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تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج 
(1980/2009)المحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة   

لجنت املناقشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت 

ائيسا  امعت محعد  يضر بسكرة يأستاذ التعليم العالييد  عاا  خششاي.أ

مقراا  امعت محعد  يضر بسكرة أستاذ التعليم العالي بشهي بن عيش ي د .أ

مناقشا ي امعت باتنتيأستاذ التعليم العالييد  مشار مسعشد.أ

مناقشا ي امعت واقلتيأستاذ التعليم العالييد عزاور أععر.أ

مناقشا  امعت محعد  يضر بسكرة ي(أ)أستاذ محاضر يععد الر اا بن الزاوري.د

مناقشا ياملسيلت امعت ي(أ)أستاذ محاضر يبلعجش  حسهن.يد



 

  
 

 

 



، واملعرفةإىل العاملني يف ساحات الفكر
...واحلاملني لواء مشروع النهضة العلمية

. أمي العزيزة أطال ا يف عمرهاإىل
. واهلناءالشفاءالعزيز الذي أمتنى له كل أبيو

اليت تقامست معي أم خدجية إىل رفيقة الدرب 
...الكثري من الصعاب أثناء هذه الرحلة العلمية

...يمحزة  نواوالذي ال أنسى فضلهالصادقيخأإىل 
.....إىل كل من له فضل يف تربييت وتعليمي

تواضعاهود املهذاأهدي

هـــداءاإل



II

روتقديرشك

بعد الشكر واحلمد  سبحانه وتعاىل على نعمته وفضله ، والصالة والسالم على 
إىل كل من ساعدنا من الشكر والتقدير آياترسول ا الكريم ، أتقدم بأمسى 

، وأخص بالذكر األستاذ املشرف يد يف إخراج هذا العمل إىل النورقريب أو من بع
توجيهاته القيمة اليت كانت نرباسا أنار دربي الدكتور بن عيشي بشري على 

العلمي والبحثي ، كماال يفوتين أن أتقدم خبالصي الشكر والعرفان 
هد التقين لتطوير الزراعة الصحراوية عإىل األستاذ سليم فاليشي إطار بامل

ITDASوالسيد قادة آيت  عراب إطار بوزارة الفالحة والتنمية الريفية ملساعدتهة  ببسكر
.الفعالة يف تقديم البيانات اإلحصائية

ويف األخري ال أنسى أن أتقدم بتشكراتي اخلالصة إىل كل أعضاء 
جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا البحث ، وإىل كل من ساهم يف إجناز 

.هذا العمل ومل يتسع املقام لذكر امسه 
.وا من وراء القصد 

زهري عماري / ع



 

فهرس 
  احملتويات



IIIقائمة المحتويات

الصفحة العناوين
 اإلهداء
 الشكر
 احملتوياتفهرس
V اجلداولفهرس
XIX األشكال البيانيةفهرس
XXI قائمة االختصارات والرموز

XX قائمة املالحق
ت- أ  املقدمة 

01 وتطبيقاتها العمليةمفاهيمي لدوال اإلنتاجمدخل : الفصل األول 
02 متهيد
03 مفاهيم اإلنتاج وعوامله: املبحث األول 
03 اإلنتاجتعريف : املطلب األول 
03 التعريف الفين لإلنتاج: الفرع األول 
03 التعريف االقتصادي لإلنتاج: الفرع الثاين 
05 اإلنتاج من الناحية االجتماعية: الفرع الثالث 
06 اإلنتاج من الناحية احملاسبية: الفرع الرابع 
07 عناصر اإلنتاج: املطلب الثاين 
07 املوارد الطبيعية: الفرع األول 
08 رأس املال: الفرع الثاين 
09 تعريف رأس املال : أوال 
09 تقسيمات رأس املال: ثانيا 
10 العمل اإلنساين أو رأس املال البشري: الفرع الثالث 
11 خصائص عنصر العمل) أ
12 التنظيم: الفرع الرابع 
12 تعريف التنظيم: أوال 
12 مهام املنظم: ثانيا 
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12 )التكنولوجي(التقدم التقين : الفرع اخلامس 
14 دالة اإلنتاج، خصائصها وأنواعها: املبحث الثاين 
14 تعريف دالة اإلنتاج :املطلب األول 
15 اهلدف من دراسة دوال اإلنتاج: الفرع األول 
15 افرتاضات دالة اإلنتاج: الفرع الثاين
15 خصائص دالة اإلنتاج: املطلب الثاين 
18 أشهر أنواع دوال اإلنتاج: املطلب الثالث 
18 )IO(لليونتيف ) خمرجات–مدخالت (دالة إنتاج : الفرع األول 
20 CD (COBB(دوغالس–دالة إنتاج كوب :  الفرع الثاين  - DOUGLAS

21 سدوغال–خصائص دالة كوب: أوال 
24 دوغالس-التمثيل البياين لدالة كوب : ثانيا 
25 سدوغال–انتقادات دالة كوب : ثالثا 
25 )CES(دالة اإلنتاج ذات مرونة إحالل ثابتة : الفرع الثالث 
28 )VEC(دوال اإلنتاج ذات مرونة إحالل متغرية : الفرع الرابع 
28 )REVENKER(دالة روفنكر : أوال 
29 )HIRMOST(دالة إنتاج هريموست : ثانيا 
30 )BROWN(دالة إنتاج برون : ثالثا 
30 -LIVدالة إنتاج لـ : رابعا  HINDL-BRAN

30 (Transcendental Production Function)املتساميةنتاجاإلدالة : خامسا 

32 اللوغارمتية احملولةنتاجاإلدالة : سادسا
34 : املبحث الثالث 
34 دالة اإلنتاج الزراعيةماهية: املطلب األول 
34 وأنواعهادالة اإلنتاج الطبيعية: الفرع األول 
35 دالة اإلنتاج الطبيعية الثابتة: أوال 
35 املتزايدةالطبيعيةدالة اإلنتاج: ثانيا 
36 املتناقصةالطبيعية دالة اإلنتاج : ثالثا 
37 )العامة(دالة اإلنتاج الطبيعية التقليدية : رابعا 
37 أمهية دالة اإلنتاج الزراعي: الفرع الثاين 
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38 قانون الغلة املتناقصة     : الفرع الثالث 
38 تفسري القانون وفرضياته: أوال 
39 القانون يف امليدان العمل: ثانيا 
40 دوال اإلنتاج الزراعياستخدامات: املطلب الثاين 
40 BONDOFF(دالة اإلنتاج الزراعي لبوندوف و بلسنج : الفرع األول  – PLESSING(

40 )SPILMAN(دالة سبيلمان : الفرع الثاين 
42 )KUNT WICKSELL(دالة اإلنتاج الزراعي لـ كنت وكسل : لثالفرع الثا
43 دوغالس- تطبيقات دالة اإلنتاج كوب : الفرع الرابع 
45 خالصة الفصل األول
46 واقع القطاع الفالحي في الجزائر: الفصل الثاني 
47 متهيد
48 الزراعة أدوارها وخصائصها : املبحث األول 
48 مفهوم الزراعة: املطلب األول 
48 األدوار االجتماعية واالقتصادية والبيئية للزراعة: املطلب الثاين 
48 الدور االجتماعي للزراعة: الفرع األول
48 تقليص معدالت الفقر: أوال
49 املسامهة يف حتقيق التوازن التنموي بني الريف واحلضر: ثانيا 
49 توفري اخلدمات األساسية يف القرى: ثالثا 
49 احلفاظ على العادات والتقاليد القروية: رابعا
50 الدور االقتصادي للزراعة: الفرع الثاين 
50 املسامهة يف الناتج الوطين: أوال 
50 توفري األيدي العاملة: ثانيا 
50 توفري املواد اخلام للقطاع الصناعي: ثالثا 
50 الزراعة مصدر للعملة الصعبة: رابعا 
50 ةالدور البيئي للزراع: الفرع الثالث 
52 خصائص الزراعة: املطلب الثالث 
52 ضخامة نسبة رأس املال الثابت يف الزراعة: الفرع األول 
52 الزراعيالناتج طول دورة : الفرع الثاين 
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53 ارتفاع عنصر املخاطرة يف الزراعة نتيجة التقلبات املناخية: الفرع الثالث 
53 صعوبة حتديد التكاليف املتغرية: الفرع الرابع 
54 ختضع الزراعة لقانون التكاليف املتزايدة: الفرع اخلامس 
54 التقدم العلمي بطيء األثر يف الزراعة: الفرع السادس 
54 أنواع الزراعة: املطلب الرابع 
54 الزراعة البدائية املتنقلة: الفرع األول
55 الزراعة املتخصصة : الفرع الثاين 
55 الزراعة املتنوعة: الفرع الثالث 
55 الزراعة الواسعة: الفرع الرابع 
56 الزراعة الكثيفة: الفرع اخلامس 
57 ومكانتها ضمن املخططات التنمويةاجلزائرية يف االقتصاد الوطينأمهية الفالحة : املبحث الثاين 
57 أمهية القطاع الفالحة اجلزائرية يف االقتصاد الوطين: املطلب األول 
57 األمهية النسبية لإلنتاج الفالحي من اإلنتاج الداخلي اخلام : الفرع األول 
59 املسامهة يف استيعاب العمالة: الفرع الثاين 
60 املسامهة يف التجارة اخلارجية : الفرع الثالث 
62 املسامهة يف تغطية الطلب الوطين على الغذاء: الفرع الرابع 
63 مراحل تطور مكانة القطاع الفالحي ضمن الربامج التنموية يف اجلزائر: املطلب الثاين 
63 )1989-1967(مرحلة التخطيط :الفرع األول 
65 )1990ما بعد (مرحلة اقتصاد السوق : الفرع الثاين 
66 برنامج اإلنعاش االقتصادي: أوال 
68 )األولاملخطط اخلماسي ()2009- 2005(الربنامج التكميلي لدعم النمو : ثانيا 
69 2014- 2010(الربنامج اخلماسي : ثالثا 

70 اآللية املالية لصرف املخصصات االستثمارية للقطاع الفالحي : رابعا 
71 1980تطور القطاع الفالحي يف ظل برامج اإلصالح منذ سنة : املبحث الثالث 

71 1987إصالحات القطاع الفالحي قبل : املطلب األول 

71 )1981(إعادة هيكلة القطاع الفالحي : الفرع األول 
72 أسباب إعادة اهليكلة: أوال 
72 أهداف إعادة اهليكلة: ثانيا 
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73 83/18قانون استصالح األراضي وحيازة امللكية العقارية الفالحية : الفرع الثاين 

74 1987القطاع الفالحي بعد إصالح : املطلب الثاين 

74
املؤرخ 19ـ 87قانون رقم ( قانون املستثمرات الفالحية اجلديدة : الفرع األول 

)08/12/1987يف 
74 األهداف: أوال
75 القانونية للمستثمرات الفالحيةالطبيعة : ثانيا 
76 قانون التوجيه العقاري: الفرع الثاين 
77 إبعاد األراضي الفالحية من أشكال التعدي النامجة عن التوسع احلضري والصناعي : أوال 
77 ضمان استغالل مجيع األراضي الفالحية : ثانيا 
78 مراجعة اإلصالحات السابقة وتسوية النزاعات العقارية الناجم عنها: ثالثا 
78 2000- 1990(القطاع الفالحي خالل الفرتة : الفرع الثالث 

80 (PNDAR))2004-2000(املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية : الفرع الرابع

81 أهداف املخطط الوطين للتنمية الفالحية: أوال 
81 الوسائل واألجهزة املنفذة للمخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية: ثانيا 
84 )2014–2004(آفاق املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية : ثالثا 
85 قانون التوجيه الفالحي:اخلامس الفرع 
86 األهداف األساسية للقانون: أوال 
86 آليات حتقيق أهداف قانون التوجيه الفالحي: ثانيا 
86 أدوات التوجيه الفالحي) أ
87 أحكام ختص العقار الفالحي) ب
87 تدابري هيكلية تتعلق باإلنتاج الفالحي) ج
88 تأطري النشاطات الفالحية واملهن) د
88 التأطري العلمي والتقين والبحث والتكوين واإلرشاد والتموي) ه
88 يسياسة التجديد الفالحي والريف: الفرع السادس 
90 األهداف والركائز: أوال 
91 - )2013-2007(التجديد الريفي - الركيزة األوىل ) أ
91 التجديد الفالحي: الركيزة الثانية ) ب
94 واملساعدة التقنيةبرنامج تقوية القدرات البشرية : الركيزة الثالثة ) ج
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94 اإلطار التحفيزي:ثانيا 
95 قانون استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة: الفرع السابع 
95 مضمون القانون: أوال 
95 شروط وكيفيات منح االمتياز: ثانيا 
96 النظام القانوين للمستثمرة الفالحية: ثالثا 
97 التزامات املستثمر صاحب االمتياز : رابعا 
97 03-10قانون رقم أهم انتقادات : خامسا 

100 خالصة الفصل الثاين
101 الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 
102 متهيد
103 العوامل الطبيعية: املبحث األول
103 املوارد املائية : املطلب األول
103 مصادر املوارد املائية: الفرع األول 
103 املوارد املطرية: أوال 
104 املوارد السطحية:ثانيا
106 اجلوفيةاملوارد: ثالثا 
107 استخدامات املياه يف الفالحة اجلزائرية: الفرع الثاين 
109 حتليل تطور الري الفالحي: أوال 
111 أمهية املساحة املروية حسب احملاصيل الزراعية: ثانيا 
111 كفاءة استغالل املوارد املائية يف الري: ثالثا 
113 املوارد األرضية: املطلب الثاين 
113 التعريف مبصطلحات العقار الفالحي وحتليل تطوره: الفرع األول 
114 مفاهيم العقار الفالحي: أوال 
115 الزراعيةحتليل تطور أنواع املساحات: ثانيا 
116 حتليل تطور املساحات الصاحلة للزراعية )أ
120 املراعيحتليل تطور مساحة ) ب
120 األراضي غري املستغلة يف الفالحةحتليل تطور مساحة ) ج
121 وأهم البدائل املمكنة للحلملشكل العقار الفالحي يف اجلزائراملسار التارخيي : الفرع األول 
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121 املسار التارخيي ملشكل العقار الفالحي: أوال 
122 1987املشكل العقاري قبل إصالحات ) أ

123 1987املشكل العقاري بعد إصالحات ) ب

124 أهم اخليارات واملقرتحات لتنظيم أحسن للعقار الفالحي يف اجلزائر: ثانيا 
127 العوامل البشرية: املبحث الثاين 
127 اليد العاملة الفالحية: املطلب األول 
127 تطور اليد العاملة الزراعية : الفرع األول
128 ) 2009–1980(وضع قوة العمل واالستخدام الزراعي خالل الفرتة : الفرع الثاين
128 1984وضع قوة العمل واالستخدام الزراعي عام : أوال 

128 1989وضع قوة العمل واالستخدام الزراعي عام : ثانيا 

129 2004-2001وضع قوة العمل واالستخدام الزراعي للفرتة :ثالثا 

129 2009- 2005وضع قوة العمل واالستخدام الزراعي للفرتة : رابعا 

131 )رأس املال الزراعي(العوامل االقتصادية : املبحث الثالث 
131 رأس املال الزراعي الثابت: املطلب األول 
132 الصايفحتليل تطور رأس املال الزراعي الثابت: الفرع األول 
132 املكننة الزراعية: أوال
138 الثروة احليوانية: ثانيا
139 املواشي)أ
145 الدواجن)ب
147 رأس املال الدائر: املطلب الثاين 
147 األمسدة: الفرع األول 
147 أنواع األمسدة: أوال 
147 األمسدة العضوية) أ
148 األمسدة الكيماوية) ب
150 حتليل تطور استعمال األمسدة: ثانيا 
152 مواد الصحة النباتية واحليوانية : الفرع الثاين 
154 خالصة الفصل الثالث
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155 واألبعاد االستهالكية والتغذوية لمكوناتهفروعه الفالحي و الناتج: الفصل الرابع 
156 متهيد
157 الفالحي وحتليل مكوناته واألبعاد االستهالكية والتغذوية لهالناتج : املبحث األول 
159 الفالحي الناتج حتليل تطور اجتاهات : املطلب األول 
160 الفالحي ومكوناتهلناتج لاألبعاد االستهالكية والتغذوية : املطلب الثاين 
163 النبايت واألبعاد االستهالكية والتغذوية لهالناتج حتليل اجتاهات مكوناته : املبحث الثاين
163 فرع احلبوب: املطلب األول
163 حتليل تطور إنتاج وإنتاجية احلبوب:  الفرع األول 
164 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع احلبوب: الفرع الثاين 
166 فرع القمح: الفرع الثالث 
166 حتليل تطور إنتاج وإنتاجية القمح: أوال 
167 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع القمح: ثانيا 
168 فرع البقول اجلافة: املطلب الثاين 
168 لبقول اجلافةحتليل تطور إنتاج وإنتاجية ا: الفرع األول 
169 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع البقول اجلافة: الفرع الثاين 
170 فرع البطاطا: املطلب الثالث 
170 حتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واإلنتاجية للبطاطا: الفرع األول
171 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع البطاطا: الفرع الثاين 
172 فرع اخلضر: املطلب الرابع 
172 حتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واإلنتاجية للخضر: الفرع األول
173 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع اخلضر: الفرع الثاين 
174 الزيتونفرع : املطلب اخلامس 
175 حتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واإلنتاجية للزيتون: الفرع األول 
176 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع الزيتون: الثاين الفرع 
177 الفواكهفرع: املطلب السادس 
177 واإلنتاجية للفواكهنتاج حتليل تطور اجتاهات اإل: الفرع األول 
177 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع الفواكه: الفرع الثاين 
179 التمورفرع: السابع املطلب 
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179 للتمورنتاج واإلنتاجية حتليل تطور اجتاهات اإل: الفرع األول 
180 رالتمو البعد االستهالكي والتغذوي لفرع : الفرع الثاين 
181 األعالففرع: طلب الثامن امل
182 املزروعات الصناعيةفرع: املطلب التاسع 
184 حتليل اجتاهات مكونات اإلنتاج احليواين واألبعاد االستهالكية والتغذوية له: املبحث الثالث
184 فرع اللحوم: املطلب األول 
184 البعد االستهالكي والتغذوي للحوم : الفرع الثاين 
186 احلمراءللحومحتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واملردودية: الفرع الثالث 
187 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع اللحوم احلمراء: الفرع الرابع 
188 للحوم البيضاءحتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واملردودية : الفرع اخلامس 
189 البعد االستهالكي والتغذوي لفرع اللحوم البيضاء: الفرع السادس 
190 فرع احلليب: املطلب الثاين 
190 حتليل تطور اجتاهات اإلنتاج واملردودية للحليب: الفرع األول 
193 احلليبالبعد االستهالكي والتغذوي لفرع : الفرع الثاين 
194 فرع البيض: املطلب الثالث 
194 اجتاهات اإلنتاج واملردودية للبيضحتليل تطور : الفرع األول 
195 البيضالبعد االستهالكي والتغذوي لفرع : الفرع الثاين 
196 فرع العسل: املطلب الرابع 
196 حتليل تطور اجتاهات إنتاج العسل: الفرع األول 
198 العسلالبعد االستهالكي لفرع : الفرع الثاين 
199 فرع الصوف: املطلب اخلامس 
201 خالصة الفصل الرابع
202 -حالة الجزائر-ومكوناتهالفالحيالناتجدالة ةنمذج: الفصل الخامس 
203 متهيد
204 طرق ومنهجية منذجة دالة اإلنتاج الفالحي:  املبحث األول 
204 املستخدمةحتديد نوع دالة اإلنتاج :  املطلب األول 
206 الدراسة االقتصادية والقياسية لدالة اإلنتاج: املطلب الثاين 
206 الدراسة االقتصادية لدالة اإلنتاج: الفرع األول 
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207 اخللفية االقتصادية للنموذج القياسي   : أوال 
207 الثابت للنموذجدراسة إشارة اجلزء : ثانيا 
208 دراسة مرونات اإلنتاج: ثالثا 
209 تقييم النموذج: رابعا 
209 الدراسة القياسية: الفرع الثاين 
209 طرق التقدير: أوال 
211 اختبار معنوية املعامل املقدرة: ثانيا 
212 )T. STUDENT(اختبار إحصائية ستودينت ) أ
214 )F.FISHER(اختبار إحصائية فيشر ) ب
215 R2معامل التحديد املضاعف) ثالثا

216 واتسون - اختبار االرتباطات الذاتية بني األخطاء إحصاءة داربني ) رابعا
218 اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد اخلطأ) خامسا
220 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج املقدر) سادسا
220 اختبار االستقرارية) سابعا
220 تقييم النموذج املختار من الناحية القياسية  ) ثامنا
221 دراسة كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج: الفرع الثالث 
222 يف اجلزائرالتحليل االقتصادي والقياسي لدالة اإلنتاج الفالحي: املبحث الثاين 
222 تقدير النماذج وحتليل النتائج: املطلب األول 
222 تقدير النموذج األول          : الفرع األول 
223 تقدير النموذج الثاين          : الفرع الثاين 
223 الدراسة االقتصادية: أوال 
224 الدراسة القياسية: ثانيا 
225 تقدير النموذج الثالث: الفرع الثالث 
226 الدراسة االقتصادية: أوال 
226 الدراسة القياسية: ثانيا 
231 دراسة مصادر النمو وكفاءة استخدام عوامل اإلنتاج: الفرع الرابع 
232 حتليل النتائج: الفرع اخلامس 
234 التحليل االقتصادي والقياسي لداليت اإلنتاج النبايت واحليواين: املبحث الثالث 
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234 دالة اإلنتاج النبايت: املطلب األول 
238 التحليل االقتصادي: أوال 
237 دالة إنتاج احلبوب: ثانيا 
239 دالة إنتاج التمور: ثالثا 
242 دالة إنتاج البطاطا: رابعا 
245 احليوايندالة اإلنتاج : املطلب الثاين 
247 التحليل االقتصادي: الفرع األول 
248 تقدير دالة إنتاج اللحوم البيضاء: الفرع الثاين 
251 دالة إنتاج احلليب: الفرع الثالث
255 خالصة الفصل اخلامس
256 اخلامتة
263 املصادر واملراجع
273 املالحق

امللخص
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صعنوان الجدولرقم ال

58)2000/2009(تطور الوزن النسيب لإلنتاج الفالحي من اإلنتاج الداخلي اخلام خالل الفرتة)2-1(

58)2000/2009(الداخلي اخلام للفرتة اإلنتاج تطور القيمة املضافة الفالحية و)2-2(

2004/201060تطور نسب مسامهة القطاعات االقتصادية يف استيعاب العمالة للفرتة )2-3(

2004/200861األمهية النسبية للتجارة اخلارجية الزراعية خالل الفرتة )2-4(

62ين على الغذاء تطور مسامهة اإلنتاج الزراعي احمللي يف تغطية الطلب الوط)2-5(

)2-6(
- 1967(توزيع االستثمارات بني القطاعات االقتصادية يف اجلزائر خالل الفرتة  1989(

64

66)2014- 2001(مكانة الفالحة ضمن املخططات التنموية للفرتة)2-7(

67)2004- 2001(هيكل الغالف املايل املوجه لدعم قطاع الفالحة )2-8(

104)2000سنة (اجلزائرأقاليميف األمطارمتوسط سقوط )3-1(

105أهم السدود يف اجلزائر وسعتها واملخزون السنوي هلا وحصة الزراعة منها)3-2(

107توزيع املياه اجلوفية حسب املناطق اهليدروغرافية)3-3(

2006108توزيع املساحة املسقية حسب مصادر املياه لسنة )3-4(

110تطور املساحات املسقية حسب املخططات الوطنية      )3-5(

2009111أمهية املساحة املروية من املساحة املزروعة لسنة )3-6(

2009121و 2000تقسيم األراضي الفالحية يف اجلزائر وتطورها بني سنيت )3-7(

133) 2007-1980(تطور حظرية العتاد الفالحي للفرتة )3-8(

2007133توزيع حظرية العتاد الفالحي حسب العمر لسنة )3-9(

134)2007–1980(تطور بيع العتاد الفالحي للفرتة )3-10(

2001137سعة عتاد البذر والتسميد واملعاجلة لسنة )3-11(

140األمهية النسبية ملختلف أنواع األغنام حسب املناطق)3-12(

150)2004- 1981(اجلزائري للفرتة خمتلف أنواع األمسدة بالدينارتطور  أسعار )3-13(

158الوزن النسيب للمنتجات النباتية واحليوانية)1- 4(

161)1980/2009(لفرتة خالل ااجلزائريفردلللإلنتاج الفالحي ومكوناتهاملؤشرات التغذويةتطور )2- 4(

166)1980/2009(تطور مؤشرات فرع احلبوب للفرتة )3- 4(

168)1980/2009(تطور مؤشرات فرع القمح للفرتة )4- 4(

170)1980/2009(تطور مؤشرات فرع البقول اجلافة للفرتة )5- 4(
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172)1980/2009(تطور مؤشرات فرع البطاطا للفرتة )6- 4(

174)1980/2009(تطور مؤشرات فرع اخلضر للفرتة )7- 4(

176)1980/2009(تطور مؤشرات فرع الزيتون للفرتة )8- 4(

178)1980/2009(تطور مؤشرات فرع الفاكهة للفرتة )9- 4(

181)1980/2009(تطور مؤشرات فرع التمور للفرتة )10- 4(

185)1980/2009(تطور مؤشرات فرع اللحوم للفرتة )11- 4(

187)1980/2009(تطور مؤشرات فرع اللحوم احلمراء للفرتة )12- 4(

189)1980/2009(تطور مؤشرات فرع اللحوم البيضاء للفرتة )13- 4(

193)1980/2009(تطور مؤشرات فرع احلليب للفرتة )14- 4(

195)1980/2009(تطور مؤشرات فرع البيض للفرتة )15- 4(

198)1980/2009(تطور مؤشرات فرع العسل للفرتة )16- 4(

222النموذج األول لإلنتاج الفالحينتائج تقدير)5-1(

223نتائج تقدير النموذج الثاين لإلنتاج الفالحي)5-2(

225نتائج تقدير النموذج الثالث باستخدام دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة)5-3(

226دوغالس-نتائج تقدير النموذج الثالث باستخدام دالة كوب )5-4(

228تقدير النموذج الثالث بعد التصحيحنتائج )5-5(

228نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)5-6(

ARCH-LM229نتائج اختبار)5-7(

231لإلستقراريةChowاختبار )5-8(

231)1981/2009(مصادر النمو يف القطاع الزراعي اجلزائري خالل الفرتة )5-9(

234)1980/2009(نتائج تقدير دالة اإلنتاج النبايت يف اجلزائر خالل الفرتة )5-10(

235نتائج اختبارات املشاكل القياسية لدالة اإلنتاج النبايت)5-11(

237)1980/2009(تقدير دالة إنتاج احلبوب يف اجلزائر خالل الفرتة )5-12(

238إنتاج احلبوبنتائج اختبارات املشاكل القياسية لدالة )5-13(

240)1980/2009(تقدير دالة إنتاج التمور يف اجلزائر خالل الفرتة )5-14(

240نتائج اختبارات املشاكل القياسية لدالة إنتاج التمور)5-15(

243)1980/2009(تقدير دالة إنتاج البطاطا يف اجلزائر خالل الفرتة )5-16(

243القياسية لدالة إنتاج البطاطانتائج اختبارات املشاكل )5-17(
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246)1980/2009(دالة اإلنتاج احليواين يف اجلزائر خالل الفرتة )5-18(

246نتائج اختبارات املشاكل القياسية لدالة اإلنتاج احليواين)5-19(

249)1981/2009(دالة إنتاج اللحوم البيضاء يف اجلزائر خالل الفرتة )5-19(

249اختبارات املشاكل القياسية لدالة إنتاج اللحوم البيضاءنتائج )5-20(

252)1980/2009(تقدير دالة إنتاج احلليب يف اجلزائر خالل الفرتة)5-21(

252نتائج اختبارات املشاكل القياسية لدالة إنتاج احلليب)5-22(

ملحق )1980/2009(اجلزائر للفرتةمؤشرات بعض املنتجات الفالحية وعوامل اإلنتاج الفالحي يف )1(
)1(

ملحق 2004املستثمرات لسنة بنياملساحاتلتوزيعبالنسبةجيينمعاملحساب)2(
)2(

)3(
توزيع املستثمرات الفالحية ومساحتها وعدد العمال فيها حسب النوع واملناطق للموسم 

ملحق 2008/2009الفالحي 
)3(

ملحق )1980/2007(تطور مكونات الرأس املال الزراعي يف اجلزائر خالل الفرتة )4(
)4(

ملحق 2001املزارع لسنة بنياملاشيةأعدادلتوزيعبالنسبةجيينمعاملحساب)5(
)5(

ملحق )1980/2009(تطور أنواع الثروة احليوانية املنتجة يف اجلزائر خالل الفرتة )6(
)6(

ملحق )1980/2009(تطور اإلنتاج الفالحي وعوامله يف اجلزائر خالل الفرتة )7(
)7(

)8(
زائر للفرتة يف اجلتطور معدالت منو عوامل اإلنتاج الفالحي واإلنتاجية

)1981/2009(
ملحق 

)8(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل اإلنتاج النبايت يف اجلزائر خالل الفرتة )9(
)9(

ملحق )1980/2009(نتائج تقدير دالة اإلنتاج النبايت لكل املتغريات يف اجلزائر خالل الفرتة)10(
)10(

ملحق اإلنتاج النبايتلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)11(
)10(

ملحق لدالة اإلنتاج النبايت(ARCH-LM)نتائج اختبار )12(
)10(

ملحق دالة اإلنتاج النبايتإلستقرارية Chowاختبار )13(
)10(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة إنتاج احلبوب يف اجلزائر خالل الفرتة )14(
)11(

ملحق تقدير دالة إنتاج احلبوب لكل املتغريات يف اجلزائر خالل الفرتة )15(
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)1980/2009()12(

ملحق لدالة إنتاج احلبوبنتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)16(
)12(

ملحق لدالة إنتاج احلبوب(ARCH-LM)نتائج اختبار )17(
)12(

ملحق احلبوبلدالة إنتاج لإلستقرارية Chowاختبار )18(
)12(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة إنتاج التمور يف اجلزائر خالل الفرتة)19(
)13(

ملحق إنتاج التمورلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)20(
)14(

ملحق لدالة إنتاج التمور(ARCH-LM)نتائج اختبار )21(
)14(

ملحق لدالة إنتاج التمورلإلستقرارية Chowاختبار )22(
)14(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة إنتاج البطاطا يف اجلزائر خالل الفرتة )23(
)15(

ملحق إنتاج البطاطالدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)24(
)16(

ملحق لدالة إنتاج البطاطا(ARCH-LM)نتائج اختبار )25(
)16(

ملحق إلستقرارية دالة إنتاج البطاطاChowاختبار )26(
)16(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة اإلنتاج احليواين يف اجلزائر خالل الفرتة )27(
)17(

ملحق )1980/2009(يف اجلزائر خالل الفرتة الكليةتقدير دالة اإلنتاج احليواين)28(
)18(

ملحق اإلنتاج احليواينلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)29(
)18(

(ARCH-LM)اإلنتاج احليواين نتائج اختبار )30(
ملحق 

)18(

ملحق لإلستقرارية لدالة اإلنتاج احليواينChowاختبار )31(
)18(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة إنتاج اللحوم البيضاء يف اجلزائر خالل الفرتة )32(
)19(

ملحق إنتاج اللحوم البيضاءلدالة اختبار وايت لتباين حد اخلطأنتائج )33(
)20(
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ملحق لدالة إنتاج اللحوم البيضاء(ARCH-LM)نتائج اختبار )34(
)20(

ملحق إلستقرارية دالة إنتاج اللحوم البيضاءChowاختبار )35(
)20(

ملحق )1980/2009(تطور عوامل دالة إنتاج احلليب يف اجلزائر خالل الفرتة )36(
)21(

ملحق إنتاج احلليبلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد اخلطأ)37(
)22(

ملحق لدالة إنتاج احلليب(ARCH-LM)نتائج اختبار )38(
)22(

ملحق إلستقرارية دالة إنتاج احلليبChowاختبار )39(
)22(

ملحق )1980/2009(تطور بعض املنتجات الفالحية يف اجلزائر خالل الفرتة )40(
)23(

ملحق )1980/2009(تطور األمسدة لدول مشال إفريقيا وأنواعها يف اجلزائر واملبيدات للفرتة )41(
)24(



 

فهرس 
 األشكال



XIXقائمة األشكال البيانية

الصفحةالشكلعنوان الشكلرقم 
20منحىن تساوي اإلنتاج وفق فرضية ليونتيف)1-1(
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أالمقدمة

يقع حيثيعترب أحد املوارد اهلامة للدخل الوطين، و أساسيا من أركان االقتصاد الوطينايعد قطاع الفالحة ركن
عتمد يف يكخط خلفي كذا احتياجات الصناعات احمللية  ، و على عاتقه تلبية االحتياجات املتزايدة للسكان

، وبالتايل تدعيم من فواكه وحلوم وخضروات وأصواف وجلود وغريها
وهو ما يعين زيادة حصيلة ،القدرة لذاتية لالقتصاد الوطين مما يساعد على احلد من الواردات وتنشيط الصادرات

توفري فرص و يف فضال عن مسامهته،التنمية يف خمتلف القطاعاتالدولة من النقد األجنيب الالزم لدفع عجلة 
.العمل

السياساتو األساسية حنو هذا القطاع من هذه األمهية جند أن العديد من الدول قد أولت انطالقا
االقتصاديالذي جاء ليذكر أن النجاح 1986تؤدي إىل حتسينه، خاصة بعد تقرير البنك العاملي سنة اليت

يتطلب النجاح يف تطوير القطاع الزراعي إعداد ة على النجاح يف جمال الزراعة، و للدول النامية يتوقف بصورة رئيسي
عرف القطاع واجلزائر كغريها من الدول النامية .تطوير وسائل الزراعة احلديثةث و دراسات عديدة يف جمال البحو 

اليت عرفها هذا األخري اإلصالحاتمن خاللجتارب يف جمال التنمية الزراعية، وذلك و عدة تغرياتهلا الفالحي 
اهلدف منها إدخال التوازن على هيكلة الصادرات وحماولة التخلص من التبعية ، والتنظيمات القانونية املختلفة

تطفو على السطح بدءا ةاالشرتاكيفبعد االستقالل بدأت مالمح ؛للخارج يف ميدان إسرتاد املنتجات الغذائية
مما أدى من التسيري الذايت للمستثمرات الفالحية، مث قانون الثورة الزراعية لكن هذه الربامج عرفت مشاكل عديدة

.عموميةاشرتاكيةي بتكوين مزارع بالدولة إىل إعادة هيكلة القطاع الفالح

هذه ،إيرادات الدولة من الضرائب غري العاديةوما ترتب عنها من اخنفاض يف 1986لكن بعد أزمة البرتول 
اهليكل اإلنتاجي، وتوسع الفجوة األخرية أظهرت أثر تشوهات السياسة الزراعية املدعمة من خالل اختالالت

الغذائية واخنفاض نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات اليت زادت من حدة عجز امليزان التجاري الغذائي، 
حيث تعدت قيمة واردات اجلزائر من املواد الغذائية مليارا ونصف دوالر، وبالتايل استنزاف املدخرات الوطنية من 

أثر على وهو ما احلبوب، جتاهر على حجم املديونية خاصة نتيجة ثقل فاتورة الواردات ، مما أثالعمالت الصعبة
جعل الفالحة اجلزائرية غري قادرة على مسايرة و وسائل الالزمة لزيادة اإلنتاج، متويل املستثمرات الفالحية بال

دي دفع رت هذا الوضع املائية، الوطين من تلبية احلاجيات الغذاالقتصادمتطلبات املرحلة اليت كان يهدف إليها 
مبتخذي القرارات

وإنشاء مزارع فالحية مجاعية وفردية االشرتاكيةوذلك خبوصصة املزارع الفالحية االشرتاكيبتخليها عن النظام 
ري اليت طبقت يف القطاع الفالحي، وهو يعترب أول التداباملتعلق باملستثمرات الفالحية87/19مبوجب القانون

مزرعة حكومية كبرية إىل استغالالت مجاعية وفردية، تتمتع 3500حيث قامت احلكومة بتقسيم ما يقرب من 
ة من التطبيق مت إلغاء ؛ وبعد مرور أكثر من عشرين سنحبقوق استغالل طويلة األجل، وتالها اإلصالح يف اهليكل

ليحدد شروط وكيفيات استغالل 2010أوت 15املؤرخ يف03-10أحكام هذه القانون واستبدل بقانون رقم 



بالمقدمة

بالنظر إىل أمهيته يف إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة،
ليتم القانون الفالحي التوجيهي الصادر عام القانونيأيت هذا و ، حاالت لتحويل األراضي الفالحية عن وجهتها

.ألول مرة منذ االستقالل2008

أن القطاع الفالحي ما زال يتبع النمط التقليدي يف ورغم كل اإلصالحات اليت عرفها هذا األخري، إال
إىل ىأنه مل يرقمتخلفا حبيث، فقد أصبح يعيش وضعااستخدام املوارد واإلنتاج والتخزين والتوزيع والتسويق

هو ما صنف اجلزائر ضمن مناطق العجز الغذائي اليت تعتمد و ،األهداف املسطرة وحتقيق األمن الغذائي للسكان
إن اختالل التوازن حيث ،على اإلسرتاد لسد النقص يف تلبية املتطلبات االستهالكية من السلع الغذائية األساسية

مع العلم أن ،أدى إىل توسع فجوة التبعية الغذائية للخارجد للمواد الغذائية والعرض القليل، بني الطلب املتزاي
أن اإلحصائياتوتفيد؛الدول إلضعافها وإخضاعها ملصاحلهالعامل املتطور يشهر سالح الغذاء يف وجه كل 

واردات غذائية وذلك دوالر يارلم5.4الزراعي منها حوايل دوالر لالستريادرايمل7.2اجلزائر ترصد ما يقارب 
حسب الفالحيينتاجاإلاجلهاز ف ضعبسب،الغذائيةحتياجاتااليف املئة من30من أجل تغطية 

يتناقص الفالحيالناتج منو ومن املفارقات أن معدل ، 2009لسنة ربية للتنمية الزراعيةإحصائيات املنظمة الع
يف املئة 14.2خالل فرتة التسعينات إىل يف املئة20.5مناخنفضالتنموية حيثتبالتزامن مع املخططا

يذ برنامج يف املئة خالل مرحلة تنف10.3إىل )2001/2004(خالل مرحلة تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي 
.تناقض واملبالغ املالية املرصودة، وهو ما ي)2005/2009(دعم النمو 

إشكالية البحث: أوال 
األخرية باختالل صادية، إال أنه غالبا ما يتسم هذاالفالحي يف اجلزائر جزء كبري من املوارد االقتيوظف القطاع 

الناتج حجم التوازن بني املوارد االقتصادية واملوارد البشرية واملوارد الطبيعية مما يرتتب على ذلك االختالل اخنفاض 
لوبة ملزيد من فلم تعد املوارد الطبيعية الزراعية املطاألوضاع املتعلقة بالعجز الغذائي تدتعقوبالتايل ،الزراعي

ومل تعد التكنولوجيا احليوية احلديثة اليت تنبين عليها اآلمال يف مستقبل التنمية الزراعية أيضا ،االستثمارات متاحة
جبهود تستحق الثناء إلصالح يل القطاعمسؤو هذا رغم قيام . متاحة، إذ أصبحت تنتجها شركات عابرة للقارات

لزيادة النمو ومبادرة تنموية زراعية جديدةإسرتاتيجيةخطة هذا الوضع وإعادة تكييف السياسات الوطنية ضمن 
بشطريه األول )2009- 2000(الوطين للتنمية الفالحية والريفية إطالق املخططكان من أبرزهاواليت  الفالحي

.والثاين

درجة التبعية الغذائية ترتبط اخنفاض معدالت االكتفاء الذايت للمجموعات احملصولية األساسية وارتفاع إن
الفالحيالناتجبالعجز يف 

تعد مسألة غاية يف األمهية، وتأيت ) األرض والعمل ورأس املال(الدالة لتحديد الطبيعة اإلستخدامية لعوامل اإلنتاج 



جالمقدمة

من املوضوعية للوصول باملوارد الزراعية أمهيتها يف متكني واضعي السياسات الزراعية من اختاذ قرارات على جانب 
إىل مستوى من االستخدام يتسم بالكفاءة االقتصادية مستهدفة التنمية الزراعية الرأسية أو األفقية، وبالتايل فإن 
األمر يتطلب القياس االقتصادي لتوضيح العالقات التقنية بني املدخالت واملخرجات يف القطاع الزراعي، خاصة 

تآلف مدخالته يكتنفها عدم الوضوح، مما يؤدي إىل استخدام بعض املوارد دون اجلزائر لفالحي يف القطاع اوأن 
ويف هذا السياق جاءت الدراسة ، توظيفها الكامل، ومن مث ال حتقق من استخدامها السائد الكفاءة القصوى

الناتج المحلي الفالحي مةقيالتحليل االقتصادي القياسي ألهم العوامل المؤثرة علىاحلالية املوسومة بـ 
طبيعةحبيث أصبح التساؤل عنالغذائيةص املشكلةلتشخ، )2009–1980(الجزائري خالل الفترة 

، أمرا يف اجلزائرومدى كفاءة استخدامهاالناتجالعالقة التآلفية بني املوارد الزراعية والبحث عن درجة تأثريها على 
ومن هنا يتفرع عن هذه . لإلجابة على ذلكبناء مناذج قياسيةملحا يستدعي التقصي والبحث، وحماولة 

:اإلشكالية مجلة من األسئلة ميكن صياغتها كما يلي 
تراجع دور منذ هدها هذا القطاع اليت شاإلصالحاتهل القطاع الفالحي اجلزائري استطاع التأقلم مع كل )1

؟النشاطات املؤطرة للعمل اإلنتاجيم الدولة وحترر أه
؟الفالحي يف اجلزائرللناتج املالئمة اليت حتدد العوامل املفسرة ما هي النماذج القياسية )2
هل تتوافق دالة اإلنتاج الزراعية الكلية ودوال إنتاج املنتجات النباتية واحليوانية؟)3
كمدخالت يف ما مدى كفاءة استخدامهاو اجلزائر؟الفالحي يف الناتج ؤثرة على عوامل اإلنتاج املأهمماهي)4

العملية اإلنتاجية؟

فرضيات البحث: ثانيا 
:السابقة مت وضع جمموعة من الفرضيات هياألسئلةمن أجل اإلجابة على 

تراجع دور منذ اليت شهدها هذا القطاع اإلصالحاتكل القطاع الفالحي يف اجلزائر مل يستطيع التأقلم مع)1
وحترر أهم النشاطات املؤطرة للعمل اإلنتاجي؛الدولة 

املناسبة لتقدير دالة اإلنتاج لفالحي يف اجلزائر؛الدالة دوغالس هي –دالة كوب )2
ختتلف حمددات دالة اإلنتاج الزراعي الكلية عن حمددات دوال اإلنتاج الفالحي والنبايت؛)3
؛كثافة لرأس املالالزراعة اجلزائرية ذات كثافة للعمل أكثر منها ذات  تعترب )4
املتاحة من قبل املنتجني لعوامل اإلنتاجعلى االستخدام األمثل يف اجلزائر مل تعمل السياسة الزراعية املدعمة )5

.لرتقية الصادرات ورفع نسبة تغطيتها للوارداتو لتحقيق األمن الغذائي 

ف البحثاهدأ: ثالثا 
الناتج الفالحي يف اجلزائر، زيادةيف حتليل وحتديد أهم العوامل املؤثرة على إن هدفنا األساسي يكمن

وضع صورة واضحة عن وبالتايل ميكنومدى كفاءة استخدامها،والوقوف على األمهية النسبية هلذه العوامل، 
ق األمن يف ضمان حتقييف عملية التنمية االقتصادية من خالل الدور احليوي الفالحيمدى أمهية القطاع 
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، وذلك من خالل التعرف ، واملسامهة يف التوازن االقتصادي واالجتماعي والتكامل بني القطاعاتالغذائي
على طبيعة دالة اإلنتاج الزراعية اجلزائرية والوصول إىل قياس كمي للمعامالت الفنية للمتغريات اليت تتضمنها 

عة العالقة االستبدالية بني العمل ورأس املال، إذ أن الدالة اإلنتاجية، كما يهدف البحث إىل التعرف على طبي
ه يف وحدة األرض الزراعية يعد مسألة غاية يف يف الزراعة أو استخدام أي قدر منتكثيف رأس املال أو العمل 

.امج التنموية للزراعة اجلزائريةاألمهية لرسم السياسات وحتديد الرب 

أسباب البحث ودوافعه: رابعا 
: الدوافع التاليةينبع من لفالحيامللح على القطاع اإن تركيزنا 

عواقب إمهال إسرتاتيجية التنمية للقطاع الزراعي، وخاصة أن العامل املتقدم يشهر سالح الغذاء يف وجه -1
؛الدول املتخلفة

أمهية هذا املوضوع حيث أضحت كل السياسات اإلصالحية يف امليدان الزراعي وخاصة التنظيم القانوين -2
؛للعقار الفالحي الشغل الشاغل للمشرع اجلزائري

التقدم الكبري الذي شهدته الدول املتقدمة يف التأخر الذي شهده القطاع الفالحي اجلزائري مقارنة مع -3
؛

؛يف اجلزائرالفالحيمعدالت منو الناتج درجة التبعية الغذائية املرتبطة بضعف -4
املشكلة الغذائية يف واقعتدعيم البحث الزراعي بالدراسات القياسية ذات الطابع الكمي كأداة لتشريح-5

رسم السياسات وحتديد الربامج التنموية بناءا على النماذج املتوصل إليها بعد تفعيل اجلزائر،  وللوصول إىل 
.اإلحصاء الزراعيأجهزة 

الدراسات السابقة: خامسا 
إال أنه عند مراجعة الدراسات السابقة اليت اجلزائرياالقتصاديبالرغم من أمهية القطاع الفالحي يف النشاط 

لكن يف اجلزائر،باجلانب القياسي املتعلقةتناولت املوضوع لوحظ أنه هناك ندرة نسبية يف تلك الدراسات السابقة
من خالل خمتلف أنواع دوال ت االقتصاد القياسي هناك الكثري من الدراسات القياسية اليت استخدمت أدوا

القطاع الفالحي فضال عن بعض يف بعض دول العامل واليت استهدفتإلنتاج لتشخيص املشكالت الغذائيةا
االستفادةسبيل علىالتطبيقيةوثوميكن ذكر بعض هذه الدراسات والبح،القطاعات األخرى كالقطاع الصناعي

:نذكروأهم هذه الدراسات،مشوارنا البحثيااستعناليت و أهم الطرق واألدوات الرياضية الستخالص

قياس اإلنتاجية والتغير التقني في قطاع الصناعة التحويلية في العراق)1
من إعداد نبيل إبراهيم حممود وهي عبارة عن مقال منشور يف جملة العلوم اإلدارية جبامعة امللك سعود سنة 

، حيث يركز البحث على طريقة قياس اإلنتاجية والتغري التقين من خالل 02العدد رقم 200618
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حيث مت اختيار اجتاهني التحويلية يف العراق، تبين أسلوب دوال اإلنتاج يف عملية التحليل ملتغريات قطاع الصناعة
ضمن قاعدة اإلنتاج مرونات اإلنتاج بالنسبة للمدخالت متثل قياس اإلنتاجية والتغري التقين، االجتاه األول يف

املسامهة النسبية للمدخل يف حتديد وترية النمو االقتصادي، وعليه متثل دوال اإلنتاج املقدرة للعالقة بني اإلنتاج 
مدخالته اليت حظيت بقبول إحصائي وقياسي واقتصادي أكرب، األساس الذي ميكن االعتماد عليه يف حتديد و 

فيبني مقياس إنتاجية العامل ؛ أما االجتاه الثاينحجم مسامهة التغري التقين وعزله عن أثر تغري حجم املدخالت
؛ وقد مضافا له الكفاءة) دالة اإلنتاجبالزمن يفاملعرب عنه ) (TC(بناءا على قياس التغري التقين ) TFP(الكلية 

:خلصت الدراسة إىل أهم النتائج التالية 
 يف استخدام مدخلي العمل ورأس املال ناجم دوغالس أن هناك هدرا –أظهرت نتائج التقدير لدالة كوب

ل يف تربير منو الناتج كانت ، كما أن قدرة رأس املاعن تدين االقتصاد يف استخدام املدخل أثناء العملية اإلنتاجية
يف املئة للسنوات 28لرتاكم رأس املال أكرب من العمل خالل سنوات الدراسة إذ بلغ معدل النمو الفعلي

يف املئة للفرتة نفسها ؛ وهذا ناتج عن حدوث 5.6، بينما بلغ معدل منو لعنصر العمل )1980–1970(
حتوالت كبرية خالل عقد السبعينات؛

 يف املئة 39.2بلغت املسامهة النسبية للتغري التقين يف منو الصناعة التحويلية يف العراق نسبة مرتفعة بلغت
؛ وعند حتليل املسامهة النسبية ) عمل ورأس املال(دخالت األولية ملسامهة املةيف املئ60.8باملقارنة مع نسبة 

بكثافة رأس املال انعكس يف مسامهة أكرب لرأس املال ملتميزملصادر النمو املختلفة، جند أن طبيعة بنية اإلنتاج ا
) TFPG(املعرب عنه مبعدل إنتاجية العامل الكلية مقارنة بالعمل، وهي نتيجة تبني املسامهة املرتفعة للتغري التقين 

وهذا ما تبناه االجتاه األول؛
 أما االجتاه الثاين، فإنه يعكس دور الكفاءة)EFF ( على التأثري يف إنتاجية العامل الكلية، حيث توصل

يف املئة، األمر الذي 2.8يف املئة قياسا مبعدل التغري التقين البالغ 0.5–الباحث إىل تدين معدل الكفاءة إذ بلغ 
جتاه معدل إنتاجية العامل الكلية كمعرب عن التغري التقين هو مماثل لاليثبت صحة االجتاه األول على اعتبار أن 

.يف قياس إنتاجية العامل الكليالثاين الذي يربز دور التغري التقين 

)1967/2002(ي عملية اإلنتاج حالة الجزائر العامل التقني فأهمية )2
فرد أم خلري وهي عبارة عن رسالة ماجستري ختصص اقتصاد كمي من جامعة اجلزائرمن إعداد

اإلنتاجيةالعمليةيفالتقينالتقدمعامليلعبهالذيالدورإظهارإىلالدراسةهذهدف، )2005/2006(
- ، حيث مت استخدام دالة اإلنتاج كدوب اجلزائريفالكليلإلنتاجقياسيمنوذجبناءمثومنالكلياملستوىعلى

:دوغالس يف كال احلالتني
:حالة عدم القيد واليت توصل الباحث إىل تقدريها بالشكل التايل -  = 66.5 ∗ 10 . .

تسم بعوائد احلجم املتناقصة ألن جمموع ياجلزائريف اإلنتاج أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن 
مرونات اإلنتاج أقل من الواحد، مبعىن آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج املستخدم يف التحليل يف 



والمقدمة

يف املئة، 1عندما تزداد املدخالت مبقدار 0.85خمرجات الدالة يقدر حبوايل 
α+ β < 1 ; + = (0.2 + 0.65) = 0.85)

مناجلزائريةاالقتصاديةاملؤسساتبهمترملااألخريةالسنواتيفالسيماالوطيناالقتصاديفبالفعلحيدثماهذا
.للبلداالقتصاديالنموعلىأثرماوهذاالتسيريطرقإصالحيفوصعوباتلكمشا 

+α: أما يف حالة وجود قيد الذي يتمثل يف -  β = فإن دالة اإلنتاج يف ظل ثبات غلة احلجم تكون كما 1
=: يلي  5.7 ∗ 10 . .وقد رفضتها الدراسة االقتصادية والقياسية.

–بإدراج عامل الزمن لدالة كوب ين قام الباحث بتقدير منوذج سولوولدراسة أثر التطور التقين على اإلنتاج الوط
إىل أن إدخال التقدم التقين يف دراسةت ال، توصل)بدون قيد ويف حالة وجود قيد( يف كال احلالتني و دوغالس 

تب عنه نقصان يف رت عملية اإلنتاجية يؤثر سلبا على اإلنتاج، إذ أن الزيادة بوحدة واحدة من التقدم التقين يال
.تكنولوجيا متاحة من طرف عمال مؤهلنياستعمالوحدة، وهذا راجع إىل عدم 0.01اإلنتاج الوطين بـ 

:هذه الدراسة هي كما يليإليهاتتوصلنتيجةأهم
التسيريطرقعلىوتدريبتعليممنالبشريةباملواردبالعنايةمصحوبايكنملإنالتكنولوجيالتقدمأن

.إلنتاجلومنمعدالترفعإىليؤديلنفسوفللعملاملاديةالظروفتوفريو احلديثةوالتكنولوجيات
:أنلإلنتاجالقياسيةالنماذجتقديرخاللمنتبنيلقد
ماكعماليةوفرةهناكأنهغرياملال،رأسو العملمهااثننيعاملنييفتنحصراجلزائريفاإلنتاجعناصر)1

؛لإلنتاجالقياسيةالنماذجتقديرنتائجدتهكأ
والتقنياتالطرقاخرتاعجيببلفقط،احلديثةاآلالتاستعماليفيتمثلالالتكنولوجيالتقدمأن)2

؛املعينللبلداملالئمة
تواجهالتزالاجلزائريةاالقتصاديةاملؤسساتأنذلكاإلنتاجيةالعمليةعلىسلبايؤثراجلزائريفالتقينالعامل)3

؛التسيريطرقإصالحيفصعوبات
.السغدو -وبكالسيكيةكالنيو اإلنتاجدالةهواجلزائريفاإلنتاجدالةتأخذهالذيالشكل)4

)1969/2002(قياس اإلنتاجية على المستوى الكلي حالة الجزائر دراسة )3
من إعداد أوقارة عبد احلليم وهي عبارة عن رسالة ماجستري ختصص اقتصاد كمي من جامعة اجلزائر

منو اإلنتاجية الكلية دوغالس كنموذج لتحليل –دالة إنتاج كوب ، حيث استخدمت الدراسة )2005/2006(
ومن خالل حتليل معدالت النمو وفق للعوامل لالقتصاد اجلزائري حتت فرضية أساسية وهي حتقق غلة حجم ثابتة، 

وجد أن معدل منو الناتج احلاصل راجع إىل النمو احلاصل ) 2002–1969(خالل فرتة الدراسة ) CD(دالة 
يف املئة، ووجد النمو املبقي غري 71وكذلك إىل النمو احلاصل يف رأس املال بنسبة يف املئة، 29يف العمل بنسبة 

املفسر بواسطة عوامل اإلنتاج يرجع إىل النمو يف التقدم التكنولوجي أو باألحرى النمو يف اإلنتاجية الكلية 
ة عنصر العمل يف كما توصلت النتائج إىل أن مسامه. رأس املال للعوامل، حيث نالحظ أن جل النمو مصدره 

ومسامهة اإلنتاجية الكلية يف املئة، 48.43ومسامهة عنصر رأس املال بنسبة يف املئة 27.25النمو بنسبة 
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اتبعتاجلزائرإىل أنيعودبريةكبنسبةالنمويفاملالحيث أن مسامهة رأس يف املئة، 24.22للعوامل بنسبة 
واملياهوالطاقةالقاعديةالبناءاتميادينيفالضخمةالعموميةاملشاريعإجنازيفمتثلتاالستثماراتإسرتاتيجية

النمويفمسامهتهفنجدالعملعنصرأما. احملروقاتقطاعمناملعتربةاملداخيلعلىمعتمدةوالصحة،والتعليم
اإلنتاجيةمسامهةجندوأيضاجيدة،بطريقةالعملعنصراستغاللعدمإىلراجعوذلكاملالبرأسمقارنةضعيفة
).رأس املال–العمل (اإلنتاج لعناصريداجلغرياالستغاللعلىلدليلضعيفةبنسبةالنمويفللعواملالكلية

الناتجمنيف املئة32ـباملتوسطيفوقدرت2000إىل1971مناحملققةاالستثماراتحجمإىلبالنظر
اإلنتاجيةبقيتذلكومعاملال،رأسعنصرمعمتقاربةبنسبةمنواالعملعنصرمنوعرفماكاإلمجايل،الداخلي

.الوطينلالقتصادالكفءغرياألداءعلىدليلضعيفة،منومعدالتتسجلللعواملالكلية

شكلعلىاملقدرالنموذجوألخذ صورة واضحة لنمو اإلنتاجية الكلية للعوامل، قام الباحث بإعادة صياغة  
خاللسالبةمنومعدالتوسجلألخرى،سنةمنللعواملالكليةاإلنتاجيةمنويفالتذبذبالحظمنو،معدالت

انتكاجلزائرللعوامل يفالكليةإلنتاجيةامنوأناتضحفرتاتثالثإىلالدراسةفرتةتقسيموعند.الدراسةفرتة
سجل معدل منو ) 1981–1970(، حيث فوجد خالل الفرتة األوىل الدراسةفرتةخاللعلى العمومضعيفة

يفاإلنتاجعناصراستغاللسنحتعلىيدلوهذايف املئة 2.6اإلنتاجية الكلية للعوامل نسبة جيدة تقدر بـ 
سجلفالثانيةالفرتةأماالفرتة،تلكيفاجلزائريلالقتصاداجليداألداءإىلباإلضافةجيدةبطريقةاإلنتاجيةالعملية

يفضعفعلىيدلممااألوىلبالفرتةمقارنةيف املئة1-ـبقدرتللعواملالكليةاإلنتاجيةمنومعدليفاخنفاض
العجزإىلاألسبابوترجعالفرتةتلكيفمتباطئمنوااجلزائرياالقتصادعرفحيثالفرتة،هذهخاللاإلنتاجية

تلكخاللاحملروقاتأسعاريفاخنفاضإىلباإلضافةاخلارجي،االستثماريفنقصذلككو املشاريع،متويليف
إجنازيفاحملروقاتمداخيلعلىأساسايعتمداجلزائرياالقتصادأنعلىيدلمما،1986سنةوحتديداالفرتة

يدلممايف املئة 0.8بنسبةاإلنتاجيةمنومعدليفحتسنأوارتفاعسجلفالثالثةالفرتةأما. ومتويلهااملشاريع
ذلككو 1990سنةمنذتطبيقهايفاجلزائرشرعتاليتاإلصالحاتمعيتزامنماوهواإلنتاجية،يفارتفاععلى

بقيتذلكورغم؛احملروقاتقطاعيفاالستثماراتارتفاعإىلاإلنتاجيةيفالتحسنأواالرتفاعهذايفسر
يفيسجلبقيحبيثاجلزائرياالقتصادعلىسلبيةآثارعنهانتجمماضعيفةمنومعدالتيفتسجلاإلنتاجية

.ضعيفةمنومعدالتمنوه

العوامل الرئيسية المؤثرة على األهمية النسبية للناتج الزراعي في دول نامية مختارة)4
اإلدارة واالقتصاد من إعداد آالء حممد عبد اهللا وهي عبارة عن مقال منشور يف جملة تنمية الرافدين بكلية 

مؤشراتعلىالتعرفهذه الدراسة أمهيةوتأيت، 2008سنة 30العدد 90جامعة املوصل بالعراق
كاملة،غريبصفاتتتسمالنامية،الدولمنالعديديفةالزراعيالسوقظروفيف ظلالزراعيالناتج

عنبعيداتعملاملواردهذهأنذلكعلىيرتتبمماالزراعية،املواردختصيصيفتشوهاتظهورإىليؤديمما
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تعداملشاكلمنمصفوفةإطاريفالزراعياإلنتاجتكييفإىلأدتاملؤشراتاالقتصادية، هذهالكفاءةمقاييس
لدولالتارخييةالتجاربخاللومن.الدولمن هذهالعديديفالزراعيةةالتنمياحتماالتأمامحمصلتها حمددة

يفتتباينالزراعيالقطاعيفالعواملأواملؤشراتمنعدداأن هناكمفادهافرضيةإىلاستندت الدراسةمتقدمة
التأثرياالقتصاديةاملتغرياتيكون هلذهأناملتوقعمنلذلكالزراعي،للناتجالنسبيةاألمهيةيفتأثريهاطبيعة
بلدا ناميا ذات متوسط دخول فردية 16مت اختيار عينة من .باملتقدمةأسوةةالناميالدوليفهنفسايباالجي

، كولومبيا، السلفادور، أوكرانيا، مصر، اإلكوادور(خمتلفة ومتثلت يف جمموعة دول االقتصاديات املتوسطة وتضم 
ذات الدخل املنخفض وجمموعة الدول)هندوراس، الفلبني، رومانيا، االحتاد الروسي، تركيا، برازيل، ماليزيا، كرواتيا

املتعدد متت عملية تقدير املعلمات اليت حتدد أثري االحنداروبأسلوب )بنغالديش، كينيا، سري النكا(وتضم 
نسبة الصادرات الزراعية إىل إمجايل الصادرات، نسبة القوة العاملة الزراعية إىل القوة (املتغريات املفسرة املتمثلة يف 
، املساحة ألمسدة، املكننة الزراعية، نسبة النفقات احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايلالعاملة الكلية، استهالك ا

، الباحث يف املتغري التابع املتمثل يف نسبة الناتج الزراعي إىل الناتج احمللي اإلمجايل) اإلنتاجية، اإلنتاجية الزراعية
رتهأظللبحثةاإلمجاليالنتائج.)تركيا، بنغالديشتايلندا، مصر، (اختار أربعة دول من العينة املدروسة وهي 

لعامةياملقطعالدراسةيفذلككانسواءالزراعيناتجللةالنسبياألمهيةيفالعواملهلذهناً ًمتباياتأثري اكهنأن
، فبالنسبة للدراسة املقطعية املدروسةةالناميالدولنةلعي) 2001- 1980(للفرتة ةالزمنيللسلسلةأو2001

اعتمد الباحث على الصيغة النصف اللوغارمتية لتقدير النموذج حيث اتضح أن القوة التفسريية للنموذج فاقت 
يف املئة، وكل معامل النموذج معنوية ما عدا عنصر املساحة اإلنتاجية، كما أن كل معامل النموذج موجبة 64النسبة 

استوفتقدةيالزراعاألرضأنوقد فسر الباحث ذلك املكننة الزراعية، و زراعيةي اإلنتاجية الماعدا عنصر 
ةيالتقنهذهمندةياجلداإلضافاتعندالغلةتناقصمرحلةيفهلادخو عينيالذياألمراملدخالتمناهحاجت
ف،يالكثاإلنتاجمرحلةإىلللوصولاملبتغىفعلهاأداءمنهامتكنالمرحلةيفهابقاءعينها يإضافتأنكما

باإلضافة إىل عجز السياسات احلكومية املتعلقة باإلصالح الزراعي والضرائب االستثمارات الزراعية، وهذا ما يؤكد 
أما بالنسبة للدول العينة . تسعى إىل حتديد اجتاهات النموغياب إسرتاتيجية زراعية على صعيد الدول النامية

فقد اختلفت نسبة مسامهة كل عامل يف نسبة الناتج الزراعي من الناتج احمللي فحسب منوذج تايلور املختارة 
اإلمجايل من دولة إىل أخرى، بالنسبة إىل مصر فقد احتلت النفقات احلكومية النصيب األكرب للمسامهة بنسبة 

تركيا احتلت يف املئة، 49.92يف املئة، أما بنغالديش احتلت استهالك األمسدة النصيب األكرب بنسبة 3.43
التقانة البايلوجية املرتبة األوىل من حيث احتلتيف املئة، وأخريا تايلندا 12.11الصادرات النصيب األكرب بنسبة 

.يف املئة8.58املسامهة بنسبة 

التغيرات في كفاءة اإلنتاج الزراعي في بلدان آسيا)5
(Changes in the Efficiency of Agricultural Production in Asian Countries)

وهي عبارة عن مقال منشور يف ابتايالندمن جامعة خون خان ArjchariyaartongWuttipongمن إعداد 
بسنغافورة، حيث قام بوصف وحتليل 2011سنة 11اإلحتاد الدويل لإلدارة املالية واالقتصاديةجملة
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بالرتكيز على القطاع الزراعي على شكل بيانات مقطعية ) 1961/2004(بلدا أسيويا خالل الفرتة 14بيانات 
، احلدودوذلك من أجل احلصول على الكفاءة التقنية املقدرة بواسطة استعمال دالة اإلنتاج احلدية الستاتيكية ذات 

عوامل اإلنتاج التالية بإدخالللدول املختارةمث استخدام دالة اإلنتاج احملولة إىل اللوغاريتم لتمثيل اإلنتاج الفالحي
مرونة اإلنتاج الفالحي بالنسبة لعنصر العمل وقد توصلت النتائج إىل أن األرض والعمل واملكننة واألمسدة، : 

االجتاه الزمين، وجود يف حالة 0.21مقارنة بـ الزمين يف الدالة املقدرةاالجتاهيف حالة عدم وجود 0.61يساوي 
، كما مرونة عامل يف املئة من عنصر العمل10يف املئة يتطلب زيادة 6.1فالحي بنسبة مبعىن أنه لزيادة اإلنتاج ال

يف حالة وجود االجتاه 0.47يف حالة عدم وجود االجتاه الزمين يف الدالة املقدرة مقارنة بـ 0.52األرض يساوي 
، ولكن يف املئة من عنصر األرض10يف املئة يتطلب زيادة 5.2الزمين، مبعىن أنه لزيادة اإلنتاج الفالحي بنسبة 

رغم أن الدالة ذات كثافة لعنصر العمل أكثر منها كثافة لعنصر األرض إال أن كفاءة استخدام عنصر األرض أعلى 
فهي كذلك سجلت )املبيدات واملكننة(العوامل مروناتبالنسبة لباقي أما .من كفاءة استخدام عنصر العمل

.يف حالة وجود اجتاه زمينعند استخدام الدالةاخنفاضا 

دراسة حالة كندا: العوامل الثالثة لدالة اإلنتاج الزراعي )6
(A THREE-FACTOR AGRICULTURAL PRODUCTION FUNCTION :

THE CASE OF CANADA)
مقال منشور يف عبارة عن وهي ) Saskatchewan(من جامعة(CRISTINA ECHEVARRIA)من إعداد

كل لاإلحصائياملسح ت الدراسةحيث مشل، 1998سنة 03، العدد رقم 12
، الفرتة املتاحةالبيانات اإلحصائية نظرا لقلةالغربية الشمالية مقاطعة يوكون واألقاليم ما عدا ،املقاطعات الكندية

حيث استخدم منهج احلصص الذي استخدمه سولو 1991إىل غاية سنة 1971اليت مت اختيارها هي من سنة 
حيث أدخل ثالث عوامل لإلنتاج الزراعي ) Translog Function(باستعمال دالة اإلنتاج احملولة 1957سنة 

:نتائج مهمة نذكر منها إىل األخريةمن خالل تقدير هذه الدراسة وهي األرض والعمل ورأس املال وتوصلت 
الزراعة يف كندا أقل كثافة لليد العاملة من قطاعي اخلدمات والصناعة، لكن كثافة رأس املال مماثلة أن قطاع

للقطاعات الثالثة؛
 يف املئة على 41ويف املئة 43ويف املئة 16مسامهة األرض ورأس املال والعمل يف خلق القيم املضافة هي

يف املئة يف 59ويف املئة 41لعمل يف خلق القيم املضافة هي التوايل يف قطاع الزراعة أما مسامهة رأس املال وا
؛يف املئة يف قطاع اخلدمات51ويف املئة 49و، قطاع الصناعة

يف الزراعة الكندية خالل فرتة الدراسة يساوي )إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج(معدل التغري التكنولوجي
.مماثلة يف قطاع الصناعة الكنديةيف املئة، وهي نسبة0.35
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محددات نمو اإلنتاجية الزراعية بين أقاليم رومانيا )7
  (DETERMINANTS OF THE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY

GROWTH AMONG ROMANIAN REGIONS)
وهي عبارة عن مقال منشور يف جملة ) Alba Iulia(من جامعة (Camelia Burja)من إعداد 

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica)(14، 2012سنة 01العدد رقم ،
جنوب - مشال شرق(الثمانية

-الوسط–مشال غرب - الغرب–) Oltenia(جنوب غرب أولتينيا –Muntenia)(جنوب مانتينيا –شرق 
الزمان من حيث االختالفحتدد تأثري ، والتعرف على العوامل اليت )Bucharest-Ilfovبوخاريست إلفوفمنطقة

تتضمنحيث ضبط الباحث عاملني كمدخالت يتمثالن يف املوارد االجتماعية واالقتصادية هذه األخرية ،واملكان
العاملة وكل ما يتضمنه رأس املال من املبيدات واألمسدة واملواد البيولوجية ورأس رأس املال العامل وإمجايل القوة 

ملؤشرات القيمة املضافة الصافية للمزارع عند الوحدة واستخدم الباحث أسلوب التحليل العاملي ،..املال الدائم
من خالل أسلوب كفاءةباستخدام عشرين  )TFP(الزمنية للعمل، مث قام بإجراء تقييم اإلنتاجية الكلية الزراعية 

حيث احملدد الزماين للدراسة ،هي جزء من األساليب الالمعلمية للربجمة اخلطيةو )DEA(حتليل مغلف البيانات
،نظرا النضمام دولة رومانيا يف هذه السنة لإلحتاد األوريب2007واختار الباحث سنة ) 2007/2008(هو 

:يف النقاط التاليةوميكن تلخيص نتائج الدراسة 
 مثل اليت باتت حامسة يف تطور املؤشراتله أمهية خاصة يف متثيل العوامل لعمل إلنتاجية االتحليل الديناميكي

؛ حيث متت دراسة أداء كل إقليم على التقنية للعمل، نصيب رأس املال التقين املباشر وإنتاجيتهاملوهبة: 
مقارنة مع مستوى املؤشر للفرتة السابقة؛املطلق من اإلنتاجية أساس االختالف 

 أظهرت النتائج أن هناك إجتاها تصاعديا ألداء القطاع الزراعي يف مجيع األقاليم الرومانية، خاصة إقليم
؛جنوب مانتونيابوخاريست وإقليم جنوب شرق وإقليم 

  ،سائل كما أن كفاءة استخدام الو املوهبة التقنية للعمل هو عامل حمفز جدا ساهم يف تطور أداء كل األقاليم
التقنية كان هلا أثر إجيايب أيضا، على عكس نصيب إنتاجية رأس املال التقين الذي كان أحد العوامل اليت 

قلصت من إنتاجية األقاليم؛
 يف املئة ملختلف األقاليم وهي أقل من املعدل الوطين 41.1يف املئة و21.7مستويات الكفاءة تتباين بني

يف املئة؛48الزراعية على أساس القيمة املضافة الصافية للمزرعة ومتوسط رأس املال اليت تقدر بـ للكفاءة
 وهذا )جنوب مونتينيا(يف املئة 61.7و)مشال شرق(يف املئة2.8كفاءة العامل البشري بني تباينيرتاوح ،

تعترب مدة العمل أنمما يدليف املئة، 11.9يعين متوسط تباين كفاءة العامل البشري للبلد ككل يساوي 
؛أحد العناصر األساسية لتحسني أداء القطاع الزراعي لألقاليم

عوامل اإلنتاج اليت عامال من حيث،يالزراعتطور القطاعية رأس املال البشري يفأمه
األقاليم؛تقليص الفوارق يف التنمية االقتصادية بني هم بشكل كبري يف زيادة الكفاءة و ميكن أن تس
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1980/2003للمدة ) دول عربية مختارة(مصادر نمو اإلنتاجية في زراعات )8
الرافدين زراعةمن إعداد سامل يونس النعيمي وأسوان عبد القادر زيدان وهي عبارة عن مقال منشور يف جملة 

حيث استهدف البحث معدالت منو ، 2009سنة 37بكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل بالعراق العدد 
تطور القطاع الزراعي للدول العربية  اإلنتاجية للقطاع الزراعي وحتديد حجم مصادر النمو للكشف عن إمكانيات 

ومثلت يف الناتج الزراعي، تغرياتف على الكل من السعودية واملغرب وتونس وسوريا، وذلك من خالل التعر 
العالقة بني الناتج الزراعي باعتباره متغريا تابعا والعوامل احملددة له وهي كل من األرض والعمل ورأس املال، 

Taylor(ا مت احتساب مسامهة العناصر يف منو اإلنتاجية بتطبيق صيغة توسع تايلور كمبوصفها مغريات مستقلة

Expansion ( كما مت إجياد إنتاجية العناصر الكلية)TFP (  وبناءا على ذلك توصلت الدراسة إىل أهم النتائج
:كما يلي

تبني أن هناك منوا يف اإلنتاجية الكلية للعوامل لكل دولة من الدول املذكورة، وأيضا هناك تفاوت يف منو - 
يف املئة، تلتها املغرب 91.3اإلنتاجية بني دولة وأخرى، فقد احتلت السعودية أكرب نسبة يف منو إنتاجيتها بنحو 

يف املئة، أما سوريا فاحتلت 62.11ر بنحو يف املئة، ومص71.48يف املئة، مث تونس بنحو 87.39بنحو 
النظر بربامج التنمية االقتصادية يف املئة، لذلك توصي الدراسة بإعادة 5.18املرتبة األخرية وبنمو بطْي يقدر بـ 

.الزراعية فيها ومبا ميكن من استغالل مواردها الزراعية االستغالل األمثل

لة اإلنتاجعلى نطاق ضيق لداالغذائية ةدتقدير للما)9
(Estimation of food substance small-scale production function)

للتكنولوجياشاهرودجامعةإدارةوالصناعيةاهلندسةكليةمن  شاهروديموسويحممدسيد: من إعداد 
العدد رقم 13الدولية للعلوم الزراعية واحملاصيللة ، وهي عبارة عن مقال منشور يف إيران،شاهرود

مت، حيث )(2013International Journal of Agriculture and Crop Sciencesسنة 05
تميكما ؛الغذائيةالصناعاتتطويرخاللمنالريفيةالتنميةلتخطيطمنوذجعلىللحصولالدراسةهذهتصميم
؛ورأس املاللعمالةلاإلنتاجمرونةحتديدوالصناعةهذهخصائصعلىالتعرف

على أساس منوذج رياضي يوصف )IRI(دوال اإلنتاج للصناعات الصغرية الغذائية كما هو معروف يف إيران بـ 
) 1996/2006(، حيث أخذ الباحث الفرتة دوغالس–بدالة كوب 

جمموعة الصناعات الغذائية الصغرية املتواجدة يف إيران، توصلت الدراسة إىل مجلة من اإلحصائي لبحثه فيتمثل يف 
:النتائج أمهها 

رية يف إيران على الصيغة التاليةتوصل الباحث إىل تقدير منوذج لدالة كوب دوغالس للصناعات الغذائية الصغ : = 1918 . .
 تتسم بعوائد احلجم الصناعات الغذائية الصغرية يف إيران أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن

املتناقصة ألن جمموع مرونات اإلنتاج أقل من الواحد، مبعىن آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج 
يف املئة، 1عندما تزداد املدخالت مبقدار 0.977املستخدم يف التحليل يف خمرجات الدالة يقدر حبوايل 
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α+ β < 1 ; + = (0.981 − 0.004) = 0.977)
 سالبة، بينما مرونة العمل0.981ونة اإلنتاجية لعنصر رأس املال باالرتفاع حيث قدرت حبوايل تتسم املر

عنصر العمل، عكس ، مما يشري إىل تزايد أمهية عنصر رأس املال يف خلق القيمة املضافة 0.004- تقدر بـ
العامل الفالحي، وبدقة املنفقة على رأس املال ستكون أعلى من إنتاجيةوحدةوهذا يعين أن إنتاجية واحد 

يف املئة وذلك 0.981بنسبة الصناعات الغذائية املصغرةإنتاج يف املئة تزيد 1زاد رأس املال بنسبة أكرب كلما 
؛بثبات عنصر العمل

)1981/1996(التقدير القياسي لدالة اإلنتاج الزراعي غي األردن )10
Econometric Estimation of Agricultural Production Function in Jordan :

1981 – 1996
عفاف عبد اجلبار سعيد منشورة يف جملة االقتصاد والعلوم : جميد علي حسني، واألستاذة : من إعداد األستاذ 

Journal of Economic(اإلدارية & Administrative Sciences( 2001، ديسمرب 17العدد،
خالل الفرتة 

إعادة ختصيص مصفوفة )1981/1996(
هرت الدراسة أن القطاع الزراعي يف األردن يلعب دورا مهما وقد أظ. املنتج لغلق فجوة العرض احمللي–املستخدم 

وحيويا يف االقتصاد الوطين، بتوفري احلاجات الضرورية للشعب، لكن يتصف هذا القطاع بنقص األرض الزراعية 
النسيب يف استخدام االخنفاضونقصان األرض الصاحلة للزراعة وفائض العمالة ونقص رأس املال باإلضافة إىل 

نة الزراعية؛ كما أظهرت الدراسة يف شقها القياسي أن الزراعة األردنية تتسم بعوائد احلجم املتزايدة، وكثافة املكن
، بينما قدرت مرونة رأس املال حبوايل )0.455(العمل مقارنة بعنصر رأس املال، حيث قدرت مرونة العمل حبوايل 

)0.130(.

دراسة قياسية اقتصادية لحالة –وسياسات الحد من الدورات االقتصادية محددات دالة اإلنتاج )11
دمحان بواعلي مسري وهي عبارة عن رسالة ماجستري ختصص نقود : من إعداد -)1970/2005(الجزائر 

ومالية من جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
وترفق هذه الدراسة بدراسة تقديرية لدالة اإلنتاج تعمل على زيادة اإلنتاج الكلي وبالتايل زيادة النمو االقتصادي، 

ومن جهة اجلزائرية، مع قياس نسب مسامهة كل عامل من العوامل يف النمو االقتصادي يف اجلزائر من جهة، 
. أخرى البحث عن السياسات القدرة عن زيادة النمو االقتصادي دون أن تكون هناك تقلبات اقتصادية حادة

:وخلص البحث إىل مجلة من النتائج أمهها 
 يف اجلزائر ذات غلة حجم متزايدة، وقد أصبحت أكثر ) 1970/2005(دالة اإلنتاج على طول الفرتة

تزايدا مع بداية التسعينات؛
نسبتها خالل الفرتة الثانية تضاءلتلكن ، )1970/1990(لعمالة كانت تساهم بنسبة أكرب خالل الفرتة ا

على عكس مسامهة رأس املال اليت كانت بنسبة أقل يف الفرتة األوىل، مث سرعان ما ؛)1990/2005(
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ارتفعت هذه النسبة يف الفرتة الثانية؛
 يف الفرتة الثانية، ويتضح ذلك من خالل مقارنة غلة احلجم يف أصبحت أكثر كفاءة إنتاجية عوامل اإلنتاج

الفرتتني؛
 أين سجلت نسبا سالبة يف بعض السنوات، لكن يف على العموم كانت ضئيلة نسبة مسامهة التكنولوجيا

دراسة بضرورة العمل على تطوير كفاءة العامل اجلزائري، وذلك عن طريق التعليم والتدريب أو إعادة وأوصت ال
.، كما أوصت بإعطاء أمهية قصوى للبحث العلمي والتطوير يف املؤسسات واملعاهد العلميةالتأهيل

) 1968/1993(اإلنتاج الزراعي في األردن دالة)12
العدد 14: من إعداد 
نولوجي والعوامل املؤثرة يف حجم اإلنتاج وذج اقتصادي لبيان أثر التطور التكوقد مت بناء من، 1998الثاين سنة 

ق هذه الغاية؛ وقد أظهرت نتائج التقدير أن دالة دوغالس العامة لإلنتاج لتحقي–الزراعي، باستخدام دالة كوب 
، وكانت نتائج الغلة املتزايدة يف حالة استخدام عنصري العمل ورأس املال يف دالة اإلنتاجلقانوناإلنتاج ختضع 

تقدير النموذج اليت يتضمن كل من عامل العمل ورأس املال واألرض تشري إىل مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل 
بة، األمر الذي يدل على تدين وتراجع إنتاجية عنصر العمل يف القطاع الزراعي، وكما أشارت نتائج دالة سال

اإلنتاج إىل عدم استجابة القطاع الزراعي للتقدم التكنولوجي كما دلت على ذلك إشارة معلمة الزمن يف النموذج 
وصفر احليازات اليت حتد من األخري، ويرجع ذلك إىل تدين مستوى الدخول املزارعني

.استخدام التكنولوجيا الزراعية املتقدمة، كما بينت النتائج حتيز التقدم التقين لعنصر رأس املال

اسية لمحددات نمو اإلنتاج الزراعي السعودييدراسة اقتصادية ق)13
وهي عبارة عن مقال منشور يف جملة السليمالرسول ويوسف بن عبد اهللاأمحد أبو اليزيد : من إعداد 

الدراسة إىل هذه، 2002سنة )1(العدد رقم) 47(الزراعية للبحوث اإلسكندرية
التعرف على املؤشرات واملعامل واملالمح االقتصادية الرئيسية للتنمية الزراعية باململكة العربية السعودية خالل فرتة 

حيث شهد هذه الفرتة تنفيذ أربعة خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك ) 1999–1980(الدراسة 
وذلك من خالل دراسة معامل ومؤشرات السادسة اخلماسيةاخلماسيةمن بداية اخلطة 

القيمة احلقيقية للناتج الزراعي احمللي اإلمجايل تطور اإلنتاج الزراعي، وأيضا التعرف على أهم املتغريات املؤثرة يف منو 
خالل الفرتة املشار إليها، باإلضافة إىل استخالص بعض املؤشرات االقتصادية للتعرف على مدى تأثري تنفيذ 

، وميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما خطط التنمية الزراعية على القطاع الزراعي باململكة
:يلي 
ختذت قيمة الناتج الزراعي اجتاها عاما خطيا صعوديا خالل فرتة الدراسة مبعدل منو معنوي بلغ حوايل ا

يف املئة، وبتقدير النقطة الزمنية لتحول القيمة احلقيقية للنتاج الزراعي من الزيادة مبعدالت متزايدة إىل 8.85
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أو مبعىن آخر مع بداية تنفيذ 1984اية سنة 5.17
؛1985الرابعة واليت بدأت سنة اخلماسيةاخلطة 
 وهو االختالفقيمة معامل ارتفاعأشارت تقديرات معامالت االختالف للمتغريات موضع الدراسة إىل

العمالة الزراعية، عدد الوحدات : إىل عدم وجود استقرار نسيب يف هذه املتغريات فيما عدا األمر الذي يشري 
إنتاج التمور، إنتاج الطماطم، إنتاج البيض؛ كما تبني أيضا وجود فروق أو اختالفات معنوية بني احليوانية، 

سة؛متوسطات فرتات اخلطط األربعة اليت مشلتها فرتة الدراسة جلميع متغريات الدرا
 اتضح أن أهم املتغريات التفسريية املؤثرة على معدل النمو السنوي للقيمة احلقيقية إلمجايل الناتج الزراعي هي

عدد اجلرارات والقيمة احلقيقية للصادرات الزراعية املساحة احملصولية، عدد الوحدات احليوانية يف العام السابق، 
من التغريات اليت حتدث يف معدل منو الناتج الزراعي، وقد اتضح يف املئة87.6حيث تفسر هذه املتغريات حوايل 

وجود عالقة طردية معنوية إحصائيا بني املتغري التابع وتلك املتغريات املفسرة اليت ظهرت يف النموذج املقدر؛
نها اتضح وجود فروق معنوية بني متوسطات فرتات اخلطط اخلماسية األربعة، كما تبني عدم جتانس التباين بي

ولذلك مت استخدام املتغريات الصورية ملثيل تلك اخلطط لدراسة أثرها علة معدل النمو السنوي للناتج الزراعي، 
أي أدى إىل انتقال مستوى الدالة ألعلى يف وتبني أن تنفيذ اخلطة اخلماسية الرابعة أدى إىل زيادة ثابت الدالة 

يف حني أن تنفيذ اخلطتني اخلامسة والسادسة أدى إىل حني أدى إىل اخنفاض ميل الدالة بل وأصبح سالبا، 
وقد كان هذا التغري الثةوهي فرتة اخلطة اخلماسية الثاخنفاض كل من ثابت وميل الدالة وذلك مقارنة بفرتة األساس 

منو معنوي بالنسبة لفرتة اخلطة اخلماسية الرابعة وهو ما يعين أن فرتة هذه اخلطة شهدت آثارا سلبية على معدالت
. وأداء القطاع الزراعي باململكة

تقدير وتحليل بعض العوامل المؤثرة في نمو الناتج الزراعي في بلدان نامية مختارة للمدة )14
)1970/2000(

35قيص ناظم غزال ويسرى حممود: من إعداد 
، 2007العدد الثاين سنة 

وقد أختريت عينة من البلدان النامية اليت قسمت على )1970/2000(بلدان نامية خمتارة خالل املدة
تونس، وسوريا واليمن، جمموعتني األوىل الدول ذوات الدخل املتوسط األعلى وضمت كل من تركيا، تيلندا،

وقد . األردن، باكستان، بنغلداشمصر،والثانية الدول ذوات الدخل املتوسط األدىن وضمت كل من املغرب،
بثالثة صيغ هي اخلطية وشبه اللوغارمتية واللوغارمتية املزدوجة، وقد توصلت الدراسة إىل عدة استخدم منوذج قياسي 

:نتائج أمهها 
وذلك يعود بفعل ارتفاع معدالت النمو السكاين العمل الزراعية يف أغلب دول العينة تدين كفاءة أداء قوة

فيها مقابل ندرة األراضي الزراعية واخنفاض معدالت تراكم رؤوس األموال املادية والبشرية واالستثمارات 
ي يعاين من حالة البطالة املقنعة؛الزراعية األمر الذي جعل العمل الزراع
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 طلب البلدان الخنفاضالصادرات الزراعية يف رفع معدالت النمو الزراعي يف عدد من دول العينة قلة مسامهة
املتقدمة عليها؛

ارتفاع نسبة مسامهة التقانة الزراعية يف رفع معدالت منو الناتج الزراع_
قات املناسبة فضال عن التغلب على قلة األيدي العاملة زيادة إنتاجية العمل وتنفيذ اخلطط الزراعية يف األو 

.وتطوير الفعاليات احلقلية

: من إعداد )دراسة اقتصادية قياسية إحصائية(دوال نواتج بعض المحاصيل الزراعية في الجزائر )15
، 1997سنة جامعة اجلزائر ، فرع التخطيط،أطروحة دكتوراه دولة يف االقتصادمبارك باللطة وهي عبارة عن

حيث يهدف هذا البحث إىل دراسة دوال اإلنتاج الزراعي وبصفة خاصة إنتاج احلبوب  وبصورة أخص إنتاج 
القمح، وما ينطوي عليه ذلك من دراسة تأثري تغري كل من مقادير املدخالت الزراعية كمتغريات مستقلة يف مقدار 

:هم النتائج التالية أو القمح كمغريات تابعة، وتوصلت الدراسة إىل أناتج احلبوب
 اتضح من مناذج إنتاج احملاصيل الزراعية املختلفة أن العوامل املتحكمة يف إنتاج احلبوب هي املساحة

،0.809،0.393: وسعر الشعري، مرونتهم اجلزئية على التوايل هي الزراعيةنةاكاملزروعة واألمطار وامل
تشري الدراسة أن القانون الذي حيكم إنتاج احلبوب يف اجلزائر هو قانون تزايد ،  حيث 0.155و- 0.013

، 1.24للقمح الصلب فإن املرونة اإلمجالية بلغت ، أما بالنسبة1.43الغلة مع احلجم، إذ بلغ معامل املرونة 
1.36اللني مرونة القمحمما يدل أن إنتاج القمح الصلب خيضع لقانون تزايد الغلة مع احلجم، كما بلغت

مما يدل على خضوعها 2.19وخضوعها لنفس قانون القمح الصلب، كما بلغت املرونة اإلمجالية للشعري 
، مما يدل على أن البقول حيكمها 0.39، أما بالنسبة للبقول فقد بلغت املرونة اإلمجالية الغلةتزايدلقانون
.الغلةتناقصقانون 
 مما يعين أن القانون الذي حيكم الزراعة اجلزائرية هو 0.42اجلزائرية بلغت املرونة اإلمجالية يف الزراعة ،

إىل عدم استعمال أسلوب يف ما يتعلق مبشكلة اإلحالل فإن الباحث توصلقانون تناقص غلة احلجم، أما 
الربجمة اخلطية يف التعظيم لعدم توفر شرط أساسي وهو أن تكون الدوال خطية مستقيمة يف آن واحد، 

. واالعتماد على أسلوب األداة احلدية يف التعظيم
ميكن إىل أنه،الباحث فيما يتعلق باملساحة املزروعة وكيفية استخدامها االستخدام الكفءىأوصيف النهاية 

، أوال استخدام توقعات األسعار العاملية كمؤشر عند حتديد الرتكيب احملصويل، ولن يتأتى ذلك إال بطريقتني
النسيب ألسعار حماصيل االرتفاعختفيض املساحة املزروعة من احملاصيل اليت متثل أهم بنود الصادرات يف حالة 

العكس، ويواصل الباحث يف ذكر العوامل اليت تساعد الصادرات عن أسعار حماصيل الواردات، والثاين يف حالة
:احملصويل ومها بعلى جناح إسخدام األسعار العاملية بكفاءة كمؤشر عند حتديد الرتكي

 ضرورة وجود جهاز كفؤ إلعطاء املعلومات الدقيقة عن توقعات األسعار العاملية من خالل االستعانة بأفراد
الكفاءة يف هذاعلى درجة عالية من

ضرورة توافر الدراسات املتخصصة يف جمال اإلنتاجية لكافة احملاصيل الزراعية .
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استعمال نماذج اإلبطاء الزمني في تقدير أثر المساحة وأثر األسعار على إنتاج األرز في العراق )16
, Adhokدراسة قياسية باستعمال نموذجي ( Koyck(

، حيث 2011منشور يف جملة كلية اإلدارة واالقتصاد العدد األول سنة مقال من إعداد محيد عبيد عبد 
ملتغريات )Adhok(استهدف البحث دراسة أثر املساحة وأثر األسعار على إنتاج الرز يف العراق باستعمال منوذج

) IV(و) OLS(ملتغريات اإلبطاء الداخلية بطريقيت ) Koyck(، ومنوذج )OLS(اإلبطاء اخلارجية وبطريقة 
األسعار يف إنتاج ، حيث أظهرت النتائج أن أثر املساحة يفوق أثر )2008-1980(باعتماد سلسلة زمنية للفرتة 

يف املئة من Adhok(6471(الرز حسب منوذج 
يف املئة من تغريات اإلنتاج يف 59يف حني تفسر األسعار )Koyck(عند استعماهلا يف منوذج تغريات اإلنتاج 
كما تبني من خالل الدراسة وجود اختالف كبري يف مؤشرات اإلبطاء الزمين بني أثر املساحة وأثر . النموذج نفسه

لصاحل املساحة بعشرة أضعاف يف األمدين )OLS(وبطريقة )Koyck(األسعار يف زيادة اإلنتاج حسب منوذج 

نهما على الرتتيب، وخلصت الدراسة يف يف املئة لكل م95يف املئة ، 90يف السنوات الثالث األوىل وبنسبة 
األخري إىل ضرورة استعمال متغريات اإلبطاء الزمين يف التحليل االقتصادي ألمهيتها إسهامها يف اختاذ قرارات 

.صائبة من قبل املنتجني يف ختصيص املوارد االقتصادية

ل التحليل الديناميكي لبيانات الفترة رؤية مستقبلية ألداء القطاع الزراعي الفلسطيني من خال)17
)1980-2003(

ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد من إعداد جابر حسني أبو جامع، وهي عبارة عن 
حيث ، 2006فرباير 15–13االنسحاب اإلسرائيلي ملنعقد بكلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة 

رتة فالدراسة إىل تقييم أداء القطاع الزراعي الفلسطيين بالتحليل القياسي لبيانات السلسلة الزمنية لل
وهلذا الغرض تستخدم الدراسة الدالة األسية تربط بني الناتج الزراعي وكل من املساحة املزروعة وتكاليف ، أعاله

الزراعي الناتجوجود تكامل مشرتك بني كل من ، ويرتكز هذا التحليل علىمدخالت اإلنتاج والعمالة الزراعية
وتكاليف اإلنتاج وحجم العمالة الزراعية من جانب، ومع وجود قيد متغري املساحة املزروعة من األراضي الثابت 

كال من متغريات أنبني متغريات دالة اإلنتاج الزراعي خالل فرتة الدراسة، وتظهر نتيجة التحليل للتكامل املشرتك 
وكذلك فإن النمو يف تكاليف اإلنتاج . الزراعي للناتجوحجم العمالة الزراعية هي احملدد الرئيسة ف اإلنتاج تكالي

. الناتج وذلك يف املدى الطويلبينما تؤثر العمالة الزراعية إجيابا على هذا ،الزراعيجتالناتؤثر سلبا على النمو يف 
ومن جانب آخر فإن نتيجة حتليل منوذج تصحيح اخلطأ يف املدى القصري تظهر إجيابية أثر النمو يف كل من 

وبشكل عام ختلص .الزراعي، كما تظهر القوة التفسريية هلذه الدالةالناتجعلى تكاليف اإلنتاج والعمالة الزراعية
يف اإلنتاج اإلجيايب يف الزمن القصري وأثره السليب يف الزمن الطويل يستدعي إجياد الدراسة إىل أن ضعف تأثري تكال

.الزراعي مستقبالالناتج
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الجزائرية بين االكتفاء والتبعيةالزراعة )18
، وقد توصلت 2007جامعة منتوري بقسنطينة عام توراه منمن إعداد فوزية غريب وهي عبارة عن أطروحة دك

:أمهها ها باختصارالدراسة إىل مجلة من النتائج اخلاصة يف سياق التنمية املستدامة ونتائج عامة نذكر 
النتائج الخاصة) أ
 ذاتيا نسبيا، بناءا على ما تتمتع به من خصائص موردية، حيث تدعم اكتفاءاميكن للزراعة اجلزائرية أن حتقق

عدالت اليت أوضحت أن املوارد الطبيعية من ليت جتمعت، وتعرب عنها النسب واملهذه احلقيقة تلك املعطيات ا
تبني أن أرض زراعية وموارد مائية، موارد بشرية ومالية، هي متوفرة نسبيا، غري أن واقع اإلنتاج غري كايف، فقد 

، حيث يعود السبب غالبا الزراعة اجلزائرية يف جمال الغذاء تعرف وضعية متذبذبة وبعيدة عن املعدل املطلوب
إىل الظروف املناخية واملمارسات اخلاطئة اليت تؤثر مباشرة يف تدهور اإلنتاج؛

 ولة ؛ وهي تنذر باستفحال
الوضع أكثر مستقبال يف ضوء املعطيات املتوفرة، خصوصا يف ظل تداعيات األزمة االقتصادية، وما تفرضه من 

ضغوط مالية؛
 تتوفر اجلزائر على اإلمكانيات الالزمة من موارد طبيعية ومالية وبشرية كافية، فمن خالل إتباع سياسة زراعية

مستدامة، تراعي اإلمكا
ورمبا يصبح مبثابة املخرج جيال املستقبلية ؛ فإن ذلك ممكنامع ذلك على البيئة، واضعة يف االعتبار نصيب األ

الذي حتكمه قواعد الذي ينقذ البالد من حالة التبعية، وجينب تكريس االرتباط بالنظام الدويل الرأمسالية 
.ليربالية قاسية

النتائج العامة) ب
 أساسية

جمموعات متناقصة اإلنتاج وتتمثل يف الكروم حتديدا وجمموعات مستقرة اإلنتاج وتتمثل يف اللحوم تتمثل يف
متذبذبة سلعية البيضاء والبيض، وجمموعات متزايدة اإلنتاج وتتمثل يف احلمضيات والتمور، وجمموعات 

لدى املستهلك اجلزائري وهي إسرتاتيجيةسلع واليت تعتربوتأيت يف مقدمتها احلبوب والبقول واحلليباإلنتاج
رار اللجوء إىل تأخذ حيزا كبريا يف الطلب عليها وبالتايل تعترب مصدرا أساسيا للفجوة الغذائية حيث يتم باستم

لنفطية، والسبب مما أدى إىل امتصاص جزء كبري من العملة الصعبة املتأتية من العوائد ااخلارج لسد الفجوة
العديد من املشاكل واملعوقات واليت تتقاطع يف كثري من األحيان مع الدول العربية وتتعلق مبستوى يعود إىل 

.التقدم االقتصادي والعلمي وسيادة أسلوب العمل العق
 إىل أمرين نذكرمها إن استفحال واستشراء مشاكل ومعوقات القطاع الفالحي يف البنية الزراعية واستمرارها يعود

:باختصار
 استفحال ظاهرة التالعب واالحتيال من طرف الكثري من املتطفلني على القطاع الفالحي على املستوى

القاعدي؛
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ئع تتم يف اإلمهال والالمباالة وانتشار ظاهرة الرشوة واالختالسات على خمتلف املستويات، وكل هذه الوقا
. غياب املتابعة والعقاب

مسألة الزراعية في ضوء المنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية ؛ أي سياسة زراعية تطور ال)19
للجزائر؟

موسماحلاج خلضر باتنةوهي عبارة عن أطروحة دكتوراه من جامعة عز الدين بن تركي: من إعداد 
:، وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج نذكرها باختصار أمهها 2006/2007
املتسعةالغذائيةالفجوةجهة،منيبقىأمههالكنمتعددةباجلزائرالزراعيالقطاعتواجهاليتالتحدياتإن

للجزائرينيالغذائيةاحلاجاتمنهامقسملتلبيةاملتسعةاخلارجيةاألسواقعلىاملتواصلواالعتمادباستمرار
يفاالخنراطيتيحهماانتهازعلىاجلزائريةالزراعةقدرةوعدمالتجاريالتحريرخماطرأخرىجهةومن.

اإلنظمامخاللمنأواألورويباإلحتادمعاجلهويةالشراكةعقدعربسواءالتجاريالتبادلجماالت
قدرةعلىكبريحدإىليتوقفاجلزائريةللزراعةاالقتصاديالتأهيلفنجاح. للتجارةالعامليةللمنظمة

التحرير التجاريمساراتيفاالخنراطملقتضياتمطابقةوتأطريدعمسياسةتأمنيعلىالعموميةالسلطات
جتاريةمبادالتظليفغري املتكافئةاالنفتاحخماطرمنحلمايتهاالكافية"املناعة"منحهاعلىوالقدرة
الفائضذاتالصناعيةالبلدانداخليفجديدةأشكالحتتومتواصلةقويةدعمبسياساتأصالمشوهة

الزراعي؛
للسوقالتلقائيالعملظروفيفجتعلهاخبصائصاألخريةهذهمتيزالزراعيةلألسواقالنظريالتحليليؤكد

تتدخلحيثالبيولوجي،النموبأطوارلعالقتهيتميز باملومسيةالزراعيفاإلنتاج.املزمناالستقرارعدمتواجه
األجليفاملرونةبعدمالعرضيتميزذلك،مقابلويف؛نتائجهحتديديفبشكل كبريالطبيعيةالعوامل
بتدينالزراعيةالسلعأغلبعلىالطلبيتميزذلك،جانبإىل؛املنتجنيبتعددأيوبتشتته،القصري
منتعكس،الزراعيةالسلعأسواقلتجعلتتضافرالبنيويةالعناصرهذهوكل، السعريفالتغريبداللةمرونته
أو قانون) KING(ما اصطلحت عليه النظرية االقتصادية مبفارقةومفعولتأثريعملها،آليةحيث

)KING(؛
وقعحتتتتقلصالصاحلة للزراعةاملساحاتتبقيحيث.طبيعيةبعواملحمكوماالزراعيالنشاطيبقى

العتباراتترتاجعالزراعيالتوسعإمكانياتأنكما،  املتسارعةاملناخيةوالتغرياتالتلوثو العمراينالتوسع
بسببالعامليفالزراعةيواجهحتدياأكرب"املائيةاملعضلة"متثلأخرىجهةمن.اقتصاديةوأخرىفيزيائية

فيهتسببتلوثوهوملصادرهاملتواصلالتلوثوبفعلالعاملمنأصقاعيفاملوردهذايعرفهالذيالنضوب
الزراعيالنشاطوواقع.الزراعياإلنتاجيفالداخلةللمستهلكاتاملفرطكاالستخدامالعوامل،منالعديد

علىاحملتملةواالنعكاساتاحملددةالعواملتداخلبفعلعاملياطابعاتكتسيالزراعيةاملسألةجيعلاليوم
.بأسرهللعاملالغذائيةالوضعية
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إشكالية العقار الفالحي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائر)20
موسم من جامعة اجلزائر الدكتوراهلنيل شهادة أطروحةوهي عبارة عن حوشني كمال: من إعداد 

:وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها2006/2007
oالشيءالعقارهذامنهايعايناليتللمشاكلمعمقةدراسةعلىترتكزوملالنظرعميقةتكنملاإلصالحات

فيه،االستثماروآلياتالزراعيالقطاعيفالعقارمكانةحتددواضحةسياسةمعاملبرسميسمحملالذي
حتديدإىلالوصوليتمملالقطاعمستاليتوالتغرياتالتحوالتمنسنة40منأكثرمدارعلىحيث
تطرح تساؤالتبقيتاجلزائريالزراعياإلصالحيفاألخريةهذهإذاملشتغل،أووالفالحاألرضبنيالعالقة
سياساتسياقيفمعظمهاجاءحيثسطحية،كانتاإلصالحاتألنهلا،تفسريأيإعطاءدونعديدة

أواقتصاديمنهأكثرالسياسيالطابععليهايغلبكاناليتالوطيناالقتصادشهدهااليتاإلصالح
غيابنتيجةأخرىإىلإصالحفرتةمناجلزائريفالزراعيالقطاعإنتاجيةتدهورإىلأدىماوهذااجتماعي،

إللغاءيأيتإصالحكلبأننالحظوحننالكيفاإلصالح،سياساتيفواالستمراريةالتقييموالتنسيق
لذلكمربرات،إعطاءدونسابقااختاذهايتماليتالقراراتمجيعمعالقطيعةوإحداثالسابقاإلصالح
وملتتحقق،ملتنميةملساراتمعتربةماليةمواردوإهدارفقط،اإلصالحأجلمنباإلصالحنقومأصبحنا

سنةمنالغذائيةاملواداستريادزيادةإىلأدىالذيالشيءالقطاع،مردوديةمستوىعلىالفعاليةهلايكن
علىاملوازينوانقلبتللحبوبمستوردأكربأصحبتألوروبااحلبوبخمزناجلزائركانتماوبعدألخرى،
.اجلزائروباألخصالعربيةاملنطقة

بحثمنهج ال: سادسا 
اإلشـكاليةعلـىاإلجابـةإىلالوصـولأجـلمـنالعلمـيالبحـثأسـلوبالدراسـةهـذهيفنسـلكأنحاولنـا
السـبيلهلـذاواعتمـدنا.والتوصـياتالنتـائجعنـدوانتهـاءاباملقـدماتابتـدءاوذلـكاملوضوعيطرحهااليتاألساسية

تمكن مـن إبـراز كـل احلقـائق الـيت تتعلـق بالقطـاع الفالحـي والعوائـق الـيت تقـف أمـام نحىت حليليالتاملنهج الوصفي 
أمـــا يف اجلانـــب ،وحتليلهـــاوذلـــك باســـتعراض،تطـــور هـــذا القطـــاع احلســـاس

تم جتميـع يـوتفسـريها، حيـث اإلنتـاجدوال اسـتنتاجاملعتمد علـى الةاحلدراسة هج منفتعتمد الدراسة على التطبيقي
E-views.4مبسـاعدة برنــامج مثلفـرتة الدراسـة، النــاتجوعوامـل هـذا السـنوي الفالحــيالنـاتجقيمـة البيانـات عـن 

وتطبيق خمتلف املقاييس واملؤشرات اإلحصـائية واالقتصـادية لتقيـيم يتم حتليل هذه البيانات واستنتاج دوال اإلنتاج
باإلضــافة إىل اســتخدام النســب املئويــة واملتوســطات ؛أفضــلها للتعبــري عــن دوال اإلنتــاج املطلوبــةالنتــائج واختيــار

علـى بعـض كـذلكاعتمـدنامتاشياً مع هـذه املنـاهج، و ؛واألرقام القياسية للتحقق من صدق البيانات اليت مت مجعها
:األساليب اآلتية 

يعتمــد علــى املراجــع املختلفــة مثــل الكتــب والــدوريات والدراســات املقدمــة يف أســلوب البحــث األكــادميي، الــذي -
؛هذا املوضوع
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األســـلوب امليـــداين، وذلـــك عنـــد اإلطـــالع علـــى خمتلـــف املعطيـــات اإلحصـــائية مـــن جـــداول وأرقـــام ووثـــائق تتعلـــق -
لــديوان الــوطين لإلحصــائيات املنشــورة عــن وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة وامــن مصــادرها الرمسيــة الفالحــيقطــاع الب

.والكتاب السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية)FAO(واملنظمة العاملية لألغذية والزراعة 

مجتمع الدراسة وحدوده: سابعا 
عند االعتباراك بعض احملددات الواجب أخذها يف هنوعدم احملدودية ولكن باالتساعيتميز جمتمع البحث 

:وهي
سوف يتناوهلم البحث وصلتهم الوثيقة باملشكلة من املستهدفة اليتالفئةوهو عبارة عن : المحدد البشري

؛..فالحني وجتار ومستهلكني ومسؤولني يف مراكز البحث
العالقة القوية املباشرة أهم املناطق ذات ودراسة يف اإلقليم اجلزائريحيث ينحصر ذلك:المحدد المكاني

؛مبشكلة موضوع البحث من حيث أهم مناطق اإلنتاج
النشاطات املؤطرة وحترر أهم رتاجع الدولةاليت اتسمت ب1980جيرى هذا البحث منذ سنة :المحدد الزمني
أين شهدت هذه السنة إقفال برنامج دعم النمو االقتصادي والذي سبقه 2009إىل غاية سنة للعمل اإلنتاجي 

، وهذا حىت يتسىن لنا إبراز أثر هذه الربامج على متغريات القطاع )2001/2004(برنامج اإلنعاش االقتصادي 
.الفالحي يف اجلزائر

لبحثتقسيمات ا: ثامنا 
متتاليتوالفرضياتالفرعيةاألسئلةعلىباالعتمادوحتليلهااملطروحةاإلشكاليةعلىاإلجابةأجلمن

:جزئني جزء نظري يضم فصلني وجزء تطبيقي يضم ثالث فصولإىلالبحثبتقسيمقمناصياغتها،
الجزء النظري)أ

دراسة تفسري تناولناحيث مدخل مفاهيمي لدوال اإلنتاج وتطبيقاتها العمليةاملوسوم بـ الفصل األول
املختلفة، مث طرح أشهر أنواع النماذج القياسية لدوال اإلنتاج االقتصاديةاإلنتاج من خالل املدارس 

وخصائصها مربزا بعض دوال اإلنتاج املستخدمة يف امليدان الزراعي مع أهم الدراسات السابقة لتقدير دوال 
؛اإلنتاج الزراعي

 اهيم اخلاصة فيه خمتلف املفناتناولحيث القطاع الفالحي في الجزائرواقع املوسوم بـالفصل الثانيأما
ومكانتها أمهية الفالحة اجلزائرية يف االقتصاد الوطينتناولناأهداف وأنواع، بعد ذلك بالفالحة من تعريف و 

إىل 1980تطور القطاع الفالحي يف ظل برامج اإلصالح منذ سنة إىل ناتعرض، مث ضمن املخططات التنموية
املخطط تنفيذمع الرتكيز على املرحلة األخرية واليت ميزها ما ميز تلك املرحلة من إصالحات ، و 2009غاية 

استغالل األراضي الفالحية وقانون2008وقانون التوجيه الفالحي سنة والريفيةالفالحيةالوطين للتنمية 
؛لتحليليةالقراءة النقدية امع ،10/03التابعة لألمالك اخلاصة للدولة 



شالمقدمة

الجزء الطبيقي)ب
تقسيم عوامل من خالله تناولناالفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل ـ باملوسوم الفصل الثالث

البشريةوالعواملواملتمثلة يف املياه ومساحة األرضالفالحي إىل ثالث عوامل هي العوامل الطبيعيةالناتج 
واملتمثلة يف رأس املال الزراعي والذي بدوه ينقسم إىل ةوالعوامل االقتصاديواملتمثلة يف اليد العاملة الفالحية
بشيء من التفصيل تناولنا، رأس مال ثابت ورأس مال دائر

؛هذه العوامل
فقد قسم إىل والتغذوية لمكوناتهواألبعاد االستهالكية فروعه الفالحي و الناتجـ باملوسومأما الفصل الرابع

الفالحي وحتليل مكوناته واألبعاد االستهالكية الناتج املبحث األوليفتناولناثالث مباحث أساسية، 
النبايت واألبعاد االستهالكية والتغذوية لهالناتج حتليل اجتاهات مكوناته تناولنااملبحث الثاينيفمثوالتغذوية له

؛ حيث احليواين واألبعاد االستهالكية والتغذوية لهالناتج حتليل اجتاهات مكوناته تناولناالثالثاملبحث وأخريا
وهي الفرتة اليت شهدت إعادة ) 1980/1986(الفرتة األوىل وهيقسمنا فرتة التحليل إىل ثالثة فرتات

وهي الفرتة اليت ) 1987/2000(الثانية الفرتة ؛هيكلة القطاع الفالحي والتوجه التدرجيي حنو االقتصاد احلر
الفرتة الثالثة ؛87/19شهدت بداية شبه خوصصة للمستثمرات الفالحية التابعة للقطاع العام عرب قانون 

ملعرفة وذلك ،وهي الفرتة اليت شهدت بداية تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية) 2001/2009(
البعد االستهالكي والتغذوي اجتاهات اإلنتاج واإلنتاجية ملختلف الفروع و أثر الربامج واإلصالحات على 

؛للمستهلك اجلزائري
قسمناه إىل ثالث حيث ،)حالة الجزائر(نمذجة دالة اإلنتاج الفالحياملوسوم بـ خامسالالفصل وأخيرا

كأساس نظري للمباحث منهجية وطرق منذجة دالة اإلنتاج الفالحيتناولنامباحث أساسية، املبحث األول 
على املستوى التحليل االقتصادي والقياسي لدالة اإلنتاج الفالحيدراسة فتناولنا أما املبحث الثاين ؛ املتبقية

التحليل االقتصادي والقياسي لبعض دوال اإلنتاج النبايت وأخريا املبحث الثالث تناولنا فيه ؛ الكلي املقدرة
، وبعض املنتجات ز على املنتجات ذات البعد اإلسرتاتيجي كاحلبوب واحلليباملقدرة حيث مت الرتكيواحليواين

من بيانات السلسلة الزمنية انطالقااوتقديرهاليتم صياغته، ..األخرى كالتمور والبطاطا واللحوم البيضاء 
بارواختمت تقييمها نا على عدة مناذج قياسية حتصل، و )1980/2009(خالل الفرتة املتوفرة لدينا منذ 

؛مت حتليل النتائج املتوصل إليهايري إحصائية قياسية، ويف األخري على معااعتماداأحسنها 
 أهم النتائج املتوصل إليها من خالل حتليلي هلذا املوضوع، كذلك حتتوي اإلجابة اهاضمنفقد الخاتمةأما

من خالل تأكيدها أو رفضها، ويف األخري واختبار الفرضياتاملطروحة سابقا،اإلشكالية واألسئلة الفرعيةعلى
من دائرة التفكري يف حتقيق األمن الغذائي ومعدالت خلروج القطاع الفالحياخلروج بتوصيات أراها مهمة

وكأحد البدائل التنموية لالقتصاد املبين للثروة اخالقاقطاعجعله دائرةالتفكري يف الذايت إىلاالكتفاءمرتفعة يف 
.على املوازنةابدل أن يصبح يشكل عبئ كبري وممول إليرادات املوازنة العامة للدولة،على الريع



تالمقدمة

صعوبات البحث: تاسعا 
:صادفتنا خالل حبثنا مجلة من الصعوبات والعراقيل نذكر منها 

املعلومة صعوبة احلصول على املعلومة والبيانات لدى اجلهات واهليئات املختصة الرمسية الوطنية حبجة سرية )1
؛ومساسها باألمن والسيادة الوطنية

تناقض البيانات واملعطيات )2
والبنك العاملي؛واملنظمة العربية للتنمية الزراعية كاملنظمة العاملية للزراعة واألغذية 

3(
اجلهات املختصة كوزارة الفالحة والتنمية الريفية والديوان الوطين لإلحصائيات، وهذا ناتج عن قصور اجلهاز 

جيعل نتائج مما ،ومرتبطا باإلدارةوجتدر اإلشارة إىل أن هذا األخري مازال غري مستقلاإلحصائي الوطين، 
الدراسة غري دقيقة، خصوصا الدراسات القياسية؛

أكثر من ، ومنذ)RGA(2001التعداد العام للفالحة سنة بيانات دراستنا على جانب مناعتمدنا يف)4
حتتاج األخريعدادمل يتم إجراء تعداد عام للفالحة، وبالتايل البيانات اليت اعتمدنا عليها من التعشر سنوات 

، وينطبق هذا على تقارير وزارة الفالحة اليت أصدرت آخر 2009للتحيني حبكم دراستنا تنتهي عند سنة 
؛2006تقرير سنة 

.ميكن االعتماد عليها يف دراستناحبيث،لفالحة اجلزائريةلياالقتصادوالقياس النمذجةدراساتقلة )5



 
: الفصل األول 

مدخل مفاهيمي لدوال  
اإلنتاج وتطبيقاتها 

 العملية      



2وتطبيقاتها العمليةمدخل مفاهيمي لدوال اإلنتاج:األولالفصل 

تمهيد
األوىل يف قتصادية املختلفة خاصة منها املدارس اهيم وتعاريف من خالل املدارس االلقد عرف اإلنتاج عّدة مف

كثريا اهتمقتصادي والطبيب كيناي الذي ة الطبيعية وعلى رأسها الباحث اال، كاملدرساالقتصاديتاريخ الفكر 
قتصاديني الشهريين آدم مسيث ودافيد ريكاردو الباحثني االها بالقطاع الزراعي مث املدرسة الكالسيكية وعلى رأس

اليت ) احلدية(املدرسة النيوكالسيكية ، مثامة وهي العمل ورأس املال واألرضاللذان حددا عوامل اإلنتاج بصفة ع
إذ كانت السباقة بإضافة عنصر جديد لعوامل فييناكمدرسة شيكاغو و املدارستشكل بدورها من جمموعة من

، مث يف األخري جاءت املدرسة احلديثة وبلورت كل ا مفهوم املنظم يف ميدان اإلنتاجتاج وهو عنصر التنظيم وكذاإلن
.واحد وهو النظرية العامة لإلنتاجاألفكار السابقة ووضعتها حتت إطار 

املختلفة اجصر اإلنتإن عملية اإلنتاج تعرب عن العالقة الرياضية اليت جتمع مابني الكميات املنتجة وكميات عنا
يعرب عنها يف األخري بدالة اإلنتاج حيث الغاية من دراستها هي حتديد بعض القواعد اليت تساعد على وهي ما

قتصادي ميكن من العائد االاألمثل لعوامل اإلنتاج أي حتقيق أقصى مااالقتصادياالستخدامضمان حتقيق 
حىت تتبلور يف ة هلا يف امليدان الزراعي خاصة الدراسات التطبيقيالصايف، ولفهم دالة اإلنتاج يتطلب إدراج بعض

للتعبري عن دوال اإلنتاج استخدامها، حيث تتعدد النماذج الرياضية اليت ميكن ذهننا فكرة عامة عن دالة اإلنتاج
.قتصادية املستخدمةنتائجها االقتصادية، واملوارد االالزراعي وكذال

، حيث نتناول املباحث النظرية، الذي نعتربه نقطة البداية لدراستنا كل هذه النقاط يف هذا الفصلندرج  إذن س
:التالية

؛مفاهیم اإلنتاج وعوامله:المبحث األول 
؛دالة اإلنتاج وخصائصها:المبحث الثاني 
.تاج الزراعیة وتطبیقاتها العملیةدالة اإلن:المبحث الثالث 
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مفاهیم اإلنتاج وعوامله: المبحث األول
قتصادية املعروفة ار مفهوم اإلنتاج حسب املدارس االعرف ولو باختصتال بد أن ناإلنتاجدوالأن نتناولقبل 

.بتقسيم عوامل اإلنتاج، مث بعد ذلك نقوم وكذا بعض تعاريف اإلنتاج احلديثة

اإلنتاجتعريف:المطلب األول 
.وحماسبيةاجتماعية، اقتصاديةفنية، :نواحيميكن تعريف اإلنتاج من عدة

التعريف الفني لإلنتاج:الفرع األول 
ينصرف املفهوم الفين لإلنتاج 

يتم مبقتضاه حتويل املدخالت وبني ناتج ) أو عناصر اإلنتاج(معينة وبذلك يتضمن اإلنتاج عالقة بني املدخالت 
.1إىل خمرجات

:عن هذا املفهوم لإلنتاج ما يليويرتتب
ليس من الضروري حتويل املواد األولية وعناصر اإلنتاج كليا أو جزئيا إىل منتجات ولكن قد يقتصر األمر على )1

املنفعة، وقد يتعدى هذا جمرد التغيري يف املكان أي نقل السلع من مكان تقل فيه املنفعة إىل مكان تزيد فيه
؛)التوزيع(التحويل إىل الزمان واملكان كما يف النشاط التجاري 

؛عند القيام بعملية التحويل اإلنتاجية، قوانني اإلنتاج ختتلف من قطاع إىل قطاع آخر)2
؛اجكافة عناصر اإلنتاستخدامعملية التحويل اإلنتاجي املادي أو غري املادي تستلزم ويف مجيع احلاالت )3
اإلنتاج باملعىن الفين يهتم بالقيمة أو املنفعة اليت ميكن أن تنسب للناتج، ففي حالة ما إذا فقد الناتج قيمته )4

تتفق أو التحويليهم فيما إذا كانت عمليات اإلنتاج من الناحية الفنية، كذلك الانتهاءيف السوق ال يعين 
.الصحة أو األخالقاعتباراتال تتفق مع 

لإلنتاجاالقتصاديالتعريف :لثاني الفرع ا
تعرف املدرسة الطبيعية الثامن عشر، حيث تاج منذ عهد الفيزوقراط يف القرنلقد تطور كثريا حمتوى فضاء اإلن

كل عمل خيلق ناجتا صافيا مبعىن أن العمل يضيف مقدارا من املوارد أكرب من ذلك املقدار الذي (اإلنتاج بأنه 
.2)عملية اإلنتاجكون قد مت بذله يفي

.342ص ،)1998،الدار اجلامعية، اإلسكندرية(قتصاد السياسي، أصول علم االحممد حامد دويدار وآخرون،- 1
- .182، ص)1994القاهرة،دار الفكر العريب،، 1ط،1ج(، تطور الفكر االقتصادي، عمر حسني2
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قتصادي الوحيد الذي يعترب نشاطا منتجا وذلك ألن ة هي النشاط االالزراعاعتبارلقد ذهب الطبيعيون إىل 
البذور (كمية املوارد الزراعة حسبهم وحدها هي اليت تؤدي إىل أن حيصل املزارع على كمية من املوارد أكرب من  

.احملاصيل الزراعيةملية إنتاج املستخدمة يف ع) ومواد أخرى

، دة لإلنتاج أنه ذو طابع مادي فقطأن السيمة الوحياعتربوال تعريف الطبيعيني لإلنتاجمن خال
لق مادة جديدة فهو عمل غري ، أما ألي عمل آخر ال خيمل الزراعي الذي خيلق مادة جديدةمن العانطالقا

.أت يف تعريفها لإلنتاجطبيعية أخط، وبالتايل فإن املدرسة المنتج

العنصر الرئيسي يف كذلك تعترب العمل هو 1)(اج بأنه املدرسة الكالسيكية تعرف اإلنت
.عملية اإلنتاج

يف عملية يعنصر العمل هو العنصر الرئيساعتبارأما ، يناسب مفهوم اإلنتاجنالحظ من هذا التعريف أنه 
وعنصر املدرسة الكالسيكية، ألن عملية اإلنتاج حتتاج إىل عنصر العمل وعنصر رأس املال اإلنتاج فهو خطأ

.الطبيعة وكذا عنصر التنظيم

، إذن نتاج بالنسبة للمدرسة الكالسيكية، فإنه يتناسب مع مفهوم اإلاإلنتاج بالنسبة للمدرسة احلديةأما مفهوم
.ن على أن اإلنتاج هو خلق املنافعيتفقا

اإلنتاج هو خلق ‹ال احلصر ، فعلى سبيل املثالعّدة تعاريفيتخذ نتاجمفهوم اإلفإنةبالنسبة للمدرسة احلديث

صاديني بأنه هو اجلهد اإلنساين املبذول لتحويل قتويعرفه بعض اال2›قتصاديون اسم عناصر أو عوامل اإلنتاجاال
نستخلص من هذا التعريف أن حمدد اإلنتاج هو العمل اإلنساين .3املواد مبا جيعلها أقدر على إشباع احلاجات

.)العاملةالقوة (

سابقة ، أي يلخص كل املفاهيم الم الوصول إىل تعريف شامل لإلنتاجمن خالل التعاريف السابقة لإلنتاج يت
، أي لكل عناصر اإلنتاج من أجل عملية تنسيق لكل عوامل  اإلنتاجإن عملية اإلنتاج هيج املتعلقة باإلنتا 

.389املرجع نفسه، ص- 1
.45املرجع نفسه، ص- 2

.83، ص)1996،منشأة املعارف، مصر، اإلسكندرية، 2ط(قتصاد السياسي، ، أصول االحازم الببالوي3-
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نتاج هي األرض العمل ورأس ، تعترب عوامل اإلإىل رغبة معينةلالستجابةصاحلة احلصول على املواد أو اخلدمات
، العمل الذي يستعمله املادة اخلامالستخراجالطبيعة استعمالب، إذن أن عملية اإلنتاج ملادة ما يستوجاملال

لتحويل هذه املادة ورأس املال الذي يعطي اإلمكانيات املادية لتحويل هذه املادة ويدخل عامل آخر يف العملية 
بعبارة أخرى هو عوامل اإلنتاج السابقة الذكر ، الذي يسريَّ ما يسمى باملنظم أو عنصر التنظيماإلنتاجية وهو 

.1مايسمح بتحقيق الربحملسؤول على إنتاج ا

.قتصادية السابقة، فهو شامل جلميع عناصر اإلنتاج اليت نادتإذن من خالل هذا التعريف األخري

اإلنتاج جوهر اعتبارو احلاصل هاالتفاق، إال أن لزمان واملكان حول مفهوم اإلنتاجيف ااالختالفاترغم 
.قتصاديةمن مظاهر التنمية االومظهراالقتصاديةصادي وحلقة هامة ضمن الدورة قتالنشاط اال

.نفسهاالجتاهاليت تصب يف و اإلنتاج فهذه بصفة عامة وخمتصرة لبعض تعاري

2االجتماعيةاإلنتاج من الناحية :الفرع الثالث 

من صورة أولية غري قابلة إلشباع من نشاط اإلنسان لتحويل قوى الطبيعة يبدأاجتماعيةاإلنتاج كعالقة 

واقتسامواإلنسان، حول تضافر اجلهود 
. ) ، املواد األولية أو العمل املباشراعاالخرت اآلالت، أجهزة (

بالذات تظهر قواعد التخصص وتقسيم العمل والتوزيع الوظيفي والتعاون أو العالقة بني اإلنسان واآللة وهنا 
.وغريهااالجتماعيكما تظهر أيضا مشاكل البطالة والتشغيل وتوزيع الدخل . والبيئة

االجتماعياإلنتاج اخلاص الذي يقوم على حتقيق احلد األقصى من الربح، يقوم اإلنتاج وعلى العكس من 
.السوقيةاالعتباراتوالعامة متجاوزا يف كثري من األحيان االجتماعيةبغرض إشباع احلاجات 

.16، ص)1981،لبناندار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع،،1ط(السياسي، قتصاداالفتح اهللا ولعول، 1-
.363، ص )1977،الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية(زينب حسني عوض اهللا، مبادئ يف علم االقتصاد، - 2
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1اإلنتاج من الناحية المحاسبية:الفرع الرابع 

كل األنظمة احملاسبية الوطنية تعترب السلع ن
م للمحاسبة الوطنية للخدمات اليت ختتلف معاجلتها من نظاةبالنسبولكن هذا ليس صحيحا ) األشياء والطاقة(

. إىل نظام آخر
لك خدمات اإلدارة العمومية مبا يف ذ(

ال يعترب إنتاجا إال عددا حمدودا من - على العكس–وبالنسبة للبعض األخر ..) مثل التعليم، األمن، العدالة
.اخلدمات والبعض يأخذ موقفا وسطا بني النظامني املتطرفني

ذي يتميز بفضاء إنتاج و النظام السابقا هةإن نظام احملاسبة للناتج املادي الذي تستمد منه البلدان االشرتاكي
العمل، حيث مييز بني العمل املنتج الذي يولد إنتاجا ماديا من /انطالقا من النظرية املاركسية للقيمةأكثر ضيقا 

إال السلع ، ومن هنا هذا النظام ال يدخل يف فضاء اإلنتاج )اإلدارات واملؤسسات املالية(جهة والعمل غري املنتج 
.ية فقطواخلدمات املاد

ويف املقابل نظام احملاسبة لألمم املتحدة له مفهوم واسع لإلنتاج إذ يدخل يف فضاء اإلنتاج كل األنشطة اليت 
قا من عوامل ة اليت ختلق اخلدمات احملصلة إنطالختلق السلع واخلدمات اليت تتبادل دوما يف السوق وكل األنشط

.تعترب إنتاجية) ارةمثل اخلدمات املقدمة لإلد(املكافأة اإلنتاج

إن نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية أخذ موقفا وسطا بني النظامني السابقني، حيث يعترب هذا النظام كل 
.تتبادل يف السوق هو نشاط إنتاجيمادية وغري ماديةإنتاجيةنشاط يولد سلعا وخدمات 

:كاآليت من ثالث أبعاديف احملاسبة الوطنية يتم حساب اإلنتاج 
من سلع االقتصادج يف يعرف أنه جمموع ما أنت-أو القيمة المضافةاإلنتاج الوطني-األولالبعد

وخدمات خالل فرتة معينة والتقييم النهائي يتحدد بأسعار السوق كم ميكن أن حيدد على أساس تكلفة 
؛عناصر اإلنتاج

.14-13، ص )رية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائراحملاسبة الوطنية نظام احلسابات االقتصادية اجلزائ(- 1
ت املمنوحة من قبل اإلدارة واملؤسسات املالية، السكن والشؤون العقارية ااخلدم: يستبعد نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية من حقل اإلنتاج اخلدمات غري اإلنتاجية مثل

. واخلدمات املنزلية
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الدخل الذي يوزع على عناصر الوطيند بالدخل يقص-الوطنيأو اإلنفاق الوطنيالدخل -الثانيالبعد
وملا كان الدخل ينفق الوطينمع الناتج الوطيناإلنتاج يف العملية اإلنتاجية واألصل أن يتساوى الدخل 

؛فإننا نستطيع أن حنصل على اإلنفاق العمومياإلنتاجللحصول على هذا 
النهائي وإما االستهالكفإما أن يستخدم يف -يالوطنلإلنتاجالنهائي باالستخداميرتبط -الثالثالبعد

.وجتدد اإلنتاجاالستثماريف 

.املستخدم فالنتيجة واحدة وتنطبق على كل أو كافة األنشطة اإلنتاجيةالبعدأيا كان 

عناصر اإلنتاج:المطلب الثاني 
أن عنصر العمل هو العنصر الوحيد إلمتام العملية اإلنتاجية على غرار يرى أصحاب املدرسة الفيزوقراطية

ألرض ورأس املال، إال العمل، اياسي عناصر اإلنتاج إىلالساالقتصاداملدرسة التقليدية اليت تتفق وتقسيم علماء 
أن مارشال جاء فيما بعد ليضيف عنصرا جديدا أال وهو التنظيم، جاء بعده بوهم ليدخل عامل الزمن يف التحليل 

وعلى ) العمل ورأس املال(احملدثني فقد قسموا عناصر اإلنتاج إىل جمموعتني فقط االقتصادينيأما االقتصادي
أما "والطبيعة، إىل تقسيمها إىل العمل –خاصة ذوي امليول املاركسي –تصادينياالقالعكس مييل عدد آخر من 

عناصر اإلنتاج من منظور االقتصاد اإلسالمي فقد تعرضت العديد من الدراسات إىل حتديد عناصر اإلنتاج حيث 

..يف عنصرين مها العمل ورأس املال
وحتصرها يف العمل ورأس املال واألرض وقد أكد الفكر االقتصادي الوضعي احلديث على هذا التقسيم الثالثي  

ا  كما هو احلال يف الفكر االقتصادي التقليدي، أو ثالثيا وثنائيا كما هو احلال ، ومهما كان التقسيم رباعيكذلك
يف الفكر االقتصادي احلديث، فإن جوهر اخلالف والتميز متعلق بطرق وضوابط مسامهة هذه العوامل وآليات 

موارد (ناصر مادية ليل ال خترج عناصر اإلنتاج على أن تكون إما ع،1.."توزيع عوائدها
).العمل(أو عناصر بشرية ) طبيعية ورأس املال

الطبيعيةالموارد : الفرع األول 
تعريف ال: أوال 

.2وي
.د األولية، القوى احملركة واألرضاملوا: هي أنواع ثالثةإىل املوارد الطبيعية من خالل التعريف ميكن تقسيم 

.5، ص2009، 9سالمي، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد يع الثروة والدخل يف االقتصاد اإل، توز صاحل صاحلي- 1
.151، ص )1992، دار النهضة العربية، بريوت(مدخل حتليلي مقارن لدراسة مبادئ علم االقتصاد،: أصول االقتصاد السياسي، عادل أمحد حشيش- 2
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مباشرة، بل حتتاج لالستهالك: المواد األولية)1
؛إىل تدخل اإلنسان يف إجيادها أوال، مث جعلها صاحلة أو أكثر صالحية إلشباع احلاجات

تقدمها لنا الطبيعة واليت تساهم مسامهة فعالة يف اإلنتاج، إذ ميكن تعترب من بني املوارد اليت : القوى المحركة)2
؛ يف تشغيل اآلالت واألدوات اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجيةاستعماهلا

تم فيه ان تذ من املستحيل وجود إنتاج دون وجود مكوهي من املوارد الطبيعية األكثر ضرورة إ: األرض)3
.ة األرض خاصة يف القطاع الزراعيأمهيوتظهرالعملية االنتاجبة، 

األحياناعتربت
جبهده وعمله، إال أن هذا املعىن تكتنفه بعض الصعاب خاصة عند التمييز بني األرض ورأس املال فاألرض الزراعية 

االقتصادينيكل طاقتها اإلنتاجية هبة للطبيعة، بل يذهب بعض اعتبارالتحسينات ال ميكن ملا ندخل عليها بعض 
.هذه املوارد إما جزءا من األرض وإما جزءا من رأس املالاعتباريف 

خصائص األساسية للموارد الطبيعيةال) أ
:يليمن أهم اخلصائص األساسية نذكر ما

ية، مبعىن ال ميكن تغيري كميتها أو على األقل ال ميكن تغيري كميتها يف نفس الثبات النسيب لكمية املوارد الطبيع-
الفرتة؛

-
هما بالنسبة لعنصر عناالستغناءلرأس املال بالرغم من أن هذين العاملني ال ميكن استخدامأي جهد أو 
؛العملية اإلنتاجيةاألرض وبالتايل

عدم جتانس األرض كمورد طبيعي، وتظهر هذه اخلاصية عند أخذ األرض الزراعية كعنصر من عناصر اإلنتاج -
بني قطعة وأخرى من حيث درجة اخلصوبة واملوقع ويرتتب عن هذا إمكانية تالزراعي، حيث يظهر التفاو 

نازليا حبسب ما حتققه من فائض بعد خصم نفقات العمل ورأس املال املستخدمني يف ترتيب األرض ترتيبا ت
.العملية اإلنتاجية

رأس المال:الفرع الثاني 
واحد وهو يف الواقع ال يطلق على نوع االقتصاديةالركيزة األساسية يف احلياة احلاضريعترب رأس املال يف الوقت 

.تبعا للموضوع الذي يستخدم فيهاه من األموال وإمنا خيتلف معن
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تعريف رأس المال: أوال
يف إنتاج ثروات أخرى أو واستخدمترأس املال على كل ثروة أنتجها العمل اإلنساين اصطالحيطلق 

.1احلصول عليها

تقسيمات رأس المال: ثانيا 
.خمتلفةالعتباراتينقسم رأس املال إىل أقسام كثرية 

:سم إىل قسمنينوعه ينقباعتبار)1
؛..تستخدم يف اإلنتاج أو يف احلصول على الدخل كاآلالت، املصانعمصنوعات إنسانية-
متستخدمواد أولية من إنتاج العمل اإلنساين-

؛..املال الذي يودع يف البنوك لقاء فائدة
:2ا وينقسم إىل ثالث أقسامفيهميستخداألوجه اليت باعتبار)2

اليت تستخدم يف الوسيطةيقصد به جمموعة األموال غري املباشرة أو )أو رأس املال املنتج(ال الفين رأس امل-
.اإلنتاج

ال يشبع احلاجات مباشرة وإمنا يستخدم االقتصاديةيتضح لنا من خالل هذا التعريف أنه نوع خاص من املوارد 
ويعترب رأس املال الفين من األموال .. اآلالت: ة إلشباع هذه احلاجات ومثال ذلكيف إنتاج موارد صاحل

؛تأكيدا هلذا املعىن" األموال الرأمسالية " اليت تعد رأس املال من الناحية الفنية، لذا يطلق عليها اسم االقتصادية
ثلها هذه األموال نظرا ملا تتصف يقصد برأس املال عند احملاسبني القيمة النقدية اليت مترأس املال احلسايب-

إىل إتباع طريقة ، بفضل إتباع طريقة اإلهتالكات وملواجهة ماتفقده من أموال املشروعاتواالستمراربالثبات 
السنوي لألموال للمحافظة على رأس ماهلم، استغالهلمناتجاإلهتالكات فيخصمون األموال الالزمة من 

؛واالستعمالآالت وأساليب جديدة بنفس دقة حالة القدم وتسمى بأقساط اإلهتالكات يف حالة 
ويقصد به جمموع القيم النقدية اليت تدر أو ميكنها أن تدر على )أو رأس املال القانوين(الكاسب رأس املال-

والقانوين السائد االقتصادييتوقف على طبيعة النظام صاحبها كسبا أو دخال إن وجد رأس مال الكاسب 
تدر عليهم دخال دون تأدية أي أموال امتالكميكن تصور وجوده إال يف نظام يبيح لألفراد اليف البلد، إذ 

لذا يطلق على رأس املال القانوين ويالحظ أنه ميكن أن يعترب املال املستخدم يف عملية اإلنتاج رأس . عمل
رأس مال فين من حيث فيعترب. فين ورأس مال كاسب يف نفس الوقت حبسب الوجهة اليت ننظر منها إليهمال

.يف اإلنتاج، ورأس مال كاسب من حيث متكني مالكه من احلصول على دخلاشرتاكه
:1باعتبار)3

. 140، ص)دون تاريخ،منشورات املكتبة العصرية، بريوت(يوسف حممد رضا، دراسات يف االقتصاد السياسي، - 1
.173- 160عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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وهو الذي يستخدم أكثر من مرة واحدة يف اإلنتاج أو يف احلصول على دخل كاآلالت، :رأس مال ثابت-
؛..األرض

كالبذور، املواد استخدامهاك النوع من األصول اليت تنتهي منفعتها مبجرد وهو ذل:رأس مال متداول-
.األولية

:2طبيعة التكوين ينقسم إىل قسمنيباعتبار)4
وهو عبارة عن جمموع األموال املادية اليت تستخدم يف العملية اإلنتاجية وتؤدي :)أو عيني(رأس مال مادي -

؛إىل زيادة إنتاجية العمل
.واالخرتاعاالبتكاريتمثل يف املواهب البشرية اليت تساهم يف :اديرأس مال غير م-

:امللكية ينقسم إىلباعتبار)5
؛تكون امللكية للدولةرأس مال عام-
.تكون امللكية لألفراد أو الشركات املؤسسات اخلاصةرأس مال خاص-

:املصدر ينقسم إىلباعتبار)6
؛)الدولةو مواطنني(مصدره من داخل الدولة رأس مال وطين -
).الدولةو مواطنني(مصدره من اخلارج مال أجنيب رأس-

مل اإلنساني أو رأس المال البشريالع: الفرع الثالث 
يعترب العمل أهم عنصر من عناصر اإلنتاج، ونظرا ألمهيته سنتعرض لطبيعته وخواصه األساسية يف خمتلف 

.النظم

تعريف العمل: أوال 
حني يبذله وهدفه من بذله هو خلق األموال أي اإلنسان عن وعي وقصد وحيس باألملهو كل نشاط يبذله 

.3األشياء اليت تشبع احلاجات املباشرة أو غري املباشرة

:يتحلل إىل ثالث عناصراالقتصاديمن خالل التعريف يتضح لدينا أن العمل باملعىن 
وإرادة؛أنه جهد يبذل عن وعي .أ

؛العمل مؤمل بطبيعته.ب

.413يوسف حممد رضا، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.135، ص )1986، لبنان،، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت2ط(حممد عبد املنعم اجلمال، موسوعة االقتصاد اإلسالمي ودراسات مقارنة، - 2
.174عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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األموال؛اجية العمل مبعىن الغرض منه هو إنتاج سلع وخدمات أي خلق إنت.ج
:إن عنصر العمل يف دولة ما يتوقف على

؛عدد السكان ارتفع حجم العمالةارتفعإذ كلما السكانعدد.أ
واملهين؛مستوى التدريب الفين .ب

:كما أن دراسة عنصر العمل تتضمن ناحيتني
؛اءة العمل الذي يؤديه الفردوتعين كف) الكيف(الناحية النوعية .أ

.وتعين عدد العماللناحية الكميةا.ب

خصائص عنصر العمل) أ
:من أهم خصائص اليت نراها مهمة مايلي

أن كل حلظة متر من عمر اإلنسان تعين ضياع جزء فناء العمل بدرجة أكرب من عناصر اإلنتاج األخرى، مبعىن)1
هذه اخلاصية متيز عنصر . العمل اإلنساين ال ميكن ختزينه ذلك أن. من قوة عمله، دون أن يستفيد منها

حالة الكوارث الطبيعية، إال أن التمييز ال باستثناءالعمل عن عنصر األرض الذي يستمر يف الوجود وال يفىن 
سواء استعملت أم مل 

بالنسبة لبعض من هذه كما ميكن أن يكون معدل إهتالك قوة العمل أقل من معدل اإلهتالك ؛ستعملت
تفسر لنا مقدار ما يستطيع أن حيصل عليه العمل اقتصاديةعلى كل حال فإن هلذه اخلاصية أمهية . العناصر

؛من أجر جراء العمل الذي يقوم به
حيان، مبعىن أن كمية العمل املعروضة، قد التستجيب عدم جتاوب العرض مع الطلب عليه يف بعض األ)2

، فالعمل ليس كباقي السلع اليت تستجيب للطلب، ففي حالة وجود فائض من العمل لكمية العمل املطلوبة
السبيل الوحيد للتخلص منه يكون عن طريق اهلجرة أو حتديد النسل مثال وهي إجراءات صعبة التحقيق 

يف حالة نقص العمال بالنسبة للطلب عليهم، فاإلجراءات هنا هي األخرى حتتاج وحتتاج إىل زمن طويل، أما 
بالتعليم والتدريب املهين، كما ميكم مقابلة واالهتمامإىل مدة طويلة من الزمن وتكون عن طريق زيادة النسل 

العمر عن طريق تغيري ساعات العمل أو عن طريق رفع أو خفض) فائض أو نقصان(هذا التغيري يف الطلب 
هذه الطرق قد تكون قليلة التأثري؛املتطلب للعمل أو رفع األجور إال أن 

عنصر العمل يتوقف على انتقالإن : حمدودية قدرة العمل على التنقل باملقارنة مع عناصر اإلنتاج األخرى)3
هذه . آخرالعامل من مكان إىلانتقال، نفسية وموانع قانونية وسياسية حتول دون اجتماعية: عدة عوامل

نقلها الستحالة
.من مكان آلخر
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أن "اجتماعيةهناك خصائص االقتصاديةإىل جانب هذه اخلصائص 
تاج شأنه يف ذلك شأن األرض ورأس املال بل إن العمل هو أيضا العمل ليس جمرد وسيلة أو قوة من قوى اإلن

.1"تهاإىل إشباع حاجاقتصاديالغاية يف اإلنتاج ألنه ميثل جهد اإلنسان الذي يسعى كل نشاط 

التنظيم: الفرع الرابع 
.يعترب التنظيم العنصر الرابع الذي يقوم عليه اإلنتاج، وبدونه يصبح اإلنتاج احلديث مستحيال

تعريف التنظيم: أوال 
التنظيم كعنصر من عناصر اإلنتاج يقوم به املنظم الذي يقوم بإدارة وتنظيم العملية اإلنتاجية، وذلك بتجميع 

وذلك ، والتأليف بينها بالنسب اليت يستوجبها اإلنتاج،)الطبيعة، رأس املال، العمل(عناصر اإلنتاج اآلنفة الذكر
.2بغرض حتقيق الربحمن أجل احلصول على إنتاج معني

مهام المنظم: ثانيا 
أن مهام املنظم تقتصر على حتديد موقع املشروع وشكله وحجمه، وكذا حتديد نوع االقتصاديونيعترب بعض 

االقتصادياإلنتاج وكميته إضافة إىل حتديد سياسات املشروع 
:ة عن طريقأحدث تطور يف الصناع

؛إنتاج سلع جديدة-
؛إدخال وسائل إنتاج جديدة-
؛فتح األسواق-
.موارد جديدةاكتشاف-

)التكنولوجي(التقدم التقني: الفرع الخامس 
تطور يف اإلنتاج، مبعىن إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية : يظهر التقدم التقين يف صورتني أساسيتني مها 

ى تطور يف أساليب اإلنتاج حبيث حنقق الكمية نفسها من اإلنتاج ولكن باستخدام  هذا من جهة، ومن جهة أخر 
كميات أقل من عناصر اإلنتاج، أو إنتاج كمية أكرب من السلع ولكن باستخدام الكميات نفسها من عناصر 

.اإلنتاج

.181، ص )2002،اإلسكندرية، الدار اجلامعية،5ط(عبد الرمحان يسري أمحد، تطور الفكر االقتصادي،- 1
.96حممد عبد املنعم اجلمال، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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اإلنتاجية بشرط اإلنتاج و يؤدي إىل زيادة تغري الفن اإلنتاجي املستخدم مبا التكنولوجييقصد بطبيعة التقدم 
وجتدر ". العمل تساوي الوحدةو أو أن مرونة اإلحالل بني رأس املال) عمل- رأس املال(استخدامثبات نسبة 

".اإلنتاجية كمقياس للتقدم التقين" اإلشارة أن التقدم التقين مفهوم نوعي أكثر منه كمياً وتعترب 

مثل يف اإلضافة إىل رصيد املعرفة اليت تنطبق يف جمال اإلنتاج وهو مير ميكن تعريف التقدم التكنولوجي بأنه يتو 
:بثالث مراحل

على اإلنتاج من الناحية الفنية، ويطلق عليها وهو يشري إىل توليد معرفة جديدة ميكن تطبيقها :االختراع-
؛معرفة ممكنة فنيا

" يطلق عليه ، و االقتصاديةيق من الناحية بعد تطويره ليصبح ممكن التطباالخرتاعوهو يشري إىل :التجديد-
، أي تكون منتجاته ذات تكلفة معقولة تتناسب مع دخول طبقة املشرتين ومتكن "ممكن جتاري اخرتاع

؛املنتجني من حتقيق ربح جمزي
التجديد يف جمال اإلنتاج من قبل عديد من الشركات التابعة واليت تقلد انتشاروهو يشري إىل :التقليد-

. كات القائدة اليت تبنت توليد وتطبيق التجديدالشر 
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وأنواعهاخصائصها دالة اإلنتاج، :المبحث الثاني 
:قبل أن نتناول خصائص وأنواع دالة اإلنتاج نوضح دالة اإلنتاج من خالل التعريف التايل 

تعريف دالة اإلنتاج:المطلب األول 
عن العالقة الفنية بني الناتج العيين من سلعة ما والكميات املستخدمة من االقتصاديمبفهومهاتعرب دالة اإلنتاج

، كذلك متثل دالة اإلنتاج يف مفهومها النظري، العالقة الفنية بني كمية الناتج من ناحية وكمية عناصر 1املدخالت
.2اإلنتاج من ناحية أخرى

ينتج من سلع كمية املوارد الداخلة يف عملية اإلنتاج وبني ماعن العالقة املادية بنيأيضا تعرب دالة اإلنتاج
إىل املستوى الكلي فدالة انتقلنا، وإذا 3وخدمات يف فرتة زمنية معينة وذلك بغض النظر عن أسعار السلع املنتجة

معينة من كمية استخدامالناجتة من ) املخرجات(اإلنتاج ما هي إال العالقة الفنية بني كمية السلع واخلدمات 
.4)املدخالت(عوامل اإلنتاج 

مدخالت متغرية وقابلة لإلحالل بكيفية مستمرة من عناصر استخداممن فرضيات وانطالقايف تعريف آخر 
:5عنصري رأس املال والعمل، كل توليفة متكننا من كتابة دالة اإلنتاج يف الصورة التاليةكنتاإلنتاج، ول

Y= F(K,L…)
:حيث

K :؛ال ويقاس بإمجايل األصول الثابتةحجم رأس امل
L :؛شتغلني أو جمموع ساعات العملحجم استخدام العمالة مقاسا بعدد امل
Y:جم اإلنتاج مقاس بالقيمة املضافةح.

عبارة عن مدخالت أن العمل ورأس املال مهانالحظ، ية أو الشكل العام لدالة اإلنتاجالعالقة الرياضمن هذه
.أس املال، أما الناتج فهو عبارة عن خمرجات من عملية مزج وتنسيق فيما بني العمل ور لعملية اإلنتاج

.779ص، )2000،الدار اجلامعية، اإلسكندرية،2ط(قياسي بني النظرية والتطبيق، ، االقتصاد الةمد عبد القادر عطيعبد القادر حم- 1
.439ص، )2000،اإلسكندريةالدار اجلامعية،(، التحليل االقتصادي اجلزئي بني النظرية والتطبيق، ةعبد القادر حممد عبد القادر عطي- 2
. 439، ص )2000،، دار وائل للطباعة والنشر، األردن1ط(بد اجلبار سعيد، االقتصاد الرياضي، جميد علي حسني، عفاف ع- 3

4-Daniel Labronne, Macroéconomie : les fonctions économiques,( paris : édition du seuil, Avril 1999), p 57.
5- R G Dallan, théorie Macroéconomique; une étude mathématique, (paris; second édition, librairue armand colin), p 54.
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دراسة دوال اإلنتاجالهدف من : أوال 
ملاذا يتم النمو فهي تفسري أوًال، كيف و : تاج على مستوى الوطن مزدوجةالفائدة من الدراسة دالة اإلن

طويلة األجل، كما تساعدنا دوال و حتاول أن تصوغ تنبؤات متوسطةتارخيياً، وهي من جهة ثانيةاالقتصادي
:للعمليات اإلنتاجية من حيث االقتصادياإلنتاج يف الكشف على الواقع 

؛نتاجعناصر اإلاستخدامفاعلية - 
؛عناصر اإلنتاجاستخداممن حيث كثافة - 
.من اهلدف املرجو الوصول إليهانطالقااختاذهكما أن درجة جتانس الدالة تساعد على معرفة القرار الواجب - 

افتراضات دالة اإلنتاج:ثانيا 
:1منهااالفرتاضاتويقوم التعريف النظري لدالة اإلنتاج على عدد من 

؛السلعة املراد تقدير دالة اإلنتاج هلا حبيث ميكن قياس الناتج يف صورة عينيةجتانس وحدات) 1
كافة املدخالت املستخدمة يف العملية اإلنتاجية قابلة للقياس يف صورة وحدات عينية مما يقتضي ضرورة ) 2

؛جتانس الوحدات
ت وهي عالقة سببية ذات اجتاه أن العالقة تقاس بني أقصى إنتاج ممكن وبني الكميات احملددة من املدخال) 3

. واحد تقيس تأثري الكميات املستخدمة من املدخالت على كمية الناتج من السلعة

خصائص دالة اإلنتاج:المطلب الثاني 
:2إلنتاج املذكورة أعاله هي كاآليت

:أيأحد عناصر اإلنتاج بانعدامنعدم ، )K( و) L( دالة اإلنتاج مستمرة في ) أ

قتصادية تتمثل يف أن عملية اإلنتاج ال ميكن أن تتم إال خاصية ااستخراجية الرياضية ميكن ومن هذه اخلاص
.عملية اإلنتاج نفسهاانعدمتوامل أحد هذه العانعدم، فإذا وعة عواملبتضافر جمم

L:                                  نتاج ال بد من توفر الشرطيتحقق اإلإذن حىت , K > 0

.780- 779صمرجع سبق ذكره،، االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق،ةعبد القادر حممد عبد القادر عطي-1
- 36ص ،)1979، نوفمرب بريوتللطباعة والنشر، ، دار الطليعة1ط(،لةعارف دلي:تطور الكنزية والرتكيب الكالسيكي اجلديد، ترمجة: ، الكنزية احلديثةإرنام أساد تشايا- 2

38.

   0,,00 LFKF 
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خاصية الجمع أو االندماج) ب
:ون تابع اإلنتاج بالصورة التاليةيف هذه احلالة يك

     22112121 ,,, LKfLKfLLKKf 

عات عوامل من هذه اخلاصية هو أن مجع جمموعتني من جممو استخالصهالذي ميكن االقتصاديواملعىن 
.منفصلة أو مساوية هلا على األقلاإلنتاج تعمل بصورة

أم االقتصاديمع واقع النشاط وهنا البد من طرح سؤال عما إذا كانت النتيجة اليت حنصل عليها رياضيا متفقة
.ال

، فإن بحثكما يف هذا الالفالحياإلنتاجدراسة القائمة على ، ويكفي أن نستعرض حالة الاجلواب يكون بالنفي
ال تعطينا بالضرورة ثالث أضعاف كمية اإلنتاج ألن ،رأس املال والعمل ثالث مرات مثال،مضاعفة عاملي اإلنتاج

رض والذي مل يأخذ بعني ، إذا هناك عامل نادر وهو األلزراعة ال تكفي لذلكلخصصة مساحة األرض امل
ل أيضا يف ، فتدخحجم يتجاوز حجم املؤسسة األمثل، وحىت يف املشاريع الصناعية فقد يصل أحيانا إىلاالعتبار

. إطار املردود املتناقص

خاصية التجزئة) ج
:فيأخذ التابع الشكل التايل. nكامليف هذه احلالة تقسم عوامل اإلنتاج على أي عدد موجب

يضا حبجم أصغر حبيث أنه قتصادي وهو أن كل عملية إنتاج ميكن أن تعمل أوهلذه اخلاصية أيضا مدلول ا
، ولكن هذه النتيجة الناتج إىل أكثر من نصفباخنفاضإذا خفضنا عدد العمال إىل النصف أيضا فإننا ال خناطر

. قتصاديصحيحة دائما يف الواقع االالرياضية ليست 

بعض ، فتخفيض رأس املال والعمل يفحة هذه اخلاصية ليست مؤكدة دائمافعلى مستوى القطاع فإن ص
.ممكن مما يؤثر سلبا على املردودالتقنية العصرية غرياستخدامالقطاعات قد جيعل 

، فتخفيض طاقة اإلنتاج لعكس وتصبح خاصية التجزئة مقبولةالوطين فقد حيدث ااالقتصادأما على مستوى 
، وإمنا قد %xسبة ال يعين تعديل عوامل كل مؤسسة من مؤسساته بن) أيدي عاملة ورأس املال(%xبنسبة 
، ويف هذه احلالة فإن اإلنتاج يتناقص بدون أي شك بنسبة أقل بعض املؤسسات اهلامشية من الوجوداختفاءتعين 
.ا كانت هناك طاقات إنتاجية معطلةوأحيانا قد ال يتناقص أبدا إذ%xمن 
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قلنة النشاط وعة أمهية التخطيط تبدو واضح) قسيمالتجميع والت(ويف خاصييت تابع اإلنتاج الثانية والثالثة 
املؤسسات اإلنتاجية حبيث ميكن بناء املؤسسات من حجم أمثل ىقتصادي يف حالة نظام تسيطر فيه الدولة علاال

.وث أي خسارة أو تبذير يف املوارديدمج املؤسسات الصغرية أو حىت جتزئة املؤسسات الكبرية وتفادي حد

ورأس المال موجبتينة لكال العمل اإلنتاجية الحدي)د
مقدار التغري يف الناتج الكلي الذي يرتتب على ) العمل أو رأس املال(يقصد باإلنتاجية احلدية لعنصر اإلنتاج 
.بقية العناصر األخرى ثابتةافرتاضإضافة وحدة جديدة من هذا العنصر مع 

. بالنسبة إىل هذا العنصر اإلنتاجية اإلنتاجية لحلدية بإجياد التفاضل األول للداوميكن احلصول على اإلنتاجية ا
وذلك بدفع عجلة اإلنتاج حىت النقاط اليت 1ويفيد تقدير اإلنتاجية احلدية التعرف على املستويات املثلى لإلنتاج

، وبصفة عامة فإن اإلنتاجية احلدية ألي مورد دي مع مثن الوحدة من هذا العنصرتساوى عندها قيمة الناتج احل
قتصادية اليت املستويات األخرى من املوارد االوكذلك علىلالستعمالعلى كمية العنصر املستخدم الصاحلة تعتمد 

.تألف معه خالل العملية اإلنتاجيةت

:     وعليه ميكن تقدير اإلنتاجية احلدية لكل من العمل ورأس املال كاآليت
:العمل عالقته الرياضية هيبة إىل بالنس>هو عبارة عن مشتق : الحدي للعملالناتج

:حيث
L :؛اإلنتاج احلدي للعمل

.مشتق الناتج بالنسبة إىل العمل: 
.اإلمجايلالناتجزيادة موجبة يف يعين دفع عامل إضايف إىل العملية اإلنتاجية مع ثبات رأس املال يؤدي إىل حتقيق 

: معطى يف العالقة التالية. وهو عبارة عن مشتق الناتج بالنسبة إىل لرأس املال: لمالالحدي لرأس االناتج*

.565، ص )1976،مصر،دار اجلامعات املصرية(قتصاد، االصبحي تدرس، حممد حمروس إمساعيل، مقدمة يف علم -1
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:حيث
 :؛احلدي لرأس املالالناتج

dk

dy :تق الناتج بالنسبة إىل رأس املالمش.

إال أن الزيادة يف حجم . الناتجزيادة حجم إىلملني يؤدي يعين أي زيادة يف رأس املال مع اإلبقاء على عدد العا
من رأس املال اإلضايف باملعدل كلما االستفادةدرجة إىل، ويعود ذلك كون أقل من الزيادة يف رأس املالتالناتج
.عددها املطلق بسبب حمدودية عدد العمالازداد

:ات النقدية مبعدالت منو ثابتة أيال أو الزيادة يف الوحدإن الناتج ينمو منوا متباطئا نتيجة للزيادة يف عدد العم
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؛لثاين للناتج بالنسبة لرأس املالهو عبارة عن املشتق ا: 

Ld

yd
2

2

.لعمللنسبة لهو عبارة عن املشتق الثاين للناتج با:  

هذا يعين أن مقدار الزيادة احملققة يف الناتج املرتتبة عن رفع يد عاملة أو وحدة من رأس املال إىل العملية 
س املال ذات قيمة موجبة آخر فإن النواتج احلدية للعمل ولرأمبعىنباستمراراإلنتاجية بصورة متتالية متناقصة 

.ومتناقصة

اع دوال اإلنتاجأشهر أنو :المطلب الثالث 
:ميكن تناول أشهر أنواع دوال اإلنتاج حسب تطورها التارخيي كما يلي 

)IO(يفتلليون)مخرجات–مدخالت (دالة إنتاج : الفرع األول 
صاحب ابتكار Wassily Leontif((نسبة لالقتصادي واسلي ليونتيف 1936بدالة ليونتيف سنة مسيت 

.1الذي تنبثق عنه دالة اإلنتاج ذات املعامالت الثابتة) TES(جدول املدخالت واملخرجات 

 1973حائز على جائزة نوبل لالقتصاد سنة 1906ولد سنة.
.560، ص1997، املكبة األكادمييةصقر أمحد صقر: ، ترمجة -اإلسهامات الكالسيكية –قتصادية جورج نايهانز، تاريخ النظرية اال- 1



19وتطبيقاتها العمليةمدخل مفاهيمي لدوال اإلنتاج:األولالفصل 

تعترب دالة إنتاج ليونتيف أبسط عالقة لدالة اإلنتاج فهي تعرب على أن املدخالت حتمل جزءا أو نسبة حمدودة من 
:1اإلنتاج وصيغتها كما يلي

:حيث 
Q :؛الكمية املنتجة
K وL : ؛رأس املال والعمل على التوايلعنصري
a :؛معامل رأس املال األمثل
b : لعمل األمثلامعامل.

: وحدة من رأس املال حبيث أن ) b(وحدة من العمل ، و ) a(، يستلزم )Q(ومنه لكي ننتج وحدة واحدة من 

من اإلنتاج، مبعىن أي ) Q(للحصول على الكمية الضروريتنيويرتتب على ذلك ثبات كمية رأس املال والعمل 
األكثر ندرة، الناتجيتحدد بكمية عامل الناتجتبقى غري جمدية، إذن مستوى ضافية من رأس املال والعمل كمية إ

:وبناءا على هذه الفرضية ميكن صياغة دالة اإلنتاج على الشكل التايل 

2التمثيل البياني لمنحنى الناتج المتساوي: أوال 

املنطلق هذانتتغري، ومالناتج، وترك عناصر الناتجهي تثبيت فرضية منحىن الناتج املتساوي من املعلوم أن
فإنه يستلزم استخدام وحدتني من رأس املال ) Q = 1(سنفرض أنه للحصول على وحدة واحدة من اإلنتاج 

)b = 2 ( وأربع وحدات من العمل)a = 4( ومنه تكون التوليفة بني عاملي اإلنتاج ،)K ،L ( يف هذه احلالة كما
:يلي 

جيب مضاعفة كمية كال العاملني حبيث تبقى نسبة ) Q = 2(الناتجإذن ومن أجل احلصول على وحدتني من 
. املزج بينهما ثابتة

1 - Schubert Katheline, Macroéconomie comportements et croissance, Vuibert, Paris, 1996, p90.
، مذكرة ماجستري، ختصص نقود )-1970/2005-دراسة قياسية اقتصادية حلالة اجلزائر (ة دمحان بواعلي مسري، حمددات دالة اإلنتاج وسياسات احلد من الدورات االقتصادي- 2

.70- 69، ص 2006، - الشلف –ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي 
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:كما يلي ) K،L(وميكن متثيل ذلك بيانيا عند املستوى 
وفق فرضية ليونتيفالناتجمنحنى تساوي ) : 1-1(شكل رقم 

-دراسة قياسية اقتصادية حلالة اجلزائر (حمددات دالة اإلنتاج وسياسات احلد من الدورات االقتصادية ، دمحان بواعلي: المصدر
–، مذكرة ماجستري، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي )-1970/2005

.70، ص، -الشلف 

ايف هذالناتج، إذن ميكن القول أن عناصر اإلنتاج إذا غاب أحد العنصرينمكن القيام بعملية نالحظ أنه ال 
إال إذا كانت هناك زيادة الناتجوالعكس صحيح، ومنه ال ميكن زيادة Lيكمل Kالنموذج تتصف بالتكامل أي 

.متزامنة ومتناسبة يف العنصرين معا

CD (LASDOUG-COBB(دوغالس–دالة إنتاج كوب :ثانيالفرع ال

دوغالس يف جملة االقتصاد األمريكي –تصف دالة اإلنتاج كوب نظرية اإلنتاج،: بعنوان نشرت ورقة حبثية
، وهي حماولة جتريبية لتقدير إنتاجية رأس املال مقارنة بإنتاجية العمل داخل 1928سنة 18العدد الدورية

أصبح دوغالس –، مصطلح دالة اإلنتاج كوب 1928منذ نشر هذا املقال سنة . الواليات املتحدة األمريكية 
تعد ، حيث1يتداول وتسخدم هذه الدالة أكثر من غريها من دوال اإلنتاج األخرى نظرا لبساطتها وسهولة تقديرها

قتصادي األمريكي يف التطبيق وترجع تسميتها إىل االاستخدامادوغالس من أكثر دوال اإلنتاج - دالة كوب
Paul.H.Douglasضي األمريكي والرياCobb.Charles.W بتحليل دالة 1928يف عام حيث قاما

للعملية اإلنتاجية االقتصاديعرب هذه الدالة عن السلوك تُ .ألسس النظرية هلذه الدالة، وسامها يف وضع ااإلنتاج
اسعة وتعترب دالة اإلنتاج لكوب دوغالس من الدوال و . على مستوى الوحدة والقطاع أو على املستوى الكلي

، أي أن عاملني فقط مها العمل ورأس املالحيث تعتمد يف حتليلها على االقتصادييف التحليل االستخدام
.على عنصر العمل وعنصر رأس املالاإلنتاج يتحدد وفق هذه الدالة

1 - David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Bibliography : p, Library of Congress Cataloging in Publication Data, Second
edition, 2012, p172.
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:1ى النحو التايلإن الشكل العام هلذه الدالة هو عل

:حبيث
Y :؛الناتج أو الكمية املنتجة
A :؛)الناتجأثر (الناتجمل كفاءة عامل الفعالية أو معامل األثر أو معام
K :؛رأس املال
L : ؛)اليد العاملة(العمل
 : ؛رأس املالإىلبالنسبة الناتجمرونة
 : بالنسبة للعملالناتجمرونة.

دوغالس–خصائص دالة كوب:أوال 
:2التاليةدوغالس حتقق العالقة –الة اإلنتاج من نوع كوبإن د-أ

دوغالس متجانسة من الدرجة - وبالتايل تكون دالة اإلنتاج كوب   مجيع ازدادتوهو ما يعين أنه إذا
فإن حجم الناتج يزداد بنسبة tعناصر اإلنتاج بنسبة معينة   tوعليه تكون غالت احلجم كاآليت:

1كان إذا:متزايدة 

؛ينمو بوترية أسرع من منو العمل ورأس املالالناتجأي أن 
ا كان إذ:متناقصة  1 

؛ينمو بوترية أبطأ من وترية منو العمل ورأس املالالناتجأي أن 
إذا كان :    ثابتة  1 .
.عمل ورأس املالنفس وترية منو الينمو بوترية ثابتة وهيالناتجأي أن 

لة األكثر شيوعا يف التحليل االقتصادي الكلي لعدة اعتبارات، منها ااحل) ثبات غلة احلجم(وتعترب احلالة األخرية 
)1899 -

: ذات غلة حجم ثابتة حيث )1918

1- Tchibozo Guy, Microéconomie approfondie, (Paris , ARMOND COLIN, 1997), p19.

- .204ص ،)2004، دار األمل، اجلزائر(قتصاد اجلزئي، ، االرزيقة غراب2
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:  ليه ميكن القول أن وع
العمل ورأس المالإلىبالنسبة الناتجثبات مرونتي -ب

يزداد بنسبةYالناتجفإن يف املئةواحد يف العمل بنسبة ) األيدي العاملة(االستخدامحجم ازدادأي أنه إذا 
%فإن يف املئة 1أس املال الثابت بنسبة قيمة ر ازدادت، كذلك احلال إذا وذلك يف حالة ثبات رأس املال

.وذلك عند ثبات حجم العمل%يزداد بنسبة الناتج
:مع العلم أن

يف وضع إنتاجي معني يف أن نعرف العنصر الناتجيفيدنا معرفة مرونة دالة اإلنتاج بالنسبة إىل كل من عنصري 
.1الوضع اإلنتاجي املفروضلناتج يفاألكثر أمهية لزيادة حجم ا

الحدية لرأس المال موجبتين دائمااإلنتاجية الحدية للعمل واإلنتاجية -ج 
اإلنتاجية الحدية للعمل

10:تكون اإلنتاجية احلدية للعمل موجبة ومتناقصة يف حالة ما إذا كان 

:كاآليتLـبالنسبة لYولتوضيح ذلك نقوم باشتقاق 

:نشتق للمرة الثانية

10فإذا كان   هذا يعين أن:

ألن   01 اإلنتاجية احلدية للعمل متناقصة، ومنه نستنتج أن.
اإلنتاجية الحدية لرأس المال

10:تناقصة يف حالة ما إذا كانتكون اإلنتاجية احلدية لرأس املال موجبة م  

:كاآليتKـبالنسبة لYولتوضيح ذلك نقوم باشتقاق 

:نشتق للمرة الثانية

.67، ص)2002، عمانلمية الدولية ودار الثقافة،؛ الدار الع1ط(محد األشقر، االقتصاد الكلي، ا-1
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10:إذا كان  هذا يعين أن:
:ألن  01 تاجية احلدية لرأس املال متناقصة، ومنه نستنتج أن اإلن.

: إال عاملين وهما العمل ورأس المالاالعتباردوغالس ال تأخذ بعين –دالة إنتاج كوب -د
كذا إمهاهلا ج و قتصادية لإلنتا ادية السابقة من خالل النظرية االقتصعنصر األرض و 
.للعوامل املناخية

)ستاتيكية(دوغالس ساكنة –دالة إنتاج كوب-ه
دوغالس ميكن جعل –ل هذه اخلاصية األخرية لدالة كوبمن خال. أي ال

:النحو التايلاسي لإلنتاج أي على إىل منوذج قي)CD(من خالل حتويل دالة ) ديناميكية(هذه الدالة متحركة 

:حيث أن
t: اإلنتاج ومل تدرج يف يفنسبية، وميثل كذلك املتغريات األخرى اليت هلا أمهية االحنرافاتأخطاء التقدير أو

؛هذه الدالة
t :دليل الزمن.
دوغالس ثابتة عند القيمة واحد–مرونة اإلحالل لدالة كوب- و

معامل الكثافة للتغري يف السعر النسيب لعنصري اإلنتاج مع ثبات حجم استجابةإىل درجة تعرف مرونة اإلحالل
.1الناتج

:حيث
TMST :هو عبارة عن املعدل احلدي لإلحالل التقين وهو يساوي إىل:

.204، ص )1997مكتبة زهراء الشرق، (، التنمية والتخطيط االقتصادي بني النظرية والتطبيق،حممد البنا- 1
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:أعاله فإنTMSTمن عالقة 

مبعىن إذا زاد معدل اإلحالل دوغالس ثابتة عند القيمة واحد، –اإلحالل الفين يف حالة دالة كوبنةأي أن مرو 
)TMST ( يف املئة فإن النسبة 1بـK / L يف 1واليت تعرب هنا عن نسبة كثافة رأس املال تزداد بنفس النسبة أي

دوغالس–دالة كوباستخدموان وجدوه صحيحا فإ1للفرض اختباراولذا جيري الباحثون يف البداية . املئة 
.االعتبارللتعبري عن احلالة حمل 

دوغالس-التمثيل البياني لدالة كوب : ثانيا 
اليت تتمثل يف رأس املال الناتجوعناصر الناتجدوغالس كغريها من دوال اإلنتاج تربط بني كمية –دالة كوب 

)K( والعمل)L(شكل املعطى سابقا أي ، على ال:

وبالتايل لو حاولنا أن منثل هذه الدالة بيانيا، فإننا سنستعمل اهلندسة الفضائية حىت يكون منحىن هذه الدالة 
:يبني ذلك ) 2-1(منحىن ثالثي األبعاد والشكل رقم 

في معلم فضائيكوب دوغالسإنتاجمساحة دالة ) : 2-1(شكل رقم 

Source : David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Bibliography : p, Library of
Congress Cataloging in Publication Data, Second edition, 2012, p178.
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25وتطبيقاتها العمليةمدخل مفاهيمي لدوال اإلنتاج:األولالفصل 

دوغالس–دالة كوبانتقادات:ثالثا
:1اليت توجه هلذه الدالة ما يلياالنتقاداتمن أهم 

أو متناقصة أو ، فهي إما  ثابتة الناتجغالت احلجم مع تغري حجم دوغالس بتغري- ال تسمح صيغة كوب)1
ويدخل ضمن هذا ثبات املرونات ؛، وهذا قد يغاير الواقعالتزايد، ولكن ال تتغري من التناقص إىلمتزايدة

؛زئية وعدم تغريها مع تغري احلجماجل
:لصيغة التاليةدوغالس تأخذ ا–الة ثبات غلة احلجم فإن دالة كوبيف ح)2

بيانات قطاعية لعدد من املنشئات اليت تعمل يف جمال واحد وتتساوى باستخدامومن مث إذا قدرنا هذه الصيغة 
الكثافة الرأمسالية فيها فإن 

L

Kمما جيعل من املتغري التفسريي ثابتا ة هلذه املنشآت سوف تكون متساويةبالنسب ،
باإلضافة إىل ذلك فإن ثبات الكثافة . بطريقة املربعات الصغرى العاديةتقدير دالة اإلنتاجويصبح من الصعب 

Lيعين أنالرأمسالية = T.K حيثT اخلطي االمتدادد مشكلة تشري إىل معامل الكثافة مما ينطوي على وجو
؛املتعدد

آت د منها خيص عدد من املنشدوغالس فمن الصعب جتميع عد–لدالة إنتاج كوبربيةالضللصيغة نظرا)3
دوغالس فإن هذا –إنتاج الصناعة تأخذ صيغة كوبكما إذا كانت دالة. لنحصل على دالة إنتاج الصناعة

لة غري قابلة للتعميم أو تأخذ نفس الصيغة ال يعين أن دوال إنتاج املنشآت املكونة هلا
؛للتخصيص

؛م الناتجدوغالس مبفهو –وبتأثر نتيجة تقدير دالة إنتاج كت)4
.قد خيالف الواقعافرتاض، وهذا دوغالس أن مرونة اإلحالل ثابتة عند القيمة واحد–تفرتض دالة كوب)5

)CES(دالة اإلنتاج ذات مرونة إحالل ثابتة :الفرع الثالث 

نتمي إىل جمموعة دوال)CES(تعرف دالة 
، )CD(من دالة انطالقااستنتاجمت ، اإلنتاج
2)1961وآخرون سنة ARROWقتصادي الباحث اال(االقتصادينيالدالة جمموعة من هذهاقرتححيث 

:3الة يعطى بالعالقة التاليةحيث إن الشكل العام هلذه الد)CD(وذلك كبديل لدالة 

: حيث
.793–790املرجع نفسه، ص -1

2 - David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Op Cit, p207.
، 12وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، العدد االقتصادية، جملة كلية العلوم 2002-1970رتة صاحل تومي وعيسى شقيقب، حماولة بناء منوذج قياسي لالقتصاد اجلزائري خالل الف- 3

.23، ص 2005
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26وتطبيقاتها العمليةمدخل مفاهيمي لدوال اإلنتاج:األولالفصل 

Y : ؛)الكمية املنتجة(الناتج
A : ؛)الناتجأثر (معامل الفعالية
 :؛عمل ورأس املال أو كثافة العواملمعامل التوزيع بني ال
P :؛معامل اإلحالل
L :؛اليد العاملة
K :رأس املال.

)CES(ة دالخصائص :أوال 
:متجانسة من الدرجة األولى أي-أ

.متجانسة من الدرجة األوىل، ذات مرونة إحالل ثابتة)CES(إذن الدالة 
يف حالة غلة حجم ثابتة، إن دالة اإلنتاج ذات عوامل ثابتة ودالة كوب دوغالس مها حاالت خاصة لدالة 

CES1.

)CES(النواتج الحدية لدالة-ب

:2الذي يساوي إىلLPMللعمل احلدي الناتج* 

: الذي يساوي إىلKPMاحلدي لرأس املال الناتج* 

LPM هو، نتحصل يف األخري على الناتج احلدي لرأس املال و:

1- Schubert katheline, Op.Cit, p95.
Tchiboz Guy, Op.Cit, p25.-3
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المعدل الحدي لإلحالل التقني -ج KLTMST ,
1

مالحظة
Pإذا كان  = مع وضع ) CD(هو نفسه للدالة ) CES(فإن معدل اإلحالل التقين للدالة 1  1.

)ES(مرونة اإلحالل -د

.ثابتة)CES(لدالة إذن يتضح لنا أن مرونة اإلحالل
:كما يلي )CES(البياين لدالة التمثيل البيانومنه 

2- Idem
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p=0.5:إذا كان )CES(التمثيل البياني لدالة اإلنتاج ذات مرونة إحالل ثابتة ) : 3-1(الشكل رقم 

Source : David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Bibliography : p, Library of
Congress Cataloging in Publication Data, Second edition, 2012, p208.

)VEC(دوال اإلنتاج ذات مرونة إحالل متغيرة: رع الرابع فال
) VES(قتصادي ومن بني دوال ، فهي تنطبق مع الواقع االحسب تغري عوامل اإلنتاج)VES(تتغري مرونة دوال

:نذكر
)REVENKER(لة روفنكردا:أوال 

من الدراسة اليت قام انطالقا) VES(إىل الشكل الرياضي لدالة 1971قتصادي سنة توصل هذا الباحث اال
)CD( ودالة)CES(1، وهو على النحو التايل:

0 >  > 1،0 < ES < 1      ،A < 0
:حيث

 : معامل التوزيع بنيKوL؛
P :؛معامل اإلحالل

ES :؛مرونة اإلحالل
A :؛معامل الفعالية
L :؛اليد العاملة

1-Fisher Douglas, Theorie Macro Economique, EDITION ECONOMICE,1985, P 234 .

     ESES KPLKAY    1.. 1
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K :؛رأس املال
Y :الناتج.

.)CD(أعاله هي دالة )VES(، فإن دالةP=1نالحظ أنه إذا كان 

خصائص دالة روفنكير)1
:متناقصة أيالنواتج احلدية للعمل ورأس املال موجة و - أ

:وكذلك

)TMST(املعدل احلدي لإلحالل التقين - ب

:EVمرونة اإلحالل - ج

Pإذا كان * = EV: فإن) إحالل تام(1 = 1

)HIRMOST(وستهيرمإنتاجدالة :ثانيا 
:1إن الشكل العام هلذه الدالة هو

:حيث
Y :؛الناتج احلقيقي
A :؛معامل الفعالية
 ، ،C : معامالت موجبة موضوعة حتت القيود التالية: <1<1<C<0    ،1<<0

1-Ibid, p 236 - 237 .
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)BROWN(دالة إنتاج برون:ثالثا 
:ل الرياضي هلذه الدالة هو كاآليتالشك*

.متثل درجة التجانسMحيث - 

BRAN-HINDL-LIVـلإنتاجدالة :رابعا 

:1على النحو التايل)VES(بإعطاء الشكل العام لدالة1965

:حيث
P :؛معامل اإلحالل
E : حبيث؛مرونة اإلحالل املتغرية:
S : ؛أس املالنصيب لر

M :درجة التجانس.

)Transcendental Production Function(2المتساميةنتاجاإلدالة : خامسا 

دوغالس –دالة اإلنتاج كوب مدركني بأن االقتصاديني الزراعينيو يني كان كل االقتصاد1950قبل منتصف 
وح آنذاك هو ثبات مرونة ر ألن املشكل املطحمدودة جدا، 

.على عكس الطرح الطرح الكالسيكي اجلديدالناتجالناتج

عدم وجود التوافق بني كوب إىل)Hocking(وهوكينغ )Carter(وكارتر ) Halter(هالرت صلوا كل من تو 
، هلذا سعى الباحثون إلجراء تعديالت على دالة  )دالة اإلنتاج متر بثالث مراحل(كالسك النيو طرح دوغالس و –

غري ثابتة، ويف نفس الوقت تجالناا تصبح مرونات ، وكذللناتجكوب دوغالس حىت تتماشى واملراحل الثالث 
.حتافظ على سهولة تقدير البيانات الزراعية

، دالة إنتاج مشتقة من دالة كوب دوغالس بعد تعديل وآخرون)Halter(استخدم هالرت 1957يف سنة 
y:يف حالة مدخلنيطفيف لصيغتها، حيث توصلوا إىل الصيغة التالية  = AX X e

1-Ibid, p 238 .
2- David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Op.Cit, p189-196.

LMKLAY ... 1  
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من خالل املقال الذي نشره سنة )Halter(دالة اإلنتاج املتسامية من طرفمعامل وكان أول استخدام لتقدير 
، حيث توصل هالرت عند استخدامه لدالة 1956إىل 1952مزرعة فردية من سنة 153على عينة من1959

.ة كوب دوغالساإلنتاج املتسامية إىل نتائج أحسن بكثري من نتائج دال

: تساوي x1للمدخل ) MPPX1(اإلنتاجية الحدية -
: تساوي x2للمدخل ) MPPX2(اإلنتاجية الحدية -

المعدل الحدي لإلحالل -

التمثيل البياني
في معلم فضائيالمتساميةنتاجمساحة دالة اإل) :4-1(شكل رقم 

Source : David L. Debertin, Agricultural Production Economics Bibliography : p, Library
of Congress Cataloging in Publication Data, Second edition, 2012, p194
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)TL(1ةدالة اإلنتاج اللوغارتمية المحول: سادسا 
سنة ) LAU(و) JORJINSON(و) CHRISTENSEN(وضعت هذه الدالة من قبل الباحثني

د على ويرجع هذا إىل عدم وضعها لقيو حيث استخدامها أصبح شائعا لدى االقتصاديني الزراعيني، ، 1971
.CD(2(لدالة امتداداعوامل اإلنتاج

:معطى على النحو التايلاثننييف حالة مدخلني )TL(شكل دالة إن 

: إدخال اللوغاريتم النيربي على طريف املعادلة حنصل على الشكل التايل وبعد

هالرت دالة اإلنتاج املتسامية املطورة من قبل ل
)Halter ( وكارتر)Carter( وهوكينغ)Hocking( ، مة يفرتض أن تكون

دوغالس ملا –وعالوة على ذلك تعترب هذه الدالة حالة خاصة من دالة كوب )TL(دائما  موجبة بالنسبة لدالة 
 : =0هذه الدالة ال حتقق احلد تلف معها يف أن ، ولكن خت، وتشرتك معها أيضا يف أن كل معاملها موجبة

)TL(، دالة دوغالس–دالة كوب على خالفخالت حمدود، مستوى من استخدام املدكاألقصى إذا كان هنا
بالرغم من )TL(ليس دائما تولد مرونة إحالل تساوي الواحد، كما أن من خاصية دالة 

ميكن تعميمها لتشمل أي عدد من حبيث اليت تشمل أكثر من مدخلني، و اليت تعاين منها بعض الدوالملشاكلا
.املدخالت

)TL(خواص دالة ) 1
من خواص هذه الدالة بصفة عامة أن لديها مرونة جزئية نتحصل عليها من خالل مجع املشتقات اجلزئية هلذه - أ

:وهي كاآليتMPPx1بالرمز حيث نرمز للمرونة اجلزئيةالدالة،

)MRS(إلحالل المعدل الحدي ل-ب
:حو التايلعلى النهو) TL(إلحالل للدالة املعدل احلي ل

1 - David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Op.Cit, p210-213.
2 - Ibid, p387.
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)TL(استخدامات دالة ) 2
تحديد مرونات اإلحالل حسب فئات املدخالت لخرباء االقتصاد الزراعي بعض احملاوالت من طرفهناك

Berndt:باستخدام منهج تكلفة املسامهة احلدية، وقد مت الرتكيز من االقتصاديني مثل وذلك ، األساسية يف الدالة

وقد كان كال من رأس املال والطاقة مكملني لبعضهما البعض أو أحدمها بديل لآلخر، ما إذالتحديدWoodو
أن رأس املال والطاقة )TL(دالة معاملعلى أساس تقديراتخلصت بعض الدراسات من قبل االقتصاديني 

.، يفعاملني مكملني

,Webb(ني قدر كل من االقتصادي Duncan, Brown, Christensen, Aoun ( مجيع مرونات اإلحالل
.)TL(انطالقا من دالة للزراعة األمريكية باستخدام فئات املدخالت األساسية

بني فئة مدخالت الطاقة وفئة مدخالت اجلرارات واآلالت قدر مرونة اإلحالل اجلزئية)Aoun(االقتصادي 
وبالتايل فهي لجررات واآلالت املرونة اجلزئية سالبة ل)1960–1950(لفرتة خالل احيث توصل أنه 

وهذا فقد توصل الباحث إىل أن فئة مدخالت اجلرارات واآلالت بديلة، 1970أما مكملة، مدخالت
حبيث أمن خالل حتسني مدخالت اجلرارات واآلالتاإلحاللاملزارعني قد قاموا بعملية دليل على أن 

االعتقاد بأن حتسني مدخالت اجلرارات واآلالت ميكن أن يتحقق بزيادة  . أكرب ناتج لكل وحدة من الوقود احملرتق
.كميات استهالك الوقود، هذا االعتقاد ال يصح يف الوقت احلايل

اإلطار العام هلذه خمتلفة يف الشكل أي تناولناهامجيع دوال اإلنتاج اليت ويف أخر هذا املبحث نستنتج أن 
).املتغريات(الدوال، ولكنها تتشابه يف املضمون أي تعتمد على نفس املدخالت 
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دالة اإلنتاج الزراعیة وتطبیقاتها العملیة: المبحث الثالث 
حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ألي بلد،ختتلف دالة اإلنتاج الزراعي من منطقة إىل أخرى

:، بعد تعريفها كما يلي ت العملية لدوال اإلنتاج الزراعيلذلك سنتناول التطبيقا

دالة اإلنتاج الزراعيةماهية:المطلب األول 
:

وأنواعهادالة اإلنتاج الطبيعية:الفرع األول 
، فإنتاج كمية معينة من التمر مثال تتوقف امل اإلنتاج املستخدمة يف إنتاجهصول ما على عو يتوقف إنتاج حم

أن مثة عالقة بني كمية االقتصاديون، وقد وجد الناتجاملتوفرة لتحقيق هذا ،...على األرض واليد العاملة والسماد
فصاغوا منذ العشرينيات شكل ، تحصل عليهااملالناتجوبني كمية عوامل اإلنتاج املستعملة يف العملية اإلنتاجية 

:، ووضعوا ما يسمى بدالة اإلنتاج بالشكل التايلرياضي nxxxfy .,.........., 21

nxxxوالناتجالكمية الطبيعية yحيث متثل  ,......., الكميات الطبيعية لعوامل اإلنتاج املختلفة من متثل 21
..هرض ومساد ورأس مال ومياأرض وعمل وأ

يف استخدمتالزراعي من جهة وكمية عوامل اإلنتاج اليتالناتجعن العالقة الطبيعية بني كمية 1تعرب هذه املعادلة
من جهة أخرىالناتج

الناتجخرجات من إلنتاج وبني املاملدخالت من خدمات عوامل ا
عالزرو ، حبيث تبني الكميات اإلنتاجية اليت ميكن احلصول عليها لكل نوع من املنطق اإلنتاجي لكل زرع على حدا

.التوليفات من العناصر اإلنتاجيةباستخدام

أو متزايدة أو متناقصة أو تكون ) خطية مستقيمة(قة ثابتة ونشري يف هذا بأن هذه العالقة الدالية قد تكون عال
:كما يلي حاملة لكل العالقات يف آن واحد  

.402، ص)1970مطبعة دمشق، ،1ط(قتصاد الزراعي، صالح وازن، اال1-
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دالة اإلنتاج الطبيعية الثابتة: أوال 
ل اإلنتاجي من جهة وكمية العامالناتجإن الدالة اإلنتاجية الطبيعية الثابتة تعرب عن العالقة القائمة بني كمية 

، ويكون متثيلها البياين على بنفس الكميةالناتجإىل زيادة ، حبيث تؤدي إضافة العامل املتغريهة ثانيةاملتغري من ج
:)5- 1(مستقيم كما يف الشكل كل خط ش

منحنى دالة اإلنتاج الطبيعية الثابتة:)5-1(شكل رقم 

.من إعداد الطالب بناءا على الشرح أعاله: المصدر

، أي إضافة وحدات كثرية من الناتجندما يكون هناك تركيز يف ما ال توجد مثل هذه الصورة يف الزراعة عوعمو 
، ومما جيب مالحظته أن الدالة الثابتة ال تبدأ من نقطة األصل مساحة ثابتة من األرض الزراعيةإىلالناتجعنصر 

yواليت متثلها املعادلة  = ax 1متساوية مع اإلنتاجية املتوسطةتكون إنتاجيتها احلدية ثابتة و.

زايدةالمتالطبيعيةدالة اإلنتاج : ثانيا 
إىل تؤدياملتغريالناتجإن العالقة اإلنتاجية املتزايدة تعين أن إضافة الوحدات املتتالية واملتساوية من عامل 

:)6- 1(األسفل كما يف الشكلىن حمدب إىل، مبنحويعرب عنها بيانيا،الناتجإضافات متتالية ومتزايدة يف كمية 

.68، ص)1979،كلية الزراعة حلبمديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية،(قتصاد الزراعي،مبادئ االحممد السعيد الفتيح، -1
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المتزايدةمنحنى دالة اإلنتاج الطبيعية :)6-1(شكل رقم 

.من إعداد الطالب بناءا على الشرح أعاله: المصدر

، إال أن مباشرة ملختلفةنصادف حاالت تزايد الغلة يف املشروعات الزراعية اليت تفتقر إىل رؤوس األموال ا
تتناقص ، ولكن ال تلبث أننتاجا متزايدا يف املراحل األوىلاألموال الزراعية يف مثل هذه املشاريع تعطي إستثمارا

.وتتحول إىل دالة متناقصة

المتناقصةالطبيعية اإلنتاج دالة :ثالثا 
وية من العامل اإلنتاجي أما العالقة اإلنتاجية املتناقصة فتعرب عن ما تؤديه إضافات الوحدات املتتالية واملتسا

، أي أن إنتاجية العامل املتغري تتناقص بزيادة الكميات املستعملة منه الناتجإضافات متناقصة يف كمية املتغري إىل
يف إضافة وحدات من العامل املتغري تؤدي إىل ختفيض فاالستمرار. ل اإلنتاج األخرى الثابتة حمدودةألن عوام

، ا ما حيدث ذلك يف احلياة العملية، إال أنه ميكن احلدوث، ونادر لوحدة املتغرية سالبةالناتج حيث تصبح إنتاجية ا
إن ظاهرة تناقص الغلة معروفة يف . لية ميكن أن ختفض من مردود األرضفمثال املبالغة يف تسميد األرض البع

د ر حيث تتجاوز غالبا مرحلة تزايالزراعة وخصوصا يف املشروعات الزراعية اليت متارس الزراعة الكثيفة كما يف اجلزائ
-1(ومتثيلها البياين يكون على شكل منحىن مقعر إىل األسفل كما يف الشكل . الغلة وتبلغ مرحلة تناقص الغلة

7(:
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متناقصةمنحنى دالة اإلنتاج الطبيعية ال) :7-1(شكل رقم 

.الشرح أعالهمن إعداد الطالب بناءا على: المصدر

)العامة(اإلنتاج الطبيعية التقليدية دالة: رابعا 
الثابتة واملتزايدة (أي تضم أشكال الداالت السابقة معا اعتباريف احلقيقة ميكن 

.على معظم عمليات اإلنتاج الزراعيوتنطبق هذه العالقة . )واملتناقصة

بعدها يأيت حتقيق إضافات ولكن متناقصة أي أن الناتجامل املتغري حتقق إضافات متزايدة يف إن وحدات الع
.تزايدة واملتناقصة للعمل املتغريالدالة اإلنتاجية املذكورة تتضمن مرحليت الغلة امل

أهمية دالة اإلنتاج الزراعي:الفرع الثاني 
هلذا حيث ميكن بواسطتها معرفة الناتج احلدية البيانات اليت متثلها ىل أمهيترجع أمهية الدالة اإلنتاجية الزراعية إ

، باإلضافة إىل ذلك متكن من احلصول املوارداستخداميف حتديد ويعترب هو املؤشر . العنصر يف إنتاج هذا الزرع
يد عليها يف حتدداالعتما، وميكن اصر اإلنتاجية يف إنتاج زرع معنيعلى املرونات اإلنتاجية املختلفة ملختلف العن

كذلك تظهر أمهية دالة اإلنتاج الزراعية من احلصول على تقدير ما يطلق عليه مبعدل . 
ة السماد وتقليص التقين بني خمتلف العناصر اإلنتاجية يف إنتاج كمية معينة من ناتج زرع معني كزياداالستبدال

.الرقعة املزروعة
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، أو احلصول نتاج من كميات معينة من املدخالتدالة اإلنتاج الزراعية إما للحصول على أقصى إوتستخدم 
، وأن التعرف على تقديرات دالة اإلنتاج الزراعية له ج الزراعي بأقل كمية من املدخالتعلى مستوى معني من النات

.اخلطط اإلنتاجية املثلى، كما تلعب دورا هاما يف وضعلغة يف التعرف على مالمح اإلنتاجأمهية با

قانون الغلة المتناقصة:الفرع الثالث 
املدرسة الكالسيكية إذ أكدوا على التفرقة بني الزراعة اقتصادييانون على يد لقد كانت الصياغة هلذا الق

طاء هذا القانون وترجع مسؤولية إع. األوىل وتناقص الغلة يف الثانيةوالصناعة حيث يسود قانون تزايد الغلة يف
أما الصياغة الثانية فكانت على يد النيوكالسيك ؛قاعدة عامةاعترباهو ومالتس حيث مكانة خاصة إىل ريكارد

، مث ح مارشال بأنه قانون ال فكاك منهمن أهم املبادئ اليت بين عليه كيان املشكلة الزراعية حيث صر اعتربوهحيث 
.تغري الفكرة اجلوهرية يف القانونأن تأدخل التحليل احلدي على الظاهرة دون 

سير القانون وفرضياتهتف:أوال 
، ومع ثبات مساحة األرض وتزايد مل من عوامل اإلنتاجإن حمدودية املساحة تشكل خاصية رئيسية لألرض كعا

زيد من املزيد منهما يف وحدة املساحة بغية احلصول على املاالستثمارعاملي العمل ورأس املال ساعدا على 
أن إىلاالقتصادينيه الظاهرة لفتت نظر ، وهذدة للسكان إىل املنتجات الزراعيةاإلنتاج الزراعي لتلبية احلاجة املتزاي

وأطلقوا على ؛معااالثننيمل ورأس املال أو من كميات معينة من العاستثمارإنتاجية األرض تبدأ بالتناقص بعد 
.قصةهذه الظاهرة اسم قانون الغلة املتنا

أي أنه إذا أضفنا وحدات متساوية من . إذن القانون يفسر العالقة بني كمية اإلنتاج وبني عامل إنتاجي متغري
عامل إنتاجي متغري مع بقاء العوامل األخرى ثابتة فإن اإلنتاج الكلي سيزداد مبعدالت متصاعدة يف البداية مث 

. األقصى مث يبدأ بعدها يف التناقصحده يستمر يف الزيادة ولكن مبعدالت متناقصة حىت يبلغ

:1ومها كاآليتني أساسيتنيتييقوم هذا القانون على فرض
 وهذا يفسر أمهيته بالنسبة لإلنتاج الزراعي بصورة خاصة على األقل ثابتاوجود عامل من عوامل اإلنتاج ،

؛ث األرض بطبيعتها حمدودة املساحةحي
ات مستوى التكنولوجيا يف الزراعةثب.

.54عمر حسني، مرجع سبق ذكره، ص 1-
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فالصياغة احلديثة تقوم . واالجتماعية للظاهرةاالقتصاديةاحملدثون الفصل بني املضامنياالقتصاديونمث حاول 
:     1على أساس تقسيم الظاهرة خاصة بالنسبة إىل الزراعة إىل

؛املشكلة الفنية وهي اخلاصة بأحسن تركيب إنتاجي وتشري إىل العائد من حيث الكمية)1
؛وهي اخلاصة بني املوارد والسكانماعيةاالجتاملشكلة )2
نون يتجلى وهي اخلاصة بأحسن تركيب للخدمات بأمثان معينة فاجلوهر االقتصادي للقااالقتصاديةاملشكلة )3

.من خالل تكلفة اإلنتاج

القانون في الميدان العملي:ثانيا 
االعتبارأخذ الصعوبات اليت تظهر بعني سليمة عند تطبيق القانون عمليا جيب االقتصاديةحىت تكون حساباتنا 

:
. إىل زيادة تكلفة الوحدة املضافةأن زيادة عدد وحدات العامل اإلنتاجي املتغري قد تؤدي من الناحية العملية)1

ت إىل يف بعض احلاالفمثال زيادة عدد الوحدات من العمل يف وحدة املساحة يزيد من فرص العمل وقد يؤدي 
؛زيادة األجرة

بصورة أن زيادة عدد الوحدات املستخدمة من العامل املتغري تستوجب التغري عمليا يف عوامل اإلنتاج األخرى)2
فزيادة عدد وحدات األمسدة يف وجدة املساحة الثابتة يزيد من اإلنتاج الكلي وهذا بدوره يزيد من أعباء ،جزئية

يف كمية يرافق زيادة عدد الوحدات من العامل املتغري زيادةأكياس التعبئة وهكذا حلاجة إىل احلصاد كما يزيد من ا
.    ض احلاالت الناتج الرئيسياليت ترافق يف بعبعض املنتجات الثانوية 

إن احلل األمثل يتغري بتغري العالقة السعرية أي النسبة بني سعر العامل املتغري والسعر الناتج لذا ينبغي إعادة 
.طرأ تغريا على العالقات السعريةنظر يف الكمية املستخدمة من العامل املتغري كلماال

استخداميتضح من هذا أن أمهية 
.إلنتاجعامل من عوامل ااستخدامن 

كن قوله يف هذا القانون بالرغم من عدم إنكار أمهية تأثريه على اإلنتاج الزراعي إال أن الكالسيكيني ما ي
ثر على هذا القانون ويؤخر والنيوكالسيك أمهلوا جانبا على درجة من األمهية وهو التطور التكنولوجي الذي يؤ 

. تأثريه

.16، ص)1987دار اجلامعات املصرية، ( لة الزراعية، أمحد بديع علي، املشك- 1
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ج الزراعيدوال اإلنتا استخدامات :المطلب الثاني 
، حيث توصلوا من دوال اإلنتاج يف امليدان الزراعيبعض استخداممن االقتصادينيلقد متكن بعض الباحثني 

.ة اليت تتحكم يف اإلنتاج الزراعيوالطبيعياالقتصاديةخالل هذه التجربة من معرفة بعض املتغريات 
1855يف سنة )JUSTUS VON LIEBIG(1متكن جيستس فون ليبج

:، وتتلخص هذه الدراسة يف اآليتأطلق عليها قانون التصغري
بعد أن عني هذا الباحث مستويات خمتلفة من العنصر اآلزويت وإضافته لقطع متساوية من األرض مبعدالت 

يث تركت هذه القطع من غري ح،احدة من قطع األرض السابقة الذكرمتزايدة من هذا العنصر ماعدا قطعة و 
.مساد

لناتج والسماد إن اهلدف من هذه التجربة هو إجياد أو البحث عن العالقات األساسية اليت تربط بني احملصول ا
.اآلزويت

، إال أن هذا زيادة إضافية من العنصر اآلزويتكان من املعتقد أن كمية احملصول الناتج سوف تزداد باستمرار مع
. مل يقرتح معادلة رياضية هلذه التجربة أو لتمثيل مفهوم دالة اإلنتاجالباحث

ك ،)BAULE(أجريت حماولة أخرى من طرف الباحث بايل 
.تغري نسبة اآلزوت ولكن بنسبة أقلكما أن الناتج تغري تبعا لالنبات لآلزوت،  المتصاصحد أقصى 

)PLESSING–BONDOFF(دالة اإلنتاج الزراعي لبوندوف و بلسنج : لفرع األول ا

لدالة اإلنتاج يف من وضع أول معادلة رياضية ) BONDORFF,PLESSING(لقد متكن بوندورف وبلسنج 
Q = A.X:            الصورة التالية

:حيث
Q : ؛)احملصول(الكمية املنتجة
X :؛كمية السماد اآلزويت
A :املعامل الذي حيدد نسبة التحويلمقدار ثابت يطلق عليه اسم.

.51، ص1991دالة اإلنتاج الزراعية يف اجلزائر، رسالة املاجستري، جامعة اجلزائر، سنة ،باللطةمبارك -1
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إلنتاج الزراعي اليت حتدد ااالقتصاديةمن بني عيوب هذه الدالة عدم إدراج عوامل زراعية أخرى سواء الطبيعية أو 
ساسية احملددة لإلنتاج أل، اليت تعترب العناصر االيد العاملة ورأس املال الزراعي، عنصر املاء: وعلى سبيل املثال

.الزراعي
.ل دالة إنتاج يف امليدان الزراعيإذن هذه أو 

SPILLMAN(1(دالة سبيلمان : الفرع الثاني 

، من أقدم اجلهود يف تقدير دالة اإلنتاج الزراعي)SPILLMAN(الباحث االقتصادي سبيلمان تعترب جهود 
يف )(حيث نشرت أحباثه يف جملة اقتصاد املزرعة سابقا

تطبيق قانون : وكان عنوان املقال األول العددين اخلامس والسادس على التوايل، ، 1924و 1923مقالني عام 
Application of the Law of Diminishing Returns toوبيانات األغذية تناقص الغلة لبعض األسمدة

Some Fertilizer and Feed Data)(

قانون تناقص الكمية في تسمين العجول والخنازير: واملقال الثاين بعنوان 
(Law of the Diminishing Increment in the Fattening of Steers and Hogs)

ة الرياضية لدالة سبيلمان هي، والصيغ1928حيث نشرت أعماله البحثية قبل أعمال كوب ودوغالس يف عام 
:كاآليت 

A: حيث  , R1 وR2معلمات مقدرة.
.1و 0عادة نتوقع أن تكون حمصورة بني R2و R1املعلمتني 

R1 +R2 1عادة يكون أقل من أو يساوي.

: كما يلي هي) X1)MPPX1للمدخل اإلنتاجية احلدية

A , R1:إذا كان  > 0

: فإن 

: تساوي املشتقة الثانية وعالوة عن ذلك فإن 

1- David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Op Cit, p188.
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يف حالةنالحظ أن اإلنتاجية احلدية موجبة ومتناقصة عند كل مستوى من املدخل، كما هي موجبة ومتناقصة 
.دوغالس–دالة اإلنتاج كوب 

التمثيل البياني
ميثل ) 7-1(م دوغالس، والشكل رق–مساحة اإلنتاج لدالة سبيلمان ختتلف إىل حد ما شكل دالة كوب 

R1: مساحة اإلنتاج حتت فرض أن  R2و 0.4 = :وهو كما يلي A = 10و 0.6 =

في معلم فضائي)SPILLMAN(مساحة دالة ) : 7-1(الشكل رقم 

Source : David L. Debertin, Agricultural Production Economics, Bibliography : p, Library of
Congress Cataloging in Publication Data, Second edition, 2012, p189.

دالة اإلنتاج لكنت وكسل: الفرع الثالث 
:1كنت وكسل دالة اإلنتاج الزراعي التالية يف شكلها العاماالقتصاديوضع الباحث 1916يف سنة 

:حيث
Q :؛احملصول
A :؛عنصر املاء
B :؛عنصر األرض
C :عنصر رأس املال.

. 35مرجع نفسه، ص 1-

 CBAFQ ,,
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، مبعىن آخر أنه إذا الدالة متجانسة من الدرجة األوىللقد قيد هذا الباحث هذه الدالة بفرضية مفادها أن هذه 
A(جزادت عناصر اإلنتا  ,B ,C ( بنسبة)t ( اإلنتاج سوف يزيد بنفس النسبة أيفإن:

، من أحسن النماذج إذا قورن بالنماذج السابقة الذكر، حيث كونت وكسللنموذج الذي توصل إليه  يعترب هذا ا
تدخل يف اليتاليت تعترب من أهم العوامل الزراعية . املاء، األرض ورأس املال: يف هذا النموذج العوامل التاليةجند

اليد العاملة الزراعية وكذا ، أي العمل اإلنسايناالعتبارخذ بعني إال أن هذه الدالة ال تأ. عملية اإلنتاج الزراعي
.تساعد على تكثيف احملصول الزراعياألمسدة الطبيعية والعضوية اليت 

الشهرية ، حيث نشر الباحثان كوب ودوغالس، الدالة 1928غاية سنة إىلتواصل البحث يف هذا امليدان 
.لإلنتاج

دوغالس-تطبيقات دالة اإلنتاج كوب : الفرع الرابع 
، أما اجلانب التطبيقي ل الرياضي والنظري لدالة اإلنتاجحثني كوب ودوغالس متكنوا من وضع الشكإن البا

:هلذه الدوال قام 

HEDY(1(هيدي- أ

اختريتقام هذا الباحث بدراسة ميدانية ملزارع أحد واليات الواليات املتحدة األمريكية1939يف سنة 
فقات نفقات رأس املال والن، األرضالعملاستخدمهيدي دالة إنتاج كوب ودوغالس، حيث استخدم. ائياعشو 

:فكانت نتائج تقدير الدالة كاآليت، احليوانية املزرعية كمدخالت
؛)0.88.610(يرتاوح بني 2Rاملتعدد االرتباطمعامل - 
؛)0.9742(وأعالها ) 0.7833(إمجالية بلغت أصغر مرونة إنتاجية - 
، )0.08(تساوي )PM(وللعمل املزرعي ،)0.09(يف مجيع املزارع تساوي )PMT(اإلنتاجية احلدية لألرض - 

.دوالر) 0.39(تساوي ) PMK(وللنفقات الرأمسالية املتنوعة 

KAMIYA(2(كميا)ب

، تعد من الدراسات التطبيقية اهلامة يف امليدان 1941سنة ا هذا الباحث الياباين 
وTOKOKUقدر هذا الباحث دوال اإلنتاج ملزارع الشعري ملنطقيت . الزر 

SEINAMفكانت نتائج التقدير كاآليتباليابان ،:

1-Heady Earlo, Production Function  Form a random sample of farms – Journal of farm economics –, ( Vol : 28-1946), p 983 - 1004.
.52، ص1997سنة، أطروحة دكتوراه دولة يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،)قتصادية قياسية إحصائيةدراسة ا(صيل الزراعية يف اجلزائر دوال نواتج بعض احملامبارك باللطة،-2

 tCtBtAFtQ ,,
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:حيث
21 , QQ ؛طقة األوىل والثانية على التوايلبالطن للمن) حمصول الشعري(الناتج الزراعي
S :؛املساحة الزراعية
L :العمل الزراعي.

، أن املساحة املزروعة تلعب دورا كبريا يف حتديد هذهأهم نتيجة توصل إليها هذا الباحث من خالل دراسته 
عنصر رأس املال الذي يلعب االعتبارلكن هذا الباحث مل يأخذ بعني ، املنتجة إىل جانب العمل الزراعيالكمية

إليها ، وبالتايل فإن النتائج اليت توصل عية إىل جانب ذلك نسي دور املياهدورا كبريا يف حتديد إنتاج احملاصيل الزرا
خرى لتحصل عنصري رأس املال واملاء مع عناصر اإلنتاج األاالعتبارفلو أخذ بعني الباحث ناقصة وجزئية فقط 

.ة ومهمةعلى نتائج جيد

)GERHARD TINTER(هارد تينترجير )ج

أجرى هذا الباحث حبثا اقتصاديا يف جمال دوال اإلنتاج يف نفس املزارع اليت درسها هيدي 1945يف سنة 
.دوغالس- دالة كوبواستخدمر للناتج الكلي األرباح الكلية كمؤشاختذحيث 

املال، كمية ، رأس )العمل املستأجر والعائلي(زراعي ال، العململدخالت يف هذه الدالة وهي األرضحدد ا
:، فكانت نتائج التقدير كما يليةوكذلك التحسينات املزرعياملياه، األمسدة 

على الناتج دوغالس تفسر أو تؤثر –هذا الباحث أن املدخالت الزراعية املستعملة يف دالة كوب استنتجلقد 
.يف املئة73إىل يف املئة63بنسبة ترتاوح بني 

العمل، رأس املال، االعتبارالسابقة فلقد أخذ بعني إذن الباحث متكن من وضع منوذج مغاير للنماذج األخرى
وتفسر اإلنتاج بنسب كبرية جدا، لكن ةواملياه مما توصل إىل نتائج جيدكمية األمسدة ، التحسينات الزراعية  األرض

املكننة الزراعية اليت تلعب دورا كبريا يف االعتباراليت من بينها أنه مل يأخذ بعني ال خيلو هذا النموذج من نقائص، و 
متحرك معىن تسريع اإلنتاج وتكثيفها، كذلك يعترب النموذج الذي توصل إليه الباحث منوذج ستاتيكي أي غري

.ه أمهل عنصر الزمنذلك أن

يقية يف إىل أن هناك عدد كبري من الدراسات التطب، حيث نشريعض دوال اإلنتاج الزراعي املقدرةإذن هذه ب
.امليدان الزراعي

07.0
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11 ..924 LSQ  35.0
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األولخالصة الفصل
تعريف شامل قتصادية املختلفة مث توصلنا إىلمن خالل املدارس االالناتجعريف إىل تيف هذا الفصلتناولنا

عض خصائص هذه الدالة راز بوكذا إبتعريف دالة اإلنتاج بصفة عامة إىلانطلقنا، مث يلخص مجيع املفاهيم
 .

، دالة إنتاج )CD(دوغالس –األنواع املختلفة لدوال اإلنتاج اتناولناكما 
، )TL(وأخريا دالة إنتاج )VES(ودالة إنتاج ذات مرونة اإلحالل املتغرية )CES(ذات مرونة اإلحالل الثابتة 

لتطوير دالة كوب دوغالس ودراسة عميقةإجهادنتيجة مفادها أن كل هذه الدوال ما هي إال وتوصلنا إىل
–أن هذه الدوال تنطلق من دالة كوب، أي تتنوع من حيث الشهرية

.تعتمد على العمل ورأس املال فقطدوغالس اليت

، موضحني أن العالقة الدالية وال اإلنتاج الزراعي بصفة عامة، تناولنا دنتاج املعروفةألهم دوال اإلتناولنابعد 
بينا أمهية هذه مث.واحدقد تكون عالقة ثابتة أو متناقصة أو متزايدة أو قد تكون حاملة لكل العالقات بآن 

مضمون وشروط ظهوره وتفسريه ، مث تعرضنا إىل أهم قانون وهو قانون الغلة املتناقصة من خاللالدوال الزراعية
.اإلقتصادية املتخذة صحيحة ودقيقةوتطبيقه واجلوانب اليت ينبغي إدراكها حىت تكون احلسابات 

واملتمثلة يف دراسة وال اإلنتاج يف امليدان الزراعي خمتلف الدراسات التطبيقية السابقة لتقدير دتناولناكما 
واليت أطلق عليها قانون التصغري وكذا دراسة 1855يف سنة )JUSTUS VON LIEBIG(جيستس فون ليبج 

حيث متكن من )BONDORFF,PLESSING(مث بعدها دراسة بوندورف وبلسنج )BAULE(الباحث بايل 
حيث إقرتح دالة ) SPILLMAN(قتصادي سبيلمان االدراسة الباحث معادلة رياضية لدالة اإلنتاج، مثوضع أول

غاية إىل1916قتصادي كنت وكسل يف سنة ، مث دراسة الباحث االاسم دالة سبيلمانسية أطلق عليها إنتاج أ
، مث الدراسة امليدانية اليت قام الباحث ودوغالس الدالة الشهرية لإلنتاجحيث نشر الباحثان كوب1928سنة 

كميا19391941سنة )HEDY(هيدي 
)KAMIYA( جريهارد تينرت، وأخريا دراسة)GERHARDTINTER ( حيث أجرى هذا 1945يف سنة

، وتوصلنا إىل أن مجيع الدراسات التطبيقية لدوال اإلنتاج الزراعي اليت ا اقتصاديا يف جمال دوال اإلنتاجالباحث حبث
، وبالتايل حتديد إنتاج احملاصيل الزراعيةيفنسبيا مجيع املدخالت واليت تلعب دورا االعتبارتناولناها مل تأخذ بعني 

مجيع مدخالت اإلنتاج األخرى لتوصلوا على االعتبار، فلو أخذ بعني توصلوا إليها ناقصة وجزئية فقطالنتائج اليت
.ئج جيدة ومهمةنتا



 

:           الفصل الثاني 
     واقع القطاع الفالحي  

 يف اجلزائر      
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تمهيد
األنشطة األخرى فقد فوخبالاليت ساعدت اإلنسان على كسب رزقه؛تعترب الزراعة من أهم النشاطات 

هذا نظرا ألمهيتها يف و مارسها مجيع شعوب العامل، حيث ال ميكن ألي 
هذا باإلضافة إىل و ي حلياة اإلنسان واحليوان اساإلسرتاتيجية اليت تتمثل يف توفري الغذاء الذي يعترب العنصر األس

ات العديد من الصناعات امتصاص خمرجت األساسية للعديد من الصناعات و أمهيتها االقتصادية يف توفري املدخال
.امتصاص البطالةمنهااالجتماعية خاصة و األخرى

حة من أجل مسايرة التغريات الدولية، للرقي بقطاع الفالاالستقاللاجلزائر كغريها من دول العامل سعت منذ و 
واالجتماعيةاالقتصاديةكنتاج طبيعي للمتغريات صالح  فقد شهد هذا القطاع احلساس جمموعة من حماوالت اإل
.والطبيعية والسياسية والفنية اليت تؤثر على القطاع الفالحي

القطاع واقع الثاينالفصل نا أن نتناول يف هذا، ارتأياجلزائرتتوخاهاالطموحات اليت نظرا ألمهية هذا القطاع و و 
:يث قسمناه إىل ثالث مباحث أساسيةحالفالحي يف اجلزائر 

؛وأنواعهاخصائصهاأدوارها الزراعة: المبحث األول-
؛ومكانتها ضمن المخططات التنمویةالوطنياالقتصادأهمیة الفالحة الجزائریة في :المبحث الثاني-
.1980طور القطاع الفالحي في ظل برامج اإلصالح منذ سنة ت: المبحث الثالث-
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الزراعة أدوارها وخصائصها : المبحث األول 

مفهوم الزراعة: المطلب األول 
وكلمة وتعين احلقل أو الرتبة)Agre(تنيمبفهومها الضيق فإننا جندها مشتقة من الكلمالزراعةإذا أخذنا

)culture(أما باملعىن الذي نقصده ، وعلى هذا ميكن القول أن الزراعة هي العناية بزراعة األرض،العنايةتعين
واقتناءوزراعتها إلنتاج احملاصيل النباتيةاألرض

الزراعة تشمل وكذلكوغريهاوالنحلتربية الدواجنو نتاج احلليب واللحوم والصوف واجللوداحليوانات الزراعية لإل
الزراعة هي علم إلعداد احملاصيل للسوق وتسليمه إىل املخازن أو الوسطاء، فباملزرعة آخر الحق جيريأي عمل 

.1احلياة للحصول على العيشطريقة من طرقاالبشرية هارة الستثمار املوارد األرضية و موفن ومهنة و 

والبيئية للزراعةواالقتصاديةاالجتماعيةاألدوار : انيالمطلب الث
أن باعتبارلكافة الشعوبواالقتصاديةاالجتماعيةتلعب الزراعة أدوارا هامة وبارزة يف احلياة 

فة إىل أن ، إضااقتصادي
البشرية والكائنات احليوانية األخرى اليت الزراعة ذات أمهية كبرية يف حتقيق

وفيما يلي .االنقراضوالتكاثر وعدم االستمرار
:والبيئية للزراعةواالقتصاديةةاالجتماعيأهم األدوار نتناول 

للزراعةاالجتماعيالدور : الفرع األول
كما ال يقتصر هذا التأثري على املناطق الزراعية واألريافللسكان بالقرى االجتماعيةتؤثر الزراعة على احلياة 

:انب التاليةوحدها بل ميتد إىل كافة املدن واملناطق املأهولة بالسكان، ويشمل هذا التأثري اجلو 

تقليص معدالت الفقر: أوال
، حبيـــــث حيقـــــق النمــــــو الزراعـــــي حتســــــينات كبـــــرية ألفقــــــر ل حافــــــل وراســـــخ كــــــأداة لتقلـــــيص الفقــــــرللزراعـــــة ســـــج

مــــــن التقــــــديرات املشــــــرتكة بــــــني نيويتبــــــعلــــــى الزراعــــــةاعتمــــــادااألكثــــــر االقتصــــــادياتالســــــكان الســــــيما يف أفقــــــر 
اتج احمللــــــي الناشــــــئ عــــــن قطــــــاع الزراعــــــة فعاليــــــة يف تقلــــــيص الفقــــــر تعــــــادل خمتلــــــف البلــــــدان أن لنمــــــو إمجــــــايل النــــــ

.37، ص)1969، مطبعة العايل، بغداد،1ط(عبد الوهاب مطر الداهري، أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي، -1
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ومثــــــــال علــــــــى ذلــــــــك أن إحــــــــدى 1علــــــــى األقــــــــل ثلثــــــــي فعاليــــــــة النمــــــــو الناشــــــــئ عــــــــن القطاعــــــــات غــــــــري الزراعيــــــــة
ـــــي اإلمجـــــايل بنســـــبة  ـــــاتج احملل ـــــني أن منـــــو الن ـــــة1الدراســـــات تب ـــــد نفقـــــات يف املئ يف املئـــــة 30بســـــبب الزراعـــــة يزي

.االقتصـــــــــــادمـــــــــــرة مقارنـــــــــــة بـــــــــــالنمو الـــــــــــذي حتققـــــــــــه ســـــــــــائر قطاعـــــــــــات 2.5ال يقـــــــــــل عـــــــــــن مـــــــــــن الفقـــــــــــراء مـــــــــــا
ــــــه بفضــــــل  ــــــى أن ــــــى دوالر وتكشــــــف دراســــــة أخــــــرى عل ــــــذين يعيشــــــون عل النمــــــو الزراعــــــي نقــــــص عــــــدد الفقــــــراء ال

.2مرة مقارنة بالنمو الذي حتققه القطاعات غري الزراعية3.2واحد يوميا 

لتوازن التنموي بين الريف والحضرالمساهمة في تحقيق ا: ثانيا
واملراكز احلضرية بالنصيب األوفر من مشاريع التنمية يف خمتلف البلدان وخاصة يف الدول املتخلفة تستأثر املدن

فيه أن تطوير ال شكومماالتنمية يف املدن واألرياف، وقد نتج عن ذلك وجود تباين واضح بني مستوياتوالنامية
موية الزراعية يف املناطق الريفية مما سيساهم يف واالهتمامالزراعة 

.العمل على حتقيق التوازن التنموي بني الريف واحلضر

توفير الخدمات األساسية في القرى: ثالثا
وما الزراعي جتكون اجلهود موجهة حنو تطوير الزراعة يف القرى، فإن ذلك لن يكون قاصرا على اإلنتا عندما

أو استحداثهبل أن السكان الزراعيون سيناهلم نصيبهم من هذا التطوير واملتمثل فيما سيتم ،عبه من مشاريطيرتب
توفريه من خدمات أو حتسني للخدمات القائمة كاخلدمات التعليمية والصحية وخدمات الطرق والكهرباء واملياه 

.والريفية املطلوبة يف القرىالتنمية الزراعية الستحداثوغريها من اخلدمات الضرورية الالزمة واالتصال

ظ على العادات والتقاليد القرويةالحفا: رابعا

ه الصفة تشجيع الزراعة ، ومما يساهم يف تعزيز هذواالجتماعيةعنها
باألرض الزراعية والعمل ارتباطهمقراهم وزيادة وية ريفية تدفعهم حنو االستقرار بوتنفيذ مشاريع تنمواملزارعني

الزراعي، وهذا بدوره يساعد يف احلفاظ على العادات والتقاليد القروية وخاصة املرغوبة منها وذات العالقة باحلفاظ 
فية والدينية وبالتايل التقليل من اآلثار السلبية للحمالت الثقافية األجنبية املخالفة لعقائد 

.

.7ص، 2007واشنطن،،- الزراعة من أجل التنمية-2008البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، تقرير عن التنمية يف العامل - 1

.35- 34، ص2010، نوفمرب اإيطالي- ، روما، طباعة كانتيلي2011، تقرير الفقر الريفي ) IFAD (الصندوق الدويل للتنمية الفالحية -  2
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للزراعةاالقتصاديالدور :الفرع الثاني
قتصر على اقتصادياتؤثر الزراعة 

مبمارسة العمل الزراعي بل يتعداها إىل باقي املراكز بعضهم
:االقتصاديةومن املهام . والتجمعات البشرية األخرى احلضرية منها والقروية

المساهمة في الناتج الوطني: أوال
اقتصادهاهناك بلدان اإلمكانات واملوارد الزراعية املتاحة من دولة ألخرى فباختالفهذه املسامهات ختتلف 

من الناتج الفالحيالناتججنوب الصحراء حيث تقدر حصة يا اعة وتضم معظم بلدان منطقة إفريققائم على الزر 
اقتصادهاوهناك بلدان ؛اوليبرييستوائيةاالغينيا :ثلماملئةيف64حىت تصل إىل يف املئة32الوطين أكثر من 

م معظم بلدان مناطق جنوب شرق آسيا والشرق األوسط ومشال وتض) إىل نظام السوق(سائر يف طريق التحول 
على اقتصادها، يف حني تبقى مسامهة البلدان القائم املئةيف 25و املئةيف 7ترتاوح نسبة املسامهة بنيإفريقيا

وهي تضم معظم بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكثري من بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أقل املناطق احلضرية 
هذه النسبة ألسباب منها تطور القطاعات األخرى غري الزراعية وخاصة القطاع اخنفاضويرجع ، 1املئةيف 7من 

ن الناتج الوطين حيث تقوم هذه الدول مالصناعي يف البلدان املتقدمة، ومع هذا يبقى الناتج الزراعي جزءا هاما 
.بتصدير العديد من السلع الغذائية

توفير األيدي العاملة: ثانيا
تعترب الزراعة قاعدة أساسية لتوفري فرص العمل والتشغيل، خاصة أنه ال يتطلب سوى احلد األدىن من املهارات 

، ين ال جيدون فرص عمل يف األنشطة األخرىمقارنة بأنشطة العمل األخرى، وعادة ما يستوعب العمال الذ
السائدة، ففي البلدان االقتصاديةوختتلف نسبة إستعاب القطاع الزراعي للعمالة من بلد إىل آخر حسب األنظمة 

يف 3، إيطاليا املئةيف 2فرنسا وأملانيا ،اليابان،أ.م.الو(فقط املئةيف 4املتقدمة يستوعب القطاع الزراعي أقل من 
على اقتصادها، أما يف البلدان القائم التقدم العلمي يف الزراعة كاآلالت الزراعيةنتيجة)املئةيف 4إسبانيا ، ةاملئ

الغالسن، املئةيف 80، غينيا املئةيف 92بوركينافاسو (املئةيف 93إىل املئةيف 50
السكان يقيمون يف املناطق الريفية أن معظمباعتبار2)املئةيف 53طوغوال، املئةيف 60، سرياليون املئةيف 70

.ألساليب الزراعة التقليديةواستخدامهم

1- FAO, statistical yearbook, Produced by : Economic and Social Development Department, Roma 2010,
(http://www.fao.org/docrep/015/am081m/am079a00.htm),(25/04/2012).
2 - Idem.
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توفير المواد الخام للقطاع الصناعي: ثالثا
تساهم الزراعة بتنمية القطاع الصناعي وذلك بإمداد الصناعة باملواد اخلام اليت تقوم عليها العديد من الصناعات  

أن تقوم دون أن تتوفر املواد اخلام الداخلة وغريها من الصناعات اليت ال ميكنسوجات واإلطارات واألثاثكاملن
امتصاصإضافة إىل تنمية وتطوير الصناعات الغذائية اليت يتم عن طريقها . يف صناعتها من القطاع الزراعي

وحتسني أسعار م خمتلفة مما يساهم يف حفظالفائض من اإلنتاج الزراعي وحفظ وختزين األغذية ونقلها إىل أماك
ويؤدي هذا إىل حتقيق نوع من التوازن بني . السلع الزراعية وتوفري السلع الغذائية للسكان على مدار العام

كما . الكميات املعروضة واملطلوبة من السلع الزراعية، وهذا بدوره يؤدي إىل حتقيق مصاحل املنتجني واملستهلكني
وااللتحاقميد القطاع الز 

.1بالصناعات املختلفة

الزراعة مصدر للعملة الصعبة: رابعا

يف العامل اآلن أصبحت ، وعلى هذا األساس فإن كثري من الدول لتصدير وإحالل الكثري من املنتجات الفالحيةا
تطبق بعض السياسات الزراعية من أجل تنمية وتطوير أهم املنتجات الزراعية ذات امليزة التنافسية وذلك من أجل 

والنب، فرنسا كندا والو م أ رائدين يف تصدير اللحوميف تصديربلد رائد
بعض السلع الزراعية وذلك عن طريق تطبيق استريادكما تعترب الزراعة وسيلة هامة من أجل احلد من .احلبوب

د املواد الغذائية تنفق املاليري من الدوالرات على إسرتافمثال البلدان النامية منوذج إحالل الواردات الزراعية، 
. مواردها الزراعيةواستثماروذلك عن طريق إنتاج االستريادأن تقلل من باستطاعتهاوالفالحية غري

الدور البيئي للزراعة: الفرع الثالث
ارتفاعاالهتماميعد 
كبري يف حتقيق بشكلو . رض هلا اإلنسان نتيجة تدهور البيئةاليت يتعاملخاطر

ومن اآلثار اإلجيابية . التوازن البيئي من خالل تعزيز التأثريات اإلجيابية والتخفيف من التأثريات السلبية على البيئة
نبايت وتوسيع الرقعة اخلضراء، احلد من التصحر من للزراعة على البيئة احلد من التلوث من خالل زيادة الغطاء ال

أو احلد من بفعل السيول أو الرياحخالل إعادة زراعة الغابات وغرس األشجار يف املناطق املعرضة لزحف الرمال
حسب املفهوم الصرف الصحيالنعدامعندما تتبخر املياه بعد عمليات السقي غري السليمة أو متلح األراضي
حبيث تكون جمال صرف للكاربون من احلرارياالحنباسن تساعد الزراعة يف مكافحة ، وميكن أ2حرالشامل للتص

.28، ص)2000الدار اجلامعية، اإلسكندرية، (عبد القادر حممد عبد القادر عطية، االجتاهات احلديثة يف التنمية، - 1
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األراضي املزروعة باحملاصيل وحدها احتجزتخالل الغطاء النبايت أو الرتبة اليت متلك قدرة قصوى للتخزين حيث 
، ون طن من الكاربونملي1180طن ومليون 590ما يقدر بكمية ترتاوح بني 1999- 1998يف الفرتة 

شكل مادة عضوية يف الرتبة متأتية من فضالت احملاصيل والسماد الطبيعي، وتشري اإلسقاطات إىل أنه ميكن ىعل
ومع ما للزراعة من آثار إجيابية على البيئة فإن هناك . 20301حىت عام املئةيف 50للمجموع أن يرتفع بنسبة 

إىل املناداة بتطبيق استدعىللموارد واملدخالت الزراعية مما املتقن غرياالستخدامبعض السلبيات الناجتة عن 
مبا يتوافق مع احلفاظ على استنزافها

.املعطيات البيئية للمنطقة املزروعة

خصائص الزراعة:المطلب الثالث
باملميزات التالية جمتمعة، وال ميكن وجودها جمتمعة إال يف الزراعة ومن الضروري فهم هذه املميزات ة اعتتميز الزر 

2:

سبة رأس المال الثابت في الزراعةضخامة ن: الفرع األول
من منشآت وأشجار األرض وما عليها الزراعي من الناتجميثل قيمة وسائل ( رأس املال الثابتنسبة تقدر 

يف الزراعة حبوايل ثلثي جمموع األموال املستغلة، حيث أن ) وحيوانات وآالت غريها وما ينفق عليها من حتسينات
إىل صعوبة إجراء أي تعديل أو حتويل اإلنتاج وهذا مما يؤدياملال ال يتغري مع تغري اإلنتاجاجلزء األكرب من رأس

أو مل يستغلها، بينما يف أرضه استغلحيث أن التكاليف الثابتة جيب أن يتحملها املزارع سواء . إىل إنتاج آخر
وهذه . الصناعة جند العكس هو الصحيح، إذ أن التكاليف املتغرية تؤلف اجلزء األكرب من جمموع التكاليف

.حسب كمية السلع املطلوب إنتاجهاباإلمكان تغيريها

الزراعيالناتجطول دورة : الفرع الثاني
يف الزراعة بني بدء تشغيل عوامل اإلنتاج وبني احلصول على اإلنتاج طويلة، حيث أن القمح االنتظاررتة إن ف

الناتجيلة بينما دورة الزراعي طو الناتجأي أن دورة . مثال ال يثمر قبل ستة أشهر، والنخلة بعد مثاين سنوات
لطلبات استجابةيقوم صاحب املعمل بإنتاج سلعة لسوق حاضرة .

ولكن الفالح ال يليب طر يتوقف عن العمل أو يغلق مصنعهيتلقاها وعندما تقل الطلبات حيد من إنتاجه وإذا أض
ة بل لسوق مستقبلة جمهولة املعامل، وإذا فرضنا أنه يعلم ما سيكون طلبات تلقاها أي أنه ال ينتج لسوق حاضر 

مبثل السهولة يف للحيوان حظريةعليه حالة السوق يف املستقبل فليس من السهل إيقاف إنتاج حقل للفواكه أو 

.78، ص2002تقرير موجز، روما، 2010/2030منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الزراعة يف العامل صوب - 1
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ضطر إيقاف معمل من املعامل هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أراد الفالح زيادة منتجات األلبان مثال فهو م
وة اإلنتاج قبل بلوغها سن سنة حىت تلد أبقاره، وكذلك الفواكه وغريها، فشجرة التفاح ال تصل إال ذر لالنتظار

الفالح بزيادة إنتاجه، وفد يبقى االرتفاع، فقد يغري هذا سعر أحد هذه املنتجاتارتفعالعاشرة، وعلى هذا إذا 
خالل ذلك يواصل الفالحون زيادة إنتاجهم دون وجود ويف . االنتظارالسعر مرتفعا بضع سنوات بسبب فرتة 

مونو فضاء ينظمهم، عندها تكون النتيجة ظهور إنتاج كبري يف السوق، يهبط سعر احملصول هبوطا كبريا، فيق
يف اإلنتاج فريتفع السعر جمددا وتبدأ الدورة االخنفاضبتخفيض اإلنتاج وبعد مرور بضع سنوات تظهر نتيجة هذا 

لتجنب االقتصاديةك سلطة موجهة ومنظمة للفعاليات ولذا أصبح من الضروري أن تكون هناية، من جديد ثان
.أمثال هذه األزمات

الزراعة نتيجة التقلبات المناخيةعنصر المخاطرة في ارتفاع: الفرع الثالث
يل ألساس يف تكوين احملاصتؤثر العوامل املناخية على الزراعة أكثر مما تؤثر على الصناعة، إذ أن اإلنبات هو ا

االعتمادلنموه، ولكن الظروف املناخية ال ميكن مناخيةىل شروط الزراعية حيث حيتاج كل نبات إ
اليت ختضع لسيطرة اإلنسان، وهلذا يصعب على الفالح أن ، وهذا ما ال جنده يف الصناعةعرضة للتقلبات الفجائية

وعلى هذا فالعوامل . ذلك بسبب التغريات اجلوية السريعة اليت ال سلطان له عليهايتنبأ عن مقدار ومصري إنتاجه و 
من جفاف وفيضان، وبرد وثلوج وغريها من اآلفات الزراعية كدودة القطن ودوباس النخيل وصدأ القمح (الطبيعية 

ة، ومتنع إقامة توازن بني جتعل الزراعة عمال فيه الكثري من املغامرة واملخاطر ) اتأمراض احليوانو وغارات اجلراد 
.التكاليف احلدية واإلنتاج احلقيقي

صعوبة تحديد التكاليف المتغيرة: الفرع الرابع
يتعذر على الفالح معرفة مدى النقص أو الزيادة اليت جيب إجراؤها على التكاليف املتغرية، إذا ما أراد أن يزيد 

فالعرض يف حالة حمصول واحد أكثر مرونة بكثري من . اخنفضو سعرها أارتفعاليت أو ينقص من إنتاج احملاصيل 
حيث أن املنتجات .السعراخنفاضالعرض يف مجلة احملصول الزراعي بوجه عام وخاصة العرض الذي يرتتب عليه 

الزراعية تتصف معظمها باملنتجات املشرتكة كالقمح والتنب، اللحم والصوف واجللد، وتعرف املنتجات املشرتكة 

فإذا أراد الفالح أن يزيد من إنتاج احملصول الذي زاد الطلب عليه، . االشتقاقمرحلة اإلنتاج واليت تعرف بنقطة 
ة هلذا احملصول من زيادة أو نقص فحسب بل فعلى الفالح أن ال يدخل يف احلسبان ما طرأ على التكاليف املتغري 

جيب أن ينظر إىل اآلثار غري املباشرة اليت ترتتب على تكاليف احملاصيل األخرى اليت أنتجتها املزرعة بالتناوب مع 
.هذا احملصول، ولكن يصعب تقدير ذلك، ولو أنه من األمهية مبكان
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زايدةزراعة لقانون التكاليف المتالتخضع: الفرع الخامس
الزراعي الناتجمن الواضح أن مساحة األرض اخلصبة ذات املوقع اجليد حمدودة، وعلى هذا فإن أريد زيادة 

أراضي إضافية استغاللإىل ءزيادة اإلنتاجية إىل حد نضطر فيه اللجو بسبب تزايد السكان فقد يؤدي ذلك إىل 
يسري قانون الغلة املتناقص على األيدي العاملة وبذلك. أقل خصوبة أو تشغيل عمال قليلي اخلربة الزراعية

.وعوامل اإلنتاج األخرى الداخلة يف العملية اإلنتاجية الزراعية، فنضطر إىل زيادة التكاليف للمحافظة على اإلنتاج

التقدم العلمي بطيء األثر في الزراعة: الفرع السادس
لعلمي، إذ تتصل بعمل الفالح كثري من العلوم ككيمياء الرتبة االناتجمن الواضح أن الزراعة فرع مهم من فروع 

حتتاج التجارب الزراعية. ذلك بعمليات التسويق الالزمة لهوعلم تغذية احليوان والنبات وأمراضها، ويقوم الفالح ك
يدة فإن إىل وقت طويل ملعرفتها وذلك بسبب التغريات الطبيعية، ولذلك إذا جنح أحد الزراع يف إجراء جتربة جد

الناتجالزراعي طويلة، أما دورة الناتجذلك النجاح يتطلب وقتا طويال، ألن دورة 
وزيادة على ذلك . التجارب العلمية يف اإلنتاج يف سنة واحدة أكثر مما تؤثر التجارب الزراعية يف سنني عديدة

االنتفاعحبيث ال يتيسر باهظةتكاليف فالتجارب الزراعية كثريا ما تكون صعبة وذات 
عادة بالتجارب الزراعية على نطاق أوسع وعلى أساس تكون عظيمة الفائدة للمجتمع، ولذا تقوم احلكومات 

.وتقوم بنشر نتائج هذه التجارب جمانا على الفالحني بكافة الوسائل املمكنة. علمي وألمد طويل

أنواع الزراعة: المطلب الرابع
:1تنقسم الزراعة إىل عدة أنواع، وأهم هذه األنواع نذكر مايلي

الزراعة البدائية المتنقلة: الفرع األول
يتوقف نوع الزراعة وتقدمها على البيئة وعلى املستوى العلمي الذي وصل إليه شعب من الشعوب، فمثال 

استنفذتالغابات وزراعة األرض، فإذا باقتالعفيها فالحونالاليت يقوماالستوائيةحتدث الزراعة يف األقاليم 
هجروها وانتقلوا إىل أرض جديدة غريها، إال أنه ال حياولون جتديد خصوبة األرض بسبب نقص األرضخصوبة 

. ثقافتهم الزراعية بل ينتقلون عنها
الزراعة المتخصصة: الفرع الثاني

يكون التخصص كن أنميو وغريهاأو القطن أو القهوة كمزارع القمحمعنيوهي اليت تتخصص بزراعة حمصول 
من دخلها النقدي السنوي من إنتاج حمصول املئةيف 50وتعتمد يف احلصول على أكثر من صوليف أكثر من حم

.49- 47رجع نفسه، صامل- 1
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ح باخلربة التزويد الف: من أهم فوائد التخصصلتصدير، و ليكون يف الغالب خمصص ، إنتاج هذه املزارعواحد
تسويقه، كما يسهل ة تصنيف املنتوج و ، يسهل عملي...ة الزراعة كاحلرث، احلصاد، الريالتجربة، تسهيل عمليو 

الدراسات الفنية، إال أن هناك عنصر خماطرة عايل بسبب االعتماد على حمصول عملية القيام باألحباث العلمية و 
.1واحد

الزراعة المتنوعة: الفرع الثالث
قمح، (من حيث عدد املنتجات و ، )حيواينزراعي، نبايت و (ت من حيث النشاط ع تنوع املنتجاجند يف هذا النو 

:من فوائد هذه الزراعة جند، و )ملواشي، الطيور يف النشاط الثاينتربية اخضر، فواكه يف النشاط الزراعي، و 
؛احملافظة على خصوبة الرتبة عن طريق إتباع نظام الدوريات الزراعية-
؛وعائلتهفالحإمكانية إنتاج أغلب احملاصيل اليت حيتاجها ال-
؛ض وتشغيل العمال طوال فرتة السنةضمان استغالل األر -
.التقليل من عنصر املخاطرة نظرا  لتنوع النشاط الزراعي بصورة دورية-

الزراعة الواسعة: الفرع الرابع
لكن ال تستغل ات شاسعة من األراضي الفالحية، و تتوفر على مساحجند هذا النوع من الزراعة يف املناطق اليت

يزرع يف هذه احلالةغريها، و ةعوامل اإلنتاج الزراعي احلديثعلى أحسن ما يرام بسبب قلة السكان أو قلة توفري
نظام هو ما يعرف بنظام التبوير الدوري أو زء اآلخر يرتك السرتاحة األرض و اجلجزء من املساحات الشاسعة و 

.التعاقب

الزراعة الكثيفة: الفرع الخامس
أخذ الفالح ضي اجلديدة، األراتتناقصو ثقافته الزراعيةواتسعتدت حاجة اإلنسان إىل االستقرار عندما ازدا

ية بكثافة يف العضو و الكيماويةاألمسدةمن بدأ يستعمل املخصبات حبيثحمصول،يف تقسيم أرضه إىل أكثر من 
سنة بعد أخرى أو سنة بعد سنتنيلزراعةاالدورة ابتكر لزراعية و األراضي ا

اضي هر ما يعرف بالزراعة الكثيفة، خاصة يف األر هذا املنوال ظعلى و ورة الزراعية الثنائية والثالثيةوهنا بدأت الد
يع يف الزراعة من إجهاد األرض ويفسح هلا جماال لتجديد خيف هذا التنو و ة بالسكان وذات القيمة املرتفعةاملزدمح

.خصوبتها

.52، ص )1994األردن، ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية(نضال رشيد صربي، التخطيط والرقابة املالية يف املنشآت الزراعية، -1
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ضمن المخططات التنمویةاومكانتهالوطنياالقتصادفي الفالحة الجزائریةأهمیة: بحث الثانيالم
مع املوارد البشرية وحتسني حياة مرتابطة تتعامل واجتماعيةاقتصاديةتعترب املسألة الزراعية يف اجلزائر مسألة 

إضافة .استخدامهاالفالح يف الوقت نفسه الذي تتعامل فيه مع املوارد املادية من أجل تطويرها وحتسني أساليب 
مسامهته يفالغذائية املتزايدة للسكان و االحتياجاتإىل ذلك فإنه يقع على عاتق القطاع الفالحي يف اجلزائر تلبية 

اإلسهام يف حتقيق جزء من موارد العملة الصعبة و فرص عمل جديدة الداخلي اخلام ويف توظيف الناتجدعم منو
. من خالل التصدير

الوطنياالقتصادفي الفالحة الجزائريةقطاع أهمية :المطلب األول
:مايلييف االقتصاد الوطين يف اجلزائري تتجلى أمهية القطاع الفالحي 

لفالحي من اإلنتاج الداخلي الخامالنسبية لإلنتاج ااألهمية: الفرع األول
2000/2009كمتوسط للفرتة املنتجةيف النشاطات فالحةإىل أن وزن ال) 1-2(تشري بيانات اجلدول رقم 

املئةيف 23.42واملئةيف 44.12حمتلة املرتبة الثالثة بعد قطاعي احملروقات واخلدمات بـ املئةيف 9.46متثل حنو 
إال أن نسبة مسامهة اإلنتاج والريفيةالوطين للتنمية الفالحيةخططتنفيذ املانطالقى الرتتيب، وبالرغم من عل

، حيث املئةيف 0.3يقدر بـ سليب عدل منو سنوي سبيا مبإمجايل اإلنتاج الداخلي اخلام منخفضة نمنالفالحي 
اإلنتاج ا االخنفاض احلاصل يف مسامهة يرجع هذو املئة،يف 7.13تقدر بـ 2008حققت أدىن نسبة عام 

الذيالبناء واألشغال العموميةخاصة قطاع لذي عرفته القطاعات غري الزراعيةإىل النمو السريع االفالحي
خالل نفس الفرتة إال فالحيمل تتضاعف القيمة املضافة للقطاع ال، يف حنيمخس مراتتضاعفت قيمته املضافة

سا إىل املبالغ الضخمة املرصودة لقطاع البناء واألشغال العمومية يف إطار الربنامج ، ويرجع ذلك أسامراتثالث 
مليار دينار، الذي يساوي أربعة أضعاف املبلغ 1155واملقدرة بـ ) 2009-2005(التكميلي لدعم النمو 

.مليار دينار300املرصود لقطاع الفالحة والذي يقدر بـ 
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أصبحت تساهم بشكل أفضل يف فالحةأن ال،والصناعيفالحيويربز حتليل القيمة املضافة للقطاعني ال
ذلك أن القيمة املضافة للزراعة ،صالحات االقتصادية على القطاعنيتكوين الثروة الوطنية منذ بداية تطبيق اإل

أما ،مليار دج926.3مليار دج إىل 346.1حيث انتقلت من ، 2009و2000مرة بني 2.6تضاعفت 
دج سنة ارملي573إىل 2000مليار دج سنة 290.1القيمة املضافة للقطاع الصناعي فقد انتقلت من 

.2009و2000بني مرة2تضاعفت مبقدار أي ، 2009

اإلنتاج و )VAPA(لإلنتاج الفالحي ن القيمة املضافة كل متطوريبني)2-2(رقم دولاجلفيما يلي و 
.)PIB(الداخلي اخلام

)2000/2009(للفترة الداخلي الخام ج اإلنتا و فالحيةالقيمة المضافة التطور :)2-2(الجدول
دجمليار:الوحدة

2009 2008 2007 2006 2005 04 00/926 712 704 641 582 456.5 VAPA8799 9986.5 8564 7837 6930 4344.6 PIB
.الديوان الوطين لإلحصائياتبيانات:على باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

)2000/2009(الفترةلوزن النسبي لإلنتاج الفالحي من اإلنتاج الداخلي الخام خالل تطور ا: )1-2(جدول رقم 
00/09معدل 04/002005200720082009القطاعات القانونية

41.09449,2348,8350,9136,4144,12احملروقات
23.8921,9222,5721,5027,1023,42خدمات
10.4288,398,227,1310,539,46الفالحة

8.4867,298,568,7111,378,61البناء واألشغال العمومية
7.8426,045,605,206,516,83الصناعة

TVA8.2647,136,226,558,087,56+رسوم مجركية
100100100100100100اإلنتاج الداخلي الخام

.وثائق منشورة لدى الديوان الوطين لإلحصائيات: ا بـمجعت البيانات وحسبت من طرف الطالب مستعين: المصدر
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مقارنة تطور اإلنتاج الداخلي الخام مع القيمة المضافة الفالحية الفترة ) : 1–2(الشكل رقم 
)2000/2009(

.قعلى اجلدول السابباالعتمادالب من إعداد الط: المصدر
، فالحيةالقيمة املضافة الاإلنتاج الداخلي اخلام و بني منو طرديةوجود عالقة)1- 2(يتضح من الشكل رقم 

جود يعترب ذلك مؤشر على و ، و اإلنتاج الداخلي اخلاميفارتفاعصاحبه الفالحيةالقيمة املضافةارتفعتكلما حيث  
.لقطاع الزراعي والقطاعات األخرىترابط بني ا

العمالةاستيعابالمساهمة في :الفرع الثاني
الستيعاباالقتصاديةيتضح أن هناك تفاوت يف مسامهة القطاعات )3-2(من خالل بيانات اجلدول رقم 

على املرتبة الثانية وذ كان يستح2006إىل غاية 2004نالحظ أن القطاع الفالحي منذ سنة العمالة، حيث
متأخرا بعد ة، مث تراجعت مكانته إىل املرتبة الثالثاملئةيف 20.7إىل املئةيف 18.1بعد قطاع اخلدمات بنسبة 

، مسجال بذلك املئةيف 11.7و املئةيف 13.7قطاعي اخلدمات والبناء واألشغال العمومية بنسبة ترتاوح بني 
يعود هذا الرتاجع املطرد إىل ، 2010سنة املئةيف 11.7إىل 2004سنة املئةيف 20.7تنازليا من هبوطا 

نتيجة الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل هجرة قوى العمل من القطاع الفالحي إىل القطاعات األخرى
ألبناء وكذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية للفالح مما ساعد على اهلجرة الريفية حنو املدن

.وزيادة دخوهلماالجتماعيةالريف لتحسني أوضاعهم 

.أنه قطاع غري منتج للثروةباعتبارقطاع اخلدمات على أكثر من نصف العمالة غري مرغوب فيه، استحواذإن 
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مقارنة تطور اإلنتاج الداخلي الخام مع القيمة المضافة الفالحية الفترة ) : 1–2(الشكل رقم 
)2000/2009(

.قعلى اجلدول السابباالعتمادالب من إعداد الط: المصدر
، فالحيةالقيمة املضافة الاإلنتاج الداخلي اخلام و بني منو طرديةوجود عالقة)1- 2(يتضح من الشكل رقم 

جود يعترب ذلك مؤشر على و ، و اإلنتاج الداخلي اخلاميفارتفاعصاحبه الفالحيةالقيمة املضافةارتفعتكلما حيث  
.لقطاع الزراعي والقطاعات األخرىترابط بني ا

العمالةاستيعابالمساهمة في :الفرع الثاني
الستيعاباالقتصاديةيتضح أن هناك تفاوت يف مسامهة القطاعات )3-2(من خالل بيانات اجلدول رقم 

على املرتبة الثانية وذ كان يستح2006إىل غاية 2004نالحظ أن القطاع الفالحي منذ سنة العمالة، حيث
متأخرا بعد ة، مث تراجعت مكانته إىل املرتبة الثالثاملئةيف 20.7إىل املئةيف 18.1بعد قطاع اخلدمات بنسبة 

، مسجال بذلك املئةيف 11.7و املئةيف 13.7قطاعي اخلدمات والبناء واألشغال العمومية بنسبة ترتاوح بني 
يعود هذا الرتاجع املطرد إىل ، 2010سنة املئةيف 11.7إىل 2004سنة املئةيف 20.7تنازليا من هبوطا 

نتيجة الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل هجرة قوى العمل من القطاع الفالحي إىل القطاعات األخرى
ألبناء وكذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية للفالح مما ساعد على اهلجرة الريفية حنو املدن

.وزيادة دخوهلماالجتماعيةالريف لتحسني أوضاعهم 

.أنه قطاع غري منتج للثروةباعتبارقطاع اخلدمات على أكثر من نصف العمالة غري مرغوب فيه، استحواذإن 
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VAPA

مقارنة تطور اإلنتاج الداخلي الخام مع القيمة المضافة الفالحية الفترة ) : 1–2(الشكل رقم 
)2000/2009(

.قعلى اجلدول السابباالعتمادالب من إعداد الط: المصدر
، فالحيةالقيمة املضافة الاإلنتاج الداخلي اخلام و بني منو طرديةوجود عالقة)1- 2(يتضح من الشكل رقم 

جود يعترب ذلك مؤشر على و ، و اإلنتاج الداخلي اخلاميفارتفاعصاحبه الفالحيةالقيمة املضافةارتفعتكلما حيث  
.لقطاع الزراعي والقطاعات األخرىترابط بني ا

العمالةاستيعابالمساهمة في :الفرع الثاني
الستيعاباالقتصاديةيتضح أن هناك تفاوت يف مسامهة القطاعات )3-2(من خالل بيانات اجلدول رقم 

على املرتبة الثانية وذ كان يستح2006إىل غاية 2004نالحظ أن القطاع الفالحي منذ سنة العمالة، حيث
متأخرا بعد ة، مث تراجعت مكانته إىل املرتبة الثالثاملئةيف 20.7إىل املئةيف 18.1بعد قطاع اخلدمات بنسبة 

، مسجال بذلك املئةيف 11.7و املئةيف 13.7قطاعي اخلدمات والبناء واألشغال العمومية بنسبة ترتاوح بني 
يعود هذا الرتاجع املطرد إىل ، 2010سنة املئةيف 11.7إىل 2004سنة املئةيف 20.7تنازليا من هبوطا 

نتيجة الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل هجرة قوى العمل من القطاع الفالحي إىل القطاعات األخرى
ألبناء وكذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية للفالح مما ساعد على اهلجرة الريفية حنو املدن

.وزيادة دخوهلماالجتماعيةالريف لتحسني أوضاعهم 

.أنه قطاع غري منتج للثروةباعتبارقطاع اخلدمات على أكثر من نصف العمالة غري مرغوب فيه، استحواذإن 
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2004/2010العمالة للفترة استيعابفي االقتصاديةتطور نسب مساهمة القطاعات : )3- 2(جدول رقم 
04/10معدل  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

15,45 11,7 13,1 13,7 13,6 18,1 17,2 20,74 13,11الفالحة 13,7 12,6 12,5 12 14,2 13,2 13,6 16,30الصناعة 19,4 18,1 17,2 17,7 14,2 15,1 12,41 55,12بناء وأشغال عمومية 55,2 56,1 56,6 56,7 53,4 54,6 53,25 تجارة وخدمات
Source : ONS, Emploi et chômage au 4éme trimestre 2004-2010 ,p1.

المساهمة في التجارة الخارجية:الفرع الثالث
من أمهها معدالت منو ،القطاع الفالحي يف التجارة اخلارجية من خالل عدد من املؤشراتميكن قياس مسامهة

ومسامهة كل من الصادرات الصادرات الزراعيةباردات الزراعية الو تغطيةنسبةالصادرات والواردات الزراعية،
الكلية باإلضافة إىلنسبة الصادرات الزراعية إىل الصادراتوالواردات الزراعية يف الصادرات والواردات الكلية، 

.الكليةاخلارجية الكلية وأخريا مسامهة التجارة الزراعية يف التجارة نسبة الواردات الزراعية إىل الواردات
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2009و 2004سنتيبينالزراعية الخارجية األهمية النسبية للتجارة :)4- 2(جدول رقم 
مليون دوالر:الوحدة

(%)النمو نسبة  (2)2009 (1)2004 35,5المؤشر 208,51 153,93 51,9الصادرات الزراعية 7252,07 4773,2 52,5الواردات الزراعية -7043,56 -4619,27 51,4رصيد امليزان التجاري الزراعي 7460,58 4927,13 44,1حجم التجارة الزراعية 45189,34 31358,1 126,1الصادرات الكلية 39297,54 17378,6 73,4كليةالواردات ال 84486,88 48736,7 2,88حجم التجارة  اخلارجية الكلية 3,22 0,53معدل تغطية التجارة اخلارجية الزراعية 0,89 18,45نسبة الصادرات الزراعية إىل الصادرات 27,47 8,83نسبة الواردات الزراعية إىل الواردات 10,11 جية الكليةنسبة التجارة الزراعية إىل التجارة اخلار 
:مجعت البيانات وحسبت من طرف الطالب مستعينا بـ: المصدر

،اخلرطوم، 26جامعة الدول العربية، )1(
.212ص 131، ص 2006

، اخلرطوم، 30املنظمة العربية للتنمية جامعة الدول العربية، ) 2(
.212ص 131، ص 2010

153.93إىل أن الصادرات الزراعية بلغت حنو ) 4- 2(

وذلك مبعدل منو سنوي 2009مليون دوالر يف عام208.51إىل ارتفعتحيث 2004مليون دوالر يف عام 
مليار دوالر يف 7.2إىل 2004مليار دوالر يف 4.7يف حني زادت الواردات الزراعية من . املئةيف 35.5

مليار 4.6وعلى ذلك زاد العجز يف امليزان التجاري الزراعي من . قي املئة51.9وذلك مبعدل منو 2009
يف حني ؛املئةيف 52.5زيادة تقدر بـةوذلك بنسب2009سنةمليار دوالر 7.04إىل 2004سنةدوالر 

وقد تضاءلت األمهية النسبية للصادرات .املئةيف 3يف حدود ثابتامعدل تغطية التجارة اخلارجية الزراعيةبقي
، كما تناقصت 2009سنةاملئةيف 0.53إىل 2004يف املئةيف 0.89الصادرات الكلية من إىلالزراعية 

سنةاملئةيف 18.45إىل 2004سنةاملئةيف 27.47الواردات الكلية من إىلالنسبية للواردات الزراعية األمهية
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مليار 8.4إىل وارتفعت2004سنةمليار دوالر 4.9وقد بلغت قيمة إمجايل التجارة الزراعية حوايل . 2009
على املئةيف 10.11رجية اجلزائرية من ومع ذلك تناقصت أمهيتها النسبية يف التجارة اخلا،2009سنةدوالر 
.مني على الرتتيبابني العاملئةيف 8.83

ءعلى الغذاالمساهمة في تغطية الطلب الوطني :الفرع الرابع
الذايت الغذائي، يتطلب املقارنة بني تطور كلاالكتفاءعن حتقيق هدف االبتعادأواالقرتابإن معرفة مدى 

يلخص تطور نسبة مسامهة اإلنتاج احمللي التايلي للسلع الغذائية والطلب الوطين عليها واجلدول من اإلنتاج الداخل
.يف تغطية الطلب الوطين على السلع الغذائية

خالل تطور مساهمة اإلنتاج الزراعي المحلي في تغطية الطلب الوطني على الغذاء ) : 5- 2(جدول رقم 
لف طنأ:الوحدة)2001/2009(الفترة 

℅**االكتفاء الذاتي*الطلباإلنتاج

2005/2001200820092005/2001200820092005/20010809المواد

3287,661702,15253,1510794,0910581,413172,3130,4616,139,88حبوب
51,1840,1764,29220,9227,12239,3123,1717,726,86بقول جافة
1646,672171,12636,061756,652239,872760,9893,7496,995,48بطاطس
000932,871026,251120,58000سكر

61,6942,0395,46766,74677,26791,618,056,2112,06زيوت ودهون
421,55378,01462,42471,65435,96524,789,3886,788,13حلوم
157,53184,39193,56159,91184,56194,0698,5199,999,74بيض
1634,641878,52377,643725,915714,185113,0943,8732,946,50حليب
100×)الطلب/اإلنتاج=(نسبة االكتفاء الذايت**الصادرات، –الواردات + اإلنتاج = الطلب : وفق املعادلة تبسِ حُ *

، 30بية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، جملد رقم جامعة الدول العربية، املنظمة العر :المصدر 
.294-292، ص 2010اخلرطوم، 

:احلقائق التاليةباستنتاج)5- 2(اجلدول رقم يسمح
املواد اليت لبعضنسبة مسامهة اإلنتاج الفالحي يف تغطية الطلب الوطين على السلع الغذائية بالنسبة اخنفاض

تضمنها اجلدول؛
 الذايت منها قد مس بدرجة أكرب االكتفاءنسبة اخنفاضرغم أن مجيع املواد الواردة يف اجلدول أساسية، فإن

واحلليب ) ℅17.7(والبقول اجلافة ) ℅16.1(املواد األكثر أمهية يف احلصة الغذائية السائدة، كاحلبوب 
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سرعان ما حتسنت هذه النسبة هلذه مث2008وهذا سنة )℅6.21(والزيوت والدهون ) ℅32.9(
؛بفعل سياسة التجديد  الفالحي والريفي2009املواد سنة 

الكلي على السوق اخلارجية يف تلبية الطلب الوطين على مادة السكر، ورغم ذلك فإن زراعة االعتماد
صة لزراعته الشمندر السكري مل حيظى بالعناية الالزمة يف املخططات الزراعية، وظلت املساحة املخص
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 يف 95.48بالدرجة األوىل والبطاطس بنسبةاملئةيف 100الذايت ملنتوج البيض تقريبا بنسبة االكتفاءحتقيق
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؛اإلنتاج
 منها احلبوب، البقول اجلافة، السكر، حلوم، بيض بسبب تدهور تراجع الطلب على معظم السلع األساسية

أسعار املواد األساسية يف السوق الدولية بسبب وارتفاعالقدرة الشرائية للمستهلكني الناجتة عن تدين األجور 
؛2007األزمة العاملية للغذاء سنة 
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.املرصودةاالستثمارية
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بداية جديدة يف تنظيم االقتصاد الوطين بعد االستقالم 1967تعترب سنة 

: 2تر ااخت

1. 12، ص2008، نوفمرب - ملخص-2008اسي األول من سنة قسم الدراسات االقتصادية، الظرف االقتصادي واالجتماعي للسد: - 1

.(www.ulum.nl) :، عرب املوقع اإللكرتوين2009، 40أمحد شريفي، جتربة التنمية احمللية يف اجلزائر، جملة علوم إنسانية، جملة دورية حمكمة، العدد -  2



63رواقع القطاع الفالحي في الجزائ: الفصل الثاني 

املخطط اخلماسي املخطط الرباعي الثاين
األول

املخطط اخلماسي 
الثاين

)1989/1967(تطور نسب االستثمارات حسب القطاعات للفترة ) : 2-2(شكل رقم 

قدرات عمل جديدة يف آجال حمددة؛حصر اإلمكانيات البشرية واملادية اليت متكن من خلق)1
استخدام ممكن؛استخدام املوارد احمل)2
3( .

ذات املدى الزمين املتدرج واحلجم االستثماري ) اخلطط(وقد باشرت ذلك فعًال بتطبيق جمموعة من املخططات 
: هو موضح يف اجلدول التايلاملتزايد كما 

)6-2(من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم : صدرالم

بالمليار ) 1989-1967(توزيع االستثمارات بين القطاعات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة ):6- 2(الجدول رقم 
دج

مجموع 
االستثمارات

هياكل أساسية 
وقطاعات أخرى الفالحة

الصناعة ما عدا 
المحروقات قطاع المحروقات

المخططات
النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

100 9,7 28 2,7 16 1,6 28 2,7 28 2,7
المخطط الثالثي

67-69

100 36,7 30 11,3 13 4,6 30 11 27 9,8
المخطط الرباعي األول

70-73

100 120,8 33,8 10,8 4,8 5,8 31,4 38,2 30 36
المخطط الرباعي الثاني

74-77

100 400,6 49,8 199 11,7 47,1 22,8 94,5 15,7 63
طط الخماسي األولالمخ

80-84

100 550 54 297 14,4 79 24,4 134,4 7,2 39,8
المخطط الخماسي الثاني

85-89
Source :Algérien, Ministère de la planification et d’aménagement du territoire (M.P.A.T),

rapport général du plan 1985-1989, Alger, 1985, P135.
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قد االستثماراتنالحظ أن احلصة النسبية للفالحة من )2-2(والشكل رقم )6- 2(من خالل اجلدول رقم 
صناعة احملروقات من حيث هيمنة الصناعة و بسبب رغم زيادة املبلغ بالقيمة املطلقةتقلصت من خمطط إىل آخر 

يع عملية التصنيع للخروج من وهذا راجع إىل إرادة املخطط اجلزائري يف تسر تثمارات املخصصة هلاحجم االس
من إمجايل االستثمارات املئةيف 60ة ما متوسطه حيث مثلت حصة الصناعر وقت ممكن،بأقصرة التخلف دائ
من املئةيف 16ثل ظل يف اخنفاض، فبعد ما كان ميفالحةيف حني نصيب ال) 1977-1967(ـالل الفرتة خ

موع استثمارات املخطط من جماملئةيف 5مل يعد حيظى سوى بـ ) 1969-1967(جمموع االستثمارات يف الفرتة 
هي نسبة ضعيفة تؤكد عدم إعطاء األولوية هلذا القطاع الذي يعد حساسا و ، )1977- 1974(الرباعي الثاين

.للتنمية الوطنيةاإلسرتاتيجيةاألهداف و رخا يف تلبية الطلب االستهالكي الوطين وميثل تناقضا صا

)1990ما بعد (مرحلة اقتصاد السوق :الفرع الثاني
داية حتول تارخيي يف مسار الدولةدخلت اجلزائر مرحلة جديدة وب1989مع صدور دستور

سهًال وميسوراً، بل متيز بأزمة عميقة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية غري أن هذا التحول مل يكن 
وشاملة أدت إىل غياب شبه كلي للمرافق اخلدمية يف األرياف والعديد من املدن وحركة واسعة من النزوح الريفي 

. جتاه املدن الكربى واكتظاظها وتدهور حميطها البيئي وإطارها العمراين

،1999السياسي واألمين نسبيًا بدرجة عالية سنة ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات بعد عودة االستقرار 
ميكن حصرها يف 2001سنةيف تطبيق وتنفيذ جمموعة من الربامج التنموية اهلامة ابتداًء من اجلزائرشرعت

:اآليت
ج؛مليار د 525ـبيقدربغالف مايل )2004-2001(يغطي الفرتة :االقتصاديبرنامج اإلنعاش)1
4202.7يبلغ حجمه االستثماري)2009- 2005(لفرتة ايغطي: عم النمودلالتكميليبرنامجال)2

مليار دج؛
. مليار دج21214بـيقدربغالف مايل : )2014-2010(البرنامج الخماسي)3

ركزت يف جمموعها على حتسني إطار معيشة السكان وبعث التشغيل وتوفري شروط استقرار الثالثةهذه الربامج
دة التوازن اجلهوي، ويف سبيل حتقيق ذلك وجهت أحجامًا مالية كبرية واليت تظهر يف اجلدول النشاطات وإعا

.املوايل
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4.71

املخطط اخلماسي

تطور األهمية النسبية للفالحة ضمن ) : 3-2(شكل رقم 
)2014/2001(المخططات التنموية للفترة 

مليار دج : : مكانة الفالحة ضمن المخططات التنموية للفترة (2001-2014)    الوحدة (7 -2) الجدول رقم
المخطط الخماسي

)2010-2014()3(
مخطط دعم النمو

)2005-2009()2(
االقتصاديط اإلنعاش مخط

)2001-2004()1(21214 4202,7 525 1000االستثماراتإمجايل  300 65,4 4,71الفالحة 7,14 12,46 ℅النسبة املئوية
:المصدر

.2001للسداسي األول والثاين، واالجتماعيقتصادي ، تقارير حول الظرف االواالجتماعيقتصادي االاجلزائر،-)1(
.6، ص2005، أفريل 2009-2005جملس األمة، الربنامج التكميلي لدعم النمو فرتة اجلزائر، -)2(
.2010مصاحل الوزير األول، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر اجلزائر، -)3(

)7- 2(من إعداد الطالب استنادا على بيانات اجلدول رقم : المصدر

قتصادياالاإلنعاشبرنامج : أوال
ماليري 7(مليار دج 525أعدت احلكومة برنامج لإلنعاش االقتصادي بغالف مايل يقدر بـ 2001يف سنة 

بعد،)دوالرمليار16يعادلما(دينار مليار1216حبوايلمقدراالنهائياملايلغالفهيصبحأنقبل)دوالر
)7-2(كما هو مبني يف اجلدول رقم سابقا؛املربجمةريعاملشاملعظمتقييماتوإجراءلهجديدةمشاريعإضافة

مليار دج 205,4مبا يقدر بـ 2002و2001وقد خصصت النسبة األكرب من قيمة املخطط لسنيت 
مليار دج على التوايل، وذلك يف إطار سعي الدولة إىل استغالل االنفراج املايل ومن مث تسريع وترية 185,9و

دعم النشاطات : ومن بني أهداف الربنامج،ق قفزة كبرية يف تطور النشاط االقتصادياإلنفاق مبا يسمح بتحقي
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)7-2(كما هو مبني يف اجلدول رقم سابقا؛املربجمةريعاملشاملعظمتقييماتوإجراءلهجديدةمشاريعإضافة

مليار دج 205,4مبا يقدر بـ 2002و2001وقد خصصت النسبة األكرب من قيمة املخطط لسنيت 
مليار دج على التوايل، وذلك يف إطار سعي الدولة إىل استغالل االنفراج املايل ومن مث تسريع وترية 185,9و

دعم النشاطات : ومن بني أهداف الربنامج،ق قفزة كبرية يف تطور النشاط االقتصادياإلنفاق مبا يسمح بتحقي



66رواقع القطاع الفالحي في الجزائ: الفصل الثاني 

، نالحظ أن احلصة النسبية 1اإلنتاجية وخلق مناصب شغل جديدة من خالل إعطاء أمهية أكرب للقطاع الفالحي
إطار املخطط مليار دج، جسدت هذه القيمة يف65.4بقيمة قي املئة12.4للفالحة من االستثمارات تقدر بـ 

.(PNDA)الوطين للتنمية الفالحية 

لقد حضي قطاع الفالحة والصيد البحري بأمهية بالغة من طرف القائمني على برنامج اإلنعاش االقتصادي، 
، نظرا لآلثار املتعددة اليت ترتبت عنه، 2000رغم إطالق برنامج خاص بالتنمية الفالحية يف سبتمرب من عام 

محاية : كل مباشر األهداف اليت سطرت لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، خاصة ما تعلق منها بـواليت ختدم بش
السهول واألراضي املعرضة لالجنراف، دعم إنتاج املواد الغذائية الضرورية وعلى رأسها القمح واحلليب، محاية 

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة املناطق السهبية من التصحر، توسيع األراضي املسقية ودعم تطوير منتجات ا
.الفالحية

مليار دينار وينقسم 65,4وقدر حجم الغالف املايل املخصص لدعم القطاع الفالحي والصيد البحري بـ 
برنامج خاص بدعم قطاع الفالحة وبرنامج خاص بدعم قطاع الصيد : برنامج الدعم هذا إىل قسمني مها

.البحري

، حيث قدر غالفه )PNDA(حي على شكل إعانة للمخطط الوطين للتنمية الفالحية استفاد القطاع الفال
مليار دينار، وزع على ثالث صناديق مكلفة بتمويل مشاريع الدعم املسجلة باملخطط الوطين 55,89املايل بـ 

:للتنمية الفالحية، وهو ما يلخصه اجلدول اآليت

دج910:وحدة /)2004- 2001(ه لدعم قطاع الفالحة هيكل الغالف المالي الموج): 8-2:(جدول رقم
المجموع2001200220032004

7,515,118,81253,4الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية
0,070,070,0700,21الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية

01,141,1402,28صندوق ضمان المخاطر الفالحية
7,5716,3120,011255,89لمجموعا

.32، ص)2004–2001(رئاسة احلكومة، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي اجلزائر، :المصدر

1 - Algérien, CNES, Rapports sur la conjoncture Economique et Sociale de l’Année 2001, p185.
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اإلنعاشدعملربنامجممولأكربيعتربالفالحيةوالتنميةللضبطالوطينالصندوقأنأعالهاجلدوليبني
املخصصةاملبالغيف املئة من95.9بـتقدربنسبةاألخريهذاهميساحيثالفالحيةالتنميةإطاريفاالقتصادي

.الفالحيللقطاع

)المخطط الخماسي األول()2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو: ثانيا
االقتصادي السابق، مقدار الغالف املايل املخصص له هو شيعترب هذا الربنامج إمدادا لربنامج اإلنعا

مليار دج من الربنامج السابق مل يتم 1216يتضمن قيمة ) مليار دوالر55ما يعادل (ار دج ملي4202.7
مليار دج  واآلخر 432حيث أضيف له بعد إقراره برناجمني خاصيني أحدمها مبناطق اجلنوب بقيمة . 1إجنازها

مليار دج 1191قيمتها بـ املقدرة اإلضافيةمليار دج  زيادة عن الصناديق 868مبناطق اهلضاب العليا بقيمة 
ويعترب هذا الربنامج خطوة غري ، 2مليار دج1140والتحويالت اخلاصة حبسابات اخلزينة املقدرة قيمتها بـ 

:3مسبوقة يف التاريخ االقتصادي اجلزائري وذلك من حيث قيمته املرتفعة، وقد سطر الربنامج أهداف واضحة هي
مع »2004-2000«تفوق ما مت حتقيقه خالل الفرتة السابقة العمل على رفع معدالت النمو إىل حدود

استدامتها عند هذه احلدود؛
السبل للقضاء على آفة الفقر، وذلك من خالل ختفيض معدالت البطالة وحتسني عالعمل على إتباع أجن

ت حقيقية لتجسيد التنمية البشرية؛
ى حتقيق التوازن اجلهوي بني خمتلف أقاليم الوطن ، خاصة الريفية منها، واملتضررة من آفة اإلرهابالعمل عل.

اخلدمات العمومية اإلدارية، القطاع االقتصادي، قطاع :يركز برنامج دعم النمو على مخس قطاعات رئيسية هي
يف إطار الربنامج ويندرج . ظروف املعيشيةقطاع اإلسكان والقطاع اهلياكل القاعدية، قطاع التنمية البشرية، 

ف املخصصات املتعلقة نال أكثر من نصقطاع الفالحة والتنمية الريفية الذي اخلاص بدعم القطاع االقتصادي
مليار دينار جزائري يف إطار تنفيذ الشطر الثاين من املخطط الوطين للتنمية الفالحية 300

النشاطاتتطويروالضبطالفالحيةاملستثمراتيث يهدف من خالل هذا األخري إىل تطويرحوالريفية،
ومحايةالتصحرحملاربةجواريةمشاريعاإلنتاجعلىوالتشجيعجديدةفالحيةمستثمراتوإنشاءالريفيةاالقتصادية

وتنميتهاالسهوبمحايةعملياتتأطريالغايبالرتاثوتوسيعاملنحدرةاألحواضمحايةوتطويرهااملواشيتربية
.4املعلوماتيةوالتجهيزاتاإلداريةاملرافقوحتسني 

.38، ص2010مصاحل الوزير األول، ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر ،اجلزائر- 1

، جامعة دايل إبراهيم اجلزائر، ستري،  ختصص نقود وماليةكرة ماج، مذ )2001/2009(بودخدخ كرمي، أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر -2
. 203، ص 2009/2010

.23، ص)2009- 2005(مج دعم النمو وزارة املالية، برنا، اجلزائر- 3
.38، ص 2005، أفريل )2005/2009(الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة اجلزائر، مصاحل الوزير األول،-4
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أنه رغم تضاعف الغالف املايل ) 3-2(والشكل رقم )8- 2(ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول رقم 
رات اخنفضت من مرة مقارنة مع الربنامج السابق، إال أن مكانة الفالحة من االستثما3.6املخصص للفالحة بـ 

.مليار دج300بقيمة يف املئة7.14إىل يف املئة12.4

)2014-2010(البرنامج الخماسي : ثالثا
مليار دج 9680من ضمنه مبلغ )مليار دوالر286أو ما يعادل(مليار دج 21214غالفه املايل يقدر بـ

تتوخى احلكومة ثالثة كلهالل هذا الـمسعى  ومن خ،باقي من الربنامج السابق) مليار دوالر130ما يعادل (
سنويا، بشكل مستقر املئةيف 8برفع نسبة النمو يف القطاع الفالحي إىل أوالأهداف كربى، يتعلق األمر 

يف القيمة الـمضافة اليت يف املئة10إىل حوايل املئةيف 5ومستمر، ويتعلق اهلدف الثاين برفع حصة الصناعة من
املئةيف 10مبواصلة تقليص نسبة البطالة إىل أقل بكثري من ألخـريالثالث وااهلدفويتعلق،يايتم حتقيقها سنو 

.خالل السنوات اخلمسة الـمقبلة

نصيب الفالحة من الغالف املايل يتبني أن ) 3-2(والشكل رقم ) 8- 2(من خالل بيانات اجلدول رقم 
م وهي نسبة منخفضة مقارنة بالربنامج السابق رغ،ئةامليف 4.71مليار دج بنسبة 1000املخصص يقدر بـ 

اجلزائري فيما خيصاخلطاب الرمسي انسجامعن عدم مما يؤكد مرة أخرى ،مرة2.3مضاعفة املبلغ املخصص بـ 
جبانب التنمية البشرية  الدولةاهتماماتواليت تعرب عن مدى ،األغلفة املالية املرصودة للفالحةو األمن الغذائي 

، على حساب القطاعات اخلالقة للثروة  املئةيف 47.71مليار دج بنسبة 10122والذي رصد له مبلغ ة كأولوي
.والسياحةوالصناعةكالفالحة

الذي أكده رئيس الدولة بدعم مايل عمومي والريفيطار التجديد الفالحيإيف يتم صرف املبلغ املخصص
، ويرمي هذا 2014ج على مدى الفرتة املمتدة إىل غاية مليار د 1000مليار دج سنويا، أي 200ـيقدر ب

:1الدعم خصوصا إىل مايلي
 اإلبقاء على األثر التحفيزي اهلام لتسعريات مجع القمح والشعري والبقول واحلليب لفائدة املنتجني، وهي كلها

امليزان التجاري ويضعف األمن الغذائي للبالد؛استريادهايراهن منتجات
يف 20من التدابري الرامية إىل دعم تنمية النشاطات الزراعية من خالل إعانات مالية ترتاوح بني متويل ترسانة

واقتناءتربية احليالبذور واألمسدة وتطوير اقتناءيف املئة30واملئة
؛..)ر الزيتمجع احلليب، معاص(آالت زراعية وجتهيزات جلمع املنتوج وحتويله 

بدون فوائد" رفيق"ل أعباء قرض فالحي ريفي محت.

.59-58املرجع نفسه، ص - 1
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اآللية المالية لصرف المخصصات االستثمارية للقطاع الفالحي : رابعا 
تطور الدعم لصاحل املستثمرين ومتعاملي الفروع وسكان الريف، كما تنوعت الصناديق لتلبية 2008منذ سنة 

:1احتياجات خاصة منها
؛)FNDIA(ين لتنمية االستثمارات الفالحيةالصندوق الوط)1
؛)FPZPP(صندوق محاية الصحة احليوانية ومحاية الصحة النباتية)2
؛)FNRPA(الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي)3
؛)FGCA(صندوق الضمان ضد الكوارث الفالحية)4
؛)FDRMVTC(صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز)5
؛)FLDDPS(ق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوبصندو )6
؛)FSAEPA(الصندوق اخلاص لدعم مريب املواشي وصغار املستغلني الفالحني)7
.)FNDA(2الصندوق الوطين للتنمية الفالحية)8

يف 50إىل 30عادة من (تستعمل هذه الصناديق إلعانة جزء من االستثمارات املنجزة من طرف املتعاملني 
يف املئة من نسب الفوائد على القروض، كعالوات التحفيز على النوعية أو 100، مع التخفيض إىل غاية )املئة

على تثمني املنتجات أو أخريا كتخصيص خاص لضبط األسواق؛ مع تقوية القدرات املخصصة للمتابعة والتقييم 
. واألنظمة املعلوماتية

خمتلف الصناديق عرب الشباك الوحيد الذي مت وضعه بالشراكة مع بنك الفالحة ميكن للمتعامل أن يستفيد من 
الرفيق، التحدي، (والتنمية الريفية، يدرس مشروع االستثمار على هذا املستوى ويوجه املتعامل حنو نوع القرض 

وى احلايل لالستثمار يف ونوع الدعم العمومي املالئم، ويف األخري ميكن تقدير املست..) الفدرايل، املمون، االجياري
القطاع الفالحي والريفي انطالقا من مستويات القرض ودعم املتعاملني، غري أنه جيب إضافة هلذا املستوى من 

، ومسح الديون البنكية 2000التطهري املايل الذي مشل مجيع الربامج اليت أطلقها القطاع منذ سنة : االستثمار
، باإلضافة إىل حصة هامة من االستثمارات اليت حتققت بأموال 2009سنة مليار دج 41للفالحني واملقدرة بـ 

.خاصة

.28ص املرجع نفسه، -1
.19، ص 2012ديسمرب 30، 72أنظر اجلريدة الرمسية، العدد ،2013مت استحداثه يف قانون املالية - 2
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0198منذ سنة في ظل برامج اإلصالحتطور القطاع الفالحي: المبحث الثالث 
لبلدهم، وقطاع لقد ورثت اجلزائر عن اإلستدمار الفرنسي قطاعا عصريا خمربا متاما من طرف املعمرين املهاجرين 

، لذلك قررت الدولة إدخال إجراءات على الزراعة مبا يتالءم ومصلحة تقليدي عاجز عن تلبية احلاجات الذاتية
شاكل أفرزت جانب من املهذه املرحلة .، إبتداءا من نظام التسيري الذايت مرورا بنظام الثورة الزراعيةالوطيناالقتصاد

املزارع، وأخرى خارجية خاصة مبحيط بخاصة اكل ارتبطت بعوامل داخليةمشاليت حالت دون تطور القطاع وهي
.املزارع

أهم الربامج فيا ترى ماهي.اجلزائريني إىل التفكري يف إصالح هذا القطاع قصد متكينه من أداء دوره الفعال
.لتدارك سلبيات املرحلة املاضية1980القطاع الفالحي منذ سنة شهدهاواإلصالحات اليت 

1987القطاع الفالحي قبل إصالحات : المطلب األول

: خالل هذه الفرتة عدة إجراءات نوجزها يف اآليت القطاع الفالحي شهد

)1981(القطاع الفالحي هيكلةإعادة :الفرع األول
التقليل من الضغط الذي تعاين الوطين يف خمتلف القطاعات و لالقتصادإن مفهوم إعادة اهليكلة هو أداة تنظيمية 

واختاللوكمثال على ذلك كرب وضخامة اهلياكل منه،
.ه اهلياكل يف عناصرها املادية والبشرية

مع بداية الثمانينات شرع فيما يسمى بإعادة هيكلة
) 1980ماي (اإلنتاجية للثورة الزراعية اخلاسرة  

نتيجة يف التسيري للوحدات اإلنتاجية الفالحية التابعة لقطاع الدولة االستقالليةضرورة تطهري ومنح حول
هجرة السكان من الريف إىل املدن وكذلك ،واإلنتاج الزراعيمن اخنفاض يف املردوديةللصعوبات اليت واجهتها 

ألجور يف الصناعة مقارنة أعلى لمستويات الذي أدى إىلاإليرادات البرتوليةدخل اجلزائر من نتيجة الرتفاع 
.بالزراعة، كل هذا أدى إىل زيادة الواردات الزراعية خصوصا احلبوب منها
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أسباب إعادة الهيكلة: أوال
ع الشيخوخة على اليد تغلب طاب:1ميكن تلخيص األسباب الداعية إلعادة هيكلة القطاع الفالحي كما يلي

هذه .زئة القطع الفالحية وتباعدهانتجني، جتمالعاملة الفالحية، عدم الت
الذي ميز تكوين املزارع والتعاونيات والذي مل يراعي واالرجتايلاألسباب تكشف بوضوح الطابع اإلستعجايل 

.يف تكوين وإدارة الوحدات اإلنتاجية الزراعيةاالقتصاديةأبسط املبادئ 

دة الهيكلةأهداف إعا: ثانيا
تطهري القطاع من السلبيات املسجلة :2يفأمهها حبتة تتمثل اقتصاديةن األهداف املتوخاة من هذه العملية إ

املوارد واستصالحوحتسني اإلستغالالت الزراعية وإعادة تنظيم عقاري لألرض الزراعية التابعة للقطاع العام 
وحترير وتشجيع مبادرات الفالحني وتصحيح التعاونيات االشرتاكيقطاع 

.اإلنتاجية للثورة الزراعية

ع اخلاصة ة منبثقة عن إعادة هيكلة املزار موحد أطلق عليها اسم املزارع الفالحية االشرتاكية، وهي وحدات فالحي
.تعاونيات الثورة الزراعيةبنظام التسيري الذايت و 

أحد االجتاهني منها ما أدمج يف قطاع التسيري الذايت ومنها ما كان حمل املزارع اليت أعيد هيكلتها أخذت
دف حتسني عملهم على أساس ثالث 

.مشاركة املنتجني يف التسيري- المركزية التسيري- التخصص يف النشاط:مبادئ وهي

مزرعة فالحية 3429ذلك بتكوين و 1983يف النصف الثاين من سنةمن هذه العملية االنتهاءوقد مت 
لكن صاحبة هذا للمزرعة،هكتار800وق هكتار أي مبعدل يفمليون 2.83اشرتاكية مبساحة إمجالية قدرها 

ع كما أن هذه املزار هامشية ال تستغل،ورثت بعض املزارع من جراء هذا الضم قطعا:املشروع أخطاء كبرية منها
كفاءات فقد كان تزويد كل مزرعة جديدة بالكفاءات البشرية الالزمة صعب 

لكن رغم هذا احلل ) حتت إشراف املزرعة األم( ىل إنشاء ما يسمى باملزارع القاعدية التحقيق لذا مت اللجوء إ
اهتمام الشباب املؤقت بقي التأطري مشكال تعاين منه الفالحة اجلزائرية، إضافة إىل ذلك فقد ظل بارزا عدم 

كذا ظاهرة و ،قنياما جعله ميارس من طرف فئة مسنة ويف غالب األحيان غري مؤهلة تهذا بالنشاط الفالحي و 
.حول إعادة اهليكلة01/03/1982منشور وزير الفالحة والثورة الزراعية املؤرخ يف : أنظر-1
.املتعلقة بإعادة اهليكلة17/03/1981املؤرخة يف 14التعليمة الرئاسية رقم : أنظر-2
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مت إدماج عدد من التعاونيات الثورة العجز املايل اليت بقيت مستمرة بالقطاع الزراعي العام، إضافة إىل كل هذا فقد 
على الفالحني الستغالهلا بشكل فردي أخرىتعاونياتأراضيوزعتو الزراعية يف القطاع الفالحي املسري ذاتيا، 

ذي أدى إىل تشجيع القطاع اخلاص بالتايل ال ميكنو حبجة صغر حجمه 
.االشرتاكيبالقطاع الزراعي االهتماماالهتمام به بدل و 

83/18األراضي وحيازة الملكية العقارية الفالحيةاستصالحقانون:الفرع الثاني

اليت تضمنتها خمططات التنمية ستصالحاالإن ضرورة زيادة الرأمسال اإلنتاجي وضعف معدالت إجناز برامج 
1983أوت 13يف 83/18إىل إصدار القانون منذ بداية السبعينات هي األسباب الرئيسية اليت أدت بالدولة 

الدولة حبق امللكية العقارية اعرتافويعين ذلك االستصالحاملتضمن حيازة امللكية العقارية الفالحية بواسطة 
أو معنوي يستصلح أرضا بوسائله اخلاصة، حيث شرع يف تطبيقه يف النصف الثاين الفالحية لكل شخص طبيعي

.1984لسنة 

استصالحإىل تشجيع املواطنني على االستصالحويهدف قانون حيازة امللكية العقارية الفالحية بواسطة 
مية واقعة يف أن تكون األراضي عمو ) 18- 83قانون حسب (أقصى مساحة من األراضي، ويشرتط واستغالل

بعض باستثناءاستصالحهامناطق
املخصصة للجيش، أراضي القطاع األراضيالغابات ومساحات احللفاء، : مثل(امللكيات وبعض أنواع األراضي

...)ة الزراعيةاخلاص، أراضي قطاع التسيري الذايت والصندوق الوطين للثور 

ذات الطابع نظرا لطبيعتها وموقعها اجلغرايفاالستصالحهذه املناطق احملددة حسب القانون مناطق صعبة عتربت
شرة املالك ارغم أن القانون مينح يف مادته الع،مما قد يتصوره الفالحضخمةتتطلب موارد مالية حيث الصحراوي،

من مسامهات قابلة للتسديد يف شكل إعتمادات خمصصة لتمويل برنامج بطلب منهماالستفادةاجلدد إمكانية 
، كما أعفاهم من الرسوم واحلقوق واألتاوى املفروضة على مواد التجهيز واللوازم الضرورية لتنفيذ االستصالح

يها يبقى هذا الدعم غري كايف يف مناطق يقل ف. األراضي اليت أصبحت منتجةاستغالل، أو االستصالحبرنامج 
عبئة وتوصيل املياه الالزمة للسقيتما مل تقرتن بأشغال مكملة لملم يف السنة، 100معدل سقوط األمطار عن 

. وبالتايل ال ميكن أن تتحقق األهداف املرجوة

 1984/ 18/04بعد صدور منشور وزاري مشرتك بتاريخ.



73رواقع القطاع الفالحي في الجزائ: الفصل الثاني 

1987القطاع الفالحي بعد إصالح : انيالثالمطلب 

االستهالكيةالوطنية للمواد االحتياجاتايد مع تز نظرا للسلبيات اليت سجلت خالل املراحل السابقة، خاصة 
وضرورة مواجهة التأثريات السلبية لألزمة وضعف مردودية القطاع الفالحي يف ظل التنظيم القانوين السابق، 

لتجنب تلك اآلثار، أوىل تدابريتقرر اختاذ ،1986الكبري ألسعار البرتول سنة االخنفاضالبرتولية الناجتة عن 
املستثمرات الفالحية الذي أحدث تغريا جذريا يف التنظيم القانوين الفالحي، إضافة متثلت يف قانون هذه التدابري 

.اإلصالحات الشاملة لالقتصاد الوطينو تتماشىصالحات أخرى إىل إ

)08/12/1987المؤرخ في 19ـ 87رقمقانون( الجديدةالمستثمرات الفالحيةقانون:الفرع األول
ذلك نظرا اكل منها العجز املايل املستمر و مشه الفالحة اجلزائرية من صعوبات و جراء نتيجة ملا عرفتجاء هذا اإل

النقص الكبري يف التمويل ري منتجة أثقلت كاهل املزرعة، و للجهاز البريوقراطي القائم لوجود مناصب عمل غ
ياب بعض الربامج الزراعية اهلامة اليت من املواد الكيماوية الالزمة، غنتاج الالزمة والبذور احملسنة و بوسائل اإل

ما سبق فان الفالحة اجلزائرية مل ضي الصاحلة للزراعة، باإلضافة إىلتسمح بزيادة األراتنظيم عوامل اإلنتاج و 
تستطع مسايرة متطلبات املرحلة اليت كان يهدف إليها االقتصاد الوطين خاصة تلبية احلاجات الغذائية، كما أن 

قانون املستثمرات صدرالصعوباتهذه املشاكل و م اثر كبري يف زيادة املديونية، وأماأسعار النفط كان لهتدهور 
التابعة لألمالك الوطنية استغالل األراضي الفالحيةضبط كيفيةتضمنامل1987ديسمرب08الفالحية يف 

ليت كانت تابعة املزارع النموذجية وا:ويشمل تطبيق هذا القانون األراضي التالية
.ومؤسسات التكوين والبحث، ومعاهد التنميةاالشرتاكيللقطاع 

األهداف: أوال
:1ما يليعلى اخلصوص 19-87هدف قانون ستي

 ؛أمثالاستغالالضمان استغالل األراضي الفالحية
 ؛واحتياجات االقتصاد الوطينواإلنتاجيةاإلنتاجرفع
 ؛األراضيمتكني املنتجني من ممارسة مسؤوليتهم يف استغالل
ضمان االستقاللية الفعلية للمستثمرات الفالحية؛
حاصل اإلنتاجبني دخل املنتجني و خاصةإقامة صلة.

.1919ص ،24، رقم السنة 50، العدد 1987ديسمرب09املوافق لـ 1408ربيع الثاين 18املؤرخ يف 19ـ 87املادة األوىل من قانون اجلريدة الرمسية، اجلزائر،-1
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الطبيعة القانونية للمستثمرات الفالحية: ثانيا
ض، ومبلغ األمالك اعة املنتجني عقدية، حيث يربم عقد إداري حيدد قطعة األر إن العالقة بني الدولة ومج

الدائم على الشيوع وحبصص متساوية، ويسجل العقد يف االنتفاعوكيفيات الدفع، وينص على حق املتنازل عنها 
.سجل احلفظ العقاري

من قبل املستفدين، ) دها وكيفية حتصيلهاتتوىل قوانني املالية حتدي(الدائم يكون مقابل إتاوة االنتفاعإن حق 
وتكون كل املمتلكات األخرى املكونة لذمة املستثمرة قابلة للتنازل حيث تتنازل عنها الدولة لصاحل املنتجني مبقابل 

.فقطاالنتفاعفالدولة حتتفظ مبلكيتها مع منح حق ض ر بالنسبة لألاأم. مايل

.وااللتزامنونية لشركة أشخاص مدنية، وهلا أهلية قانونية يف التعاقد للمستثمرات الفالحية نفس الطبيعة القا
الطبيعة القانونية أن إعادة تنظيم املستثمرات الفالحية ماهي يف الواقع إال خوصصة غري معلنة يتضح من خالل

حني يف املستثمرات اجلديدة أصبحت ملكا للفالاألرضللقطاع الفالحي، ألن مجيع وسائل اإلنتاج ماعدا 
خصوصا أن القانون منع صراحة أي تدخل من أية سلطة كانت يف شؤون املستثمرات، وحرر املنتجني من 

االشرتاكيةالتدخالت غري املتوقعة غالبا من جهات عديدة كانت تعتقد أن هلا احلق يف التدخل يف تسيري املزارع 
).سابقا(

كانت تشغل 1987اشرتاكيةعة فالحية مزر 3264ترتب عن قانون املستثمرات الفالحية حتويل 
مليون 2,2مستثمرة مجاعية على مساحة 22356عامل مومسي، إىل ألف200ائم وعامل دألف138قرابة 

اآلن وبعد حوايل عشرين سنة من تنفيذ العملية .1هكتار56000مستثمرة فردية على مساحة 5677وهكتار
340451ألف مستثمرة لـ 80أكثر من هناك حوايلاإلحصائيات أن اليت ختللتها عدة تعديالت، تبني

.2ألف مستثمرة فردية50ألف مستثمرة مجاعية و29مستفيد منها أكثر من 

يد لألراضي نظرا لصغر املساحة واملسؤولية املباشرة اجلاالستغالل: إجيابيات منهاعدةا ميز هذا القانونكم
لعمالة الزائدة باعتبار أن العمال يف ظل املستثمرات أصبحت دخوهلم مرتبطة بإنتاجية كذا القضاء على اللعمال، و 

الدائم اصطدمت بصعوبات االنتفاعرغم اإلصالحات اتضح أن طريقة ملستثمرة الفالحية، لكن مع ذلك و ا
اليت وزعت يف بداية مشاكل مست العقار الفالحي، فقد أمهل هذا القانون األراضي املؤممة لصاحل الثورة الزراعية و 

.22ص مرجع سبق ذكره،،مشروع دراسة حول إسرتاجتية التنمية الفالحية،جلنة آفاق التنمية االقتصادية واالجتماعيةوطين االقتصادي واالجتماعي،اجلزائر، -1
2 - Algérien, MADR, Direction des Statistiques Agricoles et des Système d’Information, La Main D’œuvre Agricole Au Niveau Des
Exploitations Agricoles Campagne 2008/2009, Juin 2010, p38.
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أراضيهم اسرتجاعفردية، فقام أصحاب األراضي مبطالبة تثمرين يف شكل مستثمرات مجاعية و اإلصالح على مس
من االنتفاعتقدمي العقود اإلدارية اليت تثبت حق هة أخرى مشاكل التأخر يف إعداد و من جاملؤممة هذا من جهة، و 

غريها من املشاكل األخرى اليت ميكن ذكرها فيما مويل املصريف، و تمن الاالستفادةأجل متكني املستثمرين من 
:يلي
o هناك أراضي انتزعت من مستفيدين حقيقيني فالحية على أراضي املستثمرات، و ممارسة نشاطات غري

ألغراض غري فالحية؛استخدامهاحصلوا عليها شرعيا من أجل 
oاعية فيما بينهم، ألسباب خمتلفة ما أدى إىل شلل عدم انسجام جمموعات املستفيدين من املستثمرات اجلم

املستثمرات وتقسيمها الضمين، إىل جانب عدم متكن الفالحني من االستفادة من القروض البنكية بسبب 
تشكيك هذه األخرية يف االستفادة من حقوق االستفادة الدائمة من املستثمرة، غري املضمونة قانونيا، يف 

ألف مستغل 218فمن بني طابعه الفالحي جراء خمالفات املستفيدينالوقت الذي حول بعضها عن
مستفيد لديهم قضايا عالقة على مستوى احملاكم من اجل ممارسات غري قانونية أمهها 11900هناك 

مت االستيالء على عدد منها من طرف أجهزة كما ،حتويل األراضي الفالحية وبيعها ألشخاص آخرين
؛ذات منفعة عامةالدولة يف إطار مشاريع 

o غياب أعضاء من أووانسحابتأزم الوضعية املالية واهليكلية لكثري من املستثمرات الفالحية برتاكم الديون
كل واختفاءالفالحي، املستثمرات، األمر الذي شكل حاجزا حقيقيا وغياب كليا لالستثمار يف القطاع 

حافز لتطوره؛
o ضايا أمام احملاكم من أجل إلغاء حق االستفادة أو اإلجيارات اليت أقدم تراكم القو غياب اإلدارة يف امليدان

أعضاء املستثمرة على إبرامها مع اخلواص الذين ميلكون أموال من أجل تطوير األرض وظهور منازعات من 
؛قانون املدينالمن 141أجل التعويض على أساس املادة 

o رغم مروره أكثر من عشرين ثة منها على أرض الواقع شهد تطبيق إال ثالتتضمن عدة مراسيم تطبيقية مل
. سنة

عقاريقانون التوجيه ال:الفرع الثاني
القوام التقين والنظام املتضمن التوجيه العقاري ليحدد 1990نوفمرب 18يف 25ـ 90صدر قانون رقم 

.1يةالقانوين لألمالك العقارية وأدوات تدخل الدولة واجلماعات واهليئات العموم

:1هيأساسيةواملتأمل يف مواد هذا القانون جيد أنه يرمي إىل حتقيق ثالث غايات

.املتضمن التوجيه العقاري1990نوفمرب 18املوافق لـ 1411مجادى األوىل 01املؤرخ يف 25ـ 90املادة األوىل من القانون رقم -1
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التوسع الحضري والصناعياألراضي الفالحية من أشكال التعدي الناجمة عن إبعاد: أوال
القانون هي كل أرض تنتج بتدخل يف مفهوم هذا و ،ذات الوجهة الفالحيةبدقة األراضي الفالحية تحدد

اإلنسان سنويا أو خالل عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو احليوان أو يستهلك يف الصناعة استهالكا مباشرا 
.أو بعد حتويله

جميع األراضي الفالحيةاستغاللضمان : ثانيا
ستعمال احلق، نظرا إىل األمهية عدم استثمار األراضي الفالحية فعال تعسفيا يف ا25-90اعترب قانون 

ويف هذا اإلطار يشكل االستثمار الفعلي واملباشر أو غري . 2
املباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس حيازة 

س اعترب القانون أرضاولرفع أي التباذلك عموما
إذا ثبت عدم استثمار ارض فالحية ؛فالحيني متعاقبني على األقلمومسنيفالحيا فعليا مدة استغالالتستغل 

تقوم واحدةسنةد مدتهلدى انتهاء أجل جدياألرض غري مستثمرة ت إذا بقيينذر املستثمر ليستأنف استثمارها و 
:3اهليئة العمومية املخولة هلذا الغرض مبا يأيت

؛على نفقه املالك أو احلائز الظاهر إذا كان املالك احلقيقي غري معروفوضع األرض حيز االستثمار حلساب و -
أو عرض األرض للتأجري،-
.أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة-

ن والذي ينص على إمكانية بيع أو تأجري األراضي العمومية زاد من شك وقلق املستثمرين إن صدور هذا القانو 
الدائم املطبقة مع عدم حتديد الدولة هلوية املشرتي وبأي مثن ميكن أن تباع األراضي اخلاصة، مع االنتفاعيف طريقة 

املوجهة االستثماراتوقد أدى نقص القليلة، م
األمريوضحملكما أن هذا القانون ؛  

منشراءهامتاليتاألراضيجانبإىل.حضريةمناطقلتصبحالفالحيةوجهتهاعناحملولةلألراضيبالنسبة
.اتهإعادأوتوزيعهاأمرحولعديدةمشكالتاحملميةاألراضيتطرحكما.االستقاللقبلاملعمرين

.42، ص 1996وره، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة يف اجلزائر وآثارها على تط-1
.25-90من القانون 48أنظر املادة رقم - 2

.25-90من القانون 51أنظر املادة رقم - 3
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مراجعة اإلصالحات السابقة وتسوية النزاعات العقارية الناجم عنها: ثالثا
19- 87قانونالظهرت خالل تطبيق 

8املؤرخ يف 73-71إللغاء األمر رقم 76و 75من خالل املادتني 25- 90، لذا جاء قانون اسرتجاعها

حافظتواستعادة األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية اليت واملتضمن الثورة الزراعية1971نوفمرب سنة 
.تبقى ملكا ملالكها األصلينيوق الوطين للثورة الزراعية على طابعها الفالحي من الصند

املتضمن الثورة الزراعية، إىل 73ـ71جل املساحات املؤممة يف إطار األمر اسرتجاعهذا القانون مت مبوجب و 
ألف حالة معلقة رغم احلصول على قرارات االسرتجاع حيث مل يتمكنوا من 160مالكها األصليني لكن بقيت 

1900عددهم هناك من مل يستو املنجزة على هذه األراضي،االستثماراتدخول أراضيهم بسبب 

شخص متواجدين على أراضيهم، كما أن هناك أشخاص فقدت أراضيهم طابعها 1400شخص، منهم 
. الفالحي قبل صدور هذا القانون دون أن يقابل ذلك تعويض مادي

)2000- 1990(خالل الفترة القطاع الفالحي: الفرع الثالث
حرجة يف تارخيها بسبب دخوهلا يف أزمة سياسية حادة كان هلا تأثري  عاشت اجلزائر خالل هذه الفرتة مرحلة

من عقد الثمانينات األخريةوقبل هذه الفرتة شهدت السنوات ،اجلوانب االقتصادية واالجتماعيةكبري على كل 
ية هذه كما شهدت يف بدامليار دوالر،  34

دوالر عام 15إىل 1991دوالر عام 21سعر الربميل من اخنفضالفرتة تراجع حاد يف أسعار النفط حيث 
مع الصندوق النقد الدويل كمقدمة لعقد اتفاقياتباجلزائر إىل إبرام عدة أدتكل هذه الظروف . 1994
وثاين 1989ماي 30مت يف ) Stand By(مع ص ن د اتفاقمكملة هلا تتعلق بإعادة اجلدولة فأول اتفاقيات

1994الذي أبرم يف بداية األخرياالتفاقوقد أبرم يف سرية تامة عكس 1991جوان 03اتفاق معه كان يف 

31إىل 1994أفريل 01القصري املدى الذي يغطي الفرتة من االقتصادياالستقراروالذي انبثق عن برنامج 

بربنامج التعديل اهليكلي املتوسط املدى الذي يغطي االلتزاموجبه مت مب1995آخر سنة واتفاق1995مارس 
يف خيص القطاع لعل أهم احملاور األساسية هلذه الربامج و ، 19981أفريل 01إىل 1995مارس 31الفرتة من 
: ما تضمنته منالفالحي 
 ؛ورفع الدعم النهائي على أسعار احلبوب واحلليبحترير األسعار
؛يف املئة97حبوايل لة الوطنيةختفيض قيمة العم

أفريل 21و20وطين حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر واملمارسات التسويقية يومي خملويف عبد السالم، أزمة املديونية وجلوء اجلزائر إىل صندوق النقد الدويل، امللتقى ال-1
. ، املركز اجلامعي بشار2004
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 اخلارجية وختفيض الرسوم اجلمركية؛حترير التجارة
إصالح النظام العقاري اخلاص بالقطاع الفالحي.

والسبب األساسي يكمن يف على أداء القطاع الفالحي أثرتسلبيةانعكاساتهلا االتفاقياتذه هلال شك أن 
السلع املتضمن شروط أسعار89/12أين صدر قانون رقم 1989يلية جو 05إبتداءا من وذلكحترير األسعار

كليا إىل االنتقالوالذي نص بالنسبة لقطاع الفالحة على قتصادي بواسطة األسعارواخلدمات وآليات الضبط اال
اتفاق، مث أن 19911األسعار احلقيقية بالنسبة لعوامل ووسائل اإلنتاج، فكانت سنة 

، باإلضافة إىل)إال اخلبز واحلليب(19941995ستاند باي سنة 
وحترير التجارة ،رفع القيود اجلمركية أمام السلع الغذائية املستوردةو ،يف املئة97حبوايل ختفيض قيمة العملة الوطنية

:فيما يلياالنعكاساتاخلارجية، وميكن إبراز أهم هذه 

احلوافز لبنك الدويل أن تدخل الدولة يف جهاز األسعار يؤدي إىل تشويه األسعار النسبية ويكبح من يرى ا
الدعم السلعي ضد ، وهو يف هذا الصدد الالزمة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية والتخصص األمثل للموارد وتوزيع الدخل

األسعار يف القطاع الزراعي من رفائدة منخفضة، وحتريربأسعاوضد دعم مستلزمات اإلنتاج والقروض املدعمة 
وإمكانية مكاناتصحيح حتت فرضية توفر اإلالتصور نعم ميكن أن يكون هذا .شأنه أن يرفع مستوى اإلنتاجية

أمر نادر احلصول بسبب ووهيبقى هذا التصور بعيدا عن الواقع اعتقاديلكن يف احلصول عليها بنسبة أعلى، 
الطابع التقليدي تأثري رفع األسعار على العرض حمدود بسببهذا من جهة، ومن جهة أخرى الوارداتتقليص

خاصة وأن سعر تكلفة احملصول يصبح موازيا أو يفوق سعر املادة الغذائية البديلة الذي تتميز به الفالحة اجلزائرية
إن النتيجة املرتتبة على سياسة .يف هذه احلالةاملستوردة، وبالتايل فإن تأثري عائدات رفع األسعار يبقى معدوم

إلغاء الدعم على أهم مكونات اإلنتاج الفالحي ومستلزماته وتشمل األمسدة والبذور وعلف املاشية واملعدات 
الزراعية، مل تكن مرضية فقد أدت إىل ظهور سلسلة من السلبيات اليت أثرت على اإلنتاج الفالحي، واليت من 

163سعر القنطار من األمسدة الذي كان سعره ارتفعالتكلفة الزراعية فعلى سبيل املثال ال احلصر بينها مضاعفة 

كما يرتافق تكييف األسعار الداخلية مع .يف املئة1672بنسبة 19962دج عام 2889إىل 1991دج عام 
استبدلتللتجارة اخلارجية اليت الدولةاحتكاربإعادة صياغة نظام احلماية الزراعي عرب إلغاء األسعار العاملية 

مهاواحلليباحلبوبابتحرير املبادالت الزراعية، ورفع كل القيود اليت تعيق حرية التبادل اخلارجي، ويبدو أن منتوج
وذلك احمللية،السوقيفوأسعارهاالدوليةالسوقيفاملوادأسعاربنيكبريافارقالوجود، األكثر تعرضا للخطر

.204ص، 2003ديسمرب،اخلامسعددالبسكرة،جامعةرابح زبريي، حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية، جملة العلوم اإلنسانية، -1
.113، ص مرجع سبق ذكرهإسرتاتيجية التنمية الفالحية، : قتصادي واالجتماعي، مشروع دراسة حولاجل-2
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أن  حنييفدج،8حوايليكَّلفاجلزائريفاحلليبمنلرتإنتاجفمثالاإلنتاجتكاليفيفالقائمارقالفإىلراجع
على وتفضيلهلالستريادأكثريكونالتوجهجعلماوهذا،1فقطدينارايكلفاملستوردالغربةحليبمنكلغ

.املالرأستوفريمنميكنألنهاحمللي،اإلنتاج

بدالالعموميةالفالحيةاألراضيوتأجريبيعواقرتحالفالحي،القطاعهيكلةإلعادةقرضاعامليالالبنكمنح
وهذاالربملان،يفاملمثلةالسياسيةاألحزاببعضطرفمنرفضااالقرتاحهذالقيحيث الدائماالنتفاعحقمن

اجلزائروأنخاصةذلك،قتضيتالسوقاقتصادشروطولكن،1997عاميفاحلكومةبرنامجأثناء مناقشة
منكانتوإناجلزائر،ديونجدولةإلعادةشرطااخلوصصةيعتربوالذيالدويلالنقدصندوقرضخت لقرارات

للمؤسسات واإلعفاءاتاإلعاناتحمومعالوطيناالقتصاديفالفالحةحصةتقليصكذلكشروطهضمن
.2القطاعهذايفالدولةتدخالتوتراجع

)PNDAR()2004-2000(الوطني للتنمية الفالحية والريفيةالمخطط:لرابعالفرع ا

بعد أن جتاوزت اجلزائر املرحلة احلرجة اليت عاشتها ولو جزئيا يف ظل التحوالت العميقة اليت عرفتها بدخوهلا 
جلزائرية خالل العشرية األخرية االقتصاد احلر والرأمسالية وتأثريات العوملة، وأمام التدهور الذي عرفته الفالحة ا

، وقصد النهوض بالقطاع ..والذي نتج عنه تبعية متزايدة للواردات خاصة القمح الصلب واللني وبودرة احلليب

، الذي اعترب مشروع طموح )PNDA(طط الوطين للتنمية الفالحية باملخ2000فبادرت الدولة يف سبتمرب 
يندرج ضمن مسعى الدولة للنهوض بالقطاع الفالحي وديناميكية العامل الريفي، مرورا بتحقيق تنمية موازنة 
ومستدمية تأخذ بعني االعتبار ثالث معايري أساسية هي اجلودة االقتصادية، االستدامة االيكولوجية والقبول 

.جتماعياال

سياسة جديدة تعتمد على اخلواص ة
فهي أول خطوة موجهة للقطاع الفالحي وبذلك،والدعم باألموال فقط مع ترك حرية النشاط الفالحي والتسيري

.اجيةيف ظل سياسة ليربالية تشمل مستثمرات خاصة ووحدات إنت

1 - Jérôme Bahus, les engagements de la caisse française de développement, dans le Maghreb, Afrique agriculture France, N°203, avril
1993,p53.

.98- 97ص،2002جوان،6عدد،باتنةجامعة،واإلنسانيةاالجتماعيةالعلومجملةالسوق،اقتصادمرحلةيفاجلزائريةاالقتصاديةملؤسساتادومي،مسراءبوخاوة،إمساعيل-2
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المخطط الوطني للتنمية الفالحيةأهداف : أوال
)الفالحيةللتنميةالوطيناملخططظهورقبل(حتقيقهاإىلاجلزائريالفالحيالقطاعسعىاليتاألهدافإن
القطاعخوصصةومع.السلطةوضعتهااليتواملخططاتالربامجبفرتةوتتعلقاملدىقصريةفاأهداكانت

التنميةحتقيقيفتساهمحىتواملهمشةاخلاصةالفرديةالقدراتحتريرعلىانصّبتالدولةأهدافإنفالفالحي،
.واحدآنيفوالشاملةالريفية

حيث تضمن جمموعة من السابقة،الثغراتكلالستدراكالفالحيةللتنميةالوطيناملخططجاءولقد
اقتناءمنالسكانمتكنيبغيةللبالدالغذائياألمنملستوىستدمياملالتحسني: 1التوجيهات األساسية تتمثل يف

ترقيةو الطبيعيةللمواردواملستدميالعقاليناالستعمالوكذادولياعليهااملتفقاملعايريحسبالغذائيةاملواد
القطاعراتقديفوالزيادةالفالحيالتشغيلاية، باإلضافة إىل محتصديرهافاالمتيازاتذاتاملنتجات
وظروفمداخيلسنيحتوأخرياوتشجيعهاالستثمارترقيةخاللمنجديدةشغلمناصبتحقيقبالفالحي

.الفالحنيمعيشة

مستوىلتحسنيموجهةبرامجأربعةمنها ،2برامج فالحية تنموية) 09(وقد تضمن هذا املخطط تسعة 
:وهياملواشيوتربيةالفالحيةاملستثمراتوعصرنة
؛الربامج املوجهة إىل إعادة تأهيل وحتديث املستثمرات الفالحية)1
؛يف اإلنتاج وحتسني اإلنتاجيةبرنامج تكث)2
؛أنظمة اإلنتاجوحتويلبرنامج تكييف)3
؛)التكييف، التحويل، التخزين، التسويق( برنامج تثمني اإلنتاج الفالحي )4
.برنامج دعم االستثمار على مستوى املستثمرات الفالحية)5

:يليكماوهيعمل،إنشاء مناصبوالطبيعياحمليطتنميةوحلمايةموجهةأخرىبرامجسةومخ
؛لألراضياالعتباربرنامج إعادة 

؛شجريالربنامج الوطين للت)1
؛التشغيل الريفي)2
؛سهبيةبرنامج محاية وتنمية املناطق ال)3
.وتنمية الواحاتمحايةبرنامج )4

1 - Algérien, MADR, Plan national de développement agricole, 2001, P6.
2 - Algérien، MADR, Note au walis relative au suivi évaluation des programmes de développement agricole et rural, Août 2000, p 2.
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تعاين املناطق الريفيةأنلكونهذاو الريفية،التنميةكذلكليضم2002سنةيفأكثراملخططتوسعولقد
وعجزالفالحنيمداخيلالخنفاضاجلزائر وهذايفالفقراءمنالنصفيقاربماتضموالفقر حيثاحلرمان

للقطاعالدولةخوصصةبعدالفالحيةاملستثمراتحالةتدهورجانبإىل،حاجياسدعنالنشاط الفالحي
مميزامعيشيامنطاسكانهفيهينتهجفضاءالريفباعتبارالريفيةالتنميةحتقيقاملخططمنتضمنهلذاالفالحي

منسكانهومتكنياألرياف،يفاالستثماراتتشجيعطريقعنالوطنيةالتنميةحتقيقيفإشراكهمنوالبد
يفاالستقرارمنلتمكينهمللفالحنياحلسنةعيشيةاملالظروفوتوفريمداخيلهممحايةوالدولةدعممناالستفادة
.1هلماالجتماعيةاحلمايةبتوفريالفالحيةبالنشاطاتواالهتماماألرياف،

:هيأساسيةحماورأربعةعلىالفالحيةللتنميةالوطيناملخططويقوم
؛الفالحيةوالتنميةللضبطالوطينالصندوقطريقعنتدعيمهايتمواليتاملختلفةالفروعوإنتاجيةإنتاج)1
؛الزراعيةاألنظمةتكييف)2
؛اجلنوبيفاألراضيواستصالحاالمتيازطريقعنالفالحيةاألراضياستصالحدعم)3
.يف املئة14إىل يف املئة11منالبالدمشاليفالغايبالغطاءنسبةلزيادةالتشجريعملياتتوسيع)4

والريفيةطط الوطني للتنمية الفالحيةلمخة لذالمنفواألجهزةوسائلال: ثانيا
متالئمةتصبححىتوالتقنيةاملاليةالتأطريوسائلمنمجلةعلىيرتكزةالفالحيالتنميةبرامجخمتلفتنفيذإن

.احملددةاألهدافإجنازومتطلبات

والريفيةوسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية)أ
وتنفيـذوتنشـيطلتـأطريالعمليـاتمـنمجلـةالـوزارةحـددتالفالحيـةالتنميـةنـامجلرب الفعلـيالتطبيـقعنـد

.خالل آليتني مها اآللية املالية واآللية التقنيةمنالزرارعيةالتنميةيدعماخلاصالربنامج
اآللية المالية-

الوطين لتنمية يؤطر املخططمليار دج 400حوايل 2000/2007أنفق على املخطط الوطين خالل الفرتة 
:2تتمثل يف اآليتالفالحية أجهزة مالية متخصصة

؛الفالحيةوالتنميةللضبطالوطينالصندوق

.82-81ص،2002جوان،البشريةالتنميةحولالوطينالتقريرمشروعواالجتماعي،االقتصاديالوطين،اجلزائر-1
2 - Hadibi A., Chekired-Bouras F.Z., Mouhouche B, Analyse de la mise en œuvre du plan national de développement agricole dans la
première tranche du périmètre de la Mitidja Ouest, Algérie(éditeurs scientifiques) 2009.Economies d’eau en systèmes irrigués au Maghreb.
Actes du quatrième atelier régional du projet Sirma, Mostaganem, Algérie,26-28 mai 2008, p02.
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 ؛االمتيازعن طريق االستصالحصندوق
 التعاضديالقرض الفالحي.

)FNRDA(الفالحيةوالتنميةللضبطالوطنيالصندوق)1

يف إطار تطوير الفروع ومحاية مداخيل ستثماراتاالوهو يدعم 2000أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة 
ولقد مت إعداد جمموعة من النصوص التنفيذية حىت يصبح هذا الفالحني ومتويل األنشطة ذات األولوية للدولة

:الصندوق عملي يف شكله اجلديد

 ؛احملدد لكيفيات تسيري الصندوق2000ماي 30املؤرخ يف 2000/118املرسوم التنفيذي رقم
 احملدد لقائمة اإليرادات والنفقات 2000جوان25املؤرخ يف 586املنشور الوزاري املشرتك رقم

؛للصندوق
 واحملدد من جهة الشروط االستفادة من الصندوق 2000جويلية 08املؤرخ يف 599مقرر وزاري رقم

.وطرق دفع املساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط

يف املئة70إىل يف املئة10املقدمة من طرف الصندوق للضبط والتنمية الفالحية تتغري من املساعدات املالية 
.فالحنيوهذا حسب طبيعة العمليات فهي تعترب كمساعدة للموارد اخلاصة للاالستثمارمن قيمة 

ير اإلنتاج تطو : أما يف ما خيص قائمة النشاطات اليت تستفيد من دعم الصندوق ميكن حصرها يف اآليت
الوراثيةالثرواتوتنميةمحايةواإلنتاجية، تثمني املنتوجات الفالحية، عمليات التسويق، تطوير الري الفالحي، 

أسعاردعمل، محاية مداخيل الفالحني، واملشاتوالبذورالزراعيلإلنتاجاألميناملخزون، والنباتيةاحليوانية
.ة، ختفيض نسب فوائد القروض الفالحية، تأطري األشغالالفالحيفاملستعملةالطاقويةاملنتوجات

)FMVC(االمتيازعن طريق االستصالحصندوق )2
،االمتيازصالح األراضي عن طريق لتدعيم تطبيق برنامج است، وذلك 1998املالية لسنة أنشئ مبوجب قانون

ولقد كان هذا .ق مراكز حيويةخل، خلق مناصب شغل و الذي يهدف إىل توسيع املساحات الزراعية املستغلة
لالمتيازاتالعامة " 

االمتياز،طريقعنألراضياحاستصالوإالريفيةلتنميةاصندوق2002عاميفوأصبح.(GCA)1"الفالحية
. الصندوقهذامناالستفادةشروطفيهحدد2002سبتمرب30يفالصادرالفالحةوزارةمنبقرارحيث

.79ص،2000الفالحية، للتنميةالوطيناملخططتنفيذاملتضمن إسرتاتيجية،2000جويلية18يفاملؤرخ332رقممنشورالفالحة،وزارة،اجلزائر-1
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عملياتيفجواريةمشاريعهلمالذيناجلماعاتأواألفراداالقتصاديني،الفاعلنيالصندوقهذامنويستفيد
.الريفيالوسطيفالفالحيةالنشاطاتحيويةبعثتعيد

التعاضديالقرض الفالحي )3
تراجعحيث بعدالفالحون،منهيعاينمشكالظلطاملاالذيالقرض،طريقعنالفالحيالقطاعدعميتم
فيفري25يفالفالحيالقطاعمتويليفنشاطهإىلالعودةقرر،(BADR)الريفيةوالتنميةالفالحةبنكنشاط

البنكيالنشاطيفاحليويةوبعثإحياءمتوبذلكالفالحية،للتنميةاملخطط الوطينمتويليفواملشاركة،2002
الصندوقيتكفلواليتاالقتصاديةالتأميناتطريقعنكما يتم التمويل. البنكيةاخلدماتنوعيةوتطوير
الصناديقوحماسبةالقروضبتقدميفضال عن التأميناتيقومالذي،(CNMA)الفالحيللتعاضدالوطين

.1العمومية
اآللية التقنية
؛فرعيبرنامجكلخلصوصيةاحملددةالتقنيةاألنشطةلطبيعةومالئمشكال،األمتعددتقينتأطرينظاموضعمت

خالفا2الفالحياإلنتاجعملياتيفأساسيةقاعديةكوحدةالفالحيةاملستثمرةاعتبارإىلالطريقةهذه
الزراعيةسةالسياعلىجديداطابعاأصبغالذياألمروهو؛نفسهاملنتوجتستهدفواليتالفروعتطويرلربامج

الطبيعةوليساإلنتاجيةللوحداتبالنسبةاالقتصاديةاجلدارةملعياراعتمادهحيثمناملخطط،هذايفاملتضمنة
.االستقاللمنذللدولةالزراعيةالسياساتبهعملتكماوعامخاصهومابنيمتيزاليتالقانونية
.واالتصالاإلعالماإلرشاد،كوين،التتتمثل يفاألنشطةمنجمموعةالنظامهذاويتضمن

3)2014–2004(المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفيةآفاق: ثالثا

رئيسيا للسنوات العشر القادمة بسبب حتقيقها ألهداف األمن الغذائي، وإىل اقتصاديانشاطا الفالحةستظل 
خالل خلق فرص العمل واحملافظة بارزا منماعيااجتدورا فالحةللى ، سوف تبقاالقتصاديةجانب هذه الوظيفة 

واالعرتاف"فالحةتعدد الوظائف لل" الذي هو جزء من اآلفاق اجلديدة اليت تنطوي ضمن مفهوم ، على البيئة
التجارة اتفاقيةعلى املستوى الدويل الذي سيكون له بالتأكيد تأثري كبري خصوصا مع اإلحتاد األورويب يف إطار 

بشكل كبري يف االنضمامومن املتوقع أن يساهم هذا . إىل منظمة التجارة العاملية يف املستقبلمامناوانضاحلرة، 

.80-79ص،نفسهاملرجع-1
2 - Algérien, MADR, la stratégie de développement agricole et rural (Dessier préparé en vue du semmet  du G15 -1er semestre 2005), juillet
2004, P16.
3 - Ibid, p37.
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من قيمة اإلنتاج الفالحي يف املئة10حتسن معدل منو اإلنتاج الفالحي شريطة أن يكون الدعم احلكومي حوايل 
:السنوات العشر املقبلة ترتكز علىإسرتاتيجيةو ).من قبل منظمة التجارة العامليةاملستوى املسموح به(

 من يف املئة60إىل يف املئة40األساسية لتغطية ما ال يقل عن االستهالكيةزيادة اإلنتاج من السلع
؛احلليب والقمح والبقولياتملنتجاتوفقا االحتياجات

ماشية لضمان مستوى السكر الشمندري، واألعالف لل،تنويع اإلنتاج الفالحي مبا يف ذلك البذور الزيتية
.من اإلنتاج الوطين

2000سنة انطلقاملستثمرات الفالحية الذي تأهيلبرنامج استمراروسوف تركز إسرتاتيجية القطاع على 
.هكتار200و5حيث ترت فالحيةمستثمرة400000وطبق على 

امليزان التجاري الزراعينيحتسوالتوجه إىلالزراعي داالقتصاانفتاحيف إطاراتدرجيياالخنراطأن يكونجيب
وهذا ينبغي أن يؤدي أيضا .على وجه اخلصوصعن طريق املنتجات احمللية والزراعة العضوية على املدى املتوسط،

تساهم أكثر يفهلا حبيث االقتصاديإىل زيادة صايف األصول للمستثمرات الفالحية، اليت تؤدي إىل زيادة املردود 
.املوازنة العامة للدولة من خالل العائدات الناجتة عن فرض الضرائب الفالحية

قانون التوجيه الفالحي:الفرع الخامس
املتضمن التوجيه الفالحي يف ظرف مهم بالنسبة 2008أوت سنة 03املؤرخ يف 16-08صدر قانون رقم 

للتحوالت اليت تعرفها الفالحة اجلزائرية، وكذا التجارب 
مضمونههذا القانونيستمد.1باإلضافة إىل اآلثار النامجة عن التغري املناخياملتسم بأزمة معلنة للغذاء العاملي،
تزويد وهو خالصة جتربة العشريتني األخريتني، ويعترب استجابة حلاجة ولضرورةمن برنامج فخامة رئيس اجلمهورية

البالد بنطاق توجيهي قانوين وتنظيمي يؤطر املستقبل القريب واملتوسط املدى، إذ يعترب األول منذ االستقالل رغم 
 .

األهداف األساسية للقانون: أوال
:2ألهداف األساسية التاليةيرمي قانون التوجيه الفالحي إىل حتقيق ا

1 - Algérien, MADR, Projet de programme quinquennal de développement 2010-2014, Mars 2009, p3.

. 46املتضمن التوجيه الفالحي من اجلريدة الرمسية العدد 2008أوت سنة 03املؤرخ يف 16- 08قانون رقم من ال2أنظر املادة - 2
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تضمن قانون الدولة االستقاللمسامهة اإلنتاج الفالحي يف حتسني مستوى األمن الغذائي، وألول مرة منذ - 
اجلزائرية كتابيا وبصفة واضحة قضية األمن الغذائي

؛الوطنية وتنمية الفضاءات الريفية
ضمان تطور حمكم للتنظيم وألدوات تأطري قطاع الفالحة قصد احملافظة على قدراته اإلنتاجية، والسماح بالزيادة - 

؛يد للمياه ذات االستعمال الفالحييف إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان محاية األراضي واالستعمال الرش
يا واجتماعيا، ومستدميا بيئيا، ويضمن ترقية وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفالحة مفيدا اقتصاد- 

النظرة التسامهية اليت تعمل على املشاركة اإلرادية للشركاء يف جمهودات الدولة من أجل تنمية كل الفضاءات، 
االجتماعية وترقية الوسط الريفي؛ويضمن تكريس قواعد احلماية

.النباتية واحليوانية بصفة مستمرةمواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة املالئم للتنمية الفالحية- 

قيق أهداف قانون التوجيه الفالحيآليات تح: ثانيا
:1يتم حتقيق أهداف التوجه الفالحي من خالل مخسة آليات تتمثل يف

أدوات التوجيه الفالحي)أ
ساسية على تعد أداة حتدد التوجيهات األحيثخمططات التوجيه الفالحي تتمثل أدوات التوجيه الفالحي يف

لتنمية الفالحية الوطين لخططاملباإلضافة إىل .وعلى املستوى الوطينومستدامة على مستوى الوالية واملنطقة
األراضي الفالحية واألراضي حيث تعتربأدوات التأطري العقاريريا أهدافه سبق التطرق إليها، وأخوالذيوالريفية

جمال تطبيق األدوات، وبالتايل ذات الوجهة الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة وتلك التابعة للملكية اخلاصة 
وع األراضي فهرس للعقار الفالحي وخريطة حتدده وتوضح جمممن أجل معرفة العقار الفالحي والتحكم فيه ينشأ

املعروفة بالفالحية أو ذات الطابع الفالحي، حيث يكرس محاية الطابع الفالحي لألراضي ومينع استعماهلا يف غري 
.الفالحة

أحكام تخص العقار الفالحي)ب
ال ميكن استغالهلا إاليتاملتعلقة بالعقار الفالحي إىل حتديد منط استغالل األراضي الفالحية، الاألحكام

حىت ترتك الدولة لنفسها قدرات التدخل امتياز بالنسبة لألراضي اليت مت استصالحها من قبل الدولة يف شكل 

أنه حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إىل غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع حبياة ىعلالغذائيحسب املادة الثالثة من قانون  التوجيه الفالحي يعرف األمن
.ةنشيط

.املتضمن التوجيه الفالحي16- 08، القانون رقم 6املادة - 1

 االت الفالحية والغابية والرعوية: هي املنطقةمن قانون التوجيه الفالحي 03حسب املادة.
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أو يف شكل ملكية عقارية فالحية يف للحفاظ على هذه الثروة اهلشة والقليلة املتوفرة حاليا على مستوى القطاع، 
حويالت العقارية اليت ختص األراضي الفالحية حتت طائلة انه ال ميكن القيام بالتكما مفهوم التشريع املعمول به،

البطالن إال بعد إمتام إجراءات التسجيل يف فهرس وخريطة العقار الفالحي، كما ال جيب أن تفضي حتويالت 
حيث يعاقب على املخالفات املتعلقة إىل تغيري الطابع الفالحيةالفالحيلوجهةاألراضي الفالحية أو ذات ا

بغرامة ترتاوح بني باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة راضي الفالحية إىل طابع غري فالحي، بتحويل األ
، ومينع كل حتويل لألراضي الفالحية أو ويف حالة العود تتضاعف العقوبةدينارألف500ألف دينار إىل 100
الدنيا اليت حتدد عن طريق ، يؤدي إىل تشكيل مستثمرات ذات مساحات اقل من احلدود ةالفالحيلوجهةذات ا

.لتوجيه الفالحياعلى خمططات اعتماداالتنظيم 

على شكل جتميعي حبيث تسمح بإلغاء جتزئة لالستثمارعن طريق إنشاء ملكيات فالحية منسجمة وقابلة 
يف املئة من 70أن نسبة مع العلمغالال رشيدا بسبب تشتت القطع، استاألراضي الفالحية اليت يصعب استغالهلا 

، وهي أقل من احلد األدىن املوصى به من 1هكتارات10هكتار و0.5بني ترتاوحاملستثمرات الفالحية مساحتها
. 2هكتار بالنسبة للحبوب20قبل املنظمة العاملية للتغذية والتنمية الزراعية الذي يقدر بـ 

إىلث مت اإلشارة يحكام مل تغفل أراضي الرعي حبهذه األ
مينع تعريتها حيث يعاقب كل من يقوم بتعرية أراضي الرعي ونزع األغطية احللفاوية والنباتية من شهر إىل ستة 

.  ألف دينار500ألف دينار و150أشهر وبغرامة ترتاوح بني 

بير هيكلية تتعلق باإلنتاج الفالحيتدا)ج
ختضع املنتجات الفالحية أو ذات األصل الفالحي املوجهة حبيث الفالحي اإلنتاجتقوم هذه التدابري على تثمني 

املنتجاتأو للتحويل لتنظيمات خاصة تتعلق باألصناف واألنواع املزروعة، ولتثمني وترقية /ولألسواق الفالحية 
يسمح بتمييزها أ واألمساء اجلغرافية، تسمية املنشاجلودة الفالحية،عالمات يشمل على م نوعية الفالحية ينشأ نظا

حسب نوعيتها واثبات شروط خاصة إلنتاجها خاصة ما تعلق مبجال الفالحة البيولوجية، وحتديد آليات املسار 
املشتقة واملنتجاتوالنباتات احليوانات كما ينشأ نظام حتديد مسار . اليت تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها

.البشري أو احليواين قصد تعزيز األمن الصحي لألغذيةلالستهالكاملوجهة 

يونيو 29منعقدة يوم اجلريدة الرمسية للمناقشات، كلمة وزير الفالحة والتنمية الريفية، الفرتة التشريعية السادسة، الدورة الثانية، حمضر اجللسة العلنية - 1
.4، ص 73، السنة الثانية رقم 2008

، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادية، جامعة احلاج -أي سياسة زراعية يف اجلزائر- ع الزراعيةارة السلراعية يف ضوء املنظومة الدولية لتجعز الدين بن تركي، تطور املسألة الز -2
. 238، ص 2006/2007خلضر باتنة، 
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ولضبط املنتجات الفالحية لتحقيق التوازن بني العرض والطلب وحلماية مداخيل الفالحني واحلفاظ على 
لجمع والتخزين والشحن والنقل، وتدابري دعم القدرة الشرائية للمستهلكني، يتم التدخل عن طريق تدابري حتفيزية ل

.االقتضاءاملنظمات املهنية واملهنية املشرتكة الفالحية وتدابري التعريفة عند 

تأطير النشاطات الفالحية والمهن)د
يتضمن هذا التأطري املستثمرة الفالحية واملستثمر، والتنظيم املهين الفالحي الذي ميكن أن يتخذ عدة أشكال 

مجعيات مهنية فالحية، تعاونيات، غرف فالحية، جتمعات املصاحل املشرتكة، مؤسسات وهيئات مهنية، تعاضدية (
ويعد التنظيم املهين املشرتك يف القطاع الفالحي كإطار ووسيلة للتعبري عن التضامن املهين والتكفل ) فالحية

ة فالحية والئية مقرها مبقر الوالية وتتحد هذه وتنشأ يف كل والية غرفبانشغاالت الفالحني دون غرض حتقيق ربح
كما ميكن أن يشكل فالحان أو أكثر مبوجب اتفاقية جتمعا ملصاحل فالحية الغرف يف غرفة وطنية للفالحة،

كما يتم . مشرتكة ملدة حمددة، وحيدد عقد التجمع الذي يربم بعقد رمسي كل املعلومات املتعلقة بالتجمع وأعضائه
قانون وضع الصناديق اجلهوية للتعاضدية الفالحية متحدة يف صندوق وطين للتعاضدية الفالحية مبقتضى هذا ال

وفيما تعلق باحلماية االجتماعية . واليت تعترب شركات مدنية ذات طابع تعاوين، وال تسعى لتحقيق ربح مايل
اخلصوص تغطية من أخطار وذوو احلقوق من محاية اجتماعية تضمن هلم على وجهالفالحونيستفيد املستثمرون 

إنشاءكما يتم خلق فضاء للتشاور واحلوار واالقرتاح عن طريق . اإلجراء
ممثلني من خمتلف القطاعات، ممثلني عن (اليات ذات الصلة بالفالحة والتنمية الريفية الذي يتشكل من خمتلف الفع

.)اهليئات والتنظيمات املهنية والنقابية، خرباء وباحثني خمتصني

التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين واإلرشاد والتمويل) ه
رفع مستوى تأهيل الفالحني مهنيا وحتسينه عن طريق تعزيز التكوين والبحث إىلذا التأطري 

واإلرشاد، وتثمني وتكييف التخصصات وحتسني تأطري القطاع من خالل تدعيم أجهزة التكوين والبحث 
ابع املؤسسة 
على وظيفة مجع اإلحصائيات، ويعزز أنظمة اإلعالم املوجودة، مبا فيها اإلنذار املبكر يف جماالت الصحة النباتية 

رية املؤهلة بالتجهيزات واحليوانية والغابية، السيما اجلغرافيا منها، وذلك بوضع خاليا تقنية وتزويدها بالوسائل البش
.املناسبة
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التمويل الفالحي فان القانون يراعي اخلصوصية واألمهية اليت تكتسيها الفالحة عند التمويل يف أما يف ما خيص 
ويتشكل التمويل الفالحي من ثالث مصادر أساسية تتمثل يف الدعم املايل للدولة والتمويل . إطار التنمية الوطنية

.ة يف متويل النشاط الفالحي ومرافقتهوالقرض البنكي، حيث تنشأ عند احلاجة هيئات مالية للمسامهالتعاضدي

سياسة التجديد الفالحي والريفي:الفرع السادس
، حيث 2008شرع يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف عام 

حيدد هذا القانون . 20081الذي صدر يف أوت التوجيه الفالحيترتكز على قانون 
أساس هذه السياسة . متكني الزراعة الوطنية من املسامهة يف حتسني األمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية املستدامة

االجتماعييتمحور حول حتقيق توافق وطين حول مسألة األمن الغذائي لضمان السيادة الوطنية والتماسك 
ى حترير املبادرات والطاقات، عصرنة جهاز اإلنتاج وترمجة القدرات الكبرية اليت وتستند هذه السياسة اجلديدة عل

.2اوجمتمعنحتتوي عليه بلدنا 

مليار دج، موزع عرب 1000خصص لقطاع الفالحة مبلغ ) 2014-2010(ويف إطار الربنامج اخلماسي 
غالف مايل الفالحي والريفيد حيث خصص لسياسة التجديمليار دج،220هذه الفرتة يف املتوسط كل سنة 

:3كاآليتمليار دج موزع185.3قدر بـ  
 ؛)يف املئة18(مليار دج42: سياسة التجديد الريفي
؛)يف املئة69(مليار دج160:  سياسة التجديد الفالحي
يف املئة13(مليار دج 28: برنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية.(

هداف والركائزاأل: أوال 

:وميكن إبراز إسرتاتيجية هذه السياسة يف اآليت، التحديات اجلديدة اليت يفرضها الوضع الدويل

 والتعويض القائم على :التعاضدية الفالحية16- 08من القانون رقم 68و 67حسب املادتني
.  ربح

).Inv.pdf-http://www.aoad.org/algeria(:ع اإللكرتوين، عرب املوقوالشراكة يف امليدان الفالحي باجلزائراالستثماراتوزارة الفالحة والتنمية الريفية، اجلزائر،-1
ية يف إطار قانون املالية ية الفالحئيد االقتصاد الفالحي والريفي، اإلجراءات املتخذة لفائدة الفالحني واملربني ومتعاملي الصناعات الغذاداجلزائر، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، جت-2

.1، ص2008جويلية 28، 2008التكميلي لسنة 
.28ص ،2012ماي ،- عرض وآفاق-وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار للتجديد الفالحي والريفياجلزائر،  - 3
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لضمان معدل تغطية وسطي أدىن بـ) ، حليبقمح صلب(زيادة اإلنتاج الوطين من املوارد الواسعة االستهالك )1
نتاج، ومواجهة من االحتياجات وتوفري الشروط اليت تسمح بالتكامل الفالحي الصناعي هلذا اإليف املئة75

؛األزمات احملتملة
ملكننة، استخدام البذور، اجليناتالتخصيب، ا(عصرنة ونشر التقدم التكنولوجي يف املستثمرات الفالحية)2

؛)احملسنة
؛وين الفالحة باملدخالت واخلدماتعصرنة وتنظيم شبكات مجع وتسويق اإلنتاج الوطين ومت)3
احلبوب :مثلوع اإلنتاج ذات االستهالك الواسعجيمع خمتلف حلقات فر ،وضع نظام ضبط فيما بني املهن)4

؛وخلق شروط استقرار السوق،..احلليب البطاطا الزيتية، اللحوم
مقابل حوايل 2014يف آفاق كتارمليون هـ1.6لري الفالحي مستهدفني تعميم وتوسيع أنظمة ا)5 ؛)2009سنة (حالياكتارهـ900000
ور ذما  خيص تغطية االحتياجات من البتنمية القدرات الوطنية اليت تسمح بالوصول إىل االكتفاء الذايت في)6

les)والفسائل واحملسنات اجلينية géniteurs)؛
.املتوازنة للفضاءات الريفية وحتسني شروط احلياة ومداخيل السكان الريفينيالتنمية املتناسقة و )7

لقد مت تقسيم هذه القيم لكل بلدية وكل سنة من املخطط اخلماسي، فهي مسجلة يف عقود جناعة موقعة بني 
خللق روح املسؤولية يف وزارة الفالحة والتنمية الريفية ومديريات املصاحل الفالحية وكذا حمافظات الغابات للواليات، 

جتديد : وتضم هذه السياسة ثالثة ركائز متكاملة تتمثل يف . املصاحل الالمركزية والتزامها صوب تنفيذ السياسة
االقتصاد الفالحي، التجديد الريفي وبرنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية وإطار حتفيزي كما هو 

).1-2(موضح يف املخطط رقم 
الركائز الثالثة لسياسة التجديد الفالحي والريفي: )1-2(طط رقم المخ

.6، ص2012ماي ،-عرض وآفاق- اجلزائر، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار للتجديد الفالحي والريفي: المصدر
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-)2013-2007(التجديد الريفي -ىاألولالركيزة)1
شرعت اجلزائر يف جتسيد سياسة التجد

جتمع كل العامل الريفي، وتستند هذه السياسة على إشكالية احلكم احمللي والتنمية املستدمية واإلنصاف يف 
. االستفادة من اخلدمات القاعدية الالمركزية وتقوية الروابط االجتماعية

، مث بعد شهرين من ذلك 2006لتجديد الريفي من طرف فخامة رئيس اجلمهورية يف أكتوبرسياسة ااعتمدت
) 2013-2007(تبنو برنامج دعم التجديد الريفي 2006ديسمرب 7و6احلكومة يومي / يف ندوة الوالة 

لتقييم، وهذا بعد فرتة طويلة من التشخيص وا1من طرف السيد رئيس احلكومةواحدونشر على شكل تعليمة رقم 
.وتعاون عليها كل من املعنيني واخلرباء الوطنيني واألجانب، والسلطات احمللية والوطنية

:2ميكن تقسيم هذا الربنامج إىل ثالث مراحل
 ؛وهي السنة التجريبية2007األوىل املرحلة
؛وهي سنة الرتسيخ2008لة الثانية املرح
موهي سنوات التعمي2013-2009لثة املرحلة الثا.

:3تتجسد هذه السياسة من خالل أربعة مواضيع جامعة وهي
؛)لقرى واملداشر واملشايت والقصورتطوير ا(حتسني  ظروف معيشة سكان األرياف .1
؛وسط الريفي لضمان حتسني املداخيلتنويع النشاطات االقتصادية يف ال.2
؛ظ على املوارد الطبيعية وتثمينهااحلفا.3
.املادي وغري املاديمحاية وتثمني الرتاث الريفي.4

إسرتاتيجية عملية أال وهي اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية : كما ترتكز سياسة التجديد الريفي على
:4اليت تستند على(SNDRD)املستدامة

الت تنفيذ ال مركزي للربامج حسب األهداف، والذي يستدعي تقوية القدرات واالندماج وعقلنة التدخ
؛ات والدعم احلكوميواالستثمار 

1 - Algérien, MADR, projet de programme quinquennal de développement (2010/2014), Op.cit, p20.
2 - Ibid, p22.
3- Algérien, Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, Deuxième rapport national sur l’état des ressources phytogénétiques,
INRAA/juin, 2006, p15.

الفرصالواقع،اجلزائريفالتموراقتصاديات: األولالوطينامللتقى،-الواقع والطموح–يفية املستدامة يف اجلزائر التنمية الزراعية والر :وآخرون، مداخلة بعنوانجواديننور الدي-4
.16، املركز اجلامعي بالواد، ص2011أفريل 12-11يومي والتحديات 
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 الريفية واحمللية(النظام الوطين للمساعدة على اختاذ القرار من اجل التنمية املستدمية ((SNADDR) الذي
الذي (IDD)يرتكز على تصنيف األقاليم املنجز بواسطة املؤشر املركب املسمى مبؤشر التنمية املستدامة 

جات واألولويات وكذا معرفة اجتاهات مستويات التنمية يسمح مبعرفة الوضعيات التنموية وخمتلف االحتيا
؛متابعة امليزانيات وتقييم األثرللبلديات، وتقوم هذه األداة املشرتكة بوظيفة

.

البرامج وآليات التنفيذ)أ
يف مؤمتر قمة األلفية يف جدول أعمال القرن 2000صادرة يف سبتمرب جتسيدا لقرارات هيئة األمم املتحدة ال

ة ليت أضاف هلا البعد البيئي وضرور بنيويورك الذي يعترب مبثابة نقطة حتول يف مفهوم التنمية االواحد والعشرين
تجديد الريفي شكل محاية البيئة احملور الرئيسي لسياسة الي، 1استخدامهاباملوارد الطبيعية واستدامة االهتمام
املوارد وصون وتعزيز وتثمني املوارد الطبيعية الرعوية، املوارد النباتية واملائية أمهية خاصة حلماية إبالءفقد مت 

مكافحة التصحر ومعاجلة األحواض املنحدرة :توسيع القاعدة اإلنتاجية من خالل مخسة برامجالطبيعية وكذا 
تستند .الرتاث الغايب وتوسيعه واحلفاظ على األنظمة البيئية الطبيعيةودعم تأهيل املساحات الفالحية وتسيري 

:)1- 2(كما يوضحه املخطط رقم و التالية دواتاألهذه الربامج على 
جتميع املعلومات املنتجة يف إطار عملية يساعد هذا النظام على:نظام المعلومات لبرنامج التجديد الريفي

التشخيص خالل املراحل املختلف
؛الريفية واملؤسسات املعنية باملشاريع وحتديد نسبة جناحها

 التشخيص والربجمة الغرض منه هو: القرارات من أجل التنمية المستدامةاتخاذالنظام الوطني لدعم
ظام رؤية واضحة لقدرات خمتلف املناطق، توجيه وبرجمة التدخالت يتيح هذا النكما لتنمية خمتلف املناطق،  

؛وتقييم مشاريع التنمية املختلفة
من أجل وذلك : حروالمشاريع الجوارية لمكافحة التصالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة

نشطة احمللية املولدة للثروة من احلماية واحملافظة على املوارد الطبيعية من جهة، واستغالل وتثمني املعرفة واأل
. جهة أخرى

التجديد الفالحي: الثانيةالركيزة)2
فهو بصفة دائمة األمن الغذائي للبالد ؛يركز التجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردود القطاع لضمان 

تصويب أعمال دعم االستثمارات ل" فرع"يشجع تكثيف وعصرنة اإلنتاج يف املستثمرات واندماجها يف مقاربة 

.2، ص2007، اخلرطوم، سبتمرب، الريفية يف املنطقة العربيةموجز التقرير حول التنميةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،جامعة الدول العربية،-1
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إن اهلدف الذي . العديدة املنجزة يف القطاع حول إقامة القيمة املضافة طول سلسلة من اإلنتاج إىل االستهالك
تتبعه هذه الركيزة هو اندماج الفاعلني وعصرنة الفروع من أجل منو دائم وداخلي ومدعم لإلنتاج 

ك الواسع مت اعتبارها ذات أولوية ضمن برامج التكثيف والعصرنة حوايل عشرة فروع للمنتجات ذات االستهال
احلبوب، :ويتعلق األمر بالربامج اليت تستهدف،تستهدف رفع اإلنتاج واإلنتاجية وكذا تكامل الفروع املعنية

البطاطس، احلبوب الزيتية، الطماطم الصناعية، األشجارالبقول اجلافة،و احلليب الطازج 
تتفرع يف شكل أنشطة تعميم أنظمة اقتصاد املياه، ،اللحوم احلمراء وتربية الدواجن(phoeniculture)املثمرة

وكذا تنمية املكننة (géniteur)وتنمية إنتاج البذور والفسائل واحملسناتتنمية املواد الغذائية للثروة احليوانية
عرض الربامج العشر واألهداف املسطرة وميكن .مني واستقرار عرض املنتجات الواسعة االستهالك، تأوالتخصيب

: )9- 2(يف اجلدول رقم كما يلي2014هلا عند أفق 
قنطار: الوحدة2014وأفق ) 2004/2008(برامج التكثيف والعصرنة بين ) : 9- 2(جدول رقم 

2014الهدف عند أفق 2004/2008متوسط اإلنتاج السنوي البرامج

34.300.00053.671.000الحبوب01
504.000872.000البقول الجافة02
1.900.0003.240.000)لتر310(الحليب  03
20.000.00033.626.000البطاطس04
2.254.0003.873.000زيت الزيتون05
2.800.0004.083.000لحوم حمراء06
1.900.0003.240.000لحوم بيضاء07
5.000.0008.895.000التمور08
.خمزون اسرتاتيجيإنشاء-لبذور والفسائلا09

.يف املئة من االحتياجات80تلبية -

السقي10
.ألف هكتار لسقي األراضي350جتهيز حوايل -
.ألف هكتار من  املساحات املسقية اجلديدة200تسليم حوايل -
.يم أنظمة اقتصاد املياه يف األراضي الزراعية املسقيةمتع-

Source : MADR, projet de programme quinquennal de développement (2010/2014), Mars
2009, p07.

نظام ضبط ) 1: (مث أضيف أيضا عاملني آخرين أجنزا خصيصا لإلنتاج الفالحي لربنامج التجديد الفالحي ومها
لتأمني واستقرار 2008الذي وضع سنة (SYR-PALAC)املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع
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عصرنة وتكييف التمويل ) 2(و1عرض املنتجات وضمان محاية مداخيل الفالحني واألسعار عند االستهالك
.والتأمينات الفالحية

برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية: الركيزة الثالثة) 3
ن لالندماج يف تنفيذ هذه السياسة اجلديدة، ال سيما تأيت هذه الركيزة كرد على الصعوبات اليت يواجهها الفاعلو 

بسبب األدوار اجلديدة اليت يتعني لعبها والفصل بني خمتلف أشكال التنظيم، إن برامج تقوية القدرات البشرية 
عصرنة مناهج اإلدارة : واملساعدة التقنية هذه، الذي من املنتظر أن يكون له حجم كبري يؤدي بالقطاع إىل طريق

الحية، استثمار هام يف البحث والتكوين واإلرشاد الفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وحتويلها الف
السريع يف الوسط اإلنتاجي، تعزيز القدرات املالية والبشرية لكل املؤسسات واهليئات املكلفة بدعم منتجي 

صحة النباتية ومصاحل تصديق البذور والشتائل ومتعاملي القطاع، وأخريا تعزيز مصاحل الرقابة واحلماية البيطرية وال
.والرقابة التقنية ومكافحة حرائق الغابات

اإلطار التحفيزي:ثانيا 
تكملة للركائز الثالث، يشمل اإلطار التحفيزي على األدوات املطورة واملستعملة من طرف اإلدارة، ويف قيادة 

:دورها الريادي هذه األدوار هي أساسا
تشريعي والتنظيمي واملعياري الذي جيب تكييفه مع السياسة اجلديدة وتطويره حسب احلاجيات اإلطار ال

امللقاة؛
ميكانيزمات التخطيط التسامهي والتمويل العمومي للقطاع الفالحي؛
تدابري ضبط األسواق لضمان األمن الغذائي؛
 تقومي السياسات والربامج واملشاريعللربجمة وتنسيق ومتابعة و ) خاصة وعمومية(تنشيط الفضاءات املختلطة.

على التوقيع على عقدي كفاءة خلمس سنوات مع مجيع فالحي والريفيالتجديد الوقد أسفرت سياسة
ض منه حتديد أهداف مت توقيعه مع مديريات املصاحل الفالحية، والغر فالحيةواليات الوطن، عقد كفاءة للتنمية ال

يتم تقييم األداء . 2وخصوصيات وقدرات كل واليةفالحيةاإلنتاج سنويا استنادا يف ذالك على تاريخ التنمية ال
مت توقيعه مع حمافظات وعقد كفاءة للتنمية الريفية .واإلنتاجيةفالحيالالناتجمنوات يف معدلعلى التغري بالرتكيز 

، )األسر(الغابات، والغرض منه حتديد ا
عدد املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية تقييم األداء يستند على . حتديد األثر على احلماية وتثمني املوارد الطبيعية

.6، ص 2008جويلية 18/19وزارة الفالحة والتنمية الريفية، اإلجراءات املتخذة خالل اجتماع إطارات وزارة الفالحة والتنمية الريفية املنعقد أيام اجلزائر، - 1
.مرجع سبق ذكره، ثمارات والشراكة يف امليدان الفالحي باجلزائراالستوزارة الفالحة والتنمية الريفية، اجلزائر،-2
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مدى محايته للموارد الطبيعية وعدد مناصب ،نتجنسبة الزيادة يف رأس املال املقيمة و ،املدجمة املقرتحة منها واحملققة
.1الشغل املستحدثة

قانون استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة:الفرع السابع
ليحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية ، 20102أوت 15املؤرخ يف03-10صدر قانون رقم 

بالنظر إىل أمهيته يف إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حاالت لتحويل ،التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
إبقاء ملكية الدولة على العقار الفالحي نابع من إدراك الدولة أنباعتباراألراضي الفالحية عن وجهتها، 

كما يأيت ،
، 1987ويستبدل التشريع الصادر عام ،2008ليتم القانون الفالحي التوجيهي الصادر عام القانونهذا 

مليون هكتار من بني 2.5واليت تقدر بـ 19-87ليشمل جمال تطبيقه األراضي اليت كانت خاضعة للقانون 
يتمالفالحية، أي مبعىنط استغالل األراضي، حيث يشكل االمتياز منيف املئة30مليون هكتار أي بنسبة 8.5

قابلة سنة40ملدة حتويل عقد حق االنتفاع الدائم الذي كان معمول به يف القانون السابق إىل حق االمتياز
، وبالتايل تلغى مجيع ا يؤكد على إبقاء األراضي املعنية حتت ملك الدولةممعن طريق إدارة أمالك الدولة،للتجديد
.19–87انون القأحكام

مضمون القانون: أوال
والنظام القانوين للمستثمرة تضمن هذا القانون ثالث مسائل أساسية تتمثل يف شروط وكيفيات منح االمتياز 

.والتزامات املستثمر صاحب االمتيازالفالحية 

شروط وكيفيات منح االمتياز: ثانيا
19- 87ة اجلماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقممينح االمتياز ألعضاء املستثمرات الفالحي

يقصى من االستفادة من أحكام يف حني ،واحلائزين على عقد رمسي مشهر يف احملافظة العقارية أو قرار من الوايل
وا معامالت أو أو الذين أجر هذا القانون األشخاص الذين حازوا األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة

/اكتسبوا حقوق انتفاع و

. 5، مرجع سبق ذكره، ص2008جويلية 18/19اإلجراءات املتخذة خالل اجتماع إطارات وزارة الفالحة والتنمية الريفية املنعقد أيام  وزارة الفالحة والتنمية الريفية،اجلزائر، - 1
.04، ص46العدد اجلريدة الرمسية ، اجلزائر،-2
 هو العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية حق استغالل األراضي الفالحية التابعة  لألمالك : االمتياز03- 10من القانون رقم 04حسب املادة

.سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية) 40(صاها أربعون ملدة أق) املباين واألغراس ومنشآت الري(
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الدائم إىل حق امتياز لدى الديوان الوطين االنتفاعحتويل حق طلبعغري مشرف أثناء ثورة التحرير، ويتم إيدا 
ة يف بطاقية املستثمرات الفالحية، حيث متنح إدارة لألراضي الفالحية والذي بدوره يتم تسجيل املستثمرة الفالحي

يل، وتعطى وذلك بعد ترخيص من الوااألمالك الوطنية االمتياز بناءا على طلب الديوان الوطين لألراضي الفالحية
واملستثمرين أصحاب االمتياز،

املتبقني من املستثمرة الفالحية ذات أصحاب امتياز متعددين، واألشخاص الذين هلم مؤهالت علمية أو تقنية 
.اويقدمون مشاريع لتعزيز املستثمرة الفالحية وعصرنته

يكون حق االمتياز قابال للتنازل والتوريث واحلجز، حبيث ميكن التنازل جمانا ألحد ذوي حقوق املستفيد للمدة 
، كما ميكن ممارسة حق الشفعة للمستثمرين نفس أو بلوغ سن التقاعد/املتبقية من االمتياز يف حالة العجز و

. لألراضي الفالحية يف حالة التنازل عن حق االمتيازاملستثمرة الفالحية، أو عند االقتضاء الديوان الوطين 

تنتهي مدة حق االمتياز عند انقضاء املدة القانونية لالمتياز يف حالة عدم جتدده، أو بطلب من صاحب االمتياز 
قبل انقضاء مدة االمتياز، أو عند إخالل صاحب االمتياز بالتزاماته، ويف كل احلاالت املذكورة تسرتجع الدولة

.األراضي املمنوحة لالمتياز وكذا األمالك السطحية يف احلالة اليت هي عليها

النظام القانوني للمستثمرة الفالحية: ثالثا
تكتسب املستثمرة الفالحية األهلية القانونية الكاملة لالشرتاط واملقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا ألحكام القانون 

الحية إبرام عقد شراكة حتت طائلة البطالن، مبوجب عقد رمسي مشهر مع كما ميكن للمستثمرة الف،املدين
أشخاص طبيعيني ذوي اجلنسية اجلزائرية أو معنويني خاضعني للقانون اجلزائري، ويكون مجيع أصحاب األسهم فيه 

.1من ذوي اجلنسية اجلزائرية

على جتميع ي يهدف إىل التشجيعولتحسني هياكل املستثمرات الفالحية، تبادر الدولة بكل إجراء حتفيز 
جتميع األراضي الفالحية املمنوحة لالمتياز، كما خيول حق عملياتمستثمرات فالحية، السيما من خالل 

.2االمتياز حق تأسيس رهن يثقل احلق العيين العقاري الناتج عن االمتياز لفائدة هيئات القرض

.03- 10من القانون رقم 21و20أنظر املادتني رقم - 1

.03- 10من القانون رقم 11أنظر املادة رقم - 2
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التزامات المستثمر صاحب االمتياز: رابعا
عني على املستثمر صاحب االمتياز إدارة مستثمرته الفالحية مباشرة وشخصيا، أما إذا كانت املستثمرة يت

الفالحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب االمتياز فإنه يتعني عليهم مبوجب اتفاقية غري ملزمة للغري، حتديد 
وطريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم الحيةبينهم والسيما منها طريقة تعيني ممثل املستثمرة الفالعالقات فيما

.1يف أشغال املستثمرة الفالحية، وتوزيع واستعمال املداخيل

االمتياز أو املستثمرة الفالحية نتيجة لفسخ عقد استغاللهذا ومل يغفل القانون عن احلاالت اليت تتوقف فيها 
اريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار واحد ليمثلهم وفاة عضو من األعضاء، حيث منح الورثة أجل سنة ابتداء من ت

.2ريورة املستثمرة الفالحيةالتنازل عن حقوقهم، وهذا ضمانا لسويتكفل حبقوق وأعباء مورثهم يف املستثمرة، أو 

أو /الوجهة الفالحية لألراضي ويرتتب عن كل إخالل من املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته كأن يقوم بتحويل 
أو األمالك السطحية خالل فرتة سنة واحدة، أو التأجري من /، أو عدم استغالل األراضي وك السطحيةاألمال

إعذاره من طرف الديوان أو األمالك السطحية، أو عدم دفع اإلتاوة بعد سنتني متتاليتني، /الباطن لألراضي و
لوطنية بعد إخطاره من الديوان الوطين الوطين لألراضي الفالحية، ويف حالة عدم االمتثال تقوم إدارة األمالك ا

وله احلق يف الطعن من طرف اجلهات القضائية يف أجل فسخ عقد االمتياز بالطرق اإلدارية لألراضي الفالحية ب
.3شهرين

03-10القانون رقم انتقاداتأهم: خامسا

اإلجيابية  و فيهالقصورمكامنأهم نستنتج أنميكنمن خالل عرضنا ألهم مواد وبنود قانون العقار اجلديد، 
:كاآليت

03-10إيجابيات قانون ) أ

،عة األرض الفالحية إىل نشاط آخرالذين جلأوا إىل تغري طبيو 19- 87قانون املستفيدين من إقصاء يتم )1
يكشف اآلالف ، وبالتايل فهو فسخ عقد االمتياز عند كل إخالل من املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماتهو 

دون ناملستفيديهذا اإلجراء مجيع ويل لألراضي الفالحية عن طبيعتها، بشرط أن يشملعمليات التحمن 
؛استثناء

.03- 10من القانون رقم 23و 22قم أنظر املادتني ر - 1

.03- 10من القانون رقم 25و 24قم أنظر املادتني ر - 2

.03- 10من القانون رقم 29و 28قم أنظر املادتني ر - 3
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؛تخدامها لتعزيز السياسة الزراعيةومن مث اسيف شكل عوائدمن حتصيل اإلجيارات الدولة ،قانونميكن هذا ال)2
عقد االمتياز خيول لصاحبه حق تقدمي رهون لدى البنوك من أجل ،تحسني شروط متويل النشاط الفالحيل)3

ا يسهم يف حتديث القطاع الزراعي؛االئتمان املصريف والذي مل يكن ممكنا من قبل، مماحلصول على
عن طريق كوا حصرا مع شركاء حيملون اجلنسية اجلزائرية يسهمون يف متويل املستثمرةميكن للمستغلني أن يشرت )4

على مما يتيح إنشاء سوق حلقوق استخدام األراضي التابعة للدولة، والسماح من الناحية النظرية،عقد شراكة
هذه األراضي؛الستغاللأو القدرات األقل، حبركة األرض بالنسبة ألولئك الذين ال ميلكون املهارات 

إمكانية تشجيع جتميع املستثمرات الفالحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات ال سيما من خالل جتميع )5
.يسهل استعمال األساليب الزراعية احلديثةإلنشاء مزارع أكثر رحبية و األراضي الفالحية حمل االمتياز

03-10سلبيات قانون )ب
، إذن ال ميكن للقانون لألراضي الفالحية التابعة للدولةالدائمعلى حق االنتفاع 19-87ينص قانون )1

سنة، ألن مبدأ القانون 40هلا حق االمتياز احملدد مبدة زمنية مهما كان طوهلا واحملددة بـ اجلديد أن يسند 
نب احملافظة على احلقوق املكتسبة، إناملعمول به دوليا هو عدم وجود أثر رجعي ألي قانون جديد، إىل جا

مما يؤدى إىل انفصال الفالح عن األرض اليت مل يعد مل حيرتم هذا املبدأ 
؛يصبحيعتربها ملكا له، وبالتايل 

أصحاب انسجامعدم مل يصحح املشكل األساسي يف القانون القدمي واملتمثل يفقانون العقار اجلديد)2
االستثمارية فيما بينهم بل أقره؛

القانون اجلديد يتناقض مع قانون االستثمار الذي ال يفرق بني املستثمر اجلزائري واألجنيب، وهي أحد الشروط )3
لجزائر لميكن ال ، حيث الثابتة اليت ال تتسامح معها املنظمة العاملية للتجارة، اليت ترمي اجلزائر االنضمام إليها

تنص على املساواة بني املستثمر الوطين واألجنيب وأبرمت اتفاقيات ثنائية مع االحتاد األوريب، كما أن افتقار 
الفالحني خلربة ولوج األسواق اخلارجية حت

مليون هكتار من 47مليون هكتار من أصل 2.5أن االستثمار الفالحي ال ميكنه شغل سوى باعتبار 
البد من إنشاء مؤسسة تضبط العالقة بني مالك األرض واملستأجر، بسبب وجود فراغات وبالتايل،األراضي
حىت تتمكن الدولة من فتح جمال االستثمار يف العقار الفالحي عن وء إىل املستثمر األجنيببل اللجقانونية ق

.طريق الشراكة
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الثانيخالصة الفصل
وخمتلف أدوارها الضيق والواسع للزراعة،فهوم املمن حيث للزراعةمدخل مفاهيمييف هذا الفصلتناولنا

على فهم طبيعة املشاكل ناتساعدحبيث صائصها اليت متيزها عن باقي الفروع االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وخ
أهم أنواع الزراعة اليت ميكن أن جتتمع يف بلد واحد أو تساعدنا على أن منيز و ، إجياد احللول املناسبة هلاو الزراعية 
وبغرض تقدمي صورة واضحة . لدول من حيث النمط الزراعي املتبعاالقتصاديات الزراعية لبني املوجودالتفاوت

حيث تبني أن القطاع الفالحي قد االقتصاد الوطينيفهتأمهيفقد تناولنايف اجلزائر،وموجزة عن القطاع الفالحي
)PIB(تراجعت مكانته يف االقتصاد الوطين خالل السنوات األخرية من حيث مسامهته يف اإلنتاج الداخلي اخلام 

أو ،ملة أو من حيث تلبيته للطلب الوطين خاصة السلع ذات البعد االسرتاتيجيأو من حيث استيعابه لليد العا
من حيث مسامهته يف التجارة اخلارجية، ويبدوا أن إسرتاتيجية التنمية الفالحية يف اجلزائر ال تتماشى وحتقيق األمن 

موي ألخر، خاصة خالل من خمطط تنبوضوح من خالل األمهية النسبية املتدنية للفالحةالغذائي، ويتجلى هذا 
كما تناولنا التطور التارخيي،  العشرية األخرية، رغم أن هناك زيادة يف املخصصات االستثمارية للقطاع الفالحي

حىت الربامج واإلصالحات اليت شهدها القطاع الفالحيوأهم 1980للقطاع الفالحي منذ سنة ودراسة حتليلية
القانون إىل صدور 1981املزارع االشرتاكية سنة هيكلةء من إعادة ابتدارحلة املاضية،يتدارك سلبيات امل

صدورإىل غايةاملتضمن حيازة امللكية العقارية الفالحية بواسطة االستصالح1983أوت 13يف 83/18
املتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة 1987ديسمرب08قانون املستثمرات الفالحية يف 

، الذي يعترب النقطة الزمنية الفاصلة يف تغري مسار القطاع الفالحي حنولألمالك 
حيث مت إدخال حق االنتفاع والذي حول املزارع االشرتاكية إىل مستثمرات فالحية مجاعية وفردية حترير السوق 

يف إطار إطار الثورة الزراعية إىل مالكيها األصليني املؤممة يفمت إرجاع جزء من األراضيالفرتةالدائم، ويف نفس
.1990قانون التوجيه الفالحي لسنة 

بعد العودة التدرجيية لألمن يف البالد واليت تزامنت مع معافاة الوضعية املالية العمومية وغلق برنامج التعديل 
والذي مت توسيعه طين للتنمية الفالحية برنامج إنعاش طموح من خالل املخطط الو بإطالقاهليكلي، قامت الدولة 

؛ وألول مرة منذ )2005/2009(والثاين ) 2000/2004(بشطريه األول ،ليشمل العامل الريفي2002سنة 
د البالد بنطاق توجيهي قانوين وتنظيمي يؤطر ضرورة تزو ك2008صدر قانونا للتوجيه الفالحي سنة لاالستقال

يف يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفيت اجلزائرشرع، ويف هذا اإلطار املستقبل القريب واملتوسط املدى
اإلطارو املعاملالسياسةدد هذهحت،2008أوت 
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الناتج خصائص عوامل 

الفالحي يف اجلزائر
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تمهيد
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العوامل الطبیعیة: المبحث األول
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1-Algerien, Ministere des ressources en eau, direction des etudes et des amenagements hydrauliques, les ressources en eau en Algerie,
Algerie, Mars 2003, p7.

 حسب 2009جانفي 1مليون نسمة يف 35.1على عدد سكان اجلزائر الذي بلغ 3مليار م19.2مت حسابه بتقسيم اإلمكانات املائيةONS.
2- Annuaire économique géopolitique mondial : l’état du monde 2001/2002, édition la découverte, paris 2001, p 31.
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ومن الشرق إىل ،من الشمال إىل اجلنوباجتاهنييف إن توزيع معدالت التساقط السنوي يف اجلزائر يتناقص 
:موزعة كما يليربغال
ملم 900و400لي يتلقى كمية من األمطار ترتاوح ما بني التفاألطلس : من الشمال إلى الجنوب)أ

األطلس الصحراوي أما يف اهلضاب العليا و .ة لشمالياملرتفعات اجلبلية املم فوق 1000، وقد تفوق سنويا
اليت تتلقى ما بني بعض املرتفعات و باستثناء، ملم400و250فيرتاوح املعدل السنوي لألمطار ما بني  وي وهي مث تبدأ بالتناقص من السفوح اجلنوبية لألطلس الصحرا.االرتفاعملم بسبب عامل 600و400

لذلك فهي ا ترتبط بأمطار املنطقة املدارية، و ، أما الصحراء اجلنوبية فأمطارهملم يف السنة200تقل عن 
؛األخرىقليلة هي و أمطار صيفية

ميكن خصائص املناخ اجلزائري و يعترب تناقص املطر من الشرق إىل الغرب من أهم : من الشرق إلى الغرب)ب
شبه اجلزيرة اإلبريية تعرتض الرياح املتوسط يف املغرب و األطلس بكون جبال الريف و تفسري هذا التناقص

إذ أن جبال التل الوهراين تقع يف . الغربيةاجلزائر ارتفاعاجلزائر الشرقية يفوق ارتفاعكما أن .احمليطية املمطرة
يوضح مدى تغري املعدالت )1- 3(رقم اجلدول التايلو .تقريبا مع اهلضاب العليا الشرقيةاالرتفاعنفس 

.من الشرق إىل الغرباجلزائر من الشمال إىل اجلنوب و السنوية لتساقط األمطار يف
)2000سنة (الجزائرأقاليمفي األمطارمتوسط سقوط ) 1-3(جدول 

.وثائق داخليةANRHالوكالة الوطنية للموارد املائية :المصدر

.وثائق داخليةANRHالوكالة الوطنية للموارد املائية : المصدر
الموارد السطحية:ثانيا

مليار 9.8وتقدر املوارد املائية السطحية بني تتمثل مصادر املياه السطحية يف الس
، ومن الشرق إىل الغرباجلنوبعة جغرافيا من الشمال إىل /3مليار م13.5والسنة/3م

، 3مليار م0.7وأحواض اهلضاب العليا على 3مليار م11.1على ) الشمال(األحواض املتوسطية حتتويحيث 
ه يف اجلزائر وتُعترب السدود املصدر الثاين للميا. 1مرت مكعبمليار 0.6أما األحواض الصحراوية فتحتوي على 

سد بطاقة 66املستغلة من طرف الوكالة الوطنية للسدود بـ عددها )2009سنة (حاليايبلغ ، بعد املياه اجلوفية
يتبني أن سد بين هارون هو ) 2-3(ومن خالل بيانات اجلدول رقم . 2مرت مكعبمليار7.5إستعابية تقدر بـ 

960، ومن حيث املخزون السنوي للمياه بـ 3مليون ملم795األول وطنيا من حيث سعة التخزين اليت تقدر بـ 
.28، ص2001يف اجلزائر، اجلزائر، ة- 1
.2010، أكتوبر ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول،اجلزائر، - 2
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يف 18.75بنسبة 3مليون ملم180ومن حيث حصة الفالحة منه املستخدمة للري حيث تقدر بـ 3مليون ملم
يليه يف املئة67.5للفالحة تقدر بـ االستغاللأما سد غريب فإنه يتصدر جمموع السدود من حيث نسبة ،املئة

24.44سد سيدي يعقوب بنسبة مث يف املئة،33.46بنسبة 3مليون ملم87بـ يف األمهية سد جرف الرتبة 
.يف املئة

ون السنوي لها وحصة الزراعة منهاأهم السدود في الجزائر وسعتها والمخز :)2-3(جدول رقم 
3مليون ملم:الوحدة

)%(للفالحةاالستغالل حصة الفالحة المخزون السنوي سعة التخزين السداسم
18.75 180 960 795 بني هارون بميلة
18.55 70 358 450 قرقر بغليزان
33.46 87 260 350 جرف التربة ببشار
67.5 98 145.2 280 غريب بعين الدفلة

24.44 68 278 280 سيدي يعقوب بالشلف
: عرب املوقع  التايلقاعدة بيانات موارد املياه العربية،املنظمة العربية للتنمية الزراعية،:المصدر

//www.aoad.org/Resources/Components.aspx.:http/

على عمليات الري الزراعي، واليت ميكن إرجاعها إما ألسباب سلباتعاين السدود اجلزائرية من عدة مشاكل تؤثر
:1طبيعية أو أسباب فنية أو أسباب تسيريية، ميكن حصرها يف اآليت

 إذ 2كلم/طن5000اليت تقدر كميتها بـ األراضي الزراعية احملاذية للسدودتربةاجنرافالسدود نتيجة توحل ،
، مما يعين ضياع كميات كبرية من املياه طن من األتربة الصلبة32تستقبل السدود اجلزائرية سنويا ما يعادل 

؛ميكن أن تستغل لسقي مساحات زراعية كبرية
2000يف فصل الصيف، حيث تشري تقديرات سنة درجة احلرارة فاعارت

االستيعابيةمن القدرة يف املئة 6.5سد، وهو ما ميثل حوايل 39لـ 3مليون م100عن تبخر أكثر من 
اإلمجالية للسدود؛ وتشري اإلحصائيات أيضا أن الكميات الضائعة نتيجة التبخر من مياه السدود خالل 

جلميع السدود االستيعابية، أي نصف القدرة 3مليار م205بلغت )2002–1992(عشرة سنوات 
؛2004يف سنة اجلزائرية 

 ؛3مليون م500يف املئة سنويا أي ما يعادل 10تسرب مياه السدود الذي وصل إىل

1 - Boualem Rrmini, la proplématuqe de l’eua en Algérie, OPU, 2006, p34.
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 يف حيث تصيب اجلزائر االقتصاديتلوث املياه السطحية بفعل الفيضانات والبقايا الناجتة عن النشاط
.حالة سنويا30املتوسط 

سد  14إنشاء : وجتدر اإلشارة إىل أن اإلسرتاتيجية احلكومية على املدى املتوسط تشمل مشاريع مهيكلة منها
جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، (وحتويل مياه سد بن هارون حنو ستة واليات بالشرق 2013كبري يف أفق 
سد صغري يتم 200سنويا وتصليح أكثر من 3مليون م80اآلبار لتعبئة ما يعادل وبرنامج حفر ) خنشلة وباتنة

.1سد صغري300وإجناز حوايل ،استغالله

الجوفيةالموارد:ثالثا
ينبوع 90.000، صغريبئر60.000حوايل و طبقة مائية147إىل وجود العلميةتشري التقديرات

يف السنة هذه املوارد 3مليار م7حبوايلتقدر استغالهلااملمكن اجلوفيةبئر عميق، وقدرت كمية املياه 23.000و
يف 90بالنسبة للشمال مستغلة بنسبة ، )السنة/3مليار م5(واجلنوب ) السنة/3مليار م2(موزعة بني الشمال 

، حيث 2األرضيف طبقات مياه األمطار ما يتسرب من، وتتجدد سنويا عن طريق)السنة/3مليار م1.8(املئة 
تتمركز يف الطبقات اجلوفية الكربى ملتيجة، احلضنة، ) يف املئة75(أن احلجم األكرب من هذه املوارد اجلوفية 

تتوفر املياه اجلوفية بكميات معتربة جدا خاصة يف أما يف الصحراء ف. الصومام، سهل عنابة، اهلضاب العليا 
ني ميتدان إىل غاية احلدود التونسية الليبية، ومها املتداخل القاري الصحراء الوسطى واليت حتتوي على خزانني معروف

على التوايل، ويعترب جتدد هذا املخزن ضعيف 2ألف كلم300ألف و600واملركب النهائي وذلك على مساحة 
على طبقات املتداخل القاري يف بعض املناطق استغاللجدا إن مل نقل غري ممكن يف أغلب املناطق ولإلشارة يتم 

م تستلزم 600تاز بدرجات حرارة عالية تصل إىل ، متاستغالهلاتكلفة ارتفاعكلم مما يعين 2عمق أكثر من 
.ونسبة عالية من امللوحة3معدات خاصة بالتربيد

:يف اجلزائر كما يوضحه اجلدول التايلهيدروغرافيةوتتوزع املوارد املائية اجلوفية حسب كل منطقة 

.64مرجع سبق ذكره، ص،2008جتماعي للسداسي الثاين من سنة االقتصادي واالمشروع تقرير حول الظرف جتماعي، اجلزائر،- 1
حنو حتقيق األمن املائي، : ياه والتنمية املستدامة أمحد يت، محزة بايل، واقع وآفاق تسيري املوارد املائية يف اجلزائر يف إطار حتقيق التنمية املستدامة، ملتقى وطين حول اقتصاديات امل- 2

.  3دية التجارية وعلوم التسيري، ص ، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصا2011ديسمرب 1نوفمرب 30يومي 
.2اهليدروغرايف ملنطقة الصحراء، صوزارة املوارد املائية، وكالة احلوض اجلزئر،-3
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المناطق الهيدروغرافيةتوزيع المياه الجوفية حسب : )3- 3(جدول رقم 

Source : Algérien, Ministère des ressources en eau, direction des études et des aménagements
hydrauliques, les ressources en eau d'Algérie, Algérie, mars 2003, p12.

، حيث جند على أن املوارد املائية اجلوفية تتزايد من الشمال إىل اجلنوبأعالهيالحظ من خالل اجلدول
مستوى اهلضاب العليا واجلنوب كميات هائلة من املياه اجلوفية، مت اكتشاف فيها طبقات عميقة ذات جريان 

.معقد لكنها غري متجددة

مات المياه في الفالحة الجزائريةاستخدا: الفرع الثاني
إال . ساسي على كمية التساقط السنويةاجلزائر يغلب عليها الطابع التقليدي، مع اعتمادها بشكل أالزراعة يف 

هذه الكمية ال تستفيد منها إال ؛ ملم يف السنة450كمية األمطار أن الزراعة املطرية جتدي نفعا عندما تتجاوز  
يف املئة من األراضي الصاحلة 13.8مليون هكتار أي حوايل1.16تقدر بـ مساحات زراعية قليلة يف الشمال

النهوض بالزراعة املروية خاصة يف ظل توافر املوارد جيبهوعليه فان. 2008حسب إحصائيات سنة 1للزراعة
واملستغلة حاليا يف حدود السنة/3مليار م19.2السطحية واجلوفية، اليت تقدر حبوايل الضخمة مبا فيهااملائية 

.استغالهلا دون املساس بالتوازن البيئي الضروريضيقة، مع إمكانية زيادة

يف 10.5تعترب نسبة املساحة املسقية يف اجلزائر ضئيلة جدا مقارنة مع املساحة الزراعية املستعملة حيث تقدر بـ 
اليت تقدر ) 3مليون م7575(غلةاملستاملياهيف املئة من 56حيث ختصص اجلزائر ، 2009فقط سنة املئة

1 -:
. 17- 16، مرجع سبق ذكره، ص 29الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةجامعة الدول العربية، املنظمة لعربية للتنمية الزراعية، -

- Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 2008, P06.

%النسبة )السنة/هكم(المياه الجوفية الهيدروغرافيالحوض 
3755,42الشط الشرقي-وهران 

2503,61زهور-الشلف 

75010,83الصومام-الحضنة -الجزائر 

5507,94مالق- سيبوس -قسنطينة 

500072,20لصحراءا

6925100المجموع
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وهي نسبة أقل مقارنة ما يستهلك يف العامل ،1األراضي الزراعية املرويةإىل2007سنة3ممليون 4825حبوايل 
:إىل فئتني، وميكن تقسيم األراضي املروية يف اجلزائر2يف املئة80و70ترتاوح بني اليت
احمليطات الكربى املسقية عن طريق السدود الكربى(GPI) 500األراضي اليت تفوق مساحتها وهي

مسقية فعال، هكتار 150000منها ، ألف هكتار215تقدر بـ جمهزة شمل على مساحة إمجالية تهكتار؛
، هكتار105500احمليطات القدمية أين يطبق عليها أساليب الري التقليدي على مساحة تقدر بـ بني موزعة 

واملساحة ، هكتار95500الري احلديث على مساحة تقدر بـ احمليطات احلديثة أين يطبق عليها أساليبأما 
جزء كبري منها يتواجد يف مناطق تتميز بقلة املوارد املائية الناجتة عن اجلفاف وجزء هكتار 65000املتبقية 

؛احلضريةجللربامةمنها معرض
احمليطات املتوسطة والصغرية املسقية(PMH) األراضي اليت تقل وهيرواآلباعن طريق السدود الصغرى

.هكتار، تعتمد على املصادر الذاتية لعملية الري500مساحتها عن 
:هكتار، تتوزع حسب مصادر املياه كما يلي206 825حوايل 2006سنة وتقدر مساحة األراضي املروية

ألف هكتار:الوحدة2006توزيع المساحة المسقية حسب مصادر المياه لسنة : )4- 3(جدول رقم 

Source : Algérien, MADR, Direction des Statistiques Agricole et des Systèmes l’Information,
Rapport sur la situation du secteur agricole en 2006, p36.

هذه احمليطات الصغرية واملتوسطة تساهم إىل حد كبري يف املعروض من الفواكه واخلضروات، حيث هلا نصيب  
تصل إىل حد )FNDRA(كبري من االستثمارات املمنوحة من طرف الصندوق الوطين للتنمية الفالحية والريفية  .االستثماراتيف املئة من 80

1 - FAO, Rapport d’investissement par  pays (Algérie), Conférence de haut niveau sur :L’eau pour l’agriculture et l’énergie en Afrique : les
défis du Changement climatique Sirte, Jamahiriya arabe libyenne, 15-17 décembre 2008, p4.
2 - Conseil mondiale de l'eau, groupe actions eau, rapport sur les actions pour l'eau dans le monde: Faire j'ailler l'eau pour tous, France :
conseil mondiale de l'eau, mars 2003, p.134.

%النسبة  المساحة  السقيياهمصادر م
44,21 369 206 الري عن طريق التنقيب
33,01 275 689 الري عن طريق اآلبار
5,99 50 067 الكبريةالري عن طريق السدود 
1,39 11 629 احلواجز التليةو طريق  السدود الصغرية الري عن
3,63 30 297 الري عن طريق  املنابع
9,13 76 256 الري عن طريق املضخات
2,64 22 053 الري عن طريق الفيض
100 835 197 المجموع
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تطور الري الفالحيتحليل : أوال 
) 5-3(حسب اجلدول رقم على مدى ثالث عقود من الزمنيف اجلزائراملسقيةالزراعيةاملساحةشهدت

ألف هكتار، خاصة خالل العشرية األخرية اليت 537.5املساحة املسقية مبقدار ا يفارتفاع) 1- 3(والشكل رقم 
)2005/2009(وبرنامج دعم النمو ) 2001/2004(اإلنعاش االقتصادي ،برناجمني مهمنيتنفيذشهدت

املساحة ) 2009(يف املئة حسب الرتتيب، حيث تقدر حاليا 32يف املئة و42يف املساحة املسقية بنسبة منو
، علما أن دراسات معرفة الرتبة كشفت أن )2-3(هكتار حسب الشكل واجلدول رقم 884.000املسقية 

ألف 300مليون هكتار يف الشمال و1.2مليون هكتار منها 1.5مجالية القابلة للسقي تقدر بـ املساحة اإل
.1هكتار يف املناطق الصحراوية

يف املئة من الدعم 50(الفالحي الناتجمن قيمة يف املئة6ةالبالغاملقدم للقطاع الفالحينسبة الدعمإن
هي نسبة أقل من احلد 2)طار املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفيةموجه ألنظمة الري املقتصدة للمياه يف إ

يف 17(وأقل كذلك من بعض الدول مثل الو م أ ،يف املئة10الذي تنص عليه املنظمة العاملية للتجارة واملقدرة بـ 
هذا ، 3)يف املئة40تتجاوز (والسويد واليابان والنرويج وكوريا اجلنوبية) يف املئة34(ودول اإلحتاد األورويب ) املئة

املستخدمة ةمن املساحة الزراعييف املئة10املساحة املسقية حيث مل تتجاوز النسبة توسيعما انعكس سلبا على 
مقارنة مع الدولتني وهي نسبة ضعيفة املساحة املسقية غري كافيةنسبةمنذ االستقالل إىل حد اآلن، تبقى 

يف املئة23ويف املئة16حوايل 2007بلغت نسبة املساحة املسقية هلما لسنة 
طبعا ميكن إرجاع ذلك إىل ضعف التنسيق بني قطاعي الري والفالحة وعدم التمكن اجلدي .4على الرتتيب
الفالحيالناتجبالرغم من الدور احلاسم الذي تلعبه املساحات املسقية يف حتديد حجم الفالحيبتنمية الري 

بـ 2009من املساحة الزراعية املستخدمة سنة يف املئة10.5الكلي حيث سامهت املساحة املسقية املقدرة بـ 
.5الوطينالفالحيالناتجمن يف املئة40

.227ص مرجع سبق ذكره،رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وآثارها على تطوره،- 1
2- E.H Moustafaoui, "Crédits et investissement dans le secteur de l’agriculture et la pêche", MPE Magazine, Algérie, N°18, Avril 2002,
p 21.
3 - Slimane BEDRANI et Amel BOUZID, Algérie : bilan des politiques de développement agricole et rural , COMMUNICATION   AU
SEMINAIRE  INTERNATIONA LA  PRODUCTION  AGRICOLE ET  LE  DEFI  DE  LA  SECURITE  ALIMENTAIRE 22et  23
Novembre  2009.
4 - http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, mise à jour (23/06/2011), (25/03/2013).
5-Rapport d’investissement par  pays (Algérie), Op.cit., p2.
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)2009-1980(سقية حسب المخططات الوطنية خالل الفترة تطور المساحات الم: )5- 3(جدول رقم
هكتارألف : الوحدة

:باالعتماد على من إعداد الطالب:  المصدر
أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة اجلزائر، العلوم باجلزائر وآثراها على تطوره،لزراعةرابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع ا-

.228ص، 1996،االقتصادية
- Algérien, ONS, Les Statistiques de l’Agriculture et de la Pêche (Rétrospective
1989/2001, N0 119, Février 2005, p27.
- Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 1998/ 2009,
P40.

)6-3(رقم اجلدول علىاعتمادامن إعداد الطالب :المصدر 

Source :
- Algérien, ONS, Collections statistiques, Les Statistiques de l’Agriculture et de la Pêche,

(Rétrospective 1989/2001), Op.Cit, p27.
- Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 1998 - 2009,
P40.

قيمة الزيادة
)80/09(
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- 32 42.7 39 5.3 - )%(نسبة النمو 
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تطور المساحة المسقية حسب المخططات ): 1-3(شكل رقم 
الوطنية

89/01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

المرویةالمساحة 446488 605130 673340 758320 803880 835590 834780 855720 884337
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-1989(تطور المساحة المروية مقارنة بالمساحة الزراعية للفترة ) : 2- 3(شكل رقم 
2009(
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أهمية المساحة المروية حسب المحاصيل الزراعية: ثانيا 
حيثبأكرب نسبة مناأشجار الفواكه والبقوليات أسهمتنالحظ أن)6-3(حسب بيانات اجلدول رقم

املسقية ات املساحشهدت، بينما يف املئة على التوايل32.78و 48.27حيث قدرتا بـ املساحة املسقية
ضعفا كبريا يف نسبة املساحة املسقية تراوحت بني بالنسبة للحبوب واملزروعات الصناعية والكروم وباقي املزروعات صلب، القمح اللني وال(صول احلبوب أما بالنسبة للمساحة املزروعة فإننا نسجل ضعف النسبة حملاملئة؛يف9و 1

، تعتمد على مياه األمطار) يف املئة97.3(فقط، والباقي يف املئة2.7تقدر بـ اليت) الشعري، الشوفان، الذرة
مليون هكتار أي 3.2املزروعة واليت تقدر بـ وهي أضعف نسبة مقارنة مع باقي املزروعات نظرا لشساعة األراضي

اجلهات اهتماماإلسرتاتيجي دون يبقى هذا احملصول. ) يف املئة38(أكثر من ثلث املساحة الصاحلة للزراعة 
يف املئة للفرتة 30.46رهيبة ومستمرة من اخنفاضاتالذايت قد شهدت االكتفاءاملعنية، خاصة وأن نسبة 

إىل ارتفاع قيمة فاتورة وارداته ، األمر الذي أدى إىل 20081يف املئة سنة 16.1إىل ) 2002/2005( نشهد كل هذه . 2الواردات الغذائيةيف املئة من55حوايل مايعادل وهي 2008مليار دوالر سنة 3.9
ز دون سقي معتمدة على كمية األمطار املتساقطة واليت تتمييف املئة97.3يف ظل بقاء نسبة املؤشرات

. يف الزمان واملكاناالنتظامبالتذبذب وعدم 
هكتارآالف 10: الوحدة 2009أهمية المساحة المروية من المساحة المزروعة لسنة : )6-3(جدول رقم 

)1)/(3) (℅ ( )1)/(2) (℅( المساحة المزروعة
)2(

)1(المساحة المسقية المزروعات

9,83 2,70 3.216.201 86.846 احلبوب
48,27 51,86 823.165 426.877 أشجار فواكه
32,78 73,65 393.594 289.880 البقوليات
1,97 82,07 21.219 17.415 مزروعات صناعية
1,13 12,09 82.743 10.005 الكروم
6,02 23,80 223.487 53.200 مزروعات أخرى

4.760.409 884.337)3(
Source : Algérien, MADR, Statistique agricole, Superficies et Productions, Série
B, 2009, P40.

في الريكفاءة استغالل الموارد المائية: ثالثا
، وذلك نتيجة هذه املواردزافاستنتعترب كفاءة استغالل موارد املياه احلالية من أكرب التحديات اليت تؤدي إىل 

ضعف ، وكنتيجة لاملياه من املصادر إىل احلقل اليت تتم بواسطة القنوات الرتابية املفتوحةلتدين كفاءة نقل وتوزيع 

.)5-2(أنظر اجلدول رقم - 1
.130مرجع سبق ذكره، ص ،30املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات السنوية العربية،جامعة الدول العربية،-2
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فيتبخر جزءا منها يف اهلواء ،1يف املئة40إىل30ح معدالت املفقود منها من ترتاو أساليب الري احلقلي
ويتسرب اجلزء األخر عرب جماري املياه حممال معه كميات األمالح اليت ما تلبث أن تطغوا على سطح األرض 

وقد بينت الدراسات اليت أجريت على عدد من الدول العربية أن استخدام ، مضرة خبصوبة األرضلتكون رسوبات
وخيفض احلاجة يف املئة35من املياه، ويزيد اإلنتاج حبدود يف املئة58وسائل الري احلديثة يساعد على توفري 

يف 33كما أن تطوير الري السطحي فقط على مستوى احلقل حيقق وفرا يرتاوح بني . يف املئة50للعمالة إىل 
ملم 150كما أثبتت التجارب يف عديد من الدول العربية أن إضافة .من املياه املستخدمةيف املئة77واملئة

نما يف الزراعة املطرية ييف املوسم الزراعي بشكل ري تكميلي قد زاد إنتاج احلبوب من ضعفني إىل أربعة أضعاف ب
استخدامكلغ، مبعىن أن كفاءة 0.34وبدون ري تكميلي يكون معدل اإلنتاج من املرت مكعب من املطر حبوايل 

هيللريطريقةوأفضل،2املياه الصاحلة بشكل ري تكميلي تعادل حوايل مخسة أضعاف كفاءة مياه األمطار
املاء،يقتصدنظامفهواملردود،لتحسنيهنفسالوقتويفاملياهلتوفريطريقةأحسنفهوبالتنقيط،الرينظام

.3التقليديةالطريقةمنأقلبكميةاملياهيستعملالنظامهذاأناملختصنيأثبتحيث

املياهمنويدخرفقط،األرضمنقطعةبريويسمححمدودموضعيفالريتستعملطريقةهوالتنقيطونظام
منالكميةوبنفسالعادي،بالريألف هكتار350منبدالهكتارألف600ريمنميكنحيثوالطاقة،

.4واإلنتاجيةاإلنتاجبرفعيسمحاألسلوبوهذا،يف املئة30بنسبةاقتصاديفهواملياه،

ومن أجل سياسة مائية ناجحة تعمل اجلزائر على حتسني فعالية السقي يف احلقول قصد رفع مرد ودية احملاصيل 
:الزراعية واحلفاظ على خصوبة األرض املسقية، حيث بدأت تستعمل تفنيات جديد للري تتمثل يف

؛طريقة سقي بالقطرة-
؛طريقة التدفق املائي حتت الضغط الطاقوي الضعيف-
.رة للمدنذإعادة استعمال املياه الق-

املياه من اقتصادالزراعية املعنية بأنظمة األراضي ساحات مارتفاعمن اجلديدةمكنت هذه التقنيات
كمية كبرية من املياه تقدر اقتصاد، أي مت 2007هكتار سنة 362.670إىل 2000هكتار سنة 75.000

املخطط إطارهذا األساس وضعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية إسرتاتيجية يف على مكعب ؛مليار 1.2بـ 
ترتكز على تعميم األنظمة املقتصدة للمياه واستخدام املياه غري التقليدية 2014- 2010اخلماسي للتطوير 

، 2012ماي 03/04اإلنتاج النبايت واحليواين يف اجلزائر جتربة والية سوق أهراس، يومي : الوطين األول، امللتقى املسار املستدام لتطوير األداء الزراعي يف اجلزائرخنفر، مانع- 1
.11قتصادية التجارية وعلوم التسيري، ص جلامعي سوق هراس، معهد العلوم االاملركز ا

.51، ص 2010، 30قتصادي العريب املوحد، العدد التقرير اال،العريبالنقدصندوقجامعة الدول العربية، - 2
3 - Réda Selmi, " Nouvel enjeu stratégique, le casse tête de l’approvisionnement en eau potable ", Revue Afrique Agriculture, France, N°
253, Novembre 1997, p 33.
4- Amel. R, "L’irrigation par goutte à goutte", PME Magazine , Algérie, N° 19, Mai 2004, p 26.
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تطور األنظمة يف ختصيص املوارد املائية،ةوإعطاء األولوية للمحاصيل اإلسرتاتيجي
هكتار، والري 195.000هكتار، خاصة احلقول وتوسيع األراضي املسقية إىل 280.000املقتصدة للمياه لـ 

.1هكتار350.000التكميلي للحبوب لـ 

الموارد األرضية: ب الثانيلالمط
الفالحي يف أي منطقة يف العامل، فاألرض الناتجالتوسع يف عواملإن املوارد األرضية الصاحلة للزراعة تعترب أهم 

الزراعية مورد ال ميكن إسرتاده أو تصديره ألنه عنصر إنتاجي ثابت غري متحرك، وهي عنصر طبيعي متجدد إذا 
.2استغاللهأحسن 

النقاشات املثرية واملتحمسة اليت تدور حول طريقة ميكن جتاهلمسألة العقار الفالحي يف اجلزائر الولفهم
إىل حد ميكن التأكيد بأنه األول لدى جمموع الفالحني االنشغالتنظيم وتسيري العقار الفالحي، حيث بات 

وبالفعل ستكون نتائج أي سياسة إلنعاش ،يف إنعاش مسار التنمية الفالحية اجلزائريةيتحكم أكثر من غريه
األنشطة الفالحية دون األهداف احملددة يف غياب تعريف واضح ودقيق لطبيعة العالقة املؤمنة اليت تربط الفالح 

.باألرض اليت يستغلها

هو ما مليون هكتار من جمموع املساحة الصاحلة للزراعة، و 2.5إن األراضي التابعة ألمالك الدولة تشكل حنو 
ميثل ثلث األراضي الصاحلة للزراعة، وميكن القول أن األراضي التابعة ألمالك الدولة تعترب من أجود األراضي 

شهدت هذه األراضي منذ . االحتاللخالل فرتة املعمرينالزراعية يف اجلزائر، وقد كانت تستغل من قبل 
من ،ةأيديولوجيحتدد طريقة تسيريها، ختضع حلسابات غري مستقرةإىل اآلن عدة إجراءات تنظيمية االستقالل

السبب الذي أدى إىل انفصال ؛االمتيازالدائم إىل واالنتفاعاالستصالحالتسيري الذايت إىل الثورة الزراعية مث 
واالعتناء هاامنتجبالتايل صار ال يرغب يف بذل أي جهد لرفع ا له و الفالح عن األرض اليت مل يعد يعتربها ملك

تقعأراضيهأنإاللزراعية،لالصاحلة املساحةثلثيعلىحيازتهمنالرغموعلىاخلاصللقطاعبالنسبةأما.
الداخليةباملناطقغالبيتهاوترتكزامليالنوكثرةرةبالوعتضاريسهاوتتميزوخصوبةجودةاألقلباملناطقجلها

.انتظامهوينعدمالتساقطمعدليقلحيثللوطن

وتحليل تطورهالتعريف بمصطلحات العقار الفالحي: الفرع األول 
:كما يلي قبل أن نتناول حتليل تطور العقار الفالحي من املهم توضيح مفاهيم العقار الفالحي يف اجلزائر

1- Algérien, MADR, Projet de programme quinquennal de développement 2010-2014, Op.Cit, p18.
.185، ص)1990الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، (قتصاديات املوارد الطبيعية والبيئية، السيد مصطفى، مبادئ ا- 2
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مفاهيم العقار الفالحي: أوال 
:تتمثل يفمفاهيم أساسيةسبعتطور هذا املورد اهلام منيز هنا بني لدراسة 

(SAT)زراعية الكليةلالمساحة ا)أ

وتلك اليت تتوفر على مقومات الزراعة ولكنها تتطلب وتشمل األراضي املستغلة فعال، باإلضافة إىل املراعي
.لالستغاللاستصالحأعمال 

(SAU))المستخدمة(احة الصالحة للزراعة المس)ب

الذي ،املستخدمة فعال واليت تنتقل داخلها األراضي اليت تزرع كل سنة حسب نظام التبويروتشري إىل املساحة 
، الفالحي النبايت كل سنةالناتجحيث من خالهلا يتشكليؤدي إىل تباين املساحة املزروعة من سنة إىل أخرى،

)املسرتحية مؤقتا(املرتوكة وتشمل على مساحة أراضي احملاصيل املومسية واملستدمية ومساحة األراضي 

)نباتية(المحاصيل الموسميةمساحة)ج
، حيث 1عليها خالل تلك السنةوتشري إىل املساحة اليت تزرع يف سنة مضروبة يف عدد احملاصيل اليت تتعاقب 

) كزراعة البقوليات(ختضع يف التناوب يف زراعتها سواء تعلق األمر باألراضي ذات زراعة من النوع النبايت الفصلي 
زراعة (، أو زراعات متعددة السنوات )كاحلبوب، اخلضر اجلافة والزراعات الصناعية(أو بأراضي ذات زراعة سنوية 

. 2)العلف مثال

3مساحة المحاصيل الدائمة)د

. يةوتشري إىل املساحة اليت تزرع مبحصول واحد يف السنة بصفة دائمة كاألشجار املثمرة واملروج الطبيع

)المستريحة(المساحة المتروكة)ه
يف أحد أو بعض املواسم إما بسبب عدم كفاية مياه أو استغالهلاهي مساحة األراضي الزراعية اليت ال يتم 

وذلك عندما ال تتجاوز مدة اسرتاحتها مخس سنوات، إذ ؛4الستعادةإراحتها 
.

 كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو هي  : المراعي، 2008من قانون التوجيه الفالحي لسنة 26حسب املادة
.متعددة السنوات وعلى شجريات وأشجار علفية

أسلوب ميارس أكثر يف زراعة احلبوب املطرية، حيث تزرع األرض مومسا وترتك مومسا آخر جتنبا إلجهادها: التبوير.
.197رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وآثارها على تطوره، مرجع سبق ذكره، ص- 1

2 - Algérien, ONS, Les Statistiques de l’Agriculture et de la Peche, Op.cit, p93.
3 - Idem.

.19، ص2010رطوم، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة توثيق السياسة الزراعية للدول العربية خالل العقد األول من األلفية الثالثة، السودان، اخلجامعة الدول العربية، - 4
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مساحة المراعي والمراتع) و
1وتشمل كل املساحات اليت مل تستغل منذ مخس سنوات على األقل

استعملت، ويف حالة إعادة تقييم هذه األراضي إذا ما نات، فهي تستعمل كمراعي للمواشيالصاحلة لرعي احليوا
.يف الزراعة توضع ضمن قائمة األراضي الصاحلة للزراعة

2مساحة اإلستغالالت الفالحية غير المنتجة) م

...واحملاجراملزارع احملصودة والعمارات والساحات وبيادر الدرس والطرق والقنوات والوديان وتضم 

: وايل يوضح هذا التقسيم كاآليتاملواملخطط
في الجزائرتقسيم األراضي الزراعية: )1- 3(المخطط رقم 

)8-3(اجلدول رقم بياناتمن إعداد الطالب بناءا على: المصدر

زراعيةالمساحات الأنواع تحليل تطور : ثانيا 
تؤكد أن للجزائر رصيد هام من األراضي الزراعية الكلية تقدر حبوايل )7-3(حسب بيانات اجلدول رقم  مليون هكتار فقط 8.42مليون هكتار، يف حني أن املساحة املستخدمة للزراعة مل تكن إال حوايل 42.46

انية وعند مقارنة الرقمني السابقني يؤكد وجود إمك،من املساحة الزراعية الكليةيف املئة 20بنسبة 2009لسنة 
:، ويف مايلي حتليل تطور أنواع املساحات الزراعية حقيقية لدى اجلزائر لزيادة املساحة الصاحلة للزراعة

1 - Algérien, ONS, Les Statistiques de l’Agriculture et de la Peche (Rétrospective 1989 – 2001), Op.cit, p93.
2 - Algérien, ONS, L' ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRE, RREESSUULLTTAATTSS 22000066 –– 22000088,, N°39, Edition 2009, p31.

محاصیل موسمیة

(S.A.U) للزراعة المساحة الصالحة- 
والمراتع المراعي-

اإلستغالالت الفالحیة غیر مساحة -
المنتجة

(SAT) الكلیةلمساحة الزراعیة ا

محاصیل دائمة

المساحة الصالحة للزراعة

أشجار مثمرة-
كروم-
مروج طبیعیة-

مستراحةأراضي 
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تحليل تطور المساحات الصالحة للزراعية)أ
يالحظ أن متوسط املساحة الصاحلة للزراعة بلغ ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب 7.231.000وتراوحت املساحة الزراعية بني ) 2009–1980(هكتار خالل الفرتة 7.951.402

حوايل ومسية تشغل املساحات املعلى التوايل،2009و1983هكتار خالل عامي 8.435.000هكتار و هكتار 926.000منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ ارتفاعاحيث شهدت .يف املئة منها 50
أن هذه األراضياعتبارعلى ،، تعترب هذه الزيادة خالل ثالثة عقود األخرية غري كافيةيف املئة12.33بنسبة 

بصفة ال رجعة فيها وذلك نتيجة اخنفاضاتبالرصيد العقاري للفرد إىل ضيقة مقارنة بعدد السكان، مما أدى
هكتار 0.3إىل 1982هكتار عام 0.36من اخنفضتحيث السطو املستمر لألراضي ذات الطابع الزراعي،

0.17إىل رتاجعت، وس2009عام 0.23، وبلغت هذه النسبة 2000عام 0.27إىل 1990عام 
20202يف أفق)1هكتار من األراضي الزراعية1.02(من األراضي الصاحلة للزراعة هكتار

حد الندرة إن مل نقم محاية ما تبقى من هذه األراضي واستصالح ما ميكن استصالحه، وعلى سبيل املقارنة فإن 
.هكتار يف فرنسا0.31هكتار يف إسبانيا و0.37تقدر حسب كل نسمةاملساحة الفالحية الصاحلة للزراعة 

الكمي  ملساحة األراضي الصاحلة للزراعة مقارنة بعدد السكان، جند أن األراضي الصاحلة االفتقارزيادة على 
وبيانات ) 1(أثبتت نتائج الدراسة من خالل الشكل رقم حيث والتفتت التشتت للزراعية يف اجلزائر تعاين من 

منحىن الرونز، وللتأكد أن هناك تشتت كبري لألراضي الصاحلة للزراعة حسب) 2(بامللحق رقم ) 2(اجلدول رقم 
عدالةمبعىن أنه ال توجد 0.3عن وهو بعيد0.64حتصلنا على قيمة معامل جيين الذي يساوي من ذلك رقميا

عددا كبريا من املستثمرات حتوز على مساحات صغرية جدا أي أنيف توزيع املساحات على عدد املستثمرات
ال وهي صغرية هكتارات عشرةأقل من مساحتها يف املئة من عدد املستثمرات 70أن أي،والعكس صحيح

مبعىن أن األراضي الصاحلة للزراعة تعاين من مشكل التفتت يف املئة من املساحة الصاحلة للزراعة، 25تتجاوز 
التقنيات الصاحلة للزراعية، حبيث يصعب إدخال وهذه من أكرب املشاكل اليت تعاين منها األراضيوالتفكك 

واإلنتاج وبالتايل تصبح الزراعة اجلزائرية احلديثة يف الزراعة ذات احليازات الصغرية مما يؤدي إىل ضعف اإلنتاجية
لطبيعة حيازة األراضي الصاحلة للزراعة الوضعية القانونيةوإذا نظرنا إىل. جمربة إلتباع أساليب تقليدية يف اإلنتاج 

يف املئة 40أي حوايل )يف املئة من املستثمرات50(كتار دون سند ملكيةمليون ه3.47لوجدنا أن حوايل 
من االستفادةمبعىن أن هناك نقص كبري يف سندات امللكية األمر الذي يصعب من من مساحة األراضي، 

أراضي ملك خاضعة لقانون اإلرث )يف املئة من املستثمرات40(مليون هكتار3.9حوايل القروض، كما أن 
، وأحيانا يتم يف كثري من األحيانهذه األراضياستغاللعدم األمر الذي يؤدي إىل ،وهو مبين على الشيوع

1- FAO, Rapport d’investissement par pays (Algérie), Op.cit, p 4.
2 - Algérien, C.N.E.S, Rapport sur la configuration du foncier agricole en Algérie, Contrainte au développement économique, 24ème session
plénière, 2004, p30.
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مشاكل األراضي الصاحلة للزراعية يف اجلزائر من تعاين باإلضافة إىل كل هذا .1فقطاالنتفاعتقسيمها من أجل 
يف 12يف املئة منها مائلة بنسبة تفوق 50، خاصة وأن احندارهانظرا ملستوى الرتبة واجنرافالتعرية واإلهتالك 

عليه فإنه إذا مل تؤخذ التدابري و يف املئة، 25يف املئة من األراضي الزراعية مائلة بنسبة تفوق 25املئة ونسبة 
مليون طن من األتربة اليت 120ن األراضي الزراعية املنحدرة تفقد سنويا ما يقاربإفاالستغاللالالزمة عند 

تفقد السدود ، حبيث تفقد األراض، مما يسبب مشكال مضاعفاترمى يف السدود
اليت تتدعم للممارسات الزراعية غري املدروسةناهيك عن اآلثار السلبية ،

جنر عن هذه امليون هكتار، فضال عن ما 7جاوز عكس على تصحر ما يتناة، مما ظروف املناخية شبه اجلافبال
الظاهرة من هجرة داخلية بسبب فقدان األراضي الزراعية خلصوبتها وتدين إىل مستوى االنعدام يف إنتاجيتها، وهذا 

هكتار من 160.000ماليني نسمة من األرياف إىل املدن  وبالتايل خروج أكثر من 5ما يفسر هجرة 
.2- 2003حسب التقرير البيئي لسنة –االستغالل 

للتنمية املخطط الوطينيف إطار سلطاتمن طرف ال) 2009–2000(خالل الفرتة رغم اجلهود املبذولة 
توسيع هو إليهيهدفما الذي من بنياالمتيازعن طريق االستصالحصندوق من خاللالفالحية والريفية، 

ليون هكتار،م8ثبات مساحة األراضي الزراعية املستغلة يف حدود سجلنا إال أننا،الزراعية املستغلةاملساحات 
يف 64.68(مساحة احملاصيل الدائمةأغلبها ناجتة عن زيادة ،فقطيف املئة 2.38حيث قدرت نسبة الزيادة بـ 

.)7- 3(بيانات اجلدول رقم تشري إليهماحسب) املئة
الواقع إىل النظر إىل الطموح بشكل نسيب وبتفاؤل حمدود خاصة أنه مل حيظى رأس املال العقاري بكل يدعو 

اجلهود الالزمة حلمايته بينما كان من املفروض أن تقلص املساحات والضغط الدميوغرايف ومستوى التبعية الغذائية 
عية شاسعة إىل مساحات قابلة للتعمري تعد إن القرارات اخلاصة بتحويل أراضي زراثر صرامة، و تستدعي موقفا أك

تعترب سهول متيجة من بني األراضي (من بني التناقضات بني الرغبة اليت مت تأكيدها مرارا حلماية األراضي الزراعية 
.  ) األكثر خصوبة يف العامل

التوزيع الجغرافي لألراضي الصالحة للزراعة-
بالنظر إىل اختالف املناخ ،إن اإلشارة إىل مواقع األراضي الصاحلة للزراعة املنتشرة عرب الوطن من األمهية مبكان

واستنادا إلحصائيات وزارة الفالحة فقد مت تقسيم ؛من منطقة إىل أخرى وخصوبة الرتبةوتفاوت كمية األمطار 

1 - Algérien, MADR, Recensement Générale  de l’Agriculture (RGA) – 2001 (Rapport général du résultats définitifs), juin 2003, p20.
.14–13، مرجع سبق ذكره، ص ص املسار املستدام لتطوير األداء الزراعي يف اجلزائرخنفر، مانع- 2
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يةنطقة الداخلامل، بيةنطقة السهامل، يةنطقة الساحلامل: 1ياألراضي الفالحية تبعا لنوعيتها إىل أربعة مناطق وه
.يةنطقة اجلنوباملو 

يةمنطقة الساحلال-
منمعتربة كمياتتسقط )غرباتلمسانواليةإىلشرقاالطارفواليةمنابتداء(والية سياحية 14وتضم 

خبصوبة أراضيها وتوفر املياه املنخفضةسهوهلاتتميز . ملم900ملم و 400بني ،يف املئة92مطار بنسبةاأل
،

.السهول بزراعة خمتلف أنواع اخلضر والفواكه وغريها من الزراعات اليت تعتمد على الري

1.65يتضح أن املنطقة الساحلية ترتبع على مساحة قدرها ) 3(رقم بامللحق ) 3(حسب بيانات اجلدول رقم 

حيث حتتل املرتبة ،يف املئة من إمجايل األراضي الصاحلة للزراعة19.6مليون هكتار من األراضي الزراعية بنسبة 
؛ يف املئة58.88، ميتلك القطاع اخلاص نسبة الثالثة من حيث املساحة بعد املنطقة الداخلية واملنطقة السهبية

حيتل حيث تتمركز يف املرتبة الثانية بعد املنطقة الداخلية؛ ) يف املئة28.57(مستثمرة فالحية 323468وتضم 
.يف املئة80.12فيها القطاع اخلاص نسبة 

يةداخلمنطقة الال-
تيارت،غليزان،معسكر،،الدفلىعنيقسنطينة،املدية،البويرة،قاملة،البليدة،(والية داخلية14وتضم كذلك 

أشهرومنأراضيهاخبصوبةاسهوهلأيضاتتميز)وسطيفبلعباسسيديبوعريريج،برجميلة،تيسمسيلت،
بزراعةالسهولهذهتشتهرحيث، ..واملديةتيارت، قسنطينة، معسكر، بلعباسسيديسهلالسهولهذه

.لهاألساسياملنبعالسهولهذهتعدالذيالقمحوخاصةاملثمرةاألشجارأنواعوبعضالكرومواحلبوب
ترتكزحيثخاصةبصفةالفالحيالقطاعيفواملهماحليوياإلقليميعترباجلزائريفاإلقليمهذاأنجندلذا
.السكانيةالكثافةبهترتكزكماوالصناعيةالزراعيةالثروةفيه

املنطقة الداخلية  ترتبع على مساحة قدرها يتضح أن) 3(بامللحق رقم ) 3(اجلدول رقم حسب بيانات 
يف املئة من إمجايل األراضي الصاحلة للزراعة، حيث 43.88مليون هكتار من األراضي الزراعية بنسبة 3.69

332.410؛ وتضم يف املئة55.40حتتل املرتبة األوىل من حيث املساحة، ميتلك القطاع اخلاص نسبة 

حيث تتمركز يف املرتبة األوىل من حيث عدد املستثمرات؛ حيتل فيها القطاع ) ئةيف امل29.36(مستثمرة فالحية 
.  يف املئة73.58اخلاص نسبة 

1 - Algérien, MADR, Direction des Statistiques Agricoles et des Système d’Information, La Main- D’œuvre Au Niveau Des Exploitations
Agricoles Sous - Direction de l’emploi  agricole, 0p.cit, p13.
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المنطقة السهبية-
النعامة،سعيدة،أهراس،سوقخنشلة،البيض،سيلة،امللفة،اجلبسكرة،باتنة،البواقي،أم(والية12وتضم 

تتميز هذه املنطقة باملناخ القاري أمطارها قليلة، حيث متوسط أمطارها يف السنة يرتاوح بني )واألغواطأم البواقي، 
وهي كمية غري كافية للزراعة ولكنها كافية لقيام بعض األعشاب املختلفة واملتنوعة ملم، 400ملم و200

.حيث تكثر فيه قطعان األغنام واإلبللضمان حياة الرعي 

2.85يتضح أن املنطقة السهبية ترتبع على مساحة قدرها ) 3(بامللحق رقم ) 3(اجلدول رقم حسب بيانات 

يف املئة من إمجايل األراضي الصاحلة للزراعة، حيث حتتل املرتبة 33.93مليون هكتار من األراضي الزراعية بنسبة 
؛ وتضم يف املئة52.04الثانية من حيث املساحة بعد املنطقة الداخلية، ميتلك القطاع اخلاص نسبة 

واملنطقة بعد املنطقة الداخليةالثةحيث تتمركز يف املرتبة الث) يف املئة28.91(مستثمرة فالحية 327.327
. يف املئة51؛ حيتل فيها القطاع اخلاص نسبة الساحلية

صحراويةالمنطقة ال-
مناخاملنطقةههذيسود)وإليزيتيندوفمتنراست،بشار،أدرار،الوادي،غرداية،ورقلة،(وتضم مثاين واليات 

رمليةبرتبةمتتاز هذه املنطقةكمااألحيان،بعضيفبكثريأقلأوملم200عناألمطارتزيدالصحراوي،
إال يف مناطق حمدودة تظهرالهذه املنطقة يفالزراعةفإنوالطبيعةاملناخلقسوةونظراللزراعة،تصلحالفقرية
النخيلزراعةهذه الواحات مزروعاتأهمفيها ومن السكانجيتمعحيثالواحات،بعضيفممثلةجدا

.والفواكهاخلضرمنقليلو 

القمح، األشجار املثمرة، تربية األبقار، : بعض الزراعات يف الصحراء مثل هناك حماوالت فالحية إلدراج 
االختيارالبيوت البالستيكية وزراعة املقاوالت، وقد أعطت نتائج مدهشة ولكنها يف بعض األحيان خاضعة لسوء 

.لبعض األصناف، اليت ال تكون مالئمة مع شروط املناخ الصحراوي

ترتبع على مساحة قدرها صحراويةيتضح أن املنطقة ال) 3(بامللحق رقم )3(اجلدول رقم حسب بيانات 
يف املئة من إمجايل األراضي الصاحلة للزراعة، حيث حتتل 2.6مليون هكتار من األراضي الزراعية بنسبة 0.218

قانون لطبقااألراضياستصالحمستثمرات ناجتة عن (االستصالحمزارع تلك ، متمن حيث املساحةاألخريةاملرتبة 
APFA( يف 18- 83وهي أعلى نسبة يف هذه املنطقة، يرجع ذلك إىل صدور قانون يف املئة؛54.08نسبة

يف املئة من 67.6، إذ أن االستصالحاملتضمن حيازة امللكية العقارية الفالحية بواسطة 1983أوت 13
يف 34.40بة الثانية بنسبة موجودة يف هذه املنطقة، مث يأيت القطاع اخلاص يف املرتلالستصالحاألراضي املوزعة 
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األخرية،املرتبة حتتل حيث ) يف املئة13.16(مستثمرة فالحية ألف 149منطقة الصحراء حوايلتضم.  املئة
. يف املئة61.11القطاع اخلاص نسبة ميثل

المراعيتحليل تطور مساحة ) ب
يف 78مليون هكتار بنسبة 32.95تقدر بـ حيث تشغل املراعي أكرب مساحة من املساحة الزراعية الكلية 

املخطط الوطين للتنمية انطالقمنذ يف املئة 3.65، لكن رغم الزيادة املقدرة بـ )7- 3(رقم دولحسب اجلاملئة 
ماليني هكتار قد أصبحت يف تعداد الصحراء 7تعين الكثري خاصة إذا علمنا أن 

ماليني هكتار فقط توجد يف حالة رعي جيد، وأما الباقي فهو يف حالة تدهور شديد الناتج عن 4القاحلة، وأن 
تاجية حيث ال تتجاوز معدل اإلنواخنفاضاحليوية والكثافة وقلة التغطية النباتية، وهشاشة الرتكيب النوعي اخنفاض

كلغ من اللحوم احلمراء، ومتثل هذه اإلنتاجية حوايل ثلث 7.1متوسط إنتاجية اهلكتار من املراعي يف اجلزائر 
يرجع هذا االخنفاض إىل أسباب  ، إنتاجية اهلكتار يف الدول املتقدمة وحوايل نصف إنتاجية املراعي يف الدول النامية

واملبكر، وقلع الشجريات واألعشاب ية واملمارسات اخلاطئة النامجة عن الرعي اجلائر كثرية منها ضعف اإلدارة الرعو 
.وسوء توزيع نقاط املاءوحراثة األراضي الرعوية وإمهال التجديد والتسميد وتكرار فرتات اجلفاف 

األراضي غير المستغلة في الفالحةتحليل تطور مساحة ) ج
2000/2009خالل الفرتة يف املئة 25بنسبةارتفاعاتشهد مساحة األراضي غري املستغلة يف الفالحة 

باملاء واهلواء، ومتلح وتلوث لالجنرافبسبب عوامل التدهور وفقد الغطاء النبايت الطبيعي فيها، وزيادة تعرض الرتبة 
اجلائر، مما يؤدي إىل تدهور صفات االستغاللارسات األراضي املروية، باإلضافة إىل تعديات الزحف العمراين، ومم

الفالحية والريفية والذي من بني توصياته التنفيذية توسيع املساحة الصاحلة للزراعة من خالل استصالح األراضي 
.1عيةالزرا

، 2001، جويلية 18اسرتاتيجية التنمية الفالحية، الدورة : جتماعية، مشروع دراسة حول- 1
. 53ص
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2009و 2000تقسيم األراضي الفالحية في الجزائر وتطورها بين سنتي : )7-3(جدول رقم 
نسبة الزيادة 

1999/2009
SAUمن ℅

2009/2008
بالهكتار SAUمن℅

2000/1999
بالهكتار نوع المساحة الزراعية

-1,73 48,3 4069380 50,33 4141130 مساحة احملاصيل املومسية
-2,78 40,6 3423502 42,8 3521290 )بور(أراضي مسرتاحة 
64,68 11 930458 6,868 565020 مساحة احملاصيل الدائمة

2,38 100 8423340 100 8227440
الصالحةمجموع المساحة

)S.A.U(لزراعية ل
SATمن℅ SATمن℅

3,65 77,6 32955880 77,8 31794320 املراعي
25,55 2,6 1087700 2,1 866340 مستغلة فالحياأراضي غري

3,86 100 42466920 100 40888100
مجموع األراضي الزراعة 

)S.A.T(الكلية
Source : Algérien, ONS, les statistiques de l’Agriculture et de la pêche (Rétrospective 1989-

2001), Op.cit, p6.

وأهم البدائل الممكنة للحلفي الجزائرلعقار الفالحيلمشكل االتاريخيالمسار: الفرع األول 
إن املسألة العقارية يف اجلزائر تضاهي يف أمهيتها املسألة الزراعية نظرا لألثر احلاسم اليت ختلفه األوىل على التطور 

هويبقى دائماواجتماعيااقتصاديالتحوالت والتطورات اليت يشهدها النشاط الزراعي ، فأساس االبنيوي للثانية
، فال ميكن أبدا معاجلة مشكلة األمن الغذائي يف اجلزائر ووضع سياسات وخمططات للتنمية العامل العقاري

هوض بالقطاع الفالحيللنوبدايةأولويةاعتقاديالفالحية مبعزل عن حل ملشكلة العقار الفالحي، الذي يعترب يف 
بني قانونيةالعالقة اليوجد غموض وتذبذب وعدم الوضوح يف الرؤية فيما خيص ، ألنه بعد ربطه باملنظومة البنكية

، حيث تدرجت املسألة العقارية مع مرور الوقت للتحول إىل معضلة حقيقية وتؤثر إىل حد األرض ومن خيدمها
كل مرة سنة ظلت املسألة العقارية تطرح نفسها20اآلن على تطور النشاط اإلنتاجي وجناعته، فمنذ أكثر من 

.يف بنيته ونشاطهاستقراربإحلاح على سلطات البالد، علها جتد مآال يؤمن للقطاع العمومي على وجه خاص 

المسار التاريخي لمشكل العقار الفالحي: أوال 
الفرنسي للجزائر، فلقد بينت الدراسات التارخيية بأن االستعمارترجع جذور املشكل العقاري يف اجلزائر إىل فرتة 

تستغل من قبل ) العرش، احلبوس، القبيلة(كانت أراضي مجاعية 1830سنة االحتاللاألراضي الفالحية قبل 
األراضي وكان لطبيعة امللكية هذه الدور الكبري يف تأخر املعمرين يف اإلستالء على ..) العائلة، الدوار(اجلماعة 

بني األفراد بانتقاهلاإىل خوصصة األرض حىت يسمح االستعمارولتخطي هذه العقبة عمد . اعية يف اجلزائرالزر 
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Loi senatus(، وكان لقانون سناتوس كونسلت )جزائريني ومعمرين( – consulte ( أفريل 22الصادر يف ما ،األراضي الزراعية يف اجلزائردورا كبريا يف خوصصة 1873جويلية 26وقانون فارين الصادر يف 1863
مباشرة ورث السلطات اجلزائرية االستقاللوبعد . 1يقارب ثالث ماليني هكتار، فتكون بذلك املشكل العقاري

رغم اإلشارة إىل املسألة العقارية يف سياق تناويل للتطور التارخيي فمشاكل مجة ملسألة تسيري العقار الفالحي، 
بعد ال أنه ميكن تلخيص تطور املسار التارخيي ملشكل العقار الفالحي يف اجلزائرإ،للقطاع الفالحي عموما

:  كما يلياالستقالل

1987المشكل العقاري قبل إصالحات )أ
: نات من القرن املاضي إىل مرحلتنيميكن تقسيم املرحلة املمتدة من بعد االستقالل إىل بداية الثماني

بداية السبعينياتمن بداية االستقالل إلى ـ
:مباشرة كان أمام السلطات اجلزائرية ثالث خيارات كاآليت االستقاللبعد 
توزيع األراضي على الفالحني الذين فقدوا أراضيهم إبان ثورة التحرير؛
 توزيع األراضي على الطبقة البورجوازية اجلزائرية ملواصلة اإلنتاج بالطرق الكولونيالية وإنتاج نفس منتجات

عمرين؛امل
توكل األراضي للدولة اليت تتوىل بنفسها تسيري األراضي الشاغرة.

يف األخري مل يتمكن أي طرف من هذه األطراف تسيري أراضي املعمرين وواصل العمال الذين كانوا يعملون 
مسي بالتسيري الذايت، إال أن الدولة استطاعت فيما بعد لدى املعمرين تسيري املزارع بدون صاحب املزرعة، وهو ما

مليون هكتار 2.2حيث تقدر مساحتها حوايل أن تصدر قوانني ومراسيم جعلتها تتحكم يف تسيري املزارع 
الفالحيالناتجمن يف املئة75وفر حيث كانت تالواقعة يف أحسن األراضي2مزرعة2000مقسمة على 

.من القوت ملعظم السكان احمللينيالواحات تض، بينما كانت زراعة اجلبال و التصديراملوجه معظمه إىل و 

من بداية السبعينات إلى بداية الثمانينات ـ
والذي يهدف بتدعيم القطاع احلكومي بقطاع الثورة الزراعية أو تعاونيات الثورة الزراعية متيزت هذه املرحلة 

نع وتأميم الباقي منها وتوزيعه على الفالحني، وإلغاء الضريبة على األرض ومنظامها إىل حتديد ملكية األرض 

.275، ص ، معهد العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر1997و خوصصة القطاع الفالحي العمومي باجلزائر، أطروحة دوكتوراه، ديسمرب آثار التوجه حنامساعيل شعباين، - 1
.33، ص)امعية، بن عكنون، اجلزائرديوان املطبوعات اجل(أمحد هين، اقتصاد اجلزائر املستقلة، - 2
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أراضي البلديات الصاحلة للزراعة التابعة للقطاع احلكومي، علما أن أراضي الثورة الزراعية هي يف األصلاألراضي
أراضي نوعية

.1من أراضي التسيري الذايتوموقعا الثورة الزراعية أقل جودة وخصوبة 

: ميكن القول بأنه بعد هذه املرحلة أصبح لدينا ثالثة أمناط لتسيري العقار الفالحي وهي 
؛ـ تعاونيات التسيري الذايت
؛ـ تعاونيات الثورة الزراعية

. ـ القطاع اخلاص
حيث انتقلت يف ، عة للقطاع العمومي حتوالت سريعةشهدت التعاونيات الفالحية التاب1980ابتداء من سنة 

وأدى (DAS)إىل قانون مزرعة فالحية اشرتاكية اإلنتاجاملرحلة األوىل من قانون املزرعة املسرية ذاتيا أو تعاونية 
مزرعة مسرية ذاتيا2000مزرعة فالحية اشرتاكية حلت حمل 3200القانوين إىل إنشاء حوايل لهذا االنتقا

يصدر أي قانون قصد مل؛ ىل نظام املزرعة املسرية ذاتياالفالحية االشرتاكية إختضع املزرعة ؛تعاونية6000وحنو 
.أصبح اآلالف من املتعاونني عماال مسريين ذاتيا خيضعون لسلطة مهندس مسريحيث ؛تنظيمها

1987المشكل العقاري بعد إصالحات )ب
قانونوبعد صدوراشرتاكيةلقد كانت األراضي الزراعية التابعة للقطاع العمومي مستغلة يف شكل مزارع  مت إنشاء حيث جرت عملية إعادة هيكلة هذه املزارع فالحيةاخلاص باملستثمرات ال1987يف سنة 87/19

تضم ثالثة فالحني فأكثر، ويتمتعون باالستقالل التام يف هذه األخريةاجلماعية و الفرديةفالحيةاملستثمرات ال
ديسمرب 8الصادر يف 87/19وذلك مبقتضى القانون رقم واملستثمرات الفالحية الفردية ، مقابل الدفع بالتقسيط لثمن العتاد املوجود يف املزرعة من العهد السابق، كما مت دفع تعويضات 1987

وقد .ؤسسة يف إطار قانون الثورة الزراعية، وتوزيع األراضي طبقاً ملبدأ األرض ملن يستصلحهاألصحاب األراضي امل
.تناولنا هذا القانون يف الفصل الثاين بشيء من التفصيل ميكن الرجوع إليه

حيدد شروط وكيفيات 10/03مبوجب قانون رقم 87/19مت إلغاء القانون السابق2010يف سنة 
يتم حتويل عقد حق االنتفاع الدائم الذي كان حبيث،األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولةاستغالل 

.للتجديدسنة قابل40ىل حق االمتياز ملدة معمول به يف القانون السابق إ
:كما يلي ) 2-3(ي من خالل املخطط رقم ميكن تلخيص املسار التارخيي للعقار الفالح

.278، صمرجع سبق ذكرهامساعيل شعباين، - 1
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االستقاللتطور التاريخي للعقار الفالحي في الجزائر منذ ال: )2- 3(مخطط رقم ال

:علىباالعتمادإعداد الطالب من :المصدر
-TERRANTI Salima, La privatisation du foncier agricole en Algérie; plus de dix ans de

débats silencieux, Communication au Fourth PAN-ARICAN PROGRAMME ON LAND
AND RESOURCE RIGHTS workshop, Cape Town, Mai 2003, p05.

أحسن للعقار الفالحي في الجزائرتنظيملأهم الخيارات والمقترحات: ثانيا
القاضي باستغالل األراضي 87/19واإلصالح الذي شرع فيه يف إطار القانون ،مل تسمح جتربة التسيري الذايت
وال بتحسن مداخيل أغلب املستثمرين، كما بتطوير القطاع الفالحيالدائماالنتفاعالفالحية العمومية بطريقة حق 
وجدير ملة من املشاكل سبق اإلشارة إليها يف الفصل الثاين،نظرا ملا أفرزه جلالدولةإيرادات

والتسرع يف تعميمه االستعجاليف ما هوالدائم مل تكن هي املشكل احلقيقي بقدر االنتفاعيغة حق بالذكر أن ص
اختصاصمفعول أثر النصوص القانونية بسبب عدم إبطالعلى كافة أحناء الوطن يف ظرف وجيز باإلضافة إىل 

ماترك القائمني على هذا ،يةاملؤسسات وتواطؤ مسؤويل املؤسسات وغياب العقوبات والمباالة السلطات العموم
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ا مهاضيطريقتني لتسيري األر اقرتاحيث مت حلالستغالليفكرون يف البحث عن طريقة جديدة الشأن الفالحي
.مالدائاالنتفاعبدال من حق ، البيع أو اإلجيار

ممن حصلوا على جوائز نوبل مثل كورباتشيف رئيس اإلحتاد االقتصادينيفقد حذر بعض بالنسبة لصيغة البيع 
خطأ بيع أراضي السوفخوز والكوخلوز إىل اخلواص، ألن عملية بيع األراضي السوفيايت سابقا من مغبة الوقوع يف

من ريع العقار الفالحي السنوي الذي يعترب ملكا جلميع االستفادة
، كما ميكن للدولة أن تضمن احلد 1

.عدم استجابة القطاع اخلاص للطلب الوطين من الغذاءحالة للمواطنني يفاألدىن لتوفر اإلنتاج الغذائي والفالحي 

تعترب األسهل يف التطبيق، حبيث االجتماعياالقتصاديأما بالنسبة لصيغة اإلجيار
متتاز بتجاوز صعوبات التقييم وبتطابقها مع احلالة املالية للمستغلني احلاليني، إضافة إىل ذلك تعد سوق إخبارية 

جريها للمنتجني بدل من خالل تأمداخليهامكن الدولة من رفع ، فضال  على أنه سي2حقيقية متنوعة وراهنة
تطلبات القطاع دون اللجوء إىل كل م، حبيث ميكن توفري  منحهم تلك األراضي

، باإلضافة فإن مداخيل احملروقات وتكون الدولة بذلك قد طورت القطاع اعتمادا على املداخيل اليت حتصلها منه
عملية التأجري هذه ستجعل املستثمرين يشعرون بأن هلم حق يف هذه األرض، فيكون ذلك عامال من عوامل 

، كما أن صيغة الكراء وضمان املستقبل، حبيث سيبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أقصى ربحوالطمأنةاالستقرار
إبرام عقود كراء لصاحل أطراف أخرى مهتمة باملناولة عرب إتاحة اإلمكانية القانونية للمستفدين من 

الزراعي كاملساقاة االستغالليف لصيغ الشراكةاالعتبارويكون ذلك عرب إعادة اإلنتاجي يف الزراعةباالستغالل
وهذا يسمح باحلد من الصعوبات والعوائق القائمة حاليا يف وجه املبادرة اإلنتاجية بسبب اإلشكالية . واملزارعة 

طبعا تبقى هذه الصيغة ناجحة يف . 3قارية وضيق الفرص اليت تتيحها األوضاع القانونية يف القطاع التابع للدولةالع
ظل الرقابة بشكل جدي وإال سيكون هناك جمال إلعادة التأجري للغري مما يؤدي إىل رفع الريع وبالتايل رفع أسعار 

لذا جيب أن تكون أسعار التأجري مدروسة . هو املستهلكايةويكون اخلاسر األكرب يف النهواالستهالكاإلنتاج 
على جناعة هذه الصيغة من خالل الزراعة العضوية داخل البلدان املتطورة، إذ مل االستداللوميكن .بشكل دقيق

يف كثري من احلاالت االستغاللكشرط ضروري؛ بل إن أصحاب االستغاللتعد تربط بني ملكية األرض ونشاط 
.

 اصطدم مبمثلي ) بيع األراضي الفالحية(مت
.عملية بيع األراضي الفالحية و إذ رفضت معظم األحزاب السياسية1997

.288، صامساعيل شعباين، مرجع سبق ذكره- 1
.36ية الفالحية، مرجع سبق ذكره، صاسرتاتيجية التنم: - 2
.251ن بن تركي، مرجع سبق ذكره، صعز الدي- 3
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تأجريها بوذلكوصاصخاألراضي العموميةيتمثل يف طريقة تسيري لذا حنن نعتقد أن مستقبل الفالحة اجلزائرية 
واالجتاهاتبعد حتليليه ملختلف األطروحات يف أطروحتهشعباينإمساعيلور تالدكما أكدهوليس يف بيعها وهذا 

بالنسبة للدولة أو سواءية االقتصادية واالجتماعية حمن الناحيث تبني له أن صيغة التأجري أحسن من صيغة البيع 
على مستوى اإلنتاج كبرية إجيابيةانعكاساتلن تكون هناك هلذا ؛املستثمر 

خالل الفرتة القادمة نتيجة تطبيق قانون مداخيل الدولة على حىت على مداخيل الفالحني وال والالفالحي 
قانون مل يصحح املشكل األساسي يف القانون القدمي ألن هذا ال،للمستثمرات الفالحية10/03االمتياز

استخدامفإن االستثمارية فيما بينهم بل أقره، لذلكانسجامواملتمثل يف عدم )19/87(
سنة ستكون حتما أنفع وأجنع للقطاع الفالحي 40ة ملدة حمدوداالمتيازستخدام طريقة طريقة التأجري بدل ا

.اجلزائري

كل واختاذاليت ينبغي على السلطات العمومية، أوال وقبل كل شيء، محايتها من جهة 1مليون هكتار42.4من جهة أخرى منيل إىل النسيان أن التنمية الفالحية ختص كافة األراضي ذات الطابع الفالحي أي حوايل 
يشكل هذين . القدرات اليت ختفيهااحتياطاتاإلجراءات والتدابري الالزمة من جهة أخرى، من أجل تقييم 

.يف احلقيقة القاعدة األساسية لكل إسرتاتيجية تنمية الفالحةااللتزامني

1 -Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 2009, P 02.
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لبشریةالعوامل ا: ثاني المبحث ال
:تتمثل العوامل البشرية يف اليد العاملة الفالحية وميكن دراسة خصائصها واجتاهات تطورها كاآليت 

العاملة الفالحيةاليد : ول المطلب األ
تعترب اليد العاملة من بني العوامل األساسية يف اإلنتاج، إذ بدونه ال نستطيع القيام بأي عملية إنتاجية رغم توفري 

لذا يعترب العمل احملرك األساسي يف عملية اإلنتاجألن العمل البشري هو ...) رأس املال واألرض(العوامل األخرى 
امة اليت تؤثر على اإلنتاج، فالعمل الزراعي على درجة كبرية من األمهية، إذ يعترب احملرك الزراعي من العوامل اهل

بالنسبة للعوامل األخرى مهما بلغت أمهيتها، فزيادة فعالية العمل الزراعي وتطوير كفاءته اإلنتاجية حتدد بدرجة  
ية تتجلى أمهيته إذا علمنا أن تكاليفه كبرية فعالية وإنتاجية عوامل اإلنتاج األخرى من ناحية، ومن ناحية ثان

ختطيط القوى العاملة واليت تتمثل أهدافمن هنا تتضح أمهية. تشكل نسبة مرتفعة من جممل تكاليف اإلنتاج
:1يف

o؛تاحةاألمثل للقوى العاملة املاالستخدام
o؛زيادة إنتاجية العامل
oهارات الالزمة للتنمية الزراعيةالوفاء بامل.

تطور اليد العاملة الزراعية : األولالفرع 
يرجع األمر يف .يات املتعلقة بالعمال الزراعينياإلشارة إىل التباين الشديد يف اإلحصائبنا ر يجدالبداية يف

، فوزارة لكل وزارة الفالحة والتنمية الريفية والديوان الوطين لإلحصائياتالتحقيقالواقع إىل الطريقة املتبعة يف
وزوجته وأوالده ضمن تعداد العمال الفالحني ويكون ةاملستثمر رئيسالفالحة والتنمية الريفية تعترب كل من

التحقيق خالل املوسم الفالحي خبالف الديوان الوطين لإلحصائيات الذي جيري التحقيق يف شهر سبتمرب من كل 
بل يعتربها ربت بيت، أما أوالده فيعتربهم وال يعترب زوجة رئيس املستثمرة ضمن تعداد العمال الفالحنيسنة،

فعلى سبيل املقارنة جند أن عدد العمال يف القطاع الفالحي حسب الديوان الوطين . 2باحثني عن العمل
، بينما إحصائيات وزارة الفالحة تشري إىل العدد 2009عامل سنة 1.242.000لإلحصائيات يقدر حبوايل  . عامل1.116.327بـ عامل بفارق كبري يقدر2.358.327

.45، ص)1976مصر، االسكندرية، دار اجلامعات املصرية،(عبد الرمحان زكي ابراهيم، املوارد االقتصادية، - 1
2 - Algérien, MADR, Direction des Statistiques Agricoles et des Système d’Information, La Main D’œuvre Agricole Au Niveau Des
Exploitations Agricoles Campagne 2008/2009, Op.cit, p07.
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بامللحق رقم ) 1(مطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم و وزارة الفالحة والتنمية الريفيةباستخدام حتقيقات ف
) 2009–1980(عامل خالل الفرتة مليون2.325أن متوسط اليد العاملة الفالحية بلغتضح لناي)1(

على 2009و1980عامل خالل عامي مليون3.152وعامل مليون1.633وتراوحت اليد العاملة بني 
93بنسبة أي عامل مليون1.519منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ ارتفاعاالتوايل، حيث شهدت 

:  من خالل حتليلنا لوضع القوة العاملة الزراعية حسب كل خمطط كاآليتاالرتفاعكن تفسري  هذا ميو يف املئة 

) 2009–1980(الزراعي خالل الفترة واالستخداموضع قوة العمل :ثانيالالفرع
الفرتة خاللالعمل واالستخدام الزراعي حسب املخططات التنموية ميكن حتليل وضع قوة

:كما يلي )1980/2009(

1984الزراعي عام واالستخداموضع قوة العمل : أوال 
يف جمال التشغيل الزراعي الوصول إىل كمية العمل حبوايل 1980/1984كان هدف املخطط اخلماسي األول 

التشغيل يف القطاع ، إال أن1)مليون يوم عمل دائم62منها (االشرتاكييف القطاع مليون يوم عمل80.5
جل يف ظل غياب احلوافز اليت متنحها له الدولة من أيف املئة0.9بنسبة عرف ركودا خالل هذه الفرتة الزراعي 

مليون يوم عمل 51.8قدرت حبوايل 1984، كما أن كمية العمل اليت أتاحها قطاع الزراعة عام إنعاشه وترقيته
، وهذا خيالف كل التوقعات األمر الذي يؤكد أوال الطابع )مليون يوم عمل دائم38.1منها(االشرتاكييف القطاع 

واملالحظ يف هذا طيط على التحكم يف هذا العنصر اهلامالعفوي لتطور التشغيل الزراعي، وثانيا عجز منظومة التخ
الصدد أن ما مييز هذا النشاط هو هيمنة القطاع اخلاص الذي ميثل أكثر من الثلثني وبتواجد قوة عاملة غري 

من إمجايل القوة العاملة، وكذا تقدم العاملني يف هذا يف املئة15مؤجرة، إذ ال ميثل العمال األجراء إال نسبة 
.قطاع يف السن نتيجة إحجام الشباب عن العمل يف هذا القطاعال

1989الزراعي عام واالستخداموضع قوة العمل : ثانيا 
يف جمال التشغيل الزراعي يرمي إىل زيادة عدد العمال يف 1985/1989كان هدف املخطط اخلماسي الثاين 

ألف عامل للمحافظة على عدد العمال يف القطاع الزراعي ككل الذي قدر حبوايل 400القطاع العام ليصل إىل  وقد بلغ عدد العمال .عامل2ألف13أحيل على التقاعد حنو 1985نظرا ألنه يف سنة ،ألف عامل960
هو إلغاء 1963وهو أول حتول يف الزراعة اجلزائرية منذ مارس ألف عامل224حوايل 1987عشية إصالح 

نظام التسيري الذايت، حبيث حتول العمال بناء على هذا القانون من أجراء إىل منتجني أحرار يقومون حبرية تامة 

.190ص مرجع سبق ذكره، رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وآثارها على تطوره، - 1
.97، ص 1996/1997جامعة اجلزائر، ، رسالة ماجيستري، علوم اقتصادية،)دراسة حالة اجلزائر(الزراعة زويرت الطاهر، إشكالية التشغيل يف- 2
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باإلنتاج والتسويق، وباعتبار أن هذه املستثمرات الزراعية تعتمد أساسا يف جمهودها ونشاطها اإلنتاجي الفالحي 
وقدرت  .جأ إىل طلب واستخدام العمل املأجور بصفة دائمة إال نادرا

عامل / يوم229.5مليون يوم عمل أي 56كمية العمل اليت يتطلبها تنفيذ جمموعة خمططات اإلنتاج حبوايل 
ألف عامل 760، أما القطاع اخلاص فقدر عدد العمال الدائمون به حوايل )عامل/يوم230املعدل املعتمد (

.عامل/يوم220.3مليون يوم أي مبعدل 167.4ت كمية العمل املتاحة به وقدر 

يف جمموع القطاع 1989حسب معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات، بلغ عدد العمال الزراعيني عام ف
، وبالتايل ميكن 19871إصالحيف املستثمرات املنبثقة عن 233.039عامل منهم 975.540حوايل 

.هدف املخطط قد حتقق فيما خيص احملافظة على مناصب الشغلالقول أن 

2004-1200للفترةالزراعي واالستخداموضع قوة العمل : ثالثا 
، )2004-2001(ميتد على الفرتة متيزت هذه املرحلة بتنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية 

املتوفرة وتنميته، حيث كان من املنتظر أن يساهم هذا املخطط تضمنت أحد توصياته ترقية التشغيل وفق القدرات
.2ألف يف إطار برنامج التشجري250ألف منصب عمل منها 650يف إنشاء 

خلق سجل القطاع الفالحي 2004حىتمنذ بداية تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية 
، ميكن القول أن هدف املخطط قد حتقق من الناحية )عمال دائمونيف املئة45(منصب شغل822.187

الكمية، لكن من جهة أخرى هناك حتديات جوهرية تواجه الفالحة اجلزائرية من حيث تقدم سن قوى العمل
خالل السداسي الثاين من سنة واالجتماعياالقتصاديوضعف املستوى الدراسي

من عددهم يف املئة80سنة، أي ما يعادل 50عامال تفوق أعمارهم 597.970أن ،26ته يف دور 2004
وعلى صعيد آخر فيما خيص . يف املئة7سنة إال 30متثل نسبة الذين قل أعمارهم عن اإلمجايل، يف حني ال

ين هلم مستوى من رؤساء املستثمرات ليس هلم مستوى دراسي، بينما الذيف املئة65املستوى الدراسي فإن 
.3يف املئة1، يف حني ال تزيد نسبة العاملني اجلامعيني عن يف املئة29أو إكمايل ابتدائي

2009-2005للفترة الزراعي واالستخداموضع قوة العمل : رابعا 
ي سطر هدفا خللق مليوين منصب شغل، هذا الذاالقتصاديشهدت هذه الفرتة تطبيق برنامج دعم النمو 

وهذا بالنسبة منصب عمل 189.836خلق حوايل فقد متوزارة الفالحة والتنمية الريفيةوحسب بيانات 
1- Algérien,ONS, Enquete main d’oeuvre 1989.

.54الفالحية، مرجع سبق ذكره، صاسرتاتيجية التنمية: اجلزائر، - 2
.66، مرجع سبق ذكره، ص 2004ن سنة اجلزائر، - 3
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منصب وهذا بالنسبة 66.460يف حني بلغ عدد املناصب املفقودة حوايل للمستثمرين والعمال املومسيني
نتيجة إحالتهم على التقاعدوالعمال الدائمون،اعات أخرى أكثر ربحبسبب انتقاهلم إىل قطللمساعد املستثمر 

1عملألف منصب123وبالتايل يصبح عدد املناصب اإلضافية الصافية خالل الفرتة حوايل 
نسجلعلى العموم. 

قامت عدة إجراءاتيرجع ذلك إىل يف املئة5زيادة يف معدل منو القوى العاملة يف الفالحة خالل هذه الفرتة بـ 
مليون ساكن 1.2يستهدف 2004

إنشاء مناصب شغل إلجناز أشغال مقاومة اإلجنرافات، وتثبيت سكان الريف وخفض حيث كان يهدف إىل
يف إطاراملشاريع اجلوارية إنشاءباإلضافة إىل، 2، باإلضافة إىل سياسة التجديد الريفي والفالحيالنزوح الريفي

السنة (2007مشروع جواري بني سنيت 5000حيث مت إجناز ) 2013–2007(التجديد الريفيسياسة
.3)سنة التعزيز(2008وسنة ) النموذجية

: 4منهانذكر السلطات 
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لقيم اإلجيار يف إطار عقود البيع عن طريق اإلجيار للتجهيزات الفالحية -1

يفلألعالف اليت تدخل بالنسبةو .2018ديسمرب 31حىتاملصنعة باجلزائر سيبقى العمل به ساريا 
املوافقة على قانون املالية التكميليتاريخمنهذا ، و )الذرة، الفصة، و بقايا الصويا(تكوين أغذية احليوانات 

؛2009ديسمرب 31إىل غاية 2008لسنة
الصندوق اخلاص بتغطية كل يقوم هذا ني الصغاربدعم املربني واملستثمرين الفالحإنشاء صندوق خاص -2

ني الصغار، كما يغطي أيضا الدعم املقدم من قبل الدولة املستثمرين الفالحكاليف الفوائد اخلاصة باملربني و ت
ة يف املناطق كذا تدعيم أنشطة املستثمرات الفالحية الصغري لصاحل هذه الفئ

؛الواحاتاجلبلية، السهبية و 
من بني أهدافه محاية ، (SYR-PALAC)الواسع االستهالكالفالحية ذات املنتجاتنظاما لضبط وضع -3

.مداخيل الفالحني

1 - MADR, Direction des Statistiques Agricoles et des Système d’Information, La Main D’œuvre Agricole Au Niveau Des Exploitations
Agricoles Campagne( 2003/2004) et (2009/2010), Juin 2005, p32.

.407، ص2008مصاحل الوزير األول، تقرير حول حالة تنفيذ الربنامج العمل الوطين يف جمال احلكومة، اجلزائر، نوفمرب اجلزائر،-2
.17املرجع نفسه، صاجلزائر،- 3
الفالحي والريفي، اإلجراءات املتخذة لفائدة الفالحني واملربني ومتعاملي الصناعات الغذائية الفالحية يف إطار قانون املالية االقتصادوزارة الفالحة والتنمية الريفية، جتديد اجلزائر،- 4

.5-1جويلية، ص 28االثنني، 2008التكميلي لسنة 



131الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 

)رأس المال الزراعي(االقتصادیةالعوامل : الثالثالمبحث 
ن هناك عوامل أخرى البد من توفرها لنجاح العملية فإ،اليت سبق شرحهاوالعملفيما عدا املياه واألرض

واليت يف واملبيداتاألمسدة، ملكننة الزراعيةاليت تعترب مبثابة مدخالت تشمل ااالقتصاديةالزراعية وهي العوامل 
تدخل يف الزراعة بكميات ونسب خمتلفة على حسب األخريةهذه . رأس املال الزراعي الجمموعها تكون جزء من 

الزراعي اقتصاديا يف رأس املال الثابت الذي ميثل قيمة وسائل يصنف رأس املال و البلد، ميمرحلة الزراعة اليت 
اإلنتاج الزراعي، وهذه تشمل األرض وما عليها من منشآت وأشجار وحيوانات وآالت وغريها وما ينفق عليها من 

روقات الذي ينفق على املواد األولية واليد العاملة واحمل) تكاليف التشغيل اجلارية(حتسينات، ورأس املال الدائر 
، وإن أي خلل يف التناسب بني رأسي املال السابقني واملبيداتواألمسدة واملواد الصحية البيطريةوالزيوت والشحوم

.يؤدي إىل تقليل الربح أو إىل اخلسارة

واجلدير بالذكر أن الزراعة بشكل عام تتسم بضخامة نسبة رأس املال الثابت الالزم للعملية اإلنتاجية، وخاصة 

من رأس املال الزراعي، وهذه األصول الرأمسالية هي مصدر التكاليف الثابتة اليت يف املئة75رأمسالية حبوايل 
فيه الشكومما .يتحملها املنتج يف املدى القصري سواء وصل بإنتاجه إىل طاقته القصوى أو توقف عن اإلنتاج كلية

دورهمنيزيدومما.االستثمارخاللمنكما يرت الذيعةراالز وتطورلنموالضروريةالعناصراحدهواملالسأر أن
العاملةاأليديالري،مياهعة،اللزر الصاحلةضيرااألمثلاألخرىاإلنتاجيةالعناصرحمدوديةأمهيته،منويضاعف

التقنياتادخال◌ٕ واإلنتاجمستلزماتتوفريجمالويفاالرتكازيةالبىنيفاالستثمارزيادةيستلزمماوهذا.املاهرة
أصناف رأس املال خصائصنتناوليأيتويف ما.وطينالالدخليفمسامهتهورفععياالزر اإلنتاجلزيادةاحلديثة،
:  يلي امكالزراعي

الثابترأس المال الزراعي: المطلب األول 
خالل الفرتة املدروسة، حاولنا تعويضهالثابتونظرا للمشاكل اليت تلقيناها يف احلصول على رأس املال الزراعي

ماكوقوامه)FAO(احملسوب من طرف منظمة األغذية والزراعة الصايفالثابتبقيمة التكوين الرأمسايل الزراعي 
األراضي واهلياكل حتسيناتنفقات ، املكننة والتجهيزات الفالحية، األشجار املزروعة، الثروة احليوانية: يلي

. احليواينالناتجاملستخدمة يف 



132الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 

الصافيالثابترأس المال الزراعيتحليل تطور : الفرع األول 
يالحظ أن متوسط رأس املال الزراعي بلغ ) 1(بامللحق رقم ) 1(مبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم  9.15بني الصايفوتراوحت قيمة رأس املال الزراعي) 2007–1980(دوالر خالل الفرتة ارملي11.9

مليار دوالر  خالل 4.9وقدرة الزيادة بـ على التوايل، 2007و1980مليار دوالر خالل عامي 14.08و
نسبة دوالريون مل176مبعدل زيادة سنوي يقدر بـ منتظما من سنة إىل أخرى ارتفاعاحيث شهد فرتة الدراسة

خاصة خالل الفرتة ة ناجتة عن نفقات التحسينات على مستوى األراضي الزراعيةكبرية من هذه الزياد
حيث حتتل النسبة األكرب من تكوين رأس املال ،19/87أين شهدت تطبيق قانون ) 1988/1992(

35يف املئة كمتوسط لفرتة الدراسة، مث تأيت الثروة احليوانية يف املرتبة الثانية بنسبة 43.5وتقدر بـ الزراعيالصايف
يف املئة، وأخريا األشجار املغروسة وهياكل احليوانات 14يف املئة بينما التجهيزات واملكننة الزراعية حتوز على نسبة 

بامللحق )4(حسب بيانات اجلدول رقم يف املئة على الرتتيب وذلك 1.4و 5.5نسبة حيوزان على املنتجة 
)4(.

: كاآليتالزراعيةمن الثروة احليوانية واملكننة مكونات رأس املال الصايف الزراعيبعض دراسة تطوروفيما يلي 
نة الزراعيةنكالم: أوال

وخاصة يف الدول املتقدمة أن مكننة القطاع الفالحي أمر ضروري العامل أحناءلقد أثبتت التجارب يف خمتلف 
، فمن بني العوامل املهمة اليت أدت إىل الثورة الزراعية يف أوروبا وأمريكا الشمالية هي إدخال املكننة الناتجلتطور 

يف 30-20بـ اليت حلت حمل احليوان واإلنسان، حيث تقدر زيادة إنتاجية األرض نتيجة إحالل اآلالت الزراعية 
ويعد استخدام املكننة الزراعية على نطاق ضيق خاصة يف دول آسيا وأفريقيا حيث يتوفر انتشار الوسائل .1املئة

:2على ثالثة عواملالناتج احلديثة يف 
o؛ال يعوق استخدام اآلالت احلديثةمدى كرب حجم املزرعة الذي
o ؛تاملاكينامدى توفر رؤوس األموال للحصول على
oم الستعمال هذه األساليب اجلديدةمدى إدراك املزارعني واستعداده .

المكننة الزراعيةحظيرةتحليل تطور)1
يبدوا واضحا أن تطور حظرية العتاد الفالحي خالل الفرتة )8-3(مبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

كان على العموم مرضيا على األقل من منظور كمي، خاصة عتاد اجلر الذي ارتفع بنسبة ) 2007–1980(

.217مرجع سبق ذكره، ص ، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وآثارها على تطورهرابح زبريي، - 1
.48االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرمحان زكي ابراهيم، املوارد - 2
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بعني االعتبار بعض املؤشرات ال يلبث أن ترتاجع أمهيته إذا ما أخذنا الكميأن هذا التطورباإلضافة إىل

األساسية الدالة على فعالية العتاد كمعدل العمر والعالقة التقنية بني أنواع العتاد، ال سيما بعد انشطار مزارع 
. 1987القطاع العمومي إىل عدد هائل من املستثمرات اجلماعية والفردية منذ إصالح 

2007توزيع حظيرة العتاد الفالحي حسب العمر لسنة : )9-3(جدول رقم 

سنة14أكثر من  سنة13–10 سنوات9أقل من  
النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد نوع العتاد

84,34 83998 6,79 6762 9 8834 اجلرارات
92,39 7842 3,52 299 4 347 احلاصدات الدارسة
91,45 151607 5,50 9111 3 5070 عتاد احلرث
87,95 59700 6,82 4632 5,5 3554 عتاد حصاد العلف
82,9 14229 5,69 976 15,2 1959 عتاد البذر والتسميد
86,83 13262 5,49 839 6,4 1173 عتاد املعاجلة
85,32 322023 9,38 35411 6,9 20000 العتادمجموع 

Source : Harrd F. Ghlem Y, La mécanisation des grandes cultures : Réalisations, contraintes
et perspectives Revue technique et scientifique d’ITGC, Numéro spécial, n0 55-2 semestre

2010, p69.

وحدة: الوحدة)2007-1980(للفترة لفالحي تطور حظيرة العتاد ا: )8-3(جدول رقم 
)80/07(نسبة الزيادة  (4)2007 (3)2001 (2)1989 (1)1980 نوع العتاد

118,68 103558 97176 91426 47356 اجلرارات
90,74 8488 8222 9300 4450 الدارسة-احلاصدات
70,67 165788 140647 170100 97142 عتاد احلرث
47,48 17164 17297 28173 11638 عتاد البذر والتسميد
148,38 67883 21813 63900 27330 علفالةداصح
10,20 15274 22053 20700 13860 عتاد املعاجلة

Source :
(1) Algérien, MARA, Plan quinquennal 1980/1984, tome 2, p 83 – 92.
(2) Algérien, MARA, statistique agricole, série grise, « études et enquêtes ».
(3) Algérien, MADR, Recensement Générale  de l’Agriculture (RGA) – 2001,Op.cit, p 34.
(4) Harrd F. Ghlem Y, La mécanisation des grandes cultures : réalisations, contraintes et
perspectives, Revue technique et scientifique d’ITGC, Numéro spécial, n0 55-2 semestre
2010, p67.
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)2007–1980(تطور بيع العتاد الفالحي للفترة :  )10-3(جدول رقم 
)80/07(نسبة التغير  (1)2007 (2)2006 1998 1995 1989 1980 السنة

-167,69 1386 2324 672 1377 2046 4817 اجلرارات الزراعية
-59,28 136 44 64 28 334 - احلاصدات الدارسة
-80,73 737 814 804 1347 3824 - عتاد احلرث
-90,07 469 389 648 916 4721 - العلفعتاد حصاد 
-77,95 99 182 246 252 449 - عتاد البذر والتسميد
-98,03 488 873 1244 9029 24803 - عتاد املعاجلة

Source :
(1) - Algérien, MADR, SITUATION DES VENTES DE MATERIELS AGRICOLES
« Année 2007 », p 4 – 29.
(2) - Algérien, MADR, SITUATION DES VENTES DE MATERIELS AGRICOLES
« Année 2006 », p 4 – 29.
- Algérien, ONS, les statistiques de l’Agriculture et de la pêche (Rétrospective 1989-2001),
p26.

:وميكن تشخيص وضعية احلظرية الوطنية للعتاد الفالحي حسب كل نوع كاآليت
عتاد الجر)أ

لدىعدد اجلرارات الفالحيةيالحظ أن متوسط ،)1(بامللحق رقم ) 1(اجلدول رقم مبطالعة البيانات الواردة يف
بني اجلرارات الفالحية عددوتراوحت) 2008–1980(خالل الفرتة جرار 86.286بلغ احلظرية الوطنية ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2008و1980خالل عامي جرار104.529وجرار 47.000

اجلراراتأي تضاعف عدد ، لدى احلظرية الوطنيةجرار57.529منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ 
مما أدى إىل حتسني وضعية اجلرارات خالل هذه املرحلة كان مكثفااستعمال، نستطيع القول أن حبوايل مرتني

1980هكتار سنة 145.34حبيث اخنفض نصيب اجلرار من املساحة الصاحلة للزراعة مناملكننة يف اجلزائر
اقتصادياوهو يعترب معدل مقبول 2008هكتار سنة 80.6ليصل إىل 1990هكتار سنة 83.8إىل 

حر هذه النسبة اخلاصة بدرجة املكننة جتعل اجلزائر يف املراتب األوىل لدول الب،)1جرار/هكتار50أكرب من (
من اجلراراتالعتاد الزراعيحلظريةالنمو الكمي لكن هذا ) هكتار117(األبيض املتوسط وتتفوق على تونس 

ديد احلظرية الذي جتليس مؤشرا كافيا للداللة على تقدم درجة املكننة الزراعية، ذلك أن قيود كثرية تعيقها أمهها 
جرار كل 70002إىل 6000وكان من املفروض لضمان التجديد أن يقتين القطاع الفالحي ، يعترب غري كايف

اجتاه الدولة لتحرير أسعار ميكن تفسري هذا النقص إىل. املقلقةهذه الوضعية) 9- 3(يظهر اجلدول رقم سنة؛ 
الذي مت مبوجبه الشروع يف تقليص دعم 1982جانفي 09مستلزمات اإلنتاج من خالل مرسوم رئاسي بتاريخ 

.132رت الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص زوي- 1
.79ية الفالحية، مرجع سبق ذكره، صاسرتاتيجية التنم: اجلزائر،- 2
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، 1بوتائر خمتلفة كان أسرعها العتاد الفالحي1983من سنة ابتداءالدولة لقطاع الفالحة وحترير أسعار مدخالته 
حبيث مل تشهد 2)1996–1986(مرة خالل عشر سنوات 14هذا ما أدى إىل تضاعف سعر اجلرارات بـ 

اجلرارات، األمر الذي جعل املؤسسة الوطنية للعتاد الفالحي ارتفاعيف األسعار يضاهي ارتفاعااملنتوجات الزراعية 
، رغم حاجتهم املاسة ملختلفاليت مل تعد أسعارها يف متناول القدرة الشرائية للفالحنيتشكو من كساد 

نسبة املبيعات من اجلرارات اخنفضتحيث ) 10-3(وهذا ما يوضحه اجلدول رقم اجلراراتأنواع العتاد مبا فيهم
تثري حيث ومن القيود كذلك تقدم عمر اجلرارات .2007إىل غاية 1980من سنة يف املئة167.7بـ 

سنوات 9من اجلرارات جتاوز عمرها يف املئة91بأن 2007)9-3(التقديرات حسب اجلدول رقم 
حيث ال جتديدهادلضعف معباإلضافة إىل ذلكسنوات هو العمر اإلنتاجي املعتمد تقنيا للجرار8علما أن 
،  3جرار سنويا5000يتم إقتناء و سنة، 20هي مدة حياة اجلرار املتوسطةعلى أساس أن ،يف املئة5يتعدى 

مليون ساعة 55كل هذا انعكس سلبا على عدد ساعات عمل اجلرارات يف السنة حيث يتم تضييع حوايل 
أن عدد 2001كما تشري تقديرات وزارة الفالحة يف اإلحصاء العام للفالحة الذي أجري سنة عمل يف السنة  

من يف املئة63.33مليون ساعة حيث تغطي نسبة 108ساعات عمل اجلرارات يف السنة تقدر حبوايل 
، تستحوذ يف املئة36.6أي بنسبة عجز تقدر بـ مليون ساعة يف السنة163.07االحتياجات اليت تقدر بـ 

أكرب على)حصان65و 45بني ( واحملركات املتوسطة ) حصان45أقل من (اجلرارات ذات احملركات الضعيفة 
عدم التوازن يف ، أما من ناحية التوزيع املتكافئ على املستثمرات الفالحية فإننا نسجل 4يف املئة66نسبة تقدر بـ 

.فقط من عدد املستثمرات متلك اجلرارات مبختلف أنواعهايف املئة9التوزيع حيث تشري التقديرات أن حوايل 

)الحبوب والعلف(عتاد الحصاد والدرس)ب
درجة ارتفاعمن

األمطار الفجائية الصيفية، بال شك إذا تأخر احلصاد عن موعده ينجر عنه أواحلرارة يف شهري جويلية وأوت
والشيء نفسه ينطبق على األعالف اليت يؤدي . اخسائر كبرية يف حماصيل احلبوب وبالتايل ضعف مردوديته

ض قيمتها الغذائية، وبالتايل توفر عدد كاف ويف حالة وظيفية جيدة يعد ضروري التأخر يف حصدها إىل اخنفا
يالحظ ) 1(مللحق رقم با) 1(للمحافظة على حماصيل املوسم الفالحي، ومبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

–1980(خالل الفرتة دارسة- حاصدة8.044لدى احلظرية الوطنية بلغ دارسة -ةحاصدأن متوسط عدد  و1980دارسة خالل عامي -حاصدة9966و4450بني دارسة - حاصدةوتراوح عدد ) 2004 - حاصدة3907منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 1994

.2، مرجع سبق ذكره، ص رابح زبريي، حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية- 1
. 79ة الفالحية، مرجع سبق ذكره، صاسرتاتيجية التنمي: الوطين االقتصادي واالجتماعي ، جلنة آفاق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مشروع دراسة حول اجلزائر،- 2

3- Harrd F. Ghlem Y, La mécanisation des grandes cultures : réalisations, contraintes et perspectives, Op.cit, p67.
4- Algerien, MADR, RGA, Op.Cit, p36 .
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الدارسة حبوايل مرتني- أي تضاعف عدد حاصدةالوطنية،الدارسة لدى احلظرية 
ال 2001الدراسة املتوفرة سنة –الذي جيعل عملية احلصاد تتم يف ظروف مثلى، ذلك أن عدد احلاصدات 

من حماصيل احلبوب واخلضر 1هكتار4.066.312يوم مبساحة تقدر بـ 44يف متام احلصاد إالتسمح بإ
مل انقص الصيانة وضعف معالناتج عن العطلإىليرجع ذلك،1994يوم سنة 30بعدما كانت اجلافة
سنة وهي 14يفوق عمرها يف املئة92أن نسبة ) 9-3(د والتقدم يف العمر حيث يشري اجلدول رقم يالتجد

30ويوم، 20تقدر بـ يف الدول األوربية للحصادأعلى نسبة يف حظرية العتاد الفالحي، بينما املدة املتوسطة 
.يوم يف بلدان حوض املتوسط

ويؤدي إىل زيادة  االقتصادية–طبعا أي تعطل يف احلاصدة 
. مومسية ومتخصصة يف وظيفتهاباعتبارهاكبرية يف التكاليف 

148.38نسبةيف حظريته بارتفاعفإننا نسجل ...)-امللقاط املضغوط–املشط (بالنسبة لعتاد حصاد العلف
منه املئةيف 87حوايل نسبة ،قدميالعتادالنوع منهذاأغلب لكن ، 2007و1980بني سنيت يف املئة

د ي، طبعا هذا ناتج عن ضعف معامل التجد)9-3(ما يظهره اجلدول رقم سنة حسب14يتجاوز عمره
من سنة يف املئة90اخنفاضأسعارها األمر الذي أدى إىل ارتفاعللحظرية الوطنية بسبب  ).   10-3(حسب اجلدول رقم 2007إىل غاية سنة 1989

عتاد الحرث ) ج

هذه الظروف وفق الشروط املعيارية عتادا متخصصا ومتنوعا حبسب تنوع الرتبة األعشاب الضارة، ويتطلب توفري
، ويظهر اجلدول عتادا جمرورا تطور حظرية عتاد اجلرباعتبارهالزراعية، وينبغي أن يساير تطور حظرية عتاد احلرث 

، لكن املئةيف 70.7بنسبة ) 2007–1980(خالل الفرتة ارتفعتأن حظرية هذا العتاد قد )8-3(رقم 
من احلظرية يف املئة91فإن نسبة ) 9-3(يقابله تقدم عمر هذه احلظرية فحسب اجلدول رقم االرتفاعهذا 

يف املئة118بنسبة  ارتفعتسنة، باإلضافة إىل عدم مسايرته لتطور عدد اجلرارات واليت 14يتجاوز عمرها 
3وحدة، بينما النورم التقين هو 1.4مما جيعل نصيب اجلرار يساوي خالل الفرتة نفسها يف املئة70.7مقابل 

وهو املعدل التقين الذي مل يتحقق إىل اآلن بسبب الرتاجع الذي حدث يف اقتناء هذا النوع ، 2وحدات لكل جرار

1- Harrd F. Ghlem Y, Op.cit, p 67.
.121على تطوره، مرجع سبق ذكره، ص رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وآثارها - 2
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حسب اجلدول رقم 2007إىل غاية سنة يف املئة80بنسبة اخنفاض تقدر بـ 1989عاممن العتاد منذ
.الكبري يف األسعاراالرتفاعناتج عن االخنفاض، طبعا هذا )3-10(

عتاد البذر والتسميد والمعالجة ) د
إن استعمال هذا النوع من العتاد يساعد على توزيع البذور واألمسدة بطريقة منتظمة وسهلة حبيث توضع يف 

بطرق آلية مواد الصحة النباتية استعمالاألعماق املناسبة وبالتايل تستفيد النباتات من التغذية والتهوية، كما أن 
ه العوامل جمتمعة تؤدي بال شك إىل رفع املردودية كل هذ. يؤدي إىل وقاية النباتات من األمراض والطفيليات

.  وزيادة اإلنتاج

زيادة تقدر بنسبة ) 2007- 1980(شهدت حظرية عتاد البذر والتسميد وحظرية عتاد املعاجلة خالل الفرتة  وهي النسبة األضعف بالنسبة ،)8- 3(على الرتتيب حسب بيانات اجلدول رقم يف املئة10ويف املئة47
من العتاد يتجاوز عمره يف املئة80، لكن رغم هذا التطور املتواضع إال أنه أكثر من الفالحيلباقي حظرية العتاد بسبب نقص اقتنائها من طرف الفالحني حيث اخنفضت نسبة املبيعات ) 9-3(سنة حسب اجلدول رقم 14

وتلبيتها لالحتياجات على مستوى أدائها، كل هذه املشاكل أثرتبسبب ارتفاع أسعارهايف املئة75بأكثر من 
:كاآليت)11-3(وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 

2001سعة عتاد البذر والتسميد والمعالجة لسنة : )11-3(جدول رقم 
نسبة تغطية 

)℅(المساحة 
عدد الوحدات 

املتاحة
حصة كل آلة من املساحة 

)هكتار(يف السنة 
نوع اآللة

61 9160 270 السنة/أشهر3) احلبوب، بقول جافة(آلة البذر 
69 8191 360 السنة/أشهر4) احلبوب، بقول جافة، علف(ناثر أمسدة 
68 13862 200 السنة/شهر2) احلبوب، بقول جافة(آلة رش 

Source : Algérien, MADR,(RGA) 2001, (Rapport général du résultats définitifs), juin 2003, p36.

هكتار من 2.473.200، أي يغطي مساحة قدرها يف املئة39االحتياجبالنسبة لعتاد البذر تقدر نسبة 
، أي يغطي يف املئة31االحتياجاحلبوب والبقول اجلافة ملدة ثالثة أشهر، أما بالنسبة لعتاد التسميد فتقدر نسبة 

هكتار من احلبوب والبقول اجلافة واألعالف ملدة أربعة أشهر، وأخريا عتاد 2.948.760مساحة قدرها 
هكتار من احلبوب والبقول 2.772.400، أي يغطي مساحة قدرها يف املئة32املعاجلة تقدر نسبة العجز بـ 

.اجلافة ملدة شهرين
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الثروة الحيوانية: ثانيا
توفري فرص العمل للمزارع وألفراد أسرته ودورها كمستودع : تؤدي الثروة احليوانية أدوارا هامة كثرية من بينها

وإعادة تدويرها للمخلفات وبقايا احملاصيل أو الصناعات الزراعية وحتسينها للثروة وكشكل من أشكال التأمني
ها للحشرات ومسامهتها يف التخلص من األعشاب الضارة، كما أن خملفات الثروة بنية الرتبة وخصوبتها ومكافحت

احليوانية ميكن أن تستخدم كمصدر للطاقة، مما يساهم يف إرساء األمن الغذائي، وللثروة احليوانية أبضا أمهية 
.

عية حسب موقعها من اإلنتاج لزراعي على تصنيف احليوانات املزر اباالقتصاداملهتمون االقتصاديونلقد درج 
استهالكية كاللحوم منتجاتحيوانات اإلنتاج اليت تكون الغاية من تربيتها احلصول منها على : إىل جمموعتني

وحبكم تركيزنا .واحلليب والبيض، وحيوانات العمل اليت تكون الغاية من تربيتها العمل على اجناز العمليات الزراعية
سنكتفي بتحليل تطور حيوانات اإلنتاج اليت تساهم يف تكوين فإنناعلى دراسة عوامل اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر 

أحد وبيضهاالناتجيف املئة من 50متثل نسبة حيثالفالحيالناتج
يف 21يف املئة، 57(احليواين الناتجاحليواين، حيث حتتل أمهية نسبية معتربة من الناتجأهم مكون من مكونات 

.جناملواشي والدوامهاوتشمل نوعني. )يف املئة على الرتتيب1.26املئة، 

المواشي)1
بامللحق رقم ) 1(مبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم و ،البقر والغنم واملاعز واإلبلاملواشي منتتمثل تركيبة

يف 79منها )2009–1980(خالل الفرتة رأسألف22072.8بلغاملواشييالحظ أن متوسط عدد ) 1(
رأسألف 17700بني املواشيوتراوح عدديف املئة مجال،1ويف املئة أبقار 7ويف املئة ماعز 13واملئة أغنام 

ألف 9650.25قدرت الزيادة بـ حيث على التوايل، 2009و1980خالل عامي رأسألف 27350.2و
حسب من سنة إىل أخرىتذبذبامارتفاعات الزيادةشهدو هذا،ألف رأس226رأس مبعدل سنوي يقدر بـ

سنوات اجلفاف اليت يرتفع فيها معدل اهلالك والذبح، وبعضها إىل انتشار إىليرجع بعضها ،)3- 3(الشكل رقم 
ونقص األعالفهياكل اإليواءوتقادم ونقص نظام الرعي التقليديوإتباعوعدم تأهيل املراعي األوبئة واألمراض
ألف طن خالل الفرتة 357.5حيث ارتفعت من األعالفكميات كبرية منداسرتاإىلاألمر الذي أدى

2009ألف طن سنة 742حىت وصلت إىل 2007ألف طن سنة 678.7إىل حوايل )2002/2006(
يف املئة 40وان ةاملئة من أغذية املواشي والدواجن املركزة يف اجلزائر مستورديف 60أن حوايل ر ير بالذكجدوهنا 

 أمان أساسية أثناء أوقات األزماتتعترب شبكة .
 للوحدة الواحدة حسب نتائج التعداد العام للفالحة 2م78املئة من اهلياكل مبتوسط مساحة يف 40متثل الزريبة حوايل)RGA ( 2001لسنة .
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ارتفاع أسعارها يف السوق باإلضافة إىل .1دمن يف املئة 80اليت تصنع حمليا تعتمد يف 
2009طن سنة /دوالر458.5إىل 2002/2006طن للفرتة /دوالر303.25حيث ارتفعت من العاملية

حيث جيمع معظم احملللني واملراقبني على أن األسعار ستظل مرتفعة يف األجل ،2يف املئة50نسبة ارتفاع تقدر بـ ب
وملواجهة هذا النقص قامت وزارة الفالحة والتنمية ، 3القصري إىل األجل املتوسط مما كانت يف املاضي القريب

يع الفالحني على الريفية يف إطار التجديد الفالحي ومن خالل برنامج تطوير اإلنتاج واإلنتاجية لألعالف بتشج
يتعدى ستة آالف دينار يف املئة بسقف ال 50دعم بنسبة تقدميتوسيع مساحات إنتاج األعالف عن طريق

كما أن عمليات التهريب الكبرية عرب احلدود أدت إىل استنزاف عدد كبري من رؤوس ،  4هكتارجزائري لكل واحد 
.ئرية املاشية خاصة األغنام منها نظرا جلودة الساللة اجلزا

املناطقيفوخاصةاملراعيوتدهوراجلائرالرعيإىلتؤديسوفاحليوانيةالثروةأعدادزيادةفإنذلكمعو 
التقليديةالرعيمناطقتراجعمعترافقالذيو احليوانيةالثروةألعداداملتزايدالنموأدىقدو .البلدمناجلافة

احليوانيةالثروةقطاعتطويرإن.جلزائريةااألرضيةاملواردتدهورمناملزيدإىلاملراعيعلىالضغطزيادةإىل
تسعىالجيبالقطاعهذايفتنميةإسرتاتيجيةأيةفإنلذاالبيئة،محايةإجراءاتمعمرتافًقايكونأنجيب
.أيًضاوالبيئيةالزراعيةاالستدامةعلىاحملافظةوإمناالفقرنسبةوختفيضالنموحتقيقإىلفقط

األغنام) أ
أما من حيث النوع ، والرخل واحلملالكباش والنعاج واجلذعحيث العمر واجلنس من األغنام من تتمثل تركيبة

:اجلدول التايل يوضحه

23/24التنمية الريفية و رهانات حتقيق األمن الغذائي ملواجهة حتديات العوملة أيام : امللتقى الدويل السابع حول، رابح زبريي،  دور الصناعات الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي- 1
.اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني، 2008أفريل 

:اعتمادا على- 2
.208ص مرجع سبق ذكره،، 30جامعة الدول العربية،-
.23، ص 2009، روما، إيطاليا، - الثروة احليوانية يف امليزان–، حالة األغذية والزراعة )FAO(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - 3

4 - Algerien, MADR, désicione FNDIA N0 2023 le 15 décember 2008, p39.
 مل تلد بعد) شهر18إىل 10من ( أنثى سنها أكثر من تسعة أشهر : )الغنم(الجذع.
الرخل واحلمل سنهما أقل من عشرة أشهر.
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األهمية النسبية لمختلف أنواع األغنام حسب المناطق: )12-3(جدول رقم 
النسبةالمنطقةالنوع

63السهوب واهلضاب العلياأوالد جالل

11.1)السهوب واهلضاب العليا(وسط شرق روميب

0.31غرب سعيدة وحدود منطقة اجلنوبمحرة أو بين جويل

25الصخور اجلبلية مشال اجلزائربربر

0.27البالد املتامخة للحدود التونسيةشرق بربرين

0.19الواحات جنوب غرب اجلزائردومان

0.13الصحراء الكبرية يف اجلزائرسيداهو
Source : Algérien, MADR, Commission national AnGR, Rapport national sur les ressources

génétiques animales : Algérie, Octobre 2003, p25.

خالل رأسألف17430بلغاألغنامأن متوسط عدد )1(رقم بامللحق) 1(اجلدول رقم يتضح من خاللو 
يف املئة، بينما النعاج حتوز على 4حيث حتتل الكباش أقل نسبة من األغنام بنسبة )2009–1980(الفرتة 

رتاوح يو يعترب هذا مؤشر جيد لنمو وتزايد األغنام على املدى املتوسط على األقل، ، 1يف املئة55أكرب نسبة بـ 
على التوايل، 2009و1980خالل عامي ألف رأس21404.5وألف رأس13370بني األغنامعدد

يف املئة من الزيادة73مبعىن ألف رأس167ألف رأس مبعدل سنوي يقدر بـ 8034.5قدرت الزيادة بـ حيث 
حيث ،)3-3(الشكل رقم ية مصدرها قطيع الغنم وهذا ما يتضح بشكل جلي من خاللاملاشيف قطاع السنوية

بالنظر ةمقنعتعترب هذه الزيادة غري لكن ، املواشيومتزامنا مع أن قطيع الغنم هو الوحيد الذي عرف منوا مستمرا 
1983فرد سنة 100/رأس85الغنم حيث اخنفض نصيب الفرد من رؤوسإىل تطور نصيب الفرد من عدد 

خاصة فيما يتعلقحلماية هذه الثروةبذل املزيد من اجلهودمما يتطلب 2009فرد سنة 100/رأس61إىل 
بتوفري األعالف وتسهيل طرق الدعم للموالني والقيام حبمالت واسعة للتلقيح ضد بعض األمراض كاحلمى املالطية 

.والسل

يف املئة من األغنام متمركزة يف منطقة السهوب50جند أن حوايل لألغناماجلغرايفث التوزيع يمن حاأم

املسيلةواليتا، مث تليها يف املئة13تل والية اجللفة املرتبة األوىل وطنيا من حيث عدد األغنام بنسبة حتحيث 
،نظرا لشساعة مساحات الرعي يف هذه الواليات2يف املئة7مث والية األغواط بنسبة يف املئة8بنسبة والبيض

1 - Algerien, MADR, Statistique agricole (Elevage - Cheptel), Série E, 2009.
السهوب حوايل واحد مليار وحدة علفية للمواشي وهو ما ميثل ربع احتياجات القطعانتوفر.

2 - Idem.
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1.52و5.7و1.02و2.12حوايل واألغواطحيث تقدر مساحة املراعي يف والية اجللفة واملسيلة والبيض
.1مليون هكتار على الرتتيب

المزارععلىعدد النعاجتوزيعفيالتفاوت-
العامقامت وزارة الفالحة بالتعدادالنعاجعلى عددعدد املزارعتوزيعيفالتفاوتحجمعلىأكثروللتعرف

)2(رقم الشكليفهوكمالورنزنحىن، حيث أظهرت النتائج من خالل استخدامنا مل2001الفالحي سنة 
حتوززارعاملمنكبريعددوجودعلىقويمؤشروهوالتوزيع،يفالعدالةعدمارتفاعشدةمدى)5(بامللحق رقم 

عنوللتعبري.النعاجكبري من عددعلىاملزارع حتوز منقليلعددوجوداملقابليفالنعاج عدد قليل من على
ومنحىناملساواةخطبنيالفجوةمساحةاملؤشرهذاوميثلالغرض،هلذاجيينمعامليستخدمرقميمبؤشرذلك
واإلحداثيتنياملطلقةاملساواةخطبنياحملصوراملثلثميثلهااليتللتوزيعالكليةاملساحةعلىمقسومالورنز

القيمةهذهكانتوكلماالصحيح،والواحدالصفربنيماتنحصرجيينمعاملقيمةأنمبعىن ،ةواألفقيةالعمودي
من خالل بيانات اجلدول رقم توصلنا و .بالعكسوالعكسأقلاملزارعتوزيعيفالتباينأنعلىذلكدلأصغر

يف املئة مبعىن أنه ال 30املئة وهي قيمة أكرب من يف 63ساوي إىل قيمة معامل جيين اليت ت) 5(بامللحق رقم ) 5(
إىليشريممامتقارب،غرياجلزائريفاملزارعبنيالنعاج منالقطيعتوزيعأننستنتجومنه.توجد عدالة يف التوزيع

للمستثمراتالتوزيعهذاأنويعتقداحملدودة، احليواناتأعدادذويمنالسفلىالطبقةيفواسعةفئاتوجود
ولكن يف الواقع العائدمنقدرأكربحتققاحلكومة اجلزائريةااعتمسياسات خاطئةحصيلةكان

على هذه النعاج أفرزت هذه السياسات تشتت كبري للمستثمرات الزراعية مما انعكس بشكل سليب توزيع 
ترتبالذيأخرىجهةمنيف اجلزائرةتأخر صدور قانون للرعي ينظم عمليات الرعي اجلائر كما أن،املستثمرات

منالكربىالغالبيةيهددهذاالتوزيعوسوء؛املزارعنيفقراءعلىاألعباءمنزادالنعاج إنتاجتكاليفارتفاععليه
.الفقريةاألسرميدانيفللدخولالنعاج مريب

الماعز) ب
تعتمد تربيته على الرعي خاصة يف حيث ،قطيع املاعز من العنزة والتيس واجلدي وصغرية العنزةتركيبيتمثل 
بامللحق) 1(ويتضح من خالل اجلدول رقم ،باهظةشبه الغابية، كما أن تربيته سهلة ال تتطلب تكاليف األراضي

تيستل الحيث حي)2009–1980(خالل الفرتة رأسألف3000بلغاملاعزأن متوسط عدد )1(رقم 
يعترب هذا مؤشر ، 2يف املئة58حتوز على أكرب نسبة بـ عنزةيف املئة، بينما ال6.36بنسبة ملاعزأقل نسبة من ا

1- Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 2009.

 87/19أبرز هذه السياسات قانون.
2 - Idem.
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3962وألف رأس2232بني املاعزرتاوح عدديو على املدى املتوسط على األقل، املاعزجيد لنمو وتزايد 
ألف رأس مبعدل سنوي 1730قدرت الزيادة بـ على التوايل، حيث 2009و1980خالل عامي ألف رأس
وهذا ما يوضحه خالل فرتة الدراسةئا نسبيا مل يكن مرضيا إذ سجل منوا بطيالتطورهذا،ف رأسالآ4يقدر بـ 

إرجاع، وميكن )3-3(الشكل رقم 
النموذج ميكن مسايرة املاعز ذو القيمة الغذائية الكبرية، وعلى سبيل اإلقتداء حليبإنتاجاالقتصادية خاصة يف 

، األفريقيةزراعيةاملاعز من خالل مبادرة أطلقتها منظمة إدارة البحوث الغذائية والإنتاجيةحتسني ثيويب يف اإل
لتحسني رفاهية األسر بزيادة الذي استغرق ثالث سنواتإثيوبياحيث بدأت تنفيذ مشروع تنمية ماعز األلبان يف 

حيث نساء،املاعز احمللية اليت ترعاها الإنتاجيةحتقق ذلك بتحسني فعال و ، دخلها واستهالكها من األلبان
لرتا من ألبان 75أصبحت كل أسرة مشاركة حتلب ماعزها احللوب مرتني يف اليوم، وحتصل يف املتوسط على 

يف املئة حيث وفرت األسر 39فضال عن زيادة الطاقة املستمدة من املصادر احليوانية بنسبة املاعز كل سنة، 
يف املئة تشرتي 67ا كانت نسبة بعدمغرام من اللحوم لكل شخص يف السنة، وذلك 575متوسطا قدره 

كل ذلك حتقق املئة من األسر ال تستهلك اللحم،يف58و،األلبان عرضا ملدة ثالثة أشهر تقريبا يف السنة
.1بفضل مزيج من تقنيات إدارية أفضل وحتسني وراثي

المزارععلىالماعزأنثىتوزيعفيالتفاوت-
)5(رقم اجلدوليفالواردةاملزارع اليت تضم املاعزألعدادالعام الفالحيالتعدادبياناتحتليلنتائجمنيتبني

عنعندهمقطيع املاعزحجميتعدىالللماعزاملزارعأعدادمنيف املئة80منأكثرأن)5(رقم من امللحق
حازواقداملزارعجمموعمنيف املئة5أنجندبينما. املاعزعددمنيف املئة42.5علىحازواوقدس،رؤو تسعة
علىلماعزلاملزارعيازةحتوزيععدالةيفالكبرياالختالفعلىمؤشروهذااملاعز،أعدادمنيف املئة20.6على
علىوللتعرف،)5(بامللحق رقم ) 3(رقم الشكليفلورنزمنحىنعلىالواضحةالنتائجذلكويؤكد،املاعزعدد

يف املئة49قيمته بلغتالذيجيينمعاملاستخداممتواحدوبرقمدقةأكثربشكلاحليازةحجميفالتفاوت
يفاملاعزحيازةحجميفالتفاوتعلىكبريمؤشروهو،)5(بامللحق رقم ) 5(رقم اجلدولهو موضح يفكما

.اجلزائر

 احلد من الفقر من خالل اإلدارة األكثر فعالية للموارد الطبيعية املتجددةوهي منظمة غري حكومية دولية تعمل على.
.41، ص 2009، روما، إيطاليا، - الثروة احليوانية يف امليزان–، حالة األغذية والزراعة )FAO(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - 1
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البقر) ج
، والعجل األقل من سنة والعجلة األقل من سنةوالثور واجلذعاحللوبةالبقر البقر من قطيعيتمثل تركيب

خالل رأسألف1457.46بلغالبقرأن متوسط عدد )1(رقم بامللحق) 1(ويتضح من خالل اجلدول رقم 
حتوز بقر احللوب يف املئة، بينما ال4بنسبة ألبقارأقل نسبة من اثريانتل الحيث حت)2009–1980(الفرتة 

1228بني البقررتاوح عدديو ، ا إلنتاج احلليبجيدايعترب هذا مؤشر حيث ، 1املئةيف 52على أكرب نسبة بـ 
قدرت الزيادة بـ على التوايل، حيث 2009و1996خالل عامي ألف رأس1682.4وألف رأس حيث أن تطوره مل يكن مرضيا إذ سجل منوا بطيئا ف رأسأل8.5ألف رأس مبعدل سنوي يقدر بـ 454.4

وميكن إرجاع هذا النمو البطيء يف هذه الثروة ؛)3-3(فرتة الدراسة وهذا ما يوضحه الشكل رقم نسبيا خالل 
،بسبب رفع الدعم عنهاتعترب ضرورية خاصة بالنسبة لألبقار احللوبإىل ارتفاع أسعار األعالف املركزة اليت 

إنتاجيةيتم حتسني حيث واملستوردة املنتجة للحليبوتعتمد تربية األبقار يف اجلزائر على تربية السالالت احمللية 
يتم و ، األبقار احمللية من احلليب عن طريق استخدام السائل املنوي لألبقار األجنبية املستوردة من أجل التهجني

1987سنة بقرة ألف 6.5يتم تلقيح بعدما كانألف بقرة حلوب180سنويا على االصطناعيالتلقيح 
الوزن اليومي للعجل حمل الساللة احمللية برفع وزن العجل عند الوالدة وزيادة إنتاج احلليب وزيادةلتحسني وذلك 

هدف يف األفق السلطاتوضعتلذاوال يليب الطلب املتزايد على احلليبيعترب هذا العدد غري كايفالتسمني؛
تسطري برنامج تنفيذي يتمثل يف افتتاح أربعة مراكز ألف بقرة حلوب ولتحقيق هذا اهلدف مت400لتلقيح حوايل 

بعدما كانت اجلزائر تعتمد على تيارت، األغواط، باتنة وخنشلة: يف الواليات التاليةاالصطناعيللتلقيح إقليمية
أسلوب التهجني بني السالالت احمللية والسالالت بإتباعأبن بدأت حني ذاك 1986مركز واحد أنشأ سنة 

كوينية يف كيفية تدورة60عرب األقاليم باإلضافة إىل فتح مركز لنقل األجنة يف علي بابا وتنظيم ؛املستوردة
، ويف إطار 2ثور خمترب من الساللة اجلزائرية18إىل 15، باإلضافة إىل إنتاج بني االصطناعيالتهجني والتلقيح 

حبماية وتنمية الثروة الوراثية لألنواع احليوانية عن التجديد الفالحي وبرنامج تطوير إنتاج احلليب قامت السلطات 
، كما كدعمللبقرة الواحدةاالصطناعيدج للتلقيح 1800مبلغ هلمحيث خصصتتشجيع املربنيطريق

60وآالف 10ألف دج لدعم إنتاج فحول األبقار، ومبلغ ما بني 50وآالف 10خصصت مبلغ ما بني 
.3ألف لدعم مشتالت إنتاج العجالت

حللوب احملسنة والبقرة احللوب احملليةالبقرة احللوب العصرية والبقرة ا:البقرة احللوبنقصد ب.
 هو صغري الثور ويسمى العجل يف السنة الثانية من عمره:)البقر(جذع.

1 - MADR, Statistique agricole (Elevage - Cheptel), Op.cit.
2-Algerien, MADR, projet de programme quinquennal de développement (2010/2014), op.cit, p 20 – 21.
3-Algerien, MADR, désicione FNDIA N0 2023 le 15 décember 2008, p27.



144الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 

لألبقار فتحتل والية سكيكدة املرتبة األوىل وطنيا من حيث عدد األبقار بنسبة اجلغرايفمن حيث التوزيع أما  .1يف املئة5.72بنسبة سوق أهراسيف املئة مث والية 6.85بنسبة ة سطيفيف املئة، مث تليها والي7.39

المزارععلىاألبقارتوزيعفيالتفاوت) أ
ذات األمناط املزارعمنكليفاألبقارقطيعاملزارع على توزيععدالةبقياسالكبريواالهتمامالدراسةإن 

منه يفيستفادأنميكنوالذياحليواين،جتالنامنالنوعهلذااهليكليللوضعمؤشراتعترب،املختلفة للرتبية
اجلزائريفاألبقارلرتبيةاالستثماريةالسياسةرسميفوالنتائجالبياناتهذهاستغالل

اليت ال و أن نسبة املزارع اليت تتبع منط الرتبية عند األسر2001التعداد العام الفالحي لسنة لقد توصلت نتائج 
يف املئة من املزارع، حيث حتوز على 85.9تقدر نسبتها حوايل تتجاوز عندها تربية عدد األبقار أربع بقرات فقط

، بينما املزارع اليت تتبع منط الرتبية التقليدية واليت تقدر فيها عدد األبقار بني مخس يف املئة من األبقار57.4
يف املئة من األبقار، 31يف املئة من املزارع، حيث حتوز على 13.1قدر بـ بقرات وتسعة عشر بقرة، نسبتها ت

فيها عدد األبقار بني عشرون بقرة وتسعة وتسعون بقرة، تقدر واملزارع اليت تتبع منط الرتبية احلديثة واليت تقدر 
يف املئة من األبقار، وأخريا املزارع ذات النمط 9.1يف املئة من املزارع فقط، حيث حتوز على 0.9نسبتها 

حتوز يف املئة من املزارع، حيث 0.1الصناعي واليت تقدر فيها عدد األبقار أكثر من مئة بقرة، تقدر نسبتها حوايل 
عرب األمناط املختلفة، عند االنتقالتنخفضاألبقار عدد ومنه نستنتج أن ، 2يف املئة من األبقار2.5على 

هوكمالورنزملنحىنالنتائجمنيتبنيعدد املزارع على عدد األبقار،توزيعيفالتفاوتحجمعلىأكثروللتعرف
وهذا ما يؤكده قيمة معامل جيين الذي التوزيع،يفالعدالةشدةاقرتاب) 5(بامللحق رقم ) 4(الشكل رقم يف

.يف املئة، مبعىن أن توزيع عدد املزارع على عدد األبقار هو أقرب للعدالة30يساوي 

اإلبل) د
مصدرا مهما للحوم واحلليب والوبر واجللد،  اإلبلتعترب 

اجلنوب الشرقي واجلنوب الغريب :وهيطق رئيسية يف اجلزائر يف ثالث مناتتمركز و يطلق عليها سفينة الصحراء، 
، ويتواجد اإلبلحتتل اجلمال املرتبة الثامنة عشر عامليا واملرتبة الثامنة عربيا من حيث عدد حيث ، وأقصى اجلنوب

يتضح من خاللو .3السهيب، والرتقياإلبلالشعنيب، الصحراوي، الرببري، : وهياإلبلاجلزائر مخسة أنواع من يف
–1980(خالل الفرتة رأسألف126بلغاإلبلأن متوسط عدد )1(رقم بامللحق) 1(اجلدول رقم بيانات ألف رأس114بني اإلبلعددرتاوح يو ،4يف املئة59.5حيث حتتل النوق على أكرب نسبة بـ )2009

1-Algerien, MADR, Statistique agricole (Elevage - Cheptel), Op.cit.
2-Algerien, MADR, RGA, op.cit, p30-31.
3 - Algerien, MADR, Commission national AnGR, Op.cit, p 31-32.
4 - Algerien, MADR, Statistique agricole (Elevage - Cheptel), Op.cit .
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)2009/1980(تطور عدد المواشي للفترة ) : 3-3(شكل رقم 

األبقار

األغنام

املاعز

اجلمال

املواشي

ألف رأس مبعدل 281قدرت الزيادة بـ على التوايل، حيث 2008و1988خالل عامي ألف رأس395و
اخنفاضا شديدا خالل الفرتة حيث أن تطوره مل يكن مرضيا إذ سجل ،ف رأسآال7سنوي يقدر بـ 

حىت االرتفاعبدأ يف مث سرعان ما ،ينذر باالنقراضكان لدرجة أنه  يف املئة 23.5بنسبة )1980/1993(
)3-3(وهذا ما يوضحه الشكل رقم يف املئة 213.5بنسبة 2008سنة 

) 6(بامللحق رقم ) 6(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم : المصدر 

الدواجن)2
ضمنتربيتهاتتمحيثواألرض،املياهمنحملدوديةنظراً أساسيةأمهيةالدواجنتربيةتكتسب

وفقاً اجلزائر يفالدواجنشعبةتوسعتفقداملقابلويف.واسعنطاقعلىتنتشراليتالصغريةالعائليةاحليازات
منالغذائياألمنحتسنييفسامهتمهمةاقتصاديةنتائجوحققتاألخريةالسنواتخاللاحلديثةاإلنتاجلنظم

مليون 525(مليار دينار 35ق سنويا رقم أعمال يقدر بـ يحتقسامهت يف، كمااحليوانيةاملنتجات
وايل حلتوظيفهاو 2يف املئة20بنسبة ) لحوم البيضاءالبيض وال(باإلضافة إىل مسامهتها يف اإلنتاج احليواين ،1)دوالر

يتضح من خالل بيانات و .3يف املئة من اليد العاملة الفالحية الكلية4.4ألف عامل أي حوايل 99.659
خالل الفرتة رأسمليون88.265بلغالدواجنأن متوسط عدد )1(رقم بامللحق) 1(اجلدول رقم 

خالل رأسمليون125.070ورأسمليون25.028بني الدواجنرتاوح عدديو )2009–1980(
سنويزيادةرأس مبعدلمليون100.042قدرت الزيادة بـ على التوايل، حيث 2009و1980عامي 

، إال وينبغي اإلشارة إىل أنه رغم أن تربية الدواجن ال تتطلب قاعدة موردية كبرية،رأسمليون3.405يقدر بـ 

1 - Algérien, MADR, l’emploi dans la filière avicole, Mai 2006, p2.
2 - Algérien, ONS, Les statistiques de l'Agriculture et de la pêche Rétrospective (1989/2001), Op.cit, p 74 -76.
3 - Algérien, MADR, l’emploi dans la filière avicole, op.cit, p2 .
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أغذية الدواجن، أي ما يف املئة من80حوايل ادري استبسبب،1يف املئة من قيمة إنتاج حلوم الدواجن70حنو 
بشدة بفعل احلساسة واليت تتأثرشعبالدواجن يف اجلزائر من الشعبةعترب ذا توهليعادل مليار دوالر سنويا،

، وكذلك )الدجاجة اليت تبيض(الظروف اخلارجية، سواء بالنسبة لألعالف أو املواد البيطرية أو أمهات الدواجن
لمة من واألمر يزداد خطورة إذا علمنا أن نسبة أغذية الدواجن املستبالنسبة للسياسات اخلارجية أو سعر الصرف،

ا حدا بالسلطات ، وهذا م2من أغذية املواشي الكلية) مليون قنطار7.2(يف املئة 45طرف املربني تقدر بـ 
اإلعفاء سياسة إىل تبين سياسات محائية تضمن سقوفا عالية نسبيا من احلماية بوسائل خمتلفة أمههااجلزائرية 
تداءا من شهر سبتمرب شهرا اب11القيمة املضافة ملدة من الرسوم على واردات الذرة وفول الصويا وعلىالضرييب وليس عرب اإلنتاج الوطين، رغم الدعم ويف اعتقادي تبقى هذه احملفزات تشجع االستثمار عرب اإلسرتاد .2012

املقدم هلذه الشعبة يف إطار التجديد الفالحي من خالل برنامج تربية الدواجن وتربية احليوانات الصغرية الذي 
برتبية الديك الرومي، نظرا لوجود جتهيزات خاصةالقتناءألف دينار 160يف املئة بسقف حمدد بـ 20يدعم 

تشجع وحتفز املنتجني يف أوربا إن سياسة الدعم .طية أمام املربني واملستثمرين احلقيقينيعراقيل وصعوبات بريوقرا
تتحول عكس ما حيدث يف اجلزائر حيثالوطنيني الذين يقومون بالتصدير أكثر من العاملني يف جمال االسترياد، 

املستثمرين يف هذه تكاليف اإلنتاج الوطين إىل هوامش أكرب من التكاليف اليت يتطلبها 
وهلذا ال بد من ، حنو االسترياد ألنه غري مكلف ومضمون البيعاإلنتاج واالستثمار احمللييتحولون منالشعبة

فاالسترياد ينبغي أن يكون يف فرتات تكون السوق يف حاجة ، االسترياددراسة السوق واحتياجاته قبل اللجوء إىل 
، لكن الواقع أن االسترياد غري حمدد الفرتات، وبالتايل اخلسارة يتكبدها املنتج احمللي يف أية حلظة حيقق فيها إليه

.تكافؤا للفرصينعدم فيهفائضا مع استمرار عمليات االسترياد، وهذا 

رأس المال الدائر: المطلب الثاني 
، منها اليت تستخدم وتنفق يف بداية العملية اإلنتاجيةالزراعيالناتجهو قيمة مستلزمات رأس املال اجلاري 

:األمسدة والبذور واملبيدات واملواد الصحية والبيطرية وغريها ، وميكن حتليل تطور استخدامها كما يلي

األسمدة: الفرع األول
وتعود أمهية السماد إىل . للحصول على حمصول أوفر وأجودلسماد مادة تنحل يف املاء تضاف إىل الرتبة الزراعيةا

:أنه
؛الفسفورالبوتاسيوم، اآلزوت،لالرتبة الزراعية بعناصر حيتاج إليها منو النبات مثميد السماد)1

، 2007، اخلرطوم، السودان، أغسطس )2005/2025(املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اسرتاتيجية التنمية الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني جامعة الدول العربية، - 1
.93ص

2 - Algérien, MADR, Statistiques des approvisonnements du sucteur agricole, compgne agricole (2008/2009), p38.
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مواد تعوض الرتبة عما فقدته نتيجة زراعتها يؤدي حلدوث تفاعالت كيميائية يف الرتبة الزراعية، ينتج عنها)2
.املتكررة

الزراعي يتطلب الرفع من خصوبة الرتبة الزراعية، الناتج
التايل املردودية، حيث أن معظم الدراسات أثبتت أن وبة الرتبة وباألمسدة قد يرفع من درجة خصاستعمالو 

50يف املئة من مجلة تكاليف اإلنتاج، بينما يشكل التسميد 10تكاليف تسميد األراضي باألمسدة ال تتجاوز 
كما هو شائع لدى أغلب ة التسميد على زيادة اإلنتاج فقطوال تقتصر أمهي. 1يف املئة من كفاءة اإلنتاج

تعمل أيضا على حتسن صفاته، فقد ثبت أن العناية بالتسميد ميكن أن ترفع نسبة الربوتني يف املزارعني، بل 
2القمح

. بة الطينيةبالرطوبة، وزيادة مسامية الرت االحتفاظ

أنواع األسمدة:أوال 
:األمسدة العضوية واألمسدة الكيماويةهناك نوعني من األمسدة

األسمدة العضوية)أ
، وهذه األمسدة إما أن تكون من 3هي اليت تعمل على حتسني الصفات الطبيعية للرتبة وتزيد من خصوبتها

.مصدر نبايت أو حيواين أو كليهما

ال اليتتربية الدواجنلكنها غري كافية بسب تقنيات،يف الزراعة اجلزائريةبطلب كبرياألمسدة العضوية حتظىو 
املناطق اجلبلية ال سيما يف الشمال يفتربية املاشية، كما أنتسمح بإنتاج كميات كبرية من السماد العضوي

يا منخفض متاما، وعالوة على ذلك فإن الكثري عملواسرتداد السماد العضوي له / للبالد يكون تراكم أوالشرقي
يقدر متوسط املساحة حيث) الزريبة( من املاشية خاصة األغنام واملاعز يقضي الفرتة الليلية يف حظائر مؤقتة

مباين تربية يف املئة 38نسبةبتتواجدو 2م78املؤقتة الواحدة بـ للحظرية

،2011،  مايو 60، األمانة العامة لإلحتاد العريب لألمسدة، القاهرة، مصر، العددجملة األمسدة العربيةحممد سعيد الشاطر، استخدام األمسدة يف احملاصيل األساسية يف سوريا،- 1
. 28ص 

2- Bedrani S, Les principaux problémes relatifs à l’analyse des politiques agricoles en Alger, 1992, p 81.
- دون تاريخ، الزراعي،دليل املهام واألعمال الزراعية للمهندس الزراعي والفين، الشؤون البلدية والقروية باململكة العربية السعوديةوزارة 3

ttp://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms Files/Municipalities Forms/Indexes][،)208ب، ص.ك229، )2007ماي.
 وبناء حماط بأسالك شائكة، عادة تكون مؤقتة/ مبيت للماشية مصنوع من أغصان الشجر أو :الزريبة.
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يف بعض األحيان، وأخريا ينبغي أن نتذكر أن  نادرا ومستحيالمنهااسرتداد السماد العضوييكون، 1احليوانات
. 2كثري من األغنام واملاعز واجلمال ختضع لالنتجاع السنوي، مما جيعل من الصعب أو مستحيل اسرتداد السماد

أما استعماهلا يف ائرية ويكاد يقتصر على زراعة اخلضر،إذن استعمال األمسدة العضوية حمدود جدا يف الزراعة اجلز 
سوء استغالل وهذا يرجع من جهة إىل ،3من عدد مزارع احلبوبفقط يف املئة 23.2تقدر بـ زراعة احلبوب

رغم الثروة الكبرية اليت متلكها اجلزائر من الثروة احليوانية اليت تشكل املصدر الرئيسي هلذا النوع من األمسدةخملفات
.كسماد عضوي وغياب التسميد األخضر، ومن جهة أخرى نقص الوعي بأمهية بقايا النباتات  احليوانات

األسمدة الكيماوية)ب
وسرعة استعماهلاوهي اليت حتتوي على عنصرا واحدا أو على جمموعة من العناصر الغذائية وتتميز بسهولة 

غري ألمسدة لاستعمال و إنتاجوكان أول(،استعماهلااستفادة
استخدمت1901ويف عام )1843استخدم فوسفات الكالسيوم سنة (سنة 160منذ أكثر من العضوية 

وقد حقق استخدام األمسدة خالل السنوات املئة األخرية دورا كبريا يف زيادة ) النيرتوجينية(األمسدة الكيماوية 
، وتعترب البلدان العربية ومنطقة الشرق األوسط من اإلنتاج العاملي للغذاء وبشكل يتناسب مع زيادة تعداد السكان

اجلزائو 4)أهم البلدان إلنتاج األمسدة يف العامل
املخولة و الوحيدة اجلهةحيث أن ).4-3(الشكل رقم كما يوضحهالكيماوية فيها ضعيفا مقارنة مع املغرب

بتوزيعها قوم كما ي،  نظرا للضرورة األمنية)ASMIDAL(أمسيدال عجمماألمسدة الكيماوية يف اجلزائر هوإلنتاج
طاقة استيعابية يف اإلنتاج سنويا لكمي. اخلارجية من الصادرات والوارداتوختزينها باإلضافة إىل عمليات التجارة

السائلةنرتات األمونيومألف طن 240وألف طن دامونيرتات 825وواحد مليون طن دامونياك تقدر بـ 
)UAN(نصائح للفالحني عن طرق وكيفية استخدام قدم، فضال على أنه يألف طن أمسدة فوسفاتية800و

ن، التعاونيات الفالحية، الفالحو : األيتيفونيتمثلمع مخسة زبائن ، 5األمسدة واحملافظة على البيئة
التعاونية و CCLC((بقول تعاونية احلبوب والاملزارع النموذجية، حمطات البحوث والتجارب، واملوزعني مثل

، هذه األخرية تغطي كل املناطق الشمالية للوطن حيث CASSAP((والتموينالفالحية للخدمات املتخصصة 
اد وإعادة بيع املبيدات واألمسدة والبذور النباتية وبذور البطاطس وغريها  من اخلدمات املتصلة بالزراعةري باستتقوم 

الصحة النباتية واألمسدة املركبة والبذور الزيتية، منتشرة تقريبا يف بيع منتجات كما أن هناك مؤسسات متخصصة . 

1 - Algérien, MADR, RGA, Op.Cit, p32.
FAO, Utilisation des engrais par culture en Algérie, Premiere édition, Rome, 2005, p 3 .-2

3 - Algérien, MADR, RGA, Op.Cit, p27.
.  17، ص 2011مايو ،60لألمسدة، القاهرة، مصر، العدد، األمانة العامة لإلحتاد العريب جملة األمسدة العربية،األمسدة وسالمة الغذاءعصام بشور، - 4

5- FAO,Utilisation des engrais par culture en Algérie , Op.Cit, p33-39.
كن هلذه التعاونية أن تقوم باسرتاد األمسدة وكذلك التخزين والتوزيعمي.
فقطالتخزين والتوزيعبكن هلذه التعاونية أن تقوم مي.



149الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

-1980(اتجاه إستهالك األسمدة في دول شمال إفريقيا للفترة ): 4-3(شكل رقم 
2009(

املغرب
اجلزائر
تونس

فية إذا كانت طبعا ميكن أن تكون مبثابة وسيلة للتكوين وتقدمي املعلومات لصغار املزارعني وخاصة يف املناطق الري
ولكن رغم ذلك هناك صعوبات يف إيصال األمسدة إىل املزارعني خاصة ألصحاب احليازات .تعمل بشكل صحيح

أما املزارعني أصحاب احليازات املتوسطة والكبرية واملزارع . عموما، نادرا ما تستعمل األمسدة الصغرية واملعزولة 
ة نسبيا بشكل جيد بفضل تواجد تعاونية احلبوب والبقول النموذجية قادرون على احلصول على األمسد

)CCLC( التعاونية الفالحية للخدمات املتخصصة كذلك عرب كافة واليات الوطن، وتواجد  النتشارهانظرا
سوف يسمح ...) طرق وممرات(يف بعض األماكن، كما أن برنامج التنمية الريفية )CASSAP(والتموين 
املعزولة، وسيمكن الربنامج من اندماج الفالحني يف عملية التنمية الفالحية على أصحاب املزارع الصغرية باالنفتاح

.1التقنيات احلديثة يف املدخالت خاصة األمسدةاستخدامليتم الوصول إىل ) التكثيف(

).24(بامللحق رقم ) 41(على بيانات اجلدول رقم اعتمادامن إعداد الطالب : لمصدر ا

األسمدةاستعمال تحليل تطور: ثانيا
126بلغ ألمسدة ااستهالكيالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(مبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

األمسدة العاملي الذي كاستهال، وهي كمية أقل من متوسط )2009–1980(خالل الفرتة طن مرتيألف
، تذبذبا وتراجعا من سنة إىل أخرىوشهد استهالك األمسدة خالل طول الفرتة .2ألف طن مرتي850قدر بـ ي

ألف38بني األمسدة استهالككميةتراوحت  و فقط،ألف طن مرتي 4.9بـ حيث قدر متوسط الزيادة السنوية 
ألف طن 242بـ االخنفاضحيث قدر على التوايل، 1985و1996خالل عامي طن مرتيألف280و

خوصصة القطاع العام، املتضمن1987منذ سنة اإلصالح ، خاصة أضعافسبعةحبوايل اخنفضتمرتي أي 

1- Idem.
., Mise à jour (23/06/2011), Op.cithttp://faostat.fao.org/site/348/default.aspx-2
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التقهقر ويرجع أساسا هذا ، 1989إىل درجة أصبح مقلقا منذ إصالح نظام األسعار عام حدتهوازدادت
:منهانذكرعدة أسبابإىلاالخنفاضو 
بتطبيق معايري التسميد االلتزامحترر املستثمرات الفردية واجلماعية املنبثقة من إعداد تنظيم القطاع العام من )أ

؛االستغاللاألمسدة لتقليص نفقات استعماليف االقتصاداحملددة من طرف املصاحل التقنية الزراعية، وميلها إىل 
املتضمن رفع الدعم عن عوامل ) 89/12رقم(املهول يف أسعار األمسدة منذ دخول قانون األسعار االرتفاع) ب

بيانات ، و قيمة العملة الوطنيةاخنفاضبالتزامن مع إىل األسعار احلقيقيةوانتقاهلا،اإلنتاج الزراعي حيز التطبيق
ارتفعت أسعار خمتلف أنواع األمسدة بشكل رهيب ، حيث تبني تطور أسعار األمسدة)13-3(اجلدول رقم 

، لكن )1981/2004(خالل الفرتة يف املئة5200بنسبة تفوق 1985وسريع خاصة منذ سنة 
يف املئة يف إطار التجديد 20تدعيم أسعار األمسدة بنسبة سياسةاألمر مؤخرا ورجعت إىلاستدركتالسلطات 

مع التعاونيات اتفاقالفالحي حتت مسمى برنامج تطوير اإلنتاج واإلنتاجية، حيث تربم مديرية املصاحل الفالحية 
، والتسديد يكون حسب إجراء من وزارة الطاقة واملناجماعتماد

؛خاص
خالل العشرية السوداء، أين كان استخدام األمسدة بكثرة ألغراض يف األرياف اجلزائريةاألمنيةتدهور احلالة )ج

.ة، خاصة نرتات األمونيومالفالحبعيدة عنأخرى 

2004-1981الجزائري للفترة األسمدة بالدينارمختلف أنواع أسعارتطور :)13- 3(جدول رقم 

ANTSPالسنة
NPK

12-18-18
PK

0-20-25
1981302414505552
19857068391006794
19901109147816271676
19932700390039003900
2004-226752723329855

79453775292.75308.5)1981/2004(نسبة الزيادة

AN :نرتات األمونيوم      .TSP :الفوسفور املمتاز املركز     .NPK :الثيالسماد الث    .PK :نائيالسماد الث.
Source : FAO, Utilisation des engrais par culture en Algérie, Première édition, Rome, 2005,

p40.

يف اجلزائر هي اآلزوتية حيث بلغ استهالكايتضح أن أكثر أنواع األمسدة ) 5-3(ومن خالل الشكل رقم 
االستهالكألف طن مرتي، وتقدر نسبته من 53حوايل ) 2009–1980(خالل الفرتة االستهالكمتوسط 

هذه الصناعة العتمادالسماد اآلزويت نظرا إنتاجوميكن تفسري ذلك إىل ارتفاع ،1يف املئة0.066العاملي حوايل

1 -http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), Op.cit.
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على مشتقات البرتول والغاز الطبيعي الذي يتوفر بكثرة وبأسعار أقل من بقية األنواع األخرى من األمسدة حسب 
طن مرتي83.630حنو ) 2009- 2002(، وقد بلغ إنتاج األمسدة اآلزوتية يف متوسط الفرتة ()الشكل رقم 

.يف املئة111بنحو االستهالكن أي أن اإلنتاج يزيد ع)حتتل املرتبة اخلامسة عامليا(

االستهالكمتوسط، حيث بلغ االستهالكاآلزوتية يف األمهية من حيث األمسدةأما األمسدة الفوسفاتية فتلي
االستهالكمن مجلة يف املئة 0.145ألف طن مرتي أو مايعادل50حوايل ) 2009- 1980(خالل الفرتة 

ألف طن 49حنو ) 2009-2002(العاملي من هذا السماد، وقد بلغ متوسط إنتاج األمسدة الفوسفاتية للفرتة 
من الفوسفات الطبيعي مهمة ناجم، حيث متلك اجلزائر م1العاملياالستهالكمن يف املئة79مرتي، أي حوايل 
الشركة الوطنية للحديد والفوسفات من خالل ، وذلك الزراعة وتصدير الفائض احتياجاتتسمح هلا بتلبية 

)FERPHOS (اليت تزود جممع أمسيدال الذي بدوره يقوم بتحويله إلنتاج األمسدة الفوسفاتية .
االستهالكتستخدم األمسدة البوتاسية بكميات أقل بكثري من األمسدة اآلزوتية والفوسفاتية حيث يبلغ متوسط 

االستهالكمن مجلة يف املئة 0.107ألف طن مرتي أو حوايل 26حنو ) 2009- 1980(منها خالل الفرتة 
وتستخرج من البحر امليت الغين ، وتعترب فلسطني احملتلة القطر الوحيد املنتج لألمسدة البوتاسية يف املنطقة، 2العاملي

.أمالحه اهلامة واليت تدخل يف كثري من الصناعاتب

.)24(بامللحق رقم ) 41(اعتمادا على بيانات اجلدول رقم من إعداد الطالب : المصدر 

يف اجلزائر يعاين من عدة مشاكل، حبيث ال العضوية منها أو الكيماويةسواءكما نشري إىل أن استعمال األمسدة
الفعلية للمحاصيل االحتياجاتعلى حتليل الرتبة وحتديد االعتماديتطابق واملعايري العلمية، منها اإلضافة بدون 

، مما حيد من قدرته على بدون مستوىاملستوى العلمي للمزارعني إذ أن العديد منهماخنفاضاملختلفة وأيضا 

1 - Idem.
2 - Idem .

 حسب نتائج التعداد العام للفالحة)RGA( صأنظر . يف املئة من رؤساء املستثمرات بدون مستوى 95من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية، تبني أن حوايل 2001لسنة
43.
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)2009- 1980(تطور استهالك أنواع األسمدة الكيماوية في الجزائر للفترة ): 5- 3(شكل رقم 

آزوتيةأمسدة
فوسفاتيةأمسدة

بوتاسيةأمسدة
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مواكبة األساليب احلديثة يف الزراعة وتطبيقها عمليا، خاصة وأن برامج التدريب واإلرشاد الزراعي ضعيفة يف 
.اجلزائر

والحيوانيةالنباتيةمواد الصحة : الفرع الثاني 
حتتاج الزراعة احلديثة لكثري من املواد واملركبات الكيماوية ملكافحة احلشرات ومقاومة األمراض النباتية والتخلص 
من األعشاب الضارة، فاحلشرات واألمراض تضعف النبات وتقلل من اإلنتاج وتصيب احملاصيل الزراعية باألضرار،

يف املئة يف أمريكا 33ويف املئة يف البلدان الغربية املتقدمة 15ن اإلنتاج الزراعي حيث تراوحت نسبة اخلسارة م(
أمراض كانت مصادرها من شهدت حدوث تفشيفقدأما يف اجلزائر، 1)يف املئة يف أفريقيا وآسيا44والالتينية 

السوق العاملية اقتحامإسرتاتيجي تعول عليه اجلزائر يف نتوجمأهم دول جماورة أبرزها مرض البيوض الذي يستهدف 
قبل ) اجلنوب الشرقي املغريب(فحسب شهادات الفالحني، مت تسجيل أول ظهور له بوادي دراع وهو منتوج التمر 

وصل إىل متليلي سنة . انتقل إىل اجلزائر عرب واحات بين ونيف قادما من واحات فقيق؛1870سنة  1978، القولية سنة 1965ة ، غرداية سن1950
يتواجد هذا املرض منذ أكثر من قرن بشمال ؛غري أنه واصل زحفه حنو املناطق الشرقية للجزائر؛الكيميائي

,EPPO(وحسب املنظمة األورومتوسطية حلماية النباتات . إفريقيا 4.5، يقوم البيوض بالقضاء على )2005
.2من الواحات سنويااملئةيف 12إىل يف املئة

جند أسراب اجلراد املغريب الذي غزا سبعة واليات من الغرب اجلزائري فقد أتى على تتلف احملاصيل الزراعية 
25191احملاصيل الزراعية وخلف خسائر باهظة مما أدى إىل التدخل الكيميائي للقضاء عليه، حيث مس 

والية، 18واسعا بـ انتشارا2003، هذا وقد شهد اجلراد الصحراوي منذ أكتوبر 20103هكتار خالل محلة  مليار 1.217تضرر أزيد من 2004من املساحة املصابة واملعاجلة يف واليات أقصى اجلنوب واليت تشكل اجلبهة األوىل جلهاز مكافحة اجلراد، املئة40
لك العصفور الدوري اإلسباين القادم من مناطق األطلس كذ. 4مليار دينار14دينار ومسحت بتوفري حوايل 

الصحراوي قاطعا مسافة قدرت بعشرات الكيلومرتات للوصول إىل املصادر األساسية للغذاء خاصة احملاصيل 
حيث تفيد بعض التجارب والدراسات والتفاح والدالع وغريها، واألجاصالصيفية كاحلبوب واخلضر كالطماطم 

من إمجايل اإلنتاج أي يف املئة20اخلسائر اليت خيلفها العصفور الدوري اإلسباين يقدر بنسبة امليدانية أن حجم  قنطار، ويبقى تنصيب األجهزة الصوتية وإتالف األعشاش املقامة على مستوى 100قنطار من كل 20

.237على تطوره، مرجع سبق ذكره، ص رابح زبريي، اإلصالحات يف قطاع الزراعة باجلزائر وأثرها - 1
الفرصالواقع،اجلزائريفالتموراقتصاديات: األولالوطينامللتقى،-حالة مرض البيوض- األمهية االقتصادية للتمور والعوامل املؤثرة فيها يف اجلزائرخملويف عبد السالم وآخرون، -2

.5، املركز اجلامعي بالواد، ص2011أفريل 12-11يومي والتحديات 
3-Algerien, MADR, l’institut technique des grandes cultures(ITGC), Céréaliculture, Op.cit, p118.

.68، مرجع سبق ذكره، ص2004اجلزائر،-4



153الفالحي في الجزائرالناتجخصائص عوامل : الفصل الثالث 

األشجار احملاذية للمساحات الزراعية أو أعمدة اإلنارة وغلق الثغرات املوجودة جبدران املنازل العتيقة وأسقف 
املبيدات استعمالمينع املنازل قبل عملية التفريخ، أهم اإلجراءات الوقائية اليت يفضل أن يتبعها الفالحون، حيث 

االهتمامولذلك فإنه جيب الكيماوية للقضاء على العصفور الدوري احملمي بقوة القانون الدويل
املبيدات احلشرية ومكافحة اآلفات الزراعية والتخلص من األعشاب الضارة يصبح استخدام األمسدة استعمال

جنهل الدراسات اليت ما انفكت تظهر أن مثة ارتباط ن يف الوقت نفسه أن ، كما ال ميكونظم الري ال جدوى منه
قوي بني مركبات املبيدات والسرطان، حيث وفق إحصائيات منظمة الصحة العاملية، تعود مسؤولية وفاة 

ن أبلة باقتصاديات العامل الثالث، ، وما يزيد الطينة سنويا بالعامل إىل تناول بقايا املبيدات) شخصا20000(

العينة اليت مت فحصها تديل بوجود بقايا املبيدات منتجاتيف املئة من 32أنحيث؛ووسائل الفحص واملعاينة
وي على بقايا هذه تيف املئة من اخلضروات والفواكه حت50، وأن واألمسدة اليت تشكل خطرا على صحة السكان

.1املركبات الكيماوية

تحليل تطور استخدام المبيدات: أوال 
تنقسم املبيدات املستخدمة يف الزراعة اجلزائرية إىل نوعني مبيدات سائلة ومبيدات جامدة حيث تنحصر يف 

مبيد احلشرات ومبيد األعشاب الضارة ومبيد الفطريات وأنواع أخرى، حيث يتم استخدامها : األصناف التالية 
استخدام مبيد احلشرات خالل مثال مت(حسب الظروف واحلاالت اليت تستلزم استخدام صنف من األصناف 

يف املئة بشكل جامد، بينما استخدم نفس الصنف خالل املوسم 44.3بنسبة )2006/ 2005(املوسم 
ملعرفة درجة استخدام املبيدات لدى املزارعني، نقوم و ،2)يف املئة7بنسبة ضئيلة تقدر بـ )2008/2009(

بامللحق رقم ) 1(مبطالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم حيث بتحليل تطور استخدامها خالل فرتة الدراسة، 
وشهد ، )2009–1980(طن خالل الفرتة 10246.2بلغ استخدام املبيداتيالحظ أن متوسط ) 1(

املعدل النمو ، حيث قدر وتراجعا من سنة إىل أخرىكبرياتذبذباالدراسةخالل طول فرتةاستخدام املبيدات
طن خالل 3676.3وطن 1031.7بني استخدام املبيداتتراوحت كمية و ،طن552- بـالسنوي 

/ 2003خالل موسم من املبيداتأكرب كميةاستخداموميكن تفسريعلى التوايل، 2004و1998عامي 
سبق وأنوالذيخالل ذات املوسمالذي شهدته الصحراء اجلزائريةإىل ظاهرة غزو اجلراد الصحراوي2004

. أشرنا إليه مؤخرا

، 2011، جوان 22خيضر، العدد خفاء وعبث معركة تلوث، جملة العلوم االنسانية، دورية دولية علمية حمكمة، جامعة حممد : عبد احلفيظ بلعريب، اقتصاديات البيوتكنولوجيا - 1
.326ص

2
- Algerien, MADR, Statistiques des approvisonnements du sucteur agricole, compgne agricole (2005/2006) et compgne agricole

(2008/2009), p08.
يف املئة فقط30مل إرتباط يساوي نقبل مبتوسط اإلخنفاض يف حدود معا.
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خالصة الفصل الثالث
املكننة (رأمسالية الو )العمال الزراعيني(بشرية الو )املياه واألراضي الزراعية(طبيعيةالات من اإلمكاناجلزائرلك تمت

؛الغذائيمعدالت اكتفاء ذايت نسيب واحملافظة على أمنها ما يؤهلها لتحقيق ،..)الزراعية ومعظم مدخالت اإلنتاج
تعاين من عدة مشاكل وصعوبات األخريةهذه بني لناتالفالحينتاج اإلخالل دراستنا خلصائص عوامل لكن من

ختضع لطبيعة العامل اإلنتاجي حبيث يصعب التحكم فيهاالطبيعة مشاكل مرتبطة ب،ميكن تصنيفها إىل صنفني
ارتفاع درجة احلرارة يف فصل الصيف حيث نصف القدرة و أمهها االفتقار املائي 

والبشري ميكن من خالهلا تذليل ، ومشاكل مرتبطة باجلانب اإلنساينتتبخراالستيعابية للسدود اجلزائرية
، وهي يف اعتقادي تتحمل أكرب جانب من املسؤولية ملا آلت إليه الصعوبات اليت تعاين منها الفالحة اجلزائرية

يوجد غموض وتذبذب وعدم الوضوح يف الرؤية فيما املسألة العقارية حيث أمهها ،زائرية من تدهورالفالحة اجل
وتفكك وتشتت األراضي ذات اخلصوبة العالية نتيجة قانون ، بني األرض ومن خيدمهاخيص العالقة القانونية

ى عدد كبري من الفالحني وضعف باإلضافة إىل اخنفاض املستوى التعليمي وانتشار األمية لداستغالل األراضي، 
من بالسلب على أداء الفالحنيانعكس مماالربامج التنموية واإلرشاد الفالحي وتدين مستوى البحث الزراعي

واهتالك ،..)األمسدة واملبيدات واحلرث والبذور(خالل املمارسات اخلاطئة للتعامل مع بعض مدخالت اإلنتاج 
ارتفاعهذا ناتج عن ضعف معامل التجديد للحظرية الوطنية بسبب وتقادم احلظرية الوطنية للمكننة الزراعية و 

.أسعارها

بنوعيه النبايت واحليواينالفالحيالناتج
ر هذه املشاكل على أداء القطاع الفالحي من حيث اإلنتاج وحتقيقأثا هي فم،كما ونوعاوشعبه املختلفة

.الفصل املوايليف وهذا ما سنبحث عنه ؟معدالت يف االكتفاء الذايت ويف امليزان التجاري الزراعي



 

:    الفصل الرابع 
 الفالحي وفروعه واألبعاد الناتج

 االستهالكية والتغذوية ملكىناته
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تمهيد
واإلنتاجية للقطاع الفالحي ومكوناته مؤشرا أكثر داللة على تطورها اإلجيايب، وقد تناولنا يف الناتجيعترب منو 

وحناول يف هذا .القطاععوامل اإلنتاج اليت تعترب شرطا أوليا لتطور الفصل السابق خصائص واجتاهات تطور 
الفالحي ومكوناته يف اجلزائر واألبعاد الناتجوإنتاجية كل من الناتجمنو اجتاهات تطور نتناول الفصل أن

منهاالستفادةإمكانية و حيث متثل هذه األخرية اجلوانب املتعلقة بأمن وسالمة الغذاء ،لهوالتغذويةاالستهالكية
استعراضكما يتم للعملية اإلنتاجية،  االجتماعيللوقوف على اجلانب وذلكونقص التغذية والفجوة الغذائية،

مكونات الطاقة والربوتني والدهونالغذائية، ومن املنتجاتمن خمتلف لالستهالكتطور نصيب الفرد من املتاح 
الفئة الزراعية اليت تنتمي إليها حسب منظمة على أساساملنتجاتيتم تصنيف هذه . الذايتاالكتفاءومعدالت 

ثالث ، وسيكون ذلك من خالل واالستنباطاألغذية والزراعة نظرا إلتاحتها مجيع البيانات املساعدة على التحليل 
:كاأليتمباحث

؛لهوالتغذویةاالستهالكیةالفالحي وتحلیل مكوناته واألبعاد الناتج:المبحث األول
؛لهوالتغذویةاالستهالكیةواألبعاد النباتي الناتجمكوناته اتجاهاتتحلیل:المبحث الثاني
.لهوالتغذویةاالستهالكیةواألبعاد الحیواني الناتجمكوناته اتجاهاتتحلیل:المبحث الثالث
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األبعاد االستهالكیة والتغذویة لهتحلیل مكوناته و الفالحي و الناتج: المبحث األول
الفالحي يف اجلزائر شديد التأثر بالعوامل املناخية املتغرية من سنة ألخرى وخاصة كمية األمطار الناتجنظرا ألن 

سنة إىل مقارنة ثالثنيعلى مدىالناتج، فقد جلأنا لدراسة تطورات املنتجاتالسنوية اليت تعتمد عليها معظم 
اليت تؤثر يف االعتياديةغري العواملأو على األقل التقليل من آثار الستبعادمتوسط املؤشرات عرب ثالث فرتات

اإلنتاج سلبا وإجيابا، قصد معرفة أثر اإلجراءات اإلصالحية املتخذة يف بداية الثمانينات والتسعينات والعشرية 
: هذه الفرتات يف تتمثلو ،األوىل من األلفية الثالثة

 وهي الفرتة اليت شهدت إعادة هيكلة القطاع الفالحي والتوجه : )1980/1986(الفترة األولى
؛احلراالقتصادالتدرجيي حنو 

 وهي الفرتة اليت شهدت بداية شبه خوصصة للمستثمرات الفالحية : )1987/2000(الفترة الثانية
؛87/19التابعة للقطاع العام عرب قانون 

 هدت بداية تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية وهي الفرتة اليت ش: )2001/2009(الفترة الثالثة
.والريفية

احليواين، كما يتميزالناتجالنبايت وفرع الناتجالفالحي يف اجلزائر بشدة التنوع فهو يتشكل من فرع الناتجيتميز 
يواين متثل أمهيته النسبية حوايل احلالناتجيتضح لنا أن )1-4(بأن مكوناته متفاوتة األمهية، فحسب اجلدول رقم  اجتاهاتم حتليل وفيما يلي سيت.يف املئة47.5النبايت متثل أمهيته النسبية حوايل الناتج، بينما يف املئة52.5

املدونة يف اجلدول رقمو النبايت واحليواين حسب األمهية النسبية الناتجفرعي اجتاهاتككل مث حتليل الفالحي  الناتج
).2- 4(و) 1-4(واملوضحة من خالل الشكلني رقم )4-1(



158الفالحي وفروعه واألبعاد االستهالكية والتغذوية لمكوناتهالناتج: الفصل الرابع 

جات النباتية والحيوانيةللمنتالنسبيالوزن) : 1-4(جدول رقم 
النباتيالناتج

المجموع البقول الزيتون صناعيةمزروعات  األعالف فواكه الخضر الحبوب
47,5 0,8 1 1,2 2,9 23,6 11,7 15,6 الفالحيالناتجمن ℅
100 1,73 2,08 2,51 6,08 49,66 24,63 32,82 النباتيالناتجمن ℅

الحيوانيالناتج
المجموع العسل الصوف بيضاءلحوم البيض الحليب لحوم حمراء
52,5 0,2 0,7 5 5,5 10,9 30,2 الفالحيالناتجمن ℅
100 0,34 1,26 9,58 10,55 20,67 57,52 الحيوانيالناتجمن ℅

Source : Algérien, ONS, Les statistiques de l'Agriculture et de la pêche (Rétrospective
(1989/2001)), N0 119, Février 2005, p 74 -76.

.)1-4(من إعداد الطالب بناء على بيانات اجلدول رقم : المصدر

) 1-4(من إعداد الطالب بناء على بيانات اجلدول رقم : المصدر
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الفالحي الناتجاتجاهاتتحليل تطور : المطلب األول 
للناتجيمة املضافة يالحظ أن متوسط الق) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

للناتجوتراوحت القيمة املضافة ) 2009–1980(الثالثني سنةفرتةخالل دجمليار22.6تالفالحي بلغ
على التوايل، حيث شهدت2007و1983خالل عامي دج مليار37.4ودجمليار11.6الفالحي بني

للناتجميكن تقسيم تطور القيمة املضافة احلقيقية )3- 4(وحسب الشكل رقم من سنة إىل أخرىتذبذبامارتفاعا
منتظماارتفاعاحيث شهدت القيمة املضافة ) 1986- 1980(الفالحي إىل ثالث فرتات، الفرتة األوىل 

السوق وإعادة حتريرحنو االجتاهوهي الفرتة اليت شهدت بداية يف املئة2.16مبعدل منو سنوي يقدر بـ وبطيئا 
حيث شهدت القيمة املضافة تذبذبا بني الزيادة )2000- 1987(، أما الفرتة الثانية يالقطاع الفالحهيكلة

صدور قانون املستثمرات الفالحية مت فيهاوهي الفرتة اليت يف املئة3.4مبعدل منو سنوي يقدر بـ والنقصان
والظروف هذه الفرتةاباإلضافة إىل سنوات اجلفاف اليت املستثمراتزئةالذي أدى إىل جت)87/19(

حيث شهدت القيمة املضافة )2009- 2001(، وأخريا الفرتة الثالثة 
وهي الفرتة اليت جتسد فيها املخطط الوطين للتنمية يف املئة4.5مبعدل منو سنوي يقدر بـ منتظما وسريعاارتفاعا

خالل ثالثون سنة وقدرت الزيادة.الفالحية والريفية الذي أعطى دفعا قويا حنو الزيادة يف القيمة املضافة الفالحية
بـيقدر مبعدل منو سنويدجمليار23.2بـ الفالحي للناتجيف القيمة املضافة احلقيقية )2009- 1980( أقل بقليل مما يف املئة4.04وعند مقارنة معدل النمو يف ،مرة2.8الفالحي حبوايل للناتجأي تضاعفت القيمة املضافة يف املئة4.05

غري يف املئة3.05، أما مجهورية مصر العربية فبلغ معدل النمو السنوي يف املئة2.95حقق يف اجلزائر واملغرب 

زراعي البد وأن يساير معدل النمو الدميوغرايف، وهذا يدفعنا إلدخال القيمة للسكان، وبالتايل فإن منو اإلنتاج ال
حققت اجلزائر قيمة مضافة زراعية حسب الفرد 1980املضافة للزراعة حسب الفرد يف احلسبان، ففي سنة 

)دوالر102(وللمغرب) دوالر154(دوالر وهي أعلى مما حقق يف تونس 183الواحدة قدرت مبا قيمته 
دوالر للفرد، بينما حققت 214أصبحت اجلزائر يف املرتبة األخرية بقيمة 2009وحبلول سنة . س السنةلنف

دوالر، وهذا يبني أن اجلزائر حققت معدل منو ضعيف جدا 306دوالر للفرد وتونس 271املغرب ما قيمته 
.يف املئة165بينما بلغت النسبة يف املغرب ) يف املئة16.5(2009و 1980بني سنيت 
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ومكوناتهالفالحيللناتجذوية والتغاالستهالكيةاألبعاد : المطلب الثاني 
إال أن املؤشرات التغذوية يف الفالحيةلكن رغم تدين مرتبة اجلزائر فيما خيص نصيب الفرد من القيمة املضافة

فردي اليومي للسعرات احلرارية الاالستهالك متوسط ازداد )2- 4(فحسب اجلدول رقم ،اجلزائر يف حتسن ملموس
324,57والنبايتالناتجمن كيلوكالوري 2338,29منها (كالوري كيلو 2662,71حوايل من 

منها (كيلوكالوري 2878,86حوايل إىل)1980/1986(خالل الفرتة) احليواينالناتجمن كيلوكالوري  خالل الفرتة ) احليواينالناتجمن كيلوكالوري 297,64النبايت الناتجمن كيلوكالوري 2581,21
يف 8.12مبعدل منو يقدر بـ )23541وهو أكرب من احلد األدىن من الوجهة الصحية () 1987/2000(

بني يف املئة7.73مبعدل منو )2001/2009(كيلوكالوري خالل الفرتة 3101,44إىل حوايل املئة
من غ52,51منها (غ 69.5، ومن الربوتني من حوايل )2001/2009(و) 1987/2000(الفرتتني 

منها (غ 78,19إىل حوايل ) 1980/1986(خالل الفرتة ) احليواينالناتجمن غ 16,97والنبايت الناتج أكرب من احلد () 1987/2000(خالل الفرتة )احليواينالناتجمن غ 59,12والنبايت الناتجمن غ 63.9
خالل الفرتة غ 85.56إىل حوايل يف املئة12.51مبعدل منو يقدر بـ ) 2غ35األدىن من الوجهة الصحية 

، ومن )2001/2009(و) 1987/2000(بني الفرتتني يف املئة9.42مبعدل منو )2001/2009(
خالل الفرتة ) احليواينالناتجمن غ 20,59النبايت والناتجمن غ 43,2منها (غ 63,86الدهون من حوايل 

الناتجمن غ 20,59والنبايت الناتجمن غ 50,50منها (غ68,68إىل حوايل)1980/1986(
خالل الفرتة غ 67.34إىل حوايل يف املئة7.55مبعدل منو يقدر بـ )1987/2000(خالل الفرتة ) احليواين

)1987/2000(بني الفرتتني يف املئة)1.94-(سالبمبعدل منو)2001/2009(
وميكن تفسري هذه الزيادة يف معدالت مكونات الغذاء للفرد يف اجلزائر إىل زيادة الطلب ، )2001/2009(و

معدالت النمو السكاين خالل فرتة الدراسة،اخنفاضمبقابل على الغذاء نتيجة حتسن مستوى معيشة السكان 
يف 3إىل )1992- 1990(خالل الفرتةيف املئة4من اخنفضانعكس إجيابا على معدل الفقر فقد وهو ما

.زيادة إنتاجية الفرد واملقتصد ككلما يعينوهو ،3)2006- 2004(خالل الفرتة املئة

يف 90وفيما يتصل مبصادر الربوتني والدهون  فإن املستهلك اجلزائري يعتمد على املصادر النباتية لتوفري حنو 
من يف املئة57من الربوتني وحنو احتياجاتهمن يف املئة75اليومية من السعرات احلرارية وحنو احتياجاتهمن املئة

من احتياجاتهمن يف املئة43ويف املئة25ويف املئة10، وتوفر املصادر احليوانية من الدهوناحتياجاته

.73، ص )1998،  فرباير 230سلسلة عامل املعرفة، العدد (حممد السيد عبد السالم، األمن الغذائي  للوطن العريب، - 1
.املرجع نفسه- 2
.34، ص 2010األمن الغذائي العريب املنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضاع جامعة الدول العربية، - 3
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السعرات احلرارية والربوتني والدهون على الرتتيب، وهذه املعدالت تقل 
.1حيث ترتفع مسامهة املصادر احليوانية يف توفري الغذاء مقارنة باجلزائر

) 7(بامللحق رقم ) 7(ت اجلدول رقم من خالل بيانااد الطالبعدمن إ:المصدر 
لفترة خالل االجزائريفردللالفالحي ومكوناتهللناتجالتغذويةالمؤشرات تطور : )2-4(جدول رقم 

)1980/2009(
نسبة النمو متوسط الفترة

09/87 00/80 2009/2001 2000/1987 1986/1980 7,73التغذويةـرات المؤش 8,12 3101,44 2878,86 2662,71 )يوم/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة 

ناتج
9,42فالحي 12,51 85,56 78,19 69,50 1,94-)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  7,55 67,34 68,68 63,86 7,47)يوم/شخص/غ(هونكمية الد 10,39 2774,11 2581,21 2338,29 )يوم/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة 

ناتج
7,76نباتي 12,58 63,71 59,12 52,51 0,40-)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  16,74 50,30 50,50 43,26 10,01)يوم/شخص/غ(هونكمية الد - 8,30 327,44 297,64 324,57 )يوم/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة 

ناتج
14,58حيواني 12,33 21,84 19,06 16,97 6,11)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  -11,69 19,29 18,18 20,59 )يوم/شخص/غ(هونكمية الد

Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),
(12/03/2013).

. 37ص املرجع نفسه،- 1
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)2009/1980(تطور القيمة المضافة الفالحية للفترة ) : 1-4(شكل رقم 
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استجابةالفالحي قادر على الناتجال يعين أن جهاز إال أن هذا التحسن يف األوضاع التغذوية للفرد اجلزائري
الناتجيغطي إذ (الفالحي مل يساير النمو يف الطلب على الغذاء، الناتجمنو على اعتبار أن ،الطلب على الغذاء

. 1)االسترياديف املئة املتبقية يلجأ لتغطيتها إىل ) 30(يف املئة من الوفرة الغذائية، أما الثالثني 70الفالحي نسبة 

.35، مرجع سبق ذكره، ص*عرض وآفاق * اجلزائر، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مسار التجديد الفالحي والريفي - 1
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ستهالكیة والتغذویة لهواألبعاد االالنباتي الناتجمكوناتاتجاهات تحلیل :المبحث الثاني
إمكانية إنتاجها عدة مرات يف السنة، كون املناخ مالئم عدة خصائص منها يف اجلزائر بالنبايت الناتجفرعتازمي

.للتعديالت اجلينية يف املخابرالطبيعية اليت مل ختضع الفالحني يف الزراعة على البذور اعتماد و لإلنتاج،

فرع الحبوب: المطلب األول
)1- 4(النبايت خصوصا فحسب اجلدول رقم والناتجالفالحي عموما الناتجحتتل احلبوب أمهية نسبية كبرية من 

حتتل املرتبة الثانية بعد الفالحي، حيث الناتجمن يف املئة32والفالحي الناتجمن يف املئة15متثل حوايل 
والذرة الصفراء والرفيعة تضم شعبة احلبوب منتجات القمح بنوعيه الصلب واللني والشعريمنتوج اللحوم احلمراء، و 

.يف اجلزائراستهالكا، حيث تعترب األكثر والشوفان

إنتاج وإنتاجية الحبوبتحليل تطور :الفرع األول 
بلغإنتاج احلبوبيالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(اجلدول رقم طالعة البيانات الواردة يف مب حيثطن ألف2834.35وقدرت الزيادة بـ )2009–1980(خالل الفرتة طن ألف2496.37

هذا التطور يف اإلنتاج ال يليب .ألف طن64.5مبعدل منو سنوي يقدر بـحبوايل مرتنيإنتاج احلبوبتضاعف 
الطلب الوطين من هذه املادة على اعتبار أن أكثر من  ثلثي حاجيات احلبوب مستوردة لسد العجز املسجل على 

مستوردة، وهذا ما نلمسه من غ700كلغ من احلبوب املستهلكة منها 1طول الفرتة املدروسة حيث لكل 
االكتفاءخالل معدل 

14ال تتعدى يف كثري من األحيان، بسبب ضعف اإلنتاجية حيث يف املئة35احلبوب، حيث ال يتجاوز 
لتنمية الفالحية مبتعدا عن اهلدف الذي سطره برنامج تكثيف احلبوب يف إطار املخطط الوطين لهكتار /قنطار

خاصة إذا قورنت مع بلدان الصناعات املتقدمة أين ،هكتار/قنطار25والريفية بالوصول إىل إنتاجية تقدر بـ 
هكتار يف /قنطار69وهكتار يف اسبانيا /قنطار31.7وهكتار يف أملانيا /قنطار65.4تصل اإلنتاجية إىل 

حيث توصلت نتائج التعداد العام ،ضعف استخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج، وميكن إرجاع ذلك إىلفرنسا
يف املئة من عدد مزارع 24األمسدة اآلزوتية والفوسفورية ال تتجاوز استخدامأن نسبة 2001للفالحة لسنة 

ملئة من عدد يف ا10أن نسبة استخدام آالت البذر ال تتعدى ، باإلضافة إىلاستخدامهااحلبوب فضال عن سوء 
من فقطيف املئة14.9و يف املئة فقط من عدد املستثمرات تستعمل البذور احملسنة 14مزارع احلبوب، كما أن 

.1عدد مستثمرات احلبوب تعاجل مبواد الصحة النباتية ضد احلشرات واآلفات اليت تصيب منتوج احلبوب

1 - Algerien, MADR, RGA, Op.cit, p27.
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سنة اجلفافوهي (1997طن خالل عاميألف5253.43وألف طن 870بني إنتاج احلبوبتراوح و 
من سنة إىل بني الزيادة والنقصانتذبذباعلى التوايل، حيث شهد اإلنتاج2009و)الذي مس مجيع الواليات

قلة (اليت كانت غري مواتيةالظروف املناخية اعتماد هذه الزراعة على بسبب ،)4- 4(حسب الشكل رقم أخرى
من إمجايل مساحة يف املئة10خاصة إذا علمنا أن نسبة املساحة املسقية من احلبوب ال تتجاوز )األمطار
الفالحني يف القطاع اخلاص عن زراعة انصرافسوء تنفيذ عملية احلصاد، (باإلضافة إىل ظروف أخرى احلبوب،

وهذا ما يبني حسب رأينا عدم قدرة ،..)عائدها النقديالرتفاعاحلبوب إىل زراعة اخلضر وتربية املواشي والدواجن 
اجلهاز اإلنتاجي التغلب على اآلثار السلبية املرتتبة على املناخ رغم العديد من اإلصالحات اليت أجريت على 

والذي علقت عليه آمال كبرية باإلضافة إىل 1987وباألخص هيكلة القطاع العمومي سنة القطاع الفالحي
.2001سنة انطلقالذي ية املخطط الوطين للتنمية الفالح

.)11(بامللحق رقم ) 14(بيانات اجلدول رقم إعداد الطالب بناءامن:المصدر 

الحبوبلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
منيرتبطوماوالتسويقيةوالتصنيعيةاإلنتاجيةلألنشطةالنهائياهلدفمنهواالستفادةالغذاءاستهالكيعترب
متداخلةعواملبعدةترتبطاليتاملتغرياتمنوأمناطهاالستهالكيعتربالدولمعظمويف.اخلدميةاألنشطةخمتلف

علىاألفرادقدرةعلىاالستهالكيؤثرالوقتذاتويفوالصحي،التغذويوالوعيالدخولمستوياتمنها
.واإلنتاجوالنشاط العمل

املتاحةالغذائيةالسلعكمياتيفيتمثلالغذائيةالسلعمنلالستهالكاملتاحمفهومأنإىلهنااإلشارةوجتدر
تقديرهويتم،احليواين وغريهاواالستهالكمثل املعاجلة والبذور األخرىاالستخداماتكافةمستبعدالالستهالك

.أخرىاستخداماتمطروحا منه والتغري يف املخزونالغذائيةللسلعاخلارجيةالتجارةصايفإىلاإلنتاجبإضافة
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)2009/1980(تطور إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة ): 4-4(شكل رقم 
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ذلك جيب التعرف على متوسط إظهارالتفريق بني ما هو متاح وبني ما حيتاجه اإلنسان، ومن أجل من املهم 
،السلع أو العناصر الغذائيةنصيب الفرد من استهالك

عن طريق ذلك نتوصل إىل حتديد حجم اإلسراف أو النقص يف استهالك ) أو ما يسمى مكونات الغذاء املتوازن(
.)FAO(والزراعةاألغذيةالغذاء للفرد من خالل حتليل اإلحصاءات اليت تشري إليها منظمة

ألف 4005من ارتفعتحيث من احلبوب لالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )3- 4(يوضح اجلدول رقم 
47.75بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 5917إىل )1980/1986(خالل الفرتة طن 

مليون 18واليت تقدر بـ )من القمحيف املئة72(، لكن هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف الوارداتيف املئة
يف 9مليون قنطار فقط مبعدل 0.8، مبقابل زيادة يف اإلنتاج ال تزيد عن يف املئة47.47قنطار أي حبوايل 

وهذا دليل على أن إعادة هيكلة القطاع 87/19إىل ظاهرة جتزئة مستثمرات قانون ، ميكن تفسري ذلك املئة
وما نتج عنه من تفتيت املزارع وبروز مزارع ذات مساحات ضيقة نسبيا ال يساعد 1987الفالحي العمومي سنة 

اأم.يف املئة7.67املساحة بنسبة اخنفضتحيث دوما حماصيل إسرتاتيجيةاعتربتأبدا على إنتاج احلبوب واليت 
كمية ارتفعتواليت شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية فقد )2001/2009(الفرتة الثالثة 

يف 58,95واليت تقدر بـ ن الزيادة يف اإلنتاجعنسبة كبرية منها ناجتةيف املئة27,03الغذاء املتاح من احلبوب بـ 
إنتاج احلبوب من خالل الزيادة يف مساحة على خالف الفرتة السابقة، وهنا يظهر أثر هذا الربنامج على املئة

إجيابا انعكستمن احلبوب خالل فرتة الدراسةةيف كمية الغذاء املتاحهذه الزيادة .يف املئة6.03احلبوب بنسبة 
كلغ 216.83كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 192.76من ارتفععلى نصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث 

ةوكنتيج. يف املئة4,24كلغ مبعدل منو 225.61، مث لريتفع إىل يف املئة12.5خالل الفرتة الثانية مبعدل منو 
ازداد )3- 4(، فحسب اجلدول رقم مقبولطبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن 

إىل للفرتة األوىلكيلوكالوري 1474,43االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية من حوايل 
كيلوكالوري للفرتة 1734,67إىل يف املئة12.55عدل منو يقدر بـمبللفرتة الثانية كيلوكالوري 1659,50

، للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة 60متثلحيث،يف املئة4,73الثالثة مبعدل منو 
، إىل يف املئة12.3مبعدل منو يقدر بـ للفرتة الثانية غ للفرد 49.5إىلغ 44,07من ارتفعوعن الربوتني فقد  اليوميللغذاءاملشكلةالربوتيناتمنيف املئة60متثلحيث،يف املئة3.81غ للفرتة الثالثة مبعدل منو 51,30

، إىل يف املئة14.4مبعدل منو للفردغ 6.01غ إىل 5.26من ارتفعت، أما الدهون فقد اجلزائريللمستهلك  من الدهون املشكلة للغذاء اليومي يف املئة9، وهي متثل حوايل يف املئة14,42مبعدل منو يقدر بـ غ 6,86
.للمستهلك اجلزائري
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)1980/2009(تطور مؤشرات فرع الحبوب للفترة : )3-4(جدول رقم 
%نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 58,95المؤشرات 9 3427.760 2156.5 1979 -)ألف طن(اإلنتاج  - 5.266 0.310 0 30,34)ألف طن(الصادرات  47,47 7684.992 5896 3998 15,23)ألف طن(الواردات  -19,11 30,86 26,78 33,11 27,03℅الذاتي االكتفاء 47,75 7424 5917 4005 6,03)ألف طن(الغذاء المتاح  -7,67 2523.132 2400.6 2793.5 53,60)هكتارألف (المساحة  26.8 13,25 8.98 7.08 4,24)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  12,5 225,61 216,83 192,76 4,73)السنة/كلغ(نصيب الفرد  12,55 1734,67 1659,50 1474,43 3,81)يوم/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  12,3 51,30 49,5 44,07 14,42)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  14,40 6,86 6,01 5,26 )يوم/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

فرع القمح:الفرع الثالث
تذبذب على الرغم من )من إنتاج احلبوبيف املئة70(سائر أنواع احلبوبانة األوىل بني القمح املكحيتل 

املساحة املزروعة به من سنة إىل أخرى نظرا ملنافسة غريه من احلبوب ولتغري األحوال املناخية وقلة األمطار يف بعض 
القليلة، نظرا لتفوقه عليه السنني، ويعترب الشعري أكرب منافس للقمح يف األراضي احلدية ويف املناطق ذات األمطار 

.يف حتمل الظروف املناخية القاسية وإمكانية زراعته يف الرتبة الفقرية نسبيا

القمحوإنتاجية تحليل تطور إنتاج:وال أ
1500بلغإنتاج القمحيالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب
طن ألف2980وألف طن 614بني إنتاج القمحوتراوح )2009–1980(خالل الفرتة طن ألف

منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهد1996و1988خالل عامي  هذا ،ألف طن1500مبعدل زيادة سنوي يقدر بـ مرتنيحبوايل إنتاج القمحأي تضاعف طن ألف1441.7
التطور يف اإلنتاج ال يليب الطلب الوطين من هذه املادة على اعتبار أن أكثر من  ثلثي حاجيات القمح مستوردة 

غ800هناك أكثر  منكلغ من القمح املستهلك1لسد العجز املسجل على طول الفرتة املدروسة حيث لكل 
يف كثري من األحيان، يف املئة32، حيث ال يتجاوز الذايتاالكتفاءسه من خالل معدل ، وهذا ما نلمةمستورد

14ال تتعدى يف املئة50بسبب ضعف اإلنتاجية حيث
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هكتار يف أملانيا /قنطار73خاصة إذا قورنت مع بلدان الصناعات املتقدمة أين تصل اإلنتاجية إىلهكتار/قنطار
.هكتار يف فرنسا/قنطار68.4وهكتار يف اسبانيا /قنطار28و

القمحلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد :ثانيا 
طن ألف 3611حيث ارتفعت من القمحالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )4- 4(يوضح اجلدول رقم 

، يف املئة45بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 5227إىل) 1980/1986(خالل الفرتة 
، يف املئة37مليون قنطار أي حبوايل 11.5لكن هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف الواردات واليت تقدر بـ 

أما الفرتة الثالثة ،يف املئة16مليون قنطار فقط مبعدل 1.8مبقابل زيادة يف اإلنتاج ال تزيد عن 
كمية الغذاء املتاح ارتفعتواليت شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية فقد )2001/2009(

على يف املئة88,10نسبة كبرية منها ناجتة عن الزيادة يف اإلنتاج واليت تقدر بـ يف املئة25,96بـ القمحمن 
بنسبة قمحمن خالل الزيادة يف مساحة الالقمحخالف الفرتة السابقة، وهنا يظهر أثر هذا الربنامج على إنتاج  إجيابا على نصيب انعكستخالل فرتة الدراسة قمحهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة من ال. يف املئة16,63

كلغ خالل الفرتة 192.06كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 173.84من ارتفعالفرد من الغذاء املتاح حيث 
ليبقى ثابتا يف الفرتة الثالثة دون تسجيل أي زيادة تذكر بسبب الثبات النسيب ، املئةيف10.5الثانية مبعدل منو 

طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ةوكنتيج. يف هذه املرحلةدميوغرايفملعدل النمو ال
االستهالك الفردي اليومي كل من ازداد)4- 4(فحسب اجلدول رقم خاصة بني الفرتة األوىل والثانية مقبول، 

يف 50السعرات احلرارية للقمح حوايل متثلحيث، يف املئة10.5والربوتني والدهون بنسبة للسعرات احلرارية
منيف املئة57، بينما الربوتينات تشكل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمناملئة

من الدهون املشكلة يف املئة7.6، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات
.للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائري
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)1980/2009(للفترة قمحتطور مؤشرات فرع ال: )4-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87)(00/80)2009/20012000/19871986/1980 88,10المؤشرات 16 2524 1342 1156 -)ألف طن(اإلنتاج  3,22 1,29 0,00 24,87)ألف طن(الصادرات  37 5316 4257 3106 34,35)ألف طن(الواردات  -11,6 32,20 23,97 27,11 25,96℅الذاتي االكتفاء 45 6596 5237 3611 16,63)ألف طن(الغذاء المتاح  -12 1706.182 1463 1665.5 74,87)ألف هكتار(المساحة  28 15,43 8,82 6,90 4,20)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  10,5 200,13 192,06 173,84 4,26)السنة/كلغ(نصيب الفرد  10,5 1537,67 1474,86 1334,71 3,62)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  10,5 46,20 44,59 40,33 8,97)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  10,5 5,74 5,27 4,77 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

الجافةفرع البقول: المطلب الثاني
-4(فحسب اجلدول رقم ،النبايت خصوصاالناتجو الفالحي الناتجحتتل البقول اجلافة أمهية نسبية ضعيفة من  األخرية، حيث حتتل املرتبة لنبايتاالناتجمن يف املئة1.73الفالحي والناتجمن يف املئة0.8متثل حوايل )1

والفوم والعدس واحلمص )البازالء(النبايت، وتضم شعبة البقول اجلافة منتجات الفول واجللبانةالناتجمن 
.يف اجلزائراستهالكااألكثر من بني املنتجاتوالفاصوليا، حيث تعترب

الجافةلبقولتطور إنتاج وإنتاجية اتحليل : الفرع األول
78.9بلغإنتاج البقوليالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم )1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

642.89وألف طن 21.9بني اجلافةإنتاج البقولوتراوح )2009–1980(خالل الفرتة طن ألف
مبعدل ،من سنة إىل أخرىتذبذبا شديداعلى التوايل، حيث شهدت 2009و2000خالل عامي ألف طن

الفالحني عن وانصرافبسبب الظروف املناخية غري املواتية وذلك ،ألف طن5.8منو سنوي ضعيف يقدر بـ 
طن أي ألف591وقدرت الزيادة بـ زراعتها إىل زراعة اخلضر حتت تأثري عامل

هذا التطور يف اإلنتاج ال يليب الطلب الوطين من هذه املادة على اعتبار أن ،مرتنيحبوايل إنتاج البقولتضاعف 
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من حاجيات البقول اجلافة مستوردة لسد العجز املسجل على طول الفرتة املدروسة حيث يف املئة87أكثر من 
االكتفاءمستوردة، وهذا ما نلمسه من خالل معدل غ870كلغ من البقول اجلافة املستهلكة هناك من 1لكل 

يف املئة25.54إىل يف املئة33.25متتالية على مر الفرتات الثالثة من اخنفاضاتسجل عدة الذايت، حيث 
أهداف الربنامج الوطين عنابتعدتخاصة يف املرحلة الثالثة اليت املساحةاخنفاض، بسببيف املئة21.77إىل 

:الفالحية والريفية اليت خصت هذا النوع بوضع هدفني أساسني مهاللتنمية 
؛زيادة املساحات املزروعة باخلصوص يف املناطق الشبه الساحلية
سكيكدة، قاملة، عني تيموشنت وتيارت: حتسني اإلنتاج يف املناطق املفضلة، بالتحديد يف الواليات التالية.

يف املئة50أثر سلبا علىماوهو
24حنو أين تصل اإلنتاجية إىل اإلحتاد األورويبهكتار خاصة إذا قورنت مع بلدان /قنطار14تتعدى 

.1هكتار/قنطار8هكتار/قنطار

البقول الجافةلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
طن ألف 109حيث ارتفعت من البقولالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )5- 4(يوضح اجلدول رقم 

، يف املئة52بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 166إىل)1980/1986(خالل الفرتة 
، يف املئة36.3أي حبوايل ألف طن35.66لكن هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف الواردات واليت تقدر بـ 

واليت )2001/2009(، أما الفرتة الثالثة يف املئة6.2مبعدل آالف طن 3مبقدار يف اإلنتاج اخنفاضمبقابل 
يف 19.94بـ البقولكمية الغذاء املتاح من ارتفعتشهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية فقد 

أثر هذا نتساءل عن ، وهنا يف املئة30.74واليت تقدر بـ الوارداتيف االرتفاعنسبة كبرية منها ناجتة عن املئة
إجيابا على انعكستخالل فرتة الدراسة البقول هذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة من . البقولالربنامج على إنتاج 

كلغ خالل الفرتة الثانية 6.1كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 5.26من ارتفعنصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث 
، ليبقى ثابتا يف الفرتة الثالثة دون تسجيل أي زيادة تذكر بسبب الثبات النسيب ملعدل يف املئة15.75مبعدل منو 

طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن مقبول، ةوكنتيج. النمو الدميوغرايف يف هذه املرحلة
كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات ازداد) 5- 4(خاصة بني الفرتة األوىل والثانية فحسب اجلدول رقم 

منيف املئة1.8حوايل بقولالسعرات احلرارية لمتثلحيث، تقريبايف املئة15احلرارية والربوتني والدهون بنسبة 
الربوتيناتمنيف املئة3.5للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايلاليوميللغذاءاملشكلةاحلريرات
من الدهون املشكلة للغذاء يف املئة0.4، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلة

.اليومي للمستهلك اجلزائري

1 - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012), (09/02/2014).
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)1980/2009(للفترة البقول الجافةتطور مؤشرات فرع : ) 5-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/20012000/19871986/1980 235,71المؤشرات -6,2 153.812 45.8 48.8 -)ألف طن(اإلنتاج  - 0.063 0.08 0 30,74)ألف طن(الصادرات  36,3 174.755 133.66 98 83,34)ألف طن(الواردات  -23,18 46,82 25,54 33,25 19,94℅االكتفاء الذاتي  52,28 199,87 166,64 109,43 34,61-)ألف طن(الغذاء المتاح  -24,28 66.048 101 133.4 413,43)ألف هكتار(المساحة  23,88 23,29 4,54 3,66 0,13-)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  15,76 6,08 6,09 5,26 0,28-)السنة/كلغ(نصيب الفرد  16,43 57,56 57,71 49,57 0,53)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  15,71 3,76 3,74 3,23 5,31-)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  15 0,31 0,33 0,29 )سنة/شخص/غ(كمية الدهون 
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

فرع البطاطا: المطلب الثالث
حيث ال املتدينات مستوى الدخلحيتل منتوج البطاطا أمهية كبرية يف سلة املستهلك اجلزائري خاصة الطبقة ذ

ها البعض الكنز الدفني، فهي تنمو بسرعة وقابلة للتكيف وعالية الغلة يطلق علي. املنتجمن هذا الطعامختلو مائدة
.واهلامشية اليت ال تناسب احملاصيل األخرى

لبطاطااإلنتاج واإلنتاجية لاتجاهاتتحليل تطور :الفرع األول
1170بلغاإنتاج البطاطيالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

ألف طن2636وألف طن400بني اإنتاج البطاطوتراوح ) 2009–1980(خالل الفرتة ألف طن
على التوايل، حيث شهدت إرتفاعا منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ 2009و1983خالل عامي  إىل اخلصائص اليت االرتفاعيرجع هذا ، مرة4.4حبوايل اإنتاج البطاطأي تضاعف ألف طن2045.46

هكتار للفرتة األوىل إىل /قنطار71.7اإلنتاجية من ارتفاع تقدر بـ طفيفة يف املساحةتسجيل زيادة ، رغميف املئة64.3هكتار للفرتة الثانية مبعدل منو /قنطار117.78 يف 66.5هكتار مبعدل منو /قنطار196.17اإلنتاجية إىل مستوى ارتفعتعلى غرار الفرتة الثالثة ،يف املئة9
الذايت خالل الفرتات الثالث االكتفاءمعدلارتفاعمما أدى إىل ،يف املئة4.7املساحة بنسبة اخنفاضرغم املئة
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لكن رغم هذا التطورعلى الرتتيب،يف املئة92.78إىل يف املئة88.33إىل يف املئة70.8منانتقلحيث 
الفرتة األخرية مازالت خاللإال أن شعبة البطاطا الذايتاالكتفاءيف اإلنتاج واإلنتاجية وحتقيق معدالت عالية يف 

.أسعارهاارتفاعالذي أدى إىل تعاين من مشاكل التخزين والتسويق 

البطاطافرعلوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
ألف 645.6حيث ارتفعت من طاطاالبالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )6-4(يوضح اجلدول رقم 

يف 45بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 936إىل) 1980/1986(طن خالل الفرتة 
يف 70.52ألف طن أي حبوايل 420.43واليت تقدر بـ اإلنتاج، هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف املئة
واليت شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية فقد ) 2001/2009(أما الفرتة الثالثة ،املئة

. طاطاأثر هذا الربنامج على إنتاج البنلمس، وهنا يف املئة80.32بنسبة طاطاكمية الغذاء املتاح من البارتفعت
إجيابا على نصيب الفرد من الغذاء انعكستخالل فرتة الدراسة البطاطاهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة من 

11.5كلغ خالل الفرتة الثانية مبعدل منو 34.4كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 30.84من ارتفعاملتاح حيث 
طبيعية هلذا ةوكنتيج. يف املئة48.22كلغ مبعدل منو 51إىل حنو الفرتة الثالثةيفاعهليواصل ارتف، يف املئة

) 6-4(فحسب اجلدول رقم يف الفرتة الثالثة، خاصة لموسالتطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن م
يف 67ويف املئة48.22كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون بنسبة ازداد
احلريراتمنيف املئة3حوايل لبطاطامن االسعرات احلرارية متثلحيث، على الرتتيبيف املئة44.44واملئة

املشكلةالربوتيناتمنيف املئة2.3للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلة
من الدهون املشكلة للغذاء اليومي يف املئة0.1، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاء

.للمستهلك اجلزائري
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)1980/2009(للفترة البطاطاتطور مؤشرات فرع ) : 6-4(جدول رقم 
النمونسبة  متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/20012000/19871986/1980 82,84المؤشرات 70,52 1858,68 1016,57 596,14 45877,78)ألف طن(اإلنتاج  16,67 459,78 1,00 0,86 1,46-)ألف طن(الصادرات  -45,13 133,31 135,29 246,57 37,33)ألف طن(الواردات  24,74 121,31 88,33 70,81 80,32℅الذاتي االكتفاء 45 1687,67 936 645,57 1,47-)ألف طن(الغذاء المتاح  9,05 88.335 89.654 82.211 75,50)ألف هكتار(المساحة  64,32 206,71 117,78 71,68 48,22)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  11,5 51 34,4 30,84 48,08)السنة/كلغ(نصيب الفرد  11,43 99 66,86 60 67)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  -0,56 2,11 1,26 1,27 44,44)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  0,00 0,14 0,10 0,10 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

فرع الخضر:المطلب الرابع 
متثل حوايل )1-4(النبايت خصوصا فحسب اجلدول رقموالناتجالفالحي الناتجنسبية من ةاخلضر أمهيحتتل  الثالثة بعد احلبوب ، حيث حتتل املرتبة نبايتالالناتجمن املئةيف 24.6والفالحي الناتجمن يف املئة11.7

الطماطم والبصل واجلزر منتجات اخلضر على سبيل املثال ال احلصر النبايت، وتضم شعبة الناتجمن والفواكه
.يف اجلزائرلالستهالكالضرورية، حيث تعترب من املنتجات ..واخليار

لخضرلاإلنتاج واإلنتاجيةاتجاهاتتحليل تطور :الفرع األول
2338.7بلغإنتاج اخلضريالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

ألف طن4231ألف طن و872بني إنتاج اخلضروتراوح ) 2009–1980(خالل الفرتة ألف طن
منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـ ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2005و1982خالل عامي  ألف طن118.51ادة سنوية تقدر بـ مبعدل زيمرات5حبوايل إنتاج اخلضرأي تضاعف ألف طن3322

ودعم الدولة هلا منذ سنة ) البالستيكية(عدة أسباب منها تطور الزراعة احملمية إىلاالرتفاعويرجع أساسا هذا  ، باإلضافة إىل األسعار التنافسية للخضر حيث تعترب حمفزا للفالحني مقارنة باحلبوب والبقول اجلافة اليت  1980
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األراضي يف الستصالحكانت تسوق بصورة إلزامية إىل اهليئات الرمسية، كما أن الدعم املقدم من طرف الدولة 
إلنتاج بنسبة من حيث ابسكرة املرتبة األوىل وطنيا اجلنوب لعب دورا كبريا يف زيادة إنتاج اخلضر، حيث حتتل والية اهلكتار بعد والية تيبازة املتميزة بأراضيها اخلصبة  ذات /قنطار364بإنتاجية عالية جدا تقدر بـ يف املئة 41

.20091سنة اهلكتار /قنطار828.2اإلنتاجية 

الخضرفرع لوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
ألف 1254.14حيث ارتفعت من اخلضرالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )7- 4(يوضح اجلدول رقم 

بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 2341.8إىل )1980/1986(طن خالل الفرتة  ألف طن أي حبوايل 1110.14، هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف اإلنتاج واليت تقدر بـ يف املئة86.73 واليت شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية )2001/2009(أما الفرتة الثالثة ، يف املئة96.62
، وهنا نلمس أثر هذا الربنامج على يف املئة53,52بنسبة اخلضركمية الغذاء املتاح منارتفعتوالريفية فقد 

إجيابا على نصيب الفرد انعكستخالل فرتة الدراسة اخلضرهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة من . ضرإنتاج اخل
كلغ خالل الفرتة الثانية مبعدل منو 79كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 55.15من ارتفعمن الغذاء املتاح حيث  ةوكنتيج. يف املئة37.83كلغ مبعدل منو 108.9، ليواصل إرتقاعه يف الفرتة الثالثة إىل حنو يف املئة43.25

فحسب اجلدول رقم نية طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس، خاصة يف الفرتة الثا
يف املئة41.83ازداد كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون بنسبة )4-7(
يف املئة1.9حوايل اخلضرالسعرات احلرارية من متثلحيثعلى الرتتيب، يف املئة48.15ويف املئة43.27و

منيف املئة3.13للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمن
من الدهون املشكلة يف املئة0.6، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات

.للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائري

1 -Algérien, MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 2009, P21.
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)1980/2009(للفترة لخضرتطور مؤشرات فرع ا: )7-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 67,96راتشالمؤ  96,62 3794,41 2259,14 1149 74,37)طنألف (اإلنتاج  833,33 6,84 3,92 0,42 35,32)طنألف (الصادرات  -29,73 110,96 82 116,7 0,69)طنألف (الواردات  6,44 97,33 96,66 90,81 71,93-الذاتي نسبة االكتفاء 29,55 64 228 176 498,87)هكتارألف (المساحة  51,65 593 99 65,28 53,52)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  86,73 3595,10 2341,8 1254,14 37.83)طنألف (الغذاء المتاح  43,25 108.9 79 55,15 43,40)السنة/كلغ(نصيب الفرد  41,83 79,89 55,71 39,28 39,68)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  43,27 3,42 2,45 1,71 22,22)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  48,15 0,49 0,4 0,27 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

الزيتونفرع : المطلب الخامس
ميثل حوايل )1- 4(النبايت خصوصا فحسب اجلدول رقم والناتجالفالحي الناتجنسبية من ةحيتل الزيتون أمهي الناتجمن ما قبل األخرية الفالحي، حيث حتتل املرتبة الناتجمن املئةيف 1الفالحي و الناتجمن يف املئة 2.08

.النبايت

ويعد الزيتون من أهم الزراعات اليت حتقق األمن الغذائي يف اجلزائر، فزيت الزيتون وزيتون املائدة يشكالن غذاءا 
هذه الزراعة بعض املدخالت للصناعة  شعبيا وتقليديا ومصدرا مهما للدهون الغذائية الالزمة للتغذية، كما تقدم 

.كصناعة الصابون ومواد التجميل وغريها
والفقرية اليت يصعب استثمار أي زراعة أخرى فيها، وبالتايل فهي تساعد على إعادة تأهيل هذه املناطق ويف 

عليه كأحد البدائل االعتمادإذن يعترب الزيتون حمصوال اسرتاتيجيا ميكن . سني املناخ احملليختفيف اجنراف الرتبة وحت
.يف اجلزائراالقتصادية
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لزيتونواإلنتاجية لاإلنتاجاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
112بلغإنتاج الزيتون يالحظ أن متوسط )1(بامللحق رقم )1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

ألف طن 475.2ألف طن و 87.7بني إنتاج الزيتون وتراوح )2009–1980(خالل الفرتة ألف طن 
يف املئة منه 80ومتمركز يف منطقة جبايةالوطينربع اإلنتاج(على التوايل2009و1991خالل عامي 

الزيادةوقدرت،من سنة إىل أخرىبني الزيادة والنقصان متذبذباارتفاعا، حيث شهد)1يتحول إىل زيت الزيتون
قدر بـ مبعدل زيادة سنوي يمرات5حبوايل إنتاج الزيتونأي تضاعف ،ألف طن371.75بـ خالل الفرتة يف هذه الشعبة واستخدام االستثمارضعف عدة أسباب منها إىلالتذبذب ذلك ميكن إرجاع و ألف طن،6.95

وسائل إنتاج تقليدية ومشاكل على مستوى التخزين والتسويق ومتركز معظم أشجار الزيتون على مستوى املناطق 
طبيعة شجرة الزيتون عام إلنتاج الزيتون فريجع إىل الاالجتاهمنحىناجلبلية ذات املسالك الوعرة، أما من حيث 

هكتار خالل الفرتة األوىل إىل حوايل /قنطار8.81من ارتفعتوإىل اإلنتاجية الكبرية حيث املقاومة للجفاف منتوج الزيتون يتضح أن) 8-4(وحسب بيانات اجلدول رقم ،هكتار خالل الفرتتني األوىل والثانية/قنطار12
.يف املئة100بنسبة كتفاءا ذاتيا السلع الغذائية اليت حققت ا جمموعةيدخل ضمن

:2واليت تتضمن النقاط التالية)2009/2014(لفرتة ل
 ألف هكتار، والوصول إىل إنتاجية متوسطة 158توسيع املساحات الزراعية املخصصة لزراعة الزيتون إىل

؛منتجةكلغ لكل شجرة زيتون 20إىل 16تصل يف حدود 
 ؛القائمةبساتني الزيتون تأهيلإعادة
؛عصرنة معاصر الزيتون
 ون مزرعة إلنتاج زيت الزيت13منها ،مزرعة منوذجية15تطبق على (نتوج الزيتون ملالعالمة التجارية حتصيل

.)إلنتاج زيت املائدةومزرعتني 

وذلك من خالل (2014ألف طن يف أفق556حتقيق هدف ويف إطار هذه اإلسرتاتيجية يتم الوصول إىل
.3)ماليني شتلة لشجرة الزيتون5إنتاج 

1 - Algérien,MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, 2009, p 46.
2 - Algérien, MADR, PROJET DE PROGRAMME QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT 2010-2014, op.cit, p14.
3- Op.cit, p20.
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الزيتونلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
طن ف الآ9حيث ارتفعت من زيتونالالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )8-4(يوضح اجلدول رقم 

، يف املئة127بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 20إىل )1980/1986(خالل الفرتة 
أما ،يف املئة31.3ألف طن أي حبوايل 47.3هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة الكبرية يف اإلنتاج واليت تقدر بـ 

كمية ارتفعتواليت شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية فقد )2001/2009(الفرتة الثالثة 
هذه الزيادة يف  . الزيتون، وهنا نلمس أثر هذا الربنامج على إنتاج يف املئة126الزيتون بنسبة الغذاء املتاح من 

إجيابا على نصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث انعكستخالل فرتة الدراسة الزيتونكمية الغذاء املتاحة من 
، يف املئة68.33كلغ خالل الفرتة الثانية مبعدل منو 0.72كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 0.43من ارتفع

طبيعية هلذا التطور فقد ةوكنتيج. يف املئة92.52كلغ مبعدل منو 1.14ليواصل إرتقاعه يف الفرتة الثالثة إىل حنو 
كل من ارتفع) 8-4(فحسب اجلدول رقم الثالثةيف الفرتة ، خاصة قبولشهد الوضع الغذائي للسكان حتسن م

حيثعلى الرتتيب، يف املئة100ويف املئة78.6االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والدهون بنسبة 
الدهون للمستهلك اجلزائري، بينما اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنشيئاالزيتونالسعرات احلرارية من متثلال

.من الدهون املشكلة للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائرييف املئة0.5متثل حوايل 

)1980/2009(للفترة الزيتونتطور مؤشرات فرع ) : 8-4(جدول رقم 

Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),
(12/03/2013).

نسبة النمو متوسط الفترة
(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 42,61المؤشرات 31,3 283124 198.5 151.2 )ألف طن(اإلنتاج 

- 0 0 1.5 )ألف طن(الصادرات 
- 805,11 0 0 0,28-)ألف طن(الواردات  -1 99,7 100 101 126℅الذاتي االكتفاء 127 46,16 20,43 9 49,36)ألف طن(الغذاء المتاح  -5 244689 164 172.2 5,13-)ألف هكتار(المساحة  37,3 11,48 12,10 8,81 92,52)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  68,33 1,39 0,72 0,43 78,60)السنة/كلغ(نصيب الفرد  93 3,44 1,93 1 100)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  55,5 0,40 0,20 0,13 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
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الفواكهفرع: المطلب السادس
ربعمتثل حوايل )1-4(النبايت خصوصا فحسب اجلدول رقم الناتجالفالحي و الناتجنسبية من ةللفواكه أمهي

الفواكهالنبايت، وتضم شعبة الناتجبعد احلبوب من انية، حيث حتتل املرتبة الثالنبايتالناتجنصف الفالحي و الناتج
ويرتبط استهالك الفواكه حبسب ،احلمضياتوالبطيخ والتني و والتمرالتفاحعلى سبيل املثال ال احلصر منتجات 

أسعارها نسبيا، وبناء عليه فإن اإلقبال على تناوهلا دون مستوى اإلقبال على اخلضرالرتفاعمستوى الدخل نظرا 
.يف اجلزائراألكثر استهالكاحيث تعترب من املنتجات 

لفواكهواإلنتاجية لنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
1464بلغإنتاج الفواكهيالحظ أن متوسط )1(امللحق رقم و )1(يانات الواردة يف اجلدول رقم طالعة البمب

ألف طن2992وألف طن937بني إنتاج الفواكهوتراوح )2009–1980(خالل الفرتة ألف طن
منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهد2009و1982خالل عامي 

53.94مبعدل زيادة سنوي يقدر بـ مرة2.5حبوايل  إنتاج الفواكهأي تضاعف ،ألف طن1792حوايلبـ
وهي الفرتة الثانية يف املئة8حوايل ضعيف ، هذه الزيادة مرت مبرحلتني مرحلة سجلت فيها معدل منو ألف طن

مؤشرات التغذية وهو ما أثر سلبا على،يف املئة14.5يف املساحة مبعدل اخنفاضبسبب )1987/2000(
87/19وميكن تفسري ذلك إىل التأثريات السلبية لقانون ،)9- 4(كما هو موضح يف اجلدول رقم واالستهالك

املستثمرات الفالحية لغري الفالحني حيث يفتقدون العلم والفن واملهارة اليت تتطلبها واستغاللبيع الذي أدى إىل
86,86واليت سجل فيها معدل منو كبري يقدر بـ أما املرحلة الثانيةزراعة الفواكه أكثر مما تتطلبه بقية املزروعات،

لكن يف املئة37,76املساحة مبعدل منو ارتفاعبسبب ) 2001/2008(يف املئة
بسبب استقرار معدل النمو الدميوغرايف وارتفاع الطلب على يف املئة11,52بـ اخنفضالذايت االكتفاءمعدل 

إىليف هذه الفرتةيف اإلنتاجاالرتفاعويرجع أساسا هذا ،الفواكه نتيجة حتسن مستوى املعيشة لدى السكان
من بني أهدافه إعطاء الذيالربنامج الوطين للتشجري املدعم من الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

عرب أصناف األشجار املثمرة املالئمة من أجل محاية املنتجات وضمان واالقتصادياألولوية للتشجري املفيد 
هكتار للفرتة /قنطار39.23من ارتفعتوهو ما أدى إىل حتسني اإلنتاجية حيث ، مداخيل دائمة للفالحني

.يف املئة36.66هكتار للفرتة الثالثة مبعدل منو يقدر بـ /قنطار53.61الثانية إىل 

الفواكهلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
طن ألف 859.3حيث ارتفعت من الفواكهالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة ) 9-4(يوضح اجلدول رقم 

يف 23.4بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 1060.3إىل ) 1980/1986(خالل الفرتة 
أما الفرتة ، يف املئة8ألف طن أي حبوايل 86.5قدر بـ والذي ييف اإلنتاجاالرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن املئة
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هذه الزيادة ، يف املئة144.34بنسبة الفواكه كمية الغذاء املتاح من فيهاارتفعت)2001/2009(الثالثة 
يف 1909.5ألف طن أي حبوايل 256.43يف الواردات واليت تقدر بـ االرتفاعنسبة كبرية منها ناجتة عن 

إجيابا على نصيب الفرد انعكستخالل فرتة الدراسة الفواكه الستهالكهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة، املئة
. كلغ خالل الفرتة الثالثة68.69كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 41.31من ارتفعمن الغذاء املتاح حيث 

لثالثة فحسب طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس، خاصة يف الفرتة اةوكنتيج
64,59كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون بنسبة ازداد)9- 4(اجلدول رقم 

4.2حوايل الفواكه السعرات احلرارية من متثلحيثعلى الرتتيب، يف املئة71,76ويف املئة70,18واملئةيف
منيف املئة1.6للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة

من الدهون املشكلة يف املئة0.8، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات
.للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائري

)1980/2009(للفترة فاكهةالتطور مؤشرات فرع ) :9-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 86,86المؤشرات 8 2200,22 1177,5 1091 11,32-)ألف طن(اإلنتاج  74,2 13,68 15,43 8,86 2104,58)ألف طن(الصادرات  -57,85 296,04 13,43 31,86 11,52-)ألف طن(الواردات  2,3 88,63 100,17 97,94 114,34℅الذاتي االكتفاء 23,4 2272,65 1060.3 859,3 37,76)ألف طن(الغذاء المتاح  -14,5 415001 301.2 352.5 36,66)ألف هكتار(المساحة  26,5 53,61 39,23 31,02 76,97)هكتار/قنطار(اإلنتاجية  -6 68,69 38,81 41,31 64,59)السنة/كلغ(نصيب الفرد  -2,58 137,67 83,64 85,86 70,18)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  -5,6 1,42 0,84 0,89 71,76)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  -4 0,59 0,34 0,36 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

التمورفرع:المطلب السابع 
يعترب منتوج التمور أحد أصناف الفاكهة 

األصناف األخرى، إذ حتتل اجلزائر املرتبة السادسة عامليا واملرتبة الثانية إفريقيا، وتشتهر اجلزائر بصنف مميز من 
ألصناف التجارية يف العامل حيث تلقى رواجا يف األسواق التمور يسمى دقلة نور اليت هي اآلن من أحسن ا

التمور ناتجوبالتايل ،صنف من التمور مما يشكل خمزونا وراثيا هاما800الدولية واإلقليمية، كما متلك أزيد من 
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عليه كأحد االعتمادحمصوال اسرتاتيجيا ميكن الزراعي يف اجلزائر، كما يعترب االقتصادييشكل دورا بارزا يف البنيان 
.االقتصاد الوطينيف تنمويةالالبدائل 

لتمورلواإلنتاجيةنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
ألف 327بلغ إنتاج التمور يالحظ أن متوسط )1(امللحق رقم ب)1(يانات الواردة يف اجلدول رقم طالعة البمب

وتراوح )حيث تصنف األوىل وطنيامنه يف منطقة بسكرةيف املئة30()2009–1980(خالل الفرتة طن 
على التوايل، حيث 2009و1983ألف طن خالل عامي 600.7ألف طن و181.5بني إنتاج التمور 

إنتاج التمورألف طن أي تضاعف 400منتظما من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة بـحوايل ارتفاعاشهدت 
معدل ارتفاعما ميكن مالحظته يف هذا اإلطار هو .ألف طن13.2زيادة سنوي يقدر بـ مبعدلمرات3حبوايل  

، وهو ما يربز أثر املخطط )يف املئة48.2(أكرب من الفرتة الثانية ) يف املئة65.66(منو اإلنتاج يف الفرتة الثالثة 
مليون خنلة مثمرة 9.9ثمر إىل حوايل عدد النخيل املارتفععلى اإلنتاج حيث الوطين للتنمية الفالحية والريفية 

كلغ خالل الفرتة الثانية 39.36إنتاجية النخلة املثمرة من ارتفاعوبالتايل أدى إىل . يف املئة38.15مبعدل منو 
الوعي الفالحي لدى الفالحني ارتفاع، ما يعين يف املئة20كلغ خالل الفرتة الثالثة مبعدل منو 47.24إىل 

ميادين اإلنتاج شباب مؤهلون اقتحاماإلنتاجية إضافة إىل ارتفاعخاصة اإلرشادات الفالحية اليت تقدم من أجل 
.وفق املعايري العلميةاالستصالحعلميا يقومون بعمليات 

التصنيعجماليفسواءاالسرتاتيجياحملصولهلذاوالرعايةالكايفاالهتمامتعريملللدولةالعامةالسياساتإن
تصديرهاومتاخلاصالقطاعأوالدولةقبلمنحملياالتمورتصنيعقدرولوضيقةحدوديفإالالتصديرأو

وتسويقهاباملستلزماتاملزارعنيودعموتغليفهاوتعبئتهابنظافتهاواالهتمامخاممتورأوصناعيةكمنتجات
وتوفريالزراعيةالسلعصادراتأهمبأحدالدولةميزانيةرفديفأخرشأناحملصولهلذالكان،وخارجياحملًيا
أوربايفالسننيعشراتمنذزائريةالتمور اجلأسواقلسمعةنظرًاللمزارعني،مناسبمعيشيسنويدخل

هذاإلعطاءالبديلةالفرصتوفريعلىونعقد اآلمالوغريهااآلسيويةواألسواقاألمريكيةاملتحدةوالواليات
.االقتصاديةوأمهيتهيتناسبمبااالقتصادياملورد

جمموعة من األهداف خاصة بنخيل التمور حىت أفق ، سطرت وزارة الفالحة فرعالومن أجل تطوير هذا : 1يتآلتتمثل يف ا2014
 ؛هكتارألف30إعادة تأهيل بساتني النخيل القدمية لـ
 ؛آالف هكتار خمصصة ألشجار النخيل10غرس مساحة تقدر بـ

1- Op.cit, p18.
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 ؛..)زالتجهيالتحويل، (وحدة بالقرب من القصور وأواسيس 1000إنشاء
 ؛الواسعاالستهالكتطوير الصادرات وإدخال التمور ضمن نظام ضبط املنتجات الفالحية ذات
؛عصرنة التقنيات الفنية يف أواسيس
 احليويحفظ وإعادة تقومي التنوع.

حيث يتم تصدير ألف طن منها ثلث صنف دقلة نور، 890ومن خالل هذه األهداف يتم الوصول إىل إنتاج  .2014ألف طن منها حنو اخلارج وذلك يف أفق 60

التمورلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد :الفرع الثاني
طن ألف 185التمور حيث ارتفعت من الستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )10-4(يوضح اجلدول رقم 

يف 43.5بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 265إىل ) 1980/1986(خالل الفرتة 
أما الفرتة ، يف املئة48.2ألف طن أي حبوايل 90يف اإلنتاج والذي يقدر بـ االرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن املئة

كذلك هذه الزيادة  ، يف املئة77.48فيها كمية الغذاء املتاح من التمور بنسبة ارتفعت) 2001/2009(الثالثة 
هنا لكن املالحظ ،يف املئة73.55ألف طن أي حبوايل 210.8قدر بـ يي ذوالاإلنتاجيف االرتفاعناجتة عن 

يتطلب اإلنتاجيفخالل كل الفرتات أقل من كمية اإلنتاج مما يعين وجود فائض ةأن كمية اإلنتاج املتاحهو
جللب استخدامهنسبية هلذا املنتوج ميكن ، أي أن اجلزائر متلك ميزةيتمثل يف صنف دقلة نورتوجيهه حنو التصدير

، يف املئة1جمموع الصادرات الوطنيةمن هتصدير ن التجاري، لكن ال تتجاوز نسبة العملة الصعبة وحتسني امليزا
جراء عدم تنظيم مهنة التصدير، وغياب الصعوبات والعراقيل اليت يواجهها املصدر اجلزائري إىل ذلكريفسميكن تو 

، كما أن معظم التمور املصدرة تفتقر إىل السرعة يف ضمان نقل البضاعة اليت تصنف يف خانة سريعة التلف
مور ذات النوعية الرفيعة يف حني معظم الدول املستوردة تعطي أمهية بالغة إىل الت،نياجليدالتغليف و التكييف 

.1واملكيفة

إجيابا على نصيب الفرد من انعكستالتمور خالل فرتة الدراسة الستهالكهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة 
14.27إىل ةالفرتة الثانيكلغ خالل 9.62كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 8.94من ارتفعالغذاء املتاح حيث 

طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس، خاصة يف ةوكنتيج. كلغ خالل الفرتة الثالثة
املئةيف46.4كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والدهون بنسبة فيهاازداداليت الفرتة الثالثة 

السعرات احلرارية متثلحيث)10-4(اجلدول رقم بياناتحسبيف املئة42.15بنسبة والربوتني55.5و

قتصاد، جامعة حممد خيضر تطبيقي، قسم االاقتصاد ختصص، رسالة ماجيستري،)1980/2004(اجلزائر خالل الفرتة قتصادية إلنتاج التمور يفزهري عماري، دراسة قياسية ا- 1
.07، ص 2006/2007بسكرة، 
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بينما الربوتينات تشكل ، للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة2.3حوايل التمور من 
يف 0.2أما الدهون متثل حوايل ،للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتيناتمنيف املئة0.6حوايل 

.من الدهون املشكلة للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائرياملئة

)1980/2009(للفترة لتمورتطور مؤشرات فرع ا: )10-4(جدول رقم
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 73,55المؤشرات 48,2 497.60 287 193.5 15,05)ألف طن(اإلنتاج  265,53 13.18 11.46 3.1 -)ألف طن(الصادرات  - 22 44 0 1,37-)ألف طن(الواردات  2,46 102,72 104,15 101,65 77,48℅الذاتي االكتفاء 43,50 470 265 185 38,15)ألف طن(الغذاء المتاح  23,84 9946.420 7199.5 5813.3 20,37)ألف نخلة(عدد أشجار النخيل المثمر 18,26 47,38 39,36 33,28 48,28)نخلة/كلغ(اإلنتاجية  7,6 14,27 9,62 8,94 46,41)السنة/كلغ(نصيب الفرد  7,26 71,11 48,57 45,29 42,15)سنة/شخص/كيلوكالوري(توفر الطاقة  11,54 0,59 0,41 0,37 55,56)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  0 0,16 0,10 0,10 )سنة/شخص/غ(هونكمية الد
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013) .

األعالففرع: الطلب الثامن
الرابعة بعد حتتل املرتبةحيث ،اشيةاملتربيةعلىيؤثرفإنتاجهوالغنمللبقرالرئيسيالغذاءاألعالفتعترب

أعالف طبيعية،إىل ثالثة أنواعوتنقسم األعالفيف املئة من اإلنتاج النبايت،6واخلضر بنسبة الفواكه واحلبوب
وأعالف ..) الربسيم و الشعري واحلبوب املعاد استعماله(جافةاصطناعيةوأعالف )املراعي واألراضي املسرتحية(

...)الشوفان والشعري والسلة(خضراءاصطناعية

ألعالفواإلنتاجية لنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
بلغ األعالفإنتاج يالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب ألف طن324بني األعالفإنتاج وتراوح)2009–1980(خالل الفرتة ألف طن1150.9
متذبذبا من سنة ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2009و1997خالل عامي ألف طن3037.3و

مبعدل زيادة مراتثالثحبوايلاألعالفإنتاج أي تضاعف ألف طن2096إىل أخرى وقدرت الزيادة بـحوايل 
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-4(حسب الشكل رقم إنتاج األعالفحتوال كبريا يف 2000وشهدت سنة ،ف طنلأ38.3سنوي يقدر بـ  ، وميكن يف املئة564، بنسبة منو تقدر بـ ألف طن3037.3ألف طن إىل 457.1من انتقلتحيث )5
هكتار /قنطار9.5حبيث ارتفعت اإلنتاجية من ،أثر املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفيةإرجاع ذلك إىل 

تواضعة لألراضي املخصصة لألعالف، لكن رغم الزيادة امل2009هكتار سنة /قنطار44.3إىل 200سنة 
احليوانات تغطي نسبةعلى اعتبار أن واردات أغذية ،هذه الزيادة غري كافية وال تليب حاجيات املواشي من الغذاء نية نتيجة النشاطات اإلنسا، ناهيك عن شدة استنزاف املراعي الطبيعية1الغذاء املتاح للحيواناتمن يف املئة55

.عي اجلائر وقطع األشجار واحلرائقوالزراعية والر 

)7(بامللحق رقم ) 7(بيانات اجلدول رقم إعداد الطالب بناءا علىمن: المصدر 
المزروعات الصناعيةفرع: المطلب التاسع

ميثل )1-4(حتتل املزروعات الصناعية أمهية نسبية من اإلنتاج الفالحي والنبايت خصوصا، فحسب اجلدول رقم 
من اخلامسة من اإلنتاج الفالحي، حيث حتتل املرتبة يف املئة1.2و نبايتمن اإلنتاج اليف املئة2.5حوايل 

ونقصد باملزروعات الصناعية هي تلك املنتجات الزراعية اليت تدخل مباشرة .اإلنتاج النبايت
، حبيث ال ميكن وعباد الشمس والشمندر السكريوالفول السوداين كمواد أولية، كالتبغ والطماطم الصناعية

. استخدامها مرة أخرى إال إذا حولت أو أدخلت 
المزروعات الصناعيةإنتاجاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 

بلغ إنتاج املزروعات الصناعية يالحظ أن متوسط )1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب ألف طن93.5بني إنتاج املزروعات الصناعية وتراوح)2009–1980(خالل الفرتة ألف طن344.6
من سنة إىل متذبذباارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 1999و1982خالل عامي ألف طن6075و

مبعدل مرات7حبوايلإنتاج املزروعات الصناعية أي تضاعف ألف طن251.4أخرى وقدرت الزيادة بـحوايل 

1
- Algérien, MADR, DSASI, SDSA, Commerce exterieur agricole Année 2007, Mars 2008, p218.
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، واملالحظ يف هذه املزروعات الصناعية هو أن تطور اإلنتاج الذي يعترب ألف طن13.7زيادة سنوي يقدر بـ 
هيكلي واضح، باختاللمرضيا إىل حد ما من الناحية الكمية، مل يكن مرضيا من الناحية البنيوية، حيث متيز 

وزنه ققة يف إنتاج املزروعات الصناعية جاء يف معظمها من حمصول الطماطم الذي احتلذلك أن الزيادة احمل
، بينما سجلنا تراجعا )1980/2009(خالل الفرتة إمجايل إنتاج املزروعات الصناعية من يف املئة73النسيب 
يف إنتاج بعض األصناف، كالتبغ والفول السوداين، واختفاء أصناف أخرى كعباد الشمس باالنقراضينذر 

.)1983/1984ابتداء من موسم (والشمندر السكري 
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الكیة والتغذویة لهاالستهواألبعاد الحیواني الناتجتحلیل اتجاهات مكونات:المبحث الثالث
ومااملتنوعةالعلفيةاألغذيةعلىالطلبحيثمنسواءالنبايتلناتجلحيويمكملاحليواينالناتجيعترب

حلوممناملاشيةومنتجاتوالبيضواللحومالدواجنإنتاجيشملاحليواينالناتجو مهم،زراعيدخلمنحيققه
تعد الربوتينات احليوانية مكونات ضرورية كما،والشعر والصوفاجللود مناحملليةالصناعةولرفدوحليب،محراء

وتكوين وتعويض أنسجته وقيامه بالنشاط وتنظيم وظائفه احليوية املختلفة وتكوين وتقوية اإلنسانلنمو جسم 

.ةاجلزائرييف سلة الغذاءأساسية ومعنوية

فرع اللحوم: المطلب األول 
ذو أمهية كبرية على مستوى الرتكيبة الغذائية للمستهلك، فهي مصدر أساسي لتلبية حاجات منتجاتعد اللحوم 

.اإلنسان من الربوتينات والدهون، وتتصدر قائمة اإلنتاج احليواين

وىل، ليأيت يف املرتبة األيرتكز على الغنم واألبقارهاومصادر إنتاجوتنقسم اللحوم إىل قسمني اللحوم احلمراء 
.نتاجها يرتكز على الثروة الداجنة، واللحوم البيضاء ومصادر إبعدها املاعز واإلبل واخليل

إنتاج اللحوماتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول
456.5بلغ اللحوم إنتاج يالحظ أن متوسط )1(بامللحق رقم) 1(رقم طالعة البيانات الواردة يف اجلدول مب

ألف طن 600.9وألف طن 186بني اللحوم إنتاج وتراوح)2009–1980(طن خالل الفرتة ألف
متذبذبا من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2007و1980خالل عامي 

ألف 13.8مبعدل زيادة سنوي يقدر بـ مرة3.2حبوايلاللحوم إنتاج أي تضاعف ألف طن 412بـحوايل 
بنسبة تركيبتها هي اللحوم احلمراءنالحظ أن اللحوم جزء كبري من)6-4(وكما هو موضح يف الشكل رقم ،طن

.اللحوم بأنواعها الحقاإنتاجيف املئة خالل أغلب طول فرتة الدراسة، وسيتم تفسري تطور 57متوسطة تقدر بـ
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التوايلعلى ) 19(ورقم )23(رقم نيبامللحق)32(ورقم )40(رقم نياجلدولبيانات إعداد الطالب بناءا علىمن: مصدر ال

)1980/2009(للفترة اللحومتطور مؤشرات فرع: )11- 4(دول رقمج
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 21,50ـراتشالمؤ  83,32 580,67 477,93 260,71 404,39)ألف طن(اإلنتاج  - 264,44 52,43 0 251,40)ألف طن(الصادرات  -44,31 68,77 19,57 35,14 40,46)ألف طن(الواردات  21,86 150,82 107,38 88,12 30,30℅الذاتي االكتفاء 69,46 649,43 498,42 294.12 8,06)ألف طن(الغذاء المتاح  30,06 19,72 18,25 14,03 5,61)السنة/كلغ(الفرد نصيب  32,35 86,82 82,21 62,11 9,78)سنة/شخص/كالوريكيلو (توفر الطاقة  27,87 6,94 6,32 4,94 3,81)سنة/شخص/غ(كمية البروتين  34,61 6,35 6,12 4,54 )سنة/شخص/غ(كمية الدسم 
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

والتغذوي للحوم االستهالكيالبعد : الفرع الثاني
294.12اللحوم حيث ارتفعت من الستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة ) 11-4(يوضح اجلدول رقم 

بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 498,42إىل ) 1980/1986(طن خالل الفرتة ألف  93.4ألف طن أي حبوايل 128يف اإلنتاج والذي يقدر بـ االرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن يف املئة69,46
، يف املئة330.فيها كمية الغذاء املتاح من اللحوم بنسبة ارتفعت) 2001/2009(أما الفرتة الثالثة ، يف املئة

أسعار حلوم انتقلت، حيث أسعارهاارتفاعهذه األخرية تعترب نسبة ضعيفة مقارنة بالفرتة السابقة ويعود ذلك إىل 
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، يف املئة30ارتفاعمبعدل 20091كلغ سنة /دج709إىل 2003كلغ سنة /دج539الغنم من مستوى 
كالإستهمما جيعل 

اللحوم الستهالكهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة .يطمح لتلبية غذاء أسرته بالدرجة األوىل من اخلبز واحلليب
كلغ 14.03من ارتفعخالل فرتة الدراسة مل تنعكس بشكل كبري على نصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث 

طبيعية ةوكنتيجكلغ خالل الفرتة الثالثة، 19.72كلغ خالل الفرتة الثانية، إىل 18.25خالل الفرتة األوىل إىل 
لثالثة فحسب غري مقنع، خاصة خالل الفرتة اهلذا التطور الضعيف فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن

كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون بنسبة ازداد) 11- 4(اجلدول رقم  اارتفاععلى الرتتيب خالل الفرتة الثانية، بينما سجلنا يف املئة34.61ويف املئة27.87ويف املئة32.35
2حوايل اللحوم السعرات احلرارية من ومتثل.يف املئة فقط5يف حدود ملكونات الغذاء خالل الفرتة الثالثةاطفيف

منيف املئة5للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة
من الدهون املشكلة يف املئة6.5، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات

.للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائري

الحمراءلحوموالمردودية لنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع الثالث
بلغ احلمراءاللحومإنتاج يالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب 324ألف طن 116بني احلمراءاللحومإنتاج وتراوح)2009–1980(ألف طن خالل الفرتة 244.2

متذبذبا من سنة إىل أخرى ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2007و1980ألف طن خالل عامي 
رغم هذا التحسن مرة،2.7حبوايلاحلمراءاللحومإنتاج ألف طن أي تضاعف 202.8وقدرت الزيادة بـحوايل 

82إىل يف املئة93الذايت من االكتفاءحيث اخنفضت نسبة ، السكان منهاحتياجاتإال أنه ال يسمح بتغطية 
مقارنة بالفرتة السابقة رغم أن هذه الفرتة يف املئة15.3، بسبب ضعف اإلنتاج حيث مل يرتفع إال بنسبةيف املئة

نسبة الواردات بشكل ارتفاعوهذا ما ملسناه من خالل شهدت تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية، 
الدولة إىل فتح السوق اجلزائرية أمام اجتاهما يعين ،يف الفرتة األخريةيف املئة235.3واليت تقدر بـملحوظ

ألجنبية للحوم سعيا منها لتغطية العجز على مستوى اإلنتاج، وذلك يف شكل حلوم جممدة اليت يقل األسواق ا
.مردودها على املستوى الغذائي

1- Algérien, ONS, PRIX MOYENS MENSUELS DES PRODUITS AGRICOLES FRAIS, Année 2008.
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عدة أسباب نذكر منهاوترجع قلة اإلنتاج إىل
رأس، بينما يبلغ /كلغ19.4حيث ال يتجاوز وزن ذبيحة األغنام واملاعز معدالت اإلخصاب،اخنفاضبسبب 

.20091رأس سنة /كلغ30هذا الوزن يف كل من دوليت ليبيا ولبنان 

أكثر ) زيادة عدد الذبائح(للرأمسال اإلنتاجي زافاستنو اإلنتاج يف جزء منه يعترب أن منغري أنه ينبغي اإلشارة إىل
، ولذلك عند أسعار األعالفارتفاعخاصة منه منو حقيقي، خاصة يف سنوات اجلفاف أين ترتفع تكاليف الرتبية

. حتسن إنتاج اللحوم احلمراء يف سنة من السنوات ال يعترب تطور إجيايب يف مجيع احلاالت

)1980/2009(للفترة اللحوم الحمراءتطور مؤشرات فرع ) :12-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 16,3راتالمؤش 93,4 308,1 265 137 -)ألف طن(اإلنتاج  - 0,0 0 0 235,3)ألف طن(الصادرات  -44,7 65,1 19,4 35,1 11,4-)ألف طن(الواردات  17,1 82,5 93,2 79,6 31,7℅الذاتي االكتفاء 67,8 375,7 285,3 170 11,5)ألف طن(الغذاء المتاح  70,2 12365 11093.7 6519.1 5,1)ألف رأس(الرؤوس المذبوحة عدد 11,6 24,57 23,37 20,95 8,8)رأس/كلغ(المردودية 28,5 11,4 10,5 8,2 5,0)السنة/كلغ(نصيب الفرد  32,7 58,1 55,4 41,7 13,5)يوم/شخص/كالوريكيلو (توفر الطاقة  26,7 4,5 4 3,1 2,1)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  34,5 4,4 4,3 3,2 )يوم/شخص/غ(كمية الدسم 
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

حوم الحمراءلللفرع اوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الرابع 
170اللحوم احلمراء حيث ارتفعت من الستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )12- 4(يوضح اجلدول رقم 

67.8بنسبة ) 1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 285إىل ) 1980/1986(طن خالل الفرتة ألف 
أما ، يف املئة93.4ألف طن أي حبوايل 128يف اإلنتاج والذي يقدر بـ االرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن يف املئة 

هذه ، يف املئة31.7فيها كمية الغذاء املتاح من اللحوم احلمراء بنسبة ارتفعت)2001/2009(الفرتة الثالثة 
أسعار حلوم الغنم انتقلت، حيث أسعارهاارتفاعاألخرية تعترب نسبة ضعيفة مقارنة بالفرتة السابقة ويعود ذلك إىل 

. 108، مرجع سبق ذكره، ص 30- 1
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، مما يف املئة30ارتفاعمبعدل 20091كلغ سنة /دج709إىل 2003كلغ سنة /دج539من مستوى 
كيف ال وأن الفرد اجلزائري ،ضربا من اخليالمعاستهالكجيعل 

الستهالكهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة .أصبح يطمح لتلبية غذاء أسرته بالدرجة األوىل من اخلبز واحلليب
8من ارتفعحيث نصيب الفرد من الغذاء املتاح علىكبريمل تنعكس بشكل  اللحوم احلمراء خالل فرتة الدراسة 

طبيعية ةوكنتيج،كلغ خالل الفرتة الثالثة11.4كلغ خالل الفرتة الثانية، إىل 10.4كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 
فحسب ،ثالثةالفرتة الخالل، خاصة غري مقنعفقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن الضعيفهلذا التطور

32.7كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون بنسبة ازداد  )12- 4(اجلدول رقم 
طفيف ارتفاعبينما مل سجلنا ، خالل الفرتة الثانيةعلى الرتتيبيف املئة34.5و يف املئة26.7ويف املئة

احلريراتمنيف املئة2حوايل اللحوم احلمراء السعرات احلرارية من متثلو .ملكونات الغذاء خالل الفرتة الثالثة
املشكلةالربوتيناتمنيف املئة5للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلة
من الدهون املشكلة للغذاء اليومي يف املئة6.5، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاء

.للمستهلك اجلزائري

من ما ميكن مالحظته من خالل هذا التحليل أن الفرتة الثالثة شهدت معدالت ضعيفة من حيث اإلنتاج و 
أن باعتبارمقارنة بالفرتة الثانية، وهذا ما يفسر ضعف القوة الشرائية للمواطنواالستهالكيالبعد التغذوي حيث 

.وعدم جدوى اللحوم احلمراء تعترب سلعة كمالية،

للحوم البيضاءوالمردوديةنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع الخامس 
لتناسب أسعارها نوعا ما مع مقارنة باللحوم احلمراء، وذلك االستهالكتعد اللحوم البيضاء يف اجلزائر واسعة 

على طيور الدواجن ويف بيضاء يف اجلزائر تفتقد للتنوع، فهي ترتكز بدرجة أكربالقدرة الشرائية، غري أن اللحوم ال
.طيور الديك اهلنديحنو استهالكاالجتاهألخرية بدأ السنوات ا

بلغ البيضاءاللحومإنتاج يالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مبو  270وألف طن60بني البيضاءاللحومإنتاج وتراوح) 2009–1980(ألف طن خالل الفرتة 202
متذبذبا من سنة إىل أخرى ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2005و1980ألف طن خالل عامي 
لكن املالحظمرة،4.4حبوايلالبيضاءاللحومإنتاج ألف طن أي تضاعف 207وقدرت الزيادة بـحوايل 

يف املئة24.3اليت تقدر بـ األخريةاإلنتاج يف الفرتة منونسبةاخنفاضهو ) 13-4(حسب بيانات اجلدول رقم 
كانيات املالية عدة أسباب من أمهها قلة اإلمإىل هذاويعوديف املئة82.1واليت تقدر بـ مقارنة بالفرتة الثانية

1- Algérien, ONS, PRIX MOYENS MENSUELS DES PRODUITS AGRICOLES FRAIS, op.cit .
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أسعار التجهيزات وكذلك ارتفاعواملادية اليت ميتلكها املربون، خاصة وأن تربية الدواجن نشاط مكلف بسبب 
من اللحوم البيضاءأسعارارتفاعما أدى إىل وهو،وهي يف معظمها مستوردةأسعار مواد التغذية هلا واألودية يتضح كما،يف املئة100بنسبة ارتفعتأي 2009كلغ سنة /دج262إىل 2002كلغ سنة /دج162

.يف املئة100أن اللحوم البيضاء تدخل ضمن جمموعة السلع الغذائية اليت حققت إكتفاءا ذاتيا بنسبة 

)1980/2009(للفترة اللحوم البيضاءتطور مؤشرات فرع : ) 13-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 25,2ـراتالمؤش 82,1 260,5 208,1 114,3 )ألف طن(اإلنتاج 
- 0 0 0 )ألف طن(الصادرات 
- 1 0 0 0,4-)ألف طن(الواردات  0 99,6 100 100 25,8℅الذاتي االكتفاء 82,1 261,8 208,1 114,3 21,2)ألف طن(الغذاء المتاح  81,6 251.6 207.6 114.3 2,9)ألف رأس(الرؤوس المذبوحة عدد 0,2 1,03 1 1 4,9)رأس/كلغ(المردودية 41,2 8,0 7,6 5,4 5,1)السنة/كلغ(نصيب الفرد  40,8 27,7 26,4 18,7 6,3)يوم/شخص/كالوريكيلو (توفر الطاقة  42,3 2,4 2,3 1,6 5,1)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  39,7 1,9 1,8 1,3 )يوم/شخص/غ(هونكمية الد

Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),
(12/03/2013).

للحوم البيضاءلفرع اوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع السادس 
حيث ارتفعت من بيضاءاللحوم الالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )13- 4(يوضح اجلدول رقم  )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 208.1إىل )1980/1986(طن خالل الفرتة ألف 114.3

أما الفرتة الثالثة ألف طن، 93.8يف اإلنتاج والذي يقدر بـ االرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن يف املئة82.1بنسبة 
هذه الزيادة  ، يف املئة25.2بنسبة البيضاء فيها كمية الغذاء املتاح من اللحوم ارتفعت)2001/2009(

هذه الزيادة يف  ألف طن، 50واليت تقدر بـ لكن بأقل من الفرتة السابقة اإلنتاجيف االرتفاعناجتة عن كذلك 
إجيابا على نصيب الفرد من الغذاء انعكستخالل فرتة الدراسة البيضاء اللحوم الستهالككمية الغذاء املتاحة 

كلغ خالل الفرتة 8كلغ خالل الفرتة الثانية إىل 7.6كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 5.4من ارتفعاملتاح حيث 
نيةطبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس، خاصة يف الفرتة الثاةوكنتيج. الثالثة



190الفالحي وفروعه واألبعاد االستهالكية والتغذوية لمكوناتهالناتج: الفصل الرابع 

كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون ازداد) 13- 4(فحسب اجلدول رقم 
السعرات متثلو .رتة الثالثةخالل الفرتة الثانية، بينما مل تشهد حتسن كثري خالل الفتقريبايف املئة40بنسبة 

للمستهلك اجلزائري، بينما اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة 0.9حوايل البيضاء اللحوم احلرارية من 
للمستهلك اليوميللغذاءاملشكلةوالدهونالربوتيناتمنيف املئة2.8تشكل حوايل الدهونو الربوتينات 

.اجلزائري

والتغذية واالستهالكتطور اإلنتاج إمجاال يتضح لنا مؤشرات )13-4(وبالنظر إىل معطيات اجلدول رقم
.األخريةخالل الفرتة الثانية أحسن بكثري من مؤشرات التطور للفرتة للحوم البيضاء

فرع الحليب: المطلب الثاني 
على املكونات األساسية اليت حيتاجها اجلسمحتوائهالاجلزائرمصادر الغذاء يف مصدراً أساسياً مناحلليبعترب ي

أنواع الربوتني احليواين من أرخصبيعترب احلليكما . يف بنائه من بروتني ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات
قطاع كبري من صغار مصدر رئيسي لدخل كونهإضافة إىل. ومصدرًا هامًا للصناعات التحويلية ذات الصلة

.املنتجني

ميثل فإنه )1-4(خصوصا، فحسب اجلدول رقم احليواينالفالحي و الناتجحيتل منتوج احلليب أمهية نسبية من 
من الثانيةتل املرتبة الفالحي، حيث حيالناتجمن يف املئة10.9ويوايناحلالناتجمن يف املئة20.67حوايل 
.يوايناحلالناتج

لحليبوالمردودية لنتاج اإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
يف 17النعاج بنسبة مثيف املئة70بنسبة يعتمد إنتاج احلليب يف اجلزائر أساسا على األبقار بالدرجة األوىل

أساسًا حتت نظامني اجلزائريف احلليبنتجيو .وأخريا الناقة تكاد تنعدم نسبتهايف املئة13بنسبة املاعزو املئة 
من احليوانات املنتجة يف املئة86التقليدي حنو نظام يوفر الحيثاحلديثالنظام للرعاية مها النظام التقليدي و 

السواحل واآلخرين املستقرين بالقرى وصغار املنتجني حول املدن وىف مناملربينينظامويشمل هذا ال،لبانلأل
يف فصل ل هذا النظام يكون موجها حنو االستهالك العائلي ما عداظيف إنتاجهاإلنتاج الذي يتم ومعظم.املنازل

. بعض ورش التصنيع التقليديةاخلريف حيث يتحرك املنتجون إىل مناطق اقرب للمدن لتسويق لبنهم باإلضافة إىل

األلبان واملزارع التابعة حملطات أحباث احلديث يشمل املزارع الكبرية اليت أنشئت حول املدن ومصانعنظامال
.واملزارع النموذجيةاإلنتاج احليواين ومزارع املؤسسات التعليمية
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1.2بلغ احلليب إنتاج يالحظ أن متوسط )1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مبو 
طنمليون 2.24وطنألف 819بني احلليب إنتاج وتراوح)2009–1980(خالل الفرتة طنمليون

متذبذبا من سنة إىل أخرى وقدرت الزيادة ارتفاعاعلى التوايل، حيث شهدت 2009و1980خالل عامي 
لكن هذه الزيادة نسبة كبرية منها مصدرها ،مرة2.7حبوايلاحلليب إنتاج أي تضاعف طنمليون 1.4بـحوايل 

ما ميكن .)7- 7(حسب الشكل رقم نوقواملاعز والالنعاجيف حني نسجل ثبات نسيب يف إنتاجإنتاج األبقار
مقارنة األخريةحتسن إجيايب للمؤشرات خالل الفرتة مالحظته على مستوى املؤشرات خالل الفرتات الثالث هو

االهتماموهو ما يبني ،الذايت أو املردودية أو نصيب الفرداالكتفاءإما على مستوى اإلنتاج أو بالفرتات األخرى، 
الدولة تسامه، حيثالريفيةو الفالحيةاحلليب من طرف السلطات يف إطار املخطط الوطين للتنميةبفرعالكبري 

املزارعني وذلك من خالل منح القروض ودعم وحدات اإلنتاج الصغرية بدعماحلليبفرعبقدر كبري يف تطوير 
الدولة كما سامهت،باأللبان مثل احلالبة والصهاريجاأللبان لصغار املزارعني واآلالت اخلاصة اخلاصة يف بسرتة

مشروع التلقيح ميتدعو من تكلفة االستثماريف املئة50- يف املئة 30أيضًا يف مزارع األعالف اخلضراء بنحو 
.يف املئة100الصناعي بنسبة 

ولكن مل تستطع حتقيقاحلليب، فرع
، حيث مل يستطع اإلنتاج مقارنة بالقدرات اإلنتاجية الوطنيةالذايت خالل ثالثني السنة املاضيةاالكتفاءنسب

يستورد ) يف املئة56(فقط والباقي يف املئة44بنسبة احمللي تغطية الطلب الوطين من هذه املادة اإلسرتاتيجية إال 
كبرية يواجهها املتعاملني يف هذا القطاع من منتجني ومربني ومصنعنيعدة صعوباتوذلك راجع إىل،من اخلارج
:وميكن تلخيص بعض الصعوبات يف النقاط التالية، مادة احلليبوجامعي
دعم الدولة ملنتجي احلليب تشجع الفالحني األوربيني على إنتاج املزيد من احلليب لتصديره إىل إسرتاتيجية

اجلزائر، وال تشجع املنتجني اجلزائريني على شراء احلليب املنتج حمليا من طرف مريب األبقار، بسبب التعقيدات 
ات هائلة من احلليب يف الوديان ، وهو ما اضطر كثري من املربني لرمي كميوالصعوبات والنفقات الزائدة

؛
 عدم تأقلم األبقار املستوردة من فرنسا وأملانيا وهولندا والنمسا مع البيئة اليت تعيش فيها وبالتايل يقل مردودها

املربون من بلوغ املردود الكامل لألبقار فإذا كانت البقرة من نوع من إنتاج احلليب، حيث مل يتمكن 
؛لرت يف اليوم فقط15مردودها إىل لرتا يف اليوم، فعند قدومها اجلزائر ينخفض 30هوليشتاين تنتج يف إملانيا 

 دج للقنطار3000ارتفاع أسعار األعالف اليت مل تعد يف متناول املربني حيث بلغ سعر النوع املركز حوايل
حسب إستطالع قمنا به يف أحد املزارع ، و يتمكنوا من إنتاج احلليبي يعترب ضروريا لألبقار حىتالذ

عجز املريب يف اكتشافمنكنحيث قمنا بعملية بسيطة متبالتحديد،املتواجدة بوالية املسيلة بلدية السوامع
كلغ من العلف املركز يف اليوم فإن تكلفته تقدر بـ 10البقرة تستهلك حوايل العملية التجارية، فإذا كانت 
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420دج للرت أي مبجموع 28لرت من احلليب ليبيعها بـ 15دج، باملقابل تنتج البقرة 420البقرة يوميا 

معدوم وال يوجد مقابل للمجهود اليومي الذي يبذله املريب وتزيد اخلسارة إذا علمنا أن دج هذا يعين أن الربح
.عندما تكون حبلى ال تنتج احلليب ملدة شهرين كاملني فتستهلك العلف دون أي مردودالبقرة 

ها اإلنتاجية، عدم اخنفاض اإلنتاجية لألصناف احمللية وقصر موامسباإلضافة إىل املعوقات اإلنتاجية املتمثلة يف 
إملام املزارعني توفر الرعاية

واملعوقات التسويقية .التقليدي يف إنتاج األلبانباألساليب احلديثة يف الرتبية واالعتماد الكبري على القطاع
االستهالك، ارتفاع التكاليف اإلنتاجية والتصنيعية، ارتفاع تتمثل يف بعد مناطق اإلنتاج عن مناطقاليتوالتصنيعية

واملسوقني املصنعنيالتزامخلدمات التسويقية املساندة، عدم أو كفاية البين التحتية واتكاليف العبوات، عدم توفر
.املعوقاتق األلبانباملواصفات القياسية والشروط الصحية املتعلقة بإنتاج وتسوي

2014- 2009إىل إجناح وتقوية الربنامج الوطين لسنة للحليبوأمام ذلك يسعى الديوان الوطين املهين
الوسائل أجل خلق إطار فعال لرتقية إنتاج مادة احلليب من خالل توفري كلالفالحة منبالتنسيق مع وزارة

االسترياد هلذه املادة لتحسني والتقليص من نسبةيف املواد الغذائية خاصة مادة احلليباالكتفاء الذايت لتحقيق
إىلدينارا عن كل لرت يقدمه املريب 12إىل7الدعم املوجه للمربني يف بداية العام من إىلإضافة ،اإلنتاج الوطين

.

)25(بامللحق رقم ) 42(من إعداد الطالب استنادا لبيانات اجلدول رقم : المصدر
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)1980/2009(للفترة الحليب تطور مؤشرات فرع) :14-4(جدول رقم 
)℅(النمو السنوي  الفترةمتوسط

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 64,77ـراتالمؤش 27,5 1826,90 1108,79 869,71 641,28)ألف طن(اإلنتاج  - 6,88 0,93 0,29 29,80)ألف طن(الصادرات  48,7 2261,97 1742,64 1172 15,06)ألف طن(الواردات  -8,7 44,76 38,9 42,6 42,79الذاتي نسبة االكتفاء 40,31 3994,813222 2797,7 1994 27,97)ألف طن(الغذاء المتاح  7,66 11042669,22 8629 8015.17 28,54)ألف رأس(الحيوانات الحالبة عدد 19,64 167,07 129,98 108,64 17,91)رأس/كلغ(المردودية  7,5 121,25 102,83 95,67 21,92)السنة/كلغ(نصيب الفرد  -9,55 194,89 159,85 176,72 16,01)يوم/شخص/كالوريكيلو (توفر الطاقة  6,43 11,46 9,88 9,28 31,80)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  -6,77 9,52 7,23 7,75 )يوم/شخص/غ(كمية الدسم 
Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),

(12/03/2013).

الحليبلفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
ألف 1994حيث ارتفعت من احلليبالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )14- 4(يوضح اجلدول رقم

بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 2797.7إىل )1980/1986(طن خالل الفرتة يف 48.7ألف طن أي حبوايل 570قدر بـ الواردات واليت تيف االرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن يف املئة40.3
العائد اخنفاضنتيجةعن تربية األبقار 87/19وهذا بسبب ختلي معظم املستثمرين املستفدين من قانون ، املئة

املايل السنوي هلا مقارنة بالعائد السنوي للمستثمرات الفالحية وهذا بالرغم من أن الديوان الوطين للحليب رفع 
فإن هذا السعر يبقى دون املستوى دج لكن حسب رأي املنتجني 20السعر الواحد من احلليب إىل مستوى 

فيها كمية الغذاء املتاح من ارتفعت)2001/2009(أما الفرتة الثالثة ، 1املطلوب إذا قورن بتكلفة اإلنتاج
الواردات ولكن بنسبة أقل من الفرتة يف االرتفاعهذه الزيادة كذلك ناجتة عن ، يف املئة42.79بنسبة احلليب
هذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة ، يف املئة29.8ألف طن أي حبوايل 519.32قدر بـ تيتوالالثانية

ارتفعإجيابا على نصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث انعكستخالل فرتة الدراسة احلليبالستهالك
كلغ خالل الفرتة 121.25كلغ خالل الفرتة الثانية إىل 102.83كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 95.67من

طبيعية هلذا التطور فقد شهد الوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس، خاصة يف الفرتة الثالثة ةوكنتيج. الثالثة
ازداد كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات احلرارية والربوتني والدهون )14- 4(فحسب اجلدول رقم

.156إمساعيل شعباين، آثار التوجه حنو خوصصة القطاع الفالحي العمومي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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احلليبالسعرات احلرارية من متثلحيث، على الرتتيبيف املئة31.8ويف املئة16.1ويف املئة21.92بنسبة 
للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمنيف املئة6.2حوايل  يف 14.5، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتيناتمنيف املئة13.85

.من الدهون املشكلة للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائرياملئة

البيضفرع: المطلب الثالث 
ميثل حوايل )1- 4(خصوصا، فحسب اجلدول رقم احليواين الفالحي و الناتجأمهية نسبية من البيضحيتل منتوج  الناتجمن الثالثةتل املرتبة يواين، حيث حياحلالناتجمن يف املئة10.55والفالحيالناتجمن قي املئة5.5

.يوايناحل

لبيضلوالمردوديةنتاجاإلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
111.4بلغ البيض إنتاج يالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

، 1يف املئة12.36احلاضنة منها حوايلحيث تقدر نسبة البيوض )2009–1980(طن خالل الفرتة ألف 
على التوايل، 2007و1980خالل عامي طنألف195.7وألف طن 25بني البيض إنتاج رتاوحيو 

مبعدل زيادة سنوي يقدر ألف طن160أخرى وقدرت الزيادة بـحوايل متذبذبا من سنة إىلارتفاعاحيث شهد
عدد الدواجن ارتفاعوترجع هذه الزيادة إىل ،ةمر 7.4حبوايلالبيض إنتاج أي تضاعف بـ مخسة آالف طن، 

مليون3.405سنوي يقدر بـ زيادة مبعدل خالل فرتة الدراسة رأس مليون100.042قدرت الزيادة بـ حيث 
.رأس

Date29/06/2012),), mise à jour (http://faostat.fao.org/site/354/default.aspx(l'Adresse suivante :FAOSTAT,-1

de la visite : 12/03/2013.
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)1980/2009(للفترةالبيضتطور مؤشرات فرع ) :15-4(جدول رقم 
نسبة النمو متوسط الفترة

(09/87) (00/80) 2009/2001 2000/1987 1986/1980 60,76راتالمؤش 125,23 170.1 105.8 47 )ألف طن(اإلنتاج 
- 16,00 4 0 52,94-)ألف طن(الصادرات  -93,42 1500,56 3.18 48.4 2,12)ألف طن(الواردات  97,11 99,14 97,08 49,25 61,81℅الذاتي االكتفاء 7,71 148,29 91,64 85 65,82)ألف طن(الغذاء المتاح  78,66 41137,67 24808 13886 3,10-)ألف رأس(الدواجن عدد 25,19 4130,40 4262 3405 32,34)دجاجة/كلغ(اإلنتاجية  -17,25 4,50 3,40 4,11 33,01)السنة/كلغ(نصيب الفرد  -17,29 15,23 11,45 13,84 31,83)يوم/شخص/كالوريكيلو (توفر الطاقة  -17,05 1,28 0,97 1,17 33,39)يوم/شخص/غ(كمية البروتين  -17,30 1,04 0,78 0,95 )يوم/شخص/غ(هونكمية الد

Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),
(12/03/2013).

لبيضالفرعوالتغذوي االستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
طن ألف 85حيث ارتفعت من بيضالالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )15- 4(يوضح اجلدول رقم 

يف 7.7بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة ألف 91.64إىل ) 1980/1986(خالل الفرتة 
، يف املئة125.23ألف طن أي حبوايل 59واليت تقدر بـ اإلنتاجيف الكبرياالرتفاع، هذه الزيادة ناجتة عن املئة

هذه ، يف املئة61.81بنسبة البيض فيها كمية الغذاء املتاح من ارتفعت) 2001/2009(أما الفرتة الثالثة 
ألف طن أي 56.64ولكن بنسبة أقل من الفرتة الثانية واليت تقدر بـ اإلنتاج يف فاعاالرتالزيادة كذلك ناجتة عن 

إجيابا مل تنعكسخالل فرتة الدراسةلبيضاالستهالكهذه الزيادة يف كمية الغذاء املتاحة ، يف املئة60.76حبوايل 
كلغ خالل الفرتة 3.4كلغ خالل الفرتة األوىل إىل 4.11منخنفضاعلى نصيب الفرد من الغذاء املتاح حيث 

الغذاء املتاح ارتفاعأكرب من معدل الفرتتنييف املئة بني 33.22معدل النمو السكاين بنسبة ارتفاعبسبب الثانية 
بنسبة كلغ 4.5إىل نصيب الفرد من البيض للفرتة الثالثة ارتفعيف املئة فقط، يف حني 7.71الذي يقدر بـ  يف الفرتة الثالثةلوضع الغذائي للسكان حتسن ملموس طبيعية هلذا التطور فقد شهد اةوكنتيج. يف املئة 32.34

ازداد كل من االستهالك الفردي اليومي للسعرات )15-4(فحسب اجلدول رقم على خالل الفرتة الثانية،
يف 0.48حوايل البيض السعرات احلرارية من متثلحيث، يف املئة33إىل 31احلرارية والربوتني والدهون بنسبة 

منيف املئة1.5للمستهلك اجلزائري، بينما الربوتينات تشكل حوايل اليوميللغذاءاملشكلةاحلريراتمناملئة
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من الدهون يف املئة1.53، أما الدهون متثل حوايل للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات
.املشكلة للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائري

العسلفرع: المطلب الرابع 
العسل إحدى ويعتربيف املئة، 0.2حيث تقدر نسبته بـ احليواينالناتجالعسل املرتبة األخرية من فرعحيتل

،  ومتتلك أو صمغ النخلالعبكروالشهد وحبوب الطلع و منتجات حشرة النحلة فضال عن إنتاجها للغذاء امللكي 
الذي ينصح به ألمراض املسالك اهلوائية والتنفسية اجلزائر عدد كبري من أنواع العسل أشهرها عسل الكاليتوس

. والروماتيزم

إنتاج العسلاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
1765.5بلغ عسلالإنتاج يالحظ أن متوسط )1(بامللحق رقم )1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب

طن خالل عامي 3312وطن 500بني عسلالإنتاج وتراوح)2009–1980(طن خالل الفرتة  متذبذبا من سنة إىل أخرى،ارتفاعامث1986على التوايل، حيث شهد انتظاما حىت سنة 2008و1990
أين يظهر أثر املخطط الوطين )8- 4(كما يوضحه الشكل رقم شهد ارتفاعا منتظما  لي2000حىت سنة 

،خالل الفرتة األخريةيف املئة213حيث ارتفع اإلنتاج بنسبة هذا الفرعإنتاجعلى للتنمية الفالحية والريفية
إىل 1)1999/2004(ألف خلية حنل للفرتة 551عدد خاليا النحل منارتفاعوتوعد هذه الزيادة إىل  كغريها من املناطق املختلفة يف العامل فإنه اجلزائر  و ،يف املئة75بنسبة منو تقدر بـ 20062ألف سنة 964

من جمموع يف املئة 36تربية النحل التقليدية وكذلك الرتبية احلديثة، يغطي عدد اخلاليا التقليدية نسبة فيهايوجد  حسب التعداد العام لفالحة سنة ألف مستثمرة14موزعة على أكثر من املوجودة يف اجلزائرألف خلية625
واهلدف احلايل هو العمل على استبدال اخلاليا التقليدية بأخرى حديثة ألن اخلاليا التقليدية أصبحت ،32001

تتسبب يف انتشار األمراض مثل الفاروا، وحتولت إىل مراكز رئيسية إلصابة اخلاليا احلديثة بالعدوى ألنه من 
عسلالإنتاج أي تضاعف ،طن2100بـحوايل خالل فرتة الدراسةوقدرت الزيادة.باألدويةالصعب عالجها

االكتفاء، وهو ما انعكس على التحسن يف نسبة طن626مبعدل زيادة سنوي يقدر بـ بالتقريب ثالث مرات
يف املئة خالل الفرتة الثالثة حسب 87.07يف املئة خالل الفرتة األوىل إىل 45.87الذايت حيث انتقلت من 

، لكن هذا ال معىن له بالنظر إىل اخنفاض نصيب استهالك الفرد خالل فرتة )16-4(بيانات اجلدول رقم 
نسبة خالل فرتة الدراسة وهي نسبة أكرب بكثري من يف املئة5000نسبة بتوج العسلمع ارتفاع أسعار مالدراسة

1 - Algérien, MADR, DSASI, Rapport sur la situation du secteure agricole 2005, P28.
2 - Algérien, MADR, DSASI, Rapport sur la situation du secteure agricole 2006,Op.cit, P28.
3 - vois à :

.- Algérien,MADR, RGA, Op.cit, p8
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ميكن أن هإنتاجتعرقل زيادة ويشهد فرع العسل عدة مشاكل وقيود.يف املئة176واليت تقدر بـالزيادة يف اإلنتاج
:يف اآليتأمههاخنتصر
األزهار اليت تساقطتالتقلبات املناخية كالربد الشديد وتساقط الثلوج وسقوط األمطار يف شهر أفريل أين

؛ميتص من رحيقها النحل
 ؛ واليت تؤدي إىل تضرر خاليا النحلاحلرائق اليت تصيب األشجار
 لب استعماهلا العسل خاصة األدوية اليت يتطإنتاجأسعار مدخالت ارتفاعنقص الدعم احلكومي خاصة مع

؛ثالث مرات يف السنة
 إشكالية تسويق منتوج العسل حيث ال توجد مؤسسة متخصصة يف تسويق هذا املنتوج، خاصة إذا علمنا

.  األشجار املثمرة ولتنويع املنتوجمعاناة املهنيني يف نقل خاليا النحل من مكان ألخر حبثا على 

) 23(بامللحق رقم ) 40(ت اجلدول رقم من إعداد الطالب استنادا على بيانا: المصدر
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تطور انتاج العسل الطبيعي في الجزائر للفترة ) : 8-4(شكل رقم 
)2009/1980(
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)1980/2009(للفترةالعسلتطور مؤشرات فرع ) : 16-4(جدول رقم 
نسبة النمومتوسط الفترة

(09/87)(00/80)1986/19802000/19872009/2001المؤشرات
121015132432,325,0460,7)طن( اإلنتاج 

95,08414,8-1427,8570,16361,2)طن(الواردات 
8,9-45,8795,5687,07108,3℅الذاتي االكتفاء

38,775,07-263716162829,2)طن(الغذاء المتاح 
61,580-1305090)السنة/غ(نصيب الفرد 

Source : FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, mise à jour (29/06/2012),
(12/03/2013).

العسللفرعاالستهالكيالبعد : الفرع الثاني 
الرتفاعنظرا اغذائيانشري يف البداية أن استهالك العسل يف اجلزائر هو استهالك عالجي أكثر من كونه استهالك

يوضح ، و والذي ال يتناسب والقدرة الشرائية للمستهلك اجلزائري، حيث يصنف ضمن سلة الغذاء الكماليةسعرال
طن خالل الفرتة 2637من عسل حيث اخنفضالالستهالكتطور كمية الغذاء املتاحة )16- 4(اجلدول رقم 

االخنفاض، هذايف املئة38.7بنسبة )1987/2000(طن خالل الفرتة 1616إىل )1980/1986(
وميكن إرجاع ، يف املئة25يف املئة وزيادة متواضعة يف اإلنتاج بنسبة 95يف الواردات بنسبة االخنفاضعنناتج

أما الفرتة الثالثة 
هذه الزيادة ناجتة عن ، يف املئة75بنسبة عسلفيها كمية الغذاء املتاح من الارتفعت)2001/2009(

بنسبة يف الوارداتاالرتفاعوكذلك ، يف املئة60.7طن أي حبوايل 919.3تقدر بـ واليت اإلنتاجيف فاعاالرت على نصيب الفرد خالل فرتة الدراسةعسللاالستهالككمية الغذاء املتاحة انعكست تغريات. يف املئة414.8
ارتفاعامث شهد ، خالل الفرتة الثانيةغ50خالل الفرتة األوىل إىل غ130منخنفضامن الغذاء املتاح حيث 

يف املئة كنمو، لكن تبقى هذه القيمة ضعيفة جدا مقارنة مع 80مسجال نسبة غ90يف الفرتة األخرية إىل 
من طن5932، رغم أن اجلزائر تطمح لبلوغ قيمة غ220والذي يقدر بـ الستهالك الفرداملعدل العاملي

الطلب الوطين بالنظر إىل املقومات اليت متلكها اجلزائر، حيث ، وهي قيمة ال ترقى إىل20141العسل يف أفق 
.غ158تجاوز القيمة ال ي2014حىت سنة ستهالك العسلتشري التقديرات إىل أن نصيب الفرد ال

 تحدة األمريكية وأملانيااسبانيا، الواليات امل: أهم الدول اليت تستورد من عندها اجلزائر منتوج العسل تتمثل يف.
1 - MADR, Projet de programme quinquennal de developpement 2010/2014, Op.cit, p 23.

 مت تقديرها من خالل تقديرات عدد السكان يف اجلزائر من طرف منظمة الـFAO 2014مليون نسمة سنة 37.4واليت تساوي.
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الصوففرع: المطلب الخامس 
ويعترب، يف املئة0.7حيث تقدر نسبته بـ يوايناحلالناتجمن خلامسة ما قبل األخريةاملرتبة اصوفالفرعحيتل

، كما أن الصوف والوبر يعتربان مدخالن لكثري من إلنتاج الصوف والوبرالرئيسيانالغنم واإلبل مها املصدران
يتبني 2004دول املدخالت واملخرجات لسنة بيانات جلاستنادا، و خاصة النسيجية منهاالتحويليةالصناعات

لفرع النسيج، اجلوارب واملالبس وفرع اجللود واألحذية تساويقويةاخللفيةروابط جذب اخلطوط قيمةأن فرعا على املستوى 18من بني على الرتتيب 9و 6واحتال بذلك املرتبة ،على التوايل0.98و 1.05
0.7، لكن نصيب فرعي النسيج واجللود معا من الناتج اخلام يف السنة نفسها ضعيف جدا يقدر حبوايل 1الوطين
ولتنشيط الروابط اخللفية لفرعي ؛فرع الصوفة له واملتمثل يف اخللفيوطاخلطأحدمما يعين ضعف،2يف املئة

خاصة فضال عن ضرورة تنمية قدرات القطاعات األخرىهلما النسيج واجللود ال بد أن تكون هناك قدرة ذاتية 
، علما واملتمثلة أساسا يف اجللود والصوف والوبرالقطاع الفالحي لتغذية قطاع النسيج واجللود مبدخالته األساسية

يف 97مؤسسة نسيج منها 1203مت إحصاء حوايل ،2011لسنة األولاديأنه حسب اإلحصاء االقتص
.3املئة تابعة للقطاع اخلاص

إنتاج الصوفاتجاهاتتحليل تطور : الفرع األول 
بلغ الصوفإنتاج يالحظ أن متوسط ) 1(بامللحق رقم ) 1(طالعة البيانات الواردة يف اجلدول رقم مب 26535وطن 17131بني الصوفإنتاج وتراوح) 2009–1980(طن خالل الفرتة 22270.7

من سنة إىل كبريا بني الزيادة والنقصانتذبذباعلى التوايل، حيث شهد1990و1999طن خالل عامي 
مبتوسط زيادة ،طن5139بـحوايل خالل فرتة الدراسةوقدرت الزيادة،)9-4(حسب الشكل رقم أخرى

يوجد املهم، إذ الاإلنتاج إىليفهذا التقهقرويعين، طن177سنوية تقدر بـ 
سياسة التجديد ،املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية(لتطوير هذا الفرع ضمن املخططات الفالحية برنامج 

، يف الوقت الذي متلك فيه الربامج، مما يطرح عالمة استفهام عن تغييب هذا الفرع ضمن هذه )الفالحي والريفي
. اجلزائر خزان مهم من الغنم واإلبل

 بط خللفي أمهية أكرب من الرتابط األماميمن منطلق أن قوة جذب الطلب أكثر تأثري من قوة جذب العرضاعلما أن معظم االقتصاديني يويل الرت.
واقع ومؤشرات القطاع : لليونتيف، يوم دراسي بعنوان ) املخرجات/املدخالت(توفيق بن الشيخ وخري الدين معطى اهللا، وضعية القطاع الزراعي يف اجلزائر باستخدام جداول -1

ية والتسيري، جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية والتجار -حالة اجلزائر–القطاع الفالحي وحتديات حتقيق االكتفاء الذايت : ، وحدة حبث 2013أفريل 25ي اجلزائري يوم الفالح
.08، ص 1

2
- Algérien,ONS, Rétrospéctive des comptes économiques de 1963 à 2008, Collections N°147, p43.

3 - Algérien, ONS, le premier recensement économique 2011, Résultats définitifs de la première phase, Collections Statistiques N°
172/2012, Série E : Statistiques Economiques N° 69, Alger, juillet 2012, p35.

 40(نظرا لعدم معنويتها وضعف معامل اإلرتباط، لذا مت استنتاجها حسابيا بناءا على بيانات اجلدول رقم ) 1(بامللحق رقم ) 1(املوجودة يف اجلدول رقم مل يتم استعمال القيمة (
).23(بامللحق رقم 
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).23(بامللحق رقم ) 40(من إعداد الطالب استنادا على بيانات اجلدول رقم : المصدر
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)2009/1980(تطور انتاج الصوف في الجزائر للفترة ) : 9-4(شكل رقم 
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خالصة الفصل الرابع
يف اجلزائر خالل فرتة بنوعيه النبايت واحليواين وأهم فروعهالفالحيللناتجمن خالل حتليلنا لتطور االجتاه العام 

اليت و اليت غريت من مسار القطاع الفالحيو التارخييةللمحطاتواليت مت قسيمها إىل ثالث فرتات تبعا الدراسة
إعادة هيكلة القطاع الفالحي والتوجه ابتدءا من مرحلة ، 1980منذ سنة عموماشهدها االقتصاد اجلزائري

اليت شهدت بداية شبه خوصصة للمستثمرات الفالحية التابعة للقطاع رحلة امل، مرورا بلتدرجيي حنو االقتصاد احلرا
؛ وانتهاءا باملرحلة اليت شهدت بداية تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية،87/19العام عرب قانون 
غري كايف بالنظر إىل نصيب ، لكنهبنوعيه وفروعهالفالحيالناتجهناك حتسنا يف معدل منو أن حيث تبني لنا 

يف 30يف حدود الكلية، ومن جهة أخرى مازالت قيمة الفجوة الغذائيةرد مقارنة ببعض الدول هذا من جهةالف
مل تتقلص طيلة الفرتة رغم ما شهدت حيث ،وخاصة السلع اإلسرتاتيجية مثل القمح واحلليب والبقول اجلافةاملئة 
الفالحي اليت الناتجضعف وتدهور عوامل إىل أساسا؛ ويرجع ذلكإصالحات وبرامج للتنمية الفالحيةمن 

.سبق تناوهلا يف الفصل السابقمعوقات أضحت تعاين من عدة مشاكل و 

لقد تبني من خالل التحليل أن الفرد اجلزائري مييل حنو االستهالك النبايت أكثر من توجهه حنو االستهالك 
منيف املئة60متثلحتتل الصدارة يف قائمة الغذاء وهي ثحيمن احلبوبة، خاصة الربوتينات الناجتاحليواين

، كما الدهون الناجتة من احلليب حتتل الصادرة يف قائمة للمستهلك اجلزائرياليوميللغذاءاملشكلةالربوتينات
إن حتسن األبعاد .اليومي للمستهلك اجلزائريللغذاءيف املئة من الدهون املشكلة 14الغذاء وهي متثل 

الفالحي وبنوعيه وفروعه يعوز إىل حتسن مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة نتيجة للناتجاالستهالكية والتغذوية 
البعد االستهالكي والتغذوي ارتباط، مما يعين الفالحيالناتجأسعار البرتول، وليس إىل حتسن معدل منو ارتفاع

للفرد اجلزائري بناءا على متغريات خارجية ال ميكن التحكم فيها، األمر الذي يتطلب الرهان على تقوية اجلهاز 
اإلنتاجي الفالحي مبا يتماشى والطلب الداخلي، حىت تكون اجلزائر مبنء عن االرتباطات اخلارجية نتيجة هزات 

جهة أخرى صحيح أن هناك حتسن ملحوظ يف البعد االستهالكي والتغذوي منهذا من جهة، و أسعار البرتول
.ر موجهة حنو االستهالك والتغذيةمليار دوال7إىل 3لكن على حساب اخلزينة العمومية اليت تدفع ما يقارب 

الطلب الداخلي، يتطلب منا البحث عن أهممقابلإن ضعف مرونة اجلهاز اإلنتاجي للقطاع الفالحي 
ملعرفة الكثافة اإلنتاجية، ومدى كفاءة استخدام تلك يف اإلنتاج ومقدار التحكم ودرجتهالعوامل اليت تتحكم 

.ذا ما سنتناوله يف الفصل املوايل، وهالعوامل حتقيقا ملتطلبات التنمية الفالحية املستدامة



:اخلامسالفصل 
منذجة دالة اإلنتاج الفالحي 

-حالة اجلزائر-ومكوناته
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 تمهيد
إن التطور السريع الذي عرفتو مجيع ميادين البحث العلمي والتقنية ادلصاحبة لو، قد أسهما إسهاما كبَتا يف    

تقدم اإلنسان وتوفَت وسائل الراحة والوقاية لو وكذلك ادلساعلة يف استغالل األمثل للموارد البشرية وادلادية ادلتوفرة، 
ولقد أصبح الطابع الكمي للعالقات االقتصادية زلل اىتمام االقتصاديُت يف زلاولة تطوير أساليب البحث العلمي 

ويف ىذا . وخلق فرع جديد يهتم بالقياس ادليداين للعالقات االقتصادية وجعل النتائج كأرضية الختاذ القرار ادلالئم
السياق وانطالقا شلا سبق جتعل ىذه الدراسة من أىم زلددات الناتج الفالحي يف اجلزائر رلاال تطبيقيا للدراسة 
، ..القياسية، وذلك باستخدام السالسل الزمنية ذلذه احملددات، وىي العمالة الزراعية، األرض، رأس ادلال، األمسدة

وقبل تقدير النموذج القياسي البد من حتديد شكل النموذج واختيار ادلتغَتات اليت سيشمل عليها النموذج 
 :تقسيم الفصل إىل ثالث مباحث كاآليت  وبالتايل ؽلكن واألسلوب ادلتبع لتقدير معامل النموذج،

  منهجية وطرق نمذجة دالة اإلنتاج الفالحي؛ :المبحث األول   
  التحليل االقتصادي والقياسي لدالة اإلنتاج الفالحي؛:المبحث الثاني  
  التحليل االقتصادي والقياسي لبعض دوال اإلنتاج النباتي والحيواني:المبحث الثالث . 
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طرق ومنهجية نمذجة دالة اإلنتاج الفالحي:  المبحث األول   
 إن القياس الكمي للمعامالت الفنية للمتغَتات اليت تتضمنها الدالة اإلنتاجية دتكننا من معرفة طبيعة دالة   

 ،اإلنتاج يف الزراعة اجلزائرية، خاصة أن معرفتها تساعد متخذ القرار من رسم أو تعديل برامج السياسة الزراعية
 : ولتقدير دالة اإلنتاج الفالحي ال بد من ادلرور بعدة مراحل وخطوات منهجية تتمثل يف اآليت

 
 

تحديد نوع دالة اإلنتاج المستخدمة:  المطلب األول   
تعرب دالة اإلنتاج عن العالقة الرياضية أو اذلندسية بُت مدخالت اإلنتاج وسلرجاتو، حبيث تبُت أكرب كمية ؽلكن 

  : التايل إنتاجها باستخدام كمية معينة من عناصر اإلنتاج، وؽلكن التعبَت عن دالة اإلنتاج بشكل عام على النحو
Y = f L, K, M ………… . . (1) 

 

 –فهناك دالة كوب  . (1)    وقد تعددت األشكال الرياضية لدالة اإلنتاج ادلستخدمة يف تقدير ادلعادلة رقم 
 Generalized constant elasticity)والدالة ذات مرونة اإلحالل الثابتة ادلعممة ، (Cobb – Douglas)دوغالس 

of substitution)   والدالة ذات مرونة اإلحالل ادلتغَتة(Variable elasticity of substitution) والدالة ،
.(Translog function)اللوغاردتية احملولة 

 دوغالس دتثل نقطة االنطالق دلعظم الدراسات – إال أن دالة كوب 
ويعاب على ىذه الدالة افًتاضها أن مرونة إحالل عنصر العمل زلل . اليت حاولت تقدير دالة اإلنتاج  التطبيقية

رأس ادلال تكون دائما مساوية واحدا صحيحا، وإذا مل يكن ىذا االفًتاض صحيحا فإن النتائج ادلقدرة 
، أي أن النتائج ادلقدرة ستكون أعلى من القيم احلقيقية، (Upward Bias )باستخدامها ستكون منحازة لألعلى

 على حتديد – مسبقا –، ونظرا لعدم قدرة الطالب 1ويًتتب على ذلك عدم دقة نتائج االختبارات اإلحصائية
فيما إذا كانت مرونة اإلحالل تساوي واحدا صحيحا أم ال، فال بد من تقدير دالة أخرى دتكننا من اختبار ىذا 

 . دوغالس–االفًتاض الذي تفًتضو دالة كوب 
 

   وقد مت اقًتاح دالة أخرى تعرف بدالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة ادلعممة، وتسمح دلرونة اإلحالل أن 
. دوغالس تصبح حالة خاصة من حاالهتا- وما ؽليز ىذه الدالة أيضا أن دالة كوب . ختتلف عن الواحد صحيح

  :    وؽلكن كتابة ىذه الدالة على النحو الذي غلعلها تدل على مراحل اإلنتاج ادلختلفة كالتايل 
Q = A δK−ρ +  1 − δ L−ρ  

−
μ
ρ ………… . .  2  

 
 :حيث أن 

                                                
  دلزيد من التفاصيل حول ىذه الدوال ؽلكن الرجوع إىل الفصل األول من ادلذكرة. 
، 2003، فلسطُت، 2، العدد 18، اجمللد (العلوم اإلنسانية)باسم مكحول، حتليل دالة اإلنتاج لصناعة حجر البناء يف الضفة الغربية وقطاع غزة، رللة جامعة النجاح لألحباث -  1

 .277ص 
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A :  دتثل معامل الكفاءة اإلنتاجية، ويعكس كفاءة استخدام عناصر اإلنتاج، وتتوقع النظرية االقتصادية أن يكون
 معامل الكفاءة موجبا؛

 :  دتثل معامل التوزيع، ويبُت حصة عنصر رأس ادلال من قيمة اإلنتاج، وتنحصر قيمتو بُت الواحد صحيح
 والصفر؛

  :دتثل مؤشر عوائد احلجم، وتعكس مرونة اإلنتاج جلميع عناصر اإلنتاج وىو ذو قيمة موجبة؛ 
 :  دتثل معامل اإلحالل، وتعكس قدرة ادلنتج على إحالل عناصر اإلنتاج زلل بعضها البعض، وقيمتو أكرب أو

 تساوي سالب واحد صحيح؛
Q  :دتثل حجم اإلنتاج الزراعي مقيم باألسعار الثابتة؛ 
L  :دتثل عنصر العمل مقاسا بعدد العمال الزراعيُت؛ 
K  :دتثل عنصر رأس ادلال الزراعي مقاسا بادلليون دوالر. 
 

: باستخدام الصيغة اآلتية  (2)من ادلعادلة رقم  ()وؽلكن تقدير مرونة اإلحالل بُت العمل ورأس ادلال 

σ =  
1

1+P
  

ففي ادلرحلة األوىل نأخذ . ، ال بد من حتويلها لدالة خطية، ويتم ذلك على مرحلتُت(2)    ولتقدير ادلعادلة رقم 
 : على النحو التايل  (3)اللوغاريتم الطبيعي لطرفيها، وبذلك ضلصل على ادلعادلة رقم 

LnQ = LnA −
μ

ρ
Ln δk−ρ +  1 − δ L−ρ + 𝜀 ……………… (𝟑) 

 

حول قيمة  (3)لتقريب ادلعادلة رقم  (Taylor Séries)  ويف ادلرحلة الثانية يتم استخدام سلسلة تايلور 
 ρ =  :على النحو اآليت  (4) لتصبح معادلة خطية يف ادلعامالت، وبذلك ضلصل على ادلعادلة رقم  0

LnQ = LnA + μδLn K + μ 1 − δ Ln L −
ρμ 1 − δ 

2
 Ln K − Ln L  2 + ε. . .  𝟒  

 

 : كما يلي  (4)وؽلكن إعادة صياغة ادلعادلة رقم 
LnQ = C + α1Ln K + α2Ln L − φ  Ln  

K

L
  

2

+ ε ……… . (𝟓) 

   
 – ؽلكن حتديد فيما إذا كانت دالة كوب –( 5) بناءا على نتائج ادلعادلة رقم –   وجتدر اإلشارة ىنا إىل أنو 

دوغالس ىي الشكل ادلقبول لتمثيل العالقة بُت اإلنتاج وعناصره، ويتم ذلك من خالل اختبار الداللة اإلحصائية 
Ln دلعامل ادلتغَت   

K

L
  

فإذا كان ادلعامل ادلقدر مرفوضا إحصائيا، أي أنو ال ؼلتلف عن الصفر، فإن ادلعادلة . 2
 : دوغالس لإلنتاج حيث تكتب على النحو التايل –تصبح مبثابة دالة كوب  (5)رقم 

Q = a. Kα1 . Lα2 . eϵ 
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 : وؽلكن حتويلها إىل دالة خطية بأخذ اللوغريتم الطبيعي حبيث ضلصل على الشكل التايل 
LnQ = C + α1Ln K + α2Ln L + ϵ 

 
 الدراسة االقتصادية والقياسية لدالة اإلنتاج: المطلب الثاني 

نقوم ببناء ظلوذج قياسي لإلنتاج، حيث يتطلب معرفة كاملة وشاملة    بعد اختيار نوع دالة اإلنتاج ادلراد تقديرىا،
 .لنظرية اإلنتاج، اليت مبوجبها ؽلكن حتديد النموذج القياسي ادلثايل لإلنتاج

 
  عند اختيار النموذج من خالل النظرية االقتصادية لإلنتاج، سوف ؼلترب ىذا النموذج من الناحية القياسية وذلك 

 .باستخدامو ألدوات القياس االقتصادي
 

  إذن من خالل ىذا التحليل يتبُت لنا أن اختيار أي ظلوذج اقتصادي قياسي ؽلر مبرحلتُت أو دراستُت، الدراسة 
األوىل ىي الدراسة االقتصادية اليت تعتمد بالدرجة األوىل على شروط النظرية االقتصادية لإلنتاج، أما الدراسة 

الثانية فهي الدراسة القياسية واليت تعتمد يف اختيار أي ظلوذج قياسي على أدوات القياس االقتصادي، وبالتايل فإن 
مرور النموذج القياسي لإلنتاج ادلختار على ىذين ادلرحلتُت، سوف بدون شك يبعد كل االنتقادات االقتصادية 

 .والقياسية ادلوجهة إليو، لذا غلب على كل ظلوذج قياسي لإلنتاج أن ؽلر على ىذين الدراستُت أو ادلرحلتُت
 

 الدراسة االقتصادية لدالة اإلنتاج: الفرع األول 
  تعترب الدراسة االقتصادية من أىم الدراسات اليت على أساسها يتم حتديد النماذج االقتصادية والقياسية لإلنتاج 

 .كذلك اختيار ادلتغَتات االقتصادية والطبيعية اليت تبٌت على أساسها النماذج القياسية لإلنتاج السابقة الذكر
 

   الدراسة االقتصادية ماىي إال شروط أو قوانُت النظرية االقتصادية لإلنتاج، اليت مبوجبها ؽلكن قبول أو رفض 
 .النماذج القياسية لإلنتاج

 
   إن أي ظلوذج قياسي البد أن ؽلر على الدراسة االقتصادية، أي دراسة النموذج من خالل النظرية االقتصادية 

لإلنتاج، حيث ال يتم قبول ىذا النموذج من الناحية القياسية إال إذا حتققت فيو شروط النظرية االقتصادية 
 .لإلنتاج، بعبارة أخرى يكون النموذج القياسي لإلنتاج مقبوال اقتصاديا

   إن شروط النظرية االقتصادية ماىي إال مراحل الدراسة االقتصادية، فمن ضمن الشروط اليت ال بد أن تتوفر يف 
أي ظلوذج قياسي لإلنتاج، أوال أن يكون للنموذج ادلختار خلفية تارؼلية من خالل النظرية االقتصادية لإلنتاج، 

ثانيا أن للنموذج القياسي جزء ثابت موجب، ثالثا أن تكون معامل ادلتغَتات اخلارجية للنموذج ادلختار أو ما 
تسمى بادلرونات االقتصادية، أن تكون ىي األخرى موجبة، أي على األقل أكرب من الصفر وعلى األكثر تساوي 
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يف النموذج ادلختار بوحدة واحدة فإن ادلتغَت  (ادلدخالت)الواحد، بعبارة أخرى إذا تغَتت ادلتغَتات اخلارجية 
 .(زيادة)سوف يتغَت ىو اآلخر تبعا لذلك بوحدة واحدة موجبة  (التابع)الداخلي 

   إذن من خالل ىذه الشروط ادلطبقة على النموذج القياسي لإلنتاج ادلختار، ؽلكننا أخذ قرار قبول أو رفض ىذا 
 .النموذج

 
 الخلفية االقتصادية للنموذج القياسي   : أوال 

   من خالل دراستنا االقتصادية لإلنتاج، تبُت لنا أن ىناك متغَتات اقتصادية دتثل اإلنتاج، ىذه ادلتغَتات 
االقتصادية نامجة من الفكر االقتصادي للمدارس االقتصادية القدؽلة واحلديثة اليت تقر أن اإلنتاج يتحدد بواسطة 

أما إذا أضيفت عوامل إنتاج أخرى يف النموذج ادلختار إىل ادلتغَتات السابقة الذكر، . األرض، العمل ورأس ادلال
فال يؤثر ذلك على اجلانب النظري لنظرية اإلنتاج، اليت تسعى دائما إىل إغلاد العوامل االقتصادية والطبيعية اليت 

تؤثر بشكل كبَت على اإلنتاج، بل إن إضافة ىذه العوامل اجلديدة وبعد مرورىا على الدراستُت، ؽلكننا معرفة أثر 
 .ىذه ادلتغَتات اخلارجية على اإلنتاج، فإذا وجدناىا تؤثر على اإلنتاج فإهنا سوف تكون مقبولة اقتصاديا

إذن بصفة عامة البد على النموذج القياسي ادلختار أن يكون موجود ضمن النظرية االقتصادية لإلنتاج أي لديو 
 .خلفية اقتصادية

 
 دراسة إشارة الجزء الثابت للنموذج: ثانيا 

  نعلم أن النماذج االقتصادية أو الرياضية، أهنا حتتوي على قسمُت أو جزأين علا اجلزء الثابت غَت مرتبط 
 .بادلتغَتات اخلارجية واجلزء ادلتغَت ادلرتبط بادلتغَتات اخلارجية

 
 كمية للمتغَت ن  فمن الناحية االقتصادية، اجلزء الثابت يف أي ظلوذج اقتصادي أو قياسي لإلنتاج ىو عبارة ع

التابع عندما يكون ىذا األخَت غَت مفسر من طرف ادلتغَتات اخلارجية داخل ظلوذج واحد، بعبارة أخرى عندما 
دوغالس - إن اجلزء الثابت لدالة كوب . يكون ادلتغَت الداخلي مستقل عن ادلتغَت اخلارجي، ينجم عنو جزء ثابت

على سبيل ادلثال، ؽلثل فعالية اإلنتاج أو أثر اإلنتاج أما إذا أخذنا على سبيل ادلثال كذلك اجلزء الثابت من ظلوذج 
 .االستهالك، فإنو ؽلثل الكمية ادلستهلكة عندما يكون الدخل ادلتاح معدوم

 
تؤكد وتقر أن اجلزء الثابت ألي ظلوذج إنتاج فهو  (احلدية)  إن التحليل الرياضي واحلدي للمدرسة النيوكالسيكية 

فإذا كان اجلزء الثابت للنموذج ادلختار موجبا فهذا يؤكد . دائما موجب، وىذا ما أكّدتو النظرية االقتصادية لإلنتاج
قبول النموذج اقتصاديا، أما إذا كان اجلزء الثابت سالبا فهذا يعٍت رفض النموذج اقتصاديا حىت وإن حتققت 

 .الشروط السابقة
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 دراسة مرونات اإلنتاج: ثالثا 
  إن مفهوم ادلرونة االقتصادية من خالل النظرية االقتصادية لإلنتاج ما ىي إال تغَت ادلتغَت التابع بتغَت إحدى 

ادلتغَتات السابقة بوحدة واحدة، بعبارة أخرى ىي استجابة ادلتغَت التابع بوحدة واحدة بتغَت ادلتغَت ادلستقل بوحدة 
 : واحدة إضافية، ىذا ماتبينو العالقة الرياضية للمرونة 

 
 

 :حيث
E(y,x) :  مرونةY  بالنسبة لـ  X حيث:  

dy : تغَت ادلتغَت التابع أو اشتقاقو؛ 
 dx :تغَت ادلتغَت ادلستقل أو اشتقاقو؛ 
 y:ادلتغَت التابع؛  
 x :ادلتغَت ادلستقل. 
 

  إن نظرية اإلنتاج تؤكد أن إشارة ادلرونة ال بد أن تكون على أكرب من الصفر ، ىذا ما أكدتو ادلدرسة 
النيوكالسيكية من خالل التحليل االقتصادي احلدي، معٌت ذلك أن إشارة ادلرونة االقتصادية البد أن تكون موجبة 
حىت تكون ذلا معٌت اقتصادي، حيث إذا تغَتت ادلتغَتات اخلارجية بوحدة واحدة فإن ادلتغَت الداخلي سوف يتغَت 

 .بالزيادة تبعا لذلك بوحدة واحدة إضافية
 

  أما إذا كانت إشارة ادلرونة االقتصادية سالبة، معٌت ذلك أنو إذا تغَتت ادلتغَتات اخلارجية بوحدة واحدة، فإن 
 . سوف ينخفض تبعا لذاك، وىذا ما يتناىف مع قوانُت النظرية االقتصادية لإلنتاجيادلتغَت الداخل

 
  إذن من خالل ىذا التحليل، البد على أي متغَتة خارجية يف أي ظلوذج اقتصادي أو قياسي لإلنتاج، أن تكون 

ذلا مرونات موجبة، حىت نقول على ىذه ادلتغَتات أهنا تؤثر على اإلنتاج بشكل كبَت، أما إذا كانت إشارة ادلرونات 
. سالبة معٌت ذلك أن ىذه ادلتغَتات اخلارجية ال تؤثر على اإلنتاج، وبالتايل فهي ال دتثل اإلنتاج أحسن دتثيل

 .بصفة عامة إن إشارة ادلرونة ذلا أعلية كبَتة من اجلانب االقتصادي
 
 
 
 
 

 
y

x

dx

dy

xdx

ydy
E XY ., 

  10 ,  XYE
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 تقييم النموذج: رابعا 
  بعد دراسة الشروط ادلختلفة واذلامة ادلتعلقة بالنموذج ادلختار وزلتوياتو من خالل النظرية االقتصادية لإلنتاج، 

نقوم يف األخَت بتقييم النموذج ادلختار لإلنتاج، وإذا حتققت الشروط السابقة الذكر، ؽلكننا قبول النموذج 
 .االقتصادي أو القياسي ادلختار اقتصاديا

 
    إن قبول النموذج اقتصاديا ؽلكننا من االستمرار يف الدراسة، أي دراسة النموذج ادلختار من الناحية القياسية 
أما يف حالة عدم قبول النموذج من الناحية االقتصادية، فهذا يعٍت أن دراستنا تتوقف تبعا لذلك، أي ال يوجد 

إذن الدراسة االقتصادية ذلا أعلية كبَتة جدا يف حتديد النماذج القياسية . للدراسة القياسية على النموذج ادلختار
 .لإلنتاج بصفة خاصة

 
 الدراسة القياسية: الفرع الثاني 

 : دتر الدراسة القياسية بعدة مراحل تتمثل يف اآليت 
 

 طرق التقدير: أوال 
  إن أول مرحلة يف الدراسة القياسية للنموذج القياسي االقتصادي تكمن يف حتديد طريقة أو طرق تقدير النموذج 

 .      ادلختار
اليت تعترب أحسن الطرق  (OLS)  نستعمل يف تقدير معامل النموذج ادلختار طريقة ادلربعات الصغرى العادية 

 . القياس االقتصادي اخلطية، حيث تعطي ىذه الطريقة تقدير غَت متحيز للمعاملجلتقدير ظلاذ
 

 1809سنة  (GAUSS) و1805سنة  (LEGENDRE)  استعملت ىذه الطريقة ألول مرة من طرف الباحثُت 
إذن نستعمل ىذه الطريقة يف تقدير النماذج اخلطية باإلضافة إىل عدم وجود التعدد اخلطي . 1يف قياس علم الفلك

 .يف النموذج، أي عدم ارتباط ادلتغَتات اخلارجية فيما بينها
 

 : دوغالس فهو على الشكل التايل –إن النموذج القياسي لإلنتاج الفالحي إذا كان من نوع دالة كوب 
Q = a. Kα1 . Lα2 . eϵ  

   إن ىذا النموذج غَت خطي وبالتايل ال ؽلكن استعمال طريقة ادلربعات الصغرى العادية، إال إذا حولنا ىذا 
ىذه العملية أو التحويل يتم بواسطة إدخال اللوغاريتم على النموذج األسي السابق، . النموذج إىل ظلوذج خطي
 : أي على الشكل التايل 

LnQ = C + α1Ln K + α2Ln L + ϵ 

                                                
 .16، ص(1999 ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1ج) االقتصادي،صاحل تومي، مدخل لنظرية القياس   1-
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 :   لنسمي 

            LnQ = w𝑡  

Ln a = c  

Ln K = 𝑥1𝑡  

Ln L = x2t  

 
 :أي يصبح الشكل الثالث لنموذج دالة اإلنتاج بعد الشكل األسي مث الشكل اللوغاريتمي كاآليت 

 
wt = c + α1x1t + α2x2t + ϵt  

 
 :النموذج أعاله ، متعدد ادلتغَتات وبالتايل ؽلكن كتابتو على الشكل ادلصفويف كاآليت 

 

𝑤𝑡 =  
 

𝑤1

𝑤2

.

.
𝑤30

 
   ,   𝛼 =  

𝑐
𝛼1

𝛼2

       , 𝑥 =  
1 𝑥11 𝑥21

1 . .
1 𝑥1 30 𝑥2 30

  ,    𝜀 =  
 

𝜀1

𝜀2

.

.
𝜀30

 
  

 
𝑤𝑡:  إذن          = 𝛼𝑥 + 𝜖 

 
الفالحي، وبالتايل ؽلكن تقديره الناتج    لقد توصلنا إىل إعطاء الشكل ادلصفويف واخلطي يف نفس الوقت لنموذج 

 :1حيث الشكل العام دلقدر معامل النموذج ىو كاآليت (OLS)بواسطة طريقة ادلربعات الصغرى العادية 
  
 

 : حيث 
̂ : مقدر ادلعامل( c , β1  , β2) غَت متحيز إذا مل يكن ىناك تعدد خطي يف النموذج. 
 

بل نستعمل طريقة ادلربعات الصغرى  (OLS)  أما إذا وجد تعدد خطي يف النموذج السابق، فال ؽلكننا استعمال 
 (.GLS)العامة 

 
يف حالة وجود تعدد خطي داخل النموذج وىو على الشكل  (BLUE)إن ىذه الطريقة تعطي مقدر غَت متحيز 

  :التايل 
 

                                                
1
-JOHN-JHONSTON, METHODES ECONOMETRIQUES, (EDITION ECONOMICA , 1985),TOME 1, P 203.               

  WXXX .̀.̀ˆ 1


  WAXXAX 111
``ˆ 
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  AV T 

 :حيث 
 A  : مصفوفة التباين والتباين ادلشًتك حبيث :  
1A : معكوس مصفوفةA؛  

 TV  :  (االضلرافات)تباين األخطاء. 
 

، تستعمل يف حالة (OLS)  إذن من خالل ىذا التحليل، فإننا توصلنا إىل معرفة طريقتُت للتقدير، األوىل ىي 
 (. GLS)عدم وجود تعدد خطي يف النموذج ادلقدر ؛ والثانية تستعمل يف حالة وجود تعدد خطي 

 
الفالحي يف اجلزائر، لكن إذا قمنا باستعمال ىذه للناتج   بصفة عامة لقد حددنا الطريقة اليت تقوم بتقدير ظلوذج 

الطريقة يدويا فسوف تتطلب منا وقت طويل وحسابات كبَتة جدا، ذلذا نلجأ يف ىذه احلاالت دائما إىل 
الذي ؼلتص يف  (Eviews.4)استعمال احلاسب الذي يقوم بتقدير معامل النموذج انطالقا من برنامج خاص وىو 

 .تقنيات اإلحصاء والتقدير وطرق التنبؤ
 

  إن استعمال ىذا الربنامج سوف يقوم بتقدير معامل النموذج لدالة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر، بطريقة سريعة 
معامل التحديد، إحصائية ستودينت، وكذا : جدا ودقيقة كذلك من خاللو نتحصل على عّدة إحصائيات منها 

 .إحصائية فيشر
 

ؽلكننا تقدير النموذج القياسي للناتج الفالحي يف اجلزائر خالل الفًتة   Eviews.4))إذن بواسطة برنامج 
(1980/2009.) 
 

 اختبار معنوية المعالم المقدرة: ثانيا 
  إن ادلرحلة الثانية من الدراسة القياسية على النموذج القياسي ادلقدر تكمن يف اختبار معنوية ادلعامل ادلقدرة، 

 .بعبارة أخرى اختبار ىل ادلعامل ادلقدرة ذلا معنوية إحصائية
 

  إن اختبار ادلعامل ادلقدرة للنموذج يتطلب منا عّدة اختبارات إحصائية، البعض منها ختترب ادلعامل مجلة واحدة 
 :تتمثل ىذه االختبارات يف ما يلي . والبعض اآلخر ؼلترب معامل النموذج واحدة تلوى األخرى

 
 (T. STUDENT)اختبار إحصائية ستودينت  (أ

  يستعمل ىذا االختبار لتحديد معنوية ادلعامل ادلقدرة للنموذج القياسي واحدة تلوى األخرى، انطالقا من التوزيع 
 .اإلحصائي لـ ستودينت
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 : لالختبار ستودينت معطاة على الشكل التايل ةإن العالقة العام
 

 : حيث أن 
î : مقدرة بـi؛ 
 :نسبة مستوى ادلعنوية؛ 

 iSE ̂ :يف تقدير ياخلطأ ادلعيار i وىو يساوي إىل : 
 :                 حبيث 

  iV ̂ˆ :  مقدر تباين î وىو يساوي إىل      : 𝑉 𝑎 𝑖 
 =

𝜎 𝜀
2

𝑛   𝑥𝑖−𝑥  2      
n  : ؛(حجم العينة ادلدروسة)عدد ادلشاىدات 

 k :عدد ادلعامل ادلقدرة يف النموذج؛ 
(n-k ) :درجة احلرية. 

 :، فيكون اختبار ستودينت على الشكل التايل (C)أما بالنسبة دلقدر اجلزء الثابت 
  
   

=  SE c i:                                                          حيث    
σ ε

2  xi
2

n   xi−x  2
 

 
 

 كيفية استعمال اختبار ستودينت-
  مبا أن إحصائية ستودينت ىي عبارة عن اختبار، وكما نعلم أن كل اختبار مبٍت على فرضيات وبالتايل اختبار 

 :ستودينت ينطلق من فرضيتُت أساسيتُت علا 
  ؛H0: فرضية العدم - أ

 .H1: فرضية البديل - ب
 

  قد يكون النموذج ادلختار من طرفنا صحيح أو غَت صحيح، فنثبت صحتو من خالل اختباره، يتم ذلك بواسطة 
وما دامت العالقة  (H0)فرض معلمة من معامل النموذج تساوي الصفر عندئذ يسمى ىذا الفرض بفرضية العدم 

خطية، فإن انعدام ىذه العالقة على خط االضلدار، يعٍت بأن خط  (xi)وادلتغَتات ادلستقلة  (Yi)بُت ادلتغَت التابع 
0:0:االضلدار ىو خط أفقي أي  iH  ومبا أن H0  ىي افًتاض خاضع لالختبار فإنو ؽلكن أن يكون صحيح

: ، حبيث H1 أو خاطئ وبالتايل البد من وضع بديل للفرضية السابقة الذكر، وىي ما تسمى بفرضية البديل 
0:1 iH  

  



,
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ˆ
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 :مسبقا من طرف النظرية االقتصادية، فإن الفرضيتُت تصبحان كالتايل  (i)أما إذا ُعرفت إشارة 
 
 
 

 :ؽلكن كتابة العالقة السابقة الختبار ستودينت على الشكل التايل 
 
 

 :حبيث 
tc  :؛القيمة احملسوبة إلحصائية ستودينت 

ttab  : تستخرج من جدول توزيع ستودينت بدرجة حرية)القيمة اجملدولة اإلحصائية ستودينت( n-k) ومبستوى 
 معنوية     

    
   العالقات السابقة ال تبُت لنا إال كيفية حساب القيمة احملسوبة واجملدولة لإلحصائية ستودينت، لكن كيف 

 ؽلكن معرفة ىل معنوية ادلعامل مقبولة؟
  ىناك حتليل خاص لتأكيد أو نفي الفرضيتُت السابقتُت اليت على أساسها ؽلكن قبول أو رفض معنوية ادلعامل 

 :والذي يكمن يف اآليت 
 صحيحة، بعبارة أخرى      H0إذا كانت القيمة اجملدولة أكرب من القيمة احملسوبة إلحصائية ستودينت فإن الفرضية  - أ

 TTAB  >  TCAL H0 صحيحة،  ومنو معنوية ادلعلمة ادلختربة مرفوضة؛ 
مرفوضة وبالتايل  H0إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجملدولة إلحصائية ستودينت فإن الفرضية - ب

صحيحة                                                              H1  TTAB < TCAL  :صحيحة أي  H1الفرضية البديلة 
 .ومنو معنوية ادلعلمة ادلختربة مقبولة، أي لديها مدلولية إحصائية

 
   بصفة عامة تتم ىذه العمليات أو االختبار على مجيع معامل النموذج ادلقدر كل على حدا، باإلضافة إىل مقدر 

 .اجلزء الثابت
 

 (F.FISHER)اختبار إحصائية فيشر  (ب
  تستعمل ىذه اإلحصائية يف اختبار معنوية ادلعامل ادلقدرة مجلة واحدة، وىذا نظرا لتعدد معامل النموذج ادلقدرة، 

 .وبالتايل ؼلترب ادلدلولية اإلحصائية للمعامل ادلقدرة دفعة واحدة
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 :1العالقة العامة الختبار فيشر ىي كما يلي
 

𝐹 =
𝑅2 𝐾 

 1 − 𝑅2  𝑛 − 𝐾 − 1  
 

 
 :حيث 

R
 معامل حتديد ادلضاعف؛:  2

n  :عدد ادلشاىدات أو حجم العينة ادلدروسة؛ 
K  :عدد ادلعامل ادلقدرة. 

 

 : ؽلكن كتابة العالقة التالية انطالقا من أعاله 
 :حيث 

 : (%5)مستوى ادلعنوية. 
 

                                           H1وفرضية البديل  H0إن اختبار إحصائية فيشر مبٍت على فرضيتُت أساسيتُت، فرضية العدم 
                                     H0 : C=1=2=3=…=j=…K = 0:                                    حبيث 

                                       j=1…k                                                                                     
 

 : إن الشكل العام الختبار إحصائية فيشر ىو على النحو التايل 
                                                                             

 
 :دلعرف ما إذا كانت معنوية ادلعامل مقبولة مجلة واحدة أو مرفوضة نتبع اخلطوتُت التاليتُت 

إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجملدولة إلحصائية فيشر، فإن فرضية العدم خاطئة وبالتايل فرضية  - أ
    Tcal > Ttabصحيحة H1 :  البديل صحيحة أي 

 ؛(على األقل توجد معلمة واحدة مقبولة) ومنو معنوية ادلعامل مقبولة 
إذا كانت القيمة اجملدولة أكرب من القيمة احملسوبة فإن فرضية العدم ىي الصحيحة، وبالتايل فرضية البديل - ب

 Tcal  < Ttab                صحيحة  H0: ىي اخلاطئة أي 
 . ومنو معنوية ادلعامل مرفوضة

 

                                                
1
- J.JHONSTON, OP.CIT, P66.                                                                                                                               

,,1 KNKcal FF 

0:1  jH 
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إذن من خالل إحصائية فيشر ؽلكننا قبول أو رفض النموذج ادلقدر مباشرة، أي على العكس ما رأيناه مع اختبار 
 .إحصائية ستودينت

 
Rمعامل التحديد المضاعف (ثالثا

2 

  يشرح ىذا ادلعامل العالقة ادلوجودة بُت ادلتغَت التابع مع عدة متغَتات مستقلة مرة واحدة، كما أنو يبُت العالقة 
ادلوجودة مابُت ادلتغَت ادلستقل مع عّدة متغَتات مستقلة أخرى، يسمى عندئذ مبعامل االرتباط ادلتعدد إذن معامل 
التحديد نعتمد عليو دلعرفة النسبة ادلئوية اليت تفسر هبا ادلتغَتات ادلستقلة ادلتغَت التابع، ويُعرف بأنو عبارة عن نسبة 

  : 1التغَتات ادلفسرة إىل التغَتات الكلية، حيث صيغتو الرياضية ىي على النحو التايل
  

 :حيث 
SCT  : رلموع مربعات االضلرافات الكلية للمتغَت التابع عن وسطو؛ 

 SCR : رلموع مربعات االضلرافات ادلشروحة للمتغَت التابع ادلقدر(Ŷ)  عن وسطو احلسايب(Y
) ؛ 

SCE  :رلموع مربعات البواقي . 
10:علما أنو 2  R. 
R =0 :  إذا كان 

 انعدام العالقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَتات ادلفسرة؛     2

            1 = R
 .النموذج  مالئم دتاما، أي يؤخذ النموذج بعُت االعتبار     2

 
   غلب عدم التسرع يف احلكم عن العالقة ادلقدرة من خالل معامل التحديد وحده، فقد تكون القيمة ادلرتفعة 

دلعامل التحديد راجعة إىل وجود اجتاه عام قوي بُت ادلتغَتات ادلوجودة يف النموذج ادلقدر، كما يرجع اطلفاض قيمة 
(R

لذا غلب . إىل الصياغة اخلاطئة للنموذج، وعدم إدراج متغَتات تفسَتية ىامة يف النموذج عند تقدير العالقة (2
R)استخدام معامل التحديد ادلعدل 

، وتأخذ درجات احلرية بعُت االعتبار، وػلبذ ىذا التعديل يف حالة وجود (2
عدد كبَت من ادلتغَتات التفسَتية، كما يف الدراسة زلل البحث، وػلسب معامل التحديد ادلعدل عن طريق ادلعادلة 

 :2التالية
 

 
 :  حيث 

2R :معامل التحديد ادلعدل؛ 
R

 معامل التحديد؛:  2
                                                
1
- R -Bourbonnais-, Econométrie, 3

eim
edition, Dunod paris, P37.                                                                                

2
-Pindyck, Robert S,and Rubinfeld, Daniel, Econometric models and economic Forecasts, (New York : MC Graw-Hill, Book company, 

1976), p 92.                                                                                                                              
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n  :عدد السنوات؛ 

K : عدد ادلعلمات ادلقدرة. 
 :1وؽلكن إجراء معنوية أو جوىرية معامل االرتباط وذلك حبساب القيمة التالية

 
 : حيث

t
 احملسوبة؛ tقيمة :  *
r  :معامل االرتباط؛ 
n  :عدد السنوات؛ 
K :عدد ادلعلمات ادلقدرة. 
 

ؽلكن استنتاج ما ، (n-k)اجملدولة، وذلك عند عدد من درجات احلرية  (t)   مث مبقارنة ىذه القيمة احملسوبة بقيمة 
 .تعترب جوىرية أم ال (r)إذا كانت قيمة 

 
 (Durbin-Watson)واتسون - اختبار االرتباطات الذاتية بين األخطاء إحصاءة داربين  (رابعا

لقد مت .   تستعمل ىذه اإلحصاءة للكشف عن وجود أو عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء يف النموذج ادلقدر 
، حيث يصلح ىذا االختبار يف ظلوذج 1949اكتشاف ىذا االختبار من طرف الباحثُت داربُت وواتسون سنة 

أي وجود ارتباط بُت القيمة ادلقدرة حلد اخلطأ يف فًتة AR ( 1)ػلتوي على ارتباط ذايت لألخطاء من ادلرتبة األوىل 
حيث ظلوذج االرتباط الذايت من الدرجة  زمنية معينة والقيمة ادلقدرة حلد اخلطأ يف الفًتة الزمنية السابقة ذلا مباشرة،

 :األوىل يتحدد من خالل ادلعادلة التالية 
 

  : حيث 
P  : معامل االرتباط الذايت من الدرجة األوىل. 

 :لذا غلب إجراء اختبار وجود أو عدم وجود االرتباط الذايت طبقا للفرضيات التالية 
 
 

واليت صيغتها على الشكل  DW))واتسون - غلب حساب إحصائية داربُت  0Hومن أجل اختبار فرضية العدم 
 :2التايل

  

                                                
1
- Dutta . M, Econometric Methods, (New York : South-Western publishing company, cincinoti, 1975), p84.         

2
- Jack Johnston – John Dnardo, Econometriques, (4

e
editin, EDITION ECONOMICA, 2001), p186.                                       
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 :حيث 
 ei :القيمة ادلقدرة دلعامل ادلتغَت العشوائي. 
 

ويتضح من ادلعادلة . 4و 0دتثل القيمة احملسوبة لالختبار وتأخذ قيمها بُت  DWأو                    حيث أن 
ρالسابقة أنو إذا كانت  =  :           فإن 0

 
، اليت تشَت إىل وجود أو عدم وجود االرتباط الذايت من (القيم اجلدولية لالختبار) d   ويوضح الشكل التايل قيم 

الدرجة األوىل ادلوجب أو السالب، أو اليت جتعل نتيجة االختبار غَت زلددة، وتوجد قيم كل من احلدين األعلى 
 . واألدىن            يف اجلدول اإلحصائي اخلاص هبما

 
 Durbin-Watsonمناطق القبول والرفض الختبار  : (1-5)شكل رقم 

 
 
 

 .من إعداد الطالب : المصدر
 

 :كاآليت  DWؽلكن أن تستخرج نتيجة االختبار  (1-5)باالعتماد على الشكل رقم 
  إذا كانتLdDW أو UdDW 4 يرفض     H0 
  إذا كانتuu dDWd 4 يقبل H0. 
  إذا كانتLU dDWd  UL أو 44 dDWd  تكون نتيجة االختبار غَت زلددة، ومن مث غلب 

 .إضافة بيانات أكثر
 :ويالحظ على اختبار داربُت واتسون اآليت 

ال يصلح ىذا االختبار إذا كان أحد ادلتغَتات التفسَتية ىي القيم ادلؤخرة للمتغَت التابع وىذا ما سنحاول  (1
 تفاديو بقدر اإلمكان عند تقدير النماذج؛

يعطي اختبار داربُت واتسون يف بعض احلاالت نتائج غَت حامسة، وقد يرجع ذلك إىل صغر حجم العينة مع  (2
 كرب عدد ادلتغَتات التفسَتية، وقد اقًتح بعض اإلحصائيُت زيادة حجم العينة للتغلب على ىذا العيب؛

ال يصلح ىذا االختبار أعاله إال يف حالة النمط البسيط لالرتباط التسلسلي، وىذا ىو النمط الشائع يف  (3
 أغلب البحوث التطبيقية؛

 .ال ؼلترب دربُت واتسون إال االرتباط الذايت من الدرجة األوىل (4

  

  12DW

2DW

 UL dd ,

4-dL dL dU 2 0 4 dU -4  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  ؟ ؟ 

 ارتباط ذاتي موجب 
 H0رفض 

 ارتباط ذاتي سالب 

 H0رفض 

 

 عدم وجود ارتباط 

 H0قبول 

 

 عدم وجود ارتباط 

 H0قبول 

 

 غير محدد 

  (منطقة الشك)

 

 غير محدد
  (منطقة الشك)
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 اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ (خامسا
 HOMOSCEDASTICITY))اخلطأ حد    من بُت افًتاضات ظلوذج االضلدار اخلطي ىو ثبات تباين 

Var(t)=E(t
2
) = 

2   ,
i = 1.....n ) وترتب على إسقاط ىذا االفًتاض، حدوث عدم ثبات تباين حد اخلطأ. 

 
  يشَت اختالف التباين إىل احلالة اليت يكون فيها تباين حد اخلطأ غَت ثابت عند كل قيم ادلتغَت ادلستقل، أي أن 

E(Xt , t) 0 وعليو فإن E(t
2
)  

 .، وػلدث ىذا أساسا يف البيانات ادلقطعية  2
 

 ؟لماذا يمثل اختالف  التباين مشكلة - 
تظل غَت متحيزة ومتسقة ولكنها تكون غَت  (OLS)   يف وجود حالة اختالف التباين، فإن تقديرات معامل 

، باإلضافة فإن تقديرات التباين تكون متحيزة، شلا يؤدي إىل اختبارات إحصائية غَت صحيحة للمعامل 1كفؤ
 .وفًتات ثقة متحيزة

 
 (WHITE'S TEST)اختبار وايت - 

 :2تتمثل خطوات إجراء ىذا االختبار فيما يلي
  تقدير اضلدار مساعد بُت(t

2)و (X1t، X2t، X3t، ....Xnt)من ناحية، وادلتغَتات  (2
X1t، 2

X2t، 2
X3t، ....2

Xnt )

 :من ناحية أخرى، أي تقدر الصيغة التالية 
 
  حساب معامل التحديدR

2. 
  نقوم باختبار فرض العدم  : 

 
nR  وذلك مبقارنة القيمة 

2
 = LM   مع

 ودرجات حرية  يف ادلئة1 أو  يف ادلئة5 عند مستوى معنوية معُت 2 
 .تساوي عدد ادلعلمات االضلدارية يف صيغة االضلدار ادلساعد

 
وإذا قبلنا فرض العدم فإن . نرفض فرض العدم، وتوجد مشكلة عدم ثبات التباين       :                وإذا كان

tثابت : ىذا يعٍت أن 
2
 = 1 =. 

 
 
 

                                                
 .216، ص (1993، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 2ط)دومينيك سالفادور، ملخصات شوم نظريات ومسائل يف اإلحصاء واالقتصاد القياسي، -  1
 .447عبد القادر زلمد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بُت النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره،  ص -  2

0.........: 21210  kkH 

2

05.0,

2
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 ARCH - LMاختبار - 
إحصائية )  اذلدف منو ىو معرفة إذا كان ىناك ارتباط بُت مربعات البواقي، وىو يعتمد على مضاعف الغرانج 


2.) 

 :تتمثل خطوات إجراء ىذا االختبار فيما يلي 
  22تقدير النموذج العام بطريقة ادلربعات الصغرى مث حساب

1

2 ˆ,ˆ.......,ˆ
ttpt  ؛ 

  نقوم باضلدار                                    كما يلي: 
R    مث نقوم حبساب معامل التحديد 

 ؛ 2
  نقوم باختبار فرض العدم: 

nR   وذلك مبقارنة القيمة 
2
 = LM   مع

 ودرجات حرية  يف ادلئة1 أو  يف ادلئة5عند مستوى معنوية معُت  2 
 .تساوي عدد ادلعلمات االضلدارية يف صيغة االضلدار أعاله

 . (غَت ثابت)    نرفض فرض العدم، وبالتايل التباين الشرطي لألخطاء غَت متجانس     :              وإذا كان 
 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر (سادسا
 :بَتا كما يلي -الختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج ادلقدر نستخدم اختبار جاك

 
 1(Jarque - Bera) بيرا –اختبار جاك  (أ

   (S) بَتا –نقوم حبساب إحصائية جاك  (H0: سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي)من أجل اختبار فرضية العدم 
 
 

  :القرار 
 . يف ادلئةإذا كان              فإننا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي لألخطاء مبعنوية 

 
 

  لالستقرارية(Chow)اختبار  (سابعا
   نلجأ إىل ىذا النوع من االختبارات يف حالة وجود تغَت ىيكلي أو حدث ىام، صلزم أنو قد يؤثر على سلوك 

ففي ىذه احلالة نستعمل ىذا . ادلتغَتات مثل اندالع حرب أو التحول من نظام اقتصادي إىل نظام اقتصادي أخر
االختبار دلعرفة فيما إذا كان اختالف جوىري يف سلوك ادلتغَتات االقتصادية ىذا من جهة، ودراسة إستقرارية 

  :والذي يتطلب مايلي  Chowظلوذج ما عرب الزمن من جهة أخرى وذلك باالعتماد على اختبار 
  حتديد رلموع مربعات البواقي للنموذج ادلقدر لتكن

 ؛2 
                                                
1
-R- BOURBONNAI, OP.cit, p28.  

0...: 2100  PH 

2

05.0,

2

KnR 
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  تقسيم الفًتة ادلدروسة إىل فًتتُت حيث يكون عدد ادلعامل ادلقدرة للنموذج األصلي ىو نفسو يف الفًتة األوىل
 والثانية؛

  حتديد رلموع مربعات البواقي للنموذج األول ولتكن 1
2، وللنموذج الثاين  2

 ؛2 
  حساب إحصائية فيشر(F )  لـــــــChow  كما يلي: 

 
 
 مث نقارن ىذه القيمة بـF

t
  فإذا كان ،n-2(k+1) و K+1 ودرجات احلرية يف ادلئة 5اجملدولة مبستوى معنوية   

 FC < F t ففي ىذه احلالة نقبل الفرضية H0  أي أن ادلعامالت مستقرة معنويا يف كامل الفًتة وبالتايل النموذج
 .مستقر

 
 تقييم النموذج المختار من الناحية القياسية   (ثامنا

  بعد عملية تقدير النموذج القياسي ادلختار وكذلك اختبار معادلو ادلقدرة، نتوصل يف األخَت إىل مرحلة تقييم 
 .النموذج من الناحية القياسية يكون ذلك بقبول أو رفض النموذج قياسيا

 
  إذا اجتازت ادلعامل ادلقدرة للنموذج كل االختبارات اإلحصائية نتوصل إىل نتيجة مفادىا أن النموذج القياسي 

ادلدروس مقبوال قياسيا، أي كل ادلعامل ذلا مدلولية إحصائية وكذلك عدم وجود ارتباطات ذاتية من الدرجة األوىل 
(1)AR  لألخطاء أو البواقي باإلضافة إىل ثبات تباين حد اخلطأ للبواقي، كما أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

 .وأخَتا التأكد من إستقرارية النموذج
 

   إذن نتوصل إىل القول أن كل ادلتغَتات اخلارجية سوف تفسر ادلتغَت التابع بنسبة كبَتة جدا، أي بعبارة أخرى 
 .فإهنا دتثلو أحسن دتثيل

 
 دراسة كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج: الفرع الثالث 

إن الندرة والوفرة النسبيتُت للموارد البشرية واالقتصادية جعلت االىتمام يتنامى باإلنتاجية وبشكل مطرد،    
باعتبارىا مؤشرا ومعيارا شامال دلدى الكفاءة يف استخدام ادلوارد ادلتاحة وحتويلها إىل إنتاج يف صورة سلع 

 .وخدمات
 

 دوغالس ادلقدرة ومعدالت النمو السنوية لكل من الناتج الفالحي ورأس ادلال –   فمن خالل دالة إنتاج كوب 
ومساعلة ادلدخالت األخرى فضال عن ذلك يتم استخراج معدل  (TC)والعمل يتم استخراج مساعلة التغَت التقٍت 

 .  النمو السنوي للتغَت التقٍت باالعتماد على معدالت النمو السنوية للناتج الفالحي وادلدخالت األولية

  
   )1(2/
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يساوي الفرق بُت معدل ظلو الناتج الفالحي ورلموع معدالت ظلو ادلدخالت  (TFPG)   إن معدل التغَت التقٍت 
  :1ويعطى بالصيغة التالية (مرونة الناتج للمدخل)ادلوزونة مبساعلاهتا النسبية 

TFPG = rQ −  EK rK + EL rL   

 :حيث أن 
: TFPG  ؛(معدل إنتاجية العوامل الكلية)معدل التغَت التقٍت 

  rQ    ,    rK    ,   rL:  معدالت ظلو كل من قيمة اإلنتاج الفالحي، رأس ادلال الزراعي، اليد العاملة الزراعية، على
 التوايل؛

: EL , EK  مرونيت إنتاج للعمل(L)  ورأس ادلال(K.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .159، ص2006، (2م)، العلوم اإلدارية 18نبيل إبراىيم زلمود، قياس اإلنتاجية والتغَت التقٍت يف قطاع الصناعة التحويلية يف العراق، رللة جامعة ادللك سعود، رللد -  1
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 التحليل االقتصادي والقياسي لدالة اإلنتاج الفالحي في الجزائر: المبحث الثاني 
  تتمثل عملية ظلذجة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر يف تقدير النموذج األسي بعد حتويلو إىل اللوغاريتم ليصبح 

اليت تسمح لنا  بتعيُت قيم معلمات النموذج وكذلك  (OLS)خطيا، انطالقا من طريقة ادلربعات الصغرى العادية 
 .اجلزء الثابت

 
 

 تقدير النماذج وتحليل النتائج: المطلب األول 
   قبل أن نتمكن من تقدير النموذج القياسي للناتج الفالحي، سنقوم بإدخال مجيع ادلتغَتات اخلارجية ذلذا 

، ونقوم بإخضاع النموذج ادلقدر (OLS)النموذج دفعة واحدة مث نقدره بواسطة طريقة ادلربعات الصغرى العادية 
على الدراسة االقتصادية والقياسية، نعيد التقدير بواسطة نفس الطريقة بعد تعديل النموذج أي نزع ادلتغَتات 

 .اخلارجية اليت ترفعها الدراسة االقتصادية أو القياسية، وىكذا دواليك حىت نصل إىل التقدير الصحيح
           تقدير النموذج األول: الفرع األول 

 نتائج تقدير النموذج األول لإلنتاج الفالحي : (1-5)جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  EViews.4ومبساعدة برنامج   (7)بادللحق رقم  (7) من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم :المصدر 

 
أن كل قيم ادلرونات االقتصادية للناتج الفالحي بالنسبة إىل ادلتغَتات  (1-5)نالحظ من خالل اجلدول رقم   

ما عدا ادلكننة الزراعية ومساحة  (اليد العاملة، األمسدة، الثروة احليوانية)اخلارجية معظمها مرفوضة اقتصاديا 
األرض، إذن النموذج القياسي األول لإلنتاج الفالحي ال يتماشى وقوانُت النظرية االقتصادية لإلنتاج معٌت أن ىذا 

 .وبالتايل ال داعي للمرور إىل الدراسة القياسية، النموذج غَت موجود ضمن النظرية االقتصادية السابقة الذكر
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           تقدير النموذج الثاني: الفرع الثاني 

  مبا أن معظم ادلرونات يف النموذج األول غَت معنوية وسالبة، نلجأ إىل إدخال متغَتات أخرى يف النموذج تتمثل 
-5)يف عوامل اإلنتاج رأس ادلال الزراعي واألرض والعمل وكانت نتائج التقدير كما ىي موضحة يف اجلدول رقم 

 : كما يلي  (2

 نتائج تقدير النموذج الثاني لإلنتاج الفالحي : (2-5)جدول رقم 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 EViews.4 من إعداد الطالب مبساعدة برنامج  :المصدر 

 الدراسة االقتصادية: أوال 
 :لدراسة النموذج من الناحية االقتصادية ال بد من ادلرور بادلراحل التايل كما يلي 

 الخلفية االقتصادية- 
إن النموذج القياسي الثاين للناتج الفالحي انطالقا من الدالة األسية يتماشى وقوانُت النظرية االقتصادية لإلنتاج    

 .معٌت أن ىذا النموذج موجود ضمن النظرية االقتصادية السابقة الذكر
 

 دراسة المرونات االقتصادية للنموذج- 
أن كل قيم ادلرونات االقتصادية للناتج الفالحي بالنسبة إىل ادلتغَتات  (2-5)  نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 .اخلارجية مقبولة من الناحية االقتصادية، ألن إشاراهتا موجبة
 

  دراسة إشارة الجزء الثابت- 
EXP)  إن قيمة اجلزء الثابت للنموذج القياسي الثاين للناتج الفالحي تساوي إىل 

 فهي إذن قيمة موجبة (14.78- 
 .صغَتة جدا، لكن ما يهمنا أن إشارة اجلزء الثابت موجبة، وبالتايل فإن ىذا األخَت مقبول اقتصاديا

  إذن نستنتج أن ىذا النموذج ادلقدر للناتج الفالحي مقبول اقتصاديا، ومنو ؽلكننا أن نواصل يف الدراسة القياسية 
 .على ىذا النموذج
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 الدراسة القياسية: ثانيا 
Rمعامل التحديد المضاعف - 

2 
فإن النموذج الثاين للناتج الفالحي مفسر بنسبة  (2-5)  انطالقا من نتائج التقدير ادلتمثلة يف اجلدول رقم 

ادلدرجة فيو وادلتمثلة يف مساحة األرض ورأس ادلال واليد  (ادلدخالت)بواسطة ادلتغَتات اخلارجية  يف ادلئة 93.8
يف ادلئة إىل عوامل أخرى غَت مدرجة، ىذا ما تؤكده قيمة معامل التحديد  6.2العاملة، بينما ترجع نسبة 

Rادلضاعف 
2. 

 
R)إذن من خالل قيمة 

 .وادلتغَتات اخلارجية (LogYt)فإن ىناك عالقة قوية بُت ادلتغَتة الداخلية  (2
 

 (T. STUDEN)اختبار إحصائية ستودينت - 
 عند ت  إن الدراسة ادلعنوية دلعامل النموذج الثاين كل واحدة على حدا تبُت انطالقا من اختبار إحصاءة ستودين

 يف رأس ادلال واليد ندلعامل ادلتغَتين ادلستقلُت وادلتمثلتا (Tcal)من ادلعنوية أن القيم احملسوبة  يف ادلئة 5مستوى 
، وبالتايل فإن ىذين ادلعلمتُت  = 0.05العاملة، بعبارة أخرى قيمة االحتمال ذلما أقل من مستوى ادلعنوية 

يف ادلئة، بينما مرونة مساحة األرض الزراعية غَت معنوية، مبعٌت أهنا ال  5مقبولتُت إحصائيا عند ادلستوى ادلعنوية 
تؤثر على الناتج الفالحي رغم أعليتها، وؽلكن إرجاع السبب يف ذلك إىل تشتت ادلساحة الزراعية وىذا ما أثبتناه 

 . من خالل منحى لرونز ومعامل جيٍت يف الفصل الثالث
 

 (F.FISHER)اختبار إحصائية فيشر - 
  إن اختبار معامل النموذج دفعة واحدة ، تبُت لنا أهنا مقبولة إحصائيا انطالقا من اختبار إحصاءة فيشر، حيث 

  أكرب من القيمة اجملدولة، أي قيمة االحتمال ذلا أقل من مستوى ادلعنوية( = 131.66Fcal)قيمتو احملسوبة 
  = 0.05 يف ادلئة 5، وبالتايل فإنو على األقل توجد معلمة واحدة مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية. 
 

 *( DW* واتسون- داربين )اختبار االرتباطات الذاتية إحصاءة - 
  إذا حاولنا دراسة إمكانية وجود االرتباطات اخلطية بُت البواقي أو أخطاء التقدير، فانطالقا من القيمة 

 وكذا جدول ىذا األخَت يتبُت لنا أنو ال نعلم نتيجة االختبار وبالتايل (DW=1.18)اإلحصائية لـ داربُت واتسون 
 .dl = 1.21 وdu = 1.55 زلصورة بُت  DWـ لــــــــــفهو غَت حاسم ألن القيمة اإلحصائية
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  تقييم النموذج الثاني- 
  إن النموذج القياسي الثاين لإلنتاج الفالحي مل غلتز مجيع االختبارات اإلحصائية، وكذلك نتيجة اختبار داربُت 

إذن نتوصل إىل القول أن ىذه ادلتغَتات اخلارجية ال تفسر اإلنتاج بنسبة كبَتة جدا، أي . واتسون ليست زلسومة
ال دتثلو أحسن دتثيل وبالتايل رغم مرور النموذج على الدراسة االقتصادية بالقبول إال أنو مرفوض من الناحية 

 .القياسية
 

 تقدير النموذج الثالث: الفرع الثالث 

  ضلذف ادلتغَتة ادلفسرة مساحة األرض من النموذج الثاين ونبقي رأس ادلال الزراعي واليد العاملة ويف ىذه احلالة 
  طلترب نوع الدالة ادلستخدمة لإلنتاج الفالحي من خالل معنوية مرونة ادلعامل

K

L
 

  عند تقدير دالة اإلنتاج ذات 2
 :مرونة اإلحالل الثابتة كاآليت 

 
 نتائج تقدير النموذج الثالث باستخدام دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة : (3-5)جدول رقم 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 EViews.4 من إعداد الطالب مبساعدة برنامج  :المصدر 

 
 أن مرونة ادلعامل  (3-5)  يتضح من خالل اجلدول رقم 

K

L
 

2

 يف ادلئة، ولكن رغم 5معنوية عند مستوى  
 دوغالس، –معنويتها إال أن النموذج مرفوض اقتصاديا ألن مرونة العمل سالبة، وبالتايل نلجأ تقدير دالة كوب 

 :بعنصري رأس ادلال والعمل كاآليت 
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 دوغالس- نتائج تقدير النموذج الثالث باستخدام دالة كوب  : (4-5)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViews.4 من إعداد الطالب مبساعدة برنامج  :المصدر 
 الدراسة االقتصادية: أوال 
 الخلفية االقتصادية- 
 يتماشى وقوانُت النظرية االقتصادية (CD)إن النموذج القياسي الثالث للناتج الفالحي انطالقا من الدالة    

 .لإلنتاج معٌت أن ىذا النموذج موجود ضمن النظرية االقتصادية السابقة الذكر
 

 دراسة المرونات االقتصادية للنموذج- 
أن كل قيم ادلرونات االقتصادية للناتج الفالحي بالنسبة إىل ادلتغَتات  (4-5)  نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 . اخلارجية مقبولة من الناحية االقتصادية، ألن إشاراهتا موجبة
 

  دراسة إشارة الجزء الثابت- 
 EXP)  إن قيمة اجلزء الثابت للنموذج القياسي الثالث للناتج الفالحي تساوي إىل 

فهي إذن قيمة موجبة  (6.89-
 .صغَتة جدا، لكن ما يهمنا أن إشارة اجلزء الثابت موجبة، وبالتايل فإن ىذا األخَت مقبول اقتصاديا

 
  إذن نستنتج أن ىذا النموذج ادلقدر للناتج الفالحي مقبول اقتصاديا، ومنو ؽلكننا أن نواصل يف الدراسة القياسية 

 .على ىذا النموذج
 الدراسة القياسية: ثانيا 
Rمعامل التحديد المضاعف - 

2 
فإن النموذج الثالث للناتج الفالحي مفسر بنسبة  (4-5)  انطالقا من نتائج التقدير ادلتمثلة يف اجلدول رقم 

ادلدرجة فيو وادلتمثلة يف مساحة األرض ورأس ادلال واليد  (ادلدخالت)بواسطة ادلتغَتات اخلارجية  يف ادلئة 93.7
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يف ادلئة إىل عوامل أخرى غَت مدرجة، ىذا ما تؤكده قيمة معامل التحديد  6.3العاملة، بينما ترجع نسبة 
 .R2ادلضاعف 

 
 . وادلتغَتات اخلارجية(LogYt)فإن ىناك عالقة قوية بُت ادلتغَتة الداخلية  (R2)إذن من خالل قيمة 

 
 (T. STUDEN)اختبار إحصائية ستودينت - 

 عند ت  إن الدراسة ادلعنوية دلعامل النموذج الثالث كل واحدة على حدا تبُت انطالقا من اختبار إحصاءة ستودين
 دلعامل ادلتغَتات اخلارجية وادلتمثلة يف رأس ادلال واليد (Tcal)من ادلعنوية أن القيم احملسوبة  يف ادلئة 5مستوى 

 ؛ بعبارة أخرى قيمة االحتمال تالعاملة، بعبارة أخرى قيمة مرونتهما أكرب من القيمة اجملدولة إلحصاءة ستودين
 5 وبالتايل فإن ىذين ادلعلمتُت مقبولتُت إحصائيا عند ادلستوى ادلعنوية ( = 0.05)ذلما أقل من مستوى ادلعنوية 

 . يف ادلئة
 

 (F.FISHER )اختبار إحصائية فيشر- 
  إن إخبار معامل النموذج دفعة واحدة ، تبُت لنا أهنا مقبولة إحصائيا انطالقا من اختبار إحصاءة فيشر، حيث 

أكرب من القيمة اجملدولة، بعبارة أخرى قيمة االحتمال ذلا أقل من مستوى (  = 203.92Fcal )قيمتو احملسوبة
 .يف ادلئة 5، وبالتايل فإنو على األقل توجد معلمة واحدة مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية ( = 0.05)ادلعنوية 

 
 (DWواتسون - داربين )اختبار االرتباطات الذاتية إحصاءة - 

  إذا حاولنا دراسة إمكانية وجود االرتباطات اخلطية بُت البواقي أو أخطاء التقدير، فانطالقا من القيمة 
 وكذا جدول ىذا األخَت يتبُت لنا أنو ال نعلم نتيجة االختبار وبالتايل (DW=1.18)اإلحصائية لـ داربُت واتسون 

وللتخلص من  مشكلة . dl = 1.21و du = 1.55 زلصورة بُت  DWلـفهو غَت حاسم ألن القيمة اإلحصائية 
 First--order autorégressiveاالرتباط الذايت لألخطاء نعيد تقدير النموذج الثالث من جديد باستخدام طريقة

correction or AR(1) correction  كما يلي  (5-5)ونتائج التقدير موضحة يف اجلدول رقم: 
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 نتائج تقدير النموذج الثالث بعد التصحيح  : (5-5) جدول رقم 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                

 
 

 
 EViews.4 من إعداد الطالب مبساعدة برنامج  :المصدر 

 بعد التأكد من إشارة مرونات عوامل اإلنتاج ومعنويتها اإلحصائية ومعامل االرتباط يتضح من خالل نتائج تقدير 
 وبالتايل ختلصنا 2 قريبة من الرقم 1.72 واتسون ارتفعت إىل –النموذج الثالث بعد التصحيح أن قيمة دوربُت 

 .من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء، إذن ؽلكننا مواصلة بقية االختبارات القياسية ادلذكورة آنفا
 اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين حد الخطأ- 

 :الكتشاف عدم ثبات التباين حلد اخلطأ، نستخدم االختبارين التاليُت 
o اختبار وايت( WHITE'S TEST) 

   : كما يلي  (6-5)نتحصل على تقدير النموذج التايل انطالقا من اجلدول رقم 
 نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ : (6-5)جدول رقم 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 EViews.4 مبساعدة برنامج  من إعداد الطالب: المصدر 
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 (LM)حساب إحصائية مضاعف الغرانج 
يعتمد بالدرجة األوىل على إحصائية مضاعف الغرانج فإن ىذه األخَتة تعطى WHITE'S   إذا اعتربنا أن اختبار 

LM = nR2          2( 4):                             بالعالقة التالية 
 

    LM  = 29×0.044 =  1.28:ومنو يكون لدينا 
 القرار

 (4) لدينا اإلحصائية احملسوبة لالختبار أقل من اإلحصائية اجملدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية 
 (LM = 1.28   2 (4) = 9.48) يف ادلئة ومنو نقبل فرضية العدم، إذن تباين حد اخلطأ 5 يف حدود معنوية 

 .متجانس
o  اختبارARCH-LM  

 :كما يلي  (7-5)إجراء اضلدار ذايت دلربعات البواقي الدرجة األوىل وكانت نتائج التقدير من اجلدول رقم 
   ARCH-LM نتائج اختبار : (7-5)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 .EViews.4 مبساعدة برنامج  من إعداد الطالب: المصدر 
 (LM) حساب إحصائية مضاعف الغرانج 

يعتمد بالدرجة األوىل على إحصائية مضاعف الغرانج فإن ىذه األخَتة  ARCH-LM    إذا اعتربنا أن اختبار 
LM= nR2          2( 4 ):                            تعطى بالعالقة التالية 

 

 LM = 29×0.02 = 0.67 : ومنو يكون لدينا 
  القرار

 ( 1)  لدينا اإلحصائية احملسوبة لالختبار أقل من اإلحصائية اجملدولة لتوزيع كاي تربيع بدرجات حرية 
(LM = 0.67  2 (1) = 3.84 ) يف ادلئة ومنو نقبل فرضية العدم، إذن التباين الشرطي 5يف حدود معنوية 

 .لألخطاء متجانس
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 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر- 
 :بَتا كما يلي - دلعرفة طبيعة توزيع البواقي للنموذج ادلقدر نستخدم اختبار جال

  
 (Jarque-Bera) بيرا –اختبار جاك -

( S) بَتا –نقوم حبساب إحصائية جاك  (H0: سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي)  من أجل اختبار فرضية العدم 
 0.07 تساوي إىل (2-5)صلدىا من خالل الشكل رقم 

 لدينا 
  99.5207.0 2

05.0  S
  

 القرار-
 . يف ادلئة5 نقبل فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي مبعنوية 

 
معامالت التوزيع الطبيعي لبواقي دالة اإلنتاج الفالحي : (2-5)شكل رقم   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 EViews.4 مبساعدة برنامج من إعداد الطالب: المصدر  

 

 

 الستقرارية النموذج( Chow)اختبار 
   لدراسة استقرارية النموذج ادلقدر ال بد من تقسيم فًتة الدراسة إىل فًتتُت تكون السنة الفاصلة بينهما تعرب عن 

 ىي سنة 2000انتقال وحتول جذري لالقتصاد الوطٍت أو القطاع الفالحي باخلصوص، ويف اعتقادنا تعترب سنة 
فاصلة بُت الفًتة االنتقالية اليت شهدىا االقتصاد اجلزائر عموما وفًتة االستقرار والسلم واألمن اليت جتسد فيها 

برنارلُت للنمو االقتصادي ومن خالذلما ادلخطط الوطٍت للتنمية الفالحية والريفية بشطريو األول والثاين وباالعتماد 
Fنتحصل على قيمة  Chowعلى اختبار 

C  كما يلي  من خالل اجلدول التايل: 
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  لإلستقراريةChowاختبار  : (8-5)جدول رقم 
 
 
 

 EViews.4 مبساعدة برنامج من إعداد الطالب: المصدر 
 

 :، فإننا صلد 23 و3 ودرجات حرية يف ادلئة 5اجملدولة مبستوى معنوية  F ـمبقارنة ىذه القيمة ب
 F t = 3.03 > FC = 1.99 . 

 . معامل النموذج مستقرة وبالتايل النموذج مستقر خالل فًتة الدراسة:القرار 
 

 دراسة مصادر النمو وكفاءة استخدام عوامل اإلنتاج: الفرع الرابع 

معدل التغَت التكنولوجي احملتسب لكل سنة من السنوات الدراسة  (8)بادللحق رقم  (8)  يعكس اجلدول رقم 
باالعتماد على النموذج الثالث ادلصحح إلظهار مدى التغَت احلاصل يف معدل التغَت  (1981/2009)وللمدة 

يبُت ادلساعلات النسبية دلدخالت اإلنتاج والتغَت التقٍت يف ظلو الناتج الفالحي  (9-5)التكنولوجي، واجلدول رقم 
 :كما يلي  (1980/2009)يف اجلزائر للسنوات 

 

 (1981/2009)مصادر النمو في القطاع الفالحي الجزائري خالل الفترة  : (9-5)جدول رقم 

 
 العمل رأس المال التطور التكنولوجي الناتج الفالحي

 *مصدر النمو
4,50 0,84 2,05 1,61 

 35,78 45,52 18,62 100 نسبة المساهمة

:* 
 1.61(= 2.3)متوسط معدل النمو السنوي للعمل ×  (0.70)مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل  =         مساهمة عنصر العمل

= السنوي لرأس ادلال  (1.54)متوسط معدل النمو ×  (1.33)مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس ادلال  =         مساهمة رأس المال
2.05 

معدل ظلو الناتج الفالحي مطروحا منو مساعلة كل من العمل ورأس ادلال يف معدل ظلو  =         مساهمة التطور التكنولوجي
 0.84(( = 1.61 + 2.05- )4.5)= الناتج الفالحي 

 (.8)بادللحق رقم  (8) من إعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر 
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 تحليل النتائج: الفرع الخامس 
 دوغالس حيث –الفالحي ىي دالة كوب الناتج   من خالل ما تناولناه يتضح أن دالة اإلنتاج ادلناسبة لتفسَت 

توصلنا إىل تقديرىا واجتازت كل ادلعايَت االقتصادية واالختبارات اإلحصائية والقياسية مبعٌت دتتلك قوة تفسَتية 
 :كبَتة للناتج الفالحي بواسطة عنصري العمل الزراعي ورأس ادلال الزراعي وصيغتها الرياضية كاآليت 

Q = exp−7.83K1.33L0.7 

 

 :انطالقا من ىذه الصيغة وشلا سبق ؽلكن استنتاج ما يلي 
 بينما بلغت مرونة العمل حوايل 1.33 تتسم ادلرونة اإلنتاجية لعنصر رأس ادلال باالرتفاع حيث قدرت حبوايل ،

، شلا يشَت إىل تزايد أعلية عنصر رأس ادلال يف خلق القيمة ادلضافة مقارنة بعنصر العمل، وىذا يعٍت أن 0.7
إنتاجية واحد دوالر ادلنفقة على رأس ادلال ستكون أعلى من إنتاجية العامل الفالحي، وبدقة أكرب كلما زاد رأس 

 يف ادلئة وذلك بثبات عنصر العمل، وكلما زاد عنصر 1.33الفالحي بنسبة الناتج  يف ادلئة يزيد 1ادلال بنسبة 
 يف ادلئة وذلك بثبات عنصر رأس ادلال، مبعٌت أن الفالحة اجلزائرية 0.7 يف ادلئة يزيد اإلنتاج بنسبة 1العمل بنسبة 

تتسم بالكثافة الرأمسالية أكثر من كوهنا ذات كثافة للعمل الزراعي، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر العمل بالنسبة 
 وذلك نظرا لغياب آلية لسوق العمل الزراعي 0.52دلرونة اإلنتاج لعنصر رأس ادلال منخفضة حيث قدرت حبوايل 

لتحديد اقتصاديات األجور الزراعية ال سيما وأن ظلط القطاع الفالحي يف اجلزائر تقليدي وبذلك تعد أجور العمل 
ال متغَتة، وىو ما يشكل عبئا على متوسط التكاليف ادلزرعية، كما أن  (العمل العائلي)الزراعي تكاليف ثابتة 

األجور الزراعية تواجو عدة إشكاليات دتخض عنها تباين واسع يف األجور غَت الزراعية مقارنة بنظَتهتا الزراعية، 
، أي أن القوة الشرائية للعمل خارج قطاع الزراعة تفوق نظَتهتا الزراعية، 1 مرة2.15وقد قدرت ىذه العالقة بنحو 

إن ارتفاع اعتماد الفالحة اجلزائرية . ويعد ىذا التباين عدم منطقية توزيع الفائض االقتصادي بُت العمل ورأس ادلال
على رأس ادلال مقارنة باعتمادىا على العمل، مسألة يقتضي أن هتتم هبا السياسة الفالحية لالستفادة من 

 التحوالت التكنولوجية اليت تسود الزراعة ادلتقدمة؛

 أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن الفالحة اجلزائرية تتسم بعوائد احلجم ادلتزايدة ألن رلموع
تزيد عن الواحد، مبعٌت آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج ادلستخدم يف التحليل يف الناتج مرونات 

 يف ادلئة، ويؤكد ذلك أن الفالحة اجلزائرية 1 عندما تزداد ادلدخالت مبقدار 2.03سلرجات الدالة يقدر حبوايل 
بإمكاهنا أن تزيد العرض من اجملموعات احملصولية بنسبة أكرب من زيادة ادلدخالت اليت يتطلبها التغَت يف حجم 

ويعد الوصول إىل ىذه النتيجة مسألة غاية يف األعلية يف البلدان النامية، إذ أن ادلشكلة . الزيادة بالعرض احملصويل
األساسية اليت تتطلب ادلعاجلة يف إطار السياسة الفالحية ىي زيادة حجم العرض من اجملموعات احملصولية أكثر 
من االىتمام بتخفيض جانب الطلب من اجملموعات ادلذكورة، إذ أن العديد من السلع الزراعية الداخلة يف دالة 

 اإلنتاج تعد أساسية يف النمط االستهالكي للفرد اجلزائري؛ 

                                                
 .43، ص(2009مايو /مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل، أيار)، (مقاربات إىل صناعة اجلوع)سامل توفيق النجفي، األمن الغذائي العريب -  1
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 للناتج  دوغالس ىي األنسب –على أساس أن دالة كوب )كما أن مرونة اإلحالل تساوي واحدا صحيحا
لذا فإن ىناك إمكانية إلحالل عنصر العمل زلل رأس ادلال يف الفالحة اجلزائرية، وىذا بدوره  (الفالحي اجلزائري

يشَت إىل فعالية السياسة احلكومية ادلؤثرة يف ادلزيج األمثل من عناصر اإلنتاج من خالل سياسات تغَت األسعار 
 النسبية لعناصر اإلنتاج؛

 ىو التدين  (8)بادللحق رقم  (8)إن أىم مالحظة ؽلكن مشاىدهتا من ادلعدالت احملتسبة يف اجلدول رقم
النسيب دلعدل التطور التكنولوجي للسنوات مجيعا مقارنة مبعدالت النمو ادلتحققة للمدخالت، إذ أن متوسط 

 يف ادلئة، بينما بلغت معدالت النمو السنوية ادلركبة 0.8بلغ  (1981/2009)معدل التطور التكنولوجي للمدة 
وىو ما  (1981/2009)على التوايل للفًتة  (2.3)، (1.54)، (4.5)الفالحي، رأس ادلال والعمل للناتج 

يعٍت االعتماد الكامل على حجم الوفرة النسبية للمدخالت اإلنتاجية ومن مث اإلفراط يف استخدام ادلدخل يقلل 
من األثر التقٍت ادلتحقق يف مسار النمو الزراعي، ومفاد ما تقدم أن التوسع الشديد يف عملية االستخدام خالل 

مث الضخ االستثماري أثناء تنفيذ ادلخططات التنموية العامة ترك أثره واضحا يف بطء  (1980/2009)الفًتة 
مساعلة التغَت التقٍت الذي يتحدد بأثر االقتصاد يف ادلدخالت من جهة وارتفاع كفاءهتا من جهة أخرى ؛ وال 

شك أن األداء ادلنخفض للموارد الزراعية، وما دتخض عنو من اطلفاض يف مؤشرات األمن الغذائي أو تقلباتو، قد 
جاء نتيجة توليفة ادلوارد الزراعية على مستوى ادلستثمرة اليت مل تؤد إىل سعات مزرعية مثلى، وذلك بسبب التباين 

ومنحٌت لرونز، وقد قاد ىذا التباين إىل ( G = 0.64)الواسع يف حجم ادلستثمرات كما دل على ذلك معامل جيٍت 
 تشوىات يف البنية احليازية الزراعية، وارتبط بتباين ملكيتها إىل حد بعيد؛  

 لغرض توكيد مساعلة التغَت التقٍت يف وتَتة النمو الزراعي ادلتحقق يسلط الضوء على حجم ادلساعلة النسبية
لكل من ادلدخالت من جهة والتغَت التقٍت من جهة أخرى يف حتديد وتَتة النمو الزراعي للفًتة 

مساعلة مصادر النمو الرئيسة يف النمو الزراعي، إذ تدلل  (9-5)، حيث يعكس اجلدول رقم (1980/2009)
النسب الواردة عن احلجم النسيب األكرب دلدخل رأس ادلال يف إطار مساعلتو اإلظلائية مقارنة مبساعلة العمل والتغَت 

التقٍت حيث كانت مساعلة األخَت  ضئيلة نسبيا، وكان لرأس ادلال النصيب النسيب األوسع يف التأثَت يف وتَتة النمو 
 يف ادلئة، أما مدخل العمل فقد احتل الدور األقل نسبيا يف 45.52يف القطاع الفالحي، حيث بلغت حصتو 

 يف ادلئة، أما التغَت التقٍت فقد شكلت 35.78حجم مساعلتو ضمن ادلدخالت األولية إذ بلغت نسبة مساعلتو 
 . يف ادلئة وىي ادلساعلة النسبية ادلتدنية يف النمو الزراعي بعد رأس ادلال والعمل18.62نسبة مساعلتو 
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 التحليل االقتصادي والقياسي لدالتي اإلنتاج النباتي والحيواني: المبحث الثالث 
  تناولنا يف ادلبحث السابق تقدير دالة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر بصفة عامة وشاملة، وسنتناول يف ىذه ادلبحث 
بصفة أخص وأدق داليت اإلنتاج النبايت واحليواين مع أخذ عينة من بعض السلع الزراعية ذات االستهالك الواسع 
وىي احلبوب والقمح من الناتج النبايت، احلليب واللحوم من الناتج احليواين، وادلربر يف اختبار العوامل ادلؤثرة على 
إنتاج اجملموعات احملصولية على  إنفراد ىو عدم دقة النتائج يف الدراسات الشاملة والكلية للناتج الفالحي وعدم 

 . األخذ بعُت االعتبار خلصوصية كل رلموعة سلعية
 
 

 دالة اإلنتاج النباتي: المطلب األول 
مساحة األرض، العمل :   بعد إدخال العوامل ادلؤثرة على دالة اإلنتاج النبايت يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 

الزراعي مقيم باألجور، ادلكننة الزراعية، األمسدة، الزمن، وبعد التقدير أسقطت الدراسة االقتصادية والقياسية 
 يبُت تقدير دالة اإلنتاج النبايت يف (10-5)واجلدول رقم ، معظم ادلتغَتات ماعدا كمية العمل وادلكننة الزراعية

 :اجلزائر كما يلي 
 (1980/2009)في الجزائر خالل الفترة  نتائج تقدير دالة اإلنتاج النباتي: ( 10-5)جدول رقم 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (09)بادللحق رقم ( 09)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر
 :ومنو دالة اإلنتاج النبايت صيغتها كالتايل 

végétale = 411.6 PM0.18  TM0.69  

  بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 :للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل

                                                
   (.10)بادللحق رقم  (10)أنظر اجلدول رقم 
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 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة اإلنتاج النباتي : (11-5)جدول رقم 
 
 
 
 

 
 ( 10)بادللحق رقم  (5)والشكل رقم  (13إىل  11)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من :     المصدر 

     
يف ادلئة انطالقا  5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (11-5)   من خالل اجلدول رقم 

R) من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد
2

 يف ادلئة من التغَتات احلاصلة يف 75.8 أن حوايل (
، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل؛ كما يشَت اختبار دوربن واتسون النبايتالناتج 

(DW)إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء . 
 

   بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) كما ،

 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من (ARCH-LM)أثبت اختبار 
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ، ودلعرفة استقرار النموذج أ(JARQUE-BERA)بَتا -خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا االختبار عن استقرار  2000قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fالنموذج من خالل مقارنة قيمة 

C احملسوبة مع قيمة F
t  3و 23اجملدولة عند درجيت احلرية.  

 
يتضح أن النموذج قد  (11-5)  من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم 

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 التحليل االقتصادي: أوال 
 :من خالل دالة اإلنتاج النبايت أعاله ؽلكن الوصول إىل التحليل االقتصادي التايل 

végétale = 411.6 PM0.18  TM0.69  

 بينما بلغت مرونة ادلكننة 0.69تتسم ادلرونة اإلنتاجية لعنصر كمية العمل باالرتفاع حيث قدرت حبوايل 
النبايت مقارنة للناتج  شلا يشَت إىل تزايد أعلية عنصر كمية العمل يف خلق القيمة ادلضافة 0.18الزراعية حوايل 

بعنصر ادلكننة الزراعية، وىذا يعٍت أن إنتاجية واحد دينار ادلنفقة على العمل ستكون أعلى من إنتاجية استخدام 
 يف ادلئة يزيد اإلنتاج النبايت بنسبة 1وحدة واحدة من ادلكننة الزراعية، وبدقة أكرب كلما زادت كمية العمل بنسبة 

 النتائج االختبارات
WHITE’S (LM = nR2 = 3.98) < (χ4.0.05

2 = 9.49 ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 0.37) < (χ1.0.05
2 = 3.84 ) 

JARQUE-BERA  s = 1.59 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 1.86) < (F 23 ,3 
t = 3.03) 
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الناتج  يف ادلئة يزيد 1 يف ادلئة وذلك بثبات عنصر ادلكننة الزراعية، وكلما زاد عنصر ادلكننة الزراعية بنسبة 0.69
النبايت يف الزراعة اجلزائرية يتسم الناتج  يف ادلئة  وذلك بثبات عنصر كمية العمل، مبعٌت أن 0.18النبايت بنسبة 

بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر كمية العمل بالنسبة 
، ويعٍت ذلك ارتفاع اعتماد الفالحة 3.83دلرونة اإلنتاج لعنصر ادلكننة الزراعية مرتفعة حيث قدرت حبوايل 

يرجع ضعف استخدام ادلكننة اجلزائرية يف شقها النبايت على كمية العمل مقارنة باعتمادىا على ادلكننة الزراعية، 
العطل الناتج عن نقص الصيانة وضعف معامل التجديد والتقدم يف العمر، كما أن اجتاه : إىل عدة أسباب منها 

 الذي مت مبوجبو 1982 جانفي 09الدولة لتحرير أسعار مستلزمات اإلنتاج من خالل مرسوم رئاسي بتاريخ 
 بوتائر سلتلفة كان 1983الشروع يف تقليص دعم الدولة لقطاع الفالحة وحترير أسعار مدخالتو ابتداء من سنة 

 أسرعها العتاد الفالحي، ىي أىم أسباب إحجام الفالحُت عن استخدامها


 ؛

 أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن الفالحة اجلزائرية يف شقها النبايت تتسم بعوائد احلجم
ادلتناقصة ألن رلموع مرونات اإلنتاج تقل عن الواحد، مبعٌت آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج ادلستخدم 

 يف ادلئة، ويؤكد ذلك مسألتُت 1 عندما تزداد ادلدخالت مبقدار 0.87يف التحليل يف سلرجات الدالة يقدر حبوايل 
غاية يف األعلية ىي أن الفالحة اجلزائرية بشقها النبايت ليس بإمكاهنا أن تزيد العرض من اجملموعات احملصولية 

ويعد الوصول إىل ىذه . بنسبة أكرب من زيادة ادلدخالت اليت يتطلبها التغَت يف حجم الزيادة بالعرض احملصويل
النتيجة مسألة غاية يف اخلطورة على اعتبار أهنا دتس األمن الغذائي اجلزئري، إذ أن العديد من السلع الزراعية 

وىو ما يفسر اعتماد اجلزائر . الداخلة يف دالة اإلنتاج النبايت تعد أساسية يف النمط االستهالكي للفرد اجلزائري
الفالحي منذ االستقالل على الواردات الزراعية ىذا من جهة، ومن جهة أخرى تعرب عوئد الناتج على ثلث 

وأن  (كمية العمل وادلكننة الزراعية)احلجم ادلتناقصة يف دالة اإلنتاج النبايت عن عدم كفاءة استخدام ادلدخالت 
التوزيع )النبايت تتمثل بداية يف سوء استخدام ادلدخالت فضال عن عمليات ما بعد اإلنتاج الناتج إشكالية 

، حيث تعاين العمالة الفالحية من التقدم يف السن وضعف ادلستوى الدراسي الذي يعترب (..والتسويق والتخزين
 . حتديا كبَتا وحجرة عثر أمام برامج التكوين والتدريب واإلرشاد الفالحي

 
 دالة إنتاج الحبوب: ثانيا 

مساحة األرض، :    بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة إنتاج احلبوب يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 
، االستهالك ادلتاح، األمسدة، األسعار، الزمن، أسقطت (مقوم بأجور الفالحُت)البذور، ادلكننة الزراعية، العمل 

وادلكننة  الدراسة االقتصادية والقياسية بعض ادلتغَتات وأبقت على متغَتات العمل، مساحة األرض ادلزروعة حبوبا
 :يبُت قدير دالة إنتاج احلبوب يف اجلزائر كما يلي  (12-5)اجلدول رقم . الزراعية

 
                                                

 دلزيد من التفصيل أنظر الفصل الثالث ادلبحث الثالث . 
   (.12)بادللحق رقم  (15)أنظر اجلدول رقم 
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 ( 1980/2009)تقدير دالة إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة  : (12-5)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (11)بادللحق رقم ( 14)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر
 

 :ومنو دالة إنتاج احلبوب صيغتها كالتايل 
 céréale = exp−11.53  PM0.19  SU1.4  TRM0.31  

  بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 :للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل

 
  نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة إنتاج الحبوب( :13-5)رقم جدول 

 
 

 
 

    
 (.12)بادللحق رقم  (6)والشكل رقم  (18 إىل 15)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من : المصدر 

 
 يف ادلئة انطالقا 5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (13-5)   من خالل اجلدول رقم 

R) من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد
 يف ادلئة من التغَتات احلاصلة يف 93.16أن حوايل  (2

واتسون - إنتاج احلبوب، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل؛ كما يشَت اختبار دوربن 
(DW)إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء . 

 النتائج االختبارات
WHITE’S (LM = nR2 = 6.29) < (χ6.0.05

2 = 12.59  ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 1.06) < (χ1.0.05
2 = 3.84) 

JARQUE-BERA  s = 5.17 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 1.86) < (F 22,4 
t = 2.82) 
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   بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) كما ،

 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من (ARCH-LM)أثبت اختبار 
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ودلعرفة استقرار النموذج أ، (JARQUE-BERA)بَتا -خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا اإلختبار عن استقرار  2000قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fالنموذج من خالل مقارنة قيمة 

C احملسوبة مع قيمة F
t  4و  22اجملدولة عند درجيت احلرية . 

 
يتضح أن النموذج قد  (13-5)   من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم 

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 التحليل االقتصادي (أ

 :من خالل دالة إنتاج احلبوب أعاله ؽلكن الوصول إىل التحليل االقتصادي التايل 
 céréale = exp−11.53  PM0.19  SU1.4  TRM0.31  

 حيث تبُت ادلرونة أن اإلنتاج 1.4تتسم ادلرونة اإلنتاجية لعنصر مساحة األرض باالرتفاع حيث قدرت حبوايل ،
مرن بالنسبة للمساحة أي أن ادلساحة تقع ضمن مرحلة تزايد الغلة، بينما بلغت مرونة ادلكننة الزراعية حوايل 

 أي أن ادلكننة والكمية العمل يقعا يف مرحلة تناقص الغلة، شلا يشَت إىل تزايد 0.19، ومرونة كمية العمل 0.31
أعلية عنصر مساحة األرض يف خلق القيمة ادلضافة إلنتاج احلبوب مقارنة بعنصري كمية العمل وادلكننة، وىذا 

يعٍت أن إنتاجية واحد ىكتار لألرض الزراعية أعلى من إنتاجية استخدام وحدة واحدة من ادلكننة الزراعية وإنفاق 
 يف ادلئة يزيد إنتاج 1واحد دينار يف كمية العمل، وبدقة أكرب كلما زادت مساحة األرض ادلزروعة حبوبا بنسبة 

 يف ادلئة وذلك بثبات عنصري ادلكننة الزراعية وكمية العمل، وكلما زاد عنصر ادلكننة الزراعية 1.4احلبوب بنسبة 
 يف ادلئة وذلك بثبات عنصري مساحة األرض  وكمية العمل، 0.31 يف ادلئة يزيد إنتاج احلبوب بنسبة 1بنسبة 

مبعٌت أن إنتاج احلبوب يف الفالحة اجلزائرية يتسم بكثافة مساحة األرض أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية 
وكمية العمل، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر دلساحة األرض بالنسبة دلرونة اإلنتاج لعنصري ادلكننة الزراعية وكمية 

 على الًتتيب، ويعٍت ذلك ارتفاع اعتماد زراعة احلبوب يف 7.36 و 4.5العمل مرتفعة حيث قدرت حبوايل 
وؽلكن إرجاع ذلك يف جزء كبَت اجلزائر على مساحة األرض مقارنة باعتمادىا على ادلكننة الزراعية وكمية العمل، 

 ؛منها إىل التوسع يف األراضي ادلروية اليت يكون تأثرىا باألوضاع ادلناخية أقل من نظَتهتا ادلطرية

 أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن دالة إنتاج احلبوب يف اجلزائر تتسم بعوائد احلجم ادلتزايدة
ألن رلموع مرونات اإلنتاج تفوق الواحد، مبعٌت آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج ادلستخدم يف التحليل 

 .  يف ادلئة1 يف ادلئة عندما تزداد ادلدخالت مبقدار 1.9يف سلرجات الدالة يقدر حبوايل 
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 دالة إنتاج التمور: ثالثا 
مساحة األرض، :   بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة إنتاج التمور يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 

أشجار النخيل ادلثمر، االستهالك ادلتاح الفردي، الصادرات، األسعار، الزمن، أسقطت الدراسة االقتصادية 
والقياسية متغَتات ادلساحة والزمن، وأبقت على متغَتات أشجار النخيل ادلثمر، االستهالك ادلتاح الفردي، 

 : يبُت تقدير دالة إنتاج التمور يف اجلزائر كما يلي (14-5)اجلدول رقم  الصادرات،
 

 ( 1980/2009)تقدير دالة إنتاج التمور في الجزائر خالل الفترة  : (14-5)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (13)بادللحق رقم ( 19)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر
 

 : ومنو دالة إنتاج التمور صيغتها كالتايل 
Datte = 0.23 ARB0.72  CNI0.75  X0.08  

   بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 : للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل

 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة إنتاج التمور : (15-5)         جدول رقم 
 

 
 

 
 

 (.14)بادللحق رقم  (7)والشكل رقم  (22إىل  20)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من : المصدر 

 النتائج االختبارات

WHITE’S (LM = nR2 = 10.21) < (χ6.0.05
2 = 12.59  ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 0.66) < (χ1.0.05
2 = 3.84) 

JARQUE-BERA  s = 0.95 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 0.54) < (F 22,4 
t = 2.82) 
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 يف ادلئة انطالقا 5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (14-5)   من خالل اجلدول رقم 
R )من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد

 يف ادلئة من التغَتات احلاصلة يف 98.3 أن حوايل (2
واتسون - إنتاج التمور، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل؛ كما يشَت اختبار دوربن 

(DW)إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء . 
 

 أن (15-5)   بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول رقم 
 أثبت عن وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (White’s)اختبار وايت 

(LM) كما أثبت اختبار ،(ARCH-LM) أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع 
جرينا اختبار شاو ودلعرفة استقرار النموذج أ، (JARQUE-BERA)بَتا -الطبيعي من خالل اختبار جاك

(Chaw) ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا  2000، حيث قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة
Fاالختبار عن استقرار النموذج من خالل مقارنة قيمة 

C احملسوبة مع قيمة F
t  4و  22اجملدولة عند درجيت احلرية. 

 
 يتضح أن النموذج قد (15-5)   من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم 

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 التحليل االقتصادي (أ

 :من خالل دالة إنتاج التمور أعاله ؽلكن الوصول إىل التحليل االقتصادي التايل 
Datte = 0.23 ARB0.72  CNI0.75  X0.08  

 تتسم ادلرونة اإلنتاجية لعنصري االستهالك الفردي للتمور وعدد النخيل ادلثمر باالرتفاع حيث قدرت حبوايل
 الفردي وعدد النخيل ك على الًتتيب، حيث تبُت ادلرونتُت أن اإلنتاج مرن بالنسبة لالستهال0.72 و 0.75

ادلثمر أي أن االستهالك الفردي وعدد النخيل ادلثمر يقع ضمن مرحلة تناقص الغلة، وؽلكن إرجاع ذلك إىل حتسن 
القدرة الشرائية للفرد اجلزائري شلا انعكس على تغَت النمط االستهالكي ضلو سلعة التمور والذي يبدو أن 

استهالكها يف اجلزائر ؼلضع إىل عدة اعتبارات منها العادات والتقاليد الدينية خاصة عند موسم شهر رمضان 
ويرجع ىذا أساسا إىل ادلبارك، كما أن متغَت عدد أشجار النخيل ادلثمر يعترب أحد العوامل ادلؤثرة على إنتاج التمور 

الربنامج الوطٍت وكذا  (L'APFA) ادلتعلق باستصالح األراضي وحيازة ادللكية العقارية الفالحية 83/18قانون 
 وادلدعم من قبل القرض الفالحي التعاوين 2000 والذي إنطلق منذ جويلية (PNDAR)للتنمية الفالحية والريف 

، (PNR)الذي مول الربنامج الوطٍت إلعادة التشجَت  (FNDRA)والصندوق الوطٍت للضبط والتنمية الفالحية 
بينما بلغت مرونة صادرات التمور . وادلشاريع التنموية األخرى( FNCV) وصندوق االستصالح عن طريق االمتياز

 عملية خالل من التصنيعية والفعالية الكفاءة  وىي األضعف بالنسبة للمرونات وؽلكن إرجاع ذلك إىل عدم0.08
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 أذواق من األجنيب ادلستهلك متطلبات وفق ال تنسجم حبيث والتغليف التعبئة عملية يف وادلتمثلة التمور تصنيع
وغَتىا، يف احلقيقة  واجلمركية اإلدارية اإلجراءات ثقل بسبب اإلستيالم آجال احًتام عدم ورغبات، باإلضافة إىل

 التونسيُت أن بيد للطن، يورو 1.500 تقارب قيمة ومبتوسط سيئة بكيفية دتورىا األمر واقع يف تبيع اجلزائر
تشَت ادلرونات إىل تزايد أعلية  .للطن يورو 1.750  حدود يف هبم اخلاصة نور دقلة دتور على قيمة يضفون

عنصر االستهالك الفردي وعدد النخيل ادلثمر يف خلق القيمة ادلضافة إلنتاج التمور مقارنة بعنصر الصادرات، 
وىذا يعٍت أن إنتاجية واحد كلغ لالستهالك الفردي وإنتاجية طللة واحدة مثمرة أعلى من إنتاجية واحد طن من 

 و 0.75 يف ادلئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1صادرات التمور، وبدقة أكرب كلما زاد االستهالك الفردي بنسبة 
 يف ادلئة وذلك بثبات عنصري عد أشجار النخيل ادلثمر وصادرات التمور، وكلما زاد عدد النخيل ادلثمر 0.72
 يف ادلئة وذلك بثبات عنصري االستهالك الفردي والصادرات، 0.72 يف ادلئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1بنسبة 

 يف ادلئة  وذلك بثبات عنصري 0.08 يف ادلئة يزيد إنتاج التمور بنسبة 1وكلما زاد عنصر الصادرات بنسبة 
االستهالك الفردي وعدد النخيل ادلثمر، مبعٌت أن إنتاج التمور يف الزراعة اجلزائرية يتسم بكثافة االستهالك الفردي 

وعدد أشجار النخيل ادلثمر أكثر من كونو ذات كثافة للصادرت، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصري االستهالك 
، ويعٍت ذلك 18.37الفردي وعدد النخيل بالنسبة دلرونة اإلنتاج لعنصر الصادرات مرتفعة حيث قدرت حبوايل 

ارتفاع اعتماد زراعة التمور يف اجلزائر على االستهالك الفردي وعدد أشجار النخيل ادلثمر مقارنة باعتمادىا على 
 الصادرات؛

 أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن دالة إنتاج التمور يف اجلزائر تتسم بعوائد احلجم ادلتزايدة ألن
رلموع مرونات اإلنتاج تفوق الواحد، مبعٌت آخر فإن متوسط مقدار الزيادة يف النموذج ادلستخدم يف التحليل يف 

 . يف ادلئة1 يف ادلئة عندما تزداد ادلدخالت مبقدار 1.56سلرجات الدالة يقدر حبوايل 
 

 دالة إنتاج البطاطا: رابعا 
مساحة األرض، :   بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة إنتاج البطاطا يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 

البذور، االستهالك ادلتاح، األسعار، الزمن، أسقطت الدراسة االقتصادية والقياسية متغَتات البذور والزمن، وأبقت 
 يبُت تقدير دالة إنتاج البطاطا (16-5)اجلدول رقم  على متغَتات ادلساحة ادلزروعة واالستهالك ادلتاح واألسعار،

 :يف اجلزائر كما يلي 
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 ( 1980/2009)في الجزائر خالل الفترة  تقدير دالة إنتاج البطاطا : (16-5)               جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (15)بادللحق رقم ( 23)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر

 :ومنو دالة إنتاج البطاطا صيغتها كالتايل 
pomm = 0.8 s0.81  p0.3  co0.58  

   بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل 

 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة إنتاج البطاطا : (17-5 ) جدول رقم
 

 
 

 

 

 
 (.16)بادللحق رقم  (8)والشكل رقم  (26 إىل 24)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من : المصدر 

   
 يف ادلئة 5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (16-5)    من خالل اجلدول رقم 

R) انطالقا من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد
 يف ادلئة من التغَتات 97.6 أن حوايل (2

، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل؛ كما يشَت اختبار دوربن البطاطااحلاصلة يف إنتاج 
 . إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء(DW)واتسون - 

 النتائج االختبارات

WHITE’S  LM = nR2 = 13.94 > (χ6.0.05
2 = 12.59  ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 1.49) < (χ1.0.05
2 = 3.84) 

JARQUE-BERA  s = 2.74 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 1.39) < (F 22,4 
t = 2.82) 
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   بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن عدم وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) ،

 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي (ARCH-LM)كما أثبت اختبار 
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ودلعرفة استقرار النموذج أ، (JARQUE-BERA)بَتا -من خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا االختبار عن استقرار  2001قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fالنموذج من خالل مقارنة قيمة 

C  احملسوبة مع قيمةF
t 4  و12 اجملدولة عند درجيت احلرية. 

 
 يتضح أن النموذج قد (17-5 )   من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 التحليل االقتصادي (أ

لقد توصلنا من خالل تقدير النموذج القياسي إلنتاج البطاطا انطالقا من ادلعطيات اإلحصائية اخلاصة بادلتغَتات 
 : للنماذج السابقة إىل استنتاج مايلي  (ادلدخالت)اخلارجية 

pomm = 0.8 s0.81  p0.3 co0.58 
  إن أىم العوامل االقتصادية اليت تؤثر على إنتاج البطاطا يف اجلزائر بنسب كبَتة ىي مساحة األرض مث

 االستهالك الفردي بالدرجة الثانية مث أسعار البطاطا بالدرجة الثالثة؛
 إن درجة مرونات اإلنتاج اليت توصلنا إليها يف النموذج األخَت مرتفعة تعٍت أهنا تؤثر على اإلنتاج بنسب كبَتة ،

 يف ادلئة وذلك عند 0.81 فإن إنتاج البطاطا سوف يزداد بنسبة  يف ادلئة1بنسبة مساحة األرض أي إذا زادت 
ثبات عنصري األسعار واالستهالك الفردي، معٌت ىذا أن مساحة األرض ذلا أثر كبَت على حجم إنتاج البطاطا 
وقد يكون ذلك بفضل فعالية ادلخطط الوطٍت للتنمية الفالحية والريفية الذي حسن من إنتاجية اذلكتار الواحد 

 يف ادلئة مقارنة بالفًتة ما قبل تنفيذ 66.5 قنطار للهكتار بنسبة ظلو تقدر بـ 196حيث وصلت يف ادلتوسط إىل 
 فإن إنتاج البطاطا  يف ادلئة1أي إذا ازداد االستهالك بنسبة ، 0.58يف حُت بلغت مرونة االستهالك  . ادلخطط

 يف ادلئة وذلك عند ثبات ادلساحة واألسعار، معٌت ىذا أن االستهالك كذلك لو أثر 0.58سوف يزداد بنسبة 
كبَت على حجم إنتاج البطاطا، طبعا يرجع ذلك إىل ميل ادلستهلك اجلزائري إىل استهالك ىذه ادلادة بكثرة، 

حيث ػلتل أعلية كبَتة يف سلة ادلستهلك اجلزائري خاصة الطبقة ذات مستوى الدخل ادلتدين حبيث ال ختلو مائدة 
 كلغ خالل الفًتة 30.84 وشلا يدلل على ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الطعام من ىذا ادلنتوج

، أي إذا 0.3كما أن مرونة األسعار بلغت  . (2001/2009) كلغ خالل الفًتة 51إىل  (1980/1986)
 يف ادلئة وذلك عند ثبات ادلساحة 0.3 فإن إنتاج البطاطا سوف يزداد بنسبة  يف ادلئة1إزداد السعر بنسبة 

                                                
  دلزيد من ادلعلومات ؽلكن الرجوع إىل الفصل الرابع ادلبحث الثاين ادلطلب الثالث. 
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مشاكل التخزين االستهالك، وىي نسبة متدنية مقارنة بعاملي ادلساحة واالستهالك وؽلكن إرجاع ذلك إىل 
 وبالتايل ىامش كبَت من األرباح ػلوز عليو ادلضاربون، أكرب شلا والتسويق وادلضاربة الذي أدى إىل ارتفاع أسعارىا
 ػلوز عليو الفالح شلا ينعكس سلبا على اإلنتاج؛

  من خالل ادلرونات اليت توصلنا إليها يف ىذا النموذج نالحظ أن غلة اإلنتاج متزايدة، ومبا أن رلموع ادلرونتُت
أكرب من الواحد نستطيع القول أن اإلنتاج يتزايد بنسبة أسرع من عوامل اإلنتاج أي أن عائد اإلنتاج للحجم 

 يف ادلئة سوف يؤدي إىل 100متزايد، وىذا يعٍت أن زيادة كل من عنصر األسعار وادلساحة واالستهالك بنسبة 
 ؛( يف ادلئة169 =81+30+58)زيادة اإلنتاج بنسبة 

  إن اإلنتاجية احلدية للمساحة واالستهالك واألسعار موجبة لكنها متناقصة ألن مرونة إنتاجهم أصغر من
 .الواحد

 
 دالة اإلنتاج الحيواني: المطلب الثاني 

واردات أغذية :    بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة اإلنتاج احليواين يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 
احليوانات، الثروة احليوانية، اليد العاملة، رأس ادلال احليواين، الزمن، أسقطت الدراسة االقتصادية والقياسية واردات 

 (18-5)واجلدول رقم ، األغذية والزمن ورأس ادلال احليواين، وأبقت على متغَتات الثروة احليوانية واليد العاملة
 :يبُت تقدير دالة اإلنتاج احليواين يف اجلزائر كما يلي 

 
 (1980/2009)في الجزائر خالل الفترة  دالة اإلنتاج الحيواني : (18-5)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (17)بادللحق رقم ( 28)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر
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 :ومنو دالة اإلنتاج احليواين صيغتها كالتايل 
Animale = exp−7.56 M1.06EL0.39 

  بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 : للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل

 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة اإلنتاج الحيواني : (19-5)جدول رقم 

 
 

 
 
 
 

 ( .18)بادللحق رقم  (9)والشكل رقم  (31إىل  29)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من : المصدر 
 

يف ادلئة انطالقا  5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (18-5)   من خالل اجلدول رقم 
R) من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد

 يف ادلئة من التغَتات احلاصلة يف 98.7أن حوايل  (2
إنتاج احلبوب، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل ؛ كما يشَت اختبار دوربن واتسون 

(DW)إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء . 
 

    بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) كما ،

 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي من (ARCH-LM)أثبت اختبار 
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ، ودلعرفة استقرار النموذج أ(JARQUE-BERA)بَتا -خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا االختبار عن استقرار  2000قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fالنموذج من خالل مقارنة قيمة 

C  احملسوبة مع قيمةF
t  3و  23اجملدولة عند درجيت احلرية. 

 
يتضح أن النموذج قد ( 19-5 )    من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 
 

 النتائج االختبارات

WHITE’S (LM = nR2 = 1.39) < (χ4.0.05
2 = 9.49 ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 1.55) < (χ1.0.05
2 = 3.84 ) 

JARQUE-BERA  s = 0.96 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 1.07) < (F 23 ,3 
t = 3.03) 
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 التحليل االقتصادي: الفرع األول 
  لقد توصلنا من خالل تقدير النموذج القياسي لإلنتاج الفالحي انطالقا من ادلعطيات اإلحصائية اخلاصة 

 : للنماذج السابقة إىل استنتاج مايلي  (ادلدخالت)بادلتغَتات اخلارجية 
Animale = exp−7.56 M1.06EL0.39 

  إن أىم العوامل االقتصادية اليت تؤثر على اإلنتاج احليواين يف اجلزائر بنسب كبَتة ىي اليد العاملة مث الثروة
 احليوانية بالدرجة الثانية واليت دتثل النصيب األكرب من رأس ادلال احليواين؛

  بنسب كبَتةالناتج إن درجة مرونات اإلنتاج اليت توصلنا إليها يف النموذج األخَت مرتفعة تعٍت أهنا تؤثر على ،
يف  1بنسبة اليد العاملة أي إذا زادت  يف ادلئة، 1.06بلغت حوايل الناتج حيث أن حصة عامل اليد العاملة من 

يف ادلئة وذلك عند ثبات عامل الثروة احليوانية، معٌت ىذا أن اليد  106احليواين سوف يزداد بنسبة الناتج  فإن ادلئة
أي إذا ازدادت  يف ادلئة 0.39يف حُت بلغت حصة الثروة احليوانية . احليواينالناتج العاملة ذلا أثر كبَت على حجم 

 يف ادلئة وذلك عند ثبات اليد 0.39 فإن اإلنتاج احليواين سوف يزداد بنسبة يف ادلئة 1 بنسبة ةالثروة احليواين
يف الفالحة اجلزائرية يتسم بكثافة العمالة أكثر من كونو ذات كثافة للثروة احليواين الناتج مبعٌت أن العاملة، 
، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر العمالة بالنسبة دلرونة اإلنتاج لعنصر الثروة احليوانية مرتفعة حيث قدرت ةاحليواين
يف اجلزائر على العمالة مقارنة باعتمادىا على عدد الثروة احليواين الناتج ، ويعٍت ذلك ارتفاع اعتماد 2.71حبوايل 
احليواين على اليد العاملة بشكل كبَت إىل أن معظم الفالحُت وادلستثمرين الناتج  وؽلكن إرجاع اعتماد ،ةاحليواين

ؽلارسون مهنة تربية احليوانات ادلنتجة كعمل إضايف ومكمل يف ادلستثمرة أو كمهنة أساسية، وشلا جتدر اإلشارة إليها 
يف ادلئة من أغذية ادلواشي  60حوايل أن ارتفاع أسعار األعالف يف السوق الدولية باعتبار أن اجلزائر تستورد 

يؤثر بشكل كبَت على إعادة ظلط توزيع ادلربُت على احليوانات ادلنتجة حبيث يؤدي إىل انتقال والدواجن ادلركزة، 
ادلواشي بُت ادلربُت، األمر الذي يقلل من نصيب ادلريب لعدد ادلواشي، حبيث يتم توزيع أعباء تكاليف الًتبية على 

رلموع ادلربُت بطريقة غَت مقصودة، مبعٌت دخول مربُت جدد من الفالحُت إىل السوق نتيجة ارتفاع الطلب وبالتايل 
اطلفاض أسعار احليوانات ادلنتجة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ؽلكن تفسَت عدم اعتماد اإلنتاج احليواين بشكل 
كبَت على عدد الثروة احليوانية باالغلايب وىو مؤشرا على عدم استنزاف الثروة احليوانية اليت تعترب رأس مال حيواين 

 جدير باحملافظة عليو؛   
  من خالل ادلرونات اليت توصلنا إليها يف ىذا النموذج نالحظ أن غلة اإلنتاج متزايدة، ومبا أن رلموع ادلرونتُت

يتزايد بنسبة أسرع من عوامل اإلنتاج أي أن عائد اإلنتاج للحجم الناتج أكرب من الواحد نستطيع القول أن 
يف ادلئة سوف يؤدي إىل زيادة  100متزايد، وىذا يعٍت أن زيادة كل من عنصر اليد العاملة والثروة احليوانية بنسبة 

 ؛(يف ادلئة 145=  39 +106)اإلنتاج بنسبة 
  إن اإلنتاجية احلدية للثروة احليوانية موجبة لكنها متناقصة ألن مرونة إنتاجها أصغر من الواحد، أما اإلنتاجية

 .احلدية لليد العاملة موجبة لكنها متزايدة ألن مرونة إنتاجها أكرب من الواحد
 



-الالج اللجاائ  - إلنمذج  الج ااإلناا الفف الح  ممكإلاات  : لفصل الخامسا  

 

247 

 البيضاء تقدير دالة إنتاج اللحوم: الفرع الثاني 
عدد الدواجن :   بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة إنتاج اللحوم البيضاء يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف 

ادلذبوحة، االستهالك، األسعار، الزمن، أسقطت الدراسة االقتصادية والقياسية معظم ادلتغَتات ماعدا األسعار 
 : يبُت دالة إنتاج اللحوم البيضاء يف اجلزائر كما يلي(20-5)وعدد الدواجن ادلذبوحة، واجلدول رقم 

 
 (1981/2009)في الجزائر خالل الفترة  دالة إنتاج اللحوم البيضاء( : 20-5)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (19)بادللحق رقم ( 32)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  : المصدر
 

 :ومنو دالة إنتاج اللحوم البيضاء صيغتها كالتايل 
vianB = exp−5.8P0.04AN0.94 

  بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 
 : للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل
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 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة إنتاج اللحوم البيضاء: ( 21-5)جدول رقم 
 
 
 
 

 
 (.20)بادللحق رقم  (10)والشكل رقم  (35إىل  33)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من : المصدر 

  
يف ادلئة  5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى ( 20-5)    من خالل اجلدول رقم 

R )انطالقا من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد
 يف ادلئة من التغَتات 99.63 أن حوايل (2

، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل وىي عالقة ارتباط قوية اللحوماحلاصلة يف إنتاج 
 إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء (DW)جدا ؛ كما يشَت اختبار دوربن واتسون 

 .طبعا بعد القيام بتصحيح النموذج
 

    بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن عدم وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) ،

 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي (ARCH-LM)كما أثبت اختبار 
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ، ودلعرفة استقرار النموذج أ(JARQUE-BERA)بَتا -من خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا االختبار عن استقرار  2000قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fالنموذج من خالل مقارنة قيمة 

C  احملسوبة مع قيمةF
t  3و  23اجملدولة عند درجيت احلرية. 

 
 يتضح أن النموذج قد (21-5)    من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم 

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 التحليل االقتصادي: الفرع األول 

    لقد توصلنا من خالل تقدير النموذج القياسي إلنتاج اللحوم البيضاء انطالقا من ادلعطيات اإلحصائية اخلاصة 
 :للنماذج السابقة إىل استنتاج مايلي  (ادلدخالت)بادلتغَتات اخلارجية 

vianB = exp−5.8P0.04AN0.94 

 النتائج االختبارات
WHITE’S  LM = nR2 = 13 > (χ2.0.05

2 = 5.99 ) 

ARCH-LM (LM = nR2 = 4.5) < (χ2.0.05
2 = 5.99 ) 

JARQUE-BERA  s = 0.28 < (χ2.  0.05
2 = 5.99) 

CHAW (FC = 2.83) < (F 23 ,3 
t = 3.42) 
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  إن أىم العوامل االقتصادية اليت تؤثر على إنتاج اللحوم البيضاء يف اجلزائر بنسب كبَتة عدد الدواجن ادلذبوحة
 مث أسعار اللحوم البيضاء بالدرجة الثانية؛

 إن درجة مرونات اإلنتاج اليت توصلنا إليها يف النموذج األخَت مرتفعة تعٍت أهنا تؤثر على اإلنتاج بنسب كبَتة ،
أي إذا زادت عدد الدواجن  يف ادلئة، 0.94من اإلنتاج بلغ حوايل عدد الدواجن ادلذبوحة حيث أن حصة عامل 

 يف ادلئة وذلك عند ثبات عنصر 0.94 فإن إنتاج اللحوم البيضاء سوف يزداد بنسبة يف ادلئة 1ادلذبوحة بنسبة 
يف . األسعار، معٌت ىذا أن عدد الدواجن ادلذبوحة ذلا أثر كبَت على حجم إنتاج اللحوم البيضاء وقد يكون ذلك 

 فإن إنتاج اللحوم البيضاء يف ادلئة 1أي إذا ازدادت األسعار بنسبة  يف ادلئة 0.04حُت بلغت حصة األسعار 
 يف ادلئة فقط وذلك عند ثبات عدد الدواجن ادلذبوحة أي أن أسعار اللحوم البيضاء 0.04سوف يزداد بنسبة 

تربية غَت مشجعة للزيادة يف عملية اإلنتاج نظرا للمضاربة يف األسعار نتيجة عدم تنظيم ىذه الشعبة، كما نعلم أن 
الدواجن نشاط مكلف بسبب ارتفاع أسعار التجهيزات وكذلك أسعار مواد التغذية ذلا واألودية وىي يف معظمها 

 أكثر من كونو عدد الدواجن ادلذبوحةيف الزراعة اجلزائرية يتسم بكثافة إنتاج اللحوم البيضاء مبعٌت أن ، مستوردة
 بالنسبة دلرونة اإلنتاج لعنصر األسعار عدد الدواجن ادلذبوحةذات كثافة لألسعار، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر 

عدد الدواجن يف اجلزائر على إنتاج اللحوم البيضاء ، ويعٍت ذلك ارتفاع اعتماد 23.5مرتفعة حيث قدرت حبوايل 
 مقارنة باعتمادىا على األسعار؛ادلذبوحة 
  من خالل ادلرونات اليت توصلنا إليها يف ىذا النموذج نالحظ أن غلة اإلنتاج متناقصة، ومبا أن رلموع ادلرونتُت

أقل من الواحد نستطيع القول أن اإلنتاج يتزايد بنسبة أبطء من عوامل اإلنتاج أي أن عائد اإلنتاج للحجم 
يف ادلئة سوف  100متناقص نسبيا، وىذا يعٍت أن زيادة كل من عنصر عدد الدواجن ادلذبوحة واألسعار بنسبة 

 ؛(يف ادلئة 98= 04+94)يؤدي إىل زيادة اإلنتاج بنسبة 
  إن اإلنتاجية احلدية لعدد الدواجن ادلذبوحة واألسعار موجبة لكنها متناقصة ألن مرونة إنتاجهما أصغر من

الواحد، وىو ما يؤكد النتائج اليت توصلنا إليها يف الفصل الرابع من خالل ضعف إنتاجية اللحوم البيضاء اليت 
 . رأس حيث مل تسجل أي حتسن ملحوظ خالل فًتة الدراسة/كلغ1بقيت ثابتة يف حدود 

 
 دالة إنتاج الحليب: رابعا 

عدد األبقار احمللية، : يف اجلزائر مجلة واحدة وادلتمثلة يف    بعد إدخال كل العوامل ادلؤثرة على دالة إنتاج احلليب
عدد األبقار ادلستوردة، عدد احليوانات ادلنتجة للحليب، االستهالك ادلتاح، األسعار، الزمن، أسقطت الدراسة 
االقتصادية والقياسية متغَتات الزمن وعدد احليوانات ادلنتجة للحليب، االستهالك ادلتاح، وأبقت على متغَتات 

يف   يبُت تقدير دالة إنتاج احلليب(22-5)اجلدول رقم  . عدد األبقار احمللية، عدد األبقار ادلستوردة، األسعار
 :اجلزائر كما يلي 
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 ( 1980/2009)تقدير دالة إنتاج الحليب في الجزائر خالل الفترة  : (22-5)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EViews.4ومبساعدة برنامج  (21)بادللحق رقم ( 36)من إعداد الطالب بناءا على بيانات اجلدول رقم  :     المصدر
 :صيغتها كالتايل  ومنو دالة إنتاج احلليب

Lai = 0.41 vach0.42  p0.24 vL0.41 
   بالنظر إىل إشارة ادلرونات يتنب أن النموذج يتوافق والنظرية االقتصادية وبالتايل ؽلكن ادلرور إىل الدراسة القياسية 

 :للتأكد من خلوه من ادلشاكل القياسية، ولذلك صلري الدراسة القياسية واليت خلصت يف اجلدول التايل 
 

 نتائج اختبارات المشاكل القياسية لدالة إنتاج الحليب : (23-5)   جدول رقم 
 

 
 
 

 
 (22)بادللحق رقم  (11)والشكل رقم  (35إىل  33)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات اجلداول من :   المصدر 

   
يف ادلئة انطالقا  5يتبُت أن معامل النموذج ذات معنوية إحصائية عند مستوى  (22-5)   من خالل اجلدول رقم 

R )من اختبار احصاءة ستودينت، ويشَتا معامل التحديد
يف ادلئة من التغَتات احلاصلة يف  97.2 أن حوايل (2

واتسون - ، تعود يف زلتواىا إىل ادلتغَتين ادلستقلُت ادلستخدمُت يف التحليل؛ كما يشَت اختبار دوربن احلليبإنتاج 
(DW)إىل أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء . 

   بالنسبة الختبارات الكشف عن ادلشاكل القياسية ادلعروفة، فإنو يتضح من خالل اجلدول أن اختبار وايت 
(White’s) أثبت عن عدم وجود ثبات يف تباين حد اخلطأ للنموذج من خالل قيمة مضاعف الغرانج (LM) ،

 النتائج االختبارات

WHITE’S  𝐋𝐌 = 𝐧𝐑𝟐 = 𝟔. 𝟔𝟑 < (𝛘𝟔.𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝟏𝟐. 𝟓𝟗  ) 

ARCH-LM (𝐋𝐌 = 𝐧𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟖) < (𝛘𝟏.𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝟑. 𝟖𝟒) 

JARQUE-BERA  𝐬 = 𝟎. 𝟖𝟓 < (𝛘𝟐.  𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝟓. 𝟗𝟗) 

CHAW (𝐅𝐂 = 𝟒𝟏. 𝟒𝟕) > (𝐅 𝟐𝟐,𝟒 
𝐭 = 𝟐. 𝟖𝟐) 
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 أن التباين الشرطي لألخطاء متجانس، وأن توزيع البواقي ىو التوزيع الطبيعي (ARCH-LM) كما أثبت اختبار
، حيث (Chaw)جرينا اختبار شاو ودلعرفة استقرار النموذج أ، (JARQUE-BERA )بَتا-من خالل اختبار جاك

ىي السنة الفاصلة للفًتتُت، وقد أثبت ىذا االختبار عن عدم  2000قسمنا فًتة الدراسة إىل فًتتُت حيث سنة 
Fاستقرار النموذج من خالل مقارنة قيمة 

C احملسوبة مع قيمة F
t  4 و12اجملدولة عند درجيت احلرية . 

 
 يتضح أن النموذج قد (23-5)   من خالل نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية اليت أظهرىا اجلدول رقم 

اجتازا مرحلة الدراسة القياسية وبالتايل ؽلكن القول أن النموذج مقبول إحصائيا وقياسيا، لذا ؽلكن أن ننتقل إىل 
 .التحليل االقتصادي

 
 التحليل االقتصادي (أ

  لقد توصلنا من خالل تقدير النموذج القياسي إلنتاج احلليب انطالقا من ادلعطيات اإلحصائية اخلاصة بادلتغَتات 
 :للنماذج السابقة إىل استنتاج مايلي  (ادلدخالت)اخلارجية 

 Lai = 0.41 vach0.42  p0.24  vL0.41  

  إن أىم العوامل اليت تؤثر على إنتاج احلليب يف اجلزائر بنسب كبَتة عدد األبقار احمللية وعدد األبقار ادلستوردة
 مث أسعار احلليب بالدرجة الثانية؛

  أي إذا زادت عدد األبقار احمللية  ،0.41وعدد األبقار ادلستوردة  0.42عدد األبقار احمللية مرونة بلغت
 يف ادلئة وذلك عند ثبات عنصري عدد األبقار 0.42 فإن إنتاج احلليب سوف يزداد بنسبة يف ادلئة 1بنسبة 

 أي إذا ازدادت عدد األبقار 0.41كما أن مرونة عدد األبقار ادلستوردة تساوي إىل . ادلستوردة و األسعار
يف ادلئة وذلك عند ثبات عدد األبقار  0.41 فإن إنتاج احلليب سوف يزداد بنسبة يف ادلئة 1ادلستوردة بنسبة 
 فإن إنتاج احلليب يف ادلئة 1أي إذا ازدادت األسعار بنسبة  0.24 يف حُت بلغت مرونة األسعار احمللية واألسعار،

يف ادلئة وذلك عند ثبات عدد األبقار احمللية وادلستوردة، ويعود ضعف مرونة أسعار  0.24سوف يزداد بنسبة 
البقرة عندما تكون احلليب إىل عدم تناسبها مع حجم التكاليف الباىضة اليت يتحملها ادلريب خاصة إذا علمنا أن 

حبلى ال تنتج احلليب دلدة شهرين كاملُت فتستهلك العلف دون أي مردود  وىي النتيجة اليت تؤكد الدراسة اليت 
عدد  يف الفالحة اجلزائرية يتسم بكثافة إنتاج احلليبعٌت أن   مب.أجريناىا على مستوى مستثمرة بوالية ادلسيلة

عدد األبقار احمللية  أكثر من كونو ذات كثافة لألسعار، إذ تعد مرونة اإلنتاج لعنصر األبقار احمللية وادلستوردة
، ويعٍت ذلك ارتفاع اعتماد 23.5 بالنسبة دلرونة اإلنتاج لعنصر األسعار مرتفعة حيث قدرت حبوايل وادلستوردة

 وجدير مقارنة باعتمادىا على األسعار،عدد األبقار احمللية وعدد األبقار ادلستوردة  يف اجلزائر على إنتاج احلليب
بالذكر أن نقارن مرونة عدد األبقار احمللية مبرونة عدد األبقار ادلستوردة، حيث نالحظ تساوي ادلرونتُت تقريبا يف 

                                                
  الفصل الرابع ادلبحث الثالث ادلطلب الثاين:  دلزيد من التوضيح أنظر. 
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ظل تفوق عدد األبقار احمللية على عدد األبقار ادلستوردة من حيث الكم، وىذا يعٍت أن إنتاجية األبقار ادلستوردة 
 .    أعلى من إنتاجية األبقار احمللية

  من خالل ادلرونات اليت توصلنا إليها يف ىذا النموذج نالحظ أن غلة اإلنتاج متزايدة، ومبا أن رلموع ادلرونتُت
أكرب من الواحد نستطيع القول أن اإلنتاج يتزايد بنسبة أسرع من عوامل اإلنتاج أي أن عائد اإلنتاج للحجم 

يف ادلئة سوف  100متزايد، وىذا يعٍت أن زيادة كل من عنصر عدد األبقار احمللية وادلستوردة واألسعار بنسبة 
 ؛(يف ادلئة 107 = 0.24 + 0.42+ 0.41)يؤدي إىل زيادة اإلنتاج بنسبة 

  إن اإلنتاجية احلدية لعدد األبقار احمللية وادلستوردة واألسعار موجبة لكنها متناقصة ألن مرونة إنتاجهم أصغر
 من الواحد؛

  اليت شهدت بداية تنفيذ ادلخطط الوطٍت للتنمية  2000عدم استقرار النموذج عند الفاصل الزمٍت سنة
منح القروض ودعم الفالحية والريفية دليل على أن ىذا األخَت أعطى دفعا قويا لتطوير شعبة احلليب من خالل 

األلبان لصغار ادلزارعُت واآلالت اخلاصة باأللبان مثل احلالبة  وحدات اإلنتاج الصغَتة اخلاصة يف بسًتة
، وىي رلهودات ال ؽلكن إنكارىا بالرغم من النقائص اليت الزمتها، وىذا ما إنعكس على حتسن والصهاريج

، وىو األمر الذي يتطلب 0.16مرونات عدد األبقار احمللية وادلستوردة، ما عدا مرونة األسعار اليت اطلفضت إىل 
التعقيدات والصعوبات والنفقات الزائدة، حىت ال يضطر  لرفع تدخل السلطات يف تنظيم وضبط سوق احلليب

 .كثَت من ادلربُت لرمي كميات ىائلة من احلليب يف الوديان والشعاب بعد أن تفسد وتتخمر لديهم
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 خاتمة الفصل الخامس
     بعد الدراسة التحليلية النظرية اليت قمنا هبا يف الفصول األربعة األوىل السابقة، حاولنا يف ىذا الفصل تقدير 

دوغالس تبعا -  وفق صيغة دالة كوب 2009 و1980دالة اإلنتاج الفالحي يف اجلزائر يف الفًتة ادلمتدة بُت 
لإلحصائيات ادلتاحة عن اجلزائر يف فًتة الدراسة، وتوصلنا إىل مجلة من النتائج أعلها أن الفالحة اجلزائرية تتسم 
بالكثافة الرأمسالية أكثر من كوهنا ذات كثافة للعمل الزراعي، وىذه مسألة يقتضي أن هتتم هبا السياسة الزراعية 
لالستفادة من التحوالت التكنولوجية اليت تسود الزراعة ادلتقدمة، كما أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية 

للحجم أن الفالحة اجلزائرية تتسم بعوائد احلجم ادلتزايدة وتعتمد اعتمادا كامال على حجم الوفرة النسبية 
 . للمدخالت اإلنتاجية ومن مث اإلفراط يف استخدام ادلدخل يقلل من األثر التقٍت ادلتحقق يف مسار النمو الزراعي

   
  ونظرا لعدم دقة النتائج يف الدراسات الشاملة والكلية للناتج الفالحي وعدم األخذ بعُت االعتبار خلصوصية كل 
رلموعة سلعية، قمنا بتقدير داليت اإلنتاج النبايت واحليواين وتوصلنا إىل تأكيد ظهور عوامل اإلنتاج الفالحي ضمن 

دالة اإلنتاج النبايت وادلتمثلة يف العمل وادلكننة الزراعية اليت دتثل جزء من رأس ادلال الزراعي، إال أن الناتج النبايت 
يف الفالحة اجلزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للمكننة الزراعية عكس ما تتسم بو دالة 

اإلنتاج الفالحي الكلية، بيد أن ادلنتجات النباتية وأعلها احلبوب واليت تشكل أعلية نسبية كبَتة ذليكل الناتج النبايت 
التمور، )تتوافق دتاما ودالة اإلنتاج النبايت مع ظهور عامل جديد ادلتمثل يف مساحة األرض، أما باقي ادلنتجات 

 .   فإهنا تشًتك يف عامل واحد يلعب دورا كبَتا يف حتديد كميات الناتج ويتمثل يف عامل االستهالك (البطاطا
  بالنسبة لدالة اإلنتاج احليواين فهي كذلك مل خترج عن نطاق دالة اإلنتاج الفالحي الكلية، حيث تبُت تأكيد 

ظهور عوامل اإلنتاج الفالحي ضمن دالة اإلنتاج احليواين وادلتمثلة يف العمل والثروة احليوانية اليت دتثل جزء من رأس 
ادلال الزراعي، إال أن الناتج احليواين يف الفالحة اجلزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونو ذات كثافة للثروة 

احليوانية عكس ما تتسم بو دالة اإلنتاج الفالحي الكلية، بيد أن ادلنتجات احليوانية وأعلها اللحوم البيضاء احلليب 
واليت تشكل أعلية نسبية ذليكل الناتج احليواين تتوافق دتاما ودالة اإلنتاج احليواين حيث ظهر جزء من رأس ادلال 

احليواين وادلتمثل يف الدواجن واألبقار كعوامل مؤثرة يف دالة إنتاج اللحوم البيضاء واحلليب على التوايل، مع ظهور 
 . عامل مشًتك جديد ادلتمثل يف األسعار

 
  النتيجة اليت ؽلكن أن نصل إليها يف ختام ىذا الفصل أن دوال إنتاج بعض ادلنتجات الفالحية النباتية أو احليوانية 

اليت مت تقديرىا، تظهر عنصر رأس ادلال الزراعي يف عدة صور كعامل مشًتك يفسر دالة اإلنتاج، وىو ما يتوافق 
دتاما ويؤكد تفسَت دالة اإلنتاج الفالحي بعامل رأس ادلال الفالحي، بيد أن الكثافة الرأمسالية ختتلف من منتوج إىل 

 .   آخر
 



 

 اخلامتة        
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الخاتمة العامة
:أفرز البحث جمموعة من النتائج البحثية والتوصيات واألفاق كاأليت 

النتائج البحثية: أوال 
) 1980/2009(للفرتة ) املدخالت واملخرجات(من خالل توصيفنا للقطاع الفالحي اجلزائري بكل مكوناته 

عرب فصول البحث، ومن قراءتنا املتأنية ملختلف البيانات اإلحصائية املتعددة املصادر، وباستخدام األساليب 
ئج ميكن صياغتها  ضمن عنوانني أساسيني مها اإلحصائية والقياسية للتحليل واالستنباط، جتمعت لدينا أهم النتا

: نتائج البحث النظري ونتائج البحث التطبيقي وهي كاآليت 

نتائج البحث النظري) 1
 تراجعت مكانة القطاع الفالحي يف االقتصاد الوطين خالل السنوات األخرية من حيث مسامهته يف اإلنتاج

ليتأثر بذلك املردود النمط التقليدي املتبع يف اإلنتاج نظرا لطابعه املميز واملتمثل يف )PIB(الداخلي اخلام 
والقطاعات األخرى،  الفالحيعلى عدم وجود ترابط كبري بني القطاع النهائي من حيث الكمية والفائض

فالحةال، بالرغم أنتطور القطاع الفالحيعنأضحى بعيدالنمو االقتصادي اجلزائري تطور اكما أن
صالحات يف تكوين الثروة الوطنية منذ بداية تطبيق اإلمن القطاع الصناعي أصبحت تساهم بشكل أفضل 

لنسبة العمالة هبوطا تنازليا فقد سجلناأما من حيث استيعابه لليد العاملة .االقتصادية على القطاعني
طاع الفالحي إىل القطاعات األخرى نتيجة يعود هذا الرتاجع املطرد إىل هجرة قوى العمل من القالفالحية و 

الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل وكذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية للفالح مما ساعد على اهلجرة 
علما أن 

باعتبار أنه قطاع غري منتج هو مؤشر غري مرغوبذ على أكثر من نصف العمالة استحو قطاع اخلدمات 
الفالحي مل الناتج أما من حيث تلبيته للطلب الوطين خاصة السلع ذات البعد االسرتاتيجي فإن .للثروة

قية يلجأ يف املئة من الوفرة الغذائية منذ االستقالل إىل حد اآلن، أما الثالثني باملئة املتب70يغطي إىل 
لتغطيتها إىل االسترياد ؛ ويبدوا أن إسرتاتيجية التنمية الفالحية يف اجلزائر ال تتماشى وحتقيق األمن الغذائي، 
ويتجلى هذا بوضوح من خالل األمهية النسبية املتدنية للمخصصات االستثمارية الفالحية من خمطط تنموي 

ري الذي ميكن للقطاع الفالحي أن يلعبه يف جمال خلق رغم الدور الكبألخر، خاصة خالل العشرية األخرية، 
؛الثروة، التغذية والتشغيل

 متيزت بالتذبذب والتناقض وقواننيإصالحاتبرامج و شهد القطاع الفالحي خالل الثالثني سنة األخرية عدة
ساس وافتقاده يف تسيري هذا القطاع احليف بعض احملطات، مما ينبأ بعدم وضح الرؤية لدى املسؤول اجلزائري 

إلسرتاتيجية بعيدة املدى خترج القطاع من أزمته على مجيع املستويات ؛ وميكن اختصار أهم اإلصالحات 
يف 83/18القانون إىل صدور 1981والربامج الفالحية، ابتداء من إعادة هيكلة املزارع االشرتاكية سنة 

قانون إىل غاية صدور سطة االستصالحاملتضمن حيازة امللكية العقارية الفالحية بوا1983أوت 13
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املتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة 1987ديسمرب08املستثمرات الفالحية يف 
، والذي يعترب النقطة الزمنية الفاصلة يف حتول القطاع الفالحي حنو 

إرجاع جزء من األراضي املؤممة يف إطار الثورة الزراعية إىل مالكيها األصليني حترير السوق، ويف نفس الفرتة مت
وبعد العودة التدرجيية لألمن يف البالد واليت تزامنت مع ؛1990يف إطار قانون التوجيه الفالحي لسنة 

ج إنعاش طموح من معافاة الوضعية املالية العمومية وغلق برنامج التعديل اهليكلي، قامت الدولة بإطالق برنام
؛ ليشمل العامل الريفي2002والذي مت توسيعه سنة 2000خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحية سنة 

صدر قانونا للتوجيه ل؛ وألول مرة منذ االستقال)2005/2009(والثاين ) 2000/2004(بشطريه األول 
وتنظيمي يؤطر املستقبل القريب واملتوسط د البالد بنطاق توجيهي قانوين كضرورة تزو 2008الفالحي سنة 

دد حت،2008يف أوت يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفيت اجلزائرشرع، ويف هذا اإلطار املدى
اإلطارو املعاملالسياسةهذه

حبيث 87/19الذي ألغى مجيع أحكام قانون 10/03، كما صدر قانون االمتياز ةوحتقيق التنمية املستدام
االستثمارية فيما مل 

؛بينهم بل أقره
 املكننة (والرأمسالية ) العمال الزراعيني(والبشرية ) املياه واألراضي الزراعية(من اإلمكانات الطبيعية اجلزائرمتتلك

معدالت اكتفاء ذايت نسيب واحملافظة على أمنها ما يؤهلها لتحقيق ، ..)الناتجالزراعية ومعظم مدخالت 
تعاين من عدة األخريةهذه ناالفالحي تبني لالناتج خالل دراستنا خلصائص عوامل لكن منالغذائي؛ 

الطبيعة ختضع لطبيعة العامل اإلنتاجي حبيث مشاكل مرتبطة ب؛ميكن تصنيفها إىل صنفنيمشاكل وصعوبات 
يصعب التحكم فيه أمهها االفتقار املائي و 

، ومشاكل مرتبطة باجلانب اإلنساين والبشري تتبخرود اجلزائريةالصيف حيث نصف القدرة االستيعابية للسد
ميكن من خالهلا تذليل الصعوبات اليت تعاين منها الفالحة اجلزائرية، وهي يف اعتقادي تتحمل أكرب جانب 

يوجد غموض وتذبذب من املسؤولية ملا آلت إليه الفالحة اجلزائرية من تدهور، أمهها املسألة العقارية حيث 
، باإلضافة إىل تفكك وتشتت بني األرض ومن خيدمهاوعدم الوضوح يف الرؤية فيما خيص العالقة القانونية

األراضي ذات اخلصوبة العالية نتيجة قانون استغالل األراضي، كما أن اخنفاض املستوى التعليمي وانتشار 
فالحي وتدين مستوى البحث الزراعي األمية لدى عدد كبري من الفالحني وضعف الربامج التنموية واإلرشاد ال

انعكس بالسلب على أداء الفالحني من خالل املمارسات اخلاطئة للتعامل مع بعض مدخالت اإلنتاج 
، كما أن اهتالك وتقادم احلظرية الوطنية للمكننة الزراعية أهم معوقات ..)األمسدة واملبيدات واحلرث والبذور(

؛معامل التجديد للحظرية الوطنية بسبب ارتفاع أسعارهاهذا ناتج عن ضعف التنمية الفالحية و 
 حتسنا، لكنه غري كايف بالنظر إىل نصيب الفرد مقارنة ببعض الفالحي بنوعيه وفروعهالناتج شهد معدل منو

يف املئة وخاصة 30الدول هذا من جهة، ومن جهة أخرى مازالت قيمة الفجوة الغذائية الكلية يف حدود 
ية مثل القمح واحلليب والبقول اجلافة، حيث مل تتقلص طيلة الفرتة رغم ما شهدت من السلع اإلسرتاتيج
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إصالحات وبرامج للتنمية الفالحية؛ ويرجع ذلك أساسا إىل ضعف وتدهور عوامل اإلنتاج الفالحي اليت 
رد أضحت تعاين من عدة مشاكل ومعوقات، لقد تبني من خالل حتليل البعد االستهالكي والتغذوي أن الف

من ةاجلزائري مييل حنو االستهالك النبايت أكثر من توجهه حنو االستهالك احليواين، خاصة الربوتينات الناجت
اليوميللغذاءاملشكلةالربوتيناتمنيف املئة60متثلحتتل الصدارة يف قائمة الغذاء وهي ثحياحلبوب

يف املئة من 14، كما الدهون الناجتة من احلليب حتتل الصادرة يف قائمة الغذاء وهي متثل للمستهلك اجلزائري
الفالحي للناتج إن حتسن األبعاد االستهالكية والتغذوية . للغذاء اليومي للمستهلك اجلزائريالدهون املشكلة 

اع أسعار البرتول، وليس إىل وبنوعيه وفروعه يعوز إىل حتسن مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة نتيجة ارتف
الفالحي، مما يعين ارتباط البعد االستهالكي والتغذوي للفرد اجلزائري بناءا على الناتج حتسن معدل منو 

متغريات خارجية ال ميكن التحكم فيها، األمر الذي يتطلب الرهان على تقوية اجلهاز اإلنتاجي الفالحي مبا 
زائر مبنء عن االرتباطات اخلارجية نتيجة هزات أسعار البرتول هذا يتماشى والطلب الداخلي، حىت تكون اجل

من جهة، ومن جهة أخرى صحيح أن هناك حتسن ملحوظ يف البعد االستهالكي والتغذوي لكن على 
.ر موجهة حنو االستهالك والتغذيةمليار دوال7إىل 3حساب اخلزينة العمومية اليت تدفع ما يقارب 

التطبيقينتائج البحث ) 2
 دوغالس هي األنسب يف تقدير دالة اإلنتاج الفالحي –من خالل الدراسة القياسية تبني لنا أن دالة كوب

هذه و (أن الزراعة اجلزائرية تتسم بالكثافة الرأمسالية توصلنا إىل مجلة من النتائج أمههااجلزائري، وبناءا عليها 
، )ستفادة من التحوالت التكنولوجية اليت تسود الزراعة املتقدمة

وذلك نظرا لغياب آلية لسوق العمل الزراعي لتحديد اقتصاديات 
األجور الزراعية ال سيما وأن منط القطاع الفالحي يف اجلزائر تقليدي وبذلك تعد أجور العمل الزراعي 

ال متغرية، وهو ما يشكل عبئا على متوسط التكاليف املزرعية، كما أن األجور ) العمل العائلي(ثابتة تكاليف

ارجمرة، أي أن القوة الشرائية للعمل خ2.15قدرت هذه العالقة بنحو 
كما أظهرت الدالة من ؛ويعد هذا التباين عدم منطقية توزيع الفائض االقتصادي بني العمل ورأس املال

اجلزائرية تتسم بعوائد احلجم املتزايدة وتعتمد اعتمادا كامال على الفالحةحيث العوائد احلدية للحجم أن 
.للمدخالت اإلنتاجيةالنسبية حجم الوفرة 

 التدين النسيب ملعدل التطور التكنولوجي للسنوات مجيعا مقارنة مبعدالت النمو املتحققة للمدخالت، بسبب
، إذ أن متوسط الفالحيقلل من األثر التقين املتحقق يف مسار النمو حيث اإلفراط يف استخدام املدخل

يف املئة، بينما بلغت معدالت النمو السنوية 0.8بلغ ) 1981/2009(معدل التطور التكنولوجي للمدة 
) 1981/2009(على التوايل للفرتة ) 2.3(، )1.54(، )4.5(املركبة لإلنتاج الفالحي، رأس املال والعمل 

وهو ما يعين االعتماد الكامل على حجم الوفرة النسبية للمدخالت اإلنتاجية، ومفاد ما تقدم أن التوسع 
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، مث الضخ االستثماري أثناء تنفيذ املخططات )1980/2009(دام خالل الفرتة الشديد يف عملية االستخ
التنموية العامة ترك أثره واضحا يف بطء مسامهة التغري التقين الذي يتحدد بأثر االقتصاد يف املدخالت من 
من 
اخنفاض يف مؤشرات األمن الغذائي أو تقلباته، قد جاء نتيجة توليفة املوارد الزراعية على مستوى املستثمرة اليت 
مل تؤد إىل سعات مزرعية مثلى، وذلك بسبب التباين الواسع يف حجم املستثمرات كما دل على ذلك معامل 

تشوهات يف البنية احليازية الزراعية، وارتبط ومنحىن الرونز، وقد قاد هذا التباين إىل) G = 0.64(جيين 
بتباين ملكيتها إىل حد بعيد؛  

 الفالحي وعدم األخذ بعني االعتبار خلصوصية كل للناتجنظرا لعدم دقة النتائج يف الدراسات الشاملة والكلية
النبايت واحليواين وتوصلنا إىل تأكيد ظهور عوامل اإلنتاج الفالحي الناتججمموعة سلعية، قمنا بتقدير داليت 

ضمن دالة اإلنتاج النبايت واملتمثلة يف العمل واملكننة الزراعية اليت متثل جزء من رأس املال الزراعي، إال أن 
عكس ما ة الزراعيةاجلزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونه ذات كثافة للمكننالفالحةالنبايت يف الناتج

تتسم به دالة اإلنتاج الفالحي الكلية، بيد أن املنتجات النباتية وأمهها احلبوب واليت تشكل أمهية نسبية كبرية 
النبايت تتوافق متاما ودالة اإلنتاج النبايت مع ظهور عامل جديد املتمثل يف مساحة األرض، أما الناتجهليكل 

ويتمثل الناتج)التمور، البطاطا(باقي املنتجات 
؛يف عامل االستهالك

 بالنسبة لدالة اإلنتاج احليواين فهي كذلك مل خترج عن نطاق دالة اإلنتاج الفالحي الكلية، حيث تبني تأكيد
يف العمل والثروة احليوانية اليت متثل جزء من ظهور عوامل اإلنتاج الفالحي ضمن دالة اإلنتاج احليواين واملتمثلة 

يف الزراعة اجلزائرية يتسم بالكثافة العمالية أكثر من كونه ذات كثافة احليواين اإلنتاج رأس املال الزراعي، إال أن 
عكس ما تتسم به دالة اإلنتاج الفالحي الكلية، بيد أن املنتجات احليوانية وأمهها اللحوم للثروة احليوانية

احليواين تتوافق متاما ودالة اإلنتاج احليواين حيث ظهر الناتجلبيضاء احلليب واليت تشكل أمهية نسبية هليكل ا
جزء من رأس املال احليواين واملتمثل يف الدواجن واألبقار كعوامل مؤثرة يف دالة إنتاج اللحوم البيضاء واحلليب 

.األسعارل مشرتك جديد املتمثل يف على التوايل، مع ظهور عام

البحثاقتراحات: ثانيا 
:على ضوء ما سبق من نتائج توصي الدراسة مبا يأيت 

القطاعاتيفالنمووتائرتسريعخاللمناالقتصاديةللقاعدةوالرأسياألفقيالتنويععمليةبتعميقاالهتمام
القطاعات وتبينهذهداخلالواعدةيفالقطاع الفالحي،أمهها- واخلدميةاإلنتاجية–النفطيةغري

رؤيةمنواحملددة منبثقةالعامةاألهدافمنمتكاملةيف منظومةالنفطيةغريالقطاعاتمنقطاعلكلخطة
الكفيلةالتنفيذيةواآللياتالسياساتمنحزمةللقطاعاخلطة واختيارالقطاع،لتنميةواضحةمستقبلية
؛املوضوعةاألهدافبتحقيق
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الفالحي وإبالئه النشاطيفاخلاصالقطاعمسامهةبزيادةاالقتصاديللتنويعالثاينالبعداملؤسسي وهوالتنوع
فرصوتوفريوتصديرواستثمارإنتاجمناالقتصاديةالفعالياتسائرمشاركته يفبتوسيعخاصةعناية

مثومنواخلدميةاإلنتاجيةاألنشطةيفالقطاعهذامشاركةرقعةتوسيعوذلكللمواطننيالتوظيف
ويويلعاملي،مستوىذاتتنافسيةمبيزاتويتمتعومتنوع،كفؤخاصالتنموي يف ظل قطاعدورهتعزيز

االقتصاديةالتنميةيفلإلسهاميؤهلهومبااملختلفة،فعالياتهيفواالبتكاروالتطويرللبحثكبريًااهتماًما
؛عاملًياالوطنيةاملنتجاتتنافسيةوحتسنيالوطين،االقتصادقاعدةوتنويعواالجتماعية،

وحتسنياملباشرة،واألجنبيةالوطنيةاالستثماراتاجتذابتنافسية القطاع الفالحي كبديل للتنمية يفتعزيز
لتنميةجديدةتنافسيةميزاتواكتساباخلارجية،واألسواقاحملليالسوقيفاملنتجات الفالحيةتنافسية

الذيالعاملياالقتصاديالواقعمستجداتأمامها، خاصة يف ظلجديدةأسواقوفتحوتنويعهاالصادرات
العاملية ومفاوضات التجارةملنظمةاململكةوانضمامالدولبنياملنافسةفيهوتشتدالعوملة،اجتاهاتتسوده

؛اجلزائر لالخنراط يف هذا االجتاه
والعمل على توجيهها بكيفية سليمة، حىت يتسىن استخدامهاوترشيدعليهاواحملافظةالزراعيةاملواردتنمية

حتقيق مستوى مقبول من اإلنتاجية الزراعية وحتسني معدالت االكتفاء الذايت خاصة السلع ذات البعد 
؛املستدامةالتنميةيف إطار متطلباتوتطوير أنظمتهاالبيئةومحايةاالسرتاتيجي، 

 ووضع حدا لفرتة طويلة من الشك، وإحداث ظروف إجيابية لالستثمار سواءا تسوية مسألة العقار الفالحي
؛)مجاعية، فردية، عموميةخاصة(لى مستوى الصناعة الغذائية على مستوى املستثمرات الفالحية أو ع

الثروة،وتكوينالقيمةمصادرمنكمصدراملعرفةدورفيهيتعاظمحبيثاملعريف،االقتصاددعائمإرساء
زياداتأخرى،عواملضمنالتوصية،هذهأهدافإجنازويتطلب.االقتصاديللنموأساسولتشكل حمرك

تعزيزعنفضالاالبتكارات،وتشجيعوحفزوالتطوير،البحثومؤسساتأنشطةخمصصاتيفملموسة
أهدافمعيتوافقمباوالربجميات،املعلوماتوتقنيةاالتصاالتصناعاتودعماملعرفة،إلدارةالتحتيةالبنية

؛الوطنية للفالحةاإلسرتاتيجية
اندماجوتزايدالعوملةاجتاهاتتناميظليفخاصةللقطاع الفالحي ومنتجاته،التنافسيةالقدراترفع

علىقدرتهالقطاع الفالحي لرفعتنافسيةتعزيزيتطلبمماالعاملي،االقتصادمنظومةيفزائرياجلاالقتصاد
واألسواقاحملليالسوقيفمنتجاتهتنافسيةوحتسنياملباشرة،واألجنبيةالوطنيةاالستثماراتاجتذاب
؛صادراتهلتنميةجديدةتنافسيةميزاتواكتساباخلارجية،

 استخدام التقانة الزراعية املالئمة اليت تتناسب مع البيئة احمللية، لتطوير زراعة احملاصيل الرئيسة من خالل زيادة
؛اءة اإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاج واالرتقاء جبودة املنتج الزراعيالكف
 يعد من أهم القطاعات االقتصادية الفالحيفالقطاع موارد زراعية كبرية ومتنوعةوحبكم أن اجلزائر متلك

القطاعات األخرى، بتضافرلكونه الوحيد الذي حبوزته القدرة على حتقيق اآلمن الغذائي، وال يتحقق هذا إال 
ومّده باملدخالت األساسية واستيعاب خمرجاته مع تواجد بنية اقتصادية متطورة صناعيا وجتاريا متكاملة مع 
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وعليه جيب على السياسة االقتصادية وضع التنمية الزراعية واألمن الغذائي من األولويات اليت . بعضها البعض
.ينبغي  حتقيقها مستقبال

 بتقدمي يتكفل يتمتع بكفاءة وخربة عاليتني، و ،عن اإلدارةمستقلة للفالحي وطينجهاز إحصائإنشاء
املعلومة اإلحصائية مبواصفات املقاييس العاملية واليت تعرب والواقع الفالحي اجلزائري، حىت يتسىن ملتخذ القرار 

وضع خطط وسياسات سليمة مبنية على التوقعات الرشيدة وحتقيق األهداف املنشودة؛ 
 تفعيل دور مؤسسات الدولة ذات الطبيعة اإلرشادية والبحثية وباستخدام كافة الوسائل املتاحة املرئية

.الزراعة

آفاق البحث: ثالثا 
:أن تفتح األفاق الدراسية التالية طالببعد انتهاء هذه الدراسة يرى ال

لكي تفتح أبوابا وأفاقا أن تعاجل يف مواضيع وحبوث جديدةتبقى بعض النقاط غامضة يف اعتقادنا، ميكن ،
الشبكات العصبونية االصطناعية إجراء دراسات تنبؤية لقيمة الناتج الفالحي من خالل طريقة واسعة منها حماولة 
الفالحي عن طريق مناذج بانيل الذي للناتج، وكذلك تقدير منوذج قياسي )الطيفيالتحليل (وسالسل فورييه 

النتائج 
؛القياسية احملصل عليه تبقى رهينة صحة املعطيات اإلحصائية النادرة

 ؛حسب خاصيات األصناف املتواجدةاملنتجات الفالحيةوحتويل دراسة إمكانيات تصنيع
على املستوى القطر الفالحيالناتجيف هذا البحث يعرب على تفسري ااملتوصل إليهةذج القياسياإن النم

الناتجيف تتمتع مبيزة نسبيةاليت الوالياتمن واليةاجلزائري أملنا يف املستقبل هو إجراء دراسة قياسية يف كل 
طق بدقة يف كل منطقة من املناالفالحيالناتجحىت يتسىن لنا إبراز أهم العوامل احلقيقية اليت تؤثر على الفالحي
.صوصيات ختتلف من منطقة إىل أخرىوذلك ملا تتمتع به كل منطقة خبالفالحية
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150051,361429801441,70,34ألف طنالقمح

78,95,821,9642,895910,16ألف طنالبقول الجافة
117056,540026362045,460,76ألف طنالبطاطا
2338,7118,51872423133220,93ألف طنالخضر
1126,9587,7475,2371,750,37ألف طنالزيتون
146453,94937299217920,7ألف طنالفواكه
32713,2181,5600,7399,940,9ألف طنالتمور

1150,938,33243037,320960,29ألف طناألعالف
344,613,793,5607,6251,40,51ألف طنالمزروعات الصناعية

456,513,8186600,94120,9ألف طناللحوم
244,27,3116324202,80,87ألف طناللحوم الحمراء
2026,4602702070,88ألف طناللحوم البيضاء

120045,6819224014000,88ألف طنالحليب
111,4525195,71600,81ألف طنالبيض
77,717,13126,5355,1390,05-22,2707ألف طنالصوف
1,76550,6260,53,3122,10,49ألف طنالعسل

7951,40238,69723184359260,92ألف ھكتارمساحة األرض الزراعية
2325,1660,621633315215190,97ألف عاملالعمال

11,917,69,1514,084,90,93ملیار دوالررأس المال الزراعي الثابت
86,281,7447104,557,50,7ألف جرارعتاد الجر

8,040,1544,459,963,90,42دارسة-ألف حاصدة عتاد الحصاد والدرس
22072,82261770027350,269650,2550,71ألف رأسالمواشي
174301671337021404,58034,50,72ألف رأساألغنام
30004,32232396217300,67ألف رأسالماعز
1457,468,512281682,4454,40,26ألف رأسالبقر

184,27,011143952810,65ألف رأسالجمال
88,2653,40525,028125,07100,0420,92ملیون رأسالدواجن
1264,9382802420,43ألف طن مترياألسمدة
5521031,73676035728,30,3-10246,2طنالمبيدات



 (2)الملحق رقم 

 2004المستثمرات لسنة  بين المساحات لتوزيع بالنسبة جيني معامل حساب( : 2)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : FAO, Utilisation des engrais par culture en Algérie, Rome, 2005, p9.                                                                                 
                                    IGini = 1−

1

10000
 fi%(Si

↑%+ Si−1
↑ %)k

i=1 :              حيث صيغة معامل جيين كمايلي  

 𝐟𝐢% : التكرار النسيب املئوي لعدد املستثمرات يف الفئةi. 

 𝐒𝐢
 .iالتكرار النسيب املئوي الصاعد ملساحة عدد املستثمرات يف الفئة : %↑

 

 عدد المستثمرات الفئات بالهكتار
المساحة 
 بالهكتار

𝐟𝐢% 𝐒𝐢
↑% (𝐒𝐢

↑%+ 𝐒𝐢−𝟏
↑ %) 𝐟𝐢%(𝐒𝐢

↑%+ 𝐒𝐢−𝟏
↑ %) 

0.1 < 0.5 88.90 20.10 9.18 0.23 0.23 2.11 

0.5 < 1 78.30 50.40 8.09 0.82 1.05 8.56 

1 < 2 128.90 162.30 13.32 2.72 3.54 47.19 

2 < 5 239.80 722.30 24.78 11.16 13.88 343.86 

5 < 10 181.30 1200.70 18.73 25.19 36.35 680.83 

10 < 20 143.00 1896.50 14.77 47.35 72.53 1071.65 

20 < 50 88.10 2485.00 9.10 76.38 123.73 1126.19 

50 < 100 14.30 930.80 1.48 87.26 163.64 241.76 

100 < 200 4.10 632.10 0.42 94.64 181.90 77.05 

 24.13 194.64 100.00 0.12 458.60 1.20 فأكثر 200 

 0.64 معامل جيني - 100 8558.8 967.9 المجموع



 (2)الملحق رقم 

        
 2004المستثمرات لسنة  عدد المساحات على توزيع في التفاوت مستويات حسبمنحنى لورنز  : (1)شكل رقم  

 

 

 𝐒𝐢
↑% 

 

 

 

    

 

   𝐟𝐢 ↑ % 
  E-Views.4واعتمادا على برنامج  (2) من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم :           المصدر 

 

%64 



)3(الملحق رقم 

هكتار: وحدة المساحة 2008/2009الفالحيموسملحسب النوع والمناطق لفيهاتوزيع المستثمرات الفالحية ومساحتها وعدد العمال) : 3(جدول رقم 
يةمنطقة الداخلاليةمنطقة الساحلال

SAU)المساحة المستثمرات الفالحية SAU)المساحة المستثمرات الفالحيةاليد العاملة( اليد العاملة(
النسبةالعددالنسبةالمساحةالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالمساحةالنسبةالعدد

120763.7347680328.8710880016.80152924.6096681726.1512138014.87مزارع جماعية

128433.97816044.94262124.05181015.452122955.74333014.08مزارع فردية

110163.41550183.33210743.25183275.513334909.02332254.07مزارع عرش

25917580.1297242658.8844484468.6824458373.58204801755.4055886368.47مزارع خواص

43671.35239621.4564190.9949931.50292530.7975920.93مزارع امتياز

7470.2332460.2010520.1623680.71132730.3636310.44مزارع استصالح

29640.9266680.4046670.7219100.5762800.1726540.33مزارع غابية

570.02235211.4222650.35870.03705371.9137860.46مزارع نموذجية

200.0117430.1111660.18240.0133830.098220.10محطات تجارب

182935.6600.00272884.21228656.8800.00446805.47مربي دون أرض

19100.5964740.3939150.6038601.16133390.3662410.76مزارع أخرى

32346810016514651006477021003324101003696684100816175100المجموع
28.5719.6027.4629.3643.8834.61الوطنيالنسبة من



)3(الملحق رقم 

يةمنطقة الجنوبالبيةمنطقة السهال
اليد العاملة)SAU(المساحة المستثمرات الفالحيةاليد العاملة)SAU(المساحة المستثمرات الفالحية

النسبةالعددالنسبةالمساحةالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالمساحةالنسبةالعدد
21850.672733689.57193053.074050.2750552.3224380.92مزارع جماعية

150884.611646575.76224253.5742412.8546542.1365912.48مزارع فردية

4609114.0835268412.348503813.536140.419830.456800.26مزارع عرش

16698251.01148727552.0433937853.989107261.117504434.3916407561.73مزارع خواص

98813.02925873.24151112.4045363.0486383.9648631.83مزارع امتياز

4166412.732532718.867878212.533151221.1511800254.085899022.19مزارع استصالح

9110.2816150.0611710.191480.10590.031330.05مزارع غابية

240.01302401.066000.1010.00430.0240.00مزارع نموذجية

120.006710.022080.03190.011310.06900.03محطات تجارب

4332113.2300.006346210.09139319.3500.00244349.19مربي دون أرض

11680.362016077.0531810.5125461.7156072.5734931.31مزارع أخرى

3273271002857975100628661100149025100218216100265791100المجموع
28.9133.9326.6613.162.5911.27الوطنيالنسبة من



)3(الملحق رقم 

على المستوى الوطني
اليد العاملة)SAU(المساحة المستثمرات الفالحية

النسبةالعددالنسبةالمساحةالنسبةالعدد
299582.65172204320.4425192310.68مزارع جماعية

502734.444632105.50885293.75مزارع فردية

760486.727421758.811400175.94مزارع عرش

76181267.28458276254.40150716063.91مزارع خواص

237772.101544401.83339851.44مزارع امتياز

762916.743877924.601424556.04مزارع استصالح

59330.52146220.1786250.37مزارع غابية

1690.011243411.4866550.28مزارع نموذجية

750.0159280.0722860.10محطات تجارب

984108.6900.001598646.78مربي دون أرض

94840.842270272.69168300.71مزارع أخرى

113223010084243401002358329100المجموع
Source : MADR, Direction des Statistiques Agricoles et des Système d’Information, La Main D’œuvre Agricole Au Niveau Des Exploitations

Agricoles Campagne 2008/2009, Juin 2010, p32 - 38.

 وهي املشاتل، املزارع التابعة للمعاهد الفالحية ومراكز التكوين، مريب النحل..



)4(الملحق رقم 
)1980/2007(خالل الفترة في الجزائرتطور مكونات الرأس المال الزراعي) : 4(جدول رقم 

2005بأسعارأمريكيدوالرارملي:الوحدة 

: حيث أن 
LD :        حتسينات األراضي؛Livestock : ؛احليوانيةقيمة الثروةMach Equi :؛قيمة العتاد والتجهيز

Plantation :؛   قيمة األشجار املثمرةStru Lives :؛     قيمة هياكل احليوانات
:ات من طرف الطالب بناءا على املصدر التايلمجعت البيان: المصدر

- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

LDLivestockMach EquiPlantationStru Livesاإلجماليالسنوات
19809154.793611.553741,33975.16663.44163.31
19819353.963732.903806,54995.90654.02164.60
19829610.573801.623955,481020.24657.16176.07
19839853.653800.824152,821042.34668.67189.00
19849947.893936.393972,271257.37622.63159.23
198510477.704214.243942,941532.07628.91159.54
198610512.144222.563865,891680.90592.28150.51
198710776.744249.943979,761808.29580.77157.98
198810778.744251.563948,851856.48566.12155.73
198910978.864552.2340671635.19569.26155.18
199011782.765076.794116,711855.25579.72154.29
199112106.765438.943964,281985.43571.35146.76
199212613.665910.894128,931865.41556.70151.73
199312771.505903.104202,391962.14555.66148.21
199412493.035888.074054,681854.10553.56142.62
199512515.495913.314064,991858.81533.68144.70
199612508.045927.804016,151878.33543.10142.66
199712614.335976.394069,941888.27532.64147.09
199812874.245993.314291,271899.64536.82153.20
199912977.806010.494397,531849.20543.10177.48
200012997.526021.494369,41872.91554.61179.11
200113058.846007.274366,021896.58606.93182.04
200213200.725997.604435,41898.08689.60180.04
200313284.005985.984445,431897.39775.41179.79
200413518.385983.104599,561909.05840.29186.38
200513696.185987.944679,221952.65891.56184.81
200613935.725983.914818,481994.07950.16189.10
200714080.515983.644924,082016.43963.77192.59

1.4%5.5%14%35%43.5%100%متوسط النسبة



)5(الملحق رقم 

2001المزارع لسنة عددعلىاألغنامقطيعأعدادتوزيعفيالتفاوتمستوياتحسبمنحنى لورنز ) : 2(شكل رقم 

↑%

↑
E-Views.4واعتمادا على برنامج )5(رقم من إعداد الطالب بناءا على اجلدول:المصدر 

2001المزارع لسنة عددعلىالماعزقطيعأعدادتوزيعفيالتفاوتمستوياتحسبمنحنى لورنز ) : 3(شكل رقم 

↑%
↑

E-Views.4واعتمادا على برنامج )5(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم :المصدر 

2001المزارع لسنة عددعلىقطيع البقرأعدادتوزيعفيالتفاوتمستوياتحسبمنحنى لورنز ) : 4(شكل رقم 

↑%

↑
E-Views.4واعتمادا على برنامج )5(من إعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم :المصدر 

%30

%49.3

%63

%62.95



)5(الملحق رقم 

2001لسنة المستثمراتبينالماشيةأعدادلتوزيعبالنسبةجينيمعاملحساب) : 5(جدول رقم 

- Source : MADR , RGA , Op.cit, p31-32.I = 1 − ∑ f %(S↑%+ S↑ %) :             حيث صيغة معامل جيين كمايلي .iالتكرار النسيب املئوي لعدد املستثمرات يف الفئة : % iيف الفئة لعدد احليواناتالتكرار النسيب املئوي الصاعد : %↑

1000من أكثر 999-499500-199200-99100-4950-1920–910–45–1المواشيفئات لعدد 

األغنام

↑%819.642.364.283.495.498100 %46.522.118.87.83.61.10.10 ( ↑%+ ↑ معامل جينيالمجموع827.661.9106.5147.6178.8(% %( ↑%+ ↑ %)372609.961163.72830.7531.36196.683704.420.629558

البقر

↑%57.476.688.495.397.5100 - - %85.9103.10.80.10 - - ( ↑%+ ↑ معامل جينيالمجموع57.4134165183.7192.8197.5(% %( ↑%+ ↑ %)4930.661340511.5146.9619.2806948.40.30516

الماعز

↑%18.842.56787.695.698.7100 - %54.7725.4813.555.140.850.170.03 - ( ↑%+ ↑ معامل جينيالمجموع18.861.3109.5154.6183.2194.3198.7(% %( ↑%+ ↑ %)1029.6761561.9241483.725794.644155.7233.0315.9615064.6810.493532



)6(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة أنواع الثروة الحيوانية المنتجةتطور ) :6(جدول رقم 

:حيث أن 
OVINS :؛   عشرة آالف رأساألغنامCAPRI: ؛عشرة آالف رأساملاعزBOV :؛عشرة آالف رأسالبقر

CAME :؛عشرة آالف رأساجلمالVOLAI :الدواجن مليون رأس.

:در التايلات من طرف الطالب بناءا على املصمجعت البيان: المصدر
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

OVINSCAPRIBOVCAMEVOLAIالسنوات
19801337272,3136,314,925,066
19811373,9274,9137,615,230,067
19821549,9285,7150,115,640,069
19831770,2296,2164,914,750,064
19841566,4280,9140,412,560,086
19851566268,8141,613,363,088
19861583251,4134,712,166,094
19871614,8256,8141,613,468,094
19881642,9223,2143,511,470,099
19891731,6240,4140,512,270,102
19901769,7247,2139,312,274,107
19911689,1248,513012,675,113
19921772,3277,5133,411,476,118
19931866,5268,3131,411,478,121
19941784,2254,4126,911,489,124
19951730,2278126,712,6102,126
19961756,5289,5122,813,677,962
19971738,7312,2125,515,187,629
19981794,9325,7131,715,4125,131
1999182034016522105,133
20001761,59302,67159,5323,42110,135
20011729,88312,94161,3024,55110,137
20021758,77328,05155,1624,97120,139
20031750,28332,47156,0525,31125,139
20041829,33345,06161,3727,31125,139
20051890,91358,99158,6126,86125,139
20061961,57375,46160,7928,67125,139
20072015,49383,79163,3829,14125,139
20081994,62375,14164,0739,51125,139
20092140,46396,21168,2430,11125,141



)7(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة هعواملو اإلنتاج الفالحي تطور ) : 7(جدول رقم 

: حيث أن 
PA :   اإلنتاج الفالحي باألسعار الثابتة مليار دج؛SAU : ؛هكتاراملساحة الصاحلة للزراعة باملليونM :؛عدد الفالحني باملليون عامل
CN : ؛2005بأسعارأمريكيدوالرارمليرأس املال الزراعي الصايفTR : عدد اجلرارات ألف وحدة؛MS :عد احلاصدات ألف وحدة؛
TM : املكننة الزراعية ألف وحدة؛CHP :  الثروة احليوانية مليون رأس؛ENG : استهالك األمسدة ألف طن مرتي؛SUB :الدعم الفالحي؛

T :الزمن.
:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على: المصدر

(1) – Bank Word.
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

.مقدرةةقيم*

PA)1(SAUMCNTRMSTMCHPENGSUBTالسنوات
198012,9007,5091,6339,1554745117,78235,7011
198112,9267,5101,6559,3544845218,19166,1012
198211,8667,5091,679,61149,20453,2020,18131,3413
198311,6177,2311,6839,85450,285,6955,9722,62154,9014
198412,7097,5101,6939,94861,325,6967,0120,09203,9415
198514,6157,5111,70610,47875,317,0182,3219,99280,6316
198614,4257,5331,74810,51282,658,2190,8619,89271,6617
198716,8927,6241,79110,77789,278,6397,9020,35241,2018
198815,7437,6421,83210,77991,708,65100,3521,20146,5019
198918,1527,6731,86810,97979,819,0588,8621,33117,00110
199017,0267,6351,90611,78391,439,12100,5521,77127,00011
199119,6487,8061,99412,10798,169,48107,6420,8891,50012
199220,5528,0942,07512,61491,599,60101,1822,0296,80013
199319,7928,0642,16512,77296,549,80106,3422,85130,90014
199418,0108,0062,25312,49390,579,97100,5321,84119,30015
199520,7058,0292,33512,51591,209,99101,2021,5446,40016
199625,6538,0402,41912,50892,0210,07102,0921,8838,00017
199722,2038,1592,49712,61492,4310,08102,5121,9797,00018
199824,7348,1742,5712,87492,8010,14102,9422,73108,00019
199925,4028,1922,64312,97894,268,86103,1222,8993,00020
200024,1328,1922,71612,99895,728,54104,2622,5292,30121
200127,3298,1632,79113,05997,188,22105,4022,33105,30122
200226,9878,2062,85213,20197,708,27105,9722,9398,00123
200332,3048,2442,90313,28497,809106,8022,9045,03124
200433,3058,2962,95313,51897,818,36106,1723,88188,04125
200533,9388,3632,99613,696100,1312,36112,4924,6055,81126
200635,6018,3783,03913,936102,3612,42114,7825,3199,07127
200737,3818,3903,09214,081103,5612,55116,1125,96111,75128
200835,4008,4243,125*14,101104,5312,65117,1825,6351,19129
200936,1088,4353,152*14,200130,8412,65143,4927,4058,84130



 (8)الملحق رقم 
 (1981/2009)تطور معدالت نمو عوامل اإلنتاج الفالحي واإلنتاجية في الجزائر للفترة  : (8)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حيث أن 
Q%   :           معدل منو اإلنتاج الفالحي؛% L  :معدل منو اليد العاملة الفالحيةK%                  :             معدل منو رأس املال الزراعي الصايف؛ 

TFPG : ويعطى بالصيغة التالية  معدل منو إنتاجية العوامل الكلية :
TFPG = rQ −  EK rK + EL rL    

: حيث أن 
  ∶ TFP  ؛(معدل إنتاجية العوامل الكلية)معدل التغري التقين 

  rQ    ,    rK    ,   rL :معدالت منو كل من قيمة اإلنتاج الفالحي، رأس املال الزراعي، اليد العاملة الزراعية، على التوايل؛ 
∶ EL  ,    EK  مرونيت إنتاج العمل(L)  ورأس املال(K.) 

 .(7)بامللحق رقم  (7)احتسبت معدالت النمو السنوية مجيعا من قبل الطالب باالعتماد على اجلدول رقم  : المصدر

 

 Q % K% L% TFPG السنوات

1981 2,95 2,18 1,35 -0,88 

1982 -8,67 2,74 0,91 -12,95 

1983 5,63 2,53 0,78 1,72 

1984 7,22 0,96 0,59 5,53 

1985 21,48 5,33 0,77 13,86 

1986 1,39 0,33 2,46 -0,77 

1987 1,03 2,52 2,46 -4,04 

1988 -3,53 0,02 2,29 -5,16 

1989 8,93 1,86 1,97 5,08 

1990 -1,95 7,32 2,03 -13,11 

1991 16,64 2,75 4,62 9,75 

1992 9,32 4,19 4,06 0,91 

1993 -4,20 1,25 4,34 -8,90 

1994 -7,44 -2,18 4,06 -7,38 

1995 12,08 0,18 3,64 9,29 

1996 17,72 -0,06 3,60 15,28 

1997 -17,46 0,85 3,22 -20,85 

1998 11,01 2,06 2,92 6,22 

1999 5,13 0,80 2,84 2,07 

2000 -5,12 0,15 2,76 -7,25 

2001 6,60 0,47 2,76 4,04 

2002 2,37 1,09 2,19 -0,60 

2003 15,84 0,63 1,79 13,75 

2004 10,72 1,76 1,72 7,17 

2005 1,31 1,32 1,46 -1,45 

2006 3,77 1,75 1,44 0,44 

2007 -9,30 1,04 1,74 -11,90 

2008 2,94 0,14 1,07 2,00 

2009 23,95 0,71 0,86 22,41 

 0,84 2,30 1,54 4,50 متوسط النمو السنوي



)9(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة النباتيتطور عوامل اإلنتاج ) : 9(جدول رقم 

: حيث أن 
PA : ؛   باملليون طنالنبايتاإلنتاجSAU :؛املساحة الصاحلة للزراعة باملليون هكتارRS :؛باملليار دجالفالحني أجور

TM :الزراعية ألف وحدة؛ املكننةENG : استهالك األمسدة ألف طن مرتي؛SUB :الدعم الفالحي؛T :؛  الزمنPHITOS : بالطنمبيدات.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013) .

- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

Végétal)1(SAURSTMENGSUBTPHITOSالسنوات
19805,357,5095,2851235,70112485.2
19814,877,5106,4152166,10122214.2
19824,027,5096,6053,20131,34132439.6
19834,057,2316,0755,97154,90141842
19844,567,5106,1967,01203,94151558.8
19856,797,5116,5882,32280,63161558.8
19866,537,5337,8290,86271,66171494
19876,167,62410,4397,90241,20181322.9
19884,927,6427,98100,35146,50191099.4
19896,267,6735,5288,86117,001101292.02
19905,297,6354,00100,55127,00011932.57
19918,297,8067,17107,6491,500121139.38
19928,328,09411,15101,1896,80013544.8
19936,508,06416,03106,34130,90014552.9
19945,398,00618,70100,53119,30015634.7
19957,278,02926,08101,2046,400161181.3
199610,228,04033,30102,0938,00017238.53
19975,808,15938,08102,5197,00018226.2
19988,298,17442,77102,94108,00019103.17
19997,908,19247,62103,1293,00020270.48
20006,468,19251,15104,2692,30121237.8
20018,348,16356,34105,40105,301221549
20028,228,20656,84105,9798,00123287.7
200311,848,24463,11106,8045,03124231.5
200412,628,29674,06106,17188,041253676
200512,658,36378,08112,4955,81126802.6
200613,158,37890,90114,7899,07127359.8
200711,548,39089,51116,11111,75128175
200810,618,42495,34117,1851,19129136.1
200916,278,435111,94143,4958,84130152.07



)10(ملحق رقم 

في الجزائر خالل الفترة لكل المتغيراتاإلنتاج النباتيدالة نتائج تقدير ) : 10(جدول رقم 
)1980/2009(

لدالة اإلنتاج النباتينتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )11(جدول رقم 



)10(ملحق رقم 

اإلنتاج النباتيلدالة (ARCH-LM)نتائج اختبار): 12(جدول رقم 

لدالة اإلنتاج النباتيمعامالت التوزيع الطبيعي للبواقي: )5(شكل رقم 

لدالة اإلنتاج النباتيإلستقراريةChowاختبار ) : 13(جدول رقم 



)11(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة الحبوبإنتاج دالة تطور عوامل) : 14(جدول رقم 

: حيث أن 
CER : ؛ باملليون طناحلبوبإنتاجSAU :؛باملليون هكتاراحلبوبزراعةاملساحة الصاحلة لRS :؛دجباملليارالفالحني أجور

SEM : ؛   باأللف طنبذور احلبوبTM : املكننة الزراعية ألف وحدة؛CD :؛    االستهالك املتاح باملليون طنENG : استهالك األمسدة ألف طن مرتي؛
SUB : الفالحي؛الدعمP :طن؛      /األسعار ألف دجT :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013) .

(2) - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, Mise à jour (29/06/2012), (07/03/2013) .
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

CERSAURSSEMTMCD)2(ENGPTSUB(1)السنوات
19802,423,1815,28261,21513,75235,7017,0911
19811,832,8366,41247,40523,72166,1016,6221
19821,522,5696,60265,8553,203,82131,3417,5831
19831,292,2286,07241,5755,973,91154,9015,4541
19841,462,6706,19293,5267,013,96203,9415,5551
19852,923,1996,58274,9582,324,21280,6316,9261
19862,402,8717,82272,8390,864,65271,6616,0771
19872,072,71910,43256,7097,904,72241,2019,1081
19881,041,8097,98264,60100,355,04146,5016,6991
19892,012,6385,52265,0288,865,12117,0017,89101
19901,632,3664,00293,24100,555,38127,0017,53110
19913,813,4187,17289,72107,645,4591,50597,37120
19923,333,53111,15269,94101,185,8796,80715,91130
19931,451,96016,03257,01106,346,04130,90656,61140
19940,971,28718,70262,00100,536,03119,30689,81150
19952,142,58026,08285,89101,206,1046,40742,02160
19964,903,66433,30283,83102,096,5038,001364,84170
19970,871,11638,08326,83102,516,2197,001381,44180
19983,033,57642,77281,46102,946,84108,001386,54190
19992,021,88947,62251,75103,126,8993,001322,89200
20000,931,05851,15232,39104,266,6492,301463,65211
20012,662,40356,34228,73105,406,87105,301422,48221
20021,951,84556,84222,78105,977,0698,001649,17231
20034,272,90263,11226,36106,807,3045,032377,69241
20044,033,00174,06224,95106,177,26188,042265,38251
20053,532,35178,08224,95112,497,3355,812090,48261
20064,022,67290,90232,04114,787,5799,072347,84271
20073,602,87489,51232,04116,117,73111,752755,11281
20081,541,48595,34253,33117,187,8051,192267,04291
20095,253,176111,94253,33143,498,0458,842525,99301



)12(ملحق رقم 

في الجزائر خالل الفترة لكل المتغيراتدالة إنتاج الحبوبتقدير) :15(جدول رقم 
)1980/2009(

حبوبإنتاج اللدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )16(جدول رقم 



)12(ملحق رقم 

حبوباللدالة إنتاج (ARCH-LM)نتائج اختبار: )17(جدول رقم 

حبوبإنتاج اللدالةمعامالت التوزيع الطبيعي للبواقي: )6(شكل رقم 

حبوبإنتاج اللدالةلإلستقراريةChowاختبار ) : 18(جدول رقم 



)13(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة التمورإنتاج دالة تطور عوامل) : 19(جدول رقم 

: حيث أن 
DATT : ؛ بالطنالتمورإنتاجSAU :؛هكتارالتمورزراعةاملساحة الصاحلة لARB :؛عدد أشجار النخيل املثمر خنلة

COI :؛فرد/االستهالك املتاح الفردي للتمور كلغEXP :؛صادرات التمور بالطنSUB :الدعم الفالحي؛P : طن؛ /دجاألسعارT :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013).

(2) - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx, Mise à jour (28/08/2012), (07/03/2013).
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013).

DATT)1(SAUARBCOIEXP)2(PTSUBالسنوات
1980200756670005,80210.102065450011
1981195306700005,8159.504105450021
1982206500680005,8509.801131550031
1983181539650005,8719.102816650041
1984182700650005,6587.904726700051
1985198800710005,8167.8067171000061
1986188800720005,8818.4033361130071
1987224400730005,9729.1023821150081
1988196060760005,8548.1060371200091
1989210137780006,1798.00372112500101
1990205907786406,2257.501260113000110
1991209092818906,3067.401175115000120
1992260515834406,5298.602143419645130
1993261612844106,6668.402433828682140
1994317184852307,12310.80765340076150
1995285155870207,0268.902185229232160
1996360637965608,26011.302059830150170
1997302993965208,5809.601224539828180
1998387313979908,78612.301046455792190
19994275831001208,83413.301057554614200
20003656161001208,95611.201078560900211
20014373321200369,06613.40785766173221
20024184271208309,37012.5011037102000231
20034922171288009,64214.601020592000241
20044426001367749,94613.008140106000251
200551629314790610,36514.9010882115000261
200649118815437210,47513.9012403129000271
200752692115987110,92614.6025213137000281
200855276516203311,96115.1021225159000291
200960069616086712,12816.3012020184000301



)14(ملحق 

إنتاج التمورلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )20(جدول رقم 

لدالة إنتاج التمور(ARCH-LM)نتائج اختبار: )21(جدول رقم 



)14(ملحق 

)1980/2009(معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي لدالة إنتاج التمور: )7(شكل رقم 

لدالة إنتاج التمورلإلستقراريةChowاختبار ) : 22(جدول رقم 



)15(ملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة البطاطاإنتاج دالة تطور عوامل) : 23(جدول رقم 

: حيث أن 
POMM : ؛ بالطناالبطاطإنتاجSAU :؛كتارباهلالبطاطازراعةاملساحة الصاحلة لCO : ؛   طنبالللبطاطااالستهالك املتاح

SUB :الدعم الفالحي؛P : طن؛  /دجاألسعارT :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013).
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013).

POMM)1(SAUCOPTSUBالسنوات
198059060076010533152130011
198152820782900501286130021
198241510273740508061160031
198349064576790676306190041
198452092071900581444190051
198581470097480916217250061
198681166096660803848260071
1987904610107440812588280081
198889880097600827002270091
198910007001040609275723000101
19908085411024307543233250110
1991107735011872010011373250120
1992115752010726010030586500130
19931065220957809232296500140
1994715936753006884306500150
1995120000087740107563010000160
1996115000085420100958212000170
19979475186718098295212650180
1998110000068640102208714230190
19999962686489089935016000200
2000120769072690117575413037211
20019672326579088646617466221
2002133346572580126640926000231
2003187991888660168801019000241
2004189627093144170300619000251
2005215655099717190590317000261
2006218096198825197983728000271
2007150685979339144829841000281
2008217105891841195627528000291
20092636057105121235377134000301



)16(الملحق رقم 
إنتاج البطاطالدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )24(جدول رقم 

لدالة إنتاج البطاطا(ARCH-LM)نتائج اختبار: )25(جدول رقم 



)16(الملحق رقم 

)1981/2009(معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي لدالة إنتاج البطاطا: )8(شكل رقم 

دالة إنتاج البطاطاستقراريةإلChowاختبار ) : 26(جدول رقم 



)17(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة الحيوانياإلنتاج دالةتطور عوامل) : 27(جدول رقم 

: حيث أن 
ANIMAL : ؛  باملليون طناحليوايناإلنتاجM :؛عدد الفالحني باملليون عاملCAP : ؛أمريكيدوالرارملي2005بأسعارالصايف احليواينرأس املال

CHP :  الثروة احليوانية مليون رأس؛IMP:؛ باملليار دوالر أمريكيواردات أغذية احليواناتSUB :الدعم الفالحي؛T :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013).

(2) - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx, Mise à jour (28/08/2012), (07/03/2013).
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013).

ANIMAL(2)IMPMCAPCHPSUBTالسنوات

19801,251,941,6333,91217,7811
19811,302,061,6553,97918,1912
19821,451,961,674,14020,1813
19831,501,971,6834,35122,6214
19841,581,721,6934,13920,0915

19851,632,031,7064,11019,9916
19861,641,771,7484,02419,8917
19871,781,761,7914,14520,3518
19881,841,761,8324,11221,2019
19891,892,901,8684,22921,33110
19902,042,151,9064,27821,77011

19911,971,921,9944,11820,88012
19922,112,122,0754,28822,02013
19932,172,152,1654,35822,85014
19942,223,012,2534,20421,84015
19952,352,692,3354,21721,54016
19962,392,382,4194,16621,88017

19972,362,502,4974,22421,97018
19982,572,422,574,45222,73019
19992,602,212,6434,58322,89020
20002,792,352,7164,55722,52121
20012,892,332,7914,55722,33122
20022,812,672,8524,62422,93123
20032,892,622,9034,63422,90124

20043,103,542,953479,47323,88125
20053,203,492,9964,87324,60126
20063,433,573,0395,01725,31127
20073,454,803,0925,12625,96128
20083,437,453,1255.40025,63129
20093,745,593,1525.70027,40130



)18(الملحق رقم 

)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة الكليةلحيوانينتاج ااإلدالة تقدير) :28(جدول رقم 

لحيوانينتاج ااإللدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )29(جدول رقم 



)18(الملحق رقم 

(ARCH-LM)لحيواني نتاج ااإلنتائج اختبار: )30(جدول رقم 

)1980/2009(اإلنتاج الحيوانيمعامالت التوزيع الطبيعي للبواقي لدالة) : 9(شكل رقم 

لدالة اإلنتاج الحيوانيلإلستقراريةChowاختبار ) : 31(جدول رقم 



)19(ملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة اللحوم البيضاءإنتاج دالةعواملتطور ) : 32(جدول رقم 

: حيث أن 
VIANDB: ؛ مليون دوالر أمريكي) 2006-2004(بأسعار اللحوم البيضاءإنتاج إمجايلAN : ؛الدواجن املذبوحة مليون رأسعدد

CN :؛االستهالك ألف طنP : ؛طن / دجاألسعارSUB :الدعم الفالحي؛T :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013) .

(2) - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx, Mise à jour (28/08/2012), (07/03/2013) .
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013) .

VIANDB)1(ANCN)2(PSUBTالسنوات
19801366061,501125011
19811587266,311170012
19822068870,091150013
198323210090,381120014
198434315068,471210015
198534416088,281420016
198636317096,761330017
198736917290,161320018
198840018294,651230019
198940118688,1114200110
1990430194100,0317500011
1991434197111,5429954012
1992475199116,6639230013
1993474204123,4742650014
1994489210125,1050899015
1995489208133,2759211016
1996504215126,5786640017
1997516220113,0989680018
1998571245125,7089680019
1999548232139,0792348020
2000563240144,4985576121
2001556236110,0575239122
2002578243135,22104120123
2003601253168,63130720124
2004598253216,84120840125
2005597253219,45138320126
2006597253194,98137560127
2007599254194,22144400128
2008600254195,10164920129
2009597254204,89180120130



)20(رقم الملحق 

إنتاج اللحوم البيضاءلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )33(جدول رقم 

لدالة إنتاج اللحوم البيضاء(ARCH-LM)نتائج اختبار: )34(جدول رقم 



)20(رقم الملحق 

)1981/2009(معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي لدالة إنتاج اللحوم البيضاء : )10(شكل رقم 

دالة إنتاج اللحوم البيضاءستقراريةإلChowاختبار ) : 35(جدول رقم 



)21(الملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة الحليبإنتاج دالة تطور عوامل) : 36(جدول رقم 

: حيث أن 
LAI : ؛بالطناحلليبإنتاجVL :؛بالرأسعدد األبقار احملليةVACH : ؛األبقار املستوردة بالرأسعدد

CN :؛االستهالك املتاح من احلليب بالطنMA : ؛ احليوانات املنتجة للحليب رأسعددMS :عد احلاصدات ألف وحدة؛
P : ؛ طن/دجاألسعارSUB :الدعم الفالحي؛T :الزمن.

:مجعت البيانات من طرف الطالب بناءا على املصادر التالية : المصدر
)1( - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013).

(2) - FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx, Mise à jour (29/06/2012), (07/03/2013).
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011), (07/03/2013).

LAI)1(VLVACH(2)CNMAPSUBTالسنوات
19808190507546100136300015367267546100145311
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199097700092212001393000264469692212007000011
199189440089083001300000259404889083007000012
19921012201954064313340002756653954064310000013
19931030372922105013140003398819922105012000014
19941056578890884812690003089532890884818000015
19951167800884090012670002905183884090022000016
19961221200826754012280002384687826754022000017
19971186200770891012550002738027770891024000018
19981330600769900013170003073741769900026000019
19991378367779488816500002999774779488826000020
20001513000865800015952593267141865800029500121
20011660500895938016130273643300895938033000122
20021490658883294915515703688349883294926000123
20031533000885962015605453459319885962027000124
20041701000971118016137003963816971118026000125
2005179890911344100158607040103711134410028000126
2006201669111570980160789041934831157098027000127
2007199948311953585163381039449231195358529000128
2008199759914014288164073042134271401428831000129
2009224300714137941168243348098921413794134000130



)22(ملحق رقم 

إنتاج الحليبلدالة نتائج اختبار وايت لتباين حد الخطأ: )37(جدول رقم 

لدالة إنتاج الحليب(ARCH-LM)نتائج اختبار : )38(جدول رقم 



)22(ملحق رقم 

)1981/2009(إنتاج اللحوم الحليبدالةلبواقيمعامالت التوزيع الطبيعي : )12(شكل رقم 

دالة إنتاج الحليبستقراريةإلChowاختبار ) : 39(جدول رقم 



)23(ملحق رقم 
)1980/2009(في الجزائر خالل الفترة بعض المنتجات الفالحيةتطور ) : 40(جدول رقم 

BléMARALEGOLIVFRFOURINDUVIANDVIANDROEUMAILAINالسنوات
19801,5151,82897103,431,209,411,49186,07116,23251,220,60
19811,2250,75955213,811,168,542,39200,42118,43301,220,80
19820,9833,12872143,270,947,660,94230,88132,85451,222,00
19830,7936,10981135,320,967,371,95256,54146,67501,225,00
19840,8944,931156102,031,089,181,32295,15136,05551,225,00
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19880,6134,451674142,891,038,071,65391,91200,08950,625,00
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19962,9868,072437313,331,2812,604,48514,14289,00852,522,00
19970,6627,712424319,471,163,243,73510,99280,86961,120,00
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20032,9657,863463167,631,9312,855,71549,92281,161652,119,91
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20052,4147,204231316,492,2819,505,25592,34311,281752,725,30
20062,6944,184022264,732,5919,352,63593,74320,891782,520,36
20072,3250,164219208,952,1823,832,69600,91324,201963,023,36
20081,11401,73-254,072,6219,395,29593,91314,521843,325,00
20092,95642,89-475,182,9930,374,00598,65319,041853,325,74

: حيث أن 
Blé :؛   باملليون طنالقمحMARA :؛البقول اجلافة باأللف طنLEG :؛اخلضر بالطنOLIV :الزيتون باأللف طن؛
FR :؛الفواكه باملليون طنFOUR :؛ األعالف باملليون طنINDU :؛مزروعات صناعية باملليون طنVIAND :اللحوم باأللف طن؛

VIANDR :؛ حلوم محراء باأللف طنOEU :؛  البيض باأللف طنMAI :؛ العسل باأللف طنLAIN :الصوف باأللف طن.

:بناءا على املصدر التايلات من طرف الطالب مجعت البيان: المصدر
- FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, Mise à jour (16/01/2013), (07/03/2013) .



)24(الملحق رقم 
للفترة في الجزائروالمبيداتتطور األسمدة لدول شمال إفريقيا وأنواعها ) : 41(جدول رقم 

)1980/2009(
طن مرتي:الوحدة 

Source :
1)FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/348/default.aspx, Mise à jour (23/06/2011),
(07/03/2013).
2)Algérien, ONS, Les Statistiques de l’Agriculture et de la Pêche (Rétrospective 1989 –
2001), N0 119, Février 2005.

أسمدة آزوتيةالجزائرتونسالمغربالسنة
أسمدة 
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198830335210130014650052600602003370010994
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1990315890839001270006300035000290009325,7
1991350000989009150041000305002000011393,8
1992288700105043968004670031900182005448
1993290930954001309007380034800223005529
1994334400890001193005820036700244006347
1995295100770004640018400152001280011813
199628220097000380001400011000130002385,3
199729000096520970003600035000260002262
19983273271138531080004400030800332001031,7
1999325000112200930004700025000210002704,8
2000364533111300923004430025000230002378
200136741610000010530045300350002500015490
200236020069871727652803623463212662877
200311749410138945031170766377215782315
200472986100875188038104717578202550136760
200527135917496355806408632499192218026
200610752695442990724384731784234413598
2007154297741131117483662652394227281750
200818687097457642312310220760203691361
2009105360117830588352100619018188111520,7



الملخص
ومكانته ضمن د اجلزائريائري من خالل دراسة أمهيته يف املقتصلقطاع الفالحي اجلز اواقع تشخيصيهدف هذا البحث إىل

ضمن سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي التي شهدتها الجزائر خالل الفترةومراحل تطوره ،المخططات التنموية
قياس دالة اإلنتاج الفالحي يف اجلهاز اإلنتاجي الفالحي لدى القصور مدى و كامن اخللل مبالدرايةويتطلب ؛ ) 1980/2009(

ذات البعد االسرتاتيجي، وحتديد مصادر النمو يف القطاع الفالحي اجلزائر ومكوناته النباتية واحليوانية، وبعض املنتجات الفالحية
وضع صورة واضحة عن القطاع ميكنواألمهية النسبية هلا، ومن مث معرفة مدى كفاءة استخدامها، حىت ودراسة أثر عوامل اإلنتاج 

ضمان حتقيق األمن الغذائي، ول إىل ومتكن واضعي السياسات الزراعية من اختاذ قرارات على جانب من املوضوعية للوصالفالحي
الزراعة اجلزائرية تتسم وقد أظهرت نتائج البحث أن . واملسامهة يف التوازن االقتصادي واالجتماعي والتكامل بني القطاعات

الفالحة، كما أظهرت الدالة من حيث العوائد احلدية للحجم أن بالكثافة الرأمسالية
التدين النسيب ؛ ويشري اجلزائرية تتسم بعوائد احلجم املتزايدة وتعتمد اعتمادا كامال على حجم الوفرة النسبية للمدخالت اإلنتاجية

ملعدل التطور التكنولوجي للسنوات مجيعا مقارنة مبعدالت النمو املتحققة للمدخالت، إىل اإلفراط يف استخدام املدخل حيث قلل 
األداء املنخفض للموارد الزراعية متخض عنه اخنفاض يف مؤشرات أنعىنوهو ما يالفالحيالتقين املتحقق يف مسار النمو من األثر 

. األمن الغذائي 
.دالة اإلنتاج الفالحي، األثر التقني، الموارد الزراعية، الكثافة الرأسمالية، الكفاءة االقتصادية:الكلمات المفتاحية

Résumé
Cette recherche vise à diagnostiquer la réalité du secteur agricole algérien à travers

l'étude de son importance dans l'économie Algérienne, et sa stature dans les plans de
développement et ses étapes de développement dans les politiques et les
programmes de réforme économique en Algérie durant la période (1980/2009), pour
découvre les points faibles dans ce secteur, il faut qu'il mesure la fonction de la
production agricole en Algérie, et ses composants animals et agricoles, et certains
produits agricoles ayant une dimension stratégique, et d'délimiter les sources de la
croissance dans le secteur agricole et d'examiner l'impact des facteurs de production
et l'importance par rapport à eux, et ensuite savoir l'efficacité de l'utilisation, de sorte
que vous pouvez mettre une image claire du secteur agricole et permettre aux
décideurs politiques agricoles de prendre des décisions sur le plan du fond de l'accès
à assurer la sécurité alimentaire et de contribuer à l'équilibre économique et sociale,
et l'intégration entre les secteurs . Les résultats de la recherche montre que
l'agriculture algérienne se caractérise par la densité du capitalisme plus que la
densité de main-d'œuvre agricole, comme la fonction montre en termes de taille
marginale des rendements que l'agriculture algérienne se caractérise par les
rendements du volume les plus élevés et se fonde entièrement sur la taille de
l'abondance relative de la productivité d'entrée; indique le taux relativement faible
de développement technologique pour toutes les années par rapport aux taux de
croissance obtenus pour les entrées, à l'utilisation excessive de l'entrée où la
réduction de l'impact des techniques réalisés dans le cadre de la croissance agricole,
ce qui signifie que la faible performance des ressources agricoles a entraîné une
diminution des indicateurs de sécurité alimentaire.
Mots-clés : fonction de production agricole, l'impact techniques, ressources
agricoles, l'intensité du capital, l'efficacité économique.
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