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 الشكر
 

عدنا وأنار دربنا وسا ه بالشكر الجزيل إلى املولى عز وجل الذي منحنا القوة وغرس في نفوسنا األملنتوج

 على إنجاز هذا العمل

 ة الذين قّدموا لنا يد العون في املشوار الدراس يذتام نتقّدم بالشكر الجزيل إلى األسث

 كما يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء الخالص إلى األستاذ الدكتور نورين 

 لجزيل إلى أعضاء لجنة املناقشة على تفضلهم قراءة البحث وتصويبهونتقدم بالشكل ا

 كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم وساعدنا في إنجاز هذا العمل املتواضع ولو كان بكلمة طيبة

 



 

 

 

 اإلهداء

 
 احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على املصطفى سيدنا ونبينا حممد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى   

 ىل من وصفهم اهلل يف كتابه الكرمي بزينة احلياة الدنيا وبعد : إ

 ملهم وال أقدر على أحيا هبم إىل أوالدي الذين أ                

 عبد اجلليل  –عبري  –عماد الدين                                              

 حزاين راحي وآهايت وأفإىل رفيقة دريب وشقيقة أحالمي وأ                         

 ىل من صربت معي على لكمات الدهر القاسية وكانت يل نعم السندإ                                 

 وجيت الغالية ىل ز إ                                 

 رب العاملني  ن يشفي يل قرة عيين عبد اجلليل ياأدعو اهلل ان حيفظ يل زوجيت وأوالدي وأ

 حممد االمني                                                                                   

 

 
 

 



 الملخص:

تسعى أغلب دول العامل على اختالف درجة تقّدم اقتصادياهتا إىل حتقيق معّدالت منّو إجيابية مستمرة ومستقرّة، 

لكن اهلدف املنشود ليس سهل التحقيق بالنظر إىل التحّديات اليت قد تواجهها، فاجلزائر وعلى غرار باقي الّدول 

هبا يف املشهد االقتصادي العاملي، وذلك من خالل إرساء معامل تنمية تعمل هي األخرى على لعب األدوار املنوطة 

شاملة تعمل على تفعيل كاّفة القطاعات وعلى رأسها القطاع الفالحي الذي يعترب مسة تطور أي جمتمع، وعليه فإّن 

 ة اليت تزخر هبا اجلزائر.يسواق العاملية ال يتأتى إالّ بتثمني وتقدير القيمة الفعلية للخريات الطبيعهدف الولوج إىل األ

 القطاع الفالحي، املخطط الوطين للتنمية الفالحية، الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

Most countries around the World irrespective of the degree of their economic development 

struggle to achieve fixed constant and positive development rates. However, this targeted 

objective is not easy to fulfil due to a number of challenges that they may encounter. Algeria 

for instance among many other countries is in turn playing the appropriate roles in the 

international economic field, through setting global development facets that work in favor of 

all sectors, chief among those sectors is the agricultural one the latter is what mainly categories 

any developed society consequently, being in the internal goods supermarkets is a goal that 

cannot be achieved unless Algeria’s natural goods and products are really valued. 

Key words: agricultural sector, National plan for agricultural development, National 

Unemployment Insurance Fund. 
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ویتأثر  یؤثر الذي القطاع باعتباره الدول اقتصادیات يف احلساس العصب الفالحي القطاع یعترب        
 السیاسات أولویات سلم يف متقدمة مكانة الفالحیة التنمیة حتتل لذلك كبریة، بدرجة األخرى بالقطاعات
 الید من عالیة نسبة یستوعب وكقطاع الغذائیة وللصناعة للغذاء أساسي كمصدر الفالحة ألمهیة نظرا االقتصادیة،

 .العاملة

 تعتمد على ألهنا الفالحي للقطاع كبریة أمهیة تويل مل منها واحدة واجلزائر النامیة ولالد   من الكثری إن
 الوضع هذا إمجايل الصادرات، نم98%  املورد هذا على اإلعتماد نسبة تصل إذ كلیة شبه بدرجة النفط تصدیر

 السیاسیة للمتغریات احلساسیة شدیدة هي واليت احملروقات أسعار اهنیار حال يف خطریة نتائج إىل یؤدي قد
 نسبة كانت كما للزوال اآلیلة املواد من احملروقات أن إىل إضافة العامل، يف حتدث اليت واالقتصادیة واالجتماعیة

 ويف الفالحي اإلنتاج واخنفاض النمو يف تراجع عنه نتج مما ضعیفة إمجايل االستثمارات من الفالحیة االعتمادات
 والوصول العجز تعویض أجل من لالستریاد اخلارجي للعامل التوجه استوجب مما اإلمجايل احمللي الناتج يف مسامهته

  .املتزایدة الغذائیة االحتیاجات إىل

 تبنت أین الثمانینات سنوات بدایة مع إال صرحیة بصورة تبدأ مل اجلزائر يف الفالحي الدعم سیاسة وجند
 بنی مجع هناك یكن ومل قصریة، زمنیة ولفرتة منفردة استخدمت وسیلة أو آلیة كل خمتلفة، ووسائل آلیات الدولة
 إلغاء مت حیث اإلنتاج، عند األسعار ودعم اإلنتاج عوامل بدعم تعلق ما خاصة واحد آن يف للدعم خمتلفة آلیات
 قطاع إختالالت ملعاجلة كصیغ تشغیل وسیاسات برامج فانتهجت .البرتولیة األزمة بعد الدعم أشكال كافة

 املشروعات حنو بتوجیهها وذلك االستثمارات تفعیل سیاسة الربامج هذه بنی من عمل، مناصب وتوفری التشغیل
 املؤسسات جانب إىل یساهم جدید ككیان یعترب من املؤسسات النوع هذا املصغرة، املؤسسات أي الصغریة
 ٕوادماج البطالة حدة من للتخفیف أساسا وموجهة االقتصادیة التنمیة وترقیة دعم يف حجما عنها املختلفة األخرى
 .مداخیل على احلصول من ومتكینها العملیة احلیاة يف الشابة الفئات

 احمللیة للموارد إستغالهلا نتیجة احمللیة التنمیة حتقیق يف جناعة األكثر األداة تعترب املصغرة فاملؤسسات
 الوسائل توفری طریق عن وتشجیعها دعمها خالل من وذلك خاصة أمهیة اجلزائر أولتها لذا .العمل لفرص وتوفریها

 عن للتأمنی الوطين الصندوق بتأسیس املسعى هذا تعزز حیث احلیوي، الدور بذلك لتضطلع الالزمة والتحفیزات
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 على باإلحالة أو البطالة على بالتأمنی سواء البطالنی، من اجلدیدة الشرحیة هبذه التكفل مهمة له أوكلت البطالة
 إدماجهم ٕواعادة تكوینهم حماولة ذلك إىل ضف املسبق، التقاعد

 :الدراسة إشكالیة - 1

 :التايل اجلوهري التساؤل يف طرحها و املوضوع هذا إشكالیة صیاغة میكن سبق ما على ناءابو 

 بوالیة الفالحي القطاع متویل و دعم يف ة أن یسهمالبطال عن للتأمنی الوطين للصندوقكیف میكن 
 مستغامن؟

 :الفرعیة التساؤالت 2 - 

 تیة اآل الفرعیة التساؤالت طرح میكن الرئیسي التساؤل من إنطالقا

  باجلزائر؟ الفالحي القطاع واقع هو ما -

 مشاكله؟ من واحلد وترقیته القطاع هبذا النهوض أجل من الدولة هبا قامت اليت إلجراءاتاو  الربامج أهم هي ما-

 ستغامنمب البطالة على للتأمنی الوطين الصندوق طرف من املمنوحة املالیة واحلوافز املساعدات أهم هي ما-

 مبستغامن؟ الفالحي للقطاع البطالة على للتأمنی الوطين الصندوق متویل سیاسة جناح شروط أهم هي ما-

 : الدراسة فرضیات 3 - 

 على خمتلف مبدئیة كإجابة تعترب اليت الفرضیات من جمموعة إختیار الدراسة حمل اإلشكالیة حتلیل یتطلب
 كاآليت   املطروحة التساؤالت

 احملروقات فإن القطاع الفالحي یعاين إمهاالً واسًعا.طاع ا على قلباعتبار اجلزائر بلد یعتمد أساس -1
 قامت اجلزائر باعتماد عد ة آلیات للنهوض بالقطاع الفالحي.العامل  على غرار باقي دول -2
یهدف الصندوق الوطين للتأمنی عن البطالة إىل توجیه البطالنی حنو القطاعات ذات األمه یة  -3

 من اكتساب اخلربة الال زمة يف السوق. االقتصادیة ومرافقتهم حىت تتمكن املؤس سات
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 أهمیةّالدراسة:ّ-4
االقتصادي يف اجلزائر ودفع الصندوق الوطين للتأمنی على البطالة مبا واقع التكمن أمهیة الدراسة يف معرفة 

لوطين،  یتالءم مع املتغریات والتطورات االقتصادیة املختلفة نظرا للدور احلیوي الذي یلعبه يف دفع عجلة االقتصاد ا
كما ال ننسى الدور الذي یقد مه الصندوق الوطين للتأمنی على البطالة للشباب البطال من حیث تقدمي الد عم 

 املاد ي للقضاء على البطالة.
ّأهدافّالد راسة:-5
 هتدف دراستنا إىل   

 حماولة تسلیط الضوء على الصندوق الوطين للتأمنی على البطالة. -
 على واقع الصندوق الوطين للتأمنی على البطالة. اإلط الع -
  واقع االقتصاد الفالحي يف اجلزائر.معرفة  -
 إبراز أمه یة وخصوبة البحث حمل  الد راسة ومواصلة البحث فیه. -

ّمنهجّالد راسة:-6
من أجل دراسة اإلشكالیة وحماولة اإلجابة عن األسئلة املطروحة، ونظرا ألمه یة البحث مت  االعتماد بكل  

أساسي على املنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من خالل دراسة واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر ودور الصندوق 
الفالحیة على املستوى الكل ي من خالل  دعم املؤس سات الصغریة واملتوس طةالوطين للتأمنی على البطالة يف 

الد راسة املیدانیة على مستوى الصندوق الوطين للتأمنی على البطالة فرع مستغامن، باالعتماد على التحلیل 
  واملعلومات الواقعیة من أجل إثبات صحة الفریة أو نفیها.

الفرضیات أو نفیها تقسیم البحث إىل وتطلبت اإلجابة عن اإلشكالیة املطروحة وأسئلتها الفرعیة وإثبات 
فصلنی واحد نظري واآلخر تطبیقي، مت التطرق يف الفصل النظري املوسوم بـ  واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر إىل 
خمتلف مراحل تطور القطاع الفالحي بدءا مبرحلة االحتالل الفرنسي للجزائر إىل غایة االنتقال من االقتصاد املوجه 

ئر، كما م التطرق يف املبحث الثاين من هذا الفصل السوق حالًیا إضافة إىل اإلمكانیات الفالحیة للجز إىل اقتصاد ا
 من حیث األنواع والطرق واألهداف. يف اجلزائر الفالحي القطاع متویلإىل 

 علي لتأمنی الوطين الصندوقختصیصه للجانب التطبیقي من خالل حبث دور  م  تأم ا الفصل الثاين ف
، حیث مستغامن فرع لدواجنا تربیة مشروع حالة دراسة– الفالحیة واملتوسطة الصغریة املؤسسات دعم يف ةالبطال
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مسح لنا هذا الفصل بالتعرف على الصندوق الوطين للتأمنی عن البطالة وامتیازاته املالیة، ودوره يف متویل املشاریع 
 علیها من مصدرها.الفالحیة، باالسناد على معطیات وإحصائیات مت احلصول 

النتائج املتوصل إلیها اليت ترتابط مجیها يف اإلشارة إىل أمهیة القطاع  وختما البحث خبامتة عرضنا فیها أهم
واالنتقال به من االقتصاد الریعي إىل االقتصاد والنهوض باالقتصاد الوطين األمن الغذائي الفالحي يف حتقیق 

ار يف مشروع الثورة الزراعیة وتكییفه ملتطلبات السوق احمللیة؛ كما اشتملت املنتج، فقد آن األوان إلعادة االستثم
اخلامتة على بعض االقرتاحات والتوصیات التقنیة حمورها األساسي الدور اهلام الذي میكن أن یلعبه الصندوق 

ون مبثابة مدخالت الوطين للتأمنی على البطالة يف دعم املشاریع الفالحیة، وختمنا البحث بعرض آفاق الدراسة تك
 لدراسات مستقبلیة.
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  تمهيد :

 هذه بالنسبة ملعظم تعتبر فهي النامية، الدول  اقتصاديات في األهمية بالغة مكانة الزراعة تحتل          

 الرئيس ي املصدر أنها كماللدخل  الرئيس ي املورد فهي وبالتالي املحلي، القومي للناتج األول  املمول  الدول 

 تعتبر ملكوناته، األساسية املوارد وعلى الدول النامية في الزراعة قطاع على املحافظة فان وعليه للعمالة ؛

 التجارة مجال في ومنافستها ملحاربتها باستمرار تسعى املتقدمة أن الدول  علمنا إذا خصوصا ضروريا، أمرا

 إلى وما العاملية، التجارة كمنظمة رسمية أطر ضمن أو انفرادية رق بط ذلك كان واألسعار؛ سواء الخارجية

 الخصائص من للكثير ونظرا .دولية أو إقليمية جهوية، كانت سواء عديدة وتجمعات تنظيمات ذلك من

 مما متخلفا، وضعا يعيش أصبح فقد النامية، في الدول  الزراعي القطاع تميز التي املواتية غير والسمات

 لتضاعف نتيجة الزمن بمرور اتساعا ازدادت والتي الدول، معظم تلك في غذائية أزمة نشوء عنه ترتب

 النامية الدول  معظم تواجه التي الرئيسية املشكلة هي الغذاء مشكلة بحيث أصبحت السكان، عدد

  .الجزائر ومن بينها والعربية

زمن، األمر الذي توّجب إيالء كبير وبهذا أصبح واقع القطاع الفالحي في الجزائر يعاني ركودا منذ  

العناية به ملا يمثل من أهّمية بالنسبة لتحقيق االنتقال االقتصادي من االقتصاد الريعي املعتمد على 

عائدات املحروقات إلى االقتصاد املنتج املعتمد أساسا على القطاع الفالحي، األمر الذي سيتّم بحثه في 

 هذا الفصل.
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  الجزائر في الفالحي القطاع تطور  : األول  املبحث          

 لكن مساهمتها غيرها، أو املتقدمة للدول  بالنسبة سواء التنمية في كبيرة أهمية الزراعة تكتس ي      

 النسبة ولعل .ذلك اآلخر غير وبعضها موضوعية، بعضها اعتبارات لعدة نظرا متواضعة تبقى الفعلية

 بالدرجة مبرراته يجد مثال، كالصناعة والسياحة األخرى  بالقطاعات مقارنة املساهمة لهذه املنخفضة

 الزراعي العمل طبيعة ضمن تدخل والتي عموما، القطاع الزراعي بها يتميز التي الخصائص في األولى

 النامية للدول  بالنسبة أما أساسية؛ بصورة املتقدمة الدول  في الزراعة عنه ما تعبر وهذا املتاحة، واملوارد

 ولطبيعة العالقات جهة، من تعرفه، الذي االقتصادي للمستوى  تعود إضافية أخرى  فإن اعتبارات

 من يزيد مما أخرى؛ جهة الدول من هذه مثل اقتصاديات على ومترتباتها العوملة تفرضها التي االقتصادية

 بخصائص تتسم الدول  هذه تصبح قائم، بحيث هو ما إنتاج وإعادة والهيمنة التبعية مظاهر تكريس

 .الحقا بإيجاز إليه سنتطرق  ما وهذا .دون آخر إقليم أو دولة في تظهر قد إضافية، أخرى 

 

  وخصائصها الفالحة تعريف : األول  املطلب            

تعتبر الفالحة حقال واسع املختلف األنشطة الزراعیة التی مارس فیها االنسان نشاطه من أجل      

العیش والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، لتميزها بخصائص وميزات تميزها عن غيرها من النشاطات 

 .اإلقتصادیة

  :یلي ملا وفقا الفالحة تعریف تمالفالحة:  تعریف - 1

 .والتوفیق والنجاح الخير هو الفالح إن  : لغة الحةالف تعریف -1-1

   وكلمة التربة او الحقل اي AGRE  كلمة من مشتقة الزراعة كلمة ان :اصطالحا الفالحة تعریف - 1-2  

CULTURE  والرعاية العناية أي . 

 إذ  للزراعة والضیق الحدیث املفهوم على یركز  :املتحدة األمم منظمة حسب الزراعة تعریف - 1-3 

 ٕوانتاج الزراعي اإلنتاج بمستلزمات واإلمدادات والتدریب والبحوث الطبیعیة باملوارد خاصة یتعلق

 .الحیوانیة والثروة املحاصیل

 املاشیة وتربیة الزراعة على یقوم اقتصادي نشاط هي الفالحة  أن: نستخلص سبق ما خالل من

 .األول  االقتصادي القطاع ضمن وتدخل والدواجن،
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 الفالحة: خصائص - 2 

  :1اآلتیة بالخصائص األخرى  األنشطة بقیة عن الفالحة تمتاز

 ثلثي بحوالي  الزارعة  في الثابت املال رأس نسبة تقدر :الزراعة في الثابت املال رأس نسبة ضخامة -

 وماینفق وغيرها وحیوانات واشجار منشات من وما علیها األرض مثل املستغلة األموال مجموع

 .تحسینات من علیها

 وبين  االنتاج عوامل تشغیل بدء بين الزراعة في االنتظار فترة إن :الزراعي الناتج دورة طول  -

 .أشهر ستة قبل الیثمر مثال القمح أن حیث طویلة، اإلنتاج على الحصول 

 الزراعة  على املناخیة العوامل تؤثر :املناخیة التقلبات نتیجة الزراعة في املخاطرة عنصر إرتفاع -

 یحتاج حیث املحاصیل الزراعیة تكوین في األساس هو اإلنبات ان إذ الصناعة، على تؤثر مما أكثر

 عرضة ألنها علیها االعتماد یمكن ال املناخیة الظروف لكن للنمو، مناخیة شروط إلى نبات كل

 صعوبة .ومخاطرة مغامرة الزراعة یجعل ما وهذا (إلخ...فیضان جفاف، برد،) الفجائیة للتقلبات

 على یصعب حیث الفالحي املنتج على والطلب العرض إلى راجع وهذا :املتغيرة تحدید التكالیف

 .الفالحیة املنتجات أسعار ثبات لعدم نظرا املتغيرة التكلفة تحدید الفالح

 

  الجزائر في الفالحي القطاع تطور  : الثاني املطلب

 :اآلتیة باملراحل الجزائر، في الفالحي اإلنتاج مّر           

 

 :الفرنس ي االستعمار دخول  قبل الجزائر في الفالحة :األولى املرحلة  - 1

 تحقیق هو منها والهدف والتجانس، باالنسجام تمتاز االستعمار قبل الجزائر في الفالحة كانت      

 الفالحیة املنتجات أهم من القمح ویعتبر الغذائیة احتیاجاتهم بتوفير وذلك للمواطنين، الذاتي االكتفاء

 املبذول  الجهد على أساسا وتعتمد بدائیة وسائل تستخدم الزارعة كانت وقد آنذاك الجزائر بها تمتاز التي

  .2التنافسیة قبل الرأسمالیة ألسلوب تبعا وهذا

 

                                                             

 اجلزائر .، جامعة 0222-20دباشي أمحد، "القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات االصالح "، جملة الباحث عدد: -1  
 .حاجي العجلة، تطور القطاع الفالحي يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادیة، مذكرة مكملة مقدمة لنیل شهادة املاجستری، جامعة اجلزائر-2 



 واقع القطاع الفالحي في الجزائر   الفصل األول
 

 

5 
 

 

 :االستعماري  العهد في الجزائر في الفالحة :الثانیة املرحلة  - 2

 إلى تهدف والتي االستعماریة، سیاستها خالل من الجزائري  االقتصادي وجه تغیير من فرنسا تمكنت       

 هذا وعلى الفرنس ي االقتصاد لخدمة وتوجیهها إمكانیاته استغالل وكذا الجزائري، الشعب على السیطرة

 الجزائري، لالقتصاد املكون  األساس ي النشاط باعتبارها الزراعة على السیطرة ضرورة رأت فقد األساس

 القطاع تقسیم األراض ي، على االستیالء سیاسات اتبعت هذا أجل ومن ككل الجزائر على السیطرة ومنه

  :إلى الفالحي

 األوقاف وأمالك الفردیة امللكیات من تبقى ما ویشمل بالجزائر، خاص :تقلیدي زراعي قطاع - 1 – 2

 الذاتي. اإلستهالك إلى اإلنتاج ویوجه بسیطة، ووسائل بطرق  الزراعة فیه وتمارس واألعراش

 متطورة تقنية ووسائل بطرق  الزراعة فیه وتمارس األوربیون، علیه استحوذ :حدیث زراعي قطاع - 2 – 2

 التسویق. إلى اإلنتاج ویوجه

  

 .(1990-1962 )اإلستقالل بعد الجزائر في الفالحة  :الثالثة املرحلة3 -  

 :3كالتالي وهي مراحل عدة إلى الفترة هذه انقسمت

 

  :الذاتي التسییر مرحلة 1 – 3

 وتم األوربیون  هجرها التي الفالحیة واملستثمرات للمنشآت الدیمقراطي العمال تسیير في تتمثل

 الحكومة تدخلت ثم ومن الزراعیة الوحدات لتشغیل القاعدة في العمال شرع عندما ظهر حیث تأمیمها،

 .استغاللها وكیفیة الزارعیة األراض ي تنظیم أجل من مراسیم بواسطة الجزائریة

  : الزارعیة الثورة مرحلة - 2 – 3

 االجتماعیة للوضعیة نتیجة وكذلك البالد، في الفالحة إلیها آلت التي للوضعیة كنتیجة جاءت

 كان حیث 1971 الزارعیة الثورة میثاق صدر هذا وعلى بینهم املوجود والتباین للمواطنیين املتدهورة

 . یخدمها ملن األرض أساسه

 

 
                                                             

 اجلزائر. ،2، دیوان املطبوعات اجلامعیة، اجلزء :سیاسة تخطیط التنمیة واعادة تنظیم مسارها في الجزائرحممد بلقاسم حسن هبلول ،  - 3 



 واقع القطاع الفالحي في الجزائر   الفصل األول
 

 

6 
 

 (99-90 ) اإلصالحات ظل في الفالحي القطاع :الرابعة املرحلة  - 4

 سیاسة لوضع 1990 إصالحات جاءت حیث السوق، اقتصاد إلى الدخول  مرحلة اسم علیها أطلق         

 مناخ إیجاد الجزا فعمدت الحر، االقتصاد سیاسة إلى االشتراكي التخطیط من الجزائري  االقتصاد تنقل

 النشاط بعث إلى یهدف الذي ، 1990 قانون  خالل من وهذا السابقة السلبیة اآلثار من للحد مالئم

 الشامل االستقالل وضمان الفالحیة األراض ي لحمایة وذلك ، 1987 قانون  سلبیات عالج ومحاولة الفالحي

 تسیير أشكال من لكشك السوق  قوى  أمام املجال فتح وكذلك مالكها، نفقة وعلى لحساب ووضعها لها

 .الفالحي القطاع وتمویل

  21في ااملالیة االقتصاد لوزارة بیان في كبير بوضوح ظاهرة السوق  اقتصاد إلى الدخول  الجزائر نیة كانت

 أساسیتين: بمرحلتين مرت أنها یالحظ املرحلة هذه في املطبقة االقتصادیة للسیاسات واملتتبع 4 1990أوت

 

 (:1994-1991) االقتصادي اإلصالح برامج تطبیق بدایة مرحلة - 1 – 4               

 وضعف الصعبة، العملة عوائد بانخفاض اتسمت اقتصادیا صعبة مرحلة في نفسها الجزائر وجدت

 اصالحاتها وتميزت 5 االنتاج، لعناصر الحسن االستخدام وعدم املتبع، التنموي  االقتصادي األسلوب

 یعادل ما أي وافق وقد ، 1989 ماي 30 في الدولي النقد صندوق  إلى الجزائر فلجأت .السیاس ي بالتوجه

DTS  الجزائر على وجب لذا خاصة سحب حقوق  وحدة ملیون  155.7 تقدیم على الدولي النقد صندوق 

 اتفاق اطار في دوالر ملیون  STAND BY 209.157. مناسبة أرضیة تهیئة

االقتصادیة  اإلصالحات من جدیدة ملرحلة املسيرة واملراسیم القوانين بإصدار فبدأت اإلصالحات، لهذه

 .والسياسية

  :والقوانین املراسیم إصدار مرحلة - 2 – 4

 التوجه هدفها واملراسیم القوانين من مجموعة بإصدارها اإلصالحات هذه تقنين في الجزائر بدأت

 إیراداتهم 90 قانون  فصدر السوق، اقتصاد نحو لتدریجيا للمصدرین والتصرف الحیازة حق منح الذي 

 السلع طبیعة حسب وهذا % 100 إلى % 10 بين تتراوح نسبة املحروقات قطاع خارج الصعبة العملة من

                                                             

، امللتقى العلمي الدويل األول حول أمهیة الشفافیة وجناعة فعالیة اإلرشاد في تطبیق تقنیات اإلنتاج العصرية في الزراعة الجزائريةرابح زبریي،  -4 
 .9األداء لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، اجلزائر، ص:

 مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاج مدىهیشر أمحد التیجاين،  -5 
 .2015-2016، أطروحة دكتوراه، تلمسان ،1974-2012وحساب االستغالل للفترة ،
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 إلى تصل نسبة البحري  والصید الزراعیة املنتجات ملصدري  یمنح أنه نجد إذ املقدمة، والخدمة املصدرة

 ومصدروا للخدمات املصرفیة % 10 یمنح أنه كما السیاحیة للخدمات % 20 نسبة تمنح حين في % 50

 .قطاعاملحروقات خارج الصادرات تنویع إلى اإلجراء هذا من تهدف الحكومة وكانت الصناعیة، املنتجات

 10-90 رقم والقرض النقد قانون  صدر ثم، 1111111ةحری ملبدأ املكرس 1990 أفریل 14 في املؤرخ

 تربط تطبیقها الواجب العقود إبرام خالله من یتم وأیضا كة، الشرا أشكال لكل املشجع األجنبي االستثمار

 .الریفیة والتنمیة الفالحة وبنك الزراعیة املؤسسات

 مالك ألف22 نحو هكتار ألف 445 إرجاع تم به املؤممة، األمالك إعادة قانون  صدر 1990 سنة خالل-    

 قررت وممثلیهم الفالحين لنداء واستجابة الزراعي الدعم إلغاء أحدثها التي السلبیة اآلثار وأمام سابق،

 من جمل خالل من وذلك للجمیع، الدعم عوض املنتجين للفالحين املباشر الدعم لسیاسة العودة الدولة

 للدعم متخصصة صنادیق ٕوانشاء القروض على الفوائد نسب تخفیض شملت والتدابير اإلجراءات

 وشبه جبائیة إعفاءات تقدیم مع (الزراعي اإلنتاج فروع لنشاطات تبعا متخصصة صنادیق)

  التوجیه قانون  صدر املؤممة الفالحیة األراض ي استرجاع عن املترتبة املنازعات إلى ونظرا .جبائیةللفالحين

 الجزائر في (90-25 ) رقم تحت - والعقارات األراض ي حقیقة تحدید إلى یهدف ، 1990 نوفمبر 18 في واملؤرخ

 الدولة تدخل أسالیب ومعرفة العقاریة، لألمالك القانونیة الطبیعة إلى باإلضافة التقنیة الناحیة من

 .6الجزائریة الدولة حیاة من الهام الجانب هذا لتنظیم العمومیة واملؤسسات املحلیة ودوائرها

 إصالح منها األساسیة األهداف من مجموعة تحقیق اإلصالحیة الّسیاسات بهذه الجزائر حاولت

 املنتجات أسعار ویحرر  القطاع، هذا في الخاص التسیير بإدخال یسمح بشكل العمومي الفالحي القطاع

 :اآلتیة النقاط في خاص بشكل الفالحي القطاع هیكلة إعادة في البرنامج أهداف تمحورت .الزراعية

  .ألصحابها املؤممة األراض ي استرجاع-

  .اإلسترایجیة للزراعات بالنسبة اإلنتاج عند السعر ضمان-

  .الفالحي العقار هیكلة إعادة-

  .الزراعیة واملخرجات املدخالت أسعار دعم سیاسة-

  .والدقیق والحلیب كالخبز األساسیة للمواد األسعار دعم مواصلة-

  .األهمیة ذات الفالحیة النشاطات تمویل على العمل-
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 بلغت حیث ، 1994جویلیة خالل دیونه جدولة في الفالحي القطاع هیكلة إعادة عملیة مرحلة نتائج ظهرت

 منها قبل منتج، 22.246 الجدولة إعادة طلبات عدد وبلغ منتج، ألف 100 تمس دج ملیار 8 الدیون  حجم

 ملف % 77.016 بنسبة أي املطلوبة  الشروط على لتوفرهم منتج 17.133 الریفیة والتنمیة الفالحة بنك

 دج. ملیار 4,6 بلغت مالیة بقیمة

 

 ( 1994-1990 ) الفترة هذه في الیها املتوصل النتائج أهم- 

 18 یمثل كان 1991 عام الفالحي فالقطاع الفترة، هذه في الجزائري  االقتصادي نمو على دالئل تظهر بدأت

 في النشیطين السكان من25% مایعادل أي شخص 1.200.000 ویشغل الخام الداخلي الناتج من %

البناء  لقطاع % 2,7ونسبة الفالحي   القطاع  حققها التي املضافة القیمة حجم في معتبرة وبزیادة .املجتمع

 الصناعي. للقطاع حاد تراجع مع العمومية والخدامات واألشغال

 7(2222-1991الهیكلي ) التصحیح مرحلة  - 3 – 4

 ،1997 ماي  في وهذا الفالحي قطاعها جدولة إعادة عملیة في املرحلة هذه خالل الجزائر إستمّرت

 13,416 حوالي 1998 ديسمبر 31املالیة  السنة نهایة في الجدولة إلعادة املسجلة امللفات عدد بلغ حیث

 إجمالي بمبلغ أي دج، - ملیار 7,6 تقریبا ملیار3 بقیمة الجدولة إلعادة مقبوال ملفا 12,663 منها ملفا،

 100 من مستفید ألف 30 عن یقرب ما وهو (1997-1994)والحالیة  السابقة للمرحلتين املجدولة للدیون 

 إعادة فوض ی من اقتصادها حمایة الجزائر تستطیع حتی .% 30 املعنیين املنتجين عدد إجمالي ألف

 .الجديدة الّسياسة لهده املنظمة والقوانين املراسیم إصدار إلى عمدت الهیكلة

 

 الجزائر في الفالحیة اإلمكانیات :الثالث املطلب

 لنمو رئیس ي دافع وهو بالجزائر، الغذائي األمن تحقیق أساس واملنتج املتطور  الفالحي القطاع یعّد         

كثيرة  بميزات تتمتع الجزائر أن املعروف ومن ، الصناعي للقطاع الخلفي الخط فیعتبر األخرى  القطاعات

 :الجزائر علیها تتوفر التي اإلمكانیات ومن الفالحي اإلنتاج في بارزا دورا لتلعب تؤهلها
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  :الطبیعیة اإلمكانیات - 1

 نباتي وغطاء ومیاه تربة من الفالحي القطاع أساسها على یقوم التي املوارد من مجموعة في تتمثل

 بقسمين تتميز كما تقدر إذ مساحة، السمراء القارة بلدان أكبر الجزائر وتعتبر حیوانیة، وثروة

 : ميز بقسمين تضاريسيين كبيرين همامربع كما تت كم 2381741مساحة الجزائر : هما كبيرین تضاریسیين

  التلي( األطلس ومرتفعات الهضاب الصحراوي ) السهول، األطلس قبل ما  -

 ) الصحراء (   الصحراوي  األطلس بعد ما -

 الجاف شبه ومناخ املتوسط البحر مناخ املناخیة األقالیم في التنوع إلى أدى التضاریس في التنوع وهذا 

 .8 الزراعیة املحاصیل وكذا النباتي الغطاء نوعیة تتحدد األساس هذا وعلى الصحراوي  ومناخ

 هكتار. ملیون  238 بـ الزراعیة الجزائر مساحة تقدر : (األرض  الترابیة املوارد -1

 السنة  في ملم 450 األمطار كمیة تتجاوز  عندما نفعا تجدي الجزائر في الزراعة : املائیة املوارد -2      

 حوالي اي ملیون هكتار 1,16 ب تقدر الشمال في قلیلة زراعیة مساحات إال منها تستفید ال الكمیة وهذه

 192 ب تقدر والتي هائلة مائیة موارد الجزائر امتالك من بالرغم وهذا للزراعة الصالحة األراض ي من 13,8

 الجزائر. في املیاه مصادر وتنقسم فقط منها % 10,5 استغالل یتم مكعب متر ملیار

  مساهمة مدى ملعرفة الكبير والجزء األساس ي املقیاس النباتي اإلنتاج یشكل: النباتیة الثروة-3

 الفالحیة املحاصیل تنوع إلى أدى الجزائر في املناخي التنوع فإن الداخلي، وعلیه الناتج في الفالحي القطاع

الحبوب، الخضر والكروم كما   املحاصیل أهّم  ومن استغالل أحسن واستغاللها تطویرها إمكانیة وأیضا

 اآلتي: 11هي موضحة في الجدول رقم: 

 أهم املحاصيل الفالحية في الجزائر-1-1الجدول رقم 

 السنوي  اإلنتاج املساحة املستغاللة املحاصيل

 مليون طن3.880 هكتار 3142410 الحبوب

 مليون طن 4.724 هكتار 59470 الخضر

 مليون طن 0.280 هكتار 69680 الكروم

 www.ons.dz المصدر:                                                                             
 

                                                             
، امللتقى العلمي الدويل األول حول أمهیة الشفافیة وجناعة اإلنتاج العصرية في الزراعة الجزائريةفعالیة اإلرشاد في تطبیق تقنیات رابح زبریي،  -8

 .لي يف االقتصاد العاملي، اجلزائراألداء لالندماج الفع

http://www.ons.dz/
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  :الحیوانیة لثروةا -4

 الفالحي اإلنتاج مصادر اهم وتعد احدى الفالحي القطاع في هام قسم الحیوانیة الثروة تعتبر

  .وتطویرها الحیوانات بتربیة كبير اهتمام نجد ولهذا النباتي اإلنتاج مع مقارنة باالستقرار النوع هذا ویتميز

نجد  الجزائر في الحیوانیة الثروة مكونات أهم ومن .الفالحي الناتج من % 50 نسبة الحیواني الناتج ویمثل

 :اآلتي النحو على وتتوزع رأس ألف 27350,2 بحوالي تقدر املواش ي 211 9سنة في

 تنوع الثروة الحيوانية في الجزائر -2-1الجدول رقم

 عدد الرؤوس الثروة الحيوانية

 رأس ألف 21404,5 : األغنام

 رأس ألف 5945.7 : املاعز

 رأس ألف 1682,4 البقر

 رأس ألف 395 اإلبل

 رأس ملیون  125,07 الدواجن

 www.ons.dz المصدر:                                                                                                  

  :البشریة االمكانیات -  2

 املوارد الستغالل الشروط تحقیق وبإمكانه هواملحرك للتنمية املستدامة، البشري  العنصر

  الفالحة في الزراعي القطاع في بشریة ثروة على تتوفر الثالث العالم دول  من كغيرها والجزائر الطبیعیة

 عامل. 2358327 :بحوالي  تقدر

  :املادیة االمكانیات -  3

 التنمویة البرامج خالل من الفالحي بالقطاع النهوض محاولة الى الدول  من كغيرها الجزائر تسعى

 الفالحي العدد تطور  یوضح التالي والجدول  الزراعیة املكننة حظيرة تطویر خالل من القطاع هذا لتطویر

 .9رالجزائ في

 أحد املصادر لكونه األساسية، الغذائية املكونات من الحليب يعتبر  :بالحلي إنتاج تطور  

 وتصنيعه الحليب إنتاجويشكل  .لإلنسان العامة بالصحة ترتبط والذي الحيواني، للبروتين الطاقوية

                                                             
 جمدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتا هیشر أمحد تیجاين،  -9
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 التي الدول  تلك من النامية، أو منها سواء املتقدمة العالم دول  من العديد اقتصاديات في أساسية دعامة

 .الغذائية التبعية من والتحّرر  ملواطنیها، غذائية استقاللية لتأمين تسعى

ب وما الصحي الوعي مستوى  وارتفاع السكانية، والزيادة الفردية الدخول  معدالت لزيادة ونظرا
ّ
 ترت

 مما ومشتقاته، الحليب على الطلب ازداد فقد الغذائية، االستهالكية األنماط في مستمر تغيير من عنه

 املطلوبة، الطموحات دون  الزالت الحليب إنتاج معدالت أن حيث الغذائية، الفجوة حجم اتساع إلى أدى

اإلنتاج والحّد من االستيراد في  للرفع من القطاع هذا لتطوير الجهود من املزيد بذل يتطلب الذي األمر

 شعبة الحليب.

 في النمّو  معّدل إذ يمكن التعرف على الزيادة في االنتاج عبر مختلف املراحل الزمنية، حيث بلغ

 استمر اإلنتاج، في تذبذبا يعرف بدأ ذلك بعد أنه غير ؛ 1989 بسنة مقارنة %26.7يعادل  ما 1992 سنة

 لتر، ألف 163721 يعادل ما 2001 سنة ليسجل اإلنتاج في مستمرة زيادة يعرف بدأ أين ، 1997 غاية إلى

 من 8.01% بنسبة الثالثة املرتبة الجزائر وتحتل .السابقة بالسنة مقارنة % 3.4 قدره نمو بمعدل أي

 18.57بنسبة مصر تلیها ، 34.16%بنسبة السودان تتصدر بينما العربي، العالم في الحليب إنتاج إجمالي

 . 10 1999سنة إلحصائيات تبعا ،%

 واألعالف املراعي توفير ضرورة إلى الجزائر سعت فقد الحليب، أبقار بتربية يتعلق فيما أّما

 األبقار من نوعين تربية ويتم الحليب، من اإلنتاجية القدرات من الرفع أجل من السنة مدار على الخضراء

 سنة عددها بلغ املحلية باألبقار يتعلق ففيما .املحسنة واألبقار املحلية األبقار وهي الحليب، إنتاج لغرض

 بالنسبة أما .سنويا الحليب من طن ألف 50 حوالي إنتاجها معدل ويقدر رأس ألف 700 نحو مثال 1994

 وقد بما وذلك الحوامل، األمهات باستيراد القطعان أصول  تكوين طريق عن تربيتها فتتم املحسنة لألبقار

 يكون  أن ويستهدف رأس سنويا، 70الي50 من مقداره – لتر مليون  2000 بحوالي 2000 لسنة إنتاجها قدر

 االستهالك من ، 65% بنحو تقدر تغطية بتوقع سنويا، لتر مليون  2750 بحوالي 2010 لسنة إنتاجها

 املجهودات كل ورغم الواحد للفرد لتر 90 بـ يقدر سنوي  استهالك وبمعدل الفترة، تلك غاية إلى املتوقع

 الحبوب محاصيل ملجموع بالنسبة الحال هو كما  الحليب مجال في الجزائر تبقى املجال، هذا في املبذولة

 محلي إنتاج مقابل حاجياتها من لتر مليار حوالي تستورد حيث العاملية، السوق  رهينة  واللحوم والبقوليات

 من لتر مليارات 3 بحوالي تقدر الجزائرية السوق  حاجيات أن أساس على وذلك لتر؛ ملياري  بحوالي يقدر
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 محدودة للتجميع املسخرة والقدرات الحليب تجميع عملية وتعتبر  2006 سنة لتقديرات تبعا الحليب،

 اإلنتاج من % 17 من أقل أي لتر، مليون  300 إلى يصل املجمع الحليب أن حيث اإلنتاج، تطور  يعيق مما

 % 35 يعادل بما أي لتر، مليون  700 مقداره ما تجميع إلى الوصول  2009 سنة حدود في ويتوقع .الوطني

 نقص من يعانون  منهم العديد أن إال للحليب، مجمع ألف 25 حاليا ويتواجد .للحليب اإلجمالي اإلنتاج من

 الجزائري  الحليب إنتاج أن بالذكر، والجدير .التبريد وغرف بالحفظ الخاصة واإلمكانيات والتأهيل التأطير

 مقابل % 55 تمثل حيث للحليب، منتج أهم تعد الشرقية املنطقة أن إال للبالد، األربعة املناطق على يتوزع

 .11والجنوب الغرب ملنطقتي  % 14و الوسط ملنطقة % 17

 وتقوم سنويا، لتر 120 و 100 بين تتراوح الحليب استهالك من الجزائري  الفرد حصة أن يالحظ ما

 الغرفة مستوى  على سجل حيث الحليب، إنتاج لدعم الحلوب األبقار من عدد باستيراد حاليا الجزائر

 210 قرابة 2005 عام استوردت الجزائر فإن ولإلشارة.األبقار الستيراد طلبا 116 من أكثر للفالحة الوطنية

 .البودرة حليب من طن ألف 80 قرابة منها دوالر، مليون  600 بـــ تقدر إجمالية بقيمة الحليب من طن ألف

 110 وجود من بالرغم نيجيريا، بعد أفريقيا في للحليب مستورد ثاني تعد الجزائر أن اإلشارة، وتجدر

 من إشكاال أحيانا املستوردة األبقار نوعية وتشكل األولية؛ املادة بتحويل أغلبها تقوم للحليب، مصانع

 الحليب واردات نمو معدل شهد  غالبا وهي يوميا، لتر 25 و 15 بين تتراوح التي اإلنتاجية قدرتها حيث

  11.5  %بحوالي، الكمية نمو معدل قدر حيث ،2113-2112الفترة  خالل كذلك هو ارتفاعا ومشتقاته

 أعلى 2005 سنة سجلت وقد هذا  47.3  %بحوالي القيمة نمو ومعدل 1998 السابقة بالفترة مقارنة

 .السنة هذه في املحلي اإلنتاج النخفاض نظرا الكمية حيث من نمو معدل

 نسبة تعرف بدورها وهي ومشتقاته، الحليب مجموعة كذلك السلعية املجموعة هذه وتضّم 

 ما - إلى2002 مسجلة املادة هذه من انخفضت قد الواردات كمية أن نالحظ حيث منخفضة؛ اكتفاء

 مسجلة طن ألف 1889.16الى  1998 الفترة في وصلت بعدما ، 2003 سنة طن ألف 1754.83 مقداره

 هذا .% 12 بحوالي قدر نمو بمعدل أي ، 2002 في % 42.55 كان بعدما % 47.67 قدره اكتفاء معدل بذلك

بحوالي   قدر بمعدل أي % 45.19 %بلغ  حيث الذاتي، االكتفاء معدل في تراجعا ، - 2004 سنة عرفت وقد

 وهذا . 9.6% قدره بمعدل أي % 40.86 بلغ حيث الذاتي ءاالكتفا في آخر تراجعا 2005 سنة لتسجل 5.2

 مع سريعة مقارنة وفي .الكميات املستوردة وتزايد اإلنتاج مستويات انخفاض مرده املتواصل التراجع
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 ؛% 81.26 بنحو املغرب في قدرت قد 2004 لسنة في املسجلة االكتفاء نسبة أن نجد املغاربية الدول  بعض

 .دولة كل علیها تتوفر التي اإلمكانيات من بالرغم للجزائر بالنسبة جيدة وضعية  % 91.49 بنحو تونس وفي

 

 في الجزائر الفالحي القطاع تمویل :الثاني املبحث

 من یقدمه ملا نظرا الریفیة األوساط داخل فعالیة األكثر املفاهیم من الفالحي التمویل مفهوم یعتبر     

 العام املسار من باالبتعاد املهددین الفالحين صغار أوضاع وتحسين الفقر من الحد سبیل في خدمات

 إلى الحاجة درجة رفع لفكرة املحفزة العوامل أهم بين ومن الریفیة، األقالیم في السائدة التنمیة لعملیات

 التحوالت الغذائیة، املنتجات أسعار تقلب املالیة، األسواق نجد عوملة مردودیة أكثر تمویل مصادر

 الفالحیة. السیاسات في املستمرة

 

  وأنواعه الفالحي التمویل مفهوم :األول  املطلب

 املزارعين دخول  وتحسين رعة ا الز لتطویر الالزمة األموال واستخدام توفير هو الفالحي التمویل      

 أراضیهم استغالل فرصة املستثمرین الفالحين منح في یتمثل الفالحي التمویل ".معیشتهم مستوى  وتحسين

 واألسمدةو املبیدات من مختلفة أنواع اقتناء على قدرتهم خالل من الصحراوية األراض ي وكذلك استصالح

 خالل إنتاجیة دورة من أكثر في األراض ي الستغالل الري  وتدعیم وتهیئتها األراض ي باستصالح الخاصة اآلالت

  .12السنة

 یلي فیما تتمثل :الفالحي التمویل أنواع- 1

 تمویل إمكانیة أي املتاحة الذاتیة املوارد على یعتمد التمویل من النوع هذا إن :الذاتي التمویل- 1-1 

 قدرة على دلیل وهو خارجیة مصادر إلى اللجوء أو التوجه دون  الداخلیة املوارد من انطالقا معين نشاط

  .13تمویله على وتعذرها األخرى  املصادر صعوبة حالة في املستثمر

 یمنح أن ومحددة معینة فائدة مقابل البنك بمقتضاها یرتض ي عملیة وهي :البنكیة القروض - 2 – 1

 أخرى  صورة أي أو نقدیة أموال صورة في لتسهیالت معين وقت بعد أو حاال سواء طلبه على بناءا عمیال

                                                             

 ص: ،  1999األردن، جامعة االقتصادیة، العلوم يف املاجستری شهادة لنیل مقدمة مذكرة األردن، في الزراعي القطاع تمويل سعید، حممد رشا - 12 
13. 
 كبدیل الصحراویة الفالحة تنمیة حول الدويل امللتقى القطاع، هذا إلنعاش المنتهجة والسیاسة إشكالیةالتمويل ،علي وبودالل شعیب بونوة - 13

 .135 : صبسكرة،  جامعة الزائلة، للموارد
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 استثماریة ألغراض العمیل إقراض أو املعتاد نشاطه مواصلة من لیتمكن السیولة في العجز لتغطیة وذلك

 وقد .14الغير لدى العمیل عن نیابة البنك تعهد أو للعمیل البنك كفالة في متمثلة تعهد شكل في تكون  أو

 .الزراعیة القروض في البنكیة القروض هذه تتمثل

 مخصص ما هو منها وقلیل األجل متوسطة أو قصيرة غالبیتها في قروض وهي :الزراعیة القروض مفهوم

  .15واألبنیة واألجهزة الجاري  الزراعي واإلنتاج املحصول  تمویل منها والهدف الطویل لألجل

  :الفالحي االئتمان طبیعة 3 - 1

   :حیث من القطاع لهذا الذاتیة الخصائص یراعي أن یجب الفالحي للقطاع البنكي التمویل إن         

معطیات  على الفالحیة الحیاة تعتمد حیث واألسعارلإلنتاج والدخل  واملتغيرة االحتمالیة الطبیعة

أن  كما النفقات تحدید لصعوبة بدقة الدخل تحدید یمكن ال وكذلك مؤكدة وغير متغيرة وظواهر

 تفتیت .اإلنتاج لتمویل الالزمة السیولة یهدد مما مرن  غير اإلنتاجي العرض على تتوقف الفالحیة األسعار

 اإلنتاج عالقات وتنوع لالستغالل القانونیة األشكال تعدد إلى إضافة الفالحیة االستغاللیات وتعدد امللكیة

 واملرافق امللكیة إلى االئتمان امتداد وضرورة الفالحیة التكنولوجیا من املتخلق املستوى  .الفالحي

 .األساسیة

  .للتصدیر العاملیة بالسوق  الفالحي االئتمان ارتباط

  :الفالحي االئتمان ضمانات 4 – 1

 فالضمان وآجاله منه والغرض القرض مبلغ باختالف للبنك الفالح یقدمها التي الضمانات تختلف

 كالكفالة مثال شخصیة ضمانات شكل في یكون  أن یمكن األجل واملتوسط القصير االئتمان حالة في املقدم

 االئتمان حالة في أما القروض استخدام عن الناتجة واملحاصیل واملواش ي واملعدات لآلالت رهن شكل في أو

 الثابتة األصول  برهن عادة تطالب لذلك األمان في زیادة أقوى  بضمانات البنوك تطالب األجل طویل

 االئتمان یبقى املذكورة الضمانات إلى وباإلضافة الخ...الریفیة السكنات البنایات، األراض ي، كالعقارات،

 ضمانات عن عبارة الضمانات وهذه تأمين شركات أو كبرى  مؤسسات طرف من أقوى  سند إلى بحاجة

 ( ...العتاد املباني، األخطار )الحرائق، على والتأمين الحیاة على التأمين وأهمها مكملة

  .16فیمایلي وتتمثل  :الزراعي لإلقراض االقتصادیة األهمیة .5 - 1

                                                             

 .81: ص ،  2002األردن، والتوزیع، للنشر راق الو االئتماني، والتحلیل المصرفي االئتمان إدارة الزبیدي، حممود محزة -14 
  116ص ،  1999اإلسكندریة، اجلدیدة، اجلامعة دار ،واالئتمان والمصارف النقود ،شیحة رشدي مصطفى -15 
  23ص-ص ،  2005لیبیا، البیضاء، املختار جامعة منشورات ،التعاوني والتمويل الزراعي اإلقتراض أسس وآخرون، فارس حممود علي -16 
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  املخرجات من كاف حجم على ویحافظ یخلق -

  أفضل كمیات شراء خالل من املزرعي العمل كفاءة من یحسن أن لإلقراض یمكن :الكفاءة زیادة -

 .املتاحة اإلنتاج وسائل من

 ظروف أو الحدیثة التقنیة املتغيرات یستدعي قد :املتغيرة االقتصادیة الظروف مع التكیف -

عندما  وخاصة الطاقة أدوات كتبدیل املزرعة، في رئیسیة تعدیالت إجراء إلى املتغيرة التسویق

 .والتغيرات  التعدیالت هذه إلجراء رئیس ي مصدر فاإلقراض التكالیف، وتزداد األسعار تنخفض

 شراؤها یتم اإلنتاج مدخالت ألن وذلك :والنفقات الدخل في والسنویة املوسمیة التقلبات مواجهة -

 والخارجة الداخلة فالتدفقات لهذا أیضا معینة فترة في یتم اإلنتاج وبیع السنة من معینة فترة في

 بعض في البیع موعد حتی الشراء وقت من النقدي العجز إلى یؤدي مما الوقت نفس في تحصل ال

 بصورة العمل لنجاح ضروري  أمر التقلبات هذه لتسویة القروض فاستعمال ولذلك املنتجات

 .جیدة

 الزراعة، في املخاطر كل إزالة املمكن غير من ألنه :األخطار  املعاكسة تجنب الظروف في الحمایة -

 .كلیا بها التحكم یمكن ال أخطار هي والسعر واملرض فالطقس

والجماعیة  الضروریة الزراعیة املشاریع لتنفیذ الالزمة األموال توفير یعني وهو :التعاوني التمویل 6- 1

  .املتوفرة اإلقراض مصادر من تقترضها أو لها ملكا إما الجمعیة أموال وتكون  التعاوني التنظیم إطار ضمن

  :مایلي في وتتمثل : التعاوني التمویل مصادر -1

 قد خسائر أي مواجهة قصد الجمعیة به تحتفظ الذي املال الرأس به ویقصد االحتیاطي: املال رأس  -

 على وقدرتها املالي مركزها دعم أجل من به تحتفظ أخر جانب ومن جانب من هذا املستقبل في لها تتعرض

 من سنویا الجمعیة إلى تحول  التي املبالغ من ویتكون  مشاریعها، في والتوسع خدماتها وزیادة االقتراض

 التعاونیة التشریعات تحددها معینة مئویة نسبة عن یقل ال بحیث الجمعیة لعملیات الصافي الفائض

 .17واملساعدات الهبات إلى باإلضافة

  أخرى  احتیاطات بالجمعیة یوجد االحتیاطي املال رأس إلى باإلضافة :األخرى  االحتیاطات -

على  التعویض واحتیاطي املوجودات من وغيرها واملنشآت واملعدات املكائن استهالك كاحتیاطي

                                                             
 الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجمدى مساهمة قطاع الزراعة هیشر أمحد تیجاين،  -17

 .1974-2012وحساب االستغالل للفترة ،
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حساب  على تحمل االحتیاطات وبعض فیها، املشكوك الدیون  ومخصصات واملستخدمين العمال

 .الصافي الفائض حساب من یؤخذ وبعضها املصروفات

 وفقا  األعضاء غير من أو أعضائها من سواء بالجمعیة تودع التي املبالغ وهي  :والودائع الوفرات -

 من األعضاء الجاریة الودائع تقبل العادة وفي ألجل أو جاریة إما الودیعة وتكون  معینة لشروط

 .فائدة مقابل تكون  عادة ألجل الودیعة أما فقط،

 تحصل وهي مختلفة خدمات من تقدمه ما جراء من عمولة الجمعیة تتلقى :التعامل على العوائد -

 تسمح القانونیة والتشریعات املنزلي والتموین والتسویق التورید عملیات من ذلك ربح على هامش

 .الجمعیة مع تعامله حسب لكل الجمعیة أعضاء على العائد بتوزیع

 بصفة لتستثمرها تصرفها تحت توضع أو الجمعیة إلى ترد أموال من یتكون  :الدوار املال رأس -

 یكون  دائمة بصورة الجمعیة تستعملها التي األموال وهذه نسبیا طویلة زمنیة وملدة دائمة

 .حكومیة شبه أو حكومیة مصادر أي مصدرها خارجي

 واملساعدات الهبات التعاونیة الجمعیات لبعض تقدر الجهات من الكثير :واملساعدات الهیئات -

 رسمال أ ك تستخدمها أو اإلداریة نفقاتها بعض تغطیة قصد وذلك عینیة أو نقدیة بصورة

 دوار مال كرأس الجمعیة عند تبقى والتي الثابتة املوجودات صورة في وتكون  أعمالها في تشغیل

 .خاص احتیاطي مال رأس إلى تحول  ٕوانما تعتبر دخال فال

 سندات تطرح أن القوانين لها تسمح وقویة ناجحة التعاونیة الجمعیات تكون  عندما :السندات -

 للبیع السندات هذه تطرح وقد الدول  بعض في وهذا معینة قیمة منها كل یحمل للبیع  دین

 خارجیة التمویل مصادر وتكون  داخلیة التعاوني التمویل مصادر تكون  الحالة هذه في لألعضاء

 .األعضاء لغير للبیع السندات هذه تطرح عندما

 ألنها التعاوني للتمویل الداخلیة املصادر من القروض هذه تعتبر :التعاونیة املصادر من القروض -

من  تقترض أن التعاونیة الجمعیة بإمكان التعاونیة، الحركة داخل من الجمعیة علیها تحصل

شروط  مع مقارنة یسيرة رض ا االقت شروط تكون  الحالة هذه وفي أخرى  جمعیة من أو أعضائها

 .تعاونیة غير أخرى  مصادر من االقتراض

تتحصل  وقد الخارجیة املصادر إلى التعاونیة الجمعیات تتوجه :الخارجیة واملصادر القروض -

تبیع  وعادة استحقاقها تاریخ في القروض تسدد أن على املصادر هذه من قروض على الجمعیة
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 أموال رؤوس في مساهمة شكل في التمویل تكون  وقد فائدة، بدون  أو بسیطة بفائدة القروض هذه

 التي السندات بشراء تقوم أو الجمعیات لدى الدولة تودعها ودائع شكل في أو الجمعیات

 .18تطرحها

 

 وأهدافه الفالحي التمویل تصنیف :الثاني املطلب

 الفالحي التمویل تصنیف /1

  :التالیة املعایير حسب الفالحي التمویل یصنف

  :الرئیسیة استعماالتها بحسب التصنیف - 1

 واإلنفاق مباني  شراء أو للمزرعة إضافیة أراض ي أو مزرعة شراء منها والغرض :العقاریة القروض-1-1

 مزرعة، في أخرى  تحسینات وأیة البستنة على واالتفاق األراض ي واستصالح والصرف الري  املشروعات على

 .األجل طویلة القروض هذه وتكون 

 واألسمدة كالبذور  الزراعي اإلنتاج مستلزمات شراء لغرض تستخدم التي وهي :اإلنتاجیة القروض-1-2

 .واملاشیة واآلالت العلف ومواد

 على واإلنفاق التشغیل مصاریف ملواجهة تستخدم التي وهي :الفالحیة التعاونیة التنظیمات قروض-1-3

 للجمعیة الالزمة العقارات وشراء واملعدات األبنیة وعلى السلعي املخزون وعلى التعاونیة الجمعیة

  التعاونیة.

 الزراعي باإلنتاج  مباشرا اتصاال تتصل ال والتي والخدمات السلع على تستعمل :االستهالكیة القروض-1-4

 .مباشر بشكل املقترض رغبة تشبع ٕوانما

 وهي أنواع ثالثة إلى التصنیف هذا حسب القروض هذه وتنقسم :القروض أجال حسب التصنیف   - 2

19:  

 املوسمیة  الزراعیة احتیاجاتهم لسد للمزارعين تمنح التي القروض وهي :األجل القصیرة القروض  1 - 2

 إنتاجیة نفقات من ذلك إلى وما والري  والحصاد والحرثاة العمال أجور  ودفع واألشتال واألسمدة كالبذور 

 .سنتين إلى سنة من القروض هذه أجل ویتراوح

                                                             
 مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجهیشر أمحد تیجاين،  -18

 .1974-2012وحساب االستغالل للفترة ،
 .81-85ص:  ص األردن، في الزراعي القطاع تمويل سعید، حممد شار  -19 
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 فترة خالل إنتاجها تعطى مشروعات لتمویل للمزارعين تمنح التي وهي :األجل املتوسطة القروض  2- 2

 .سنوات الخمس إلى السنة من الغالب في أجلها ویتراوح متوّسطة زمنیة

 فیها طبیعة االستثمار تقتض ي التي املشاریع لتنفیذ القروض هذه تصرف :األجل الطویلة القروض 3 - 2

 وحفر واملصانع واملباني املنشآت ٕواقامة األراض ي كشراء األجل طویلة فترة خالل علیها أنفق ما السترداد

 بعض في سنة عشرین إلى تصل ومدتها الكبرى، والصرف الري  ومشاریع الكبيرة االستصالح ومشاریع اآلبار

 .البلدان

  تستعمل التي األغراض حسب القروض تصنیف ویمكن :األهداف أو األغراض بحسب التصنیف  - 3

 إلى:  فیها

 املرویة الزراعات قروض  

 املطریة الزراعات قروض  

 الحیوانیة الثروة قروض  

 الزراعیة  املكینة قروض 

 الزراعي قروض التصنیع  

 الریفي اإلسكان قروض  

 الزراعي التسویق قروض 

  من: كل ویشمل :املستفیدة الجهات حسب التصنیف  - 4

 األفراد قروض  

 التعاونیات قروض  

 الشركات قروض  

 20العام القطاع قروض  

  اآلتية: األنشطة ویتضمن :الزراعي املحصول  لنوع تبعا التصنیف - 5

 البستنة  

 الحقلیة املحاصیل  

                                                             
 مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجهیشر أمحد تیجاين،  -20

 .1974-2012وحساب االستغالل للفترة ،
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 أنواعها اختالف على املاشیة تتضمن الحيونية والتي الثروة  

 السمكیة الثروة  

 والشتویة الصیفیة الخضر محاصیل  

  : مایلي یتضمن و:الضمانات نوع حسب التصنیف  - 6

 بكفالة مضمونة تكون  ولكنها ملموس مادي بضمان مضمونة غير وتكون  :مضمونة غیر قروض -

 .األجل قصيرة للقروض بالنسبة وخاصة فقط شخصیة

 مثل املنقولة األموال برهن تكون  التي بالقروض خاصة وهذه :منقولة بأموال مضمونة قروض -

 قطع أو الكهربائیة األجهزة بعض أو الذهب أو والحیوانات والجرارات املحاصیل

 .الخ....األثاث

 راض ي األ مثل ثابتة بأصول  املضمونة القروض تشمل وهي :منقولة غیر بأموال مضمونة قروض  -

 .أحیانا العقاریة بالقروض القروض هذه تسمیة إلى یدعو مما والعقارات

  : مایلي وتشمل :للقرض املتوقعة اإلنتاجیة حسب التصنیف - 7

 أي صافي فائض على الحصول  من املقترض تمكن التي القروض تلك وهي : اإلیجابیة القروض -

 فائض تحقیق علیه مع املترتبة والفائدة القرض مبلغ إبقاء من یمكنه دخل على املقترض حصول 

 .ذلك بجانب اقتصادي

 الربح حدود بين تكون  التي الجدیدة رت ا االستثما األول  شكلين تتضمن وهي : املحایدة القروض  -

 في عدم تسدیدها بسبب تجدیدها یجري  التي القروض وهي التجدید قروض والثانیة والخسارة

 تكفي في الدخل زیادة القروض هذه استخدام علیها ویترتب آلخر أو لسبب لها املحدد املوعد

 .الحدیة علیها القروض ویطلق فائض أي تحقیق دون  فقط علیه الفائدة مع املبلغ أصل لتسدید

 الكافي الدخل  بالقدر في زیادة استخدامها على یترتب ال التي القروض تلك وهي :السلبیة القروض -

 تحت أو غير املنتجة بالقروض تسمی فإنها لذلك علیه املترتبة والفائدة الدین أصل یغطي الذي

 .21الحدیة

 : من كل یتضمن :املقرضین لنوع أو القرض ملصدر تبعا القروض تصنیف  -8

                                                             
 الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجمدى مساهمة قطاع الزراعة هیشر أمحد تیجاين،  -21
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 املعارف أو األقارب قروض  

 األفراد املستثمرین قروض  

 التجاریة املصارف قروض  

 باملواش ي الخاصة اإلقراض شركات قروض  

 التعاونیة الجمعیات مصارف قروض  

 والتجار الوسطاء قروض  

 22 التأمين شركات قروض. 

 الفالحي: التمویل أهداف - 2

  :مایلي خالل من التمویل أهداف استعراض یمكن

  .املختلفة االحتیاطات ملواجهة الزراعة في الرأسمالي التكوین زیادة -

 من اإلنتاج كفاءة وزیادة الحجم وفرات من واالستفادة مالئم زراعي نشاط حجم على املحافظة -

 .وتطویرها املتوفرة للموارد األمثل االستخدام خالل

 واألخرى  ولوجیا بالتكن املتعلقة كتلك املتغيرة االقتصادیة الظروف مواجهة على املقدرة زیادة -

 والنفقات. الدخل في املوسمیة التقلبات ومواجهة السوق  بظروف املتعلقة

 

 الفالحي التمویل سیاسة نجاح شروط :الثالث املطلب

  :التالیة األسس تراعي أن یجب وفعالة ناجحة التمویل سیاسة تكون  حتی       

 الدخل  زیادة علیه یترتب الذي اإلنتاج زیادة إلى یؤدي حتی القرض الستخدام املناسب املناخ تهیئة -

النقل  ووسائل الطرق  إعداد مع للتسویق سلیم نظام صاحبها إذا اإلنتاج فزیادة الفالحي،

 .القروض منح هدف وهو الرخاء وهو الرخاء تحقیق إلى تؤدي املناسبة

  الفالح إمكانیة الن مناسب فائدة بسعر القروض تقدیم أي االعتبار بعين االئتماني النظام أخذ -

 .متغيرة املحاصیل وأسعار محدودة

                                                             
 مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجهیشر أمحد تیجاين،  -22
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 لهم  لیست الفالحين من الكثير ألن ذلك امللكیة، ولیس الحیازة على یؤسس أن یجب االئتمان منح -

 .االقتراض على طاقاتهم من یقید وهذا ثابتة ملكیة

 فالح كل یستطیع حتی اإلقراض شروط فیها توضح بسیطة خطة تضع أن املقرضة املؤّسسة على -

 .املناسب الوقت في واستخدامها القروض من االستفادة

 مؤسسة تجاه بالتزاماتهم الوفاء على یعملوا أن مستویاتهم كانت مهما الفالحين على یجب -

 تنویع طریق عن سواء الحدیثة اإلنتاج أسالیب إتباعهم طریق عن ذلك لهم یمكن اإلقراض

 .للمنتجات املنظم التسویق طریق عن أو اإلنتاج تقنیات مختلف وإدخال اإلنتاج الفالحي

  .املختصة املؤّسسات لدى الفالحیة املحاصیل على التأمين بعملیة القیام الفالحين على یجب -

 مناطق مختلف احتیاجات فیها یراعي منظمة قواعد أساس على القروض قیمة تحدید یجب -

قادرة  تصبح حتی االئتمان مؤسسات تدعیم إلى یحتاج التنظیم وهذا املقترضين وطبقات اإلنتاج

 .الفالحين لصغار بالنسبة وخاصة بكفاءة املهام بهذه القیام على

 ال البنوك وظیفة أن كما أجلها من صرفت التي اإلغراض في الفالحیة القروض استخدام یجب -

التي  األغراض في استخدامها متابعة إلى امتدادها یجب ٕوانما فقط القروض منح على تتوقف

 .أجلها من منحت

  .للدفع تسهیال أقساط وعلى الدخل استالم ملواعید تبعا القروض سداد مواعید تكون  أن یجب -

 لتسدید یكفي إیراد یعطي سوف املمنوح القرض استخدام أن من التأكد البنوك على یجب -

                                                           23للفالح مناسب ربح ترك مع علیه املترتبة الفوائد ودفع  القرض

                   

                                                             
 مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغیرات حساب اإلنتاجشر أمحد تیجاين، هی -23
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 تمهيد:

يتطلب االنتقال من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد املنتج في مرحلته األولى، دعم املؤّسسات 

ي، الذي سيحقق االكتفاء على املستوى الوطني، ويشجع 
ّ
الصغيرة واملتوّسطة لتحقيق االكتفاء املحل

 املنتجين على االستثمار في القطاع الفالحي. 

ناية فائقة لشعبة تربية الدواجن، فبعدما كانت جزائر لقد أولت الجزائر في السنوات األخيرة ع

ثمانينات القرن املاض ي تستورد البيض من هولندا، أصبحت اليوم بفضل دعم الدولة لهذه الشعبة 

 وتجيع املستثمرين في هذا القطاع مكتفية ذاتية في تربية الدواجن. 

 أّن هذه الشعبة لطاملا تعرضت لهزات سببها نقص التنظيم 
ّ
والهيكلة ووجود أسواق موازية إال

تؤثر سلبا على قانوني العرض والطلب، وللتقليل من شّدة ارتدادات هذه الهزات على تأمين العرض 

يكون للصندوق الوطني للتأمين على البطالة دور محوري في دعم الشباب البطال في إناء مؤسساته 

ا في السوق واستقرار أسعارها؛ األمر الصغيرة واملتوسطة في هذه الشعبة حفاظا على ديمومة عرضه

الذي سيتم التطّرق إليه في هذا الفصل، من خالل التعرف بداية على الصندوق الوطني للتأمين عن 

 املؤسسات الفالحية الناشئة وتدعيمها.البطالة وامتيازاته املالية، ودوره في إنشاء 
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 ةاملالي وامتيازاته البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  ماهية :ول ال  املبحث

عن  والناتجة ،التسعينات في الجزائري  املجتمع عرفها التي واالجتماعية االقتصادية التغيرات إن      

 بدوره انعكس الذي العمل سوق  على وبالخصوص العام النسق على سلبا أثرت االقتصادية اإلصالحات

 األثر هذا حدة من تقلل أن الدولة على كان األمور  زمام في التحكم تمي ولكي ،االجتماعية الوضعية على

 الذي "البطالة عن للتامين الوطني الصندوق " وهو االجتماعية ةللحماي جديد نظام باستحداث وذلك

 .البطالين بالعمال للتكفل أنشأ

 البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  نشأة :الول  املطلب 

وماهية الصندوق الوطني للتامين عن البطالة يجب علينا أن نعّرف أوال  نشأةقبل التطرق إلى 

 ة واملتوّسطة من وجهة نظر التشريع الجزائري.ر املؤّسسات الصغي

: تعّرف املؤّسسـات الصـغيرة تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التشريع الجزائري  -

عــامال وال يتجـاوز  051إلى  10تسـتخدم مـن واملتوسـطة في الجزائـر بأنها: تلـك املؤسسـات الـتي 

 مليـون دج، وهـي تحـترم  511مليـار دج أو ال يتعـدى إجمـالي حصـيلتها السـنوية  10رقـم أعمالهـا 

 1معايير االستقاللية ، كما يمكن توضيحها في الجدول اآلتي:

 معايير تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -1-2الجدول رقم 

 املتوسطة الصغيرة املصغرة املعيار/الحجم

 051 - 51 4 – 01 1 – 10 عدد العمال

رقم االعمال 

 السنوي 

مليون  01اقل من 

 دج

مليون دج الى  011من  مليون دج 011اقل من 

 مليار دج 0

الحصيلة االجمالية 

 السنوية

مليون  01اقل من 

 دج

 511الى  011من  مليون دج 011اقل من 

 مليون دج

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة آلية لتحقيق التنمية املستدامة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  هللا،خبابة عبد  املصدر:

 01،ص  0102

 

                                                           
 01،ص  0102، دار الجامعة الجديدة، مصر، املؤسسات الصغيرة و املتوسطة آلية لتحقيق التنمية املستدامةخبابة عبد هللا،  -1
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لقـد تم االعتمـاد في تعريـف هـذا النـوع مـن املؤسسـات في الجزائـر علـى التعريـف الـوارد في القـانون 

وهـو القـانون املتضـمن ترقيـة املؤسسـات الصـغيرة واملتوسـطة حيـث  0110/  00/ 00املـؤرخ في  10/01

  :ي وعـدد العمـال، ولقـد أشـار القانون إلى اآلتي يعتمـد التشـريع الجزائـري علـى معيـارين همـا املعيـار املـال

تعرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بانها مؤسسة إنتاج سلع   -

يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو  ال -شخص؛  051إلى  0تشغل من  -و/أو خدمات 

تستوفي معايير  -(مليون دينار؛  511يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمئة ) ال

 االستقاللية.

شـخص، ويكـون رقـم  051إلى 51بين  تعـرف املؤسسـات املتوسـطة بانها مؤسســة تشـغل مـا  -

بين  دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما ) 0(مليـون ومليــاري ) 011بين مـائتي ) أعمالهـا مـا

 (مليون دينار؛  511وخمسمائة ) 011مائة )

شـخص، وال يتجـاوز رقـم  41إلى  01بين  تعرف املؤسسة الصـغيرة بانها مؤسسـة تشـغل مـا  -

دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مائة ) 0( مليـون ومليـاري )011أعمالهـا السـنوي مـائتي )

 ( مليون دينار؛ 011)

( عمـال وتحقـق رقـم أعمـال 1( إلى )0ـغرة بانها مؤسسـة تشـغل مـن عامـل )تعـرف املؤسسـة املص -

 .( ماليين دينار01( مليـون دينـار أو يتجـاوز مجمـوع حصيلتها السنوية عشرة )01أقـل مـن )

وتسـتثنى مـن التعريـف السـابق البنـوك واملؤسسـات املاليـة، شـركات التـأمين، املؤسسـات 

ملشـاركة في البورصـة، الوكـاالت العقاريـة وشركات االستيراد والتصدير ما عدا تلك املصـغرة أو ا

قـل او املوجهة لإلنتاج الوطني، عندما يكون رقم إنتاجها السنوي املحقـق في عمليـة االسـتيراد ي

 .يسـاوي ثلثـي رقم األعمال

 البطالة : عن للتأمين الوطني ومهام الصندوق  نشأة 

 التي الفئة مساعدة على یعمل والذي ،1994سنة  البطالة عن للتأمين الوطني أنش يء الصندوق           

-94 رقم القانون  بموجب الجهاز هذا إنشاء وقد تم .اإلدماج إعادة لتسهیل عملية عملها مناصب فقدت
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 كما البطالة، على للتأمين الوطني للصندوق  األساس ي القانون  واملتضمن1994 جوان 06 في  املؤرخ 188

  2االجتماعي. بالضمان املكلف الوزیر وصایة تحت الصندوق  یوضع

 تسریح عن الناجمة االجتماعیة اآلثار تخفیف یعمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على 

 مراحل عدة مساره في عرف حیث الهیكلي، التعدیل ملخطط وفقا االقتصادي القطاع في األجراء العمال

 نظام تطبیق في شرع حیث العمومیة، السلطات طرف من املخولة الجدیدة باملهام للتكفل مخصصة

  .اقتصادیة وألسباب إرادیة ال بصفة شغلهم مناصب فقدوا الذین األجراء العمال لفائدة البطالة تعویض

 البطالة على للتأمين الوطني الصندوق  تعریف   

 :ومهامه الصندوق  تعریف

 التي فقدت الفئة ملساعدة أنشئت جزائریة حكومیة هیئة البطالة على للتأمين الوطني الصندوق            

 في واملساعدة العمل مناصب عن الفعلي البحث طرق  عبر وذلك اإلدماج، إعادة لتسهیل عملها مناصب

 مجرد من الصندوق  دور  تطور  فقد إذا .التحویل أو التكوین طریق عن أو مؤسسة إلنشاء اإلجراءات

 مهامه، من یتضح ما وهو .البطالة حجم من والتقلیص االستثمار لدعم حكومي جهاز إلى اإلعانات تقدیم

 :3في واملتمثلة

 الشغل عن البحث على املساعدة.  

 الحر العمل دعم.  

 التأهیل بإعادة التكوین.  

 وسير وهيكل املعدل واملتمم مهام 1994 جوان  06 في املؤرخ 94 رقم التنفیذي املرسوم ینظم         

والتنمية  التشغيل تدعم التي األجهزة أهم من یعتبر بحیث CNAC  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

 .االقتصادية

 1994 في نشاطه مزاولة وبدأ مستغانم فرع البطالة، عن للتأمين الوطني الصندوق  إنشاء تم

 دعم جهاز وهو .الجزائریة الدولة وضعته الذي البطالة ومكافحة الشغل مناصب خلق برنامج لتجسید

 والذین .سنة 55 و 30 بين أعمارهم واملتراوح للمشاریع املحدثين البطالين طرف من النشاطات إحداث

 مصالح عدة من متكون  تنظیمي هیكل وفق الفرع یسير واحد، لشهر اقتصادیة ألسباب وظائفهم فقدوا

                                                           
، جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة املاستر في علوم التسیيرتقییم تجربة الجزائر في دعم االستثمارمعروف عباسیة،  -2

 .02ص: ،0104-0105،سعیدة
3 - www.cnac.dz,26-07-2020. 
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 املصالح بين یق--والتنس الصندوق، بتسیير یقوم الذي الفرع مدیر التنظیمي الهیكل هرم رأس على ویأتي

 مباشرة. عالقة لها التي واملالیة اإلداریة واملؤسسات جهة، من الصندوق  داخل

املشاریع  تمویل في البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  وواقع أهداف :الثاني املطلب

 الفالحیة

 :اإلستفادة شروط .- 1

 :التالیة الشروط توفرت إذا الصندوق  خدمات من االستفادة یمكن

 · .بالجزائر اإلقامة إثبات -

 · .الجزائریة الجنسیة -

 · .سنة 55 إلى 30 من للمشروع الحامل البطال سن یتراوح أن -

 طالب" بطاقة على للحصول  السكن بمقر املتواجدة للتشغیل املحلیة الوكالة لدى التسجیل -

 ."عمل

 · .امللف إیداع أثناء مأجور  عمل ممارسة عدم -

 · .الخاص للحساب منهي نشاط أي عدم ممارسة -

 به  القیام املراد بالنشاط مباشرة عالقة لها أدائیة معارف مؤهالت أو اكتساب -

 مهنیة أو ملؤّهالت اكتسابهم تثبت وثائق یملكون  ال الذین املشاریع ذوي  البطالين املرافقة هیاكل توجه

 على املصادقة بغیة املكونة الهیئات إلى به القیام املراد بالنشاط مباشرة عالقة ذات أدائیة معارف

 .ویمولها العملیة هذه البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  ینظم حیث املهنیة مكتسباتهم

   :أهدافه   -2

 على دوره یمكن حصر إذ للثروات املنتجة املؤسسات ظهور  تشجیع الجهاز، لهذا األساسیة الغایة إن   

 4مایلي:

  .فیها والخوض املشاریع فكرة ترقیة -

  .النضج مراحل كافة خالل املشاریع أصحاب مرافقة -

 على إمكانیات الحصول  إمتیازاتجبائیة، فائدة، دون  قروض إمتیازیة، بشروط مكیفة قروض منح -

  .محالت

                                                           

 .01ص: ،تقییم تجربة الجزائر في دعم االستثمارمعروف عباسیة،  -4 
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 املحلي االقتصادي النسیج وتحریك تنشیط أجل من به توصیة األكثر الشكل هي الفالحیة املشاریع إّن 

 جاء هذا ومن الشغل، مناصب لخلق خصبا حقال وتشكل والشراكة املبادرة روح تعزیز في تساهم ألنها

 البطالة حدة من التخفیف هو أولهما متزامنين، هدفين لیحقق البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق 

 االقتصاد تدعیم أخرى  جهة ومن جهة، من هذا بها بأس ال مهنیة خبرة یملك البطال كان إذا وخصوصا

 وقتنا في تعتبر والتي املصغرة املؤسسات إنشاء تطویر على املساعدة باألجهزة االهتمام خالل من الوطني

 .األمام نحو باقتصادها للدفع دولة أیة علیه تعتمد الذي األساس ي املحرك الراهن

 إطار في تمویلها یتم التي املشاریع عدد بلغ البطالة، ومحاربة التشغیل لترقیة العمل مخطط اعتماد فمنذ

 :كما هو مبين في الجدول املوالي البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق 

 القروض املمولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة2-2-الجدول رقم 

عدد العمال  عدد املشاريع املمولة قطاع النشاط

 املستحدث

مليون  –مبلغ التمويل 

 دج 

 422,67 62 199 39 166 16 الفالحة

 215,77 34 328 29 130 11 الحرف

البناء واالشغال 

 العمومية

7 909 25 502 31 294 

 226,47 2 097 1 316 املياه

 816,77 45 250 30 379 10 الصناعة

 144,97 2 852 1 768 الصيانة

 611,50 2 389 1 382 الصيد

 727,15 2 693 1 778 الحرةاملهن 

 233,35 104 091 62 526 29 الخدمات

 311,79 118 646 69 831 45 نقل البضائع

 828,33 28 479 18 188 12 نقل املسافرين

 832,77 434 526 280 373 135 املجموع

 البطالة وكالة مستغانم نالصندوق الوطني للتامين عاملصدر:                                  
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كما يمكن تمثيل القروض املمولة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في الدارة النسبية 

 اآلتية:

 
 

ز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نشاطه 
ّ
على في نقل البضائع بالدرجة األولى ، ثم يرك

، حيث أن أكبر نسبة تمول بالدرجة الثانية، ثم على القطاع الفالحي بالدرجة الثالثة القطاع الخدماتي

، كما %00ثم القطاع الفالحي بنسبة ، %00بنسبة  ثم الخدمات %24 كانت من نصيب نقل البضائع

وبصفة إجمالية فإن هذا الصندوق منذ نشاطه وإلى غاية هو موضح في الدائرة النسبية أعاله. 

مليار دينار جزائري، وساهم  424مشروع بقيمة إجمالية فاقت  025 222قام بتمويل  ،21/10/0100

 . منصب شغل 011500في استحداث 

 

 في الفالحیة للمشاریع املمنوحة والجبائیة املالیة والحوافز التمویل آلیات :الثالث املطلب

 البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  إطار

 وعدم البطالة بمحاربة الخاص الدولة برنامج وتطبیق االقتصادیة التنمیة دعم مخطط إطار في      

 في تتمثل ، 2003 دیسمبر 06 في املؤرخ  03 رقم الرئاس ي للمرسوم وفقا بمهمة الصندوق  كلف االستقرار،

 51 إلى 30 بين ما أعمارهم تتراوح الذي املسرحين و العاطلينCNAC طرف من النشاط خلق ومرافقة دعم

 لفائدة النشاط إحداث دعم جهاز تنفیذ على 2004 سنة من انطالقا الصندوق، عكف حيث ،سنة

12%
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0%

8%
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0%
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34%
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عدد المشاريع الممولة

الفالحة الحرف البناء واالشغال العمومية المياه

الصناعة الصيانة الصيد المهن الحرة

الخدمات نقل البضائع نقل المسافرين
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 الجدیدة اإلجراءت سمحت ، 2010 سنة من إبتداءا 2010 جوان شهر لغایة املشاریع ذوي  البطالين

 متعددة بمزایا بالجهاز، االلتحاق سنة 55 و 30 بين ما عمرها یتراوح التي االجتماعیة الفئة لفائدة املتخذة

 السلع إنتاج إمكانات توسیع إمكانیة وكذا دج مالیين 10 حدود في أصبح الذي اإلجمالي االستثمار مبلغ منها

 .5الناشطين املشاریع لذوي  والخدمات

 .البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  إطار في املشروع تمویل  -1

 .مصادر 03 طرف من جزائري  دینار مالیين 10 إلى قیمته تصل الذي املشروع یمول 

  .عینیة أو نقدیة بمساهمة :املشروع صاحب البطال -

  .(فائدة بدون  السداد واجبة) مكافأة غير بسلفة :البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  -

  .الفوائد مخفض بقرض: البنك -

 لالستثمار: املالي املبلغ حسب املشروع لتمویل مستویات یوجد

  :الول  املستوى        

                                                   دج 5000000 یساوي  أو یقل بمبلغ استثمار

  .لالستثمار اإلجمالي املبلغ من األقل على %0 بـــ الشخصیة املساهمة تمثل

  واملحددة البطالة على للتأمين الوطني الصندوق  یمنحها التي املكافأة غير السلفة تقدر

 .لالستثمار اإلجمالي املبلغ من 29%ب 

  .اإلجمالي االستثمار مبلغ من % 70 البنكي القرض یتجاوز  أن یمكن ال

  :الثاني املستوى 

  11111111 یساوي  أو ویقل دج 5000000 یفوق  بمبلغ استثمار

  .االجمالي اإلستثمار مبلغ من % 2 ب األقل على الشخصیة املساهمة تمثل

 املبلغ من % 01 ب واملحددة البطالة على للتأمين الوطني الصندوق  یمنحها التي املكافأة غير السلفة تقدر

 .لالستثمار اإلجمالي

  .اإلجمالي االستثمار مبلغ من % 70 البنكي القرض یتجاوز  أن یمكن ال

 .سنوات إرجاء 03 منها سنوات 08 من أقل تكون  أن یمكنها ال البنكي القرض تسدید مدة
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 :الوطني للتأمين عن البطالة الصندوق  قبل من املمنوحة والحوافز متیازاتاإل      

 شروط یستوفي شخص كل لصالح وجبائیة مالیة وامتیازات مساعدات تقریر تم ذلك عن فضال     

 إنجازه املراد النشاط في املكتسبة املهارة أو والتأهیل البطالة وفترة السن :ذلك في بما بالجهاز اإللتحاق

 جمیع بتقدیمه یقوم مستشار املشروع صاحب یرافق :"املرفقة" املشروع تمویل في املساهمة على والقدرة

 أصحاب خبرات تقویم عملیة بخصوص املشروع وبعث ٕوانجاز وتركیب لدراسة الالزمة اإلستشارات

 التكوین وزارة من ٕواسهام البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  من بتمویل تتم فإنها املهنیة، املشاریع

 صاحب ملف عرض عند "املهنیة املؤهالت على التصدیق" املعنیة القطاعات وباقي املهنیين والتعلیم

 حالة في ودیمومته املشروع نجاعة مدى من للتأكد والتمویل اإلنتقاء واإلعتماد لجنة على املشروع

 املشاریع ذوي  لصالح خصص ذلك، على عالوة .للتمویل القابلیة شهادة له تسلم مشروعه، على التصدیق

 :في متمثلة إمتیازات املؤهلين

  املشروع تنفیذ عند /1

 في مباشرة تدخل التي املستوردة التجهيزات على الجمركیة الرسوم من %5 بنسبة مخفض معدل تطبیق -

 .املشروع إنجاز

 .املشروع إنجاز في مباشرة تدخل التي والخدمات للتجهيزات املضافة القیمة على الضریبة من اإلعفاء -

  .املشروع ذات إطار في املحققة العقاریة اإلقتناءات لشأن امللكیة تحویل رسوم من اإلعفاء -

  .من اإلعفاء :سنوات  3 ملدة املشروع استغالل عند    

  .الشركات أرباح على الضریبة -

  .اإلجمالي الدخل على الضریبة -

  .املنهي النشاط على الرسم -

  6البنایات بملكیة الخاص العقاري  الرسم -
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 الفالحية املشاريع تمويل في دور الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مستغانم  :الثاني املبحث

 -البیاض الدواجن تربیة مؤسسة حالة دراسة -

 

 ول : آليات تمويل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للمشاريع املطلب ال 

 خالل والتنمية من التشغيل يدعم التي األجهزة أهم من البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  یعتبر       

 تمویل زیادة نسبة ٕوان .الدولیة وحتى املحلیة االقتصادیة للتطورات واملواكبة اإلستراتیجیة برامجه

 نظرا هذا یومنا إلى مستمر تنامي في البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  طریق عن االستثماریة املشاریع

 في واملتمثل الكبير املالي والدعم اإلستثماریة، األفكار ألصحاب بالنسبة املتاحة التمویل مصادر لغیاب

 القروض على املستحقة الفوائد نسب وتخفیض االستثماریة، املشاریع ملختلف فوائد بدون  قروض

 .البنوك طرف من املمنوحة

 :لة لوالية مستغانم منن عن البطاوتتكون مديرية الصندوق الوطني للتأمي 

 االداري  القسم التقني القسم

 االستقبال والتوجيه 

 إیداع ودراسة امللفات

 متابعة املشاریع

 صندوق الكفالة املشتركة 

 مكتب املراقبة

 أمانة املدیر

 مكتب املكلف باإلحصائیات

 مكتب املكلف باملنازعات

                                                                             . 7 مكتب املالیة واملحاسبة

 تسهیالت ألصحاب بمنح یقوم عمومیة كمؤسسة البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  لطبیعة بالنظر

 إعدادو  دراسة أثناء ومرافقتهم املشروع، فكرة إنماء على ومساعدتهم وتوجیههم االستثماریة، املشاریع

 .اإلستثماري  املشروع وتقییم
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 ومراحل مستغانم البطالة نع تأمينلل الوطني الصندوق  طرف من املقدمة واالمتیازات اإلعانات       

 :املصغرة املؤسسة نشاءإ

  :في تتمثل البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  یقدمها متیازاتإ ةعّد  توجد

 .اإلنجاز بمرحلة املتعلقة متیازاتواإل  اإلعانات. 1

 ي.صناع نشاط إحداث إطار في املنجزة العقاریة للمقتنیات بالنسبة امللكیة نقل رسم اإلعفاء من -

 .شركات تأسیس عقود تسجیل رسوم من اإلعفاء -

 في مباشرة تدخل التي املستوردة للتجهيزات بالنسبة الجمركیة الرسوم من %5 ب مخفض معدل تطبیق -

 .املشروع إنجاز

 

                                         اإلستغالل بمرحلة املتعلقة واالمتیازات اإلعانات.  2

 سنوات 10 أو سنوات 6 سنوات، 3 ملدة اإلضافیة والبناءات البناءات على العقاري  الرسم من اإلعفاء -

         .اإتمامه تاریخ من ابتداء املشروع موقع حسب

سنوات حسب موقع  01سنوات أو 0سنوات،  2الوحيدة ملدة   الجزافيةإعفاء كامل من الضريبة  -

 املشروع ابتداء من تاريخ استغاللها.

محددة غير ملدة األقل على عمال ثالثة بتوظیف املستثمر یتعهد عندما لسنتين تمدیدها یمكن

  

 . التكمیلیة واالمتیازات اإلعانات. 3

 · .محل لكراء دج 500.000.00 ب یقدر فائدة دون  قرض - 

 الصحي الترصیص مثل املهن مجال في ورشة عربة القتناء دج 500.000.00 ب یقدر فائدة دون  قرض - 

 .الخ....العمارات وكهرباء

 · املهن ملمارسة مخصصة جماعیة مكاتب لكراء 1.000.000.00 ب یقدر فائدة دون  قرض - 

 ...8دراسات مكاتب محاماة، مكتب طبیة، عیادة مثل الحرة
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 :املالیة املساعدات -4

البنكیة  الفوائد في التخفیض مع هبة على شكل القرض یمثل - .للمشروع اإلجمالیة من التكلفة % 29

 % 011بنسبة 

 مبسط إجراء خالل من للمشروع اإلجمالیة التكلفة من % 70 البنكي التمویل على الحصول  على املساعدة

 املشترك الضمان صندوق  خالل من القروض على والضمان املشاریع وتمویل والتصدیق اإلنتقاء لجنة من

 سنة. 55الى 30 من والبالغ العمل عن العاطل الشباب إلستثمارات أخطار قروض

 صاحب تربط التي الثالثي التمویل صیغة على حصریا اإلطار هذا في إنجازها املراد االستثمارات وتستند

 :التالیة التركیبة خالل من والصندوق  والبنك املشروع

 الشخصیة  : املساهمة - للمشروع االجمالیة التكلفة من 0%

 :الصندوق  تمویل -هبة شكل على للمشروع االجمالیة التكلفة من 01%

 %9 011مخفضة بنسبة  بفوائد   70 %:البنك تمویل

 

 مستویين في للمشروع املالیة التركیبة 2-3-الجدول رقم 

الشخصیةساهمة امل مستویات التمویل  القرض البنكي قرض بدون فائدة 

املستوى الول: أقل أو 

 يساوي 

5.000.000  

%1 %29 %70 

 املستوى الثاني: مابين

 501110111إلى

10.000.000 

%2 %28 %70 

 www .cnac.dz منشورات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةاملصدر: 

 

 مستغانم CNACطرف من املصغرة املمولة املؤسسة إنشاء مراحل     

 · .املعلومات وجمع املشروع فكرة -

 · .االستقبال مستوى  على الصندوق  لدى امللف إیداع -
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 املشروع          صاحب للبطال فردیة مرافقة -

 ·CSVF واالنتقاء االعتماد لجنة طرف من املشروع اعتماد -

 · .املصغرة للمؤسسة القانوني االنشاء یتم املوافقة وبعد البنك مستوى  على امللف إیداع -

 · .الصندوق  طرف من اإلنجاز بمرحلة الخاصة االمتیازات منح قرار تسلیم -

 · .املشروع إنجاز -

 · .الصندوق  طرف من االستغالل بمرحلة الخاصة االمتیازات منح قرار تسلیم -

 .10 املشروع انطالق -

 

 بمستغانم البیاض الدواجن تربیة مشروع حالة دراسة الثاني: املطلب

 علیها الطلب التي زاد والبیض اللحم مادة لتوفير املصادر أهم من الدواجن تربیة يمكن اعتبار ان      

 كبيرة زیادة والدجاج البیض إنتاج زاد وباملقابل .األخيرة السنوات في ملحوظ بشكل أسعارها وارتفعت

 في املستمر والتحسين الصحیة والرعایة التربیة أسالیب لتطور  نتیجة ملموسة سریعة قفزات وقفزت

 أصبحت حتى النمو على السریعة وقدرتها بقابلیتها املعروفة السالالت واستنباط األعالف وتركیب نوعیة

 بد ال وقواعد وأسس متطلبات لها الدواجن تربیة أن إال الدول  من العدید في رائجة صناعة الدواجن تربية

 .بها تنفیذها والتقید من

 :املشروع تقدیم -1

 األمالك املنقولة من تتشكل إنتاجیة وحدة وهو فالحي مشروع بمستغانم البیاض الدواجن تربیة

 فیها بما املادیة غير القیم وكذا املنجزة، واالستثمارات والحقول  الدواجن مجموع ومن املنقولة وغير

 .املحلیة داتعامل

 مصادر البروتینات أهم من واحدا یعد البیض ألن األولى باملرتبة البیض إنتاج على یركز املشروع وهذا

 من البیض إنتاج الدجاجة تبدأ الذي العمر ویختلف وتسویقه وتخزینه نقله بسهولة یتميز وهو الحیوانیة

 عمره مراحل خالل للدجاج تقدم التي والتغذیة الرعایة بطرق  العمر هذا یتأثر كما أخرى  إلى ساللة

 الدجاج معاملة في عالیة لخبرة تحتاج ذاتها اإلنتاجیة العملیة فإن لذا البیض إنتاج في یبدأ حتى املختلفة

 .اإلنتاج مرحلة أثناء أو الرعایة فترة في أو الكتاكیت حضانة فترة في سواء

                                                           
10- www.cnac.dz,10-09-2020. 
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 نجاح حالة في املشروع ألن سنوات 7 إلى الفترة تمدد أن ممكن املشروع لهذا االسترداد لفترة بالنسبة 

 .اإلنتاج وتوسیع

 

 مستغانم CNAC طرف من املمول  املشروع إنجاز مراحل - 2

  11املرحلة هذه تشمل  :املعلومات وجمع املشروع فكرة -1

 إلى انتقل ثم سنوات 4 ملدة الدواجن تربیة یمارس املشروع صاحب كان :املشروع فكرة میالد -

 والیات  عدة في البیض بیع ثم البیاض الدواجن تربیة

 · املشروع في إدخالها املمكن الوسائل تقدیر -

 إلى إضافة الدواجن تربیة في صعوبات املشروع صاحب وجد عندما :االستثمار قرار اتخاذ -

 املشروع هذا في یستثمر أن قرر  والعرض للطلب خاضعة ألنها السوق  في األسعار تذبذب

 .املیدان هذا في خبرة یملك صاحب هذا املشروع  و "البیاض الدواجن تربیة"

 ويشمل  :الصندوق  لدى امللف إیداع - 2  

 · مستغانم للتشغیل املحلیة الوكالة مصالح من عمل طالب شهادة استخراج

 یشمل امللف اإلدري وامللف التقني واللذين يتضمنان الوثائق اآلتية الذي امللف:  تحضير

 :اإلداري  امللف

 .شمسیة صورة

 .الصالحیة منتهیة غير اإلقامة شهادة

 لدى مسجل املعني أن تثبت للتشغیل املحلیة الوكالة لدى التسجیل بطاقة من األصل طبق نسخة

 .مصالحها

 .الوطنیة التعریف لبطاقة األصل طبق صورة

 الصندوق  موقع من وتستخرج تحمل وثیقة نشاط أي ممارسة بعدم شرفي تصریح

 .الصندوق  موقع من وتستخرج تحمل وثیقة بیانات بطاقة

 .التأهیل شهادة

 

                                                           

  .مستغامن فرع البطالة، عن للتأمنی الوطين لصندوققبل ا من قدمةم معلومات - 11 
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 :التقني امللف

 وتسلم الجدیدة والتجهيزات العتاد تتضمن مختلفين موردین 03 قبل من مسلمة نموذجیة فاتورات  03

 TTCالضریبة بكامل

 .األخطار كامل عن تأمینات تقییم

 .املشروع مكان تهیئة ألشغال تقییم كشف

 .األولیة للمادة نموذجیة فاتورة

 الشخص ي االلكتروني البرید تقدیم مع االنترنت موقع في التسجیل بعد الصندوق  لدى امللف إیداع

 .امللف لصاحب

 : املشروع مرافقة صاحب -3

 · .املشروع صاحب البطال فكرة تطابق مدى -

 · .الكافیة املهنیة املؤهالت على املشروع صاحب البطال توفر مدى -

 · .الصندوق  فرع طرف من املشروع دراسة -

    .التقدیریة وامليزانیة اقتصادیة التقنو الدراسة تحضير -

 

 

  CSVF طرف من املشروع اعتماد - 4 

 غرفة· الفالحة، غرفة وممثلي البنوك ممثلي من املكونة واالنتقاء االعتماد للجنة املشروع تقدیم یتم

 دراسة أجل من الصندوق  مستشاري  إلى باإلضافة والحرف التقلیدیة الصناعة وغرفة والصناعة التجارة

 ...االجتماعي االقتصادي، املستویات مختلف على تأثيره ومدى املشروع، ومردودیة نجاعة فعالیة مدى

 .اللجنة ألعضاء النسبیة االغلبیة طریق عن تتم علیه واملصادقة

الوطني  طرف الصندوق  من مسلمة التأهیل شهادة على املشروع صاحب یحصل املشروع اعتماد بعد

 .12للتأمين عن البطالة

 

 

                                                           
  . مستغامن فرع البطالة، عن للتأمنی الوطين لصندوققبل ا من قدمةم معلومات -12
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 الریفیة: والتنمیة الفالحة بنك مستوى  على امللف إیداع -5 

الدراسة التقنو +امليزانية التقدیریة :من املتكون  البنك بملف مصحوبة التأهیل شهادة إیداع -

 .للمؤسسة القانوني امللف+امللف اإلداري +اقتصادیة

 · .البنك طرف من امللف دراسة -

  الصندوق  ممثلي قبل من یتم االیداع".االیداع من شهرین بعد البنكیة املوافقة تسلیم -

 : للمؤسسة القانوني اإلنشاء -6

 :ب یقوم حیث ملؤسسته القانوني باإلنشاء املؤسسة صاحب یقوم :البنك قبل من القبول  بعد

  القانون  أو الطبیعي للشخص التجاري  السجل – املصغرة للمؤسسة القانوني التأسیس -

  .األساس ي

  .للمؤسسة الضریبي الرقم انشاء -

 · FCMG الضمان صندوق  في االنخراط   -

  .ملكیة عقد املشروع مكان ثبوت وثائق تقدیم -

 :الشخصیة املساهمة دفع -2

 · .الریفیة والتنمیة الفالحة بنك من البنكیة املوافقة استالم -

 · .بمستغانم الصندوق  فرع لدى البنكیة املوافقة إیداع -

  .مفتوح تجاري  حساب في الشخصیة املساهمة دفع - 

 :2 االنجاز بمرحلة الخاصة االمتیازات منح قرار تسلیم  -8

 .الشخصیة املساهمة دفع وصل البنكیة املوافقة للصندوق  الوثائق تسلیم -

 · .االنجاز بمرحلة املتعلقة االمتیازات تبلیغ -

 · املشروع صاحب طرف من ألمر وسندات األعباء دفتر إمضاء -

  .13البنك لدى املفتوح التجاري  للحساب الصندوق  طرف من فائدة بدون  القرض تحویل - 

 

 

                                                           
 .مستغامن فرع البطالة، عن للتأمنی الوطين لصندوققبل ا من قدمةم معلومات -13
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 : املشروع إنجاز  -9

 .ألمر وسندات القرض اتفاقیة إمضاء -التجهيزات رهن– البنك من الضمانات جمع -

 العتاد موردي باسم البنك من الشیكات استخراج -

 · .االستثمار هیكلة في املتوقعة والخدمات التجهيزات طلب -

 · .التجهيزات وتركیب استالم -

 · .الوكالة مراقبي قبل من التجهيزات معاینة -

 · .الشیك استخراج أمر تسلیم -

 :2االستغالل بمرحلة الخاصة االمتیازات منح قرار تسلیم  -10

  .الصندوق  لفرع املشروع صاحب عودة -

  .الصندوق  طرف من النشاط انطالق بدء معاینة محضر -

 الثانیة. الدرجة من الصندوق  لفائدة والتجهيزات العتاد برهن املشروع صاحب قیام -

 بهم. الخاصة التأمين وعقود النهائیة الشراء لفواتير للصندوق  تسلیمه -

 .الصندوق  قبل من االستغالل بمرحلة املتعلقة االمتیازات تبلیغ -

 .االستغالل مرحلة في الدخول  -

 : املشروع انطالق -11

 النشاط. انطالق -

 البضاعة. تسویق -

 الصندوق. مصالح طرف من املشروع صاحب مرافقة -

  . 14 أشهر  6كل الصندوق  مصالح طرف من املشروع ملراحل دوریة متابعة -

 

 

 

 

                                                           

 .مستغامن فرع البطالة، عن للتأمنی الوطين لصندوققبل ا من قدمةم معلومات -14 
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  مستغانم CNACطرف من املمول  للمشروع املالیة الدراسة   :الثالث املطلب

 :املالي والهیكل االستثمار هیكل - 1

 :من تتشكل

 املشروع إلنشاء الالزمة التكالیف كل فیه تنحصر الذي الجدول  وهو :االستثمار هیكل .0

 تكالیف قائمة املعدات -4-2جدول  رقم 

 التكلفة الكلية ) دج ( التكلفة ) دج ( الكمية املعدات

بطارية تربية الدواجن 

 دجاجة  4011البياض لــ

0 2650000 2650000 

HUMIDIFICATEUR 01 00511 230000 

EXTRACTEUR 1 01111 224000 

 156000 21111 0 املروحة

 2160000 451 4111 دجاج بداية املشروع 

 11مولد كهربائي بقوة 

kva 

0 050011 151200 

 5571200 2919150 4120 املجموع

 الوطني للتأمين عن البطالة عداد الطالبين استنادا على معطيات من الصندوق إمن  املصدر :                             

 

 للمشروعاالستثمار  هیكل -5-2جدول رقم 

 التكلفة اإلجمالیة التكلفة هیكلة االستثمار

                 27979  27979 املصاریف اإلعدادیة

 5571200 5571200 تجهيزات اإلنتاج

 85556 85556 الضمانات

 1053000  1053000 رأس مال العامل

 1 1 مصاریف الرهن

 246465 246465 تأمینات

 6984200 6984200 املجموع

 الوطني للتأمين عن البطالة عداد الطالبين استنادا على معطيات من الصندوق إمن  املصدر :                           
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 تمویل تم وقد منها، كل ومقدار املشروع تمویل مصادر فیه یبين الذي الجدول  وهو  :لياملا الهیكل .0

 : 1رقم  الجدول  في تتلخص مصادر عدة خالل من االستثماریة التكالیف إجمالي

 مصادر التمويل -6-2الجدول رقم

 املبلغ النسبة مصادر التمویل

 139684                 2% مساهمة صاحب املشروع

 1955576 28% مساهمة الصندوق 

 4888940 70% القرض البنكي

 6984200 100% املجموع

 الوطني للتأمين عن البطالة معطيات من الصندوق عداد الطالبين استنادا على إمن  املصدر :                    

 

أما  سنوات، 03 سماح فترة مع سنوات 08 مدة على تسدیده یتم بنكي بقرض املشروع تمویل یتم

 بعد متساویة سداسیة دفعات بواسطة تسدیده یتم فائدة بدون  قرض في فتتمثل الصندوق  مساهمة

 .سنة 13 مجتمعين القرضين مدة أي سنوات، 05 مدة على البنكي القرض تسدید

 

  املشروع مدفوعات -7-2 رقم جدول 

 املدفوعات 1السنة  2السنة  3السنة  4السنة  5السنة 

 املشتريات 1 1 1 1 1

 مشتريات محلية 234000 262080 264420 296150 298795

 مشتريات اخرى  12000 12000 12000 12000 12000

 الخدمات 366465 354142 342435 331313 320747

الضرائب  1 1 1 104186 109396

 والرسوم

 اعباء املستخدمين 708000 742020 777741 815248 854630

 تسديد القروض 1 1 1 1 1

 االصل 1 1 1 977788 977788

 الفوائد 1 1 1 1 1
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 االعباء املالية 1 1 1 1 1

 اعباء مالية جارية 1 1 1 1 1

 اجيو 1 1 1 1 1

الضريبة على  1 608189 661979 725050 752162

 االرباح

الرسم على القيمة  731000 765170 804993 842553 886448

 املضافة املدفوع

 املجموع 2051465 2743600 2863568 4104289 4211965

 عن البطالةالوطني للتأمين  عداد الطالبين استنادا على معطيات من الصندوق إمن  املصدر :                     

 الجزائري  الدینار :العملة

 اآلتي: 01يمكن توضيحها في الجدول رقم  

  املشروع تحصیالت -0-2 جدول 

 التحصيالت 1السنة  2السنة  3السنة  4السنة  5السنة 

 رقم االعمال 5265000 5528250 5804663 6094896 6399640

التنازل عن  1 1 1 1 1

 التثبيتات

مستحقات  1 1 1 1 1

 سابقة

 ايرادات اخرى  1 1 1 1 1

اجمالي  5265000 5528250 5804663 6094896 6399640

 التحصيالت

اجمالي  2051465 2743600 2863568 4104289 4211965

 املصاريف

تدفقات  3213535 2784650 2941095 1990607 2187675

 الخزينة

رصيد بداية  1053000 4266535 7051185 9992280 11982887

 املدة
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رصيد نهاية  4266535 7051185 9992280 11982887 14170562

 املدة

 الوطني للتأمين عن البطالة عداد الطالبين استنادا على معطيات من الصندوق إمن  املصدر :             

 

 :الصندوق  من واملمنوح البنكي والقرض القرض اهتالك -2

 :كالتالي وهي القرض اهتالك من نوعين یوجد CNAC طرف من املقدمة الوثائق خالل من

  نسبة في تخفیض من املشروع صاحب استفاد القرض تسدید عند :البنكي القرض اهتالك -0

 األولویة ذات القطاعات أحد إلى ینتمي املشروع باعتبار % 011 بنسبة البنكي القرض فائدة

 السنة من ابتداء سنوات 08 خالل التسدید ویتم مستغانم، والیة في وواقع الفالحي، القطاع

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما متساویة بأقساط الرابعة

 

 البنكي القرض اهتالك -9-2رقم  جدول     

 الجزائري  الدینار :العملة

 4888940 مبلغ القرض

 سنوات 0 مدة القرض

 5.25% معدل الفائدة البنكية

 100% معدل تخفيض الفوائد

 

 السنوات 1السنة  2السنة  3السنة  4السنة  5السنة  6السنة  7السنة   0ة السن 

 القسط 1 1 1 977788 977788 977788 977788 977788

0 977788 1955576 2933364 3911152 488894

0 

488894

0 

باقي  4888940

القرض 

بعد 

 السداد

الفائدة  256669 256669 256669 205335 154002 102668 51334 0

 البنكية

معدل  256669 256669 256669 205335 154002 102668 51334 0
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 املعفى

1 3422 6845 10267 13689 17111 17111 17111 FCMG 

الوطني للتأمين عن  على معطيات من الصندوق  ستنادااعداد الطالبين إمن  :املصدر

 البطالة

 

 املجموع 85556

 

  الصندوق  حساب إلى التحویل طریق عن القرض تسدید :الصندوق  من املمنوح القرض اهتالك-0

 .أدناه املبين التسدید جدول  في املحددة لآلجل طبقا سداسیة بأقساط

  الصندوق  طرف من املمنوح فائدة بدون  القرض تسدید -11-2مرق جدول    

 1955576 مبلغ القرض

 سنوات 5 مدة القرض

 

 السنوات 7السنة  8السنة  9السنة  10السنة  11السنة  12السنة 

 القسط 210005 210005 210005 210005 210005 210005

باقي القرض بعد  0155520 0504400 0022240 210021 210005 1

 التسديد

 الوطني للتأمين عن البطالة ستنادا على معطيات من الصندوق اعداد الطالبين إمن  املصدر :            

 15زها في النقاط اآلتية اويمكن إيج  :املشروع  آفاق -2

 ·باملئة 95 إلى % 90 من البیض إنتاج كمیة زیادة  -

 ·باملئة 100 فوائده ونسبة ناجح املشروع أكبرحیث بنسبة االرباح مضاعفة  -

 .تیةاملقاوال الروح تدعیم -

 .االقتصادیة التنمیة في ومباشرة نشیطة مساهمة -

 .البطالة حدة من للتخفیف العمال توظیف زیادة -

 · .املشروع توسیع طریق عن الشغل ترقیة -

 · اإلیرادات وزیادة التكالیف تخفیض كیفیة في تفیده جدا كبيرة خبرة املشروع صاحب یكتسب   -     

 

                                                           

 .من اعداد الطالبنی استنادا على مقابلة مع صاحب املشروع -15 
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 نجد  املشاكل أهم بين من :املستثمر تواجه التي والصعوبات املشاكل-3

 · .األرباح في اختالل إلى یؤدي فهذا الخطيرة األمراض بأحد الدجاج أصیب إذا -

یمكن  مقاییس توجد وال السوق  في والطلب العرض لظروف الدجاج غرامكیلو  سعر ینخفض قد -

 .التسویق عند البیع بسعر التنبؤ أساسها على

 سعر بقاء مع املصروفات، تزید وبالتالي التربیة أثناء تزید وقد فیها التحكم یمكن ال األعالف أسعار -

 .الطلبو   العرض لقانون  خاضعا البیع

 صعوبة عدم توفر املياه. -

 یوما ویكون  45 في 1.700 إلى أوزانها متوسط یصل ال الصیف فصل في البیاض الدواجن تربیة -

 .غرام كیلو 1.550 الوزن متوسط

 .  األولیة املواد على للحصول  الشتاء في صعوبة فیجد منعزلة منطقة في املشروع مكان -
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 :الفصل خالصة

والتعرف  البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  عن عامة نظرة إلقاء حاولنا الفصل هذا خالل من

 الصندوق، یقدمها التي التمویل وأشكال املشاریع، أصحاب البطالين مرافقة تتم وكیف مستغانم فرع على

 الصندوق  نشاط حصیلة واستعراض الفالحیة، للمشاریع بالنسبة االقتصادیة الجدوى  دارسة ومكونات

 الوطني الصندوق  فرع في میدانیة بدراسة القیام خالل من وذلك الفالحیة، املشاریع ودعم تمویل مجال في

 إطار في ممول   فالحي ملشروع مالیة جدوى  لدراسة نموذج واستعراض مستغانم البطالة عن للتأمين

  .البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  في املشاریع سير على التعرف من مكنتنا الثالثي، التمویل صیغة

 إنشاء بهدف البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  یطرحها التي التمویلیة الصیغ مختلف إلى وتعرضنا

 نشأة منذ وهذا املؤسسات، هذه ألصحاب یقدمها التي االمتیازات مختلف وكذا مصغرة مؤسسات

 القدرة لتوسیع زات واالمتیا التمویل تقدیم وكذا االستثمار قیمة رفع في أساسا تمثلت والتي الصندوق 

 لتوجیه مستغانم فرع البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  یهدف .املصغرة للمؤسسات االنتاجیة

 بكونها املنطقة طبیعة إلى راجع وهذا العمومیة األشغال الخدمات، الفالحة، نشاطات نحو البطالين

 جهة ومن ألصحابها، املداخیل وتحقیق املستحدثة املؤسسة استمراریة ضمان بهدف وذلك فالحیة منطقة

 املحددة. اآلجال في علیها دیون املحصل استرداد ضمان أخرى 
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، واالنتقال به الوطين االقتصاد إنعاش يف الفالحي القطاع أمهیة مدى إبراز البحث هذا خالل من حاولنا   

 القطاع هذا متويل آلیات إىل والتطرق منها، يعاين اليت املشاكل ٕوايضاح ،من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد املنتج
 التسیری من بداية تطورات بعدة االستقالل منذ اجلزائر مرت حیث يواجهها، اليت املشاكل أصعب من تعد اليت

 الفالحیة للتنمیة الوطين الربنامج إىل التطرق ومت األخریة، السنوات يف املتبعة التنموية الربامج إىل وصوال الذايت
 مواكبة أجل من وهذا للفالحنی مساعدات بتقدمی الربنامج هذا قام حیث القطاع، على املخطط هذا أثر ملعرفة

 وهذا إجیابیا استقرار بعد حیقق مل األخری هذا أن إال .الغذائي األمن وحتقیق رجي اخلا العامل يف احلاصلة التطورات
  .القطاع هلذا الداعمة واإلسرتاتیجیة التسیری سوء أمهها من أسباب لعدة

 موارد بتوفر إال يتم ال وهذا احلیاة، جوانب ملختلف تغیری إحداث عملیةإاّل  الفالحي القطاع توسیعوما 
 مما القطاع هذا يف العمل على الشباب وتشجیع واالختصاصنی واإلطارات الفالحنی وتكوين التكالیف بأقل مالیة

 اخلدمات نوعیة وحتسنی التكنولوجیا ٕواتباع احلیاة متطلبات مع متاشیا الفالحیة املشاريع نطاق بتوسیع يسمح
 .املقدمة

 ملكافحة الوطنیة السیاسة إطار يف ودائما التشغیل جمال يف للتطبیق وضعت اليت الربامج مع باملوزاةو 
 نشاطات ٕواحداث لدعم البطالة عن للتأمنی الوطين الصندوق أنشأ للثروات، احملدثة النشاطات وترقیة البطالة
 لألنشطة آلیة خلق أجل من جاء الذي اجلهاز هذا مصغرة، مؤسسات إنشاء دعم جهاز أي واخلدمات، اإلنتاج

 .والوطين احمللي املستوى على واالجتماعیة االقتصادية التنمیة لتحقیق البطالنی طرف من املمارسة
 ج النتائأّوال: 

 الوطين الصندوق مستوى على والتطبیقیة النظرية الدراسة خالل من النتائج من جمموعة إىل التوصل مت
 :يلي كما ندرجها مبستغامن البطالة عن للتأمنی
 طرف من املتبع الفالحي الدعم يعترب بل فقط البنكي التمويل على الفالحي التمويل آلیات تقتصر ال 

 .القطاع هلذا التمويل آلیات من آلیة اآلخر هو الدولة
 اجلزائر اتبعتها اليت الفالحي الدعم سیاسة تطبیق وسائل من وسیلة الفالحیة للتنمیة الوطين املخطط يعترب 

 .مؤخرا
  ّالفالحي  االنتاج مستوى على كبریة تطورات حتقیق يف مهم دور الفالحیة للتنمیة الوطين للمخطط إن. 
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 للدعم املقدمة واملبالغ الداعمة الربامج على الرقابة ضعف بسبب وهذا الغذائي األمن حتقیق عدم 
 .الفالحي

 توسیع خالل من وهذا الشغل مناصب من العديد بتوفریيف القطاع الفالحي  األخریة التطورات مسحت 
 .ءاستثنا دون الوطن أقطار مجیع لتشمل  التنموية الربامج

  ّساتاملؤسّ  تتفوق جدا حساس قطاع جتعله هیكلیة تناقضات من علیه ينطوي مبا الفالحي القطاع إن 
 .متويله من املالیة

  وهو ما يعماللصندوق الطين للتأمنی عن واالجتماعیة املهنیة احلیاة يف ٕوادماجهم البطالنی محايةضرور ،
 البطالة القیم به. 

  االقتصاد تنمیة يف جدا حمدودة بنسبة مستغامن لوالية الفالحیة واملتوسطة الصغریة املؤسساتتساهم 
 الوطين.

 ةعامّ  بصفة واملتوسطة الصغریة ساتاملؤسّ  لرتقیة اجلزائر تبنتها اليت جراءاتاإلخمتلف  من الرغم على 
 تعیق اليت والعراقیل املشاكل من العديد تواجه األخریة هذه تزال ال خاصة، بصفة الفالحیة ساتواملؤسّ 
 .التمويل بطرق مايتعلق املشاكل هذه وأهمّ  املؤسسات، هلذه املتسارع رالتطوّ 

 الدراسة:نتائج اختبار فرضيات 
ر، حیث ئالفرضیة األوىل صحیحة وهذا من خالل التطّرق إىل واقع القطاع الزراعي يف اجلزاالفرضية األولى: 

أمهلت القطاع الفالحي واعتمدت يف اقتصادها على احملروقات واعتمادها على احملروقات جعل اجلزار تقع يف عدة 
القطاع الفالحي واالعتماد الكبری على اقتصاد احملروقات  أزمات، سببها هو تراجع أسعار احملروقات، فتم إمهال

من إمجايل الّصادرات، األمر الذي أثر بشكل كبری على القطاع حمل الّدراسة،  %89الذي تشّكل عائداته نسبة 
وقد يؤدى هذا الوضع إىل نتائج خطریة يف حال اهنیار أسعار احملروقات واليت هي شديدة اخلطورة على اجلانب 

 تصادي والّسیاسي واالجتماعي بالنسبة هلذه الّدول اليت تعتمد بكل كبری يف اقتصادها على البرتول.االق
عّدة آلیات عرف العامل يف الفرتة األخریة تدهور يف أسعار البرتول ممّا دفع اجلزائر إىل انتهاج  الفرضية الثانية:

ا اجلزائر إنشاء الصندوق الوطين للبطالة على للنهوض بالقطاع الفالحي، ومن بنی هذه اآللیات اليت اعتمدهت
البطالة والذي بدوره يقّدم الّدعم للشباب البطّال، تقدمی قروض من بنی هذه القروض القرض الزراعي من حیث 
التمويل والذي يشمل التمويل الذايت وهذا النوع من التمويل يعتمد على املوارد الذاتیة والقروض البنكیة وتتمثل 
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ض البنكیة يف القروض الزراعیة وهي قروض يف أغلبیتها قصریة أو متوسطة األجل منها ما هو خمصص هذه القرو 
لألجل الطويل واهلدف منها متويل احملصول وأمهّیة اإلقراض الزراعي، حتسنی كفاءة العمل املزرعي من خالل شراء 

 املتاحة لتسهیل عمل الفالحنی وزيادة كّمیة اإلنتاج. لأفضل الوسائ
 أواملؤسسات والبنوك املستثمر الشباب بنی وصل مهزة البطالة عن للتأمنی الوطين الصندوقيعترب الثالثة: ية ضفر ال

 نسبة ختفیض منها مینح امتیازات فهو واإلدارية والفنیة املالیة الناحیة من للشباب املساعد دور يلعب وكذا املالیة
 .لإلعانات بالنسبة الفوائد نسبة وكذا الضرائب
 لسوق تستجیب املشاريع وهذه والبناء الصناعة قطاع الفالحیة، املشاريع إىل الشباب توجیه إىل الصندوق يهدف
يف ) حملیا السائد هو ) املشاريع النوع من وهذا احملددة اآلجال يف الديون اسرتداد لضمان أخرى جهة ومن العمل،

موال تفوق يف بعض االحیان قدرة الصندوق على أمهمش كونه يكلف  فهو الصناعي اجلانب أما مستغامن، والية
 ذههمثل ه املشاريع وذلك راجع اىل ان التكلفة املرتفعة النشاء ذمتويلها وكذا عزوف الشباب على انشاء مثل ه

 .املنشاة 
 
 اإلقتراحاتثانًيا: 

 :يف واملتمثلة االقرتاحات هذه تقدمی أردنا اإلطار هذا ويف
 حي، وحسیسهم بأمهیته الفال القطاع خدمة على وتشجیعهم الشباب وتأهیل توعیة ومراكز برامج إقامة

  يف النهوض باالقتصاد الوطين وحتقیق األمن الغذائي.
 الفالحي املنتوج لتحسنی واملرئیة املكتوبة اإلعالن وسائل خالل من الفالحي اإلرشاد على االعتماد. 
 زراعي منتوج ألحسن مالیة مبالغ تقدمی طريق عن الفالحنی بتحفیز الدولة قیام. 
 واهلیئات البنوك قبل من عامة بصفة والفالحنی الفالحیة املستثمرات ألصحاب الالزم التمويل توفری 

 هذه إمهال وعدم املقدمة القروض طلبات دراسة خالل من ذلك، يف األولوية ٕواعطائهم للقطاع الداعمة
 .امللفات

  الفالحنی لغالبیة تتسىن إخل حىت...مثل األمسدة الفالحي اإلنتاج عوامل أسعار دعم الدولة على جیب 
 .األرض مردودية لرفع اقتنائها

 الفالحیة خاصة واملتوسطة الصغریة املؤسسات ودعم لتطوير أجهزة إنشاء.  



 العامة الخاتمة
 

 

50 
 

 كقطاع الوطين باالقتصاد ٕوادماجه توسیعه وحماولة علیه واحلفاظ الفالحي القطاع ومساعدة تقوية 
 .اسحسّ 
 بعنی األخذ مع التنمیة يف اجلهوي التوازن مبدأ لتحقیق املناطق، مبختلف مؤسسات إنشاء على التشجیع 

 .منطقة كل به تتمیز الذي االقتصادي النشاط خصوصیات االعتبار
 حتقیق يف الفالحي التواجد ألمهیة توعیة حبملة القیام خالل منستغامن، مب الفالحیة املنطقة إحیاء إعادة 

 .املستدامة احمللیة التنمیة
 يف أعماهلا لتطوير املؤسسات هذه منها تستفید أن میكن اليت واإلحصاءات البیانات من قاعدة توفر 

 .عدة جماالت
 
 الدراسة آفاقثالثًا: 

 هلا أن نرى اليت مواضیع من ثالث نورد املدروس املوضوع من انطالقا املقبلة ساتاللدر  آفاق فتح أجل من     
 :هذا موضوعنا مع قريب من صلة

 .به للنهوض الفالحي للقطاع واملتوسطة الصغریة املؤسسات توجیه -
 والفالحیة واملتوسطة الصغریة للمؤسسات الشباب وتشغیل دعم مشاريع ومرافقة بتمويل خاصة بنوك خلق -

 .خاصة بصفة
  .اجلزائر يف واملتوسطة الصغریة املؤسسات ومتويل دعم هیاكل أداء تقییم -
  .ىل عامل الفالحة الواسعإیف دورات التكوين للشباب للولوج تكث -
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 أوال: الكتب

 والتوزیع، للنشر الوراق االئتماني، والتحلیل املصرفي االئتمان إدارة الزبیدي، محمود حمزة -

 .2002 األردن،

، دار املؤسسات الصغيرة واملتوسطة آلية لتحقيق التنمية املستدامةخبابة عبد هللا،  -

 .3102الجامعة الجديدة، مصر، 

 جامعة منشورات ،التعاوني والتمویل الزراعي اإلقتراض أسس وآخرون، فارس محمود علي -

 .2005 لیبیا، البیضاء، املختار

، سیاسة تخطیط التنمیة واعادة تنظیم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول ،  -

 الجزائر.، 2دیوان املطبوعات الجامعیة، الجزء :

اإلسكندریة،  الجدیدة، الجامعة دار ،واالئتمان واملصارف النقود ،شیحة رشدي مصطفى -

 .1999 مصر، 

 

 ثانيا: الرسائل الجامعية

، مذكرة تطور القطاع الفالحي في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادیةحاجي العجلة،  -

 مكملة مقدمة لنیل شهادة املاجستیر، جامعة الجزائر.

 في املاجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة األردن، في الزراعي القطاع تمویل سعید، محمد رشا -

 .1999 األردن، جامعة االقتصادیة، العلوم

ى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من مدهیشر أحمد التیجاني،  -

، 1974-2012خالل دراسة سلوك متغيرات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة ،

 .2015-2016أطروحة دكتوراه، تلمسان ،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة املاستر  تقییم تجربة الجزائر في دعم االستثمار،معروف عباسیة،  -

 .3105-3104، جامعة سعیدة،في علوم التسییر
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ا: املقاالت
ً
 ثالث

 امللتقى القطاع، هذا إلنعاش املنتهجة السیاسةو إشكالیة التمویل ،علي وبودالل شعیب بونوة -

 بسكرة. جامعة الزائلة، للموارد كبدیل  الصحراویة الفالحة تنمیة حول  الدولي

-13، مجلة الباحث عدد:"القطاع الفالحي بين الواقع و متطلبات االصالح "دباش ي أحمد،  -

 ، جامعة الجزائر .3112

، الزراعة الجزائرية"فعالية اإلرشاد في تطبيق تقنيات اإلنتاج العصرية في رابح زبیري، " -

امللتقى العلمي الدولي األول حول أهمية الشفافية ونجاعة األداء لالندماج الفعلي في االقتصاد 

 العالمي، الجزائر.

 

 التقاريررابعا: 

Ministére Algérien de la planification et d’aménagement du territoire rapport générale du plan 1985 . 

 مواقع األنترنيتخامسا: 

  www.ons.dzوقع اإللكتروني للديوان الوطيي لحإحصائيات امل

 www.cnac.dzاملوقع الرسمي للصندوق الوطيي للتأمین عن البطالة 

 

 سادسا: معطيات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة مستغانم

 

 

http://www.ons.dz/
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