاع حؼاثغي ، ملؿم  22كضعه  عؤؾماٌشغهت مؿاهمت و 

ل 14للؿهم الىاخض ، و لىً بعض صضوع كاهىن الىلض و العغض في  اؾخغاللُت اهبر الظي مىذ  1990 ؤفٍغ

ماله  عؤؽخالُا فُلضع  ؤمالُت الاصزاع بىىعيها ، للبىىن و الغني مً زالله هـام الخسصص و حصجُع عم

صج ليل ؾهم  1000000ؾهم بلُمت اؾمُت كضعها  3300ملُاع صًىاع حؼاثغي ، مىػع على  33بدىالي 

 مىخبخه ولها مً ػغق الضولت .

وحه ، للض وعر مً البىً الىػني  ؤخؿًو ختى ًدؿنى لهظا اإلاصغف اللُام بمهامه على 

ت 18الجؼاثغي  ت و  مضًٍغ ت و  29وان له  1985ووالت ، و في ًىاًغ مً ؾىت  140حهٍى ت حهٍى ووالت  173مضًٍغ

ت ؤصبذ ، و في ؾ لت بجىالي ىق ًخمحز باإلاىافؿت اللٍى عامل ، ما  7000 بدىاليووالت ماػغة  300ؾبم ػٍغ

التي  تألاحىبُالبىىن الخاصت و  هدؿاب محزة جىافؿُت ماهلت بمىافؿت و بهضف ا 2و مىؿف  بػاعبحن 

 ٌ ع مىخجاجه و زضماجوشاػها في الؿىق  جؼاو ت كام بدىَى الجىصة الشاملت  ؤبعاصه اإلاىـمت اإلاصغفُت الجؼاثٍغ

. 
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 بىً الفالحت و الخىميت لزيفيت :  وشأة -2

ش  ؤوص ئ فُت بخاٍع ضة الغؾمُت عكم  1982ماعؽ  13بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ  11) خؿب الجٍغ

ش  الجؼاثغي و هُيل الىػني  بعاصةُاع حؼاثغي مً مل1( ، بغاؾم ماٌ كضعه  1982ماعؽ  16اإلايشىعة بخاٍع

، لضفع  ؤزغي وان الؿبب في ؿهىع هى الغغبت الؿُاؾُت اإلالحت مً حهت و الحاحت الاكخصاصًت مً حهت 

غ اللؼاع الفالحي ، للض ازظ البىً ؤمام جالعغاكُل التي عفلذ  ت خُث ؤعؼى فغوعه  ؼٍى مبضؤ الالمغهٍؼ

 1980ؾبم و جلغع في عام  بطالهُيلت اإلااؾؿاث  بعاصةصالخُخه واؾعت في مىذ اللغوض و زضمت ؾُاؾت 

 بلضًت . 1450والًت جظم  48 بلىجم جلؿُم  البالص  ؤن، بعض املخؼؽ الخماس ي و حؿهُالث بسضماجه بعض 

فُفغي  19شغهت مؿاهمت و هظا الخغُحر ماهض بعلض عؾمي صاصع في  بلىللض حغحر هظا البىً 

 باإلاىخب " امً صلـ " اإلاىزم بالعاصمت . 19889

فُت ختى  اهه ماؾؿت عمىمُت مىـمت في شيل شغهت  ؤالنٌعخبر بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ت طاث  ، و هظا زاطع  عؤؾماٌ، هظا صون حغحر في مىطعها الاحخماعي و ال الدؿمُت و اإلاضة و ال  ؤؾهمججاٍع

 الىصىص اللاهىهُت و الخىـُمُت اإلاؿحرة للماؾؿاث و وشاغ البىىن .

و هي الخلُت اللاعضًت للبىً بىاؾؼتها ًخم الاجصاٌ اإلاباشغ للؼباثً فهي حعمل في جلبُت خاحاتهم 

 1التي حعمل على الاجصاٌ الحؿً للؼباثً . و ػلباتهم بفظل مصالحهم

فُت  املعلب الثاوي  : مباصت بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 املبادئ بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت :  .2

 الاسخلالٌ :  مبدأ -1

حعامله معه ، فعلُت جىفحر اإلاعلىمت الضكُلت و  ؤزىاءعلى البىً جىفحر الجى اإلاىاؾب للؼبىن 

الاؾخلباٌ  باإلطافت بلىالصحُدت له ، لُيىن على صعاًت باإلاخغحراث الؼاعثت على الؿاخت الاكخصاصًت ، 

 الجُض و الالثم .

 

 اللزض و املخاظزة :  مبدأ -2
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ه في مىذ فهى ٌشخغل وصاجع ػباثى بعاصة الحم ألصحابهًظمً للمخعاملحن معه  ؤنعلى البىً 

ًكغوض لؼباثً  زؼي ، و  بةزباثو هظا ما ًضفعه للحغص على عىصتها لخىفحر عامل الثلت للمىصع  آزٍغ

 ًىزظ على اإلالترض طمان على اللغض اإلامىىح له .

 السيولت الىلدًت:  مبدأ -3

 وكذ . ؤيًجب على البىً الاخخفاؾ بؿُىلت هلضًت إلاىاحهت ػلباث السحب في 

 الخشيىت :  مبدأ -4

ىت لخغؼُت خؿاباث اإلاخعاملحن و معامالتهم  ألامىاٌالبىً جغن وؿبت معُىت مً ًلؼم   ؤمافي زٍؼ

 البىً اإلاغهؼي . بلىالفاثع فحرؾل 

الؿغكت ،  ؤومً الظُاع  ؤمىالهمً زالٌ خماًت  ألامان: ًىفغ البىً العمُل  ألامً مبدأ -5

 و هلمـ طلً مً زالٌ الخضكُم و اإلاغاكبت الصاعمت على اإلاظاءاث و غحرها .

 بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت  اججاهاثاملعلب الثالث : 

وان  ه الضازلي إلاىاهب الخغحراث فبعضما ٌغحر مً هـام ؤنبالبىً  ؤصيالخدٌى الاكخصاصي  -

ماؾؿت عمىمُت  بلىوػىُت اشتراهُت مالُت بؼابعها اإلاغهؼي في الدؿُحر جدىال  ماؾؿت

اإلاعلىماجُت لدؿهُل العملُاث اإلاصغفُت و مىذ  بصزاٌظا وحب عليها ل،  ؤؾهماكخصاصًت طاث 

مخسصصت بل بىىن لم جصبذ بىىن  ؤنها ؤي،  ألاوشؼتفغصت للبىىن العمىمُت في ول 

ت عمىمُ  بالو مً هظا  10/  90و اإلاعضٌ اإلاخمم لللاهىن  11/  03 ألامغه ت ، و هظا ما اكغ ججاٍع

صلح عغفذ مغخلت الدؿعُىاث على ؾاخت بىً بضع حهض اإلاؿخمغ في الخىفل باخخُاحاث 

ت و الجه ت ) فغوع و وواالث ( و اإلاخمدىع الهُاول اإلاغهٍؼ  ؤحهؼةفي الحصٌى على  ؤؾاؾاة ٍى

غ بغمجُاث  طاث  ُاث .لى حؿهُل حؿُحر مسخلف اإلاعؼحعمل عهفاءة عالُت و جؼٍى

ت العاإلاُت ؾىت   ، و هى ما ًضعى بىـام 1991هما جم وطع هـام زاص بخؼبُم العملُاث الخجاٍع

"swiet  "و جىفُظ الؼبعت الجضًضة مً هـام الحؿاباث"sybu"  إلاعالجت العملُاث اإلاصغفُت منها وؿخسلص

 . 126و هي  10 – 90مىظ صضوع كاهىن  اهب اإلاعلىماجُت التي واهذ ألابغػ الجى 

م جعويز بىً املععياث  -1  : وطلً عً ػٍغ
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غ   اإلاىملت للحصُلت . ألاحهؼةجؼٍى

 . لألحهؼةالدؿُحر اإلاعلىماحي 

 . ؤلاخصاثُاثاإلاحزاهُت و 

 الترجِب للحصُلت عبر الخدلُل اإلاالي . بعاصةاإلاعلىماجُت للىـغ و  اإلاعالجت

 : و جخمثل في :  البرمجياث املزهشيت -2

 الجضًضة. ألاحهؼةالعمل على بغمجُاث في 

ل اإلاعؼُاث .  الخىفل بالخىزم بخدٍى

ً الىماطج الخاصت بالحاالث و الىزاثم اللابلت للؼبع على مؿخىي اإلاظمىن و الشيل .  جيٍى

 : و جخمثل في :  الصياهت -3

 . هفاءتهاهىعُت الخضزالث و  جدؿحن

 م ملاًِـ الصُاهت .اخترا

و العلل و  للخإهُلالعمل البىيي هـغا لضعحت جلىُت و زصىصُت وان مىطع غاًت زاصت  بن

 ؤلامياهُاثماٌ بشغي ، الىؾاثل و  عؤؽ بلىالخبرة و صفت مخىاصلت ، لهظا جم اعخماص زؼت عمل تهضف 

 ؤهضافُم جدل بلىاإلاهمت اإلاىىػت ٌعمل البىً ، هظه الخؼت جىضعج طمً هظا اإلاىؼلم و تهضف  ألصاءالالػمت 

 :  ؤهمهاعضًضة 

غ مؿخىي اإلاىؿفحن . -4  جؼٍى

ل اإلاؿ -5  وهُت و هظلً كؼاع الصُض البدغي .دثمغاث الفالخُت و املجىعاث الخعاجمٍى

 بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت :  أهداف (2

فُت  و وشاػاث عضًضة على مياهخه طمً  بإعماٌاللُام  بلىلجا بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

م :   الىؾؽ البىيي عً ػٍغ

ىت البىً بالضًىاع   العملُت الصعبت . ؤوالدؿُحر الصاعم لخٍؼ
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 طمان حؿمُت مىافؿت للبىً في مجاٌ اليشاػاث التي ًلضمها .

 ني .وأالجه عبر وافت التراب الىػمداولت جىؾُع و وشغ شبىت و 

 مجاٌ الخدصُل . وطع بغهامج لدؿُحر الضًىامُيي في

بمىدهم مىخجاث و زضماث مً  تاإلاخىىعجلبُت عغباث الؼباثً اإلاتزاًضة و  ؤلامياناملحاولت بلضع 

 مؿاًغة هظا الخىىع و الخعضص و الخغُحر . وشإتها

ت  م و ألاعماٌ و إلصاعةجلىُت حضًضة  بةصماجالدؿمُت الخجاٍع ؾلؿت مىخجاث  بصزاٌالدؿٍى

    1حضًضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل اللؼاع الفالحي  آلُاث:  الثاوي املبحث  جمٍى

ٌ املعلب   ض امللدمت مً ظزف بىً الفالحت و الخىميت الزيفيت أهم اللزو :  ألاو

 كزض الخحدي :  (1

                                                             
 . معلمات مقدمة من طرف البنك ، مقابلة شفوية -  1
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 : الخحدي  حعزيف كزض

الفالخُت الجضًضة و جغبِخه  اإلاؿدثمغاث ألشُاءكغض الخدضي هى كغض اؾدثماعي مضعم ًمىذ 

الضولت ، ًىحه هظا  ألمالنجلً الخابعت  ؤوالخُت اإلاملىهت للخىاص اإلاىاش ي ؾىاء جلً اإلاؿدثمغاث الف

ت اإلاىافم ح بلىاللغض  ع الاؾدثماٍع مً ػغف الهُئاث املخخصت  حبغهامج الاؾخصال  بػاععليها في  مُع اإلاشاَع

 1الفالخُت . لألعاض يالضًىان الىػني لىػاعة الفالخت الؾُما 

 :  ملف كزض الخحدي (2

 ػلب زؼي لللغض .

 . ؤصلُتشهاصة مُالص 

ت مصاصق عليها .  وسخت مً بؼاكت الهٍى

 الفالخُت . لألعاض يصفتر الشغوغ مصاصق علُه مً ػغف الضًىان الىػني 

مً ػغف الضًىان الىػني  معخمضةمىخب صعاؾاث صعاؾت جلىُت للمشغوع مؿخسغحت مً 

كغاع الاؾخفاصة مً الضعم في  -، الىمىطحُتكغاع الامخُاػ و الفىاجحر  آوعلض اإلالىُت  –خُت لألعاض ي الفال 

 عزصت البىاء للميشاث اإلاغاص اهجاػها صازل اإلاؿدثمغة . –خلت وحىصه 

 . بوشائهاالاعخماص الصحي باليؿبت للحـاثغ جغبُت الضواحً و اإلاىاش ي اإلاغاص 

 طغوعي . ألازحروان هظا  بطافي خالت ما  آلاباععزصت مصالح الظي ًدفغ 

 

 

 ي : مفهوم كزض الزفيم املعلب الثاو

 حعزيف كزض الزفيم : 

                                                             
1
 وثائق مقدمة من قبل بنك الفالحة و التنمية الريفية " بدر " . -  
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ث العمىمُت صعمها لللؼاع الؿبل التي مً زاللها حؿضث الؿلؼا ؤفظلٌعض كغض الغفُم مً 

ش   . 2008 ؤوث 02كض حاءث جؼبُم للاهىن الخىحُه الصاصع بخاٍع

فُت مً حهت  وػاعةاجفاكُت بحن  ببغامو طلً بعض  الفالخت مً حهت و بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ش  ؤزغي  ل وشاػ و ٌعخبر كغض الغفُم كغض مىؾمي 2008 ؤوث 05بخاٍع ه ًلضمه البىً للفالخت لخمٍى

 الفالحي اإلاىؾمي زالٌ ؾىت .

) خبىب ، زظغ ، فىاهه ( و وشاغ جغبُت  ؤهىاعهاو ٌشمل هظا اللغض وشاغ الؼعاعت بشتى 

ل اإلالف باليؿبت إلاغبي اإلاىاش ي ، و وشاػاث  الضواحً و الفالخُت ، الخجمعاث ، الجمعُاث ،  الخعاوهُتجمٍى

 1. فالخُهوخضاث مصالح  ؤوفُضعالُاث 

 امللف املعلوب لالسخفادة مً كزض الزفيم :  (1

 ػلب زؼي لللغض . -

 . ؤصلُتشهاصة مُالص  -

 . بكامتشهاصة  -

ت مصاصق عليها . -  وسخت مً بؼاكت الهٍى

 شهاصة فالح . ؤوبؼاكت  -

 ملىُت اإلاؿدثمغة . ؤوبُان ًثبذ خم الاهخفاع  -

 . الىمىطحُتالفىاجحر  -

فُت للمشغوع . -  بؼاكت حعٍغ

 شهاصة عضم اإلاضًىهُت للصىضوق الىػني للخعاون الفالحي . -

 الخفاوض مع البىً خٌى هىعُت الظمان . -

 

 

 " و " لووساج " . لىىاناملعلب الثالث : اليشاظاث املمولت عً هزيم كزض ي " 

 مفهوم كزض ي " الىىان "و " اووساج " :  (1

                                                             
 وثائق مقدمة من قبل بنك لفالحة و التنمية الريفية " بدر " . -  1
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 هُئاث عمىمُت مجؿضة في ن بةوشاءفي اًؼاع الخضابحر و الخدفحزاث اإلالضمت مً ػغف الضولت 

للخامحن عً اج " و الصىضوق الىػني ىػىُت لضعم و حشغُل الشباب " اووؿول مً الىوالت ال

 ٌ اإلاؿدثمغاث الفالخُت الجضًضة و جغبُت اإلاىاش ي  بوشاءهاجه البرامج و  بػاع البىً في البؼاكت " هىان " ًمى

 الخاصت بالضولت . لألمالنجلً الخابعت  ؤوؾىاء اإلاملىهت للخىاص 

لها والخالي :  ؤهممً   اليشاػاث اإلابرمجت في هظا الؿُاق و التي ًخم جمٍى

 . ألاعاض يتهُئت و خماًت  ؤشغاٌ جدظحر  -

غ الؿلي الفالحي . -  جؼٍى

 ، ججهحز  و عصغهت اإلاؿدثمغاث الفالخُت . وشاءب -

 . ؤلاهخاججضعُم كضعاث  -

 جثمحن اإلاىخىحاث الفالخُت و جغبُت اإلاىاش ي . -

غ الثروة الحُىاهُت . -  خماًت و جؼٍى

 . ؤلاهخاجاكخىاء عىامل و وؾاثل  -

ل و  - ً ، جدٍى  الفالخُت . اإلاىخجاث حعلُباهجاػ اإلايشاث جسٍؼ

 الحغفي . ؤلاهخاج -

 مدة اللزض البىيي :  (2

ؾىىاث ، ال ٌؿضص زاللها  3 جإحُل ؾىىاث مً طمنها مضة 8 بلىؾىىاث  5كضعث اإلاضة مً 

 اإلااٌ و ال الفاثضة . عؤؽاإلاؿخفُض ال 

صً بىيي الهجاػ  آزغؾىىاث ( بعض خصٌى اإلاعني ) ة ( على  8اخدؿاب هظه اإلاضة )  ًبضؤو 

 مشغوعه .

حصل علُه مً الهُئت اإلاعىُت " هىان " و " اووؿاج " بضون زم بعض طلً ًلىم بدؿضًض اللغض امل

 ؾىت .(1ض البىيي مما ًجعل مضة اللغض ) فىاثضه مً حؿضًض اللغ 

 امللف املعلوب لالسخفادة مً هذا الىوع مً اللزوض :  (3

لضيها و التي جلىم  بًضاعهاإلالف و  بعضاصًخلغب اإلاؿخفُض مً الهُئت " اووؿاج " ، " هىان " بغغض 

ع لُخم على  ألازغي هي  ل ملف اإلاعني  ؤزغهابعغطه على لجىت اهخلاء اإلاشاَع الظي جم ازخُاعه البىً  بلىجدٍى
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فُت بدىم ؤنفي احخماع اللجىت و الظي عاصة ما ؾُيىن بىً ا مجاٌ ازخصاصه  لفالخت و الخىمُت الٍغ

فُت .  الفالخت و الخىمُت الٍغ

فُت ًلتزم بضعاؾت اإلالف و مىذ اإلاىافلت علُه هخابُا للمؿخفُض ) في بىً الفالخت و الخى بن مُت الٍغ

ً  ؤيخالت و وعص ملف زالي مً  ش   02عُب شىلي ( في مضة ال جخجاوػ شهٍغ  بخضيلضي  بًضاعهمىظ جاٍع

 1وواالجىا اإلاىدشغة عبر جغاب الىالًت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخحدي كزض حالت دراست ملبحث الثالث :ا

 دراست حالت ظلب كزض الخحدي 

الىوالت اإلاؿخلبلت و مىطع التربص بدُث ؾىف هخعغف عليها بظهغ  ىغالؾيخؼغق في مبدثىا هظا 

ٌ ملحت عنها و هُيلها الخىـُمي في هظا  في مؼلبىا   مؼلبىا الثاوي ؾىف هخعغف على ملف اللغض . ؤما ألاو

ٌ املعلب   : ملحت عً الووالت و هييلها جىظيمي  ألاو

                                                             
 وثائق مقدمة من قبل بنك الفالحة و التنمية الريفية " بدر " .  -  1
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 اوال : ملحت عً الووالت 

، خُث  ألازغي ججاعي صاخب اهبر شبىت بىىُت في الجؼاثغ ملاعهت مع بالهُئاث  بىً  ٌعخبر البضع

مجمع حهىي لالؾخغالٌ في ًىمىا هظا على اإلاؿخىي  59 بلى 1983ووالت ؾىت  60ػاص عضص الىواالث مً 

 .1 ألازغي ًض عاملت مع البىىن  اهبر ؤيعامل  6970الُض العاملت فُه جخجاوػ  ؤنالىػني هما 

 :  ( 720السخغالٌ ) املدًزيت الجهويت ل حعزيف

 بعؾاٌ آومجمع حهىي لالؾخغالٌ هى الهُئت الغؾمُت بمجمىعت مً الىواالث جلىم بخىحيهها 

 :  بليهاحعلُماث 

 . 866مؿخغاهم ووالت عثِؿُت  -

 . 874بىكحراغ  -

 . 872عحن جاصلـ  -

 .  878. ماؾغي 867ؾُضي لخظغ  -

 : ( محل الدراست  202حعزيف ووالت عين جادلس ) 

ت شاعف  ت  1985ؾىت  جإؾؿذهي ماؾؿت مصغفُت جلع في شاعع مساػٍغ ت الجهٍى ،جابعت للمضًٍغ

ع في 12مبلغ عضص عمالها  027لىالًت مؿخغاهم  ل اغلب اإلاشاَع مىؿف بما فيها مضًغ الىوالت ،وجمخاػ بخمٍى

 .حن في اإلاىؼلتحمُع اللؼاعاث هـغا لعضم وحىص مىافؿ

 

 عين جادلس  لووالت الهييل الخىظيمي 

ًلىم  ؤلاصاعةالعامت لهظا البىً ميىهت مجن مجلـ  ؤلاصاعة بن:  الهييل الخىظيمي للبىً .ؤ 

ت و مً مهامها :  اث الجهٍى  حؿُحر الىواالث و اإلاضًٍغ

ت . - اث الجهٍى  مغاكبت عمل مضعاء الىوالت و اإلاضًٍغ

 ههضف عثِس ي .الحغص على صالبت اإلااؾؿت  -

غ الىواالث . -  مغاكبت اؾخعماٌ اللغوض و جدلُل جلاٍع

                                                             
 وثائق مقدمة من بنك الفالحة و التنمية الريفية . -  1
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ً و  -  فاثضة العماٌ .ل الخإزحرالخيٍى

 البىً :  و مً ؤكؿام

: ًلىم هظا اللؿم بخلضًم اإلاعلىماث اإلاىاؾبت للؼباثً و جلضًم  الٌ الخجاري كسم الاسخغ -

 و مغاكبت العملُاث البىىُت اإلاالُت . ؤلاخصاءاث

: و هى الظي ًخىفل بمىذ اللغوض لللؼاع  اللعاع العام و الخاص (كسم اللزوض )  -

 اإلاعلىماث اليافُت إلاىذ اللغوض . بعؼاءالعام و الخاص و 

رعاث ، ًىاحهها البىً و ًغاكب ملفاث الخب : ًخيل باللظاًا التي كسم املدًوهيت اللاهوهيت -

 ملفاث طمان اللغوض .

التي ًلىم بها البىً و مغاكبت العماٌ و اللُام  ألاعماٌ: ًلىم بمغاكبت  كسم املفدشيت العام -

 1العامت . ؤلاصاعة باألعماٌ

 الهُيل الخىـُمي للبىً . آلانؾخعغض 

 :  ثاهيا : الهييل الخىظيمي

 مصلحت الشبائً : ( 1

تهخم مصلحت الؼباثً في ووالت عحن جاصلـ بيل ما ٌعني مشاول الؼباثً و خاحاتهم في العملُاث 

 :  بلىالبىىُت ، و جىلؿم اإلاصلحت 

 املحفظت البىىيت : ا(  -

: و حعني بالعملُاث التي ال جمـ الؿُىلت  مصالح الووالت أهمحعخبر املحفظت البىىيت مً  -

 بىزاثم عؾمُت منها الضازلُت الىلضًت " الىلض اإلالمىؽ " و حشغل 

 عملُاث جسص ػباثً الىوالت " و منها الخاعحُت " العملُاث ما بحن البىىن " . -

 و جمىً جدضًض عملُاث املحفـت البىىُت بشيل عام هما ًلي : 

ل اللُم ا ؤؾاؾا: هظه العملُت جىؼلم  اللبضب(   إلاالُت التي ًخلضم بها الؼباثً في مً عملُت جدٍى

و هي العملُت التي جلىم فيها الىوالت  BDL , BEA ; BNAمسخلفت  ؤزغي شيل شُياث مؿلمت مً بىىن 
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نهاًت لُص ، خُث جيخلل اللُم اإلاالُت في الألازغي بغغض الخسشُياث الؼباثً اإلاؿلمت مً البىىن  بةعؾاٌ

 الؼباثً في الىوالت . مً الشُياث اإلاؿلمت بلى ؤعصضة

مً خؿاب  ؤواإلاالُت مً خؿاب في الىوالت هفؿها  ألاعصضة: هى اهخلاٌ  عملياث الخحويلج( 

البىىن ، و جخم هظه العملُت  ؤهىاعمسخلف  ؤومً هفـ الىىع  ؤزغي في ووالت  ؤزغخؿاب ػبىن  بلىالؼبىن 

 اعخماصا على وزُلت عملُت بخىُت حؿمى وصلت الىوالت .

ل بؼلب مً الؼبىن  ل و هي وزُل بإمغًخم الخدٍى عىضما  ؤوت جمال مً ػغف الؼبىن و جصغي جدٍى

 عجؼا في الؿُىلت . ؤوجخدمل الىوالت فاثظا 

الظي ٌؿلمه  للؼبىن بىىُا  بشًُ ًصضصهاالبىً اإلاظمىن الضفع ، هى عملُاث بىىُت حؿلم 

للمؿخفُض الىحىص الفعلي لللُمت اإلاالُت في  بزباثبضوعه للجهت الؼالبت للبىً اإلاظمىن ، و هىا مً احل 

 الاؾخدلاق . بلىصُض ، و الظي ًخمىً وفله للجهت اإلاؿخفُضة الغ 

 في ؤؾاؾا ووالت بىىُت ، هـغا لخصىصُت اإلاخمثلت ؤي: ٌعخبر الصىضوق عثت الصىدوق  -

عىاصغ البىً و ٌعمل بالخيؿُم الضاثم و  ؤهمعملُاث الؿُىلت ، و ٌعخبر الصىضوق اخض 

العملُاث باالعخماص على العملُاث و جخم  1اإلاؿخمغ و اإلاباشغ مع املحفـت البىىُت و البىً ، 

 الي : والخ

 بالضفع الصىضوق ت ، زم ًلىم امً ألاحي للعملُاملحاؾبي  الدسجُل: جخم اوال  خالت السحبفي 

ٌ الصىضوق في  ؤمحنبدضر العىـ ، خُث ًلىم  ؤلاًضاعخالت في   بدؿاب اإلابالغ اإلاالُت اإلاىاص  ألاو

للعملُت على  آلاليبعض ملتها و بعضها ًخم الدسجُل املحاؾبي  ؤلاًضاعىن اؾخماعة بًضاعها ، زم بمعنى الؼب

 مؿخىي البىً .

ت في اليشاغ البىيي  حعخبر مصلحت اللزض : (2 ووالت  أليمصلحت اللغض مصلحت حىهٍغ

اإلالفاث الخاصت  ؤهىاعواهذ ، و يهخم مصلحت اللغض في ووالت عحن جاصلـ بضعاؾت ول 

ة منها زاصت ما ٌعني باإلاغصوصًت ، و جغجىؼ على عض بؼلباث اللغوض و معالجتها ، خُث

جلىم بمخابعت اإلالفاث ختى بعض مىذ اكغض مً احل الخغؼُت و الخدصُل لحاالث عضم 

 الدؿضًض و العجؼ .
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ت  ؤلاخصاءاثحضاٌو  بعضاصشاعهت في اإلا - ت الخاصت  ؤوالبىىُت ؾىاء منها الشهٍغ الؿىٍى

ىترج الؿلؼاث صازل الهغم البىيي ل ألامثلىوالت ، و هظا امً احل الاؾخغالٌ الحؿً و لبا

 1للىوالت .

 

 ( الهييل الخىظيمي لووالت عين جادلس : 72 – 71شيل ركم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الخىميت الزيفيتاملصدر : وثائم ملدمت مً بىً الفالحت و 

 (  872اللغوض اإلامىىخت مً ػغف ووالت عحن جاصلـ )  ألهمعغض و جدلُل  املعلب الثاوي :

                                                             
 وثائق مقدمة من بنك الفالحة و التنمية الريفية " بدر " . -  1

إلاضًغا  

 ألاماهت

 زلُت كظاثُت

فخذ  -

 الحؿاباث

الخدصُل  -

باللظاًا و 

 الجزاعاث

 مصلحت اللغض

صعاؾت و مخابعت 

 ملفاث اللغض

 مصلحت الؼباثً

مدفـت  الصىضوق 

 بىىُت

 الشبان

 السحب -

 ؤلاًضاع -

 اإلاعاًىت -
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( بعحن جاصلـ  872اللغوض التي جمىدها ووالت )  ألهمفي هظا اإلاؼلب ؾىلىم بخلضًم عام 

 . ألازحرةمفاهُم مبؿؼت خٌى هظه  بعؼاءللفالخحن و طلً مً زالٌ 

 وض امللدمت مً ظزف الووالت لللعاع الفالحي : اللز  أهواعدراست  -1

( لعحن  872اللغوض التي جلضمها ووالت )  ؤهىاعفي هظا العىصغ ؾىلىم بىطع حضٌو ًدخىي على 

ع اإلامىلت مً ؾىت  ؾىت  بلى 2017جاصلـ " الخدضي " ، " الغفُم " ، " اووؿاج " ، " هىان " و هظا عضص اإلاشاَع

  2019ماعؽ 31 بلىحاهفي  1فمً  ألازغي اللغوض  ؤماباليؿبت للغض الخدضي ،  2019

اللزوض التي مىحذ مً ظزف الووالت لخمويل كعاع الفالحت و عدد  أهواع( ًمثل 1 – 2الجدوٌ ركم ) 

 . املشاريع املمولت باملبالغ ) الوحدة بالدًىار ( و اليسب املئويت

ع اإلامىلت  اللغض  اليؿبت اإلابالغ عضص اإلاشاَع

 الخدضي 

 الغفُم 

  ؤوؿاج

 هىان 

13 

15 

219 

26 

50397326835 

144528000.00 

05202349.81 

70026376.97 

26.07 

9.84 

62.48 

4.59 

 100 1523604262.28 273 املجمىع 

الوثائم امللدمت مً ظزف الووالت مً خالٌ دراسدىا التي  إلىالعالبت باالسدىاد  إعداداملصدر : مً 

 كمىا بها :

 بلىو كغض " الغفُم " وصلذ وؿبخه   %26.07كغض " الخدضي " بلغذ وؿبخه  ؤنجبحن لىا 

 .  %4.59 ألازحرغذ وؿبخه هظا في خحن ؤن كغض " الىىان " بل 62.48  % " ؤوؿاجكغض "  ؤما،  %9.48

ع اهبر وؿبخه  ؤوؿاجكغض "  ؤنو مما ؾبم وؿخيخج  له للمشاَع ل" وؿبت جمٍى اللغوض  جمٍى

" جيىن بضون فاثضة ، و هظا وـ الفىاثض  ؤوؿاجكغوض "  ؤنمً بُنها  ؤؾباب، و هظا عاحع لعضة  ألازغي 

مً الغؾم على  ؤلاعفاء ؤومً الظغاثب في مغخلت الاؾخغالٌ  ؤلاعفاء بلى باإلطافتالبىىُت فيها مىسفظت ، 

 . ألازغي للغوض الؼلب عليها مغجفع ملاعهت با ألاخُاناللُمت اإلاظافت ... لهظا ًيىن في اغلب 

 دراست اللزوض املمىوحت مً ظزف الووالت حسب اليشاط :  -2

 اليشاظاث املمولت عً ظزيم كزض " الزفيم " :  .1
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ع التي ًمىلها كغض " الغفُم " للفالخحن في وشاغ  في هظا العىصغ ؾىلىم بىطع عضص اإلاشاَع

 . 2019ماعؽ  31 بلىحاهفي  01جغبُت الضواحً ، ػعاعت اللمذ مً 

( ًمثل اليشاظاث املمولت عً ظزيم كزض " الزفيم " بمبالغ ) الوحدة بالدًىار (  2 – 72الجدوٌ ركم ) 

 و وسبتها املئويت .

ع ممىلت  اليشاػاث  ت  اإلابالغ  عضص اإلاشاَع  اليؿبت اإلائٍى

 جغبُت صواحً

 ػعاعت بؼاػا

 ػعاعت كمذ

03 

04 

08 

109000000.00 

20744000.00 

14784000.00 

75.41 

14.35 

10.22 

 100 144528000.00 15 مجمىع

 . ( 1مت مً ظزف الووالت ) ملحم ركم إلى الوثائم امللدبت باالسدىاد إعداد العالاملصدر : مً 

وشاغ جغبُت  ؤنكغض " الغفُم " جبحن لىا ث مً زالٌ الضعاؾت التي كمىا بها على اليشاػا

 ؤنفي خحن  14.35%وشاغ " ػعاعت البؼاػا " بلغذ وؿبخه  التي ًمىلها ؤما  %75.41الضواحً كضعث وؿبخه 

 . 10.22 %وشاغ " ػعاعت اللمذ " وان 

ل اهبر ليشاغ جغبُت الضواحً ملاعهت  ؤنمما ؾبم وؿخيخج  كغض " الغفُم " مىذ وؿبخه جمٍى

اؾتهالوا هظا ًاصي  ؤهثرمصضع للغظاء ، و  ألازحرهظا  بنمنها  ؤؾبابو هظا عاحع لعضة  ألازغي باليشاػاث 

م مما ًمغ على اإلاغبي  ؤؾعاعهاعجفاع  بلى لالؾدثماع  بالفالخحنهبحرة ، و بالخالي هظا ًاصي  بإعباحوكذ الدؿٍى

 في هظا اليشاغ بىثرة .

 اليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض الخحدي "  .2

ع التي جمىلها كغض الخدضي  للفالخحن في في هظا العىصغ ؾىلىم بىطع حضٌو ًىضح عضص اإلاشاَع

ض جغبُت الضواحً مً ؾىت  ألابلاعوشاغ الدصجحر ، جغبُت   31غاًت  بلى 2018، ػعاعت البؼاػا ، غغف جبًر

 . 2019ماعؽ 
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( ًمثل اليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض الخحدي " بمبالغها ) الوحدة بالدًىار  3 – 2الجدوٌ ركم ) 

 ( و وسبتها املئويت .

ع ممىلت  اليشاػاث   اليؿبت  اإلابالغ  عضص مشاَع

 حصجحر

  جغبُت ؤبلاع

 ػعاعت بؼاػا 

ض   غغف جبًر

 خبىب 

 جغبُت صواحً

01 

01 

02 

07 

01 

01 

25587247.00 

12000000.00 

11340000.00 

263710324.50 

6040000.00 

78649264.00 

06.43% 

%03.02 

02.85% 

%66.37 

01.52% 

%19.79 

 %100 397326835.50 13 املجمىع

 ( 3-2كم امللدمت مً ظزف الووالت ) محلف ر  الوثائم إلىالعالبت باالسدىاد  إعداداملصدر : مً 

وشاغ  ؤنمً زالٌ الضعاؾت التي كمىا بها على اليشاػاث التي ًمىلها " كغض الخدضي " جبحن لىا 

و ػعاعت البؼاػا واهذ   %03.02كضعث وؿبخه  ألابلاعوشاغ جغبُت  ؤما %06.43الدصجحر و بلغذ وؿبخه 

ض بلغذ خىلي  ؤن، في جدؿحن  02.85% و وشاغ الحبىب ، و جغبُت الضواحً ، بلغذ   %66.37غغف الخبًر

 . 19.79%،   %01.52على الخىالي 

ض " ملاعهت  ؤنمما ؾبم وؿخسلص  ل اهبر إلاشغوع " غغف الخبًر " كغض الخدضي " مىذ وؿبخه جمٍى

ض حعض عىصغ ، منها مىخجا ألازغي باليشاػاث  ث ػعاعُت ) بؼاػا ، بلىلُاث ، فىاهه ... ( و بالخالي غغف الخبًر

طغوعي لهظه اإلاىخجاث عىض الفالخحن ، و هظا مً احل الحفاؾ عليها مً الخلف بهضف الخللُل مً 

 الخؿاثغ اإلااصًت ، لظلً ًيىن الؼلب متزاًض لالؾدثماع في هظا اإلاشغوع .

 " و " هىان " :  أوساج اليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض -

في هظا العىصغ ؾىلىم بىطع عضص  " : أوساجاليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض  .3

ع التي ًمىلها " كغض  غبُت غىاء الفالحي ، ػعاعت البؼاػا ، ج" في وشاغ ال ؤوؿاجاإلاشاَع

 بُت اإلاىاش ي .، جغ  ألابلاع
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" ) الوحدة بالدًىار ( و وسبتها  أوساجن اليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض ( ببي 4-2الجدوٌ ركم ) 

 املئويت .

ع اليشاػاث   اليؿبت  اإلابالغ عضص اإلاشاَع

 العخاص الفالحي

 ػعاعُت البؼاػا 

 جغبُت ابلاع

 جغبُت اإلاىاش ي

175 

19 

13 

12 

794936094.77 

93546609.32 

44775252.51 

18.765093.21 

83.50% 

%09.82 

%04.70 

01.79% 

 100% 952023049.81 216 املجمىع

 .(  74ئم امللدمت مً ظزف الووالت ) ملحم الوثا إلىالعالبت باالسدىاد  إعداداملصدر : مً 

وشاغ  ؤن" جبحن لىا  ؤوؿاجكغض " مً زالٌ الضعاؾت التي كمىا بها على اليشاػاث التي ًمىلها 

له   ؤنفي خحن  %09.82لغذ وؿبخه ؤما وشاغ الؼعاعت البؼاػا ب،  83.5%العخاص الفالحي كضعث وؿبت جمٍى

 . 01.79و  04.70، و جغبُت اإلاىاش ي ، كضعث على الخىالي ب  ألابلاعوشاغ جغبُت 

ل اهبر ومما ؾبم وؿخيخج  شاغ العخاص الفالحي ، ملاعهت ؤن " كغض ؤوؿاج " مىذ جمٍى

لحالي طغوعة خخمُت ال ًمىً الاؾخغىاء عنها ، و في وكخىا ا ؤصبذ ألازحرو طلً الن هظا  ألازغي باليشاػاث 

اؾخعماال في اللؼاع الفالحي ، بضال مً الُض العاملت و هظا إلاا ًىفغه مً حهض و وكذ ، و بالخالي  ؤهثر ؤصبذ

 الؼلب اإلاتزاًض على هظه اإلاعضاث لضي البىىن . بلىهظا ًاصي 

ؾىلىم بىطع حضٌو  في هظا العىصغ ان " :ليشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض هىا .4

ع اإلامىلت التي ًمىلها كغض  للفالخحن في وشاغ العخاص الفالحي  ؤوؿاجبىطع عضص اإلاشاَع

 1، جغبُت اإلاىاش ي ، البُىث البالؾدُىُت . ؤبلاع، ػعاعت البؼاػا ، جغبُت 
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بالدًىار ( و ًبين وشاظاث املمولت عً ظزيم " كزض هىان " بمبالغها ) الوحدة : (  5 – 72حدٌو ركم ) 

 وسبها املئويت .

ع ممىلت  وشاػاث  اليؿبت  مبالغ  عضص مشاَع

 العخاص الفالحي 

 ػعاعت البؼاػا

 بُىث بالؾدُىُت 

  ؤبلاعجغبُت 

 جغبُت اإلاىاش ي

03 

09 

05 

02 

07 

10783561.97 

29305544.48 

12280252.06 

5847656.01 

11809362.45 

15.39% 

%41.84 

17.53% 

%08.35 

16.86% 

 %100 70026376.97 26 مجمىع

 ( . 75دمت مً ظزف الووالت ) ملحم الوثائم املل إلىالعالبت باالسدىاد  إعداداملصدر : مً 

وشاغ  ؤنمً زالٌ الضعاؾت التي كمىا بها على اليشاػاث التي ًمىلها " كغض همان " الخـىا 

، و وشاغ  41.84%ما ٌعاصٌ  بلىػعاعت البؼاػا وصلذ  ؤما  %15.39العخاص الفالحي كضعث وؿبت ب 

" و " جغبُت اإلاىاش ي " بلغذ على الخىالي  ألابلاع، في خحن وشاغ " جغبُت  %17.53البُىث البالؾدُىُت ، وان 

 . %16.86و   8.53%

ل اهبر وشاغ ػعاعت البؼاػا ملاعهت  ؤن بليمما ؾبم جىصلىا  " كغض الىىان " مىذ وؿبت جمٍى

الىالًاث  ؤهثرالىالًت مً  ؤنهثرة اإلاؿاخاث الؼعاعُت و شاعتها و باعخباع  بلىو هظا ٌعىص  ألازغي باليشاػاث 

 للبؼاػا . بهخاحا

 صعاؾت جؼبُلُت لخلضًم كغض الخدضي  املعلب الثالث :

م مىذ كغوض  فُت بضعم للمؿخمغاث الفالخُت عً ػٍغ  مبخلؿًُلىم بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

حاإلاعىو  نالؼبُعُح ألاشخاصمنها ول   . نٍى

 

 1جلضًم ملف كغض الخدضي :  اوال :
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فُت و الظي  تي ٌعخمضها بىً الفالخت و الخىمُتالخدضي مً اللغوض ال بػاعٌعخبر اللغض في  الٍغ

لت و مخىؾؼت اإلاضي . ع ػٍى ل اإلاشاَع  ًلىم مً زالٌ جمٍى

 ف كزض الخحدي : يحعز  (1

 تخُىاهُ، ًمىذ مً احل زلم مؿخمغاث فالخُت و  حؼثُاهى كغض مىحه لالؾخماعاث اإلاضعىمت 

ألامالن الخاصت بالضولت  ؤوالفالخُت غحر اإلاؿخعملت الخابعت للملىُت الخاصت  ألاعاض يو اإلاؼاعع اللاثمت على 

ل  ، و كض  . ألاحلكصحر  ؤوًيىن ػٍى

 الفئاث املستهدفت مً اللزض :  (2

ح ؤوالؼبُعي  ألاشخاص - اإلاصاصق علُه مً ػغف الجهاث  ألاعباءٌسجل  مغفلحن،  ناإلاعىٍى

فُت .  املحىلت لها مً ػغف وػاعة الفالخت و الخىمُت الٍغ

الحُىاهُت الجضًضة  ؤواإلاؿدثمغاث الفالخُت  ؤصحابالخاصت غحر اإلاؿخللت و  ألاعاض يمالن  -

 الخاصت بالضولت . لألمالنالخابعت 

مجمىعاث ميىهت  ؤون في حعاوهُاث مىـمح ؤوؾىاء واهىا فغصًحن  ثالحُىاهاو مغبي  اإلاؼاععحن -

 كاهىهُا .

ل  ؤوالفالحي  ؤلاهخاجالخاصت الىاشؼت في مجاٌ  ؤوالعامت اإلااؾؿاث الاكخصاصًت  -  ؤوجدٍى

 . 1الفالخُت  اإلاخىحاثجىػَع 

ع اإلااهلت لالؾخفاصة مً كغض الخدضي :  (3  اإلاشاَع

 ألاراض ي :التهيئت و حماًت  بأشغاٌفيما ًخعلم  .أ 

 الصغف و الخؼهحر . -

 الحجاعة . بػالتالخىحُه و  ؤشغاٌ -

اح . -  وطع مصضاث الٍغ

 الخعضًل . -

ت و  ؤشغاٌ -  . ألاعاض ي تهُئتالدؿٍى

 الفالخُت . ألاعاض يفخذ  -

 حلب الؼاكت الىهغباثُت . -
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 الجضًضة . آلاباعججىُض معضاث الغي و تهُئت و اهجاػ عملياث جعويز السلي الفالحي :  -

ل اإلااء ، الحفغ و  ثؼاعاخلاؾ -  . آلاباعالخالٌ ، العثىع على مصاصع اإلاُاه ، جدٍى

ً اإلاُاه . ؤخىاضػ اهجا -  جسٍؼ

 ججهحز مطخاث اإلاُاه . -

 شبياث جىػَع اإلاُاه .  بوشاء -

 و اهدساب املؤهالث :  إلاهخاجوسائل  .ب 

ىجلىُت . مىخجاثو  ؤؾمضة" بضوع " ، هباجاث ،  ألاولُتالحصٌى على اإلاىاص  -  فحًز

الهُئاث اإلاىحه  جإهُل بعاصةالتهُئت ،  ؤشغاٌاث صُضالهُت ، ، مىخىح يالحُىاو ؤلاهخاج -

 لخعضًت اإلااشُت 

 ٍال .كلع الىباجاث التي عمغث ػى  -

 عملُاث جؼعُم الىباجاث  -

 اكخىاء العخاص الفالحي . -

 اكخىاء وؾاثل الىلل الخاصت . -

 1اكخىاء عخاص و ججهحزاث جغبُت اإلاىاش ي . -

 الخخشيً ، الخحويل ، الخعبئت ـ الخغليف و الخلدًم .اهجاس ميشاث  .ج 

لُت و اإلاىخىحاث الفالخُت الياثىت باللغب  -  على اإلاؼاعع . ؤواهجاػ و ججضًض الصىاعاث الخدٍى

ً اإلاىخىحاث الفالخُت . -  اهجاػ ميشاث الخسٍؼ

حي و تهُئت اإلايشاث الخاصت بمىخىحاث الخعبئت و الخغلُف الؾخعمالها في املجاٌ فال ؤواء بى -

 الصىاعاث الغظاثُت .

 محخوى ملف اللزض :  (4

 ػلب زؼي مً ػغف الؼبىن . -

 فاجىعة . -

 مً بؼاكت الخعٍغف الىػىُت . وسخت -

 اإلاؿخدلاث . ؤصاءشهاصة  -

 مؿخسغج ػبُعي . -

 خت مً السجل الخجاعي .وس -
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 شهاصة الخبرة اإلاُضاهُت . -

 اإلاهىُت . ألازؼاععلض الخامحن مخعضص  -

فُت عىض كبٌى اإلالف ٌؿلم  بزباث - فخذ الحؿاب الجاعي لضي بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 لؼالب اللغض . بًضاعالبىً وصل 

 ميزاث اللزض الخحدي :  (5

 كيمت كزض الخحدي :  .أ 

 صج . 100.000.000 بلىصج  1000.00كغض مخىؾؽ اإلاضي : مً  -

ل غ ك -  صج . 100.000.000 بلىصج  1000.000: مً  آلاحلض ػٍى

 :  الخأحيلمدى  .ب 

 ؾيخحن . بلىكغض مخىؾؽ اإلاضي : مً ؾىت  -

ل اإلاضي : مً ؾىت  -  ؾىىاث . 5 بلىكغض ػٍى

 مدى اللزض :  .ج 

 ؾيخحن . بلىمً ؾىت  الخإحُلؾىىاث مع  7 ؾىىاث بلى 3لغض مخىؾؽ اإلاضي : مً ال

ل اإلاضي : مً   ؾىىاث . 5 بلىمً ؾىت  الخإحُلؾىت مع  15 بلى 8اللغض ػٍى

 الاسخعماٌ:  أحاٌ .د 

 مً اؾخالم اللغض . ابخضءاخض  بإكص ىشهغا  12 بلىؾىىاث  6مً  اللزض مخوسغ املدى :

 مً اؾخالم اللغض . ابخضءا ؤكص ىشهغ هلحض  24 بلى 6مً  اللزض ظويل املدى :

 املساهمت الشخصيت :  .ٌ 

 هىخاعاث . 10حؿاوي  ؤومً كُمت اإلاشغوع بمؿاخت اكل  10  %ألاكلعلى  -

عاث .هىخا 10مً كُمت اإلاشغوع باليؿبت للمؿدثمغاث التي جفىق  %20 على ألاكل -
1 

 وسبت الامخياساث ) وسبت الفوائد (  .و 

 امخُاػاث على عاجم الؼبىن .  %5.25 اللزض املخوسغ مدى : -

 . ألاولىللؿىىاث الخمـ   0%
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 للؿىىاث الؿاصؾت و الؿابعت . 1%

 للؿىىاث الثامىت و الخاؾعت . %3

 مً الؿىت العاشغة امخُاػاث غحر مىحىصة .  ابخضءا

 الضماهاث و الاحخياظاث :  .س 

ت الىاججت عً الخىاٌػ و الالتزام بالغهاهاث على البىاء  لألمالنعهً كاهىوي  الحلُلُت و العلاٍع

 اإلاىجؼ على التراب اإلامىىح ، عهً كاهىوي للمؿخمغة الفالخُت اإلاخعللت باإلالىُت الخاصت .

 لألشخاصاملجمىعت اإلايىهت كاهىهُا باليؿبت  ؤعظاء ؤوغواث اإلاخعاوهحن عغبىن مخظامً للش

ح  . ناإلاعىٍى

 صعاؾت ػلب كغض الخدضي . ثاهيا :

فُت مً احل ػلب كغض يهضف الحصٌى  الؿُض " ؽ ، ج " جلضم لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 بُىث بالؾدُىُت . 09خصاص ولىاخلها و  آلتعلى 

 معلوماث عً ظالب اللزض :  .1

 الؼبعت اللاهىهُت : شخص ػبُعي  -

 ػبعت الاؾدثماع : حضًض  -

 جلدًم املشزوع  .2

 بعض الضعاؾت بهظا اإلاشغوع مً ػغف البىً جىفغث اإلاعلىماث الخالُت : 

ؾىت و الظي جدصل على كغض مً ػغف بىً  50بالؿُض " ؽ ، ج " البالغ مً العمغ  ألامغًخعلم 

فُت " بضع " مً اح كغض  بػاعبُىث بالؾدُىُت في  09الحصاص و  آلتل الحصٌى على الفالخت و الخىمُت الٍغ

 جدضي .

 5935410مِؿىم بلضًت واص الخحر ، جيلفت اإلاشغوع كضعث ب :  ؤوالصهى صواع  موكع املشزوع :

 صج 

 ملف اللزض : 
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 لب اللغض ػ .1

الضعاؾت الخلىُت و الاكخصاصًت للمشغوع ) عىض مىخب الضعاؾاث معخمض لضي ووالت  .2

 ( .الفالخت 

 الحصاص الفالخُت و لىاخلها . آلتجىعة اليلُت للبُىث البالؾخىُت و االف .3

 شهاصة اإلاصاصكت على اإلاشغوع مً اإلاصاصع الفالخُت . .4

صفتر الشغوغ ) علض ملىُت ًمىذ مً ػغف الضولت لالؾخغالٌ اإلاؿدثمغة إلاضة معُىت وفم  .5

 شغوغ معُىت ( .

الضولت الؾخغالٌ اإلاؿدثمغة إلاضة معُىت و وفم علض الامخُاػ ) علض ملىُت ًمىذ مً ػغف  .6

 شغوغ معُىت.

 .باليؿبت للمؿدثمغ الفالحي هي بؼاكت الفالح  الخإهُلشهاصة  .7

ت الظغاثب . .8  1شهاصة صُاهت مصفاة مؿخسغحت مً مضًٍغ

 الحصاص اإلامىلت . آلتعزصت الؿُاكت ) لالؾخغالٌ  .9

 الفالحي .   ق الىػني للخعاون شهاصة عضم اإلاضًىهُت مً البىً الىػني الجؼاثغي و صىضو  .10

 ًؼلع اإلاؿدثمغ على ملفه عىض مصلحت اإلايلفحن بالؼباثً كؿم ماؾؿاجُت . .11

وان هىع  بطاكبٌى (  ؤوجدضًض مدظغ اإلاعاًىت إلايان الاؾخغالٌ و صعاؾت اإلالف ) عفع  .12

 اإلالف ًضعؽ على مؿخىي الىوالت .

 :مويل مخعغ الخ -

 صج . 593541مً اإلاشغوع كضعث ب  % 10اإلاؿاهمت الصخصُت  كُمت -

 صج . 5341369هم اإلاشغوع كضعث ب   %90كُمت كغض الخدضي  -

 صج . 3123 البالؾدُىُتجبلغ كُمت البُىث  -

 صج. 2612610الحصاص و لىاخلها ب  آلتمبلغ  -

عهً خم الامخُاػ اإلامىىح مً ػغف الضولت + عهً العخاص اإلامٌى مً اإلاشغوع . هوع الضمان :
2 

 خالصت الفصل : 
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ت و الاؾخلالٌ اإلاالي ٌعخبر بىً الفالخت  فُت ماؾؿت مالُت جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى و الخىمُت الٍغ

ؤهم للخسؼُؽ اإلاالي ، و مً  ؤصاة، جسظع لىـام البىىن و ًلع جدذ وصاًت وػاعة اإلاالُت ، هما ٌعخبر 

 ؤزغي الجؼاثغ هظا مً حهت و مً حهت  في مصغفُتىُت ليىهه جمخلً ابغػ شبىت البىىن على الؿاخت الىػ

لها و التي ًغمي مً زاللها التي جدلُم  ع التي ًلىم بخمٍى  اإلاؿؼغة لها مؿبلا . ألاهضافلعضص اإلاشاَع

فُت ٌعمل على صفع عجلت الخىمُت و طلً مً زالٌ مىذ اللغوض   بلىفبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

لت مباش و الاؾتهالن و الشغل و غحرها ، هما  ألاعباحغة على ول مً الؼباثً الؼالبت لللغض فهي جازغ بؼٍغ

ىمت الؾُما ما ًخعلم بغكع ؤهضاف الهُاول اإلاغؾٌؿاعض على جىفُظ املخؼؼاث و البرامج اإلالغعة لخدلُم 

 بجباعو  افتراطُتهما و هُفا ، التي جىضعج طمً الخىمُت ، و مىذ اللغوض ًخؼلب جىفحر ؾُاؾت  بهخاحها

 جيىن فعالت و هاجحت . ءاثبحغامعاًحر و 
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 الخاثمة :

 إًضاحالاكخصاد الىطني ، و  إوعاشاللطاع الصزاعي في  أهمُت إبساشخاولىا زالٌ هرا البدث 

ل هرا اللطاع التي حعد من اصحب اإلاضاول التي  آلُاث إلىل التي حعاوي منها ، و الخطسق واإلاضا الخمٍى

ل بخلدًم عدة مما  فُت مًىاحهها ، خُث يهدف الخمٍى م بىً الفالخت و الخىمُت الٍس عداث للفالخين من طٍس

 ألازيرهرا  أن إالالغرائي ،  ألامنو ذلً من احل مىاهبخه الخطىزاث الحاصلت في العالم الخازجي و جدلُم 

الدائمت لهرا  ؤلاستراجُجُتسىء الدسُير و  أهمهامن  أسبابسخلساز اًجابُا و لهرا الغدة لم ًدلم بعد ا

 اللطاع .

 اختيار الفرضيات البحث : 

ل في هجاح السُاست اإلاخ أهمُتجىمن  ل بالخمٍى ل الن هجاح اإلاسير في ازخُاز الخمٍى عت للخمٍى

ل  أهُد ًؤديجيلفت  بأكلاإلاىاسب الري ًدلم اهبر عائد  و هرا ما ًثبذ  تاإلاخهجُلىجاح سُاست الخمٍى

 . ألاولىصحت الفسضُت 

من اسخسدامها و فتراث حسدًدها  ألاغساضعدم حضابه ول من حجم اإلابالغ اإلالدمت و  إن -

ل  إلىًؤدي  لِس مثل جلدًم  آلاحلعدم حضابه الضماهاث اإلالدمت الن جلدًم كسض طٍى

، و هرا ما ًثبذ صحت الفسضُت الثاهُت ، صهد اللطاع الصزاعي في  ألاحلكسض كصير 

 الجصائس جطىزاث عمُلت .

العدًد من الهُئاث و البرامج التي حعمل على مساعدة و جىمُت اللطاع  بئكامتكامذ الجصائس  -

 الثالثت . الفسضُتالفالحي ، و هرا ما ًثبذ صحت 

 ا ما ًثبذ صحت الفسضُت السابعت .رالغرائي و ه ألامنماشالذ الجصائس حعاوي من  -

ت بالدزحت  - ل اللطاع فالحي و دعم الفالخين من  ألاولىللبىىن حساهم البىىن الخجاٍز في جمٍى

ادة   . ؤلاهخاحُتاحل ٍش
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 نتائج البحث : 

 مجمىعت من الىخائج جمىن ذهسها فُما ًلي :  إلىجم الخىصل 

ل اخد  - ل الفالحي و  أهمًمثل الخمٍى مصادز كُام اللطاع الفالحي ، خُث ٌعد الخمٍى

ل البىيي  ل اللطاع الفالحي . آلُاثمن  آلُتالخمٍى  جمٍى

ن الفالخين جج أهمُتجىمن  - ل في بعث الاطمئىان لدي اإلاسدثمٍس ه الاسدثماز الفالحي و االخمٍى

 . اجخلإلهالفعالُت على اإلاسدثمسة الفالخُت وىخدة  إضافت

 عامت . بصفتالضباب باللطاع الفالحي و الىظسة اإلاسِئت للفالح  عدم اهخمام -

ل اللطاع الفالحي لدعمها للفالح مادًا و مالُا و  - ت دوز مهم و فعاٌ في جمٍى للبىىن الخجاٍز

ا من احل جدسين   و اإلاسدودًت . ؤلاهخاحُتمعىٍى

 التوصيات و الاقتراحات : 

 بىاء على هره الىخائج ، فان الخىصُاث البدث جخمثل فُما ًلي : 

 الحي .ب و حشجُعهم على زدمت اللطاع الفالضبا جأهُلبسامج و مساهص جىعُت و  إكامت -

اإلاىخىبت و اإلاسئُت لخدسين اإلاىخىج  ؤلاعالنالفالحي من زالٌ وسائل  ؤلازصادالاعخماد على  -

 الفالحي .

م جلدًم مبالغ مالُت الدولت بخدفيز الفال  إكامت -  مىخىج شزاعي . ألخسنخين عن طٍس

ل الالشم  - اإلاسدثمساث الفالخُت و الفالخين بصفت عامت من كبل البىىن  ألصحابجىفير الخمٍى

ت إعطائهمو الهُئاث الداعمت لللطاع و  في ذلً ، من زالٌ دزاست طلباث اللسوض  ألاولٍى

 هره اإلالفاث . إهماٌاإلالدمت و عدم 

خل مضيل العلازاث التي حعد مضيل على خساب اللطاع الفالحي و ذلً من زالٌ الحد  -

الصالحت  ألازاض يو الدولت من بىاءاث على  ؤلاوسانمن الاهخلاض العمدي الري ًلىم به 

 للصزاعت .

ادة جفعُل  - و  آلُاثمن كبل الحيىمت ، و زلم  أهثرو بسامج دعم اللطاع الفالحي  آلُاثٍش

ادة حجم  أهملتهاتهخم بالجىاهب التي هُئاث حدًدة  الهُئاث السابلت ، و ذلً من احل ٍش

ادة فعالُاتها و جدلُم الخىم بالخاليالصزاعي في الاكخصاد الىطني ، و  ؤلاهخاج ت الاكخصادًت ٍُش

 و الاحخماعُت .



 الخاثمة
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 السدود لخىفير اإلاىار اإلاىاسب للصزاعت . إكامتالاهخمام بالتربت و  -

ن م مىذ اللسوض البىىُت اإلالدمت لللطاع الصزاعي و ذلً إحساءاث الخسفُف من جيالُف و -

ع و حسهُل معامالث الح  ٌى على اللسوض الصزاعُت .صاحل حسَس

جيىن كد وفلخىا في اهجاش هرا البدث على العسف اإلاخفم علُه و  أنو هسحى من هللا عص وحل  -

 وفلا لللىاعد مىهجُت البدث العلمي ، و هللا ولي الخىفُم .



 قائمة املراجع

 

90 
 

 :الكتب

 .1991وان املطبوعات الجامعية ، الجزائر،يأحمد هني، اقتصاديات الجزائر املستقلة ،د

أسامة محمد الفولي، زينب عوض هللا ، اقتصاديات النقود والتمويل، دار الجامعية الجديدة ، 

 .5002، مصر، إلاسكندرية

، عمان، لنشر والتوزيعدار الصفاء ل ،الصغيرة ، إدارة ألاعمال التجاريةتوفيق عبد الرحيم يوسف

 .5005ألاردن،

 .5002،إلاسكندريةجمال الدين مرس ي، أحمد عبد هللا اللحلح، إلادارة املالية، دار الجامعية، 

 .5002، القاهرة ،ألاكاديميةحسين عطاء غنيم، دراسات في التمويل، املكتبة 

 .5005ر والطباعة ، ألاردن،املصرفي، دار النش الائتمانحمزة محمود الزبيدي ،إدارة 

للطباعة والنشر  أتراكرابح خويني، رقية حساني، للمؤسسة الصغيرة واملتوسطة واملشكالت تمويلها، 

 .5002والتوزيع، القاهرة،  

 .5010، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان ألاردن ،طارق الحاج، مبادئ التمويل 

د النعماني ، التمويل إلاداري ، دار املريخ ،السعودية، عبد الرحمان دعابله ، عبد الفتاح السيد سع

 .1995الجزء الثاني،

عجة الجاللي ، أزمة العقار الفالحي، مقترحات تسويتها من تأمين امللك الخاص إلى خوصصة القطاع 

 .5010العام ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر،

 .1991لزهوان للنشر، عمان ، ألاردن،عدنان هاشم السمرائي، إلادارة املالية، دار ا

علي محمود فارس وآخرون، أسس إلاقراض الزراعي والتمويل التعاوني، منشورات جامعة املختار 

 .5002البيضاء ، ليبيا ،

 .5015مبارك لسلوس، تسيير املالي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الثانية،
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، الطبعة إلاسكندريةاملصرفي، الناشر،منشئة املعارف ،  ئتمانالا محمد الخليل الحمراوي، اقتصاديات 

 .5000الثانية ،

 .5005، إلاسكندريةمحمد صالح الحناوي وعبد الفتاح عبد السالم، املؤسسات املالية ، دار الجامعية، 

مصطفى رشدي شيخة، دور النظام في تمويل التنمية الاقتصادية حالة البنوك الجزائرية، واقع 

 .5002-5002وآلافاق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  بالجزائر، 

 .موالي حسين ، مكانة املحاسبة التحليلية في القطاع الفالحي

علي محمد سعود، التمويل الدولي، دار الكندي،دار للنشر والتوزيع ،ألاردن / هيثم صاحب عجام

،5005. 

 .5005الي، دار الفكر والطباعة والنشر، عمان، هيثم محمد الزغبي ، إلادارة والتحليل امل

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كلية علوم  إطار الياس عقار ، التمويل املؤسسات املصغرة في 

 .5009-5002الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 

 :ألاطروحات والرسائل

ئتماني ودور  في ترشيد عملية إلاقراض املصرفي صناعي السوري نموججا إيمان الجرو، التحليل الا 

مقدمة لنيل شهادة درجة املاجستير، اختصاص املحاسبة، جامعة تشرين السورية، كلية العلوم 

 .5001-5002الاقتصادية واملحاسبية،

الة تمويل املشروع دراسة ح) إيمان معوش وبورحلة نسيمة، واقع التمويل املصرفي الفالحي  في الجزائر

استثماري من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية،مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص 

 .5012اقتصاديات املالية والبنوك جامعة البويرة ، الجزائر دفعة 

حسينة حوحو ، تمويل الفالحة بوالية بسكرة في إطار الصندوق الوطني لضبط التنمية الفالحية 

-5005تها على البطالة، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة ،وإنعكاسا

5002. 



 قائمة املراجع

 

92 
 

رابح الزبيري، حدود وفعالية دعم الدولة في السياسة الزراعية الجزائرية ، أطروحة الدكتورا  ، كلية 

 .العوم الاقتصادية تخصص علوم املالية ، جامعة الجزائر 

دراسة حالة للوكالة املؤسسة ) دور البنوك التجارية في تمويل املشاريع الاستثمارية سالم مقشيش ،

مذكرة ليسانس في العلوم التجارية تخصص علوم املالية، جامعة ( العربية املصرفية حاس ي مسعود

 .5012ورقلة دفعة 

مذكرة تخرج  والية قسنطينة( 5002-5000)سلطانة كتفي، تطبيق املخطط الوطني للتنمية الفالحية

 .5002-5002مقدمة لنيل شهادة املاجستير في التهيئة العمرانية ، جامعة مستوري قسنطينة،

محمد بوشوشة، مصادر التمويل وأثرها على وضع املالي للمؤسسة دراسة حالة املؤسسة الوطنية 

صص اقتصاد لصناعة الكوابل بسكرة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجستير في علوم الاقتصادية ، تخ

 .5001-5002وتسيير املؤسسة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،

محمد غردي، القطاع الزراعي في الجزائر وإمكانية الدعم والاستثمار في ظل الانقسام إلى املنظمة 

 .5015العاملية للتجارة أطروحة الدكتورا   غير منشورة في علو م الاقتصادية ، الجزائر 

 : املجالت 

 .5019،سنة11ممنوحة للقطاع الفالحي في إطار قانون الاستثمار،عددالامتيازات 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزرة الفالحة والتنمية الريفية ، مخطط الوطني للتنمية 

 .الفالحية ، نظام الدعم عن طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية

 .1922ن طريق حق الامتياز ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ع

 :املراسيم والتقارير

 .، التقرير العربي املوحد5012صندوق النقد العربي،

املتعلق بنشاط بنك الفالحة والتنمية الريفية، الجريدة  1925مارس  12املؤرخ في  102 -25املرسوم 

 .1925مارس  12الرسمية ،
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 بقطاعها تهخم التي فالدولت العالم بلدان اقخصادًاث في الحطاص العصب الشراعي القطاع ٌعخبر: ملخص

م العيش جضمن الشراعي  جدًزة امت هي ، الشراعي الناجج من ًمكن ما أقص ى جحقيق خالل من لشعبها الكٍز

  الغذائي ألامن من مطخوى  جحقيق وضزورة الشعب بمخطلباث الاهخمام من جنطلق ألنها باالحترام

ت الحكومي قامذ حيذ  في تهدف والتي القطاع لهدا الداعمت والبرامج الهياكل من العدًد بإقامت الجشائٍز

 حعمل التي الفالحيت للخنميت الوطني خططامل بينها من القطاع مشاكل من والخقليل وجنميت جزقيت إلى مجملها

 . فيها املزغوب ألاهداف جحقيق اجل من الالسمت باألموال ومدهم الفالحين مطاعدة دعم على

فيت والخنميت الفالحت بنك في الخموٍل ضياضت أهميت مدى معزفت البحذ من الخطبيقي الجاهب في هحاول   الٍز

 كآليت الفالحيت للخنميت الوطني املخطط واعخبار إلاهخاج في همحعزقل التي املادًت مشاكلهم وحل للفالحين

 . الطياضت هده لخطبيق

فيت توالخنمي الفالحت بنك ، الفالحيت للخنميت الوطني املخطط ، اضدثماري  قزض : املفخاحيت ثاالكلم  .الٍز

SOMMAIRE :Le secteur agricole est le nerf le plus sensible des économies du monde: le pays qui 

veille à ce que sa population puisse vivre de manière décente en maximisant sa production agricole 

est une nation digne de respect, car elle découle de l'attention de la population et de la nécessité de 

parvenir à un niveau de sécurité alimentaire. 

Le gouvernement algérien a mis en place de nombreuses structures et programmes de soutien à ce 

secteur, qui visent à promouvoir, développer et réduire ses problèmes, notamment le Plan national 

de développement agricole, qui vise à soutenir les agriculteurs et à leur fournir les fonds 

nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. 

Sur le plan pratique, nous essayons de comprendre l’importance de la politique de financement de 

la Banque de développement agricole et rural pour les agriculteurs, de résoudre leurs problèmes 

matériels qui entravent la production et considérons le plan national de développement agricole 

comme un mécanisme de mise en œuvre de cette politique. 

Mots-clés: Prêt à l'investissement, Plan national de développement agricole, Banque de 

développement agricole et rural. 


