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   I 

 

 شكر كلمة
 وعطائه نعمه على له والشكر صفاته ومجيل لذاته هلل احلمد

 البحث هذا إمتام يف الصعاب لنا تيسريك على رب يا والشكر احلمد فلك
 إىل والعرفان الشكر عبارات بأمسى نتقدم أن ويسعدنا

 علينا يبخل مل الذي" س عبد الوهابغطا "الدكتور املشرف الفاضل أستاذنا
 العلمية وروحه السديدة وتوجيهاته بنصائحه

 على املناقشة جلنة أعضاء األفاضل ألساتذيت الشكر خبالص أتقدم كما
 ملناقشته العمل هذا بقبول تفضلهم

 هذا البحث. إجناز يف بعيد أو قريب من ساعدنا من لكل شكري أوجه وأخريا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  II 

 

 اإلهداء
 

 فيهما وجل عز قال اللذين إىل املتواضع العمل هذا أهدي
 ."صغريا ربياين كما ارمحهما ريب و قل"

 عمرها يف اهلل أطال أمي إىل
 عمره يف اهلل أطال أيب إىل

 اهلل حفظهم وأخوايت إخويت إىل
 األقاربو  األهل كل إىل

 وحمبة مودة هبم جتمعين من كل إىل
 لميق ونسيهم قليب ذكر هم من كل  إىل

 جامعتنا. طلبة كل إىل
  

 رمزي      عبد الجبار                   
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 :الملخص
يث تقوم هذه السياسة ح تعد سياسة التنويع االقتصادي من بني السياسات اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية،

اسية وتعتمد على عدة مصادر لعل من أمهها وأكثرها حس ،والتنظيمية املؤسساتيةاإلدارية من األسس االقتصادية و على جمموعة 
 صمام األمان القتصاديات الدول بضمانه ألمنها الغذائي.القطاع الفالحي الذي يعترب 

ذلك هبدف و  تستهدف سياسة التنويع اجداث سلسلة متعاقبة من التغيريات اهليكلية والبنيوية يف اقتصاديات الدول،
وع االقتصادية ر وتطوير فاعلية القطاعات والف تنويع مصادر الدخل والتقليل من االعتماد املفرط على سلعة واحدة أو قطاع معني،

 املختلفة وضمان التوازن واالستقرار االقتصادي.
 التنمية االقتصادية القطاع الفالحي، ،التنويع االقتصادي :احيةالكلمات المفت

Abstract : 

Considered as from the policy that The policy of economic diversification 

Contribute in the realization of economic development where this policy depends of a 

group of foundation economic and administrative that return to the enterprise, And 

depends on several sources, perhaps the most important and most sensitive sector of 

agriculture, which is the safety valve for the economies of countries to ensure food 

security all this rules in order to event successive series of organizational and structural 

changes in the economies of countries, the main aim is diversification the resources of 

income, on the other hand you must leave dependence on one sector, and to ensure balance 

and stability and economic 

Key Words: Economic diversification, Agriculture sector, economic development. 
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 جديدة معطياتلظهور  نظرا الدول، خمتلف دياتاقتصا يف بالغة أمهية الراهن الوقت يف الزراعي القطاع حیتل
 عبيل أن شأنه من أداء هذا القطاع تفعيل فإن وعلبهالذايت  واالكتفاء الغذائي األمن حتقيق وحتديات املناخية كالتغريات

 يف أمهيته عن ناهيك العاملة، القوى وتشغيلاستقطاب  السيما هامة، كلية اقتصاديةمؤشرات  حتسنب احملوري يف الدور
 املنتجات على األخري يعتمد هذا حيث الغذائية، للسلع الصناعي املنتج خاصة القطاع االقتصاد يف القطاعي الةرابط دعم

 كبرية بفعالية تساهم اليت واحلساسة اإلسةراتيجية القطاعات من الزراعي القطاع يعترب .اإلنتاجية لعمليته الزراعية كأساس
 البطالة وامتصاص العاملة اليد لتشغيل واسعا جماال يشكل كما للغذاء، والرئيسي الوحيد التنمية، فهو املصدر عملية يف

زيادة  على قادرة  ةوفعال جمدية وآليات وبرامجسياسات زراعية  إتباع من البد ذلك ولتحقيق ،الزراعية األوليةوتوفري املواد 
 .اإلنتاج

 .الدراسة إشكالية :أوال
 :التايل التساؤل الرئيسي حول تتمحور واليت معاجلتها نود اليت اإلشكالية رحط إىل نصل سبق ما على بناءا

 إلى أي مدى يمكن أن يساهم القطاع الزراعي في التنويع االقتصادي ؟

 :التالية الفرعية األسئلة طرح میكن هنا ومن
 ماهي اإلمكانيات املتاحة للقطاع الزراعي اجلزائري يف حتقيق التنمية االقتصادية ؟-2
 . وكيف يساهم يف التنويع االقتصادي؟الزراعي القطاع أمهية تكمن فيما-1
 ما مدى مسامهة القطاع الزراعي يف خمتلف القطاعات  األخرى ؟-1

 . الدراسة فرضيات :ثانيا
 :الفرضيات التالية من جمموعة اختبار من انطالقا فيها البحث میكننا الدراسة إشكالية توضيح بعد

 الزراعي اجلزائري إمكانيات طبيعية وبشرية تؤهله للعب الدور األساسي يف التنمية االقتصادية. میتلك القطاع1= 
 .وتنويع اإلنتاج وتشجيع الصادرات تكمن أمهية القطاع الزراعي من خالل تكثيف2=

 يساهم القطاع الزراعي يف حتقيق النمو من خالل توفري مناصب شغل وتوفري احلاجيات الغذائية3= 

 أمهية املوضوع: 
تجلى أمهية الدراسة يف األمهية اإلسةراتيجية للقطاع الزراعي يف االقتصاد الوطين ومبا تزخر به اجلزائر من ثروات ت

متنوعة الحتالل الصدارة إقليميا ودوليا وحتقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذائي وكونه أحد الرهانات اليت میكن للجزائر 
 يق التنويع االقتصادي واخلروج من التبعية لقطاع احملروقاتاالعتماد عليها لتحق
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 أهداف الدراسة:
عرض واقع التنويع االقتصادي وكيف میكن حتقيقه ودعمه يف االقتصاد اجلزائري. -  
لتعرف على واقع القطاع الزراعي يف اجلزائر وتقييم أدائه يف حتقيق التنمية االقتصادية. -  
ويع االقتصادي.دور القطاع الزراعي يف التن -  
 اجلزائر. يف االقتصادي للتنويع والدافعة الداعمة القطاعات إىل التطرق -

 منهج الدراسة:
املتعلقة بالتنويع االقتصادي والقطاع  املفاهيم خمتلف عرض خالل من التحليلي الوصفي املنهج الدراسة استخدمت

القطاع الزراعي وقياس دوره يف التنويع  التطرق لواقع يف اإلحصائية األساليب الدراسة استخدمت الزراعي يف اجلزائر كما
 االقتصادي.

 تقسيمات الدراسة:
لإلحاطة بإشكالية الدراسة ولتحقيق األهداف املرجوة منها قمنا بتقسيم العمل إىل فصلني حيث تناولنا يف الفصل 

لك جناح سياسات التنويع االقتصادي وكذاألول ماهية التنويع االقتصادي واليات العمل به وكذلك اإلجراءات الالزمة إل
 تناولنا أيضا نظرة مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجايل وكذا مؤشر من املؤشرات االقتصادية.

الثاين فتعرضنا من خالله اىل القطاع الزراعي يف اجلزائر. املوارد واإلمكانات املتاحة وكذا عوامل تنمية  الفصل ويف 
  .أمهية القطاع الزراعي يف تنمية االقتصاد اجلزائرياع الزراعي يف اجلزائر وحتدثنا أيضا عن القط
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 األولالفصل 
 ويعالنظري للتناإلطار 

يداالقتصا
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 تمهيد الفصل األول:

 أولية مادة عليه هتيمن الذي ذات االقتصاد أو األحادي، االقتصاد ذات الدول يف جوهرية قضية االقتصادي التنويع میثل

 األسواق يف السمعة أو املادة هلذه الوطين االقتصاد ارهتان من ذلك يةرتب عن وما والتصدير، اإلنتاج عملية على واحدة مسعة أو

 هلذه البنية االقتصادية يف كبرية اختالالت إحداث شأنه من ما وهذا أخرى، من جهة واإلنتاج االحتياطي جهة، وحلجم من الدولية

 .الدول

 رهيب بشكل تعتمد اليت باألخص الدول أو األحادية االقتصاديات ذات الدول إلزاما على كان الواقع، هذا من وانطالقا

 واالجتماعية االقتصادية األصعدة، كافة وعلى اقتصاداهتا يف هيكل وجوهرية جذرية وتغريات حتوالت إحداث النفط عائدات على

 للعملية مسار متكامل ومةرابط تبين خالل من واإلقليمية، واجلهوية الوطنية املستويات، خمتلف إخل، وعلى ..واملؤسساتية والثقافية

 ويضمن استقالله وتوازنه الوطين وتنويعه ويعزز أداء االقتصاد حتسني يكفل الذي االقتصادي، التنويع أساس على يقوم التنموية،

 .استدامته

واالجراءات  االقتصادي املتعلقة بالتنويع املفاهيمية اجلوانب مبختلف اإلحاطة البحث، من األول الفصل هذا ويستهدف
ايل مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجعامة حول نظرة كذلك و  الالزمة إلجناح سياسات التنويع االقتصادي،

 وكذا مؤشر من املؤشرات االقتصادية.

 دياالطار النظري للتنويع االقتصا المبحث االول:

 -حالة اجلزائر  –مسامهة القطاع الزراعي يف سياسات التنويع االقتصادي  المبحث الثاني:
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 المبحث االول: ماهية التنويع االقتصادي

يعترب التنويع االقتصادي واحد من املداخيل الرئيسية ملعاجلة االختالالت اليت تشهدها البيئة اهليكلية لالقتصاديات 
خالل ضمان االستغالل االمثل لكل موارد اجملتمع املادية والبشرية واملالية من جهة، وجتنب هذه االحادية، وذلك من 

االقتصاديات خمتلف االزمات واهلزات املفاجئة واخلطرية واليت تكون عادة ناجتة عن التقلبات الفجائية يف اسعار هذه املواد 
تنويع االقتصادي، البد من التطرق اوال اىل اجلوانب النظرية االولية من جهة اخرى، ولكن قبل احلديث عن هذا الدور لل

 احمليطة هبذا املفهوم.

 المطلب االول: مفهوم التنويع االقتصادي ودوافع  

انطالقا من االهداف اليت تسعى عملية التنمية مبختلف مفاهيمها اىل حتقيقها اعتمادا على اسةراتيجية التنويع  
عة على احداث حتوالت هيكلية يف االقتصاد الوطين تؤدي اىل تكوين قاعدة اقتصادية صلبة، متنو  االقتصادي، واليت تقوم اساسا

 ط االنتاجلتغريات اهليكلية يف مناملقومات، متشابكة النشاطات ومتكاملة الوحدات، حبيث تكون قادرة على االستجابة ل
  1وم التنويع االقتصادي ودوافع االخذ هبا.والتكيف مع متطلبات التنمية احلاضرة واملستقبلية، يتحدد لنا مفه

 الفرع االول: مفهوم التنويع االقتصادي

 من اجل حتديد مفهوم التنويع االقتصادي مت التطرق جملموعة من التعاريف منها:

جية ا" يقصد بالتنويع االقتصادي عملية تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة االنتاجية، وزيادة مسامهة القطاعات االنت
)السلعية واخلدمية( يف الناتج احمللي االمجايل، مبا خيص االقتصاد من خماطر االعتماد عىت هيمنة مادة اولية او سلعة واحدة 
رئيسية )زراعة كانت ام استخراجية(، كما يعين التنويع االقتصادي عملية استغالل كافة املوارد وطاقات االنتاج احمللية مبا يكفل 

القدرات الذاتية، قادرة على توليد موارد متجددة، وبلوغ مرحلة سيطرة االنتاج احمللي على السوق الداخلي، ويف حتقيق تراكم يف 
لتبعية املفرطة اجم االهتمام بسد منابع التخلف و مراحل متتالية تنويع الصادرات، حيث يعد التنويع من االولويات اليت تةر 

 واالعتمادية املستمرة عل اخلارج" 
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عريف يوضح ان التنويع االقتصادي يعين اساسا توسيع القاعدة االنتاجية احمللية، وال يكون ذلك اىل من خالل هذا الت
 تعبئة كل املوارد اجملتمعية املتاحة الكفيلة اليت تكفل زيادة االنتاج الوطين لتلبية االحتياجات احمللية بدرجة اوىل.  

 وسيع القاعدة االقتصادية، واقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدةكما يعرف " التنويع االقتصادي بانه عملية ت 
حيث تشمل القاعدة االنتاجية قطاعات االنتاج  1انتاجية ومالية وخدمية، يسهم يف اجياد مصادر اخرى للدخل جبوار النفط. 

ية والتجارة ما تضم القاعدة اخلدمية والسياحالعيين كالصناعة والزراعة، والقاعدة املالية، قطاعات املصارف واالسواق املالية، بين
 وغريها".

ختفيض و  ايضا يقصد بالتنويع االقتصادي:" العملية اليت تتضمن خروج االقتصاد من حالة االحنصار يف مصادر الدخل،
تنوعة م االعتماد على قطاع معني او سلعة رئيسية وحيدة يف احلصول على االيرادات، وذلك بإقامة قاعدة اقتصادية صلبة،

متشابكة الوحدات، تستجيب للحاجات االساسية واملتطلبات املتزايدة للمجتمع، و  املقومات والنشاطات، متكاملة القطاعات
تتصف بوجود روابط داخلية قوية بني القطاعات )الفروع والنشاطات( و  توفر احلماية لالقتصاد من الصدمات اخلارجية،

خل التكامل بينها، ال يكون االقتصاد فيها مرتبطا باخلارج اكثر من الداو  دىن من التماسكاالنتاجية، مما يؤدي اىل توفري حد ا
  2وتعطي قوة دفع ذايت للتنمية تكفل االستمرار والتجدد مستقبال "

 الفرع الثاني: دوافع االتجاه نحو التنويع االقتصادي:

                 :3حنو تنويع اقتصادها فيما يلي میكن ان جنمل خمتلف الدوافع اليت متلي على الدولة ضرورة التوجه

 _ التقلبات املستمرة يف اسعار املواد االولية اليت تشكل العمود الفقري للدول ذات االقتصاديات االحادية.

 _ تذبذب دخل هذه الدول وانعكاس ذلك على انفاقها العام. 

 _ تفاوت منط وترية التنمية االفقية والعمودية هبا. 

 بيعة النافذة هلذه الوارد االولية_ الط
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 المطلب الثاني: مجاالت وعناصر التنويع االقتصادي واهداف  

 الفرع االول: مجاالت التنويع االقتصادي
ان التنويع االقتصادي الناجح هو ذلك التنويع الذي حتدد االدارة التنموية بدقة مستوياته، وفروع االقتصاد اليت ستقع 

ه قبل الشروع يف تنفيذه، والذي يهدف لتحقيق التنمية املستدامة مبختلف ابعادها، االقتصادية عليها جمهودات حتقيق
واالجتماعية والبيئية، فرغم تنوع االنشطة االقتصادية واختالفها بني الدول خاصة ما تعلق بيئية وهيكل االقتصاد الوطين فيها، 

 اال ان معظم جهود التنويع االقتصادي ترتكز على: 

 ع القاعدة االنتاجية: تنوي
  :ويعترب اهم مدخل لبناء التنويع االقتصادي وينقسم هذا اىل

 أوال: تنويع االنتاج على مستوى الوحدة االنتاجية )المؤسسة االقتصادية(:

وحیدث تنويع االنتاج يف املؤسسة، عندما تقرر انتاج سلعة جديدة دون ان تتوقف عن منتجاهتا السابقة، وبذلك تنوع 
اجها، وتتبع املؤسسات هذه السياسة هبدف توزيع املخاطر او التعويض عن التقلبات املومسية اليت تصيب الطلب على بعض انت

املنتجات او لوجود فائض يف معدات املؤسسة وطاقاهتا االنتاجية بشكل عام، او يف اجهزهتا االدارية، او رغبة منها يف حتقيق 
استغالل بكرب يف سوق يسودها تناقص الطلب او توقع تناقصه، او بسبب اختاذ القرار معدل منو أكثر ارتفاعا او ارباحا أ

 1جتديدات احدثتها املؤسسة على معداهتا استغالال كامال

 ثانيا: تنويع االنتاج على مستوى االقتصاد الكلي:

الضرورية للقطاعات ية و حیصل تنويع االنتاج على مستوى القتصاد ككل عندما تتحقق حالة تناسب يف املسامهة النسب
االقتصادية يف توليد الناتج الوطين، وهذه القطاعات تشمل على الزراعة، الصناعة )االستخراجية والتحويلية( واخلدمات، وهنا 

 يظهر جبالء ان تنويع االنتاج ال بد ان يقوم باإلمجال على امليل بزيادة الوزن النسيب للصناعة يف جممل النشاط االقتصادي

                                                             
 .634سبق ذكره ص اهلادي، مرجع ولرباعطيايبية سليمة  -1
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  1:هم االسةراتيجيات املتبعة لتطوير مسامهة القطاع الصناعي يف االقتصاد الوطينومن ا

 استراتيجية التصنيع بإحالل الواردات:-

وهي اسةراتيجية تصنيع ذات توجه داخلي، تقوم الدولة بانتهاجها لتحقيق االكتفاء الذايت، وتقليص التبعية للسوق 
حمللية ا، وتعين هذه االسةراتيجية اقامة بعض الصناعات التحويلية لسد حاجة السوق االدولية اليت تتميز بأسعار غري مواتية هل

بدال من السلع املصنوعة اليت كانت تستورد من اخلارج وعلى ذلك فان سياسة االحالل هتدف اىل ختفيض او منع الواردات 
املرحلة االوىل من مراحل جتسيد هذه من بعض املنتجات الصناعية، وعادة ما متثل الصناعات االستهالكية االساسية 

 االسةراتيجية.

 :_استراتيجية التصنيع على اساس تشجيع الصادرات

ومیكن تسميتها ايضا باسةراتيجية توجيه التنمية الصناعية حنو اخلارج، وتقوم على انشاء صناعات معينة تتوفر على فرص 
ال جح فيها اسةراتيجية احالل الواردات يف حتقيق ما كان ما مو تصدير كل جزء من انتاجها، وقد انتهجتها الدول اليت مل تن

 منها.

رورة التوجه  حنو فاالجتاه االول يقول بض، لكن ليس بشكل مطلق، و غالبا ما تعترب كلل االسةراتيجيتني بديال لألخرى
فز الصناعة على ادرات حیالتصنيع  بإحدى االسةراتيجيتني، خاصة الثانية منهما على اعتبار ان التصنيع الذي يشجع الص

بينما  لى السوق احملليةمعتمدا يف ذلك عوال يستطيع الةرهل ، ألنه  خيضع  الختبار السوق العاملية، االبتكار املستدميو  التجديد
اعات نيرى االجتاه الثاين انه ليس مثة ما يربر  اعتبارا كل من هذه املنهجني بديال لألخر او افةراض ان التدقيق يف اختبار الص

ة دون حبيث تكون هلا ميزة  تنافسية فتليب احتياجات السوق الوطنية ،و تستطيع املنافسة يف السوق الدولي، اليت تغطي  اولوية
 .2محاية او دعم
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 ثالثا: تنويع مجاالت التجارة الخارجية:

 جانبيها الرئيسني، ذلك يفو  ان احلديث عن تنويع التجارة اخلارجية، يرتبط اىل حد كبري بتحليل اهليكل السلعي هلا،
میكن معرفة من  الوارداتو  ، فمن خالل دراسة التنوع السلعي للصادراتسترياد واهليكل السلعي للصادراتاهليكل السلعي لال

جهة ،مدى االعتماد على تصدي سلعة واحدة من خالل ياس نسبتها اىل امجايل الصادرات ،و من جهة اخرى طبيعة هذه 
التايل فان تنويع بستمرار عملية التنمية االقتصادية، و لية او مصنعة؟( فشدة االعتماد هذه ستؤثر يف امكانية االسلعة )هل هي او 
ك ليس بتزويد ذلو  هنا يقصد بعملية تنويع الصادرات توسيع اصنافها،سيكون احلل االمثل الستمرارها  و هيكل الصادرات 

ات النصف جاهزة من تصنيعها ،مث بالصناعو  حتويلهاو  مبنتوجات مبعاجلتها االسواق اخلارجية باخلامات االولية فحسب بل ايضا
سيأثر على مسار  ،عدم الةركيز على جمموعة معينة من السلعو  كما ان شدة التنوع يف الةركيب السلعي للواردات،  االنتاج احمللي

 .1التنمية االقتصادية ويفقدها استقالليتها

 وأهداف تصادي الفرع الثاني: عناصر التنويع االق
ما ك   هناك مجلة من العناصر اليت تندرج ضمن التوزيع االقتصادي، حبيث تساهم يف اعطاء تصور مفاهيمي واضح له

 تشكل مدخال تدرجييا لتحديد االهداف املرجوة منه. 

 اوال: عناصر التنويع االقتصادي

لتنموية، تتمثل ها، وتفعيل دورها يف العملية اللدخل، ويعين ضمنا تنمية خمتلف القطاعات االقتصادية االخرى وتطوير 
 :  2العناصر الرئيسية للتنويع االقتصادي فيما يلي

 :التنويع االقتصادي تحرر من االعتماد على سلعة واحدة رئيسية-

ان االعتماد على االنتاج وتصدير سلعة واحدة رئيسية كمصدر وحيد للدخل ومتويل التنمية، يشكل خطرا يهدد 
يما ان كان هذا االقتصاد يعتمد بشكل متزايد ومفرط على انتاج وتصدير املواد اخلام االولية، هذه االخرية غالبا ما مصريه، س

 لى سبيل املثال(احلادة )كالنفط عتكون هلا بدائل معوضة عنها، او ان سعرها وعوائدها معرضة باستمرار للتقلبات والتذبذبات 
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 معىن التحرر من االعتماد على سلعة رئيسية واحدة، قد تكون عرضة لتدهور مستمر يفوبالتايل فالتنويع االقتصادي يضمن 
 شروط التبادل التجاري الدويل. 

 التنويع االقتصادي " عملية تدريجية لتنويع مصادر الدخل": -

كاملة القطاعات تيتضمن مفهوم التنويع االقتصادي عمليا بناء قاعدة اقتصادية صلبة، مدعمة ذاتيا، متنوعة املقومات، م
ومتشابكة الوحدات، قادرة على توفري فرص عمل للمواطنني، وعلى انتاج احتياجاهتم، تقود منطقيا اىل اجياد مصادر دخل 
جديدة ومتجددة يف جمال الناتج احمللي االمجايل، متويل امليزان التجاري، متويل امليزانية العامة وتوليد الفائض االقتصادي، حبيث 

  1ستقبل لتحمل اعباء متويل االستثمارات املادية والبشرية االزمة الستمرار عملية التنمية.يكفي يف امل

 التنويع االقتصادي " عملية نسبية لتحول االقتصاد الوطني" -

يتكون االقتصاد الوطين من قطاعات رئيسية، تربطها عالقات متداخلة ومتشابكة، وبالتايل يشكل ذلك منطلقا إلحداث 
 نيوية يف هيكل االقتصاد، وحتديد االمهية النسبية لألنشطة الرئيسية مبختلف فروعها، باإلضافة اىل تشخيص القدراتحتوالت ب

املوردية لالقتصاد من خالل االمناط االنتاجية املعتمدة، كما حتتل التغريات اهليكلية حيزا كبريا يف السياسات االقتصادية، وبرامج 
نمو واالقتصاد بصفة خاصة، وتتجلى امهية ذلك يف كون هذه التغريات ترتبط بشكل واضح بال التنويع املنتهجة يف اجملتمع

االقتصادي، الذي ينبغي حتقيقه يف كل مرحلة من مراحل تطور اجملتمع، حيث تتطلب كل مرحلة من هذه مراحل هذا التطور 
    2احملافظة على توازنات معينة لألجزاء املكونة لالقتصاد.

 االقتصادي "عملية تراكمية لزيادة مساهمة القطاعات االقتصادية المختلفة في الناتج واالنتاجية":التنويع  -

ان التنويع هو العملية اليت هتدف اىل توازن البيئة اهليكلية لالقتصاد، وذلك عندما تتحقق حالة تناسب يف املسامهة 
اعات يل والدخل الوطين، حبيث تسهم من خالله معظم القطالنسبية للقطاعات االقتصادية يف توليد الناتج احمللي االمجا

االقتصادية بنسبة مهمة ومتساوية يف ذلك. كما يضمن التنويع االقتصادي تصحيح اهليكل اجلغرايف للناتج واالنتاجية، اي 

                                                             
 41مرجع سبق ذكره ص:: لطان ابو عليمحمد س-1
 .660-639ص ، مرجع سبق ذكره، لرباع الهاديو  طبايببة سليمة-2 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للتنويع االقتصاديالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

ق حالة من التكافؤ ق، وخلحتقيق مبدا التوازن اجلهوي واالقليمي، مبا يؤدي اىل االستخدام االمثل للموارد املتاحة يف كل املناط
 .1يف النمو بني االقاليم املختلفة لتوفري االستقرار االقتصادي واالجتماعي

 التنويع االقتصادي" عملية مرادفة للتنمية االقتصادية":  -

ان التنمية تتضمن حدوث تغريات نوعية يف جوانب عديدة، من ذلك تغريات يف تراكيب االنتاج، هيكل مسامهات  
ت املختلفة يف العملية االنتاجية، كيفية ختصيص املوارد املتاحة وتوزيعها بني القطاعات االقتصادية كافة، زيادة الرفاهية املدخال

املادية لألفراد من خالل احداث التغريات املختلفة يف اهليكل االقتصادي، خصوصا يف نقل تركيزه من انتاج وتصدير املواد 
ان طوير الصناعة التحويلية، واليت تعد رائدا اساسيا يف دفع عجلة التنمية اىل االمام، وعليه فاالولية اىل تصنيعها عن طريق ت

التنمية االقتصادية هبذا املعىن، هتدف اىل خلق اقتصاد متنوع اهليكل، تساهم فيه مجيع القطاعات والنشاطات االقتصادية يف 
 ر للدخل.  زنة دون الةركيز على قطاع معني او سلعة رئيسية واحدة كمصدتوليد الناتج احمللي االمجايل والدخل الوطين، بصفة متوا

 "2التنويع االقتصادي "توسيع المشاركة في جهود التنمية -

يتصف    ويس سليمة إلقامة نظام اقتصادي قان التنويع االقتصادي هو تلك العملية اليت تتيح جماال واسعا لةرسيخ اس
يلعب و  ل والتماسك االقتصادي واالجتماعيتضمن مبادئ واهداف واضحة، تعمق التكامبالتنوع، ويكون مستقرا وكفؤا، ي

دورا حموريا واجيابيا يف عملية التنمية، وهذا النظام ال يكون اىل من خالل اعطاء دور هام ومميز للقطاع اخلاص، يف املسامهة يف 
 التنمية وذلك العتبارات عديدة امهها توسيع مشاركته يف تنفيذ املشروعات التنموية، سواء على املستوى القطري او االقليمي،

ور قدرات القطاع، كما ان اسناد دو  اىل اقصى حد ممكن، ويف كل اجملاالت، خاصة يف النشاطات اليت تتناسب مع مؤهالت
خاصة يف اجملاالت اليت  ،هام للقطاع اخلاص ال يعين اغفال دور القطاع العام الذي يقود التنمية ذاهتا، ويتوىل توجيهها ومتابعتها

 تتطلب قدرات استثمارية ضخمة وبرامج مكلفة طويلة االجل.
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 ثانيا: اهداف التنويع االقتصادي:

لقد تعددت اهداف التنويع االقتصادي تبعا ملستويات التنمية يف الدول املختلفة، اىل ان حتمية توزيع االقتصاد يف الدول 
 :1حتقيق مجلة من االهداف امهها ذات االقتصاديات االحادية ترمي اىل

 _ تطوير منتجات اخرى غري املواد االولية، كعامل مولد للدخل ملواجهة حالة نضوب هذه املوارد او تناقصها.

 _ تفادي التذبذب يف اسعار هذه املواد، وبالتايل االيرادات والنفقات العامة.

 فع عملية التنمية._ تعزيز قدرة االقتصاد الوطين يف االعتماد على الذات ود

 _ حتقيق االكتفاء الذايت من السلع واخلدمات، وزيادة الصادرات واحلد من الواردات.

 _ ضمان استغالل كافة طاقات اجملتمع وموارده املختلفة مادية كانت ام بشرية.

 _ الرفع من القدرة التفاوضية للدولة يف التجارة اخلارجية واحلفاظ عليها.

عات وتنميتها يعترب ضرورة اقتصادية من اجل اقامة اقتصاديات تنافسية، واالندماج الفعال يف ان دعم خمتلف القطا
 االقتصاد العاملي دون االعتماد على املوارد االولية بشكل كبري.

 2 المطلب الثالث: االجراءات االزمة إلنجاح سياسات التنويع االقتصادي

ت املهمة اليت تعتمدها العديد من البلدان من اجل تنويع مصادر تعد سياسة التنويع االقتصادي  من بني السياسا
الدخل القومي لغرض جتنبها االزمات اليت تنجم عن تقلبات اسعار سلع التصدير الرئيسية لذا سنتطرق اىل بعض اإلجراءات 

 هي:و  املهمة اليت من خالهلا میكن تطبيق سياسة التنويع االقتصادي
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 :1التحول نحو الية السوق 
النامجة من عملية االنتقال اىل اقتصاد السوق اال اهنا خطوة جتعل االقتصاد يف و  على الرغم من بعض املشكالت املتوقعة

قراراته يف و  خياراته املستقبلية ،الن االنتقال يؤدي اىل نقض مركزية االنتاجو  وضع جديد اقرب اىل حقيقة امكانيته املتاحة
النهائية اىل املستويات و  الوسيطةو  ترفع اسعار السلع االنتاجيةو  ات معرضة اىل قوى السوقوجتعل املشروع، التوزيعو  التخصيص
 االنتاجيةو  جورتدفع هبا للتكيف مع الندرة احلقيقية تعيد رسم العالقة بني االو  تزيل التشوهات يف االسعار النسبيةو  االقتصادية

 املستوى العام لألسعار.و 

 :  2ة المتلكئةخصخصة الشركات المملوكة للدول
تمدت مل حتقق دية اليت اعالسياسات االقتصا اذ تبني ان، املتقدمةو  حديثة مقارنة ببعض الدول الناميةتعد اخلصخصة 

 االنتاجيةو  الن ما میيز النظام االقتصادي خالل العقود املاضية هو سيطرة القطاع العام على االنشطة االقتصادية ،اهدافها
 غريها من القطاعات االقتصادية االخرىو  املواصالتو  النقلو  النفطو  زراعةالو  كالصناعة اخلدميةو 

 لغرض زيادة مصادر الدخل جيب توفر ما يلي : اخلصخصة دورها يف حتقيق اهدافها لكي تؤدي عمليةو 

 التشجيع على القطاع اخلاص و  _االلتزام السياسي للحكومة بربامج اخلصخصة

 التشريعات االزدواجية و  القواننيو  _اعادة النظر يف االنظمة

 البطالةو  الوظيفي ال تعاين من مشاكل كربى كالتضخمو  اخلدمية اليت تعمل على اسس جتاريةو  _حتديد اسبقية املشاريع االنتاجية
 املديونية و 

 _ضرورة مراعات التدرج الزمين يف طرح املشروعات العامة املراد حتويلها اىل القطاع اخلاص

 ات استشاريةذلك من خالل ما يتم تقدمیه من خرب و  مصرفية متطورة تساعد على مساعدة سياسة اخلصخصةو  _توفري بيئة مالية
 قنوات لتدفق رؤوس االموال و  بياناتو 

 _وضع ترتيبات منظمة متنع املؤسسة املنقولة اىل القطاع اخلاص من االصطدام باملصلحة العامة

                                                             
 00نفس املصدر السابق ص:-1 

 00نفس املصدر السابق ص:-2 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للتنويع االقتصاديالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 

عله يقدم على زيادة مسامهته يتطلب بيئة تنافسية جتو  االقتصادي اخلاص الن تطوير القطاع، _هتيئة بيئة اقتصادية مالئمة
 االستثمار 

 : 1تهيئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات
 معظم االجنيب واحد من اهم اليات التنمية اهلادفة اىل حتقيق النمو االقتصادي يفو  میثل االستثمار مبختلف انواعه احمللي 

متها االقتصادية ،وقد شهد العامل خالل العقدين املاضيني تدفقات لرؤوس االموال جتاه الدول دول العام على اختالف انظ
 النامية على حد سواء السيما بعد ان ادركت امهية االستثمار االجنيب من خالل مسامهته يف ربط اسواق راس املالو  املتقدمة

 زيادة االجور .و  اسواق العملو 

 : 2تعديل الهيكل االنتاجي
ال عن ختلف القطاع الزراعي فضو  اين االقتصاد كما هو معروف من ختلف القطاعات الرئيسية فيه كالقطاع الصناعييع 

عديالت من اجل حتقيق عملية التنمية االقتصادية ال بد من اجراء تو  لذا، خمتلف قطاعات االقتصاد املكونة لناتج احمللي االمجايل
 ية الرئيسية من اجل تكوين قاعدة اقتصادية واسعة تساهم يف التنوع االقتصاديعلى اهليكل االنتاجي لقطاعات االقتصاد

 :بتغاء لذلك جيب العمل على ما يلياو 

 تطوير القطاع الزراعي :
 السريعة بغية اعطاء القطاع دوره املناسب يف هيكل االقتصادو  ذلك عن طريق تطبيق جمموعة من االجراءات العمليةو 

 من هذه االجراءات ما يلي:و  يخاصة التنويع االقتصادو 

                     امنة.و  _ بناء بيئة سياسية اقتصادية اجتماعية مستقرة

 .موضوع امللكية الزراعية_حسم 

ه تنفيذ هذه حسم كافة التناقضات اليت تواجو  _وضع اسةراتيجية اقتصادية واضحة منها اسةراتيجية تنمية القطاع الزراعي
 االسةراتيجية 
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ا العام يف تنمية القطاع الزراعي مبا يف ذلك حتديد اولويات اخلصخصة يف هذو  موضوع املوائمة بني دور القطاع اخلاص_حسم 
 القطاع 

بيئة تشريعية و  نية كفؤةفو  االجنيب على وفق خارطة استثمارية تستند اىل دراسات جدوى اقتصاديةو  _تشجيع االستثمار احمللي
 سليمة

 :املرجوة من هذا القطاع البد منف جل حتقيق االهداأمن و 

 املنتوجات الزراعية لغرض ازالة تشوهات االسعار يف االسواق الزراعية،و  _حتديد اسعار احملاصيل

_توجيه االهتمام بالقطاع الزراعي من خالل زيادة االنفاق االستثماري يف املوازنات العامة للسنوات القادمة خاصة فيما يتعلق 
 برامج االنعاش الريفي و  جمال اخلدمات الزراعيةو  ذا القطاعبالبنية االساسية هل

 شامل حلل مسالة املياه مع دول اجلوار  سياسة إلدارة املياه ووضع منهاج _رسم

 لبذور احملسنة.او  الفالحني باألمسدة الكيمياويةو  _مسامهة الدولة يف تطوير انتاجية العامل الزراعي من خالل دعم املزارعني

 اللحوم بكافة انواعها او التقليل من استريادها دعما للمنتوج الوطين و  اخلضرو  سترياد للفواكه_ ايقاف اال

 _اعطاء قروض طويلة االمد لدعم الفالحني 

اصة خ _العمل بقانون االستثمار يف القطاع الزراعي من خالل السماح للمستثمر الوطين او العريب او االجنيب وفق ضوابط
 تثمار يف القطاع الزراعي من خالل حتديد االراضي املعدة لالستثمار حلقوق البلد من االس

سهم ذلك ال سيما االنتاج احليواين اذ سيو  _املسامهة اجلادة يف اخلطة الوطنية إلحياء االهوار من خالل تطوير االنتاج الزراعي
  من االستهالكتوجههم حنو االنتاج بدالو  امكان عودة املزارعني للريفو  يف اعادة التوازن للريف

 اعادة هتيئة املياه بشىت الوسائل لو اقتضى االمر حفر االبارو  االهتمام باملراعي

حمللي من نوعا لغرض سد الطلب او  زيادهتا كماو  _ قيام الدولة او القطاع اخلاص بإنشاء مشروع النظام املغلق لةربية االمساك
كذلك و  الن هكذا مشاريع متتاز باخنفاض حجم املياه املستخدمةتصدير الفائض منها اىل دول اخرى من جهة ثانية و  جهة

  اخنفاض مساحة االرض اليت يقوم عليها املشروع
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 تطوير القطاع الصناعي :
توسيع القطاع الصناعي فان ما يفوق ذلك امهية هو خلق امناط انتاجية تسند و  على الرغم من االمهية الكبرية لتطوير

التنويع و  طريق زيادة التصنيع ،اذ يعد التصنيع حجر الزاوية يف حتقيق التنمية االقتصادية بشكل عام النمو االقتصادي املستمر عن
من فرع و  املرونة اي تسهيل التحرك من قطاع اقتصادي اىل اخرو  هلذا يتطلب قدرا معقوال من التنوع، االقتصادي بشكل خاص

الصناعي   اخلارجية ،لذا تشكل تنمية القدرات االنتاجية يف القطاعو  ةكاستجابة للمتغريات االقتصادية الداخلي،  صناعي اىل اخر
 جتنب االعتماد املفرط على العامل اخلارجي . و  عامال اساسيا يف حتقيق منو االعتماد على الذات

زيادة مصادر الدخل لغرض تنويع اهليكل و  لغرض زيادة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي االمجايل من جهةو 
 :دي من جهة اخرى جيب اتباع ما يليقتصااال

اليت يعاين منها  الصعوباتو  لغرض معاجلة املشكالت ،نني واالجراءات االدارية النافذةالقواو  _اعادة النظر يف بعض التشريعات
 رفع نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي االمجايلو  القطاع الصناعي من اجل زيادة االنتاج

 توفري املواد االولية سواء املستوردة او احمللية و  املعداتو  الشركات الصناعية من خالل حتديث املكائن _اعادة تأهيل

تقدمي االعفاءات و  العمل على دعمها من خالل توفري املواد االولية هلذه الصناعاتو  املتوسطةو  _زيادة دور الصناعات الصغرية
البلد من  استخدامها للمواد االولية املتوفرة يفو  ادة القدرة االنتاجية من جهةذلك ألمهية هذه الصناعات يف زيو  الضريبية هلا
 رفع مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي االمجايل و  فضال عن امتصاص البطالة، جهة اخرى

فضال عن ارسال  ،وطينلتفعيل دورها يف االنتاج او  تشجيعها للعودة اىل العمل يف الشركاتو  _استقدام اخلربات الوطنية الكفؤة
 هية نافعة على ان ال تأخذ هذه الدورات شكل الدورات الةرفيو  تأهيلية جمديةو  االطر الفنية املتقدمة يف دورات التدريبية

ا زيادة اطمئنان منهو  ادارة املنشآت الصناعية اليت حتقق العديد من الغاياتو  _االجتاه حنو اسلوب القطاع املختلط ال نشاء
اذ ، الدولة ذاك ألمهية هذا القطاع يف زيادة ارادات، و ين االفراد على استثمار يف الشركات اليت متتلك الدولة جزء منهااملستثمر 

نلك الن هذه و  میتاز اسلوب ادارة الشركات املختلطة بدرجة من الشفافية تفوق ما هو سائد يف املشاريع احلكومية اخلاصة ن
 اخرى تدقيق حساباهتا من جهةو  يقو م ديوان الرقابة املالية مبراقبةو  ت من جهة،لرقابة دائرة الشبكا الشركات ختضع

 ذلك بإيقاف االسترياد و  _توفري احلماية الوطنية للمنتوجات الصناعية
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 وضع برنامج مدروس لتنفيذها و  _اقرار مبدا اخلصخصة

     .ية جديدة وتشغيل  املنشآت_ اعطاء فرصة للمستثمر الوطين او العريب او االجنيب إلنشاء مشاريع صناع

 تطوير القطاع النفطي : 
مؤثرا يف  اساسيا و يعد عامالو  القتصاديةيودي القطاع النفطي باعتباره قطاعا  تصديري دورا مهم يف خمتلف النشاطات ا 

ث جيب على القطاع يمن مث يف حتديد اجتاهات التنمية، حو  متويلهاو  مسامهته يف حتديد االستثماراتو  توزيعهو  الدخل القومي
النفطي االعتماد على اسةراتيجية تكفي لتحويل القطاع النفطي من قطاع مهيمن للعوائد املالية فقط اىل قطاع منتج للثروات 
يكون قطبا اساسيا لقيام صناعات متنامية مع تطوير قطاع زراعي حديث وفق اساليب وتقنيات متطورة اضافة اىل تنشيط 

واخلدمات مع االستفادة من هذه العوائد يف تنمية وحتسني القطاع النفطي ذاته، لذا فان دور القطاع  وتنمية قطاعي السياحة
 حتقيق التنويع االقتصادي میكن ان يتم من خالل ما يأيت:  و  النفطي يف تعزيز التنمية

 قتصاد.   اعتماد اسةراتيجية بعيدة املدى تأخذ بنظر االعتبار واقع القطاع النفطي واحتياجات اال_ 

 _ العمل على اكتشاف احتياطات نفطية وغازية جديدة لتعويض النفط والغاز املنتج.

 _ التأكيد على امهية تشريع قانون نفطي واضح وشامل. 

يعه على االستثمار تشجو  حتسني الوضع االمين وتقليل خماوف الشركات لغرض بث روح الطمأنينة لدى املستثمر االجنيب _ 
 . يف هذا القطاع

 تطوير القطاع السياحي:
يكسب القطاع السياحي امهية ال تقل على باقي قطاعات االقتصاد، اذ حیتل هذا القطاع املرتبة االوىل بني القطاعات 
االخرى للعديد من الدول سواء كانت عربية ) لبنان وتونس( او اجنبية ) فرنسا واسبانيا(، كما انه يعد اسرع القطاعات 

وتظهر امهية هذا القطاع اكثر يف االقتصاديات احادية اجلانب اذ يعمل تطوير هذا القطاع على تنويع مصادر االقتصادية منوا 
الدخل القومي، وتشري احصائيات منظمة السياحة العاملية اىل ان ايرادات القطاع السياحي على املستوى العاملي بلغت حوايل 

 تعد قطاعا  تصديريا  له امهية عالية يف خدمات العامل التصديرية .   ، لذلك فان السياحة 1333( بليون دوالر عام 176)
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 تطوير قطاع النقل والمواصالت: 
ال میكن ألي قطاع اقتصادي ان ينمو ويتطور دون وجود منظومة متطورة وفاعلة للنقل واملواصالت، فهو القطاع الذي 

تاجية، فالقطاع الصناعي والقطاع االنتاجي وقطاع البناء يؤمن انسيابية حركة كل من املدخالت واملخرجات ألي عملية ان
اعلة وكفؤة، وهلذا املواصالت فو  والتشييد وقطاع اخلدمات ال يستطيع اي منهم ان يعمل دون ان يستند اىل بنية حتتية للنقل

حقيق املعدالت القومي لت البد من القيام ببعض االجراءات االزمة لزيادة اسهام هذا القطاع احليوي يف تفعيل حركة االقتصاد
           ومن هذه االجراءات ما يأتي:املطلوبة من النمو ومبا يؤدي اىل زيادة مصادر الدخل يف اطار عملية تنويع االقتصاد، 

 _ تطوير واقع حال الشركات العامة لقطاع النقل ورفع كفاءهتا يف جمال االدارة والتشغيل. 

ل تية لقطاع النقل وفسح اجملال بني القطاع اخلاص من اجل القيام بدورة يف عمليات التشغي_تبين الدولة إلنشاء البىن التح 
 وتقدمي اخلدمات. 

 _ اعداد خطة شاملة لتطوير وتأهيل املوانئ.  

_ تعزيز دون اخلطوط اجلوية من خالل تطوير املطارات وتزويدها بالطائرات احلديثة، لغرض تلبية الطلب املتنامي على النقل 
 بطائرات اخلطوط اجلوية.

 تعزيز قدراهتا التنفيذية الالزمة لتطبيق القواعد والتعليمات.و  _دعم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت واالعالم

 كميات من السلع والبضائع او نقل املسافرين.  أكرب_ اعتماد وسائل النقل الكبرية اليت تساهم يف نقل 

 :1اصالح القطاع المصرفي
القطاع يف قدرة االقتصاد على مواجهة املخاطر والصدمات اخلارجية اليت يتعرض هلا االقتصاد  نعكس اصالح هذا  

ىل خلق اخلاص وتطوير اسواق املال تعترب ضرورة ملحة كوهنا هتدف او  الوطين، وعليه فان اصالح القطاع املصريف بشقيه العام
يق عن طريق زيادة مصادر الدخل، االمر الذي يؤدي اىل حتقانظمة مالية ومصرفية سليمة تساهم يف تعزيز االقتصاد الوطين 

 عملية التنويع االقتصادي، ولغرض مواجهة التحديات اليت تقف بوجه هذا القطاع البد من اتباع اخلطوات التالية:

                                                             
  42نفس المصدر السابق  ص:1 
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شبكة اتصاالت ب_ وضع خطة اسةراتيجية لتطوير التقنية املستخدمة يف اجلهاز املصريف وفق االمكانيات املتاحة وربط املصارف 
 وحمطات طرفية مع البنك املركزي.

 _التقيد باملعايري املصرفية العاملية ومنها معيار كفاية راس املال واالفصاح املايل عن القوائم املالية للمصارف.

اهم فيها  س_ تطور الوعي املصريف من خالل القيام حبملة اعالمية للتعريف مبهام املصارف واخلدمات اليت تقدمها للجمهور وت
 كافة املصارف.

زات املكتبية لنشاطها منقبل السلطة النقدية ومالحظة التجاو و  صارف من خالل املتابعة امليدانية_احكام الرقابة على اداء امل
 معاجلتها اول بأول. و  احلاصلة على التعليمات املصرفية

يدار على و  قب عمله من قبل اهليئة املصرفيةا_تأسيس مصرف جديد )منوذجي( يعمل باليات املصارف احلديثة على ان ير 
 اساس مؤسسة رحبية كما يفضل ان يكون تأسيسه كقطاع خمتلط.

_ وضع خطة مستقبلية لتحقيق عمليات االدماج بني املصارف اخلاصة لإلنشاء وحدات مصرفية كبرية احلجم میكنها احتالل 
ات العاملني يف املصارف من خالل الدورات اليت يقيمها مركز الدراسحيز مهم من العمل املصريف احمللي، اضافة اىل تطوير اداء 

 املصرفية التابع للبنك املركزي.

 المبحث الثاني: إمكانيات التنويع االقتصادي في الجزائر 

    المطلب األول : نظرة عامة حول مؤشرات االقتصاد الكلي 
 االقتصادي: النمو - 1 -

 فالنمو االقتصادي، النمو هو أهدافها أهم بني ومن االقتصادية السياسة أهداف ضةباستفا  النظرية الدراسات تناولت

 جاهدة سعت هبا مرت اليت االقتصادية مراحل حبكم واجلزائر االقتصادية، مشارهبا اختالف على الدول مجيع تسعى إلية االقتصادي

 سياستها يف اجلذري التحولو  اهلدف هذا لتحقيق منها بةرغ االستقالل بعد املوجه لالقتصاد تبنيها وشاهدنا، اهلدف هذا لتحقيق

 .اقتصادها يف اهليكلي اخللل بعد السوق إىل اقتصاد باالجتاه االقتصادية
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 النمو من عالية نسب حتقيق يف الرأمسالية للدول اإلجيابية للتجارب نظرا االقتصادية أزمتها بعد التحول هذا اجلزائر واختارت

 .بلداهنا االقتصادي يف

 :2013 / 1990 الجزائر في االقتصادي النمو معدالت تطور  1- 1 -

 احملروقات، بأسعار أساسا واملتعلقة السائدة االقتصادية األوضاع حسب اجلزائر يف االقتصادي النمو معدالت تتغري

 التبعية من خترجها مل أجنزهتاو  ئراجلزا هلا سعلت اليت اإلصالحات حىتو  احملروقات، على واملعتمد ريعي على اقتصاد تعتمد فاجلزائر

 :اجلزائر يف االقتصادي النمو معدالت تطورات يوضح اجلدول التايل للمحروقات،

 تطورات معدالت النمو االقتصادي:: 0الجدول 

 نسبة النمو السنوات 
1111 5.4% 
1111 1,1% 
1110 6,40% 
1111 5,4% 
1113 4.1% 
1116 6.3% 
1115 5.9% 
1114 0.4% 
1114 3.6% 
1111 1%0 
1119 0.4% 
1101 3.4% 
1100 1.2% 
1101 3.3% 
1103 1.2% 

 

 2013 العاملي البنك :المصدر
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 سنة من وكذا ألخرى فةرة من تقلبات يشهد اجلزائر يف االقتصادي النمو أن نالحظ السابق اجلدول مالحظة خالل من

 .البةرول أسعار تغريات من اليوم العامل يشهدها اليت العاملية ضاعاألو  إىل راجع ألخرى وذلك

 سالبة اإلنتاج عوامل إنتاجية تظل بينما اخلارجية، العوامل بفضل إال يتحقق مل أنه إال موجب االقتصادي النمو كون رغم و

 االستثمار نقص يف يكمن ال املشكل أن ،2003 مارس لشهر تقريره يف الدويل النقد لصندوق دراسة حسب إذ سنة، 20منذ اجلزائر يف

لعوامل   اإلمجالية لإلنتاجية السالب النمو هو واحد تفسري يبقىو  اإلنتاج، تطور من أكثر تطورا اللذانو  البشري رأس املالو  املادي
 1اإلنتاج. لعوامل الفعال غري االنتاج االستعمال

 النقد الصندوق أكد وقد احملروقات، بأسعار أساسا متعلقة رجيةخا مبعطيات يتأثر اجلزائر يف االقتصادي النمو وبالتايل

 .سنويا .%5 عن يقل ال مبعدل احملروقات قطاع غري يف منو حتقيق إىل اجلزائر حتتاج أن الدويل

 المدفوعات: ميزان التوازن1 - 2 -

 اهتمام حتول يف الكبري األثر هلا كان االقتصادية، اإلصالحات ظل يف ذلكو  اجلزائر شهدهتا اليت االقتصادية التحوالت إن

 قطاع خلق إىل الصادرات من كبرية نسبة تشكل حيت الوطين لالقتصاد ممولو  أساسي كمورد احملروقات على من االعتماد اجلزائر

 ترجع أو خاصة أكانت سواء اإلنتاجية القطاعات دعم إىل املالية سياستها بتسخري اجلزائر فعمدت أمهية احملروقات، أمهيته توازي

 مجركية تسهيالتو  قانونية مبنظومة فأحاطتها اإلنتاجية، املؤسسات هلذه التصديرية الكفاءة رفع ذلك هبدفو  العام، للقطاع ملكيتها

 .الدولية األسواق يف املنتجات هذه لتصدير فضاءات خلقو  امليدان، يف هذه املؤسسات مرافقة إىل باإلضافة كبرية

 تفادياو  الصعبة، للعملة اجلالبة الصادرات نوعية يف زن توا خلق هبدف ذلكو  احملروقات خارج اتالصادر  على اجلزائر وتراهن

 املدفوعات. ميزان يف االستقرار حتقيقو  الدولية السوق يف أسعار احملروقات لتقلبات

 المدفوعات: ميزان

 : يلي ما منها ذكر میكن املدفوعات مليزان تعاريف عدة هناك

                                                             
 20 / 2004 .15جامعة اجلزائر دكتوراه، أطروحة االقتصادية، السياسة أهداف إجناز ومدى السوق إىل اخلطة من االنتقال اجلزائري، االقتصاد بلوناس، اهلل عبد1
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 زمنية فةرة إحصائيات يتناول املزدوج القيد على يعتمد سجل أّنه على املدفوعات مليزان الدويل النقد صندوق تعريف
 هجرة بسبب أو األخرى، الدول بقية مع تعاملها بسبب ما دولة اقتصاديات أصول قيمة أو يف مكونات للتغريات معينة

 وحقوقها الصندوق من خاصة سحب وحقوق ينقد ذهب من به حتتفظ ما أو مكونات قيمة يف التغريات وكذا األفراد،
 واملالية التجارية املعامالت كل فيه يسجل إحصائية ورقة أنه املدفوعات على ميزان يعرف و، 1الدول بقية اجتاه والتزاماهتا
 مع تصاديةاالق املعامالت كافة فيه تسجل ميزان املدفوعات، و2حمددة زمنية فةرة خالل املقيمني وغري املقيمني بني والنقدية

 رؤوس حركة أو العمالة وحركة حتويالت أو) خدمات( منظورة غري معامالت أو ) سلع ( منظورة معامالت سواء اخلارجي العامل
 3اخلارج وإىل من األموال

 :أنه حيث ما دولة يف االقتصادية احلالة تقييم يف أمهية املدفوعات ومليزان

 توافرت فإذا، اخلارجي العامل واقتصاديات الدراسة حمل الوطين االقتصاد هبا يرتبط اليت الدرجة عن هامة معلومات تقدمي

 مر اليت االقتصادية للمعامالت اهليكلية والتحوالت الزمين التطور عن التفصيالت من مزيد إلعطائنا زمنية بسلسلة البيانات اخلاصة

 .4الدراسة حمل االقتصاد الوطين هبا

 .االقتصادي عهاوض لتحسني للدول املساعدة يقّدم

 الدول. اقتصاد على العاملية االقتصادية التأثريات تقييم يف يساهم

 . دولة كل باقتصاد اخلاصة املالية العمليات عن إحصائية بيانات يوفر بالصرف، اخلاصة األسعار توقع على يساعد

 :التجاري الميزان مؤشر

                                                             
  1ص , 1999 ,مصر اجلامعية، لدارا دولية، اقتصاديات ،يونس حممود1

2 Josette PEYRARD, Gestion financière internationale, 5ème édition, Vuibert, Paris, 1999, 
p40. 

  156ص  , 2003القاهرة األوىل، الطبعة للنشر، العربية النيل جمموعة القومي، االقتصاد مستوى على االقتصادية السياسات احلميد، عبد املطلب عبد 3
  91 .ص  , 1995 ,بريوت والتوزيع والنشر للطباعة اللبنانية املصرية الدار الدولي، االقتصاد في دراسات ،حامت عفيفي سامي 4
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 اخلارجية، توازناهتا يف الدولة حتكم مدى على احلكم خالهلا من میكن اليت االقتصادية املؤشرات أهم أحد التجاري امليزان يعترب

 وبقية ما بلد يف املقيمني بني معينة فةرة خالل تتم اليت السلع لتدفقات النقدية القيمة إمجايل يسجل إحصائي بيان أنه ويعرف على

 أخرى. جهة من والواردات جهة من الصادرات التمييز بني ويتم العامل،

 الصادرات، إمجايل من %97 تفوق أو تشكل اليتو  احملروقات عائدات على أساسا يعتمد ريعي اقتصاد اجلزائري االقتصاد أن مبا و
 بنظام كالتزام دولية التزاماتو  اتفاقيات حتكمهاو  خارجية، مبتغريات كليا ارتباطا مرتبط النفطية صادرات يف التغري أن على اعتبارو 

 اليتو  احملروقات خارج الصادرات على التجاري للميزان دراستنا يف نعتمد سوف فإننا البةرول، ملصدري الدولية يف منظمة احلصص

 األسواق يف كبريا تذبذبا تشهد اليتو  احملروقات، لعائدات بديل مصدر خلق بضرورة منها علما لةرقيتها جهودا كبرية اجلزائر عملت

 موارده ختصص حيث، 1996 لسنة املالية قانون مبوجب (FSPE) الصادرات يةبةرق اخلاص تأسيس الصندوق مت ذلك منو  الدولية،

 . اخلارجية األسواق يف منتوجاهتم وتسويق ترقية يف نشاطات للمصدرين املايل الدعم لتقدمي

 متقد أو ثروات بإنتاج تقوم مقيمة شركة أي لفائدة الصادرات لةرقية اخلاص الصندوق طريق عن الدولة إعانات متنح كما
 املتاحة الدولة إعانة مبلغ حتديد يتم التصدير، جمال يف ينشطو  التجاري السجل يف منتظمة بصفة مسجل لكل تاجرو  خدمات

 املتوفرة. للموارد وفقا مسبقا حتدد نسب وحسب التجارة وزارة بإشراف

 : مقررة إعانة جماالت مخس وهناك

 اخلارجية. األسواق بدراسة صلة هلا أعباء 

 باخلارج املعارض يف املشاركة مبصاريف ئياجلز  التكفل . 

 اخلارجية األسواق دراسة تكاليف من جزء . 

 للتصدير املوجهةو  اجلزائرية باملوانئ البضائع وشحن لرفع الدويل النقل تكاليف . 

 اخلارجية األسواق مقتضيات حسب املواد بتكييف املتعلقة التكاليف متويل . 

 اجلزائر يف احملروقات خارج اتالصادر  تطور يبني املوايل والشكل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للتنويع االقتصاديالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

04 

  7102 - 0991تطور الصادرات خارج المحروقات في الجزائر : 0الشكل 

 
 .الباحثني اعداد من: المصدر

 املالحظ لكنو  السابق، الشكل يف موضح هو كما االستقرار غري من حالةو  تذبذبا احملروقات خارج الصادرات تطور شكلت

نسبة  وبلغت قدو  االرتفاع حنو ميال احملروقات خارج الصادرات منحي شهد األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاقية توقيع بتداء منا أنه
املنتوجات  ومتثل، 2007 خالل احملروقات خارج صادراهتا وع جمم من % 66.89 األورويب االحتاد باجتاه احملروقات خارج اجلزائر صادرات
ارتفاعا  بذلك مسجلة األورويب االحتاد باجتاه صادراتنا جمموع من % 70،93 نسبة اجلمركية احلقوق من كليا املعفيةو  املصدرة الصناعية

احلديدية  والنفايات املنجمية واملواد احملروقات مشتقات هي 2007 يف املصدرة املواد وأهم 2006 ب مقارنة 2007 خالل % 64،23 ب
 .احلديدية وغري

 الكلية الصادرات إمجايل من جدا يسري جزء إال ال تشكل أهنا إال احملروقات خارج الصادرات يف املسجل رتفاعاال رغم أنه إال
 .سلبية أثار إىل بعد فيما تؤدي قد شديدة لضربة للمحروقات الدولية أسواق تعرض حالة يف الوطين االقتصاد تغطي احتياجات الو 

 التضخم :1 - 3 -

 أي األسعار، مستويات يف حتدث اليت التغريات قياس على اجلزائري االقتصاد يف لتضخما ظاهرة قياس عملية تعتمد
 يف التغري معدل أو للتضخم، الرئيسي املؤشر، (CPI) املستهلك سعر مبؤشر تعرف اليت لألسعار القياسية األرقام استخدام



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار النظري للتنويع االقتصاديالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

05 

 من حمددة سلة سعر جمموع يقيس الذي ملؤشرا يف التغري (CPI) املستهلك سعر مؤشر تقارير تبني .معني بلد يف األسعار
  .اجلمهور عادة يشةريها اليت واخلدمات املنتجات

 بسنة تسمى للمقارنة معينة سنة استخدام على وتقوم املعيشة، تكاليف مؤشر أيضا   املستهلك سعر مؤشر ويسمى
 وهنا لك نظرا زمنية أرقام هي القياسية رقاماأل أن كما األساس، بسنة واألسعار النقود يف التطورات مقارنة حيث يتم األساس،

 املضخم. ملعدل بياين متثيل يبني املوايل لشكلاو  . معينة زمنية فةرة خالل مستويات األسعار يف التغريات تعكس

 :0204-0222تمثيل بياني لمعدل المضخم بالجزائر  :  7الشكل 

 الباحثني. اعداد من :المصدر

 االقتصادية باإلصالحات متيزت واليت التسعينيات فةرة يف اجلزائر يف للتضخم الكبرية املعدالت نالحظ السابق الشكل نم
 الرئيسي السبب يعود، و % 31 من أكثر بلغ حيث، 1992 سنة خالل كان أقصاه عليا مستويات بلغ التضخم قد فمعدل

 جهة من اجلزائر مع الدويل النقد صندوق اتفاقية يف جاء ما لكل زائراجل تطبيق إىلو  جهة، األسعار من حترير إىل ذلك يف
 % 0.3 إىل التضخم معدل وصول لنا يتبني 2013 - 1996 الفةرة خالل معدل التضخم مالحظة خالل منو  . أخرى

 راءاتإج عدة إىل االخنفاض هذا أسباب وتفسر، 1990 سنة منذ تعرفه اجلزائر حد كأدىن قياسي معدل وهو 2000 سنة
 العشرية بدايةو  النقدية، الكتلة تسيري يف والصرامة العامة، وازنة بتقليص امل ذلكو  االقتصادي برنامج إطار يف اجلزائر اختذهتا
 يف الغذائية مواد شهدته الذي االرتفاع هوو  األول راجع لسببني، هذاو  ارتفاعا التضخم نسب شهدت اإلصالحات من الثانية
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 اإلنعاش برامج خالل من التوسعية املالية والثاين السياسة لالستهالك، القياسي الرقم على سلبا أثر يالذو  الدولية األسواق
 باملئة .8.9 إىل 2012 سنة هلا مستوي أعلى إىل لتصل االقتصادي

 المطلب الثاني: مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

 :2000 – 2013 للفترة بالجزائر الداخلي الناتج إجمالي في ومساهمت  القطاعي التوزيع

 .ونسبة مسامهته القيمة حيث من قطاع لكل املضافة والقيمة الداخلي، للناتج القطاعي التوزيع املوايل اجلدول يظهر

 :0204 – 0204ئر للفترة جزا: التوزيع القطاعي إلجمالي الناتج الداخلي بال7الجدول 

عطا الق  بالنسب بالمبالغ 

 7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 

المحروق
 ات

4968.0 4657.8 3134.2 3025.6 3608.8 29.8% 27.0% 18.8% 17.4% 19.1% 

القطاعات 
 األخرى

10440.2 11328.7 12214.2 13042.0 13898.9 62.7% 65.8% 73.1% 74.9% 73.5% 

 %12.3 %12.3 %11.6 %10.3 %9.9 2318.9 2140.3 1935.1 1772.2 1640.0 الفالحة

الصناعات 
خارج 
المحروق
 ات

771.8 837.7 904.6 975.7 1037.0 4.6% 4.9% 5.4% 5.6% 5.5% 

 بناء
اشغال و 

 عمومية

1627.4 1794.0 . 1917.2 2069.3 2213.6 9.8% 10.4% 11.5% 11.9% 11.7% 

خدمات 
خارج 
االدارة 
 العمومية

3849.8 4186.4 4546.6 4837.8 5153.9 23.1% 24.3% 27.2% 27.8% 27.3% 
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خدمات 
االدارة 
 العمومية

2551.2 2738.4 2910.7 3018.9 3175.5 15.3% 15.9% 17.4% 17.3% 16.8% 

 حقوق
رسومات و 

على 
 الواردات

1239.7 1242.1 1353.7 1339.1 1398.9 7.4% 7.2% 8.1% 7.7% 7.4% 

اجمالي 
الناتج 
 الداخلي

16647.9 17228.6 16702.1 17406.7 18906.6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 

100.0% 

الناتج 
الداخلي 
 الحقيقي

 

14096.7 14490.2 13791.4 14387.8 15731.1 / / / / / 

 2 102الجزائر لسنة  بنك تقرير على باالعتماد الباحثين إعداد من :المصدر

 2013سنة  سجل حيث 2017 - 2013 الفةرة خالل بالتذبذب متيز اخلام الداخلي الناتج أن أعاله اجلدول يظهر
 النمو يف االقتصادي تباطؤ النشاط وعرف هذا ،% 2.8 ب قدرت احلقيقي احلجم يف منو بنسبة دج مليار  16647.9

 17228.6 2014 سنة الداخلي اإلمجايل الناتج سجل حني يف احملروقات، إنتاج واخنفاض اإلمجايل الطلب منو تردد بسبب
 واألداء الداخلي الطلب بسبب السنة هذه االقتصادي يف النشاط توسع وقد % 3.8 احلقيقي احلجم يف منو بنسبة دج مليار
 2014 سنة وترية نفس على 2015 سنة يف النشاط االقتصادي توسع تواصل وقد والفالحة، والبناء اخلدمات لقطاع اجليد

 3.7 منو بنسبة دج مليار 16702.1 الداخلي الناتج إمجايل حيث بلغ 2014 سنة يف الذكر السالفة األسباب نفس بفضل
 نسبة يف رجع ا ت سجل لكن دج، مليار 17406.7 ليبلغ 2016 يف سنة الداخلي الناتج إمجايل ارتفع وقد هذا، %

 النشاط عرف 2017 سنة ويف احملروقات، قطاع خارج القطاعات يف تباطؤ النمو بسبب وهذا % 3.3 بلغت حيث النمو
 القيمة حيث من احملروقات، قطاع توسع لوترية القوي الةراجع بسبب وهذا الداخلي بنمو اإلنتاج واملقاس تباطؤ االقتصادي

 منو نسبة أضعف وهو % 1.6 ب إال احلجم حيث من منوه يكن ومل دج مليار 18906.6 الناتج الداخلي إمجايل قدر
 .1104-1103فةرة الدراسة   خالل
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 سنيت يف نسبة مسامهة أعلى سجل احملروقات قطاع أن جند الداخلي الناتج إمجايل يف القطاعات مسامهة إىل بالرجوعو 
 واألشغال والبناء الصناعة يليه قطاعي مث الفالحة قطاع ليأيت املسوقة وغري املسوقة اخلدمات بقطاع متبوعا 2014و 2013

 يف مسامهتها نسبة وزيادة احملروقات، خارج القطاعات األخرى يف النمو وترية ارعتس هو لالنتباه الالفت األمر لكن العمومية،
 الزيادة هذه أسباب وتعود دج مليار 13898.9 إىل 2013سنة  دج مليار 10440.2 من ارتفعت حيث الداخلي الناتج

 تسجيلها مت نقاط عدة إىل باإلضافة تاحملروقا خارج االقتصادي لتشجيع التنوع احلكومة أقرهتا اليت التحفيزية اإلجراءات إىل
 :اآلتية القطاعات يف

 الفالحة: قطاع 1-

 الرتفاع نسبة رجع ا وهذا 1104-1103الدراسة  فةرة خالل الداخلي الناتج يف املسامهة نسبة يف ارتفاعا سجلت
 .لبيضاء والتموروا احلمراء واللحوم واحلبوب، واحلمضيات اجلافة اخلضر خاصة رعية ا الز احملاصيل أغلب منو

 العمومية واألشغال البناء قطاع

         إىل  2013 سنة دج مليار 1627.4 من انتقل الدراسة حيث حمل الفةرة خالل ملحوظا ر ا تطو عرف
 يف اهتمام خاص احلكومة له أولت والذي السكن قطاع لفائدة العمومية بالنفقات مدعوما 2017 سنة دج مليار2213.6

 اجل مطار السيار، التحتية كالطريق البىن يف العمومية للنفقات العال املستوى إىل باإلضافة السكنية، والصيغ جرم ا الب مجيع
 .واألشغال العمومية البناء قطاع يف النشاط بتوسع مسح ما وهو زئر ا اجل جامع الدويل، زئر ا

 الصناعة: قطاع 2-

 سنة دج مليار771 من قفز حيث ألخرى سنة تزايدة منم الداخلي الناتج يف مسامهة نسبة الصناعة قطاع شهد
 وتطورها الصناعي النشاط فروع لبعض اإلجيابية النمو معدالت إىل رجع ا وهذا 2017 سنة دج مليار 1037 إىل 2013

 .البناء ومواد واملاء، والطاقة الغذائية، الصناعات سيما ال

 المسوقة: وغير المسوقة الخدمات قطاع-2

 حيث ،1103 سنة إىل 2013 سنة من بداية الداخلي الناتج يف املسامهة نسبة يف اخنفاضا روقاتاحمل قطاع سجل
 من اإلنتاج يف إىل االخنفاض رجع ا وهذا 2016 سنة % 17.4 إىل 2013 سنة % 29.8 ب مسامهة نسبة من اخنفض
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    إىل 2017 سنة يف الداخلي الناتج يف حملروقاتقطاع ا مسامهة نسبة وارتفعت للبةرول، العاملية األسعار يف احلاد واهلبوط جهة
 .التصدير عند وحتسن األسعار للبةرول، العاملية األسعار الرتفاع نتيجة وهذا % 19.1

 قطاع األخرى خارج القطاعات مسامهة نسبة رفع إىل رمية ا ال احلكومية أن االجراءات جليا يتضح سبق مما انطالقا
 وحتيني الدعم إىل يف حاجة الزالت لكن، 2017 - 2013 الدراسة فةرة خالل مثارها أتت قد الداخلي الناتج يف احملروقات

 وتركيزه القطاعي. التنويع عدم من زال يعاين ال الوطين االقتصاد ألن القطاعي، التنويع االجراءات  التنظيمية الرامية إىلو  القوانني
 مستقر الغري احملروقات قطاع على

 ثار اإلقتصادية واإلجتماعية للتضخم:المطلب الثالث :اآل

 :تأثير التضخم على النمو اإلقتصادي -أ
تباينت آراء االقتصاديني بشأن أثر التضخم على النمو االقتصادي، فمنهم من يرى أن أثره سليب ألنه يؤدي إىل نشوء 

دخرين السيما ما تتأثر قرارات املاملستقبلية فينخفض حجم االستثمار، ك االقتصاديةحالة من عدم التأكد خبصوص األوضاع 
 خول املتمثلةم، ويتأثر أيضا أصحاب الدالقيمة احلقيقية ملدخراهت الخنفاضعندما يتوقعون استمرار الزيادة يف األسعار نظرا 

 .األسعار املستمر يف االرتفاعبالرواتب واألجور فيقل محاسهم للعمل بسبب اخنفاض القيمة احلقيقية لدخوهلم مع 

عار ، ألن ختلف معدل األجور عن مالحقة الزبادة يف األساالقتصاديةخرون أن التضخم رمبا يشكل دافعا للتنمية ويرى آ
سيعمل على زيادة األرباح مما يشجع على زيادة االستثمار، وهذا بدوره يؤدي إىل خلق فرص عمل جديدة فينخفض معدل 

 عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل لعناصر االقتصادالبطالة ويرتفع حجم الناتج القومي السيما عندما يكون 
 .اإلنتاج

بأمور عديدة أمهها طبيعة التضخم وهل هو من النوع املتزايد بسرعة )تضخم  يف احلقيقة إن صحة كل رأي مما سبق يتعلق
نظرا ملا  اديةاالقتصالتنمية ماشي أو راكض أو جامح( أم من النوع املتزايد ببطء )تضخم زاحف(؟، فالنوع األول ضار بعملية 

املستقبلية، أما النوع الثاين فمع سياسات  االقتصاديةباألحوال  سياسية واجتماعية ومن حالة عدم ثقة اضطراباتحیدثه من 
 الستثمارااقتصادية حكيمة تتمثل يف إجراءات عالجية يكون التضخم دافعا للنمو االقتصادي عن طريق التأثري على قرارات 

 .واألجور ارواالدخ
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 :ثير التضخم على أصحاب المداخيل الثابتةتأ -ب
تالية لألسعار يف ظل ضعف مرونة مداخيل أصحاب املرتبات واألجور وحاملي السندات، يؤدي إىل تامل االرتفاعاتإن 

فع من الرواتب ر تناقص القيمة احلقيقية هلذه املداخيل خصوصا يف املدى القصري، وحىت يف املديني املتوسط والطويل فإن ال
واألجور أو أسعار الفائدة على السندات لن يسري بنفس وترية ارتفاع األسعار، وهو ما يؤدي إىل تناقص القدرة الشرائية خصوصا 

قر، اآلفات دة حدة الفيار اجتماعية مدمرة )ز ثالذات اليت تشكل النسبة األكرب يف اجملتمع وما ينجر عنها من آبا هلذه الفئات
 ة...إخل(اإلجتماعي

 :ثير التضخم على أصحاب المشاريعتأ -ج
بالفئات السابقة، ألن أصحاب املشاريع غالبا ما حیققون زيادة يف  بالنسبة هلذه الفئة مقارنة خيتلف الوضع نوعا ما

كمن تمداخيلهم احلقيقية خالل فةرة التضخم، وذلك لكون هذه املداخيل تتزايد عادة مبعدل يفوق معدل ارتفاع األسعار، و 
املفارقة هنا يف فكرة أن ما يصح على املستوى اجلزئي قد ال يصح على املستوى الكلي، فزيادة أسعار السلع يف ظل ثبات 

بأنه سيؤدي إىل ارتفاع اإلستثمار  التكاليف األخرى )على املدى القصري( يؤدي إىل تعظيم ربح املؤسسات اإلنتاجية مما يوهم
غرية ين، إال أنه على املستوى الكلي قد يةرجم اإلرتفاع العام لألسعار إىل حتقيق أرباح لفئة معينة صومنه الزيادة يف اإلنتاج الوط

من اجملتمع )املنظمون وأصحاب رؤوس األموال( واليت قد تسعى فعال إىل زيادة االستثمار، ولكن هذه الزيادة قد تكون على 
 ا سيؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلع واخلدمات ومنه اخنفاض يفحساب اخنفاض القدرة الشرائية لفئة كبرية )األجراء( مم

يف مرحلة انكماش على املديني املتوسط والطويل، وبذلك قد يصبح  االقتصادنشاط املؤسسات اإلنتاجية، وبالتايل دخول 
عى إىل احلد من دولة أهنا تسالعام لألسعار يف غري صاحل املؤسسات على املستوى الكلي لذا جند من أوىل اهتمامات ال االرتفاع

تأييد فكرة رفع  التضخم وحماربته، بل يف بعض األحيان جند ممثلي أرباب العمل حیثون احلكومة على كبح ارتفاع األسعار أو
 .القوة الشرائية لألفراد

 :ثير التضخم على هيكل اإلنتاجتأ -د
حساب  على االقتصاديل حنو فروع للنشاط ايؤدي التضخم يف املديني املتوسط والطويل إىل توجيه رؤوس األمو 

بطبيعة املضاربة  أو اليت تتمتع االستهالكيةفارتفاع مستويات األسعار واألجور واألرباح يف القطاعات االنتاجية ، 1فروع أخرى
 )كاملضاربة يف األراضي والعقارات(، ستجذب إليها رؤوس األموال على حساب بقية القطاعات )كالصناعات األساسية

                                                             
 .143،ص 4004ت النقود واملصارف، دار النهضة العربية، بريوت، ياحممد عزت غزالن، اقتصاد -1 
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والثقيلة( اليت تتحمل عبء ارتفاع التكاليف وقلة الطلب على منتجاهتا، ويف الوقت نفسه ال جتد رؤوس األموال الكافية 
 .، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل اختالل يف اهليكل اإلنتاجيلالستمرارية

 :تأثير التضخم على ميزان المدفوعات -ه
دة، ويف زيادة يف الطلب الكلي الفعال سواء   على السلع احمللية أو املستور إن ارتفاع حجم املداخيل النقدية يةرتب عليه 

حالة عجز اآللة اإلنتاجية احمللية على مواكبة تلك الزيادة يف الطلب )عدم مرونة(، فإن فائض الطلب يتوجه حنو املنتجات 
بزيادة الطلب  مقيد  ا فسريتد ذلك االستريادذا كان املستوردة مما يؤدي إىل امتصاص جزء من املوارد املتاحة من النقد األجنيب، وإ

بناء   على ما سبق میكن استنتاج التأثري السليب للتضخم على  .على السلع احمللية )خصوصا البديلة للواردات( فةرتفع األسعار
وتقل معه مقدرة  لالستريادميزان املدفوعات، فزيادة الطلب يف ظل عدم مرونة اآللة اإلنتاجية احمللية سريفع من امليل احلدي 

بالتايل معدالت املبادالت بني السلع الوطنية  بالعمالت األجنبية، وختتل على التصدير، وهتتز قيمة العملة قياسا االقتصاد
واألجنبية، فةرتفع أسعار السلع احمللية بالنسبة للسلع األجنبية ويقل بذلك امليل احلدي للتصدير، وبذلك حیدث اختناق يف 

 ز اإلنتاج الداخلية عندما ال تتوفر املوارد النقدية اليت تستطيع بواسطتها القطاعات اإلنتاجية احلصول على مستلزماهتامراك
 . 1لإلنتاج

 :قة بين التضخم والنمو االقتصاديالعال

 ضخم يؤثر إجياباوهذا يعين ان معدل الت ،ة طرديةقتعترب عالقة التضخم بالنمو االقتصادي يف حالة االقتصاد اجلزائري عال
ة يف لذلك فان التطور اإلجيايب للبيئة املؤثرة على قطاع احملروقات يةرتب عليها غالبا زياد ،على النمو االقتصادي يف اجلزائر

 .بقابلة الزيادة يف الطلمن جهة أخرى زيادة يف الواردات مل، األجور وخمصصات االستثمار يف قطاع النشاطات األخرى

 

 

 

 

 

                                                             
 .24سعيد هتهات، مرجع سبق ذكره، ص -1 
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 خالصة
وذلك من ، 1329إىل غاية  1333هذه الدراسة إىل التطرق للتنويع االقتصادي يف اجلزائر وهذا خالل الفةرة تسعى 

من  % 91أثر القطاعات احملددة للنمو االقتصادي، وباعتبار االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد على حوايل  خالل إبراز
لبات أسعار النفط، وحسب الدراسات األدبية فان االعتماد الشبه التام األخري جعل منه مرهون بتق اإليرادات النفطية، هذا

النمو االقتصادي من خمتلف جوانب، وهذا ما اوجب على اجلزائر بتنويع اقتصادها، حيث  على مورد واحد قد يعرقل مسار
واخلدمات،   ة مع قطاع الصناعةما بني قطاع احملروقات والنمو االقتصادي مقارن توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط قوية

القتها هو القطاع املعول عليه فيما خيص القطاعات الغري النفطية وع كما وضح لنا تقدير النموذج الفالحة ليس له معنوية وهذا
 طين، و بالنمو االقتصادي، وهذا ما يؤكد لناهذه الدراسة إىل حتليل وضعية قطاع الفالحة ومكانة اإلنتاج الفالحي يف اإلقتصاد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الثانيالفصل 

القطاع الزراعي مساهمة 
ياالقتصادتنويع ي الف
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 تمهيد:

التنمية   تعد مسالة التنمية االقتصادية واحملافظة على النمو االقتصادي الشغل الشاغل للدول واهليئات ذلك الن حتقيق 
لقد أدركت مجيع  املقياس األهم يف تصنيف تلك الدول.االقتصادية هي اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه معظم الدول وهو 

احملروقات خصوصا الدول النامية على  لباقي القطاعات وعلى رأسها قطاع دول العامل أمهية القطاع الزراعي كقطاع تنموي بديل
حقيق التنمية االقتصادية ويف الزراعية أمر ضروري لت سياب احملاصيلاعتبار أن زيادة اإلنتاج ملواكبة متطلبات اجملتمع وانتظام ان

الوطين إال انه مل حیظ باهتمام كبري من قبل املختصني السيما فيما خيص  اعي ركيزة أساسية لبناء االقتصاداجلزائر يعد القطاع الزر 
 .املتاحة املخصصات االستثمارية والتمويلية
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 التنمية الزراعية في الجزائر : المبحث األول
من الدولة من  تفاقمه كان البدو  عدم حتقيق االكتفاء الذايت خالل العقدين األخريينو  رار العجز الغذائييف ظل استم

 الحية.اإلصالح االقتصادي للوصول إىل التنمية الفو  وضع سياسات االقتصادية للقطاع الفالحي من خالل الربامج التنموية

 المطلب األول :ماهية التنمية الزراعية 

وسائل عن مفهوم التنمية الو  حد جوانب التنمية االقتصادية فمفهومها ال يكاد خيتلف يف األهدافأية الزراعية تعترب التنم
 .أهدافهاو  االقتصادية

 1:مفهوم التنمية الزراعية_0
 قتصاديةاال زيادة اإلنتاج ألفالحي املتاح لعملية التنمية هنايقصد بالتنمية الزراعية على أهنا كافة اإلجراءات اليت من شا

يث حب ا العملية اليت تتم من خالل حتقيق أقصى ناتج زراعي ممكن أو هي إعادة ربط املوارد االقتصاديةهنعرفت كذلك على أو 
كما يقصد بالتنمية الفالحية تنمية اإلنتاج الزراعي إما بالعمل على زيادة رقعة األرض   ، نيتحقق أقصى ناتج فالحي ممك

 هبم معا. أو بالزيادة يف إنتاجية األرض أو الزراعية باستصالح األراضي

 : _أهداف التنمية الزراعية7
هتدف  االقتصادية فهي أهدافها تدخل ضمن أهداف التنميةو  مبا أن التنمية الزراعية من أهم عناصر التنمية االقتصادية

 2إىل:

من متوسط نصيب الفرد من الدخل  زيادة الدخل الوطين الفالحي الذي يدخل ضمن الدخل الوطين اإلمجايل مما يرفع -
 اإلنتاجية الزراعية.و  الناتجو  يتم هذا عن طريق زيادة النمو، و احلقيقي

احلد من و  إىل زيادة الصادراتو  زيادة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب املتزايد من طرف السكان الذين هم يف تزايد كذلك،-
 املوارد.

                                                             
 .404, ص3891سنة  4جامعة املوصل ط  ة,الزراعيالتنمية االقتصادية  النجفي, سامل - 1
 

قتصادية ختصص االوم االستثمار يف ظل االنضمام إىل منظمة العاملية للتجارة , أطروحة دكتوراه يف العلو  إشكالية الدعمو  غردي حممد ,القطاع الزراعي اجلزائري 2 -
 .8ص 4034-4033حتليل االقتصادي 
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 .لقطاعات األخرى خاصة قطاع الصناعةخلق وظائف جديدة من خالل تغطية مطالب ا-

هذا من خالل حتقيق و  يف معيشتهم على القطاع الفالحي هنارفع مستوى معيشة السكان خاصة يف املناطق اليت يعتمد سكا-
 .حتقيق مستوى املالئم يف اخلدمات االجتماعيةو  زيادة يف الضروريات املادية

يق أعلى مستويات حتقو  رب قدر من الناتج املاديأكل العمل على اإلنتاج ستمر من خالحتقيق االستقرار االقتصادي بصفة م-
استغالل للمواد املتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا، خاصة وأن اإلنتاج الزر اعي يتميز بعدم االستقرار بسبب 

الح األراضي، وإقامة املختلفة كاستص التآلاارتباطه بالظروف املناخية ومومسية اإلنتاج، مما يتطلب التوسع يف االستثمار يف 
 مشاريع الري والتوسع يف زيادة احملاصيل والتقليل من هجرة اليد العاملة إىل القطاعات االقتصادية.

التوسع يف اهليكل اإلنتاجي باستحداث وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات املوجودة يف خمتلف الفروع الزراعية سواء -
مع توفري أحسن  ،احليوانية، من خالل التوسع األفقي والرأسي وتدعيمها على استخدام الطرق احلديثة يف اإلنتاجالنباتية أو 

 مدخالت اإلنتاج من آالت وبذور حمسنة وسالالت حيوانية جيدة، ومتابعتها عن طريق اإلرشاد الزراعي؛

رز عناصر التنمية والذي اعتربه الكثري من االقتصاديني أب التقدم االقتصادي والذي يقصد به تطوير وتنمية الفنون اإلنتاجية،-
االقتصادية وأهم أهدافها، حيث يتيح ارتفاع معدالت االستثمار إىل ارتفاع معدالت منو الدخل الوطين، الذي يؤثر بشكل 

 :مباشر على معدالت االدخار واالستثمار ويتحقق هذا بتوفر شرطني أساسني مها

 ملتواصلة والدقيقتوفر البحوث العلمية ا

 .تراكم رؤوس األموال اإلنتاجية أو االستثمارات _

هبا توزيع عادل للدخل الوطين بني خمتلف الطبقات االجتماعية اليت سامهت يف حتقيقه، وبني  العدالة االجتماعية، ويقصد-
األساسي ملعظم  اإلنتاج، وهو اهلدفخمتلف أفراد كل طبقة، وكذا العدالة يف توزيع منافع النشاط الزراعي بني املشاركني يف 

 احلكومات

توفري مناصب الشغل خاصة لسكان املناطق الريفية، حىت يتسىن هلم احلصول على مدا خيل تليب احتياجاهتم وتوفر هلم -
 االستقرار.
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 إمكانيات التنمية الفالحية في الجزائرو  المطلب الثاني: مقومات

هلذا سوف و  قيقهااحلرص على حتو  البعد االجتماعي هلا أدت إىل تركيز الدولةو  نظرا ألهداف االقتصادية للتنمية الفالحية
 تتمثل فيما يلي:و  مقومات اجلزائر للتنمية الفالحيةو  نعرج عن إمكانيات

 : الموارد الطبيعية
يف  املتمثلةدها له لتمكينه من تلبية حاجاته ورغباته، و ا اهلبات اليت منحها اهلل لإلنسان يف الطبيعة، وأوجهب املقصود

سان بإنتاج السلع فتوفرها يسمح لإلن، وهذه املوارد تعترب نقطة البداية لعملية التنمية الفالحية، ، املياه، املعادن....()األرض
  .1إنتاجها من جهة أخرى بضعف رية للمحافظة على وجوده من جهة، ووسيلة ضغط على الدول اليت تتميز الغذائية الضرو 

 :2وتتمثل هذه املوارد الطبيعية يف األراضي الزراعية واملوارد املائية وهو ما نتطرق إليه فيما يلي

 :األراضي الزراعية
تعترب األراضي الزراعية أهم عامل يؤثر على إمكانيات التنمية الزراعية يف أي بلد، وتشكل لقاعدة األساسية لإلنتاج 

كما   فرها يف أي دولة يعترب ثروة إسةراتيجية البد من العمل على محايتها واحملافظة عليها وتنميتها بالوسائل املتاحة،الزراعي، فتو 
ساحة احملصولية أو زيادة امل، أن هلا دورا كبريا يف منو اإلنتاج الزراعي وتوسعه من خالل زيادة املساحة الزراعية التوسع األفقي(

 ، زيادة إنتاجية وحدة املساحة )التوسع الرأسي(أو ، )التكثيف احملصويل(

أقسام  1زراعي وهي مصنفة اىل مليون هكتار مستغلة يف اجملال ال 11مليون هكتار منه 111حيث تقدر مساحة اجلزائر 
 :وهي

 مستغلة واليت ريوتتمثل يف األراضي املستعملة فعال يف الزراعة باإلضافة إىل األراضي الغ :ألراضي الزراعية القابلة للزراعةا
سنوات واليت حتولت إىل مراعي، مروج  35أثبتت الدراسات إمكانية استصالحها، وتتمثل يف األراضي املسةرحیة ملدة تفوق 

 طبيعية وجماري.

                                                             
 19ص 3889عنابة  الصادرة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 2تاج واملساحة، مقال منشور يف جملة أفاق,العدد الفالحة يف اجلزائر بني اإلن، لزعز علي-3

 االستثمار يف ظل االنضمام إىل منظمة العاملية للتجارة , أطروحة دكتوراه يف العلومو  إشكالية الدعمو  غردي حممد ,القطاع الزراعي اجلزائري 2 -
 41 -44- 43ص  -4034-4033ية ختصص حتليل االقتصادي االقتصاد
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اعة كالبقول أو الشتوية كاحلبوب أو الزر  وهي األراضي املخصصة ملختلف املزروعات الفصلية، أراضي صالحة للزراعة:
 الزراعة املثمرة. كروم، مروج طبيعية، األراضي املعشوشبة، أراضي مسةرحیة،و  األشجار املثمرة الصناعية أو

ليت يف مساحة االرض اليت تزرع سنويا مضروبة يف عدد احملاصيل ا تتمثل املساحة احملصولية، اراضي المساحة المحصولية:
دة املساحة احلديثة تعمل على زيا ان التنمية الزراعية ثيف الزراعي.تتعاقب زراعتها خالل نفس السنة، أي االستعمال الك

لدورة االحادية اال اهنا تطبق يف اغلب أراضي ا ،ستصالح االراضي الصاحلة للزراعةعوص القيام باستثمارات ضخمة ال احملصولية،
 أي زراعة حمصول واحد خالل سنة وهذا ما يظهر جليا يف زراعة احلبوب واألشجار املثمرة.

ل التكثيف وهذا بفض، إن تطور مساحة األراضي املسقية يسمح برفع اإلنتاجية الزراعية وكمية اإلنتاج المسقية: األراضي
ظ هناك مساحة األراضي املسقية. نالح فاف، وهلذا سعت الدولة إىل زيادةوكذا عدم تأثر املزروعات بقلة األمطار واجل، الزراعي

ل جمهودات الدولة اليت قامت ببناء العديد من السدود وحفر اآلبار خاصة يف تطور يف مساحة األراضي املسقية وهذا بفض
املناطق اجلنوبية، حيث مت استصالح مساحة معتربة يف السنوات األخرية وهذا عن طريق حفر اآلبار العميقة وإنشاء السدود 

قي مساحة املياه، حيث من املمكن جتهيز وسوتبقى هذه األراضي املسقية حمدودة مقارنة بقدرات البالد من األراضي و ، الصغرية
 1مليون هكتار على مدى السنوات القادمة .

 والشكل التايل يوضح املساحة األرضية للجزائر بني الفالحية والغابية:         

 :توزع المساحة األرضية للجزائر 2 الشكل

 
 http://www.fao.org/faostat/ar/#country/4 المصدر:
                                                             

  42.42،ص4033.4030يف العلوم السياسية، عياش خدجية،سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهادة املاجستري -3
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 : الموارد المائية

ة، وأن تعترب من العناصر األساسية اليت تتحكم يف اإلنتاج الزراعي وتكثيف الزراع اهنامتثل املياه أهم عنصر للحياة كما 
كما أن ملساحة املسقية،  ا تطور هذا القطاع وتنميته مرهون حبجم املوارد املائية املعبئة له، اليت تستغل يف الري الزراعي وتوسيع

كن تقسييمها ويف هذا اجملال متتلك اجلزائر موارد معتربة میالظروف املناخية هلا دور فعال يف التحكم يف حجم املساحة املسقية، 
 حبسب مصادرها الثالثة اىل :

 الموارد المطرية: -

ث تنسب إىل كلم .غري أن نسبة كبرية منها صحراء حي712411241ث  يغطي اإلقليم اجلزائري مساحة قدرها يح
ويكاد ينعدم فيها التساقط . ويعترب تقلب الطقس يف اجلزائر قيد جيب أخذه بعني االعتبار عند التفكري يف جمال الشرب.  93%

فان تأثريها السليب على تلبية احلاجيات األساسية للمواطن من املاء يف اإلنتاج الفالحي سيكون أكيدا عندما تكون كمية 
 كافية وغري منتظمة يف بعض املناطق من الوطن . كما يتميز تساقط األمطار يف اجلزائر بعدم انتظام األمطار املتساقطة غري

مليارم. إال إن هذه التساقطات املطرية متس  2141األمطار حيث يقدر حجم املتوسط السنوي ملياه األمطار يف اجلزائر ب 
وحدها. بالنظر إىل ذلك التستغل األحواض املستجدرة يف اهلضاب  يف املنطقة التلية %93أساسا مشال اجلزائر وتةركز مبقدار 

 1من املياه الناجتة من تساقط األمطار . يف حني تعود املناطق الصحراوية سوي كميات ضئيلة جدا. %23العليا سوي

 الموارد الجوفية:

مليار مكعب يف السنة متواجدة 1نة. مليار مةر مكعب يف الس7تقدر مجلة املياه اجلوفية املمكن استغالهلا يف اجلزائر ب 
 247مليار مةر مكعب يف السنة موجودة يف اجلنوب واليت التستغل منها سوى 5و %93يف مشال البالد وتستغل بنسبة تفوق

ينبوع  9333و بئر عميق 11333و مليار مةر مكعب يف السنة. وعموما تشري التقديرات العلمية إىل وجود طبقة مائية
 بئر صغري. جتلب كلها من املياه اجلوفية املتجمعة يف الطبقات. 63333باإلضافة إىل 

                                                             
،ا 3احلديث، طبعة ار الكتابدألمنية سياسية تسيري املوارد املائية،او  التنظيميةو  اإلسةراتيجي للموارد املائية األبعاد القانونية التخطيطحممد بالغايل،عامر مصباح،  -1 

 49ص 4034لقاهرة،
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 1الموارد السطحية:

تشمل اجملاري املائية املتجمعة يف شكل أهنار وأودية يزداد منسوهبا نتيجة تساقط األمطار والثلوج واليت تغذيها ينابيع 
مليار مةر  2249السنة موزعة جغرافيا على مشال ب  مليار مةر مكعب يف 2147وتقدر املوارد املائية السطحية ب ، متجددة
حوضا مائيا تقع ضمن ثالث جمموعات :  27وتضم املياه السطحية يف اجلزائر ، مليار مةر مكعب 341ويف اجلنوب ، مكعب

ليا مليار مةر مكعب والثانية أحواض اهلضاب الع 23491األوىل هي األحواض التابعة للبحر األبيض املتوسط وتتسع لنحو 
 مليون مةر مربع . 133مليون مةر مكعب والثالث األحواض الصحراوية وتتسع لنحو  997وتتسع لنحو 

 ا_تحلية مياه البحر:
حلية مياه البحر  جلأت الدولة اجلزائرية الت، نتيجة احلاجة  املتزايدة للمياه واليت من املتوقع أن تتضاعف مرتني ونصف 

ذلك احلني مت  ئيف إطار برنامج الطوار  1331حمطة حتلية منذ عام 12املياه أين برجمت كوسيلة ممكنة لتعزيز أمن إمدادات 
حمطات قيد  1حمطة مياه ذات سعة كبرية نتيجة ارتفاع نسبة تلوث املياه يف بعض األماكن أطلقت منها  21االنتهاء من 

كما يبلغ حاليا حجم املياه ،  ون مةر مكعب يومياملي 141التشغيل يف اجلزائر العاصمة واليت ينبغي أن توفر يف هناية املطاف 
مليون مةر مكعب سنويا يف حني احلجم الباقي واملقدر حبوايل  222415اليت يتم حشدها يف عملية حتلية مياه البحر حوايل 

 2مليون مةر مكعب سنويا تنتجه حمطات حتلية مياه البحر الكبرية .  235415

 ب معالجة المياه المستعملة:
، كانية الساحليةحبيث يتم صرف مياه البحر بالنسبة اجملتمعات الس، معاجلة املياه املستعملة ف اجلزائر ضعيفة جذا تبقى 

( الطبيعي اليللمياه املستعملة امللفوظة )أي املصروفة يف الوسطولقد بلغ احلجم اإلمج، ويف األودية بالنسبة لباقي التجمعات
 حصائيات وبلغت اإل، (فقط يتم تصنيفها ومعاجلتها )تقريبا نسبة شبه منعدمةنها م % 23، 1مليون م  633سنويا ب 

 3واألرقام يف جمال معاجلة املياه املستعملة يف اجلزائر جند مايلي :

حيث بلغ حجم املياه املستعملة املصفاة )أي قـدرات التصفية(ب ، حمطة 25_عدد حمطات التصفية املستغلة هي 
 يف السنة. مليون م 51يعادل اليوم، أو ما /م  263333

                                                             
 321، ص4034،جامعة عنابة،  االقتصادية يف العلوم ريحالة اجلزائر، مذكرة ماجست-صور مرمي، األمن الغذائي والتنمية املستدامةق -4
 1ملائية يف اجلزائر، جامعة ياجي خمتار، صكمال رواينية، مداخلة:دور الزراعة يف إدراك االستدامة ا -3
 21.24حممد بلغايل، عامر مصباح، مرجع سبق ذكره،ص -4
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/اليوم، أو ما يعادل  115000حمطات، تبلغ قدراهتا يف التصفية بـ  6عـدد احملطـات اليت هي يف طور اإلجناز واألشغال هي  _
 يف السنة. مليون م  11

وم، أوما يعادل يال 10 3م  193333فية بـ حمطة، تبلغ قدرهتا يف التص 11هي عدد احملطات اليت هي يف طور إعادة التأهيل  -
 يف السنة 3مليون م  211

م  665333 تصل إىلا ة هبم أو قـدرة التصـفيحمطة، حيث إن حج 15جلزائر بـ  اقدر جمموع احملطات املوجودة يفوعليه ي -
 مليون م 633امللفوظة يف الطبيعة سنويا بـ  3تعملة( اه املسم امليجة حبمليون م يف السنة )وهذا مقارن 111عادلا يم أي 3

ب يوضح نصيل املوايل اين، واجلـدو ز الث املركة يفأيت امليـاه اجلوفياألمطار مث ت و مياهه ريسي للفرد اجلزائدر الرئيصإن امل
 : الفرد من املياه

 :  يوضح نصيب الفرد من المياه في الجزائر2

 نصيب الفرد يف السنة )مةر مكعب( 
 1151 1115 1112 1111 0991 0941 السنوات

 111 394 411 444 411 0511 نصيب الفرد
 219ذكره، ص مرجع سبق، مرمي قصور المصدر:

 2961نالحظ من خالل اجلدول ان نصيب الفرد اجلزائري من املياه ينخفض من سنة اىل اخرى حيث قدر يف سنة 
 مربع وهذا نتيجة سوء االستخدام والالوعي. مةر 113ب1353مةر مكعب ويتوقع ان تبلغ الكمية يف سنة  2533ب 

 : استخدام المياه في الزراعة
من املساحة الزراعية تستغل اعتمادا على األمطار  % 93مد الزراعة يف اجلزائر أساسا على الزراعة املطرية،حيث إن تعت

ذبذب الشديد تتسم بعدم االنتظام والتما  ،إال أن األمطار يف اجلزائر ينحصر سقوطها يف الغالب بني شهر نوفمرب وشهر مارس
والتوزيع غري املنتظم بني مناطق الوطن، مما يتطلب اللجوء إىل الري الزراعي من أجل تنمية هذا القطاع بزيادة األراضي الزراعية 

اد الغذائية دف تغطية الطلب الوطين املتزايد من املو  املسقية وتكثيف الزراعة يف بعض األراضي ذات اهلطول املطري، وهذا
ب واألعالف والبطاطس واخلضار والفواكه,اليت حتتاج إىل كميات كبرية من املياه، ومیكن الذكر أن الواليات و األساسية كاحلب

ملم يف السنة , على إنتاج  13املتحدة األمريكية حققت يف املناطق شبه صحراوية اليت ال يتعدى معدل التساقـط فيها عن 
بوب يف اهلكتار بفضل استخدام نظام الري املناسب بالنسبة للجزائر فقد كشفت دراسات حول الةربة قنطار من احل61يعادل 



 مساهمة القطاع الزراعي في التنويع االقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ

40 

 133و مليون هكتار يف الشمال 142مليون هكتار منها  542أن املساحة اإلمجالية القابلة للسقي باملياه املعبئة تقدر ب 
 ألف هكتار يف الصحراء.

 :1الموارد البشرية2-

الدول اليت تعتمد أساسا يف اإلنتاج الزراعي على العنصر البشري، نظرا ألن معظم العمليات الزراعية تعد اجلزائر من 
مازالت تنجز يدويا، وذلك يعود لقلة املعدات الالزمة أو تعذر مكننة بعض العمليات، مما اجنر عنه وجود عدد كبري من العنصر 

 % 1412قد تناقصت هذه النسبة إىل و  2995سنة  % 1415يل البشري يف هذا القطاع. حيث بلغت القوة العاملة حوا
اهلجرة و  هذا االخنفاض میكن إرجاعه لعدة أسباب نذكر منها هجرة العمالة الزراعية إىل خارج القطاع الزراعيو  1331سنة 

 من األرياف خاصة خالل التسعينات بسبب الوضع األمين

 : حجم قوة العمل الفالحية - 1-2
قوة العاملة الزراعة يف اجلزائر تطورا ملحوظا يف التسعينات نظرا للمشاكل اليت عرفها االقتصاد الوطين يف مل يعرف حجم ال

هذه الفةرة، وختلي الدولة جزئيا عن هذا القطاع، لكن بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية عرفت القوة العاملة فيه تطورا 
 2999ألف عامل سنة  213إىل  1990ألف عامل يف السنة  5493ل منملحوظا حيت أن حجم العمالة الفالحية انتق

مع الذكر أن هناك زيادة كبرية ، على التوايل % 16411و % 6411بنسبة زيادة  1336ألف عامل سنة  164112إلىثم , 
د من مناصب ي, بسبب بداية تطبيق املخطط الوطين للفالحة والتنمية الريفية، الذي وفر العد 1332و 1333حدثت يف عام 

الشغل يف بداية تطبيقه، وكذا تطبيق خمطط اإلنعاش الوطين، مع هذا بقيت نسبة العمالة الفالحة إىل نسبة العمالة اإلمجالية ال 
سبب زيادة العمالة يف قطاع الصناعة ، 1336سنة % 16411كأقصى حد، لتنخفض هذه النسبة إىل% 21417تزيد عن 

 2 %741اىل  1326مية والتجارة واخلدمات . وبلغت النسبة يف سنة العمو  1وقطاع البناء واألشغال 

 :حجم القوة العاملة المؤهلة ومستوى تأطيرها -2-2
يعترب التكوين والتأهيل للفالحني واألشخاص الذين يعملون يف القطاع من العناصر الضرورية لتنمية هذا القطاع وتوجيهه 

يوانية، إلنتاجية، وذلك مبعرفة كيفية استغالل الوسائل احلديثة ومواد الصحة النباتية واحلإىل الطرق السليمة لزيادة اإلنتاج ورفع ا
باإلضافة إىل إستخدام الطرق احلديثة يف تربية احليوانات والدواجن، لذا عملت الدولة خالل تطبيقها للمخطط الوطين للتنمية 
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لعديد من الكوادر يف خمتلف املستويات، وفتح مراكز لألحباث، ال، من خالل تكوين وإعادة تكوين االريفية إىل تنمية هذا ا
 الت الفالحية جملاوالقيام بالعديد من امللتقيات والندوات يف كل ا

ن الدولة بذلت جمهودات كبرية يف تكوين اإلطارات واملستثمرين اجلدد والعمال والتقنيني ومساعدي التقنيني كل يف إ
الحني ان تكوينهم مرتبط بعملية التنمية الريفية، التسيري، اإلتصال وتقييم املشاريع، أما الفجمال ختصصه, فنجد أن اإلطارات ك

فكان تكوينهم يتعلق بعملية زراعة احلبوب، الري الفالحي، األشجار املثمرة، تربية احليوانات، زراعة البقوليات واخلضر، البيولوجيا 
م اإلنتاجية أو اخلدماتية كل حسب مشروعه، أما التقنيني ومساعدو جمال وحدا النباتية والغابات، واملستثمرين كان تكوينهم يف

التقنني فكان تكوينهم يف جمال زراعة احلبوب، الفالحة اجلبلية والصحراوية واإلنتاج احليواين، ويف جمال إستخدام املبيدات، 
 والفالحة العامة ومحاية الغابات، 

ة، مقارنة بالسنوات األوىل من تطبيق املخطط الوطين للفالحة والتنمية الريفي والشيء املالحظ أن عدد املتكونني نقص
ال تتمثل يف تعميم الدعم التقين عن قرب من خالل تنظيم أيام إعالمية وذلك بسبب جلوء الدولة إىل طرق جديدة يف هذا ا

إن,  1336فنجد مثال خالل سنة ,ةوحتسيسية ونصائح يف امليدان من طرف إطارات القطاع أو إطارات املعاهد املتخصص
 2723األيام التحسيسية إىل و  يوم 4786فالح تلقوا تكوينا ميدانيا يف مزارعهم، وأن األيام اإلعالمية وصلت إىل  77233

  تظاهرة 215التقنية يف كل لتخصصات الفالحية إىل و  زيارة والتظاهرات العلمية 11795والزيارات امليدانية التوجيهية إىل، يوم

 (7102/7102جدول يوضح القوى العاملة الكلية والزراعية خالل الفترة ):  2جدول 

 1327 1326 1325 السنوات
القوى العاملة 
 23151433 23115433 22912433 الكلية

القوى العاملة 
 1631477 1515429 1959413 الزراعية

 

 (11،1321اعية،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية )اجمللد رقماملنظمة العربية للتنمية الزر  المصدر:

نالحظ من خالل اجلدول اخنفاظ القوى العاملة الكلية والزراعية نظرا لنقص االهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة مستوى 
 .البطالة 
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 1 الزراعي:مستلزمات اإلنتاج 
وحیقق األمن  ان،مية الزراعية، فتوفرمها حیسن من مستوى معيشة السكيعترب توفر املوارد النباتية واحليوانية من مقومات التن

الغذائي واإلستقرار، ويف هذا اإلطار عملت الدولة على تنمية اإلنتاج النبايت واحليواين من خالل توفري شروط اإلنتاج والدعم 
زيادة اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين  1 والتحفيزات الضرورية، وقيامها بتوفري البنية التحتية الالزمة لذلك، مما أدى إىل

 وهو ما نتطرق إليه فيما يلي :

 : اآلالت الزراعية -1-3

 1115- 1110بني : بلغ متوسط عدد اجلرارت الزراعية يف اجلزائر خالل الفةرة املمتدة مااجلرارات الزراعية عدد 
املالحظ هو و  جرار ، 013525وصلت  1114 عام يفو  جرار 011343إىل  1114لةرتفع عام  ،جرار 49190حوايل 

حنو  1105وحىت عام  جرار، 016519حنو  1112االرتفاع يف عدد اجلرارات من عام ألخر حيث وصل عددها عام 
 جرار.012550

 01451اىل حنو  1112االرتفاع حيث وصل عددها عام و  : عددها هو األخر يف تزايدعدد احلاصدات الزراعية
اىل 2001ففي الفةرة املمتدة من ، 1114حاصدة عام  01602ب و  1114حاصدة عام  01556ب حاصدة مقارنة 

 حاصدة فقط. 9610میكن مالحظة أن عددها كان منخفض  1115

 :األسمدة
 -1110إنتاج األمسدة االزوتية : اخنفض إنتاج األمسدة االزوتية بعدما كان إنتاجها ) متوسط اإلنتاج( خالل فةرة 

بإضافة إىل ثبات ، 1112ألف طن أزوت صايف يف عام  11.911ألف طن أزوت الصايف إىل  16.0913حنو  2005
ألف  911حيث استقر اإلنتاج خالل هذه السنوات يف  1112و 1114، 1114زوتية خالل األعوام اإلنتاج األمسدة األ

  طن

تفاعا وصل إىل حقق بذلك ار و  دة الفوسفاتية زادزوتية فان إنتاج األمس: على العكس من األمسدة األإنتاج األمسدة الفوسفاتية
 213.16اليت وصلت إىل  1115-1110مقارنة مبتوسط إنتاج األعوام ، 1112ألف طن فسفور صايف عام  211.11

                                                             
،جامعة باجي خمتار  4034-4033شهادة ماجستري ختصص اقتصاد التنمية ،سنة التنمية املستدامة حالة اجلزائر مذكرة خترج لنيل و  األمن الغذائي، ميقصور ر  -1 

 322عنابة ص
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يف  1112و 2006،2007استقرار مستوى اإلنتاج خالل السنوات و  ثباتو  املالحظ كذلكو  ألف طن فسفور صايف
 .ألف طن فسفور صايف 211.11

 (7102-7112: تطور مستلزمات اإلنتاج الزراعي خالل الفترة )2 الجدول

 

 (11،1321الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية )اجمللد رقم املنظمة العربية للتنمية الزراعية، :المصدر

    جرار سنة  001942اىل 1103جرار سنة013435لزراعية من نالحظ من خالل اجلدول اعاله ارتفاع عدد اجلرارات ا
حاصدة، وهذا كله  01061اىل  1104، كما بلغ ايضا عدد احلاصدات الزراعية سنة % 5.3ي بنسبة تقدر بأ 1104

طن وانتاج االمسدة الفوسفاتية  91111زوتية كما بلغ انتاج االمسدة األ،  عيين يل على وجود متويل زراعي على شكلدل
 طن . 21111

 المطلب الثالث : العوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الزراعي في الجزائر

إن تطور القطاع الزراعي ومتكنه من االضطالع باملهام املنوط به يتطلب توفر جمموعة من العوامل اليت نلخصها يف 
 :1العناصر التالية

موال قيق التنمية االقتصادية إذ میكن له أن يصبح موردا لرؤوس األيعترب القطاع الزراعي من بني القطاعات اهلامة يف حت-0
لتحقيق النمو االقتصادي من خالل العمل على حتقيق االكتفاء الذايت. لكن حتقيق هذا اهلدف يتطلب خلق فعالية إنتاجية يف 

الفالحي  مل يف القطاعالقطاع الزراعي من خالل تكوين الفالحني واإلطارات واالختصاصيني وتشجيع الشباب على الع

                                                             
  019ص12، ،جامعة اجلزائر1113 11جملة الباحث عدد /، -متطلبات االصالح و  القطاع الفالحي بني الواقع، : د باشي امحد-1 

نالبيا  2006/2012 4200  0204 0205 0207 0204 

123151 عدد اجلرارات  231615 235719 23152 223162 223961 

 23213 9111 9715 9721 9629 23561 عدد احلاصدات

 933433 933433 933433 933433 933433 911433 إنتاج األمسدة االزوتية

313343 133433 133433 إنتاج األمسدة الفوسفاتية  133433 133433 133433 
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واستخدام الوسائل احلديثة يف القطاع الزراعي. هذا مع ضرورة اإلهتمام بالقوانني اليت تنظم العقارات، ألن هذه األخرية هلا آثار  
 كبرية على اإلنتاجية الفالحية ذلك أن الشخص الذي میلك قطعة أرض يعلم مسبقا أن مثرة جهوده هي اإلنتاج املتزايد وبالتايل

ان ك باألرض أكثر مما لو كانت هذه األرض ملكا لغريه سواء واالهتمامزيادة دخله وهذا من شأنه أن خيلق لديه روح االرتباط 
 معنويا. هذا الغري شخصا طبيعيا أو

 : أن حتقق ميزتني هناضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض من شأ2-

مان الضرورية للبنوك وتعاونيات القرض عن ظروف وإمكانيات الفالح واليت تعترب كض توفري املعلومات الميزة األولى:-أ
 للقروض إىل جانب مسامهتها يف جلب مدخرات الفالحي.

توفري للقطاع الفالحي مصادر للحصول على القروض وبشكل مبسط وعقالين وبعيد عن كل  لميزة الثانية: -ب
 اإلجراءات البريوقراطية واإلدارية.

تحسني وختفيض ب االهتمامخلق وتوسيع األسواق الريفية لتمكني الفالحني من تسويق فائض إنتاجهم مع ضرورة  ورةضر -3
 وهذه العوامل مجيعها من شاهنا أن ترفع اإلنتاجية الفالحية االحتكارتكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء 

عار رحلة التخطيط املركزي وما عرفته من حتديد دون املستوى ألسعلى حترير أسعار املنتجات الفالحية وذلك ألن م العمل-6
 املنتجات الفالحية قد أثر سلبا على هذه األخرية باعتبار أن أسعار املنتجات الفالحية هلا تأثريات من عدة نواحي 

تاجية تؤثر بشكل مباشر م اإلنهتا الفالحون مستلزما فالعالقة ما بني أسعار املنتجات الفالحية واألسعار اليت يشةري -أ
 على طبيعة ونوعية وحجم ما يستطيع هؤالء إنتاجه

 إلنتاج الفالحيتؤثر بشكل كبري على ا هناأسعار بيع املنتجات الفالحية هي عامل حیدد تكاليف القطاع الزراعي أل -ب

ل على رفع ة الصحراوية والعملعمل على حتفيز االدخار من أجل خلق الةراكم الرأمسايل إىل جانب حتديث أسلوب الفالح-5 
كن مائي وحترير أسعار املنتجات الفالحية ليتم احتياطينسبة األراضي املسقية منها، وذلك من خالل بناء السدود وخلق 

وربط  جتماعياالالفالحون من حتقيق دخل میكنهم من إعادة توظيفه بدال من استهالكه والعمل على ربط اإلنتاج بالواقع 
بالواقع الفالحي والعمل على زيادة االستثمارات املالية يف الزراعة املوجهة ألغراض توفري مستلزمات اإلنتاج املادي  مراكز التكوين

 واخلدمي للزراعة
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العمل على ترقية الصادرات خارج احملروقات ويتأتى هذا من خالل تطوير القطاع الزراعي وتنويعه ليتمكن من -4
 فوسائل» .الفائض وهذا يستلزم أن يلعب قطاع اخلدمات دوره يف التنسيق بني القطاعاتتأمني احلاجات الداخلية وتصدير 

روري إليصال املواد مصنعة وأيضا ض استهالكيةاملواصالت مثال ضرورية إليصال اإلنتاج الزراعي للمصنع ليتم حتويلها إىل سلع 
 للمستهلك احمللي. االستهالكية

 :ي في الجزائرالمبحث الثاني :اهمية القطاع الزراع

دة للسكان وفق التزايد اشباع احلاجيات املتزاي االساسية، هبدفيعترب القطاع الزراعي القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية 
 القطاع الزراعي الصدارة من حيث االمهية بني خمتلف القطاعات االخرى لدى خمتلف دول العامل لعددهم، وحیتلغري احملدود 

يف اجلزائر تظهر االمهية الكبرية هلذا القطاع يف االقتصاد الوطين من خالل مسامهته يف الناتج احمللي منها، و  خاصة املتقدمةو 
 .مسامهته يف التجارة اخلارجية الضرورية، وكذايف توفري املواد الغذائية ، و االمجايل

 المطلب االول :مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني االجمالي :

االمهية و  بة مسامهة القطاع الزراعي يف امجايل الناتج الوطين من دولة اىل اخرى حسب طبيعة اقتصاد كل دولةختتلف نس
يف و  الدخل الوطين، سامهته يف تكوينيف اجلزائر حیتل القطاع الزراعي امهية من حيث مو  مدى تطوره،و  توليها هلذا القطاع اليت

 الذي يعترب من اهم املؤشرات اليت توضح النمو االقتصادي للبالد.و  توسط نصيب الفرد من هذا الدخل،الرفع من م

اجلدول والشكل املواليان يوضحان تطور مسامهة القيمة الضافة للقطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجايل، ونسبة  
 1. لي االمجايل وكدا خارج احملروقاتاملسامهة يف الناتج احمل

 (:7102-7111مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي خالل الفترة ) : 2الجدول 

                                                             
 نفس املصدر السابق  1

 النسبة في الناتج المحلي االجمالي القيمة المضافة للزراعة )مليون دج( السنوات
 

0222 43161643 042 

0226 36066044 6244 
0220 36100440 6246 
0224 46402641 6241 
0223 42242441 6240 
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 7102-7111 : تطور القيمة المضافة للقطاع الفالحي خارج المحروقات للفترة 2الشكل 

 

 32رقم    اجلدول على معطيات اعتمادا الباحث إعداد من  :المصدر

 بني كبريا عرفت ارتفاعا قد اإلمجايل احمللي الناتج يف الفالحي القطاع مسامهة قيمة ن السابق أ اجلدول خالل من نالحظ

 متواصال تزايدا القيمة هذه عرفت وقد، دج مليار 2013 من أكثر إىل دج مليار 346 حوايل من انتقلت حبيث 2015و 2000 سنيت

  .الفةرة سنوات كل خالل

0224 42426164  240 
0221 13602442 242 
0221 12221046 242 
0220 04643046 6246 
0262 
0266 

626404242 
662406146 

042 
241 

0260 630610444 043 
0264 613222146 6241 
0263 611630441 6646 

0264 026402242 6042 
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طيلة  بقيت االعتبار فقد بعني احملروقات قطاع أخذ حال يف اإلمجايل احمللي الناتج من املسامهة هذه بنسب يتعلق فيما بينما
 باملائة 7إىل  رجاتدح النسبة هذه فيها عرفت اليت 2008 سنة باستثناء %12و %8 حدود يف1325-133الفةرة 

 القطاع هذا يف حجم االستثمار ارتفاع إىل اإلمجايل احمللي الناتج يف الفالحة قطاع مسامهة لقيم الكبري االرتفاع سبب ويعود

 املشاريع من كبري حجم متويل من األخرى االقتصادية مثل القطاعات الريفية والتنمية الفالحة قطاع استفاد حيث الفةرة، هذه خالل

من برنامج دعم  انطالقا 1321-2001 الفةرة خالل العمومية السلطات هبا قامت اليت التنموية الربامج سلسلة إطار يف ستثماريةاال
-1336لدعم النمو خالل الفةرة التكميلي  مث الربنامج دوالر مليار 07 حوايل بتكلفة 1331-1332االنعاش االقتصادي 

 مبخصصات 1321-1323إىل الربنامج اخلماسي التنموي  وصوال، مليار دوالر 180 حبوايل قدرت إمجالية بتكلفة 1339

 التنفيذ مستوى على النقائص من الكثري التنموية الربامج هذه عرفت وإن حىت هّ  أن حيث، دوالر مليار 286 حوايل قدرها مالية

 ذات االقتصادية االستثمارات دعمو  متويل اللخ من الفالحة قطاع يف نوعية قفزة إحداث يف إال اهنا سامهت التكاليف يف والتحكم

 .احلديثة التقنياتو  اآلالت اقتناء دعم خالل واحليواين من الزراعي اإلنتاج وتطوير الفالحي الطابع

 هذه نسب على مستوى االرتفاع نفس نشهد مل الفالحة لقطاع املضافة القيم شهدته الذي امللحوظ التطور مقابل ولكن يف

 من كل تطور بني التباين هذا ومیكن تفسري الفةرة، سنوات بعض يف تدنيا الحظنا بل االعتبار بعني احملروقات قطاع أخذ عند القيم

 قد احملروقات صادرات ولكون احملروقات، قطاع يهيمن عليه الذي االقتصادي اهليكل بطبيعة الفالحي القطاع مسامهة ونسب قيم

 الفالحي، للقطاع املضافة القيمة نسبة تأثريمن  احلد يف قطاع احملروقات ساهم دفق الفةرة نفس شهدت مستويات قياسية خالل

 أصغر الفالحي القطاع مسامهة نسبة كانت حني يف احملروقات لعائدات قياسيا ارتفاعا  عرفت اليت 2008 سنة مثال يالحظ ما وهذا

 . باملائة 7السنة  نفس يف يف نسبة

 اإلمجايل احمللي يف الناتج الفالحي القطاع مسامهة متابعة خالل من أفضل بشكل تتضح الفالحي القطاع مسامهة فإن ولذلك

 .الدراسة الفةرة خالل الفالحي القطاع منو .الدراسة فةرة نفس خالل القطاع منو ومعدالت احملروقات خارج

القطاع الزراعي  روقات ومعدالت منواجلدول التايل يوضح تطور مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي االمجايل خارج احمل
 :1325 -1333خالل الفةرة 
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 : تطور معدالت نمو القطاع الفالحي ونسب مساهمت  في الناتج المحلي اإلجمالي خارج قطاع المحروقات 2الجدول 

 (%)حيمعدل نمو القطاع الفال خارج المحروقات )بالمئة( المضافة القيمة نسبة السنوات

0222 6444 341-  
0226 6141 6042 
0220 6441 640-  
0224 6144 6044 
0223 6140 443 
0224 6441 044 
0221 6444 246 
0221 6442 044 
0222 6444 442-  
0220 6440 0646 
0262 6343 340 
0266 6342 6641 
0260 6342 140 
0264 6441 240 
0263 6441 044 
0264 6144 6441 
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 : تطور معدالت نمو القطاع الفالحي ونسب مساهمت  في الناتج المحلي اإلجمالي2 الشكل

 
 7 رقم اجلدول معطيات على اعتمادا الباحث إعداد من :المصدر

 الناتج احمللي اإلمجايل والشكل املرافق له أن نسب مسامهة القطاع الفالحي يف 7 نالحظ من خالل معطيات اجلدول
 2135القيمتني  بنيهنا حافظت على البقاء عند نفس اجملال ات هي نسب معتربة خالل نفس الفةرة، ويظهر أخارج احملروق

 .%2731و %

 ليت تعرف ا يف املقابل يالحظ أن معدالت منو القطاع هي معدالت متذبذبة ترتفع إىل معدالت كبرية يف السنوات 

اليت  األخرى لسنواتافض حبدة إىل معدالت متدنية وحىت سالبة يف مرتفعة لتساقط األمطار ولكن يف املقابل تنخ مستويات
 تساقط األمطار.ويات تكبريا يف مس  اخنفاض تعرف

ملعطيات اجلدول  داتأكي أن االجتاه العام يشري إىل أمهية مسامهة القطاع الفالحي يف االقتصاد الوطين وعموما میكن القول
 اع املتزايد للقيم املضافة من سنة إىل أخرى.( اليت أظهرت االرتف7السابق )اجلدول رقم 

 :الثاني :مساهمة القطاع الزراعي في توفير مناصب شغل  المطلب
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ات االجتماعية عنها من تفشي اآلفما جنم و  خاصة يف ظل انتشار ظاهرة البطالة ،احلايلتشكل مسالة التشغيل يف الوقت 
القطاعات  من ويعترب القطاع الفالحي ،خاصة يف اجلزائرو  ت االقتصاديةاحدى اهم االنشغاالت اليت تركز عليها معظم السياسا

تفعيل و  ستضل احدى اهم القطاعات االسةراتيجية اليت تساهم مسامهة فعالة يف القضاء على البطالةو  مازالتو  اليت كانت
 من طرف الدولة سياسات التشغيل املنتهجة

 1غيل:: مسامهة القطاع الفالحي يف التش 31اجلدول رقم 

باملئة من النسبة االمجالية للعمال حسب  1الف عامل بنسبة قدرت حبوايل  927يشتغل يف قطاع الفالحة حوايل 
. ورغم ان قطاع الفالحة يتميز بوجود عدد كبري من العمال املومسيني املرتبطني بطبيعة الظروف  1325احصائيات سبتمرب 

 العمومية تراهن على ان هدا القطاع للمسامهة بشكل كبري يف امتصاص البطالة .املناخية يف املوسم الفالحي اىل ان السلطات 
 وتسمح متابعة الةركيبة النسبية للعمال حسب قطاعات النشاط االقتصادي مبعرفة املكانة اليت حیتلها قطاع الزراعة يف توفري فرص

 العمل والتشغيل.

 سبية للعمال يف قطاع الفالحةالةركيبة النو  الشكل املواليان يوضحان العددو  اجلدول

 التركيبة النسبية للعمال في قطاع الفالحةو  العدد : 8 الشكل
 السنوات
 

 (%)النسبة   عدد العمال يف القطاع الفالحي )الف عامل(

0222 
 

214 62423 

0226 
 

6460 64446 

0220 
 

6360 61466 

0224 
 

6161 61421 

0223 
 

6426 43.63  

0224 
 

6162 64400 

0221 
 

6616 66413 
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0221 
 

6040 60464 

0222 
 

6030 66411 

0220 
 

6641 62442 

0262 
 

6243 0410 

0266 
 

060 1402 

0260 
 

6636 0444 

0264 
 

200 1423 

0263 
 

061 241 

0264 014 2420 

 ئياتاملصدر: تقارير العمل والبطالة، اعداد خمتلفة، الديوان الوطين لإلحصا
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 : عدد العمال في القطاع الفالحي )ألف عامل 2الشكل 

 
 (:31) المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الجدول رقم

 

بني  1325 نالحظ من خالل اجلدول والشكل السابقني أن عدد العمال يف القطاع الفالحي قد تراوح خالل فةرة
 2633فاق  بتوظيف سنتني أفضل مثلتا 1336و 1331ألف عامل، كما يالحظ أن سنيت  2627و ألف عامل 171
 عامل. ألف 933من بأقلمستويات التوظيف  أدين 1321-1333سنيت عرفت حني يف عامل

ويف املقابل نالحظ أن نسبة عمال القطاع الفالحي من العمالة اإلمجالية قد رافقت على العموم تطور عدد العمال يف 
 العكسو  أن هذه النسبة ترتفع تناسبا مع زيادة التوظيف القطاع حيث

 سنواتلوتساقط األمطار، حيث أنه يف ا تبني هذه املالحظات أن القطاع الفالحي مازال رهينة الظروف املناخية

لقطاع، وتنخفض هذه يف ا املومسي التشغيل معدالت تزيد بالتايلو  اإلنتاج يرتفع األمطار لتساقطعالية تعرف مستويات  اليت
تةراوح   القطاع أن هناك عمالة ثابتة يفاملعدالت يف السنوات اليت تعرف ظروف مناخية صعبة وشح يف تساقط األمطار، مبعىن

ألف عامل ومليون عامل بينما باقي العمال فهم عمال مومسيون فقط يتم اللجوء إليهم يف السنوات اليت تعرف وفرة   933بني 
 ج.كبرية يف اإلنتا 
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 المطلب الثالث : مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق االمن الغذائي و االكتفاء الذاتي 1

القريب  و  حبيث میكن تعريف االمن الغذائي على انه قدرة اجملتمع على توفري الغذاء املناسب للمواطنني يف املدى البعيد
 ليا فهو يعين سد احلاجات الغذائية ع ن طريق انتاجها حمنوعا ،و بأسعار اليت تتناسب مع دخوهلم ،اما الكتفاء الذايت و  كما

 ) الوحدة مليون ق (7100-7112نسبة االكتفاء الذاتي لمحصول الحبوب خالل فترة :  9الجدول 

نسبة االكتفاء  المتاح لالستهالك  الواردات الصادرات االنتاج السنوات
 الذاتي بالمئة  

1116-1112  44.3933  9.44 4411.52 00129.10 31.65 

1119 5153.05 4.13 4915.09 03041.30 39.22 

1101 6552.54 4.13 4915.09 01694.32 34.62 

1100 3414.99 2.36 4964.05 00445.21 30.94 

 196ص  11جملد  الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية ، المصدر:

اال ان االكتفاء الذايت من حمصول احلبوب مل  تتجاوز نسية  1339ب سنة على الرغم من احلصيلة االنتاجية  للحبو 
هي نسبة ضعيفة ال تعرب عن االمن الغذائي هلذا احملصول كما اهنا بعيدة عن النسبة  املوجودة من خالل و  باملائة 19411

باملائة احتياجاتنا  63كثر من ،كما تدل على ان ا  1333السياسات اليت عكفت عليها الوزارة ابتداء من سنة و  االصالحات
االزمات و  االسعار جعلنا عرضة لألثار السلبية لتقلباتو  هو ما يرهق ميزان املدفوعاتو  الغذائية  من احلبوب تعتمد على االسترياد

ضرورية و  ة بالغةهذا ما يضفي امهيو  عدم االستقرارو  االقتصادية كما ان حجم االنتاج الزراعي ملختلف احملاصيل يتسم بالتقلب
ري قادرة هكذا اصبحت الزراعة اجلزائرية غ، و جدا للحفاض على احتياطي اسةراتيجي من الغذاء من اجل حتقيق االمن الغذائي

ة سد  الفجوة الغذائية املتسعة ،باإلضافة اىل عدم القدرة على توفري املادة االوليو  على تلبية االحتياجات الغذائية  للسكان

                                                             
 واقع القطاع الفالحي اجلزائري و  يةمن مذكرة التنمية الفالح 1
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 ة املديونية اخلارجيةزيادو  تفاقم العجز الغذائي، و هذا ما ادى اىل زيادة الكميات املستوردة من املواد الغذائيةللصناعات احمللية ،و 
 اليت تشكل عبئا متزايد على العجز يف ميزان املدفوعات .و 

 (:5102-5102افاق المخطط الخماسي للمنتجات الغذائية )

)مبا فيها  حيث بلغت نسبة النمو يف كل الشعب، خالل اخلماسي االخري قد استعرض السيد الوزير النتائج احملققة       
كما عرفت ،  باملئة 01مقابل تطور نسبة  االستهالك لتبلغ ، باملئة 00الغابات (،ما يعادل نسبة و  الصيد البحري، الفالحة

الف منصب شغل، وقد  01 حيث مسح االستثمار يف قطاع الصيد البحري بتوفري، االف مشروع 01التنمية الريفية تنفيذ 
لقد تبىن ، 1105باملئة مقارنة مع سنة  31اي بارتفاع يقارب  1104مليار دوالر  سنة  39جتاوزت قيمة االنتاج الفالحي 

ذلك هبدف الوصول و  مع احملافظة يف نفس الوقت على املوارد، قطاع الفالحة اسةراتيجية ترتكز على تقوية القاعدة االنتاجية
،و ذلك هبدف  1109اللحوم بأنواعها يف افاق و  التمورو  اخلضار الطازجةو  احلبوبو  لموسة يف حجم انتاج احلليباىل زيادة م

ملبذولة االجتاه حنو تفعيل تصدير املنتجات الفالحية ،و هو ما يفسر اجملهودات او  تقليص عمليات استرياد  املنتجات الغذائية
 .1109مليون هكتار حبلول  1سقية اليت يتوقع ان ترتفع اىل من طرف احلكومة من خالل توسيع املساحات امل

على سفن  كذلك احداث أتاوىو  خبصوص التدابري التشريعية تطرق السيد الوزير اىل بعض االعفاءات اجلمركيةو      
 اط الزراعيلنشحلفاظ على دمیومة اتدابري هتدف اىل تشجيع الفالحني للتسجيل يف نظام التقاعد من اجل ا، و صيد املرجان

احلرص و  اعضاء اللجنة على ضرورة فرض رقبة صارمة على صرف االموال يف هذا اجلانب أكديف سياق الدعم الزراعي و 
العمل غلى اجياد و  ،اىل جانب مراجعة سياسة القطاع الطويلة املدى، على متابعة تنفيذ املشاريع الزراعية اليت حتظى بدعم الدولة

 1 .اهضةتقليص االسترياد الذي يكلف خزينة الدولة امواال بو  الكتفاء الذايت للمنتجات الزراعيةاالليات الكفيلة بتحقيق ا

 

 

 

 

                                                             
 عن املوقع : 1104نوفمرب ، ،اجلزائر1104التقرير التمهيدي عن مشروع قانون املالية  لسنة  1

Consulte le :25/04/2017 http//www.apn.dz/ar/images/actualité-special/R-pre-projet-loi-finance-2016.docx 
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 المبحث الثالث: السياسات واإلصالحات
  :المطلب األول : مراحل السياسة الزراعية قي الجزائر

ظيم واستخدام خاصة هياكل التنلقد عرفت اجلزائر منذ االستقالل الوطين العديد من اإلصالحات والتغريات مست بصفة 
يط التنمية ا على حمهتعناصر اإلنتاج الفالحي، ويتمثل هذا اإلصالح أساسا يف تنظيم ملكية األراضي الزراعية وانعكاسا

  :1االقتصادية واالجتماعية وتتمثل أهم هذه اإلصالحات يف

دف إىل تنظيم األراضي الزراعية وكيفية إنشاء هت تكان اليتو  2961أكتوبر و  مبوجب مراسيم مارس نظام التسيري الذايت : -0
الثورة الزراعية: إن الثورة الزراعية  .أهداف الفالحنيو  كل ميوالت تأميم األراضي الفالحية حىت تنعكسو  نظام التسيري الذايت

، بسبب اخنفاض فالحنيضرورة اقتضتها حالة عدم املساواة يف توزيع األراضي الفالحية وانعدام األرض بالنسبة للكثري من ال
 .ا على حتديث األساليب الزراعية املختلفةهتمستوى املعيشة وعدم قدر 

املتعلق بتعاونيات  2912مارس  21الصادر يف  21جاء بناءا على صدور منشور رئاسي رقم  نظام إعادة اهليكلة الزراعية:-0
يفية ك ت قصد تنظيم املزارع على أسس اقتصادية وخاصةاهدين، والذي من خالله مت وضع األطر واألدوات والكيفياجملقدماء ا

 .استغالل األرض والعقار

 الصادر يف  21 -11بناءا على القانون رقم:  نظام خاص مبنح امللكية العقارية يف إطار عملية االستصالح:-4

  .اعية الصاحلة للزراعةدف زيادة ثروة األراضي الزر هب املتضمن منح امللكية العقارية، جاء ليحرز تقدما 21/31/2911

صدر  2993نة ويف س نظام املستثمرات الزراعية النامجة عن هيكلة أراضي التسيري الذايت وتعاونيات قدماء اجملاهدين:-4
ألف مالك سابق. وأمام اآلثار السلبية اليت أحدثها  11هكتار لنحو  115333قانون إعادة األمالك املؤممة، حيث مت إرجاع 

لزراعي واستجابة لنداء الفالحني وممثليهم قررت الدولة العودة لسياسة الدعم املباشر للفالحني املنتجني عوض إلغاء الدعم ا
الدعم للجميع، وذلك من خالل مجلة من اإلجراءات والتدابري مشلت ختفيض نسب الفوائد على القروض وإنشاء صناديق 

وشبه  إعفاءات جبائيه)نتاج الزراعي(، مع تقدمي إعانات صناديق متخصصة تبعا لنشاطات فروع اإل 9متخصصة للدعم )
 (.جبائيه للفالحني

                                                             
كمحرك لتنمية  القطاع الفالحي"، ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الدويل الرابع ،الحي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائرأمهية القطاع الف،بوعريوة ربيع-1 

 .09،ص*رداسمجامعـة أحممد بوقـرة *بو ،42.42/02/4031"االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط
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 ()الواقع واآلفاق -(:0202-0222برامج إصالحات القطاع الفالحي الجزائري خالل الفترة )

 (:0224-0222المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية )-0

 التأطري التقين واملايل والنظاميية خاصة ترمي إىل ترقية (هو عبارة عن آلPNDAاملخطط الوطين للتنمية الفالحية)
قصد الوصول إىل بناء فالحة عصرية ذات كفاءة من خالل احملافظة واحلماية واالستعمال العقالين للموارد الطبيعية، كذلك عن 

الفالحية الستدراك كل  لقد جاء املخطط الوطين للتنميةو  .طريق استصالح األراضي واالستغالل األفضل للقدرات املوجودة
التحسني املستدمي ملستوى األمن الغذائي للبالد  الثغرات السابقة، حيث تضمن جمموعة من التوجيهات األساسية تتمثل يف:

بغية متكني السكان من اقتناء املواد الغذائية حسب املعايري املتفق عليها دوليا، وكذا االستعمال العقالين واملستدمي للموار د 
هبدف تصديرها، إضافة إىل توفري مناصب شغل يف القطاع الفالحي وحتسني مداخيل  يعية وترقية املنتجات ذات االمتيازاتالطب

برامج موجهة لتحسني برامج فالحية تنموية منها مخسة  (19وقد تضمن هذا املخطط تسعة ) .الفالحني وظروف معيشتهم
 : 1شي وهياملستثمرات الفالحية وتربية املوا مستوى وعصرنة

 : الربامج املوجهة إىل إعادة تأهيل وحتديث املستثمرات الفالحية. أوال

 برنامج تكثيف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية.  ثانيا:

 برنامج تكثيف وحتويل أنظمة اإلنتاج.  ثالثا:

 برنامج تثمني اإلنتاج الفالحي )التكييف، التحويل، التخزين، التسويق(.  رابعا:

  .دعم االستثمار على مستوى املستثمرات الفالحيةبرنامج  خامسا:

 وأربعة برامج أخرى موجهة لحماية وتنمية المحيط الطبيعي وإنشاء مناصب عمل وهي كما يلي: 

 برنامج محاية وتنمية املناطق السهبية. ثالثا: التشغيل الريفي. ثانيا:الربنامج الوطين للتشجري.  أوال:

إلدماج دعم العامل  ، 1331لقد مّت توسيع املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف سنة  .لواحاتبرنامج محاية وتنمية ارابعا: 
الريفي، ونتيجة لذلك أصبح يسمى الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية، وهكذا مّت قطع مرحلة جديدة، ومع الربنامج 

                                                             
أطروحة دكتوراه، قسم    )3890–2009وامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفةرة )زهري عماري. حتليل اقتصادي قياسي ألهم الع- 1 

 90،ص4031/4032العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة 
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الغذائي؛ تثمين كل الموارد  تعزيز المساهمة في األمن :الوطين للتنمية الفالحية والريفية حددت أهداف أوسع تتمثل يف 
 المتاحة؛ حماية البيئة؛

  (0224-0228:)المطلب الثاني : سياسة التجديد الفالحي والريفي

جاءت سياسة التجديد الفالحي والريفي لتؤكد من جديد على اهلدف األساسي الذي تتبعه السياسات الفالحية املتعاقبة 
لتدعيم الدائم لألمن الغذائي الوطين مع التشديد على ضرورة حتول الفالحة إىل حمرك حقيقي للنمو أي '' ا 1962منذ 

،حيث ترتكز على 1112االقتصادي الشامل''. وقد شرع يف تنفيذ هذه السياسة من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية منذ عام
ذا القانون معاملها وإطارها العام هبدف متكني الزراعة الوطنية إذ حیدد ه 1112قانون الزراعة التوجيهي الذي صدر يف أوت 

من املسامهة يف حتسني األمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية املستدامة، حيث يقوم أساس هذه السياسة يقوم على حتقيق توافق 
طاقات، إىل حترير املبادرات والوطين حول مسألة األمن الغذائي لضمان السياسة الوطنية والتماسك االجتماعي، كما تستند 

عصرنة جهاز اإلنتاج وترمجة القدرات الكبرية اليت حیتوي عليها االقتصاد الوطين، وتتمثل األهداف االسةراتيجية هلذه السياسة 
الغذائي؛ التنمية المتوازنة لألقاليم الريفية؛ مكافحة التصحر وحماية الثروات  التحسين المستدام لألمن :1يف اآليت

 لطبيعية؛ا

(الذي يعترب 1119- 1115وقد تزامنت سياسة التجديد الفالحي والريفي مع هناية الربنامج التكميلي لدعم النمو )
مليار دينار  0104مليار دينار جزائري، يتضمن قيمة  4,6111إمدادا لربنامج اإلنعاش االقتصادي، حيث ُخصَّ له مبلغ 

مليار دينار  10106(الذي يقدر غالفه املايل بـ 1106- 1101الربنامج اخلماسي )وكذا بداية ، جزائري من الربنامج السابق
مليار دينار جزائري على التوايل، أي ما  0111مليارو  311جزائري، حيث بلغ نصيب قطاع الفالحي من هاذين الربناجمني 

 :2 أهداف كربى تتمثل يف على الةرتيب، ومن خالل هذا املسعى كله تتوخى احلكومة ثالث ,404و 4,0 4يعادل 

 رفع نسبة النمو يف قطاع الفالحة إىل 80 . سنويا 

                                                             
1  --Ministère de L’Agriculture et du développement rural, le renouveau rural évaluation de la mise en œuvredes des contrats 

de performance 16ème réunion d’évaluation des cadres. Algérie le : 06/01/2013. P02 

-4000للفةرة  42 عبديل إدريس، مجال جعفري. اإلصالحات الفالحية يف اجلزائر، واقعها، آفاقها وأثرها على تطور اإلنتاج الفالحي، دراسة حتليلية وقياسية -2 
 4031-ماي42/42، 3 ،امللتقى الدويل الرابع حول القطاع الفالحي كمحرك للتنمية االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، جامعة اجلزائر 4038

 .،غ منشور
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 رفع حصة الصناعة من 05 23اىل حوايل .يف القيمة املضافة اليت يتم حتقيقها سنويا 

 23تقليص نسبة البطالة إىل أقل بكثري من .خالل السنوات اخلمس املقبلة 

مليار دينار جزائري موزع عرب  0111صص لقطاع الفالحة مبلغ خ (1106- 1101ويف إطار الربنامج اخلماسي )
مليار دينار جزائري، حيث خصص لسياسة التجديد الفالحي والريفي غالف مايل قّدر  111هذه الفةرة يف املتوسط كل سنة 

 :1مليار دينار جزائري موزعة كاآليت 3502.بـ 

برنامج تقوية  (،49ملياردج)041يد الفالحي:سياسة التجد ،( 02مليار دج ) 61سياسة التجديد الريفي
 (.03مليار دج) 12القدرات البشرية واملساعدة التقنية: 

ترتكز سياسة التجديد الفالحي والريفي على ثالث ركائز تتمثل الركيزة األوىل يف التجديد الريفي، واليت تسعى إىل 
 احلفاظ ية يف الوسط الريفي لتحسني املداخيل، إضافة إىلحتسني ظروف معيشة سكان األرياف مع تنويع النشاطات االقتصاد

دود على املوارد الطبيعية وتثمني الةراث الريفي املادي وغري املادي، أما الركيزة الثانية فتتمثل يف التجديد الفالحي واليت تُعىن مبر 
املنتجات ذات االستهالك الواسع،  فروع من 01القطاع الفالحي وضمان مردوديته لتحقيق األمن الغذائي، حيث مت اعتبار 

لذلك ُخصص هلا برنامج التكثيف والعصرنة هبدف رفع اإلنتاج وحتقيق التكامل بني الفروع اإلنتاجية، أما الركيزة الثالثة املتمثلة 
اإلرشاد و يف تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية فتقوم على عصرنة مناهج إدار ة الفالحة، وتعزيز البحث والتكوين 

 .الفالحي، إىل غري ذلك من املسائل املرتبطة بالعنصر البشري والعنصر التقين.

 ( :7102-7109مخطط عمل الفالحة )

 
 من إعداد الطالبني المصدر:

                                                             
 49،ص4034اجلزائر. وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي، عرض وآفاق، ماي  -1 

ركائز مخطط الفالحة 

الصيد وتربية االحياء 
المائية  الغابات واالحواض المائية ةالزراعة والثروة الحيواني
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،على الزراعة والثروة احليوانية ويكون ذلك من خالل تعديل  1109تقوم الركيزة األوىل من خمطط عمل الفالحة 
يكل القطاع الفالحي مع تشجيع كفاءات القطاع الفالحي، ومتابعة ودعم أصحاب املشاريع الفالحية، أما وحتديث وتنمية ه

م الركيزة الثانية فتقوم على إعطاء أمهية لإلنتاج الغايب وكذا تشجيع السياحة البيئية يف حني تقوم الركيزة الثالثة على متابعة ودع
ائيات، زيادة تطوير صادرات السمك مع احلرص على محاية ووقاية أماكن صيد برامج االستثمار يف قطاع الصيد وتربية امل

؛ 15متوسط منو يف القطاع الفالحي بـ  :1 األمساك، حيث يهدف خمطط عمل الفالحة فيما خيص الركائز املذكورة أعاله إىل
مليار دوالر؛ الصادرات بـ  11؛ختفيض قيمة الواردات بـ 03مليار دج ؛بيئة التشجري ب  6311قيمة اإلنتاج تقدر ب

منصب شغل؛ حيث يتوقع حتقيق النتائج التالية  0511.111مليار دينار جزائري؛ ؛ الوصول إىل  6311بـ مليار 0,0
 21ألف طن؛ االحتفاظ بـ  111رفع اإلنتاج إىل حوايل  -فيما خيص قطاع الصيد وتربية األحياء املائية،  1111خالل سنة 

مليار دينار جزائري؛ حشد أكرب  001ألف منصب شغل؛ الوصول إىل رقم أعمال يقدر بـ  61ألف منصب شغل؛ خلق 
 عدد من االستثمار داخل القطاع الفالحي السمكي.

 :المطلب الثالث :آليات تمويل القطاع الفالحي الجزائري

يتم وفقها  طات املعلن عنها، حيثيعد التمويل الفالحي احد األهداف املسطرة من قبل احلكومة اجلزائرية عرب خمتلف املخط

 حتديد معامل ومصادر متويلية تليق مبقام القطاع وتغطي خمتلف الفعاليات اإلنتاجية خالل فةرات زمنية حمددة.

 :مصادر تمويل القطاع الفالحي-0

إىل احلصول  أ الفالححيث يلج، ينقسم التمويل الفالحي يف اجلزائر من حيث املصدر إىل متويل غري رمسي ومتويل رمسي
ائص معينة حيث يتسم كلي املصدرين خبص، التمويل عرب هذين املصدرين وذلك حبسب السهولة اليت يتلقاها من كل مصدر

 واليت تعرضها على النحو اآليت:

 :التمويل غير الرسمي 0.0

. ويتميز ل االستثمار(الاالستغ)يضم التمويل الغري الرمسي كل املصادر اليت تعمل على متويل خمتلف األنشطة الفالحية 
يكون شرعي  ومیكن أن، بكونه مصدر غري معتمد ضمن اإلطار املخصص من قبل الدولة كالبنوك واهليئات املالية املتخصصة

                                                             
 8يس، مجال جعفري. مرجع سبق ذكره، صعبديل إدر  -1 
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ري مسجلة ن میارسها لكنها غأو غري شرعي وذلك على افةراض أن األنشطة االقتصادية غري الرمسية هي أنشطة توفر دخال مل
 :ع الفالحي يف اجلزائر جند ما يليملصادر غري الرمسية يف متويل القطا ومن بني ا 1.رمسيا

، حيث يتم الح يف اجلزائرللف يعترب التمويل الذايت الوجهة األوىل بالنسبة ألي مستثمر وكذلك بالنسبة :التمويل الذاتي أوال:
كما أن الفالح ال يلجأ  ،لفالحية اليت يقوم هبااالعتماد عليه بنسبة كبرية من طرف الفالح يف اجلزائر لتمويل خمتلف األنشطة ا

. وأيضا ال بعد االدخار هو املصدر الوحيد للتمويل الفالحي وإمنا تساهم خرى للتمويل إال يف حالة الضرورةإىل املصادر األ
رجه من بني أو خا األخرى اليت میارسها الفالح أو أفراد أسرته سواء أثناء املوسم الفالحي املدخرات املتأتية من النشاطات

 :2الذايت  مصادر التمويل

آللية على إبرام اتفاق حيث تعتمد هذه ا، يعد بيع احملصول من بني املصادر اليت توفر التمويل للفالح :ثانيا: بيع المحصول
متويل دورة  . كما يتعهد املشةري من خالل هذا االتفاق علىيتضمن اتفاق على سعر بيع احملصولبني كل من املشةري والفالح 

 .3االستغالل أو االستثمار بتحمل جزء أو كل التكاليف املتعلقة باإلنتاج وذلك طيلة الفةرة اإلنتاجية وجين احملصول

 )األرضتاج حيث يتم وفق هذه اآللية املسامهة بأحد عوامل اإلن، كما تعرف أيضا باإلنتاج املشةرك  :ثالثا: الجمعيات اإلنتاجية
طريف هذه الشراكة كل من صاحب األرض وهو الفالح ومالك الرأمسال ويكون تقاسم الربح على حسب ويكون  املال(أو رأس 

ىل فمن خالل هذا املصدر میكن للفالح أن يوفر على نفسه توفري التمويل ويوجه كل تركيزه إ، نسبة املسامهة يف عوامل اإلنتاج
 4الةراب الوطينكما يعد هذا املصدر من بني املصادر الشائعة عرب ،  اإلنتاج

تقوم مبادئ هذه اآللية على قيام موردو اخلدمات الفالحية والذين ينشطون سواء بطريقة شرعية أو غري  : قرض المورد :رابعا
هيزات وذلك من خالل منح بعض التسهيالت املتعلقة بتسديد سعر خمتلف التج، شرعية على توفري التمويل للفالح اجلزائري

تتوفر فيه صفة اجلدية والوفاء وهذا لضمان ولو نسبة معينة من تسديد هذه الفروض، كما يقوم هؤالء  واملعدات للفالح الذي
بتمويل دورة االستغالل کالبذور واألمسدة وغريها ومتويل بدرجة أقل االستثمارات الفالحية كمعدات الري واحلرث واحلصاد 

 5وغريها.

                                                             
1 - A. Daoudi , S. Bedrani, Le financement non institutionnel dans l’agriculture : quelques résultats d’une enquête rapide, 

Institut National de Recherche Agronomique d’Algerie, revue semestrielle, 2001,11. P : 33. 
2 -ibid, p :79. 
3 -Ali Daoudi, Betty Wampfler, Le financement informel dans l’agriculture algerienne : les principes pratiques et  leurs 

déterminants. Cah Agri, vol.19, N°04, juillet- aout 2010. P : 244. 
4 -A. Daoudi, S. Bedrani, le financement informel des exploitations agricoles en algerie : un essai de caractérisation 

des principales pratiques, cahiers du cread N° 85-86, 2008, p :06 
5 -ibid, p : 08. 



 مساهمة القطاع الزراعي في التنويع االقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ

61 

 :التمويل الرسمي 0.0

ل خمتلف األنشطة لى متوياملصدر الذي يتم اعتماده من قبل الدولة ضمن إطار قانوين يعمل ع يعترب التمويل الرمسي ذلك
وهي كل من  ،. ويف هذه الدراسة سوف يتم الةركيز على ثالث تعد من أكثر املصادر اليت متول الفالح يف اجلزائرالفالحية

 .اضدية الفالحية والبنوك التجاريةاخلزينة العمومية التع
تعد اخلزينة العمومية من بني املصادر الرمسية اليت میكن من خالهلا متويل خمتلف األنشطة الفالحية  الخزينة العمومية :أوال :  

ه حيث يتم حتديد خمصصات متويل القطاع الفالحي عرب قانون املالية السنوي الذي يتم اعتماد، يف اجلزائر وذلك منذ االستقالل
على متويل خمتلف االستثمارات الفالحية وخباصة الضخمة منها كما أهنا تتحمل اخلسائر  وتعمل اخلزينة، من طرف احلكومة

لناجتة عن ا اليت قد حتصل للفالحني جراء الظواهر الطبيعية أو حتمل الديون املتعثرة لدى الفالحني باإلضافة إىل دفع الفوارق
فعل حتسن ارية الفالحية واليت شهدت تطورا ملحوظا وذلك بالقروض املدعمة .وفيما يلي تطور خمصصات متويل اخلزينة االستثم

 .1333الوضعية املالية للجزائر وخاصة بعد سنة 

 .7111-7102تطور مخصصات تمويل االستثمار الفالحي خالل الفترة : 01الجدول 

االستثمارات  السنوات
 الكلية

االستثمار 
 الفالحي

تثمار نسبة الفالحة من االس
 الكلي

1333 165411 11451 26417 
1332 116411 11451 2649 
1331 537416 75415 21457 
1331 53142 91412 26475 
1331 551421 15422 27416 
1335 2329471 96435 2247 
1336 2261417 221492 214311 
1337 2936426 132431 26421 
1331 1216419 131455 21411 
1339 1531411 191471 2141 
1323 1771491 191411 21421 
1322 1211415 132415 21431 
1321 2122497 219462 7425 
1321 1353411 139451 9495 
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1321 1131439 125495 22417 
1325 1353411 131451 9491 
1326 1131419 172411 22419 

 1326إىل غاية  1333لية لكل سنة بداية من سنة قانون املا، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية المصدر :

يوضح اجلدول أن هناك تطور ملحوظ يف مسامهة اخلزينة يف متويل االستثمار الفالحي يف اجلزائر حيث بلغت أقصاها 
مليار  140.63أين بلغت  1104مليار دج لتبدأ بعد هذا التاريخ يف الةراجع حىت سنة  393.46مبا يقارب  1112سنة 

يظهر من خالل  كما،  يعزى هذا الةراجع إىل مساعي احلكومة إىل ختفيض النفقات العمومية وختفيف معانات اخلزينةدج . و 
اجلدول أن مكانة الفالحة غري مستقرة وهذا ما تربزه نسبة االستثمار الفالحي بالنسبة جملموع االستثمارات غري منتظمة حيث 

أدين نسبة خمصصات لالستثمارات الفالحية  1105كما تشهد سنة ،  1111وذلك سنة  % 02.54بلغت أقصى نسبة ب 
وهذا راجع إىل بداية تراجع أسعار احملروقات ما جعل احلكومة تعمل  % 9.91بالنسبة لالستثمارات الكلية حيث قدرت ب 

ضح أن للخزينة اجلدول يتمن خالل هذه األرقام الواردة يف ، على ختفيض جممل النفقات من أجل إعادة التوازنات املالية للبالد
العمومية دور مهم فيما خيص متويل االقتصاد الوطين بصفة عامة والقطاع الفالحي بصفة خاصة فهي تعترب مبثابة احملرك املايل 

 الرئيسي بالنسبة للفالحة يف اجلزائر.

قطاع الفالحي وذلك ألن اسب اليعترب التمويل عن طريق التعاضديات أفضل وسيلة متويل تن ثانيا : التعاضديات الفالحية :
االئتمان الذي يقوم على النظام التعاوين يعترب اسلم نظام لالئتمان الفالحي فهذا النظام يقدم القروض إىل مجيع الفالحني مهما  

لبساطة اكما أن هذا النظام يعترب أكثر فاعلية وأقرب إىل الزراع كما أنه يعتمد على ،  كانت مستوياهتم على أساس الصاحل العام
هلامة ( يف اجلزائر من بني التعاونيات ا AMNCوتعترب التعاضدية الفالحية ) ، 1يف املعاملة وهتدف إىل زيادة اإلنتاج الفالحي

حيث ، 2971-21-1املؤرخ يف  67-21بأمر  2971حيث يعود تاريخ إنشائها إىل سنة ، يف متويل النشاط الفالحي
 2995الفالحي يف التأمينات الفالحية والتأمينات االجتماعية الفالحية حىت سنة  م الصندوق الوطين للتعاضدهااحنصرت م

الذي يقضي بتوسيع نشاطات الصندوق إىل العمليات البنكية  2995-31-32يف  97-95أين صدر املرسوم التنفيذي 
روض فالحية وذلك يضا مبنح ففهي تقوم أ، وإىل التخصص أكثر يف القطاع الفالحي باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات التأمينية

مليار دينار . كما تعد االشةراكات  145من قبل بنك اجلزائر برأمسال يقدر ب  1339منذ أن مت اعتمادها كمؤسسة مالية سنة 
                                                             

 1م التسيري، جامعة اجلزائرلوم التجارية وعلو هي حممد، القطاع الفالحي يف اجلزائر ومشاكله املالية، أطروحة دكتوراه، ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية والعيبو  -1 
 .343،ص:  4002،



 مساهمة القطاع الزراعي في التنويع االقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ

65 

حيث  ،السنوية للفالحني يف هذا الصندوق من بني املصادر متويله وباإلضافة إىل اشةراكات التأمني الفالحي وغري الفالحي
مليار دج وذلك مقارنة بسنة  745ما يقارب  1321ايل القروض املمنوحة يف إطار متويل االستثمارات منوا سنة بلغت إمج
. وهذا ما يعكس تطور حجم االستثمارات املالية 1 % 51475مليار بنسبة منو قدرت حبوايل  1421أين بلغت  1323

 لدى هذه األخرية 

ذلك ك الوطين اجلزائري متويل القطاع الفالحي يف ظل النظام االشةراكي كأول بنك و لقد توىل البن ثالثا : البنوك التجارية :
 وهو البنك الذي ختصص، أين مت تأسيس بنك الفالحة والتنمية الريفية 2911وذلك إىل غاية سنة  2966خالل سنة 

  2911مارس  21 املؤرخ يف 136-11مبوجب املرسوم رقم  2911بتمويل القطاع الفالحي وذلك منذ تأسيسه سنة 
أين صدر  2993، ولكن وبعد سنة 2حيث عهد له بتمويل خمتلف األنشطة الفالحية والريفية ويف ظل السياسة العامة للدولة 

أصبح بنك الفالحة من البنوك التجارية مما دعا إىل ، ويف ظل سياسة حترير االقتصاد الوطين 23-93قانون النقد والقرض 
سياسة  حيث أصبحت عالقة جتارية ترجم بتقليص التمويل املوجه للفالحة والتوجه حنو، طاع الفالحيتغيري عالقته اجتاه الق

. وبعد سنة  3وقد جعل هذا األخري يشدد يف إجراءات احلصول على القروض بالنسبة للفالحني، متويل املشاريع الناجحة
هذا الصدد  حيث وقعت يف، ع من أداء القطاع الفالحيويف إطار الربنامج املعلن عنه من قبل احلكومة يف إطار الرف 1333

ومن هذا املنطلق  ،الريفية اتفاقية تعاون مع بنك الفالحة والتنمية الريفية فيما خيص متويل القطاع الفالحي وزارة الفالحة والتنمية
النسبة للدولة وللقطاع مايل مهم ب جهازعد يكما أنه ،  لنسبة لوزارة الفالحةيعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية أحد أهم الشركاء با

. إطار وعون 7333ية عامة وأكثر من مدير  19و وكالة 133الفالحي خاصة كونه يتوزع على معظم الةراب الوطين حبوايل 
 .وهذا ما جيعله يغطي أكرب عدد من الفالحني على املستوى الوطين

 

                                                             
1  -WWW. CNA.DZ. consulté le34/04/2043. a 10.10. 
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 خالصة :

اج الفالحي توصلنا يف  الدراسة إىل حتليل وضعية قطاع الفالحة ومكانة اإلنتكخالصة ملا مت التطرق اليه يف الفصل الثاين 
ة،  يف اإلقتصاد الوطين، للوصولول إىل هذا اهلدف مت متابعة وحتليل املؤشرات اليت تبني تطور املنتجات الفالحية النباتية واحليواني

راسة تنوع اإلنتاج اإلمجايل ويف التشغيل.وقد بينت نتائج الدكما مت متابعة تطور نسب مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي 
الفالحي وتطور الكميات املنتجة يف بعض املنتجات الفالحية بسبب التحسن النسيب يف فعالية برامج الدعم الفالحي وبسبب 

كل االقتصادي ويف حي يف اهليالظروف املناخية املناسبة خالل فةرة الدراسة.  كما وضحت الدراسة األمهية النسبية للقطاع الفال
 نسب التشغيل.
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  :تائج املتمثلة يفعلى مجلة من النالوقوف  نناامكإ، خالصة ملا مت عرضه يف خمتلف االضواء هلاته الورقة البحثيةو  كختام

مة االقتصادية اليت رغم االز ، تصاديال يزال القطاع الريفي مهيمنا على النشاط االقو  يعترب النفط شريان االقتصاد اجلزائري-
 هذا ما دل على ضعف درجة التنويع االقتصادي و  ال زال يشهدها هذا القطاعو  شهدهتا

القتصاد للهزات ا لتخفف درجة تعرض ،خاصة القطاع الزراعيو  تعةرف احلكومة بأمهية تنويع النشاطات االقتصادية
 اء الطبقة العاملة املتنامية،الحتو ر اهليكلية االقتصادية الضرورية قتصادي ان يوفنتيجة تقلب اسعار النفط ألنه من شان التنوع اال

 .طية يف اجلزائرتفعيل املوارد املالية غري النفو 

حيث اصبحت  ،ية املتاحةاملائو  البشريةو  القطاع الزراعي يف اجلزائر يالحظ عليه التخلف النسيب بالرغم من املوارد االرضية
 .ن االستثمار فيهعزوف عهذا ما ادى اىل و  القصور يف تلبية االحتياجات احمللية من املواد الغذائية االساسيةاجلزائر تعاين من 

مل تنجح ألهنا حباجة  ،رغم اجملهودات املبذولة يف القطاع الزراعي من طرف احلكومة اجلزائرية لتحقيق التنويع االقتصادي
 توصلنا اليها، جند يف ظل هذه النتائج اليت، و ويل عليها يف اجلزائر من بعد النفطاىل من يغديها لتكون دعامة اساسية میكن التع

 :لتوصيات يفتتمثل اهم هذه ا، و انفسنا امام بعض التوصيات تقتضي ضرورة العمل هبا للخروج من دائرة االقتصاد الريعي

  .الفوائض الريعية حنو استثمارات حقيقيةو  توجيه املدخرات-

 .عتماد الكلي على مورد وحيد للدخلعدم االو  ن احادية االقتصادضرورة التخلص م-

  .اتلتمويل االقتصاد مبعزل عن اقتصاد احملروق جلزائري البد من اجياد سبل جديدةلتحقيق التنويع يف االقتصاد ا-

  .يه برفع التحفيزاتف توسيع جماالت االستثمارو  وتدعيمه، وضع خطط متكاملة يف امليدان الزراعي لتحقيق االكتفاء الذايت-



 

 

 

 

  

المصادر قائمة 
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نظريات التنمية االقتصادية وسياساهتا املوسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية، اجمللد الرابع،  سلطان ابو علي، حممد-5
 .1337لبنان -ناشرون-الدار العربية للعلوم

 .2999حممود يونس، اقتصاديات دولية، الدار اجلامعية، مصر, -6

ر، الطبعة لقومي، جمموعة النيل العربية للنشعبد املطلب عبد احلميد، السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد ا-7
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 :ل واالطروحات الجامعيةالرسائ

هري عماري. حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفةرة -2
 .1321/1321أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة  (1339-2913)

امعة عنابة، ج ،رة ماجستري يف العلوم االقتصاديةحالة اجلزائر، مذك-امةقصور مرمي، األمن الغذائي والتنمية املستد-1
1321. 

  132241323ية، السياسمذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر، عياش خدجية،-1
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, أطروحة  م إىل منظمة العاملية للتجارةاالستثمار يف ظل االنضماو  إشكالية الدعمو  القطاع الزراعي اجلزائري، غردي حممد-1
 ,1321-1322دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل االقتصادي 

 ,2917سنة  1جامعة املوصل ط  ،التنمية االقتصادية الزراعية ،سامل النجفي-5

 –جلزائر دراسة حالة ا –ابراهيم بلقلة، اليات تنويع الصادرات خارج جمال احملروقات وأثرها على النمو االقتصادي -6
 .1331/1339مذكرة ماجيستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية جامعة الشلف 

 .زرنوح يامسينة، اشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر، رسالة ماجيسةر يف العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر -7

التنويع االقتصادي يف العراق ف ظل فلسفة ادارة االقتصاد احلر  د نزار ذياب عساف متطلبات–م خالد روكان عواد -1
 ,1335/1336االقتصاد /فلوجة و  جامعة االنبار /كلية االدارة–.م 

صادية، أطروحة االقت   عبد اهلل بلوناس، االقتصاد اجلزائري، االنتقال من اخلطة إىل السوق ومدى إجناز أهداف السياسة -9
 1335/  1331. 35دكتوراه، جامعة اجلزائر

 :المقاالت العلميةو  الملتقيات

 .1321اجلزائر. وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي، عرض وآفاق، ماي -2

عبديل إدريس، مجال جعفري. اإلصالحات الفالحية يف اجلزائر، واقعها، آفاقها وأثرها على تطور اإلنتاج الفالحي، -1
امللتقى الدويل الرابع حول القطاع الفالحي كمحرك للتنمية االقتصادية يف  ،1329-1333للفةرة  15ة وقياسية دراسة حتليلي

 غ منشور. ، 1327-ماي15/11، 1منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، جامعة اجلزائر 

دمة ضمن امللتقى الدويل الرابع حبثية مقأمهية القطاع الفالحي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر، ورقة  بوعريوة ربيع،-1
،جامعـة أحممد 11415/35/1327،"القطاع الفالحي كمحرك لتنمية االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط"

 .بوقـرة *بومرداس
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سليمة ولرباع  ةطباييي دور الزراعة يف إدراك االستدامة املائية يف اجلزائر، جامعة ياجي خمتار، كمال رواينية، مداخلة:-1
اهلادي، التنويع االقتصادي خيار اسةراتيجي الستدامة التنمية، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة 

 ،1331االستخدامية للموارد املتاحة، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف الفضاء االورو مغاريب، جامعة سطيف 

الصادرة بكلية العلوم  1العدد ، اجلزائر بني اإلنتاج واملساحة، مقال منشور يف جملة أفاق الفالحة يف، لزعز علي-5
 2991االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة عنابة 

 :والجرائدالمجالت 

 2911مارس  26يف  ، املؤرخ22، العدد اجلزائرية للجمهورية الرمسيةاجلريدة -2

دفاتر بواد   ، جملة1325-1333دراسة حتليلية للفةرة – التنمية االقتصادية دوره يفو  واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر-1
 1326سبتمرب 36كس العدد رقم 

التعاون العريب منظمة و  النفط العربية، جملةبشان اجتماع اخلرباء حول التنويع االقتصادي يف الدول  الطاهر، تقريرمجيل -1
 1331,  11االوبيك اجمللد 

 اجلزائر ، جامعة1331 31جملة الباحث عدد /، -متطلبات االصالح و  ع الفالحي بني الواقعالقطا ، د باشي امحد-1
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