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 مقدمة:

وتجارب حتمتها الضرورة الملحة دخل القطاع الزراعً الجزابري فً عدة أطوار      

لتطوٌر القطاع وتمكٌنه من المساهمة الفعالة فً االقتصاد الوطنً وتوفٌر حاجٌات السكان 

من الؽذاء، فانتهجت الحكومة سٌاسة زراعٌة مركزٌة منذ االستقالل إلى ؼاٌة نهاٌة 

تعاونٌات الثمانٌنات وتجسدت معظم هذه السٌاسات فً إمداد الدعم لمختلؾ المزارع وال

ِٓ اٌرؽف١ضاخ ٌض٠ادج اإلٔراض   وباألخص دعم مدخالت اإلنتاج وأسعارها بؽٌة إضفاء المزٌد

ٚاإلٔراظ١ح، إال أْ رٌه ٌُ ٠سّػ تاٌٛطٛي ٌأل٘ذاف إٌّشٛدج ٔر١عح ػذج ػمثاخ ذؼٍمد 

تا١ٌٙىً اإلٔراظٟ ٚأخشٜ تؼٛاًِ ذٕظ١ّ١ح ِّا ذشظُ ترذٟٔ ِسر٠ٛاخ اإلٔراض ِماسٔح تاٌذٚي 

ٚوزا ص٠ادج اٌؼعض اٌّاٌٟ ٌرٍه اٌٛؼذاخ اإلٔراظ١ح ٚشمً اٌؼةء ػٍٝ ٔفماخ اٌذٌٚح .خشٜ األ

أظٙشخ اٌذٌٚح ١ٔرٙا فٟ اٌرخٍٟ ػٓ  .اٌرٟ سافمٙا ذذٟٔ اٌؼٛائذ إٌفط١ح 1986ٚتؼذ أصِح سٕح 

اٌرٟ ذرؼٍك تمأْٛ  1987ذس١١ش اٌمطاع اٌضساػٟ ٚذؽًّ ٔفماذٗ فثاششخ تئطالؼاخ سٕح 

الؼ١ح ِٕٚػ ؼك اإلسرفادج ِٓ األساػٟ ٌٍخٛاص السرغالٌٙا ٚلذ أػمة رٌه اٌّسرصّشاخ اٌف

ذم١ٍض اٌذػُ اٌؽىِٟٛ ألسؼاس ِذخالخ ٚػٛاًِ اإلٔراض ٚاٌذخٛي فٟ الرظاد اٌسٛق تذا٠ح 

أشش ػٍٝ لذسج إٌّرع١ٓ فٟ الرٕاء ٘زٖ  ااٌرسؼ١ٕاخ اٌزٞ أػمثٗ س١اساخ اٌرؼذ٠ً ا١ٌٙىٍٟ  ِّ

١ُ ا١ٌٙىً اإلٔراظٟ، ٚسغُ ٘زا ػاٚدخ اٌؽىِٛح س١اساخ األخ١شج ٚتٙزا ذُ إػادج ذٕظ

اإلطالؼاخ خالي ِٕرظف اٌرسؼ١ٕاخ تاٌٍعٛء إٌٝ دػُ ٘زا اٌمطاع ٚذثٕد ػذج إظشاءاخ إال 

ِٚغ تذا٠ح األٌف١ح ٚفٟ ظً  .أٔٗ ٔظشا ٌٍظؼٛتح اٌّا١ٌح ٌُ ذىٓ ٘زٖ اإلظشاءاخ واف١ح ٚشاٍِح

اٌّخططاخ اٌر٠ّٕٛح ٚفرػ ِعّٛػح ِٓ  اٌٛفشج اٌّا١ٌح لاِد اٌذٌٚح تٛػغ اٌؼذ٠ذ ِٓ

اٌظٕاد٠ك اٌس١اد٠ح ذسرٙذف دػُ ٚإسٕاد اٌفالؼ١ٓ ٚإٌّاؽك اٌش٠ف١ح تّخرٍف اٌٛسائً ٚاٌطشق 

 ٌض٠ادج اإلٔراض خاطح ِغ ص٠ادج فاذٛسج اٌغزاء.

ٌّٚا وأد اٌّساػذاخ اٌّمذِح ٌٍمطاع اٌفالؼٟ ذرُ تاٌٍعٛء إٌٝ اٌخض٠ٕح اٌؼاِح ٚسطذ 

إٌفماخ اٌؼاِح ٌٍذٌٚح اٌرٟ وصش اٌعذي ؼٌٛٙا خالي اٌمشْ اٌّاػٟ  ةظأؼساتاذٙا فٟ 

تاػرثاس٘ا ِٓ ؽشق ذذخً اٌذٌٚح فٟ اٌؽ١اج االلرظاد٠ح ٚ ذؼاستد آساء االلرظاد١٠ٓ ػٍٝ .

اخرالف ِذاسسُٙ تشأْ ِفِٙٛٙا ٚآشاس٘ا ٚؼذٚد٘ا ٚػٛاتطٙا، فاٌّذسسح اٌىالس١ى١ح تم١ادج 

ٕفماخ اٌؼاِح فٟ االلرظاد تً ٚذؤوذ ػٍٝ ػشٚسج اٌرم١ذ شا ٚاػؽا ١ٌٍآدَ س١ّس ال ذشٜ ذأش



 مقدمة عامة

 

 ج 

تإٌفماخ األساس١ح اٌرٟ ذؼّٓ األِٓ ٚاٌؼذاٌح ٚاٌذفاع ِٚا صاد ػٓ رٌه ٠ؼرثش ٘ذسا ٌٍّٛاسد 

ٚال داػٟ ٌرذخً اٌذٌٚح فٟ اٌؽ١اج االلرظاد٠ح ألْ رٌه سٛف ٠ؼىش طفٛ٘ا ٚأْ أٞ اخرالي 

. ِٚا ٠ٕالغ أفىاس اٌىالس١ى١١ٓ ِا ) ذ اٌخف١حا١ٌ (سٛف ٠ؼاٌط ػٓ ؽش٠ك ١ِىا١ٔضِاخ اٌسٛق 

ظاءخ تٗ اٌفٍسفح اٌى١ٕض٠ح اٌرٟ ذشٜ أْ ذذخً اٌذٌٚح فٟ اٌؽ١اج ٚ االلرظاد٠ح أِش التذ ِٕٗ 

ٚفٟ ٘زا اٌرذخً دػد إٌظش٠ح اٌى١ٕض٠ح إٌٝ ذؽف١ض إٌشاؽ االلرظادٞ ٚاٌذٚسج االلرظاد٠ح 

٠ض٠ذ ِٓ  اٌىٍٟ ٚتؼس اٌؼ١ٍّح اإلٔراظ١ح ِّتؽمٕٙا تاإلٔفاق اٌؼاَ اٌزٞ ٠ؼرثش وّٕشؾ ٌٍطٍة ا

اٌذخً ٚاٌؼّاٌح ٚذثٍٛسخ تؼذ٘ا األفىاس اٌّسأذج ٚا٘رّد تذساسح إٌفماخ اٌؼاِح فٟ ِخرٍف 

شىً ؼمال ٚاسؼا ٌاللرظاد١٠ٓ ٌٍخٛع فٟ ؼ١ص١اذٙا تاػرثاس٘ا أداج ذسرخذِٙا  اظٛأثٙا ِّ

زٌه سا٠ش ِفَٙٛ إٌفماخ تٕٙائ١ح ٚاٌذٌٚح ِٓ خالي س١اسرٙا االلرظاد٠ح ٌرؽم١ك أ٘ذافٙا اٌ

اٌؼاِح ِفَٙٛ ذطٛس اٌذٌٚح، ٚاٌعضائش وغ١ش٘ا ِٓ دٚي اٌؼاٌُ سؼد ِٓ خالي اسرؼّاي إٌفماخ 

اٌؼاِح ٌرٕش١ؾ ٚذؽف١ض اٌمطاع اٌفالؼٟ ِٓ خالي إٌفماخ اٌؼاِح فٟ ظضئٙا اٌّرؼٍك تاإلػأاخ 

 إال أْ اإلشىاي اٌزٞ ٠طشغ ٔفسٗ ٘ٛ:

 اإلوفاق اىحنىمي في تشديع اىىشاط اىفالحي؟ما مذي مساهمح  

 ِٚٓ خالي اإلشىا١ٌح اٌشئ١س١ح ذرٌٛذ اإلشىا١ٌاخ اٌفشػ١ح اٌرا١ٌح:

 ِا ٘ٛ ِفَٙٛ إٌفماخ اٌؼاِح ٚأٔٛاػٙا ٚؼذٚد٘ا؟ -1

تاػرثاس أْ اإلػأاخ ظضء ِٓ إٌفماخ اٌؼاِح فًٙ ذسُٙ تاٌمذس اٌىافٟ فٟ ذؽم١ك  -2

 أ٘ذافٙا؟

 ؼٟ فٟ اٌعضائش ٚاُ٘ اٌس١اساخ إٌّرٙعح فٟ دػّٗ؟ِا ٟ٘ ١ِّضاخ اٌمطاع اٌفال -3

 ً٘ ٌس١اسح دػُ اٌمطاع اٌفالؼٟ أشش ٚاػػ فٟ سفغ اإلٔراض؟ -4

 فزضياخ اىثحث:

أْ س١اسح اٌذػُ اٌفالؼٟ ِٓ خالي ذمذ٠ُ اإلػأاخ ٌٍفالؼ١ٓ ذؤشش فٟ ِسرٜٛ اإلٔراض  -

 ٚتاٌراٌٟ ذؽفض إٌشاؽ اٌفالؼٟ.

أْ ذشاػٟ خظٛط١اخ ١ِٚضاخ إٌّاؽك أْ  ٠ٕثغٟ ٌس١اسح اٌذػُ ٌىٟ ذؤدٞ أ٘ذافٙا -

 ذىْٛ ِٛػغ دساسح لث١ٍح ٌرظ٠ٛثٙا ٚذٛظ١ٙٙا.
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 ٠رأشش ِسرٜٛ اإلٔراض تمذس اٌذػُ اٌّمذَ. -

 ٕ٘ان ػٛاًِ أخشٜ ذؤشش فٟ اإلٔراض غ١ش اٌذػُ اٌّمذَ. -

 أسثاب اختيار اىمىضىع:

ؽاٌٚح ذٛػ١ػ ذرؼٍك أسثاب اخر١اسٔا ٌٙزا اٌّٛػٛع أساسا أل١ّ٘ح اإلٔفاق اٌؽىِٟٛ ِٚ   

إٌرائط اٌّشذثح ػٓ رٌه، ٚوزا ا١ٌّٛي اٌشخظٟ فٟ إظشاء تؽٛز ؼٛي اٌمطاع اٌضساػٟ 

تاػرثاسٖ لطاػا ٠ّىٓ أْ ٠ؼّٓ الرظادا تذ٠ال ػٓ الرظاد اٌّؽشٚلاخ ٚاسذثاؽٗ تاألِٓ 

اٌغزائٟ خاطح ِغ اإلِىا١ٔاخ اٌّا١ٌح اٌّرٛفشج ٚذطٛس س١اساخ اٌذػُ ٌٙزا اٌمطاع، اسذأ٠ٕا أْ 

 ػٍٝ ِذٜ ٔعاغ ٚأشش ٘زٖ اٌس١اساخ فٟ ذ١ّٕح ٘زا اٌمطاع. ٔمف

 ذرٍخض أ٘ذاف ٘زا اٌثؽس فٟ:أهذاف اىثحث: 

اٌرطشق إٌٝ أ١ّ٘ح اإلٔفاق اٌؽىِٟٛ ٚدٚس٘ا فٟ طٕغ اٌس١اساخ اٌٛؽ١ٕح ٚذشع١غ  -

 االلرظاد ٚسفغ اٌذخً ِٓ خالي اإلػأاخ اٌّمذِح.

 اٌمطاع اٌضساػٟ فٟ اٌعضائش.اٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ اٌرطٛساخ ٚاإلطالؼاخ اٌرٟ ػشفٙا  -

إتشاص أُ٘ أشىاي اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ لثً اٌذٌٚح ٌٍمطاع اٌضساػٟ خاطح خالي االٔرماي  -

 إٌٝ الرظاد اٌسٛق إٌٝ ٠ِٕٛا ٘زا.

ِٓ خالي دساسح ١ِذا١ٔح ٌذػُ إٔراض ِادج اٌؽثٛب فٟ ٚال٠ح سؼ١ذج سؼ١ٕا ٌرٛػ١ػ ِذٜ  -

 ٔعاػح اٌذػُ اٌؽىِٟٛ فٟ ص٠ادج اإلٔراض.

 سات السابقة:الدرا

فً العلوم االقتصادٌة، تخصص اقتصاد التنمٌة  رسالة ماجستٌر ،هاشمً الطٌب -

تحت عنوان " تقٌٌم برنامج المخطط الوطنً  ،2007 -2006بجامعة تلمسان، 

نموذج تطبٌقً للمخطط بوالٌة  2006-2000للتنمٌة الفالحٌة فً الجزابر الفترة 

الضخم الذي استفاد منه هذا المخطط حٌث تطرق إلى الؽالؾ المالً  ،سعٌدة "

وآثاره على التنمٌة االقتصادٌة، وخلص إلى أن المخطط فً مرحلة الدراسة قد حقق 

 نتابج إٌجابٌة إال أنه قد عرؾ العدٌد من العراقٌل.
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فً العلوم االقتصادٌة، فرع التحلٌل االقتصادي،  أطروحة دكتوراهؼردي محمد،  -

تحت عنوان " القطاع الزراعً الجزابري وإشكالٌة  2012-2011جامعة الجزابر، 

تطرق إلى الدعم واالستثمار فً ظل االنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة "، حٌث 

اإلمكانٌات المتاحة للقطاع الزراعً الجزابري، واستؽالل فرص االستثمار والدعم 

عالمٌة للتجارة، وقد المقدم من قبل الدولة لمواجهة التحدٌات التً تفرضها المنظمة ال

أشار إلى التحسنات التً طرأت على مختلؾ األنشطة الزراعٌة من توفٌر للمنتجات 

الؽذابٌة وتحقٌق مستوٌات جٌدة لبعض األصناؾ، وأكد نجاح سٌاسة الدعم فً 

 تطوٌر القطاع الفالحً.

فً نتاج الزراعً بٌب طه ، رسالة  ماجستٌر بعنوان أثر سٌاسة الدعم على اإلبن الح -

شكالٌة فرعٌة مفادها ، حٌث قدم إ2012-2011-دراسة حالة منتوج القمح-الجزابر

نتاج الفالحً وقدم خاللها دراسة وصفٌة انعكاس سٌاسة الدعم على تطور اإل مدى

التمٌٌزي لتقدٌر دوال للقطاع الزراعً و دراسة تحلٌلٌة عن طرٌق استعمال التحلٌل 

نتوج القمح ال ٌساهم كثٌرا فً اإلنتاج ن مؤالتمٌز فً إنتاج مادة القمح و خلص ب

رى خبالرؼم من أن بعض المنتوجات األ نتاجه بقً تقرٌبا ثابتاباعتبار أن متوسط إ

ن الدعم المقدم لهذا النوع ؼٌر كافً كً ٌتم و أ نتاجهاقد تمٌزت بارتفاع مستوى إ

ع الفالحً  و التً ها القطالى العراقٌل التقلٌدٌة التً ٌواجهتطرق إنتاج كما تحفٌز اإل

 .دارٌة و التقنٌةللتقلبات المناخٌة و العراقٌل اإلنه ٌخضع منها أ

 مىهح اىذراسح:

اخرشٔا إٌّٙط اٌٛطفٟ ٌرؽذ٠ذ وً ِٓ اٌّفا١ُ٘ اٌّرؼٍمح تإٌفماخ اٌؼاِح ٚاإلػأاخ، ٚػٕذ 

اسرؼشاػٕا ألُ٘ ذطٛساخ اٌمطاع اٌضساػٟ فٟ اٌعضائش ٚاٌس١اساخ اٌّظاؼثح، ٚلذ اسرخذِٕا 

إٌّٙط اٌرؽ١ٍٍٟ أشٕاء ذؽ١ًٍ اٌث١أاخ اإلؼظائ١ح ٚدساسرٙا، ٚتٙزا ٠ّىٕٕا اإلظاتح ػٓ اإلشىا١ٌح 

 اخرثاس اٌفشػ١اخ ٚاسرخالص ٔرائط اٌثؽس.ٚ
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 مقدمة:

إّن دراسة موضوع النفقات العامة لم ٌكن ٌحظى باالهتمام الكافً فً النظرٌة     

االقتصادٌة الكالسٌكٌة وإنما ركزت واهتمت بالجوانب التنظٌمٌة والقانونٌة للنفقة، 

بررت هذه األخٌرة أن قٌام الدولة ككٌان ٌتحتم علٌها تقدٌم مختلؾ الخدمات ألفرادها 

مة هٌاكلها ومإسساتها، إذ أن الكالسٌك وفقا لرابد هذه حفاظاً على تناسقها ودٌمو

النظرٌة آدم سمٌث ٌعتبرون أن النفقات العامة تعتبر هدر للموارد المحصلة من قبل 

المجتمع وأن المصلحة العامة تحقق من خالل المصلحة الخاصة، فالفرد فً سعٌه 

علٌه ٌقتصر واجب لتحقٌق منفعته الشخصٌة فإن ذلك ٌعنً تحقق المنفعة العامة، و

الدولة فقط فً حفظ األمن والدفاع عن المجتمع من األخطار الخارجٌة وتنظٌم حٌاة 

المجتمع كالعدالة إضافة إلى التعلٌم واإلرشاد، وترك الحٌاة االقتصادٌة لقوى السوق 

والمبادرة الفردٌة وعدم تدخل الدولة فً الشؤن االقتصادي ألن ذلك سوؾ ٌضر 

، وعلٌه فقد تمٌزت تلك )إنتاج، استهالك، توزٌع(رة االقتصادٌة بمٌكانٌزمات الدو

المرحلة بمحدودٌة وحٌاد اإلنفاق الحكومً، ولعل فكرة جون باتٌست ساي أن " 

وعجز الفكر الكالسٌكً  1929أفضل النفقات أقلها حجما "، إال أن أزمة الكساد 

دس اإلنتاج، عن عالجها، حٌث كان من مظاهرها ركود فً االقتصاد نتٌجة تك

وتفشً البطالة، إلى أن برزت النظرٌة الكٌنزٌة وهدمت األفكار الكالسٌكٌة، فنادت 

بضرورة تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة عن طرٌق تحفٌز الطلب بواسطة 

اإلنفاق الحكومً ومنه بدأ االهتمام بالنفقات العامة وأهمٌتها فً تحقٌق التوازن 

المجتمعات وزٌادة متطلباتها ازداد دور الدولة لٌصبح  االقتصادي الكلً، ومع تطور

ما ٌعرؾ بالدولة المتدخلة فازداد حجم اإلنفاق وتنوع، مما شكل حقال واسعا لمعظم 

االقتصادٌٌن للعمل على دراسة كل تؽٌرات اإلنفاق وأنواعها وتبٌان آثارها على 

وفعالة لتدخل الدولة  الهٌكل العام االقتصادي واالجتماعً، وأصبحت بذلك أداة مهمة

 لتحقٌق سٌاساتها المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
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 العامة. مفاهٌم وتقسٌمات النفقةاألول: المبحث

 .المطلب األول:  تعرٌف النفقة العامة

I. :مبلػ نقدي ٌنفق من قبل شخص " النفقة العامة بؤنها  تفعرّ  تعرٌف النفقة العامة

." عامةعام قصد تحقٌق أو إشباع منفعة 
1 

قابل للتقوٌم النقدي ٌؤمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام  كم  " أو أنها 

" بهدؾ إشباع الحاجة العامة
2. 

تمثل مجموعة إٌرادات الدولة التً ٌعاد إدخالها أو " خر فهً آبتعرٌؾ  أو

وبافتراض أن هذه النفقات تمول عملة من ، ً الدورة االقتصادٌةفتوظٌفها 

الضرابب
3
. 

ٌؾ ٌمكننا استخالص ثالث عناصر أساسٌة تحدد من خالل ما سبق من تعار

 :مفهوم النفقة العامة

 مبلػ نقدي. .1

 ٌخرج من شخص عام )هٌبة عامة(. .2

 الؽاٌة من النفقة العامة وهو الوصول إلى تحقٌق النفع العام. .3

 النفقة العامة لها صفة نقدٌة. أوال:

المبادالت والمعامالت على عنصر حٌث أنه فً ظل اقتصاد تركز فٌه جمٌع 

نفاق على السلع والخدمات النقد فإنه كان من واجب الدولة أن تتخذ النقود كؤداة لإل

واقتناء  ،التً تحتاج إلٌها كمخصصات التسٌٌر لمجمل المرافق العمومٌة

والقٌام بالمشارٌع االستثمارٌة والتنموٌة التً تملٌها علٌها ، المستلزمات لذلك

 ،المجتمع والحٌاة االقتصادٌة بما ٌتناسب مع السٌاسات المتبعة فً ذلكمتطلبات 

ومن هنا فإنه ٌعتبر من األثمان التً تحتاجها الدولة فً الحصول على رإوس 

قتصاد ااألموال اإلنتاجٌة و تقدٌم اإلعانات المختلفة. بواسطة النقود،ففً ظل 
                                                           

1
 .27ص، 2003،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،المالٌة العامة، سوزي عدلً ناشد.
2

 .341ص ، 2000، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، مبادئ المالٌة العامة، حامد عبد المجٌد دراز. 
3
.  Sylvie.Charlot; Dépenses Publique Et Croissance-Latec;univ De Bourgogne.France Décembre 96. 
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نت الدولة آنذاك  تصادر عٌنٌة، كا المقاٌضة كان اإلنفاق العام ٌتم فً صورة

و ترؼم األفراد على العمل بنظام السخرة ،إال أن هذا االقتصاد لم ٌكن  الممتلكات

 عادال حتى ظهرت النقود و أصبحت وسٌطا للتبادل .

نستنتج مما خالل ما سبق أنه كل ما ٌنفق من قبل الدولة وهٌباتها فً شكل 

هذا ال ، النقدي فهو ال ٌعتبر نفقة عامةوإن كان فً شكله ، نقود فإنه ٌعتبر نفقة عامة

ٌمكن اعتبار بعض المزاٌا التً امنحها الدولة من قبل النفقات العامة شؤن المزاٌا 

أو المزاٌا الشرفٌة كاألوسمة و األلقاب و المزاٌا النقدٌة ، العٌنٌة كالسكن المجانً

مثل اإلعفاءات الضرٌبٌة
1
. 

أهمٌة اإلنفاق النقدي:
2  

المزاٌا التً ٌقدمها هذا النوع من اإلنفاق فً  أهمٌة اإلنفاق النقدي من تتضح

 ٌلً: ما

تسهٌل و تقرٌر مبدأ الرقابة على العملٌات المالٌة و ضمان القدرة األكبر  .1

النفع العام من
3.

 

إن اإلنفاق العٌنً قد ٌتخلله عدم المساواة بٌن األفراد، وهذا ما ٌإدي إلى  .2

 توزٌع التكالٌؾ العامة.  اإلخالل فً

إن التعامل بواسطة النقود مبادئ الدٌمقراطٌة أدى هذٌن العاملٌن إلى  .3

 تخلص من نظام العمل بالسخرة.

ٌعتبر اإلنفاق النقدي أكثر عدالة بٌن األفراد وأكثر تبسٌطا من الناحٌة  .4

 اإلدارٌة والتنظٌمٌة.

 

 

                                                           
.63،ص:0116عادل حشٌش، أساسٌات المالٌة العامة "مدخل لدراسة أصول الفن المالً لإلنفاق العام"، دار الجامعة الجدٌدة،مصر، 
1
 

.08سوزي عدلً ناشد،مرجع سبق ذكره،ص: 
2
 

.63عادل حشٌش، أساسٌات المالٌة العامة "مدخل لدراسة أصول الفن المالً لإلنفاق العام"،نفس المرجع،ص: 
3
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 النفقة العامة مصدرها شخص عام.ثانٌا:

إذا أصدرت من قبل أشخاص ، بالػ النقدٌة المنفقة مالمفهوم فإن الوفقا لهذا 

حٌث ٌجب أن ٌقوم بإنفاقها الهٌبة ، خاصة طبٌعٌة أو معنوٌة ال تعتبر نفقات عامة

وكمثال على ما سبق إذا قام ، الدولة ومإسسات وجماعات المحلٌة واإلقلٌمٌة، العامة

أو مثل التبرعات التً ، الدولة العب كرة قدم بتجهٌز ملعب ثم تبرع بذلك لصالح

 تجمع من طرؾ األفراد لبناء المساجد.

ولٌس من المال العام  ،فهذا اإلنفاق خرج من ذمة أشخاص من أموالهم الخاصة

 إال أن هذا اإلنفاق ال ٌعتبر إنفاقا عاما.، رؼم تحقٌق النفع العام

مة أو الدولة ولكن هل ٌمكن اعتبار كل المبالػ المنفقة من قبل الهٌبات العا

 كنفقات عامة؟

المالٌة العامة فً إن المبالػ التً تنفقها الدولة لتؤدٌة  منظريتوافق جل ٌ

تعتبر نفقات ، مهامها وقٌامها بمختلؾ األعمال بموجب سٌادتها وسلطتها اآلمرة

ومشارٌع إنتاجٌة ، فً حٌن أن النفقات الموجهة للقٌام بنشاطاتها اقتصادٌة، عامة

به األفراد أو أشخاص القانون الخاص فكانت محل اختالؾ بٌن علماء  تشبه ما ٌقوم

 .المالٌة

لقد استند الفكر المالًو 
1 

 :ن طبٌعة هذا اإلنفاقلتبٌاٌن إلى معٌار

 عٌار قانونً.م 

 .ًمعٌار عام وظٌف 

المعٌار القانونً: .أ 
 

حٌث انه وفقا لهذا المعٌار  ،ٌعتبر هذا المعٌار معٌارا تقلٌدٌا )كالسٌكً(

فإذا قام باإلنفاق ، تتحدد طبٌعة النفقة بواسطة طبٌعة الشخص القابم باإلنفاق

مهما كان ، وي ضمن أشخاص القانون العام فهنا تعتبر النفقة عامةظشخص ٌن
                                                           

1
Maurice.duverger.Institutions financière,Paris, 1975,page :44-49. 
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إما إذا كان الشخص المنفق من أشخاص القانون الخاص فتعد النفقة ، هدفها

نت تهدؾ إلٌه هذه النفقةخاصة بصرؾ النظر عما كا
1
.
 

ن النفقات التً ٌقوم بها شخص أو هٌبة عامة تحت حكم إومن هنا ف

من ذلك النفقات التً ٌقوم بها  ىنتثسٌو ،القانون العام تعتبر نفقات عامة

األشخاص الخاصة حتى لو كان الؽرض منها تحقٌق النفع العام أي أنها نفقات 

 .مةالعا الهٌبةخاصة بحتة لٌس من جانب 

هذا المعٌار باالختالؾ بٌن طبٌعة النشاط لكل من أشخاص  إتباعوٌستند 

فؤشخاص القانون العام عند أدابهم ، القانون العام وأشخاص القانون الخاص

حٌاتهم لنشاطهم فإنهم ٌصوؼون القوانٌن والقرارات اإلدارٌة وفقا لصال

العامة اتالحاجإشباع لتحقٌق و تطلعا ٌةة من طرؾ السلطة السٌادحالممنو
2

 ،

لى المطلب فهم ٌهدفون أساسا للوصول إ الخاص على ؼرار أشخاص القانون

 .والتبادل عاقدمبدأ الت إلى استناداحاجة الفردٌة الفردي أو ال

فكرة الدولة  إلىمما ال شك فٌه أن التناقض فً مضمون الصنفٌن مرده و

ثل فً توفٌر األمن تتم آنذاك ةانت مهمة الدولكحٌث  ،ةأو المحاٌد ةالحارس

واألعمال والمإسسات ، نشاء إدارة القضاء والعدالةإ وكذا ،تمعجوالدفاع عن الم

التً ٌستفٌد منها ؼالبٌة المجتمع وهً األعمال التً تسهل التجارة والمواصالت 

الموانا وكذا خدمات التعلٌم واإلرشادوكالطرق الكبرى 
3
ظل هذا المعٌار  و

ولكن مع تؽٌر األوضاع ، المهٌمنة األفكار لما كانت تقتضٌه االقانونً سابد

الدولة من دولة  دورذلك انتقال  استدعى االقتصادٌةفً الحٌاة  الظروؾو

فً مختلؾ الجوانب  تتدخل أصبحتذ إ ،دولة متدخلة إلى)محاٌدة( حارسة

التً  اإلنتاج وؼٌرها من األعمال واألنشطة ات،ستثمارالاالقتصادٌة وتقوم با

                                                           
.43، ص:0،0100مكتبة الوفاء القانونٌة اإلسكندرٌة ط -المالٌة العامة المفاهٌم والتحلٌل االقتصادي-أحمد عبد السمٌع عالم 
1
 

.90، ص:0118دار زهران للنشر والتوزٌع،عمان،  -مالٌة الدولة –عادل فلٌح العلً  
2
 

3
Adam smith,recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) livre v, 

traductions francaise de germain garnier,1881,édition revue 1843,édition numérique Jean-
marie,québec 2002,page 31. 
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طور تمع  مءٌتالهذا المعٌار ٌزول ألنه ال  بدأو،كانت ضمن نشاط األشخاص

 كٌفٌة تحدٌد طبٌعة النفقات العامة.والدولة 

ح منظري المالٌة العامةرتولهذا اق
1
بدٌال ٌتناسب مع الفكر الجدٌد  معٌارا 

لنشاط الدولة الذي ٌترجمه تشابه نشاط األفراد ونشاط الدولة باعتبارها تقوم 

 االستثمار...إلخ.، والتوزٌع، بالعملٌات اإلنتاجٌة

 و ٌتركز هذا المعٌار على الطبٌعة الوظٌفٌة واالقتصادٌة للشخص المنفق.

 المعٌار العام الوظٌفً: .ب 

وفقا لهذا المعٌار تتحدد طبٌعة النفقة على أساس الطبٌعة الوظٌفٌة  

واالقتصادٌة للشخص القابم بعملٌة اإلنفاق ولٌس على الطبٌعة القانونٌة لهذا 

الشخص المنفق فٌعتبر هذا المعٌار أن النفقة تعتبر عامة إذا قام بهذا شخص عام 

 .بموجب السلطة السٌادٌة فقط

الدولة شؤنها شؤن النفقات التً ٌقوم بها  بها قومتلتً وعلٌه فإن النفقات ا

فً حٌن تعتبر ، فإنها ال تعتبر نفقات عامة وإنما تعتبر نفقات خاصة، األفراد

النفقات التً ٌتوالها أشخاص خاصة نفقة عامة شرٌطة استعمال السلطة السٌادة 

لة وأن ٌكون الشخص المنفق مخوال من طرؾ الدو، من قبل الدولة فً ذلك

وٌخرج من نطاق هذا ، بالوسابل التً تمنحه صفة أشخاص القانون العام

فالنفقة هنا ، فرادالمفهوم إذا قام الشخص الخاص باستعمال النفقة حاله كحال األ

مالٌة الدولة ممثال فً لوكتعقٌب فإن هذا المعٌار ٌسلب جزء مهم ، تعتبر خاصة

بالرؼم ، النفقات العامة كنفقات خاصةإذ أنه ٌعتبر ، النفقات العامة )جزء منها(

 ةجاهل لدور الدولة و تدخلها فً الحٌاتوهذا ٌعنً ، من قٌام الدولة بها

االقتصادٌة إشباعا للحاجات العامة
2
 . 

تشمل كافة " ومما سبق ٌمكننا وضع تعرٌؾ دقٌق وموسع للنفقة العامة أنها:

بؽض  ،لقومٌة والمحلٌةالنفقات التً تقوم بها الدولة أو مشروعاتها العامة ا

                                                           
.68،ص:0986الدار الجامعٌة، بٌروت، -المالٌة العامة –بد المجٌد دراز عبد الكرٌم صادق بركات،ٌونس أحمد البطرٌق،حامد ع 
1
 

.33سوزي عدلً ناشد،مرجع سبق ذكره، ص:  
2
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النظر عن الصفة السٌادٌة أو السلطة اآلمرة أو الطبٌعة الوظٌفٌة التً ٌصدر 

 ".عنها اإلنفاق العام لما فً ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة و توسعه

 تحقٌق النفع العام. العامة الغاٌة من النفقة ثالثا:

ع الحاجة العامة التً نفقة عامة ٌجب أن تهدؾ إلى إشبا لكً تكون نفقة ما

ال ٌمكن اعتبار النفقة التً تقوم بإشباع الحاجة و تتمتع بصفة الطلب الجماعً علٌها

وٌرجع سبب الؽاٌة هذه إلى ، الخاصة  نفقة عامة ألنها تحقق نفع خاص لصاحبها

أو من ناحٌة التمتع واالستفادة ، فٌةٌفراد من الناحٌة التكلاألمبدأ المساواة بٌن جمٌع 

 النفقات العامة للدولة كحق.من 

ولهم الحق فً العدالة  ،فاألفراد متساوون فً تحمل التكالٌؾ مثل الضرابب

 إذا ال تقتصر النفقة العامة عل فبة دون ؼٌرها.، والتوزٌع للنفقات

وٌتولى المنتخبٌن الذٌن ٌمثلون مجموع األفراد التعبٌر عن حاجتهم و 

فكان  ،هنا هً من ٌقر عمومٌة النفقة من عدمهاانشؽاالتهم فتصبح السلطة السٌاسٌة 

من حق البرلمان إعطاء الحكومة اإلذن بالحصول على المخصصات المالٌة الالزمة 

للشروع فً تنفٌذ عملٌة اإلنفاق
1
. 

 تقسٌمات النفقات العامة المطلب الثانً:

وتمٌزها بنفس  ةنظرا لمحدودٌة عملٌة الخدمات العامة فً ظل الدولة الحارس

ولكن فً ظل تدخل  ،كان االهتمام  بتقسٌم النفقات العامة ضبٌل آنذاك ،طبٌعةال

وتراعً جوانب مختلفة  ،االقتصادٌة وتؽٌر وظٌفتها إلى دولة منتجة اةالدولة فً الحٌ

إضافة إلى تنوعها وتعدد  ،أدى ذلك إلى ظهور العدٌد من النفقات الجدٌدة ،للمجتمع

إٌجاد معاٌٌر دقٌقة ومنطقٌة تتناسب مع تطور وهكذا أصبح من الضروري ، أهدافها

                                                           
.74-73، ص:0،0115دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط -اقتصادٌات المالٌة العامة –محمود عباس محرزي  
1
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ألقصى إشباع للمجتمع وكذا تماشٌا مع أهداؾ السٌاسٌة  االدولة وعملٌة اإلنفاق تحقٌق

وتتجلى أهمٌة هذه التقسٌمات باعتبارها قواعد تقوم علٌها األهداؾ اآلتٌة، نفاقٌةاإل
1
: 

 ٌؼة وإعداد البرامج.اتسهٌل ص 

  نه من المجدي تقسٌم ،أفً تنفٌذ العملٌات المٌزانٌةتحقٌق الكفاءة والفعالٌة

 .النفقات لقٌاس مدى كفاءة تنفٌذ الخطط المنتهجة )الخطط المالٌة الدولٌة(

 .تسهٌل خدمة المحاسبة والمراجعة واالعتماد 

 مقارنة أهمٌتها و هاتمكٌن دراسة تطور األنشطة العامة وأثارها وتكالٌف

 النسبٌة لباقً األنشطة.

 برلمان والرأي العام صورة واضحة عن الجانب المالً للدولةإعطاء ال. 

 ومن أبرز التقسٌمات للنفقات العامة هناك التقسٌمات االقتصادٌة العلمٌة:

التقسٌمات العلمٌة واالقتصادٌة للنفقات العامة:
2
 

حٌث من خالل هذه التقسٌمات ٌمكننا مالحظة الطبٌعة االقتصادٌة للنفقة العامة 

من خالل تسهٌل عمل المحللٌن  تهوتبرز أهمٌ ،التقسٌم ٌراعً المبادئ العلمٌةوهذا 

المالٌٌن فً دراسة نفقات الدولة على كل نشاط من أنشطتها و مالحظة التؽٌرات 

 التً تطرأ على اإلنفاق من فترة ألخرى. 

وٌنبع هذا ، وهذا ما ٌمكن الدولة من بناء التوجهات االقتصادٌة فً كل مرحلة

 الفكر من أهمٌة تحدٌد الطابع االقتصادي لإلنفاق وأثاره وأهدافه.

 ومن أهم التقسٌمات العلمٌة واالقتصادٌة ما ٌلً:

 تقسٌم النفقات العامة وفقا ألهدافها: .1

عتمد على ٌألجلها أي تقسٌم  ألهداؾ التً وضعتلفالتقسٌم هنا ٌكون تبعا 

 مهام الدولة وهً ثالث أصناؾ محددة كؤتً:

                                                           
.76-75ص: مرجع سبق ذكره،  -اقتصادٌات المالٌة العامة –محمود عباس محرزي 

1
 

.83-80-80المرجع نفسه،ص:  -اقتصادٌات المالٌة العامة –محمود عباس محرزي  
2
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 النفقات اإلدارٌة. .أ 

 جتماعٌة.النفقات اال .ب 

 قتصادٌة.النفقات اال .ج 

 النفقات اإلدارٌة: .أ 

مرافق الوهً نفقات ترتبط بكٌان الدولة والالزمة لتسٌر مختلؾ 

وٌندرج ضمنها نفقات الدفاع واألمن والعدالة واألقسام السٌاسٌة وهً نفقات 

جات االح لبًنفقات تفهذه ال، ان الدولة الحارسةكما كان الحال إبّ ، تقلٌدٌة

 والطمؤنٌنة والتنظٌم والعدالة. األساسٌة للسكان كالحماٌة

 النفقات االجتماعٌة: .ب 

تهدؾ هذه النفقات إلى المساعدة فً تحسٌن األوضاع االجتماعٌة لألفراد 

ثقافة ، وذلك بتوفٌر متطلبات التنمٌة االجتماعٌة والبشرٌة من التعلٌم، بقدر ما

ومنح البطالة للعاطلٌن عن ، المحرومة ومحدودة الدخلومإازرة الطبقات 

العمل
1
. 

والصرؾ الصحً ، وتشمل هذه النفقات أٌضا تلك المتعلقة بشبكات النقل

 والكهرباء. والمٌاه

 لبلدان المتقدمة اهتماما بالؽا ومتزاٌدا لنفقات التعلٌم اأؼلب  ًوتول       

لٌا ما مفع ،درجة تقدم المجتمعتكوٌن الرأس المال البشري باعتبارها تقٌس و

إضافة إلى نفقات الري  ،ٌكون الجزء األكبر من اإلنفاق مخصص لهذا النوع

سكندنافٌة فً القرن أعلى نسبة كانت فً الدول اإلو، والصحة والتؤمٌنات

العشرٌن
2
. 

 

                                                           
.74مرجع سبق ذكره، ص: -المالٌة العامة -عبد الكرٌم صادق بركات،ٌونس أحمد البطرٌق،حامد عبد المجٌد دراز 
1
 

2
Arye.L.HILLAN.Public finance and public policy (second edition) Cambridge univ,2009,page: 744. 
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 النفقات االقتصادٌة: .ج 

 ،وهً النفقات التً ترمً إلى تحقٌق أهداؾ اقتصادٌة بشكل أساسً

وتقوم بها الدولة ألجل زٌادة الناتج القومً وخلق رإوس أموال وتسمى 

 كذلك بالنفقات االستثمارٌة.

التحتٌة والهٌاكل القاعدٌة الكبرى بما  ىوتتعلق هذه النفقات بمشارٌع البن

إضافة إلى االقتصادٌة الممنوحة من قبل الدولة ، فٌها المشارٌع الصناعٌة

شجٌعها على االستمرار واإلنتاج والمنافسةللمإسسات العامة والخاصة لت
1
. 

وفً الدول النامٌة ٌكتسً هذا النوع من النفقات أهمٌة كبٌرة نظرا ألن 

إذ أن هذه ، الدولة تقوم بمفردها بعملٌات التراكم والتكوٌن الرأس مالً

 ،أنها ال تحقق عابدا مباشرا من جهة أخرىو، العملٌة تحتاج إلى نفقات كبٌرة

ورؼبة من ، فالقطاع الخاص ال ٌستطٌع القٌام بها وقد ال ٌرؼب فً ذلك

العمالة التجارة ، لهٌكل اإلنتاج البلدان النامٌة فً تحوٌل هٌاكلها االقتصادٌة

الخارجٌة...تطلب هذا التحوٌل استثمارات عامة األمر الذي ٌستدعً المزٌد 

عتبر مصدره الدولة لوحدها بسبب قلة أو ضعؾ مستوى ٌمن التموٌل الذي 

االدخار لدى األفراد وتدنً نشاط أسواق األوراق المالٌة والتداوالت لسد 

 الحاجة التموٌلٌة لهذه المشارٌع. 

ولما كان األمر كذلك فإن هذا النوع من اإلنفاق ٌؤخذ الحصة األوفر من 

 نفقات الدولة ثم الدفاع ثم التعلٌم.

الحقٌقٌة والنفقات التحوٌلٌة: النفقات
2
 

وٌستند هذا ، PIGOUأول من قام بهذا التقسٌم هو االقتصادي اإلنجلٌزي 

 هالتقسٌم على أساس استعمال القدرة الشرابٌة أو نقلها و التؽٌٌر الذي ٌطرأ من خالل

 على الناتج الوطنً. 

                                                           
1
السٌاسة المالٌة فً االقتصاد  –، االقتصاد المالً النظرٌة العامة فً مالٌة الدولة 4محمد دوٌدار، " مبادئ االقتصاد السٌاسً "، ج 

 .011، ص: 0110النظام الضرٌبً، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان،  –الرأسمالً 
2
A.C.Pigou. a study in public finance MC MILLN, and Co, LTD, LONDON 1951, p: 19-31. 
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 النفقات الحقٌقٌة: .1

األثمان التً تدفعها الدولة ألجل الحصول على سلع وخدمات  عنوتعبر 

. إذ إذن فهً تعتبر نفقات تضمن دفع أجور العمال ،أو رإوس أموال إنتاجٌة

أن الحكومة تشتري خدمات مباشرة من القطاع الخاص  (0991بارو  )ٌعتبر

تري خدمات مباشرة من القطاع شحٌث تدفع أمواال للمتعاملٌن مقابل أن ت

ص  حٌث تدفع أمواال  للمتعاملٌن مقابل توفٌر خدماتهم لهاالخا
1
. 

المستلزمات و التجهٌزات التً وكما تسدد كذلك نفقات اقتناء األثاث 

ٌر المرافق العامة،كما ٌضاؾ هنا نفقات عملٌات االستثمار التً ٌتحتاجها لتس

 تقوم بها الدولة.

 النفقات التحوٌلٌة: .2

لمقدرة الشرابٌة اإلى تحسٌن ٌهدؾ  قات الحكومٌةا النوع من النفذه

وتنفقها الدولة دون نٌة الحصول على مقابل لها ، لألفراد نظرا لمحدودٌة دخلهم

كعنصر من  وهً ال تعتبر، فً شكل سلع أو خدمات من الذٌن استفادوا منها

وقد تكون ، عناصر الدخل الوطنً وال تإدي إلى زٌادة مباشرة فً هذا األخٌر

صورة نقدٌة أي مبالػ مالٌة كإعانات البطالة والمسنٌن مثال أو هذه النفقات قً 

كتوفٌر العالج والتمدرس المجانً، بطرٌقة عٌنٌة
2

وهذا ٌمثل دخال إضافٌا لهذه 

توزٌع الدخل وفقا لمهام الدولة االقتصادٌة  عادةإلنتٌجة ل كما لها أثر ناق، الفبات

ورة ذات وذلك من الطبقات المٌس (RICHARD MUSEGRAVE) حسب 

عدٌة مثال( نحو الطبقات المحدودة تصاالدخل المرتفع )عن طرٌق ضرابب 

 ى الدولة جراء ذلك لتحقٌق نوع من العدالة.سعوت، الدخل

نفقات  ،نمٌز النفقات التحوٌلٌة إلى نفقات تحوٌلٌة اجتماعٌة وٌمكن أن

و هً مجموعة من  عانات االقتصادٌةقتصادٌة أو ما ٌعرؾ باإلاتحوٌلٌة 

اإلجراءات تتخذها الحكومة فً إطار سٌاستها االقتصادٌة بؽرض تمكٌن 
                                                           

1
Sylvie. Charlot; Dépenses Publique Et Croissance-Latec; univ De Bourgogne. France, Décembre 96. 

.001-009، ص: 0115،  0دار وائل للنشر ط –أسس المالٌة العامة  –د.خالد شحادة خطٌب،د.أحمد زهٌر شامٌة 
2
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مإسسة ما للحصول على منفعة اقتصادٌة معٌنة وذلك تبعا لشروط مسبقة ودون 

مقابل
1
. 

 :وٌمكن التفرٌق بٌن مختلؾ اإلعانات االقتصادٌة كاألتً

 :إعانات االستغالل
2 

االستثنابٌة التً تعرفها على نشاطات  تدفعها الدولة لقاء بعض الخدمات

كً ٌتمكن الفرد من الحصول علٌها ل، أو إلبقاء على االستقرار الواسع، معٌنة

، ثمن أقل من تكلفتها وتمنح هذه اإلعانات  للمإسسات خالل مرحلة اإلنتاجب

كمثال على ذلك اإلعانات التً تدفعها الحكومة الجزابرٌة للحفاظ على استقرار 

أسعار سعر الخبز والحلٌب والؽرض من ذلك أي من هذه اإلعانات توسٌع 

استهالكها وصوال إلى ذوي الدخل المنخفض وٌمكن أن ٌعد هذا من قبٌل 

هذا الدفع فً سٌاسة اإلنفاق وٌتجلى الهدؾ االقتصادي للاألهداؾ االجتماعٌة 

تشجٌع الصناعة المحلٌة والمحافظة على مداخٌل المنتجٌن ومقاومة سٌاسة 

 ( للمنتجات األجنبٌة. DUMPINGاإلؼراق )

 :إعانات تحقٌق التوازن
3
 

وذلك  ،هً إعانات مباشرة تدفع للمإسسات بعد معرفة حصٌلة نشاطها

ركة السكك بهدؾ الحفاظ على نشاط المإسسة باعتبارها ذات فابدة عامة كش

وشركة الطٌران والمٌناء...وتمنح اإلعانة للتخلص من العجز كلٌا أو  ،الحدٌدٌة

وكمالحظة ال ٌدخل مقدار اإلعانة فً احتساب ثمن الخدمة أو المنتج  ،جزبٌا

 كقاعدة عامة.

 

 

                                                           
1
إٌناس جمعة، فهمً شكر، " المنح واإلعانات الحكومٌة بٌن الخضوع الضرٌبً واإلعفاء "، تقٌٌم وتقوٌم النظام الضرٌبً المصري،   

 .0100، 07المؤتمر الضرٌبً 

.013محمد دوٌدار، مرجع سبق ذكره، ص: 
2
 

3
 .018-013. محمد دوٌدار، المرجع نفسه، ص:
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 :إعانات التجهٌزات
1 

وذلك القتناء وسابل ، تمنح هذه اإلعانات للمإسسات أثناء مرحلة اإلنشاء

ة( الالزمة خالل البدء فً عملٌة اإلنتاج أو بتاإلنتاج )مساهمة فً األصول الثا

للتوسع فً النشاط اإلنتاجً أو لتعوٌض خسابر رأس المال الثابت وتعطً فً 

شكل رأس مال مجانا عن طرٌق قروض بسعر فابدة منخفض أو منعدم
2
من قبل  

والعامة نظرا  الخاصةوالؽرض من هذه اإلعانات تشجٌع االستثمارات ، الدولة

وال ٌنتظر من هذه اإلعانات التؤثٌر على األسعار  ،ألهمٌتها فً االقتصاد الوطنً

وكمثال على ، كإعانات االستؽالل أو على حصٌلة النشاط مثل إعانات التوازن

هذا النوع اإلعانات التً تمنح من طرؾ الحكومة الجزابرٌة للفالحٌن القتناء 

 .وسابل اإلنتاج الزراعً

 :إعانات التجارة الخارجٌة
3
 

تهدؾ إعانات التجارة الخارجٌة إلى تحقٌق أثار على االقتصاد  الوطنً 

وهذا ، من خالل التؤثٌر على التجارة الخارجٌة بشقٌها صادرات وواردات

وٌكون بتشجٌع تصدٌر منتجات ، التؤثٌر ٌنعكس على حجم ونوع المبادالت

ألهمٌتها فً العملٌة اإلنتاجٌة )كالمواد وطنٌة أو تشجٌع واردات معٌنة نظرا 

عانات التصدٌر إلنسبة بالف، األولٌة و اآلالت( أو ألنها سلع واسعة االستهالك

عها للمنافسة فً جٌهدفها زٌادة حصة الصادرات من السلع الوطنٌة وتش

وذلك ، نفقة إنتاجها نوقد تباع السلع بؤسعار قد تقل ع، األسواق العالمٌة

وخاصة فٌما ٌتعلق بآثار النظام ، صة بالوضعٌة االقتصادٌة البلدخا اتالعتبار

رتفع لٌصل إلى حد ا ةمباشرالفحٌنما ٌكون معدل الضرابب ؼٌر ، الضرٌبً

ذلك تمنح اإلعانات حتى ٌتسنى له فل المحلًمع السعر  االجنبًتنافس السعر 

 قل.أفً السوق الخارجً  بثمن  المنافسة

                                                           
1

 .018-013.محمد دوٌدار، مرجع سبق ذكره،ص: 
2
Dumoulin,Le support doctrinal et théorique des subventions publiques aux investissements des 
entreprises. Revue des sciences financières N

0
 03 juillet-septembre 1967.. 

3
 .018-013.محمد دوٌدار،المرجع نفسه، ص: 
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الحالة التً تمكن اإلعانات من مواجهة أثار سعر الصرؾ الذي  وفً

مما ، فٌصبح عابقا أمام الصادرات، ً قٌمة العملة الوطنٌةفٌعرؾ ارتفاعا 

 ٌجعل من منح اإلعانات أمرا مجدٌا لتخفٌض قٌمة العملة الوطنٌة )ؼٌر مباشر(.

الدولة هنا تقوم  ،وفً حالة الكساد التً تعرؾ بركود النشاط االقتصادي

تالً الوب ،بتقدٌم إعانات التصدٌر بهدؾ خلق طلب خارجً علٌها نحو التصدٌر

 الرفع من مستوى النشاط االقتصادي.

 النفقات العادٌة والنفقات الغٌر عادٌة:

تقسم النفقات حسب تكرارها الدوري فً مٌزانٌة الدولة إلى عادٌة وأخرى 

.ؼٌر عادٌة
1
 

 النفقات العادٌة: /.1

النفقات التً لها صفة التكرار فً مٌزانٌة الدولة أي أنها تظهر  وهً

حٌث أنها ال تبتسم بتكرار النوع فً كل سنة بؽض النظر عن  ، بصورة منتظمة

نفقات ، مثلها فً أجور الموظفٌننوٌمكن أن ، اختالؾ حجمها من فترة ألخرى

 انٌة.اإلٌرادات العادٌة للمٌز منوٌتم صرفها . تسٌر المرافق العامة

 النفقات الغٌر العادٌة: /.2

ال تتكرر بصفة دورٌة و منتظمة فً مٌزانٌة ، و هً عكس النفقات العادٌة

، الدولة ولكنها تظهر فً ظروؾ خاصة ومن أمثلتها نفقات الكوارث الطبٌعٌة

 .الحروب...إلخ

وقد ، وتصرؾ من إٌرادات ؼٌر عادٌة كالقروض أو اإلصدار النقدي

عادٌة كان الٌعتبر الوضع مقلقا إذا أساءت السلطات المالٌة استعمال النفقات ؼٌر 

وبهذا فإنها تكون قد قامت ، تقوم بتؽطٌة نفقات عادٌة واعتبارها ؼٌر عادٌة

الضرابب و كبتموٌل نفقات عادٌة بواسطة القروض بدال من اإلٌرادات العادٌة 

 ؼٌرها.

                                                           
1
 .70-71عادل حشٌش، مرجع سبق ذكره، ص:  
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لٌة حدٌثا توجبت ان متطلبات السٌاسٌة المفإ  هو لكن ما ٌجب اإلشادة إلٌ

فؤضحى كل منهما ٌعتبر من اإلٌرادات ، اللجوء إلى القروض واإلصدار النقدي

فً هذا الشؤن بٌن نوعٌن  تالعادٌة وعلى هذا األساس فالمالٌة الحدٌثة قد مٌز

ر( تؽطً مصارٌؾ مختلؾ المرافق ٌنفقات جارٌة )نفقات تسٌ، من النفقات

وهً نفقات موجهة إلنجاز  مالٌةتإدي إلى خلق الثروة  ونفقات رأسوال ، العامة

الموانا... إلخ  ،مثل إنشاء الطرق السرٌعة البنى التحتٌة والهٌاكل الكبرى

وتشجٌع زٌادة ، وهدفها خلق الثروة وإنشاء رإوس األموال العٌنٌة للمجتمع

.ياإلنتاج والعمالة والنمو االقتصاد
1
 

 مركزٌة:النفقات المركزٌة والال

وٌستند هذا التقسٌم للنفقات العامة إلى جؽرافٌا المكان فمثال إذا رصد مبلػ نفقة 

ما ضمن مجموع نفقات مٌزانٌة الدولة وقامت بإنفاقه السلطة المركزٌة تعتبر هذه 

أما رصد هذه النفقة ضمن ، كالمخططات والبرامج التنموٌة الخاصةمركزٌة النفقة 

 كمجالس البلدٌات والوالٌات فتعتبر النفقة ال مركزٌة.مٌزانٌة الهٌبات المحلٌة 

تخذت ؼالبٌة دول العالم بهذا التقسٌم نظرا لزٌادة عدد السكان او قد 

أضؾ إلى صعوبة الرقابة على النفقات المركزٌة مما ، والمحافظات وزٌادة حاجتهم

النفقات فرض على الحكومات أن تخول للهٌبات المحلٌة التكفل والتصرؾ بتسٌٌر 

مما قد ، العامة المحلٌة وتنفٌذ سٌاسات الحكومة المركزٌة على المستوى المحلً

و اإللمام بمختلؾ ظروؾ وعادات ، طابع الفعالٌة سواء فً الرقابة أو التنفٌذ فًٌض

 ومتطلبات كل إقلٌم وما ٌناسبه من حجم ونوع  فً اإلنفاق. 

 

 

 

                                                           
1
ALINA Cristina, The Incidence  of public Spending on economic grouth, Working paper, Alexander-

Jean-cuza univ of IASI, Roumain, 2011 
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 المبحث الثانً: ضوابط اإلنفاق العام

الضروري جدا مراعاة وتحدٌد اإلنفاق العام لكً ٌتمكن هذا األخٌر من  من هإن

لسٌاسة لمنه وفقا  ولكً ٌحقق األهداؾ المتوخاة ،بلوغ الرشادة واألمثلٌة االقتصادٌة

ولمعالجة هذا العنصر  ،متبعة التً ٌؤتً فً مقدمتها إشباع الحاجة العامة للمجتمعال

ة والثانً علهما بتحقٌق أكبر قدر من المنفوّ وجب علٌنا ذكر ضابطٌن مهمٌن ٌتعلق أ

 مسعى األول أن ٌتم بؤكبر قدر من االقتصاد و توفٌر النفقات.ل هفً تحقٌق

 المطلب األول: ضابط المنفعة

وٌعنى أن تحقق النفقة أكبر نفع ممكن أثناء االستفادة منها وأن تشمل أكبر 

قدر ممكن من أفراد المجتمع دون تمٌٌز
1
ولهذا فإن مقدار النفع المترتب عن  

جو( أن اإلنفاق بٌن االقتصادٌان )دالتون وبٌ وقد،وجودها رالنفقة هو ما ٌبر

األمثل ٌكون من خالل تحقٌق أقصى منفعة للمجتمع من خالل تساوي النفقة 

الحدٌة لمختلؾ أنماط اإلنفاق أي أن تتساوى مثال المنفعة الحدٌة)منفعة الوحدة 

وهكذا ٌحصل األفراد على  ،الصحة و اإلنفاق( لإلنفاق على التعلٌم اإلضافٌة من

نفس المنافع الحدٌة لمختلؾ أوجه اإلنفاق وهذا ال ٌستدعً من الحكومة اإلفراط 

لهذا المبدأ)الضابط( وال  اأو التفرٌط أثناء رصد المبالػ الموجهة لإلنفاق تحقٌق

وي فً المنفعةبالضرورة أن تتساوى المبالػ المنفقة بؽٌة التسا
2
ولتحقٌق أقصى  

منفعة للمجتمع تعٌن على الدولة من خالل دورها فً اإلنفاق أن تعمل على 

 ن القصٌر و الطوٌل.ٌزٌادة الدخل القومً ومراعاة إنتاجٌة النفقة فً المدٌ

 المطلب الثانً: ضابط االقتصاد فً النفقة

لتحقٌق القدر الكافً كما تم اإلشارة سابقا أن السلطات الحكومٌة فً هدفها 

ة من خالل القٌام بعملٌة اإلنفاق فإنها تراعً كٌفٌة االقتصاد فً النفقة عمن المنف

لذلك وجب  ،نفس المنفعة من خالل مبالػ متباٌنة للنفقة ىبمعنى أنه ٌمكن أن تإد

قصد االختٌار بٌن البدابل المتاحة التً تتضمن أقل قدر من هذه المبالػ وهذا 

                                                           
1
 .96د.عادل فلٌح العلً، مرجع سبق ذكره، ص:.
2

 .316، ص:0،0118دار مسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان،ط -أصول الموازنة العامة –.د.محمد شاكرعصفور
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، و ٌتطلب األمر هنا ضل للموارد و تحقٌقا ألهداؾ المجتمعفاألتخصٌص ال

حتى ٌتسنى تقدٌر احتٌاجات كل مرفق و  ٌةلكإحصاء و تعداد المرافق العامة 

تالً كل وجه من أوجه اإلنفاق فمثال التنبإ بنفقات التعلٌم والصحة ٌتوقؾ الب

ة بها من هذه الخدمات والذي ٌعكس المعطٌات ذات الصل منتفعٌنعلى عدد ال

لدى السكان وعدد الذٌن ٌحتاجون أو ٌفضلون الرعاٌة  العمرمثل توزٌع 

الصحٌة العامة
1
 

وهذا ما ٌعرؾ بالخطة اإلنفاقٌة للدولة حٌث تكون هذه الخطة مبٌنة على 

وتتحدد ، عى فٌها ترتٌب اإلنفاق وفقا ألهمٌة المشروعاأسس موضوعٌة ٌر

التالٌة:معاٌٌر المفاضلة بٌن المشارٌع فً النقاط 
2
 

لٌة.االفع - التكلفة تحلٌل .1
 

 العابد. -تحلٌل التكلفة  .2

 كثافة استخدام عنصر من عناصر العمل. مدى .3

 حجم المشروع. .4

 المترتبة عن المشروع. االجتماعٌة المنفعة العابد االجتماعً أي .5

ٌجب أخذ االعتبارات السٌاسٌة فً الحسبان بما ٌملٌه ضؽط الرأي العام 

 المقدمة من طرؾ الحكومة.حول جدوى المشارٌع 

فً النفقة( ٌتضح من خالل مظاهر  تصادالقاومن خالل هذا المبدأ)

اإلسراؾ و التبذٌر الذي استخدام المال العام  ٌنتج عنه تدمر وٌؤس وعدم ثقة 

المجتمع فً السلطات المالٌة مما ٌكرس محاوالت التهرب من أداء الضرٌبة من 

 الطرؾ المكلؾ بها.

 

                                                           
1
HOLLey H.ULB rich.Public finance in theory and practice, second edition,2011 by rauledge New York, 

P: 129. 
.317محمد شاكر عصفور، مرجع سبق ذكره، ص:  
2
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ومن أهم مظاهر اإلسراؾ والتبذٌر اقتناء أدوات واللوازم زٌادة عن 

.الحاجات... الخ
1
 

 المبحث الثالث: حدود اإلنفاق العام

إن دراسة حدود اإلنفاق العام تهتم النسبة الواجب اقتطاعها من الدخل القومً 

وجود  إال أن اإلشكال الذي ٌطرح نفسه هو إشكالٌة، ا لتؽطٌة النفقة العامةهلتوجٌه

حدود لإلنفاق العام وعدم تجاوزها فً أي حال من األحوال وذلك بعد تقدٌر 

 مثل لهذه الحدود؟أناك حجم هوهل ، الحاجات ومن تم المبالػ المخصصة لإلنفاق

 %51إلى %5ب إن المالٌة التقلٌدٌة كانت تعتمد على اقتطاع نسبة معٌنة تقدر 

من الدخل القومً وهً تمثل القدر الالزم لإلنفاق وال ٌمكن تجاوزها
2
ؼٌر أنه وفً ،

الوقت المعاصر قد تم تجاهل الفكرة التقلٌدٌة ألن التقلٌدٌون ال ٌراعون العدٌد من 

األحوال والظروؾ االقتصادٌة والمذاهب الفكرٌة المالٌة التً كانت تسود آنذاك فً 

 .نفس الدولة ومن فترة ألخرى

لوجٌة الفردٌة فً دولة ما فذالك ٌعنً قلة حجم ٌوٌداإل فعند سٌادة المذهب أوالا 

وتنوع النفقات بالنسبة للدخل القومً أي قلة نسبة االقتطاع من الدخل القومً 

وهذا ٌرجع إلى طبٌعة دور الدولة الذي ٌتحدد فً مهام الدولة ، الموجه لإلنفاق العام

التً تسٌر الحٌاة من اختصاص وتصرؾ القطاع المحاٌدة وتبقى معظم األنشطة 

وقد انعكس هذا الدور على السٌاسة المالٌة ، الخاص نظرا لمبدأ الحرٌة االقتصادٌة

ولوجٌة التدخلٌة التً مفادها ولوج الدولة فً ٌوفً سٌاق أخر من خالل اإلٌد.للدولة 

فراد فنجد العدٌد من المجاالت واألنشطة وحتى تلك التً كانت تزاول من طرؾ األ

إضافة إلى التحكم وتوجٌه ، أن الدولة أصبح بإمكانها القٌام بالمشارٌع اإلنتاجٌة

 effects ار الضارةثتها المالٌة والنقدٌة وكذا محاربة اآلسمن خالل سٌا االقتصاد

pervers دمة المجانٌةخوتوفٌر ال، للدورات االقتصادٌة والعمل على ثبات النقود .

 حجم اإلنفاق وتنوع.وكمحصلة لذلك زاد 
                                                           

.60سبق ذكره، ص:  خالد شحادة الخطٌب، زهٌر شامٌة، مرجع 
1
 

.87-86-85عادل حشٌش، مرجع سبق ذكره، ص:  
2
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لوجٌة الجماعٌة تتولى الدولة أؼلب األنشطة االقتصادٌة وتمتلك ٌوٌدفً ظل اإل

لوحدها مجموعة وسابل اإلنتاج كما أنها تحتفظ أٌضا بمهامها التقلٌدٌة ٌطبع بتزاٌد 

، حجم النفقات العامة وتنوعها سواء من طرؾ زٌادة حاجات األفراد أو الدولة نفسها

ة االقتطاع من الدخل الموجه لإلنفاق إلى حد التساوي بٌنهما وربما ٌزٌد وارتفاع نسب

 علٌه.

وقد ٌتؤثر اإلنفاق العام فً حجمه وحدوده من خالل الدور الذي أصبح ٌلعبه 

 االستقرار األخٌر فً التؤثٌر فً االقتصاد العام وذلك من خالل استخدامه فً إحداث

خالل العالقة المباشرة للنفقات العامة مع وٌظهر جلٌا من ، االقتصادي واالجتماعً

المستوى ، الدخل، مستوى النشاط االقتصادي الذي ٌتحدد من خالله مستوى التشؽٌل

 ز(.ن)وفقا لجون مٌنارد كٌ الفعالالعام لألسعار وفً التؤثٌر على حجم الطلب الكلً 

قق مكان تحدٌد مستوى معٌن من اإلنفاق على النحو الذي ٌحاإلوبهذا أصبح ب

االستقرار والتوازن االقتصادي المبنً على توازن الناتج الكلً مع الطلب الكلً 

 بشقٌه االستهالكً واالستثماري.

حٌث أنه فً فترات  مالٌةوٌمكن االستدالل فً ذلك من خالل الدولة الرأس

تالً تحقٌق الالكساد تشجع على زٌادة اإلنفاق الحكومً بهدؾ تحفٌز الطلب الكلً وب

 أما أثناء فترات الرخاء االقتصادي فٌتم ضؽط اإلنفاق تجنبا ، لتشؽٌل الكاملمستوى ا

 الرتفاع مستوى األسعار والتضخم  ألن االقتصاد فً حالة تشؽٌل كامل.

إذا ال ٌجب أن تزٌد النفقات العامة  ،وٌظهر الحال ؼٌر ذلك فً الدول النامٌة

وهذا ٌحدث قبل وصول ظهور التضخم وً ارتفاع األسعار ففوق حد معٌن لتال

تمٌز به هذه الدولة من عدم مرونة تلة التشؽٌل الكامل بسبب ما ااالقتصاد إلى ح

لطلب كالعمل ؼٌر لالجهاز اإلنتاجً نتٌجة  لعدم استجابة بعض عوامل اإلنتاج  
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المتاحة وعلٌة فإن حدود اإلنفاق العام تتؽٌر وفقا  ؼٌر الموارد الطبٌعٌةوالفنً 

.دٌة والمالٌة المتبعة من طرؾ كل الدول حسب درجة تقدمهاللسٌاسة االقتصا
1
 

 المطلب األول: العوامل المالٌة المحددة لإلنفاق العام

ن ترتبط بقدرة الدولة على توفٌر أو ٌقصد بها أن حدود النفقات العامة ال بد 

 اإلٌرادات العامة العادٌة وؼٌر العادٌة الكفٌلة بتؽطٌة هذه النفقات وهذا ال ٌكون

بالرؼم من ، مطلقا نظرا ألن توفٌر اإلٌرادات ٌخضع لدراسات عمٌقة وحدود معٌنة

 إصدار النقود واالقتراض بتها طقدرة الدولة فً تحصٌل اإلٌرادات نظرا لسل

وتعتمد المقدرة المالٌة للدولة فً تموٌل نفقاتها بشكل أساسً على الضرابب 

إذ من هذا المنطلق فال بد من مراعاة الطاقة الضرٌبٌة ، م االقتصادٌاتظفً مع

ودون اإلضرار بمستوى  فراداهٌة األبرفللمجتمع على نحو سلس دون المساس 

.الوطنً االقتصاد
2 

أن هناك عالقة سببٌة بتؽذٌة  vanroukas (1997)وٌرى 

نفاق رجعٌة بٌن النفقات الحكومٌة واإلٌرادات العامة حٌث ٌمكن تحدٌد مستوٌات اإل

العام من جانب األفراد عن طرٌق قٌاس مدى منفعتهم من الخدمات العامة المقدمة 

ممن لدٌهم  rickard et meltzer (1991)مقارنة بالتكالٌؾ التً ٌتحملونها وٌعتبر 

 الحجج والبراهٌن المقدمة لهذه النظرٌة فً الو.م.أ.

إكد على أن أي والفرضٌة الثانٌة وتعرؾ أساسا بفرضٌة الضرٌبة والنفقة وت

توسع فً اإلنفاق البد علٌه أن ٌترافق مع مستوى الضرٌبة لذا فإن مستوى اإلنفاق 

ٌتبع مستوى الدخل ألن مبلػ مداخٌل الضرٌبة المتوفر أو المتاح هو الذي ٌحدد 

مستوى اإلنفاق الحكومً، وهذه النظرٌة تبٌن أنه لو زادت المداخٌل الضرٌبٌة فإنها 

 نفاق الحكومً.تدفع إلى زٌادة اإل

أن هناك عالقة سلبٌة بٌن خفض مستوى  Buchanan (1978)فً حٌن ٌرى 

الضرابب ومستوى اإلنفاق الحكومً، حٌث أن أي خفض فً مستوى الضرابب 

                                                           
.89-88عادل حشٌش، مرجع سبق ذكره، ص:  
1
 

.71خالد شحادة خطٌب، أحمد زهٌر شامٌة، مرجع سبق ذكره، ص: 
2
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ٌقابله األفراد باعتقاد أن نفقات البرامج الحكومٌة سوؾ تنخفض، وكنتٌجة لذلك 

فإنهم ٌطالبون بالرفع من هذه البرامج التً وإن اتخذتها الحكومة سوؾ تإدي إلى 

 Darret (1998)زٌادة النفقات العامة مم ٌإدي إلى عجز فً المٌزانٌة وقد أجر 

.دراسة على تركٌا وأثبت صحة هذه الفرضٌة
1
 

  المطلب الثانً: ظاهرة تزاٌد النفقات العامة

مع تزاٌد تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة، صاحب هذا التدخل تنوع وتزاٌد فً   

حجم اإلنفاق العام وفقا للسٌاسة الحكومٌة فً توزٌع النفقات العامة إال أن الظاهرة 

أللمانً أدولؾ التً لفتت األنظار هً ظاهرة تزاٌد النفقات العامة، وكان ا

هو أول من قام بدراسة هذه الظاهرة  )Adolph Wagner (5381-5151فاكنؽر

وقد صاغ قانون سمً باسمه ومفاده أن " كلما حقق مجتمع معٌن معدالت معٌنة من 

النمو االقتصادي فإن ذلك ٌستتبع اتساع نشاط الدولة المالً، وبالتالً زٌادة اإلنفاق 

دة الحاصلة فً نصٌب الفرد من الناتج القومً " أي أن العام بمعدل أكبر من الزٌا

هناك زٌادة فً النفقات الحكومٌة نسبة إلى الدخل القومً فً المدى الطوٌل
2
وهذا  

بفعل العالقة الوظٌفٌة بٌن النمو االقتصادي ومهام الدولة ووظابفها الذي ٌنتج عنه 

نمو نفقات القطاع الحكومً بوتٌرة أسرع من النمو االقتصادي المحقق.
3
حٌث  

حصر فاكنؽر وظابؾ الدولة فً ثالث، تتعلق األولى بالوظابؾ التقلٌدٌة للدولة 

وشرح تزاٌد النفقات العامة وفقا لهذه الوظٌفة  )ة الدفاع، األمن، العدال (الحارسة 

إلى أن الدولة تؤخذ بمبدأ مركزٌة اإلدارة وإلى زٌادة المكننة وقمع التوترات 

الداخلٌة، والثانٌة تتعلق بالوظٌفة اإلنتاجٌة للدولة حٌث أصبحت الدولة تقوم بمختلؾ 

ركات المساهمة وهكذا عملٌات اإلنتاج مما زاد من عدد المإسسات العامة بدال من ش

تزٌد النفقات العامة اإلنتاجٌة نتٌجة لزٌادة دور الدولة اإلنتاجً، والوظٌفة الثالثة هً 

                                                           
1
 Danniel K. Moalusi, causal link between government spending and Revenue, a case study of 

Botswana, Departement of economics fordham university 2004. 
2
Amos. C. peters an application of wagner's " law" of expanding state activity to totality diverse 

countries, monetarypolicy unit, Easterncaribbean central bank. 
3
MuritalaTaiwo, governmentExpenditure and economicdevelopment, European journal of business 

and managment, Vol 3 N09, 2011. 
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الوظٌفة االجتماعٌة التً مإداها حسب فاكنؽر إلى دور الدولة فً تخصٌص الموارد 

ال سٌما القضاء على فشل األسواق من خالل محاربة اإلحتكارات التً تإدي إلى 

القتصادي واالجتماعً وكذا توزٌع الدخل القومً بصفة ٌستفٌد منها كافة الخلل ا

 شرابح المجتمع واالستفادة كذلك من نتابج النمو االقتصادي المحرز.

ٌفسر فاقنر أن اتجاه تزاٌد اإلنفاق الحكومً له عالقة بالنمو االقتصادي فً حٌن أن 

ا لبعض االنتقادات وبعد تقدٌمهم "Peackok and Wiseman"بٌكوك و واٌزمن 

لقانون فاقنر والتً منها أنه لٌس بالضرورة أن تزٌد إنتاجٌة المجتمع بنفس الطرٌقة 

لكل الدول عندما ترٌد الحكومة أن تبقً على مستوى معٌن من الخدمات المقدمة مع 

تؽٌر األوضاع االقتصادٌة والتقنٌة إذ أن هذا اإلنفاق الذي ٌؤخذ حصة متزاٌدة من 

ع ولتحقٌق ذلك الهدؾ البد أن ٌعتمد على كٌفٌة التؤثٌر على إنتاجٌة دخل المجتم

 التً تستخدم فً القطاعٌن العام والخاص. (بما فٌها العمل )الموارد

وأن الزٌادة أو التؽٌٌر فً حجم اإلنفاق ٌتؤثر بالتوجهات والطبٌعة السٌاسٌة للمجتمع 

 والنظرة السابدة حول دور الدولة.

قد  5311/5111قات المملكة المتحدة خالل الفترة الممتدة بٌن وعند دراستهما لنف

استنتجا أن اإلنفاق الحكومً قد ازداد خالل الحربٌن العالمٌتٌن مقارنة مع األوقات 

وقات التً ٌتعرض األالعادٌة مما ٌوضح اختالل االتزان فً اإلنفاق الحكومً فً 

فً حٌن أن هناك عوامل لها المجتمع إلى أزمات طاربة لمواجهة هذه الظروؾ، 

أخرى ؼٌر دابمة تإثر فً اإلنفاق الحكومً من بٌنها عدد السكان والتوسع 

، وحٌث أن المجتمع ال ٌتقبل مستوٌات أعلى فً معدالت الضرابب أو الحضاري

 فرض ضرابب جدٌدة لتموٌل اإلنفاق إال أنهم ٌتقبلون ذلك فً مثل أوقات الحروب

وبذلك   ٌمكن أن ٌرجع إلى مستوٌات ما قبل األزمةولكن اإلنفاق الحكومً بعدها ال
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ٌنتقل اإلنفاق واإلٌراد الحكومً إلى األعلى دون الرجوع إلى ذي قبل وهو ما ٌسمى 

بؤثر االستبدال.
1

              

ومما تجب اإلشارة إلٌه أن الزٌادة فً النفقات العامة لٌس مطلقا أن تإدي إلى زٌادة 

ا أنها كذلك ال تعنً الزٌادة فً األعباء العامة على األفراد، المنفعة المترتبة عنها كم

فقد تكون هذه الزٌادة فً النفقات العامة زٌادة ظاهرٌة وذلك من خالل الزٌادة فً 

األرقام دون الزٌادة فً المنافع الحقٌقٌة أو األعباء أو التكالٌؾ وهذا على عكس 

زٌادة فً النفقات العامة تإدي الزٌادة الحقٌقٌة فً النفقات العامة، حٌث أن ال

بالضرورة الحتمٌة الزٌادة فً المنافع الحقٌقٌة أو الزٌادة فً التكالٌؾ العامة على 

األفراد وهنالك أسباب وراء زٌادة النفقات العامة الظاهرٌة منها والحقٌقٌة، فاألسباب 

 الظاهرٌة ٌمكن تعدادها كاآلتً:

 لزٌادة النفقات العامة: األسباب الظاهرٌة

 : (تراجع القدرة الشرائٌة للنقود)تدنً  .1

وٌتعلق األمر هنا بظاهرة ارتفاع األسعار فنفس كمٌة النقود التً كانت 

، (وقت معٌن)تمكن من الحصول على سلع وخدمات بحجم معٌن فً الماضً 

فً الوقت الحاضر ال ٌعادلها ذلك الحجم السابق بل أقل منه، والدولة فً سعٌها 

من خالل اإلنفاق، تشتري السلع والخدمات وفً ظل تدنً القوة الشرابٌة للنقود 

فإنها تدفع وحدات نقد أكبر مما كانت تدفعه قبال بؽرض الحصول على نفس 

العام إال  اإلنفاقرجم زٌادة حجم الكمٌة من السلع والخدمات السابقة، وهو ما ٌت

أن هذه الزٌادة ال ٌنشؤ عنها زٌادة ؾ الكمٌات وال زٌادة فً المنافع الحقٌقٌة 

 لألفراد وال التكالٌؾ.   

اختالف طرق المحاسبة المالٌة .2
2

: 

                                                           
1
  Alan T. Peacock, Jack Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton 

University Press, 1961, P: 24-29. 
2

 .    65، ص 0999. د. مجدى محمد شهاب، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، 
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فً الماضً كان اإلجراء المتخذ فً عملٌة إعداد المٌزانٌة االعتماد على 

حٌث أنه كان ٌتم خصم نفقات المرافق  (الصافٌةالمٌزانٌة )الناتج الصافً 

العمومٌة من إٌراداتها وما ٌظهر فً المٌزانٌة  سوى صافً الفرق بٌن 

اإلٌرادات ونفقات المرفق أي أن نفقات هذا األخٌر قد ؼطتها اإلٌرادات مما 

حجب ظهورها فً المٌزانٌة العامة للدولة، ولكن مع إتباع قاعدة العمومٌة كمبدأ 

المٌزانٌة اإلجمالٌة دون إجراء )ادئ المٌزانٌة ومبدأ الناتج اإلجمالً من مب

استدعى األمر ظهور نفقات لم تكن بارزة قبال،  (مقاصة بٌن اإلٌرادان والنفقات

وقد أدى ذلك إلى زٌادة ظاهرٌة فً حجم النفقات العامة نتٌجة لتؽٌر طرق 

 المحاسبة الحكومٌة.

 ان الدولة:االتساع الجغرافً وزٌادة عدد سك .3

اتساع مساحة الدولة مرده إلى صؾ أقالٌم جدٌدة أو باحتالل دولة أخرى 

ٌترتب علٌه زٌادة فً حجم النفقات العامة  وال ٌإدي هذا بالضرورة إلى زٌادة 

فً المنافع العامة أو التكالٌؾ لسكان خاصة األصلٌٌن بل تبقى معظم الخدمات 

ولمعرفة ما إذا كانت الزٌادة حقٌقٌة  المقدمة من طرؾ الدولة كما كانت سابقا،

ٌكون ذلك عن طرٌق الزٌادة فً نصٌب متوسط الفرد من النفقات العامة.
1

 

 األسباب الحقٌقٌة لزٌادة النفقات العامة:

بالزٌادة الحقٌقٌة فً حجم النفقات العامة هو زٌادة المنفعة  الحقٌقٌة  المقصود

الناتجة عن هذه النفقات عند  استفادة األفراد منها وكذا زٌادة األعباء والتكالٌؾ 

العامة الملقاة علٌهم وهذا ٌترجم بزٌادة متوسط نصٌب الفرد من حجم اإلنفاق العام 

لنفقات العامة على حسب الظروؾ السابدة أو وتعود أسباب الزٌادة الحقٌقٌة فً ا

السٌاسات المتعبة ومستوى النمو والتطور لكل دولة فاتخذت هذه األخٌرة أسباب 

 اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وإدارٌة ومالٌة وحتى الحربٌة منها.

 

                                                           
1

 . 306. محمد شاكر عصفور، ص 
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 األسباب االقتصادٌة: -أ 

ترتبط األسباب االقتصادٌة لزٌادة النفقات العامة بزٌادة تدخل الدولة فً 

الحٌاة االقتصادٌة خاصة بعد أزمة الكساد الكبٌر واعتناق الفكر الكٌنزي الذي 

اعتبر أن الدولة هً المسإولة عن إحداث التوازن االقتصادي عن طرٌق تحفٌز 

ا تحفٌز االستهالك الطلب الكلً وذلك من خالل عدة قنوات ٌعتبر أهمه

واالستثمار، فؤخذت الدول تقوم باالستثمارات العامة مثال لزٌادة الدخل القومً 

وتحقٌق التشؽٌل الكامل، كما أنها أٌضا تقوم بتوجٌه االقتصاد ومحاربة التقلبات 

االقتصادٌة واالحتكارات، مثل سٌاسة حكومة روزفلت فً الوالٌات المتحدة 

.1936ٌاسة القدرة الشرابٌة فً فرنسا ، وس1933األمرٌكٌة سنة 
1
 

كما أن للمنافسة االقتصادٌة الدولٌة وانفتاح الدول على األسواق العالمٌة 

أدى بها إلى حماٌة منتوجاتها بواسطة منح اإلعانات لتشجٌع صادراتها أو إعانات 

 اإلنتاج لمواجهة المنافسة األجنبٌة داخل أسواقها الوطنٌة.

ما سبق ذكره ٌإدي إلى زٌادة حجم النفقات العامة زٌادة وٌمكن إجمال أنه كل 

 حقٌقٌة.

 األسباب االجتماعٌة: -ب 

وضمان التوازن االقتصادي بل فرضت علٌها  لم تكتؾ الدولة بمراعاة

األحوال االجتماعٌة النظر فً كٌفٌة أحداث التوازن والتناسق االجتماعً، إذ لم 

ٌعد هدفها هو زٌادة اإلنتاج ورفع مستوى الدخل القومً وإنما فً كٌفٌة توزٌع 

هذا الدخل بعدالة، والسعً نحو إشباع حاجٌات مختلؾ الفبات االجتماعٌة 

المساواة فً الحقوق، فاختلفت تلك الحاجٌات من صحة وتعلٌم  وضمان

وإسكان...إلخ إضافة إلى تطوٌر الرعاٌا االجتماعٌة وزٌادة متطلبات المجتمع لها 

من خالل االهتمام بالمسنٌن والمعاقٌن وكذا تقدٌم اإلعانات للعاطلٌن ونفقات 

الجانب االجتماعً  الضمان االجتماعً، إذن من هنا نالحظ أن االهتمام بنفقات

                                                           
1

 .  83-80المالٌة العامة "، مرجع سبق ذكره، ص  أسس. د. خالد شحادة الخطٌب و د. أحمد زهٌر شامٌة، "
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ٌحافظ الظروؾ المعٌشٌة لألفراد بقدر معٌن وٌحارب الفقر والحرمان داخل 

 المجتمع وهذا حسب معظم المواثٌق الدولٌة وفً مقدمتها مٌثاق حقوق اإلنسان.

وتعدد هذه النفقات االجتماعٌة وزٌادة حجمها مرتبط بالظروؾ الدولة 

 ه النفقات هً فً تطور مستمر. وتوجهاتها والؽالب فً معظم الدول أن هذ

 األسباب السٌاسٌة:  -ج 

 أهم هذه األسباب فً: ونذكر

انتشار مبادئ الدٌمقراطٌة وتعددت األحزاب السٌاسٌة التً تحاول  /1

إرضاء منتخبٌها عن طرٌق الدود والدفاع عن حقوقهم فؤصبحت 

الدول تحت هذه الضؽوط السٌاسٌة تهتم بمطالب الطبقات الفقٌرة 

األوضاع االجتماعٌة، وهذا ما أدى إلى التوسع فً النفقات وتحسٌن 

 العامة.

العالقات الخارجٌة والتمثٌل الدبلوماسً للدولة ٌحتم علٌها نفقات  /2

عدٌدة أهمها حقوق االشتراك والعضوٌة فً بعض المنظمات العالمٌة 

ونفقات سفاراتها فً الدول الصدٌقة ورعاٌا مصالحها هناك، إضافة 

 ستقبال الوفود األجنبٌة.إلى مصارٌؾ ا

المنح والمساعدات المقدمة فً إطار التعاون والتضامن بٌن الدول،  /3

 فهذا من شؤنه زٌادة حجم النفقات العامة.

نمو مسإولٌة الدولة فقد أصبحت الدولة تعتبر كشخص طبٌعً أمام  /4

 القضاء لما ٌحكم به كتعوٌضات علٌها لصالح المتضررٌن.      

 األسباب المالٌة: -د 

فً النقاط التالٌة: وٌمكن تلخٌصها
1
 

،حٌث أصبح بإمكان الدولة إصدار القروض العامة سهولة االقتراض /1

بؽرض الحصول على اإلٌرادات الالزمة لمواجهة النفقات المتزاٌدة، 

                                                           
1
 .013-010، ص: 0961حلمً مراد، "مالٌة الدولة" ، القاهرة،   
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كما أنه ٌنجر عن هذه القروض دفع أقساط والفوابد المرتبة علٌه وهو 

 تعتبر نفقات .ما ٌعرؾ بخدمة الدٌن حٌث أن خدمة الدٌن 

فً اإلٌرادات بعد تؽطٌة كافة النفقات ٌنتج عنه مبالػ  تحقٌق فابض /2

ؼٌر مخصصة لهدؾ معٌن مما ٌؽري الحكومة إلنفاقها وإٌجاد مسلك 

ن ممعٌن لهذه المبالػ فً أبواب ال تستدعً إلٌها بالضرورة فٌعد هذا 

صور اإلسراؾ والتبذٌر وتصبح هذه األبواب مفتوحة ٌصعب صدها 

ناء الحاجة إلى ضؽط اإلنفاق نتٌجة لظروؾ معٌنة تحتم اتخاذ أث

 السٌاسات الرشٌدة.   

 األسباب العسكرٌة: -ه 

األسباب العسكرٌة فً زٌادة النفقات العامة إلى كونها تعتبر أهم بند  ترجع

من بنود اإلنفاق نظرا الرتباطها بمهمة الدفاع واألمن وهو أبرز واجب للدولة 

اتجاه مواطنٌها، مما زاد فً حجمها هو التطور التكنولوجً لوسابل الدفاع وقٌمة 

لػ هابلة فقط لضمان حماٌة العتاد فؤصبحت الدولة مرؼمة على اقتناءها بمبا

ترابها من األخطار الخارجٌة، وٌندرج أٌضا ضمن النفقات العسكرٌة زٌادة أفراد 

الجٌش وتكفل الدولة بؤجورهم، ونفقات صٌانة اآلالت والمعدات الحربٌة، وقد 

عرفت هذه النفقات زٌادة كبٌرة فً الحربٌٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة، لتستمر 

تشمل خدمة المعاشات وتعوٌض ضحاٌا الحرب، وإعادة كذلك بعدها ل

 اإلعمار...إلخ.

  5002-0990تحلٌل تطور النفقات العامة فً الجزائر خالل الفترة: 

  0999-0990الفترة: 

نالحظ الزٌادة المطردة فً النفقات العامة من سنة  (01) من خالل الجدول رقم

ألخرى وهذا التزاٌد بمعدالت مختلفة حٌث بلؽت أعلى نسبة زٌادة فً مجموع 

حٌث قدرت بـ  0991م.دج مقارنة بسنة  035011إذ بلؽت  0990النفقات سنة 

% دعت أهم األسباب تخفٌض قٌمة العملة 65دج بنسبة زٌادة قدرها  040411
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فً اتفاقٌات التموٌل مع الصندوق الدولً نظرا لصعوبة تموٌل االقتصاد والشروع 

تخلت الجزابر عن  0990وبداٌة من سنة  0999-0991الوطنً فخالل فترة 

االقتصاد المخطط وباشرت جملة من اإلصالحات تحت مظلة المإسسات المالٌة 

ت الدولة الدولٌة خاللها حافظت الجزابر بالقدر الكافً والالزم لسٌر مإسسا

ومصالحها إضافة إلى استحداث جملة من التدابٌر لمنح إعانات البطالة والفبات 

المحرومة نظرا لتفشً األوضاع االجتماعٌة خالل المرحلة، هذا ما ترجم الزٌادة 

المحسوسة لنفقات التسٌٌر مقارنة بنفقات التجهٌز على امتداد هذه الفترة وبلؽت نسبة 

% إلى 76وظلت فً حدود  0991موع النفقات سنة % من مج68نفقات التسٌٌر 

 774811حٌث بلؽت  0999% من مجموع النفقات سنة 8105أن وصلت إلى 

مرات مقارنة  7% عن السنة الفارطة وتضاعفت حوالً 0606م.دج بزٌادة قدرها 

 .0991بسنة 

وفٌما ٌخص نفقات التجهٌز هً األخرى عرفت ارتفاعا واضحا من سنة ألخرى 

من حٌث الحجم مقارنة بنفقات التسٌٌر، وكانت أعلى زٌادة فً نسبتها  ولكن أقل

% مقارنة بـ 3906حٌث بلؽت نسبة الزٌادة  0993و  0990السنوٌة هً سنتً 

م.دج ثم سنة  45611بـ  0991إذ قرت نفقات التجهٌز سنة  0990% لسنة 04

.دج و م 70611على التوالً  0993و  0990م.دج بٌنما سنتً  50111بـ  0990

م.دج والسبب فً ذلك هو الحاجة الملحة لضرورة القٌام بمشارٌع البنى  010411

التحتٌة وبث المشارٌع المنتجة لتسهٌل االستثمارات الخاصة حٌث أن هذه البرامج تم 

تموٌلها من طرؾ صندوق النقد الدولً من خالل الحصول على قرض ٌتم توزٌعه 

 0990الدفعة األولى فً جوان دفعات حٌث حصلت الجزابر على  14على 

09901واألخٌرة فً مارس 
تراجعا ملحوظا فً  0999-0995، بٌنما شهدت فترة 

% حٌث أبرمت 0105نسبة زٌادة نفقات التجهٌز إذ قدر متوسط الزٌادة السنوٌة بـ 

                                                           
،أطروحة 0114-0991درواسً مسعود، السٌاسة المالٌة ودورها فً تحقٌق التوازن االقتصادي حالة الجزائر   1

 .374،ص: 0116-0115دكتوراه، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
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الجزابر اتفاقٌة التعدٌل الهٌكلً التً اشترط فٌها ضرورة كبح اإلنفاق العام وخاصة 

منه وتشجٌع االستثمارات الخاصة ومواصلة سٌاسة الخوصصة وكان االستثماري 

بـ  0998إذ تراجع عن سنة  0999االنخفاض شدٌدا فً النفقات االستثمارٌة سنة 

% وهذا نظرا النتهاء برنامج التعدٌل الهٌكلً وتحسنت األوضاع االقتصادٌة 0008

التحكم فً المٌزانٌة  بفعل هذا البرنامج وركزت السلطات المالٌة حٌنها على ضرورة

العامة فؤعقب ذلك الحذر والتخوؾ من الصدمات فً أسعار المحروقات وعدم 

المباشرة فً المشارٌع االستثمارٌة الكبرى، ؼٌر أن السٌاسة الحذرة فشلت فً 

 خفض نفقات التسٌٌر.

وعموما شهدت حصة اإلنفاق العام من الناتج الداخلً الخام زٌادة مطردة من سنة 

حٌث  0993حٌث بلؽت أعلى نسبة لها سنة  0999-0991خالل مرحلة ألخرى 

%، والمالحظ أن معدل 05068بـ  0991% وأقلها نسبة سنة 3008بلؽت حوالً 

تزاٌد النفقات العامة أكبر من معدل نمو الناتج الداخلً الخام باستثناء سنوات 

العامة  حٌث أن نسبة الزٌادة فً النفقات 0999، 0998، 0996، 0995، 0994

% فً الناتج الداخلً 05% بٌنما تقابلها زٌادة بنسبة 08030بلؽت  0994لسنة 

بـ  0996% وسنة 34% وتقابلها بالنسبة للناتج 0706بـ  0995الخام وسنة 

% بالنسبة 9075بـ  0999% وسنة 08% وٌقابلها نسبة زٌادة فً الناتج بـ 00095

لسنوات التً رافقت برنامج التعدٌل % بالنسبة للناتج، أي أن هذه ا04للنفقات و 

 الهٌكلً.
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 .5002-0990: تطور النفقات العامة فً الجزائر للفترة (01) جدول رقم

نفقات  السنوات
 التسٌٌر

نفقات 
 التجهٌز

نسبة  المجموع
 الزٌادة

الناتج الداخلً 

 (PIB)الخام 

نسبة 
النفقات إلى 

الناتج 
الداخلً 

 )%(الخام 

1990 96800 45600 142400 - 55438851 25568 

1991 183200 52000 235200 65516 86213258 27528 

1992 236100 72600 308700 31525 107469558 28572 

1993 288900 101400 390300 26543 118972159 32580 

1994 344600 117200 461800 18531 148740356 31504 

1995 444600 117200 589300 27560 200499457 29539 

1996 550600 174000 724600 22595 257002859 28519 

1997 643600 201600 845200 16564 2780168 30540 

1998 664300 211900 876200 03566 280999958 31518 

1999 774800 186900 961700 09575 321254355 29593 

2000 656200 321900 1178100 22550 412351359 28557 

2001 963600 357400 1321000 12512 422711351 31525 

2002 1097700 452900 1550600 17538 452277353 34528 

2003 1199000 553600 1752600 13502 525232151 33536 

2004 1179380 698400 1877780 07514 614911657 30553 

2005 1200000 750000 1950000 03584 756198453 25578 

2006 1283447 1347988 2631435 34594 850163558 30595 

2007 1574943 2048815 3623758 37571 935288654 38574 

2008 2017996 2304892 4322861 19529 1104370355 39514 

2009 2593741 2597717 5191458 20500 996802553 52508 

2010 2838000 3022900 5860900 12589 1199156359 48587 

2011 3434306 3184120 6618426 12.92 1452660853 45.56 

2012 4608250 2820416 7428666 12.24 1611542955 46.09 

2013 4335614 2544206 6879820 -7.38 1656927058 41.52 

2014 4714452 2941714 7656166 11.28 - - 

 http.mf.gov.dzالمصدر: 

 للسنوات.قوانٌن المالٌة  -

- ONS, les comptes économiques de 2000 à 2013 

 

  5002-5000الفترة: 

تمٌزت هذه الفترة بعدة تطورات اقتصادٌة واجتماعٌة هامة منها ارتفاع المداخٌل 

-0110البترولٌة وانطالق عدة برامج تنموٌة وهً برنامج اإلنعاش االقتصادي 

-0119والبرنامج الخماسً  0119-0115، وبرنامج دعم النمو االقتصادي 0114

فً النفقات العامة للدولة، حٌث ، والمالحظ من الجدول هو الزٌادة المتواصلة 0104
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 0104ملٌون دج، لتصل فً سنة  0078011مقدار  )بداٌة الفترة( 0111بلؽت سنة 

مرة وكانت أعلى زٌادة لها قدرت  605م.دج أي تضاعفت حوالً  7656066إلى 

أٌن بلؽت  0116م.دج مقارنة بـ  3603758حٌث بلؽت  0117% سنة 37070بـ 

بتراجع قدره  0103% سنة 0008زٌادة بلؽت م.دج، وأقل نسبة  0630435

حصة اإلنفاق ( ، وقد بلػ متوسط نسبة اإلنفاق العام 0100م.دج عن سنة  548846

% للفترة 09046% مقارنة بـ 37060إلى الناتج الداخلً الخام خالل هذه الفترة  )

 التً سبقتها مما ٌوحً إلى سٌاسة إنفاقٌة توسعٌة خالل هذه الفترة، إذ ارتفعت

% التً تخللها انطالق 40النفقات العامة خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي بنسبة 

برامج ومشارٌع إلنعاش االقتصاد الوطنً والتنمٌة المحلٌة واألشؽال الكبرى، وقد 

أٌن شهدت سنة  0113رافق هذه المرحلة كذلك مشروع إعادة اإلعمار بعد زلزال 

، كما خصت سنة 0113عن سنة  %0600زٌادة فً نفقات التجهٌز بـ  0114

بارتفاع رخص البرامج وكانت أعلى نسبة منها خصصت للهٌاكل القاعدٌة  0110

ثم الصناعٌة.
1
  

باشرت الحكومة برنامج دعم النمو االقتصادي الذي ٌهدؾ  0115ومع بداٌة سنة 

إلى تدعٌم البنى التحتٌة االقتصادٌة والتنمٌة البشرٌة والتوازن الجهوي من خالل 

رامج دعم الجنوب والهضاب العلٌا وتحسٌن ظروؾ معٌشة المواطن وتطوٌر ب

ملٌار دٌنار جزابري، كما ٌسعى هذا البرنامج  4011الفالحة وقد احتاج ذلك إلى 

إلى ترشٌد اإلنفاق العام واستقرار الكتلة األجرٌة وإدارة أحسن للدٌن العام والمالحظ 

إنجاز معظم المشارٌع المسجلة سابقا  تراجع نفقات التجهٌز بسبب 0115خالل سنة 

، كما شهدت فترة 0119-0115وتسلمها وبداٌة االستعداد لبرامج أخرى كبٌرة لفترة 

01112% عن سنة 00109ارتفاع التحوٌالت الحكومٌة إلى  0111-0115
 ،

وبلؽت النفقات  %066بنسبة  0119-0115وارتفعت النفقات العامة خالل مرحلة 

                                                           
1
 Ministère de finance, Rapport de présentation du projet de la loi du finance pour 2005, septembre 

2004.  
2
 Bank of Algeria, Rapport 2005 ,16 Avril 2006. 
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% إلى الناتج الداخلً 50018م.دج بنسبة  5090458بلػ قدره م 0119العامة سنة 

الخام مع العلم أن الناتج الداخلً الخام قد انخفض باألسعار الجارٌة وهو ما زاد من 

 هذه النسبة.

  0115% فً 0508 ( 0115أما عن نفقات التجهٌز فتمٌزت بتزاٌد قوي منذ 

% على 3705% و 4033بمعدل  0118و  0117وفاقت المستوى سنة  )0116و 

%007بـ  0119التوالً وانخفضت سنة 
1
ونفقات التسٌٌر عرفت قفزة منذ سنة  

% 64% خصص منها 0007م.دج بزٌادة قدرها  0574943حٌث بلؽت  0117

أكثر من  (وزعت على إعادة مراجعة األنظمة التعوٌضٌة لعمال وزارة الداخلٌة 

ا عن مٌزانٌة التجهٌز فقد كلؾ وأخرى تعلقت بالدٌن العام، أم )ملٌار دج 0504

ملٌار دٌنار  74504إعادة تقٌٌم بعض المشارٌع التً هً فً طور اإلنجاز أكثر من 

ملٌار دٌنار 55705وتسجٌل عملٌات جدٌدة بـ 
2
. 

أكثر  (ارتفعت نفقات التسٌٌر بسبب التكفل بؤعباء الدٌن العمومً  0119وفً سنة 

العمال والخاصة بالمناصب الجدٌدة لسنة  وزٌادة نفقات أجور )ملٌار دج  0005من 

دابرة وزارٌة وزٌادة تخصٌصات  04منصب تتوزع على  59569حوالً  0101

 0119ملٌار دج سنة  058الصندوق المشترك للجماعات المحلٌة حٌث قفزت من 

، إضافة إلى زٌادة المساعدات المقدمة للمإسسات 0101ملٌار دج سنة  068إلى 

ختلؾ الدواوٌن ذات الخدمة العمومٌة والمطاعم المدرسٌة العمومٌة الصحٌة وم

وتعوٌضات للدٌوان الوطنً للحلٌب والحبوب عن األسعار المرجعٌة خاصة بعد 

وارتفاع أسعار المواد الؽذابٌة. 0118أزمة 
3
 

 

                                                           
1
 Bank of Algeria, Rapport 2009, juillet 2010. 

2
 Ministère des finances, la note de présentation de la loi de finance pour 2007, 18 septembre 2006. 

3
 Ministère des finances, la note de présentation de l’avant projet de la loi de finance pour 01010 08 

novembre 2009. 
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 : التمثٌل البٌانً لتطور النفقات العامة فً الجزائر. (01)الشكل رقم 

 

 .) 01 (من إعداد الطالب استنادا إلى الجدول رقم المصدر: 
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 المبحث الرابع: اآلثار االقتصادٌة للنفقة العامة

على اإلنتاج النفقات العامة آثارالمطلب األول: 
1 

تإثر النفقات العامة على الناتج من خالل تؤثٌرها على حجم الطلب 

، تدخل الدولة فً النشاط االقتصاديهذا التؤثٌر من خالل تزاٌد  وٌزداد،الكلً

باعتبار أن النفقات التً تقوم بها لها حصة معتبرة من هذا الطلب )سواء من 

 .االستثمار( االستهالك الحكومً أو

فالنفقات الحقٌقٌة تإثر ، وٌعتمد تحقٌق األثر على الحجم ونوع هذه النفقات

التحوٌلٌة فإن أثرها ٌنحصر فً أما النفقات ، على حجم الطلب على السلع والخدمات

 سلوك المستهلك المنتفع منها ؼالبا.

ومن زاوٌة أخرى ٌمكن تقدٌر أثر النفقة العامة بقٌاس أثر تحفٌز الطلب على 

كل من اإلنتاج و العمالة و الذي له صلة مباشرة بمرونة الجهاز اإلنتاجً للدولة 

على التقسٌمات  ج البد من الوقوؾالقتصاد( ولتبٌان أثر النفقات العامة على اإلنتاا)

 الربٌسٌة للنفقات وباألخص:

تهدؾ بصورة أساسٌة للعمل على زٌادة ( حٌث أنها النفقات اإلنتاجٌة) الرأسمالٌة

ملٌن وباعتبار أن رأسمال الخاص مك، إنتاج السلع المادٌة و الخدمات العامة

ما من شؤنه توفٌر فرأسمال العام ٌتؤلؾ كل لبعضهما لتحقٌق النمو االقتصادي، 

ورأس المال الخاص ٌتكون من السلع الخاصة ، الخدمات العامة والسلع الجماعٌة

الت...( فزٌادة فً النفقات االستثمارٌة تإدي حتما إلى زٌادة الناتج )كالبناءات، اآل

وٌمكنها ، الوطنً وكذلك زٌادة فً إنتاجٌة باقً عوامل اإلنتاج األخرى حتى العمل

فً المدى "barro"الخاصة ) أنظر النموذج  بارو  اتاراالستثم تحفٌز

(2)0991القصٌر
). 

 

                                                           
1
 .001عادل حشٌش، مرجع سبق ذكره، ص:   

2
Edward.Anderson,Paolo de Renzio,Stephanieleyy.Wp 263, The role of public Investissement in 

poverty reduction,march 2006. 
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 أثر النفقات االستثمارٌة على الدخل الوطنً. "Barro"نموذج بارو : (02)الشكل رقم 

 

                                                                                   
                                                                                 

                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 : المصدر

 Edward Andeson,Paolo de Renzio and  Stephanie Levy, workingpaper 263, the role 

of public investment in povertyreduction :theories ,evidence and 

methods,OverseasDevelopment Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 

7JD UK, March 2006 

P: 06. 

النفقات االستثمارٌة ، التشؽٌل الكامل ففً الدول التً تتمٌز دون حالة

وكمثال ، وفً المدى القصٌر تحفز الطلب، من ِشؤنها أن ترفع مستوى العمالة

الحظا أن العابالت فً أوؼندا التً لها Okidi ، Deiningeمن لدراسة أجراها كل

ربط بشبكة الكهرباء حققت نموا فً معدالت دخلها خالل نفس المدة المقارنة 

وكما نعلم أن نمو الدخول ٌرتبط ، التً لٌس لها ربط بشبكة الكهرباء بالعابالت

 .لدٌة للعمحارتباطا موثقا بزٌادة اإلنتاجٌة ال

وقد تقوم الدولة بمنح بعض المشارٌع والمإسسات العامة والخاصة 

ومساعدات لتحقٌق أؼراض اقتصادٌة تهدؾ للرفع من إنتاجٌة المجتمع  اتإعان

وتمنح هذه اإلعانات لتشجٌع بعض أنواع المنتجات ، و تزٌد فً الناتج اإلجمالً

الدخل 

 الوطنً

 النفقات االستثمارٌة
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وزٌادة حجمها والرفع من القدرة المالٌة للمإسسات لمواصلة عملٌاتها اإلنتاجٌة 

مما ٌزٌد فً أجمالً الناتج الكلً
1
 . 

وكمثال ،ٌوضح أثر اإلعانات االقتصادٌة على اإلنتاج (03) رقم والشكل البٌانً

لذلك تم إدراج حالة المإسسات العامة اإلنتاجٌة وتبٌان كمٌة اإلنتاج قبل وبعد منح 

أي أن (فً اإلنتاج  الحدياإلعانة مع افتراض أن هذه المإسسات تتمٌز بالسلوك 

المإسسة تسعى لتحقٌق أكبر قدر من الربح من خالل زٌادة الكمٌة المنتجة وال ٌتم 

الحدي أكبر من النفقة الحدٌة وعند التساوي ٌتحقق التوازن ذلك إال إذا كان اإلٌراد 

 .)وتتوقؾ الزٌادة فً اإلنتاج عند كمٌة معٌنة لتحقق أقصى ربح

 :(03)الشكل رقم 
 قٌاس أثر اإلعانة على كمٌة اإلنتاج

 

 

 

 

 

 .157ص:،ر،مرجع سابق: محمد دوٌداالمصدر

منحنى اإلٌراد الحدي قبل منح اإلعانة، فإنه  )أد(ٌمثل المستقٌم  السابقفً الشكل 

فهو منحنى  )أدا (بعد ذلك ٌنتقل هذا األخٌر إلى ناحٌة الٌمٌن وٌصبح ممثال بالمنحنى 

اإلٌراد الحدي بعد إضافة اإلعانة إلى المإسسة وقٌمة هذه اإلعانة محددة بالمقدار 

]أب[، وتفسٌر ذلك ٌرجع إلى أن توازن المإسسة ٌتحقق عند تساوي اإلٌراد الحدي 

والنفقة الحدٌة فً ظل سلوك تعظٌم الربح أي أن الكمٌة المنتجة تتحقق عند نقطة 

فهو منحنى النفقة الحدٌة وتكون نقطة التقاطع  )ن ح(لمنحنى وا )أد(تقاطع المنحنى 

                                                           
.046-044محمد دوٌدار، مرجع سبق ذكره، ص:  
1
 

 ن ح ن م

 ص

 اإلٌراد والنفقة

 و
 الكمٌة ك   ك ل
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 أد

 أد  
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 ط  

 ط
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ممثلة بالنقطة "ط" وباإلسقاط على منحنى الفواصل "السٌنات" نجد الكمٌة المقابلة 

وهً الكمٌة "ك"، هذا قبل منح اإلعانة، أما فً حالة وجود اإلعانة فإن نقطة 

" والتً تقابلها الكمٌة "كا  " وهً كمٌة إنتاج أكبر من التقاطع تنتقل إلى النقطة "طا

 الكمٌة "ك".

كما أن رد فعل أو األثر التً تحدثه اإلعانة على مستوى اإلنتاج ٌخضع 

 .لعدة عوامل متباٌنة تتعلق باألسعار ونفقات اإلنتاج

وٌتؤثر اإلنتاج من خالل اإلنفاق العام بواسطة عمل السلطات المالٌة على 

هو عبارة عن حاصل إنفاق األفراد  التؤثٌر على هٌكل اإلنفاق العام الذي

والمتعاملٌن االقتصادٌٌن العوام والخواص حٌت بتؤثر هذا االتفاق بموجب 

التؽٌر فً اإلنفاق على االستهالك أو االستثمار أو كالهما فٌتؤثر اإلنتاج على 

 .نٌالمدٌ

 فً المدى القصٌر Shortrum: 

 effetsاالنحرافات ٌعتبر تحقٌق االستقرار فً النشاط االقتصادي وتصحٌح

perveres  عبر الدورة االقتصادٌة أهم األهداؾ المتوخاة من التؤثٌر فً هٌكل

اإلنفاق وترجع أهمٌة نصٌب الطلب العام فً التؤثٌر على الطلب الكلً من 

خالل زٌادة حجم اإلنفاق فً فترات االنكماش و الركود لتحفٌز كل من 

خٌر فً فترات التوسع االقتصادي  االستهالك واالستثمار و الحد من هذا األ

وهو  لإلنفاق العام ًلتفادي التضخم وهذا التدخل ٌعرؾ بالدور التعوٌض

الكلً أي التؽٌر فً  زٌة فً نموذج الطلب والعرضٌنمستوحى من النظرٌة الك

عرض من شؤنه أن ٌحدث تؽٌرات فً الناتج والعمالة فً المدى الطلب أو ال

.القصٌر
1 

 

 

                                                           
1
www.mcgrawhillconnect.com 06/10/0104أطلع علٌه ٌوم  . 

http://www.mcgrawhillconnect.com/
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  الطوٌل فً المدىLongrum: 

إن من مٌزات اإلنفاق العام لطول الفترة الزمنٌة تهدؾ من خالله الدولة 

إلى زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة ومن ثم زٌادة الدخل القومً و ٌكون ذلك من خالل 

توجٌه الموارد اإلنتاجٌة توجٌها مباشرا بفعل اإلنفاق على االستثمار العام و 

فرات الخارجٌة مما ٌنقص من نفقات اإلنتاج الذي من أهم مٌزاته تحقٌق الو

وٌزٌد العرض
1
و فٌما ٌخص التوجٌه ؼٌر المباشر للموارد اإلنتاجٌة فإن ذلك  

ٌتحقق عن طرٌق أثر اإلنفاق على معدل الربح بالنسبة لألنشطة التً ترٌد 

الدولة أن توجه إلٌها الموارد اإلنتاجٌة و التؤثٌر على معدل الربح ٌؤخذ عدة 

ها رادا معٌنا عن طرٌق التعهد بشراءكؤن تضمن الدولة للمإسسات إٌأشكال 

كما حدث فً الجزابر ، تعوٌض العجز أو مسح الدٌون لمنتجات المإسسة أو

كما ٌمكن أن ٌتم ، ة المتبعةوهذا خالل فترة السٌاس، بالنسبة للمإسسات العامة

لمهارات الفنٌة تؽطٌة بعض نفقاتها مثل نفقات التجهٌز أو نفقات تضمن تحسٌن ا

 المتعلقة بزٌادة إنتاجٌة الفرد.

 ثار النفقات العامة فً المستوى العام لألسعارالمطلب الثانً: أ

ن حركة األسعار فً االقتصاد ككل تتؤثر بظاهرتٌن اقتصادٌتٌن هما التضخم إ

 واالنكماش فالتضخم الذي ٌتمٌز فً ارتفاع األسعار نتٌجة لزٌادة المعروض النقدي

دة الطلب على السلع والخدمات عن السلعً والخدمً بمعنى زٌا عن المعروض

بسبب ظروؾ إنتاجٌة معٌنة والرتفاع  رضعرضها أو نتٌجة لنقص هذا الع

أن تحدث إذا استجاب الجهاز  التكالٌؾ مثال، إال أن ظاهرة ارتفاع األسعار ال ٌمكن

 اإلنتاجً لزٌادة الطلب.

ص انخفاض مستوى النشاط االقتصادي مما ٌنتج أما ظاهرة االنكماش التً تخ

 عنه انخفاض فً المستوى األسعار.

                                                           
1
www.mcgrawhillconnect.com op cite. 

http://www.mcgrawhillconnect.com/
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نه نظرا لعدم مرونة الجهاز أوهنا ممكن ظهور أثر اإلنفاق العام حٌث 

اإلنتاجً فإن اإلنفاق العام الذي ٌعتبر طلبا إضافٌا على السلع والخدمات وعناصر 

فإنه  ،طلب القطاع الخاص المتزاٌد اإلنتاج وال سٌما فً النفقات الجارٌة إلى جانب

ً ال ٌستجٌب للطلب المتزاٌد وإذا كان ارتفاع األسعار ألن الجهاز اإلنتاج ٌإدي إلى

فإن النفقات العامة سوؾ  العرض مرنا حٌث ٌستجٌب للزٌادة الحاصلة فً الطلب

ج مما ٌحقق االستؽالل األمثل للموارد وزٌادة اإلنتا ،تإدي إلى زٌادة الطلب الكلً

واالستقرار فً مستوى األسعار
1
. 

فاقٌة ضروري بفعل تؤثٌرها نولهذا كان تدخل الدولة من خالل سٌاستها اإل

وال سٌما من خالل اإلعانات ، على العوامل المحددة لألسعار )العرض والطلب(

 االقتصادٌة للمنتجٌن والمستهلكٌن.

 المطلب الثالث: آثار النفقات العامة فً االستهالك

لدراسة هذه اآلثار توجب علٌنا تبٌان أثر النفقة العامة التً تصرفها الدولة على 

 مكونات االستهالك الكلً حكومً وخاص.

 أثر النفقات العامة على االستهالك الحكومً: - أ

تتحدد أثار نفقات االستهالك الحكومً من خالل النفقات التً تخصصها الحكومة 

الالزمة لتسٌر مختلؾ نشاطات المرافق والمصارٌؾ ، فً شكل أجور للعاملٌن

، والخدمات المختلفة اقتناء اللوازم والمكاتبالعامة والمإسسات الحكومٌة من 

 وتعتبر هذه النفقات كتحوٌل لالستهالك من األفراد إلى الدولة ألن الدولة تقوم

 . فرادها مباشرة لألباقتناء المستلزمات والخدمات بدال من أن تعطٌ

 العامة على االستهالك الخاص: آثار النفقات - ب

 ٌشمل االستهالك الخاص استهالك األفراد أو العابالت واستهالك المإسسات.

حٌث أنه وفقا للنظرٌة الكٌنزٌة فإن معادلة االستهالك هً دالة للدخل المكتسب 

 وهذا الدخل ٌسمى أٌضا بالدخل الجاري:

                                                           
.084-083، ص: 0118دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان،  -دولةمالٌة ال –د.عادل فلٌح العلً 

1
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C=c(y)         , C = c0 + αyd 

 : ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن α: اسرٙالن ِسرمً، c0االسرٙالن،  : Cؼ١س أْ: 

yd .اٌذخً اٌّراغ : 

٠ٚؼرّذ اسرٙالن اٌؼائالخ ػٍٝ ػذج ػٛاًِ أّ٘ٙا: اٌذخً اٌّراغ، اٌصشٚج، 

األسؼاس، األرٚاق، ٚوّا لسّٙا و١ٕض فٟ ٔظش٠رٗ إٌٝ ػٛاًِ ِٛػٛػ١ح ٚػٛاًِ 

راذ١ح.
1

 

 ا٢ذ١ح: ٠ٚؼشف ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن تاٌؼاللح

Mpc = 
  

  
  

 : ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن. Mpcؼ١س: 

c∆.اٌرغ١ش فٟ االسرٙالن : 

y∆.ًاٌرغ١ش فٟ اٌذخ : 

ؼ١س أٔٗ ٔر١عح ٌرغ١ش اٌذخً تٛؼذج ٚاؼذج فئْ ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن ٠ؼثش ػٓ 

 ِمذاس اٌرغ١ش فٟ االسرٙالن. ٚتاٌراٌٟ إرا صاد اٌذخً فئْ االسرٙالن ٠ض٠ذ ؼرّا.

ػٍٝ اٌخذِاخ اٌّمذِح ِٓ لثً اٌؽىِٛح واٌؼّاْ االظرّاػٟ  اٌذخً ٠ٚؼرّذ

إر أْ ص٠ادج اإلٔفاق اٌؽىِٟٛ ذض٠ذ ِٓ ِؤشش  ِٚذاخ١ً أخشٜ واٌرؽ٠ٛالخ،

األسؼاس ٌٍّسرٍٙه
2

ٚذأخز إٌفماخ إٌٙائ١ح ٌٍؼائالخ اٌؽظح األوثش فٟ ؼساتاخ  ،

ِؽسٛسح ػٍٝ ذٛص٠غ ٌٙا آشاس اإلٔفاق اٌٛؽ١ٕح، ٚلشاساخ اٌؼائالخ فٟ اإلٔفاق 

إٌشاؽ االلرظادٞ ت١ٓ ِخرٍف إٌشاؽاخ ٚإٌّاؽك ٚاٌظٕاػاخ ٚ٘ٛ ِا ٠ؤشش 

 تشىً ِثاشش فٟ ِسرٜٛ إٌشاؽ االلرظادٞ اٌىٍٟ.

 ٚفك اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح: وّا ٠رؽذد االسرٙالن اٌخاص ؼسة اٌذخً اٌذائُ

3
   C = k y

p
 

                                                           
1
  John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, A Project 

Gutenberg of Australia eBook, February 2003, P:67. 
2
 Khaldoun. M. AL- Qaisi," The impact of general expenditures on economic changes in Jordan", 

Inter.Displinary Journal of contemporary research in business Vol 4 N
0
 05, sept 2012. 

3
 .074-073، ص: 0117ضٌاء مجٌد، النظرٌة االقتصادٌة، التحلٌل االقتصادي الكلً، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة،   
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y: االسرٙالن، Cؼ١س أْ : 
p

: ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن ٚ٘ٛ  k: اٌذخً اٌذائُ،  

 ٔسثح شاترح ِٓ اٌذخً ِٛظٙح ٌالسرٙالن.

اٌّرٛلغ ِسرمثال ٌٚؼذج سٕٛاخ، ؼ١س أْ األفشاد ٠فؼٍْٛ  ٚاٌذخً اٌذائُ ٘ٛ اٌذخً 

اٌؽظٛي ػٍٝ ِسرٜٛ ِؼ١شٟ أفؼً ػثش اٌسٕٛاخ ٘زا ؼسة فش٠ذِاْ اٌزٞ 

.الرشغ أْ ا١ًٌّ اٌؽذٞ ٌالسرٙالن ٘ٛ أطغش ِّا ٠مرشؼٗ و١ٕض
1

 

إر أْ اٌؼائالخ ؼسة فشػ١اخ اٌرٛاصْ اٌش٠ىاسدٞ فئٔٙا ذّرٍه ٔظشج ِسثمح ظ١ذج 

ِٚؼشفح ذاِح ؼٛي االلرظاد، فثاسرطاػرُٙ ذغ١١ش خطؾ اسرٙالوُٙ ت١ٓ اٌؽاػش 

ٚاٌّسرمثً ٚرٌه ؼسة س١اساخ اٌؽىِٛح تّا ف١ٙا ذ٠ًّٛ اٌؼشائة ٚذ٠ًّٛ اٌذ٠ٓ 

ِا١ٌح ١ٌس ٌٙا أٞ ذأش١ش ػٍٝ خطؾ  اٌؼاَ، فاٌرٛاصْ اٌش٠ىاسدٞ ٠ث١ٓ أٔٗ أٞ طذِح

االدخاس ٚاالسرصّاس ٌٍؼائالخ.
2

 

ٚؼسة إٌظش٠ح ا١ٌٕٛوٕض٠ح فئٔٗ ٠عة األخز تؼ١ٓ االػرثاس ظّٛد األسؼاس ٚذأش١ش٘ا 

ػٍٝ اٌذخً اٌؽم١مٟ، إر ٠ؤدٞ ٘زا إٌٝ ص٠ادج اٌذخً اٌعاسٞ ٌٍؼًّ ٚتذٚسٖ ٠ؽفض 

تاإلٔفاق.االسرٙالن ٚوٍٗ تفؼً االسرعاتح ٌٍرذخً اٌؽىِٟٛ 
3

 

٠ٚىْٛ أشش اإلٔفاق االسرٙالوٟ ػِّٛا خاص ٚػاَ تض٠ادج فٟ اٌذخً اٌٛؽٕٟ ِٓ 

 خالي أشش اٌّؼاػف )ِؼاػف االسرٙالن(.

 ٔفشع أْ :

C = c0 + αy     , y = C 

 ٠ٚىْٛ ٌذ٠ٕا:   +y∆yإٌٝ  yٚتاٌراٌٟ ٠رغ١ش  ∆c0إٌٝ  c0ذرغ١ش ِٓ  c0ٌٕفشع أْ : 

  y= c0+ ∆c0 + αy+α ∆y∆  y+ 

∆y =  
 

   
 ∆c0                      

                                                           
1
 .098، األردن، ص: 0118، 0تطور الفكر االقتصادي، دار وائل للنشر، ط مدحت القرٌشً،  

2
 Mir Nahid Mahumd and Mansur Ahmed, Munich personal RePEC archive, government expenditure 

and house hold consuption in Bangladesh through the lens of economic theories: an empirical 
assessement. 16 January 2012. 
3
 Jordi Gali, J.David Lopez, Javier Vallés, "understanding the effect of governement spending on 

consuption",working paper series N
0 

339, European central bank, April 2004. 
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ؼ١س أْ: 
 

   
، ٚ٘زا c0∆: ٠ّصً ِمذاس اٌرغ١ش فٟ اٌذخً إرا ذغ١ش االسرٙالن تّمذاس  

 ٘ٛ أشش اٌّؼاػف.

 أثار النفقات العامة فً توزٌع الدخول: - ج

قوم على أساسها توزٌع الدخل تطرٌقة توزٌع الدخل تعنً الطرٌقة التً 

الطبقات والفبات  د لهذهومن ثم ٌتحدد نصٌب كل فربٌن فبات وشرابح المجتمع 

من الدخل
1

، وهو توزٌع من خالله قد ٌتنازل فٌه األؼنٌاء عن جزء من أموالهم 

كحق مالً للفقراء الذٌن هم فً حاجة ملحة لسد متطلبات العٌش األساسٌة، كما 

أنها تعرؾ كتٌار نقدي وسلعً ٌصب فً أٌدي الفقراء فً شكل استهالك أو 

ثمار مما ٌساعدهم لضمان حد الكفاٌةاست
2
. 

توزٌع الدخل مرتبطة  وفً أؼلب األحٌان وعامة ٌكون تحدٌد طرٌقة

أن إتباع  ، إذةٌة الضرٌبإلنفاق العام وفً مقدمتها السٌاسموٌل اتة بطبٌعة سٌاس

سٌاسة إٌرادٌة تعتمد على فرض الضرابب على تلك الفبات المستفٌدة من النفقات 

بات من الدخل الوطنً سوؾ عانات بهدؾ زٌادة نصٌب هذه الفالناقلة أو اإل

، كما ٌنتقد النقدٌون استخدام سبب الضرابب المفروضة علٌهاب تذهب سدى

الضرابب لتوزٌع الدخول إذ البد بدال من ذلك أن تستعمل كإٌرادات فقط
3

وال  ، 

للدولة  ٌرادٌةٌتحقق أي أثر من هذا اإلنفاق ولذلك توجب تحدٌد أثر السٌاسة اإل

 امباشرعلى طرٌقة توزٌع الدخل  وقد ٌكون أثر اإلنفاق ،على توزٌع الدخول قبال

فٌتلخص األثر المباشر لذلك من خالل التحوٌالت واإلعانات  اأو ؼٌر مباشر

النقدٌة التً تزٌد من القوة الشرابٌة وتحفز االستهالك والطلب لدى األفراد 

 والوحدات اإلنتاجٌة.

األثر ؼٌر مباشر فً تمكٌن فبات معٌنة من الحصول على السلع  وٌكون

وٌتم ، والخدمات بثمن أقل من تكلفتها أي بثمن اجتماعً ولٌس ثمن اقتصادي

                                                           
.003-000، ص:0115، 0الجامعٌة، طمحمود عباس محرزي، اقتصادٌات المالٌة العامة، دٌوان المطبوعات  
1
 

2
 .0119، 19أ.د. صالح صالحً، توزٌع الثروة والدخل فً االقتصاد اإلسالمً، مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، العدد   

3
 .096مدحت قرٌشً، مرجع سبق ذكره، ص:   
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ذلك بمنح إعانات االستؽالل للمإسسات المنتجة لهذه السلع والخدمات
(1)

. وٌدخل 

بات العامة بال ن سلع وخدمات تنتجها الهٌمفً نطاق ذلك أٌضا استفادة األفراد 

 عن تكلفتها الفعلٌة. ٌقل مقابل أو بثمن

كما أن لإلنفاق العام أثر مباشر فً نمط توزٌع الدخل من خالل السٌاسة 

المتبعة من قبل الدولة وذلك بإحداث عجز فً المٌزانٌة ٌؽطى هذا  اإلنفاقٌة

من البنوك )دٌن عام( مما ٌإدي إلى زٌادة حجم األخٌر عن طرٌق االقتراض 

النقود فً تداول وفقا لنظرٌة النقود ومعادلة فٌشٌر فإن حدث وكانت زٌادة الكتلة 

فً التداول تتم بمعدل أعلى من معدل زٌادة كمٌة السلع  ةالمطروح ةالنقدٌ

فإنه حتما ٌنتج عنه ارتفاع  األسعار قد ٌصل  تصادالقاوالخدمات المعروضة فً 

 .إلى حد التضخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Alain.Barrére,Economie financière 2

ème
 édition, dalloz, paris, 1971, page :128. 
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 خاتمة:

ٌم التً تتعلق بالنفقات العامة كخالصة لهذا الفصل الذي بٌنا فٌه بعض المفاهو      

نواعها وتأثٌرها فً مختلف مكونات االقتصاد الكلً و ظاهرة تزاٌد النفقات العامة وأ

حدى السبل لتدخل الدولة فً الحٌاة تبر من إخٌرة تعأن هذه األ ٌمكننا القول

ن قتصادي وتوجٌهه . كما ال ٌمكننا أالاالقتصادٌة وهً بمثابة محرك للنشاط ا

ن تأخذ على عاتقها رعاٌة مصالح وشؤون عر وجود وقٌام كٌان دولة ما دون أنستش

وعلى هذا تعتبر النفقات  سكانها والتكفل بمختلف الجوانب االجتماعٌة الثقافٌة ......

عملة لسٌاسة االقتصادٌة عامة مستدوات السٌاسة المالٌة خاصة و االعامة إحدى أ

التً تنجم عن الدورة االقتصادٌة إلى ختالالت ها لإلحداث التوازنات ومعالجة االٌاإ

ن كانت كلها تعانً من ظاهرة التزاٌد للنفقات العامة حٌث ال أن معظم الدول و إ

ثر على طرٌق نحو كٌفٌات ن تعالبحوث العلمٌة والعملٌة محاولة أتزال الدراسات و

العامة و هو  شباع الحاجاتة مع تحقٌقه للقدر الكافً من إازانفاق العام موترشٌد اإل

نفاق العام الذي ال مناص فً اتباعه السٌما فً بالدنا بغٌة ما ٌتعلق بإدارة اإل

خصٌص األمثل للموارد المتاحة . و األخذ االستعمال الرشٌد للمال العام و الت

مشارٌع و االستشراف نفاق التً تعتمد على دراسات جدوى البالطرق الحدٌثة فً اإل

 الدقٌق . 
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 مقدمة:

دخل القطاع الزراعً الجزابري فً عدة أطوار وتجارب حتمتها الضرورة     

الملحة لتطوٌر القطاع وتمكٌنه من المساهمة الفعالة فً االقتصاد الوطنً وتوفٌر 

حاجٌات السكان من الؽذاء، وعلٌه انتهجت الحكومات المتعاقبة مجموعة من 

الثمانٌنات كانت السٌاسة السٌاسات واإلصالحات، فبعد االستقالل إلى ؼاٌة نهاٌة 

الزراعٌة مركزٌة تتسم بتسٌٌر حكومً للمزارع والتعاونٌات وتجلت هذه السٌاسات 

فً إمداد الدعم للقطاع وخاصة دعم المدخالت اإلنتاجٌة بؽٌة تحفٌز اإلنتاج وتكثٌفه، 

إال أن هذا لم ٌسمح بتحقٌق األهداؾ المنشودة نتٌجة لعدة عقبات تعلقت بطبٌعة 

اإلنتاجً وأخرى بعوامل تنظٌمٌة، وقد ظلت مستوٌات اإلنتاج تعانً تدنٌا الهٌكل 

مقارنة بالدول األخرى، إضافة إلى زٌادة العجز المالً للوحدات اإلنتاجٌة وثقل 

التً رافقها تدنً العوابد النفطٌة،  1986العبء على نفقات الدولة، وبعد أزمة سنة 

القطاع وبالتالً خوصصته فباشرت جملة أظهرت الدولة نٌتها فً التخلً عن تسٌٌر 

تعلقت بقانون المستثمرات الفالحٌة الذي ٌمنح  1987من اإلصالحات سنة 

للخواص حق استؽالل األراضً الحكومٌة، وقد أعقب ذلك تقلٌص الدعم الحكومً 

ألسعار مدخالت وعوامل اإلنتاج تهٌبا للدخول فً اقتصاد السوق مع بداٌة 

بقة المالٌة التً عانتها الجزابر توجب ذلك تبنً سٌاسات التسعٌنات ونظرا للضا

التعدٌل الهٌكلً التً تفضً بضرورة إلؽاء الدعم إلضفاء المزٌد من المرونة فً 

القطاع الزراعً وتقلٌص اإلنفاق الحكومً، إال أن ذلك انعكس بشكل مباشر على 

ت اإلنتاج، ومع أسعار اإلنتاج وارتفاع كلفته وعجز المنتجٌن عن اقتناء مستلزما

بداٌة األلفٌة وفً ظل الوفرة المالٌة قامت الدولة بوضع العدٌد من المخططات 

استجابة للظروؾ الخاصة باألمن الؽذابً للبالد خاصة مع تزاٌد الفاتورة الؽذابٌة 

من سنة ألخرى، هذه المخططات سخرت لها مجموعة من الصنادٌق السٌادٌة 

ختلؾ الوسابل والطرق بؽٌة تحقٌق معدالت أوفر تستهدؾ دعم وإسناد الفالحٌن بم

من اإلنتاج النباتً والحٌوانً، وسؤحاول من خالل هذا الفصل تبٌان تطور القطاع 

الزراعً فً مختلؾ المراحل، وقد قمت بتقسٌم الفصل إلى ثالث مباحث، حٌث من 
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 خالل المبحث األول سوؾ أستعرض مرحلة تسٌٌر القطاع العمومً للمزارع والتً

والخوصصة، وفً  1990إلى ؼاٌة الدخول فً اقتصاد السوق  1962تمتد من 

التً عرفت صعوبة مالٌة  1999 -1990المبحث الثانً الذي ٌعبر عن مرحلة 

ووجوب تقلٌص الدعم إثر سٌاسات التعدٌل الهٌكلً والتطرق إلى المخطط الوطنً 

ٌؤتً المبحث الثالث الذي  للتنمٌة الفالحٌة والصنادٌق المدعمة خالل هذه الفترة، ثم

ومختلؾ البرامج التً وضعتها الحكومة وكذا  2014 – 2000ٌتناول مرحلة 

 الصنادٌق والمبالػ المصروفة لدعم القطاع.

 وخالل كل مبحث وعلى سبٌل التقٌٌم قمت بتحلٌل حصٌلة اإلنتاج لكل مرحلة.
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 .1990 -1962مرحلة  الموجهظل االقتصاد  المبحث األول: القطاع الزراعً فً

سٌاسة التسٌٌر )1971 -1962القطاع الزراعً خالل مرحلة المطلب األول: 

:(الذاتً
(1) 

 نشأة قطاع التسٌٌر الذاتً: -0

بعد االستقالل الوطنً أصدر المجلس الوطنً "برنامج طرابلس" الذي ٌعتبر 

أساس بناء المبادئ االشتراكٌة فً الجزابر آنذاك، ومن أهم بنوده الملكٌة الشعبٌة 

لوسابل اإلنتاج بما فٌها األرض وكذا بناء مخطط الشتراك الفالحٌن فً العملٌة 

الطابع اإلٌدٌولوجً لمبادئ التسٌٌر اتضح  1964التنموٌة لالقتصاد وحسب مٌثاق 

 الذاتً بحٌث دل على االتجاه الؽالب واألساسً للجزابر نحو التحول االشتراكً.

فالتسٌٌر الذاتً ٌترجم رؼبة الطبقات المحرومة فً المساهمة فً النشاط 

السٌاسً واالقتصادي. وتجلى فً هذا األسلوب انعكاس الثورة الوطنٌة إلى ثورة 

شؤنها تشخٌص جمٌع مشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة ومحاولة إٌجاد  اشتراكٌة من

الحلول الالزمة لذلك بفضل االنفتاح على الطرٌق االشتراكً حٌث ٌؤخذ دور العمال 

 فً المدن والعمال الزراعٌٌن دورا حاسما.       

مراحل تطبٌق أسلوب التسٌٌر الذاتً: -5
2 

 :تطبٌق أسلوب التسٌٌر الذاتً بثالث مراحل وهً مرّ 

 :المرحلة األولى 

بدأت هذه المرحلة بعد رحٌل المستعمر وتمٌزت باالستعالء الفردي 

والجماعً على المزارع من طرؾ األفراد والمنظمات، فاقتض األمر من 

مرسوم )السلطات إلى ضرورة حماٌة الممتلكات تحت ؼطاء المصلحة العامة 

الذي ٌحمً كل األمالك الشاؼرة وتؤسٌس لجان التسٌٌر  (1962أؼسطس  24

 .(1962أكتوبر  22)الذاتً فً تلك المزارع الشاؼرة 

                                                           
. محمد السوٌدي، " التسٌٌر الذاتً فً التجربة الجزائرٌة وفً التجارب العالمٌة "، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، 1

 .141-139، ص 1986
2

 . 143-142. محمد سوٌدي، المرجع نفسه، ص 
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هكتار سنة  782.000عن هذه اإلجراءات إلى تجمٌع ما ٌقارب ونجم 

وشؽل القطاع المسٌر ذاتٌا نصؾ مزارع األوروبٌٌن وقسمت هذه  1963

هكتار،  100تتربع الوحدة منها على أكثر من المساحة على وحدات إنتاجٌة 

 100هكتار تمثلت فً وحدات صؽٌرة تقل مساحتها عن  200.000وحوالً 

 تعتبر كمساحات مسترٌحة.       هكتار300.000هكتار والباقً ألكثر من 

 :المرحلة الثانٌة 

، وكان الهدؾ منها تؤمٌم المساحات 0963خالل سنة  امتدت هذه المرحلة

 011.111ب مزرعة قدرت  007الزراعٌة لكبار المعمرٌن، حٌث وصل تعدادها 

 هكتار.

 :المرحلة الثالثة 

تعتب هذه المرحلة استكماال لسٌاسة التؤمٌم حٌث تم التؤمٌم الكامل لألراضً فً 

هكتار،  0.630.111، وبلػ مقدار مساحة المإممة حوالً 10/01/0963

وحدة إنتاجٌة  0.090أصبحت تحت لواء التسٌٌر الذاتً، وعقب هذا تم إنشاء 

كما ٌوضح  0965 -0964كبرى كل وحدة تضم عدد من المزارع فً الفترة 

 الجدول اآلتً:

 0992-0992: عدد المزارع خالل الفترة (02)الجدول رقم 

 % المساحة الكلٌة % ددــالع اتــــــــــالفئ

 % 1451 373.000 % 351 67 هكتــــار 100أقـل من 

 % 852 213.000 % 3059 686 هكتــار 500إلى  100من 

 % 17 448.000 % 29 620 هكتـار 1000إلى  500من 

 2000إلى  1000من 
 هكتار

510 23 % 711.000 27 % 

 5000إلى  2000من 
 هكتار

286 1259 % 743.000 2852 % 

 % 555 144.000 % 151 22 هكتـــار 5000أكثر من 
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 % 100 2.632.000 % 100 2.191 المجمــــــــــوع

 .144محمد السوٌدي، مرجع سابق، ص المصدر: 

 500إلى  200أن نسبة المساحة الزراعٌة لألراضً من  نالحظ من الجدول 

كم المساحة الكلٌة للمزارع وهً تعتبر نسبة كبٌرة من  %2852هكتار تمثل 

ؼٌر المقدور استؽاللها فً أحسن األوجه وصعوبة إدارتها وتسٌٌرها لقلة 

اإلطارات والتقنٌٌن، الشًء الذي أدى إلى عدم التحكم األمثل فً نختلؾ 

الموارد المالٌة والطبٌعٌة حٌث كان التسٌٌر عشوابٌا مما انعكس بصورة 

 لى اإلنتاج والمردود.واضحة ع

 المخططات المصاحبة لفترة التسٌٌر الذاتً: -3

 المخطط الثالثً والرباعً األول: -3-0

االعتمادات الموجهة للقطاع الزراعً المسٌر ذاتٌا آنذاك فً  تلخصت أؼلب

نظام التخطٌط المركزي الذي ٌعتبر الموجه والمحرك األساسً للعملٌات التنمٌة 

االقتصادٌة مجمال لذلك سوؾ نتطرق لالعتمادات المخصصة للقطاع من حٌث 

 نصٌبها فً كل مخطط.

 :1969 -1967المخطط الثالثً -3-0-0

كؤول مخطط تبنته الجزابر فً عهد المخططات تحصل  ثًٌعتبر المخطط الثال

ملٌار دٌنار من  1562القطاع الزراعً بمقتضى تقسٌمات االعتمادات على ما قٌمته 

ملٌار وهذا المقدار إنما ٌعبر عن  7548ب مجموع االستثمارات اإلنتاجٌة المقدرة 

إلحاح المسإولٌن لضرورة توفٌر المنتوجات الزراعٌة النباتٌة والحٌوانٌة لمواجهة 

االستهالك المتزاٌد فً المجتمع والتً تعتبر من ضمن مدخالت الصناعات الؽذابٌة 

من إجمالً المخصص للزراعة  %7757كذلك. فً حٌن تم تخصٌص ما نسبته 

التجهٌزات الفالحٌة وزٌادة تؽطٌتها  عصرنةطاع وتعزٌز مكانته عبر للنهوض بالق

لمختلؾ المزارع والمساحات وتحسٌن المردودٌة اإلنتاجٌة. ولإلشارة فقد اعتمد فً 
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من مجموع االستثمارات لتوسٌع هٌاكل الري وزٌادة  %2156نفس المخطط نسبة 

 المساحات المروٌة.

الٌة أن االعتمادات المستهلكة أو المحققة والمالحظ بصفة عامة من الناحٌة الم

ملٌار لكن الحصٌلة النهابٌة  1562فعلٌا كانت أكبر من المخصص إذ تم تخصٌص 

 ملٌار دٌنار. 0388بلؽت 

 0993-0990المخطط الرباعً األول: -3-0-5

ملٌار دٌنار من  3532الزراعً ضمن هذا المخطط ما قٌمته  خصص للقطاع

ملٌار دٌنار وقد مثلت هذه القٌمة  19521ٌمتها مجموع االستثمارات التً قدرت ق

للقطاع الصناعً، وهذا ما ٌعكس بداٌة توجه  %64555ب مقارنة %25571نسبة 

الدولة إلى مرحلة التصنٌع بإقامة الصناعات الثقٌلة وتقوٌة االستثمارات الصناعٌة، 

لمخطط إال أن االرتفاع فً قٌمة المخصص للقطاع الزراعً لهذا المخطط مقارنة با

ٌعكس السٌاسة الزراعٌة بتجسٌد قانون الثورة الزراعٌة الذي  (ملٌار 1562)السابق 

.1972بدأ العمل به فً جوان 
(1)

 

وعموما فقد شهد المخطط الرباعً األول زٌادة معتبرة فً االستثمارات 

ملٌار دج بشكل فعلً مقارنة بالمخطط السابق إذ قدرت  4594الفالحٌة حٌث بلؽت 

ملٌار  159ملٌار دج، وقد خصصت خالل هذا المخطط قٌمة  1587ب هذه األخٌرة 

هكتار فً بداٌة  300.000دج لجهاز الري حٌث وصلت الزراعات المسقٌة من 

ملٌار  2592، وتم كذلك رصد (1973)هكتار فً نهاٌته أي  341.000المخطط إلى 

ج للنشاط الزراعً كان الؽرض منه دعم صؽار المنتجٌن الذٌن ٌشؽلون حوالً د

ملٌون هكتار، وكذا توفٌر األسمدة والبذور التً تعتبر كمدخالت أساسٌة لعملٌة  258

 اإلنتاج الزراعً.

لقد شهدت الفترة تطبٌق مخططٌن هما الثالثً  اإلنتاج الفالحً: تطور  -2

والرباعً األول خاللها ارتفعت قٌمة اإلنتاج الفالحً وفقا لألسعار النباتٌة سنة 
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 .  292ٌكلٌة فً الزراعة بالجزائر"، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر، ص . حسن بهلول، "القطاع التقلٌدي والتناقضات اله



 تطور القطاع الزراعي في الجزائر                                                            الفصل الثاني    

 
50 

فً المخطط الثالثً و  %0وعلى أساس معدل التضخم السنوي الذي بلػ  0963

ملٌار دج سنة  530فً المخطط الرباعً األول، حٌن بلؽت قٌمة اإلنتاج  735%

(1)0973سنة  ملٌار دج 536و  0967
 . 

 إنتاج الحبوب: .1

زراعة الحبوب على معظم مناطق الهضاب العلٌا وتتمٌز هذه الزراعة  تمتد

أي تعتمد على كمٌة األمطار، وهو األمر الذي ٌفسر  مطرٌةكونها زراعة 

تذبذب اإلنتاج على مر السنوات ومن موسم آلخر والجدول الموالً ٌوضح 

 تطور إنتاج الحبوب لهذه المرحلة:

 0990-0995: تطور إنتاج الحبوب (03)الجدول رقم 

        
 السنوات

 الحبوب

1962/ 

1963 

1963/ 

1964 

1964/ 

1965 

1965/ 

1966 

1966/ 

1967 

1967/ 

1968 

1968/ 

1969 

1969/ 

1970 1970/ 

1971 

 7939920 9139730 8573050 10630910 9125130 4815500 10031210 9178180 12700000 بـالقمح الصل

 5234000 5205730 4688850 4707030 3529930 1485010 3221650 2446380 3200000 نـلٌلالقمح ا

 3717680 5714380 4663770 5378520 3396190 1297700 3786430 2780210 6900000 الشعٌـر

 383490 418080 437330 413720 264410 65210 205950 355210 300000 الـالخرط

 50520 64380 61510 66710 42150 34480 41800 58400 47000 الذرة الصفراء

 13190 16960 32670 24340 13610 8900 12730 14090 18000 الذرة البٌضاء

 15690 21660 67110 61100 45580 55500 41930 50140 67000 األرز

 20580920 18524290 21282330 1641700 7762300 17341700 14882610 23200000 وعـالمجم
1735448

0 

 5000-0995الدٌوان الوطنً لإلحصائٌات، حوصلة إحصائٌة فالحٌة المصدر:
www.ons.dz 

نالحظ من الجدول أن مجموع إنتاج الحبوب خالل الفترة ٌتمٌز ببعض 

الموسم األكثر إنتاجا على اإلطالق  1962/1963التذبذب وٌعتبر الموسم 

قنطار من أنه  23200000لمختلؾ األصناؾ خالل السنوات بالرؼم أن بلػ 

ة الموسم األول فً تارٌخ الجزابر المستقلة وباعتباره تارٌخ انطالق عملٌ

التسٌٌر الذاتً وال ٌمتلك القطاع تجربة كافٌة مقارنة بالسنوات أو المواسم التً 

تلته وٌرجع السبب لذلك كون أن جل األراضً كانت ال تزال خاضعة لبعض 
                                                           

1
. لوزري نادٌة، مذكرة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة تخصص إدارة األعمال، " انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمٌة 

 .   31، ص 2006 -2005للتجارة على القطاع الفالحً"، جامعة الجزائر، 
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المعمرٌن  وتمٌزت هذه األراضً بشساعة مساحتها، كما أن للمعمر خبرة 

اإلنتاج العصرٌة، كافٌة فً المجال مقارنة بالجزابرٌٌن وٌمتلكون وسابل 

أضؾ إلى ذلك وباعتبار أن زراعة الحبوب كما سبق وأن ذكرنا هً فً 

الؽالب زراعة مطرٌة وهذا دلٌل على ارتفاع التساقط خالل ذلك الموسم. 

 3/1تراجع إنتاج الحبوب بصفة معتبرة حوالً  1963/1964وخالل موسم 

املة وبدء تؤمٌم ق وتفسٌر ذلك هو هجرة المعمرٌن بصفة ك 14882610لٌبلػ 

 (التسٌٌر الذاتً 22/03/1963المتضمن )األراضً الفالحٌة فً إطار موسم 

فلم تزرع كل المساحة نظرا لعملٌة التؤمٌم وكذا النزاعات الظرفٌة حول ملكٌة 

األراضً، إضافة إلى نقص الخبرة لدى الفالحٌن وتخرٌب اآلالت من طرؾ 

راضً التً تركها المعمرٌن كونها المعمرٌن، وعدم تحكم الدولة فً جمٌع األ

دولة فتٌة تواجه عقبات عدٌدة سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة أفرزها 

االستعمار. هذا ونظرا لتراجع المساعدات المقدمة من فرنسا بعد االستقالل 

ملٌار دج وعلٌه فقد انخفض  1.1لتموٌل القطاع حٌث كانت استثماراتها تفوق 

أن عملٌة التؤمٌم وتوزٌع األراضً كانت بطرٌقة وكما  %35اإلنتاج إلى نحو 

عشوابٌة نتج عنها منح مساحات كبٌرة جون مراعاة إمكانٌات الفالحٌن الذٌن 

فً  1964واجهوا صعوبات فً استؽاللها حٌث بلؽت نسبة المساحات سنة 

هكتار 2299080ظل التسٌٌر الذاتً ما مجموعه 
(1)

. والمالحظ كذلك أن 

القمح الصلب واللٌن والشعٌر قد تراجعت باستثناء  نسبة اإلنتاج كل من

الخرطال حٌث أن األخٌر ال ٌحتاج إلى آلالت عصرٌة وكذا خبرة وتقنٌة بٌنما 

 سابقٌه فهناك اعتماد كلً على األخٌرة التً ٌمتلكها المعمر الفرنسً.

األسوأ حٌث انخفض اإلنتاج بشدة بمختلؾ  1965/1966وٌعتبر موسم 

باعتبار أن  1963/1964حوالً النصؾ مقارنة بموسم  أصناؾ الحبوب أي

قد عرؾ انتعاشا، وٌرجع السبب فً تراجع اإلنتاج بعض  1964/1965موسم 

                                                           
1

. حاشً معمر األزهر، "إشكالٌة العقار الفالحً فً الجزائر"، مذكرة ماجستٌر، تخصص التحلٌل االقتصادي، كلٌة العلوم 

 .85، ص 0100-0101االقتصادٌة،والعلوم التجارٌة والتسٌٌر، جامعة الجزائر، 
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النظم للظروؾ المناخٌة إلى اشتراط هٌبة اإلصالح الزراعً على لجان 

التسٌٌر ضرورة إٌداع المحاصٌل على أن ٌتم تحوٌلها بالبذور فً الموسم 

أثر سلبا على عملٌات الحصول على البذور وتذبذبها وكذا القادم، وهذا ما 

نوعٌة البذور التالفة سبب سوء التخزٌن من قبل لجان المزارع وتوجه 

المزارعٌن لشرابها من التجار
(1)

وٌمكن كذلك توجٌه المسإولٌات إلى طرق  

وعملٌات تموٌل المزارع المسٌرة ذاتٌا إن كانت مهمة التموٌل تتم بواسطة 

موال مباشرة من الخزٌنة العمومٌة إلى الدٌوان الوطنً لإلصالح ضخ األ

الزراعً بدال مما كانت توجه إلى الصندوق المركزي للشركات الفالحٌة 

لالحتٌاط وتحول الدٌوان الوطنً لإلصالح الزراعً إلى هٌبة بٌروقراطٌة 

وفشل فً مهمة متابعة وتجسٌد المخططات التموٌلٌة مما أثر سلبا على 

 ت العملٌة اإلنتاجٌة وبالتالً اإلنتاج بصفة عامة.مدخال

 3/1و  4/1وتراجع إنتاج القمح الصلب والقمح اللٌن خالل الفترة حوالً 

بالرؼم من تؤمٌم كامل )1962/1963على التوالً مقارنة بموسم 

وٌعود األمر فً ذلك لتراجع نسبة استخدام األرض إذ بلؽت (األراضً

وحدة  1902حوالً  1965/1966المساحة المستقلة إلنتاج الحبوب لموسم 

 مقارنة بالمواسم .

فقد شهد إنتاج  1967/1968و  1966/1967أما لكل من المواسم 

 1966/1967الحبوب ارتفاعا محسوسا من سنة ألخرى، إذ بلػ فً موسم 

ق" وارتفع قدرتها إلنتاج الحبوب بنوعٌه الصلب واللٌن بمقدار  1641700"

الثالثٌن ونصؾ على التوالً مقارنة بالموسم الذي سبقه وقد عرفت المساحة 

وحدة بالنسبة للموسم السابق إذ  699ب المخصصة إلنتاج الحبوب ارتفاعا قدر 

الذي ٌعتبر كؤول موسم ٌتم فٌه  1967/1968وحدة وفً موسم  2601بلؽت 

مباشرة المخططات المركزٌة أي عهد التخطٌط، إذ عرؾ هذا الموسم انطالق 
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 .84. حاشً معمر األزهر، مرجع سبق ذكره، ص 
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وبلػ إنتاج الحبوب قدر لم ٌسبق له منذ  1967/1969المخطط الثالثً 

" ومنذ ذلك 23200000" 1962/1963االستقالل إذ بلػ اإلنتاج فً موسم 

فقد رقد 1967/1968ؼاٌة موسم  الوقت أخذ فً تؤرجح من موسم آلخر إلى

ق الذي شهد ارتفاعا ملحوظا لمختلؾ األصناؾ وٌرجع 21282330ب اإلنتاج 

ذلك إلى المجهودات المقدمة من طرؾ الوزارة خاصة فٌما ٌتعلق باالعتمادات 

وتم خالل هذا الموسم توفٌر المعدات واآلالت  (سبق ذكره)ملٌار دٌنار  1.62

إضافة إلى البذور واألسمدة لصالح المزارع، كما من االعتمادات  %77بنسبة 

نالحظ من الجدول أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب عرفت قفزة 

وحدة، وحتى  3018ملحوظة مقارنة بمختلؾ المواسم إذ بلؽت ما ٌربو عن 

 ق/هـ . 7من حٌث المردودٌة فً الهكتار، إذ تجاوزت مردودٌة الهكتار 

ظلت قٌمة اإلنتاج متقاربة نوعا ما،  1971ة سنة وعن باقً المواسم إلى ؼاٌ

لكن المالحظ أنه هناك زٌادة فً حجم المساحات المخصصة للزراعة الحبوب من 

وحدة  2952حٌث قدرت المساحة حوالً  1971موسم آلخر، على ؼاٌة سنة 

وأعلى قٌمة من حٌث استخدام األرض لؽرض الحبوب عرفتها موسم 

لرؼم من ذلك تعتبر مردودٌة موسم وبا (وحدة 3228)1969/1970

قٌمته  1969/1970أحسن بالمقارنة إذ بلػ اإلنتاج فً موسم  (1967/1968)

ق لنفس الموسم بمساحة قدرها  1282330ق فً حٌن بلػ هذا األخٌر  20580920

ق/هـ بٌنما  7.15حقق مردودٌة قدرها  1967/1968وحدة باعتبار أن موسم  3018

ق/هـ وعلى العموم فإنه فً المواسم  6.37ب ردودٌة قدرت م 1969/1970موسم 

األخٌرة من تطبٌق نظام التسٌٌر الذاتً كانت مردودٌة الحبوب تتمٌز بالضعؾ 

والثبات النسبً رؼم اختالؾ نسبة االستخدام لألرض مما ٌوحى أنه هناك عوامل 

ؼرار أخرى ؼٌر المساحة المستخدمة لها األثر فً اإلنتاجٌة وقٌمة اإلنتاج على 

والعوامل الطبٌعٌة رؼم توسع هٌاكل الري من  والمكننةنوعٌة البذور وكذا األسمدة 

خالل مباشرة مجموعة من االستثمارات الكبرى إلنشاء السدود والمحطات المابٌة 

إال أنها لم تستخدم بالقدر الكافً لسقً محاصٌل الحبوب كما أن هذه االستثمارات 
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من  %21فً مجموعها ..... ضبٌلة إذ خصص لها فً المخطط الثالثً نسبة 

 االعتمادات المخصصة للقطاع ككل.  

 ن إنتاج البقول الجافة تقرٌباإ (.10)انظر الملحق رقم  إنتاج البقول الجافة: .2

الذي  1965/1966فً تزاٌد مستمر من سنة ألخرى باستثناء موسم  كان

منتوجات ككل، هذا التحسن فً اإلنتاج ٌتناسب عرؾ تدهور لمختلؾ أنواع ال

 1967/1968مع زٌادة المساحات المخصصة لهذا الؽرض. فقد شهد موسم 

وحدة أي بمردودٌة  90ق فً مساحة قدرها  439150ب أعلى معدل إنتاج قدر 

ا، أما األصناؾ التً حققت أرقاما ق/هـ وهً تعتبر مردودٌة ضعٌفة جد 4.87

الجافة نجد أكبرها فً إنتاج محصول الفول والفول  مهمة ضمن صنؾ البقول

أحسن موسم بالنسبة  1963/1964المصري وكذا الحمص وٌعتبر موسم 

 1967/1968من مجموع اإلنتاج وموسم  %53ق بنسبة  210830للفول 

ورؼم هذا فإن إنتاج البقول  %،33ق أي بنسبة  167070بالنسبة للحمص 

الجافة ٌظل ضعٌفا وخاصة لمواجهة الطلب المحلً علما أن منتوج العدس، 

الحمص، الفصولٌاء تعتبر من أهم المنتوجات ذات الطلب الواسع وفً 

وهً تعتبر نسب ؼٌر  %61منها الحمص بنسبة  %62مجموعها تمثل نسبة 

 م.    باعتباره أحسن موس (1967/1968سنة )متجانسة، 

تتركز زراعة الخضر فً المناطق الساحلٌة والسهول ذات  مجموعة الخضر: .3

األراضً الخصبة إضافة إلى اعتمادها على مٌاه السقً سواء من السدود أو 

ق  7046051ب على نسبة إنتاج  0969/0971الودٌان، وقد حقق موسم 

ق/هـ، وٌعتبر محصول البطاطا أهم محصول فً هذه  67بمردودٌة 

جموعة نظرا للطلب المحلً علٌه، وقد حقق هذا المنتوج حصة معتبرة من الم

 0970-0963اإلنتاج الكلً للخضر إذ بلػ متوسط اإلنتاج فً مرحلة 

مجموع إنتاج الخضر لنفس  من %43ق" بنسبة قدرها حوالً  0911661"

عة لؽرض الخضر ففً موسم وكذلك توسع المساحة المزرالمرحلة، و
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 006وحدة لتصل فً نهاٌة المرحلة إلى  84حوالً كانت  0963/0964

محصول بعد البطاطا البطٌخ من حٌث حجم اإلنتاج، وقد  كثانًوحدة، وٌؤتً 

عرؾ إنتاج هذا األخٌر تطورا عبر المواسم إال أن هذا الحجم ال ٌساهم فً 

، والمالحظ كذلك أن حجم (المنتوج)التؽذٌة على مدار السنة نظرا لموسمٌته 

طماطم فً تناقص مستمر من سنة ألخرى أي ذو مٌل سالب على إنتاج ال

ؼرار المنتوجات المتبقٌة التً تشهد تقلبات من موسم آلخر بسبب عدم وضع 

إستراتٌجٌة هادفة وتنظٌم عملٌات اإلنتاج األمر الذي ٌإثر على أسعار 

المنتجات وٌصعب من عملٌة التخزٌن، إذ أن معظم التعاونٌات كانت ال تملك 

 بل التخزٌن المالبمة.وسا

كأل إلى نوعٌن لوٌنقسم منتوج ا (10)انظر الملحق رقم  :(العلؾ)الكأل  .4

االصطناعً وهو العلؾ الجاؾ والكأل الطبٌعً، وكالهما ٌوجه لالستهالك 

 الحٌوانً.

ظلت نسبة إنتاج العلؾ االصطناعً مستقرة نسبٌا وذلك العلف االصطناعً: -أ 

حٌث كانت فً  0966/0967إلى ؼاٌة موسم  0963/0964من موسم 

ألؾ قنطار مع انخفاض من سنة ألخرى وهذا باعتبار الثبات  911حدود 

قنطار  0307101النسبً للمساحات المخصصة لزراعته ، لتنخفض إلى 

ؾ قفزة نوعٌة فً اإلنتاج ككل. وهو الموسم الذي عر 0967/0968سنة 

 74مع زٌادة المساحة المخصصة لزراعة العلؾ االصطناعً لتصل إلى 

وحدة وهو ما  000لتبلػ  0970وحدة مع زٌادتها من وسم آلخر إلى ؼاٌة 

ق بنسبة  0463881لٌصل إلى  0970إلى  0967ٌفسر زٌادة اإلنتاج منذ 

 .0967/0968مقارنة بسنة  %53زٌادة قدرها 

عرؾ العلؾ الطبٌعً استقرارا عبر المواسم سواء من  علف الطبٌعً:ال -ب 

ق  0811حٌث المساحة أو اإلنتاج مع تؽٌرات طفٌفة، حٌث كان فً حدود 
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أٌن حقق إنتاجا  0971/0970و  0967/0968ق باستثناء موسم  0911و 

ق  0084461ب  0967/0968أفضل من باقً المواسم إذ قدر موسم 

الكلً للعلؾ نجد أن  ق وبالمقارنة مع اإلنتاج 0305001ب  0971/0970و

من اإلنتاج بٌنما تقرٌبا العلؾ  %57.83ً ٌؽطً ما نسبته العلؾ الطبٌع

رؼم أن المساحة المستخدمة للعلؾ االصطناعً  %40.07االصطناعً 

 عن نصؾ المساحة المستؽلة للعلؾ الطبٌعً. تعبر

المساحة المخصصة لزراعة الكروم  إن(. 10)انظر الملحق رقم  الكروم: .5

أخذت تقرصا تدرٌجٌا حٌث كانت فً بداٌة االستقالل وخالل مواسم 

وحدة بعدها تراجعت  350إلى  351حوالً  0964/0965و  0963/0964

. وكان إنتاج الكروم ٌعرؾ سٌطرة شبه كلٌة 0970وحدة سنة  090فً حدود 

ذلك ألن المستعمر كان بالنسبة لكروم الخمر على حساب عنب المابدة، و

ٌشجع هذه الزراعة أبان االستعمار وكذا ارتفاع أسعار الخمور فً السوق 

لكروم الخمر بٌنما عنب تؤرجح فً مستوٌات اإلنتاج  وكان هناكالعالمٌة، 

فً تزاٌد مستمر وهذا بسبب العادات االستهالكٌة للمواطن  المابدة كان

 ل عنب الخمر.الجزابري ومحاولة إحالل عنب المابدة مح

أعلى  0963/0964بلػ إنتاج الموسم  (.10)انظر الملحق رقم  الحمضٌات: .6

ق ثم بدأ ٌتناقص من موسم  4636801ب نسبة إنتاج للحمضٌات حٌث قدرت 

ق وهذا التراجع فً  9306371أٌن قفز إلى  0967/0968آلخر إلى ؼاٌة 

راض التً اإلنتاج ٌتلخص فً عدة عوامل أهمها الظروؾ المناخٌة واألم

تصٌب األشجار فً ظل إهمال أو نقص المبٌدات، أما بالنسبة لمساحة 

 الحمضٌات فإنها ظلت مستقرة عموما.

  0963/0964ن إنتاج الزٌتون استقر لموسمٌن متتالٌٌن هما إ الزٌتون: .7
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ق كما أخذ فً التباٌن بالرؼم من  0511111وذلك بقٌمة  0964/0965و 

، كما 90إلى  016الزٌتون حٌث انتقلت من  نقص المساحة المستؽلة لزراعة

أنه مع انطالق المخطط الثالثً عرؾ إنتاج زٌت الزٌتون وزٌتون المابدة 

وهً منتجات زراعٌة مصنعة وهذا دلٌل على قٌام الصناعات الزراعٌة بتوفٌر 

 مشتقات الزٌتون فً السوق المحلٌة بدال من االستٌراد.

د إنتاج التمور تقلبات عدٌدة واختالفات شه (.10)انظر الملحق رقم  التمور: .8

أهمها إلى المساحة المستخدمة وكذا تضرر األشجار وقدمها  إٌجارٌمكننا 

وعدم ؼرس أشجار جدٌدة وقلة الخبرة واألدوٌة للعناٌة بها، حٌث أن كمٌة 

 48قنطار بمساحة قدرها  0770671ب قدرت  0963/0964اإلنتاج لسنة 

و  0964/0965)فً المواسم التابعة  وحدة ثم تناقصت هذه الكمٌة

مع تراجع األرض المستخدمة  %(35و  %38)تقرٌبا بنسبة  (0965/0966

 0966/0967وحدة خالل الموسمٌن، ثم تحسن اإلنتاج فً موسم  39إلى 

وحدة، وٌعتبر  43مع زٌادة فً استخدام األراضً إلى  0556891لٌصل إلى 

تاج التمور إذ بلػ اإلنتاج أسوأ موسم بالنسبة إلن 0969/0971موسم 

 مقارنة بالموسم السابق.  %51.89ق بانخفاض قدره  790651

 0990-0990المطلب الثانً: مرحلة  

 :0993 -0990مرحلة قطاع الثورة الزراعٌة   -0

كإعادة ترتٌب للقطاع الزراعً بصفة عامة،  جاء مشروع الثورة الزراعٌة

ا  ًٌ ونظراً للصعوبات والمشاكل التنظٌمٌة والتقنٌة التً شهدها القطاع المسٌر ذات

 18ولالستكمال اإلصالحات لتطبٌق التوجه االشتراكً، وقد أعلنت الدولة فً 

األرض لمن ٌخدمها  عن سٌاسة الثورة الزراعٌة تحت شعار " 0970نوفمبر 

 ".من ٌملكهاولٌس ل
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 مبادئ الثورة الزراعٌة وأهدافها: -0-0

المتمثل مٌثاق الثورة  0970نوفمبر  18من خالل الملخص الصادر فً 

 الزراعٌة ٌمكننا تلخٌص أهم المبادئ التً ٌرتكز علٌها هذا النهج الجدٌد: 

مبدأ األرض لمن ٌخدمها، إذ أن الثورة الزراعٌة ترفض عدم استؽالل  -1

رض إال من ٌستثمرها وٌساهم فً اإلنتاج بشكل األرض، وال ٌملك األ

 مباشر.

المساواة فً توزٌع األراضً وتكافإ الفرص والحد من االستؽالل  -2

 والملكٌات الكبٌرة.

التوزٌع العادل لوسابل اإلنتاج وتوفٌر اإلمكانٌات وكل الطرق الممكنة  -3

طاع لمساعدة الفالح باالرتقاء لمستوى معٌشة وكذا الرفع من إنتاجٌة الق

 الفالحً.

 إقامة نظام تعاونً بٌن الفالحٌن والقضاء على االستؽالل. -4

 تكثٌؾ زراعة الحبوب وتحسٌن إنتاجها. -5

تشجٌع التوسع فً األراضً واستصالحها خاصة البور منها للرفع من  -6

استخدامات األراضً الصالحة لزراعة العلؾ لتمكٌن الفالحٌن من 

 مضاعفة تربٌة المواشً.

 كل أشكال المتاجرة باألرض. إلؽاء -7

 مراحل تطبٌق الثورة الزراعٌة:  -0-5

 شهد تطبٌق الثورة الزراعٌة وبؽٌة تحقٌق أهدافها تدرٌجٌاً فً مراحل وهً:

 :وكان اإلجراء المتخذ 07/16/0970وقد انتهجت بداٌة  المرحلة األولى ،

ٌتمثل فً إحصاء جمٌع األراضً وطلبات المستخدمٌن الذٌن ٌتمتعون 

النتفاع من األرض وهم من فقراء الفالحٌن، وؼٌر المالكٌن بحق ا

لألرض، وتضم هذه األراضً إال األراضً العمومٌة التابعة للدولة 

والعرش وأراضً الخواص وقد انتهت العملٌة فً مارس  والحبوس
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ألؾ هكتار  641هكتار تمثل منها  0413788أٌن تم إحصاء  0977

بلة لالستصالح وتم إقرار بناء ألؾ ألؾ هكتار قا 061صالحة للزراعة و

 قرٌة اشتراكٌة تضمن تجمٌع الفالحٌن لتسهٌل إدارة المزارع.

 :وكانت بعد سنة من بدء العملٌة األولى أي تارٌخ المرحلة الثانٌة

وقد شرع فً هذه المرحلة بتؤمٌم جمٌع األراضً وتحدٌد  07/16/0973

األراضً إلى الصندوق الملكٌات الخاصة وقد أوكلت مهمة جمع وتؤمٌم 

". وقد اعتبرت األراضً التابعة لهذا FNRAالوطنً للثورة الزراعٌة "

ب  0977الصندوق هً ملك للدولة، وقد بلؽت نسبة التؤمٌم فً سنة 

ألؾ عابلة  61هـ على أكثر من  456916هـ ووزعت منها  557609

سهٌل تعاونٌة فالحٌة منها تعاونٌات الخدمات لت 3190رٌفٌة استحداث 

 ".CAPCSالتقنٌة والمادٌة وتعاونٌات بلدٌة "

 :18/01/0975شرع فً هذه المرحلة األخٌرة فً  المرحلة الثالثة 

وشملت مناطق الهضاب وشمال الصحراء حٌث عرفت توزٌع قطعان 

رأس للفالح واستصالح  014ملٌون رأس بمعدل  03ب الماشٌة والمقدرة 

ي حٌث قدرت مساحة الرعً نحو األراضً السهبٌة لتنمٌة النشاط الرعو

ملٌون هكتار بؽٌة استدراك الوضع خاصة أن المعمر الفرنسً لم  05

 ٌكن ٌهتم للنشاط الرعوي بل تركز استؽالله فً مناطق الشمال والسهول.

 النتائج النهائٌة للثورة الزراعٌة: -0-3

واستكمال جمٌع مراحل الثورة  0979سنة  عند انتهاء عملٌة اإلحصاء

 الزراعٌة تمخض عن ذلك عدة نتابج ترجمت على أرض الواقع وهً:

حجم األراضً التً تحت سلطة الصندوق الوطنً للثورة الزراعٌة  /.1

هكتار صالحة للزراعة  690.080هكتار منها  964747قدرت حوالً 
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للقطاع  هكتار 560.306من مجموع األراضً منها  %70أي بنسبة 

 الخاص.

 نخلة للصندوق الوطنً للثورة الزراعٌة. 337033تم ضم حوالً  /.2

ٌشتؽلون بصفة فردٌة و  00488فالح منهم  99776استفاد حوالً  /.3

 ضمن تعاونٌات. 87088

(1)4591بلػ عدد التعاونٌات  /.4
تعاونٌة لإلنتاج المشترك  887وتم تشكٌل  

تعاونٌة تحضٌرٌة لالستثمار 504و
(2)

تعاونٌة بلدٌة متعددة 658و  

 .الخدمات

 المظاهر السلبٌة للثورة الزراعٌة: -0-2

إن إجراءات الثورة الزراعٌة رافقتها بعض الصعوبات وانعكس الوضع بشكل 

 سلبً على المجال الفالحً حٌث ظهر علٌه تشتت قانونً وتخلؾ فً 

اإلنتاج تلخص أهمها فً النقاط التالٌة
(3)

: 

توزٌع الحصص األرضٌة مقارنة بعدد المستفٌدٌن  االرتباك والخلط أثناء .1

 نتج عنه تدنً المداخٌل وصعوبة تسٌٌر الذاتً للتعاونٌات. 

وقوع بعض التعاونٌات فً مناطق تضارٌس صعبة تستلزم تكلفة كبٌرة  .2

 الستؽاللها.

عدم اإلحصاء الدقٌق للمساحات ورسم الحدود بشكل واضح بٌن أراضً  .3

 قٌام صراعات بٌن ممثلً التعاونٌات.التعاونٌات مما أدى إلى 

تؤخر إنجاز وإتمام القرى الفالحٌة مما تسبب فً تنازل الكثٌر من  .4

 الفالحٌن عن االستفادة من حصصهم نظّرا لبعد المسافة عن مساكنهم.

                                                           
1
.Mohamed Alyes Mesli, les vicissitudes de l’agriculture Algérienne de l’autogestion à la restitution 

des terres de 1990. P 46. 
2
. M.E. Benssad. Economie de développement de l’Algérie. O.P.U. Alger. 1979. P 292. 

3
 .98-97.حاشً معمر األزهر، مرجع سبق ذكره، ص: 
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لم ٌكن الخٌار أمام المستفٌدٌن لتحدٌد الشركاء فً التعاونٌة األمر .5
(1)

الذي  

بب كثرة الخالفات بٌن األعضاء وبالتالً نتج عنه تدهور فً اإلنتاج بس

 سوء التسٌٌر.

لتزام بالمخططات الوطنٌة لإلنتاج قد أضر بالتعاونٌات وانعكس االإن  .6

سلبٌاً على
(2)

إنتاجها إذ أن هذه المخططات تفرض زرع أنواع معٌنة من  

المنتوجات فً حٌن أن األرض المستخدمة ونوعٌة المناخ أي بصفة عامة 

الطبٌعٌة ال تتوفر لدى التعاونٌة، مما ٌإدي بالتعاونٌات إلى شروط اإلنتاج 

 تكالٌؾ تتحول إلى خسارة.         

لم ٌكن قرار تسوٌق المنتوجات فً ٌد أصحاب التعاونٌات وإنما كان  .7

ٌفرض على التعاونٌات بترك هذا المجال إلى مإسسات أخرى تابعة 

للدولة
(3)

. 

ر السلبٌة التً تسٌٌر التعاونٌات كان لها أثر وٌمكننا أن نقول أن مختلؾ هذه المظاه

فً كبح نمو وتطور القطاع الفالحً لمجابهة التؽٌرات المٌدانٌة وللواقع االقتصادي 

واالجتماعً وعجز القطاع عن توفٌر االحتٌاجات الؽذابٌة من جهة نظرا لتردي 

المردودٌة واإلنتاج وحاالت العجز والخسابر على مستوى الوحدات بنسبة 

ومن جهة أخرى بسبب عدد السكان المتزاٌد إذ عرؾ نسبة نمو قدرها 80%

، مما سمح باللجوء لالستٌراد لتؽطٌة العجز 1986و  1970ما بٌن سنة  3.11%

 %28ثم  1976فً سنة  %26ثم  1973فً  %23الحاصل، بلؽت نسبة الواردات 

وهو ربع اإلٌرادات 1980سنة  %29و  1979سنة 
(4)

، وعلى العموم بالرؼم من 

تحقٌق سٌاسة الثورة الزراعٌة نتابج إٌجابٌة لكنها كانت متذبذبة من سنة ألخرى 

                                                           
1

-0113فالحً فً الجزائر ومشاكله المالٌة" أطروحة دكتوراه، كلٌة العلوم االقتصادٌة، جامعة الجزائر، . بوٌهً محمد، " القطاع ال

 .67، ص 0114
2

 .67. بوٌهً محمد، المرجع نفسه، ص 
3

" آثار التوجه نحو خوصصة القطاع الفالحً العمومً بالجزائر" أطروحة دكتوراه فً االقتصاد، معهد العلوم إسماعٌل شعبانً،. 

 .47، ص 0997القتصادٌة، جامعة الجزائر، ا
4

 011. حاشً معمر األزهر، مرجع سابق، ص: 
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إضافة إلى أنها لم تكن فعالة نظراا لهشاشة قاعدتها وأمام هذا الوضع انتقلت الدولة 

 إلى إصالح جدٌد وهو قانون إعادة الهٌكلة.

 إعادة هٌكلة القطاع الفالحً: -5

 نشأة:ال  -5-0

القطاع الفالحً بسبب فشل السٌاسات الفالحٌة السابقة  ظهر قانون إعادة هٌكلة

لقطاع التسٌٌر الذاتً وقطاع الثورة الزراعٌة فً احتواء مشاكل القطاع وتنظٌمه 

وخاصة مشكل العقار واإلنتاج وكذا تسٌٌر الوحدات اإلنتاجٌة وهً األسباب التً 

انون إعادة الهٌكلة ٌؤتً استكماال لسٌاسة حالت دون تطور القطاع بالشكل الكافً. ق

اإلصالحات فً القطاع الفالحً ومعالجة األوضاع التً آل إلٌها حٌث أعلن  عن 

.770بمنشور وزاري رقم  1981أكتوبر سنة  05هذا القانون فً 
(1)

 

 أهداف ومضمون قانون إعادة هٌكلة:  -5-5

الفالحٌة وإعادة تضمن قانون إعادة الهٌكلة إعادة النظر فً تركٌبة األرض 

عملٌات التقسٌم وذلك عن طرٌق دمج تعاونٌات الثورة الزراعٌة وتعاونٌات 

المجاهدٌن والمزارع المسٌرة ذاتٌاا والقضاء على حجم األراضً الواسعة بهدؾ 

سهولة السٌطرة على مواردها ومختلؾ مدخالت اإلنتاج والتحكم الجٌد فً عملٌات 

 االستثمار واالستؽالل.

أن هذا القانون قد ركز على الوحدات اإلنتاجٌة، وقد مّر تطبٌقه على  والمالحظ

مرحلتٌن حٌث عرفت المرحلة األولى دراسة مختلؾ الجوانب المتعلقة بكٌفٌة 

التسٌٌر واالستؽالل ووضع قرارات تتماشى مع تحسٌن وضعٌة الوحدات اإلنتاجٌة 

 1000ها من متوسط ومّست المرحلة مستثمرات التسٌٌر الذاتً حٌث عدلت مساحت

من مزارع التسٌٌر الذاتً تولد  1994هـ لتصبح متجانسة وهكذا فإن  350هـ إلى 

 من الوحدات االشتراكٌة.        3200عنها 

                                                           
1

. عزالدٌن سمٌر، "انعكاسات مسح دٌون الفالحٌن على التنمٌة الفالحٌة فً الجزائر" مذكرة لنٌل شهادة ماجٌستٌر فً العلوم 

 38،  ص.0100-0100االقتصادٌة تخصص تحلٌل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
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أما خالل المرحلة الثانٌة فقد باشرت مختلؾ المصالح الفالحٌة بتطبٌق العملٌة 

لمجاهدٌن وتعٌٌن وذلك بإلؽاء تعاونٌات الثورة الزراعٌة وتعاونٌات قدماء ا

المسإولٌن وتعزٌز الوحدات الجدٌدة التً سمٌت بالمزارع الفالحٌة االشتراكٌة 

"DAS باإلطارات والفنٌٌن وتوزٌع مختلؾ وسابل اإلنتاج.وتتلخص أهداؾ هذا "

 المشروع فً:

تثمٌن الموارد الفالحٌة للقطاع العمومً -
(1)

. 

إلنتاجٌة للوحدة تحسٌن أداء القطاع الفالحً والرفع من القدرات ا -

 .(المزرعة)

تسوٌة مشاكل العقار الفالحً وكذا التنظٌمات التً تخص تسٌٌر الوحدات  -

 .(DASالمزارع االشتراكٌة )وذلك إثر عملٌات الدمج 

حرٌة اتخاذ قرارات التسٌٌر وإنشاء هٌبات اإلشراؾ والمتابعة والتزوٌد  -

 بمختلؾ الخدمات الزراعٌة.

 التصدٌر وإعطاء االستقاللً المالً للمزارع. دعم الفالحٌن وتشجٌعهم على -

إعادة تنظٌم الدواوٌن المساعدة للقطاع الفالحً حسب االختصاصات  -

 ونوعٌة المنتوجات.

 تهٌبة المحٌط الرٌفً للقطاع االشتراكً. -

 قانون الملكٌة واستصالح األراضً:  -3

 محتوى القانون: -3-0

الصادر  83/18قانون الملكٌة واستصالح األراضً فً المرسوم رقم  تمثل

وقد تعرض القانون إلى إعادة النظر تبعٌة ملكٌة العقار الفالحً  1983أوت  13فً 

وكذا استحداث إجراءات تخص استصالح األراضً لٌس من جانب القطاع 

وأن القطاع الخاص له رؼبة  العمومً االشتراكً وإنما من جانب الخواص. خاصة

                                                           
1. Lazhar Baci, Les réformes agraires en Algérie, CIHEAM Cahiers Options Méditerranéennes; n. 36, 

Montpellier, 1999, p 289. 
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جدٌة فً العمل الزراعً مقارنة بالقطاع العام. وأتت هذه الخطوة كتشجٌع هذا 

القطاع وتراجع عن فكرة التؤمٌم، فؤصبح بإمكان األفراد تملك األراضً نظٌرا 

استصالحها وتحوٌلها إلى أراضً منتجة. كما تقوم الدولة بالدعم التقنً والمالً لهذه 

ت الجدٌدة فً شكل قروض استثمار، والمرافقة، إضافة إلى وسابل اإلنتاج المستثمرا

 الفالحً ومختلؾ عوامل اإلنتاج.

 األراضً التً استهدفها القانون:    -3-5

 ٌشمل قانون األراضً اآلتٌة:

 .األراضً العمومٌة فً المناطق الصحراوٌة وشبه الصحراوٌة 

  المتوقعة فً مناطق األراضً العمومٌة التً ال زالت بوراا بما فٌها

 وعرة.

 .أراضً المناطق السهلٌة 

أما االستثناءات فهً:
(1) 

 ٌات وصندوق الثورة الزراعٌة.أراضً التعاون 

 .األراضً العمومٌة التً تخص إنجاز مشارٌع استثمارٌة 

 .أراضً المناطق العمرانٌة 

 .أراضً القطاع الخاص 

أما الهضاب العلٌا %. 76.6وقد ضم هذا القانون األراضً الصحراوٌة بنسبة 

 %.2وبعض األراضً فً الشمال بنسبة % 22والسهوب بنسبة 

 قانون المستثمرات الفالحٌة والقانون العقاري: -2

قصد تنظٌم النشاط الفالحً وفً ظل اإلصالحات المتعاقبة لهذا القطاع والتً 

تثبت فشله فً إدارة مهامه اإلنتاجٌة وتطوٌر المنتوج، إضافة إلى زٌادة تكالٌؾ هذا 

                                                           
1

نموذج تطبٌقً لوالٌة سعٌدة"،  0116-0111. هاشمً الطٌب، " تقٌٌم برنامج المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة فً الجزائر للفترة 

-0116فً العلوم االقتصادٌة، تخصص اقتصاد التنمٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة، التجارٌة والتسٌٌر، جامعة تلمسان، مذكرة ماجستٌر 

 .61،  ص: 0117
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القطاع على حسب مٌزانٌة الدولة بسبب تراكم عجز الوحدات والتعاونٌات وعدم 

لة على عاتقها هذه الدٌون وقامت بتطهٌر الوفاء بالقروض المقدمة لها فتحملت الدو

التعاونٌات وأضؾ إلى ذلك مختلؾ أسالٌب الدعم المقدمة فً سبٌل تشجٌع القطاع 

إال أن النتابج لم تكن مرضٌة، وتم اإلعالن عن عهد جدٌد فً القطاع الفالحً وهو 

حٌة أول إلؽاء االشتراكٌة والتوجه إلى اقتصاد السوق وٌعتبر قانون المستثمرات الفال

 خطوة تبنتها الدولة للولوج إلى نظام جدٌد.

 اإلجراءات التً تضمنها قانون المستثمرات الفالحٌة: -2-0

، 1986سجل هذا القانون ضمن اإلصالحات االقتصادٌة الشاملة أزمة سنة 

وقد أُخذ بصفة استعجالٌة حٌث كان عبارة عن منشور وزاري مشترك فً أوت 

 .08/12/1987نون أٌن تم الموافقة علٌه فً وبعدها أخذ شكل مشروع قا 1987

 وٌرتكز القانون على ثالث محاور أساسٌة:

 .(المنتجة)التعرٌؾ وتقوٌة حقوق وواجبات المجموعات  إعادة [1]

إعادة النظر فً حجم المساحات المستؽلة وكذا هٌكل العمال فً إطار  [2]

 تسهٌل عملٌة التسٌٌر.

العراقٌل وتحسٌن أداء إعادة تنظٌم محٌط العمل وذلك بؽٌة إزالة  [3]

 القطاع.

ٌّة تنظٌم العمال والتسٌٌر المستثمرات الفالحٌة قد تحدد وفق هذا  وهكذا فإن ن

أو ما ٌعرؾ بالمستثمرات (EAC)القانون عن طرٌق إنشاء مستثمرات جماعٌة 

الفالحٌة الجماعٌة وتتكون من ثالثة فما فوق وٌكون االنضمام إلى أعضاء 

فادي مشاكل التسٌٌر وبث روح العملالمستثمرة اختٌارٌا لت
(1)

وأخرى فردٌة حددت 

هكتار للمستثمر عندما ال تسمح الظروؾ بذلك، هذا اإلصالح تم  100ب كحد أقصى 

فً بداٌة األمر بتطبٌقه على مزرعة من المزارع االشتراكٌة التً كانت تعاونً 

                                                           
1

 ، المتضمن بإعادة تنظٌم المستثمرات الفالحٌة. 18/00/0987الصادر فً  87/09. القانون 
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العجز لٌعلن عن تعمٌمه على كافة المزارع القطاع االشتراكً
(1)

(DAS ذؼا١ٔٚاخ ،

، وهذه المستثمرات تتبع القانون الخاص (لذاَ اٌّعا٘ذ٠ٓ، ذؼا١ٔٚاخ اٌصٛسج اٌضساػ١ح

وتمتع باالستقاللٌة المالٌة واإلدارٌة وٌقتصر دور الدولة هنا بالرقابة
(2)

وتوجٌه  

اإلنتاج وتحدٌد مختلؾ السٌاسات المكملة كاإلقراض والتجارة الخارجٌة
(3)

 . 

وهذا أهم اإلجراءات المتخذة فً ظل هذا القانون هو معالجة النتابج السلبٌة 

لدور االستؽالل التً من بٌنها استقاللٌة دخل الفالح عن مستوى اإلنتاج واإلنتاجٌة، 

فكان الفالح ٌتقاض أجر ال ٌتحدد وفقا إلٌرادات المزرعة، ومنه قد تم إجراء ربط 

ٌحفز على الرفع من العمل واإلنتاج وكذا منح دخل الفالح بمستوى اإلنتاج، مما 

 االستقاللٌة الكلٌة للمستثمرات كما ذكرنا سابقا. 

 منح حق االنتفاع الدابم للمستثمرٌن. -

ملٌون  0.3مستثمرة على مساحة  28033وكنتٌجة لهذه اإلجراءات تم تؤسٌس 

 هكتار وزعت كاآلتً:

 22356  ب احتها مستفٌد قدرت مس 156548مستثمرة جماعٌة تضم

 هكتار . 2322588

 6577  هكتار. 55969مستثمرة فردٌة مساحتها 

 188  هكتار ضمت إطارات التقنٌة  187799مزرعة نموذجٌة مساحتها

 واإلرشاد الفالحً.

 أو إعادة تنظٌم المستثمرات الفالحٌة: (قانون التوجٌه العقاري)1990قانون  -2

أو ما ٌسمى بقانون إعادة تنظٌم  90/25ٌتضمن قانون اإلصالح العقاري 

، ٌتضمن تصحٌح نقابص وسلبٌات 18/11/1990المستثمرات الفالحٌة الصادر فً 

                                                           
1

. بن ٌوسف بن رقٌة، "شروط وإجراءات إسقاط حق االنتفاع الدائم فً قانون المستثمرات الفالحٌة"، المجلة الجزائرٌة للعلوم 

 .    05، ص 0111، سنة 40القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، الجزائر، جزء 
2
. Lazhar Baci, Op.Cit, p 290. 

3
. Omar BESSAOUD, « l’agriculture en Algérie de autogestion à l’ajustement structure 1963- 1992 

option méditerranéennes, Montpellier, serie B, N
o
 8, 1994, p15.       
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المتضمن قانون المستثمرات الفالحٌة حٌث ظهرت عدة مشاكل أثناء  87/19قانون 

 المضً فً تطبٌقه منها:

التباٌن الكبٌر فً عملٌة التوزٌع واستحواذ مزارع على حساب األخرى،  /.1

إضافة إلى المحسوبٌة فً تقٌٌم نوعٌة األرض.
(1) 

االختالؾ فً تحدٌد أسعار األصول المتنازل علٌها لعدم تطرق القانون  /.2

 لذلك.

شكل اقتناء العتاد لكثرة المزارع وكذا التموٌن بالبذور واألسمدة جعل  /.3

الحصول علٌها ٌتم عن طرٌق السوق الموازي مع ارتفاع أسعارها
(2)

. وكذا 

 مداخٌل الفالحٌن باعتبارها مرتبطة باإلنتاج.تدنً 

استفادة من العقود حتى جوان  %26تؤخر الحصول على عقود االنتفاع  /.4

1994
(3)

. واسترجاع األراضً المإممة فً ظل الثورة الزراعٌة التً 

ٌعتبر جزءا منها ضمن المستثمرات الجدٌدة، وهذا قد نسج عن الفراغ 

 لم ٌراعً األراضً المإممة.الذي  87/19القانونً فً قانون 

استفادة الكثٌر من المإسسٌن وآخرٌن لٌس لهم صلة بالزراعة من  /.5

 األراضً.

عدم استؽالل األمثل لألرض وزٌادة تقسٌمها من قبل المستفٌدٌن جراء  /.6

 النزاعات.

 عدم التزام اإلدارة بمتابعة المستثمرات. /.7

للبنود والشرع فً عدم احترام القانون حسب مواده المدرجة والفهم الخاطا  /.8

 تطبٌقه.

وعلٌه شرع فً تبنً مشروع قانون اإلصالح العقاري لتكرٌس المزٌد من 

الفعالٌة وتشجٌع الفالحٌن للعمل خاصة فٌما ٌتعلق بتسوٌة مشكل العقار، لما جاء 

                                                           
1

 .044. حاشً معمر األزهر، مرجع سابق، ص 
2

مذكرة ماجستٌر فً العلوم "،-دراسة حالة منتوج القمح–. بن الحبٌب طه، " أثر سٌاسة الدعم على اإلنتاج الزراعً فً الجزائر 

 .57، ص 0100-0100االقتصادٌة، تخصص تحلٌل اقتصادي، كلٌة العلوم االقتصادٌة، التجارٌة والتسٌٌر، جامعة الجزائر، 
3

 .005. حاشً معمر األزهر، المرجع نفسه، ص 
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هذا القانون سبقا للوضعٌة الحرجة لالقتصاد الوطنً والمعنً فً سٌاسة الخوصصة 

انطالقها فً اتصاالت مع المإسسات المالٌة العالمٌة ونظام السوق خاصة مع 

 للخوض فً التجربة الجدٌدة إلنقاذ الوضع.

 1990-1971لفترة ل المخططات المصاحبةالمطلب الثالث: 

 :1977-1974المخطط الرباعً الثانً   -0

ملٌار دٌنار للقطاع  16.72خصص خالل المخطط الرباعً الثانً ما قٌمته 

الفالحً وقد شمل مختلؾ فروع القطاع وهً: "الزراعات النباتٌة وتربٌة المواشً 

والري والصٌد البحري" وتم التركٌز فً هذا المخطط على تطوٌر كٌفٌات اإلنتاج 

عن طرٌق االهتمام بتنظٌم العالقات اإلنتاجٌة ومختلؾ العوامل التً تدخل ضمن 

ملٌار دج للزراعة النباتٌة  12ذه االستثمارات بتخصٌص هذا النطاق وتوزعت ه

من مجموع االستثمارات المخصصة للقطاع ثم  %72والحٌوانٌة وهً تمثل نسبة 

ملٌار  0.15ب ملٌار دج والصٌد البحري  4.6بقٌمة  %27ٌؤتً نشاط الري بنسبة 

دج وقد بلؽت تكالٌؾ البرنامج أي ما استهلك فعال خالل مدة المخطط بالنسبة 

من رخصة  %76.83ملٌار أي نسبة  9.224للزراعة النباتٌة والحٌوانٌة ما قٌمته 

 4.84البرنامج المخصص لهذه األخٌرة أما الري فقدرة قٌمة االستثمارات الفعلٌة 

 عة فً األسعار وإعادة التقٌٌم.نتٌجة للمراج %10.5ملٌار دج بنسبة 

نالحظ أن مجموع النفقات المرخصة للقطاع  (04)وبالنظر إلى الجدول 

من مجموع النفقات المرخصة فً المخطط وأُعطٌت  %17الزراعً تمثل نسبة 

وذلك االهتمام المتزاٌد بالتصنٌع واعتباره أساسا  %44ب األولوٌة للقطاع الصناعً 

للتنمٌة خاصة الصناعات الثقٌلة واالستخراجٌة بما فٌها البترول، أضؾ إلى هذا 

التوجه نحو إنشاء معامل تكون مهمتها مكملة للنشاط الزراعً كتركٌب العتاد 

 ومعامل األسمدة.
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 الزراعًمجموع النفقات المرخصة للقطاع : (04)الجدول رقم 

 القطاعات
مجموعة النفقات 

 المرخصة
 % تكالٌف البرنامج %

 51.7 65.350 44 48000 الصناعـــــة

 7.3 9.224 11 12.005 الزراعـــــة

 3.8 4.840 5 4.600 الـــــــري

 0.9 1.200 2 1.500 السٌاحـــــة

 - 0.054 1 0.155 الصٌد البحــري

 13.2 16.718 14 15.521 المرافق األساسٌـة

 7.1 8.988 9 9.947 التكوٌن والتعلٌــم

 12.9 16.330 14 14.610 الشإون االجتماعٌة

 1.03 1.304 2 1.399 التجهٌـز اإلداري

 1.9 2.463 3 2.520 شإون أخـــرى

 100 126.471 100 110.217 المجمـــــوع

"التنمٌة الصناعٌة فً الجزابر على ضوء دراسة : جمال الدٌن لعوٌسات،المصدر

"، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، 0986-0968قطاع الحدٌد والصلب 

 .40ص  ، 0986

 ":1984-1980الخماسً األول " طالمخط  -5

فً ظل هذا المخطط اتضحت سٌاسة جدٌدة تسعى إلنعاش االقتصاد الوطنً 

السبعٌنٌات ومن ضمن هذه اإلصالحات التً ومعالجة االختالالت التً شهدتها فترة 

مست كافة الفروع هو إعادة هٌكلة المإسسات العمومٌة وفً مقدمتها القطاع 

وٌستند المخطط الخماسً األول على عدة أهداؾ لتنمٌة  (83و 81قانون )الفالحً

 القطاع الفالحً وأهمها:

 .التركٌز على جانب التسٌٌر واإلنتاج 

  وتشجٌع التوسع  (استصالح األراضً)التوسٌع األفقً لإلنتاج الفالح

 وهذا للحد من التبعٌة الؽذابٌة. (تكثٌؾ اإلنتاج)الرأسً 

 .تدعٌم الجانب التكوٌنً للفنٌٌن والتقنٌٌن 
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ملٌار دج  59.4وبلؽت تكالٌؾ االستثمارٌة للقطاع الفالحً لهذا المخطط 

من  %10موزعة على الفالحة والؽابات والري والصٌد البحري وهً تمثل نسبة 

والزراعات  %50.5ملٌار دج نسبة  30مجموع االستثمارات. وخصص للري 

مالٌٌر دج بنسبة  4والؽابات  %40.2ملٌار دج بنسبة  23.9النباتٌة والحٌوانٌة 

 .%0.6ملٌار دج بنسبة  1.5والصٌد البحري  6.7%

 ":1989-1985المخطط الخماسً الثانً " -3

ٌة وارتفاع دخل األفراد كانت مإشرات القطاع الفالحً مع زٌادة مداخٌل البترول

قد  (نسبة المساهمة فً الدخل الوطنً العمالة، نسبة نمو القٌمة المضافة، األجور)

تناقصت نسبة مساهمة القطاع الفالحً  1985-1970انخفضت نسبٌا،ا ففً الفترة 

كما عرفت المرحلة زٌادة الطلب على  %،19إلى  %14فً الدخل الوطنً من 

المواد الؽذابٌة نتٌجة الرتفاع المداخٌل وزٌادة عدد السكان وتم تؽطٌة هذا الطلب 

 9.7إلى  1970ملٌون دج سنة  680بالواردات حٌث انتقلت قٌمة الواردات من 

 .1985-1970خالل المدة  %30بمعدل نمو سنوي قدره  1985ة ملٌار دج سن

وأمام هذا الوضع قررت السلطات زٌادة بذل الجهود الرامٌة الستعادة النمو فً هذا 

القطاع باعتباره قطاعا منتجاا للثروة، والتوجه نحو تشجٌع القطاع الخاص الذي ظل 

نً إلى محاولة تثبٌت سكان مهّمشاا منذ االستقالل، كما ٌهدؾ المخطط الخماسً الثا

األرٌاؾ وبعثت التنمٌة المحلٌة من خالل تطوٌر األنشطة فً المناطق الرٌفٌة، 

وتحسٌن مداخٌل الفالحٌن، واالستؽالل األمثل لألرض، وتحفٌز ودعم الزراعات 

اإلستراتٌجٌة، وقد رافق هذا المخطط القٌام بإصالحات جزبٌة تضمنها قانون 

ملٌار دج لقطاعً الفالحة  115.42الحٌة  وتم تخصٌص المستثمرات الف 87/19

 ملٌار828.38من مجموع االستثمارات القطاعٌة البالؽة  %14والري وهً تمثل 

 دج قسمت كاآلتً:

  ملٌار دج. 54.70الزراعة 

  ملٌار دج. 60.72الري 
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 "1990-1962سٌاسة الدعم الفالحً خالل فترة "المطلب الرابع: 

هذا على الدعم المقدم من قبل الحكومة أو إحدى  سوؾ نركز فً بحثنا

مإسساتها فً شكل مساهمات مالٌة أو عٌنٌة وهذه المساهمات تكون نهابٌة أي بدون 

تعوٌض أو رد المبالػ أو االستفادات من قبل المنتفعٌن بها حٌث أن الدعم ٌهدؾ إلى 

كانت  (االشتراكً)التحفٌز اإلنتاج الزراعً. وسٌاسة الدعم خالل االقتصاد المخطط 

موجهة أساسا وفً الؽالب إلى مزارع القطاع العمومً االشتراكً باعتبار أن 

القطاع الخاص كان مهمشا، واتخذ دعم القطاع الزراعً آنذاك شكل قروض 

بالمساهمات النهابٌة من قبل الدولة فً جملة االستثمارات المقدرة من قبل لجان 

ه المساهمات تعتبر ضمن المخططات التً ومسٌري هذه المزارع والتعاونٌات هذ

شهدتها المرحلة االشتراكٌة
(1)

. كما أن هذا الدعم أصبح ٌقدم كذلك فً شكل دعم 

 أسعار عوامل اإلنتاج ودعم أسعار المنتجات الزراعٌة، ودعم عملٌات االستصالح.

 والشكل الموالً ٌوضح تطور مإشرات دعم مدخالت اإلنتاج واالستثمار:

 تطور مؤشرات دعم مدخالت اإلنتاج واالستثمار: (04)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 ,Bedrani S., Boukhari N., Djenane A.-M, Eléments d'analyse des politiques de prixالمصدر:

de subvention et de la fiscalité sur l'agriculture en Algérie, In : Akesbi N. (ed.), Maraveyas N. 

(ed.).Prix  et  subventions  :  effets  sur  les  agricultures  familiales  méditerranéennes  

(étudesnationales).Montpellier : CIHEAM, 1997. P 134. 

 

                                                           
1

. زبٌري رابح، "اإلصالحات فً القطاع الزراعً وآثارها عل تطوره "، أطروحة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة، معهد العلوم 

 .     78، ص 0996االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 

 1990 1993 

 دعم اىمذخالخ

 دعم االستثمار
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 دعم أسعار المنتوجات: .1

المرحلة التً سبقت سنوات الثمانٌنٌات كانت أسعار المنتوجات  خالل

الفالحٌة تخضع لقوانٌن تضبطها وتحددها عن طرٌق السعر األدنى المضمون، 

لمالٌة للمستثمرات والمزارع الفالحٌة، وٌتم تحدٌد وهذا حفاظا على التوازنات ا

قوابم للمنتوجات المحددة وٌشترط تسوٌقها لدى الدواوٌن التابعة للقطاع 

الحكومً، ؼٌر أن المبالػ المالٌة التً صرفت من قبل الحكومة فً هذا الشؤن لم 

 تكن كبٌرة نظرا ألن معظم المنتجٌن كان لدٌهم تفضٌل بالتوجه إلى األسواق

ؼٌر الحكومٌة لتسوٌق منتجاتهم ذلك لتعقد إجراءات الدفع وارتفاع األسعار 

ما ٌزٌد فً هامش األرباح هإالء  (المثبتة)مقارنة بتلك األسعار المحددة 

  المنتجٌن.

العرض )وخالل الثمانٌنات تم تحرٌر األسعار وفقا لقواعد السوق 

وقد مس هذا اإلجراء معظم المنتوجات الفالحٌة باستثناء السلع ذات  (والطلب

االستهالك الواسع مثل "الحبوب، البقول الجافة، الحلٌب...إلخ".
(1)

 

ؼٌر أن اإلشكال الذي طرح آنذاك هو عدم استجابة المنتجٌن لهذه األسعار ألن 

هذه األخٌرة كانت فً صالح المستهلك على حساب المنتج، وخالل منتصؾ 

الثمانٌنات أصبحت هذه األسعار المحددة قانونا مشجعة نسبٌاا للمنتج تحت عدة 

ٌة كما أن تعوٌض فارق تؤثٌرات أهمها أسعار هذه المنتجات فً األسواق العالم

حفاظا على القدرة الشرابٌة للمستهلك قد  (للمنتجٌن)الزٌادة الناتجة فً هذه األسعار 

 تم من خالل اإلٌرادات البترولٌة.

 

 

 
                                                           

1
. Hilel HAMADACHE, Reute pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie « syndrome. 

Hollandais et echangrabilité, Master of science. Institut Agronomique méditerranéenne de 

Montpellier, CIHEAM.2010, p 78.» 
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 دعم مدخالت اإلنتاج: .2

هذا الدعم لكافة عوامل اإلنتاج الزراعٌة، وٌكون باحتساب أسعارها  ٌوجه

أقل من تكلفتها على أن الفارق ٌدفع من خزٌنة الدولة وقد تمثلت فً دعم البذور 

 واألسمدة واآلالت.

 دعم االستثمار: .3

اتخذ هذا اإلجراء فً اإلعفاء الكلً من أسعار الفابدة أو الجزبً عند 

ان البنك المسإول عن التموٌل خالل سنوات الثمانٌنات االفتراض من البنوك وك

ٚوأد ِؼذالخ اٌفائذج اٌرفؼ١ٍح " BADRهو بنك الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة "

 .%6ٚ  %4ذرشاٚغ ِا ت١ٓ 

 إجراءات تقلٌص الدعم على القطاع الفالحً: -

بسبب فشل سٌاسة الدعم وتدنً أسعار المحروقات فً األسواق العالمٌة مما 

انعكس على مداخٌل الدولة وعدم قدرتها على تلبٌة اإلنفاق المتزاٌد، السٌما من 

خالل إلؽاء الدٌون التً تراكمت على مزارع القطاع العمومً حٌث قدرت المزارع 

ألسعار لم تكن تخدم المنتجٌن إضافة إلى أن سٌاسة ا 1986سنة  %75ب العاجزة 

ذلك لكونها ؼٌر مرتبطة باألسعار الحقٌقٌة مما ٌشكل ؼموض فً معرفة األسعار 

الحقٌقٌة لتكالٌؾ اإلنتاج ومحاولة لتدارك األمر شرعت الجزابر فً إصالحات 

جدٌدة تتعلق بسٌاسة األسعار وكٌفٌات الدعم وكان أول إجراء بمقتضى هذه 

الذي نص على تحرٌر التدرٌجً  09/01/1982رباسً اإلصالحات المرسوم ال

تم (1983)ألسعار المنتوجات ومستلزمات اإلنتاج الزراعً وفً السنة الموالٌة 

تطبٌق هذا القانون على مراحل بتقلٌص الدعم بشتى أنواعه وكان فً بداٌة األمر 

 89/12ٌخص العتاد والتجهٌزات ثم بعدها األسمدة ثم جاء كخطوة تالٌة قانون رقم 

المتضمن الشروط واألسعار، وآلٌات الضبط االقتصادي  05/07/1989بتارٌخ 

والذي بموجبه ربط األسعار المضمونة بؤسعارها الحقٌقٌة بالنسبة لعوامل اإلنتاج 

 باستثناء المنتوجات اإلستراتٌجٌة.  
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إضافة إلى ما سبق ذكره هناك آثار أخرى انعكست على اإلنتاج الفالحً بفعل 

 ت التً مست استعمال مداخالت ووسابل اإلنتاج سوؾ نلخصها الحقا.تؽٌرا

 فشل سٌاسة الدعم ما ٌلً: أسباب ومن

إال المواد اإلستراتٌجٌة مع  أن سٌاسة التسعٌر لم تمس مختلؾ المنتوجات -

 استفادة محدودة من جانب الفالحٌن.

 تؤخر نشر قابمة األسعار األمر الذي أثر على توجٌه اإلنتاج.  -

عدم كفاٌة سٌاسة الدعم فً تحفٌز المنتجٌن لالستخدام األمثل لرأس المال   -

 المنتج.

سٌاسة دعم المدخالت أدت إلى التبذٌر واإلسراؾ جراء االستخدام ؼٌر   -

 ألنها كانت تقرٌباا (خاصة مزارع القطاع العام)الرشٌد من قبل الفالحٌن 

 .مجانٌة

 آثار تقلٌص الدعم على القطاع الفالحً: -

نتابج تقلٌص الدعم المقدم إلى القطاع الفالحً ظهرت بشكل تدرٌجً من إن 

خالل ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج الفالحً وكذا مدخالته، الذي ال شك سوؾ ٌإثر 

على اإلنتاج النباتً والحٌوانً سلبا كما سنرى الحقا، وتؤثرت من خالله مإسسات 

مختلؾ المإسسات التً تقوم بتقدٌم  إنتاج العتاد الفالحً بقلة مبٌعاتها إضافة إلى

الخدمات المكملة لعملٌات اإلنتاج وفٌما ٌلً سوؾ نستعرض تطور أسعار األسمدة 

 من خالل الجدول:
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 )0993-0990(تطور أسعار األسمدة : (05)الجدول رقم 

 نوع األسمدة
 السنــوات

AN 33.5% TSP 46% NPK 

1980 349 462 552 

1981 349 462 552 

1982 349 462 552 

1983 349 462 552 

1984 482 590 690 

1985 706 839 1006 

1986 77 100 1120 

1987 840 1120 1240 

1988 924 1232 1364 

1989 924 1232 1364 

1990 1109 1472 1637 

1991 4450 4770 5800 

1992 2700 3900 3900 

1993 2700 3900 3900 

 دج/طن: األسعار

 Banque mondiale , Revue des politiques Agricoles et service à l’agriculture المصدر:

1987-1993, Rapport N012534-AL, 29 Décembre 1994. 

 1983إلى ؼاٌة سنة  1980نالحظ من الجدول ثبات أسعار األسمدة من سنة 

للمرسوم الرباسً فً وهذا عقبا  1984ثم بداٌة االرتفاع المستمر بدأت من سنة 

المتضمن تحرٌر األسعار المتعلقة بعملٌة اإلنتاج إذ سبق وأن قلنا أن تطبٌق  1982

 1983هذا المرسوم كان بشكل تدرٌجً وبطًء، إذ كان مإشرة أسعار األسمدة سنة 

 1990سنة  266لٌقفز تدرٌجٌا إلى  1984سنة  103ثم انتقلت إلى  95فً حدود 

خالل هذه السنة التً باشرت تطبٌق  %68األسمدة حوالً وارتفعت خاللها أسعار 

 .1989قانون األسعار والخدمات وآلٌات الضبط المإرخ فً جوٌلٌة 

إن واقع ارتفاع أسعار األسمدة قد قابلته رد فعل انعكس على كمٌات استعماله 

 :كما هو مبٌن فً الجدول اآلتً
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 .)1992-1980(: تطور استهالك األسمدة (06)رقم  جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Rapport 93من  88من إعداد الطالب استنادا إلى معطٌات الجدول ص المصدر:

وأما الوضعٌة المالٌة  (0987قانون )ونظرا ألن ؼالبٌة الفالحٌن هم خواص  

الصعبة التً ٌعٌشها معظمهم كونهم ال زالوا فً إطار التحضٌر لعملٌات االستؽالل 

فالحٌة، وانعكس هذا لألراضً والمستثمرات الناتجة عن قانون المستثمرات ال

االرتفاع فً األسعار بتقلٌص كمٌة األسمدة وهو ما ٌإثر على عملٌات التكثٌؾ 

لتؽطٌة الطلب  الكافٌةوالتوسع وبالتالً اإلنتاج بالرؼم من القدرة اإلنتاجٌة الوطنٌة 

 سنوٌا.  NPKوTSPطن من  45000و  األمونتٌراتطن  82500إذ تقدر بإنتاج 

وانخفض استعمال مواد الصحة النباتٌة الصلبة مقارنة بالسابلة متؤثرة بتقلٌص 

ب  1980الدعم وارتفاع أسعارها مقارنة بالسابلة منها، فقدرت استعماالتها سنة 

طن وهذا خالل الثورة الزراعٌة ووجود مزارع االشتراكٌة وتحمل القطاع  24853

ض نسبً توافق مع قانون استصالح بانخفا 1983العام لتكالٌفها لتلبٌتها سنة 

، 1982األراضً وحٌازة الملكٌة وكذا مرسوم التحرٌر التدرٌجً لألسعار سنة 

. فقد بلؽت كمٌة المواد (1989قانون ضبط األسعار) 1990لتبلػ أدنى مقدار سنة 

 (اىطه)الكمٌـــــة  السنــــة

1980 165947 

1981 612585 

1982 521929 

1983 470559 

1984 569308 

1985 770941 

1986 865864 

1987 764698 

1988 638642 

1989 467619 

1990 370075 

1991 338530 

1992 306508 
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ونفس النسبة  1980مقارنة بنسبة  %64ألؾ لتر بانخفاض قدره  1577السابلة 

 .1980طن سنة  24853ب طن مقارنة  9013بلؽت لمواد الصلبة حٌث 

هذا وإضافة إلى جملة اآلثار التً خلفها تقلٌص الدعم هو انخفاض إمدادات 

البذور خاصة القمح اللٌن فً مجموعة الحبوب والفاصولٌاء فً مجموعة البقول إذ 

من إجمالً  %22.2طن بنسبة  621979بلؽت هذه الكمٌات بالنسبة للقمح اللٌن 

لموسم  (%21.7)قنطار  540406ثم  1983/1984وعة لموسم المجم

من  1983/1984لموسم  (%3.3)قنطار  5645والفاصولٌاء من  1984/1985

.كما ٌوضحه 1987/1988لموسم  (%05)قنطار  584مجموعة البقولٌات إلى 

 :(07) الجدول رقم

 (القنطار)إمدادات البذور  :(07)رقم  جدولال

 المواسم
 نوع البذور

1983/1984 1984/1985 1987/1988 

 اىنميح اىحثـــــــــــــىب

وسثح إىً 

مدمىع 

 اىحثىب

 اىنميح

وسثح إىً 

مدمىع 

 اىحثىب

 اىنميح

وسثح إىً 

مدمىع 

 اىحثىب

 % 27.2 788211 %25.4 632.312 % 26.1 729902 اىقمح اىصية

 % 20.1 581970 %21.7 540.406 % 22.2 621979 اىقمح اىييه

 % 37.6 1091813 %38 947010 % 38.3 1069659 اىشعيز

 % 15.1 438769 %14.9 371042 % 13.4 373844 اىخزطاه

 اىنميح اىثقــــــــــــــــــىه

وسثح إىً 

 مدمىع

 تذور

 ثقىهاى

 اىنميح

وسثح إىً 

مدمىع 

 تذور

 ثقىهاى

 اىنميح

وسثح إىً 

مدمىع 

 ثقىهاى تذور

 12.5 21248 اىعذس

% 

12352 8.2% 7268 5.9 % 

 % 0.5 584 %1.6 2371 % 3.3 5654 اىفاصىىياء

 18.0 30675 اىحمص

% 

41295 27.5% 44907 36.5 % 

 47.1 80276 اىفىه

% 

68702 45.8% 53684 43.8 % 

 19.1 32431 اىديثان

% 

25345 16.9% 16455 13.3 % 

 إلى مجموعة من إحصابٌات وزارة الفالحة. من إعداد الطالب استناداا المصدر:

 .( ٌبٌن تطور األرقام القٌاسٌة لمإشر أسعار البذور 08والجدول رقم )
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 تطور األرقام القٌاسٌة لمؤشر أسعار البذور.: (08)الجدول رقم 

 
 السنوات

تذور 

 اىحثىب

تذور 

اىثقىه 

 اىدافح 

شتالخ 

 اىفىامه
أغذيح  األسمذج

 اىذواخه

أغذيح 

 اىمىاشي

1983 133 120 100 95 90 100 

1984 133 120 114 103 92 100 

1985 183 157 118 147 106 108 

1986 190 175 137 181 117 155 

1987 190 175 138 202 124 155 

1988 192 188 143 221 126 170 

1989 215 205 143 221 126 170 

1990 259 219 143 266 148 188 

1991 273 239 173 681 202 288 

1992 554 434 220 648 331 375 

"حدود وفعالٌة دعم الدولة فً السٌاسة الزراعٌة الجزابرٌة"، زبٌري رابح،  :المصدر

 .2004مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة محمد خٌضر بسكرة، فٌفري 

أما بالنسبة لوسابل اإلنتاج كسابقاتها عرفت ارتفاعا ملحوظا فً أسعارها، 

، إضافة (قانون إعادة الهٌكلة)الشًء الذي أثر على عملٌة االستصالح األراضً 

 إلى تراجع المساحات المزروعة.

تطور مبٌعات العتاد الفالحً، فمن خالل الجدول  (09)كما ٌبٌن الجدول رقم 

 1987نالحظ ارتفاع المستمر لمختلؾ مإشرات األسعار وكان االرتفاع كبٌرا سنة 

 1986سنة وخاصة آالت البذور والتسمٌد وعتاد خدمة األرض فبالمقارنة مع 

السنة ) 1940ثم سنة  %40والثانً حوالً  %60نالحظ ارتفاع مإشر األول بنحو 

حٌث واصلت األخٌرتٌن التقدم فارتفاع  (ضبط األسعار 1989التً تلت قانون 

وبنفس النسبة  1989مقارنة بسنة  %75مإشر أسعار آالت البذور والتسمٌد إلى 

 للثانٌة.

تطور مبٌعات العتاد نستنتج التؽٌر الكبٌر الذي وعموما أثناء مالحظتنا للجدول 

ٌمٌل إلى نقصان الكمٌات المباعة من سنة ألخرى وفقا لمإشرات األسعار إذ 

حٌث كانت فً  1984مقارنة بسنة  %76ب  1989انخفضت مبٌعات الجرارات سنة 

وحدة وانخفضت آالت  1942فقط  1989وحدة سنوٌا فؤصبحت سنة  8140صدور 
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ب وآالت الحصاد  %80بنسبة  1990مقارنة بسنة  1984مٌد سنة البذور والتس

 .(1989سنة  بمقارنة  1984سنة )56%

 : تطور مبٌعات العتاد الفالحً(09)رقم  جدولال

 .من إعداد الطالب استنادا إلى مجموعة من إحصابٌات وزارة الفالحةالمصدر:

  1990-1972اإلنتاج للفترة "تطور:" 

 ":1981-1972خالل مرحلة الثورة الزراعٌة "  /.1

عرؾ إنتاج الحبوب ارتفاعا مع (.10)انظر الملحق رقم  إنتاج الحبوب:/ 0

 23626250للثورة الزراعٌة وبلػ حجم  1971/1972البداٌة الموسم األول 

من إنتاج  %30ق بنسبة  911900ب ق واحتل القمح الصلب الحصة األكبر 

ق  6439950ب والشعٌر  %31ق بنسبة  7439540ب الحبوب ثم القمح اللٌن 

، ثم بدأ اإلنتاج ٌنخفض لموسمٌن متتالٌٌن مع تراجع نسبة %27بنسبة 

 3518األراضً المزروعة لفبة الحبوب حٌث انتقلت المساحة المزروعة من 

، 1973/1974ألؾ هكتار لموسم  2979إلى 1971/1972ألؾ هكتار لموسم 

حجم إنتاج كبٌر مقارنة بالمواسم السابقة إذ حقق  1974/1975وعرؾ موسم 

، 1973/1974نسبة إلى موسم  %81ق بزٌادة قدرها  26804520حوالً 

 العتـاد 
 السنوات

الجــرارات 
 بعجـــالت

آالت الحصد 
 والــدرس 

عتـاد بالبذر 
 والتسمٌــد

عتـاد تهٌئة 
 الـــأرض

عتـاد العالج 
 للـــأرض

1984 8140 9158 2307 3382 5433 

1985 7541 9372 3480 3895 3895 

1986 6939 7446 2038 2900 9123 

1987 5226 4857 946 2527 1892 

1988 1983 6731 1806 4873 5234 

1989 1942 3998 524 2954 13680 

1990 3085 5055 449 2127 24803 

1991 6130 4423 887 5005 72896 

1992 4809 3989 1383 3997 31328 

1993 3893 3401 1135 3506 20427 

1994 2092 2169 570 2459 13603 

1995 1718 944 252 1671 9029 

1996 1142 1934 374 1153 2194 
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ق،  11425090إلى  1976/1977ولم ٌثبت إلى أن تراجع مرة أخرى سنة 

أهمها وظل ٌتؤرجح بالزٌادة والنقصان من موسم آلخر تحت عوامل متعددة 

استخدام األراضً أي المساحات المزروعة والتورٌد بالبذور الذي ؼالبا ما 

 ٌكون متؤخرا وكذا الظروؾ الطبٌعٌة كالتساقط، البرد.

زاد إنتاج الشعٌر مقارنة بالقمح  1974/1975والمالحظ أنه منذ موسم 

اللٌن بعدما كان القمح اللٌن ٌحتل المرتبة الثانٌة فً كمٌة اإلنتاجٌة بعد القمح 

. أما 1980/1981الصلب وظل هكذا إلى ؼاٌة نهاٌة مرحلة الثورة الزراعٌة 

أٌن حقق أعلى نسبة  1973/1974إنتاج األرز أخذ فً التناقص ابتداءا من 

 1977/1978ق لموسم  2910ق لٌبلػ حجم  25200ب رحلة إنتاج لهذه الم

 .1973/1974مقارنة بموسم  %88انخفاض  بمعدلوهً أضعؾ 

إذا ما الحظنا استخدامات (. 10)انظر الملحق رقم  إنتاج البقول الجافة:/ 5

األراضً  لهذه الفترة ٌتسنى لنا الزٌادة التدرٌجٌة فً المساحات المزروعة 

حوالً  1972للبقول الجافة عبر مختلؾ المواسم، إذ بلؽت هذه األخٌرة سنة 

ألؾ هكتار تنتقل إلى أقصى حد بمساحة مزروعة خالل هذه المرحلة فً  88

، هذا ما ٌفسر سٌاسة الثورة الزراعٌة (1980-1979)ألؾ هكتار  126حدود 

والتوسع فً استؽالل األراضً، لكن ما ٌعاب علٌه هو التؤخر واإلبطاء 

لمضاعفة هذه المساحات، وبلػ مجموع النتابج للبقول الجافة فً موسم 

ق/ هكتار وهً تعتبر  4.5ق بمردودٌة قدرها  392280حجم  1971/1972

وبقراءة سرٌعة نالحظ االرتفاع  (11)مردودٌة ضعٌفة، ومن خالل الجدول 

 1974/1975إلى موسم  1972/1973المحسوس فً اإلنتاج بداٌة من موسم 

ق وهذا االرتفاع  745430ب الذي عرؾ فٌه حجم اإلنتاج قمة جدٌدة قدر 

كما شهد هذا الموسم تحسن فً  1971/1972مقارنة بموسم  %52ٌقارب 

ر وانتقل هذا الحجم بشكل إٌجابً ق/ هكتا 7.76المردودٌة أٌضا حٌث بلؽت 

بنفس المردود نظرا لزٌادة  %1.2لٌزداد بنسبة  1975/1976فً الموسم 



 تطور القطاع الزراعي في الجزائر                                                            الفصل الثاني    

 
83 

ألؾ هكتار وبالنسبة لباقً  97ألؾ هكتار إلى  96المساحة المستؽلة من 

المواسم التً تلت هذا الموسم الحظنا االتجاه السالب لإلنتاج تدرٌجٌا بالرؼم 

عة مما ٌوحً بتناقص المردودٌة وكان آخر من زٌادة المساحات المزرو

ق أبً بتراجع  507460ب قد حقق قٌمة إنتاج  1979/1980موسم هو موسم 

، ولإلشارة فإن نسبة مساهمة الفول 1975/1976عن موسم  %32بلػ نسبة 

ثم ٌؤتً منتوج  %46ب فً اإلنتاج ضمن هذه المجموعة قدرت كمتوسط 

وكانت الفاصولٌا الٌابسة قد شهدت انخفاضا شدٌدا فً  %31ب الحمص 

ق لتصبح  39160حجم  1973/1974مستوٌات إنتاجها فقد بلؽت فً موسم 

ق أي انخفض إنتاجها حوالً أربعة  9770حوالً  1980/1981فً موسم 

 أضعاؾ.

 عرفت هذه الزراعات .(10)انظر الملحق رقم  :إنتاج زراعات السباخة/ 3

قد  1974/1975المواسم األولى للثورة الزراعٌة وكان موسم  تطور هاما منذ

ق مقارنة بالمواسم السابقة  12474700ب حقق حجم وفٌر من اإلنتاج قدر 

1971/1972  

التً ازدادت بالتدرٌج فً إنتاجها حٌث قدر  1972/1973ٚ1973/1974و 

ق، أما لبقٌة  8963600ق و  7613500ق و  7681230ب على التوالً 

ق  10592065المواسم التالٌة فقد عرؾ اإلنتاج استقرارا نسبٌا فً متوسط 

ق أي  14270510أٌم ازداد بشكل كبٌر لٌبلػ  1979/1980إلى ؼاٌة موسم 

عن متوسط السنوات السابقة، مرد ذلك إلى ارتفاع %34بزٌادة نسبٌة قدرها 

ألؾ  223هذا الموسم  إذ بلؽت خالل (المزروعة)نسبة استخدام األراضً 

 120هكتار، علما أن المساحات المزروعة كانت فً خالل االنطالق حوالً 

 82ق/هكتار و  56ألؾ هكتار، وأما من حٌث المردودٌة فظلت تتؤرجح بٌن 

ق/هكتار  82ب قد حقق أحسن مردودٌة  1974/1975ق/هكتار وكان موسم 

نجد أن (السباخة)لفبة ، وفً هذه ا(ألؾ هكتار 162استخدام لألرض قدره )
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من إجمالً  %43إنتاج البطاطا ٌحل دوما فً المرتبة األولى بمساهمة قدرها 

 متوسط اإلنتاج لهذه المواسم. 

تعتبر زراعة األعالؾ نشاط (. 10)انظر الملحق رقم  إنتاج األعالف:/ 2

مهم باعتبارها تساهم فً تؽذٌة الثروة الحٌوانٌة وؼالبا ما تمتد هذه الزراعات 

فً مناطق المراعً خاصة العلؾ الطبٌعً، وتم االهتمام بزٌادة المساحات 

المزروعة لهذه األخٌرة لمضاعفة إنتاج العلؾ الموجه لالستهالك الحٌوانً 

روة فانتقلت حجم هذه المساحات فً بداٌة للمحافظة وتنمٌة هذه الث

ألؾ هكتار فً موسم  210ألؾ هكتار إلى  155من  1971/1972

. وشهد (1971/1980)وهً أعلى نسبة خالل المدة المدروسة  1974/1975

سٌل )إنتاج األعالؾ بمختلؾ نوعٌها الطبٌعً واالصطناعً سٌل نحو الزٌادة 

 1974/1975إلى ؼاٌة موسم  1971/1972خالل المواسم األولى (موجب

ق تقدر فٌها كمٌة  8750330ب أٌن حقق إنتاجا ٌعتبر ذروة هذه المواسم 

ق، علما أن  2880910بق والطبٌعً  5869420ب العلؾ االصطناعً 

 (%6)ق  088701ب  1973/1974العلؾ الطبٌعً تراجع مقارنة بموسم 

هكتار إلى  ألؾ 208بالرؼم من زٌادة المساحة المخصصة لزراعته من "

ألؾ هكتار" هذا بفعل الظروؾ المناخٌة والجفاؾ وبالنسبة لبقٌة  210

، 7754210)المواسم فقد شهدت تناقص وتؤرجح مستمر فً اإلنتاج 

أٌن ارتفع حجم  80179إلى ؼاٌة  (7391730، 6535880، 5654380

مقارنة بمتوسط حجم إنتاج هذه  %37ق بنسبة  9413320اإلنتاج إلى 

 لسابقة.السنوات ا

ظل إنتاج مجموعة (. 10)انظر الملحق رقم  إنتاج الحمضٌات:/ 2

الحمضٌات مستقرا نسبٌا مع تفاوت طفٌؾ خالل المواسم التً سبقت الموسم 

وٌعد موسم  1980/1981أٌن بدأت فً االنخفاض إلى ؼاٌة  1977/1978

ق" الموسم الذي حقق أكبر قدر من اإلنتاج وتلته  5330760" 1971/1972
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أٌن ارتفع إلى  1979/1980المواسم األخرى باالنخفاض إلى ؼاٌة موسم 

 5000570ب  1974/1975بعد ما كان فً مستوى أقل للمواسم  5208630

 %33ق بنسبة  3553270ب  1980/1981ق لٌزداد انخفاضا لموسم 

ق" ومن أسباب انخفاض اإلنتاج كبر ُعمر األشجار إضافة إلى  1777490"

صابت المحاصٌل مع العلم أن مساحة الحمضٌات كانت األمراض التً أ

 مستقرة نوعا ما.

بلػ متوسط (. 10)انظر الملحق رقم  إنتاج الزٌتون، الكروم، التمور:/ 9

ق بعدما كان فً المرحلة السابقة  1560729إنتاج الزٌتون فً هذه المدة 

وتعتبر هذه النسبة  %5ق بنسبة  93057ق أي بزٌادة قدرها  1467671

لٌلة إذا ما قورنت باالستثمارات التً انجزت خالل مختلؾ السنوات، وكذلك ق

نسبة الزٌادة فً المساحات المخصصة لهذه الزراعات إذ بلػ متوسط استخدام 

ألؾ هكتار وهو ٌعتبر ضعؾ متوسط المدة  188األراضً لهذه الفترة 

بصفة ألؾ هكتار، وكان أسوأ موسم الذي انخفض فٌه اإلنتاج  99السابقة 

ب ق وتراجع  884140حٌث بلػ  1977/0978استثنابٌة هو موسم 

الذي شهد معدل  1975/1976عن موسم  %60ق بنسبة قدرها  1326010

 ق. 2210150إنتاج لم ٌسبق له من قبل قدره 

التدرٌجً فً إنتاج عنب المابدة مع أما إنتاج الكروم فتمٌز بالتطور 

انخفاض واضح لعنب الخمور، فبعدما كان ٌقدر إنتاج عنب الخمور فً موسم 

ق وهو أكبر حجم ضمن هذه المدة أخذ فً المٌل  6281720ب  1973/1974

ق  2668880حجم إنتاج  1980/1981نحو التناقص لٌبلػ فً نهاٌة الموسم 

 %،57.5ب د أن نسبة التناقص قدرت نج 1973/1974وبالمقارنة مع موسم 

ق وأخذ  323390ب قدر إنتاجه  1971/1972أما عنب المابدة ففً موسم 

بالزٌادة والتذبذب دون أن ٌهبط تحت مستواه األول إلى أن بلػ فً نهاٌة هذه 
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وهذه  %104ب ق" بنسبة زٌادة قدرت  660560"1980/1981المدة موسم 

 الواسع. المحلًستهالك رؼبة فً تطوٌر عنب المابدة ذو اال

وبالنسبة إلنتاج التمور عرؾ تؤرجح بالزٌادة ثم النقصان خاصة مواسم 

 1175720ق و  1370290حٌث بلػ اإلنتاج  1976/1977و  1975/1976

لٌبلػ  1980إلى ؼاٌة  1977ق على التوالً، وعرؾ اإلنتاج بعدها تحسن منذ 

ق على الترتٌب مع ثبات مساحات الواحات  2007560ق و  208310

 ألؾ هكتار.  71والنخٌل حٌث قدرت بمتوسط 

 

 (.03)انظر الملحق رقم  :1990-1982خالل فترة  /.2

ملٌون قنطار من  16584بلػ متوسط إنتاج هذه الفترة حوالً إنتاج الحبوب: / 1

وعلى ملٌون قنطار  18547الحبوب حٌث تراجع عن الفترة السابقة أٌن قدر بـ 

ؼرار باقً الفترات تمٌزت هذه الفترة بتؤرجح اإلنتاج ومٌوله نحو االنخفاض خاصة 

( إذ تقلص 198451983(، )198351982(، )198251981خالل المواسم األولى )

ملٌون قنطار،  12597ملٌون قنطار،  15523على التوالً وبلػ على الترتٌب 

ملٌون قنطار فً موسم  14556ملٌون قنطار ثم ارتفع بزٌاة قدرها  14560

 % ثم ٌرجع إلى النقصان فً ؼالب المواسم الموالٌة.99571( بنسبة 198551984)

( هو الموسم األسوأ من حٌث الكمٌة المنتجة إذ 198851987ونالحظ أن موسم )

ملٌون قنطار ولعل السبب الوجٌه هو ظهور قانون المستثمرات  1053قدر اإلنتاج بـ 

والمالحظ كذلك أن إنتاج ستخدامها، ٌم األراضً مما أثر على االفالحٌة وبداٌة تقس

الشعٌر قد فاق مختلؾ األصناؾ بما فٌها القمح الصلب خالل مواسم 

ملٌون قنطار،  1353( حٌث بلػ على الترتٌب 199051987519865198551984)

ملٌون قنطار فً حٌن قدر إنتاج  8533ملٌون قنطار،  8519ملٌون قنطار،  1058

ملٌون قنطار،  758ملٌون قنطار،  956ح الصلب فً نفس المواسم على الترتٌب القم
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بالرؼم من ارتفاع األسعار المضمونة لكال ملٌون قنطار  555ملٌون قنطار،  757

النوعٌن مقارنة بالشعٌر وذلك حسب الجدول الذي ٌبٌن تطور األسعار المضمونة 

 للحبوب:

 المضمونة للحبوبتطور األسعار : (10)الجدول رقم 

 دج/طن                                                           

 

 Banque mondiale , Revue des politiques Agricoles et service à l’agriculture المصدر:

1987-1993, Rapport N012534-AL, 29 Décembre 1994. 

إال أن هذا التوجه ال ٌخدم بالدرجة المثلى توفٌر الؽذاء األساسً الذي ٌعتبر بالدرجة 

 ما ٌفسر تطور واردات الجزابر من هذه المواد.األولى القمح اللٌن ثم الصلب، 

 إنتاج الخضروات )السباخة(:/ 2

خالل هذه الفترة شكل إنتاج الخضروات ارتفاعا محسوسا حٌث انتقل من 

قنطار فً موسم  2765140( إلى 198251981قنطار موسم ) 12366040

كؤثر  قنطار وهذا 22607550( لٌتراجع خالل الموسم الموالً إلى 1989،1988)

 لسٌاسة تقلٌص الدعم )بذور وأسمدة(.

 الحبوب      
 السنوات

 القمــــح
 الصلـــب

 القمــــح
 اللٌــــن 

 الخرطــال الشعٌـــر

1980 1250 1150 800 700 

1981 1250 1150 800 700 

1982 1400 1300 800 700 

1983 1400 1300 800 1000 

1984 1600 1500 1000 1000 

1985 2000 1900 1400 1300 

1986 2200 2100 1550 1450 

1987 2700 2200 1700 1600 

1988 2700 2200 1700 1600 

1989 4000 3000 2300 2200 

1990 5000 3300 2300 2600 

1991 5400 3700 2300 2600 

1992 10250 9100 4700 5100 

1993 10250 9100 4700 5100 
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قنطار، وٌعد منتوج  2075892وقد بلػ متوسط إنتاج الخضروات لهذه الفترة 

% من مجموع اإلنتاج خالل الفترة وقد 40البطاطا األكثر مساهة فً اإلنتاج بـ 

( بمتوسط 198551984تحسن إنتاج هذا األخٌر فً المواسم األخٌرة ابتداءا من )

قنطارا مقارنة بالمواسم الثالثة األولى إذ بلػ متوسط اإلنتاج  8731688قدره 

قنطارا، ونفس الشًء بالنسبة لألنواع األخرى من الخضر حٌث قدر  4755836

قنطار وتحسن خالل المواسم  315668متوسط اإلنتاج فً الثالث سنوات األولى بـ 

 قنطار. 6293855التابعة إلى متوسط 

 لجافة :إنتاج البقول ا/ 3

تتشكل البقول الجافة من الفول والجلبان والعدس والحمص والفاصولٌاء، وقد عرفت 

حٌث قدر إنتاج  1987إلى ؼاٌة  1981هذه الفترة تزاٌدا ملحوظا متوالٌا ابتداءا من 

ملٌون قنطار و  356ملٌون قنطار ثم انتقل إلى  353( حوالً 1982-1981موسم )

ملٌون قنطار خالل المواسم الموالٌة  657قنطار و  ملٌون 557ملٌون قنطار و  455

( إلى 1988-1987( ثم انخفض فً موسم )1987-1986على الترتٌب إلى ؼاٌة )

ملٌون قنطار كما ذكرنا سابقا نتٌجة لظهور قانون المستثمرات الفالحٌة،  354

 ملٌون قنطار ثم ٌنخفض مجددا فً موسم 457وارتفع بعدها فً الموسم التالً إلى 

الذي  09/01/1982للمرسوم الرباسً  كنتٌجة لتقلٌص الدعم وفقا (1989-1990)

   نص على التحرٌر التدرٌجً ألسعار المنتوجات ومستلزمات اإلنتاج الزراعً.

% من مجموع إنتاج البقول الجافة ثم ٌلٌه منتوج 59وٌساهم منتوج الفول بنسبة 

% من 5ها ال ٌتجاوز نسبة % أما العدس والفاصولٌاء فمجموع37الحمص بنسبة 

 مجموع اإلنتاج رؼم الحاجة االستهالكٌة لهما.

أما عن بقٌة المنتوجات كالعلؾ والكروم والحمضٌات والزٌتون والتمور فهً  -

 كاآلتً:

 957قنطار ) 9704101حٌث قدر متوسط إنتاج العلؾ خالل هذه الفترة بـ 

ملٌون قنطار( وقد عرؾ تحسنا ملحوظا بالفترة التً سبقتها إذ بلػ متوسط الفترة 
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ملٌون قنطار مع طؽٌان كمٌة العلؾ االصطناعً فً مستوى  756السابقة 

 اإلنتاج.

وبالنسبة لزراعة الكروم ٌمكننا القول أنها تعانً من اإلهمال نظرا لتدنً كمٌة 

اصة كروم الخمر الذي عرؾ انخفاضا اإلنتاج ومٌلها نحو االنخفاض عموما خ

قنطار ثم انخفض إلى  1514050كبٌرا من بداٌة إلى نهاٌة الفترة حٌث بلػ 

 خالل الموسمٌن األخٌرٌن من الفترة. 228650و  503730

ملٌون  3159ملٌون قنطار و  254فً حٌن أن الحمضٌات ظلت تتؤرجح بٌن 

 %.6555البرتقال بنسبة قدرها قنطار والحصة األكبر فً اإلنتاج استحوذ علٌها 

كما أن الزٌتون هو اآلخر عرؾ تذبذبا حٌث بلػ أقل مستوى إنتاج لموسم 

( بـ 1986-1985ملٌون قنطار وأقصى حد فً موسم ) 1502( بـ 1983-1984)

 ملٌون قنطار. 2501

أما إنتاج التمور فقد شهد انخفاضا خالل المواسم األولى مقارنة بموسم بداٌة 

ملٌون قنطار وظل  2506( بـ 1982-1981ث قدر إنتاج التمور فً موسم )الفترة حٌ

ملٌون  2524( حٌث ارتفع إلى 1987-1986تحت هذا المستوى إلى ؼاٌة موسم )

قنطار وما ود االنخفاض مجددا لبقٌة المواسم ولكن بمتوسط إنتاج أحسن من 

 المواسم األولى.

 5000-0990المبحث الثانً: مرحلة 

أو إجراءات االنتقال إلى (إجراءات االندماج فً اقتصاد السوق المطلب األول: 

 )اقتصاد السوق

اتضحت معالم بداٌة هذه المرحلة بالتدهور الشدٌد لمختلؾ المإشرات        

االقتصادٌة الكلٌة كارتفاع معدل التضخم بسبب النفقات الحكومٌة المتزاٌدة والعجز 

ملٌار  4031عامة ومٌزان المدفوعات الذي سجل عجزا بـ المتزاٌد فً المٌزانٌة ال

دوالر تم تؽطٌته أو تموٌله باستهالك احتٌاطات الصرؾ، وإضافة إلى ارتفاع 

المدٌونٌة الخارجٌة والنعدام وسابل التموٌل فقد لجؤت الجزابر حٌنها إلى صندوق 
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االقتصاد  النقد الدولً والبنك العالمً من خالل برامج عدة ضمنت انتقالها من

المخطط والموجه إلى اقتصاد السوق، وقد انقسمت هذه البرامج واالتفاقٌات إلى 

قسمٌن حسب الهٌبتٌن التً تقوم بعملٌة التموٌل، إذ أن صندوق النقد الدولً اختص 

بؤساسٌات التثبٌت وترتكز على إدارة جانب الطلب الكلً من خالل سٌاسة مالٌة 

سات المالٌة التوسعٌة من خالل المخططات كانت ونقدٌة انكماشٌة حٌث أن السٌا

السبب وراء التضخم والعجز الخارجً وتفاقم مشكلة الدٌون باإلشارة لذلك إلى تدنً 

أسعار البترول، وتتجلى إدارة الطلب فً ضؽط اإلنفاق الحكومً لؽرض تحقٌق 

د فابض فً المٌزانٌة العامة وكانت لها عدة قنوات من خالل اتفاقات االستعدا

حصلت بموجبه  0989االبتمانً، حٌث كان االستعداد االبتمانً األول نهاٌة 

فً إطار اتفاق  DTSملٌون وحدة حقوق سحب خاصة  05507الجزابر على 

STANBY1
، وقد رافق هذا كما ذكرنا سابقا قانون الضبط االقتصادي بواسطة 

اإلنتاجاألسعار الذي نص على االنتقال إلى األسعار الحقٌقٌة لعوامل 
2

، واالستعداد 

وحصلت الجزابر بموجبه على  )0990جوان  13( 0990االبتمانً الثانً سنة 

ملٌون دوالر بشروط تثبٌت قصٌرة  413أو  DTSملٌون وحدة سحب خاصة  311

أشهر أهمها رفع معدل الفابدة على القروض البنكٌة والتقلٌص من  01األجل خالل 

شٌد االستهالك واالدخار عن طرٌق الضبط حجم تدخل الدولة فً االقتصاد وتر

اإلداري ألسعار السلع وقد ترتب عن هذا تقلٌص دعم موارد المحروقات والكهرباء، 

% من األسعار ...، وأمام الوضعٌة الحرجة واالختالالت المالٌة عادت 41تحرٌر 

للحصول على  0994الجزابر مرة أخرى لطلب المساعدة من خالل اتفاق أفرٌل 

لٌون دوالر لبعث النمو وإصالح المالٌة، وباشرت بعدها بعدة إجراءات م 0137

%، تحرٌر التجارة الخارجٌة، 0305أهمها رفع سعر الفابدة على القروض إلى 

% 85تعدٌل سعر الصرؾ، وكنتٌجة لهذه اإلجراءات بلػ مستوى تحرٌر األسعار 

                                                           
"،أطروحة 0114-0991حالة الجزائر:–مسعود درواسً، "السٌاسة المالٌة ودورها فً تحقٌق التوازن االقتصادي  1

 .374،ص: 0116-0115صادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌةـ التجارٌة والتسٌٌر، جامعة الجزائر،دكتوراه فً العلوم االقت

 
2

 .91بن الحبٌب طه، مرجع سبق ذكره، ص: 
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نخفض عجز وقد عرؾ االقتصاد الوطنً تحسنا طفٌفا عقب هذه اإلجراءات فا

% إلى الناتج الداخلً الخام وارتفاع احتٌاطً 507إلى  0994المٌزانٌة سنة 

ملٌار دوالر، وللمزٌد من اإلصالحات وتحسٌن الظروؾ  005الصرؾ إلى 

االقتصادٌة وضعت الجزابر مجموعة من السٌاسات التنموٌة لمختلؾ القطاعات 

سنوات  3ٌكلً الذي ٌدوم تطلبت دعما من الصندوق الدولً فً إطار التصحٌح اله

ملٌون وحدة حقوق سحب  00069وتم الحصول على  )0998ماي -0995ماي (

، وتمحورت أهداؾ هذا االتفاق إلى ضرورة زٌادة النمو واالستقرار DTSخاصة 

 المالً، دعم التشؽٌل، توازن مٌزان المدفوعات ...

 0999-0990أشكال الدعم خالل فترة المطلب الثانً: 

 ق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة:/ الصندو0

المإرخ فً  018-91تؤسس هذا الصندوق بمقتضى المرسوم رقم 

الموافق لـ  094-89ٌعدل وٌتمم المرسوم رقم  04/17/0991

الذي ٌحدد كٌفٌات تسٌٌر حساب التخصٌص الخاص رقم  07/01/0989

الذي عنوانه الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة، وٌتم دعم  310-150

 طات الفالحٌة من خالل هذا الصندوق وفقا لنفقاته المحددة.النشا

نفقات الصندوق: -
1 

إعانات دعم االستثمارات المنتجة التً ٌنوي الفالحٌن أو التعاونٌات  -0

القٌام بها فً إطار برنامج استصالح األراضً وتوسٌع المساحات 

 المسقٌة وتطوٌر المنتوجات الفالحٌة االستراتٌجٌة ورفعها.

نفقات التكوٌن  –نفقات الدراسة  -فٌذ المشارٌع التً تخص: نفقات تن -0

 نفقات متابعة المشارٌع. -والتعمٌم       

وٌتم تسجٌل كل العملٌات والنفقات التً ٌقوم بها الصندوق من طرؾ الصندوق 

الوطنً للتعاضد الفالحً وٌدعم الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة العملٌات اآلتٌة:
1
 

                                                           
1
 .0991-17-08المؤرخة فً  09الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، الجرٌدة الرسمٌة العدد   
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الفوابد على القروض الفالحٌة، إذ ٌتحمل الصندوق نسبة تحمل أعباء  - أ

 %6 أما بالنسبة للقروض المتوسطة فٌدفع الفالح %00من أصل  0305%

 كذلك بالنسبة للقروض الطوٌلة إذ ٌدفع الفالح، والفراق ٌتحمله الصندوق

 من الفوابد. 5%

كالحبوب  ) االستراتٌجٌة (دعم أسعار مدخالت اإلنتاج ذو األهمٌة الؽذابٌة   - ب

البطاطا النخٌل وهذا عن طرٌق دعم األسمدة ومواد الصحة النباتٌة  العلؾ

وٌهدؾ الدعم أساسا إلى تشجٌع اإلنتاج فً المناطق التً تعرؾ بمردودٌتها 

العالٌة وكذا برامج التكثٌؾ لهذا النوع من الزراعات، وقدر مبلػ هذا الدعم 

 0011المناطق الشمالٌة و دج/هـ فً  411بالنسبة لألسمدة اآلزوتٌة بـ 

دج/هـ فً المناطق الجنوبٌة، أما دعم أسعار المبٌدات والصحة النباتٌة ٌقدر 

 دج/هـ بالنسبة لمناطق التكثٌؾ. أما عن المواد 0411وكحد أقصى  %01بـ 

 490-97المستعملة فً الفالحة فقد نص المرسوم التنفٌذي رقم  الطاقوٌة

بدعم أسعار المواد الطاقوٌة المستعملة المتعلق  0997-00-05المإرخ فً 

 :على ما ٌلً فً الفالحة

دج فً  مناطق الساحل وشبه الساحل و  071بالنسبة للطاقة الكهربابٌة:   -0

 دج لمناطق الجنوب. 0611دج لمناطق الهضاب العلٌا و 301

بالنسبة للمازوت: ٌقدر الدعم فً المناطق الساحلٌة وشبه الساحلٌة بـ   -0

دج لمناطق  061و  دج لمنطاق الهضاب العلٌا 011و  دج 041

 الجنوب.

دعم أسعار الحبوب: تدعم أسعار الحبوب عن طرٌق احتساب الفرق بٌن  - ج

السعر األدنى المضمون من طرؾ الدولة واألسعار المرجعٌة عند االستٌراد 

السعر عند  –لهذه المادة أي الدعم المقدم لألسعار = السعر األدنى المضمون 

 د.االستٌرا

                                                                                                                                                                      
1
غردي محمد، " القطاع الزراعً الجزائري وإشكالٌة الدعم واالستثمار فً ظل اإلنضمام إلى المنظمة العالمٌة للتجارة "، أطروحة   

 .009، ص:0100-0100، 3دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر 
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دج/هـ فً  781دج/هـ والقمح اللٌن بـ  681وقد قدر دعم القمح الصلب بـ 

دج/هـ تشجٌعا لمضاعفة اإلنتاج  051حٌن قدرت عالوة المردودٌة بـ 

 والتكثٌؾ.

وفٌما ٌلً بعض أنواع الدعم المقدمة من طرؾ الصندوق لتشجٌع زراعة 

 الزٌتون والبطاطا:

 شعبة زراعة وصناعة الزٌتون: -

الزٌتون فً الجزابر تكتسً أهمٌة بالؽة ال ٌستهان بها فً بالدنا حٌث  إن زراعة 

% من 000هكتار أي ما ٌعادل  065.111ٌمثل بستان الزٌتون مساحة تقدر بـ 

% من مساحة األشجار المثمرة.37المساحة الفالحٌة الصالحة للزراعة وأكثر من 
1
 

وٌمثل مصدر دخل معتبر بالنسبة لسكان األرٌاؾ والتً تتمركز أساسا فً المناطق 

 الفقٌرة. 

طن فً السنة  411.111ٌمثل االستهالك الوطنً من الزٌوت الدهنٌة النباتٌة حوالً 

ملٌون  311% تؽطى باالستٌراد وهو ما ٌمثل مبلػ متوسط سنوي ٌقارب 95منها 

 دوالر.

طن  01.111ون فقط من زٌت الزٌتون، ٌقدم فً المتوسط إن اإلنتاج الوطنً المك

% من 5ملٌون دوالر أمرٌكً أي حوالً  01فً السنة وبقٌمة متوسطة تعادل 

 احتٌاجات االستهالك.

 إن هذا الدعم ٌهدؾ بالخصوص إلى:

تحسٌن اإلنتاج واإلنتاجٌة بإعادة االعتبار للبساتٌن الموجودة وتدعٌم صناعة  - أ

 الزٌتون.

توسٌع المساحات الذي ٌشجعه مطاوعة أشجار الزٌتون و سهولة تكٌٌفها مع   - ب

 .-البٌبٌة للوطن–مختلؾ الشروط الفالحٌة 

 تحدد هذه التعلٌمة مختلؾ عملٌات الدعم وطرق وضعها حٌز التنفٌذ. -

                                                           
1
 .10،ص: 0998تضمنة تقدٌم الدعم لتطوٌر زراعة وصناعة الزٌتون،التعلٌمة الوزارٌة الم  
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 / إعادة االعتبار لبساتٌن الزٌتون:0

ٌن الموجودة وتحسٌن تتمثل هذه العملٌة التً تهدؾ إلى المحافظة على البسات   

 القدٌمة فً:

 .إعادة إحٌاء المؽارس والبساتٌن القدٌمة 

 .تكثٌؾ البساتٌن فً الهكتار الواحد 

  صنع أحواض على مستوى مناطق زراعة الزٌتون الموجودة وهذا لالستعمال

 .)األمطار(الفعال لمٌاه السٌالن 

كفل الصندوق الوطنً إن تقدٌم الدعم لتجدٌد المؽارس والبساتٌن القدٌمة ٌتعلق بت -

 .)قطع فروع األشجار لتجدٌد شبابها(للتنمٌة الفالحٌة بعملٌات كسح 

ومنها قلع األشجار الٌابسة،  (إن العملٌات األخرى المرتبطة بعملٌة التجدٌد هذه  -

ٌتكفل بها  )نقل الحطب، التقلٌم السنوي إلعادة تكوٌن اإلبراق، العناٌة بالبساتٌن

 .زارع الزٌتون المستفٌد

ٌتضمن تكفل  )األشجار(إن تقدٌم الدعم لتكٌٌؾ المؽارس والبساتٌن القلٌلة  -

 الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة بتوفٌر الشجٌرات.

إن عملٌات فتح الحفر، الؽراسة والعناٌة بالبستان ٌتكفل بها زارع الزٌتون  -

 المستفٌد.

للتنمٌة الفالحٌة إن الدعم المقدم لصنع األحواض ٌتعلق بتكفل الصندوق الوطنً  -

 حوض فً الهكتار كحد أقصى. 51بصنع 

أما زارع الزٌتون المستفٌد فٌكفل بالعناٌة باألحواض المنجزة وبإنجاز األحواض 

 اإلضافٌة إذا استدعى األمر ذلك.

 / توسٌع المساحات:5

إن هذه العملٌة تهدؾ إلى رفع قدرات اإلنتاج الموجودة عن طرٌق إنجاز بساتٌن    

 ومؽارس جدٌدة.
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إن الدعم الذي ٌقدمه الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة لهذه العملٌة ٌتعلق  -

بالتكفل بالتحضٌر الجٌد للتربة وبتوفٌر الشجٌرات، وٌضمن الفالح المستفٌد 

تربة بالؽراسة، وبإؼناء التربة والعناٌة بها.القٌام بالعملٌات األخرى لل
1
    

 / تدعٌم صناعة الزٌتون:3

إن هذه العملٌة تتعلق بتحدٌث الوحدات الموجودة أو إنشاء وحدات جدٌدة. وتهدؾ 

إلى رفع قدرات الهرس، ونسب االستخالص، وتحسٌن نوعٌة المنتوجات الجاهزة، 

 من المقاٌٌس المقبولة.حٌث أن هذه األخٌرة بقٌت إلى ٌومنا هذا أقل 

إن الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة سوؾ ٌقدم دعم جزبً الستعماله فً الحصول 

 على التجهٌزات.

مستوٌات الدعم من طرف الصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة بالنسبة لكل نشاط 

اآلتً:كمحددة 
2

 

 الدعم النوعٌة

 إعادة االعتبار -
 / التجدٌد0

 التقطٌع*    
 تفصٌل الخشب*    

 حفر األحواض/ 5

 
 التكثٌف/ 3

 تسلٌم الشتالت*    

 دج/للهكتار 75.111أقصى دعم 

 شجرة/للهكتار منها 51كحد أقصى 

 )دج/للشجرة 0.111(دج/للهكتار  51.111
 )دج/للشجرة 511(دج/للهكتار  05.111

 دج/للهكتار 05.111أقصى دعم 

 )دج/للحوض 511(كحد أدنى 
 دج/للهكتار 7.511أقصى دعم 

 دج/للشتلة كحد أدنى 051

 شتلة فً الهكتار51

 الغراسات الجدٌدة/ 0

 )شجرة/للهكتار 000(زراعة توسٌعٌة 

 التحضٌر العمٌق للتربة -
 اكتساب الشتالت -

  )شجرة/هكتار 500(زراعة تكثٌفٌة 

 التحضٌر العمٌق للتربة -
 اكتساب الشتالت -

 صناعة الزٌوت

 
 دج/للهكتار منها 31.111أقصى دعم 

 05.111 .دج/للهكتار 

 05.111 .دج/للهكتار 
 دج/للهكتار منها 45.111أقصى دعم 

 05.111 .دج/للهكتار 

 31.111 .دج/للهكتار 

                                                           
1
 .14التعلٌمة الوزارٌة المتضمنة تقدٌم الدعم لتطوٌر زراعة وصناعة الزٌتون،مرجع سبق ذكره،ص:   

2
 .7-6التعلٌمة الوزارٌة المتضمنة تقدٌم الدعم لتطوٌر زراعة وصناعة الزٌتون،المرجع نفسه،ص:   
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 المعاصر
 ناقالت الرافعات

 الؽسٌل وقالعة األوراقآلة 
 الطحن
 مخلط

 وحٌدة المضخة
 مصفاة

 حرٌرة 61.111مدفبة بقوة 

 أجهزة أخرى
 المرطبات

 آلة التصنٌؾ
 المخمر
 الضاؼط

 مضخة الدفع
 قالعة النواة
 سلسلة الحفظ
 أجهزة أخرى

 
31% 

 دج لكل وحدة 3.111.111أقصى دعم 

 
 
 
 
 
 

  
31% 

 دج لكل وحدة 3.111.111أقصى دعم 

 

 شعبة زراعة البطاطا: -

من بٌن منتوجات الخضر ٌكتسً منتوج البطاطس أهمٌة استراتٌجٌة، سواء من    

حٌث المكانة التً تحتلها فً التؽذٌة، أو من حٌث المساحات المخصصة لها والتً 

% من المساحات 31هـ/السنة، وتمثل حوالً  91.111تقدر فً الجزابر بمعدل 

 المزروعة بالخضروات.

من اإلجراءات ومختلؾ أشكال التشجٌع لتطوٌرها لقد تم اإلطالع على العدٌد 

وبهدؾ رفع اإلنتاج من أجل لٌس فقط تؽطٌة الحاجٌات المحلٌة ولكن أٌضا لدفع 

 تصدٌر المنتوج حسب اإلمكانٌات المتواجدة.

إلى ضمان الدعم والتكفل بالعناصر الدافعة لتطوٌر أهداؾ  هذه االجراءاتتهدؾ 

وصا توسٌع المساحات المسقٌة ورفع معدل وخص 0998/0111البرنامج الثالثً 

 طن/هـ. 08طن/هـ إلى  05المردودٌة من 

كما ٌهدؾ هذا البرنامج أساسا إلى:
1
 

 توسٌع طرٌقة السقً بالرش الذي ٌسمح باالستعمال العقالنً للمٌاه./ 0

                                                           
1
 .0، ص: 0998رٌة المتضمنة تقدٌم الدعم لتطوٌر زراعة البطاطس، التعلٌمة الوزا  
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إللرٕاء ذع١ٙضاخ ٌسمٟ األساػٟ  )%50(ذرؼّٓ دػُ ظضئٟ  FNDAمساهمة الـ 

 .)الرش والقنواتتجهٌزات (اٌّضسٚػح 

قلٌلة  (Fraise butteuse Fraise Rotative)اكتساب تجهٌزات مختصة مثل / 2

 االنتشار فً الجزابر وهً ضرورٌة من أجل تكثٌؾ زراعة البطاطس.

أن األمر ٌخص تجهٌزات ثقٌلة وبتكالٌؾ عالٌة، من األحسن تشجٌع االمتالك  وبما

 .)تعاونٌات –مجموعات (واالستعمال الجماعً لهذا النوع من التجهٌزات 

 ِٓ أظً الرٕاء ا٢الخ ٠شذىض ػٍٝ اٌذػُ اٌعضئٟ ٌـ: FNDAمساهمة الـ 

 50 %.ًلالستعمال الجماع 

 20 %.لالستعمال الفردي 

الحث على تخزٌن بذور البطاطا بالمبردات والمنتجة حسب الضوابط التقنٌة  / 3

 القوٌمة، والتً كانت موضع لمراقبة رسمٌة.

فٟ ٘زا اإلظشاء تاٌرذػ١ُ اٌعضئٟ ٌٕفماخ اٌرخض٠ٓ ٚترخظ١ض  FNDAوتساهم الـ 

  أشهر. )6(خالل مدة أقصاها ستة دض/وغ/شٙش  0545ِٕؽح ذمذس تـ 

:كاآلتًطبٌعة إجراءات السند وكذلك شروط االنتقاء تظهر 
1
 

 الدعم النوعٌة

 عتاد السقً بالرش على القطعة المزروعة
مرش التجهٌز  04تجهٌز ٌتكون من  10

  Téٌحتوي على قنوات الـ 
 سدادات أواخر الخط  والرشاشات –البذر 

 % أعلى قٌمة للتدعٌم51

 دج/تجهٌز 051.111

 الفالحٌة:المعدات 
 الزوج الواحد ٌحتوي على:

         Fraise Rotative 
        Fraise butteuse     

 بصفة فردٌة:
دج/ زوج من  481.111% أقصى دعم 01

 اآلالت.
 بصفة تعاونٌة:

دج/زوج من  0011.111% أقصى دعم 51

 اآلالت.

منحة التخزٌن بمبرد لمدة طوٌلة لبذور 
 البطاطا.

 دج/كػ/الشهر 1075

دج/كػ لمدة أقصاها  4051أعلى قٌمة للتدعٌم 

 أشهر. )6(ستة 

                                                           
1
 .3، المرجع نفسه، ص: 0998التعلٌمة الوزارٌة المتضمنة تقدٌم الدعم لتطوٌر زراعة البطاطس،   
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 CADمالحظة: هذا التدعٌم خاص بالبذور التً حظٌت بشهادة المراقبة والتصدٌق النهائٌة 

     .CNCCمستخرجة من 

 :FGPPA/ صندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحً 5

 66-91بموجب مرسوم تنفٌذي رقم  0991-13-10تؤسس هذا الصندوق فً 

وٌدعم هذا الصندوق أسعار بعض المنتجات الفالحٌة المحددة وفقا للتنظٌم 

وٌمول من طرؾ مٌزانٌة الدولة، حٌث كان فً البدء ٌدعم أسعار الطماطم 

أصبح  0995الصناعٌة، الحلٌب، البطاطا والقمح اللٌن والصلب، وبعد سنة 

جٌه هذا الدعم إلى الدعم ٌقدم سوى لدعم أسعار القمح اللٌن والصلب وٌتم تو

المإسسات العمومٌة كالدٌوان الوطنً للحبوب والدٌوان الوطنً للحلٌب 

وتقدر قٌمة هذا الدعم فً الفرق بٌن السعر الداخلً والسعر عند االستٌراد 

دج/قنطار الذي ٌوجه لتموٌل  05منقوصا منه الرسم ؼٌر الضرٌبً مقدرا بـ 

  صندوق دعم زراعة الحبوب.

 :FPZSة الصحة الحٌوانٌة / صندوق حما3ٌ

المإرخ فً  95/074تؤسس هذا الصندوق وفقا للمرسوم التنفٌذي رقم 

وتتحدد مهامه فً دعم كل العملٌات والنشاطات التً تهدؾ  04/16/0995

إلى حماٌة الصحة الحٌوانٌة وٌسٌره الصندوق الوطنً للتعاضد الفالحً 

CNMA. 

 اإلمتٌاز:/ صندوق استصالح األراضً عند طرٌق 2

وفقا برنامج الحكومة المإرخ فً  0998أنشا هذا الصندوق سنة 

المتعلق باستصالح األراضً الفالحٌة عن طرٌق اإلمتٌاز  03/10/0998

حٌث تتكفل الدولة بمبالػ عملٌات األشؽال الكبرى كجلب المٌاه وتوفٌر 

العقار الطاقة الكهربابٌة وشق الطرقات وتسهٌل مختلؾ السبل للولوج إلى 

الفالحً واستصالحه.
1
 

                                                           
1
رقلة من رجراج محمد، المؤتمر الدولً حول األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة، جامعة و  

 .001، ص: 0113مارس  18،19
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 المطلب الثالث: تحلٌل تطور المخصصات المالٌة للدعم

: تطور المخصصات المالٌة من مٌزانٌة الدولة الموجهة لكل ( 11 )الجدول رقم 

 .0999-0990خالل الفترة  صندوق
 الوحدة: ملٌون دج                               

 0999 0999 0999 0999 0992 0992 0993 0995 0990 0990 السنوات

الصندوق 
الوطنً 
لضمان 

أسعار اإلنتاج 
 الفالحً.

0 3565 9500 11600 12000 9000 7300 0 7000 7000 

ع مبالغ ومجم
دعم 

الصندوق 
الوطنً 
للتنمٌة 

 الفالحٌة.

1420 1072 850 1640 2250 1700 2900 1600 4700 1800 

دعم مراجعة 
األسعار من 
مخصصات 

FNDA. 

1000 500 500 1240 1850 1300 1900 1200 1700 1200 

دعم 
االستثمار من 

مخصصات 
FNDA. 

420 572 350 400 400 400 1000 400 3000 600 

صندوق 
ضمان 

الكوارث 
 الفالحٌة.

900 600 0 600 0 2900 700 700 700 700 

صندوق 
حماٌة 

الصحة 
 الحٌوانٌة.

0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 

صندوق 
استصالح 

األراضً عن 
طرٌق 

 االمتٌاز.

        8000 8000 

مجموع 
الدعم 

المخصص 
 للقطاع.

2320 5237 10350 14840 14250 13670 10570 2370 20470 17570 

Source : Conception et mise en œuvre d’un projet de proximité développement rural, 

MADR, Guide des procédures, Année 2003, P ; 11. 
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نالحظ من الجدول التطور اإلٌجابً للمخصصات المالٌة للدعم الفالحً خالل هذه 

(، وقد حظً كل من الصندوق الوطنً لضمان أسعار 1999-1990الفترة )

اإلنتاج الفالحً والصندوق الوطنً للتنمٌة الفالحٌة بالحصة األكبر من 

% مما 18% و 60لً بـ المخصصات المالٌة على امتداد الفترة إذ قدرت على التوا

ٌدل على قلة االهتمام باالستثمار الفالحً مقارنة بدعم األسعار الفالحٌة والدلٌل 

مع دعم  FNDAاألمثل هو عند مقارنة فرع دعم االستثمار من مخصصات 

مراجعة األسعار من نفس الصندوق نالحظ أن الحصة األكبر موجهة لدعم مراجعة 

ة التً شهدت تحدٌد أسعار المنتوجات، أما األسعار خصوصا خالل هذه الفتر

 1995بالنسبة لصندوق حماٌة الصحة الحٌوانٌة والذي باشر عمله ابتداءا من سنة 

ملٌون دج وصندوق استصالح األراضً عن  70فقد ظلت مخصصاته ثابتة بـ 

 1998ملٌون دج ابتداءا من سنة  8000طرٌق االمتٌاز وهو كذلك رصد له مبلػ 

 .1999لمبلػ إلى سنة وانتقل نفس ا

 (.04)انظر الملحق رقم . 1999-1990المطلب الرابع: تطور اإلنتاج خالل الفترة 

 إنتاج الحبوب:/ 1

( إذ 1990-1981% عن الفترة السابقة )54ازداد إنتاج الحبوب خالل هذه الفترة بـ 

ملٌون قنطار لكل األصناؾ وخالل هذه  151557قدر فً الفترة السابقة بمجموع 

ملٌون قنطار وقد بقً مقدار المساهمة فً اإلنتاج حسب  234541الفترة ٌقدر بـ 

%( ثم 45مقدمة نجد القمح الصلب )الصنؾ كما كان الحال علٌه سابقا إذ فً ال

%( مع مالحظة زٌادة كمٌة إنتاج القمح 19%( وأخٌرا القمح اللٌن )3955الشعٌر )

-1999( إلى ؼاٌة )1997-1996اللٌن على حساب الشعٌر ابتداءا من موسم )

ملٌون  2506( إذ كان كالتالً وعلى الترتٌب حسب السنوات: القمح اللٌّن 2000

ملٌون  750ملٌون قنطار للقمح اللٌّن و  158ملٌون قنطار ثم  139قنطار، الشعٌر: 

ملٌون قنطار وأخٌرا موسم  551ملٌون قنطار وٌقابله الشعٌر بـ  557قنطار للشعٌر ثم 

ملٌون  156ملٌون قنطار أما الشعٌر بـ  257( قدر القمح اللٌّن بـ 1999-2000)
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لصندوق الوطنً للتنمٌة قنطار، وهذا اإلحالل ناتج عن المخطط األخٌر ضمن ا

 الفالحٌة الذي ٌشجع زراعة القمح اللٌّن.

 إنتاج البقول الجافة:/ 2

عرفت هذه الفترة تحسنا فً إنتاج البقول الجافة وهذا من بداٌتها، إذ بلػ إنتاج 

 653( حوالً 1992-1991( و )1991-1990مجموع البقول الجافة موسمً )

ملٌون قنطار، كما  658( بـ 1996-1995)ملٌون قنطار وبلػ أعلى مستوى لموسم 

شهد أٌضا انخفاضا فً مستوى اإلنتاج السنوي لم ٌسبق له من قبل خالل موسمً 

ملٌون  251ملٌون قنطار و  257( حٌث قدر بـ 2000-1999( و )1996-1997)

قنطار على الترتٌب، وتمٌزت هذه الفترة بتراجع إنتاج العدس ومساهمته فً اإلنتاج 

نتوج الحمص الذي ارتفع مقارنة بالفترة السابقة إذ بلػ متوسط إنتاج على عكس م

قنطار بٌنما خالل هذه الفترة بلػ هذا األخٌر  14215العدس فً الفترة السابقة 

قنطار أما منتوج الحمص قدر متوسط إنتاجه خالل الفترة السابقة بـ  6734

 قنطار لهذه الفترة . 232185قنطار مقابل  157788

 اج الخضروات:إنت/ 3

إن مٌزة الزٌادة فً اإلنتاج هً التً طبعت هذه الفترة وخاصة إنتاج البطاطا الذي 

( 2000-1999( و )1995-1994ملٌون قنطار خالل موسمً ) 12فاق مستوى 

ملٌون قنطار بمتوسط  10وحٌث كانت أعلى قٌمة لها فً الفترة الفارطة ال تتعدى 

حٌث ملٌون قنطار،  754متوسط الفترة السابقة ملٌون قنطار فً حٌن كان  957قدره 

إنتاج  اوكذ 2000-1998حظٌت باهتمام كبٌر  خاصة ضمن المخطط الثالثً

ملٌون  356( بـ 1999-1998الطماطم بلػ مستوٌات جٌدة وكان أقصى حجم لموسم )

 ملٌون قنطار (. 3قنطار ) الفترة السابقة لم ٌتجاوز 

 %.64الفترة عن الفترة السابقة قدرت بـ  وعموما فإن نسبة زٌادة إنتاج هذه

ملٌون قنطار فً الفترة  257وعن باقً المنتوجات فقد انتقل متوسط إنتاجها من 

ملٌون قنطار لهذه الفترة مما ٌوحً إلى الزٌادة فً حجم اإلنتاج  451السابقة إلى 

اسم خاصة خالل المواسم األولى أٌن كانت هذه الزٌادة فً تواصل ثم انخفضت للمو
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ثم أخذ فً الزٌادة مجددا خالل المواسم األخٌرة مع بلوغ  1994-1995-1996

 .1999-1998ملٌون قنطار فً موسم  455أقصى قدر من الكمٌات المنتجة حوالً 

 651% عن الفترة السابقة أي حوالً 7وبالنسبة لألعالؾ فقد تراجع إنتاجها بنسبة 

الزٌتون شهد تحسنا ملحوظا بنوعٌه ملٌون قنطار كتراجع فً اإلنتاج فً حٌن أن 

زٌتون الزٌت وزٌتون المابدة وحقق كمٌات ؼٌر مسبوقة من اإلنتاج حٌث بلػ إنتاج 

ملٌون قنطار فً  257( و 1999-1998ملٌون قنطار زٌتون المابدة فً موسم ) 352

( فً حٌن لم 1992-1991ملٌون قنطار فً موسم ) 254( و 1997-1996موسم )

 ملٌون قنطار خالل الفترة التً سبقتها. 157خٌر ٌتجاوز هذا األ

ألؾ قنطار فً  100والمالحظ كذلك ارتفاع مستوٌات إنتاج زٌتون المابدة إلى فوق 

ألؾ قنطار على ؼرار الفترة السابقة حٌث فً  425كل المواسم بؤقصى حجم بلػ 

تون ألؾ قنطار و هذا بفعل تشجٌع زراعة فروع الزٌ 153ى األحوال قدرت بـ أقص

 .كما اشرنا سابقا

وإنتاج التمور هو اآلخر شهد ارتفاعا فً اإلنتاج وخاصة مع نهاٌة الفترة وباألخص 

ملٌون قنطار مع أنه  4527( أٌن وصل اإلنتاج أقصى حد إلى 1999-1998موسم )

مالٌٌن قنطار وهو المستوى  3( لم ٌهبط دون مستوى 1996-1995بعد موسم )

 الذي لم ٌسبق له قبال.

 2014-2000المبحث الثالث: مرحلة 

 PNDAالمطلب األول: الدعم الفالحً فً إطار المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة 

2000-2006 

 صنادٌق الدعم المنشأة فً إطار المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة: -1

 " اىصىذوق اىىطىي ىيضثظ واىتىميح اىفالحيحFNRDA:" 

، ٌحدد قابمة إٌرادات 1421األول ربٌع  22قرار وزاري مشترك مإرخ فً 

 .302-067ونفقات حساب التخصٌص الخاص رقم 
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 / إعانات الصندوق:1

اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً تنمٌة اإلنتاج والمردودٌة الفالحٌة وكذا  -

 تثمٌنه وتسوٌقه وتخزٌنه وتكٌٌفه وحتى تصدٌره.

ٌة فً الري الفالحً اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً عملٌات التنم -

 والمحافظة على تنمٌة الثروة الوراثٌة والحٌوانٌة والنباتٌة.

اإلعانات بعنوان تموٌل مخازن األمن الؽذابً وخاصة ما ٌتعلق منها بالحبوب  -

 وبذورها.

اإلعانات بعنوان حماٌة مداخٌل الفالحٌن للتكفل بالمصارٌؾ الناتجة عن األسعار  -

 المرجعٌة المحددة.

 بعنان تدعٌم األسعار للمنتجات الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة. اإلعانات -

تخفٌض الفوابد للقروض الفالحٌة والصناعة الؽذابٌة على المدى القصٌر  -

 والمتوسط والطوٌل.

 / قائمة األنشطة التً تستفٌد دعم الصندوق الوطنً للضبط والتنمٌة الفالحٌة:2

 تطوٌر اإلنتاج واإلنتاجٌة: -1

 لتربة.أشؽال تحضٌر ا -1-1

 أشؽال التهٌبة وحماٌة التربة. -1-2

البذور والشتابل واألسمدة ومواد الصحة  (اقتناء المدخالت الزراعٌة  -1-3

 .)النباتٌة...

 اقتالع و/أو إحٌاء المزارع القدٌمة. -1-4

 عملٌات التطعٌم. -1-5

 اقتناء العتاد الفالحً. -1-6

 المنح عند اإلنتاج و/أو عند جمع المنتوجات الفالحٌة. -1-7

 وسابل النقل الخاصة. اقتناء -1-8

 اقتناء القطعان. -1-9
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 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربٌة الحٌوانات. -1-10

 تهٌبة و/أو بناء الهٌاكل القاعدٌة المتخصصة. -1-11

 تثمٌن المنتوجات الفالحٌة: -2

 إنجاز و/أو تجدٌد صناعات تحوٌل المنتوجات الفالحٌة. -2-1

الفرز، التجفٌؾ،  (اقتناء عتاد متخصص على مستوى االستؽالل  -2-2

 .)تخزٌن األولً...ال

 تصدٌر: -توضٌب -تخزٌن -تسوٌق -3

 .)التبرٌد والهري وؼٌرها  (إنجاز هٌاكل التخزٌن  -3-1

 إنجاز هٌاكل متخصصة لجمع واستقبال المنتوجات. -3-2

 سلسلة الفرز والتوضٌب. -3-3

 سلسلة الذبح والتقطٌع. -3-4

 اقتناء الرزم للمنتوجات الزراعٌة. -3-5

التوضٌب والتخزٌن النقل الداخلً ومصارٌؾ (الدعم عند التصدٌر  -3-6

 .)والمنح...

 تطوٌر الري الفالحً: -4

تنقٌب، آبار، (رصد الموارد المابٌة: أشؽال الترمٌم أو إنجازات جدٌدة  -4-1

 .)حواجز مابٌة، جر مٌاه المنابع، منشآت تحوٌل مجاري المٌاه

 جلب الطاقة الكهربابٌة. -4-2

 .)أحواض التراكم...(إحداث الهٌاكل الوسٌطة للتخزٌن  -4-3

 الضخ والسقً. أجهزة -4-4

 تهٌبة شبكات توزٌع المٌاه الزراعٌة. -4-5

 حماٌة وتنمٌة الثروات الوراثٌة الحٌوانٌة والنباتٌة: -5

 أشؽال الترمٌم و/أو إحداث الهٌاكل القاعدٌة للحفظ المتخصصة. -5-1

 إحداث مشاتل. -5-2

 إنجاز هٌاكل متخصصة إلنتاج البذور والشتابل والحٌوانات المنسلة. -5-3
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 المنح عند اإلنتاج. -5-4

 :)المنتوجات الزراعٌة والبذور والشتائل(زون األمنً المخ -6

 مصارٌؾ التسٌٌر والتخزٌن. -6-1

 حماٌة مداخٌل الفالحٌن: -7

 إعانة للتكفل بالفوارق المترتبة عن تحدٌد األسعار المرجعٌة. -7-1

تطوٌر األنشطة الفالحٌة التكمٌلٌة على مستوى االستؽالل من أجل  -7-2

 التنوٌع وضمان موارد المداخٌل.

 المنتوجات الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة:دعم أسعار  -8

 .)المازوت(المحروقات  -8-1

 الطاقة الكهربابٌة. -8-2

تخفٌض نسب فوائد القروض الفالحٌة والزارعات الغذائٌة ذات المدى  -9

 القصٌر والمتوسط والطوٌل:

القروض القصٌرة والمتوسطة والطوٌلة المدى المتحصل علٌها فً إطار (

 .)برامج تنمٌة القطاع الفالحً

 قروض االستثمار: -9-1

 استصالح األراضً. -9-1-1

 صرؾ المٌاه والتطهٌر. -9-1-1-1

 أعمال قلب التربة ونزع األحجار. -9-1-1-2

 وضع كواسر الرٌاح. -9-1-1-3

 تسمٌد األرض. -9-1-1-4

 الحواجز المابٌة. -9-1-1-5

 شبكات السقً. -9-1-1-6

 احتفار أو حفر اآلبار. -9-1-1-7

تخزٌن تحت التبرٌد اإلٌجابً أو السلبً للمنتوجات هٌاكل ال -9-1-2

 الفالحٌة.
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مبانً تربٌة المواشً، (بناء و/أو تجدٌد مبانً االستؽالل  -9-1-3

 .)مخازن، مستودعات...

 اقتناء العتاد واألدوات الفالحٌة الخفٌفة. -9-1-4

اقتناء العتاد واألجهزة الفالحٌة لتربٌة المواشً والري  -9-1-5

 الفالحً.

اقتناء و/أو تجدٌد التجهٌزات لتحوٌل المنتوجات الفالحٌة  -9-1-6

 وتثمٌنها.

 شراء القطعان والحٌوانات المنسلة. -9-1-7

 ؼرس األشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوٌة. -9-1-8

 صناعة األدوات الفالحٌة الخفٌفة فً إطار الصناعة التقلٌدٌة -9-1-9

 والصناعات الصؽٌرة والمتوسطة. أو المإسسات

التجهٌزات لإلنتاج التقلٌدي الرٌفً المتعلق بالنشاط  -9-1-10

 الزراعً.

تجهٌزات تثمٌن المنتوجات الفرعٌة ذات أصل نباتً  -9-1-11

 )تثمٌن المنتوجات الفالحٌة الفرعٌة و/أو الزراعة الؽذابٌة(وحٌوانً 

 وتحوٌلها.

ل القاعدٌة لصناعة الّرزم لتوضٌب بناء و/أو تهٌبة الهٌاك -9-1-12

 المواد ذات االستعمال الفالحً والزراعً الؽذابً.

 قروض االستغالل: -9-2

 المنتوجات النباتٌة. -9-2-1

 تربٌة المواشً الموجهة إلنتاج األلبان. -9-2-2

 تربٌة النحل. -9-2-3

 تربٌة األرانب. -9-2-4

 تربٌة الدواجن. -9-2-5

 والشتابل.إنتاج البذور  -9-2-6
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 إنتاج الحٌوانات المنسلة. -9-2-7

 تحوٌل المنتوجات الزراعٌة وتثمٌنها. -9-2-8

 تأطٌر األشغال: -10

 دراسات الجدوى. -10-1

 التكوٌن المهنً. -10-2

 اإلرشاد الفالحً. -10-3

 متابعة تنفٌذ المشارٌع. -10-4

 مصارٌؾ تسٌٌر الصندوق. -10-5

 تتعلق األعمال التً تم تعدادها أعاله بالفروع اآلتٌة:

الحلٌب، تربٌة النحل، تربٌة الدواجن، تربٌة األرانب، تربٌة الؽنم والبقر والمعز 

واإلبل والخٌل، البطاطس، الزراعات تحت البٌوت البالستٌكٌة، الحبوب، البقول 

الوردٌات ذات النوى والبزرات (الجافة، زراعة األعالؾ، زراعة األشجار المثمرة 

، زراعة الكروم، زراعة الزٌتون، زراعة الحمضٌات، زراعة النخٌل، )الرٌفٌة

، البذور )الطماطم والتبػ والزٌتٌات، البنجر السكري، القطن...(الزراعة الصناعٌة 

 النباتٌة والحٌوانٌة، شتابل األشجار والكروم، حٌوانات التكاثر، التلقٌح االصطناعً

 الوطنً للضبط والتنمٌة الفالحٌة:/بعض مبالغ الدعم المحددة وفقا للصندوق 3

 

 

 

 

 

 

 تنمٌة السقً الفالحً. -3-0

 الشروط الخاصة للتأهٌل سقف مبلغ الدعم لكل نشاط لنشاطات المدعمةقائمة 
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 تجدٌد الموارد المائٌة
 )متر خطً 150على األكثر (التنقٌب 

 حفر وبناء اآلبار
 إنشاء هٌاكل للتخزٌن الوسٌطٌة

 أحواض لجمع المٌاه:
 3م100هٌاكل باإلسمنت المسلح 

مغطاة  )رفع الركام والردم(أشغال بالطٌن 
 بفٌلم بالستٌكً لحجم تخزٌن :

 1500 3سم. 

 3000 3سم. 

 4500 3سم. 
 أجهزة الضخ والسقً:

 أجهزة الضخ ولوازمه. -1
 أجهزة السقً بالرش. -2

مرش  24*مجموعة تركٌبٌة مكونة من 
 3(هكتارات  5لكل قطعة أرض ذات 

ٌبٌة على األكثر للمزارع مجموعات ترك
 .)الواحد

*أو رشاش حلزونً لكل قطعة أرض ذات 
رشاشات حلزونٌة على  3(هكتارات  5

 .)األكثر للمزارع الواحد
 تجهٌزات السقً الممركز: -3     

 .)01(محطة رأسٌة واحدة 
 رصٌف واحد من مرشات مصغرة.

 .)قطرة بقطرة(أو شبكة فً الحقل 
 شبكات توزٌع مٌاه السقً: تهٌئة

 إعادة االعتبار لمصرف المٌاه.
 إنشاء مصارف جدٌدة للمٌاه.

 إعادة االعتبار لشبكة السقً فً الحقل.
زراعة (إعادة االعتبار للفقارة  -

 )الواحات
 صٌانة اآلبار التقلٌدٌة

 تهٌئة الشبكات

 صٌانة ممرات الصرف 

  اإلٌصاالت (صٌانة الممرات
 .)األساسٌة

 الشبكة الثانوٌة: صٌانة

 التجدٌد 

 إعادة التجدٌد 

 
 دج/وحدة 1500000
 دج/وحدة 250000

 
 دج/وحدة 250000

 
 
 

 دج/وحدة 200000
 دج/وحدة 300000
 دج/وحدة 400000
 دج 500000

 
 دج 200000

 
 دج 200000

 
 
 
 
 
 

 دج 60000
 دج/هكتار 60000

 دج/هكتار 200000
 

 دج/متر خطً 250
 دج/متر خطً 600
 خطًدج/متر  800

 
 دج/إمجاز 10000

 
 دج/متر خطً 700
 دج/متر خطً 600

 
 

 دج/متر خطً 500
 دج/متر خطً 1200

 

تصرٌح مسبق من طرف مصالح 
 الري للوالٌة.

 الزراعات المؤهلة للدعم:
األشجار المثمرة، الكروم، النخٌل، 

الزراعات الصناعٌة، البطاطا، 
الزراعة العلفٌة، الحبوب، الزراعة 

 البذور والشتالت. المحمٌة، وإنتاج
 
 
 
 
 
 
 

الزراعات المؤهلة للدعم: الحبوب، 
البطاطا، الزراعات العلفٌة، 

 الزراعات الصناعٌة والمشاتل.
 
 
 
 
 

 الزراعات المؤهلة للدعم:
الحمضٌات، األشجار المثمرة، 

الكروم، الزراعات 
الصناعٌة،البطاطا، النخٌل، 

الزراعات المحمٌة، المشاتل، 
 األمهات.حظٌرة الخشب، حقول 

 
 زراعة الحمضٌات والنخٌل.

 زراعة النخٌل.

وزارة الفالحة، المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة، نظام الدعم عن طرٌق الصندوق المصدر:  

 .0111للضبط والتنمٌة الفالحٌة، الوطنً

 

 

 :تكثٌف الحبوب -2-0
 الشروط الخاصة للتأهٌل سقف مبلغ الدعم لكل نشاط قائمة النشاطات المدعمة
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 تنمٌة اإلنتاج واإلنتاجٌة:
 دعم لتطبٌق المسار التقنً

حرث عمٌق مبكر وعملٌة تسوٌة التربة 

(recroisage). 

عملٌات (إقتناء عوامل اإلنتاج الزراعٌة 

البذر، التسمٌد ومكافحة األعشاب 

 .)الضارة
 مع الحرث المبكر

 بدون الحرث
 المبكال 

 حماٌة ضد الدٌدان البٌضاء.

 
 

 دج/هكتار 3111

 
 
 

 دج/هكتار 6111

 دج/هكتار 41111

 دج/هكتار 0511

منتج الحبوب متواجد فً المناطق 
ذات القدرة العالٌة فً الشمال وفً 
المحٌطات المسقٌة فً المناطق 
الصحراوٌة والذي ٌطبق الطرق 

 التقنٌة المرشدة.
الحرث العمٌق المبكر المنجز قبل 

مارس متبوع على األقل بعملٌة  30

تربة واحدة تسوٌة ال

(recroisage). 

 
المناطق المحددة والمعروفة بهذه 

اآلفة من طرؾ المصالح المختصة 
 لحماٌة النباتات.

منح عند اإلنتاج و/أو جمع المنتوجات 
 الفالحٌة:

 منحة جمع الحبوب -0
 
 
 
 
 

 حماٌة وتنمٌة الثروات الوراثٌة النباتٌة:
 المنح عند اإلنتاج:

قمح (منحة تكثٌر بذور الحبوب  -0

قمح صلب، الشعٌر لٌن، 

 )والخرطال والترٌتٌكال
 
 
 
 
 

 
 
 
 

منحة المحافظة على أنواع  -0
 الشعٌر والخرطال.

 

المنحة السنوٌة محددة حسب 
الفرق المحدد ما بٌن 

األسعار المرجعٌة المحددة 
وأسعار التكلفة عند 

االستٌراد سنة 

0111/0110 

 دج/قنطار 571قمح صلب: 

 دج/قنطار 771قمح لٌن: 

 
ٌحدد سنوٌا حسب السعر 

المرجعً وحسب الصنؾ     
G1-G4 :01% 

R1 :05% 

R2-R3 :01% 

 )% حسب السعر المرجعً(
 -0111السعر المرجعً 

0110: 

 دج/ق 0911قمح صلب: 

 دج/ق 0711قمح لٌن: 

 دج/ق 0111الشعٌر: 

 دج/ق 0011الخرطال: 

 

 دج/ق 511

 

الفالحٌة، نظام الدعم عن طرٌق الصندوق وزارة الفالحة، المخطط الوطنً للتنمٌة المصدر: 

 .0111للضبط والتنمٌة الفالحٌة، الوطنً

 

 

 

 

 :البقول الجافة -2-5
 سقف مبلغ الدعم لكل نشاط قائمة النشاطات المدعمة
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 تنمٌة اإلنتاج واإلنتاجٌة:
 الدعم لتطبٌق المسار التقنً. -
إقتناء عوامل اإلنتاج الزراعٌة  -

البذور، األسمدة ومبٌدات (

وتنفٌذ  )األعشاب الضارة

 العملٌات الزراعٌة.
 حماٌة مداخٌل الفالحٌن:

منحة التعوٌض لزراعة أراضً  -
 البور.

 منحة عند اإلنتاج. -
 

 
 

 دج/هكتار 4111

 
 
 
 

 دج/هكتار 5111

 دج/هكتار 5111

وزارة الفالحة، المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة، نظام الدعم عن طرٌق الصندوق المصدر: 

 .0111للضبط والتنمٌة الفالحٌة،الوطنً 

 :الزراعات العلفٌة  -2-3
 الشروط الخاصة للتأهٌل سقف مبلغ الدعم لكل نشاط قائمة النشاطات المدعمة

 تنمٌة اإلنتاج واإلنتاجٌة:
إقتناء عوامل اإلنتاج الزراعٌة  -

البذور، األسمدة ومبٌدات (

وتنفٌذ  )األعشاب الضارة

 العملٌات الزراعٌة.
الحصول على عتاد زراعً  -

 متخصص 
 .)للجنً، الحفظ والتكٌٌؾ(

 آلة الحش.
 ممشاط

 التجفٌؾ
 آلة الجمع         
 والضؽط
 آلة الطمر        

  désileuseآلة        

 .)الطمر(إنشاء مطمورة  -
 حماٌة مداخٌل الفالحٌن:

منحة تعوٌض لزراعة أراضً  -
 .البور

 

 دج/هكتار 0111

 

 دج منها: 351111

 دج 41111

 دج 31111

 دج 091111

 دج 41111

 دج 51111

 دج 011111

 

 دج 511111

 
منتج فالحً ٌدمج الزراعات 
العلفٌة فً نظامه اإلنتاجً 

فً برامج  )مسجل(ومنخرط 

 التنمٌة المعنٌة.

وزارة الفالحة، المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة، نظام الدعم عن طرٌق الصندوق المصدر: 

 .0111والتنمٌة الفالحٌة،الوطنً للضبط 

 

 

 

 

 

 :المواد الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة  -2-2
 الشروط الخاصة للتأهٌل سقف مبلغ الدعم لكل نشاط قائمة النشاطات المدعمة
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 دعم المواد الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة
 الكهرباء

 
 
 
 
 

 المازوت

 
 الساحل وشبه الساحل

 دج/هـ 071

 الهضاب العلٌا

 دج/هـ 301

 الجنوب

 دج/هـ 0511

 الساحل وشبه الساحل

 دج/هـ 041

 الهضاب العلٌا

 دج/هـ 011

 الجنوب

 دج/هـ 061

 
منتج فالحً ٌمارس 

 الزراعات المإهلة للدعم.
 الزراعات القابلة للدعم:

الحبوب، الزراعات العلفٌة، 
 البطاطا، زراعة النخٌل.

الفالحٌة، نظام الدعم عن طرٌق الصندوق وزارة الفالحة، المخطط الوطنً للتنمٌة المصدر: 

 .0111الوطنً للضبط والتنمٌة الفالحٌة،

 

الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص الخاص الذي عنوانه (:12الجدول رقم )

Nالوطنً للضبط والتنمٌة الفالحٌة  صندوقال
0
 302-067 FNRDA  2013-2000من 

 اىىحذج: مييىن دج

 رصٌد بداٌة السنوات
 )0(  كل سنة

 اإلعتمادات
 المفتوحة

إٌرادات 
 الصندوق

      
)3(=)0(+)5( 

رصٌد نهاٌة  المدفوعات الحقٌقٌة للدعم من طرف
 السنة

اإلٌرادات  )2(-)3(=)2(
السنوٌة 

 )5( للصندوق

CNMA BADR  مجموع
 )2( المدفوعات

2000 24325628 187125301 211445928 75000 0500 75000 141445928 

2001 141445928 204935001 346375928 235500 0500 235500 111375928 

2002 111375929 262695119 374075048 344075048 35000 374075049 0500 

2003 0500 4545830 4545830 448615674 600 454615674 215349 

2004 215349 411025343 4115237 335500 75000 405500 65237 

2005 65236 288175381 294415073 215000 65500 275500 19415073 

 مدمىع 

FNRDA 

24325628 135848,97 
 

138281,603 
 

80118,722 
 

17,100 
 

80289,722 
 

57991,881 
 

 مدٌرٌة اإلدارة والوسابل لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر. المصدر:

ملٌون دج مثلت  138281,603بلؽت إٌرادات هذا الصندوق فً مجموعها حوالً 

% والباقً ٌعبر عن مجموع 58ضمنها االعتمادات المفتوحة من مٌزانٌة الدولة 

الرصٌد المتبقً خالل بداٌة كل سنة، وقد شكلت مجموع المدفوعات من طرؾ 

CNMA  بمبلػ قدره 9908)الصندوق الوطنً للتعاضد الفالحً( نسبة %

ت تمول من طرؾ هذا ملٌون دج نظرا ألن أؼلب النشاطات كان 810083700

% خالل 58األخٌر، وعموما فقد قدرت نسبة إنجاز المشارٌع )مبالػ مستهلكة( بـ 
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السنة التً عرفت استهالكا  0110(، وللتفصٌل فقد كانت سنة 0115-0111الفترة )

% دون رصٌد متبقً وهذا بعد ثالث سنوات من انطالق برنامج التنمٌة 011بنسبة 

لم تتعدى نسبة االستفادة )استهالك  0110و  0111نتً الفالحٌة بحٌث أن خالل س

% على التوالً وهذا نظرا لجهل ؼالبٌة الفالحٌن حول 6% و 3االعتمادات( الـ 

األنشطة المدعمة وطرق دعمها وكذا المشاكل التقنٌة فً التطبٌق الفعلً للبرنامج 

كذلك من الجدول أن )التنمٌة الفالحٌة( باعتبار حداثة انطالق هذا األخٌر، والمالحظ 

و  0113االعتمادات المفتوحة تزٌد كل سنة وقد بلؽت أكثر من الضعؾ سنتً 

هذا نظرا الستجابة الفالحٌن للبرنامج، وقد  0110و  0111مقارنة بسنتً  0114

 0115وتراجعت االعتمادات المفتوحة سنة  0110% سنة 011بلؽت نسبة اإلنجاز 

 وبرامج جدٌدة. تمهٌدا للشروع فً استحداث حسابات

 ":FPSAPPصندوق ترقٌة الصحة الحٌوانٌة والوقاٌة النباتٌة "

، ٌحدد قابمة إٌرادات 1421ربٌع األول  22قرار وزاري مشترك مإرخ فً 

 .302-071ونفقات حساب التخصٌص الخاص رقم 

الذي عنوانه "  302-071قائمة إٌرادات ونفقات حساب التخصٌص الخاص رقم 

 الصحة الحٌوانٌة والوقاٌة النباتٌة"صندوق ترقٌة 

 :إٌرادات الحساب 

 ناتج أتاوى المراقبة الصحٌة. -

 ناتج موارد مراقبة الصحة النباتٌة والموافقة على منتوجات الصحة النباتٌة. -

 مساهمات المجموعات المكلفة بحماٌة النباتات. -

 ناتج الرسوم شبه الجبابٌة المحدثة لفابدة الصندوق. -

 ة الدولة.تخصٌصات مٌزانٌ -

 الهبات والوصاٌا. -

 :إعانات الصندوق 



 تطور القطاع الزراعي في الجزائر                                                            الفصل الثاني    

 
003 

 اإلعانات التً تهدؾ إلى تنمٌة الصحة الحٌوانٌة. -

التعوٌضات والنفقات المرتبطة بالذبح اإلجباري المقرر تبعا للوباء الحٌوانً أو  -

 األمراض المعدٌة، بما فٌها تعوٌض مالّك الحٌوانات.

اقتناء اللقاحات والمواد التكفل بالحمالت الوقابٌة من األمراض بتموٌل  -

 البٌولوجٌة وكل المصارٌؾ المتعلقة بالبرامج الوطنٌة أو الجهوٌة للوقاٌة.

النفقات بما فٌها عملٌات التحالٌل، والمبٌدات، والحمالت التحسٌسٌة المرتبطة  -

 بؤنشطة الصحة النباتٌة.

ن من النفقات المرتبطة بتعوٌض الخسابر أو األضرار التً ٌتعرض لها المستؽلو -

جراء عملٌات مكافحة األمراض والعوامل المضرة بالزراعة، من خالل إتالؾ 

 المحاصٌل.

 النفقات المرتبطة بالوقاٌة من أجل الحفاظ على الزراعات. -

 النفقات المرتبطة بأنشطة تنمٌة الصحة الحٌوانٌة: -1

تدخل المستخدمٌن البٌطرٌٌن للتمكن من التدخل السرٌع ضد تؽلؽل  تحسٌن -

 األمراض الدخٌلة.
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الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص الخاص الذي عنوانه (: 13الجدول رقم )

Nصندوق ترقٌة الصحة الحٌوانٌة والنباتٌة 
0
 302-071 FPZPP  2013-2000من  

 الوحدة: ملٌون دج

رصٌد  السنوات
 بداٌة

  سنة كل
)0( 

اإلعتمادات 
 المفتوحة

إٌرادات 
 الصندوق

)3(=)0(+)5( 

 رصٌد نهاٌة السنة المدفوعات الحقٌقٌة للدعم من طرف

)2(=)3(-)2( 
اإلٌرادات 
السنوٌة 
 للصندوق

)5( 

CNMA BADR  مجموع
 المدفوعات

)2( 

2000 0500 1335599 1335599 0500 0500  1335599 

2001 1335599 2265394 3595993 1225962 0500 1225962 2375031 

2002 2375031 1635862 4005893 3975815 0500 3975815 35078 

2003 35078 1555968 15950 225943 0500 225943 1365103 

2004 1365103 13358 2695886 260 0500 260 95886 

2005 95886 1815642 1915528 1855372 0500 1855372 65156 

2006 65156 10595929 10665085 7145787 0500 7145787 3515298 

2007 3515297 1575459 5085757 5085757 0500 5085757 0500 

2008 0500 14695301 14695301 7165014 0500 7165014 7535287 

2009 7535287 4195321 11725608 7535287 0500 7535287 4195321 

2010 4195322 13645428 17835749 700 0500 700 10835749 

2011 10835749 11695429 22535177 1500 0500 1500 7535177 

2012 7535177 12425235 19955412 700 0500 700 12955412 

2013 12955412 26985576 39935989 28852 10285114 13165299 26775689 

 مجموع
FPZPP 

0000 105750926  68700123 10280114 78980237 26770689 

                                                                            74068% 

 مدٌرٌة اإلدارة والوسابل لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر. المصدر:

ملٌون دج فً حٌن أن مجموع مدفوعاته  105753926بلؽت إٌرادات هذا الصندوق 

% وهً نسبة عموما 74568ملٌون دج أي نسبة استهالك  78985237قدرت بـ 

البؤس بها وقد عرؾ هذا الصندوق نسبة مدفوعات قلٌلة خالل السنوات األولى من 

)المخطط الوطنً  2005إلى  2000انطالقه حٌث أن مجموع المدفوعات من 

 2009إلى  2006ملٌون دج، بٌنما من  9893002للتنمٌة الفالحٌة( قدرت بـ 

 3امج الوطنً للتنمٌة الفالحٌة والرٌفٌة( عرفت هذه األخٌرة ارتفاعا حوالً )البرن

أضعاؾ وهذا نظرا لتوسع البرنامج ودمج تنمٌة األرٌاؾ وأخٌرا خالل الفترة 

% تقرٌبا عن الفترة األولى 63نالحظ أن مجموع الدعم قد ارتفع بـ  2010-2013

سع للتجدٌد الفالحً والرٌفً ملٌون دج وهذا بفعل المخطط الوا 26923845لٌبلػ 

وإنشاء فروع وشعب جدٌدة استفادت من الدعم، وعموما فقد شهدت اإلٌرادات 
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المخصصة لهذا الصندوق ارتفاعا ملحوظا عبر السنوات، فبعدما خصص لهذا 

 10593929إلى  2006ملٌون دج، سنة  1333599مبلػ  2000الصندوق سنة 

 لٌون دج.م 26983576إلى  2013ملٌون دج ثم سنة 

و  2006و  2002( أن بعض السنوات كسنة 13كما نالحظ من الجدول رقم )

عرفت نسبة استهالك مرتفعة فً االعتمادات المخصصة بفعل المدفوعات  2007

المحققة من الدعم وهذا راجع إلى وعً الفالحٌن بضرورة وقاٌة المحاصٌل 

والتدخالت المنظمة من قبل والحٌوانات من األمراض وكذلك إلى زٌادة الحمالت 

المصالح الفالحٌة والبٌطرٌة الرامٌة إلى مكافحة األمراض واألوببة كالحمى 

 القالعٌة والدودة البٌضاء...

  صندوق مكافحة التصحر وتنمٌة االقتصاد الرعوي والسهوب

"FLDDPS:" 

، ٌحدد مدّونة اإلٌرادات 1423جمادى الثانٌة  12قرار وزاري مشترك مإرخ فً 

" صندوق الذي عنوانه  302-109والنفقات لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 ". مكافحة التصحر وتنمٌة االقتصاد الرعوي والسهوب

  قائمة النشاطات المؤهلة لالستفادة من الدعم الجزئً أو الكلً لصندوق

 ر وتنمٌة االقتصاد الرعوي والسهوب:مكافحة التصح

 الموجهة لمكافحة التصحر: اإلعانات -1

 حظر الرعً. -1-1

 ؼرس مصدات الرٌاح. -1-2

 ؼرس األحزمة الخضراء واألشرطة الؽابٌة. -1-3

 ؼرس ؼٌضات ظل للقطٌع. -1-4

 أشال المحافظة على التربة والمٌاه. -1-5

 تثبٌت الكثبان. -1-6

 اإلعانات الموجهة ألعمال الحفاظ على المراعً وتنمٌتها: -2
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 األؼراس الرعوٌة المقاومة للجفاؾ. -2-1

 األؼراس الرعوٌة فً منطقة تفتقر إلى المٌاه. -2-2

مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعوٌة واألشجار والشجٌرات العلفٌة  -2-3

 والؽابٌة واألشجار المثمرة المقاومة للجفاؾ.

 جمع بذور النباتات الرعوٌة أو العلفٌة المحلٌة. -2-4

 وتجدٌدها.صٌانة األؼطٌة الحلفاوٌة  -2-5

جلب الطاقة الكهربابٌة واقتناء التجهٌزات المستعملة للطاقة الشمسٌة  -2-6

 أو طاقة الرٌاح.

 فتح مسالك زراعٌة. -2-7

 تهٌبة المسالك الزراعٌة. -2-8

اإلعانات الموجهة لتنمٌة المنتوجات الحٌوانٌة فً المناطق السهبٌة  -3

 والزراعٌة الرعوٌة:

 الحفاظ على السالالت وتحسٌنها. -3-1

 اظ على سالالت األؼنام بمكافحة تقارب العصب.الحف -3-1-1

 إنشاء مراكز إنتاج مكثري األؼنام والماعز. -3-1-2

 وحدة تسمٌن األؼنام. -3-2

بناء وتجهٌز وحدة تسمٌن األؼنام بالنسبة للمربٌن الذٌن لٌس  -3-2-1

 بحوزتهم وعاء عقاري.

بالنسبة  )حظٌرة المواشً(بناء وتجهٌز وحدة تسمٌن األؼنام  -3-2-2

 للحٌوانات التً ترعى خارج الحظٌرة وتعلؾ داخلها.

 إنشاء حظٌرة ماعز حلوب. -3-3

 تحسٌن بنٌة القطعان. -3-4

 اإلعانات الموجهة لتثمٌن منتوجات تربٌة الحٌوانات: -4

 جنً الحلفاء وتوضٌبها وتسوٌقها ونقلها. -4-1

 ورشات التحوٌل التقلٌدي للحلفاء. -4-2
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 إنجاز مذابح ومخازن تبرٌد. -4-3

 ألؼنام والماعز.تصدٌر لحوم ا -4-4

 ورشات جمع وتحوٌل الصوؾ والجلود. -4-5

 ورشات جمع وتحوٌل الصوؾ.-4-5-1

 ورشات جمع وتحوٌل الجلود. -4-5-2

 إنتاج وجمع وتحوٌل حلٌب النعاج. -4-6

 تطوٌر إنتاج حلٌب النعاج.-4-6-1

 اقتناء تجهٌزات متخصصة لجمع حلٌب النعاج.-4-6-2

 جبن مزرعة. إنشاء وحدة تحوٌل حلٌب النعاج إلى-4-6-3

 اإلعانات الموجهة لحماٌة مداخٌل المربٌن والمربٌن الزراعٌٌن: -5

تؽذٌة القطاع فً حالة فقدان المراعً نتٌجة حظر الرعً أو تكٌٌؾ -5-1

 أنظمة اإلنتاج.

 اإلعانات الموجهة لتنظٌم االقتصاد الرعوي: -6

إنجاز ٌنابٌع مٌاه فً المناطق الرعوٌة: حفر آبار رعوٌة وجّب وبرك  -6-1

بٌة وسدود صؽٌرة والتقاط وتهٌبة منابع المٌاه والسواقً وقنوات ما

 الري.

إعادة تؤهٌل ٌنابٌع المٌاه:حفر آبار رعوٌة وجب وبرك مابٌة وسدود   -6-2

 صؽٌرة ومنابع المٌاه.

المصارٌف المتصلة بدراسات إمكانٌة اإلنجاز والتكوٌن المهنً للمربٌن  -7

 ارٌع ذات العالقة بهذا الموضوع:وتعمٌم التقنٌات ومتابعة وتقٌٌم تنفٌذ المش

 دراسات الجدوى. -7-1

 التكوٌن المهنً للمربٌن. -7-2

 إرشاد التقنٌات. -7-3

 تحسٌس المربٌن. -7-4

 متابعة وتقٌٌم تنفٌذ المشارٌع. -7-5
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الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص الخاص الذي عنوانه : 14الجدول رقم 

N مكافحة التصحر وتنمٌة االقتصاد الرعوي والسهوب صندوق
0
 302-109 

FLCDDPS  2013-2002من: 

 الوحدة: ملٌون دج

 رصٌد بداٌة السنوات
  كل سنة

)0( 

اإلعتمادات 
 المفتوحة

 مجموع
      

)3(=)0(+)5( 

 رصٌد نهاٌة السنة المدفوعات الحقٌقٌة للدعم من طرف

)2(=)3(-)2( 

مجموع 
 )5( اإلٌرادات

 CNMA BADR  مجموع
 المدفوعات

)2( 

2000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 

2001 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 

2002 0500 500 500 0500 500 500 0500 

2003 0500 2000 2000 0500 2000 2000 0500 

2004 0500 5660 5660 0500 5660 5660 0500 

2005 0500 5108 5108 0500 3200 3200 1908 

2006 9108 7160 9068 2000 155556 355556 551253 

2007 551253 5000 1051253 0500 0500 0500 1051253 

2008 1051253 5000 1551253 1000 0500 1000 1451253 

2009 1451253 1250 1576253 0500 2325 2325 1343753 

2010 1343753 2250 1568753 500 0500 500 1518753 

2011 1518753 8893 2408053 500 0500 500 2358053 

2012 2358053 3035 2661553 0500 70555502 70555502 195595845 

2013 195595845 267858 222385645 391658 702359 70635091 151755555 

 مجموع
FLCDDPS 

0000 4853408  40390168 293200077 333590245 151750555 

                                                                                                         8032           %60041           %68073% 

 مدٌرٌة اإلدارة والوسابل لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر. المصدر:

الدولة لصالح هذا الصندوق تتمٌز بمٌل نالحظ من الجدول أن مخصصات مٌزانٌة 

 500500بـ  2002حٌث ابتدأت سنة  2013-2002موجب نحو الزٌادة خالل فترة 

و  2003ملٌون دج فً سنتً  5660ملٌون دج و  2000ملٌون دج لتزٌد إلى 

على التوالً مع مالحظة االستهالك الكامل للمبالػ المرصودة فً الحساب  2004

ملٌون  8893أعلى مخصص بـ  2011وقد عرفت سنة  2004-2002خالل المدة 

 48534580ملٌون دج من أصل  33359524دج، فً حٌن بلػ مجموع المدفوعات 

% وعموما تعتبر نسبة مهمة فً إنجاز 68573كمخصصات أي بنسبة استهالك 

 المشارٌع.
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  " صندوق التنمٌة الرٌفٌة واستصالح األراضً عن طرٌق االمتٌاز

FDRMVTC :" 

 نات الصندوق:إعا 

 اإلعانات الموجهة لعملٌات التنمٌة الرٌفٌة. -

 اإلعانات الموجهة لعملٌات استصالح األراضً. -

 المصارٌؾ الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوٌن والتنشٌط. -

كل النفقات األخرى الضرورٌة إلنجاز مشارٌع ذات العالقة مع أهداؾ  -

 الصندوق.

صندوق التنمٌة واستصالح األراضً عن  قائمة النشاطات التً تستفٌد من دعم

 طرٌق االمتٌاز:

 اإلعانات الموجهة لعملٌات التنمٌة الرٌفٌة: -2

 استصالح األراضً الفالحٌة: - أ

 الحرث العمٌق. -

 التحسٌن العقاري. -

 التهٌئات الخاصة بالري: - ب

 إنجاز التنقٌب عن المٌاه. -

 حفر اآلبار. -

 إنجاز الجب. -

 إنجاز البرك المابٌة. -

 منابع المٌاه. تهٌبة -

 تهٌبة سدود التحوٌل. -

 تهٌبة سدود المجاري الباطنٌة. -

 التقاط المٌاه وتهٌبة منابع المٌاه. -

 إنجاز السواقً. -
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 إنجاز قنوات جلب المٌاه. -

 تهٌبة نقاط التنقٌب عن المٌاه وتجهٌزها. -

 تهٌبة اآلبار وتجهٌزها. -

 إنجاز مخابا نقاط للتنقٌب عن المٌاه. -

 إنجاز أحواض. -

 نوات ربٌسٌة لصرؾ المٌاه.إنجاز ق -

 إنجاز شبكات صرؾ المٌاه. -

 اقتناء تجهٌزات خاصة بالسقً عن طرٌق الرش. -

 اقتناء تجهٌزات خاصة بالسقً بالقطرة. -

 أشغال المحافظة على التربة: -ج

 التخفٌؾ من السٌول المتدفقة. -

 تثبٌت حافة األنهار. -

 إنجاز حواجز الحماٌة بؽرس األشجار. -

 إصالح الحواجز. -

 إنجاز جدران صؽٌرة باألحجار وبالطٌن. -

 منع الرعً. -

 .)البٌولوجً(تثبٌت الكثبان  -

 .)المٌكانكً(تثبٌت الكثبان  -

 ؼرس النباتات الرعوٌة بدون سقً. -

 ؼرس النباتات ذات السٌقان الطوٌلة. -

 ؼرس التٌن الشوكً أو الصبار. -

 زرع المراعً. -

 منابت الحلفاء. )تجدٌد(ترمٌم  -

 اإلنتاج الفالحً:تحسٌن أنظمة  -د
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 ؼرس األشجار المثمرة. -

 ؼرس أشجار العنب. -

 ؼرس األعالؾ. -

 ؼرس النخٌل. -

 اإلنتاج الحٌوانً: -هـ

تربٌة النحل واألرانب وتربٌة الدٌوك (إنشاء وحدات لتربٌة الحٌوانات الصؽٌرة  -

 .)الهندٌة وتربٌة الحٌوانات الصؽٌرة األخرى

والؽنم والماعز واإلبل والخٌول  البقر(إنشاء وحدات صؽٌرة لتربٌة المواشً  -

 .)وأنواع أخرى

 .)اقتناء و/أو بناء المخابا(تدعٌم تربٌة الحٌوانات فً الوسط العابلً  -

 إنشاء وحدات صؽٌرة لصنع أؼذٌة األنعام. -

 إنشاء وحدات صؽٌرة لجمع الحلٌب. -

 تثمٌن المنتوجات الفالحٌة: -و

 إقامة ورشات لتوضٌب مادة الصوؾ وتحوٌلها. -

 ورشات لتوضٌب مادة الحلفاء وتحوٌلها.إقامة  -

 إقامة ورشات لتوضٌب مادة الحلٌب وتحوٌلها. -

 إقامة ورشات لتوضٌب المنتجات النباتٌة وتحوٌلها. -

 إنشاء أسواق محلٌة. -

 إنشاء وحدات صؽٌرة لصناعة التقطٌر. -

 اإلعانات الموجهة لعملٌات استصالح األراضً:  -3

 تعببة المٌاه. -

 الكهربابٌة.التزود بالطاقة  -

 ممرات الدخول إلى محٌط األراضً. -
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إنجاز مجموع العملٌات الضرورٌة لالستعمال العقالنً واألفضل لألمالك  -

 العقارٌة المعدة لالستصالح.

 المصارٌف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوٌن والنشاط.  -4

كل النفقات األخرى الضرورٌة إلنجاز المشارٌع ذات العالقة مع أهداف   -5

 لصندوق، ال سٌما ما ٌأتً:ا

 المطاحن التقلٌدٌة. -

 معاصر الزٌتون التقلٌدٌة. -

 الحدادة التقلٌدٌة. -

 نسج الحلفاء وصناعة السالل والمذاري. -

 صناعة الزرابً. -

 تحضٌر صوؾ الجز. -

 مدابػ تقلٌدٌة. -

 صناعة الرحال والسروج. -

 التجفٌؾ. -

 صناعة رزم التعلٌب الخشبٌة. -

 صناعة أدوات الفلٌن. -

 أؼذٌة األنعام.صناعة  -

 إقامة التجهٌزات والعتاد المخصص للري. -

 تصلٌح العتاد الفالحً. -

 .)الموجهة لالستعمال الفالحً(تصلٌح المضخات  -

 توضٌب الفواكه والخضر وتحوٌلها. -

 توضٌب المنتوجات الحٌوانٌة وتحوٌلها. -

 توضٌب المنتوجات الؽابٌة وتحوٌلها. -

 تجفٌؾ المنتوجات النباتٌة والحٌوانٌة. -

 ناعة التقطٌر.ص -
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 نقل المنتوجات النباتٌة والخاصة باألنعام. -

البٌطرة، الصحة النباتٌة، تحلٌل التربة، األشؽال (تؤدٌة خدمات وخدمات تقنٌة  -

 .)الفالحٌة...

 كل أشؽال الدباؼة وتحضٌر الجلود والفرو. -

 صناعة أدوات عدة الرواحل. -

الذي عنوانه  الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص الخاص: 15الجدول رقم 

N صندوق التنمٌة الرٌفٌة واستصالح األراضً عن طرٌق اإلمتٌاز
0
 302-111 

FDRMVTC  2013-2002من: 

 اىىحذج: مييىن دج.                       

 رصٌد بداٌة السنوات

 )0(  كل سنة
اإلعتمادات 

 المفتوحة
 إٌرادات الصندوق

)3(=)0(+)5( 

رصٌد  
نهاٌة 
 السنة

)2(=)3(-
)2( 

اإلٌرادات 
السنوٌة 
 )5(للصندوق

CNMA BADR  مجموع
 المدفوعات

)2( 

2000 4000 10000 14000 8000 0500 8000 6000 

2001 6000 4000 10000 0500 0500 0500 10000 

2002 10000 0500 10000 10000 0500 10000 0500 

2003 0500 2000503 2000503 2000 0500 2000 0503 

2004 0503 884052 8840523 8840 0500 8840 0523 

2005 0523 1300051 13000533 9000 4000 13000 0533 

2006 0533 1428053 14280563 6500 0500 6500 7780563 

2007 7780563 612451 13904573 553454 2400 793454 5970533 

2008 5970533 930051 15270543 0500 1000 1000 14270543 

2009 14270543 2250502 16520545 700 3050 3750 12770545 

2010 12770545 3230502 16000546 24365115 9835 122715115 3729535 

2011 3729535 12543515 16272554 26257 633458 659754 967451 

2012 967451 18103534 27778544 1079515 15020551 16099566 11678578 

2013 11678578 3839577 15518555 1285567 1549545 2835512 12683543 

 مجموع
FDRMVT

C  107511.1 193386.82 55638.03 43189.76 98827.69  

                                                                    

 مدٌرٌة اإلدارة والوسابل لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر. المصدر:

نالحظ من الجدول تناقص فً االعتمادات المخصصة لهذا الحساب فً البداٌات 

% 60دج تناقصت بنسبة  االؾ ملٌون 10تقدر بـ  2000األولى فبعد أن كانت سنة 

وهذا  2002دج وانعدمت سنة  آالؾ ملٌون 4وأصبحت  2001فً السنة الموالٌة 
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راجع إلى زٌادة رصٌد آخر السنة بسبب قلة استهالك المبالػ، إذ ٌتم تحوٌل رصٌد 

نالحظ تزاٌد مطرد فً  2003آخر السنة إلى السنة الموالٌة وابتداءا من سنة 

إلى  2003سنة  ملٌون دج 2000حٌث انتقلت من  2006االعتمادات إلى ؼاٌة 

 18000و 2006سنة  الؾ 14و 2005سنة  الؾ 13و  2004سنة  ملٌون 8000

وهذا بفعل زٌادة المدفوعات الحقٌقٌة لهذا الصندوق خالل هذه  2012ملٌون دج سنة 

 2007 خالل السنوات تراجعفً االعتمادات ان  هذا االرتفاع السنوات، فً حٌن 

بفعل تناقص المدفوعات  دج ملٌون 2250بـ  2009لٌبلػ أدنى حد له سنة  2009،

وزٌادة رصٌد بداٌة السنوات الموالٌة   والسنة التً قبلها،هذه السنة الحقٌقٌة خالل 

عرفت حجم  2013 سنة مع مالحظة أنقلل من حجم االعتمادات المرصودة ،مما 

، ولإلشارة فإن تباٌن مبالػ المدفوعات الحقٌقٌة من سنة ألخرى مدفوعات مرتفع 

ر ٌتعلق باستصالح مرده إلى العراقٌل الناجمة عن الوضعٌة العقارٌة ال سٌما أن األم

 األراضً وعقود االمتٌاز.

المطلب الثانً: تطور سٌاسة الدعم خالل المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة 

وسٌاسة التجدٌد الفالحً PNDAR (2005-2009 )والرٌفٌة 

 (2014-2009والرٌفً )

 " ًالصندوق الوطنً لتنمٌة االستثمار الفالحFNDIA:" 

، ٌحدد قامة اإلٌرادات 1427ربٌع األول  25قرار وزاري مشترك مإرخ فً 

الذي عنوانه " الصندوق  302-067والنفقات لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 الوطنً لتنمٌة االستثمار الفالحً"

 :إعانات الصندوق 

اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً تنمٌة اإلنتاج واإلنتاجٌة الفالحٌة وكذا  -

 تصدٌره.تثمٌنه وتخزٌنه وتوضٌبه وحتى 
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اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً عملٌات تطوٌر الري الفالحً وحماٌة  -

 أشكال الثروة الجٌنٌة الحٌوانٌة والنباتٌة.

 اإلعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة. -

تخفٌض نسب الفوابد على القروض الفالحٌة والصناعة الؽذابٌة الزراعٌة على  -

مدى القصٌر والمتوسط ولطوٌل، بما فٌها تلك الموجهة للعتاد الفالحً الذي تم ال

 اقتناإه فً إطار صٌؽة " البٌع باإلٌجار ".

المصارٌؾ المتصلة بدراسات الجدوى والتكوٌن المهنً واإلرشاد ومتابعة مدى  -

 تنفٌذ المشارٌع ذات الصلة بالموضوع.

  الصندوق الوطنً لتنمٌة قائمة األعمال المؤهلة لالستفادة من دعم

 االستثمار الفالحً:

اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً تنمٌة اإلنتاج واإلنتاجٌة  -1

 الفالحٌة:

 أشؽال تحضٌر التربة. -1-1

 أشؽال تهٌبة التربة وحماٌتها. -1-2

البذور والشتابل واألسمدة ومواد الصحة (اقتناء المدخالت الفالحٌة  -1-3

 .)النباتٌة

 و/أو إحٌاء األشجار القدٌمة. اقتالع -1-4

 عملٌات التطعٌم. -1-5

 اقتناء العتاد الفالحً. -1-6

 اقتناء وسابل النقل الخاصة. -1-7

 اقتناء القطعان. -1-8

 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربٌة الحٌوانات. -1-9

 تهٌبة و/أو بناء منشآت فالحٌة. -1-10

اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً تثمٌن اإلنتاج الفالحً  -2

 وتصدٌره: وتخزٌنه وتوضٌبه
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إنجاز و/أو تجدٌد صناعات تحوٌل المنتوجات الفالحٌة الواقعة  -2-1

 بجوار أو فً المستثمرات الفالحٌة.

جمع، تجفٌؾ، تخزٌن (اقتناء عتاد خاص على مستوى المستثمرة  -2-2

 .)أولً

 إنجاز منشآت خاصة بتخزٌن المنتوجات الفالحٌة. -2-3

 بالها.إنجاز منشآت متخصصة فً جمع المنتوجات الفالحٌة واستق -2-4

 سلسلة الفرز والتوضٌب. -2-5

 سلسالت ذبح الحٌوانات الصؽٌرة وتقطٌعها. -2-6

 اقتناء الرزم للمنتوجات الفالحٌة. -2-7

النقل داخل التراب الوطنً، مصارٌؾ (الدعم عند التصدٌر  -2-8

 .)التوضٌب والتخزٌن والمنح والترقٌة...

 اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً عملٌات تطوٌر الري الفالحً: -3

حواجز مابٌة (تعببة الموارد المابٌة: ترمٌم أو إنجاز منشآت  -3-1

جدٌدة، جر مٌاه المنابع، منشآت تحوٌل مجاري المٌاه، تنقٌب، 

 .)اآلبار خارج المناطق السهبٌة

 جلب الطاقة الكهربابٌة. -3-2

 .)أحواض التراكم(إحداث منشآت وسٌطة للتخزٌن  -3-3

 أجهزة الضخ والسقً. -3-4

 أو ترمٌم شبكات توزٌع المٌاه الزراعٌة. إنجاز -3-5

 إنجاز أو ترمٌم شبكات صرؾ المٌاه. -3-6

اإلعانات التً تضمن مساهمة الدولة فً حماٌة الثروة الجٌنٌة  -4

 الحٌوانٌة والنباتٌة وتنمٌتها:

ترمٌم و/أو إحداث منشآت للحفظ المتخصص ؼٌر تلك الخاصة  -4-1

 بالحفظ عن طرٌق التبرٌد.
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إنتاج البذور والشتابل والحٌوانات  إنجاز منشآت متخصصة فً -4-2

 المنسلة وإحداث مشاتل نباتٌة وحٌوانٌة.

 اإلعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوٌة المستعملة فً الفالحة: -5

 .)المازوت(المحروقات  -5-1

 الطاقة الكهربابٌة. -5-2

تخفٌض نسبة الفائدة على القروض الفالحٌة والزراعٌة الغذائٌة على  -6

متوسط والطوٌل المتحصل علٌها فً إطار برامج تنمٌة المدى القصٌر وال

 القطاع الفالحً:

 قروض متوسطة وطوٌلة المدى: -6-1

 استصالح األراضً. -6-1-1

 صرؾ المٌاه والتطهٌر. -6-1-1-1

 أعمال قلب التربة ونزع األحجار. -6-1-1-2

 وضع مضادات الرٌاح. -6-1-1-3

 تسمٌد األرض. -6-1-1-4

 ٌة.الحواجز الماب -6-1-1-5

 شبكات السقً. -6-1-1-6

 احتفار أو حفر اآلبار. -6-1-1-7

 أشؽال التمهٌد والتسوٌة. -6-1-1-8

منشآت التخزٌن تحت التبرٌد اإلٌجابً أو السلبً  -6-1-2

 للمنتوجات الفالحٌة.

مبانً تربٌة (بناء و/أو تجدٌد مبانً االستؽالل الفالحً  -6-1-3

 .)الحٌوانات، مخازن، مستودعات

 اقتناء العتاد واألدوات الفالحٌة الخفٌفة. -6-1-4

اقتناء العتاد و/أو التجهٌزات الفالحٌة لتربٌة الحٌوانات  -6-1-5 

 والري الفالحً.
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اقتناء تجهٌزات جدٌدة وتجدٌد تجهٌزات لتحوٌل  -6-1-6

المنتوجات والمنتوجات الفرعٌة الفالحٌة و/أو الزراعٌة الؽذابٌة 

 وتثمٌنها.

 اء القطعان والحٌوانات المنسلة.شر -6-1-7

 ؼرس األشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوٌة. -6-1-8

التجهٌزات لإلنتاج التقلٌدي الرٌفً المرتبط بالنشاط  -6-1-9

 الزراعً.

بناء و/أو تهٌبة منشآت صنع الرزم لتوضٌب المواد  -6-1-10

 ذات االستعمال الفالحً والزراعً الؽذابً.

ء و/أو تهٌبة منشآت صنع أؼذٌة الحٌوانات بنا -6-1-11

 وتوضٌبها وتخزٌنها.

 قروض قصٌرة المدى: -6-2

اإلنتاج النباتً: البذور والشتابل، المدخالت، أشؽال  -6-2-1

 زراعٌة، أدوات تصلٌح.

اإلنتاج الحٌوانً: اللقاحات والمدخالت واألؼذٌة والمواد  -6-2-2

ات ومصارٌؾ الصٌدالنٌة وأشؽال الترمٌم والصٌانة واألدو

 اإلٌجار.

تحوٌل المنتجات الفالحٌة النباتٌة والحٌوانٌة وتثمٌنها:  -6-2-3

الطاقة ومصارٌؾ اإلٌجار والتؽلٌؾ وأشؽال الصٌانة ومصارٌؾ 

 التصلٌح.

المصارٌف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوٌن المهنً واإلرشاد  -7

 ومتابعة تنفٌذ المشارٌع ذات الصلة بها:

 رٌع الفالحٌة.دراسة جدوى المشا -7-1

التكوٌن المهنً الموجه للفالحٌن و ألوالد الفالحٌن ولإلطارات  -7-2

 التقنٌة.
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 اإلرشاد الفالحً. -7-3

متابعة المشارٌع وكل عملٌة ٌدعمها الصندوق الوطنً لتنمٌة  -7-4

 االستثمار الفالحً وتقٌٌمها ومراقبتها وكذا تفتٌشها.

 تتعلق األعمال التً تم تعدادها أعاله بالفروع اآلتٌة: -

 الحلٌب. -

 تربٌة النحل. -

 تربٌة الدواجن. -

 تربٌة األرانب. -

 تربٌة الؽنم والبقر والماعز واإلبل والخٌل. -

 البطاطس. -

 الزراعات تحت البٌوت البالستٌكٌة. -

 زراعة الحبوب. -

 البقول الجافة. -

 زراعة األعالؾ. -

 .)الوردٌات ذات النوع والبزرات الرٌفٌة(زراعة األشجار المثمرة  -

 زراعة الكروم. -

 زراعة الزٌتون. -

 زراعة الحمضٌات. -

 زراعة النخٌل. -

 .)الطماطم والتبػ والزٌتٌات والبنجر السكري والقطن(الزراعة الصناعٌة  -

 البذور النباتٌة والحٌوانٌة. -

 شتابل األشجار والكروم. -

 حٌوانات التكاثر. -

 التلقٌح االصطناعً. -



 تطور القطاع الزراعي في الجزائر                                                            الفصل الثاني    

 
031 

عنوانه الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص الخاص الذي : 16الجدول رقم 

N لتنمٌة االستثمار الفالحً الصندوق الوطنً
0
 302-067 FNDIA  2006من-

2013: 

               اىىحذج: مييىن دج                      

 رصٌد بداٌة السنوات
 )0(  كل سنة

اإلعتمادات 
 المفتوحة

إٌرادات 
 الصندوق

      
)3(=)0(+)5( 

نهاٌة رصٌد  المدفوعات الحقٌقٌة للدعم من طرف
 السنة

اإلٌرادات  )2(-)3(=)2(
السنوٌة 

 )5( للصندوق

CNMA BADR  مجموع
 )2( المدفوعات

2006 19415073 373945169 393355242 6000 28000 34000 53355242 

2007 53355242 196105466 249455707 0500 6000 6000 1894557 

2008 1894557 403085445 592545153 106359 8402 946559 497885233 

2009 497885233 89935338 587815571 525 9125 9650 491315571 

2010 491315571 1530151 644325701 1146573 34145826 35295499 609035202 

2011 609035202 62755215 671785417 2523543 103815973 106345316 565445101 

2012 565445101 197925368 763365469 1195776 117725167 118915943 644445526 

2013 644445526 292465616 936915142 1173532 249445246 250615578 686295564 

 مجموع
FNDIA 

 3577980914 3602310542 1724601766 1191400212 2916010978 686295564 

 لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر.مدٌرٌة اإلدارة والوسابل  المصدر:                            -

نالحظ من الجدول تذبذب المخصصات السنوٌة المفتوحة لدى هذا الصندوق إذ 

ثم قفزت إلى  2007ملٌون دج ثم انخفضت سنة  37394بـ:  2006قدرت سنة 

وبعدها بقٌت دون المستوٌات األولى والسبب فً  2008ملٌون دج سنة  40308

لمستمرة فً رصٌد بداٌة السنة نتٌجة لقلة المدفوعات الحقٌقٌة للدعم ذلك هو الزٌادة ا

 9650بـ  2009أخذت المدفوعات فً تزاٌد إذ قدرت سنة  2011وابتداءا من سنة 

 11891إلى  2012ملٌون دج ثم سنة 10634إلى  2011ملٌون دج ثم انتقلت سنة 

اع فً الطلب على ملٌون دج نتٌجة الرتف 25061إلى  2013ملٌون دج لتبلػ سنة 

وسابل اإلنتاج واالستثمار وكذا تنوع وتزاٌد أشكال الدعم من خالل برنامج التجدٌد 

 الفالحً والرٌفً.

 %.81وقدرت نسبة المدفوعات الحقٌقٌة إلى مجموع إٌرادات الصندوق بـ 
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  " ًالصندوق الوطنً لضبط اإلنتاج الفالحFNRPA:" 

، ٌحدد قابمة اإلٌرادات 1427ربٌع األول  25قرار وزاري مشترك مإرخ فً 

الذي عنوانه " الصندوق  302-121والنفقات لحساب التخصٌص الخاص رقم 

 الوطنً لضبط اإلنتاج الفالحً".

 :إعانات الصندوق 

 اإلعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفالحٌة. -

الفالحٌن للتكفل بالمصارٌؾ المترتبة على تحدٌد اإلعانات بعنوان حماٌة مداخٌل  -

 األسعار المرجعٌة:

  كل المنتوجات الفالحٌة ذات سعر مرجعً محدد، ال سٌما الحبوب

 والحلٌب.

 اإلعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفالحٌة: -

  المساهمة فً مصارٌؾ تخزٌن المنتوجات الفالحٌة ذات االستهالك

 الواسع والبذور والشتابل.

 منحة عند إنتاج المنتوجات الفالحٌة اآلتٌة وجمعها وتحوٌلها: ال

الحلٌب واللحوم والبٌض والعسل والطماطم والفلفل والفلٌفلة والجلبان 

والفاصولٌا والبطاطس والبصل والثوم والبنجر السكري والكرنب 

والجزر واللّفت والفطر والفول والحمص والعدس والحمضٌات 

واإلجاص واللوز والكرز والمشمش والتمر  والتٌن والزٌتون والتفاح

والخوخ والبرقوق والعنب والسفرجل والفراولة والعلؾ والقمح 

 والشعٌر.

 .ًالمنح القصوى للفابض من اإلنتاج الفالح 

  التكفل بمصارٌؾ تنوع اإلنتاج الفالحً المترتبة عن تحوٌل نمط

 اإلنتاج.
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الخاص الذي عنوانه الوضعٌة المالٌة لحساب التخصٌص : 17الجدول رقم 
N لضبط اإلنتاج الفالحً الصندوق الوطنً

0
 302-121 FNRPA  2013-2005من: 

 

         اىىحذج: مييىن دج.                                                                                                         
                               

 رصٌد بداٌة السنوات
  كل سنة

)0( 

اإلعتمادات 
 المفتوحة

إٌرادات 
 الصندوق

      
)3(=)0(+)
5( 

رصٌد نهاٌة  المدفوعات الحقٌقٌة للدعم من طرف
 السنة

)2(=)3(-
)2( 

اإلٌرادات 
السنوٌة 

(للصندوق
5( 

CNMA BADR  مجموع
 المدفوعات

)2( 

2005 0500 8500 8500 0500 0500 0500 8500 

2006 8500 0500 8500 8500 0500 8500 0500 

2007 0500 8500 8500 6000 0500 6000 2500 

2008 2500 12000 14500 5500 0500 5500 9000 

2009 9000 3000 12000 614055 3774 991455 208555 

2010 208555 11650 1373555 662152 116355644 117015856 20335644 

2011 20335644 17859 198925644 1005336 185585356 186585692 12339552 

2012 12335952 20150 213835952 0500 213835952 213835952 0500 

2013 0500 40262 40262 0500 4002258 4002258 23952 

 مدمىع

FNRPA 

0000 121921  263070047 953740754 12168108 23902 

                                                                21058           %78023         %99080% 

 مدٌرٌة اإلدارة والوسابل لوزارة الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة، الجزابر. المصدر:

أن المدفوعات الحقٌقٌة للدعم الموجهة أخذت تتناقص  (17رقم )نالحظ من الجدول 

 6000ثم  2006ملٌون دج سنة  8500منذ بداٌة سٌر حساب الصندوق إذ قدرت بـ 

وبعدها أخذت هذه األخٌرة  2008ملٌون دج سنة  5500ثم  2007ملٌون دج سنة 

% حٌث 80بـ  2009و 2008فً الزٌادة بشكل مذهل إذ قدرت نسبتها بٌن سنتً 

ملٌون دج، وتؤخذ بالزٌادة خالل السنوات الالحقة  9914قٌمة  2009ت سنة بلؽ

ومرد ذلك هو الزٌادة فً مخصصات الدولة بسبب الشروع فً زٌادة المنح 

واألسعار لدعم الحبوب وضم دعم البقول الجافة والزٌادة فً دعم الحلٌب والبطاطا 

 (SYR-PALAC)لواسع من خالل نظام ضبط المنتجات الفالحٌة ذات االستهالك ا

لتؤمٌن واستقرار عرض المنتوجات وضمان حماٌة مداخٌل  2008الذي أنشا سنة 

الفالحٌن واألسعار عند االستهالك، ونالحظ أن مدفوعات هذا الصندوق انخفضت 

وقد تضاعفت مخصصات هذا  2012بسبب استعمال رصٌد نهاٌة سنة  2013سنة 

 ن دج.ملٌو 40262لتصل إلى  2013الصندوق سنة 
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 (.05)انظر الملحق رقم . 2011-2000اإلنتاج خالل الفترة  تطور المطلب الثالث:

ملٌون قنطار ٌتضمنه حجم قٌاسً  35بلػ متوسط اإلنتاج حوالً / إنتاج الحبوب: 1

( علما أن برنامج التجدٌد 2009-2008ملٌون قنطار خالل موسم ) 52قدر بحوالً 

 2014ملٌون قنطار من الحبوب فً أفق  53الفالحً فً أهدافه قد سطر بلوغ 
1

 ،

(، 2006-2005(، )2004-2003(، )2003-2002مع مالحظة أنه خالل مواسم )

ملٌون قنطار وقد مثل  40( قد فاق حجم اإلنتاج الـ 2009-2010(، )2008-2009)

% من مجموع اإلنتاج لهذه الفترة، كما ٌعتبر 56مجموع إنتاج هذه المواسم حوالً 

ملٌون قنطار بحٌث انخفض  15( األضعؾ إنتاجا بحوالً 2008-2007موسم )

عؾ خالل الموسم الموالً بمقدار % وتضا57اإلنتاج عن الموسم الذي سبقه بنسبة 

ملٌون قنطار  35، وعموما وباستثناء هذا الموسم فإن حجم اإلنتاج بقً فوق الـ 255

قد بدأت تظهر اآلثار اإلٌجابٌة  2003-2002إذا افترضنا أنه ابتداءا من موسم 

لعملٌة الدعم الفالحً، أما عن أصناؾ الحبوب نجد أن مساهمة القمح الصلب ظلت 

% والقمح اللٌّن 31% من مجموع اإلنتاج، والشعٌر بنسبة 45قدمة بنسبة فً الم

 مع تطور ملحوظ فً إنتاج الخرطال والذرة البٌضاء. %22بنسبة 

تطور إنتاج البقول الجافة بشكل إٌجابً خالل المواسم األربعة / البقول الجافة: 2

المواسم قنطار ثم أخذ ٌتؤرجح فً  530.000قنطار إلى  384360األولى من 

ألؾ  58انتقل فوق مستوى  2009-2008األخرى، ؼٌر أنه وابتداءا من موسم 

قنطار خالل  788170قنطار ثم  723450قنطار ثم إلى  642890قنطار لٌبلػ 

%، 60( بنسبة زٌادة قدرها على التوالً 2011-2010( و )2010-2009مواسم )

د أن اإلنتاج قد ازداد بـ % وبمقارنة الموسم األخٌر مع الموسم األول نج%9، 12

وللعلم فإن الحكومة وفً إطار سٌاسة التجدٌد الفالحً والرٌفً قد أعطت  105%

أولوٌة معتبرة من خالل تشجٌع ودعم إنتاج البقول الجافة خاصة مع ارتفاع 

وما أدى إلى ارتفاع حجم إنتاج كل  2008أسعارها فً السوق العالمٌة خالل أزمة 

( 2007-2000ة حٌث انتقل متوسط إنتاج العدس خالل )من العدس والحمص خاص
                                                           

1
  MADR, Projet de programme quinquemmal de développement (2010/2014), Mars 2009, P :07. 
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قنطار إلى  147.827قنطار، والحمص من  41.449قنطار إلى  5197من 

 قنطار. 191.441

 / إنتاج الخضروات:3

بلػ إنتاج الخضروات أرقاما قٌاسٌة ضمنت تحقٌق االكتفاء الذاتً منها، حٌث 

 2011-2010ما قارنا موسم  مرات )أضعاؾ( مما كان علٌه إذا 3تضاعؾ اإلنتاج 

، وكانت أعلى نسبة فً الزٌادة فً اإلنتاج قد قدرت بـ 2001-2000مع موسم 

( حٌث انتقل حجم اإلنتاج من 2009-2008( إلى )2008-2007% من موسم )20

ملٌون قنطار كنتٌجة مباشرة لتحسن دعم هذه األنواع  753ملٌون قنطار إلى  6506

ٌن والمنح المقدمة خالل تقدٌم اإلنتاج وتخزٌنه وتشجٌع والحفاظ على مداخٌل الفالح

االستثمار الفالحً بما فً ذلك دعم السقً والزراعات المحمٌة، وعموما تمٌٌز إنتاج 

الخضروات بمٌل موجب نحو الزٌادة فً كل المواسم وقد بلؽت نسبة الزٌادة فً 

اج الطماطم عن الفترة % حٌث تحسن إنت84اإلنتاج لهذه الفترة عن الفترة السابقة بـ 

ملٌون قنطار، أما خالل هذه الفترة انتقل  354السابقة إذ بلػ أقصى حجم خاللها بـ 

ملٌون  38ملٌون قنطار إلى  12507ملٌون قنطار والبطاطا من  757إلى حجم 

ملٌون قنطار  33علما أن برنامج التجدٌد الفالحً فً أهدافه قد سطر بلوغ  -قنطار

ملٌون قنطار، أما  1154ملٌون قنطار إلى  359والبصل من  -2014بطاطا سنة 

األنواع األخرى من الخضر فانتقلت من أقصى حجم لها فً الفترة السابقة الذي ٌقدر 

-2010ملٌون قنطار كؤقصى حجم خالل موسم ) 20ملٌون قنطار إلى  854بـ 

2011.) 

 / إنتاج األعالف:4

لسابقة بالتذبذب والتراجع فً بعض إن زراعة األعالؾ التً تمٌزت فً الفترة ا

المواسم قد شهدت تحسنا خالل هذه الفترة وفاقت المستوى القٌاسً فً اإلنتاج الذي 

ملٌون  15ملٌون قنطار لٌتم بلوغ مستوى  13بـ  1991-1990تحقق منذ موسم 

( و 2009-2008ملٌون قنطار موسمً ) 18( و 2007-2006قنطار )موسم 
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(، وعرؾ إنتاج العلؾ 2011-2010ن قنطار موسم )ملٌو 16( و 2009-2010)

% عن الفترة السابقة وهذا خاصة 73نموا جٌدا حٌث قدرت هذه النسبة فً النمو بـ 

خالل المواسم الثالث األخٌرة أي فً بداٌة تطبٌق برنامج التجدٌد الفالحً والرٌفً، 

لرعوٌة وتوسٌع هذا التطور نجم عن االهتمام بالمناطق الرٌفٌة وتشجٌع الزراعات ا

حجم المساحات المستصلحة وتسهٌل التزود بالمٌاه ضمن التموٌالت واإلعانات 

 .المقدمة من قبل مختلؾ الصنادٌق

أما عن األشجار المثمرة كالكروم والحمضٌات والزٌتون والتمور هً األخرى   

تمتعت بنفس الصفة فً زٌادة ونمو إنتاجها إذ حققت زراعة الكروم نموا قدر بـ 

% بحٌث أقصى 103% فً كمٌة اإلنتاج مقارنة بالفترة السابقة، والحمضٌات بـ 97

ملٌون قنطار بٌنما فً الفترة الماضٌة  11بـ  2011-2010حد إنتاج كان فً موسم 

ملٌون قنطار، وبالنسبة للزٌتون قد بلػ نسبة  455لم ٌتجاوز الحد األقصى لإلنتاج 

كما نالحظ أن زٌتون المابدة عرؾ قفزة % عن الفترة السابقة، 58نمو قدرت بـ 

 2011-2010ملٌون قنطار موسم  159نوعٌة فً حجم اإلنتاج إذ تجاوز هذا األخٌر 

ألؾ قنطار وحقق موسم  500فً حٌن لم ٌبلػ كؤقصى تقدٌر خالل الفترة الفارطة 

ملٌون قنطار فً حٌن لم تتجاوز هذه الكمٌة  6500( كمٌة إنتاج فاقت 2010-2011)

 ملٌون قنطار كؤقصى حد. 03الفترة الماضٌة سوى  خالل

ملٌون قنطار لهذه  58ومن جهة أخرى فإن مجموع إنتاج التمور قد فاق حجم 

% 64الفترة وقدرت نسبة النمو فً إنتاج التمور مقارنة بالفترة التً سبقتها 

ملٌون قنطار، وتطور إنتاج  35حٌث كان مجموع إنتاج الفترة السابقة حوالً 

 التمور مهم للؽاٌة خاصة نحو التصدٌر للخارج نظرا لجودة التمور الجزابرٌة.

وعموما فإن حصٌلة إنتاج األشجار المثمرة تعتبر مشجعة جدا وكانت كرد فعل 

إٌجابً ألشكال الدعم المقدم خالل هذه الفترة بمختلؾ مخططاتها إذ تركز األمر 
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ومكافحة األمراض إضافة إلى تعدد على تجدٌد الؽراسات و القٌام بؽراسات جدٌدة، 

 المنح الخاصة باإلنتاج والتخزٌن واالستثمار بصفة عامة.
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 الخاتمة:

إن القطاع الزراعً فً الجزابر قد مّر بعدة تحوالت أقررتها السٌاسات     

الزراعٌة المتعاقبة من االستقالل تحت تؤثٌر الظروؾ االقتصادٌة العالمٌة والداخلٌة 

للبالد، إذ كان الهدؾ منها هو تحقٌق اإلكتفاء الذاتً من المواد الؽذابٌة ودفع عجلة 

تربة صالحة للزراعة وتنوع  (راعٌة الطبٌعٌة اإلنتاج فً ظل مقومات الجزابر الز

فً القطاع الزراعً إذ أن سكان األرٌاؾ والٌد العاملة  (والبشرٌة منها  )األقالٌم 

، والمقومات المالٌة التً تتعلق أساسا بمداخٌل )% من القوة العاملة 30تشكل نسبة 

اهمت بشكل كبٌر فً المحروقات باستثناء فترة نهاٌة الثمانٌنات والتسعٌنات فإنها س

دعم هذا القطاع، لكن اآلثار المرتقبة لم تكن فً مستوى التطلعات والمبالػ المنفقة 

والطموح الناشا من ضرورة االنتقال إلى اقتصاد بدٌل عن اقتصاد المحروقات 

وبلوغ الوفرة الؽذابٌة للسكان وولوج األسواق العربٌة والعالمٌة بتسوٌق المنتوجات 

 -2000(الرؼم من النتابج المحققة فً السنوات األخٌرة خاصة الجزابرٌة، فب

من نمو لمستوى اإلنتاج الفالحً عامة مقارنة بالحقبات الماضٌة إلى أن  )2014

هاجس الجمٌع المتمثل فً ضرورة التقلٌل من فاتورة االستٌراد لمادة الحبوب ٌبقى 

ال زالت تعانً هذا  مقلق جدا مع زٌادة عدد السكان والحاجة للؽذاء. فالجزابر

المشكل الذي ٌبقى حبٌس التؽٌرات المناخٌة وكمٌة األمطار ومحدودٌة اإلهتمام 

باإلرشادات الحدٌة الالزمة خالل عملٌة اإلنتاج واالستفادة من البحث العلمً من 

قبل الفالح فً ضرورة التركٌز على التوسع الرأسً فً اإلنتاج لتحقٌق مردودٌة 

ٌاسة الدعم الفالحً قد نجحت فً نشاطات فالحٌة معٌنة أعلى، ومجمال فإن س

وفشلت فً أخرى تبعا لفشل التوجهات والمناهج وؼٌاب الرقابة البعدٌة من عملٌة 

االستفادة من الدعم، إضافة إلى أن أؼلب السٌاسات األخٌرة قد ركزت على جانب 

 اإلنتاج ولم تركز على جانب التسوٌق وتنظٌمه. 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 الفصل التطبيقي
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 مقدمة:

استفادت والٌة سعٌدة على ؼرار باقً الوالٌات من مختلؾ برامج التنمٌة الفالحٌة         

الى ٌومنا هذا بهدؾ بعث النشاط الفالحً بصفة عامة  وانعكس  0111والرٌفٌة ابتداء من سنة 

و تسعى  0103سنة  %33ملٌار دج بمعدل نمو  1005ذلك فً تحقٌق قٌمة اإلنتاج التً قدرت بـ 

المصالح التابعة لوزارة الفالحة من مدٌرٌة المصالح الفالحٌة  ومحافظة الؽابات وؼٌرها مختلؾ 

إلنجاز مختلؾ المشارٌع المبرمجة وتقدٌم الدعم المتواصل للفالح بؽرض النهوض بهذا القطاع 

الذي ٌمثل الحصة األكبر من نشاط السكان . وقد حققت الوالٌة نسبة لإلكتفاء الذاتً فً عدد من 

منتوجات الفالحٌة ؼٌر ان هذا اإلكتفاء أو معدالت اإلنتاج تتؤرجح من سنة إلى أخرى ال سٌما ال

مادة الحبوب باعتبارها  الؽذاء األساسً  لدى سكان الوالٌة و الجزابر بصفة عامة. ونظرا 

للمقومات  الطبٌعٌة للوالٌة و التحفٌز المقدم من خالل برامج الدعم المختلؾ، تسعى لبلوغ  

توٌات أعلى إلنتاج هذه المادة  المهمة التً تتعلق  أساسا باألمن الؽذابً للبالد و مساهمتها فً مس

من اإلنتاج  %5إلى  3تحقٌق ذلك جنبا إلى باقً والٌات الوطن علما أن الوالٌة تساهم بنسبة 

الوطنً للحبوب، و نسعى من خالل هذا الفصل التطبٌقً الذي ٌستعرض وضعٌة الدعم المقدم 

لمختلؾ مدخالت عملٌة إنتاج الحبوب و النتابج المحصلة علٌها لتبٌان أثره فً رفع اإلنتاج و 

 0115الوقوؾ على العراقٌل التً تواجه تطور هذا النشاط و تقٌٌم أدابه خالل الفترة الممتدة من 

و  والخروج بنتابج عملٌة و توصٌات قد تسهم مستقبال فً تحدٌد العوامل األساسٌة  0104الى 

 الشروط المنوطة لبلوغ الوفرة الكاملة من خالل التخصٌص األمثل للموارد.
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 بطاقة تقنٌة لوالٌة سعٌدة المبحث األول:

 المطلب األول: لمحة عن الوالٌة

تقع والٌة سعٌدة فً الشمال الؽربً للجزابر،ٌحدها شماال والٌة معسكر، وؼربا والٌة سٌدي 

 ومن الجنوب والٌتً البٌض والنعامة. بلعباس، ووالٌة تٌارت شرقا،

للوالٌة مناخ قاري لذا تعتبر المنطقة شبه جافة باردة شتاءا وحارة صٌفا، مساحة الوالٌة تقدر بـ 

كم 6613
2

ملم/سنة، ٌتواجد بالوالٌة ؼطاء  600إلى  200، وٌبلػ معدل التساقط السنوي ما بٌن 

ٌة، وتعتبر األراضً المتواجدة شمال الوالٌة % من المساحة اإلجمالٌة للوال24ؼابً ٌمثل نسبة 

، أما جنوب الوالٌة تعتبر السباخة والبستنةأراضً خصبة مناسبة لزراعة الحبوب وجل أنواع 

أراضً سهبٌة مؽطاة بالحلفاء والنباتات الشوكٌة، إذ أن معظم هذه المساحات تشكل مراعً تمتد 

نشاطا أساسٌا واستراتٌجٌا لسكان المنطقة.  هـ، وتعتبر هذه األخٌرة127.333على ما ٌقارب عن 

% من السكان الرٌفٌٌن حوالً 8.5نسمة وٌشكل منها نسبة 357198 ٌبلػ عدد سكان الوالٌة 

من %13حوالً  نسمة 48722نسمة وٌقدر عدد السكان النشطٌن فً القطاع الفالحً بـ  82266

 (.18)انظر الجدول رقم  مجموع السكان
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تقسيم سكان الوالية حسب البلديات والمناطق تبعا إلحصاء عدد السكان  (: 18رقم ) جدول

2012: 

 الوحدة:نسمة

السكان  مجموع السكان السكان الريفيين السكان الحضر البلدية

النشيطين في 

 الفالحة

 سعيدة
134518 3685 138203 14336 

 ذوي ثابت
2215 3326 5541 2085 

 عين الحجر
23765 8864 32629 4843 

 أوالد خالد
25629 8525 34154 1400 

 موالي العربي
8107 3780 11887 2253 

 يوب
14390 4160 18550 3731 

 هونت
4081 1038 5119 2541 

 سيدي اعمر
4604 5064 9668 1686 

 سيدي بوبكر
15559 4836 20395 2646 

 حساسنة
10150 3989 14139 3690 

 معمورة
4352 3079 7431 2475 

 سيدي احمد
3951 11401 15352 2685 

 عين السخونة
4590 3068 7658 2680 

 أوالد ابراهيم
14421 6763 21184 949 

 تيرسين
2038 5886 7924 425 

 عين السلطان
2562 4802 7364 297 

 مجموع الوالية
274932 82266 357198 48722 

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة لوالٌة سعٌدة.المصدر: 
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 المطلب الثانً: القطاع الفالحً بالوالٌة

 خصائص القطاع: -1

هـ ونظرا لتنوع النشاط الفالحً بها  308206تقدر المساحة الصالحة للزراعة بوالٌة سعٌدة بـ 

 )04(بسبب تنوع التربة وكذا الطبٌعة المناخٌة التً تتمٌز بها أدى ذلك إلى تقسٌمها إلى أربع 

 (05 الشكل رقم انظر(مناطق أساسٌة وهً كاآلتً 

 (: الخارطة الفالحٌة لوالٌة سعٌدة. 05الشكل رقم )

 

 

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة لوالٌة سعٌدة.المصدر: 

منطقة تتمٌز بزراعة الحبوب وتربٌة المواشً وتضم كل من بلدٌات هونت، ٌوب، عٌن / 1

والمعمورة، وتشؽل الحجر، حساسنة، موالي العربً، شمال سٌدي أحمد، شمال بلدٌتً تٌرسٌن 

 % من المساحة اإلجمالٌة الفالحٌة.42هـ أي نسبة  281473هذه المنطقة مساحة تقدر بـ 

% من 26هـ وتمثل نسبة  174245ة حمنطقة تتمٌز بتنوع الزراعات وتمتد على مسا/ 2

المساحة اإلجمالٌة للزراعة وتقع ضمن بلدٌات سٌدي بوبكر،سٌدي اعمر، أوالد خالد، سعٌدة، 

 ثابت، عٌن السلطان، أوالد براهٌم، وتقع هذه األراضً شمال الوالٌة. ذوي
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منطقة تتعاقب فٌها الزراعات وتسمى بالمنطقة الزراعٌة الرعوٌة وتشمل جنوب موالي / 3

% 13هـ وتشكل نسبة  87.122العربً ووسط سٌدي أحمد ووسط المعمورة، تقدر مساحتها بـ 

 من المساحة اإلجمالٌة الفالحٌة.

% من 19هـ ممثلة نسبة  127.333المنطقة السهبٌة أو الرعوٌة وتمتد على مساحة قدرها / 4

المساحة اإلجمالٌة الفالحٌة، وتتمٌز هذه المنطقة بالنشاط الموسع والمكثؾ لتربٌة المواشً خاصة 

األؼنام، وتضم هذه المنطقة كل من جنوب السخونة وجنوب سٌدي أحمد، ومن خالل الشكل رقم 

 الحظ تنوع النشاط الفالحً للمنطقة بتنوع جؽرافٌة المنطقة.ن )05 (

الوالٌة مع بعض ؼالبا جل مناطق  مناطق الزراعات الكبرى لمحاصٌل الحبوب تحتل 

الؽطاء ، وتركز لموسمٌة فً مناطق شمالٌة للوالٌة، ونالحظ تبعثر الزراعات االمساحات المسقٌة

ٌة ٌضم مناطق رعوٌة مع تصحر فً الجنوب ، أما جنوب الوالالؽابً شمال ووسط الوالٌة

 الشرقً.

وللتوضٌح أكثر ٌمكننا نتبع الجدول الموالً الذي ٌبٌن وضعٌة األراضً الزراعٌة خالل سنة 

حسب بلدٌات الوالٌة. إذ تشكل المراعً مساحات هامة من األراضً الفالحٌة فً كل من  2013

وعٌن  )هـ 73431 (وسٌدي أحمد  )هـ 48431 (والمعمورة  )هـ 5964 (موالي العربً 

% من المساحة الفالحٌة لسٌدي 58.61وباستعمال النسب نجد أنها تؤخذ  )هـ 26230 (السخونة 

% بالنسبة لعٌن السخونة ومعظم أراضً هذه 65% بالنسبة للمعمورة و 40أحمد وحوالً 

 البلدٌات تقع فً وسط الوالٌة وجنوبها.
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 .2013(: وضعٌة األراضً الزراعٌة فً الوالٌة لسنة 11الجدول رقم )

 

 الوحدة:هكتار                                                                                       

مساحة  البلدٌات
األراضً 
 الفالحٌة

مساحة 
األراضً 
الصالحة 
 للزراعة

األراضً  المراعً
 الغابٌة

أراضً 
فالحٌة غٌر 

 منتجة

 900.00 408.00 809.70 3430.00 5548.00 سعٌدة

 2162.00 7950.00 845.40 10648.00 21605.00 ذوي ثابت

 382 18657 207 22035 41281 عٌن الحجر

 797 4283 600 14689 20370 أوالد خالد

موالي 

 العربً

41834 22244 5964 6084 7542 

 6139 12185 121 25494 43940 ٌوب

 45 3653 165 13634 17497 هونت

 100 7219 80 9000 16400 سٌدي اعمر

 24 7824 130 16330 24308 سٌدي بوبكر

 282 23894 11 33523 57710 حساسنة

 21218 14503 48431 37374 121527 معمورة

 232 10145 73431 41459 125267 سٌدي أحمد

عٌن 

 السخونة

40207 5450 26230 7261 1266 

 1253 9947 971 12809 24890 ابراهٌمأوالد 

 54 14829 1486 25618 41988 تٌرسٌن

عٌن 

 السلطان

25712 14468 180 9983 1080 

 43479 158825 159664 308206 670.174 المجموع

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة لوالٌة سعٌدة.المصدر: 
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للفالحة فً سٌدي اعمر و % من المساحة اإلجمالٌة 44فً حٌن تشكل األراضً الؽابٌة نسبة 

 % فً أوالد ابراهٌم، ومعظم هذه المناطق تقع شمال شرق الوالٌة.39% فً الحساسنة و 41

هـ 308206(% 46وتبلػ نسبة األراضً المستؽلة للزراعة إلى مساحة األراضً الفالحٌة ككل 

 ة.مما ٌستوجب بذل المزٌد من المجهودات لزٌادة المساحات المستؽل )هـ 670174من 

 تقسٌم األنشطة الفالحٌة: -2

 .تعداد الفالحٌن وتقسٌم النشاطات الفالحٌة:) 50 (الجدول 

 العدد النشاط

 343 ، الطٌور واألرانبتربٌة النحل

 00851 الحبوب

 8944 تربٌة المواشً

 0190 السباخة

 52559 المجموع

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة.المصدر: 

 

 .(: تعداد الفالحٌن وتقسٌم النشاطات الفالحٌة 09الشكل رقم ) 

 

 (. 20من إعداد الطالب استنادا إلى الجدول رقم ) المصدر: 

ٌتناسب تقسٌم األنشطة الفالحٌة تبعا لتقسٌم المناطق الفالحٌة وتعداد الفالحٌن الذٌن ٌزاولون هذه 

الحبوب حٌث ٌقدر عددهم النشاطات، إذ أن معظم الفالحٌن فً الوالٌة ٌمٌلون لنشاط إنتاج 

(( وحٌث أن منطقة زراعة هذا النوع من 20فالح )انظر الجدول رقم ) 12850حوالً 

 تربٌة النحل، الطٌور واألرانب

 الحبوب

 تربٌة المواشً

 السباخة
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% من مساحة الوالٌة فنالحظ أنه النشاط الؽالب إضافة إلى تربٌة المواشً 42المنتوجات تمثل 

م منتجً نظرا لتركزها فً المنطقة األولى، بما أن كال النشاطٌن متكاملٌن بحٌث نجد أن معظ

الحبوب هم موالٌن وٌسعون لتوفٌر حاجٌات المواشً من الؽذاء ذاتٌا أي من منتوج الحبوب 

موال، فً حٌن ٌؤتً نشاط السباخة بـ  8944واألعالؾ وٌبلػ عدد الموالٌن فً الوالٌة ما ٌقارب 

لنحل فالح حٌث أن المناطق الصالحة لهذه الزراعة قلٌلة نوعا ما ثم ٌؤتً نشاط تربٌة ا 2092

( 06فالح معظمهم فً األراضً الجبلٌة، وحسب الشكل رقم ) 343والطٌور واألرانب فقط بـ 

نالحظ أن كال من نشاط الحبوب وتربٌة المواشً هما اللذان ٌستحوذان على أعلى عدد من 

 الفالحٌن.

 حضٌرة العتاد الفالحً: -3

ا الوالٌة على ؼرار باقً فً إطار المخططات التنموٌة للقطاع الفالحً التً استفادت منه   

والٌات الوطن تم إدراج اقتناء العتاد ضمن دعم الدولة بؽٌة تعزٌز الحضٌرة الوالبٌة وخاصة 

الذي ٌوضح كل من عمر العتاد الفالحً وعدده على  )  21(الجرارات، فمن خالل الجدول رقم 

مستوى الوالٌة ٌتضح لنا قدم الحضٌرة إذ أن نسبة الجرارات وآالت الحصاد والدرس األكبر من 

 – 11% من 2875سنة و  20% فوق 39 (% بالنسبة للجرارات 6775سنة مثلت حوالً  11

هتالك العتاد وما ٌرافقه من % بالنسبة آلالت الحصاد والدرس، وا66725ونسبة  )سنة20

أعطاب حتما له أثر كبٌر على أداء القطاع، إضافة إلى هذا نالحظ العجز فً معدل تؽطٌة 

هـ  214الماكنات الفالحٌة بالنسبة للمساحات الزراعٌة، إذ أن جرار واحد مخصص لتؽطٌة 

جرار مع  2414% بمقدار 63مما ٌبرز عجز قدره  هكتار80جرارل المعدل الوطنً هو  بٌنما،

هكتار وهً تؽطٌة كافٌة، وبلػ عدد  350العتاد المرافق، بٌنما آالت الحصاد تؽطً الواحدة منها 

جرار و  159جرار تم الوفاء بـ  1117طلبات االستفادة من الجرارات فً إطار دعم الدولة إلى 

 .دج  172875857.00آلة حصاد ودرس موزعة على بلدٌات الوالٌة بدعم قدره  27
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 يرة العتاد الفالحي(: حض 21) لجدول رقما

 اىعمز عذد اىدزاراخ عذد آالخ اىحصاد واىذرس

 سٕٛاخ 05سٕح اٌٝ 0ِٓ   201 24

57 268 

 10 سٕٛاخ اٌٝ 06ِٓ   

 سٕٛاخ

 سٕح 20سٕح اٌٝ  11ِٓ     411 39

 سٕح فّا فٛق 20   559 120

 اىمدمىع   1439 240

 .2012الوالئً حول القطاع الفالحً لسنة تقرٌر المجلس الشعبً المصدر: 

. 

 الموارد المائٌة والري: -4

تعتبر والٌة سعٌدة من بٌن الوالٌات التً تتمتع بمخزون معتبر من المٌاه الجوفٌة، المٌزة 

التً تشجعها لزٌادة المساحات المسقٌة ال سٌما فً تكثٌؾ إنتاج الحبوب، حٌث ٌبلػ عدد نقاط 

م 35257248بحجم إجمالً للمٌاه ٌقدر بـ  1118الوالٌة المٌاه المتواجدة فً 
3

، وتعتبر كل من 

نقطة وسٌدي  119نقطة وذوي ثابت بـ  136نقطة مٌاه، وٌوب بـ  145بلدٌات "سٌدي أحمد بـ 

نقطة مٌاه" البلدٌات التً ٌعول علٌها فً تزوٌد معظم  96نقطة وأوالد ابراهٌم بـ  99بوبكر بـ 

الذي ٌوضح نقاط المٌاه المتواجدة  )22 (أن المالحظ من الجدول رقم األراضً بالمٌاه، إال 

وحجم المٌاه والمساحات المسقٌة، ٌمكننا الحكم بؤن المورد المابً فً الوالٌة ؼٌر مستؽل إذا ما 

م 35257248قارنا حجم المٌاه بالمساحات المسقٌة، إذا أن حجم المٌاه ٌقدر بـ 
3
ما ٌسمح بسقً  

م17502480، فً حٌن أن الحجم المستؽل ٌقدر بـ هـ 1762876حوالً 
3
لسقً مساحة قدرها  

% من 49764هـ وهذا راجع إلى أن عدد األنقاب المزودة بالكهرباء ٌمثل فقط  8751724

نقب مزود بالكهرباء هناك من ٌشتؽل بصفة  555إجمالً االنقاب المتواجدة بالوالٌة ومن بٌن 

 هـ بالكهرباء. 8751724هـ منها  9662مسقٌة بـ وتقدر المساحة اإلجمالٌة ال مإقتة.

وعموما ٌرجع عدم االستؽالل الكافً للمٌاه إلى نقص التزود بالكهرباء الرٌفٌة وهو مبرمج من 

نقطة  563قبل السلطات المحلٌة إذ سٌتم مضاعفة نقاط المٌاه المزودة بالكهرباء لٌبلػ عددها 
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حسب كل النقاط المتواجدة بالوالٌة. وٌسمح هذا نقطة مزودة لٌكتمل العدد  555إضافة إلى 

م 17754768المشروع باستؽالل 
3
هـ  887774من المٌاه إضافٌة وٌسمح أٌضا بسقً حوالً  

 جدٌدة.

وأما على المدى المتوسط وتبعا للمخطط العملً المصادق علٌه من طرؾ مدٌرٌة المصالح 

م 84288577دره الفالحٌة ومدٌرٌة الموارد المابٌة فٌخص تسخٌر حجم ق
3
وذلك بزٌادة عدد  

هـ قصد بلوغ أهداؾ  27367النقاط الموجهة للري الفالحً للوصول إلى سقً مساحة قدرها 

برنامج التؤمٌن على الحبوب. وتشجٌع الزراعات المتواجدة. وفٌما ٌلً جدول وضعٌة المساحات 

 مع تحدٌد نوع الزراعة ونظام الري 2012/2013المسقٌة للموسم 

 .2013-2012المساحات المسقٌة ونظام الري فً الوالٌة لموسم (:  22الجدول رقم ) 

 الوحدة:هكتار

انتاج  نظام الري الدائرة

 الخضروات

األشجار 

 المثمرة

زراعة  الحبوب

 األعالف

المساحة 

 المسقٌة

 السواقً الحساسنة

 الرش

السقً 

 بالتقطٌر

20 

0 

/ 

19 

/ 

69 

0 

/ 

/ 

15 

23 

/ 

54 

23 

69 

 السواقً ٌوب

 الرش

السقً 

 بالتقطٌر

882 

92 

/ 

556 

/ 

62 

32 

76 

/ 

15 

70 

/ 

1485 

238 

62 

 السواقً سٌدي بوبكر

 الرش

السقً 

 بالتقطٌر

740 

222 

/ 

757 

/ 

467 

46 

147 

/ 

255 

66 

/ 

1798 

435 

467 

 السواقً أوالد ابراهٌم

 الرش

السقً 

 بالتقطٌر

1231 

196 

15 

972 

/ 

107 

37455 

297 

/ 

436 

83 

/ 

301355 

576 

122 
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 السواقً عٌن الحجر

 الرش

السقً 

 بالتقطٌر

09 

597 

/ 

375 

/ 

60 

/ 

191 

/ 

48 

40 

/ 

432 

828 

60 

 966255 1051 116355 3444 4004  المجموع

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة لوالٌة سعٌدة.المصدر: 

أن أؼلب المساحات المسقٌة تعتمد نظام الري بالسواقً، إذ ٌبلػ  ) 22(نالحظ من الجدول 

% من مجموع 70هـ ما نسبته  678275مجموع األراضً المسقٌة بواسطة األخٌر حوالً 

األنظمة المساحات المسقٌة، هذا ما ٌبٌن تؤخر القطاع الفالحً فً الوالٌة وتخلفه فً استعمال 

واقً ؼٌر مقتصد للمٌاه مقارنة بؤنظمة الري الحدٌث الحدٌثة، إضافة إلى ذلك فإن نظام الس

كالرشاش ونظام التقطٌر، ولإلشارة وكما ذكرنا سابقا أن للوالٌة خاصٌة إنتاج الحبوب ما ٌحتاج 

إلى ضرورة استعمال الرش فً سقً المحاصٌل والمالحظ أن المساحة المسقٌة إلنتاج الحبوب 

را للطاقات اإلنتاجٌة فً ظل التسهٌالت والبرامج هـ ما ٌفسر هد 720بواسطة الرش ال تتجاوز 

 المقدمة من خالل أؼلب المخططات الفالحٌة.

 : تطور المساحة المسقٌة.) 53 (الجدول 

 الوحدة:هكتار

 نوع الزراعات    
 السنوات

األشجار  السباخة
 المثمرة

الزراعات  الحبوب
 العلفٌة

الزراعات 
 الصناعٌة

زراعات 
 أخرى

 المجموع

2003 3156 220455 596 124 - - 608055 

2004 3900 2072 175 64 - -  

2005 2999 3697 297 443 - - 7436 

2006        

2007 3531 3229 729 359 - - 7848 

2008 2819 3471 1201 469 - - 7960 

2009 2693 3831 1368 380 - - 8272 

2010 3003 441555 101355 298 - - 8730 

2011 3465 6374 1610 743 - - 9492 

2012 4004 3444 116355 1051 - - 966255 

2013 460755 3644 600 1084 - - 993555 

 من إعداد الطالب استنادا إلى مجموعة التقارٌر السنوٌة الداخلٌة لمدٌرٌة المصالح الفالحٌة.المصدر: 

مجموع المساحات المسقٌة ، إذ بلػ 0113شهدت الوالٌة توسٌع حجم المساحات المسقٌة سنة 

هكتار  998505ما ٌقارب  0103هكتار ثم أخذ هذا الحجم فً الزٌادة تدرٌجٌا لٌبلػ سنة  618105

وهذا بفضل زٌادة عدد المستفٌدٌن  0113عن سنة  %63هكتار بنسبة  3855أي بزٌادة قدرها 
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موجهة لكل من من الدعم الموجه للسقً، ونالحظ كذلك أن المساحات المسقٌة كانت باألخص 

السباخة واألشجار المثمرة نظرا إللزامٌة السقً لهذا النوع وكذلك لربحٌة هذه النشاطات، إذ تمثل 

من مجموع المساحات المسقٌة لهذه الفترة مع تزاٌد  %81فً مجموعها نسبة متوسطة قدرها 

الحبوب  ، أما عن0103و  0100مساحة السباخة بقدر كبٌر مقارنة باألشجار المثمرة سنتً 

والزراعات العلفٌة فإنها تتمٌز بحجم قلٌل جدا مقارنة مع سابقتها إذ قدرت نسبة المساحة المسقٌة 

هكتار  0601بـ  0100من مجموع المساحة المسقٌة وهذا سنة  %07للحبوب فً أقصى األحوال 

 0103من مجموع المساحة المسقٌة سنة  %6هكتار، وبلػ أقل حجم لها نسبة  9490من مجموع 

 بؽض النظر عن التذبذب فً هذه المساحات.

 المبحث الثانً: دعم وإنتاج الحبوب فً الوالٌة  

 المطلب األول: واقع إنتاج الحبوب 

 .5002-0999(: تطور إنتاج الحبوب للفترة 52الجدول رقم )

 الوحدة:قنطار

 اإلنتاج          
 السنوات

 المجموع الخرطال الشعير القمح اللين القمح الصلب

1999-2000 30000,00 87590,00 9130,00 280,00 127000,00 

2000-2001 201220,00 469040,00 49690,00 3030,00 722980,00 

2001-2002 93042,00 295852,00 37656,00 2880,00 429430,00 

2002-2003 311793,00 875164,00 133364,00 8778,00 1329099,00 

2003-2004 139552,00 443707,00 115301,00 10820,00 709380,00 

2004-2005 88174,00 162644,00 69296,00 6025,00 326139,00 

2005-2006 247746,00 548366,00 187187,00 12951,00 996250,00 

2006-2007 165510,00 389565,00 22585,00 10310,00 587970,00 

2007-2008 21155,00 30175,00 12670,00 725,00 64725,00 

2008-2009 161240,00 416525,00 419440,00 21730,00 1018935,00 

2009-2010 177070,00 363360,00 318850,00 25075,00 884355,00 

2010-2011 45000,00 30070,00 31890,00 5415,00 112375,00 

2011-2012 223870,00 533254,00 430638,00 41889,00 1229651,00 

2012-2013 252101,00 610205,00 515282,00 52712,00 1430300,00 

2013-2014 131218,00 132492,00 133955,00 16493,00 414158,00 

 10382747,00 219113,00 2486934,00 5388009,00 2288691,00 المجموع

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة، مصلحة الدعم التقنً.المصدر: 

إنتاج مادة الحبوب فً والٌة سعٌدة تذبذبا من سنة ألخرى مثلما هو الحال فً بقٌة الوطن، ٌعرؾ 

هذا التذبذب ٌرجع أساسا إلى كمٌة التساقط وكذلك إلى استخدام المساحات أي حجم المساحات 

قد  0100، 0100، 0118، 0110( أن السنوات 04المزروعة، والمالحظ من الجدول رقم )

بـ  0113-0110ة فً اإلنتاج فاقت الملٌون قنطار كان أعالها موسم حققت معدالت مهم

قنطار وٌشكل القمح اللٌن النسبة األكبر من إنتاج الحبوب فً الوالٌة "انظر الشكل  0309199
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 5388119حوالً  0104إلى  0111("، إذ ٌبلػ مجموع إنتاج هذا الصنؾ منذ سنة 17رقم )

الوالٌة لهذه الفترة ثم ٌؤتً صنؾ الشعٌر بنسبة قدرها % من مجموع إنتاج 50قنطار أي نسبة 

 %.0% وأخٌرا الخرطال بـ 03% ثم القمح الصلب بـ 04

 5002-0999للفترة  (: مجموع إنتاج أصناف الحبوب 09الشكل رقم ) 

 

 (.04من إعداد الطالب إستنادا إلى الجدول رقم )المصدر: 

 5002-5000خالل الفترة اف الحبوب (: تطور إنتاج أصن 09الشكل رقم ) 

 

 (.04من إعداد الطالب إستنادا إلى الجدول رقم )المصدر: 
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 .5002-1999(: تطور المساحات المزروعة والمحصودة لمجموع الحبوب 52الجدول رقم )

 الوحدة:هكتار

 المساحة المحصودة المساحة المزروعة السنوات
1999-2000 127 030,00 

 

21 526,00 

2000-2001 125 530,00 

 

58 895,00 

2001-2002 117 350,00 

 

57 561,00 

2002-2003 108 035,00 

 

83 842,00 

2003-2004 110 260,00 

 

55 243,00 

2004-2005 112 142,00 

 

50 125,00 

2005-2006 110 625,00 

 

107 235,00 

2006-2007 110 410,00 

 

53 471,00 

2007-2008 107 130,00 

 

9 430,00 

 

2008-2009 61 977,00 

 

61 638,00 

 

2009-2010 77 750,00 

 

77 650,00 

 

2010-2011 79 885,00 

 

17 785,00 

 

2011-2012 81 920,00 

 

80 596,00 

 

2012-2013 84 530,00 

 

83 300,00 

 

2013-2014 87 750,00 

 

57 423,50 

 

 (.05من إعداد الطالب إستنادا إلى الجدول رقم )المصدر: 

، فنجد أنه 0104-0999من الجدول االنخفاض المتوالً للمساحات المزروعة خالل المدة  نالحظ

هكتار أخذت فً التقلص على مدى  007131011تقدر بـ  0111-0999كانت فً موسم 

هكتار سنوٌا، ثم  0111هـ( بمعدل  60977) 0118ألؾ هكتار سنة  011السنوات لتصبح دون 

هـ لكن دون المستوى  87751بـ  0104ة لتبلػ أقصاها سنة أخذت فً االرتفاع بعد هذه السن

هـ لكن للفترة  004079حوالً  0118-0111السابق إذ قدر متوسط المساحة المزروعة لفترة 

هـ أي بتراجع فً المساحات المزروعة  78963066فال ٌتعدى هذا األخٌر سوى  0118-0104

ل بشرٌة كتحول الفالحٌن إلى نشاطات هـ، وهذا ٌرجع طبعا إلى عوام 35305قدره المتوسط 

 أخرى منها السباخة واألشجار المثمرة وعوامل طبٌعٌة كالتصحر الذي تعانً منه الوالٌة.
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أما عن المساحات المحصودة نجد أن لٌس لها عالقة مباشرة مع المساحة المزروعة وإنما ترتكز 

المواسم ؼنٌة باألمطار زادت هذه المساحة المحصودة على طبٌعة المواسم والتساقط، فكلما كانت 

نالحظ أن المساحة المزروعة  0111-0999المساحات المحصودة والعكس صحٌح، مثال لموسم 

%، بٌنما لموسم 06094هـ بنسبة  00506هـ لكن المحصودة لم تمثل سوى  007131قدرت بـ 

هـ  77651هـ والمحصودة منها قدرت بـ  77751المساحة المزروعة قدرت بـ  0119-0101

% ولإلشارة فإن المواسم األخٌرة عرفت تحسنا ملحوظا فً المساحة المحصودة 99387بنسبة 

مقارنة بالمساحات المزروعة نظرا للسٌاسات الفالحٌة من دعم وإرشاد للفالحٌن وكذلك لظروؾ 

 التساقط.

 .5002-1999(: تطور المساحات المزروعة والمحصودة للحبوب  09الشكل رقم ) 

 

 (.05من إعداد الطالب إستنادا إلى الجدول رقم )المصدر: 
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 المطلب الثاني: دعم مدخالت إنتاج الحبوب

 : دعم األسمدة والبذور) 59 (جدول رقم 

 الوحدة :دج                                                 
 مبلغ الدعم السنوات

2000 237516204517 

2001 256625731569 

2002 46831851512 

2003 31647608536 

2004 25194658558 

2005 20911519,04 

2006 22056829,20 

2007 26139407,20 

2008 35940187,60 

2009 39610819,46 

2010 51758780,00 

2011 63377537,20 

2012 65056464,40 

2013 73101447,60 

2014 91243300,00 

 المصالح الفالحٌة، مصلحة الدعم التقنً.مدٌرٌة المصدر: 

قد عرفت مبلػ دعم كبٌر جدا لكل من البذور واألسمدة، إذ  0110و  0111نالحظ أن فً السنتٌن 

ملٌون دج ثم أخذت تتراجع بعشرة أضعاؾ كما  056ملٌون دج و  037قدرت على الترتٌب بـ 

( 0110وهً فً تراجع مستمر حٌث بلؽت فً هذه السنة ) 0110كانت علٌه ابتداءا من سنة 

ملٌون لتواصل الزٌادة إلى سنة  35حٌث بلؽت  0118دج إلى ؼاٌة سنة  ملٌون 46حوالً 

 5709ملٌون دج. وبلػ عدد المستفٌدٌن آنذاك حوالً  90لتبلػ  0110كؤقصى حد لها منذ  0104

 0110مستفٌد سنة  4000و  0111مستفٌد سنة 
سببه  0118وارتفاع مبالػ الدعم ابتداءا من 

 بذور ضمن عملٌة الدعم وارتفاع أسعارها من جانب آخر.إدخال أنواع جدٌدة لألسمدة وال

 

 

 

 

                                                           
  .مصلحة الدعم التقنً، مدٌرٌة المصالح الفالحٌة 
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 (.5002-5009: وضعٌة دعم العتاد )) 59 (الجدول 

الطلب  العتاد
 المتوقع

المبلغ المخصص 
 للدعم

الطلب الفعلً 
 والمنجز

 نسبة االستهالك الرصٌد الباقً الدعم الفعلً

آلة 
 الحصاد

107 332304284500 02 6208000500 326096284 1586% 

 >جرار

90 

 حصان

1634 1009542165543 183 117545129527 891997036516 11564% 

  <جرار

90 

 حصان

51 66802918500 10 14414400500 52388518 21557% 

 <جرار

000 

 حصان

01 3781440500 01 3781849513 00 100% 

عتاد 
خدمة 
 األرض

1551 118160680509 98 7846849513 110313830596 6564% 

عتاد 
 البذر

77 14150415576 21 5813421500 8336994576 41508% 

عتاد 
 المعالجة

69 4976603597 16 1143101570 3833502527 22596% 

عتاد 
 التخصٌب

119 6776431559 15 1607229500 5169202559 23571% 

عتاد 
 متخصص

483 38085389514 43 3378606561 34706782553 8587% 

 عتاد
حصاد 

 األعالف

252 31941654519 20 5066200587 26875453532 15586% 

 %10525 1459717604559 166804377558  1626521982517  المجموع

 مدٌرٌة المصالح الفالحٌة، مصلحة اإلحصابٌات الفالحٌة.المصدر: 

من الجدول أن دعم العتاد ٌشمل كل أنواع العتاد المستعمل فً عملٌة إنتاج مادة الحبوب  نالحظ

 من جرارات وآالت حصاد وعتاد التخصٌب وعتاد البذور وخدمة األرض...

 0104-0119وٌبٌن الجدول المبالػ المرصودة أو المخصصة لدعم فبات العتاد للفترة الممتدة من 

ل المدة، حٌث تم تخصٌص مبالػ هامة وفقا للطلب المتوقع على والطلب المتوقع والمنجز خال

آلة حصاد لكن الدعم الفعلً أو المنجز لم  017العتاد، فقد قدر الطلب على آالت الحصاد بـ 

% وتعد نسبة منخفضة وضعٌفة جدا والسبب فً 0086( بنسبة استهالك قدرها 10ٌتجاوز آلتٌن )

ه األخٌرة بسبب ارتفاع سعرها بالرؼم من الدعم المقدم الذي ذلك عدم قدرة الفالح على اقتناء هذ

 % من السعر المرجعً لها )محدد قانونا(.41ال ٌتجاوز 
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% من المخصص 40018ثم نجد أن دعم عتاد البذر قد حقق نسبة مهمة إذ تم استهالك حوالً 

بة استهالك ، ثم ٌؤتً بعد ذلك كل من عتاد التخصٌب نس00آلة دعمت منها  77حٌث تم برمجة 

حصان بنسبة  81% والجرارات ذي قوة أكبر من 00096% وعتاد المعالجة نسبة 03070

%(، وأرقام أو نسب االستهالك تدل داللة قاطعة على 01005% )مجموع االستهالك 00057

العزوؾ الكبٌر لدى الفالحٌن فً اقتناء اآلالت عبر الدعم واألمر حسب رأًٌ الشخصً هو أنه 

فالحٌن وتشجٌعهم فً االستفادة من الدعم البد من رفع نسب الدعم أكثر من الحاضر الستقطاب ال

 ورفع السعر المرجعً للعتاد بدال من رفع نسبة الدعم وتخفٌض السعر المرجعً للعتاد.

 657قد حظٌت بؤعلى مبلػ مخصص قدر بحوالً  0119أما من حٌث السنوات نالحظ أن سنة 

ملٌون دج وهذا  055لٌصل  0100و  0101فً االنخفاض لسنتً ملٌون دج ثم أخذ هذا المبلػ 

سوى  0119طبعا وفقا للطلب المتوقع الذي له عالقة مباشرة بنسبة االستهالك، إذ لم ٌستهلك سنة 

% ونتٌجة لهذا التقلٌص فً المبالػ قد تم رفع نسبة االستهالك لسنة 103سوى  0101% وسنة 6

 %.7047حوالً  0100

ملٌون من أصل  65% بمبلػ 34030بؤعلى نسبة استهالك قدرت بـ  0104 وعموما تعد سنة

 ملٌون دج. 008

 

 .5002-5009: تطور المخصصات واالستهالك للعتاد ) 59 (الجدول 

 وسثح االستهالك اىزصيذ اىثاقي اىمستهيل اىمخصص 

2009 657485221532 39379702505 618105519527 6537% 

2010 453330027550 1371132536 451958895514 053% 

2011 155989651570 11653833593 154824267577 7547% 

2012 278232847520 31075369560 24715747756 11516% 

2013 299675108519 18189802576 281485305543 6500% 

2014 189836126526 65134536588 124701589538 34531% 

 (. 07من إعداد الطالب إستنادا إلى الجدول رقم ) المصدر: 

باستعمال طرٌقة تحلٌل  2014 – 2005المبحث الثالث: تحلٌل دعم وإنتاج الحبوب للفترة 

 ."ACP"المركبات األساسٌة 

تطور كمٌة انتاج الحبوب فً والٌة  سعٌدة نقوم فً هذا المبحث بعملٌة تحلٌل إحصابً اقتصادي ل

 ، حٌث نهدؾ من خالل هذه الطرٌقة إلى(ACP)، وذلك بتطبٌق طرٌقة المركبات األساسٌة 
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وتحلٌل النتابج ، ونتعرؾ كذلك على الفترة الزمنٌة التً معرفة المحددات األكثر ارتباطا باالنتاج 

 قمنا بتقسٌم هذا المبحث إلى: وقدكانت فٌها هذه المحددات أكثر تؤثٌرا أو أكثر فعالٌة ، 

  المطلب األول: مفاهٌم نظرٌة حول طرٌقة تحلٌل المركبات األساسٌة(ACP). 

 .المطلب الثانً: تطبٌق طرٌقة تحلٌل المركبات الربٌسٌة على المعطٌات 

 .(ACP)المطلب األول: مفاهٌم نظرٌة حول طرٌقة تحلٌل المركبات األساسٌة 

 تحلٌل المعطٌات: -1

 مفهوم تحلٌل المعطٌات: -1-1

المعطٌات هً وسٌلة لوصؾ معمق لجمٌع المشاهدات عندما تكون المتؽٌرات أو  تحلٌل

الصفات متداخلة فً ظاهرة ما، وهً مجموعة من التقنٌات التً تسمح بمعرفة خصابص 

 أو ممٌزات أساسٌة فً ظاهرة ؼامضة أو متداخلة.

 الهدف من تحلٌل المعطٌات: -1-2

مجموعة من المتؽٌرات، من خالل الهدؾ من تحلٌل المعطٌات هو تحدٌد تركٌبة 

المشاهدات دون استعمال الفرضٌات الخاصة بتركٌبة هذه المتؽٌرات أو المشاهدات، 

وٌعود السبب الربٌسً الذي ٌدفعنا لتحلٌل ووصؾ المعطٌات هو عدم قدرتنا على معرفة 

 تركٌبات المتؽٌرات مباشرة نظرا لتعقٌد هذه المعطٌات المدروسة.

 المعطٌات حسب استعمالها، حٌث تنقسم إلى نوعٌن:تتعدد طرق تحلٌل 

 ."Les méthodes factorielles"الطرق العاملٌة  -

 "Les méthodes de classification automatiques"طرق التصنٌؾ األوتوماتٌكً  -

اتبعنا فً دراستنا طرٌقة التحلٌل العاملً، وركزنا بالخصوص على تحلٌل المركبات 

 .(ACP)األساسٌة 

 :(ACP normé)تحلٌل المركبات الرئٌسٌة المرجحة  طرٌقة -2
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تهدؾ هذه الطرٌقة إلى دراسة وصفٌة لمتؽٌرات ظاهرة معٌنة، لؽرض توضٌح العالقة بٌن 

هذه المتؽٌرات وتؤثٌرها على الظاهرة المدروسة، تعتبر هذه الطرٌقة إحدى طرق تحلٌل 

من خالل وضع شكل بٌانً  العوامل، التً موضوعها تلخٌص المعطٌات وتقدٌم نظرة شاملة

ٌوضح أهم العالقات التمٌٌزٌة لمجموع المتؽٌرات حٌث تلخص المعطٌات من خالل جدول 

 ٌضم األفراد والمتؽٌرات.

 

 جدول المعطٌات األساسٌة:  -2-1

تطبق طرٌقة التحلٌل بالمركبات الربٌسٌة على جدول ذو بعدٌن متقاطعٌن ٌحتوي على 

 متؽٌرات كمٌة:

 .nإلى  1األفراد مرقمة من سطور الجدول: تمثل  -

 x1, x2,…..xpأعمدة الجدول: تمثل المتؽٌرات الكمٌة من  -

 جدول المعطٌات األساسٌة ٌكون فً الؽالب على الشكل التالً:

xp xj………… x2……….. x1 المتؽٌرات 
 األفراد

r1p r1j…………. r12……….. r11 1 

r2p r2j…………. r22……..... r21 2 

. 

. 

. 

rip 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

rij………….. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ri2………… 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
  ri1 

. 

. 

. 
 

 

. 

. 

. 
i 

. 

. 

. 

rnp rnj…………. rn2………… rn1 n 

rij قٌمة المتؽٌر :xj  للفرد ذو الرتبة"i". 

i = 1,2,……………………,n 

j = 1,2,……………………,p 
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j

jij

n

rr
ijx






أساسٌات الطرٌقة: -2-2
1

 

 حساب المتوسط و اإلنحراف المعٌاري: -2-2-1

                                 : متؽٌرحساب متوسط كل  - أ

   



n

i

ijnj rr
1

1                                                 

حساب اإلنحراؾ المعٌاري لكل متؽٌر: - ب
2

 

 



n

i

ijijnj rr
1

21 

المتؽٌرات متجانسة، هنا نستعمل طرٌقة المركبات  إذا كانت االنحرافات المعٌارٌة متساوٌة فإن

 ."ACP simple"الربٌسٌة البسٌطة 

 ACP"وإذا كانت ؼٌر متساوٌة فإن المتؽٌرات ؼٌر متجانسة، نستعمل المركبات المرجحة 

normé" 

إذا كانت المتؽٌرات : "Normalization des variables"ترجٌح المتغٌرات  -2-2-2

المدروسة ؼٌر متجانسة بالنسبة لمعدالتها أو بالنسبة لتشتتها فالبد من جعل هذه المتؽٌرات ذات 

وذلك بتحوٌل مصفوفة المعطٌات األساسٌة  "centré réduites"تباٌن أحادي ومتوسط معدوم 

 باستخدام العالقة التالٌة: xإلى المصفوفة 

                              ni ,1          
                             pj ,1      

 

 على الشكل التالً: xتصبح المصفوفة 

                                                           
1
 M.JAMBU, exploitation informatique et statistiques des données. Edition DUNOD. PARIS 1989. P:158. 

2
 J.LEFEBVRE, introduction aux analyses statistiques multidimensionnelles,édition MASSON, PARIS 1983,P:154. 
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 .xjاإلٔؽشاف اٌّؼ١اسٞ ٌٍّرغ١ش  σjحٌث: 

 

 الخطً:مصفوفة معامالت االرتباط  -2-2-3

 تمثل مصفوفة معامالت االرتباط الخطً العالقة بٌن مختلؾ المتؽٌرات.

 وهً بالشكل اآلتً:



























1

1

1.1.

1.

21

.112

ppp

pp

p

RR

R

R

RR









   R 

DXXR \  

               D = 1/n Inحٌث: 

      In .مصفوفة الوحدة : 

 القٌم الذاتٌة واألشعة الذاتٌة: -2-2-4

 بالعالقة التالٌة: x'xالقٌم الذاتٌة: ٌمكن تحدٌد القٌم الذاتٌة للمصفوفة  حساب -

0 xx 
 p  مرتبة ترتيب تنازيل.xxقيم ذاتية للمصفوفة 1................

 حساب األشعة الذاتٌة: تتعلق األشعة الذاتٌة بالقٌم الذاتٌة وٌمكن تحدٌدها بحل المعادلة التالٌة: -











aaa

t
a

uxux

cbau

'

)..(
 

rj 
 xj : متوسط المتغٌر
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* مرج  أ،، : شعاع ذايت 




 


 

   . 

222حيث :                                              cba  /1 >   . * 
 

نقوم بحساب القٌم الذاتٌة واألشعة الذاتٌة لتكوٌن محاور المخطط العاملً الذي ٌمثل 

 األفراد والمتؽٌرات.

 تحلٌل نقاط السحابة على المحاور: -3

للمتؽٌرات واألفراد، على المحاور تقدم لنا طرٌقة تحلٌل المركبات الربٌسٌة التمثٌل األمثل 

 األساسٌة.

Rفً الفضاء  N(I)للسحابة  (I)تمثٌل النقاط  -3-1
p

: 

N(I) .هً سحابة النقط التً تمثل األفراد 

 الذي ٌساوي: "G"إلى مركز كثافتها  "O"نقوم بالتحوٌل النقطً للسحابة من نقطة المبدأ 

 
 

  
 
 

 ٌتم حساب المسافة بٌن نقطتٌن كما ٌلً:: N(I)للسحابة  (I)المسافة بٌن النقط  -3-1-1





p

j

jiij rriid
1

2
'

2 )()',( 

  بعد التحويل النقطي جند:





p

j

jiij

jn

rr
iid

1

2

2

'2
)(

)',(


 

 .N(I)كل متؽٌر له مساهمة فً التشتت الكلً للسحاب 

: عموما إحداثٌات  αعلى المحور ذو الرتبة  N(I)للسحابة  (I)إحداثٌات النقاط  -3-1-2

 تحدد على الشكل التالً: αالنقاط على المحور ذو الرتبة 
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*

xFa        ، أ       :     1,, .

.

.

ppniF x 






















 

وتسمى هذه المركبات  αعلى المحور ذو الرتبة  (I)إحداثٌات النقط  (Fα)تمثل مركبات الشعاع 

(Fα)  المركبات الربٌسٌة"Composantes principales". 

 حٌث:

X.جدول المعطٌات المركزٌة المختصرة : 

 


*

 .αرٚ اٌشذثح  x'xشؼاع راذٟ ِشظػ ٌٍّظفٛفح  :

Rفي اىفضاء  N(J)ىيسحاتح  (J)تمثيو اىىقاط  -3-2
n

: 

Rٔؼرثش اٌفؼاء 
n

اٌّؼشفح وّا  (x1, x2,...xp )اٌرٟ ذّصً اٌّرغ١شاخ  N(J)ٚسؽاتح إٌمؾ  

:ٍٟ٠ 

j

jij

ij
n

rr
x




 

 يساو، : nR"يف 0حيث املسافة بني النقط واملبدأ "          

   



n

i

ijxjd
1

22 0,0 

 
                                                 

 هً متؽٌرات متوسطة بالنسبة للمبدأ. xjإذن  

 :N(J)المسافة بٌن نقطتٌن من السحابة  -3-2-1

 :(x1, x2,...xp )  تساعد هذه المسافة على تحدٌد وضعٌة النقاط التً تمثل المتؽٌرات

     


 
n

i

jjjiij rxxjjd
1

22 12,, 

 .'xjو  xjهو معامل ارتباط خطً بٌن متؽٌرٌن  'rjjحٌث 

 rjj'= 1 ⇐متقاربتٌن  (j)و  ('j)النقطتٌن 

 
 







n
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jij
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 rjj'=-1 ⇐متعاكستٌن  (j)و  ('j)النقطتٌن 

حٌث  x'vαلدٌنا الشعاع على المحاور العاملٌة:  N(J)للسحابة  "J"إحداثٌات النقط  -3-2-2

x' .مقلوب جدول المعطٌات المركزة المختصرة : 

                            vα : شؼاع راذٟ ٌـxx'  رٚ اٌشذثحα. 

 

     1,, . nnpxiG  































 1حيث:               

 .(Normé)شعاع ذاتً مرجح  vαأي 

 المتؽٌرات   هً معادالت ارتباط بٌن α على المحور ذو الرتبة "j"إحداثٌات النقاط 

( x1, x2,...xp). 

 نوعٌة التمثٌل على المخطط العاملً:  -3-3

نتبع طرٌقة التحلٌل بالمركبات الربٌسٌة لمعرفة تمثٌل األفراد فً فضاء شعاعً ذو 

إذ نختار المحاور األكثر وضوحا لتمثٌل  "P"أبعاد ال تتجاوز عدد القٌم الذاتٌة 

 األفراد.

 مقٌاس نوعٌة التمثٌل موضح من خالل النسبة التالٌة:








p

k

k

q

k

k

qI

1

1





 

 

 أو على المخطط العاملً. (K)النسبة درجة تمثٌل سحابة النقاط على المحور تبٌن هذه 

 المساهمة المطلقة لألفراد: - أ
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2
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 لمشاركة فً تكوٌن المحور العاملًتساعد هذه المساهمة على معرفة العناصر ا

 المساهمة النسبٌة لألفراد:  - ب








)(
)(

2
iF

iCTa  

 ٌساهم بشكل فعال فً تكوٌن المحور. "i"إذا ارتفعت هذه النسبة نقول أن الفرد 

 :"N(j)"و  "N(i)"العالقة بٌن النقاط  -3-4

 

 
 
 

 المطلب الثانً: تطبٌق طرٌقة تحلٌل المركبات الرئٌسٌة على المعطٌات.

 : جدول المعطٌات.( 29 )الجدول رقم 

ىسىىاا

 خ
اإلوتاج 

 )قىطار(

اىمساحح 

اىمزروعح 

 )هنتار(

اىمساحح 

 اىمسقيح

 )هنتار(

دعم اىعتاد 

 /دج(3*10)

مميح 

اىتساقظ 

 )ميم(

دعم األسعار 

 )دج(

دعم 

/3*10اىثذور)

 دج(

دعم األسمذج 

 /دج(3*10)

دعم اىسقي 

 /دج(3*10)

 دعم تكثيف البذور
 /دج(3*10)

200

5 

      

326,139.00    

 

112,142.00    

        

297.00    1,635.31 
315.3 

1,425.00   11,253.85   9,657.67   

   

78,031.60  10,985.46 

200

6 

      

996,250.00    

 

110,625.00    

     

1,000.00    7,860.92 
600.2 

1,425.00   12,548.32   9,508.51   80,193.93 14,689.24 

200

7 

      

587,970.00    

 

110,410.00    

        

729.00    13,548.62 
579.8 

1,425.00   15,107.24   11,032.17   28,430.46 13,956.85 

200

8 

        

64,725.00    

 

107,130.00    

     

1,201.00    12,509.38 
450.3 

3,250.00   22,278.97   13,661.22   50,824.85 5,800.51 

200

9 

    

1,018,935.

00    

   

61,977.00    

        

600.00    39,379.70 

614.5 

3,250.00   30,852.23   8,758.59   37,911.64 23,957.87 

201

0 

      

884,355.00    

   

77,750.00    

     

1,013.00    13,711.32 
440.9 

3,250.00   38,625.25   13,133.53   0 17930.27 

201

1 

      

112,375.00    

   

79,885.00    

     

1,610.00    11,653.83 
313.6 

3,250.00   48,780.95   14,596.59   4,525.90 10,401.03 

201

2 

    

1,209,466.

00    

   

81,920.00    

     

1,163.50    31,075.37 

346.5 

3,250.00   47,827.05   17,229.41   5,449.49 25,869.45 

201

3 

    

1,446,651.

00    

   

84,530.00    

        

848.00    18,189.80 

613.3 

3,250.00   47,157.50   25,943.95   11,058.45 31,900.14 

201

4 

      

414,158.00    

   

87,750.00    

   

4,000.00    65,134.54 
306.4 

3,250.00   58,256.32   32,986.98   1,598.44 14,149.97 
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 (60امللحق رقم:)أنظر املتوسطات و االحنرافات املعيارية للمتغريات : 30رقم الجدول
 

 االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

 112,876 474 102,400 706 االنتاج 

 459,996 17 411,900 91 المساحة المزروعة

 031,948 1 246.150 1 المساحة المسقية

 881,470 18 469,879 21 دعم العتاد 

 133,603 458,080 نسبة التساقط

 881,559 702,500 2 السعر 

 220,749 17 268,768 33 دعم البذور

 908,295 7 650,861 15 دعم األسمدة

 987,266 30 802,476 29 دعم السقي

 012,619 8 964.080 16 البذور دعم تكثيف

 ( نالحظ أن:30من خالل الجدول رقم )

معتبرة وهامة نسبة النحرافها وال نستطٌع مقارنتها ببعضها البعض ألن  المتوسطات كلها -

 طبٌعتها مختلفة )الختالؾ المتؽٌرات والوحدات (.

 أما بالنسبة لالنحرافات المعٌارٌة فهً كاآلتً:

المتؽٌرات: معدل التساقط ودعم األسعار هما المسإوالن عن تمركز األفراد المدروسة  -

( على 8813559( و )1333603افات المعٌارٌة األصؽر )ألنهما ٌتمٌزان باالنحر

 الترتٌب.

المتؽٌر: اإلنتاج هو المسإول على تشتت المتؽٌرات ألن انحرافه المعٌاري هو األكبر  -

 .309873266(، وٌلٌه دعم السقً بانحراؾ قدره 4741123876)
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 (60امللحق رقم: أنظر) matrice de corrélation مصفوفة االرتباط: 31الجدول رقم

المساحة  االنتاج المتغيرات
 المزروعة

المساحة 
 المسقية

دعم 
 العتاد

نسبة 
 التساقط

دعم  السعر
 البذور

دعم 
 األسمدة

دعم 
 السقي

دعم 
تكثير 
 البذور

 0,929 0,172- 0,109 0,175 0,101 0,563 0,124 0,277- 0,379- 1.000 االنتاج 

المساحة 
 المزروعة

-0.379 1.000 -0,145 -0,506 -0,009 -0,777 -0,694 -0.210 0,656 -0,572 

المساحة 
 المسقية

-0,277 -0,145 1.000 0,765 -0,469 0,382 0,650 0,788 -0,466 -0,178 

 0,271 0,494- 0,671 0,652 0,504 0.169- 1.000 0,765 0,506- 0,124 دعم العتاد 

 0,418 0,254 0,279- 0,381- 0,208- 1.000 0,169- 0,469- 0,009- 0,563 نسبة التساقط

 0,323 0,722- 0,487 0,813 1.000 0,208- 0,504 0,382 0,777 0,101 السعر 

 0,410 0,875- 0,776 1.000 0,813 0,381- 0,652 0,650 0,694- 0,175 دعم البذور

 0,283 0,593 1.000 0,776 0,487 0,279- 0,671 0,788 0,210- 0,109 دعم األسمدة

 0,384- 1.000 0,593- 0,875- 0,722- 0,245 0,494- 0,466- 0,656 0,172- دعم السقي

 دعم تكثيف
 البذور

0,929 -0,572 -0.178 0,271 0,418 0,323 0,410 0,283 -0,384 1.000 

 االرتباط بٌن مختلؾ المتؽٌرات: -

االرتباط وضعفها إضافة إلى ( أن ارتباط المتؽٌرات تٌباٌن بٌن قوة 30نالحظ من الجدول رقم )

 العالقة الموجبة والسلبٌة فٌما بٌنها.

 (10651فنجد أن دعم البذور له عالقة طردٌة قوٌة مع كل من المساحة المسقٌة )

(، فً حٌن هناك عالقة 10776( ودعم األسمدة )10803( ودعم األسعار )10650و دعم العتاد ) 

(، والعالقة الطردٌة القوٌة بٌن دعم البذور -10691سلبٌة عكسٌة مع المساحة المزروعة )

والمساحات المسقٌة ودعم العتاد، ودعم األسمدة تفسر تكامل هذه العوامل فٌما بٌنها لتحقٌق أعلى 

إنتاج ومردود والعالقة السلبٌة بٌن هذا األخٌر والمساحة المزروعة ٌفسر باالستعمال الالعقالنً 

تعتبر ؼٌر كافٌة لتؽطٌة المساحات المزروعة، كما ٌلجؤ البعض للمساحات وكمٌة البذور المدعمة إذ 

 من الفالحٌن إلعادة بٌعها دون أن تزرع.

+( إذ 10777ومن جهة أخرى نالحظ العالقة القوٌة الطردٌة لدعم األسعار مع المساحة المزروعة )

هنً للحبوب فإن من خالل دعم األسعار عند اإلنتاج أي أثناء إٌداعها لمصالح الدٌوان الوطنً الم
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هذا له األثر الكبٌر فً تشجٌع الفالحٌن على زٌادة المساحات المزروعة، كما أن دعم األسعار وكما 

الحظنا سابقا له عالقة قوٌة جدا طردٌة مع دعم البذور أي بزٌادة دعم األسعار ٌزٌد دعم البذور 

 تبعا للزٌادة فً الطلب علٌها من قبل الفالحٌن.

+( إذ من شؤن دعم األسعار أن 10514عالقة متوسطة فردٌة مع دعم العتاد ) كما لدعم األسعار

ٌإثر فً الطلب على العتاد كذلك وبالتالً التؤثٌر فً دعم العتاد ولكن بنسبة متوسطة نوعا ما ) 

 نظرا لتطلب العتاد لألموال(.

+( إذ كلما كان 10656ونالحظ كذلك أن دعم السقً له عالقة قوٌة طردٌة مع المساحة المزروعة )

هناك دعم كبٌر لعملٌات السقً كلما شجع الفالحٌن فً زٌادة المساحة المزروعة، وكلما زادت 

( إذ -10494المساحة المسقٌة أثر ذلك سلبا على دعم عملٌات السقً نظرا للعالقة السلبٌة بٌنهما )

تقوم الجهات المعنٌة كلما زادت المساحات المسقٌة سوؾ ٌزٌد الطلب على دعم السقً وفً الواقع 

بتخفٌض مبالػ دعم السقً الموجه للحبوب أو توجهها لدعم سقً األشجار والسباخة مما ٌوحً 

 بضعؾ التخطٌط الجٌد.

( ودعم األسعار -10875ومن ناحٌة أخرى نجد العالقة السلبٌة القوٌة بٌن دعم السقً ودعم البذور )

(10700-.) 

+( وعكسٌة 10765قوٌة طردٌة مع المساحة المسقٌة ) أما عن دعم العتاد فنجد أن له عالقة

 (.-10516متوسطة مع المساحة المزروعة )

كما نالحظ العالقة السلبٌة أو العكسٌة الضعٌفة لكمٌة التساقط مع جل المتؽٌرات باستثناء دعم 

ة (، وٌتبقى لدٌنا دعم األسمدة الذي له عالق10563+( و )10408تكثٌؾ البذور متوسطة وطردٌة )

+( والمساحة المسقٌة 10776+( ودعم البذور )10670قوٌة و طردٌة مع كل من دعم العتاد )

+( وهذا ناتج عن العالقة الفعلٌة والواقعٌة بٌن هذه المتؽٌرات وتكاملها فٌما بعضها 10788)

( ما ٌفسر ضعؾ االرتباط -10593البعض، وهناك العالقة العكسٌة بٌن دعم األسمدة ودعم السقً )

 نهما.بٌ
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 / االرتباط بٌن المتغٌرات واإلنتاج:5

نالحظ أن كمٌة اإلنتاج لدٌها عالقة ضعٌفة مع معظم المتؽٌرات المدروسة إذ نجد أن لها ارتباط    

( ودعم -10077( والمساحة المسقٌة )-10379ضعٌؾ وعكسً مع كل من المساحة المزروعة )

 (.-10070السقً )

سبٌل المثال نالحظ أنه لما كانت المساحة المزروعة فً حدود  فمن خالل جدول المعطٌات وعلى

ألؾ  911فً حدود  0116( فإن حجم اإلنتاج بعد أن كان سنة 0117و  0116ألؾ هكتار ) 001

حٌنما كانت المساحة المزروعة  0119ألؾ قنطار، بٌنما سنة  587إلى  0117قنطار تراجع لسنة 

أكثر من ملٌون قنطار، أما عن دعم السقً فنالحظ دابما من ألؾ هكتار بلػ اإلنتاج  60ال تتجاوز 

ملٌون دج لدعم عملٌات  0181قد تم تقدٌم حوالً  0116خالل جدول المعطٌات أنه خالل سنة 

إذ  0116كمٌة إنتاج أقل وأقل مقارنة بموسم  0118و  0117السقً وقد حققت المواسم الموالٌة 

، 0101ألؾ قنطار، فً حٌن أن المواسم  64ؾ قنطار، أل 587ألؾ قنطار،  911هً على التوالً 

عرفت زٌادة كبٌرة متتالٌة فً اإلنتاج رؼم الزٌادات الطفٌفة فً دعم السقً  0103، 0100، 0100

 .0118، 0117، 0116مقارنة بسنوات 

لم ٌتم  0104هكتار سنة  4111وبالنسبة للمساحة المسقٌة نالحظ أنه عند بلوغ مساحة مسقٌة قدرها 

نالحظ تحقٌق  0119هكتار لسنة  611ألؾ قنطار، بٌنما عند مساحة مسقٌة قدرها  411وى إنتاج س

)أكثر من ملٌون طن(، ؼٌر أن هذا ال ٌعكس بالضرورة  0104أضعاؾ لسنة  3إنتاج حوالً 

الحتمٌة عالقة المساحات المسقٌة باإلنتاج نظرا لكون اإلنتاج ٌعّبر عن مجموع المسقٌة وؼٌر 

وربما ٌكون مساهمة المساحات المسقٌة فً اإلنتاج أكبر من ؼٌر المسقٌة، لهذا وجب زٌادة المسقٌة 

المساحات المسقٌة بشكل أكبر وبدون المٌل إلى النقصان لكً ال ٌتؤثر اإلنتاج بشكل كبٌر )ٌجب 

، إحصاء إنتاج المساحات المسقٌة والمدعمة بالنسبة لإلنتاج الكلً لكً ٌتسنى معرفة األثر جٌدا(

+( و دعم األسعار 10004ومن جانب آخر نالحظ العالقة الضعٌفة لإلنتاج مع دعم العتاد )

+( هذه العالقة ضعٌفة لكنها طردٌة إذ 10019+( ودعم األسمدة )10075+( ودعم البذور )10010)

( فإن هذه المتؽٌرات 0104-0115لدٌها ارتباط موجب مع اإلنتاج، إذ أنه فً الفترة المدروسة )

 تع بمٌل موجب نحو الزٌادة.تتم
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+( 10563وعند مقارنة عالقة اإلنتاج بكمٌة التساقط نجد أنها عالقة طردٌة لكن لٌست قوٌة كفاٌة )

 وهو أمر منطقً ألن كمٌة اإلنتاج تتحدد نسبٌا وفقا لكمٌة األمطار.

عم تكثٌؾ +(، فعند زٌادة د10909ونالحظ العالقة القوٌة لحجم اإلنتاج مع دعم تكثٌؾ البذور )

البذور فإنه ٌترافق حتما الزٌادة فً اإلنتاج والعكس صحٌح، وخاصة أن فالحً الوالٌة ٌشتكون 

من التذبذب فً التموٌن لهذه المادة التً تعد أصل عملٌة اإلنتاج، إذ كان البد من الرفع لدعم 

 التكثٌؾ للوصول إلى تورٌد كامل الفالحٌن وبالكمٌات المطلوبة.

             (          60أنظر امللحق رقم:) les valeurs propres الذاتيةلقيم ا :23الجدول رقم
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحور

 0,012 0,073 0,090 0,241 0,378 0,572 1.052 2,640 4,943 القيم الذاتية

 0,120 0,730 0,900 2,406 3,775 5,720 10,521 26,398 49,429 ةالنسبة المؤوي

 ةالمؤوي النسبة
 المتصاعدة

49,429 75,827 86,348 92,068 95,843 98,250 99,150 99,880 100,000 

القٌمة الذاتٌة تمثل جهود األفراد أو المتؽٌرات على المحور المتعلق بهذه القٌمة الذاتٌة، حٌث أن 

عالقة اإلنتاج القٌمة الذاتٌة تعطٌنا تفسٌرا أو شرحا للظاهرة المدروسة والتً فً حالتنا هذه هً 

بالدعم المقدم وكذا مدخالته، وهذا فً شكل رسم بٌانً ) معلم متعامد ومتجانس ( ٌمكننا وٌسهل 

لنا عملٌة التعلٌل والشرح لمختلؾ العالقات التً تربط بٌن المتؽٌرات ببعضها البعض، وهذا من 

والثانٌة، ومن أجل تسهٌل  خالل مالحظة الشكل البٌانً الذي ٌعبر لنا أو ٌمثل القٌم الذاتٌة األولى

المالحظة والتحلٌل نحسب لكل قٌمة ذاتٌة القٌمة النسبٌة إلى مجموع القٌم الذاتٌة وعلٌه فإن هذه 

النسبة تمثل كمٌة المعلومات األساسٌة المحتواة فً كل محور أو شعاع والتً تم تمثٌلها بناءا على 

 تتدخل فً عملٌة إنتاج الحبوب. جدول المعطٌات األساسٌة المعبر عنه بالمتؽٌرات التً

وعلٌه كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كان التحلٌل أو استنتاج العالقات التً تربط بٌن المتؽٌرات 

واألفراد من خالل التمثٌل البٌانً للمحاور التً تشتمل على هذه النسب له أهمٌة أو قٌمة علمٌة 

 وأكثر دقة.

المعلومات المحتواة فً كل محور والتً ترتبط بنوعٌة إن عدد المحاور المختارة ٌتعلق بكمٌة 

مقبولة وكافٌة، ؼالبا تإخذ ثالث  جمودالمتؽٌرات أو األفراد، ألنه ٌجب الحصول على نسبة 
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محاور ألنها تكون كافٌة، وعموما فً تحلٌل المركبات األساسٌة نهتم بالمحاور التً لها كمٌة 

%، من خالل 10أي ما ٌعادل  10/1، على سبٌل المثال فً حالتنا : P/1معلومات أكبر من 

 ( ٌمكن مالحظة واستنتاج ما ٌلً: 11والشكل رقم ) 32الجدول رقم 

الكلً، أي أن  الجمود% من 493429أي ما ٌعادل  43943القٌمة الذاتٌة األولى تساوي  -

% من المعلومات 49342 المحور العاملً األول أو المركبة األساسٌة األولى تحتوي على

األساسٌة الموجودة فً جدول المعطٌات، مما ٌبٌن أهمٌة هذا المحور فً تمثٌل وشرح 

جدول المعطٌات وهذه النسبة لها دور كبٌر فً دقة النتابج ولكنها ؼٌر كافٌة لذا نتمم ذلك 

 بااللتجاء إلى المحور الثانً.

% من الجمود الكلً أي أن 263398أي ما ٌعادل  2364القٌمة الذاتٌة الثانٌة تساوي  -

% من المعلومات 263398المحور العاملً الثانً أو المركبة األساسٌة الثانٌة تحتوي على 

األساسٌة وتعتبر هذه النسبة مكملة للنسبة األولى فهً تعطٌنا معلومات إضافٌة تساعدنا فً 

 عملٌة التحلٌل.

IRالفضاء  وعلٌه ستكون نسبة التمثٌل على المخطط العاملً فً
2

ذو المحورٌن األول  

% )النسبة المبوٌة المتصاعدة( من التمثٌل العام، وهً تمثل كمٌة 753827والثانً 

المعلومات المحتواة، هذه النسبة جٌدة وكافٌة إلعطاء صورة واضحة لسحابة النقط على 

واحد ذو  المخطط األول والثانً، لهذا نكتفً بتمثٌل المتؽٌرات على معلم متعامد ومتجانس

 بعدٌن.

 / التمثٌل البٌانً للمتغٌرات وتحلٌل النتائج:3

 نتحصل على النتابج اآلتٌة: XL-STAT 2010باالعتماد على     

 (.01(، شكل رقم )30(، جدول رقم )30جدول رقم )

 تحلٌل النتائج )المتغٌرات(:

 أنه كلما اقتربت المتؽٌرات من الدابرة كان التمثٌل أفضل، وعلٌه نالحظ ما ٌلً: نقول
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جمٌع المتؽٌرات تقترب من الدابرة، هذا ٌعنً أن التمثٌل جٌد، أي ٌمكن االعتماد على هذا التمثٌل 

البٌانً فً شرح وتحلٌل مختلؾ العالقات التً ترتبط بعملٌة اإلنتاج خالل فترة الدراسة وهذا من 

% من 75% إذ أن هذا التمثٌل ٌوضح ما نسبته 75خالل المالحظة، ما هو ما ٌوافق نسبة جمود 

 تطور المتؽٌرات خالل فترة الدراسة وٌكشؾ عالقة بعضها ببعض.

 %(29,23المحور األول: ) نسبة جمود 

دعم على المحور األول نجد أن كل من المساحة المزروعة، المسقٌة ودعم العتاد ودعم األسعار و

البذور ودعم األسمدة ودعم السقً لها ارتباط ببعضها البعض حٌث ٌعتبر أقوى ارتباط للمتؽٌرات 

(، ثم 10803( وٌلٌه دعم األسعار مع دعم البذور )-10875ٌتمثل فً دعم السقً مع دعم البذور )

دعم ( ثم 1065( والبذور )10788( واألسمدة )10765المساحة المسقٌة مع كل من دعم العتاد )

( ودعم السقً مع المساحة المزروعة 10650( ودعم البذور )10670العتاد مع دعم األسمدة )

 (.-10770( واألسعار )10656)

وٌساهم فً المحور األول بشكل كبٌر على التوالً دعم البذور، دعم السقً، دعم األسعار، دعم 

 األسمدة، دعم العتاد وأخٌرا المساحة المزروعة.

ودعم تكثٌؾ البذور وكمٌة التساقط فهً ؼٌر مرتبطة بالمحور األول نظرا  أما عن اإلنتاج

 %.40410% و00551%، 00080لمساهمتها الضعٌفة فً هذا المحور وهً على التوالً 

 %(59,20المحور الثانً: )نسبة الجمود 

ء معدل جل المتؽٌرات لٌس لها ارتباط مع المحور الثانً ألن مساهمتهم فٌه شبه معدومة، باستثنا

التساقط، وكمٌة اإلنتاج ودعم تكثٌؾ البذور الذٌن لهم ارتباط قوي ممثال فً كمٌة اإلنتاج ودعم 

 +(.10563+( وارتباط متوسط بٌن كمٌة اإلنتاج وكمٌة التساقط )1090تكثٌؾ البذور )

 المحور األول والثانً:

خالل إٌجاد تفسٌر للمسافات ٌمكن شرح وتحلٌل التمثٌل البٌانً للمتؽٌرات من ناحٌة إجمالٌة من 

 مجموعات تبتعد كل منها عن األخرى. 13الموجودة بٌن إحداثٌات المتؽٌرات إذ ٌمكن مالحظة 
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  حٌث أن االرتباط القوي أو التقارب بٌن إحداثٌات المتؽٌرات للمجموعة األولى المتكونة من

العتاد ودعم السقً (، إذ ) المساحة المسقٌة، دعم األسعار، دعم األسمدة، دعم البذور، دعم 

ٌمكن تفسٌر ذلك: هذه المتؽٌرات تعالج نفس الظاهرة ولدٌها نفس الخصابص التً ترتبط 

ببعضها البعض لحد كبٌر أو أن هذه المتؽٌرات تتؤثر بنفس العوامل ولدٌها نفس السلوك فً 

اتها وٌإثر التؽٌر، مما ٌإدي بنا إلى القول بؤن هذه المتؽٌرات تتشابه فً خصابصها وممٌز

 بعضها ببعض.

 وعلٌه فإن جمٌع هذه المتؽٌرات لها وزن كبٌر فً تحدٌد وتفسٌر التؤثٌر على اإلنتاج.

  أما بالنسبة لدعم تكثٌؾ البذور وكمٌة اإلنتاج والتساقط فارتباطها الضعٌؾ بالمجموعة

ستقاللٌة خطٌة، األولى ال ٌعنً عدم تؤثٌرها أو استقاللٌتها نهابٌا، فمن الممكن أن تكون لها ا

 ولكن لدٌها ارتباط ؼٌر خطً أو عالقة ؼٌر خطٌة مع هذه المتؽٌرات.

  فً حٌن نجد أن المساحة المزروعة ودعم السقً لدٌهما عالقة سلبٌة وضعٌفة مع معظم

المتؽٌرات وخاصة اإلنتاج وٌمكن تفسٌر ذلك باألثر السلبً الناجم عن التطور السلبً لهذٌن 

أي كلما زاد التطور السلبً لهذٌن  0104-0115رة المدروسة المتؽٌرٌن خالل الفت

المتؽٌرٌن انخفضت مستوٌات المتؽٌرات األخرى سٌما حجم اإلنتاج وهذا ما ٌبٌن االختالؾ 

ببعد  (00)فً سلوك هذٌن المتؽٌرٌن مع باقً المتؽٌرات الذي ٌتضح فً الشكل رقم 

 ات.المسافة واالتجاه المعاكس بٌنه وبٌن باقً المتؽٌر

وٌكمن عالج ذلك فً إٌجابٌة تطور هذٌن المتؽٌرٌن أي بالحفاظ على مستوٌات معٌنة دون 

الهبوط بحدة فً حجم التؽٌر من سنة ألخرى بحٌث ٌصبح االرتباط موجب وقوي مع باقً 

 المتؽٌرات.
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 (60أنظر امللحق رقم:) Coordonnées des variables : إحداثيات المتغيرات 33رقم الجدول
 

 

  (11و  11)أنظر امللحق رقم: XL-STAT 2011:باإلعتماد على و تربيع التجبمساهمات المتغيرات  :34رقم الجدول

 المتغيرات

 

 تربيع التجب مساهمات

 المحور الثاني المحور األول

المحور 
 المحور الثاني األول

 0,801 0,058 30,349 1,182 االنتاج 

 0,149 0,539 5,636 10,899 المساحة المزروعة

 0,356 0,453 13,491 9,161 المساحة المسقية

 0,016 0,615 0,608 12,440 دعم العتاد 

 0,562 0,077 21,302 1,550 نسبة التساقط

 0,002 0,679 0,069 13,743 السعر 

 0,004 0,944 0,155 19,105 دعم البذور

 0,049 0,623 1,860 12,595 األسمدةدعم 

 0,001 0,738 0,022 14,925 دعم السقي

 0,700 0,218 26,508 4,401 البذور دعم تكثيف

 

 

المحور  المتغيرات
 األول

المحور 
 الثاني

 0,895 0,242 االنتاج 

 0,386- 0,734- المساحة المزروعة

 0,597- 0,673 المساحة المسقية

 دعم العتاد 
0,784 -0,127 

 0,750 0,277- نسبة التساقط

 0,043 0,824 السعر 

 0,064- 0,972 دعم البذور

 0,222- 0,789 دعم األسمدة

 0,024- 0,859- السقيدعم 

 البذور دعم تكثيف
0,466 0,837 
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 : التمثيل البياني للمتغيرات01الشكل  رقم 
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 : التمثيل البياني للقيم الذاتية.00الشكل رقم 
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 خاتمة الفصل:

كملخص لهذا الفصل الذي مكننا من الوقوؾ على واقع إنتاج الحبوب فً والٌة سعٌدة وأنواع      

فً إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة للنهوض بالقطاع  )بذور، أسمدة، آالت  (خالت إنتاجه الدعم لمد

الفالحً وتقوٌم عملٌة اإلنتاج وتشجٌع الفالح، وبتبٌان تطور حصٌلة اإلنتاج خالل الفترة الممتدة 

وتحلٌل العالقات البٌنٌة لمحددات إنتاج هذه المادة المدعومة من طرؾ  2014-2005من سنة 

ة فً شكل مساعدات واألخرى التً تتعلق بالعامل الطبٌعً الذي حصرناه فً دراستنا بكمٌة الدول

تساقط األمطار وهو الؽالب على النشاط الفالحً فً الجزابر والمتحكم فً كمٌة اإلنتاج، ٌمكننا 

استخالص أن والٌة سعٌدة قد حققت قفزة متواضعة فً إنتاج مادة الحبوب بمختلؾ أنواعها مع 

ظة أن متوسط إنتاج القمح اللٌن هو الؽالب مع إستثناءات سنوات الجفاؾ وقلة األمطار مالح

بحٌث أن األخٌرة لها أثر طردي مع تطور معدالت اإلنتاج فً حٌن أن آثار الدعم تعتبر ملموسة 

الحفاظ على المساحات  ولكن بنسبة ضعٌفة وٌمكن إرجاع هذا التؤثر المتواضع خاصة إلى عدم

احترام الكمٌات المحددة من األسمدة  لحبوب و نفس وتٌرة دعم السقً المقدم وكذا عدمالمسقٌة ل

والبذور وعدم تنظٌم أوقات البذر والحرث من طرؾ الفالحٌن ولهذا البد من بدل المزٌد من 

الجهود من قبل المصالح الفالحٌة لتوسٌع عملٌات اإلرشاد الفالحً والحمالت التحسٌسٌة 

ا، حٌث أن هذا اإلرشاد البد أن ٌكون من خالل كل وسابل اإلعالم والنشر وضرورة التقٌد به

الواسع للملصقات اإلعالمٌة والتنظٌم المتكرر للدورات التكوٌنٌة والمراقبة المٌدانٌة وعموما ٌجب 

مواصلة الدعم بمختلؾ أشكاله وخاصة زٌادة المنح عند تقدٌم اإلنتاج وضرورة فتح فروع جدٌدة 

اجات الفالحٌن من البذور واألسمدة وتخفٌؾ الضؽط المتواصل الذي ٌسبب تؤخر للتكفل باحتٌ

ٌة  لتشجٌع الفالحٌن على ٌلزم إنشاء سد بالوال كماالكثٌر من الفالحٌن عن حملة الحرث والبذر،

.سقً المحاصٌل
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وكخاتمة لهذا العمل من خالل الدراسة التحلٌلٌة لدعم إنتاج الحبوب فً والٌة       

سعٌدة استخلصنا أنه البد من االستمرار فً دعم هذه المادة الحٌوٌة خاصة وأن 

الوالٌة تتمتع بقدرات جٌدة ومستقبل واعد لتطوٌر هذا النوع من اإلنتاج الفالحً، 

فالحً الذي ٌعتبر ركٌزة مهمة لتحقٌق وفرة ؼٌر أنه البد من زٌادة تشجٌع السقً ال

بؤن  وٌمكن القولال سٌما أن هذا األخٌر الزال رهٌنة الظروؾ المناخٌة، اإلنتاج، 

سٌاسة اإلنفاق الحكومً تساهم بشكل أو آخر فً صنع السٌاسات االقتصادٌة للدولة 

ورات وخاصة فٌما ٌتعلق بتوجٌه الموارد ومعالجة اإلنحرافات المترتبة عن الد

االقتصادٌة، كما أنها تعتبر أداة فعالة تستخدمها الحكومات إلدارة الطلب الكلً 

وتحفٌزه خاصة فً المجال اإلنتاجً عن طرٌق اإلعانات المقدمة للقطاعات 

اإلنتاجٌة وخلق المداخٌل وإعادة توزٌع الدخل الوطنً من خالل التحوٌالت 

ر كؽٌرها من الدول اتخذت سٌاسة والجزاب واإلعانات الموجهة للفبات المحرومة،

اإلنفاق الحكومً كوسٌلة لتطوٌر وتنمٌة القطاع الفالحً منذ االستقالل، وخالل 

مرحلة االقتصاد اإلشتراكً وامتد ذلك بعد دخولها القتصاد السوق، ففً بداٌتها 

قلصت من الدعم الموجه للفالح وترتب عن ذلك ارتفاع  )مرحلة التسعٌنات(األولى 

معدات ووسابل اإلنتاج واتضح خالل هذه الفترة معاناة صؽار الفالحٌن  رهٌب فً

وقد سطرت عدة برامج لتنمٌة ودعم القطاع إبان تلك المرحلة رؼم القٌود المالٌة 

المفروضة إال أنها لم تؤتً بثمارها لعدة اعتبارات أهمها الوضع األمنً للبالد ومع 

افق مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي تر 2000استتباب األمن بداٌة من سنة 

والمداخٌل البترولٌة شرعت حٌنها الجزابر فً فترة إصالحات جدٌدة شملت معظم 

القطاعات من خالل ثالث برامج طموحة لتؤهٌل االقتصاد الوطنً هً برنامج 

الذي تضمن برامج للتنمٌة الفالحٌة من  2001اإلنعاش االقتصادي بداٌة من سنة 

، وبرنامج دعم النمو 2005-2000نً للتنمٌة الفالحٌة خالل المخطط الوط

الذي رافقه المخطط الوطنً للتنمٌة الفالحٌة والرٌفٌة  2009-2004االقتصادي 

الذي خصص مبالػ  2014-2009وكذا البرنامج الخماسً للفترة  2005-2009

مهمة لفابدة مناطق الهضاب العلٌا والجنوب فً إطار سٌاسة التجدٌد الفالحً 
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لرٌفً، والمالحظ أن برامج دعم القطاع الفالحً ترتب عنها تكثٌؾ المساعدات وا

وتعددها وقد مست هذه األخٌرة معظم النشاطات الفالحٌة قصد رفع اإلنتاج 

والمحافظة على مداخٌل الفالحٌن بهدؾ تحقٌق األمن الؽذابً والوفرة الداخلٌة وقد 

ٌتم بموجبها صرؾ هذه النفقات سخرت لذلك مجموعة من الصنادٌق السٌادٌة التً 

ن القطاع الفالحً ال ضخمة المنفقة فً هذا السبٌل إال أولكن بالرؼم من األموال ال

زال ٌعانً هشاشة خاصة فً توفٌر منتوجات الحبوب الذي ٌفسره تزاٌد واردات 

الجزابر من هذه المادة خالل السنوات األخٌرة مع اإلشارة إلى تزاٌد طفٌؾ فً 

المحلً الذي بدوره ال ٌتناسب مع الجهود السٌاسٌة والمبالػ المالٌة اإلنتاج 

المصروفة لتحسٌنه، وهناك عدة أسباب ساهمت فً بطء نمو وتٌرة القطاع الفالحً 

لعل أهمها ما ٌتعلق بالظروؾ المناخٌة وتقلباتها ومنها ما تعلق بالعامل البشري 

القدٌمة فً اإلنتاج وعدم التقٌد  سواء فً ذهنٌة الفالح الذي ال زال ٌستعمل الطرق

بالنصابح واإلرشادات الفالحٌة من قبل المختصٌن، هذا وإضافة إلى عوامل 

المضاربة واالحتكار التً مست بعض المنتوجات ذات االستهالك الواسع، وتحاٌل 

الفالحٌن للحصول على الدعم دون استؽالل األراضً وتقدٌم اإلنتاج، ومن هنا 

 تابج الدراسة فً العناصر اآلتٌة:ٌمكننا استخالص ن

إن فرضٌة توجٌه الدعم وتفعٌله حسب خصوصٌات المناطق الفالحٌة صحٌحة،  -1

وهذا ما توصلنا إلٌه فً دراسة حالة والٌة سعٌدة التً لها خاصٌة زراعة 

 الحبوب.

إن فرضٌة أن اإلنتاج الفالحً ٌتؤثر بمستوى الدعم المقدم صحٌحة لبعض  -2

ر واألشجار المثمرة مثال)انظر جداول االنتاج فً الخضالمنتوجات كزراعة 

 ، ولٌست مطلقة بالنسبة إلنتاج الحبوب. المالحق(

 أن الدعم الفالحً قد ساهم فً تطور اإلنتاج لبعض األنواع. -3

تؤثٌر هذا الدعم لم ٌكن فً المستوى المطلوب إذ ال زالت هناك واردات  -4

 متنامٌة للمواد الؽذابٌة.
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حده ؼٌر كافً لتحقٌق تنمٌة فالحٌة متكاملة إذ البد من إسناده الدعم المالً لو -5

 بعوامل تنظٌمٌة صارمة لكً ٌحقق األهداؾ المسطرة.

إن توجٌه اإلعانات والمساعدات بالشكل الصحٌح هو المإثر األساسً فً  -6

 تشجٌع القطاع ولٌس المبالػ المستهلكة فحسب.

 ومن هنا ٌمكننا الخروج بالتوصٌات التالٌة:

 صلة دعم القطاع ال سٌما صؽار الفالحٌن.موا -1

ضرورة وضع مٌكانٌزمات ٌتم من خاللها دراسة مستقبلٌة ودراسة الجدوى  -2

 لمختلؾ مشارٌع الدعم وفقا لمتطلبات الفالح والسٌاسة الؽذابٌة للبالد.

توسٌع برامج التحسٌس والتوعٌة واإلرشاد وإلزام الفالح بالتقٌد بالنصابح  -3

 ه على الدعم.المقدمة كشرط لحصول

ضرورة إنشاء خالٌا جوارٌة فالحٌة مهمتها السهر على مدى استؽالل  -4

 اإلعانات المستفٌد منها الفالح ألؼراضها.

تشجٌع نظام دعم السقً المقتصد للمٌاه وبرامج التكثٌؾ بالرفع من مستوى  -5

 دعمها.

الحٌن إستحداث آلٌة للضبط اإلداري تتولى المراقبة المٌدانٌة وتكثٌفها لكل الف -6

 بدون استثناءات.

 رفع المنحة عند اإلنتاج أكثر من أي دعم آخر ألنها المحفز األكثر نجاعة. -7

إنشاء دواوٌن وطنٌة لجمع وتسوٌق المنتوجات الفالحٌة إلى جانب كل من  -8

 دٌوان الحبوب ودٌوان الحلٌب للقضاء على أشكال المضاربة واإلحتكار. 
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 .1971-1962: تطور اإلنتاج لفترة 01الملحق رقم 
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 1981-1972تطور اإلنتاج للفترة  :02الملحق رقم 

 القنطار  الوحدة:

 

 مواسمال    
 نتاجاإل

1972/ 

1973 

1973/ 

1974 

1974/ 

1975 

1975/ 

1976 

1976/ 

1977 

1977/ 

1978 

1978/ 

1979 

1979/ 

1980 
1980/ 

1981 

  الحبوب

 7680980 9265350 7078070 7024940 5733250 10356390 11810380 6309960 6985100 القمح الصلب

 4502820 5849510 3726280 3805250 2537090 5940480 6667550 4601150 4595670 القمح الٌن

 4248040 7941900 4565840 3969650 2603090 5886720 7427200 3314220 3738690 الشعٌــر

 859530 1101900 804670 559180 496710 890100 795770 497500 531770 الخرطـال

 22770 14780 8600 9840 20050 27620 67180 42950 53430 الذرة الصفراء

 2420 35330 14620 13730 19920 17760 20440 11770 30810 الذرة البٌضاء

 - - - 2910 14090 12760 16000 25200 24470 الـــأرز

 18316560 24208770 16198080 15385500 11425090 23131860 26804520 14802750 15959940 المجمـوع

  البقول الجافة

الفول والفول 
 المصري

181860 227780 342310 344260 287130 299570 273890 282730 265270 

 30740 29210 31220 37090 29300 35250 37790 26810 23630 الجلبان الجاف

 24630 30200 44430 88590 47790 88760 72470 50990 58220 العدس

 168060 158390 166630 216280 256620 253790 247670 165880 121530 الحمص

الفاصولٌاء 
 الٌابسة

22130 39160 34800 20550 14610 12950 6960 6810 9770 

 8990 10860 8520 10050 11190 11960 10390 8990 8330 الجلبان

 507460 518200 531650 664530 646640 754570 745430 519610 415700 المجمـوع

زراعات البقول 
 فً السباخ

 

 5282070 5905990 5013520 4728940 4722060 4929420 5750680 3946590 2991660 البطاطا

 1342280 1822510 1039340 1043910 1093640 1006640 1345870 1207570 1181720 الطماطم

 1258210 1179180 1136700 901280 905940 722010 1064720 785100 745730 البصل 

الفاصولٌاء 
 الخضراء

59980 64830 74950 78740 77590 66260 60740 64780 76970 

 402010 425330 444520 329920 382880 264920 330430 274580 225960 الجزر

البطٌخ والبطٌخ 
 األحمر

1499150 1748180 2936380 1531930 1380800 1420560 1587690 1724500 1792220 

أنواع أخرى من 
 الخضر

615690 641970 700990 11114070 1603940 1642830 2133660 3008790 2663460 

 80540 139430 222480 206160 177680 343490 270680 294780 293610 الخرشف

 12897760 14270510 11638650 10339860 10344530 10045220 12474700 8963600 7613500 المجمـوع

  الكـــــأل

الكأل 
 االصطناعً

3368230 5391460 5869420 5343920 4264350 5098700 6261310 7499620 7209050 

 1334960 1913700 1130420 1437180 1390030 2410290 2880910 3069630 2227880 الكأل الطبٌعً

 8544010 9413320 7391730 6535880 5654380 7754210 8750330 8461090 5596110 المجمـوع

  زراعات الكروم

 2668880 2836540 2709760 1840000 2548760 2338480 4318700 6281720 5909840 كروم الخمر
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كروم عنب 
 المائدة

398390 471240 514860 489370 526700 373470 480850 617340 660560 

 3329440 3453880 31906103 2213470 3075460 2827850 4833560 6752960 6308230 المجمـوع

  الحمضٌات

 2295980 2806610 2972640 2846860 3429320 3590220 3365800 3504710 3428930 البرتقال

 186310 255380 260280 275860 266900 298700 296740 297940 306830 المندرٌن

 977490 1031560 1184170 1226410 1190250 1170980 1190100 1204290 1169450 الكلٌمنتٌن

 70590 77580 82340 84070 89450 93290 102300 126070 129720 اللٌمون

 22900 45720 40700 41860 43160 53440 45630 41760 36890 البوملو

 3553270 4216850 4540130 4475060 5019080 5208630 5000570 5174770 5071820 المجمـوع

  الزٌتون

 2035360 976640 1458710 836310 1026870 2118290 1851170 1606370 1101200 زٌتون الزٌت

 102760 57670 110490 47850 136760 91860 121500 122590 89410 زٌتون المائدة

 2138120 1034310 1569200 884140 1163630 2210150 1972670 1728960 1190610 المجمـوع

  التمــــور

 1953060 2007560 2080310 1961180 1175720 1370290 1815490 1675660 1437980 التمور

 .2011-1962الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات، حوصلة إحصابٌة فالحٌة : المصدر
www.ons.dz 

 1990-1981: تطور اإلنتاج للفترة 03الملحق رقم 

 القنطار  الوحدة:

 مواسمال    
 إلنتاجا

1981/ 

1982 

1982/ 

1983 

1983/ 

1984 

1984/ 

1985 

1985/ 

1986 

1986/ 

1987 

1987/ 

1988 

1988/ 

1989 
1989/ 

1990 

  الحبوب

 5549460 8133490 4163720 7765410 7846670 9618590 5859690 4920300 6326080 القمح الصلب

 1951340 3388180 1990510 3982620 4441400 5151590 3006000 2977560 3444620 القمح الٌن

 5026520 4467530 4834430 الشعٌــر
1330181

0 

1082829

0 
8198940 3896600 7898610 8333560 

 412810 595610 296580 677120 891310 1077140 644320 493710 600930 الخرطـال

الذرة 
 الصفراء

14340 28070 53210 12560 14420 21310 6780 4240 2310 

 4640 10850 830 5100 2000 4100 13940 92450 11580 الذرة البٌضاء

 - - - - - - - - - الـــأرز

 16254120 20031190 10345020 20650500 24024090 29175790 14603680 12979620 15231980 المجمـوع

البقول 
 الجافة

 

الفول والفول 
 المصري

195340 211080 261460 315900 410270 329810 154980 231570 162250 

الجلبان 
 الجاف

13410 19160 30600 60430 65650 49810 18680 23050 22460 

 7730 12060 14740 20940 7570 19760 17070 10990 17080 العدس

 147720 204640 146150 258730 182390 162890 125820 98580 92680 الحمص

الفاصولٌاء 
 الٌابسة

5430 6340 8240 9050 10410 9000 5970 5580 8760 

 1970 2070 3960 2320 2470 5170 6150 14870 7630 الجلبان

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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 350890 478970 344480 670610 678760 573200 449340 361020 331570 المجمـوع

زراعات 
البقول فً 

 السباخ
 

 8085410 10007000 8988220 9046090 8116640 8146770 5209230 4907260 4151020 البطاطا

 2958920 3066440 2828410 2912310 3021790 2172630 1440474 1597700 1940250 الطماطم

 1729740 2275890 2002990 2001940 1648920 1642370 1955550 1214290 1128870 البصل 

الفاصولٌاء 
 الخضراء

87410 96670 99930 111650 139990 160900 164170 165470 169180 

 1009340 1532130 1364690 1347720 1416190 1077930 665560 159590 403780 الجزر

البطٌخ 
والبطٌخ 
 األحمر

1932220 2069410 2429760 3182430 3176910 3600270 2320400 3008740 2641240 

أنواع أخرى 
 من الخضر

2685040 3227990 3557030 5455600 5825780 6537240 6473640 7519650 5951220 

 62500 76150 62480 59800 44850 31000 104640 87700 37450 الخرشف

 22607550 27651470 24205000 25666270 23391070 21820380 15462174 13660610 12366040 المجمـوع

  الكـــأل

الكأل 
 االصطناعً

6073060 6247300 7454390 10840870 11197400 9565400 6322190 9511010 4257760 

الكأل 
 الطبٌعً

1589120 1118460 1723700 3087340 1532190 2505820 1744010 1636700 930190 

 5187950 11147710 8066200 12071220 12729590 13928210 9178090 7365760 7662180 المجمـوع

زراعات 
 الكروم

 

 228650 503730 621060 917790 906290 938110 1393810 1875670 1514050 كروم الخمر

كروم عنب 
 المائدة

620860 771270 787120 816180 909370 1121870 1228760 1192690 812810 

 1101460 1696420 1849820 2039660 185660 1754290 2180930 2646940 2134910 المجمـوع

  الحمضٌات

 1838300 1766210 2079800 1832740 1672350 1698850 1829370 1618370 2009440 البرتقال

 223230 171760 170080 120630 205290 123280 154960 145000 204320 المندرٌن

 599600 623750 757180 716910 578370 545160 776380 660870 884330 الكلٌمنتٌن

 119210 88310 80050 79930 57240 55970 65760 91560 81920 اللٌمون

 29190 30920 31030 22170 18060 15500 27590 38450 13880 البوملو

 2809530 2680950 3118140 2772380 2531310 2440760 2854060 2554250 3193890 المجمـوع

  الزٌتون

 1648000 817420 1304820 1528120 1922070 1478870 890700 1287540 1353020 زٌتون الزٌت

زٌتون 
 المائدة

79630 65630 129610 112680 94180 153600 124100 107110 131070 

 1779070 924530 1428920 1681720 2016250 1591550 1020310 1353170 1432650 المجمـوع

  التمـور

 2059070 2101370 1960620 2244010 1888280 1988370 1827170 1815390 2065000 التمور

 .2011-1962الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات، حوصلة إحصابٌة فالحٌة : المصدر
www.ons.dz 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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 .2000-1990تطور اإلنتاج للفترة  :04لملحق رقم ا

 القنطار  :الوحدة

 مواسمال    
 إلنتاجا

1990/ 

1991 

1991/ 

1992 

1992/ 

1993 

1993/ 

1994 

1994/ 

1995 

1995/ 

1996 

1996/ 

1997 

1997/ 

1998 

1998/ 

1999 

1999/ 

2000 

      الحبوب

 4863340 9000000 15000000 4554640 20345700 11886700 5624280 7960650 13455310 12917890 بـالقمح الصل

 2740270 5700000 7800000 2060500 9480340 3112500 1515360 2204380 4912210 5775990 نــالقمح الٌ

 1632870 5100000 7000000 1908920 18002220 5849800 2340670 4080230 13982900 18099580 ـرــالشعٌـ

 81700 400000 450000 168150 1171740 531000 152040 272460 928900 1281420 الــالخرطـ

 110 60 2460 1190 4460 4900 1850 2250 6620 5000 الذرة الصفراء

 15560 5370 3100 2570 590 380 - 1000 3200 3150 الذرة البٌضاء

 8340 540 490 1200 - - - - - - أرزــالـــ

 9342190 20205970 30256050 8697170 49005050 21384570 9634200 14520970 33289140 38083030 وعــــالمجمـ

البقـول 
 الجافــة

     

الفول والفول 
 المصري

325700 311510 203010 191450 214450 369590 90670 213520 217060 128950 

الجلبان 
 افـالج

47190 43470 14830 28190 34110 46620 12950 35480 30040 15930 

 1940 3670 6010 4340 8390 4540 4580 7810 8930 9500 دســـــالع

 66610 130700 181430 161580 244780 157250 153940 248870 261320 241870 صــــالحم

الفاصولٌاء 
 الٌابسة

4870 6960 5860 3440 3080 5610 6460 10790 9390 4190 

 1020 3790 3270 360 5010 860 1370 1090 1670 1060 انــــالجلب

 218640 394650 450500 276360 680000 414380 382970 481470 633860 630190 وعـــــالمجمـ

زراعات 
البقول فً 

 اخـــــــالسب

     

 12076900 9962680 11000000 9475180 11500000 12000000 7159360 1652210 11575250 10773480 البطاطــــا

 3414470 3612310 3167530 3294060 2818680 3043800 2462390 3038610 2813490 3153570 الطماطــــم

 3157410 3824540 3926430 3517290 3128810 3140290 2479090 2511450 2506490 3175440 البصـــــل 

الفاصولٌاء 
 الخضراء

183270 216610 247280 205060 204510 209900 236480 222830 263060 255230 

 1486360 1349500 1411450 1254280 1285440 1324770 1584920 1284610 1591830 1170610 الجـــــزر

البطٌخ 
والبطٌخ 

 األحمر
3715150 4472280 4900580 4011680 4033960 4553580 4013000 5020160 5383080 3986910 

أنواع أخرى 
 رـــــمن الخض

7153240 7413380 6954590 7746830 8180980 7776590 7992930 7658480 8461810 8309480 

 394800 301320 452250 310520 194000 71690 56870 48720 75880 47030 الخرشـــف

 33081560 33158300 32859130 30093740 31467000 32000000 25706200 29638050 30665210 29371790 ـوعـــــالمجم

      الكـــــــأل

الكأل 

ًــاالصطناع
* 

11016650 8315070 4749280 3915340 5257030 9349000 2240240 6240030 6292230 2802130 

الكأل 
 الطبٌعــــً

2360760 2403250 1700230 1551190 2071180 3251000 999480 2411440 2528240 1769170 
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 4571300 8820470 8651470 3239720 12600000 7328210 5466530 6449510 10718320 13377410 وعـــــالمجمـ

زراعات 
 رومـــالك

     

كروم 
 الخمــــر

361710 409570 443940 134410 268500 312270 243890 162900 263190 243400 

كروم عنب 
 المائدة

1462080 1689040 1459520 1194940 1583730 1321420 1457500 1182930 1342960 1621540 

 1864940 1606150 1345830 1701390 1633690 1852230 1329350 1903460 2098610 1823790 وعـــــالمجمـ

      الحمضٌــــات

 2995830 3073500 2803930 2432840 2367240 2267160 2528780 2498420 2519370 2219650 البرتقــــال

 182670 202250 193450 175370 171380 178390 205490 166640 160820 153780 المندرٌـــن

 841250 952620 915500 726590 145380 600430 789760 725740 759930 756180 الكلٌمنتٌــن

 292810 290820 253140 154410 613880 156660 211770 192540 155950 92030 اللٌمـــون

 13790 16370 13840 14830 21560 24840 24100 24990 22820 14060 البوملـــو

 4326350 4535560 4179860 3504040 3337440 3227480 3759900 3608330 3618890 3235700 ـوعـــــالمجم

      الزٌتــــــون

 1824390 3207900 935490 2771870 2788210 1168750 1506630 1853960 2434910 735400 زٌتون الزٌـت

زٌتون 
 المـائدة

141960 220290 206770 196970 140890 345130 422870 305110 425910 346730 

 2171120 3633810 1240600 3194740 3133340 1309640 1703600 2060730 2655200 877360 وعـــــالمجمـ

      التمــــــور

 3656160 4275830 3873130 3029930 3606370 2851550 3171840 2616120 2605150 2090920 التمـــــور

 .2011-1962الوطنً لإلحصائٌات، حوصلة إحصائٌة فالحٌة : الدٌوان المصدر

www.ons.dz 
 

 .2011-2000تطور اإلنتاج للفترة : 05الملحق رقم 

 (إال بالتدقٌق)القنطار  الوحدة:
      
 المواسم

 اإلنتاج

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 
2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

        الحبوب
القمح 
 الصلب

12388650 9509670 18022930 20017000 15687090 17728000 15289985 8138115 20010378 18089739 19274740 

 6274520 7962041 9520791 2972210 7899640 9151300 8460185 7290000 11625590 5508360 8003480 القمح الٌـن

 11042080 13080348 22033586 3959215 11866580 12358800 10328190 12116000 12219760 4161120 5746540 الشعٌـر

 673400 884342 957115 266600 922375 890000 775000 890000 775460 334950 436610 الخرطال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 البرمشٌلم

الذرة 
 الصفراء

10870 8370 9810 6790 11480 24560 16440 10145 5747 3590 5751 

الذرة 
 البٌضاء

5550 6780 6070 8490 12390 24790 24050 10380 3885 1060 9404 

 37264740 40016470 52531502 15356665 36019070 40117450 35274335 40328280 42659620 19529250 26591760 المجموع

البقـول 
 الجافة

      

 الفول
والفول 

212300 229330 307000 320530 268860 242986 279735 235210 364949 366252 379818 
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 المصري

الجلبان 
 الجـاف

36740 43040 63420 73710 53390 5381 62430 36175 59692 66134 74353 

 82152 45902 26932 10809 5605 6584 4230 6130 4900 4350 4580 العدس

 240512 234737 178404 112110 142940 127058 137270 163670 191020 149710 123120 الحمص

الفاصولٌاء 
 الٌابسة

7340 8640 10960 15810 6660 9145 9170 5441 11588 8449 9525 

 1810 1976 1325 1980 950 1107 650 150 180 270 280 الجلبان

 788170 723450 642890 401725 500830 440690 471060 580000 577480 435340 384360 المجموع

زراعات 
البقول فً 

 السباخ

      

 38621936 33003115 26360570 21710580 15068590 21809610 21565499 18962700 18799180 13334650 9672320 البطاطا

 7716055 7182353 6410343 5592491 5673134 5849336 5137795 5121950 4569330 4013640 3735340 الطماطم

 11441710 10013036 9801602 7591658 8265915 7038732 6855000 6582150 5551100 4478460 4284910 البصل 

الفاصولٌاء 
 الخضراء

295270 297500 406810 411000 332650 355076 413220 401208 450964 534874 545812 

 3421838 3238573 2712185 2540000 2527748 2292947 1635785 1981900 1607200 1586600 1561400 الجزر

البطٌخ 
والبطٌخ 

 األحمر

4638920 4581230 6298470 7213760 8579415 7852236 8156652 8446307 10347220 12237666 12851336 

أنواع أخرى 
 من الخضر

9081800 9737590 11509310 14021940 14789061 14197548 14908973 14056182 16434712 4606915 20625560 

 468078 475823 395354 342894 228558 255945 370295 504600 347210 344490 352070 الخرشف

 95692325 86404430 72912950 60681320 55242790 59291430 59265500 54800000 49088610 38374160 33622030 المجموع

       الكأل

 الكأل

االصطناعً
*

 
5544460 4901790 7914890 7975700 8623650 8203430 10167350 7447675 11585391 12885130 10765180 

الكأل 
 الطبٌعً

2535540 1433260 4930880 3498750 2855980 2888780 4992330 3487865 6651050 5459700 5581585 

 16346765 18344830 18236441 10935540 15159680 11092210 11479630 11474450 12845770 6335050 8080000 المجموع

زراعات 
 الكروم

      

 90740 860715 141410 94362 18185 120040 222610 138230 240790 245470 178950 كروم الخمر

كروم عنب 
 المائدة

1612580 1881390 2157440 2220550 2610280 3170600 2040470 3396188 4194537 4743285 3499150 

 3589890 5604000 4235947 3490550 2058655 3290640 2832880 2358780 2398230 2126860 1791530 المجموع

       الحمضٌات

 8147404 5824958 6260905 5029910 4909150 4744530 4352360 4171500 3893720  3270830 البرتقال

 1754938 1228221 266228 264855 379250 321975 334220 300210 253070 3624900 193520 المندرٌن

 425335 290020 1305326 1233620 1182210 1238935 1098920 1142500 1033510 215360 907350 الكلٌمنتٌن

 719423 521356 601103 434845 413960 472710 473050 459190 401670 389660 316440 اللٌمون

 20400 16555 11388 10435 10100 25300 15510 17710 17330 15340 11460 البوملو

 11067500 7881110 8444950 6973665 6894670 6803450 6274060 6091110 5599300 5194590 4699600 المجموع

       الزٌتون

زٌتون 
 الزٌـت

1667930 1441570 1041530 4100020 2307855 1962580 1271740 1629680 3769315 1753152 4179905 

زٌتون 
 المـائدة

335460 477690 634740 587980 857035 684750 817780 910990 982505 1359368 1927850 

 6107755 3112520 4751820 2540670 2089520 2647330 3164890 4688000 1676270 1919260 2003390 المجموع

       التمور

 7248940 6447410 6006960 5527650 5269210 4921880 5162934 4426000 4922170 4184270 4373320 التمور

 
 .2011-1962الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات، حوصلة إحصابٌة فالحٌة : المصدر

www.ons.dz 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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 (0104-0115جدول املعطيات ) : 16لحق رقمامل

 
 االحنرافات املعيارية للمتغريات:املتوسطات و  17امللحق رقم
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 مصفوفة االرتباط: 18امللحق رقم

 
 القيم الذاتية: 19امللحق رقم
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 إحداثيات املتغريات: 01 امللحق رقم

 
 مسامهات املتغريات:00ملحق رقم
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 تربيع التجب: 00ملحق رقم

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـائمة  

 المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قـائمة المراجع

 
095 

 الكتب باللغة العربية:

مكتبة  -المالٌة العامة المفاهٌم والتحلٌل االقتصادي-أحمد عبد السمٌع عالم -1

 .0،0100الوفاء القانونٌة اإلسكندرٌة ط

"التنمٌة الصناعٌة فً الجزابر على ضوء دراسة قطاع جمال الدٌن لعوٌسات، -2

الجامعٌة، الجزابر،  "، دٌوان المطبوعات0986-0968الحدٌد والصلب 

0986. 

حامد عبد المجٌد دراز، مبادئ المالٌة العامة، مركز اإلسكندرٌة للكتاب،  -3

2000 

حسن بهلول، "القطاع التقلٌدي والتناقضات الهٌكلٌة فً الزراعة بالجزابر"،  -4

 الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر

دار وابل  –أسس المالٌة العامة  –خالد شحادة خطٌب،د.أحمد زهٌر شامٌة  -5

 0115، عمان، األردن،  0للنشر ط

 .2003سوزي عدلً ناشد، المالٌة العامة، منشورات الحلبً الحقوقٌة،   -6

ضٌاء مجٌد، النظرٌة االقتصادٌة، التحلٌل االقتصادي الكلً، مإسسة شباب  -7

 .2007الجامعة، اإلسكندرٌة، 

"مدخل لدراسة أصول الفن المالً عادل حشٌش، أساسٌات المالٌة العامة  -8

 .0116لإلنفاق العام"، دار الجامعة الجدٌدة،مصر،

 0118دار زهران للنشر والتوزٌع،عمان،  -مالٌة الدولة –عادل فلٌح العلً  -9

 –عبد الكرٌم صادق بركات،ٌونس أحمد البطرٌق،حامد عبد المجٌد دراز  -10

 .0986الدار الجامعٌة، بٌروت، -المالٌة العامة

 0999محمد شهاب، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، مجدى  -11
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 الملخص:

نظرا لألهمٌة الكبٌرة للقطاع الزراعً ولما تقتضٌه الحاجة لتوفٌر الؽذاء فقد زاد االهتمام 

مإخرا بهذا القطاع وخاصة مع تنامً الفجوة الؽذابٌة من فترة ألخرى، وفً ظل الوفرة المالٌة 

ة من اتخذت الجزابر سٌاسة اإلنفاق الحكومً باعتبارها أداة من األدوات التً تعتمد علٌها الدول

أجل تحقٌق مختلؾ أهدافها االقتصادٌة واالجتماعٌة وتحفٌز النشاط االقتصادي عامة، فوضعت 

من خاللها برامج تنموٌة تستهدؾ هذا القطاع عن طرٌق تقدٌم اإلعانات والمساعدات المختلفة 

 للفالحٌن قصد تحرٌك النشاط اإلنتاجً وتحقٌق الوفرة الؽذابٌة.

 الزراعً الجزابري، اإلنفاق العام، اإلعانات، اإلنتاج. القطاعالكلمات المفتاحٌة: 

Abstract: 

       Due to the great importance of the agricultural sector as well as its 

urgent need to provide food , so the focus on agriculture has been 

increasing ,especially with the growing food gap from period to 

period.However , Algeria has adopted a policy of government spending in 

the light of finacial abundance as a tool on wich it depends in order to 

achieve various goals of economic and social development and to 

stimulate economic activity in general view.for this aim , Algeria set 

development programs aimed at this sector by providing subsidies and 

different aid to farmers  intentionally to encourage productive activity and 

achieve food availability. 

Keywords: Algerian agricultural sector, public spending , subsidies, 

production. 

Résumé: 

     Vu l'importance que revêt le secteur agricole en matière de couverture 

de besoins alimentaires et l'intérêt  particulier porté à ce secteur qui 

connait une periode difficile due surtout aux aléas climatiques, l'Algérie 

s'engage, a la faveur de la manne finnacière, dans ce que l'on appelle la 

politique de subvention gouvernemental, un moyen sur lequel s'appuie 

l'etat pour concrétiser les principaux objectifs socioéconomiques et 

surtout relancer et encourager l'activité économique dans le pays. Des 

programmes de développement sont mis en œuvre, sous forme d'aide et 

de soutien aux agriculteurs et aux fellahs tout encourageant la production. 

Mots clés: le secteur agricole algérien, aides, production. 

 


