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 :قائمة الجداول واألشكال

 :قائمة الجداول-1

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

 الصفحة
 16 نصيب االستثمارات الفالحية من جممل االستثمارات الوطنية املخطط الثالثي االول 01

 16 هيكل الفالحي املسري ذاتيا 02

 44 ـ 9200ــــــ 2003اجلزائر يف فرتة املمتدة من  والبطالة يفجدول يوضح العمالة  03

 44 2010-2006جدول يبني عدد العاملني فعال يف قطاع الفالحة ــــ القطاعات األخرى ــــ البطالة 04

 57 اجلنوبية خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحيةقمح الصلب يف املناطق الشمالية و دعم ال 05

 58 خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحيةاجلنوبية الشمالية و دعم القمح الليني يف املناطق  06

 61 1999ــــ  1990طوير املخصصات املالية من امليزانية الدولة املوجهة لكل صندوق خالل الفرتة ت 07

08 
ملنطقة التعاون والتنمية االقتصادية مقارنة تطور حجم الدعم الكلي لكل من اجلزائر، دول ا

 1999ـــــــ1991الواليات املتحدة االمريكية خالل الفرتة األورويب و االحتاد و 
63 

09 
تطور املخصصات صندوق الرتقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية يف حساب ختصيص رقم 

 .2009-2000خاص به ومدفوعاته احلقيقية خالل الفرتة  071-302
72 

10 
تطور خمصصات الصندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب يف حساب 

 2009-2002اخلاص به ومدفوعاته احلقيقة خالل الفرتة  302-109التخصيص رقم 
74 

11 
تطور خمصصات صندوق التنمية الريفية واالستصالح األراضي عن طريق االمتياز يف حساب 

 2009-2000ومدفوعاته احلقيقية خالل الفرتة اخلاص به  302-109التخصيص رقم 
76 

12 

تطور خمصصات صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب للربنامج اخلاص 
 302-109-002و 302-109-001باجلنوب وباهلضاب العليا يف حساب التخصيص رقم 

 .2009-2007ومدفوعاته احلقيقية خالل الفرتة 
82 

13 

تطور خمصصات الصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز لربنامج اخلاص 
-006و 302-111-005باجلنوب وباهلضاب العليا والتنمية الريفية يف حساب التخصص رقم 

 2009.-2007ومدفوعاته احلقيقية خالل الفرتة 302-111-007و 111-302
84 

-2000تطور نسبة الدعم الفالحي الكلي إىل الناتج احمللي والناتج الفالحي خالل الفرتة  14
2008 

86 

 



 قائمة األشكال:-2
 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 100 اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية 1

 101 اجملمع اجلهوي لالستغالل 2

 



 

 

 

 

 

عداده ا ىل:  أ هدي هذا العمل املتواضع اذلي تفانيت واجهتدت يف ا 

ىل من أ غرقت حبناهنا فؤادي ا ىل من نظرت يف عيهنا سكنت وهدأ ت نفيس  من أ انرت دريب وا 

ا ىل من أ وصاين هللا عزوجل "وصينا الانسان بوادليه  ا ىل من عرفت وال أ زال أ عرف الفضل فهيا

ليك "أ مــي الغاليــة".احساان" ا ىل رمز العطاء وال   تضحية ا 

ا ىل اذلي رابين عىل فضيةل ال خالق واكن ذراع ال مان اذلي أ حمتي به واذلي أ عطاين من هجده 

ليك انت " وادلي الكرمي".  وحلظات معره فاكن أ كرث كرما وخساء ا 

 ا ىل الذلين دهمم جيري يف عرويق ا خويت: حفيظة، سكينة، خمتاريه، عبدهللا، هشام، جلول.

 ىل أ عز ما عندي يف الوجود أ بناء أ خيت: أ سامة، جلول، منال، يوسف، أ سامء.ا  

 ا ىل أ عز وأ صدق وأ خلص صديقة اليت مل أ نىس فضلها ومساعدهتا بروبة فتيحة.

 2014/2015ا ىل لك زمياليت وزماليئ جبامعة عبد امحليد ابن ابديس مبس تغامن خاصة دفعة 

 علوم اقتصادية: مالية، نقود وتأ مينات.

ه  داءا 

عداده ا ىل:         أ هدي هذا العمل املتواضع اذلي تفانيت واجهتدت يف ا 

ىل من أ غرقت حبناهنا فؤادي ا ىل من نظرت يف عيهنا سكنت وهدأ ت نفيس  من أ انرت دريب وا 

ا ىل من أ وصاين هللا عزوجل "وصينا الانسان بوادليه  ا ىل من عرفت وال أ زال أ عرف الفضل فهيا

ليك "أ مــي الغاليــة".  احساان" ا ىل رمز العطاء والتضحية ا 

ا ىل اذلي رابين عىل فضيةل ال خالق واكن ذراع ال مان اذلي أ حمتي به واذلي أ عطاين من هجده 

ليك انت " وادلي الكرمي".  وحلظات معره فاكن أ كرث كرما وخساء ا 

 ين دهمم جيري يف عرويق ا خويت: حفيظة، سكينة، خمتاريه، عبدهللا، هشام، جلول.ا ىل الذل

 ا ىل أ عز ما عندي يف الوجود أ بناء أ خيت: أ سامة، جلول، منال، يوسف، أ سامء.

 ا ىل أ عز وأ صدق وأ خلص صديقة اليت مل أ نىس فضلها ومساعدهتا بروبة فتيحة.

 2014/2015ابديس مبس تغامن خاصة دفعة  ا ىل لك زمياليت وزماليئ جبامعة عبد امحليد ابن

 علوم اقتصادية: مالية، نقود وتأ مينات.

 ا ىل لك من محلهم قليب ومل حيملهم قلمي

                   هذا مداد قلمي ومنهتى  أ ميل أ ن تتصفح مذكريت

                                                      

 

                                          

                                                               



 

 

 

 

 

 

متام هذا العمل ونسأ هل تعاىل أ ن يقودان ا ىل ما يف البداية نشكر هللا عزوجل اذلي وفقين يف ا 

 فيه اخلري والربكة والهناء والعمل والعمل الصاحل.

أ تقدم بفائق الشكر والتقدير ا ىل لك من ساعدين ولو بلكمة طيبة عىل اجناز هذا العمل 

اذلي اعتربه معل مثني كونه بذرة هجد طيةل مشواري درايس طويل وأ خص ابذلكر ال س تاذة 

 بكرييت"، "بن زيدان احلاج. د"، وال ساتذة الكرام من بيهنم: " بن عيل عائشةاملؤطرة " 

 وتوجهياهتم." اذلين مل يبخلوا علينا بنصاحئهم بومدين

كام أ توجه ابلشكر ا ىل لك أ ساتذة لكية علوم الاقتصادية وعلوم التس يري والعلوم التجارية 

وكذا ال داريني اخمللصني الذلين وجدانمه ابلقرب منا خالل املشوار اجلامعي جبامعة عبد 

 امحليد ابن ابديس مبس تغامن.

 "." مبديرية مس تغامنل بن  الفالةة والتيمية الريفية أ توجه ابلشكر ا ىل عام

 كون وفقنا يف ا جناز هذا العمل املتواضع.نأ ن ونسأ ل هللا 

 راتـــــــــــتشك



 أ
 

 مقدمــــــة عــــــــــامة:

تعترب اجلزائر بلدا فالحيا منذ قرون، نظرا للرتكيبة السكانية اليت تشغله حبيث تتميز بالطابع الريفي السائد، وقد    
للتغري الذي مس اإلطار القانوين لألراض خالل الفرتة شهدت حتوالت عميقة يف القطاع الفالحي نظرا 

االستعمارية، وباإلضافة إىل اتباع سياسة التصنيع املتبعة وذلك بعد االستقالل. وتبقى مسألة القطاع الفالحي 
مناسبة  مطروحة بصيغة مستدامة يف كل الفرتات يف قلب انشغاالت عديدة من طرف الدولة إلجياد اسرتاتيجية

نمية اقتصادية. القطاع الفالحي قاعدة كل اقتصاد وأساسه حيث يزخر هذا القطاع يف اجلزائر مبميزات لتحقيق ت
متنوعة من شأهنا حتقيق التنمية املستدامة هبا فنجد فيها أهم املقومات االقتصادية واجلزائر كدولة معينة هبذه املسألة 

 سنة حبثا عن فعالية تنظيمها االقتصادي.وبعد جتارب تنموية متعددة اليت استمرت ألزيد من عشرين 

إن تنمية القطاع الفالحي تتطلب وضع سياسة فالحية ذات اسرتاتيجية دقيقة وحمددة يف الزمان واملكان،       
وذات أهداف واقعية وعقالنية وهلا خلفيات اسرتاتيجية، يرتتب عنها املسامهة يف ختفيف التبعية الغذائية وختفيف 

واملسامهة أيضا يف ترقية وتطوير الصادرات خارج احملروقات، وحىت يتسىن حتقيق هذه األهداف  األمن الغذائي،
جيب أن يوضع القطاع الفالحي ضمن سياسة القطاعات االسرتاتيجية، واليت رغم خضوعها لقواعد السوق 

يف توجيهها، وفق أطر  وميكانيزمات التحرر االقتصادي، إال أن اعتبارها قطاعا اسرتاتيجيا يتطلب تدخل الدولة
أن حتقق هذه األهداف، وذلك من خالل تشجيع وتدعيم االستثمارات يف جماالت فالحية معينة تتميز من شأهنا 

بإنتاجها ملنتوجات اسرتاتيجية، ويف الوقت املناسب حل إشكالية امللكية العقارية حىت يتم خلق االطمئنان 
يساهم ال حمالة يف إعادة االعتبار للنشاط الفالحي باعتبار أن واالستقرار النفسي لدى الفالحني، وهو ما س

الفالح عون اقتصادي، وأن املنتوج الفالحي له قيمة مالية واسرتاتيجية، إضافة إىل هذا ال بد من تشجيع 
 الشباب، خاصة من ميتلك تكوينا وثقافة فالحية، على العمل يف النشاط الفالحي، واالهتمام بالصناعات الغذائية

مما وتربية املواشي، ووضع سياسة دعم كاف للبحث واإلرشاد الفالحي، مبنطق االحتياجات والواقع العلمي، 
وعية وارشاد الفالحني وكذا ادخال املكننة وحتسني البذور....اخل، ووضع سياسة اسرتاتيجية للري تيساهم يف 

وشبكات السدود والرش احملوري، وهي إمكانيات يفتقر إليها القطاع الفالحي، يف الوقت الذي حيتاج إىل العمل 
فسة على املنتوج الفالحي من خالل على حتقيق اآلثار السلبية لإلصالحات االقتصادية، وما ينجر عنها من منا

تدخل الدولة ودعمها للقطاع الفالحي عن طريق توفري موارد مالية الزمة باالرتكاز على مجلة من وسائل التأطري 
املالية والتقنية من بينها القروض املمنوحة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية وتسهيل احلصول عليها فال بد 



 ب
 

متويل تتكيف مع القطاع فهو شرط ضروري لنجاح املخططات والربامج  قية واضحة وطر من وجود سياسة مال
 املستويات املرغوبة. املالية لنجاح عملية التنمية الفالحية ووصول اإلنتاج الفالحي إىل

 وبناءا على ما سبق يتم طرح اإلشكالية التالية:

 جتها الجزائر في دعم القطاع الفالحي؟ ماهي السياسات والبرامج التنموية التي انته             

 تندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ماهو واقع القطاع الفالحي يف اجلزائر؟ -
هل سياسة الدعم اليت انتهجتها اجلزائر يف األلفية الثالثة عملت على حتفيز وتشجيع االستثمار والعمل  -

 يف اجملال الفالحي؟
 حة والتنمية الريفية يف متويل القطاع الفالحي؟ كيف يتدخل بنك الفال -

 لإلجابة عن هذه التساؤالت يتم طرح الفرضيات التالية:
ميلك القطاع الفالحي اجلزائري إمكانيات طبيعة وبشرية تؤهله للعب الدور األساسي يف التنمية  -

 االقتصادية؛
حتفيز االستثمار اخلاص على العمل يف ميكن لسياسة الدعم اليت اعتمدهتا اجلزائر يف السنوات األخرية  -

 اجملال الفالحي وحتقيق التنمية الفالحية ومن مت التنمية االقتصادية؛
 يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية باجملهودات اجلبارة من أجل تنمية القطاع الفالحي. -
 :دوافع اختيار البحث 

إن أي البحث ال خيلو من الدوافع تثري الرغبة لدى الباحث يف اكتساب املعارف من خالل املصادر، وهلذا       
 الغرض هناك عدة دوافع من بينها:

 الرغبة الشخصية للبحث يف امليدان الفالحي والوقوف على مقومات التنموية يف اجلزائر؛ -
 طاع الفالحي يف اجلزائر، إظهار اإلمكانيات واخلصائص اليت يتميز هبا الق -
وما التعرف على التطورات اليت عرفتها سياسة الدعم الفالحي يف اجلزائر، لتطوير وتنمية القطاع الفالحي  -

 ينتج عن ذلك من نتائج.

 



 ج
 

 أهميـــــة البحث: 

 تكمن أمهية الدراسة يف تشخيص وحتليل واقع القطاع الفالحي وأمهيته يف حتقيق التنمية االقتصادية من
 خالل:

التزايد يف الدور املناط باالستثمار يف القطاع اخلاص، بتوفري الظروف املناسبة لذلك من أجل استغالل  -
 إمكانيات املتاحة للقطاع يف اجلزائر؛

اإلصالحات اليت عرفتها املنظومة القانونية والتشريعية واملؤسسية والتحفيزات والتشجيع اليت جاءت هبا،  -
 تثماريا يشجع االستثمارات الفالحية،ميكن أن توفر مناخا اس

حي وتأهيليه على املستوى للدولة دورا كبريا يف رسم سياسات تدعيمية تساهم يف تنمية القطاع الفال -
 احمللي.

 :أهداف البحث 
 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التاليـــة:

 ابراز الدور الذي يلعبه االقتصاد الفالحي يف التنمية االقتصادية؛ -
إظهار أهم اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت تتوفر عليها اجلزائر إلحداث قفزة نوعية يف تنمية القطاع  -

 الفالحي؛
 التطرق إىل أشكال الدعم اليت تتضمنها السياسة الفالحية باجلزائر؛ -
فالح عند إبراز دور بنك الفالحة والتنمية الريفية يف دعم القطاع الفالحي والتسهيالت اليت مينحها لل -

 طلبه قرض فالحي.
 :المنهــج المتبــــع 

للوصول إىل نتائج البحث واإلجابة عن التساؤالت املطروحة واختبار الفرضيات، مث املزج بني املنهج الوصفي 
والتحليلي، يف املنهج الوصفي مت تبسيط األفكار واملعلومات اليت تضمنها املوضوع قيد الدراسة، أما املنهج 

توضيح كل عنصر من عناصر املوضوع ومدى تطوره متكن من التحليلي مث دراسة وحتليل املعطيات اإلحصائية اليت 
 أو تراجعه.

 

 



 د
 

 :الدراسات السابقة 

لقد مت االطالع على عديد من الكتب والدراسات واألحباث اليت تطرقت إىل جوانب عديدة من هذا املوضوع    
 ومن بني هذه الدراسات األحباث اجلامعية مايلي:

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، من إعداد "يةالقطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله المال"  -
. 2003/2004الباحث " حممد بويهي"، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر سنة 

تناولت الدراسة اإلطار العام عن واقع القطاع الفالحي خاصة بعد االستقالل واإلصالحات اليت شهدها 
اليت يتميز هبا القطاع ومكانة التنمية الفالحية يف اسرتاتيجية التنمية القطاع مع أهم اخلصائص 

 االقتصادية.
"، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية اإلصالحات في القطاع الفالحي وأثارها على تطوره"  -

تناولت الدراسة اإلصالحات 2003/2004جامعة اجلزائر  والتسيري، من إعداد الباحث، رابح زبربي
تصادية اليت عرفتها اجلزائر من بينها اإلصالحات على مستوى السياسة الفالحية خاصة يف بداية االق

األلفية الثالثة من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية ودور السياسة املالية املقرتحة لتنمية 
 القطاع وأشكال الدعم الفالحي.

ورسائل ماجستري ومذكرات املاسرت اليت مت اإلشارة إليها يف  باإلضافة إىل العديد من األطروحات الدكتوراه
 خامتة املراجع.

  :هيكــل البحـث 

لدراسة هذا املوضوع وإثرائه وحتليل اإلشكالية احملددة يف البحث وتأكيد أو نفي الفرضيات املقرتحة اعتمدت       
 ل وخامتة.الدراسة على التحليل املنهجي التايل الذي يتضمن مقدمة وثالثة فصو 

حيث مت التطرق يف الفصل األول إىل نظرة حول القطاع الفالحي باجلزائر مقسما إىل مبحثني يف احملث األول      
 القطاع الفالحي يف اجلزائر، ويف املبحث الثاين خصائص القطاع الفالحي يف اجلزائر.

الفالحية اجلزائرية حيث قسم إىل مبحثني فخصص لدراسة الدعم الفالحي يف إطار السياسة أما الفصل الثاين    
يف املبحث األول سياسة الدعم الفالحي يف اجلزائر، أما املبحث الثاين حول تطور سياسة الدعم يف إطار املخطط 

 الوطين للتنمية الفالحية، تقييمها وآفاقها يف اجلزائر.



 ه
 

ل مبحثني مت التطرق يف املبحث األول ويف الفصل الثالث خصص لدراسة بنك الفالحة والتنمية الريفية من خال
 إىل ماهية بنك الفالحة والتنمية الريفية واملبحث الثاين القروض املوجهة لدعم القطاع الفالحي.

 .خامتة عامة تضم أهم نتائج الدراسة والتوصيات
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 :دــــــــــتمهي

مسألة القطاع الفالحي مطروحة منذ االستقالل وتعترب من أهم انشغاالت السلطة العمومية هلذا جند           
هذه األخرية ومنذ تلك الفرتة تسعى اجلزائر جاهدة على انتهاج سياسة اقتصادية رامية إىل النهوض باالقتصاد 

احملروقات، ويف  صادرات الذي يعتمد أساسا على يلريعاالوطين ودفع عجلة النمو والتطور واخلروج من االقتصاد 
 أدى إىل االهتمام بالقطاع الفالحي وذلك قصد الدفع بوترية التنمية الفالحية وكذا التنمية االقتصادية.اإلطار 

لذلك كان حمتم على الدولة القيام بعدة إصالحات فالحية وذلك بغية رفع الكفاءة وحتقيق العدالة االجتماعية   
 مستوى معيشة السكان من خالل الزيادة يف اإلنتاج الفالحي.  فع ر و 

وضمن هذا السياق سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني، يف املبحث األول معرفة واقع القطاع الفالحي   
اجلزائري وأهم املراحل اليت مر هبا وكذا اإلصالحات الفالحية أما يف املبحث الثاين اخلصائص اجلوهرية اليت يتميز 

 هبا القطاع الفالحي باجلزائر. 
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 األول :القطاع الفالحي في الجزائر المبحث

 يلعب القطاع الفالحي دورا كبريا يف تنمية االقتصاد الوطين، لذا فمنذ االستقالل إىل يومنا هذا والقطاع الفالحي
اقتصادية، من اجلدير التطرق إىل أمهها حىت يتسىن لنا معرفة واقع الفالحة  إصالحات وتغيرياتيشهد عدة باجلزائر

 اجلزائرية وإمكانية النهوض هبذا القطاع احلساس. وهذا ما سيتم عرضه يف املطالب املوالية:

 المطلب األول: نبذة عن واقع القطاع الفالحي في الجزائر

 االستعمارية كان مقسما إىل قسمني مها:إن القطاع الفالحي خالل الفرتة قبل االستقالل: -أ

 :مليون هكتار وهو خاص باجلزائريني ومهنة الفالحة كانت متارس فيه 2,2مبساحة قدرها  القطاع التقليدي
 بطرق تقليدية بسيطة وكان اإلنتاج يوجه اىل االستهالك احمللي.

 :مليون هكتار، يستحوذ عليه املعمر، وكانت مهنة الفالحة  5,5مبساحة قدرها  القطاع الفالحي الحديث
أي  املمارسة فيه بطرق حديثة جد متطورة، وكان اإلنتاج يوجه إىل التسويق قصد استكمال الفالحة الفرنسية

وهذا ما ظهر من خالل التحويل من زراعة "احلبوب" إىل زراعة "الكروم"  خدمة االستعمار الفرنسي
ىل ذلك حرق اهلكتارات من أخصب األراضي وأجودها وكان ذلك إبان اندالع و"احلمضيات"...ضف إ

1، هذه األسباب وأخرى أدى إىل تدهور القطاع الفالحي وخاصة انتاج احلبوب.1954حرب التحرير سنة
 

بعد ما حتصلت اجلزائر عل استقالهلا، شهد القطاع الفالحي تغريات عميقة و ذلك بعد االستقـــــالل : -ب 
، بعد مغادرة مجيع املعمرين 2هكتار2400000باسرتجاع األراضي اخلصبة من املعمرين و هي متتد على مساحة 

البلد أخذ اجلزائريون حيتلون األراضي املهجورة مواصلني فيها أعماهلم الفالحية، و هنا تولد ما يسمى التسيري 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حي و بعده مرحلة الثورة الزراعية.             الذايت الفال

 : مرحلة التسيير الذاتي:أوال

ياكل االقتصاد يف البالد ال كان مؤملا بعد ما دمر االستعمار ه  1962إن الوضع الذي واجهته احلكومة األوىل سنة
اعتمد على سياسة األرض احملروقة من جهة، وهجرة ما يقارب مليون معمر إىل فرنسا يف بضعة شهور سيما بعدما 

تاركني مزارعهم ونشاطهم ووظائفهم، لكن اجلزائر حاولت سد الفراغ بالوسائل املتواضعة املتوفرة لدى اجلزائريني 
                                                           

.06،ص1998املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ديوان"،الجزائر،"التنظيم القانوني للقطاع الفالحي في عمرالصدوق 1 
.07نفس المرجع ،ص 

2
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إعالن أمالك املعمرين "دون مالك" اللذين غالبيتهم أميني، يف تلك الظروف اختذت احلكومة أول إجراء هو 
 وهكذا ظهر نظام التسيري الذايت.  

واملتعلق بإقامة القطاع الفالحي  63-883بإصدار مرسوم رقم  1963وتوجت هذه العملية يف أول أكتوبر من سنة 
 املسري ذاتيا وذلك بتأميم كل املزارع الفالحية اليت كانت تابعة للمعمر.

هبدف تنظيم األراضي الزراعية وكيفية استغالهلا وإضفاء الشرعية القانونية  1963وبواسطة مراسيم مارس وأكتوبر 
مزرعة  22037لالستغالل اجلماعي من طرف الفالحني لألراضي، مث انشاء نظام التسيري الذايت حيث بلغت حنو 

الصناعية اليت تركها تشغيل الوحدات الزراعية و مال يف العهكتار ذلك عندما شرع الفالحون و  مليون2,4مبساحة 
 .1962األوروبيني بعد صيف 

 تتلخص أهم األسباب املباشرة لقيام نظام التسيري الذايت يف عاملني أساسني مها:

 ؛اهلجرة اجلماعية لألوروبيني بعد إعالن االستقالل -
 مبادرة العمال الزراعيني يف مواصلة العمل وحل حمل املعمرين. -

م مميزات وخصائص نظام التسيري الذايت هو أنه نظام ثوري فرضته ظروف طارئة، ففي بدايته كان جمرد ومن أه
 02-62مرحلة انتقالية من أجل محاية واستقالل األمالك الشاغرة، هذا ما دفع باملشرع إىل تقنينه باملرسوم رقم 

 اغرة ومن أهم مبادئه الرئيسة:قصد مسايرة الواقع ومنع بيع األمالك الش 1962أكتوبر 22املؤرخ يف 

: تنظيم سياسي و اقتصادي و اجتماعي يوصل حمتواه اإليديولوجي إىل االشرتاكية و إقامة  التسيير الذاتي -
 دولة العمال؛

 مبدأ امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج واجلماعية يف التسيري؛ -
 الالمركزية يف التسيري. -
 أهداف التسيير الذاتي:  -1

 األمالك الشاغرة؛*محاية 

 *مواجهة النقص الكبري يف العتاد واملعدات؛

 *الوقوف يف وجه املالك الكبار؛
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 *جتميع الفالحني الصغار يف شكل تعاونيات فالحية؛

 *توفري حاجيات السكان من الغذاء؛

لعتاد العاطل رفع التحدي يف وجه الكولون اللذين هربوا جمموع الوسائل املستعملة يف القطاع الفالحي وتركوا ا
اخلاص بتشكيل هيئات  1968ديسمرب  30الصادر بتاريخ  68ولقد تدعمالتسيري الذايت أكرت بعد صدور األمر رقم 

1يفالتسيري واملتمثلة 
: 

 اجلمعية العامة: و تضم كل عمال املزرعة ؛ -
 جملس العمال: تنتخبه اجلمعية العامة؛ -
 جلنة التسيري: تتشكل باالنتخابات أيضا، -
 املزرعة: رئيس جلنة التسيري؛رئيس  -
 املدير: وتعينه وزارة الفالحة وميثل الدولة.  -

كما يتميز يف هذه املرحلة أن احلكومة يف ذلك الوقت مل تويل اهتماما كبريا بالقطاع الفالحي، لتوجهها 
 2.حنو قطاع التصنيع من خالل املخططات التنموية

الثي األول( ووجهت معظم استثماراته إىل قطاع الصناعة انطالق املخطط األول )الث 1967حيث مت يف سنة 
من القيمة االمجالية لالستثمارات الوطنية، و الغرض من ذلك خلق قاعدة صناعية كقطب مؤثر يف  % 60بنسبة 

االقتصاد الوطين، إال أن املخطط الثالثي ختللته نقائص من أمهها عدم االهتمام مبشكلة التوازن اإلقليمي بني 
 البالد.مناطق 

هذا ما نراه جليا من خالل اجلدول الذي يبني لنا زرية اليت تتخبط فيها الدولة، و مل يعتمد على دراسة احلالة املو   
 (.69-67نصيب االستثمارات الفالحية من جممل االستثمارات الوطنية خالل املخطط الثالثي األول )

ة بالقطاعات االقتصادية االستثمارات الفالحية مقارن( يتضح لنا ضعف نصيب 01من خالل اجلدول رقم )و 
قطاع احملروقات اللذين كان هلما احلظ األوفر من االعتمادات اخلاصة بعملية األخرى وعلى رأسها قطاع الصناعة و 

عد  التنمية الوطنية غري أن عملية إعادة اهليكلة هذه مل تستطيع أن حتد من عدم التوازن يف القطاع، حيث أهنا مل تت

                                                           

.471، ص1996"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محاضرات في المؤسسات اإلداريةصاصيال،" عوب حممدأمحد حميو، ترمجة  1
  

.34،ص1999للتنظيم القانوني،الديوان الوطني للمطبوعات الجزائرية،،الطبيعة القانونية عمر الصدوق 
2
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(، يوضح 02اجلدول رقم )ية اخلاصة إىل التسيري الذايت، و كوهنا سوى وسيلة لتحويل االستغالل الفالحي من امللك
 هيكل القطاع الفالحي املسري ذاتيا.

وطنية خالل المخطط الثالثي (: نصيب االستثمارات الفالحية من مجمل االستثمارات ال01الجدول رقم) 
 زائريالوحدة:مليار دينار ج.األول

 
الفالحة والري  

والصيد 
 البحري

الفالحة 
 والزراعة

الصناعة 
 احملروقات واحملروقات

 التكوين

والشؤون 
 االجتماعية

قطاعات 
 اجملموع أخرى

 9.06 0.46 1.58 2.27 5.40 1.26 1.62 التوقعات

 19.78 0.37 3.34 4.65 14 1.35 1.87 الحقيقة

 .1980ماي  7،أميات ، 1967بيالن االقتصاد االجتماعي المصدر:

 .(: هيكل الفالحي المسير ذاتيا02الجدول رقم)

 
 حجم االنشغاالت

 املساحة املوافقة االنشغاالت

%النسبة  العدد %النسبة  العدد   

هكتار 1000أقل من   67 3.06%  3.730 0.16%  

هكتار إىل أقل  1000من 
هكتار500من   

683 31.21%  213.130 9.14 %  

هكتار إىل   500من 
هكتار 1000أقل  

620 28.34 %  447.715 19.19 %  
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إىل أقل من  1000من
هكتار 2000  

510 23.31 %  711.155 30.48 %  

هكتار فما فوق 2000من   308 14.08%  957.130 41.03%  

%100 2.188 المجموع  2.332.860 %100  

ماجستري،  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة"اإلصالحات االقتصاديةتطور القطاع الفالحي في الجزائر في ظل "حاجي العجلة، :المصدر
 . 72،ص1997كلية العلوم االقتصادية ،اجلزائر،

وما ميكن مالحظته من خالل هذا، عدم االنسجام يف هيكل القطاع الفالحي املسري ذاتيا، وذلك لتوفر 
فكلما زادت املساحات تناقصت اإلمكانات الكبرية وعدم استغالهلا استغالال جيدا من طرف العمال 

 االستغالالت.

إن نظام التسيري الذايت مل حيقق األهداف اليت كانت منوطة به ذلك راجع إىل العقبات اليت عرقلته وأدت اىل 
 ومن بني هذه العقبات نذكر منها: هالرتاجع عن

 األسس اليت تنظمه عند الكثري من العمال؛عدم وضوح أسلوب التسيري الذايت و -

 العمال األجرة الشهرية املخصصة هلم من طرف الدولة بدل توزيع األرباح اليت حيققوهنا؛ نتظارا-

 قلة اإلطار سواء منهم املهندسون أو التقنيون أو املسريون وإهناك العتاد الفالحي؛ -

 فيمايلي:كما ميكن أن نوضح أخطر املشاكل اليت واجهت القطاع املسري ذاتيا مشاكل التسييـر الذاتـي: -2

تعترب عملية التموين بالتجهيزات والوسائل واملعدات واملواد الوسطية من بذور وأمسدة  المشكلة التموين: - أ
ومواد صحية لعملية اإلنتاج ضرورية إال أن هذه العملية عادة ما تكون متأخرة وغري منتظمة كالتأخر يف منح 

 البذور واألمسدة من مواد صحية ومبيدات احلشرات.

سامهت يف تدهور  فت عدة عراقيل بريوقراطية: إن عملية التمويل يف قطاع  التسيري الذايت عر مشكل التمويل -ب
ما أدى باملزرعة إىل التأخر يف انطالق املوسم هذا الكثري من املزارع نتيجة تأخر منح القروض بأنواعها الثالثة 

 مما سبب خسائر كبرية للمزارع.الفالحي الذي يتطلب أمواال كبرية لتوفري الشروط الالزمة 
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من أهم املشاكل اليت عاىن منها القطاع الفالحي هي هجرة اليد العاملة من الريف : مشكلة الهجرة الريفية-ج
إىل املدينة حبثا عن العمل يف القطاع الصناعي الذي حضي باهتمام كبري من قبل السياسة التنموية اليت انتهجتها 

شاملة و احتكاره بنسبة كبرية من االستثمارات و من أهم األسباب احلقيقية للهجرة الدولة يف إطار التمية ال
 الداخلية مايلي:

 ارتفاع األجور يف القطاع الصناعي مقارنة بالقطاع الفالحي؛ -

 االمتيازات االجتماعية و املهنية وتوفري الشروط من نقل و أكل، إضافة العطل السنوية؛ -

 األجور؛إمكانية الرتقية و الرفع من  -

 التأمني من األحداث؛ -

ضعف املكننة يف القطاع الفالحي إضافة إىل الظروف املناخية من اجلفاف والفيضانات اليت تتلف احملاصيل  -
هنا ما يعرض مداخيل الفالحني إىل التدين واالخنفاض وعدم مسايرة مستوى معيشة وغالء أسعار 

 االستهالكية.   

 سيرة ذاتيا:  ضعف التسيير داخل المزارع الم -د

يتوىل عملية التسيري داخل هذه املزارع كل من املدير ورئيس مجعية العمال هذا األخري يتحكم يف عملية شراء 
العتاد وبيعه كما أسندت مهمة اقتناء القروض القصرية املدى إىل جلنة التسيري أمام املهام املسندة إىل املدير فهي 

اختاذ القرارات املتعلقة باملزرعة، كما يسهر على تسيري العمليات االقتصادية  تتمثل يف التحكم يف وسائل اإلنتاج و
و املالية للمزرعة أما رئيس اجمللس فهو مكلف بتنفيذ القرارات احلكومية اليت تطبق دون مناقشة مع العمال املزرعة 

ضافة إىل عدم حتكمهم يف تسيري و اللذين هلم احلق يف اختاذ القرارات املتعلقة بعملية التسيري داخل املزرعة، إ
أمناط زراعية ال تتماشى مع األهداف وسائل اإلنتاج اليت تبقى حكرا على الدولة كما تفرض على هذه املزارع

1و عدم مراعاة القدرات املادية و البشرية هلا. العاملة هلذه املزارع 
 

خبط فيها الريف والفروقات املتواجدة بني سكان نتيجة الوضعية االجتماعية املتدهورة للمواطنني، واملشاكل اليت يت
الريف وسكان املدن جراء املخطط الثالثي األول والتباين وطبيعة االزدواجية يف القطاع الفالحي اجلزائري بني 
احلديث والتقليدي والوضعية اليت آلت إليها الفالحة يف البالد آنذاك، جعلت الدولة تفكر يف عصرنة القطاع 

                                                           
 .310،ص1980ات اجلامعية، اجلزائر،،ديوان املطبوع"80-62التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط هو،"عبد اللطيف بن أشن1
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( أعترب بداية التخطيط الفعلي يف اجلزائر، ألخذه درجة 1973-1970)ث املخطط الرباعي األول الفالحي، حي
 .08/11/1971واسعة من الشمولية يف حتقيق األهداف وذلك بإحداث ميثاق الثورة الزراعية بتاريخ 

. هبدف إعطاء واخلاص بقانون الثورة الزراعية 08/11/1971لقد جاء األمر الصادر ثانيا: مرحلة الثورة الزراعية:
 ذلك لسوء استغالهلا، حيث نص يف املادة األوىل من قانون الثورة الزراعية على مايلي:األرض ملن خيدمها و 

 1"األرض لمن يخدمها، وال يملك الحق في األرض إال من يفلحها ويستثمرها"

يف آن واحد، يهدف اىل القضاء على التباين يف توزيع امللكية،  وهذه املادة تعد مبدأ سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا
وكذلك دمج املواطنني البسطاء يف التنمية االقتصادية القومية، والرفع من دخوهلم الشخصية، كما هتدف إىل 

كل االنتفاع باألرض والوسائل لفالحتها، بشكل ينجم عنه حتسني اإلنتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفعالة، وخيص  
 األراضي الزراعية أو املعدة للزراعة، النخيل، املاشية من الغنم، األراضي الغابية، املياه املعدة لالستعمال الزراعي.

 ومن بني أهم املبادئ اليت قامت عليها الثورة الزراعية مايلي:

 األرض؛منح األراضي اليت يقع تأميمها بعد القيام بعملية حتديد امللكية إىل الفالحني دون  -
 جتمع أولئك الفالحني يف تعاونيات الثورة الزراعية؛ -
مراقبة التموين والتسويق وإنشاء القرى االشرتاكية اليت جتمع مستفيدي الثورة الزراعية قصد تعزيز الطابع  -

 اجلماعي لنشاطهم واستقرارهم يف األرياف.

 من أبرز املشاكل اليت ظهرت بعد تطبيق الثورة الزراعية مايلي:

 شاكل الطبيعية:الم - أ
 اجلفاف ونقص تساقط األمطار مما أدى إىل تدهور املنتجات الزراعية؛ 

االخنفاض الشديد لدرجة احلرارة شتاءا اىل تكوين الصقيع)اجلليد( هذا األخري الذي قضى على الكثري من 
 املزروعات الشتوية.

 
                                                           

 .51،ص1986، املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،"التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية والتجربة العالمية"حممد السويدي،1
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 المشاكل االجتماعية: -ب

 هجرة اليد العاملة من األرياف إىل املدن؛ 
 . احتقار مهنة الفالحة 

 المشاكل التقنية: -ج

  ضعف املكننة وما فسر ذلك بقاء عدة أراضي دون استغالل لقلة العتاد الفالحي وقلة الصيانة، مما جعل
 الكثري منه عاطال؛

  غياب األيدي العاملة املتخصصة)الكوادر( من مهندسون وتقنيون وعدم مشاركتهم يف العملية اإلنتاجية مما
القطاع ال يستعمل الطرق العلمية احلديثة يف الفالحة لتطوير املنتجات الزراعية باستخدام الوسائل  جعل هذا

 واملعدات وإدخال طرق حديثة يف الزراعة؛
 .االستخدام الغري عقالين لألمسدة والبذور لقلة اليد العاملة املتخصصة 

 المشاكل التنظيمية:   -د

 املزارع مما عرض اإلنتاج للتلف؛ انعدام غرف ووسائل التخزين داخل هذه 
  صعوبة وعدم انتظام عملية التموين باملواد الضرورية لعملية اإلنتاج ويف الوقت املناسب مما عرض العملية إىل

 التأخر وبالتايل التأخري السليب على عملية اإلنتاج؛
   استغالل هذه األراضي. قلة الطرق و املسالك الزراعية مع انعدامها يف بعض املناطق مما عرقل عملية 

 المشاكل االقتصادية : -ه

 نقص مياه الري للرفع من املساحات املسقية؛ 
  استعمال بذور ذات مردودية ضعيفة وعدم وجود مراكز البحوث الزراعية لتطوير وهتجني هذه البذور قصد

 الرفع من مردوديتها؛
 ي الزراعية.توسع العمران يف املدن الساحلية وانتشار املصانع على األراض 

: يف هذه التعاونيات تبقى وزارة الفالحة هي اليت ضعف التسيير داخل مزارع متعاوني الثورة الزراعية -و
تسيطر يف إعطاء القرارات وحتديد برنامج اإلنتاج وذلك من خالل اخلطة العامة للتنمية، حيث حتدد يف هذه 
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ية متطلبات اخلطة حسب ما متتلكه من وسائل و التعاونية تلبهذه اخلطة نوع اإلنتاج و كميته و حتاول 
إمكانيات وهذا بالنسبة للمواد األساسية للتغذية ويبقى للمتعاونني احلق يف اختيار أنواع املنتجات األخرى 
الثانوية وما مييز هذه التعاونيات أن العمال فيها يتقاضون أجور رمزية يستفيدون من األرباح يف حالة رفع 

ل هذا كله، يتضح أن العمال ال ميلكون أي سلطة يف اختاذ القرارات أو مناقشتها، بل اإلنتاج و من خال
 يطبقون ما يأتيهم من القمة من القرارات فقط كما يظهر لنا سيطرة احلكومة و احتكارها يف تسيري هذه 

 .1التعاونيات

 المطلب الثانـــــي: اإلصالحات الفالحية في الجزائر، دوافعها، أهدافها.

نتيجة للسياسة الفالحية املتمثلة يف تصاعد التبعية الغذائية كون القطاع العام مل يستطع أن ينتج بصفة        
 مرضية، لسد حاجيات املستهلكني احملليني وهلذه األسباب وغريها انتهجت البالد عدة إصالحات سياسية.

 أوال: مفهوم اإلصالح الفالحي:       

الرتسيم ما هو موجود بالفعل بغية تصحيحه أو حتسينه، أو منع إهنياره وعليه فإن هو الرفق و  اإلصالح لغة:
املقصود باإلصالح الفالحي كما يعرفه "الدكتور مقدم مبارك" يف كتابه االجتاهات الزراعية و عوائق التنمية الريفية 

ن أجل زيادة يف بأنه جمموعة من اإلجراءات و التغيريات يف النظام الزراعي م2يف الدول النامية
اإلنتاجية......يشمل اإلجراءات املتعلقة بتنظيم العالقات الزراعية بني مالك األراضي الزراعية، ومستأجريها   

 وتدريب الفالحني وارشادهم وتنظيمهم يف تعاونيات وتطوير طرق زراعتهم

 :ثانيا: أهم اإلصالحات الفالحية 

االستثمارات اليت خصصت للقطاع الفالحي مل يتمكن هذا رغم حجم اإلصالحات وإعادة الهيكلة:  -1
كنها أن تعطي دفعة األخري من حتقيق األهداف املوجودة منه، وهذا ما دفع باملعنيني إىل حماولة اقرتاح حلول مي

للقطاع و متكنه من ان يلعب دوره يف التنمية االقتصادية، وعلى هذا األساس جاءت فكرة إعادة اهليكلة و 
من و ذلك من أجل حتقيق املردودية  املرجوة مثل يف تقسيم و توزيع األراضي مع مراعاة قدرات التسيري اليت تت

                                                           
 .45، ص1993اجلامعية، اجلزائر،  "، ديوان املطبوعاتاقتصاد الجزائر المستقلةأمحد هين، " 1

 .89،ص1993ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  االتجاهات الزراعية وعوائق التنمية الريفية في البلدان النامية"،مقدم مبارك، "2
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التشغيل، واستثمار كل القدرات الالزمة إلحداث تنمية متساوية على مستوى املدن و األرياف و تزويد 
 ن رأس املال.القطاع بالوسائل الفنية و التقنية الالزمة و هذا حيتاج إىل كمية معتربة م

 جنم عن اإلجراءات اليت مت اختاذها يف جمال إعادة اهليكلة يف الفرتة ما بنيوضعية القطاع بعد الهيكلة: -2

مزرعة،  3415و اليت بلغ جمموعها  "بإنشاء وحدات فالحية تسمى "املزارع االشرتاكية الفالحية 1981-1984
ألف هكتار اليت مت احلصول عليها بعد  700قارب مت جتميعها يف قطاعات التنمية الفالحية كما وزع ما ي

 عملية التجميع.
سامهت األخطاء املرتكبة خالل عملية إعادة اهليكلة المتعلق باالستثمارات الفالحية : 08/12/1987 قانون -3

يف ظهور ما يعرف باالستثمارات الفالحية حيث لوحظ أن املزارع ال تزال تعاين من مشكل سوء التسيري نظرا 
مساحتها من جهة، ولغياب سياسة إنتاجية واضحة من جهة أخرى، مما أدى اىل تقسيم مجيع املزارع  لكرب

االشرتاكية )ما عدا املزارع النموذجية، واملنتجة للبذور واألغراس( إىل وحدات إنتاجية صغرية ميكن استغالهلا 
 اجلماعي أو الفردي يف حرية تامة.

 مزرعة(يف شكل استفادة فردية وتسمى باملستثمرات الفالحية الفردية3200)فقد مت توزيع ممتلكات هذه املزارع 

واستفادة مجاعية تعرف باملستثمرات الفالحية اجلماعية مع ضرورة البقاء امللكية للدولة. وقد بلغ عددها 
 مستثمرة مجاعية. 22356مستثمرة فردية و 5677حوايل 

 املعلق باالستثمارات الفالحية فيمايلي: 19-87 وميكن تلخيص ما جاء به قانون

 احملافظة على الطابع الفالحي باألراضي ؛ -
 السماح ألفراد املستثمرات الفالحية بامتالك وسائل اإلنتاج باستثناء األراضي؛ -
حرية األفراد يف اختاذ القرارات و بالتايل احلد من تدخالت الدولة. أدت اإلصالحات لكفاءة جديدة للقطاع  -

ي العمومي الذي أصبح ينافس القطاع اخلاص، حيث فقد اخلواص احتكارهم على األسواق والريع،  الفالح
 كما لعبت هذه اإلجراءات دورا يف رفع الضغوطات على اخلزينة.

تضمن هذا املرسوم إنشاء تعاونيات فالحية المتعلق بالتعاونيات الفالحية للخدمات:  13/09/1988 مرسوم -4
و تضم الفالحني و املنتجني الفالحيني املرتبطة مبستثمراهتم، حيث جتين مواردها  ذات طابع  مدينللخدمات 

املالية من اخلدمات و اإلعالنات اليت يوفرها، لقد أحدثت تلك التعاونيات تقدما معتربا يف جمال التسليف  
 الزراعي مما ساعدها على التكيف مع ميكانيزمات السوق .
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ألف  22هكتار لنحو  445000ن إعادة األراضي املؤممة حيث مت اسرتجاع مت صدور قانو :1990صالحاتا – 5
مالك سابق، استجابة لنداء الفالحني وممثليهم قررت الدولة عودة لسياسة الدعم املباشر للفالحني املنتجني عوضا 

قروض الدعم للجميع، وذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات والتدابري، مشلت ختفيض نسبة العوائد على ال
وانشاء صناديق متخصصة لدعم )تسعة صناديق متخصصة تبعا لنشاطات فروع اإلنتاج الزراعي وذلك مع تقدمي 
إعانات جبائية للفالحني للفالحني(.دخلت البالد منط اقتصادي جديد جاء قانون التوجيه العقاري استكمل هذا 

 مة يف التعامل الزراعي وتسويق احملاصيل.التطور وذلك بإلغاء قانون الثورة الزراعية، ومنح احلرية التا

: مث إصدار القانون القاضي بإعادة بعض األراضي املؤممة اىل مالكيها لغرض تنمية هذا  1995إصالح سنة  -6
 القطاع، وتشمل الربنامج هتدف لتنمية استغالل األراضي و توفري الشروط احملركة لإلنتاج الزراعي.

يدة تضمن حق لتملك األرض، وتأجريها تكريسا للتوجيه صدور تشريعات عد :1996إصالح سنة  -7
السياسي واالقتصادي اجلديد للبالد حنو اقتصاد السوق، وكذلك متني أراضي املراعي واحملافظة عليها وذلك 
بتصحيح كثرة النصوص املنظمة هلا من أجل تشجيع تنمية دائمة هلذه املناطق واألخذ بعني االعتبار حق 

 واشي وإعطاء اجلماعات احمللية صالحيات التسيري مبشاركة املنظمات املهنية.االنتفاع ملريب امل
: برنامج الدعم واإلنعاش االقتصادي الذي كان يهدف يف طياته إىل احلد من 2003-2001 إصالح ما بين -8

الفقر، وتوفري مناصب الشغل وحتقيق التوازن اجلهوي، مسح هذا بتحقيق استقرار االقتصاد الوطين، وإعادة 
، رافق ذلك مجلة من اإلجنازات لفائدة السكان 2003يف سنة  %7بعث مسار النمو االقتصادي، حيث بلغ 

 يف جمال الصحة واملوارد املائية والتنمية الريفية.
: برنامج دعم النمو االقتصادي الذي كان يهدف يف طياته إىل حتسني معيشة 2009-2005 إصالح بين -9

السكان بتنمية البنية التحتية للبالد ال سيما شبكات النقل واألشغال العمومية، الري، الفالحة والتنمية 
من القيمة  %9,3 االقتصاد الوطين انتعاش حيث شكل اإلنتاج الفالحي نسبةولقد عرف . .(1)الريفية

 بفضل املردودية اليت عرفها انتاج احلبوب 2009يف %20 املضافة االمجالية وقد سجل هذا القطاع منو بنسبة
 2005عام%1,5 ،2006عام 4,9، و2007عام  %5و 2008عام%5,3 مليون قنطار، مقابل 61,1الذي بلغ 

ألف هكتار يف سنة  40حيث شهد القطاع الفالحي ارتفاع يف املساحة الصاحلة للزراعة اليت ازدادت حبوايل 
مستثمرة زراعية خالل نفس الفرتة واستغالل عدة سدود جديدة للري، 6000، كما مت إعادة التأهيل 2008

                                                           
ضر بسكرة، العدد اخلامس، "، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خي"ردود فعالية الدولة في السياسة الزراعية الجزائريةرابح الزبريي، 1

 .6-8، ص ص :2004فيفري
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ني وهذا ما تضمنه قرار السيد مليار دينار من الديون للفالح 40قامت الدولة مبسح حوايل  2009ويف عام 
مليار دينار 1000رئيس اجلمهورية "عبد العزيز بوتفليقة "ووضع برنامج عمومي للدعم مببلغ امجايل يقدر ب:

مليون قنطار من  27إىل تسجيل نتائج معتربة منها انتاج حوايل  2014-2010 على مدى الفرتة اخلماسية
ثيف إنتاج احلليب واحلبوب مما أدى إىل التقليص من كمية ، وتك2008مليون قنطار 19,5 البطاطا مقابل

 1استرياده.
مقارنة %27ي مليون أي باخنفاض حبوال 45: بلغ انتاج اجلزائر للحبوب حبوايل2010إصالح سنة -10

من األراضي املزروعة يف  %46ي مليون هكتار أ 3,04ل وهو احملصول الزراعي الرئيسي، تشغ، 2009ةسن
ألف طن، فيما  2952,70 املناطق الشمالية، ومردودها ما زال ضعيفا. إذ وصل حجم انتاج القمح

2يأمريكدوالر  مليون1830,53ألف طن أي بقيمة 5719,73 بلغتالكمية املستوردة
ولكن الدولة عازمة على ،

وهي فرتة ستعطي للفالحني فرصة لتنظيم ختفيف من نسبة استرياد القمح الصلب يف السنوات القادمة 
 قنطار يف اهلكتار.  30و25 أنفسهم واالعتماد على التقنيات احلديثة والوصول اىل إنتاج ما بني

 دوافع اإلصالحات في القطاع الفالحي:ثالثا:    

اع يف سد الفجوة إن الدافع اجلوهري الداعي لإلصالح يف القطاع الفالحي يرجع اىل املهام امللقاة على هذا القط
الغذائية اليت باتت متزايدة يف ظل عدم قدرة الزيادة يف اإلنتاج على مواجهة الطلب املتزايد على الغذاء ما يتطلب 
أن ختص االستثمارات الفالحية بأولوية يف السياسات واخلطط التنموية للدولة إضافة إىل ذلك هناك دوافع مرتبطة 

 واالجتماعية ملختلف البلدان وميكن تصنيفها اىل الدوافع عامة ودوافع خاصة.بالظروف التارخيية واالقتصادية 

إن تاريخ جتارب االصالح الفالحي اليت نفذت إىل حد اآلن يف خمتلف مناطق العامل، يؤكد الدوافع العامة: -1
 استجابة ألحد أو جمموعة الدوافع التالية:-بدرجة أو بأخرى–أهنا جاءت 

االقطاعي : هو حماربة استبداد كبار مالك األراضي الفالحية الذي حيول تطور قوى فشل وإلغاء النظام  -
 اإلنتاج وعالقات اإلنتاج الفالحية؛

 دافع الوطنية: ويكون مبحاولة إزالة اآلثار االستعمارية مثل التأميم؛ -
                                                           

 15ماي اىل30"، جبنيف المؤثمر العمل الدولي 96اثناء مناقشة تقرير المدير العام في الدولةالطيب لوح وزير العدل و الضمان االجتماعي، " 1
 .4، ص2007جوان 

 . 137ية للتنمية الزراعية، خرطوم، ص"، املنظمة العرباإلحصاءات الزراعية العربيةطارق بن موسى الزدجايل، "2
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الفوارق الكبرية يف الالمساواة االجتماعية واالقتصادية: إن العدالة االقتصادية واالجتماعية تقتضي تسوية  -
 اخلول بني األغنياء من كبار مالك األراضي وبني صغار الفالحني والعمال الزراعيني.

: إضافة اىل الدوافع العامة املذكورة سالفا، هناك دوافع خاصة ترتبط بظروف كل البلد، الدوافع الخاصة-2
ة للجزائر وكان بدافع الشغور القانوين بالنسب 1963فاإلصالح املتضمن ترسيم نظام التسيري الذايت يف مارس 

املساحة الصاحلة للفالحة الواقعة يف أجور األراضي بعد الرحيل للمعمرين، الذي دفع (1/3)املفاجئ حلوايل ثلث 
احلكومة اجلزائرية إىل اختاذ قرار تأمني املزارع باإلضافة اىل املبادرة اإلدارية للعمال الزراعيني إلدارهتا واستمرارية 

 نتاج هبا.اإل

 ( فكان بنتيجة دوافع ذكرها ميثاق الثورة اجلزائرية:71/73)أما اإلصالح املتضمن الثورة الزراعية األمر رقم 
التوزيع الغري املتساوي لألراضي بني القطاع العام والقطاع اخلاص من جهة وداخل القطاع اخلاص من جهة  -1

 ثانية وبني النشاطات الفالحية من جهة ثالثة.
القضاء على خملفات االستعمار من خالل اإلجراءات اليت قام هبا اجتاه السكان األصليني والنتائج املرتقبة  -2

 .عليها

 :رابعــــــا: أهداف اإلصالح في القطاع الفالحي

ترمي اإلصالحات الفالحية بصفة عامة إىل تطوير القطاع الفالحي، وقد حاول بعض االقتصاديني املهتمني 
نمية حتديد الدور الذي يتعني على قطاع الفالحة أن يلعبه وميكن تقسيم األهداف اإلصالحية إىل بقضايا الت

 أهداف عامة تشرتك فيها مجيع الدول وأخرى خاصة بكل دولة.

 : األهداف العامة -1

( أهداف رئيسية ختتلف يف درجة أمهيتها من بلد إىل آخر 5ميكن أن حنصر أهداف اإلصالح الفالحي يف مخسة)
 وتتمحور على جعل القطاع الفالحي قادرا على مايلي:

 *تلبية احلاجيات الغذائية للسكان بالكمية والنوعية املطلوبني؛

 * توفري املواد اخلام للفالحني؛

 *توفري مناصب العمل؛



 الفصل األول                                              نظرة حول القطاع الفالحي في الجزائر
 

26 
 

 *فتح األسواق للمنتجات الصناعية؛

 * خلق فائض اقتصادي قابل للرتاكم.

األهداف للسياسات الظرفية، وقد تكون جزئية ومرحلية، وهي جتسيد وختضع هذه األهداف الخاصة: -2
 تفصيلي لألهداف العامة كما هو الشأن بالنسبة للتجربة اجلزائرية يف النصوص التشريعية أو اخلطابات الرمسية.

 المطلب الثالث: مضمون اإلصالحات في القطاع الفالحي بالجزائر:

 الحي يف عدة جوانب منها:يتمثل مضمون اإلصالحات يف القطاع الف

 إصالحات في الجانب العقاري: -1

كان على املصاحل العليا اإلسراع يف إجياد حل جوهري هلذا املشكل، واحلد من السلبيات اليت أصابت املستثمرات 
املتعلق بالتوجيه  25-90الفالحية عن طريق محاية األرض الفالحية واستغالهلا استغالال عقالنيا فكان قانون

 اري كنقطة بداية للنهوض هبذا اإليقاع وجعله يف مكانه ومستواه احلقيقي دون أي تالعبات.العق

1مت تصنيف األراضي الفالحية على الشكل التايلتصنيفات األراضي: - أ
 : 

 أراضي فالحية خصبة جدا ذات إنتاجية عالية، وهي أراضي عميقة حسنة الرتبة مسقية أو قابلة للسقي؛ -
 اخلصبة املتوسطة العمق املسقية أو القابلة للسقي؛األراضي الفالحية  -
 األراضي الفالحية املتوسطة اخلصوبة؛ -
 األراضي الفالحية الضعيفة اخلصوبة. -

ضرورة حتمية إلنعاش هياكل القطاع الفالحي نتيجة  19-87 أصبح تعديل قانونخوصصة العقار الفالحي:-ب
لألوضاع اليت عرفها القطاع الفالحي، حيث من شأن التعديل أن يساهم يف حتويل الوضعية القانونية للمستثمرين 
الفالحني من منتفعني عاديني إىل مالك حقيقيني أو مستأجرين قانونيني وذلك عن طريق تطهري العقارات، وإبعاد 

 اللذين ليس هلم أي دراية خبدمة األرض. األشخاص

                                                           

(.18/11/1990املؤرخ يف 25-90اإلصالحات: اجلريدة الرمسية)قانون 1
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على ظهر هذا التعديل ظهر ما يسمى خبوصصة األراضي الفالحية، فكان حتويل العديد من املستثمرات 
ويستدعي هذا املسعى ربط املستثمرين بنشاطهم عن طريق توظيف أمواهلم اخلاصة حبرية تامة ومسؤولية مباشرة،  

ني على االستثمار الفعلي يف قطاع اإلنتاج حبكم اقصاء الدولة عن إدارةهذا كما يتطلب إجياد مستثمرين اداري
القطاع، حيث يستوجب ذلك توفري سندات ملكية كفيلة بضمان استثماراهتم والتزاماهتم خبصوص العقار الفالحي 

 التابعة للدولة.. وقد أعلن رئيس اجلمهورية رمسيا أنه لن مت بيع األراضي 1%30 فان اجلزء التابع للدول ميثل

 إصالحات الموارد الجغرافية:-2

صالحيات 97/98 قنطار خالل املوسم30.250.000مبا أن انتاج احلبوب حبوايل: اصالح قطاع الحبوب:-أ
القطاع الفالحي، قد حقق نتائج مبرضية بالنسبة للسنوات املاضية، وقصد حتسني إنتاجية احلبوب بصفة دائمة 

رت السلطات الوطنية يف تطبيق برناجمها املتعلق يف تكتيف انتاج احلبوب منذ سنة للسنوات القادمة، فقد باد
حيث تضمن هذا الربنامج مساعدات مالية وقرارات تشجيعية لتحسني ومضاعفة اإلنتاج، وبناءا على  1999

 .للقنطار دج1700بقنطار( والقمح اللني  دج250)ذلك فقد مت ختصيص منح من أجل حتسني مردودية القمح

دج قنطار للهكتار الصحراوية 400ويف إطار تشجيع الفالحني على استعمال األمسدة، خصصت منحة قدرها 
هكتار(  ألف300)الستعمال اآلزوت حيث كانت هناك نتائج مرضية، فقط أعطت املساحات املعنية بالتكثيف 

 نتائج مرضية وينتظر الشروع يف العمل باملناطق ذات القدرة اإلنتاجية العالية.

رغم كل املساعدات املقدمة من الطرف السلطات سواء كانت مادية أو تقنية فقد عرف اإلنتاج الوطين للحبوب 
 .97/98 مقارنة باملوسم %20باخنفاض يقدر  1998/1999 ملوسم

السياسة الوطنية للفالحة خاصة يف جمال احلبوب فال بد من اشرتاك املتعاملني االقتصاديني مما يتطلب إعادة توجيه 
يف جمال احلبوب و يف القطاع عامة بطرق أخرى كالطحن أو البذور من أجل املسامهة ولو بقسط ضئيل يف 

االبتعاد عن الرتكيز األعمى ختفيض فاتورة االسترياد أو التوجه إىل زراعات أخرى متكننا من التصدير إىل اخلارج و 
 على جمال زراعة احلبوب ال سيما القمح الصلب الذي يعترب جماال صعبا.

                                                           
وحتديد شروط و كيفيات كراء وبيع األراضي الفالحية التابعة لألمالك  19-87اليت تتضمن تعديل قانون  1995-08-14اصدار تعليمات 1

 الوطنية.
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إن اخلطر اجلديد الذي يهدد بلدان العامل عامة وعامل الثالث خاصة ميكن إصالحات قطاع الري: -ب
قوم بدوره اال من خالل إجياد تفاديه باالستغالل األمثل للطاقات املائية املتاحة، فقطاع الفالحة ال ميكن أن ي

اسرتاتيجية حتد من االستعمال املفرط والعشوائي والالعقالين يف بعض األحيان جراء سوء التسيري. ألجل 
ذلك بادرت الوزارة الوطنية اىل اختاذ مخس إجراءات يف هذا القطاع خالل السنوات األخرية، خاصة قانون 

 التالية:والذي يتضمن اإلصالحات  1996املياه سنة 

 إجياد برامج جديدة وحديثة لتجديد شبكات توزيع املياه يف عدد من مناطق الوطن؛ -
 اجناز حمطات رئيسية للضخ، وأخرى اللتقاط املياه وتصنيفها؛ -
 التفريق ما بني قنوات املياه الصاحلة للشرب وقنوات السقي. هبدف توسيع املساحات املسقية، -
 للغابات للقيام بعملية التشجري قصد محاية السدود من اجنراف الرتبة؛وضع برنامج من طرف مديرية العامة  -

إعادة استعمال املياه القذرة بعد تصفيتها يف سقي األراضي الزراعية حىت تقضي ولو جبزء بسيط من ندرة املياه 
 املستعملة املسقية.

ر اخلصوصية املنتجات يعترب مرحلة هامة يف اإلنتاج الفالحي اعتبااإلصالح في مجال التسويق:   -3
الفالحية ولتجنب فسادها، ولذلك جلأت السلطات اجلزائرية إىل تنظيم تسويق املنتجات الفالحية بشقيها 
احليوانية و النباتية من خالل سياسة تسويق متس ثالثة أمناط رئيسية هي:تسويق اخلضر والفواكه، احلبوب 

 ، احلليب.البقول اجلافة ،تسويق املنتجات احليوانية اللحوم

تلجأ إليه الدولة خلدمة االقتصاد الوطين وحتقيقا لرفاهية اجملتمع، اإلصالح في مجال التجارة الخارجية:-4
ومتارس الدولة سياسة مميزة حيث ال توجد قيود على الصادرات إال يف حاجة السوق احمللي هلا، نظرا ألن 

 قليلة من الصادرات االمجالية. الصادرات الفالحية يف اجلزائر ال متثل منذ مدة سوى حصة

ومتثل يف األدوات اليت يعتمدها اإلصالحات في مجال البحث العلمي واالرشاد الفالحي والصحي:-5
 الدولة يف املناهج وجلها لتوليد التكنولوجيا الفالحية احلديثة ونشرها بني أصحاب املزارع.

م والضرائب من اآلليات األساسية اليت ميكن متثل األسعار والدعاإلصالح في مجال األسعار والجبابة:-6
من خالهلا التأثري على القطاع الفالحي وهي مرتبطة بالتوجه العام للسياسة االقتصادية للبالد و بالتايل جند أن 

 هذه األليات تأثر بالتغريات اليت حدثت يف النظام السياسي و االقتصادي.



 الفصل األول                                              نظرة حول القطاع الفالحي في الجزائر
 

29 
 

التمويل واالستثمار من أهم دعائم النمو االقتصادي يف  يعترباإلصالح في مجال التمويل واالستثمار:-7
القطاع الفالحي، عادة ما يرتبط بالسياسة االقتصادية العامة للدولة وأدواهتا هبا يؤثران على اإلنتاجية والنمو 

 واالستقرار يف اإلنتاج الفالحي.

آفاق توسيع الطاقة اإلنتاجية ويؤدي  :يعترب التمويل عامال لضمان سري عملية اإلنتاج وفقجانب التمويل للقطاع*
اىل توفري عوامل اإلنتاج بالكمية والنوعية املطلوبتان ويشكل التمويل الفالحي من متويل االستغالل ومتويل 
االستثمار، فتمويل االستغالل الفالحي يتضمن املوارد املالية اليت ختصص ملواجهة النفقات الضرورية لتشغيل 

روع واملصاريف القتناء املواد األولية ودفع أجور العمال، ولتمكني الوحدات اإلنتاجية من الطاقة اإلنتاجية للمش
 تنفيذ عملياهتا.

: أما متويل االستثمار الفالحي يتضمن األموال اليت ختصص ملواجهة نفقات اليت يرتتب عنها جانب االستثمار*
 راء اآلالت والتجهيزات.........اخل.خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع الطاقة احلالية للمشروع كش

ومتويل القطاع الفالحي يتحقق مبنح قروض بنكية يف املدى املتوسط والقصري والطويل األجل، علما أن املستثمرة 
الفالحية باعتبارها مسؤولة عن كامل التسيري، وتشكيل كيان قانوين مستقل للدولة، ملزمة بإعطاء خمطط متويلي 

لمخطط. االنتاج السنوي، وكل الوثائق األخرى تسمح للبنك بتقييم موضوعي لوضعية سنوي يكون موافقا ل
االستغالل ومنحها قرضا قصري األجل من جهة أخرى وللحصول على قرض طويل األجل) قرض االستثمار(تقوم 

البنك)بنك  الوحدة اإلنتاجية الفالحية بإعداد خمططات تنموية تشمل برامج استثمارية سنوية من أجل أن يستطيع
الفالحة والتنمية الريفية(معرفة اآلفاق التنموية للوحدة اإلنتاجية بالنسبة لتوقعاته يف منح القروض من جهة ومن 

 دير التنسيق يف تطبيق االستثمار.جهة أخرى تق

 خصائص القطاع الفالحي في الجزائرالمبحث الثانــي:

يتميز هبا القطاع الفالحي يف اجلزائر وهذا ما سيتم عرضه  سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل معرفة اخلصائص اليت
 يف املطالب املوالية.
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 المطلب األول: اإلمكانيات الفالحية في الجزائر 

تعترب اجلزائر من بني الدول العربية اليت حتظى مبزايا وامكانيات فالحية واسعة وذلك راجع ملوقعها اجلغرايف حيث 
أراضيها املستوية اخلصبة وذات مساحة زراعية هائلة باإلضافة إىل تنوع مناخها، مما ينوع حتيط هبا البحار واألهنار و 

فصوهلا تبعا لتنوع مواقعها من الشرق على الغرب، ومن الشمال إىل اجلنوب وهذا ما جعل القطاع الفالحي يف 
وميثل أهم مورد جيلب الثروة  اجلزائر يلعب دورا بارزا يف االقتصاد الوطين والتخفيض من حدة التبعية الغذائية

الغذائية، وهذا هو اهلدف الرئيسي الذي جيب أن تسعى اجلزائر إىل حتقيقه، يتتبع اخلطط التنموية والسياسات 
 الفالحية والغذائية املوالية للتطور التكنولوجي املعاصر.

النشاط الفالحي بشكل  وتنقسم اإلمكانيات الطبيعية الفالحية و اليت يقوم عليهااإلمكانيات الطبيعية: - أ
 أساسي إىل :

إن اجلزائر حبكم موقعها االسرتاتيجي العام املتميز باإلستواء فإهنا ترتبع على مساحات : األراضي الزراعية  -1
 شاسعة من األراضي تتخللها مناطق جبلية.

ساحة من امل%3 هكتار أي ما يعادل ألف7500 حوايل1996أما املساحة الصاحلة للزراعة فقد بلغت سنة 
من املساحة  %3 هكتار تتعدى ألف460هكتار إن املساحة املستغلة فعليا تقدر حبوايل  238174100اإلمجالية 

 هكتار لالسرتاحة.ألف2900االمجالية بينما حتتفظ ب

1هكتار موزعة كاآليت 238174100ان اجلزائر ترتبع على مساحة 
: 

 أراضي مستغلة يف اإلنتاج الفالحي؛-

 صحراوية.أراضي -

إن زيادة حجم االنتاج يف القطاع الفالحي يتوقف على املرتفع املوجه لسقي األراضي وتكثيف المورد المائي: -2
الفالحة على األراضي الغربية من املنابع املائية، ونظرا لطبيعة املناخ السائد يف اجلزائر فإن عملية السقي اليت 

 تساهم بشكل فعال يف هتيئة األراضي مبا حتتاجه من السقي.تعتمد على كمية األمطار القليلة أصبحت ال 

 ومن هنا ميكن القول إن القطاع الفالحي يف اجلزائر يعاين مشكلتني أساسيتني تتعلقان بعملية الري مها:
                                                           

.88، ص1987الطبعة الثانية، اجلزائر، الدليل االقتصادي واالجتماعي،  1 
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 قلة املساحة املسقية طيلة فرتات السنة؛ -
 اخنفاض نسبة تلبية حاجياهتا من املاء، -
مليون هكتار منها 5,8هكتار من جمموع  مليون 1,3:قابلة للري تقدر ب تتوفر اجلزائر على مساحات معتربة -

 ألف هكتار مسقية عن طريق السدود. 110وهكتار مسقية عن طريق الري  ألف250
نعاجل يف هذا االطار نقطتني أساسيتني مها: الشروط البيديولوجية واخلصائص الظواهر البيدولوجية والمناخية: -3

 عرفة ما حييط بالفالحة اجلزائرية.املناخية مما يسمح هلا مب
 الشروط البيولوجية: - أ

: سلسلتني جبليتني متوازيتني مع الساحل حتدد املناطق الفالحية يف اجلزائر، األطلس التلي يف التضاريس -1
 .الشمال واألطلس الصحراوي يف اجلنوب 

 *بالنسبة إلى الشمال:

سطيف هبضاب سرسو، هضاب جنوب قسنطينة وهضاب فهو يضم مناطق فالحية هامة كاهلضاب العليا كل من 
 تيارت. وهذه اهلضاب تقع بني السهول الساحلية و السهول الصحراوية .

يضم سهول ساحلية من سهول وهران يف الغرب وسهل املتيجة يف كلم1200ب: الذي ميتد الشريط الساحلي*
تعترب مناطق فالحية هامة وامهها سهول  الوسط إىل سهول سكيكدة يف الشرق اجلزائري، كذلك السهول الداخلية

 معسكر والصومام. وعموما ترتكز أغلب املنتجات الفالحية يف الشمال اجلزائري على عكس الصحراء.

: فالصحراء حتتل جل مساحة اجلزائر وتعترب املنطقة العقيمة من حيث الفالحة نظرا للمناطق شبه جافة الجنوب*
 لواحات يف بعض املناطق حيث يتواجد النخيل.اليت تعاين من التصحر باستثناء ا

هكتار متتد من الشرق إىل  مليون 36: تبلغ مساحة السهوب واليت هي مناطق رعوية شاسعة يف اجلزائر،السهوب*
 الغرب، وتنحصر بني جبال األطلس التلي مشاال و األطلس الصحراوي جنوبا.

 جد متطورة وتوفري منتجات فالحية هامة.وعلى العموم تضاريس اجلزائر جد مساعدة إلقامة فالحة 

: تنوع التضاريس جعل الرتبة اجلزائرية تتنوع من منطقة إىل أخرى حتت كمية تساقط مناسبة وكذلك التربــــــــــة -2
تبدل مستمر يف طبقات األرض الفوقية نظرا لالحنراف نتيجة التساقط هذا االحنراف يفقد الرتبة مكوناهتا 
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درات اإلنتاجية، هذا مع األخذ بعني االعتبار نسبة األراضي املستعملة و اليت متثل وبذلك يؤثر على الق
ومما أفقد الرتبة دورها الفالحي هو تسارع  ا باملساحة الفالحية النافعةمن املساحة االمجالية ويطلق عليه3%

 القطاع اخلاص إىل حتويل األراضي الفالحية لصاحل قطاع البناء.

الوطن بوجود تربة غري قادرة على االحتفاظ باملاء وهذا نتيجة االجنراف والتصحر، كما يسود تتميز بعض مناطق 
 معظم مساحة اجلزائر الرتبة الرملية على الرغم من وجود جمهودات مبذولة حملاولة استصالح األراضي الصحراوية .

ملناخية يف القطاع الفالحي املكونيني يف هذا االطار جيب األخذ بعني االعتبار التغريات االشروط المناخية:  -ب
 األساسيني مها: كمية التساقط واحلرارة.

: تتغري من الشمال إىل اجلنوب بفرق كبري مما شكل مناطق متباينة يف الوطن، ويعترب التساقط العامل لتساقط*ا
ظرا للتقلبات يف كميات الذي حيدد ارتفاع اإلنتاج واخنفاضه يف كل سنة، وبذلك فاإلنتاج الفالحي يتغري دائما ن

 االمطار وعدم كفايتها غالبا.

 وتتغري كمية التساقط بتغري املناطق املناخية يف اجلزائر.

ملم 100 : أمطار قليلة وغري منتظمة ال تسمح بالقيام بأي نشاط فالحي ألن املعدل العام أقل منالصحراء-1
 يف السنة.

: تعاين من زحف الرمال مما يؤدي إىل قلة األمطار وعدم انتظامها نظرا النتماء هذه املنطقة املناخية السهوب-2
 ملم سنويا .350شبه جافة. وتصل نسبة التساقط عموما حوايل 

: تضم سرسو بسطيف، األوراس وتبسة. األمطار فيها غري منتظمة وتتغري ما بني الهضاب العليا-3
 ملم.450يعطي معدل سنوي يقدر ب ملم سنويا مما500و100

ملم سنويا 500ملمو450: تضم مناطق سيدي بلعباس وقسنطينة كمية التساقط تتغري ما بني السهول التلية-4
 تعترب كافية لكن املشكل املطروح هو أن هذه املياه ال تستغل كاملة نظرا لقلة السدود. 

لشتائها املعتدل، مما يساعد على النشاط الفالحي يف هذه :كمية التساقط فيها معتربة نظرا السهول الساحلية-5
املناطق على املياه املستعملة يف الفالحة ما يضعف املردودية وكذلك الرتبة تصبح مهددة باالجنراف والتصحر من 

 حني آلخر.
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ب يف البحار يص 3مليار م15من املياه وهي مقسمة على النحو التايل: 3مليار م 65فاجلزائر تستقبل سنويا حوايل 
 فهي اليت متتصه الرتبة) أي املستعملة(. 3مليار م3تتبخر و الباقي  3مليار م47عرب الوديان و

احلرارة املسجلة هي أيضا غري منتظمة وغري فصلية وتتمايز من منطقة اىل أخرى ويف هذا الصدد تتميز  الحـــرارة:*
 مناطق:3

 وهي ميزة املناطق املتوسطة.24مبعدل  شتاؤها معتدل، صيف معتدل المناطق الساحلية: -1

: تتميز بشتاء قاس مع درجات احلرارة املنخفضة وكذلك صيف حار مع السهول التلية والهضاب العليا-2
 درجات حرارة مرتفعة.

: تقع حتت املناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع احلرارة املدى احلراري ،الفصول تتميز جبفافها السهوب-3
 مما ال يسمح بوجود نشاط فالحي. ورطوبة قليلة

التضاريس الذي مييز اجلزائر يساعد يف حتسني القطاع الفالحي وذلك لو كانت هناك إن االختالف املناخي و 
سياسة ناجحة تستطيع مبوجبها تقسيم وحتديد اإلنتاج على حسب املناطق اليت يستطيع أن يكون فيها كبريا. 

 مناطق وهي:4املعنية لتحسني التمويل الفالحي . ويف ذلك منيز وهذا ما يفتح ويفسح اجملال للجهات 

من مشال اجلزائر. الفالحة ممكنة  %30 مليون هكتار ومتثل 7إىل  6مع %12: هلا ميل أقل منسهول ساحلية-1
 مليون هكتار و الباقي مهدد باالستغالل الصناعي. 5إىل4يف 

هكتار، الفالحي تكون نوعا ما صعبة نظرا للميل الذي يزيد  مليون15إىل 14: ترتبع على الجبال المتوسطة-2
 وفقر الرتبة وهتديدها باالجنراف .%12على 

من الرتاب الوطين( وشبه اجلافة ،مردودية احلبوب يف هذه املناطق  %9)مليون هكتار  36: ترتبع على السهوب-3
 الضعيفة وهي منطقة رعوية .

ار ونظرا لطابعها املناخي القاسي وتربتها الرملية مما جيعل الفالحة فيها مليون هكت 190: واليت متثل الصحراء-4
 شبه مستحيلة.
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اليت متثل العمل البشري اهلادف و العقالين، املبين على التخطيط الذي يستخدم الموارد البشرية الفالحية:  -ب
البيئة أو اىل حقوق األجيال املقبلة، فيجب أن املوارد الطبيعية لينتج اخلريات اليت تليب احلاجات من غري إساءة إىل 

توفر اليد العاملة املتخصصة يف امليدان الفالحي و االهتمام هبا والعمل دوما على حتسني نوعيتها مبدها بكل 
 املعرفة واجلديد الفالحي.

حت من أهم حيث أن التطور التكنولوجي يتمثل يف توفري خمتلف الوسائل اليت أصباالستعمال التكنولوجي: -ج
وسائل اإلنتاج، فاستعمال وسائل االنتاج احلديثة بطرق علمية دقيقة و املتمثلة يف خمتلف آالت احلرث واحلصاد 
والدرس اليت حيتاجها القطاع الفالحي، فقط قلصت إىل حد كبري جدا املدة اليت كان الفالح سيستغرقها يف 

األشهر أصبحت خالل أيام فقط، مما أتبثث هذه الوسائل عمليات احلرث و احلصاد ويف احملاصيل و اليت مانت ب
جناحها يف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، من جهة أخرى فإن استعمال خمتلف أنواع األمسدة الطبيعية كالديال  املتمثل 
يف املواد العضوية واألمسدة الكيميائية خصوصا يف اآلزوتية، كل هذا قد ساهم اىل حد كبري يف الفوسفاتية 

لبوتاسية اليت يطلق عليها باسم خصوبة الرتبة وحتسني نوعيتها، كما جند كذلك أن اتباع الطرائق احلديثة يف الري وا
سواء عن طريق الرش احملوري أو التقطري ساهم إىل حد كبري االستعمال العقالين للثروة املائية وحصول املزروعات 

 على القدر الكايف من املياه.

 ة:ــــالبحوث الزراعي-د

أدى التطور العلمي إىل زيادة التعمق يف البحوث اخلاصة بامليدان الفالحي وذلك ملا تقدمه هذه البحوث من 
معلومات وارشادات ونصائح سواء منها املتعلقة بالطرائق الفالحية احلديثة، اليت تعود دائما باإلنتاج الوفري أو 

ية وانتقاء أحسنها، واليت يؤدي استعماهلا اىل زيادة النتاج يف بالنسبة إىل أهم السالالت واجلينيات والضروب النبات
الكميات والنوعيات كما أن هذه البحوث تقدم النصائح واالرشادات املختلفة للفالحني يف كيفية استعمال 

يعود  األمسدة واألدوية للقضاء على األعداء النباتية سواء كانت احلشرية، أو الطفيلية أو األعشاب الضارة وكل هذا
 يف األخري بالنتائج اإلجيابية على القطاع الفالحي.
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 المطلب الثاني: الخصائص و المخاطر الفالحية في الجزائر

 :يتميز القطاع الفالحي باجلزائر بعدة خصائص منها:  أوال: الخصائص الفالحية

األساسية اليت يتميز هبا قبل التطرق إىل إبراز أهم امليزات المنتوجات الفالحية:خصائص عملية اإلنتاج و  -1
عملية اإلنتاج واملنتوجات الفالحية جيب التعرف إىل عوامل اإلنتاج، واليت يطلق عليها املدخالت واملقصود 

 منها العوامل اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجية.
 1: تنقسم عوامل اإلنتاج تقليديا إىل أربعة عناصر وهي:عوامل اإلنتاج - أ

اجلهد العضلي أو الفكري املبذول يف خلق منفعة ذات مدلول اقتصادي لتلبية حاجيات : وهو ذلك العمل-1
األفراد وحتقيق رغباهتم . مبعىن آخر هو كل جهد يدوي وذهين الذي يبدل لقاء مكافئة هي األجر)عائد العمل 

 هو: األجر(

يقة أخرى يف اشباع احلاجيات : تضم كافة املوارد الطبيعية اليت تساهم فعال أو ميكن أن تساهم بطر األرض-2
االستهالكية لإلنسان من بني اخلصائص اليت تتميز هبا األرض كوهنا العنصر الرئيسي يف العملية الفالحية 

 وفيمايلي:

على الرغم من التأكل بعضها بفعل عوامل التعرية أو من إضافات جهود االنسان  ثبات مساحة األرض: -
سية أما إذا نظرنا من ناحية األرض الفالحية فهي قابلة للزيادة يف تبقى ثابتة، وحمدودة حبدودها السيا

 مساحتها نتيجة حتويل أرض صحراوية إىل أرض زراعية.

كما قد تكون قابلة للنقصان إذ حتولت إىل أرض قابلة للبناء، فضال عن ذلك فإن كل نوع معني من األرض قد 
صلح لزراعة القمح او القطن، وقد تكون عائدها يف يصلح ألكثر من استعمال واحد، فاألرض الفالحية قد ت

 زراعة القطن أكرب من عائده يف زراعة القمح، وهلذا فإن عائد األرض هو "الريع".

: عند احلديث عن اخلاصية الثانية لألرض وهي عدم جتانس فإنه ميكن تقسيم خاصية عدم تجانس األرض -
 ة.األرض إىل نوعني: األرض للفالحة واألرض للزراع

                                                           

. 172، ص2007، دروس ومتارين حملولة، مؤسسة النشر والتوزيع بالشلف، اجلزائر، "االقتصاد الجزئي، "البشري عبد الكرمي 1
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: إن األرض سواء كانت أرض فالحة أو للبناء ال تتماثل خاصية عدم تماثل األرض من حيث الخصوبة-
وحداهتا متاما من حيث اخلصوبة أو املوقع إذ جند درجات خمتلفة من حيث اخلصوبة إذ جند أرض متوسطة 

 اخلصوبة، شديدة اخلصوبة، ضعيفة اخلصوبة.

ألدوات واملنشآت القاعدية واملصانع وغريها وخمتلف جتهيزات اإلنتاج : وهو جمموع املعدات و ارأس المال-3
اليت متكن األفراد من القيام بالعملية اإلنتاجية وبذلك ال يكون رأس املال قاصرا على اآلالت واملعدات البسيطة 

طلق على عائد اليت يستعملها األشخاص عند قيامهم باإلنتاج مثل: الفأس بالنسبة للفالح يعترب رأس املال، وي
 رأس املال : فائدة.

: إن عمل املنظم يتمثل يف جتميع عوامل اإلنتاج، العمل، األرض، رأس املال، يف عملية إنتاجية معينة، التنظيم-4
يساهم يف اختاذ قرار القيام هبا وحتمل خماطر تنفيذها أما العائد الذي حيصل عليه املنظم يطلق عليه اسم"الربح 

 العادي". 

هذه العوامل فيما بينها لتعطي دالة انتاج اليت تعرف على اهنا العالقة التقنية تبني رقميا كمية اإلنتاج املمكن متتزج 
 انتاجها باستخدام تركيبة معينة من عوامل االنتاج .

 خصائص عملية اإلنتاج الفالحي: -ب

 1تتميز عملية اإلنتاج الفالحي بأربعة خصائص أساسية تتمثل يف:

: تتمثل يف البيئة الطبيعية سواء من حيث الرتبة املالئمة أو املياه أو من حيث عوامل املناخ المكانيالتخصص -1
لذا يصبح اإلنتاج الفالحي غري ممكن إال يف مناطق معينة، أما يف حالة كانت املناطق اإلنتاج بعيدة عن مناطق 

وهذا ما يزيد من تكاليف وصول املنتجات إىل  االستهالك احتاج االمر اىل خدمات إضافية مثل: النقل، التخزين،
 املستهلكني.

                                                           
اجلامعية، اجلزائر، اجلزء اخلامس، ديوان املطبوعات "، علم االقتصاد :توزيع الدخل مكافئة عوامل اإلنتاج، "بول اسامويلسون، ترمجة مصطفى املوفق1

 12، ص1993
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مفتوحة إليها بسبب العوامل املناخية فإنه يتعذر انتاج املنتجات الفالحية النباتية )القمح، الذرة(  الموسميــــة:-2
ا مما بشكل منتظم ومستمر، إذ يرتتب على ذلك توافر املنتجات الفالحية يف فرتات معينة يف السنة دون غريه

(1)يتسبب فائض يف عرض السلعة يف فرتة اإلنتاج ونقص يف عرضها خارج هذه الفرتة.
. 

: يتسبب طول الفرتة بني اختاذ القرار باإلنتاج و احلصول على طول فترة اإلنتاج والحصول على المنتوج-3
مرونة العرض خصوصا يف  املنتوج يف احلد من قدرة املنتجني على االستجابة ملؤشرات األسعار األمر الذي خيفض

 حالة إذ احنصر انتاج ملنتوج مرة واحد ويف فرتة واحدة.

وهذا بسبب عدم االستقرار يف االمطار ويف عوامل املناخ: الرطوبة، احلرارة، الرياح، وبسبب  مخاطر عالية:-4
 املنتجات. االمراض واآلفات مثل: الطفيليات، احلشرات، الفطريات ومجيع هذه العوامل تؤثر على نوعية

 : تتميز املنتجات الفالحية بعدة خصائص أمهها مايلي:خصائص المنتجات الفالحية -ج

 معظم املنتجات الفالحية هي سلع غذائية فهي ذات أمهية خاصة تفرض على احلكومة سلع غذائية :
خاصة لفئيت االقرتاب من سوقها ملراقبته خاصة لضمان حريته التنافسية وحتقيق بعض األهداف االجتماعية 

 املنتجني واملستهلكني.
 التصنيع فبعضها يستهلك طازجا، وبعضها اآلخر غالبا ما : معظم املواد قابلة للتحويل و معظمها مواد أولية

من أجل احلفظ أو التحويل لشكل مرغوب، وهذا يطيل املساليك التسويقية ويزيد عدد اج لتجهيز حيت
 الوسطاء ويرتب اهلوامش سعرية إضافية. 

 أغلب احملاصيل سريعة التلف مما يستدعي ضرورة بيعها بسرعة وحتتاج لسبب نفسه اىل احلفظ سريعة التلف :
 ضمن الشروط خاصة أو اىل التصنيع وهذا مما يؤدي إىل زيادة التكاليف.

 لنفس  : باعتبارها منتجات حية وتتأثر بالظروف البيئة واملناخية يظهر املنتوج الفالحيتمايز كبير في النوعية
النوع واملوسم واملنطقة اختالفات يف النوعية جتعل من املطلوب تصنيف املنتوج يف عدة درجات لكل درجة 

 حمددة.

 وتتمثل يف: الخصائص االقتصادية :-2

                                                           

.42، ص2006"، دار حامد لنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، "مبادئ التسويق الزراعيعاكف الزعيب،  1
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  عدم إمكانية حتديد كمية االنتاج الفالحي إذ لكل حمصول زراعي موسم لزراعته وإذا اخنفضت األسعار فال
 يقلل اإلنتاج الفالحي بل سعي لزيادته وهذه الزيادة تؤدي إىل اخنفاض أسعاره.يستطيع الفالح أن 

  طبيعة احملاصيل الفالحية من سرعة عطيها ومومسية انتاجها، حيث جند أن األرض تزرع وتقدم وفرة كبرية من
طبيعة حمدودة موارد الطعام ولكن هبة الطبيعة حمدودة ليست بال حدود هي كرمية فقط إىل حد ما وإىل أبعد ال

ليست بال حدود هي كرمية فقط اىل حد ما وإىل أبعد من هذا احلد تصبح شحيحة، إذ جند الفرد إن انفاقا 
معينا من العمل و النقود ال ينتج إال عائدا متناقصا ومثال على ذلك الستعمال املتكرر لألمسدة على نفس 

"الغلة املتناقصة "، إذ ينص تطبيق هذا القانون قطعة من األرض يعطي نتائج متناقصة وهذا مايعرف بقانون 
حد معني إىل زيادة يف تؤدي على عنصر األرض، أي ان زيادة رأس املال و العمل املطبقة يف زراعة األرض 

 املقدار الناتج احملقق بنسبة أقل.

 وميكن حصرها فيمايلي:الخصائص االجتماعية: -3

  ول من طرف الفرد، واملتمثل يف عنصر الفعال، حيث جند معظم االنتاج الفالحي يعتمد على اجملهود املبذ
األراضي الفالحية يديرها االفراد والقليل ما توجد مزارع تديرها شركات أو احتاديات ،أما وسيلة العمل تتمثل 
يف رأمسال الذي يساعد على جعل العمل البشري أكثر مردودا وبالتايل جعل عملية اإلنتاج أكثر سهولة و 

 اج نفسه أكثر كمية.اإلنت
   استقرار املزارع يف أرضه إذ جند الفالحة جتذب صاحب امليل الزراعي إليها كون األرض تتميز خباصية الثبات

كوهنا من هبات الطبيعة وليست من صنع االنسان فهي هتيء له سكن، طعام وختلق فيه حب االنتظار 
 والصرب هذا ما يؤدي بالفالح اىل االستقرار يف أرضه.

 ندماج العمل املزرعي مع املعيشة الريفية، منزل املزارع وحقله هو مكانه الذي يستقل فيه وقد هيء بعض ا
االعمال يف الدار وينتهي هبا يف احلقل ، فالدار واحلقل عامالن متصالن ال بد من وجودمها معا حىت تتم 

 أعمال الفالحة .  

 العديد من املخاطر اليت هتدد الفالحة وميكن تقسيمها إىل:هناك :ا: المخاطر الفالحيةـــــــــــــثاني

: ويشمل هذا النوع عناصر املخاطر والظروف اليت تنتج عن القيام بعملية اإلنتاج الفالحي مخاطر العمل - أ
 وما يرافقه وهي:
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 ل : يصعب حتديد كميات اإلنتاج من عمليات الفالحة اإلنتاجية بشكل مسبق وبالتايل الدختبيان اإلنتاج
املتأيت عنها، وذلك خلضوع العملية اإلنتاجية لظروف مناخية متقلبة إذ ميكن للمناخ أن يؤثر على الفالحة 
بطرق عديدة. ألن احملصول ينمو بشكل أسرع وينتج حبوب أقل أثناء العملية، كالتعرض لدرجات احلرارة 

ستخدامها كما أن انبعات غاز األعلى يعمل على التقليل من قدرة النبات على احلصول على الرطوبة وا
 الكربون يف اهلواء هو اآلخر يسبب االخنفاض يف اإلنتاجية.    

 يعترب التغري ألسعار املدخالت اإلنتاج الفالحي من أهم العوامل املؤثرة يف الطلب والعرض تقلبات األسعار :
 وهذا ما يؤثر سلبا على حجم االيراد.املنتجات الفالحية،

 إن تغري ذوق املستهلك من منتج آلخر بسبب اختالالت التوازن ما بني الطلب لكينتغير أذواق المسته :
 والعرض على املنتجات الفالحية.

 إن برنامج احلكومة يدخل أيضا يف حدوث املخاطر على املنتجات الفالحية، حيث أن برنامج الحكومة :
ية للبلد واملتعلقة بالفالحة هلا تأثري على بعض اإلجراءات اجلديدة فيما خيص السياسة املالية والسياسة النقد

 عملية اإلنتاج.

 ميكن تعريف خماطر التمويلية أي موضوع مايل يعرض السيولة النقدية للمؤسسة للخطر.مخاطر التمويل: -ب

كما هنالك أيضا أنواع أخرى من املخاطر تتعرض هلا األراضي الفالحية تكون سببا أساسيا يف ضعف أو خسارة 
 الزراعي منها :احملصول 

: ويتمثل أساسا يف زحف الرمال اليت تبتلع املراعي واألراضي وتؤدي بذلك للخسارة يف الغطاء النبايت التصحر -
 مبعىن آخر استحالة زراعة األراضي، ذا ما يدل على اكتساح احزمة االخضرار واخلصب وحتويلها أرض قاحلة.

الفالحية .هذا ما يسبب فقدان الرتبة للمواد املعدنية للنبات واملواد  : نقصد هبا التدهور التدرجيي للرتبةالتعرية -
 العضوية، وهذه الظاهرة أكثر انتشارا من ظاهرة التصحر.

: وهو العنصر الثالث لتدهور الرتبة الفالحية وهو الناتج عن التوسع الكبري يف الري، هذا ما يؤدي التملح -
 .(1)ملاء وان دل على شيء يدل سوء إدارة األراضي املرويةملشاكل خاصة بالتملح الرتبة وتشبعها با

                                                           

208، ص1998"، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، مصر، اقتصاديات األراضي الزراعية األسس والنظريات والتطبيقمدحت مصطفى، "حممد  1
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: مع زيادة السكان واحلاجة املاسة لإلمداد العمراين ازدادت ظاهرة البناء العشوائي فوق األراضي الفالحية -
اضي البناء على األراضي الفالحية، وقد ساعد ذلك يف االرتفاع الشديد يف أسعار أراضي البناء مقارنة بأسعار األر 

 الفالحية.

: إن االستخدام الزائد لألمسدة الكيمياوية ميكن أن خيل االستعمال الغير المتوازن لألسمدة الكيمياوية -
 بالتوازن بني العناصر الكربى "النيرتوجني، الفوسفور، البوتاسيوم، "وهذا ما يؤدي إىل تغري يف درجة احلموضة.

يؤدي هذا احلرق إىل خفض من خصوبة الرتبة واتالف املزروعات حرق املخلفات الزراعية فوق سطح الرتبة:  -
 1باإلضافة اىل ثلوث اهلواء بالغازات م ثل غاز ثاين أكسيد الكربون.

ومن أجل التخفيف من حدة اخلسائر على احملاصيل الفالحية هناك أساليب ينبغي على الفالح اتباعها، هبدف  -
 ومن أمهها نذكر: احلد من املخاطر اليت تواجهها املزروعات

: وتشمل هذه االسرتاتيجيات التسويق يف احملصول الناتج والشراء املسبق للمدخالت استراتيجيات التسويق -1
 بسعر تابت حىت وان ارتفع السعر بعد الشراء.

 : وهي تشمل :استراتيجيات اإلنتاج -2
 ن حمصول واحد.تنويع اإلنتاج وذلك باتباع جمموعة من احملاصيل اخلسارة اليت قد تنجم ع -
استخدام أساليب الري احلديثة والتسميد السليم ملعاجلة اآلفات مع حتضري اجليد للرتبة الفالحية وذلك حىت  -

 تكون مرقد جيد للبذور يساعد يف االنبات واحملافظة عليها طيلة فرتة منو احملصول.
 بة.قيام الفالح بعملية التأمني الفالحي وحتسينه للخواص الفيزيائية للرت   -
 : وتشمل هذه االسرتاتيجية يف احلفاظ على املخزون كايف من السيولة النقدية للمنشأة. استراتيجيات المالية -3
: إذ يعترب التطور التكنولوجي إن صح القول الدواء الشامل لألمراض كونه يساهم مواكبة التطور التكنولوجي -4

 يف الزيادة من الغلة الفالحية.
: أما بالنسبة للرتبة جيب حرثها من أجل القضاء على بعض المخلفات الزراعيةالتشجير واالستفادة من  -5

 أنواع احلشرات مثل: حفارة ساق الذرة.

                                                           

.   25، ص2003" مكتب الدار العربية للكتاب، مصر، الطبعة األوىل، طرق االستفادة من المخلفات الزراعيةناؤوط، "ار حممد البري  1
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كما جيب القيام بعمليات التشجري وهذا من أجل محايتها من التصحر واالجنراف والتعرية، وهلذا جند للغابات دور  
مصدر للخشب فقط، بل تساعد أيضا على استقرار املناخ  كبري يف احلياة االجتماعية وااليكولوجية فهي ليست

 وعند قطعها فإهنا تنقضي مجيع هذه الوظائف.

كما جيب االستفادة من املخلفات الزراعية وجعلها ختدم الرتبة بدل من اتالفها، حيث أهنا متكننا من احلصول 
 على مساد عضوي تام ومفيد للرتبة الزراعية.

 الفالحية في الجزائرالث:التنمية ــالمطلب الث

يعد القطاع الفالحي يف اجلزائر أحد القضايا اجلوهرية للتطور االقتصادي واالجتماعي للبالد، ويرجع ذلك جملموعة 
من االعتبارات يف مقدمتها ضرورة توفري الغذاء ألعداد متزايدة من السكان يف ظل منو دميغرايف مستمر، وما ينبع 

ة الغذائية لتخفيض الضغوط اهلائلة على امليزان التجاري وميزان املدفوعات وفوق من ذلك من أمهية تقليل الفجو 
 ذلك مازالت الفالحة تعترب جماال رئيسيا لتشغيل نسبة كبرية من قوة العمل.

 أوال: مفهوم التنمية الفالحية:

يتفق مفهوم التنمية الفالحية مع املفهوم العام للتنمية االقتصادية حيث يركز على اجلانب املادي وذلك باختاذ كافة 
اإلجراءات اليت تؤدي إىل زيادة اإلنتاج، وتكوين رأس املال، كما تعد التنمية الفالحية أحد جوانب التنمية 

 املستدامة. االقتصادية، بل وميكن اعتبارها أحد ركائز التنمية 

 حيث تعترب أهنا "كافة اإلجراءات اليت من شأهنا زيادة اإلنتاج الفالحي املتاح لعملية التنمية االقتصادية".

"إذا كان النمو االقتصادي قد ارتبط يف غالبية أحناء العامل بالتقدم الصناعي، إال أن هذا التقدم يفرتض مسبقا 
أن هذا القطاع األخري هو الذي ميد القطاع الصناعي بأدوات التنمية  اعداد وجتهيز القطاع الفالحي، وعلى أساس

من فائض رؤوس األموال والعمالة والقدرة التصديرية واملواد الالزمة لصناعة املواد الغذائية ،كما أنه سوف ميثل 
املتوازن أو غري السوق األولية للقطاع الصناعي، ولذلك فإن اقتصاديات التنمية احلديثة مل تعد تقم على النمو 

 1املتوازن بني القطاعني أو تصاغ يف عبارة التفضيل بينهم بقدر ما تقوم على السياسة التكاملية بني القطاعني.

                                                           

.392،ص1985" الدار اجلامعية، مصر، االقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شيحة، " 1
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حسب االقتصادي "كند لبورغ" التنمية العالقة بين التنمية االقتصادية والتنمية الفالحية: )عالقة متكاملة(-
الناتج القومي يف فرتة معينة مع ضرورة توافق تغريات تكنولوجية وفنية تنظيمية االقتصادية هي الزيادة اليت تطرأ على 

1يف املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو اليت ينتظر إنشاؤها"
. 

ويشري "مري بالدوين" إىل أن حتليل التنمية االقتصادية يدور حول الزيادة العامة، والتغريات اخلاصة اليت تصاحبها، 
يكس" أن يف التنمية تنوع هيكلي وارتفاع يف مستوى األداء االجتماعي"، أما" حممد مبارك بينما يعتقد "فريد و 

حجري" فيعرف التنمية االقتصادية بأهنا عملية بعث واطالق لقوى معنية خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا مهما تؤدي 
السكان مما يرتتب عليه ارتفاع  معه إىل إحداث تغريات متزايدة يف الدخل القومي أكرب من الزيادة احلاصلة يف

متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك من خالل التغريات يف اهليكل اإلنتاجي واالطار التنظيمي وعرض 
 املواد اإلنتاجية وطلبها.

فمهما تعددت وتنوعت تعاريف التنمية االقتصادية، فإن مضموهنا يتمثل يف تلك السياسات و اإلجراءات اليت 
وتقوم بتوظيفها يف عملية استغالل خمتلف وسائل اإلنتاج هبدف حتقيق الزيادة يف الدخل القومي، مبا  تنتهجها

حيقق زيادة اإلنتاج يف السلع والدخل احلقيقي الذي خيدم غالبية اجملتمع، أما التنمية الفالحية فإهنا تعترب أحد 
 جوانب التنمية االقتصادية.

الوسائل عن مفهوم التنمية االقتصادية وأهدافها، حيث تعترب كافة اف و ومها ال يكاد خيتلف يف األهدفمفه
اإلجراءات اليت من شأهنا زيادة اإلنتاج الفالحي املتاح لعملية التنمية االقتصادية فهي "العملية اليت تتم من خالل 

 حي ممكن." حتقيق أقصى ناتج فالحي ممكن أو إعادة ربط املوارد االقتصادية حبيث يتحقق أقصى ناتج فال

من خالل التعاريف السابقة ميكن أن يستخلص أن التنمية الفالحية تتفق مع املفهوم العام للتنمية االقتصادية 
حيث يركز على اجلانب املادي وذلك باختاذ كافة اإلجراءات اليت تؤدي اىل زيادة اإلنتاج الفالحي، اهنا تشمل  

 تشكل جزءاها ما من تنمية الناتج القومي.  كذلك على تنمية اإلنتاج احليواين والسمكي، و 

 تسعى التنمية الفالحية للوصول إىل جمموعة من األهداف تتمثل يف:أهداف التنمية الفالحية:-2

حتقيق الفائض الفالحي: أي وجود فرق إجيايب بني حجم اإلنتاج الفالحي واحلجم الضروري ملعيشة  - أ
 اقتصادية أخرى، السكان، حبيث يتم توجيه هذا الفائض إىل مهام

                                                           

.11، ص2004أطروحة دكتوراه العلوم اإلقتصادية ، حامعة اجلزائر ، "،،" القطاع الفالحي في الجزائر و مشاكله الماليةحممد بويهي 1
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تعترب كمصدر للعملة الصعبة: وذلك عن طريق الصادرات وذلك عند حتقيق فائض اإلنتاج الفالحي  -ب
 فإنه يتم تصديره مقابل ذلك يتم احلصول على العملة الصعبة،    

ة مصدر للقوة العاملة: حيث أن الفالحة تضم جمموعة كبرية من اليد العاملة مما تساهم يف احلد من نسب - ج
 البطالة خصوصا أو غالبية سكان الدول النامية يشتغلون يف الفالحة.

كما أن الفائض الغذائي املتشكل من الفالحة هو الذي حيدد عدد العمال املمكن تشغيلهم خارج نطاق 
 الفالحة.

ل هو املسامهة يف تكوين رأس املال : ميكن اعتبار أن القطاع الفالحي املصدر الرئيسي للثروة، حيث ال زا - د
 الالزم للتنمية االقتصادية للدول؛املصدر الرئيسي لرأس املال 

توفري املواد األولية للزراعة: حيث أن الفالحة تساهم يف توفري املواد األولية الالزمة اليت تدخل يف الصناعة  - ه
ومن أهم هذه الصناعات اليت تقوم على أساس القطاع الفالحي، الصناعات الغذائية، النسيجية 

1والتحويلية.
. 

وفقا ملنظمة العمل الدولية قدر عدد سكان الناشطني ثانـــــيــــــا: دور القطاع الفالحي في البطالة في الجزائر:
 14,2رجال، و %8,9نسمة، ومعدل املشاركة يف قوة العمل 10812000العاملني  2010حاليا يف سبتمرب 

من جمموع السكان العاملني  15,1حيث تشكل النساء نسبة %27,2نساء وهذا ما ميثل نسبة التشغيل %
ويكثف هيكل العمالة حسب القطاعات عن القطاع الثالث )التجارة واخلدمات( الذي ميتص عدد أكرب من 

ووفقا ملنظمة %11,7وأخريا الفالحة بنسبة%13,7والصناعة %19,4يليه البناء واألشغال%55,2الوظائف تفوق 
وبناءا على هذا يتضح أن %10نسمة أي  1076000د السكان العاطلني قدر بالعمل الدولية فإن عد

امتصاص البطالة من قبل قطاع الفالحي ضعيفة مقارنة بباقي قطاعات األخرى، حيث يتضح أن قطاع 
وبالرجوع اىل احصائيات "الصندوق النقل الدويل" اليت يوضحها %55,2التجارة و اخلدمات يسيطر على 

 اجلدول التايل:

 

 
                                                           

.130، ص1970، در املطبوعات اجلديدة، القاهرة، "لزراعة العربيةا"عثمان أمحد الغويل،   1
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 (2009-2003املمتدة من )(: جدول يوضح العمالة والبطالة يف الفرتة 03اجلدول رقم )

 الوحدة :بالماليين

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البيان/السنة

 9472 7002 6771 6517 6222 5981 5741 العمالة

 1242 1841 1842 1780 1683 1617 1565 يف قطاع الفالحة

 8230 5161 4929 4737 4539 4346 4176 االخرىالقطاعات يف 

 1072 1220 1245 1265 1530 1729 2262 البطالة

كلية العلوم االقتصادية والتجارية   ،ختصص تقنيات كمية مطبقة،مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت،"دراسة قياسية إلنتاج الحبوب"وهيبة بومديناملصدر:
 .37وعلوم التسيري،جامعة مستغامن ،ص

 البطالة–القطاعات األخرى -(: جدول يبين عدد العاملين فعال في قطاع الفالحة 04الجدول رقم )

 .(2010-2006)ما بين

 الوحدة :بالماليين

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/ السنة

 8600 8230 5161 4929 4737 القطاعات األخرى

 1136 1242 1841 1842 1780 الفالحة

 1076 1072 1220 1245 1265 البطالة

 .209، ص2010املصدر: البنك اجلزائري التطورات االقتصادية يف اجلزائر، التقرير السنوي 

  ( املوضح أعاله نالحظ، أن عدد العمالة يف القطاع 03اليت نلمسها يف اجلدول ) اإلحصائياتمن خالل
 الفالحي ضعيفة مقارنة بالقطاعات األخرى .
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  نالحظ ارتفاع يف عدد العمالة يف قطاع الفالحة والتسهيالت اليت 2007-2003 بنييف القرتة املمتدة ما :
 منحتها الدولة للفالحني.

  حيث بلغ  2007مقارنة  2009)باملاليني( وكان هذا يف سنة 1242حيث بلغ عدد العمالة  2007ما بعد سنة
بالظروف املناخية، وأن أغلب العمال باملاليني ،  أن العمل هبذا القطاع يبقى مرهونا 1842عدد العمالة 

1مؤقتني يتأثرون بالتقلبات اليت يشهدها القطاع من سنة اىل أخرى
. 

 ( ميكن القول بأن قطاع الفالحة يساهم بامتصاص نسبة 04بناءا على املعطيات احملصول عليها يف اجلدول )
 من العمالة اجلزائرية مقارنة بباقي القطاعات األخرى.

كن القول بأن القطاع الفالحي حيظى بأمهية بارزة يف االقتصاد وتربز هذه األمهية من خالل كونه وبالتايل مي    
يساهم يف توفري املواد الغذائية للسكان وسد بعض االحتياجات القطاع الصناعي، فضال عن استيعاب أعداد كبرية 

 من األيدي العاملة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الدويل حتت مقدمة ضمن امللتقى مداخلة ،"دور القطاع الفالحي في امتصاص البطالة في الجزائر"عمر جنينة، مدحية خبوش، بعنوان 1
 .2011نوفمرب  16-15عنوان:"اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة"، جامعة املسيلة أيام 
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 :ةـــــــــــخالص

يشكل القطاع الفالحي نسبة مهمة من املساحة الكلية للجزائر، هذا القطاع الذي يعترب الدعامة األساسية       
لالقتصاد اجلزائري، ويعد من أهم أقسام النشاط االقتصادي، فهو خيتلف عن باقي األقسام األخرى من حيث 

باشرة من أجل تلبية احلاجات البشرية املتعددة من األسلوب اإلنتاجي، إال أنه يتكامل معا بطريقة مباشرة أو غري م
 السلع واخلدمات.

لذا كان على اجلزائر االهتمام أكثر بالقطاع الفالحي كأحد القطاعات الرئيسية يف البنيان االقتصادي، حيث      
ه يف قامت الدولة بعدة آليات متحورت يف برامج تنموية على مشكل سياسات دعم وهذا ما سيتم التطرق الي

 الفصل الثاين.         
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 : تمهيــد 
تنمية القطاع الفالحي تتطلب وضع سياسة فالحية ذات اسرتاتيجية دقيقة وحمددة يف الزمان واملكان، 
وذات أهداف واقعية وعقالنية وهلا خلفيات اسرتاتيجية، يرتتب عنها املسامهة يف ختفيف التبعية الغذائية، وحتقيق 

احملروقات، وحىت يتسىن حتقيق هذه األهداف األمن الغذائي، واملسامهة أيضا يف ترقية وتطوير الصادرات خارج 
جيب ان يوضع القطاع الفالحي ضمن سياسة القطاعات االسرتاتيجية، واليت رغم خضوعها لقواعد السوق 

تدخل الدولة يف توجيهها، وهيكل وميكانيزمات التحرر االقتصادي، إال أن اعتبارها قطاعا اسرتاتيجيا يتطلب 
هداف، وذلك من خالل وضع سياسة دعم كاف للبحث واإلرشاد الفالحي مما من شأهنا أن حتقق هذه األوفق

 يساهم يف توعية الفالحني.
يف هذا الفصل إىل مبحثني، يف املبحث األول سياسة الدعم الفالحي وضمن هذا السياق سيتم التطرق 

نمية الفالحية وتقييمها يف اجلزائر، أما املبحث الثاين معرفة تطور سياسة الدعم يف إطار املخطط الوطين للت
 وآفاقها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ثاني                                     الدعم الفالحي في إطار السياسة الفالحية الجزائريةالفصل ال  
 

49 
 

 

 
 .الدعم الفالحي في الجزائر  سياسة :المبحث األول

لقد حظيت سياسة الدعم الفالحي يف اجلزائر باهتمام أكرب من جانب الدولة وذلك من خالل ما 
وضعته وأنشأته من وكاالت وصناديق وطنية مهمتها تسهيل عملية تقدمي الدعم لألفراد املستفيدين، وهتدف الدولة 

ع احملروقات وقد قامت الدولة من خالل دعم قطاع الفالحة إىل حتريك عجلة التنمية وحتقيق عائدات خارج قطا 
يف هذا السياق بوضع خطط وسياسات ناجعة للوصول إىل أهدافها. وهذا ما سيتم التطرق إليه يف املطالب 

 املوالية. 
 .الدعم الفالحي األول: ماهيةالمطلب    

بقضايا الفالحة  نقاشا يف املنظمات واهليئات الدولية اليت هتتمبعد الدعم الفالحي من أكثر املواضيع        
 والغذاء يف العامل ملاله من تأثريات على التجارة يف السلع الفالحية وبالتايل على القطاع الفالحي ككل.

 :أوال :مفهوم الدعم الفالحي
إال نوعا من اإلعالنات اليت تقدمها  الدعم ليساقتصاديا " تثبيته أما  الشيء أو لغة: تقويةالدعم  -1

دي للقطاع اخلاص، وأن ذلك عموما حيقق غرضا عاما. أما مصطلح الدعم احلكومة غالبا يف شكل نق
يف القواميس يعين "مدفوعات مباشرة أو غري مباشرة" أو ميزة اقتصادية أو ميزة متنحها احلكومة للشركات 

 اخلاصة أو األمر أو الوحدات حكومة أخرى للتشجيع على حتقيق غرض عام.
أجهزهتا على أراضيها حيقق  خالل أحدقدمها الدولة مباشرة، أو من مالية تعرف الدعم على أنه "مسامهة  -2

منه منفعة لدى اجلهات املستفيدة، وقد تأخذ هذه املسامهة حتويل مباشر لألموال )كالقروض واملساعدات(، أو 
كومة  شكل حتويل حمتمل لألموال كما يف حالة تقدمي ضمانات للقروض، أو شكل تنازل عن إيراد من جانب احل

كما هو يف حالة اإلعفاءات الضريبية أو اجلمركية، أو شكل تقدمي خدمة أو سلع )دعم عيين( يضاف إىل ذلك 
إضافات احلكومة لبعض أجهزة القطاع اخلاص للقيام هبذه النشاطات، فضال عن الشكل املعتاد لدعم األسعار 

 1والدخول".

                                                   
"، مؤسسففة التسففويق الفالحففي، مديريففة الدراسففات واملعلومففات مؤسسففة اجلزائففر " الــدعم الفالحــي إــم  إطــار ابتفاقيــة ة ــ   الفالحــةيوسففف قففات، 1

 . 03، ص2000
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الفالحي بأنه " القيمة املالية السنوية لكافة التحويالت عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للدعم -3
االمجالية من دافعي الضرائب واملستهلكني، واليت تنشأ من إجراءات السياسات احلكومية اليت تدعم الفالحة، 
واليت تزيد دخول الفالحني وختفض تكاليف انتاجهم، وبغض النظر عن أهدافهم أو تأثرياهتا على اإلنتاج 

 1رعة أو استهالك املنتجات الفالحية".ودخل املز 
شروط الدعم واإلجراءات التعويضية للمنظمة العاملية للتجارة "أن الدعم يستند إىل ثالثة  اتفاقيةت وعرف-4

ال يعترب الدعم موجودا إال بتوفرها، وتتمثل هذه الشروط بوجود مسامهة مالية وأن تقدم من قبل احلكومة 
 . 2زهتا على أراضيها وأن تولد املنفعة لدى اجلهات املستفيدة"مباشرة أو من خالل أحد أجه

 :ثانيــــــا :األهداف ابستراتيجية للدعم الحكومي للقطاع الفالحي
الدعم الفالحي إحدى اآلليات املهمة املستخدمة يف إطار السياسات الفالحية اليت ترمي إىل ترقية  تعترب سياسة

صغار املنتجني وتشجيع االستثمارات، ويف هذا االجتاه  القطاع الفالحي والنهوض به عن طريق األخذ بيد
السرتاتيجية ميكن حصرها حرصت معظم الدول وخاصة النامية من بينها اجلزائر إىل حتقيق محلة األهداف ا

 :3فيمايلي
 المساهمة في تحقيق األم  الغذائي: -1

الدعم الفالحي يف حتقيق  استخداممن أهم املشاكل اليت تواجهها كل دول العامل، لذا ميكن  يعترب األمن الغذائي
يف االعتبار مقدار خذه الغذاء من زيادة اإلنتاج احمللي وخدمة هذا االجتاه أ توفرياألمن الغذائي سواء على حمور 

نوعية املقومات املتاحة، وبالتايل زيادة درجة االكتفاء الذايت والتقليل من املخاطر اليت تنطوي عليها أسواق الغذاء 
 العاملية، أو على حمور احلصول على الغذاء على أساس أن الدعم اإلنتاجي يعمل على ختفيض أسعار املستهلكني.

                                                   
.01، ص2008، املركز الوطين للسياسات الفالحية، وزارة الفالحة واإلصالح الفالحي يف سورية مؤشرات الدعم الفالحي"،حممد علي حممد، " 1 

.3، مرجع سبق ذكره،صيوسف قات  2 
. 87، ص2009املنظمة العربية للتنمية الفالحية، دراسة قومية حول سياسات الدعم احمللي الفالحي يف الدول العربية، اخلرطوم، ديسمرب 3 
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نظرا إىل الدور الكبري الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف تطوير اإلنتاج الفالحي ـة:حديثنقل وتوظيف التقنيــات ال -2
بشقيه احليواين والنبايت كميا وكيفيا من خالل املكننة املتطورة والتحسينات الوراثية يف اجملال النبايت واحليواين، 

ة، باإلضافة إىل استخدام هذه التقنيات حملاربة اآلفات النباتية احليوانيوكذا االستخدام الكيميائي والبيولوجي 
يف ترشيد استخدام املوارد الشحيحة يف معظم هذه الدول وخاصة املياه، جعل هذه الدول تعمل على توفري 
أساليب نقل وتوطني هذه التقنيات، باعتمادها على أسلوب الدعم املباشر وغري املباشر لتشجيع ومتكني 

أنواعهم وتعدد أنشطتهم لتبين هذه التقنيات واالستعاضة هبا عن  املنتجني يف هذه الدول على اختالف
 األساليب التقليدية السائدة.

 تحقيق التنميـة ابجتماعيـة: -3
إن الغالبية العظمى من املواطنني يف الدول النامية هلا ارتباطا مباشرا بالعمل الفالحي، لذا أولت هذه الدول كل 

ف حتقيق التنمية االجتماعية، بتوفري فرص العمل واالرتقاء بدخل الفرد ورفع االهتمام لتنمية القطاع الفالحي هبد
الريفية، وذلك بتطوير استخدام املوارد املتاحة لالستغالل الفالحي عن طريق مستوى معيشته، خاصة يف املناطق 

غلة، وتقدمي الدعم زيادة السعة اإلنتاجية باستصالح أراضي جديدة، أو العمل على زيادة إنتاجية األراضي املست
 واحلوافز االقتصادية املناسبة لذلك.

 تحقيق فائض إنتاجي لتصدير وزيادة الموارد م  العملة الصعبة:   -4
يعترب حتقيق فائض يف اإلنتاج وتوجيهه للتصدير، ومن أهم أهداف سياسة الدعم الفالحي يف الدول النامية خاصة 

، وكذا اليت تتميز مبيزة نسبية لديها، واليت تزيد من حجم اإلنتاج فيهااجلزائر، وباألخص يف الزراعات اليت ميكن أن 
هلا طلب كبري يف األسواق العاملية، من خالل استخدام اإلعالنات املالية واحلواجز غري اجلمركية وغريها من تدابري 

األساسية اليت هلا عجز فيها، احلماية مما يؤدي إىل زيادة املوارد من العمالت الصعبة الستخدامها يف استرياد املواد 
 وبالتايل حتقيق األمن الغذائي يف هذه الدول.

 مساندة الفالحي  لتدعيم قدراتهم التنافسية:   -5
يعمل الدعم الفالحي على ختفيض تكاليف اإلنتاج لدى املنتجني ويدعم قدراهتم التنافسية يف مواجهة الواردات 

 من تكاليف اإلنتاج. %30ومة مبعدالت كبرية تصل إىل القادمة يف الغالب من الدول املتقدمة املدع
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 :2000المطلب الثـــــاني: سياسات الدعم الفالحي في الجزائر قبل سنة 
مبرحلتني أساسيتني متاشيا مع التحوالت اليت عرفها  2000متيزت سياسة الدعم الفالحي قبل سنة  -

الدولة كل دواليب اإلنتاج، إىل نظام اقتصاد تسري فيه االقتصاد الوطين من النظام االشرتاكي الذي 
السوق الذي يعطي املبادرة للقطاع اخلاص ويبقى دور الدولة القيام بتوفري البنية األساسية ودعم 

 القطاعات االسرتاتيجية.
 :1990أوب: سياسة الدعم قبل 

ية معينة يتم خالهلا حتديد حجم هذه الفرتة بتطبيق النظام االشرتاكي الذي يعتمد على التخطيط لفرتة زمن متيزت
االنفاق لكل قطاع إداريا ومركزيا دون اقرتانه بأي التزامات من جهة املستفيدين، أو أي مردود اقتصادي، وأثناء 

الثورة الزراعية مث إعادة اهليكلة هذا النظام عرف القطاع الفالحي عدة إصالحات بداية من التسيري الذايت إىل نظام 
لدولة مشكل من قانونيات فالحية تابعة ل خالل املراحل من التسيري للقطاع الفالحي كان القطاعالزراعية، ومن 

وكان االنفاق يتم على أساس خمططات الزراعة اليت ترسلها املزارع يف بداية كل محلة بناءا على معايري التكاليف 
ة مصاحل الفالحة بتقدير االحتياجات املالية الزراعية اليت حتددها اإلدارة املركزية للفالحة، ويقوم البنك مبساعد

ثالثة أبواب )التموين، اليد العاملة، الوسائل الفالحية( ويوضع مبلغ أقصى للقرض الالزمة لكل مزرعة حسب 
 حتت تصرف املزرعة لدى وكالة البنك اليت تسري حساهبا.

ة وخاصة يف اجملال الفالحي، حيث كان كما عرفت هذه املرحلة هتميش القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادي      
يقدم له حجم ضعيف من الدعم مقارنة مع القطاع العام، وهذا احلجم من الدعم كان خيصص إىل دعم أسعار 
عوامل اإلنتاج، ودعم أسعار املنتجات الفالحية باإلضافة إىل دعم وتوجيه االستثمار، ودعم عمليات 

 1االستصالح.
والذي كان ، 1970دولة منذ : فقد حظي هذا النوع من الدعم باهتمام من قبل دعم أسعار عوامل اإلنتاج -

يتمثل يف بيع عوامل اإلنتاج للمنتجني الفالحيني بأسعار دون أسعار تكلفتها الفارق يدفع من خزينة 
، لتعرف األسعار بعدها 1989واستمرت هذه العملية حىت صدور قانون األسعار يف جويليةالدولة، 
 هناية دعم أسعار عوامل اإلنتاج. 1991إىل األسعار احلقيقية وكانت سنة االنتقال 

                                                   
1رابح زبريي،" اإلصالحات في القطاع الفالحي وآثارها على تطوره" ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية وعلوم 

. 78،ص1996، جامعة اجلزائر،التسيري  
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متثل هذا النوع من الدعم يف دعم املنتجات الفالحية األساسية من خالل  :دعم أسعار المنتجات الفالحية -
 آلية السعر األدىن املضمون عند اإلنتاج مع مالحظة إمكانية تغيري تشكيلة هذه املنتجات.

، حينما توىل بنك الفالحة 1982عرف هذا النوع من الدعم بداية من اإلصالح  :ابستثماردعم وتوجيه  -
خالل البنك الذي رفع مبلغ القرض  والتنمية الريفية متويل القطاع، فكان يتم دعم وتوجيه االستثمار من

شروع ألف دج،وربط مسامهته يف متويل املشاريع حبجم رأس مال امل 250ألف دج إىل 50السنوي من 
للمشارع العادية اليت يصل رأس ماهلا %50، %70، %90وطبيعته، إذ أصبحت مسامهة البنك تصل إىل 

ألف دج على الرتتيب، أما املشاريع املفضلة فتصل  500ألف دج، وأكثر من 500ألف دج، 100إىل 
بالنسبة  % 100ومن تكاليفها بالنسبة لإلنشاءات الثابتة، ألف دج  70مسامهة البنك يف متويلها إىل 
 1للتجهيزات مع سنتني معفاة.

بدأت عمليات متويل عمليات االستصالح اليت شرع فيها يف  1985بداية من  دعم عمليات ابستصالح: -
املتضمن اكتساب امللكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالح من طرف البنك  18-83 إطار القانون

 وضعت حتت تصرف املستصلحني هلذا الغرض مبالغ مالية ملدة من موارد اخلزينة العامة للدولة، اليت
سنوات منها سنتني  7معفاة بالنسبة للقروض الطويلة األجل، وملدة  سنوات 5سنة منها  17أقصاها 

 على الرتتيب. %3,5و %2,5معفاة بالنسبة للقروض املتوسطة األجل، ومبعدالت فائدة 
 :1991-1990 فترةثانيــا: سياسة الدعم الفالحي خالل 

متيزت هذه املرحلة باتساع نطاق االختالالت االقتصادية الكلية وارتفاع حجم املديونية اليت أدت إىل وصول 
ما من املوارد املتأتية من الصادرات، ووصول نسبة العجز يف امليزانية  %80خدمة الدين اخلارجي إىل نسبة 

االستهالكية ، بسبب ارتفاع الدعم احلكومي للسلع 1993من إمجايل الناتج احمللي لسنة %8,7 يقارب
كما عرفت هذه املرحلة ،1993-1992من إمجايل الناتج احمللي خالل الفرتة %8,7األساسية اليت كانت متثل 

عملية تصحيح املسار االقتصادي بالتحول إىل اقتصاد السوق، باإلضافة تطبيق شروط صندوق النقد الدويل 
 كل هذه اإلصالحات دفعت الدولة إىل:حول التصحيح اهليكلي،  

                                                   
.88،مرجع سبق ذكره،صرابح الزبريي 1 
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الفالحية واملستلزمات اإلنتاج الفالحي وإلغاء الدعم الكلي  منتجاتلحترير األسعار الفالحية بالنسبة ل -
وربط دخول املنتجني باإلنتاج، واالعتماد على قواعد املنافسة اليت ، 1991ألسعار مدخالت اإلنتاج عام 

نتاج يف الفرتة الطويلة، وبالتايل تصحيح تشوهات السياسة السعرية تؤدي إىل زيادة يف مرونة عرض اإل
 املقننة للمنتجات الفالحية عند مراحل اإلنتاج والتوزيع؛

معظم ضوابط األسعار وإلغاء معظم بنود الدعم، والضوابط اليت كانت حترير أغلب األسعار احمللية ورفع  -
، مع العلمأن املستهلكني كانوا يستفيدون من 1994حتكم هوامش الربح بالنسبة ملعظم السلع بداية من 

سلعة غذائية يف حني بقيت الضوابط قائمة فقط بالنسبة  عام يشمل أسعار الطاقة إىل جانب دعم
 1لثالث مواد غذائية أساسية وهي : الدقيق واحلليب ومنتجات الطاقة.

مرتفعة لكن مل تعوض تكاليف اإلنتاج، خاصة إن تطبيق هذه السياسة السعرية جعل أسعار املنتجات الفالحية 
أسعار مدخالت اإلنتاج اليت هي األخرى ارتفعت بسرعة أكرب من أسعار منتجات النهائية الفالحية، مما أثر سلبا 

اإلنتاج احليواين والنبايت، وهو ما يعين أن آلية السوق اليت اتبعتها الدولة مل تتبعها تغيري يف احمليط لتنفيذ  على
الحات اهليكلية، مما سببنقص يف شراء وسائل اإلنتاج، وكذا نقص أو عدم استخدام األمسدة الكيميائية اإلص

واملبيدات احلشرية وغريها من املواد من قبل املنتجني، مما أدى بالدولة إىل القيام بتغيري اهلياكل األساسية لدعم 
ة يف دعم خمتلف جماالت النشاطات الفالحية ومتويل القطاع الفالحي بإنشاء جمموعة من الصناديق املتخصص

 تعمل على ترقية ومنو القطاع الفالحي .
 الصندوق الوطني للتنمية الفالحية:1-

مؤرخ يف  208-90)مبرسوم رقم  1990، وعمليا سنة 1988من قانون املالية لسنة  198أنشأ هذا الصندوق مبقتضى املادة 
مليون دج، يعمل على تنفيذ  380، وخصصت له الدولة مبلغا قدره 1991(، وباشر مهامه فعليا إبتداءا من فيفري 14/07/1990

نتجون واملربون عمليات دعم الدولة لرتقية الفالحة وتنميتها، وال سيما إعانات دعم االستثمارات املنتجة، اليت يبادر هبا امل
وتوسيع املساحات املسقية وتعبئة املوارد وحتسني املنتوجات االسرتاتيجية، وتكفل  واحلرفيون يف إطار برامج استصالح األراضي

وبأمر من البنك املركزي بتسجيل العمليات احلسابية اخلاصة بالصندوق الوطين للتنمية الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي، 
واملتضمن منح الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي رخصة ممارسة  28/02/1995املؤرخ يف  01-95الفالحية مبوجب مرسوم رقم 

                                                   
106،مرجع سبق ذكره،صرابح الزبريي 1 
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والتحويالت املوجهة لتنفيذ عمليات دعم الدولة  ، يتكفل الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي باإلعانات1عمليات مصرفية
ق الوطين للتعاضد الفالحي للرتقية والتنمية الفالحية، ويف هذا اإلطار قام الصندوق الوطين للتنمية الفالحية وبإشراف الصندو 

 :2بالتدخل يف دعم األعمال التالية
منح إعفاءات لنسب الفوائد على القروض الفالحية اليت مينحها بنك الفالحة والتنمية الريفية، حيث  -

أما فيما خيص  الباقية تتحملها الدولة،%13,5، أما %23,5 عوض %8يدفع املقرتض نسبة الفائدة 
على  %5، %6)التجهيز( وقروض الطويلة األجل )االستثمار(، فنسب الفوائد  املتوسطة األجل القروض

 الرتتيب والفارق تتحمله الدولة؛ 
للرت الواحد، أما املساعدة املالية لالستثمار يف انتاج  دج6بالنسبة لقطاع احلليب فيدعم الصندوق بنسبة  -

مشاريع حفر اآلبار، يف  % 50بقرات حلوب تصل إىل  6احلليب للمستثمر الذي يفوق استثماره عن 
 وضع شبكة ري األعالف، شراء جتهيزات متخصصة، إنشاء مشارب أوتوماتيكية؛

 من املساعدات لشراء أجهزة احلليب، %30احلصول على  -
 من املساعدات الستعمال التخصيب االصطناعي؛%78احلصول على  -
لى املستوى اجلماعي من املساعدات لشراء جتهيزات ع%60على املستوى الفردي و %40احلصول على  -

خاصة ملصانع حليب مصغرة، ومينح هذا القرض بتقدمي املشروع إىل إدارة اخلدمات الفالحية اليت توافق 
، ويف حالة جتاوز املبلغ هذه القيمة يصبح من صالحية اللجنة دج1.000.000على املشروع يف حدود 

الصندوق الوطين للتنمية الفالحية وإدارة اإلنتاج الفالحي اليت تتخذ القرار الوطنية املكونة من ممثلني عن 
 يف شأن املشروع؛

دعم أسعار مدخالت اإلنتاج االسرتاتيجي وخاصة بالنسبة ملنتجات القمح الصلب والقمح اللني، من  -
ة واملعنية بربامج تكثيف خالل دعم اقتناء األمسدة الكيميائية يف املناطق اليت تتميز بارتفاع قدرهتا اإلنتاجي

زراعة احلبوب، وحدد الدعم املقدم هلذا النوع من الفالحة بالنسبة لألمسدة اآلزوتية على النحو التايل: 
 دج للهكتار )مساحة مسقية(؛ 1200دج للهكتار، املنطقة اجلنوبية 400املنطقة الشمالية 

                                                   
.09،ص16/04/1995، املؤرخ يف 20، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد28/02/1995املؤرخ يف  01-95مرسوم رقم  1  
70،ص1999"أطروحة دكتوراة دولة يف العلوم اال قتصادية ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،السياسات الفالحيةالجزائريةأثار اب صالحات الهيكليةعلى رجراج حممد،" 2  
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مع مراعاة احلد األقصى  %20ت فيقدر ب أما دعم أسعار مبيدات األعشاب الضارة املتعددة االستعماال -
دج للهكتار الواحد بالنسبة للمناطق الشمالية و اجلنوبية اليت ترتكز فيها عمليات 1400املقدر ب 
 اإلنتاج؛

ازوت يف فففار املفففازوت(، حيث تدعم أسعففففاء، املففة )الكهربففم أسعار املواد الطاقويففة إىل تدعيفاففففباإلض -
دج/ للهكتفففار وال تففدعففم الكهربففاء، أمففا يف املنففاطق اجلنوبيففففة فتدعففم أسعفففففار  720ب ة ففالشماليناطق ففامل

 املفففازوت 

املتعلق بدعم  15/02/1997املؤرخ يف  482-97دج/ للهكتار، وهو ما نص عليه املرسوم التنفيذي رقم 260ب 
 1ة.أسعار املواد الطاقوية املستعملة يف الفالح

إن تطبيق هذه اإلجراءات التجهيزية اليت تكفل هبا الصندوق الوطين للتنمية الفالحية عن طريق متويل املسبق 
لدعم أسعار مدخالت اإلنتاج هبدف تكثيف زراعة احملاصيل الشتوية خاصة القمح الصلب و القمح اللني يف 

 عا ملحوظا وهو ما يوضحه اجلدولني اآلتيني.الشمالية واملناطق اجلنوبية، جعل أسعارها تعرف ارتفااملناطق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
، 17/12/1997، الصادر يف 83دد ،العة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري1997/ 15/12املؤرخ يف  482-97املرسوم التنفيذي رقم 1
.10ص  
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دعم القمح الصلب في المناطق ال مالية والجنوةية خالل المخطط الوطني  (05الجدول رقم :)
 للتنمية الفالحية.

 قنطار يف اهلكتار. 35قنطار يف اهلكتار، ويف املناطق اجلنوبية 20املردودية يف املنطقة الشمالية 

 البيففففففان
 املنطقة اجلنوبية املنطقة الشمالية

 مبلغ الدعم/اهلكتار الدعم مبلغ الدعم/اهلكتار الدعم

 دج23800 دج/قنطار680 دج136000 دج/قنطار680 دعم األسعار

 دج260 دج/هكتار260 دج270 دج/هكتار270 املازوت

 دج1600 دج/هكتار1600 // // الكهرباء

 دج1200 دج/هكتار1200 دج400 دج/هكتار400 األمسدة اآلزوتية

 دج1400 دج/هكتار1400 دج1200 دج/هكتار1200 مبيدات األعشاب

 دج8750 دج/قنطار250 دج5000 دج/قنطار250 عالوة  املردودية

 دج37010  دج20470  املبلغ اإلمجايل لدعم/اهلكتار

 دج1057,43  دج1023,5  دعم القنطار الواحد

 .161-160ذكره،ص ص:املصدر: رجراج حممد، مرجع سبق 

 .دج680دج: 1220 -دج1900األسعار املرجعة)املستوردة(  -دعم األسعار: السعر األدىن املضمون

 قنطار يف اهلكتار.  20: املبلغ اإلمجايل للدعم/اهلكتار/ املردودية دعم القنطار الواحد

 .دج1023,5=20470/20دعم القنطار الواحد: 
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اللي  في المناطق ال مالية والجنوةية خالل المخطط الوطني للتنمية (دعم القمح 06الجدول رقم: )
 الفالحية.

 قنطار يف اهلكتار. 40قنطار يف اهلكتار، ويف املناطق اجلنوبية  25املردودية يف املنطقة الشمالية 

 البيــــــا 
 املنطقة اجلنوبية املنطقة الشمالية

 الدعم/اهلكتارمبلغ  مفففالدع مبلغ الدعم/اهلكتار مففالدع

 دج31200 دج/للقنطار780 دج19500 دج/للقنطار780 دعم األسعار

 دج260 دج/هكتار260 دج270 دج/هكتار270 ازوتففففامل

 دج160 دج/هكتار1600 // // اءفففالكهرب

 دج1200 دج/هكتار1200 دج400 دج/هكتار400 األمسدة اآلزوتية

 دج1400 دج/هكتار1400 دج1400 دج/هكتار1400 مبيدات األعشاب

 دج10.000 دج/قنطار250 دج6250 دج/قنطار250 عالوة  املردودية

 دج1141,5  دج27820  املبلغ اإلمجايل لدعم/اهلكتار

 دج1141,5  دج1112,8  دعم القنطار الواحد

 .162ذكره، ص  بقمرجع س املصدر:رجراج حممد، 

ج يف د1057,43دج للقنطار يف املناطق الشمالية، 1023,5يبني من اجلدولني أن دعم القمح الصلب يصل إىل 
دج للقنطار  1141,5للقنطار يف املناطق الشمالية، ودج 1128,2املناطق اجلنوبية، أما دعم القمح اللني وصل إىل 

دة الدعم املقدم لألمس يفيف املناطق اجلنوبية، وهذا االختالف يف قيمة الدعم بني املنطقتني راجع إىل االختالف 
يف املناطق اجلنوبية، باإلضافة إىل دعم الكهرباء  1200و دج/ه يف املناطق الشمالية 400اآلزوتية الذي يقدر ب 

دج/ه وعدم وجوده يف املناطق الشمالية، مما يبني اهتمام الدولة بتنمية املناطق 1600يف املناطق اجلنوبية املقدر ب 
 نتاج الفالحي.اجلنوبية اليت هلا قدرة كبرية على تكثيف اإل
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 الصناديق األخرى المتخصصة في دعم القطاع الفالحي:-2

يف دعم القطاع الفالحي وتوجيهه من خالل عرف القطاع يف هذه املرحلة إنشاء جمموعة من الصناديق املتخصصة 
 املساعدات واإلعانات اليت متنحها الدولة من خالهلا للقطاع، وتتمثل هذه الصناديق فيمايلي: 

 صندوق الضما  م  الكوارث الفالحية:-أ

ملؤرخ يف ا 158-90، وتسري عليه أحكام املرسوم التنفيذي رقم 1988أنشأ هذا الصندوق مبوجب قانون املالية 
، املتضمن حتديد تنظيمه وعمله، واهلدف من إنشائه تعويض الفالحني املتضررين من الكوارث 26/05/1990

أن ضعف املوارد املوضوعة حتت تصرفه من طرف ، إال 1990العمل بداية من سنة الزراعية غري املؤمنة ، فشرع يف 
مليون  900ميزانية الدولة، جعلته ال يعوض جممل خسائر املتضررين املنخرطني، حيث سدد الصندوق مبالغ بقيمة 

يون دج مل 860مليون دج من أصل  600للمستثمرات الفالحية نتيجة خسائر اجلفاف، كما سدد  1990دج سنة 
 ، وعرف هذا الصندوق مرحلتني: 1991املقرر تعويضها سنة 

عن الكوارث غري املؤمنة ) اجلفاف، اجلليد، متيزت باستفادة كل الفالحني من التعويض  93-90املرحلة األوىل من 
 من املنتوج املتضرر.%40و %30التجمد، الفيضانات(، وهذا إىل حد 

وفيها يشرتط من الفالح تأمني نفسه لدى الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي وذلك  1993املرحلة الثانية بعد 
 ملخاطر )احلريق، الربد، موت احليوانات( من أجل االستفادة من تعويضات الصندوق.

 صندوق الضما  الفالحي:-ب

القروض هبدف ضمان وكفالة  14/04/1987املؤرخ يف  82-87مث تأسيس هذا الصندوق مبرسوم تنفيذي رقم 
املمنوحة للفالحني املنخرطني فيه) قروض االستثمار وقروض االستغالل( اليت مينحها البنك، وميثل امتياز للفالحة  
كي حتظى باستمرارية منح القروض، ويف حالة عجز عن التسديد جيد الفالح املقرتض ديونه قد أعيدت جدولتها 

متياز الثاين يتمثل يف إعفاء الفالح املقرتض من تقدمي فالصندوق يسدد للبنك عند االستحقاق، واالتلقائيا، 
الضمانات العادية للبنك )تأمينات حقيقية أو شخصية(، فالصندوق يتكفل بذلك، و مواردة تتكون من حقوق 

على استحقاق القرض، ومن مسامهات بنك  %0,75 ىلإ %25دج(، ومسامهات األعضاء من 200االخنراط )
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من  %20الناجتة عن القروض املمنوحة للقطاع الفالحي، وصندوق التعاون الفالحي ب من األرباح %10الفالحة 
 أقساط التأسيس املكتتبة من طرف الفالحني.

 :صندوق إما  أسعار اإلنتاج الفالحي-ج

، هبدف دعم أسعار بعض 01/03/1990املؤرخ يف  66-90هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأ
الفالحية، وميول من طرف ميزانية الدولة، ويسري من طرف وزارة الفالحة وموجه دعمه إىل املتعاملني املنتجات 

مل يبقى يستفيد من هذا الدعم إال  1995اخل( إال أنه منذ سنة العموميني) ديوان احلبوب، ديوان احلليب.....
والسعر املرجعي) سعر السوق  القمح الصلب واللني، حيث يقدر الدعم بالفرق بني سعر السوق الداخلية

 احلبوب . دج للقنطار يوجه لتمويل صندوق دعم الزراعة15اخلارجي( منقوص منه الرسم غري الضرييب املقدر ب

 صندوق حماية الصحة الحيوانية: -د

، هبدف إىل 24/06/1995املؤرخ يف  174-95مبوجب مرسوم تنفيذي رقم  1995الصندوق يف سنة  تأسس هذا
نشاطات محاية صحة احليوانات، ومصدر متويله من ميزانية الدولة ورسوم الذبح، ويتم تسيريه من طرف تدعيم كل 

 الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي.

إن سياسة الدعم اليت إعتمدهتا الدولة يف دعم القطاع الفالحي يف هذه املرحلة من خالل الصناديق اليت أنشأهتا -
دولة إىل وضع خمصصات مالية لتمويل هذه الصناديق متوهلا إىل الفالحني كدعم، لذلك واملذكورة سابقا، أدت بال

وهذه املخصصات خيتلف حجهما من سنة إىل أخرى ومن صندوق إىل آخر حسب الدول املنوط هبا. وهو ما 
 يوضحه اجلدول اآليت:
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ندوق خالل الفترة تطور المخصصات المالية م  ميزانية الدولة الموجهة لكل ص : (07) الجدول رقم
: مليو  الوحدة                                                                                                              .1990-1999

 دج.

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 الصندوق الوطني لضما  أسعار

 ابنتاج الفالحي
0 3565 9500 11600 12000 9000 7300 0 7000 7000 

مجموع مبالغ دعم الصندوق الوطني 
 للتنمية الفالحية

1420 1072 850 1640 2250 1700 2900 1600 4700 1800 

دعم مراجعة األسعار م  مخصصات 
 صندوق الوطني للتنمية الفالحية

1000 500 500 1240 1850 1300 1900 1200 1700 1200 

دعم ابستثمار م  مخصصات 
 صندوق الوطني للتنمية الفالحية

420 572 350 400 400 400 1000 400 3000 600 

 700 700 700 700 2900 0 600 0 600 900 صندوق إما  الكوارث الفالحية

 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 صندوق حماية الصحة الحيوانية

صندوق استصالح األراإي ع  
 طريق ابمتياز

        8000 8000 

 17570 20470 2370 10570 13670 14250 14840 10350 5237 2320 مجموع الدعم المخصص للقطاع

Source : conception et mise en œuvre d’un projet de proximité développement rural, guide des 
procédures, année.2003,p11.  

مليون  2320انتقل فيها من  ،99-90أن حجم الدعم الفالحي عرف تطورا ملحوظا خالل الفرتة  يبني اجلدول
 1997غري أن هذه الزيادة متذبذبة من سنة إىل أخرى، حيث كانت سنة  ،%657,32دج، وهو ما ميثل نسبة منو 

فهي  1998ما سنة السنة اليت قدم فيها أقل حجم دعم بسبب ضعف اإلنتاج الذي يعود للظروف املناخية، أ
السنة اليت قدم فيها أكرب حجم دعم بسبب بداية تطبيق برامج التكثيف الفالحي، الذي إحتاج إىل حجم أكرب 
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من الدعم يف مدخالت اإلنتاج اليت عرفت تضاعف يف أسعارها، وجمال الري والصرف، وجمال التأطري الفين 
 1واإلرشاد الفالحي.

دعم خصص لصندوق الضمان أسعار اإلنتاج الفالحي هبدف احلفاظ على كما تبني أن أكرب حجم من هذا ال
القدرة الشرائية نتيجة حترير األسعار اليت عرفت ارتفاعا كبريا، مع ارتفاع أسعار املواد يف األسواق العاملية، إضافة إىل 

أصبح خيصص له مبلغ ثابت بسبب  1998اخنفاض أسعار الدينار مقابل العمالت األجنبية، إال أنه بداية من 
حتديد املواد املدعمة واملتمثلة يف القمح الصلب واللني واحلليب، يليه يف ذلك صندوق دعم التنمية الفالحية الذي 
يقدم اإلعانات والتمويالت لتنفيذ عمليات التنمية الفالحية وترقيتها، وخاصة دعم االستثمارات املنتجة اليت يبادر 

واملربون، وخفض تكاليف القروض وتوسيع املساحات املسقية وحتسني انتاج املنتوجات االسرتاتيجية، ،هبا املنتجون 
 .باإلضافة إىل دعم مواد الطاقة واألمسدة واملبيدات واملردودية

، وبعدها 1995-1990 أما صندوق الضمان الكوارث الفالحية فكانت خمصصاته متذبذبة يف السنوات األوىل
أنفسهم لدى الصندوق مليون دج خيصص للفالحني املؤمنني  700بلغ ثابت كل سنة قيمته أصبح خيصص له م

 الوطين للتعاضد الفالحي. 

مليون دج  70، خصص له مبلغ ثابت حجمه 1995وفيما خيص صندوق محاية احليوان فمنذ إنشائه يف سنة 
 سنويا، هبدف محاية احليوانات من األمراض واآلفات اليت يتعرضون هلا.

وخصص له مبلغ  1998ونفس الشيء بالنسبة لصندوق استصالح األراضي عن طريق االمتياز الذي أنشأ سنة 
، 23/01/1998مليون دج سنويا، تطبيقا للربنامج الذي صادق عليه جملس احلكومة يف  8000ثابت حجمه 

ل هذا الصندوق دفع واملتعلق باستصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز، الذي تقوم الدولة من خال
النفقات الكربى املتمثلة يف جلب املياه والطاقة الكهربائية وشق طرق العبور، وإجناز جمموعة األعمال الضرورية 

 االستصالح.نة بيالستعمال األمالك العقارية املع

ة، جند أن وكخالصة لسياسة الدعم الفالحي اليت اختذهنا الدولة عن طريق خمتلف الصناديق خالل هذه املرحل
الدولة خصصت مبالغ مالية هامة لدعم تنمية هذا القطاع وتطويره، إال أن هذه املبالغ تبقى ضعيفة وغري كافية 

                                                   
.5،ص1998حة والتنمية الريفية ،برنامج تكثيف االنتاج الفال حي ،اجلزائر،وزارةا الفال 1  
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مقارنة مبا تقدمه دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وهو ما 
 يوضحه اجلدول اآليت:

منظمة التعاو  والتنمية ابقتصادية  مقارنة تطور حجم الدعم الكلي م  الجزائر، دول: (08الجدول رقم: )
 1999-1991:خالل الفترة  وابتحاد األوروةي والوبيات المتحدة األمريكية

 الوحدة :مليو  دج

 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1991 السنوات

جمموع الدعم املخصص 
 للقطاع يف اجلزائر

5,23 14,84 13,67 10,57 2,37 20,47 17,57 

الناتج احمللي االمجايل يف 
 اجلزائر

749 1011,2 1743,6 2241 2570,02 2771,31 3186,71 

نسبة الدعم إىل الناتج احمللي 
 %اإلمجايل يف اجلزائر 

0,65 1,64 0,78 0,45 0,09 0,74 0,55 

نسبة الدعم إىل الناتج احمللي 
يف دول منظمة التعاون 
 والتنمية االقتصادية

1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

نسبة الدعم إىل الناتج احمللي 
 اإلمجايل يف االحتاد األورويب

1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 

نسبة الدعم إىل الناتج احمللي 
 يف و. م. أ

1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 

   .173سبق ذكره،ص ،مرجع: رجراح حممد المصدر
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حي اليت اتبعتها اجلزائر خالل هذه الفرتة عن طريق الصناديق املختلفة املذكورة اجلدول أن سياسة الدعم الفاليبني 
يف أحسن احلاالت من حجم الناتج احمللي اإلمجايل، وهي نسبة ضعيفة مقارنة %0,70سابقا ال ميثل سوى نسبة 

يف كل من دول االحتاد %1,1, %1,4,%1,5مما تقدمه الدول املتقدمة من دعم كلي للقطاع، والذي يزيد عن نسبة 
 األورويب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والواليات املتحدة األمريكية على الرتتيب.

ذه مل حتقق األهداف املرجوة منها، واملتمثلة يف متية القطاع وتطويره مع املتغريات هأن سياسة الدعم  غري
 ،1998مليار دوالر  2,7االقتصادية الدولية وزيادة اإلنتاج والتقليل من فاتورة استرياد املواد الغذائية اليت فاقت 

يها، نظرا لعدم وجود قوانني وضوابط وصرامة يف وذلك بسبب أن معظم مبالغ الدعم مل تكن تذهب إىل مستحق
والدولة ختصص له قبل عملية احلرث والبذر أكثر  1990تقدمي هذا، على سبيل املثال إن انتاج احلبوب منذ سنة 

الكوارث  مليار دج كدعم مسبق وبعد احلصاد ال شيء يقدمونه هؤالء الفالحني، كما أن صندوق 3,8من 
املالية تذهب لتعويض الفالحني املتضررين من اجلفاف والتصحر ولنفس األشخاص ملدة الفالحية كانت خمصصاته 

سنوات، غري أنه من املفروض أن خمصصاته تكون موجهة للكوارث الطبيعية واالقتصادية املختلفة كاألزمات يف  10
 السوق أو الفيضانات أو الرياح العاصفة أو الزالزل وغريها.

القطاع يف هذه املرحلة جعل هذه اإلصالحات فاشلة، مما دفع الدولة القيام بإصالحات هذه املشاكل اليت عرفها 
 جديدة متثلت يف تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية.

 وتطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية.  2000المطلب الثالث: سياسة الدعم الفالحي ةداية م  

حية لوضع سياسة فالحية جديدة تسمح باستغالل مجيع اإلمكانيات جاء املخطط الوطين للتنمية الفال      
املتوفرة للقطاع، ووضع أهداف قابلة لتحقيق يف املديني الطويل واملتوسط تتماشى مع التحوالت االقتصادية 
 الداخلية )اقتصاد السوق(، واخلارجية )توقيع اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب، ومفاوضات االنضمام إىل
املنظمة العاملية للتجارة(، وهذا من خالل وضع اسرتاتيجية تعتمد على حتفيز وتدعيم املستثمرين والفالحني من 
أجل إحداث منو اقتصادي فعال للقطاع الفالحي حيد من الفجوة الغذائية ويزيد من إمكانيات حتقيق األمن 

 الغذائي.
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 الفالحية:أوب: أهداف وةرنامج المخطط الوطني للتنمية 

لتحقيق جمموعة من األهداف االسرتاتيجية املربجمة من  2000هذا الربنامج يف السداسي الثاين من سنة  انطلق
طرف اهليئات الوصية على القطاع عن طريق تنفيذ جمموعة من املشاريع والعمليات لتأطري وتنشيط هذا الربنامج 

 وهذا ما سيتم التطرق إليه فيمايلي:

يهدف املخطط الوطين للتنمية الفالحية إىل حتقيق العناصر : المخطط الوطني للتنمية الفالحيأهداف -1
 :1االسرتاتيجية اآلتية

استعمال أحسن للقدرات الطبيعية وتثمينها )الرتبة، املياه(، باإلضافة إىل الوسائل األخرى )املالية،  -
 البشرية(، واالستغالل العقالين والرشيد هلذه املوارد؛

 احلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة؛ -
 وتنويع منتجاهتا سعيا إىل حتقيق األمن الغذائي؛تكثيف اإلنتاج الفالحي يف املناطق اخلصبة  -
 ضبط برنامج انتاجي يأخذ بعني االعتبار خمتلف املناطق مع التنوع املناخي؛ -
 ترقية التشغيل وفق القدرات املتوفرة وتثمينها؛ -
املساحة الصاحلة للزراعة من خالل استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز وترقية  توسيع -

 املنتجات ذات االمتيازات التفضيلية احلقيقية؛
توفري الشروط الزيادة القدرة التنافسية لألنشطة واملنتجات الفالحية، وهتيئة الفضاءات الفالحية لتصبح  -

 وإنشاء مؤسسات فالحية وأخرى للصناعات الغذائية.أكثر جاذبية لالستثمارات املباشرة 

 ةرامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية:-2

حول تنفيذ جمموعة من املشاريع الفالحية املرتابطة فيما بينها  تتمحور برامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية
 :2حفيز هلذه املشاريع املتمثلة فيمايليهبدف حتقيق األهداف املربجمة، وهذا من خالل القيام بعمليات الدعم والت

    
                                                   

.72، ص2000صادر عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية ، املخطط الوطين للتنمية الفالحية، لسنة  1 
.72، ص2000املخطط الوطين للتنمية الفالحية، نظام لدعم عن طريق الصندوق الوطين للضبط والنمية الفالحية، وزارة الفالحة والتنمية الفالحية،   2 
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 :تكثيف أنظمة اإلنتاجدعم -أ 

يعتمد يف تنفيذ هذا الربنامج على نظام دعم خاص ومالئم وعلى مشاركة الفالحني باعتبارهم املتعاملني 
اآلنية او االقتصاديني األساسيني، حيث يقدم هذا النظام دعما مباشرا حىت يسمح بتأمني مداخيل الفالحني يف 

على املدى املتوسط، ويأخذ بعني االعتبار املستثمرة الفالحية يف جممل وحداهتا، دون جتزئتها خالفا لربنامج تطوير 
 الفروع.

 دعم تطوير اإلنتاج الوطني واإلنتاجية في مختلف الفروع:-ب

إطار دعم اإلنتاج ورفع مستوى اإلنتاجية يف خمتلف فروع القطاع، خصص املخطط الوطين للتنمية الفالحية  يف
مزارع منوذجية، تعمل على تكثيف املدخالت الفالحية )بدور، شتالت، األمهات والفحول احليوانية( للمحافظة 

ات، وتويل عناية خاصة للمنتجات ذات املزايا على املوارد الوراثية، كما أهنا ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقني
كما أعطي بعدا اسرتاتيجيا للتنمية الفالحية من خالل تكثيف أنظمة ،1التفضيلية اليت ميكن أن تكون حمل تصدير

اإلنتاج عن طريق توجيه الزراعات حسب املناطق وحسب املناخ املناسب لكل منتوج، وبالتايل فإن تنفيذ هذا 
ى أساس مشاركة الفالحني باعتبارهم املتعاملني االقتصاديني األساسيني، وعلى نظام دعم مرتبط الربنامج مبين عل

مباشرة باألنشطة اليت تؤمن مداخيل آتية أو على املدى املتوسط للفالحني، من أجل تغطية اخلسائر النامجة عن 
 احلاالت الظرفية بسبب إجناز إعادة حتويل األنظمة الفالحية.

 ستصالح األراإي ع  طريق ابمتياز:  دعم ا- ج   

يهدف هذا الربنامج أساسا إىل زيادة املساحة الفالحية الصاحلة للفالحة، عن طرق منح االمتياز وفقا للمرسوم 
من األمالك الوطنية  أراضيقطع  ، احملدد كيفيات منح1997سبتمرب  16املؤرخ يف  483-97التنفيذي رقم 

لالستصالح باملناطق الصحراوية، السهبية واجلبلي هبدف إعادة الطابع الفالحي هلذه املناطق والعمل على وقف 
 اجلفاف واجنراف الرتبة واسرتجاع التوازن البيئي.  

                                                   
.75 املخطط الوطين للتنمية الفالحية،مرجع سبق ذكره ،ص  1 
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مناصب شغل كما يهدف إىل حتسني مستويات املعيشة هلذه املناطق، ومكافحة النزوح الريفي، وذلك خبلق       
ألف منصب 500ألف هكتار وإنشاء 600استصالحوامتصاص البطالة، وقد تبنت احلكومة ضمن هذا الربنامج 

 شغل على مدار ثالث سنوات.

 :دعم البرنامج الوطني للت جير -د   

يد فيهدف هذا الربنامج إىل إعطاء أولوية للتشجري املفباإلضافة إىل ما كان من تشجري يف الفرتة السابقة، 
واالقتصادي بغرس أصناف األشجار املثمرة املالئمة) الزيتون، التني، اللوز، الكرز، الفستق، النخيل، .....اخل(، 

، ويف 1من أجل محاية متجانسة للرتبة وضمان مداخيل دائمة للفالحني من خالل استغالل هذه املناطق الغابية
هكتار  350هكتار لغرس أشجار الفواكه، و10000هكتار إلعادة تشجريها، و 8000هذا اإلطار مت ختصيص 
هكتار 18000كلم لتصحيح التدفقات املائية، و 30000لفتح املسالك وهتيئتها، و  156لزراعة أشجار الكروم، و

  هكتار لتحسني العقاري.1500للعناية باألشجار، و

 :دعم استصالح األراإي ةالجنوب -ه  

وب، من أجل وضع السياسات واالسرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق لقد جاء برنامج استصالح األراضي باجلن
االستغالل االقتصادي للمناطق الصحراوية، وإدماجها ضمن حماور التنمية االقتصادية يف إطار التنمية املستدامة، 

كون   ويتم عن طريق تفعيل املنتجات املالئمة مع املناخ، كالنخيل اليت تعترب مصدرا مهما وجالبا للعملة الصعبة
انتاجها ذو ميزة نسبية، واملخطط الوطين للتنمية الفالحية وضع الشروط والكيفيات الالزمة لتنفيذ هذا الربنامج، 
من خالل دعم هتيئة األراضي يف إطار منح االمتيازات الفالحية، أما االستصالحات الكربى اليت تتطلب وسائل 

املتطورة، فيفتح اجملال لالستثمارات الوطنية واألجنبية، ذات مادية ومالية كبرية، إىل جانب التقنيات احلديثة و 
 بتالئم مع ظروف البيئة.معترب  استثماريالكفاءة العالية والتكنولوجيات املتطورة املرتبطة بإعطاء دفع 

 للتنمية الفالحية: ثانيــــــــا: جهاز الدعم والت طير لتنفيذ ةرامج المخطط الوطني

                                                   
. 77،ص2000املخطط الوطين للتنمية الفالحية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  1 
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باإلضافة إىل املخصصات املالية املوجهة للقطاع الفالحي من خالل ميزانية التجهيز وميزانية االستغالل اليت       
صصة يف دعم تنفيذ املخطط الوطين عرفت زيادة يف حجم خمصصاهتا املالية، مث إنشاء جمموعة من الصناديق املتخ

غالل املوارد الطبيعية وحتسني تقنيات اإلنتاج ورفع الفالحية، هبدف تشجيع املستثمرين والفالحني على است
اإلنتاجية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، وخاصة باملناطق الريفية والصحراوية، وهذه 

 الصناديق هي:

 الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية؛ -
 صندوق ترفيه الصحة احليوانية والوقاية النباتية؛ -
 ق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب ؛صندو  -
 صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن  طريق االمتياز. -

 الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية:-1

، بدمج كل من الصندوق الوطين للتنمية الفالحية 2000املالية لسنة أنشأ هذا الصندوق مبوجب قانون 
وصندوق ضمان أسعار اإلنتاج، وذلك هبدف تقدمي الدعم املباشر لتنمية القطاع الفالحي ومحاية وحتسني 
مداخيل الفالحني، من خالل متويل األنشطة ذات األولوية للدولة، وتوسيع جمال الدعم ليشتمل خمتلف 

لفالحي، وتكييف القطاع وتأهيله للمسامهة بفعالية العملية اإلنتاجية ملواجهة األنشطة املتعلقة باإلنعاش ا
التأثريات الناجتة عن اقتصاد السوق، والشراكة مع االحتاد األورويب، واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، 

ات الصندوق الذي حدد فيه قائمة مصادر إيراد 302-067وفتح له حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 
 :1والنفقات املرتبطة به كمايلي

 : يتحصل الصندوق على موارده من:إيرادات الصندوق-أ

 خمصصات ميزانية الدولة؛ -
 املوارد الشبه الضريبية؛ -

                                                   
، حمدد كيفيات تسري حساب الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية، اجلريدة 2000ماي  30مؤرخ يف  2000-111مرسوم تنفيذي رقم  1

.8،ص04/06/2000، بتاريخ 31الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم   
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 موارد التوظيف؛ -
 ووصايا؛ هيئات -
 كل املوارد األخرى واملسامهات أو اإلعانات احملددة عن طريق التشريع. -

 : يستخدم الصندوق موارده يف تدعيم العمليات الفالحية التالية: نفقات الصندوق-ب

 اإلعانات اليت تضمن مسامهة الدولة يف تنمية اإلنتاج واملردود الفالحي؛ -
 اإلعانات بعنوان متويل خمازن األمن الغذائي وخاصة  منها احلبوب وبذورها؛ -
 املرجعية احملددة؛ة على أسعار إعانات بعنوان محاية مداخيل الفالحني للتكفل مبصاريف الناجت -
 إعانات تدعيم األسعار للمنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة؛  -
 ختفيض الفوائد للقروض الفالحية والصناعات الغذائية على املدى القصري واملتوسط والطويل األجل؛ -
 تسويق اإلنتاج وختزينه وتكييفه وحىت تصديره. -

يتوىل الصندوق  :الوطني للضبط والتنمية الفالحيأهم الن اطات والفروع المستفيدة م  دعم الصندوق  -ج
 الوطين للضبط والتنمية الفالحية دعم النشاطات الفالحية التالية:

 تطوير اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية؛ -
 تثمني املنتجات الفالحية، وتطوير الري الفالحي؛ -
 زين، التوضيب، التصدير؛تسويق اإلنتاج، التخ -
 محاية وتنمية الثروات الوراثية احليوانية والنباتية؛ -
 ختفيض نسب فوائد القروض الفالحية والزراعات الغذائية. -

 أما الفروع الفالحية املدعمة من طرف الصندوق يف إطار النشاطات املذكورة سابقا وهي:

النباتية التالية: زراعة احلبوب، البقول اجلافة، زراعة الفروع : يتوىل الصندوق دعم نتاج النباتيفروع اب -
البطاطا، الزراعة حتت البيوت البالستيكية، زراعة األلياف، غرس األشجار املثمرة) الكروم، الزيتون، 

 احلمضيات، النخيل(.
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: كما يتوىل الصندوق دعم الفروع احليوانية التالية: انتاج احلليب، تربية املواشي إلنتاج الحيوانيروع اف -
(، تربية النحل، تربية الدواجن، تربية األرانب، حيوانات التكاثر التلقيح اإلبل)األغنام، األبقار، املعز، 

 االصطناعي.

 :1اين كمايلييتم تقدمي الدعم هلذه الفروع اخلاصة باإلنتاج الفالحي النبايت واحليو 

 :دعم تكثيف إنتاج الحبوب-أ

رفع اإلنتاج واإلنتاجية يف املناطق ذات القدرة العالية على اإلنتاج يف املناطق  إىليهدف دعم تكثيف اإلنتاج 
الصحراوية وتوسيعها، ويستفيد الفالحون من دعم الشمالية واهلضاب العليا واحمليطات املسقية يف املناطق 

 ط والتنمية الفالحية وفق مايلي:صندوق الوطين للضب

عوامل اإلنتاج الفالحية،   اقتناءدج للهكتار، ويف حالة 3000دعم احلدث العميق وتسوية الرتبة مببلغ قدره  -
كمعدات البذر والتسميد ومكافحة األعشاب الضارة مع احلرث املبكر يستفيد الفالح من 

 /للهكتار؛دج4100 بدون احلرث يدعم ، ويف حالةدج/للهكتار6000
ج للهكتار ولألراضي املتواجدة يف الساحل وشبه د170دعم استخدام املواد الطاقوية: دعم الكهرباء  -

ج/للهكتار لألراضي د2500ج/للهكتار لألراضي املتواجدة يف اهلضاب العليا، ود320الساحل، و
 املتواجدة يف اجلنوب؛

جدة يف الساحل وشبه الساحل، /للهكتار لألراضي املتوادج140 بأما دعم املازوت فيكون  -
دج/للهكتار لألراضي املتواجدة يف  260/للهكتار لألراضي املتواجدة يف اهلضاب العليا، ودج200و

 اجلنوب.

 

 

                                                   
احملدد للشروط التأهيل لدعم الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية  2000جويلية8املؤرخ يف  599وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مقرر رقم  1

.وكيفية رفع اإلعانات  
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 :اـاطــدعم زراعة البط-ب

، وهبدف تشجيع وتوسيع تعترب البطاطا منتوجا غذائيا وذو استهالكا واسعا من قبل اجملتمع اجلزائري      
على املستوى املناطق املالئمة هلا، قامت الدولة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية بدعم فالحتها 

 الفالحني املنتجني هلا من خالل الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية على النحو التايل:

مالك أو  دج، بشرط أن يكون هذا األخري1000.000دعم شراء اآلالت الفالحية لغرس البطاطا مببلغ  -
 هكتارات؛ 5مستغل لقطعة أرض تفوق 

حصلة على شهادة مراقبة من قبل املركز الوطين متكون مراقبة و أن ت بشرطدعم منتجي الشتالت  -
دج/للكلغ/للشهر، 0,75للتصديق ومراقبة البذور، وتسوق فعال ألغراض الغرس، حيث يقدر الدعم ب

 أشهر كحد أقصى، وتزيد املنحة كلما زاد اإلنتاج؛ 6 /لفرتةللكلغ دج4,5و
 يف حالة الغرس يف البيوت احملمية فالدعم يكون على النحو األيت: -

  دج للهكتار؛1500.000البيوت احملمية القباب تتحصل على دعم 
 للهكتار، كما أهنم يستفيدون  دج1000.000البيوت احملمية النفقية تتحصل على دعم كحد أقصى ب

 من دعم استخدام املواد الطاقوية، الكهرباء واملازوت حسب املناطق املذكورة سابقا.

:يعترب احلليب ثاين مادة اسرتاتيجية من املنظومة الغذائية للفرد اجلزائري بعد اخلبز،  دعم انتاج الحليب -ج
ويا، مما أدى بالدولة باالهتمام هبذا املنتوج وتنميته مليون دوالر سن 400كما متثل فاتورة استرياد احلليب 

 وتقليص استرياده، بدعم انتاجه يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية وفق مايلي:

دج إلقتناء العتاد اخلاص بالرتبية كرتكيب وجتهيز 20.000أبقار على األقل ب 6دعم املربني الذين ميلكون  -
 أحواض الشرب اآللية؛

دج، أحواض التربيد ب 80.000اء العتاد اخلاص باحلليب حيث تدعم عربات احلليب ب دعم اقتن -
 دج؛530.000بدج ، والتجهيز اخلاص بقاعة احلليب 120.000

ل ب 1000دعم كل شخص يوم بإنشاء مركز جلمع احلليب الطازج احلد األدين لقدرة املركز  -
فتشية البيطرية الوالئية، ويكون بشرط احلصول على اعتماد صحي مسلم من طرف امل دج300.000

 احملل يف مكان مناسب حسب التنظيم املعمول به.
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أنشأ  هذا الصندوق مبوجب قانون املالية لسنة :صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية-2
املوافق  ه1421صفر عام  26املؤرخ يف  119-2000رقم  التنفيذي، تسري عليه أحكام املرسوم 2000
، املتضمن حتديد إيراداته ونفقاته وتنظيمه والوقاية النباتية ليعوض صندوق م2000مايو سنة  30ل 

 : 1احلماية الصحية احليوانية ويهدف إلفى
 حتسني تدخل املستخدمني البيطريني للتمكن من التدخل السريع ضد تغلغل األمراض الدخيلة؛  -
 سري املرتبطة باحلمالت التلقيحية؛فل بتكاليف الالتحكم يف النظام الصحي واملراقبة الصحية، والتك -
 حتسني املعارف التقنية والعلمية للمربني ومؤطري الصحة احليوانية والصحة العمومية البيطرية؛ -
 تعويض مالك احليوانات املذبوحة يف إطار برامج العالج الوقائي الوطين اجلهوي؛ -

الصندوق عملت الدولة على ختصيص مبالغ مالية سنوية يف ويهدف حتقيق األعمال والنشاطات املنوطة هبذا 
 :أخرى وهو ما يوضحه اجلدول اآليت حساب التخصيص اخلاص به باإلضافة إىل موارد

تطور مخصصات صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية في حساب : (09جدول رقم )
 2009-2000الخاص ةه ومدفوعاته الحقيقية خالل فترة  302-071التخصيص رقم 

 الوحدة: مليو  دج                                                                            

                                                   
ة للجمهورية اجلزائرية، رقم م، اجلريدة الرمسي2000مايو سنة  30ه املوافق ل 1421صفر عام  26املؤرخ يف  119-2000املرسوم التنفيدي رقم 1

  27-26، صص:2000أوت  27ه، املوافق ل1421مجادى األوىل  27، بتاريخ 53

 

رصيد هناية  
 كل سنة 

املدفوعات احلقيقة 
من طرف الصندوق 
 التعاضد الفالحي

جمموع خمصصات 
 الصندوق

رصيد بداية 
 كل سنة

خمصصات 
خرىأ  

خمصصات 
 ميزانية الدولة

 السنوات

154,6 00 154,6 00 84,6 70 2000 

25,8 357,8 383,6 154,6 58,9 170 2001 

03,1 163,1 166,1 25,7 30,4 110 2002 

136,2 22,9 159,1 03,1 46 110 2003 
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يف  أطروحة الدكتوراه"، الفالحي وإشكالية الدعم وابستثمار في ظل ابنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةالقطاع ،" : غردي حممدالمصدر
 .143جامعة اجلزائر، صالعلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم التجارة، 

خاصة يف  2009،2000أن جمموع خمصصات الصندوق عرف تطورا ملحوظا خالل الفرتة  يبني اجلدول
م.دج، 1469,3م.دج،  1066,1الذي وصل فيهم جمموع املخصصات إىل  2009،2008،2006السنوات
م.دج، على الرتتيب وهذا راجع بشكل كبري إىل الزيادة يف خمصصات ميزانية الدولة. هلذا الصندوق يف 1172,6

م.دج، لنفس السنوات على الرتتيب، مما يبني 375م.دج، 1400م.دج، 980هذه السنوات واليت وصلت إىل 
، أما 2006. بعد اصالح ية النباتيةية الصحة احليوانية والوقاال محااألمهية اليت أعطيت هلذا الصندوق يف جم

بالنسبة للمدفوعات احلقيقية هلذا الصندوق من طرف صندوق التعاضد الفالحي الوطين فهي األخرى عرفت 
يساوي الصفر، بسبب األمراض  2007تطورا يف استخدام هذه املخصصات مما جعل الرصيد هناية السنة 

ة اليت عرفتها هذه الفرتة بسبب الظروف املناخية، وكذا القيام بعصرنة السلطات العمومية احليوانية والنباتي
واملتمثلة يف إدارة املراقبة الصحية البيطرية ومراقبة الصحة النباتية، غري أنه يف السنتني املواليتني عرف هذا الرصيد 

الكبرية من ميزانية املخصصات  بسبب 2009سنة م.دج 419,3و 2008م.دج سنة 753,3ارتفاعا وصل  إىل 
ملكافحة هذه األمراض وتوفري الظروف املناخية املناسبة للمربيني والفالحني لتعويض األضرار  2008الدولة لسنة 

 .2007الناجتة عن سنة 

 صندوق مكافحة التصحر وتنمية ابقتصاد الرعوي والسهوب:-2

ديسمرب 23ه املوافق لففففف  1420رمضان  15املؤرخ يف  11-99أنشأ هذا الصندوق مبقتضى القانون رقم        
 12املؤرخ يف  248-02، وبدأ العمل به وفق املرسوم التنفيذي رقم 2000املتضمن قانون املالية لسنة  1999

يراداته ونفقاته وإدارته التنظيمية ومهامه، وفتح احملدد إل 2002يوليو  23ه املوافق لفف  1423مجادى األوىل العام 

09,9 260 269,9 136,1 23,8 110 2004 

06,2 185,4 191,6 09,9 71,7 110 2005 

351,3 714,8 1066,1 06,2 79,9 980 2006 

00,0 508,8 508,8 351,3 37,5 100 2007 
753,3 716,0 1469,3 00 69,3 1400 2008 
419,3 753,3 1172,6 753,3 44,3 375 2009 
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الذي عنوانه صندوق مكافحة التصحر. وتنمية  302-109ه حساب التخصيص اخلاص بامليزانية رقم ل
 :1االقتصاد الرعوي والسهوب، وهو املؤهل لتقدمي اإلعانات من النشاطات التالية

اإلعانات املوجهة ملكافحة التصحر )خطر رعوي، غرس مصدات الرياح، غرس األحزمة اخلضراء  -
 أشغال احملافظة على الرتبة واملياه(؛ واألشرطة الغابية،

 ؛حدات حتويل حليب النعاج إىل جنب(إعانات إلقتناء جتهيزات متخصصة جلمع النعاج ) إنشاء و  -
اإلعانات لتنمية املنتوجات احليوانية يف املناطق السهبية والرعوية )احملافظة على السالسل وحتسينها، دعم  -

 عز احللوب، حتسني بنية القطعان(؛وحدات تسمني األغنام، إنشاء حظائر امل
اإلعانات املوجهة حلماية مداخيل املربني )إعانات تغذية القطعان يف حالة فقدان املراعي نتيجة خطر  -

 الرعي أو تكييف أنظمة اإلنتاج(؛

وهبدف األعمال والنشاطات املنوطة هبذا الصندوق عملت الدول على ختصيص مبالغ سنوية يف حساب 
 به، وهو ما يوضحه اجلدول اآليت: التخصيص اخلاص

تطور مخصصات صندوق مكافحة التصحر وتنمية ابقتصاد الرعوي والسهوب في  (:10جدول رقم )
 .2009-2002الخاص ةه ومدفوعاته الحقيقية خالل الفترة  302-109حساب تخصيص رقم 

 الوحدة: مليو  دج                                                                  

 السنوات
خمصصات ميزانية 

 الدولة
رصيد بداية  
 كل سنة

جمموع خمصصات 
 الصندوق

املدفوعات احلقيقية من 
طرف بنك الفالحة 

 وصندوق التعاضد الفالحي

رصيد هناية كل 
 سنة

2002 500 00.0 500 500 00.0 
2003 2000 00.0 2000 2000 00.0 
2004 5660 00.0 5660 5660 00.0 
2005 5108 00.0 5108 3200 1908 
2006 7106 1908 9068 3555.7 5512.3 

                                                   
.43-33، ص ص :17/10/2002ه املوافق  1423شعبان  06خ ي، بتار 67اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم   1 
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2007 5000 5512.4 10512.4 00.0 10512.3 
2008 5000 10512.4 15512.4 1000 14512.4 
2009 1250 14512.4 15762.4 2325 13437.4 
 .134،مرجع سبق ذكره،ص: غردي حممد المصدر

 
يبني اجلدول ان جمموع خمصصات الصندوق عرفت تطورا ملحوظا من سنة اىل أخرى ، حيث انتقلت من 

، وهذا راجع اىل الزيادة يف خمصصات الدولة من سنة اىل أخرى و كذا حتويل ارصدة هناية  2009م.دج سنة 550
التعاضد من طرف صندوق  حقة ،نالح  أن املدفوعات احلقيقية هلذا الصندوقالسنة اليت مل تنفق اىل السنة الال

الفالحي وبنك الفالحة والتنمية هي األخرى عرفت تطورا، حيث كان ينفق كل املخططات املوجهة له، ولكن يف 
صرفت مبالغ طائلة وهذا بسبب اإلصالحات اليت عرفها  2009و2008مل يصرف أي مبلغ، ويف سنيت  2007سنة 

، اليت مت خالهلا إنشاء صندوقني يقومان تقريبا بنفس الدور الذي يقوم به هذا الصندوق، 2006القطاع يف سنة 
إىل  2006. دج لسنة م1908وكذا تسديد شروط منح هذه اإلعانات، مما جعل رصيد هناية السنة ينتقل من 

 .2009نة م.دج لس 13437,4
 صندوق التنمية الريفية واستصالح األراإي ع  طريق ابمتياز:-2

املتضمن  24/12/2002املوافق لففف  ه1423شوال  20املؤرخ يف  11-02قانونالأنشأ هذا الصندوق مبقتضى 
الذي عنوانه صندوق  302-111، وفتح له حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم  2003قانون املالية لسنة

التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، ليحل حمل الصندوق اخلاص باستصالح األراضي عن 
 29لففاملوافق  1424حمرم 26املؤرخ يف  145-03طريق االمتياز، وبدأ العمل به مقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

سيري حسابه، ويهدف: إىل تثبيت السكان واحلد من النزوح ، احملدد إليراداته ونفقاته وكيفية ت2003مارس 
يق االمتياز، ال مركزية يف حتقيق التنمية الريفية، إدماج الريفي، استغالل األراضي اهلامشية التابعة للدولة عن طر 

نشاطات التنمية ضمن مشروع اإلقليم، التكفل باخلصوصيات الطبيعية لكل منطقة، االشراك املسؤول 
 حملليني يف تنمية اإلقليم.للسكان ا

 :1وهو مؤهل لدعم وتقدمي اإلعانات للنشاطات التالية

                                                   
.20، ص2003يونيو 8املوافق  1424األول  ربيع 7، بتاريخ 36اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1 
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اإلعانات املوجهة لعمليات التنمية الريفية يف التهيئات اخلاصة،أشغال احملافظة على الرتبة، حتسني أنظمة -
 اإلنتاج الفالحي، حتسني اإلنتاج احليواين، تثمني املنتوجات احليوانية؛

ئية، إجناز املوجهة لعمليات استصالح األراضي املتمثلة يف هتيئة املياه، التزويد بالطاقة الكهربااإلعانات  -
 جمموعة العمليات الضرورية لالستعمال العقالين واألفضل لألمالك العقارية املعدة لالستصالح.

حساب  وهبدف حتقيق االعمال والنشاطات املنوطة به عملت الدولة على ختصيص مبالغ سنوية يف
 التخصيص اخلاص به باإلضافة إىل موارد أخرى وهو ما يوضحه اجلدول اآليت:

(:تطور مخصصات صندوق التنمية الريفية واستصالح األراإي ع  طريق ابمتياز في 11جدول رقم )
 2009-2000الخاص ةه ومدفوعاته الحقيقية خالل الفترة : 302-109حساب التخصيص رقم

 الوحدة :مليو  دج

 اتالسنو 
خمصصات ميزانية 

 الدولة
خمصصات 
 أخرى

رصيد بداية  
 كل سنة

جمموع خمصصات 
 الصندوق

املدفوعات احلقيقية من طرف 
بنك الفالحة وصندوق 
 التعاضد الفالحي

رصيد هناية كل 
 سنة

2000 10000 0.00 4000 14000 8000 6000 
2001 4000 0.00 6000 10.000 0.00 10.000 

2002 00.0 0.00 10.000 10.000 10.000 00.0 

2003 2000 0.027 0.00 2000.027 2000 0.028 

2004 8840 0.212 0.028 88.40.239 8840 0.240 

2005 1300 0.140 0.240 1300.380 13000 5970.308 

2006 14279.3 0.969 0.380 14280.649 6500 7780.649 

2007 6124 0.059 7780.649 13905.708 7934.4 14270.399 

2008 9300 0.091 5970.308 15270.391 1000 13170.530 

2009 2250 0.017 14270.399 165.20.416 3750 12770.417 

 .153: غردي حممد،مرحع سبق ذكره،صالمصدر
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يبني اجلدول أن جمموع املخصصات املالية يف حساب صندوق اخلزينة عرفت تطورا من سنة إىل أخرى، حيث 
وهذا رغم أن املخصصات ميزانية  2009م. دج لسنة  16520.416إىل  2000م. دج لسنة  1400انتقلت من 

الدولة عرفت تذبذب وتراجع يف حجم املخصصات املالية من طرف املصاحل املعنية، مما جعل رصيد هناية كل سنة 
 12770.417مث إىل م. دج  7780.649اليت وصل فيها هذا الرصيد إىل  2000يعرف ارتفاعا خاصة بداية  من سنة 

، اليت عرفت إنشاء ثالث 2006وهذا راجع إىل اإلصالحات اليت عرفها القطاع يف لسنة  2009م. دج سنة 
باجلنوب حسابات ختصيص جديدة تتماشى مع دعم هذا الصندوق، ومها احلساب اخلاص بدعم الربامج اخلاصة 

 ب اخلاص بربامج التنمية الريفية يف اهلضاب العليا.واحلساب اخلاص بدعم الربامج اخلاصة باهلضاب العليا واحلسا
 .المبحث الثـــانـي: تطور سياسة الدعم في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية، تقييمها وآفاقها

سنوات من تطبيق سياسة الدعم الفالحي يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية، ونظرا  أربعةبعد مرور 
ا هذه الفرتة، من حتمل الدولة كل نفقات املشاريع املدعمة والذي أدى باملستفيدين للنقائص اليت عرفته

بالالمباالة، وكذا عدم وصول هذا الدعم ملستحقيه، وضعف النتائج املتحصل عليها من سياسة الدعم هذه جاء 
 كلفه.وتسهيل للحصول على الدعم من خالل حتديد نسبة الدعم يف ت، ليعطي أكثر صرامة 2005إصالح 

كل مشروع ، وتسهيل شروط احلصول على الدعم، وتوسيع فروع الدعم ليشمل برامج جديدة منها برامج تنمية 
اجلنوب واهلضاب العليا والتنمية الريفية وكذا بإنشاء صناديق جديدة وفتح حسابات يف صناديق موجودة، ليليها 

 برنامج التجديد الفالحي والريفي تطبيق برنامج جديد يتمثل يف

 تطور سياسة دعم الفالحي في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية. المطلب األول:

يف أشكال الدعم الفالحي ويف اجلهات املسؤولة عن تقدميه، وهذا  2005الدعم الفالحي يف سنة  عرفت سياسة
ناديق فالحية جديدة وفتح حسابات يف صناديق بتوسيع الفروع الفالحية املستفيدة من الدعم، وإنشاء ص

 موجودة.

املؤرخ يف  05-05أنشأ هذا الصندوق مبقتضى األمر رقم   الصندوق الوطني لتنمية ابستثمار الفالحي:-1
، ليحل حمل الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية 20051يوليو  25لفففاملوافق  1426مجادى الثانية عام  18

                                                   
.8، ص 2005يوليو  26ه املوافق لفف  1426مجادى الثانية عام  19، املؤرخ يف 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1  
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، ويتخصص يف دعم املشاريع االستثمارية فقط واملتمثلة 302-067يف حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 
 :1يف

 تنمية اإلنتاج الفالحي وختزينه وتصديره؛ -
 عمليات تطوير الري الفالحي؛  -
 محاية الثروة اجلينية احليوانية والنباتية وتثمينها؛ -
 الفالحة؛ دعم أسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف -
 املصاريف املتمثلة بدراسات اجلدوى والتكوين املهين واإلرشاد ومتابعة تنفيذ املشاريع املتصلة هبا؛ -

يستفيد من دعم هذا الصندوق الفالحني واملربني بصفة فردية أو املنضمني يف تعاونيات أو جتمعات أو 
وتثمني املنتجات الفالحية والصناعات مجعيات، وكذا املؤسسات االقتصادية املتدخلة يف النشاط الفالحي 

الغذائية وتصديرها، حيث عرف نظام الدعم يف هذه املرحلة تغيريات متثلت يف ربط مبالغ الدعم بنسب مئوية 
من تكلفة املشروع، باإلضافة إىل وضع سقوف  %30 من تكلفة املشروع االستثماري، واليت حددت بنسبة

عض الفروع الفالحية، مع إدخال فروع جديدة يف عملية الدعم، قصوى حلجم الدعم، ورفع حجم الدعم لب
 وهذا ما سيتم التطرق إليه فيمايلي:

 دعم تكثيف إنتاج الحبوب:-أ        

عرف هذا الفرع تغيري يف نظام الدعم اخلاص به، حيث خصص لدعم تنمية اإلنتاج واإلنتاجية يف       
دج/للهكتار كحد أقصى للشعري  7500ودج/ للهكتار،  8000املناطق األوىل ذات الكثافة يف اإلنتاج مبلغ 

دج/ 2000ميق واملتقاطع، ودج/ للهكتار للحرث الع 2000واحلنطال معا، وهذا الدعم موزع بالشكل التايل: 
دج/للهكتار لألمسدة حملاربة  2000و/للهكتار للشعري واخلرطال معا للبذور، دج1500وللهكتار للقمح، 
 األعشاب الضارة؛

/للهكتار وحد دج 3000يف املناطق الثانية املستخدمة يف زراعة الشعري واخلرطال خصص هلا دعم كلي  -
دج/للهكتار لبذور الشعري واخلرطال املتعددة الستخدام  1000:/ للهكتار، موزعة كاآليتدج4500أقصى 

                                                   
.24-23، ص ص: 2006يوليو  4ه املوافق لفف1427مجادى الثانية عام  8، املؤرخ يف 44اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1 



ثاني                                     الدعم الفالحي في إطار السياسة الفالحية الجزائريةالفصل ال  
 

79 
 

 

دج/للهكتار،  2000دج/ للهكتار لألمسدة وكحد أقصى  1000دج/ للهكتار،  1500وكحد أقصى 
 .فدج/للهكتار تعويض احملصول التال 1500دج/للهكتار حملاربة األعشاب الضارة، و 1000
 دعــم زراعــة الزيتــو :-ب

التغيري الذي عرفته دعم زراعة الزيتون مثتل يف حتديد نسبة مسامهة الدولة يف هذا الدعم خاصة يف جمال اقتناء 
على األكثر سواء لتكثيف الغرس للبساتني املوجودة أو  %30الشتالت اليت أصبحت تساهم يف شرائها بنسبة 
كما يدعم اجناز استثمارات حتويل الزيتون إىل حجم الدعم فيها،   الغرس اجلديد، أما األعمال األخرى مل تتغري

دج للوحدة، واملعاصر  3000.000من قيمة االستثمار وحد أقصى %30زيتون الطاولة واملعاصرب 
دج للشبكة وحد أقصى 1500دج للوحدة، كما ارتفع دعم اقتناء شيكات حين احملصول إىل  4000.000ب

 شبكتني.

 المثمرة:دعم الحمضيات واألشجار  -ج          

بالنسبة للحمضيات مل يأيت اإلصالح بأي تغيري كبري ما عدا ختفيض دعم نزع األشجار املسنة واجلذور      
دج شتلة للهكتار، أما  300وحد أقصى دج للشتلة،  60دج للشجرة، ودعم اقتناء الشتالت ب  140إىل 

للحفرة عوض  دج100ب 3م1دعم األشجار املثمرة فإن دعم احلرث مل تتغري وحدث تغيري يف دعم حفر احلفر 
 20.000دج/للهكتار عوض  10.000دج/ للهكتار، كما مت ختفيض دعم األمسدة العميقة إىل  20.000

 دج/للهكتار، وحدد عدم اقتناء الشتالت وفق مايلي:

دج/للشتلة،  200دج/للشتلة، شتالت الكرز  50دج/للشتلة، ورديات ذات نواة  30ات بذرة ورديات ذ -
دج للشتلة،  250دج/للشتلة، شتالت اجلوز واللوز  250دج/للشتلة، شتالت الفستق  40شتالت التني 

 دج للشتلة . 80وشتالت اخلوخ والدراق ب 
 الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي:-2

يوليو  25ه املوافق لفف  1426مجادى الثانية عام  18مؤرخ يف  05-05ا الصندوق باألمر رقم أنشأ هذ     
-121، وفتح له حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 2005لسنة املتضمن قانون املالية التكميلي  2005
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الذي عنوانه الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي، ويقوم بدعم النشاطات احملددة يف القرار الوزاري  302
 يف مادته الثالثة واملتمثلة يف مايلي: 2006أفريل24ربيع األول املوافق  25املشرتك املؤرخ يف 

حتديد األسعار املرجعية وهذا اإلعانات بعنوان محاية مداخيل الفالحني للتكفل باملصاريف املرتتبة عن  -
 بالنسبة لكل املنتجات الفالحية ذات سعر مرجعي حمدد ال سيما احلبوب واحلليب؛

 املنح القصوى للفائض من اإلنتاج الفالحي؛ -
 التكفل مبصاريف تنوع اإلنتاج الفالحي املرتتبة عن حتويل منط اإلنتاج؛ -
فردية أو املنظمون يف تعاونيات أو جتمعات أو  يستفيد من دعم هذا الصندوق الفالحون واملربون بصفة -

 مجعيات، املؤسسات االقتصادية املتدخلة يف النشاطات املرتبطة بتمني املنتوجات الفالحية وفق مايلي:
 يتمثل دعم انتاج احلليب يف: :إنتــاج الحليبم ــدع-أ

تحويل املعتمد من طرف دج /للرت عند تقدميه إىل الوحدات ال 12دعم تشجيع رفع انتاج احلليب ب   -
 وزارة الفالحة والتنمية الريفية، هبدف رفع اإلنتاجية من حليب كل من األبقار واملاعز واألغنام واإلبل؛

 دج/للرت؛ 5بدعم مجع احلليب الطازج   -
 5000دج/للرت، أكثر من  2لرت يف اليوم ب  5000منحة تطوير صناعة احلليب الطازج كاآليت: أقل من  -

لرت يف اليوم  15000دج/للرت، أكثر من  3لرت يف اليوم ب  10000دج/للرت، أكثر من  2,5لرت يف اليوم ب 
 دج/للرت. 4ب 

 يتمثل دعم البطاطا يف: :دعـم البطاطـــا-ب
دج/لكلغ ملدة أقصاها ستة أشهر، وذلك بعد احلصول على شهادة  0,75منحة التخزين يف التربيد ب  -

املركز الوطين للمراقبة والتصديق على البذور والشتالت، على أن تكون الشتالت ضمان هنائية من طرف 
ممتازة وموجهة إىل انتاج بذور البطاطا او لالستهالك، والشتالت املتحصلة  Aاملنفصلة على شهادة رتبة 

 موجهة لالستهالك؛ Bعلى شهادة رتبة 
 1,50دج/للكلغ للبطاطا املوضبة،  1.80موجهة لالستهالك منحة ضبط التخزين يف التربيد للبطاطا  -

 دج/للكلغ للبطاطا الغري املوضبة.
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 تطوير دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية ابقتصاد الرعوي والسهوب:-2

يف تقدمي الدعم ملكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي من خالل التعليمة  عرف هذا الصندوق تطورا      
، اليت جاءت بربامج خاصة باجلنوب وأخرى خاصة باهلضاب العليا، 04/11/2006املؤرخة يف  36الوزارية رقم 

 يهدف كل منها إىل:

 تطوير شروط حياة سكان الريف عن طريق إعادة هتيئة األرياف والقصور؛ -
 تنويع النشاطات االقتصادية يف األوساط الريفية؛ -
 تثمني املوارد الطبيعية وتوقيف ظاهرة تدهور الفضاءات؛ -
 الفقر وظاهرة النزوح الريفي.مكافحة  -

بربامج التجديد الريفي، ومن أجل توفري التمويل الالزم لدعم هذه  2008وهذه الربامج عرفت من سنة 
الذي عنوانه صندوق  302-109الربامج فتح هلا فروع يف حساب التخصيص اخلاص باخلزينة رقم 

الذي  302-109-001التخصيص  ومها حسابمكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب، 
الذي عنوانه الربنامج اخلاص باهلضاب  302-109-002عنوانه الربنامج اخلاص باجلنوب، واحلساب 

حجم املخصصات املالية هلذين احلسابني يف ميزانية الدولة خالل الفرتة اجلدول التايل يبني تطور  العليا،
2007-2009. 
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تطور مخصصات صندوق مكافحة التصحر وتنمية ابقتصاد الرعوي  : (12الجدول رقم :)
 302-109-001والسهوب للبرنامج الخاص ةالجنوب والهضاب العليا في حساب التخصيص رقم 

 .2009-2007ومدفوعاته الحقيقية خالل الفترة  302-109-002و 

 الوحدة: مليو  دج                                                                     

 السنوات

خمصصات ميزانية 
 الدولة

جمموع خمصصات  رصيد بداية كل سنة
 احلسابني

املدفوعات من طرف 
الصندوق الوطين 
 للتعاضد الفالحي

رصيد هناية كل 
 سنة

الربنامج 
اخلاص 
 باجلنوب

الربنامج 
اخلاص 
باهلضاب 
 العليا

الربنامج 
اخلاص 
 باجلنوب

الربنامج 
اخلاص 
باهلضاب 
 العليا

الربنامج 
اخلاص 
 باجلنوب

الربنامج 
اخلاص 
باهلضاب 
 العليا

الربنامج 
اخلاص 
 باجلنوب

الربنامج 
اخلاص 
باهلضاب 
 العليا

الربنامج 
اخلاص 
 باجلنوب

الربنامج 
اخلاص 
باهلضاب 
 العليا

2007 294 6141 0.00 0.00 294 6141 0.00 0.00 294 6141 

2008 181 3617 294 6141 475 9758 200 500 275 9258 

2009 132 250 275 9258 407 9508 0.00 1000 407 8508 

 23907 976 1500 200 / / / / 10008 607 اجملموع

 .164: غردي حممد ،مرجع سبق ذكره،صالمصدر
احلسابني من طرف اهليئات املعتمدة بصرف هذه  يبني اجلدول ضعفا كبريا يف استخدام املخصصات املالية هلذين

م.  200املبالغ، فبالنسبة حلساب التخصيص اخلاص بربامج فنجد أنه خالل ثالثة سنوات مل يصرف منه سوى 
، أما بالنسبة %32,9م. دج وهو ما ميثل نسبة استخدام  607دج، رغم أنه خصصت له الدولة يف نفس الفرتة 

م.دج خالل نفس الفرتة، رغم أنه 1500حلساب التخصيص اخلاص باهلضاب العليا فنجد أنه صرف من حسابه 
، هذا ما أدى إىل ارتفاع %15م.دج لنفس الفرتة، وهو ما ميثل نسبة استخدام 10.008خصصت له الدولة 
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لة، مما يزيد يف جمموع املخصصات املالية فريجع إىل أرصدة هناية السنة لكل من احلسابني واليت حتول إىل السنة املقب
ضعف اإلعالم واإلرشاد والتوجيه لسكان يف هذه املناطق من طرف السلطات املعنية، وكذا قلة عدد السكان يف 

 هذه املناطق نتيجة النزوح الريفي، وكذا التخوف من األوضاع األمنية الغري املستقرة. 

 واستصالح األراإي ع  طريق ابمتياز:  تطور صندوق التنمية الريفية-2

تطورا يف تقدمي الدعم لتنمية املناطق الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز من  عرف هدا الصندوق
اليت أعطت االمر بفتح حسابات فرعية يف  ،04/11/2006املؤرخة يف  39خالل التعليمة الوزارية املشركة رقم 
الذي عنوانه الربنامج  302-111-005ندوق التخصيص اخلاص باخلزينة هذا الصندوق وهو حساب الص

-111-006اخلص لالستصالح األراضي يف اجلنوب عن طريق االمتياز، وحساب التخصيص اخلاص باخلزينة 

الذي عنوانه الربنامج اخلاص الستصالح األراضي يف اهلضاب العليا عن طريق االمتياز، وحساب  302
الذي عنوانه برنامج التنمية الريفية يف اهلضاب العليا ويهدف  203-111-007زينة رقم التخصيص اخلاص باخل

 هذه بربامج إىل:

توسيع الرقعة الفالحية ونوعية الرتبة وتوفري الري الفالحي من خالل إجناز اآلجار وهتيئتها وهتيئة الينابيع  -
 السدود الصغرية وإجناز قنوات نقل املياه؛

الوسط الريفي والصحراوي من كل العوامل الطبيعية والبشرية اليت هتدده، وذلك دعم احملافظة على  -
بتصحيح جماري السيول عن طريق تنقية ضفاف األهنار، إجناز أسوار باحلجارة ملكافحة االنزالقات 

 والتصحر؛
حرث تطور النشاطات اليت ختص التنمية الريفية عن طريق استغالل التقنيات احلديثة وحتسني العقار و  -

املعيشي للسكان  اإلطارالرتبة واالقتصاد يف الري وتطوير الثروات الغابية ومحايتها، مع ضمان تطوير 
 .احملليني

إن حتقيق هذا الربنامج اخلاصة جعل الدولة ختصص هلا مبالغ مالية من ميزانيتها يف حسابات التخصيص  -
 اخلاص هبا باخلزينة وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
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تطور مخصصات صندوق التنمية الريفية واستصالح األراإي ع  ابمتياز : (13قم )الجدول ر 
للبرنامج الخاص ةالجنوب وةالهضاب العليا والتنمية الريفية في الهضاب العليا في حساب 

 302-111-005التخصيص رقم 
 .2009-2007ومدفوعاتهم الحقيقية خالل الفترة 302-111-007و 302-111-006و

خمصصات  البيان
 ميزانية الدولة

رصيد بداية 
 السنة

جمموع خمصصات 
 احلساب

مدفوعات 
احلسابات قبل 
الصندوق الوطين 
 للتعاضد الفالحي

رصيد هناية 
 السنة

 حساب التخصيص
 005-111-

اخلاص  203
 بربنامج اجلنوب

2007 5901 0.00 5901 1113,6 4787,4 
2008 1870 4787,4 6657,4 0.00 6657,4 

2009 305 6657,4 6962,4 447 6515,4 

 حساب التخصيص
006-111-

302 

2007 4663 0.00 4663 352 4311 
2008 5035 3411 9346 0.00 9346 

2009 300 9346 9646 2104,5 7541,5 

 حساب التخصيص
007-111-302 

اخلاص بربنامج التنمية 
 الريفية يف اهلضاب العليا

2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2008 5000 0.00 5000 0.00 5000 

2009 250 5000 5250 0.00 5250 

 .166،مرجع سبق ذكره ،صي حممد غرد المصدر:
 
يبني اجلدول أن هذه احلسابات الثالثة التابعة إىل صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق    

االمتياز الذي خصصت هلا الدولة مبالغ هامة من ميزانيتها لتطبيق هذه الربامج، حيث خصص للحساب بالربامج 
م.دج، واحلساب 8076سنوات مبلغ  اخلاصة باستصالح األراضي عن طريق االمتيازات يف اجلنوب خالل ثالثة
م.دج، واحلساب اخلاص بالربامج 9998اخلاص بالربامج اخلاصة باستصالح األراضي يف اهلضاب العليا مبلغ 

حجم مدفوعات هذه احلسابات من طرف اجلهة م.دج ، غري أن 5250اخلاصة بالتنمية الريفية يف اهلضاب العليا 
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م.دج 0.00م.دج،  2456,5م.دج، 1560,5للتعاضد الفالحي مبالغ ضئيلة قدرت باملوكلة هلا ذلك الصندوق الوطين 
، وهي نسب %0.00، %24,57، %19,32على الرتتيب هذا يعين أن نسبة إستخدام هذه املخصصات يساوي 

ضعيفة جدا رغم أمهية هذه الربامج يف التنمية الفالحية، وهذا يرجع إىل ضعف النوعية واإلعالم واإلرشاد من 
رف اجلهات املسؤولة خاصة من طرف املصاحل الفالحية يف البلديات والواليات، وكذا اهلجرة السكانية الكبرية ط

هلذه املناطق املتأثرة بالوضعية األمنية يف الفرتة السابقة، والتخوف من عدم االستقرار األمين للعودة إىل تلك 
 العقارية اليت تشرط يف تقدمي الدعم.سكان هذه املناطق على العقود املناطق، وكذا عدم توفر 

 2009و 2001باإلضافة إىل أشكال الدعم السابقة الذكر عرفت هذه الفرتة إستفادة الفالحون واملوالون يف سنيت 
مليار دج على التوايل وهذا هبدف حتفيز االستثمارات اخلاصة يف  41ومليار دج  15من مسح لديوهنم واملقدرة ب 

اجملال الفالحي وتشجيع عامل الفالحة على بذل اجلهود املكثفة لتحديث النشاط الفالحي وزيادة منتجاته على 
 إختالف أنواعها.

 ة الفالحيةتقييم سياسة الدعم الفالحي خالل فترة تطبيق المخطط الوطني للتنمي  المطلب الثانـــي:

الذي عرف فيها الدعم الفالحي تطورات   بعد مرور تسع سنوات من تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية
كبرية يف مجيع فروع اإلنتاج احليواين والنبايت، ويف جمال التنمية الريفية، والبنية التحتية، ميكن تقييمه من خالل 

 إىل الناتج احمللي اإلمجايل وكذا الناتج الفالحي.حساب جمموع الدعم الفالحي ومقارنته بالنسبة 

 تقييم الدعم الكلي ةالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي وكذا الناتج الفالحي:-1

يعترب حساب تقديرات الدعم الكلي بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل والناتج الفالحي من املؤشرات      
اهلامة لقياس حجم الدعم املقدم للقطاع الفالحي يف جمال دعم اخلدمات العامة ودعم التنمية الريفية 

، وإنشاء البىن التحتية، كما واستصالح األراضي وكذا تنمية املناطق الصحراوية واهلضاب العليا والسهوب
ميكن حساب هذا املؤشر من أجل إظهار التقدم الذي وصلت إليه الدولة يف عملية إصالح السياسة 

 الفالحية، وهو ما يتم التطرق إليه من خالل اجلدول التايل.

 



ثاني                                     الدعم الفالحي في إطار السياسة الفالحية الجزائريةالفصل ال  
 

86 
 

 

تطور نسبة الدعم الفالحي الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي والناتج : (14الجدول رقم )
 2008-2000:خالل الفترة  الحيالف

 الوحدة: مليار دج  

 السنوات
خمصصات 
الدعم 
 الكلي

حجم املدفوعات 
 من الدعم الكلي

الناتج احمللي 
 اإلمجايل

الناتج 
 الفالحي

نسبة املخصصات الدعم 
 الكلي إىل

نسبة حجم مدفوعات الدعم 
 الفالحي الكلي إىل

الناتج احمللي 
 %االمجايل

الناتج 
 %الفالحي

الناتج احمللي 
 %االمجايل

الناتج 
 %الفالحي

2000 25.3 15.0 4123.3 346.2 0.61 7.30 0.36 0.43 

2001 44.67 23.86 422701 412.1 1.06 10.80 0.56 0.58 

2002 48.07 48.07 4522.8 417.2 1.06 11.50 1.06 11.5 

2003 49.64 49.60 5252.3 515.3 0.95 9.63 0.94 9.60 

2004 55.89 55.26 6151.9 580.5 0.91 9.62 0.90 9.50 

2005 56.24 43.89 7564.7 581.6 0.74 9.67 0.58 7.55 

2006 63.75 53.27 8512.2 641.3 0.751.24 9.94 0.63 8.30 

2007 75.37 21.91 9408.3 704.2 0.80 10.70 0.23 3.11 

2008 137.24 17.76 11042.8 711.8 1.24 19.28 0.16 2.48 

 6.68 0.54 11.3 9.15 4910.2 60808.4 328.29 556.17 اجملموع

 www.ons.bzعلى املوقع اال كرتوين:،2008ت االقتصادية من الديوان الوطين لإلحصاء، معطيات إحصائية حول احلسابا المصدر:
 .11/11/2014تاريخ اب طالع :
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يبني اجلدول أن نسبة خمصصات الدعم اإلمجايل للقطاع الفالحي املتمثلة يف )خمصصات ميزانية الدولة 
+خمصصات أخرى + حتويالت أرصدة لسنة سابقةإىل السنة الالحقة( إىل الناتج احمللياالمجايل عرفت تذبذبا 

 الن السنة الثانية والثالثة، ميث2008، 2002، 2001من سنة إىل أخرى، حيث عرفت أكرب نسبة يف السنوات 
من إنطالق املخطط الوطين للتنمية الفالحية واليت خصصت فيها الدولة مبالغ إضافية من ميزانية الدولة 

مليار دج،أما  103باليت مل تصرف واملقدرة  2000يف املشاريع الفالحية باإلضافة إىل حتويل أرصدة للتوسع 
واملقدرة ب  2007و 2006و 2005خاصة إىل األرصدة احملولة من سنوات فرتجع الزيادة فيها  2008بالنسبة إىل 

مليار دج على التوايل، وهذا بسبب اإلصالحات اليت عرفتها  30.36ومليار دج  10.48ومليار دج،  12,35
، خاصة يف جمال الدعم االستثمارات الفالحية اليت أصبحت يشرتط فيها مشاركة 2005سياسة الدعم يف سنة 

من تكاليف املشروع، وكذا إنشاء الصندوق ضبط اإلنتاج الفالحي الذي أصبح  %30شروع بفف صاحب امل
يقدم الدعم بعد عملية اإلنتاج واملصادقة عليه من طرف اجلهات املسؤولة، باإلضافة إىل مراجعة سياسة 

رع يف عملية تعزيز الدعم والقيام بعملية تطهري واسعة ووضع حدا لتبعثر األطراف الفاعلة والوسائل، كما ش
الذي أعاد مركزية  2008ووسائل التدخل ومراقبة السلطة العمومية من خالل إدراج التوجيه الفالحي لسنة 

 سياسة التنمية الفالحية.
أما بالنسبة حلجم مدفوعات الدعم الفالحي الكلي إىل الناتج اإلمجايل فكانت هذه النسب ضعيفة مما يعين 

اليت   2008عدم صرف أو استخدام هذه املخصصات من طرف اهليئات املخولة هلا ذلك، خاصة يف سنة 
نسب يف كل من وهذا راجع لألسباب السابقة الذكر، مع العلم أن هذه ال%0,16كانت أضعف نسبة بفف

، %1,5االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والواليات املتحدة االمريكية تساوي 

إجراءات هذا يعين إمكانية زيادة حجم مبالغ الدعم للقطاع الفالحي ملسايرة  1على التوايل1,1%،1,4%
ص العاملني يف النشاط الفالحي هلذا وشروط منح الدعم واليت كانت سببا يف عدم طلب الفالحني واألشخا

الدعم باإلضافة إىل استخدامه من طرف اجلهات املسؤولة عن التنمية احمللية خاصة يف إطار برنامج يتمحور 
شراكة حملية وخلق إندماج متعدد القطاعات يف األراضي حول تطوير التنمية الريفية املستدامة من خالل إقامة 

طقة، وتثمني املوارد الطبيعية خاصة يف اهلضاب العليا والسهوب واملناطق الفالحية حسب خصوصية كل من
بني الصحراوية. ومن جهة أخرى يبني اجلدول أن حجم خمصصات الدعم الكلي إىل الناتج الفالحي حمصورة 

                                                   
.7، صسبق ذكره حممد علي حممد، مرجع   1 
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، وأن حجم املدفوعات احلقيقية من الدعم الكلي إىل الناتج 2007-2000خالل الفرتة %19.50و 7.30%
، مع العلم أن معظم هذه املبالغ من الدعم موجهة حنو ترقية %11.50و %3.11حمصورة كذلك من  الفالحي

االستثمارات اخلاصة والبنية التحتية الفالحية واحملافظة على الصحة احليوانية والنباتية وتنمية املناطق الصحراوية 
 والسهوب واهلضاب العليا والتنمية الريفية والبيئة. 

 2014-2010وآفاق  2009-2005الواقع الفالحي خالل الفترة  ـالـــث:المطلب الثــ

عن طريق عرض وتقييم لنتائج االجتماعات اليت بادر هبا  2009-2005ميكن تقييم هذه الفرتة املمتدة بني     
 رئيس اجلمهورية  أثناء جلسات االستماع الدورية.

لقد خصص اجتماع مصغر لقطاع الفالحة والتنمية   :2008  ابجتماعات التقييمية )جلسات ابستماع لسنة-أ
الريفية تناول العرض وزير الفالحة والتنمية الريفية العناصر اهلامة للحصيلة املتعلقة باملخططات والربامج 
التنموية اخلاصة بالفالحة وبالعامل الريفي وإجراءات ضبط منتوجات الفالحية األساسية اليت وضعتها الدولة 

 آفاق التنمية احملددة للقطاع. مؤخرا وكذا

 ةخصوص حصيلة تطبيق مختلف المخططات وةرامج القطاع ثم الت كيد على أنه: -1

بالرغم من الظروف اجلد الصعبة اليت كانت سائدة يف العامل الريفي عند إطالق املخطط الوطين للتنمية       
واتساع املساحة الفالحية الصاحلة  %6 إال أنه مت تسجيل معدل منمو سنوي فاق 2000الفالحية والريفية سنة

هكتار وتطور هام لتقنيات الري املقتصدة للمياه وتوسع معترب للمساحات الغابية، حيث  500000بأزيد من 
للنمو  مسحت هذه النتائج املسجلة خبلق وضع جديد يربز املؤهالت واإلمكانيات املتعلقة بإعطاء دفع جديد

الفالحي والتنمية املستدامة لألراضي الريفية، وموازاة مع ذلك مت تعزيز الربامج املشرتكة لدعم جتديد االقتصاد 
 الفالحي والتجديد الفالحي من خالل:

 *عصرنة مؤسسات السلطات العمومية أال وهي:

  التصديق ومنح العالمات التجارية؛إدارة الغابات واملراقبة الصحية البيطرية ومراقبة الصحة النباتية ومصاحل -

 تفعيل جهاز التكوين والبحث ونشر املعلومات واللجوء للكفاءات اجلامعية؛ -
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 عصرنة أنظمة اإلعالم يف جمال اإلحصاء والربجمة واإلدارة الفالحية؛ -

جتماعية وكذا كما أن عمليات إعادة حتديد املهام وإدارة خلق انسجام بني خمتلف األعمال االقتصادية واال  -
مليار دج  370تظافر اجلهود قد خصصت امليزانيات املمنوحة اليت قاربت االعتمادات املالية املخصصة له 

 سنويا وجه أكثر من نصفها حلماية القدرة الشرائية للمستهلك من خالل التكفل بفارق األسعار.

ي واليت جتسدت من خالل توفري بيئة ومباشرة سلسلة من الربامج واألعمال من أجل جتديد االقتصاد الفالح
 مشجعة للنشاط الفالحي وتطوير االستثمارات من خالل:

 إطالق القروض بدون فوائد لصاحل الفالحني واملربني ومتعاملي النشاطات امللحقة؛ -
 تعزيز التعاضدية الفالحية اجلوارية؛ -
 عصرنة وتعميم التأمينات الفالحية املالئمة؛ -
 الغذائية.تفعيل إدماج الصناعات  -

وهتدف كل هذه اإلجراءات إىل تأمني الفاعلني وكل املتدخلني يف عملية خلق الثروات من الفالحني 
ومربني ومتعاملني يف الصناعات الغذائية وتشجيعهم على االستثمار والعمل على تطوير نشاطاهتم، ويف 

كني مث إنشاء نظام ضبط نفس املسعى ومن أجل محاية مداخيل الفالحني والقدرة الشرائية للمستهل
املنتجات الفالحية ذات االستهالك حبيث سيخص يف مرحلته األوىل البطاطا ليشمل تدرجييا املنتوجات 

 الفالحية األساسية األخرى، كما سيفضي إىل توسيع وعصرنة صناعة التربيد.

 : 1ةالنسبة آلفاق تطوير القطاع-1

من عاملني يف جمال الصناعة الغذائية الفالحني واملربني واملت سيتم تكييف سياسة دعم الفالحة تدرجييا لتأمني
 السوق وتوضيح الرؤية بالنسبة لكل املتعاملني. استقراروضمان جهة 

                                                   
، كلية العلوم ختصص ادارة واقتصاد واملؤسسة ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف العلوم االقتصادية "ئر" التنمية الفالحية في الجزاقزقوز مرمي  1

. 40علوم التجارية، جامعة مستغامن، صالاالقتصادية وعلوم التسيري و   
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هذا املسعى كفيل بأنيشجع االندماج الفالحي والصناعي لتأسيس قاعدة تطوير الفالحة وترقية األقطاب           
ل احملرتف وأخريا تشجيع يف بعض احلاالت التصدير قصد السعي إىل إحداث الفالحية املدجمة وتثمني جهود العم
 توازن يف امليزان التجاري الغذائي.

مث  2007يشهد هذا األخري بعد مروره مبرحلة جتريبية سنة  2007أما فيما خيص التجديد الريفي الذي بوشر سنة 
مشروع  12000ريفية املدجمة، إذ مت برجمة ماال يقل عن تعميما للمشاريع اجلوارية للتنمية ال 2008مرحلة جتسيد سنة 

 جواري للتنمية الريفية املدجمة وستتعلق:

 تطوير أو إعادة تأهيل القرى والقصور؛ -
 توسيع النشاطات االقتصادية يف الوسط الريفي؛ -
 محاية وتثمني املوارد الطبيعية. -

مع كل 2013إىل 2009وقد بادر قطاع الفالحة والتنمية الريفية يف نفس الوقت بعقود النجاعة للفرتة املمتدة من 
 ( برامج وطنية لتكثيف املنتوجات الفالحية والربامج اخلاصة:10والية أخذا بعني االعتبار عقود النجاعة عشرة )

ا والزيت والتمور والبذور والشتالت وبرامج تربية تكثيف منتوجات احلبوب واحلبوب احلافة واحلليب والبطاط
 املواشي والدواجن وكذا الربامج املتعلقة باقتصاد املاء واألقطاب الفالحية املدجمة.

ولدى تدخله يف ختام النقاش سجل رئيس اجلمهورية النتائج القيمة اليت حققها الربنامج الوطين للتنمية الفالحية 
رية، وأوضح رئيس اجلمهورية يف هذا الصدد "أن هذا لربنامج املدعم بشكل كبري من الذي شرع فيه منذ قرابة عش

وبزيادة ملموسة %6 ميزانية الدولة قد مسح ببعث نشاط الفالحة والرعي والذي متيز بنسبة منو سنوية ثابتة تعدت
تطوير عامل الريف،  للعرض يف اإلنتاج الفالحي باإلضافة إىل املسامهة القوية يف استحداث مناصب الشغل يف

وأضاف الرئيس قائال: "كل هذه العوامل تدفع إىل تعزيز جهود الدولة من أجل مرافقة ودعم تنمية القطاع"، قبل 
أن يوجه تعليمات للحكومة هبذا اخلصوص ، يف املقام األول أوضح الرئيس أنه "على احلكومة أن تعجل بتجسيد 

الحية التابعة ألمالك الدولة وهو النص الذي سيحدد حقوق وواجبات القانون املتعلق بنمط استغالل األراضي ف
املستثمرات املستغلة عن طريق االمتياز كما من شأنه إعادة تنشيط الديوان الوطين لألراضي الفالحية حىت يعمل 
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ولة وكذا بتفويض من إدارة أمالك الدولة على تنظيم منح االمتيازات على األراضي الفالحية التابعة ألمالك الد
 تسوية عقود املستثمرين الفالحني.

ويف املقام الثاين " يتعني تركيز دعم الدولة للفالحة على املنتجات األساسية مبا فيها إنتاج احلليب واللحوم حبيث 
ويف املقام الثالث " فإن ، "سيتم وضع وتنفيذ برناجما وطنيا عقالنيا توخيا لتحقيق االكتفاء الذايت الغذائي للبلد

احلكومة مطالبة بتحسني النشاط الفالحي وتربة املواشي من خالل بعث مكننة الزراعة وإنتاج األمسدة وإنتاج 
البذور وتطوير القدرات الوطنية للتخزين واحلف  وكذا ترقية جمال الصناعات الغذائية، ويف املقام الرابع" يتعني 

ط التعاضدية الفالحية"، ويف املقام اخلامس " ينبغي تشجيع تأطري وتنظيم النشاط الفالحي من خالل إعادة تنشي
تعزيز عملية تكوين تأطري القطاع الفالحي والريفي ذلك أن قطاع الفالحة جدير بدعم الدولة ولكنه حباجة أيضا 
إىل كفاءات ملرافقة الفالحني ومساعدهتم يف إطار مسعى تطوير احملاصيل وزيادة املردودية"، ويف املقام السادس" 

عني تسجيل قطاع الفالحة ضمن أولويات برامج القروض املصغرة املخصصة ملساعدة طاليب العمل على يت
بشبكة كاملة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الضرورية استحداث نشاطات مما سيسمح بدعم عامل الفالحة 

املواشي احملرك الرئيسي لسياسة لتنمية"، وأكد الرئيس يف املقام السابع أنه" ينبغي جعل تطوير الفالحة وتربية 
 2008التنمية الريفية وهتيئة اإلقليم يف جمموعه وعليه فان برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خالل سنة 

يف معرض حتليله. أكد رئيس اجلمهورية " أن كل الشروط  2014-2009يشكل أحد احملاور للربنامج اخلماسي 
يكلي تفيل بإرساء أسس منو فالحي مضطرد وتنمية مستدمية للمناطق الريفية من متوفرة اليوم ملباشرة تطوير ه

خالل تطبيق قانون التوجيه الفالحي الذي حدد األهداف األساسية اليت سطرها بلدنا لفالحته" وأضاف الرئيس 
ظهور أزمة غذائية يتميز بأن األمر يتعلق مبسعى استعجايل وعلى قدر كبري من األمهية ال سيما أن السياق الدويل 

يف العديد من مناطق العامل واليت قد  تتفاقم، كما أن آثار التغريات املناخية أخذت تتجلى عرب فرتات جفاف 
متكررة يف منطقتنا، لذلك شدد رئيس اجلمهورية على األمهية اليت ينبغي ختصيص برنامج حلماية املوارد الطبيعية 

ئيس اجلمهورية من الفالحني واملربني واملتعاملني يف جمال الصناعات ومكافحة التصحر، يف ذات الصدد ينتظر ر 
الغذائية جتندا يكون مستوى التحديات اليت ينبغي رفعها مشريا إىل أن األمة ستواصل دعم التنمية وعصرنة فالحتنا 

 والتطوير املتوازن واملنسجم للمناطق دون أي إقصاء أو هتميش.
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 :2009لجلسات ابستماع لسنة ابجتماعات التقييمية -ب

لقد ترأس الرئيس اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الفالحة والتنمية الريفية، وقدم الوزير باملناسبة عرضا عن          
، وقد تركزت أعمال إعادة 2014-2010واخلطوط العريضة للربنامج اخلماسي  2009النتائج احملققة خالل سنة 
 يف إطار التجديد الريفي كاآليت: التوجيه اليت مت القيام هبا

احلبوب واللحوم واحلليب والبقول  حتديد األهداف وإطالق برامج عملية لتكثيف الفروع االسرتاتيجية -
 اجلافة.....اخل.

اإلنتاج الفالحي البذور واملشاتل واقتصاد املاء وتقليص مساحات  إعداد وإطالق برامج لتعزيز قدرات -
 البور؛

ومكنت النتائج األولية اليت مت حتقيقها يف غضون مشجعة وضبط املنتجات الفالحية؛ترقية بيئة مؤمنة و  -
من إبراز أعمال مهيكلة من شأهنا تعزيز التنسيق بني خمتلف اجلهود يف األوساط الريفية ال  2009سنة 

سيما على مستوى البلديات وعلى مستويات أدىن، وسيتم توسيع هذه العمليات يف إطار " املشاريع 
 جلوارية للتنمية الريفية املدجمة".ا

كما أحل رئيس اجلمهورية يف سياق حتليل وتقييم القطاع على ضرورة اإلنتاج التام والكامل للكفاءات        
املتخصصة باجلامعات من أجل وضع قدراهتم يف خدم تنمية الفالحية، وأضاف الرئيس قائال إنه بالنظر إىل ما مت 

مربزا ضرورة االهتمام بالتكوين كون مستدمية إال إذا مشلت كل املناطق دون إقصاء تسجيله فإن التنمية لن ت
 وإشراك الشباب يف اقتصاديات التنمية املستدمية.

كما اغتنم رئيس اجلمهورية هذه الفرصة لتكليف بتعزيز سلسلة من التدابري اليت من شأهنا املسامهة يف التجديد 
 الريفي واملتمثلة يف:

ولة مع قانون التدابري القانونية املتعلقة بتطهري استغالل األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للداستكمال  -1
التنازل عن األراضي الفالحية، واعترب رئيس اجلمهورية أن هذا النص القانوين من شأنه أن يشكل تتمه 

ولة وتأمني الفالح يف لقانون التوجيهي الفالحي وضمان االستقرار استغالل العقار الفالحي التابع للد
 إطار تنازل واضح.
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تعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفالحني واملربني يف إطار الغرف اجلهوية والوطنية للفالحة وباقي  -2
 الشركاء االجتماعيني.

دفع التكوين يف الفروع الفالحية من أجل ضمان تأطري أحسن عمال األرض واملربني وحتديث التقنيات  -3
 لرعوية.الفالحية وا

 :1مرافقة ودعم تنمية القطاعكل هذه العوامل ترفع إىل تعزيز جهود الدولة من أجل 
احلكومة مطالبة بتحسني النشاط الفالحي وتربية املواشي من خالل بعث مكننة الفالحة وإنتاج األمسدة  -

 لغذائية؛وإنتاج البذور حمليا وتطوير القدرات الوطنية للتخزين واحلف  وكذا ترقية الصناعات ا
يتعني تشجيع تأطري وتنظيم النشاط الفالحي من خالل غرفة فالحة نشيطة وجمالس مهنية فعالة وكذا من  -

 خالل إعادة تنشيط التعاضدية الفالحية؛
ينبغي تعزيز عملية تكوين تأطري القطاع الفالحي والريفي ذلك أن قطاع الفالحة جدير بدعم الدولة  -

ملرافقة الفالحني ومساعداهتم يف إطار مسعى تطوير احملاصيل وزيادة ولكنه حباجة أيضا إىل كفاءات 
 املردودية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
.46صمرجع سبق ذكره،قزقوز مرمي،  1 
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 :الصةــــــــــــــخ

ا أو النامية جعل قدمة منهتنظرا ألمهية القطاع الفالحي يف اقتصاديات خمتلف بلدان العامل سواء امل  
املالية الضخمة املخصصة لدعمه. لذا مسؤولوها يولون أمهية كبرية هلذا القطاع من خالل املخصصات 

انتهجت اجلزائر سياسة فالحية قائمة على دعم الدولة للقطاع جلعله قادرا على الزيادة اإلنتاج وحتسني 
 اإلنتاج، بشكل يسمح له مبواجهة الطلب الوطين املتزايد على املنتوجات الفالحية، خاصة الغذائية منها.

الفالحني على االستثمار  وتشجيعئرية من خالل تقدمي قروض لدعم كما قامت احلكومة اجلزا          
 الفالحي، وحتفيزهم خلدمة األرض وترقية املنتوج احمللي إىل املستوى املنافسة العاملية.

وهذا ما سيتم التطرق إليه يف الفصل املوايل يف معرفة القروض الفالحية املمنوحة لدعم القطاع         
 الفالحي. 
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:تمهيـــــد  

تعترب القروض الفالحية أكثر أمهية خاصة يف اجملتمعات اليت تعتمد على الفالحة كمورد أساسي هلا، وتقدم     
هذه القروض للفالحني لشراء بذور وأمسدة أو لشراء اجلرارات الفالحية ألجل قصري أي ألقل من سنة أو أكثر من 

الحية هو مساعدة الفالحني يف إجياد احللول املوسم الفالحي واهلدف األساسي من وراء تقدمي القروض الف
 ملشاكلهم الفالحية وإنشاء املشروعات الفالحية.

لذا ال بد أن تكون سياسة منح القروض الفالحية منبثقة وفق خطة حكومية متفقة مع خمتلف التشريعات      
 ئد يف هذا اجملال.هبا ومت اختيار بنك الفالحة والتنمية الريفية باعتباره الرااملصرفية املعمول 

ويف ها الفصل مت التطرق إىل التعريف بالبنك، وأدواره ومهامه وهياكله التنظيمية وكذا القروض املوجهة لدعم      
 القطاع الفالحي.
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  ماهية بنك الفالحةوالتنمية الريفية.المبحث األول:

البنكية املتخصصة يف متويل القطاع الفالحي ولكل واحدة منها سياسة خاصة يف  لقد تعددت اهليئات      
. 1982ذلك، وأهم هذه اهليئات: بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي ورث هذا النشاط من البنك اجلزائري منذ 

 وفق املطالب التالية.من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل التعريف بالبنك، املهام واألهداف واهليكل التنظيمي 

 مطلب األول: تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية.ال

، وهو يعترب مؤسسة مالية 13/03/1982املؤرخ يف  206/82تأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية باملرسوم رقم       
ل ونشاطات اإلنتاج الفالحي، تضع مباشرة لوزارة املالية وقد انبثق من البنك الوطين اجلزائري، وأتيح له متويل هياك

 وكل األنظمة املتممة للفالحة، كل املهن احلرة واملنشآت اخلاصة املتواجدة يف الريف أيا كان نوع نشاطها.

وبدخول اجلزائر يف االقتصاد احلر مل يعد ختصص البنوك مهما ال سيما من حيث تقدمي خدماته للجمهور،      
حيث أصبح البنك اليوم يقبل على متويل أي قطاع اقتصادي من أجل تشجيع االستثمار يف خمتلف القطاعات 

سابقا عن االئتمان الفالحي جانبا هاما  وبإنشائه يكون قد رفع عن كاهل البنك الوطين اجلزائري املسؤول الوحيد
 1من اختصاصه زمن أبرز صفات البنك مايلي:

 وبنك التنمية: كونه بنك أولي -1
 ألنه يقوم جبميع العمليات البنكية مثله مثل البنوك األخرى، كمنح القروض، يـــــبنك أول :

 ذلك، يقبل تبديل العملة، وكخزينة مينح فتح حسابات جلميع األشخاص الذين يرغبون يف
مجيع الودائع ويساهم يف جتميع االدخار إىل جانب ختصصه يف عملية التمويل للهياكل 

 بالريف.واألعمال اإلنتاجية والفالحية املتعلقة 
 ألنه يساعد على تنمية القطاع الفالحي وكذا تدعيمه ملختلف األنشطة الفالحية ةــبنك التنمي :

قروض بغية حتقيق اخلطط والربامج املالية املطبقة للخطط والريفية والصناعية، وذلك مبنحها ال
 الوطنية للتنمية.

 وسيلة للتخطيط والمراقبة:  - ب

                                                           

معلومات مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية "مديرية مستغامن".  1 
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 :بتخصصه يف متويل القطاع الفالحي وكل األنشطة املرتبطة به يستطيع البنك  وسيلة للتخطيط
مجع املعلومات واالحصائيات املتعلقة باهليكل املايل حلسابات االستغالل وبالتكلفة وكذا مجيع 

 العراقيل اليت تواجه عامل الريف هذه معلومات جد مهمة يف تكوين وتطبيق خطة التنمية.
 راقبته مدى جتانس حركة متويل املؤسسات مع املخططات والربامج املتعلقة مل ة:ــوسيلة للمراقب

 هبم فهو يقوم بإعالم السلطة العامة يف هناية احلملة الفالحية ملالحظات ختص:
 سري احلمالت الفالحية؛ 
 .)النتائج املادية )دراسة امليوانيات وتوزيع النتائج 

 لتنمية الريفية.أهداف بنك الفالحة وامهام و :المطلب الثـانـي

اليت أصبحت تستحوذ على نسبة هامة من أمام تزايد نسبة منو الدميغرايف وتزايد احلاجة للموادالغذائية          
واردات الدولة، وأمام تدهور وضعية القطاع الفالحي وهبدف انعاش هذا األخري إحداث تنمية ريفية وضمان احلد 

 الفالحة والتنمية الريفية وأوكل باملهمات والوظائف.األدىن من االكتفاء الغذائي أنشأ بنك 

 مهام ووظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية: -1

املتمثلة من قانون النقد والقرض  113و 110يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية باملهام املوصوفة يف املواد     
 فيمايلي:

 على شكل قروض مع إعادهتا هلم؛تلقي الودائع من اجلمهور مع حق استعماهلا بتقدميها  -
 التكفل بتمويل اإلستغالالت الفالحية التابعة للقطاع العام؛ -
 تقدمي مساعدات مالية للقطاعات ذات العالقة بالقطاع الفالحي؛ -
 منح القروض للزبائن وتشجيعهم على اجنازهم املشاريع حبسب ما يسمح به البنك؛ -
 والكمبيالة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارهتا؛توفري وسائل الدفع الالزمة كالشيكات مثال  -
 التقنية للسيولة وتقسيم املسؤولية حسب السياسة العامة املطروحة من طرف وزارة املالية؛احرتام القيم  -
إدارة أموال االستثمارات الطويلة املدى وحتويلها لصاحل حساب اخلزينة العمومية وكذا القروض قصرية  -

 .املدى
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أن الوكالة هي اخللية القاعدية لسري البنك واشتعاله ويف نفس الوقت مكان االلتقاء املباشر مع زبائنه، فإن ومبا 
 ذلك يرتتب عليها مهاما عديدة منها:

 العمل على تطوير العالقات التجارية مع الزبائن؛ 
 السهر على رفع حجم مردودية اخلزينة؛ 
  من طرف الزبائن؛القيام جبميع العمليات املصرفية املطلوبة 
 .منح القروض ومتابعة توظيفها يف املشاريع املتخصصة هلا 

 أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية وأهميتها: -2

 أهداف وأمهية بنك الفالحة والتنمية الريفية تتجلى فيمايلي:    

 توسيع األراضي الفالحية وحتسني نوعية اخلدمات للزبائن؛ -
 القطاعني الفالحي والتجاري وعن طريق تقدمي القروض؛تشجيع الزبائن على مشاركة يف  -
 تنظيم اإلنتاج الفالحي وتطويره؛ -
 باستغالل كل اإلمكانيات املتاحة؛حتقيق الرتاكم الوطين والتنمية االقتصادية لإلنتاج الفالحي الوطين  -
 متويل االقتصاد الوطين من خالل الودائع املدخرة وبالتايل حتقيق األرباح. -

الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية وأهم المصالح والحسابات الموجودة   الثـــالث:المطلب 
 فيه. 

 أوال: الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية.

 يتكون اهليكل التنظيمي للبنك من جمموعة من االدارات واملديريات كما هو موضح يف الشكل املوايل : 
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 الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية (:01)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية مستغانم "مدير المصدر:بنك الفالحة والتنمية الريفية"

 

 

 

 رئيس المدير العام

إدارة التفتيش العام 

 والمراقبة الداخلية

إدارة الخزينة والشؤون  إدارة الشؤون االجتماعية

 الخارجية

إدارة التنظيم واإلعالم 

 اآللي

المديرية العامة األولى المكلفة 

التسييربمجال   

المديرية العامة األولى المكلفة 

 بمجال االستغالل

إدارة 

الوسائل 

 العامة

هيئة إدارة 

الموظفين 

 والتكوين

إدارة 

الشؤون 

 العقارية

إدارة 

التسويق 

 والتطوير

إدارة 

تمويل 

النشاطات 

 الخاصة

تمويل إدارة 

المؤسسات 

 العمومية

تمويل إدارة 

 االستثمارات 

إدارة 

 الوسائل 

 مديرية الفروع

 الوكاالت
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 الهيكل التنظيمي للمجمع الجهوي لالستغالل كما هو موضح في الشكل اآلتي: -1

 (02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 المصدر: بنك الفرحة والتنمية الريفية "مديرية مستغانم"

 

المدير 
 الجهوي

 األمانة 

 نائب مدير المحاسبة 
 مصلحة المحاسبة والضرائب

 نائب مدير متابعة األخطار 
مصلحة الرصد التجاري 

 والتجارة

 نائب مدير االستغالل

 مصلحة االئتمان والتجارة

 مصلحة الحركة التجارية

 مصلحة الخدمات المصرفية

 مصلحة التحليل والمحاسبة
 مصلحة الميزانية والمراقبة
 مصلحة التحليل والمعالجة 

مصلحة متابعة ما قبل 
 المنازعات

 مصلحة متابعة الضمانات

 القسم اإلداري

 الموارد البشرية

 مصلحة الوسائل العامة

 مصلحة اإلعالم اآللي

 الخلية القانونية

 المصلحة القانونية والمنازعات

 مصلحة القابضة

 مصلحة االسترجاع

 المجمع الجهوي لالستغالل
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 ثانيـــــا: أهم المصالح الموجودة في بنك الفالحة والتنمية الريفية:

 المصلحة اإلدارية: -1
 :وتشمل الفروع التالية

املستهلك أو الزبون لذلك فله  : ويعترب أهم فروع البنك حيث بدونه ال يصل إىلرع الشباكــف - أ
 عالقة مباشرة مع الزبون وتتمثل مهمته يف إدخال وإخراج األموال طبقا ملتطلبات الزبون.

: تدعيما لفرع الشباك وتسهيالهتا لفرع احلواجز، واالعاقات جند فرع احملفظة، حيث ةــــــــالمحفظ - ب
فظة تقريبا مجيع العمليات كعمليات تقوم مهمته أساسا يف تسهيل العملية التجارية، وتشمل احمل

التحويل وعملية املقاصة. ومنه فاحملفظة تعترب كوسيط بني فرع الشباك وفرعي التحويالت 
 واملقاصة.

 : تتمثل مهمته يف حتويل األموال من حساب إىل حساب آخر.التــــــلتحويا - ج
ة العملية تعترب املقاصة املوجودة  : تقوم بتسهيل املعامالت بني البنوك، ومن الناحياصــــــةــــالمق - د

كرابط بني املناخ الداخلي للمؤسسة واملاخ اخلارجي، وكل هذا يتم يف غرفة املقاصة املوجودة يف 
البنك املركزي وهذا ال يعين أن البنوك احمليطة بالبنك املركزي ال توجد فيها املقاصات حيث أهنا 

 الوظيفية مقارنة مع مقاصة البنك املركزي. توجد يف مجيع البنوك إال أهنا تقل من الناحية
تتمثل مهام احملاسبة يف عملية التسيري واملراقبة جلميع العمليات اليت حتدث داخل  المحاسبــــة: - ه

 البنك.
 مصلحة القـــــروض: -2

 وتتكون من الفروع التاليــــة:                 

 الفرع التجاري؛ 
 الفرع الفالحي؛ 
 .الفرع العمومي 

هتتم جبميع العمليات اليت تتعلق بالقرض املستندي والذي ميثل فرعا قروض االستثماري:مصلحة  -3
 .ونشاطا وحيدا يف هذه املصلحة: ويعرف بالقرض املستندي
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 ثالثـــــا: أهم الحسابات الموجودة في بنك الفالحة والتنمية الريفية:

احلساب إىل عمليات اإلدخار : يعترب من الودائع القصرية األجل، يتعرض هذا حساب مكشوف -1
 واإلخراج يف أي وقت وحيتوي على احلسابات التالية:

: خاص بالعمال، والوثائق املطلوبة لفتح هذا احلساب هي: شهادة العمل، حساب الصكوك - أ
 شهادة امليالد، صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية، وجود دفرت صكوك خاص بالعامل.

تجار وأصحاب املهن احلرة واملؤسسات مهما كانت طبيعتها : خاص بالالحساب التجاري - ب
القانونية، ولفتح هذا احلساب يستلزم مايلي: بطاقة الضريبة، بطاقة التعريف، شهادة امليالد، 

 السجل التجاري.
: هذا النوع من احلساب اهلدف منه هو وضع األموال ملدة معينة دفتر التوفير البنكي بالفائدة - ج

 هذا احلساب بتحصيله لفائدة من البنك كل ثالثة أشهر.حيث يستفيد صاحب 
 دفرت التوفري البنكي بدون فائدة: املقابل هنا بدون مقابل. - د
سنة حيث أن صاحب هذا الدفرت 19: خاص بفئة الشباب أقل من دفتر االدخار للشباب - ه

يكون حتت تصرف أولياء أمره الذين هلم احلق بالضمان، حيث أن صاحب احلساب ال 
يستطيع القيام بعملية اإلخراج إال بعد السن القانوين، مقابل حتصيله لفائدة سنوية دورية كل 
سنة. الوثائق املطلوبة لفتح احلساب هي: بطاقة التعريف اخلاصة بويل األمر، شهادة امليالد 

 اخلاصة بالطفل.
 الموارد المحدودة ألجل: -2

 يستطيع صاحبها القيام بعملية إخراج أمواله إال عند هذا احلساب خاص بالودائع ذات األجالحملدود ال    
 االستحقاق. تاريخوصول 

 : وهي نوعان:سند الصندوق - أ
 سند الصندوق بفائدة مقدمة؛ 
 .سند الصندوق بفائدة االستحقاق 

 ودائع ألجل محدد خاصة بالعملة األجنبية: - ب
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 مثلها مثل املوارد األجل إال أنه ختصص ودائع العمالت األجنبية.

 : تتمثل باحلسابات اخلاصة بالعمالت األجنبية.الحسابات الخاصة -ج

 جدا وهي تشمل مؤونة على احلسابات.: مدة حياة هذه احلسابات قصرية حسابات أخرى  -د

 الموجهة لدعم القطاع الفالحي. الفروقالمبحث الثـــاني: 

قتصادية ال بد له من متويل كحكم وموجه، حىت يقوم القطاع الفالحي بدوره على أمثل صورة يف التنمية اال        
ألسس وميكانيزمات تعمل على ترقيته. إن الفالحني واملؤسسات العاملة يف القطاع الفالحي، حباجة إىل وفقا 

مؤسسات مالية متخصصة تعمل على منح القروض الفالحية وكذلك جتهيز املؤسسات ذات النشاط الريفي. لذا 
 الفالحي أو املؤسسة الفالحية. وهذا ما سيتم التطرق إليه يف املطالب املوالية. فال بد من معرفة معىن القرض

 المطلب األول: تعريف القرض الفالحي، شروطه وأنواعه.    

 أوال: تعريف القرض الفالحي:     

تستعمل كلمة قرض يف جماالت خمتلفة، فقد تستعمل يف اجملال البنكي كما تستعمل يف اجملال املصريف 
 والتجاري واحملاسيب، وكذا يف االقتصاد والسياسة.

، وثانيهما وللقرض الفالحي مفهوم خاص ينبثق منه حتما تعرفني هامني، أوهلما هو معىن القرض بشكل عام
بالالتينية واليت تعين من  crédéreهو معىن القرض الفالحي بشكل خاص فكلمة القرض جاء من كلمة 

 1ى منح الثقة.ناحية منح قرض ومن ناحية أخر 

ويكون التعريف كذلك سواء كان القرض من البنك إىل زبونه أو من بائع بضاعة معينة إىل زبوهنا، ويف كل 
 2األموال يكون القرض كحدد املدة.

ومن الناحية القانونية:" ميكن تعريف القرض على أنه استئجار نقدي من طرف الشخص الذي له فائض 
ترب القرض عقد يتم بني الزبون والبنك فيقوم هذا األخري مبنح مبقدار إذ يع على الشخص الذي له عجز

                                                           

.90، ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر " محاضرات في اقتصاد البنوك"شاكر قزويين  1 
. 58، ص2001، دار النشر باجلامعة اإلسكندرية، "،" تقييم أداء البنوك الجزائرية"، تحليل العائد والمخاطرةطارق عبد العال محاد  2 
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القرض إىل زبونه مع الثقة يف مقدرته لرده يف مدة معينة متفق عليها"، أما فقهيا :" القرض عقد يتضمن متليك 
 1املال للغري مضمونا عليه، جيوز فيه الشرط وال جتاوز فائدته"

يرد ويعرف الدكتور السنهوري القرض على أنه:" القرض ينقل ملكية الشيء املقرض إىل املقرتض على أنه  -
. من خالل هذا التعريف للقرض الفالحي باعتباره عقد ناقل مللكية 2مثله يف هناية القرض إىل املقرتض."

 يف تطور أعماله الفالحية.شيء املقرتض فهو يسهر على حتقيق أغراض فالحية وتنموية للمقرتض املتمثل 

بنا للقرض الفالحي:" قرض يعمل على أن يعمل هذا األخري ومن هذه التعاريف ميكن استنتاج تعريفا خاصا 
 على تطوير وتنمية األعمال الفالحية وتنمية حصيلتها، على أن يرد مبلغ القرد يف هناية العقد إىل املقرتض".  

 ثانيــــا: شروط القرض الفالحي.

إن عملية منح القروض الفالحية تقع وفق شروط خاصة واجبة التحقيق والتوافر، فالعملية حبد ذاهتا تتم      
عن طريق تقدمي طلب القرض من قبل) الفالح، مؤسسة فالحية(، طلب كتابيا يقدمه للبنك الفالحي، 

وتتم دراسة امللف من قبل فيعمل اجلهاز الفالحي املقدم أمامه الطلب على دراسة هذا األخري دراسة دقيقة 
إدارة اخلصم، اليت تعمل بعد دراسة الطلب إىل إرساله إىل جملس اإلدارة التابعة له، ويعمل كال اجلهازين على 

بصدد منح القرض أو عدم منحه، فإذا مت الطلب أمام الصندوق احمللي مثال، يعمل هذا األخري إبداء رأيهما 
بالقبول أو الرفض، على إرسال القرار إىل الصندوق اجلهوي، حيث  سواء كان القرار املتخذ بصدد القرض

يعمل جملس إدارة هذا األخري بعد دراسة قرار الصندوق احمللي على إبداء القرار النهائي، وتتم العملية هكذا 
فيما خيص القروض أمام صندوق فالحي الوطين الذي يبدي القرار النهائي وذلك نظرا لطول مدة هذا النوع 

 ن القروض وكذا أمهية مشاريعها وبالغة مقدار القرض فيها.م

شرط أن يكون طالب القرض فالحا أو مجعية فالحية: أي أنه يشرط إصباغ الصيغة الفالحية على  - أ
 شخص طالب القرض الفالحي سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي.

هو ذلك الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يكسب أرضا فالحية مع اعتبارها أهم طاقة إنتاجية،  والفالح
 .ألنه يقيس وضعه االقتصادي واالجتماعي على أساس األرض

                                                           

.91شاكر قزويين، مرجع سبق ذكره، ص  1 
.256العريب، بريوت، ص الرتاث، دار إحياء "القرض والدخل الدائم"عبد الرزاق السنهوري،   2
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يضع البنك املركزي أو الصندوق الفالحي معيار ثقة بني املقرض واملقرتض وذلك بدراسة معايري مالية  -
نيته وقدراته واختصاصاته يف اجملال الفالحي مبنحه الثقة الالزمة. والثقة  وكحاسبية للمقرتض ودراسة حسن

متنح من جراء معاملة املقرتض وحسن سريه وباحرتامه اللتزاماته، وبطريقة حله ملشاكله وحتقيق مشاريعه، 
 وبكفاءته اليت ميكن استنتاجها.

البنك أو الصندوق املقرض، فإذا كان  وكفاءة الفالح واختصاصه يف جماله يصعب نوعا ما حتديدها من قبل
الفالح أي املقرتض فالحا بسيطا يرتكز البنك لتحديد مدى قدراته على حرث أرضه واالختيار األدق ملوارد 

 الفالحية وحجم املاشية وحالتهم الصحية.

البنك مدى   أما إذا كان املقرتض مجعية فالحية خمتصة مثال يف اخلضر والفواكه من زرعها وبيعها فهنا حيدد
 كفاءة اجلمعية الفالحية على معيار الشهرة وكذا احتالهلا السوق الفالحي.

: واملشروع الفالحي ال يقي زراعة األرض وحرثها فحسب وإمنا يفقد لب تقدمي مشروع فالحي - ب
املشروع الفالحي ملفهومه الواسع من الزراعة وشراء املواشي واآلليات احلديثة واكتساب العقارات 

حية. فاملشروع الفالحي املقدم من قبل طالب القرض سوف يعرف دراسة دقيقة بدأ من طرف الفال
اجلهاز الفالحي، أي هل هو يدخل ضمن القروض القصرية املتوسطة أو الطويلة املدى وكيف تكون 

تقدميها من قبل طالب أقساط سداد الدين ودراسة معيار اخلطر وخمتلف الضمانات املفروضة 
حية، فيجب النظر إىل الوضعية املالية فمثال ينظر إىل مدى أثقال أرضه بضمانات القروض الفال

عينية. سابقة األمر الذي يؤدي إىل الرفض، كما أن الوضعية املالية تدرس من حيث مصداقية 
 املشروع الفالحي بعد مخسة سنوات أو مخسة عشر عاما حسب نوع القرض املمنوح.

 :ثابتةلى أسس قيام االستغاللية الفالحية ع - ج

إن نشاطات االستغالل يف كل العمليات اليت تقوم هبا املؤسسات يف الفرتة القصرية واليت ال تتعدى يف      
شهرا، وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل األنشطة وذلك حسب طبيعة النشاط ذاته إذا كان جتاري  12الغالب 

 من القروض.إضايف، فالحي، أو حسب الوضعية املالية للمؤسسة أو الغاية 

وذلك يشرتط على املقرتض الفالح أن يكون البنيان احملاسيب املايل جلمعية إن كانت مجعية فالحية أو     
كان فالحا بسيطا، بنيانا جديا قائما على أسس قائمة ثابتة، هذا يعين أن الفالح أو اجلمعية ألرضه إن  
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الفالحية اليت مل حتقق أرباحا معتربة يف املاضي أو تلك املثقلة بالديون راجعة إىل مدى بعيد أو قريب، يعد 
 رضها.بنياهنا املايل احملاسيب غري ثابت مما يعرضها يف أغلب األحيان إىل رفض ق

فاجلهاز الفالحي املقرض يعمل على دراسة وحبث طلب القرض الفالحي بالنظر إىل املاضي املايل للمقرتض 
ودراسته فيشرتط النظر إىل مكتسباته من عدد اهلكتارات األراضي اليت زادت أم نقصت وعدد احليوانات ومن 

إجيايب لطالب القروض وميكن األخذ خالل الدراسة ميكن للجهاز الفالحي املقرض أن يبدي رأي سليب أو 
مبختلف العوامل الطبيعية اليت أحاطت بالفالح املقرض من الفيضانات واجلراد. ففي هذه احلالة قد يكون 

 الفالح حقق خسارة حتمية.

ثابتة شرط غري الزم يف كل األحوال، وإىل جانب هذه فشرط قيام االستغاللية الفالحية على أسس مالية 
ة بطالب القرض فهناك شروط أخرى تسمى بشروط القرض الفالحي احلسن واليت يشرتطها الشروط اخلاص
 اجلهاز املقرض.

فلكي يكون القرض الفالحي قرضا حسنا قابال للسداد بطريقة سهلة ومؤكدة. فيجب أن يكون قرضا يسمح 
 بتحسني مستوى معيشة الفالح وخيفض أرباح يكون أكرب من مبلغ القرض.

بة للجهاز الفالحي املقرض أن يكون املشروع الفالحي الذي يتم طلب القرض من أجله كما جيب بالنس
مشروعا تقدميا يرمي إىل استحداث مزارعي ومثاله شراء أليات زراعية حديثة وتقوية اليد العاملة من العوامل 

و الصندوق الفالحي املساعدة على حتقيق املشروع الفالحي والذي يتم إمداد نوع ما قصره مما يساعد البنك أ
 املقرض على اسرتجاع مبلغ قرضه.

ومن ناحية أخرى فإن جهاز املقرض لتفادي معيار اخلطر يعمل على اشرتاط تقدمي مجيع ما خيص امللكية 
لطالب القرض الفالحي، يطلب منه تقدمي عقد امللكية عقد باسم والده مثال وأن يكون طالب العقارية 

األصلي، نظرا لعدم وجود الورثة إىل حني قسمة األرض، قسمة رمسية فيمكن القرض من ورثة صاحب األرض 
 هلذا األخري أن يطلب قرضا فالحيا على أساس أنه مالك لقطعته األرضية.

وهذه هي محلة من الشروط الواجب توافرها عند طلب القرض الفالحي من قبل املقرض سواء بالنسبة للبنك 
 أو الصندوق الفالحي التعاضدي.
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 الثـــا: أنواع القرض الفالحي.ث

بالنسبة للمزارع الفالح تعترب األرض األهم طاقة إنتاجية ألنه يقيس وضعه االقتصادي واالجتماعي على     
 أساس األرض.

وعليه فزيادة مساحة األرض الذي ميلكها املزارع الفالح تعمل على زيادة دخله، فيعمل الفالح على 
الزيادة يف جعلها أرضا منتجة باستعمال الطرق التكنولوجية احلديثة، كما أن استصالح األرض واستنباطها و 

اليد العاملة الفالحية ميكن استعماهلا بصورة مثمرة عن طريق تعزيز إنتاج األرض املزروعة أو عن طريق 
 ديثة.استصالح وزراعة أراضي جديدة، ويرافق الزيادة العمالية والزيادة يف استعمال اآلالت الفالحية احل

 ومن بني أنواع القرض الفالحي جتد مايلي:

 القرض الفالحي قصير المدى: -1

إن القرض الفالحي القصري املدى هو ذلك القرض الذي حتدد مدته بالدورة الفالحية واليت ال تتجاوز     
 السنتني، فعلى ذلك ترتاوح مدته من بضعة أشهر إىل سنتني على األكثر.

يتم هذا النوع من القرض إما عن طريق عملية اخلصم أو عن طريق فتح اعتماد على شكل حساب    
جاري، أن يكون انشاده بصورة بسيطة، أما الطريقة األوىل أي منح القرض الفالحي القصري املدى عن طريق 

ن خالهلا البنكي مقابل عملية اخلصم، فتعرفها القوانني الداخلية ملختلف البنوك على أهنا:" عملية يعمل م
منح قيمة السند إىل حامله مع خصم فوائد القيمة احملتسبة يف انقضاء أجل على سند جتاري،  حتصله

 1السند".

والسند الذي يعمل على املقرتض الفالح على تقدميه يكون عادة لسفتجة هي كحرر مكتوب يعطي مبثابة  -
 شخص ثالث يف تاريخ كحدد، يكون يف إطار شخص لشخص ثاين األمر يدفع مبلغ معني من املال إىل

السفتجة ثالث أشخاص، الساحب واملسحوب عليه واملستفيد، ويكون الصندوق احمللي املقدم أمامه 
الطلب هو الساحب والصندوق اجلهوي هو املسحوب عليه، ويشمل إىل جانب السفتجة، صك الرهن 

 رهن البضاعة املودعة يف املخزن العام.الذي يعد ورقة جتارية متثل مبلغ من النقود مضمونة ب
                                                           

.57،ص2003"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  تقنيات البنوكالطاهر لطرش،"   1 
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وبالتايل فإن القروض الفالحية القصرية املدى نظرا لقيامها على سندات جتارية وأن هذه السندات التجارية 
 تكون مبثابة سندات مديونية فهو لذلك يقوم على عقدين املقرض واملقرتض.

اخلصم يتم سداده مباشرة وبصفة كاملة،  املدى على شكل عمليةعند هناية مدى القرض الفالحي القصري 
 أما إذا كان القرض الفالحي على شكل فتح إعتماد يتم سداده يف آخر السنة.

ومن بني القروض الفالحية القصرية املدى القروض االستغاللية، وسيتم التطرق إىل هذا النوع من القروض 
ع الفالح على مواجهة املصاريف الفالحية أحد املطالب املوالية ويسمى بقرض الرفيق، وهو ميكن املزار 

االستغاللية العادية من بينها شراء بعض املاشية أو شراء بعض األدوات الفالحية ومواد التحسني الفالحي 
 )بذور، األمسدة(

 القرض الفالحي الطويل المدى: -2

عاما، ويكون الفالحي الطويل املدى هو ذلك القرض الذي يتجاوز مدة سداده مخسة عشر إن القرض 
 أقصى حد لسدادها ثالثون عاما.

وحيدد مقدار القرض الفالحي الطويل املدى كما هو احلال يف القصري املدى بالنظر على طبيعة القرض وقيمة 
املشروعات الفالحية املرجوة حتقيقها. والقرض الفالحي الطويل املدى هو اآلخر جيب أن يكون قيامه وفق 

من قبل املفرتض لضمان سداد دينه عند حلول  ضمانات الكافيةالقرتض مع تقدمي عقد مربم بني املقرض وامل
األجل. ويتم سداد هذا القرض بصفة مستمرة وذلك سنويا حيث يعمل املقرتض الفالح علىقيمة الفوائد إىل 
غاية حلول أجل سداد الدين كله. ويتم تقدمي طلب قرض فالحي طويل املدى أمام الصناديق الفالحية 

لوطنية اليت تأخذ بعني االعتبار احلالة القانونية لتخص طالب القرض أو الشركة املقرتضة، وكذا إىل احلالة ا
املالية للمقرتض وذلك عن طريق الرجوع على السجالت املسجل عليها مقدار الربح واخلسارة احملققة من 

 املقرتض، شخصا طبيعيا واعتباريا كان.

ى النظر إىل مدى استقاللية الفالح املقرتض واملؤسسة املقرتضة، أي إذا كانت كما تعمل اهليئة املقرتضة عل
 أم ال حبقوق عينية أخرى.    الضمانات املقدمة من قبل املقرتض 
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وبالطبع يعمل الصندوق الوطين على النظر إىل املشروع الذي يتم طلب القرض الطويل املدى من أجله،     
ال؟ فيعمل الصندوق على التحقق من توافر هذه النقاط األساسية نظرا  هل يكون ذو مردودية للصندوق أم

لكون هذا القرض طويل املدى قد يصل سداد إىل غاية ثالثون عاما، فهو يعطي مشاريع فالحية كربى 
تستجيب مبالغ قرض مرتفعة. كما قد تطلب القروض الفالحية الطويلة املدى أمام البنوك الفالحية املختصة 

 ل هي األخرى على النظر إىل نفس النقاط اليت يتطرق الصندوق الوطين هلا.اليت تعم

ومن بني القروض الفالحية الطويلة املدى املتمثلة يف اكتساب عقارات فالحية، حيث قد يطلب الفالح 
قرض فالحي لشراء عقارات فالحية أخرى جماورة ألرضه وذلك إلمداد مشاريعه الفالحية، فإن كانت األرض 

جوة شراءها تقدر هبكتارات كثرية ميكنه طلب قرض فالحي طويل املدى لذلك الغرض، حيث ميكنه طول املر 
 مدة سداد الدين من حتقيق بعض املدخول الذي سوف ميكنه من سداد دينه.

وجتديد وتطوير األراضي الفالحية، ومن بني كما يتم منح القروض الفالحية الطويلة املدى يف حالة حتسني 
حسينات، حفر اآلبار، بناء العقارات اجلديدة .....اخل، وميكن للجهاز املقرض أن يفرض على هذه الت

 املقرتض تقدمي ضمانات من نوع خاص كالرهن مثال.

وتعترب القروض الطويلة األجل قروض استثمارية، وهذا النوع من القروض الفالحية املوجهة لدعم القطاع 
 لتحدي وهذا ما سيتم التطرق إليه يف املطلب اآليت.يدخل ضمن قرض يطلق عليه باسم قرض ا

 المطلب الثـــاني: قرض التحدي

إن مصاحل بنك الفالحة والتنمية الريفية قد أكدت على أن منتوج جديد يعمل باسم "قرض التحدي"      
فهو قرض موجه لالستثمار يتم منحه من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية ، يف حني أن هذه املشاريع 

 منها: االستثمارية حتدد من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية، خاصة ما تعلق

 بإنشاء وجتهيز وعصرنة مستثمرات تربية املواشي باستغالل جديد؛ -
تعزيز الطاقات اإلنتاجية للمنتوجات الفالحية اليت تعاين من نقص وسوء تقييم، وكذلك تكثيف وحتويل  -

 هو يف حاجة إىل متويل.وتقييم اإلنتاج الفالحي 
وقد حددت مصاحل البنك الفالحة والتنمية الريفية قيمة قرض" التحدي" اخلاصة باملشاريع اليت حظيت 

 مليون 100دينار أي ما يعادل مليون  1مبوافقة الديوان الوطين لألراضي الفالحية، حيث قيمة اهلكتار بـــ 
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 10خيص االستغالل اجلديد للمستثمرات الفالحية، وتربية املاشية اليت ال تتجاوز مساحتها  سنتيم فيها 
ماليري سنتيم لفائدة املتعاملني االقتصاديني ممن تتعدى 10مليون دينار أي ما يعادل  100وهكتارات

نمية من طرف وزارة الفالحة والت وذلك بعد حصوهلم على موافقة هكتارات 10مساحة مشرتاهتم ال 
 الريفية.

وبعيدا عن هذه القروض فإن أصحاب املشاريع بإمكاهنم التقرب إىل مصاحل "بدر" للتفاوض بشأن 
سنوات أما بشأن  7قروض أخرى تندرج ضمن اإلطار الكالسيكي لتعامالت البنك لسنوات وقد تكون 

طويلة املدى خصوصيات " قرض التحدي" فإن آجال التسديد قد تكون متوسطة املدى، إذ تصل إىل 
 سنة. 15وتصل إىل غاية 

وقد قررت مصاحل البنك أن يكون" قرض التحدي" بدون فوائد خالل السنوات الثالثة من عمر   
يف العامني السادس والسابع من عمر  %3بداية من العام الرابع وترتفع إىل  %1املشروع لتحدد النسبة بـــ 

 املشروع.
املشروع ملزم وكغريه من املستفيدين بدفع الفوائد الناجتة عن القرض، وبداية من العام الثامن فإن صاحب 

 ألنه جتاوز آجال التسديد.
ومتت اإلشارة إىل ان كل مستفيد من القرض سدد الديون املرتتبة عليه، فإنه سيكون بإمكانه االستفادة 

املعنويني والطبعيني )فالح، من قرض آخر يف إطار كحاولته لتوسيع املشروع، وسيكون بإمكان األشخاص 
مؤسسة فالحية( االستفادة من القرض بشرط أن يكونوا حائزين على دفرت أعباء صادر عن ديوان 

 األراضي الفالحية، وأن يكون ذلك يف إطار ملكية خاصة أو يف إطار تنازل.
: هو قرض استثماري، نصف مدعم من طرف لدولة يقدم يف إطار خلق تعريف قرض التحدي -1

 إطار امللكية اخلاصة أو العامة. ثمرات كانت موجودة والداخل يفمست
 قطاع فالحي :القطــــاع -2
 :موضوع القرض -3

 إجنازات التحضري وهتيئة ومحاية األرض؛ -
 عمليات السقي الفالحي؛ -
 شراء فتورات وسائل اإلنتاج؛ -
 اإلنتاج احلريف؛ -
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 التحقيق يف البنية التحتية ) خمزونات، حتويل، جتهيز(؛ -
 وتطوير الذمة الوراثية )احليوانية، الوراثية(؛محاية  -

 مضمون الملف: -4
 طلب احلصول على قرض؛  -
 دفرت أعباء حظي مبوافقة الديوان الوطين لألراضي الفالحية؛ -
 شهادة ميالد؛ -
 عقد التنازل أو عقد امللكية بالنسبة لألراضي التابعة للقطاع اخلاص؛ -
مكتب الدراسات معتمد من طرف الديوان الوطين دراسة تقنو اقتصادية، للمشروع منجزة من طرف  -

 لألراضي الفالحية؛
 فواتري شكلية؛ -
 رخصة بناء خاص باملباين اجملهزة لالستغالل؛ -
 اعتماد صحي للمباين املرشحة الستغالهلا يف تربية املواشي؛ -
 احلالة اجلبائية؛ -
 كان األمر لزاما؛احلصول على ترخيص من طرف مصاحل مديرية الري حلفر أبار يف حالة ما إذا   -
 دراسة قبلية للمشروع؛ -
 شهادة ضمان اعتماد بالنسبة للتعاونيات؛ -
 كحضر للتعيني ممثل عن الشركات والتعاونيات؛ -

 المشاريع المؤهلة لالستفادة من "قرض التحدي": -5
 :فيما يتعلق بأشغال التهيئة ومحاية األراضي 

 الصرف والتطهري؛ -
 أشغال التوجه وإزالة احلجارة؛ -
 دات للرياح؛ومنح مص -
 فتح األراضي الفالحية؛ -
 جلب الطاقة الكهربائية. -

 :عمليات تطوير السقي الفالحي 
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 هتيئة وإجناز اآلبار اجلديدة؛ -
 استقطاعات التالل، العثور على مصادر املياه، حتويل املاء، احلفر واآلبار؛ -
 اجناز أحواض ختزين املياه؛ -
 جتهيز مضخات املياه؛ -
 انشاء شبكات توزيع املياه؛ -
 انشاء وإعادة هتيئة قنوات الصرف؛ -
 تصليح املضخات املوجهة لالستعمال الفالحي؛ -

 :وسائل اإلنتاج واكتساب املؤهالت 
 احلصول على مواد أولية، بدور نباتات، أمسدة -
 صيدالنية، أشغال التهيئة، إعادة تأهيل اهليئات املوجهة لتغدية املاشية؛اإلنتاج احليواين: منتوجات  -
 اليت عمرت طويال؛قلع النباتات  -
 عمليات تطعيم النباتات؛ -
 اقتناء العتاد الفالحي؛ -
 اقتناء وسائل النقل اخلاصة؛ -
 اقتناء عتاد وجتهيزات تربية املاشية؛ -
 إجناز منشآت التخزين، التحويل، التعبئة، التغليف؛ -
 اجناز وجتديد الصناعات التحويلية واملنتوجات الفالحية، الكائنة بالقرب من املزارع. -

 (.01)ظر إىل امللحق رقمأن
 ث:  قرض الرفيـــقالمطلب الثا

ومن ميزات قرض الرفيق 2008قرض الرفيق هو قرض دخل حيز التنفيذ يف العاشر من شهر أوت لسنة 
الذي متنحه بنوك متعاقدة مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية )بنك الفالحة والتنمية الريفية والبنك 

 اجلزائري(.
اشهر يف 6للتمديد  هبا وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مدة القرض تدوم سنة واحدة قابلة الفوائد تتكفل

حالة الظروف القاهرة. علما أن املستفيدون هم املستثمرون الفالحيون، مبفهوم قانون التوجيه الفالحي، 
ت الفالحية، من فالحني، مربيني، بصفة فردية أو متفطمون يف تعاونيات أو مجعيات، وحدات اخلدما
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القائمون بتخزين املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع. من خالل هذا املفهوم ميكن إعطاء تعريف 
 خمتصر لقرض الرفيق.

 أوال: ماهية قرض الرفيق.
إىل متويل خمصص %100هو قرض استغاليل، مدعم من طرف الدولة تعريف قرض الرفيق:  -1

 التعاونيات، وحدات اخلدمات الفالحية، مدته سنة واحدة.الفالحني، املربني، اخلواص منهم، 
 .: قطاع فالحيالقطــــاع -2
 يشمل قرض الرفيق على:موضوع القرض:  -3

 اقتناء املدخالت الضرورية لنشاط املستثمرات الفالحية )بذور، شتائل، أمسدة، مواد صحية نباتية(؛ -
 الشرب ومنتجات األدوية البيطرية؛اقتناء األغذية بالنسبة للحيوانات )كل األصناف(، وسائل  -
 اقتناء املنتجات الفالحية بتخزينها يف إطار نظام ضبط املنتجات ذات االستهالك الواسع؛ -
 تعزيز قدرات املستثمرات الفالحية؛ -
 حتسني نظام السقي )للتجميع واالستعمال املقتصد للمياه(؛ -
 للمنتجات املصنعة يف اجلزائر؛اقتناء العتاد الفالحي يف إطار قرض البيع باإلجيار  -
بناء أو جتديد هياكل تربية احليوانات والتخزين على مستوى املستثمرات الفالحية وبناء وإقامة البيوت  -

 البالستيكية املتعددة القبب، مع إعادة تعمري االسطبالت واحلظائر احليوانية.

أشهر( يفقد احلق  6ل سنة واحدة)ممددة بــولإلشارة فإن كل مستفيد من قرض الرفيق ال يسدد مستحقاته يف أج
يف أن تدفع له وزارة الفالحة والتنمية الريفية الفوائد املرتتبة عن هذا القرض وإمكانية االستفادة من قروض جديدة 
علما بأن الوزارة الوصية قد أخذت على عاتقها مهمة الفوائد املرتتبة عن هذا القرض، وكذا احلصول على قرض 

 ة تسديد كل مستفيد يف أجل قدره سنة كاملة.آخر يف حال

 : يتضمن امللف على:مضمون الملف -4
 طلب احلصول على قرض؛ -
 احلالة اجلبائية؛ -
 فواتري شكلية؛ -
 عقد امللكية؛ -
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 بطاقة الفالح؛ -
 شهادة عدم االستفادة من الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي؛ -
 املخطط االنتاجي؛ -
 التنؤية.ميزانية  -

 األحيان يطلب البنك ضمانات متمثلة يف: :بعضالضمانــــــات -5
 ضمانات عينية؛ -
 رهون حيازية؛ -
 رهن العتاد؛ -
 الرهون العقارية؛ -

 : هذا القرض يقوم على شروط خاصة أمهها:رضــروط القـش -6
 (.02أنظر امللحق رقم)

 املبلغ احملدود؛ 
  شهرا )وهو أجل ثابت يف دفرت الشروط(. 12األجل املعطى لتحقيق ال يتجاوز 
  5,50معدل الفائدة املطبق هو%. 

 ثانيــــــا: دراسة قرض استغاللي )الرفيق( فالحي في بنك الفالحة والتنمية الريفية:

 رض:ــوع القــن -1

 قرض استغاليل متوسط األجل)قرض الرفيق(.     

 التعريف بالمشروع: -2

تقدم من أجله املقرتض الفالح )س( يف إطار تطوير ودعم الفالحة طلبا لتمويل مشروع خيص     
 انتاج البطاطا يف والية مستغامن بلدية خري الدين.

 ملف طلب القرض: -3
ملف طلب القرض لشخص )س( أعده مكتب الدراسات كان مرفقا بالوثائق التالية: انظر إىل امللحق  -

 (.05رقم)
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دج خيص اقتناء املدخالت الضرورية لنشاط املستثمرة الفالحية  1119200.00*طلب قرض رفيق بقيمة: 
 (.04رقم ))بذور، أمسدة( أنظر إىل امللحق 

( وضمن هذه الوثيقة 06(، معاينة من طرف خري عقاري امللحق رقم )05*عقد امللكية، )امللحق رقم 
وعنوان....،فهو ميلك مساحة أرض امجالية تقدر بــ يوجد كل ما يتعلق بالشخص )س( من اسم وسن 

 هكتار ويريد ختصيص كل هذه املساحة لالستثمار. 1,66
 (.07*بطاقة الفالح ممنوحة من طرف الغرفة الفالحية الوالئية )امللحق رقم 

 (.(08)*احلالة اجلبائية )امللحق رقم
 (.(11-09)*فواتري شكلية)امللحق رقم 

 ((15-12)لحق رقم *املخطط اإلنتاجي )امل
 (.(16)*ميزانية اخلزينة التنبؤية )امللحق رقم 

*شهادة عدم االستفادة من الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي أو البنك يف هذه احلالة البنك )امللحق 
 (.(17)رقم 

 البنــــــك: رأي-4
تقييمه من طرف اخلزينة والبنك بعد الدراسة والتحليل اليت قام هبا البنك على هذا امللف اليت مير    

 (. يصل إىل قرار:18خبصوص املوافقة على منح القرار للمقرتض الفالح )س(. انظر امللحق رقم )
 ( 19متت املوافقة على طلب القرض وتسمى هذه الوثيقة رسالة قبول. امللحق رقم.) 
  وثيقة تسمى التصريح بعد املوافقة على منح القرض، يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية مبنح

 (.20بالقرض. امللحق رقم )
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 :خالصة

إن البنك الفالحي مت إنشاءه من قبل اهليئات احلكومية وذلك لتحقيق ضرورة اقتصادية حتمية تقوم على رفع 
 مسامهة الفالحة بشكل عام يف اإلنتاج الوطين وكذا مشاركة هذا القطاع على حتقيق االكتفاء الذايت الفالحي.

ويتبع البنك عدة دراسات ملنح القروض الفالحية معتمد يف ذلك على الوثائق اليت يتضمنها ملف              
طلب القرض، وقد يرفض البنك منح القروض يف بعض احلاالت وهذا راجع إىل احلذر الذي أصبح مييز سياسته 

ة احرتام ختصيص القروض الفالحية وآجال والصرامة يف تسيري األموال املقرتضة. كما ينبغي على الفالحني ضرور 
 التسديد، ودفع الفوائد وغريها.  
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 خاتمــــــــة عامــــة:

من خالل املعاجلة للموضوع مت إظهار واستبيان كل املؤهالت اليت متكن اجلزائر أن تكون بلدا فالحيا        
بالدرجة األوىل، فاختالف األقاليم وتنوع املناخ واالحتياط الكبري من املياه اجلوفية كل ذلك جيرب الدولة على اختاذ 

كن الوقوف عليه هو ان الدولة مل تتوان يف االهتمام هبذا القطاع التدابري الالزمة للنهوض بالقطاع الفالحي وما مي
حيث رصدت له نفقات هامة يف امليزانية السنوية غري أن االسرتاتيجيات املتخذة اختلفت ألسباب عديدة فعقب 

حة االستقالل مباشرة سارع األفراد إىل القطاع الفالحي غريه من القطاعات بدافع االرجتالية إىل تسيري الفال
الشاغرة عن طريق اللجان املنتخبة وأنشأت هياكل خاصة ميكن من القيام بالتسيري الذايت والذي كان يظهر يف 

القرار غري أن ذلك مل يكن صحيحا فاحلكومة هي صاحبة املوقف، فالسياسة  حمتواه أن العمال هم أصحاب
ستعجايل كان يراد به إشراك العمال يف املعتمدة من طرف الدولة يف هذا السياق يستخلص منه أنه حل ظريف ا

التسيري ويف تقييم األرباح، غري أن اجلهل بأمور التسيري، جعل الفوضى والعشوائية مسة هذه املرحلة رغم مراقبة 
 احلكومة، فكان ال بد من البحث عن البديل. 

ظهر مصطلح الثورة الزراعية  ،استلزم البحث عن وصفة من املعسكر الشرقي فلن يكون البديل إال يف إطار اشرتاكي
بعيد يف مبادئها اإلنسانية   سليمة اىل حدثورة الفالحية غنية يف مضموهنا و ن الكنظام جديد لتسري القطاع، فرغم أ

كالتوزيع العادل لألراضي الفالحية، وإعطاء احلق للفالح البسيط، ورفع شعار األرض ملن خيدمها، االهتمام 
 ستلالل.بالريف والقضاء على أشكال اال

 من مزايا إال أن عدم جناحه ميكن ارجاعه إىل: فرغم كل ما جاء به هذا النموذج

الثورة الزراعية مل تنجح يف اجلزائر نظرا لتنامي روح االتكال وتداخل الصالحيات وتفشي البريوقراطية،  -
 انعدام الرقابة.التليب، السرقة، وميكن االستناد بكل املواصفات اليت متيز القطاع العمومي وأساسها 

بدأت مشاكل القطاع الفالحي تتعقد أكثر فأكثر خالل هذه الفرتة اليت متيزت بارتفاع العائدات البرتولية 
فكان ال بد على الدولة أن تعيد النظر يف اخلطة اليت رمستها بسبب اإلفالس واإلمهال الذي الزمها فقد 

توزيع األراضي وتعاونيات على الفالحني الستلالهلا ظهرت إعادة اهليكلة اليت كانت من نتائجها اهلامة 
بشكل فردي، ولقد سامهت األزمة البرتولية إىل االهتمام أكثر بالقطاع الفالحي باختبار اسرتاتيجية 

معناه االهتمام  1987مستثمرات فالحية سنة  وينتخلص من الثورة الزراعية وذلك بتكجديدة متكن من ال
حي. أما بالنسبة لسياسة الدعم يف اجلزائر فعرفت لال  مراحل، املرحلة اخلاص وتدعيم القطاع الفال
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، واليت متيزت بوجود النظام االشرتاكي الذي كانت فيه كل املؤسسات 1990األوىل كانت قبل سنة 
والتعاونيات الفالحية تابعة للدولة، مما جعل الدعم يف هذه الفرتة مل يكن له ألر على السياسة الفالحية، 

عطي للقطاع ب حتمل الدولة كل نفقات القطاع وكل اخلسائر اليت حتد  فيه باإلضافة إىل أنه مل يبسب
عرفت التوجه حنو  1999-1990اخلاص األمهية الكبرية يف تطوير القطاع، واملرحلة الثانية كانت بني 

أسعار املنتجات اقتصاد السوق الذي نتج عنه حترير األسعار. منها أسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي، و 
الفالحية، بسبب رفع الدعم على القطاع الفالحي، مما ألر على املنتجني واملستهلكني، أدى بالدولة إىل 

يف إنشاء جمموعة من الصناديق تتوىل دعم القطاع، ويعترب التدخل لدعم القطاع بطرق جديدة متثلت 
املواد ز يف تقدمي الدعم على دعم اإلنتاج الصندوق الوطين للتنمية الفالحية من اهم الصناديق، والذي رك

اللذائية األساسية )احلبوب، احلليب(، غري أن عدم وصول هذه املبالغ من الدعم إىل أصحاهبا احلقيقيني 
بتطبيق املخطط الوطين  2000ووجود البريوقراطية دفع الدولة بالقيام بإصالحات جديدة بداية من سنة 

املتوفرة للقطاع ملواجهة التحوالت  مكانياتاإلهدف إىل استخدام مجيع لضبط والتنمية الفالحية الذي ي
االقتصادية الداخلية)اقتصاد السوق(، جعل الدولة ختصص مبالغ مالية هامة من ميزانيتها السنوية ومن 
اهلبات والوصايا وكل املوارد األخرى اجملددة عن طريق التشريع، لتوضع لدى حسابات التخصيص يف 

مساء الصناديق اليت أنشأت هلذا اللرض، لتنفق يف حتقيق الربامج املسطرة واملتمثلة يف دعم اخلزينة بأ
دعم تطوير اإلنتاج الوطين واإلنتاجية يف خمتلف الفروع، دعم استصالح تكثيف أنظمة اإلنتاج الفالحي، 

 اجلنوب.األراضي عن طريق االمتياز، دعم الربنامج الوطين للتشجري، ودعم استصالح األراضي ب
 ورغم ما محله املشروع من إجيابيات إال أنه عرف كلري العديد من العراقيل نذكر من بينها:

ظهور البريوقراطية، انتشار الرشوة يف املصاحل املعنية )قبول بامللف سحب األموال من الصندوق( إذ غالب  -
الفالحني وخاصة احلقيقيون ما يتعرض الفالح إىل مساومات مقابل حصوله على القرض وهذا ما جعل 

 منهم إىل العزوف عن إعداد امللفات.
حتليل العديد وذلك بإعداد ملفات ومهية أو ملفات عديدة )قروض ألشخاص عديدة مقابل أرض  -

 واحدة(.

لتعطي أكثر صرامة يف تسيري 2005وبعد مرور أربع سنوات من تطبيق هذا املخطط تواصلت اإلصالحات يف سنة 
إنشاء الصندوق الوطين لتنمية االستثمار، التكفل بدعم اإلنتاج الفالحي وتثمينه ليعوضا الصندوق مبالغ الدعم ب

بتنفيذ برامج خاصة بالصحراء وباهلضاب العليا  2006للضبط والتنمية الفالحية، مث تواصلت اإلصالحات يف 
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زينة ختص هذه الربامج يف كل وأخرى بالتنمية الريفية يف اهلضاب العليا، حيث فتحت هلا حسابات ختصيص باخل
من الصندوق الوطين ملكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب، وصندوق التنمية الريفية واستصالح 

من خالل برنامج التطوير الفالحي والتجديد الريفي، والذي ينقسم  2008األراضي عن طريق االمتياز، يف سنة 
مرتبط خبصوصيات كل والية  48بدأ تطبيقه بتوقيع عقود النجاعة مع حي إىل شقني، شق مرتبط بالتطوير الفال

وقدراهتا وتاريخ تنميتها الفالحية، ويهدف إىل دعم تكثيف اإلنتاج يف الفروع الفالحية واالسرتاتيجية، ومن أجل 
افظة على استعمال عقالين للقدرات املتوفرة يف كل منطقة، وشق لاين مرتبط بالتجديد الريفي يهدف إىل احمل

األراضي الفالحية ومهمتها اإلنتاجية وتثمني املوارد الطبيعية، وتشجيع سكان الريف على تطوير مناطقهم وحتسني 
 ظروفهم املعيشية اخلاصة، من خالل توظيف أفضل للثروات اخلاصة والعامة املتوفرة يف تلك املناطق.

ء الذايت للحاجيات الوطنية للمنتجات الفالحية مث ويف ظل سياسة تطوير القطاع الفالحي للوصول إىل االكتفا
إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية، الذي يعد من األجهزة اهلامة اخلاصة مبنح القروض الفالحية، ويعترب ضرورة 

 اقتصادية وهيئة مالية ممولة للقطاع الفالحي.

املتوسطة والطويلة املدى واهلدف األساسي مينح البنك القروض الفالحية مبختلف أوجهها، أي القروض القصرية، 
 من وراء هذه القروض هو مساعدة الفالحني يف إجياد احللول ملشاكلهم الفالحية وإنشاء املشروعات الفالحية.

كما ينبلي على الفالحني ضرورة احرتام ختصيص القروض الفالحية وآجال التسديد، ودفع الفوائد وغريها، حىت 
الدولة من أجل تلطي املشاكل والصعوبات اليت يعاين منها الكثري من الفالحني عند قيامهم لو تطلب هذا تدخل 

 مبختلف أنشطتهم الفالحية.

 التأكيد على صحة الفرضيات. :اختبار الفرضيات -1

: اعترب القطاع على مر األزمة القطاع اهلام املنتج للثروات وإحدى الركائز األساسية للتنمية الفرضية األولى*
 قتصادية واالجتماعية ألجل توفري احتياجات األفراد من اللذاء.اال

قائمة على دعم الدولة للقطاع جلعله قادرا على زيادة اإلنتاج : انتهجت اجلزائر سياسة فالحية الفرضية الثانية*
 وحتسني اإلنتاجية بشكل يسمح له مبواجهة الطلب الوطين املتزايد على املنتوجات الفالحية.

 :للبنك دور هام يف متويل املشاريع الفالحية من خالل منحة القروض.الثالثـة الفرضية*
 فعالة جيب أن تراعي األسس التالية: : حىت تكون هذه السياساتنتـائج البحث -2
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 تكثيف التمويل املايل لقطاع الفالحي وحتديث هياكله؛ -
 توفري الشروط الضرورية للتنمية املستدامة للقطاع؛ -
 الحة يف الربامج االستثمارية احلكومية؛منح األولوية للف -
 يستلزم أحد احللول املالئمة لكل منطقة على حدى ومراعات خصوصيتها؛ -
 إدخال التكنولوجيا يف شىت احلاالت وذلك لرفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية؛ -
يفية وصناديق للموارد املالية وحتسني اخلدمات املصرفية خاصة بنك الفالحة والتنمية الر التسيري العقالين  -

 التنمية الفالحية؛
 توفري الظروف للنمو الفالحي يعتمد على ذاته؛ -
 الشفافية يف توجيه املساعدات مع املشاركة الفعلية ألصحاب املهنة عن طريق اللرفة الفالحية. -
 التوصيـــــــات:  -3

 مت استخالص التوصيات التالية:

 .األساليب التقنية احلديثة لتكوين الفالحنيتنظيم برامج االرشاد الفالحي مع استخدام 1-

توفري املدخالت الفالحية احملسنة من بينها البذور ذات املردودية العالية وخاصة منتوج احلبوب، 2-
  .األمسدة، املبيدات

وضع سياسات فالحية واضحة املعاين واألسس متكن املزارع من العمل هبا خاصة يف جمال الري 3-
 زراعية واستصالحها.ومحاية األراضي ال

تقدمي الدعم املتواصل للفالحني كتوفري الدعم املايل لتمكني املنتجني من التوسع يف االستثمارات 4-
 الفالحية.

 ضرورة إنشاء بنك معلومات الفالحي يساعد الفالح لتحديد العوامل احملددة لدالة إنتاج احلبوب.5-

 صلار الفالحني.ضرورة وضع تسهيالت يف شروط منح القرض لفئة 6-

 خلق الثقة بني البنك والفالح.7-

تشجيع االستثمارات الفالحية خصوصا يف انتاج املنتوجات االسرتاتيجية لتحقيق األمن اللذائي 8-
 واحلصول على قاعدة اقتصادية متينة قابلة للتطوير.
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