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احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات و احلمد اهلل الذي 

أنار دربنا بنور اإلميان و العقل و احلمد هلل الذي مهد لنا 
 العلم نور ووهبنا درب النجاح.

أوجه شكري اخلاص إىل األستاذ حممد الطيب دويس 
النصائح و التوجيهات  باإلشراف على هذا العمل و على

التي قدمها طيلة إجناز هذا العمل املتواضع وأسأل اهلل 
 العظيم رب العرش العظيم أن وفقه.

كما أقدم الشكر اجلزيل إىل كل األساتذة الذين ساهموا 
 يف نصحي و توجيهي و جعل اهلل ذلك يف ميزان حسناتهم.

كما أوجه شكري و إحرتامي إىل كل من ساهم يف إجناح 
 لي سواء بالدعاء أو بالعمل أو بنصح .عم

 

 



 

 

 : الملخص   

وهذا من ، اجلزائر الدور الذي يلعبه التصدير يف تطوير زراعة النخيل يفهتدف هذه الدراسة إىل معرفة          
خالل دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف هذا اجملال سواء كان إنتاج وتسويق وطين أو 

، و اقتصرت ةاجلزائري  ص ااحالةوطنية ختالوكاالت المن مصدرها العديد إحصائيات استخدم  متوقد تصدير ، 
لوب سمت استعمال املنهج التحليلي وأ، وتصدير التمور إنتاجمعنية بالبحث على عدة واليات ثانوية ورئيسية عملية 

مساحات  تتوفر على جلزائر اأن  خلصت الدراسة لعدد من النتائج أمههاقد و لدراسة هذه املعطيات. االستبيان 
وأن هناك توافق بني اإلنتاج وتصدير التمور يف اجلزائر والصادرات اجلزائرية يف منو كبرية مستغلة يف زراعة النخيل 
  .مستمر لكن بصفة بطيئة جدا 

 التسويق . املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إنتاج التمور،  تصدير التمور:  الكلمات المفتاحية

Abstract  

Cette étude vise à déterminer le rôle de l'exportation dans le développement de 

la culture du palmier dattier en Algérie, et ce à travers un échantillon de petites 

et moyennes entreprises opérant dans cette étude sur le terrain si la production 

d'une commercialisation nationale ou à l'exportation, a été statistiques utilisées 

provenant de plusieurs organismes nationaux appartenant au cas de l'Algérie, et 

la recherche limitée sur plusieurs Etats clés mineurs impliqués dans la 

production et l'exportation de dates, l'utilisation de la méthode analytique et la 

méthode du questionnaire pour étudier ces données. L'étude a conclu que le 

nombre des plus importants résultats que l'Algérie est disponible sur de grandes 

surfaces exploitées dans la culture du palmier et que la compatibilité entre la 

production et l'exportation de dates en Algérie et les exportations algériennes ne 

cesse de croître, mais dans un très lent  

Keywords: Exportation des dates, la production des dates, les petites et 

moyennes entreprises, Marketing 
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  توطئة: .أ

للحصول على نقد أجنيب ولتحقيق يف ظل أزمة البرتول جيب العمل على تنويع صادرات اجلزائر خارج احملروقات 

توازن اقتصادي يف ميزان املدفوعات وحماولة التخل ص من التبعية البرتولية اليت هي يف ااحقيقة أساس االقتصاد 

 اجلزائري ومن بني أهم القطاعات اليت ميكن للجزائر التفوق فيها هو القطاع الزراعي والصناعي. 

 أهم من ويعترب ،ميع أنواع اخلرر والفواكهجلد  حتقيق األمن الغذائي للباليلعب القطاع الزراعي دور اسرتاتيجي يفو 

 ميكن اليت القطاعات من باعتباره األخرية، السنوات يف األمهية بالغ اجلزائر هلا أولت اليت االسرتاتيجية القطاعات

 وغريها، والسكر النباتية والزيوت واأللبان واللحوم ااحبوب، شعبة يف خاصة الغذائي األمن حتقيق يف تسهم أن

 متتاز اليت الزراعية للمنتجات تصديرها خالل من احملروقات خارج الصادرات تنمية يف يساهم أن ميكن كذلك

  كالتمور والفواكه اخلرر لبعض الشأن هو كما تصديرية اسرتاتيجية إىلبذلك  وحتتاج ،وجودهتا إنتاجها بقوة

تعترب التمور أحد املنتجات و  بصفة عامة وشعبة النخيل بصفة خاصة الفالحية قطاع التمورومن أهم قطاعات 

وهلا مسعة جيدة يف األسواق العاملية ومع إمكانية الزراعية اليت تتميز هبا اجلزائر سواء من حيث الكمية أو اجلودة 

 إنشاء مؤسسات ناشطة يف جمال تسويقها وتصديرها 

للنشاط الزراعي يف املناطق اجلنوبية والواحات وذلك ملا هلا من وزن  ويعترب منتج التمور من أهم الدعائم األساسية

لذا ميكن أن تلعب التمور دور أساسي  الوطين،اقتصادي واجتماعي لسكان املنطقة ومسامهته يف دعم االقتصاد 

 وتسويقها يف جلب العملة الصعبة للبالد من خالل تصديرها 

بة )إنتاج، تسويق، تصدير( وما هي العوائق اليت تقف حاجز عثرة لكن ما هو واقع النسيج الصناعي هلذه الشع

 تنميته  امأم
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هل فتح أسواق جديدة للتمور اجلزائرية ميكن أن يكون دافع وحمفز لتطوير زراعة النخيل يف اجلزائر باعتباره ميكن 

عوائق أخرى تواجه أن هناك  أن يثمن هذا املنتوج ويشجع الفالحني على تكثيف هذه النوع من الزراعة، أما

 وهل للدولة دور يف دعم هذا القطاع ني واملؤسسات العاملة يف هذا القطاع، وما هي طبيعة هذه العوائق الفالح

 إشكالية الدراسة : .ب

  طرح اإلشكالية التالية :ميكننا على ضوء ما تقدم 

 في الجزائر؟تنمية زراعة النخيل  على التمور الذي يقوم به تصدير ثراأل ما 

 :  تاليةاألسئلة الفرعية ال جتزئتها اىل ارتأيناو لإلجابة هذه اإلشكالية 

 ما هو واقع زراعة النخيل وتصدير التمور يف اجلزائر؟ .1
 هل تلقى زراعة النخيل يف اجلزائر الدعم والرعاية الكافية من طرف السلطات العمومية؟ .2
 يف التصدير للجزائر؟ اسرتاتيجيهل متثل التمور خيار  .3

 :  فرضيات الدراسةب .

 :سبق يتكون لنا مجلة من الفرضيات اليت يتوجب البحث أن يؤكدها أو ينفها وهي كما يلي  من خالل ما

 ؟   تقوم اجلزائر بعدة استثمارات يف جمال التمور وتوسيع لألراضي القابلة لزراعة النخيل .1
 تقوم اجلزائر بالدعم املايل والتقين لزراعة النخيل يف اجلزائر؟ .2
 ؟متثل التمور أحد املواد املمكن تصديرها واالستحواذ على عديد األسواق العاملية .3

  ث. مبررات إختيار الموضوع :

 هناك عدة مربرات جعلتنا خنتار هذا املوضوع منها:

 للتمور؛الرغبة يف انشاء مؤسسة مصدرة  .1
 يف اجلزائر؛ معرفة واقع قطاع التمور .2
 . لالستثمار أم الهذا اجملال مشجع معرفة إن كان  .3
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   ؛ت. أهداف الدراسة

  وف على درجة توجهها اجلزائرية قصد الوقاملؤسسات الصغرية واملتوسطة الوقوف على واقع التصدير يف
 حنو التصدير؛

  ر املستغلة يف االنتاج والتصدير؛معرفة التمو 
 معرفة مدى جناح املؤسات املستثمرة يف جمال التمور. 

 د . أهمية الدراسة : 

  تكمن أمهية البحث يف حماولة معرفة مكانة التمور اجلزائرية وإمكانية مسامهتها يف الرفع من االقتصاد الوطين 

 أهمية الدراسة النظري : 

  ناتج الوطين؛واقع الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات ومدى ارتباطها بالتعريف 

  ؛احملروقاتالتعرف على نوعية السلع اليت تصدرها اجلزائر خارج 

  تتمثل يف حتقيق إضافة متواضعة للمكتبة وتزويدها باملعرفة اليت تترمنها الدراسة من خالل املسامهة اليت

 دراسة.الميكن أن تريفها 

  : أهمية الدراسة  

على مستوى املؤسسات تصدير التمور بإنتاج و  اهتمتدراسات اليت أما شق التطبيقي لدراستنا فمن  

يف املؤسسات الصغرية ج التمور إنتا تصدير و  خصائ ص حتديد أن من البحث أمهية تتأيت، الصغرية واملتوسطة

  .لدراستناائج نت ااحصول على يف نايساعد مما ،املتوسطةو 

  :ذ . حدود الدراسة

 كون نطاق الدراسة على النحو التايل :ي

 .  واليات الوطن يفصدرة للتمور املاملؤسسات املنتجة و  كلقد متت هذه الدراسة على  : المجال البشري
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يف مور وااحصول مصدرة للتمنتجة و  ةمصغر جريت إحصائية على مؤسسات صغرية و أ: الحدود المكانية

 .الواليات املعروفة بإنتاج التمور أو تسويقها وتصديرها

 .2115-21113: كانت فرتة الدراسة خت ص السنوات الثالثة األخرية  زمانيةالحدود ال

 مرجعية الدراسة : ر .

 .والكتب من االحصائيات والوثائق وعدد من املراجع كاملذكرات واملقاالت يف دراستنا على جمموعة  االعتمادمت 

 :   ز . صعوبات الدراسة 

 قة يف جمال التمور وتشخي ص واقعها؛قلة أو انعدام شبه تام للدراسات الساب 
  جود احصائيات قدمية وقلة مصادرها.و 

 :   الدراسة هيكلز .

مبحثني وتنمية الصادرات خارج احملروقات حيث قسمناه إىل تطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري للزراعة 

أساسيني، تناولنا يف املبحث األول على أمهية الزراعة ودورها يف التنمية االقتصادية حيث عرفنا الزراعة مث التنمية 

االقتصادية وحتدثنا عن أمهية القصاع الزراعي يف اجلزائر ومدى مسامهته املتواضعة يف الناتج احمللي اإلمجايل ومدي 

 حتقيقه لألمن الغذائي 

إىل إحصائيات حول تسويق وتصدير التمور اجلزائرية يف األسواق اخلارجية كنسبة صادرات التمور من مت تطرقنا 

 صادرات الزراعة وأهم الدول املنتجة واملصدرة للتمور يف العامل وكذا تطور صادرات التمور اجلزائرية . 

ليت كانت مبثابة الدرب املنري ونقطة أما املبحث الثاين فكان عبارة عن عرض لبعض الدراسات السابقة ا          

 البداية هلذه الدراسة.

 الفصل الثاين : •

 تناولنا يف هذا الفصل الطريقة واألدوات املستعملة يف الدراسة امليدانية وكذا عرض وحتليل نتائج هذه الدراسة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول الفصل األ 

األدبيات النظرية حول 
الزراعة وصادرات التمور 

  الجزائرية 
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 تمهيد :   

   

 : قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني كالتايل

 حيثثثث سثثثنتطرق إىل ااحثثثديث عثثثن الزراعثثثة   :ألدبيثثثات النظريثثثة للزراعثثثة والتسثثثويقية للتمثثثور بحثثثث األول: اامل

 ودورها يف التنمية االقتصادية بصفة عامة مث نتحدث عن تسويق التمور اجلزائرية ومكانتها بالنسبة لدول العامل 

  :حيث سنتناول بعض الدراسات السابقة ونقارهنا بدراستنا ااحالية األدبيات التطبيقيةاملبحث الثاين 
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   التمور الجزائريةصادرات األدبيات النظرية للزراعة و :  المبحث األول

، و ذلك من خالل بالزراعة وتسويق التمور اجلزائريةيف هذا املبحث األول إىل األدبيات املتعلقة  سنتطرق 

، أما  أمهيية الزراعة ودورها يف التنمية االقتصادية حول تقسيم املبحث إىل مطلبني ، املطلب األول خمص ص 

 لتسويق وتصدير التمور اجلزائريةاملطلب الثاين 

  أهمية الزراعة ودورها في التنمية االقتصاديةالمطلب األول : 

  1االقتصاد الزراعيأهمية 

 النظري وقوانينه على الفعاليات االقتصادية الزراعية بفرعيها: النبايت االقتصاد لم يقوم على تطبيق مبادئ علمع
على األفراد العاملني يف  للتوصل إىل أحسن استغالل للموارد الزراعية وتوزيع مثرات هذا االستغاللوااحيواين، 

 الزراعة وفقاً ألسس سليمة وعادلة اقتصادياً واجتماعياً 
سع عشر وكانت اجلامعات األملانية التا ت بداياته األوىل يف أملانية يف القرنناكواالقتصاد الزراعي علم حديث  

شرعت جامعات الواليات املتحدة األمريكية يف تدريسه علماً   تدريسه. ويف أوائل القرن العشرينسباقة إىل
  معظم جامعات العامليفتدرجيياً  مستقاًل، مث انتشر تدريسه

  عالقة االقتصاد الزراعي باالقتصاد العام

خيتلف من حيث  تصاد الزراعي العي واالقتصاد العام حيث ان اهداف االقار الك عالقة قوية بني االقتصاد الز هن
. غري ان االقتصاد الزراعي هتمه بالدرجة االوىل معرفة فعاليات أهداف االصل الذي تفرع منهاالساس عن 

. فال ميكن للزراعة أن ناسبة للمشاكل الزراعيةجياد ااحلول املاصحاب مهنة الزراعة ورفاهيتهم لذا فانه يسعى إل
مم لالقتصاد ال متإن االقتصاد الزراعي ما هو أي أ. الفعاليات االقتصادية االخرىمنو تنمو وتتطور بدون تطور و 

 .علوم الزراعية الفنية والتطبيقية، ولكنه يزيد عن االقتصاد العام برتكيزه على الالعام وال خيتلف عنه

 دور النشاط الزراعي في بنيان االقتصاد القومي

 مسامهة القطاع الزراعي يف الدخل القومي-1

                                                           
 2102مقاالت جامعة التنمية البشرية، العراق  -أهمية االقتصاد الزراعي في بنيان االقتصاد القومي –شورش قادر على  1
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  نه من أهم املؤشرات اليتيساهم النشاط الزراعي مسامهة فعالة يف تكوين الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد أل
توضح التقدم االقتصادي يف البلد وختتلف نسبة مسامهة هذا الدخل حسب طبيعة االقتصاد القومي من جهة 

 وطبيعة و مدى تطور القطاعات االقتصادية من جهة اخرى .

 لزراعة يف توفري املواد الغذائية ملواجهة زيادة االستهالكامهية ا-2

هتدف الفعاليات الزراعية اىل توفري املواد الغذائية لسد احتياجات املواطنني حيث ان التنمية االقتصادية تؤدي اىل 
مستوى  زيادة الطلب على املواد الغذائية الزراعية وذلك ملواجهة زيادة السكان الطبيعية من ناحية وارتفاع

 .ن ناحية اخرى نتيجة لزيادة الدخلاالستهالك م

 .يدي العاملةامهية القطاع الزراعي يف امداد القطاعات املختلفة باأل-3

يدي العاملة الفائرة املتوفرة يف القطاع نتيجة مداد الصناعة والفعاليات االخرى املختلفة باألإيقوم القطاع الزراعي ب
م التكنولوجي ان منو الصناعة يعتمد على توفري االيدي العاملة الالزمة ألنشاء منو سكان الريف وادخال التقد

الصناعات اجلديدة وأن دخول املكننة ) االالت الزراعية ( وزيادة انتاجية العمل يؤدي اىل زيادة االنتاجية يف 
ائض يف االيدي العاملة الريف وهذا يقلل من عدد االفراد الالزمني لتوفري احتياجات السكان ويؤدي اىل ظهور ف

يف القطاع الزراعي وحتويلهم اىل القطاع الصناعي لتغذية الصناعات بااليدي العاملة الرخيصة وهذا مما يزيد يف 
 انتاج وتقليل التكاليف وبذلك يرتفع مستوى الكفاءة االنتاجية للقوى البشرية وزيادة كفاءهتا وانتاجيتها .

ني الزراعة والفعاليات املختلفة و خاصة الصناعة حيث تقوم الصناعة بتزويد كذلك توجد عالقة متبادلة وقوية ب
الزراعة باملستلزمات الررورية لتطوير الزراعة كاملكائن واالالت واألمسدة الكيميائية واملبيدات ملكافحة اآلفات 

اليت تتطلبها الصناعة ويف نفس  الزراعية وانشاء النواظم والسدود واخلزانات و حتتاجالصناعة للمواد الزراعية األولية
الوقت يساهم القطاع الزراعي يف التنمية االقتصادية عن طريق توسيع السوق امام املنتجات الصناعية تامة الصنع 

حيث ان زيادة األنتاج الزراعي تؤدي اىل زيادة الدخول الزراعية و حتديث الريف والتقريب بني الريف واملدينة 
لب الفالحني للمنتجاة الصناعية املتزايدة وبذلك يزداد التبادل ويتسع جمال التسويق وهذا ويؤدي ذلك اىل زيادة ط

بدوره يؤدي اىل تشجيع و تطوير عملية التصنيع و باألضافة اىل زيادة دخول الفالحني و يؤدي اىل التحول يف 
  منط األنتاج الزراعي .

 خصائ ص االقتصاد الزراعي
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ث األرض: قد تكون األرض حمدودة املساحة طبيعياً، وقد تكون قابلة للزيادة عن طريق استصالحها وزيادة 1
إنتاجيتها بتطبيق التقانات ااحديثة وحتويلها إىل أرض خصبة وتنظيم تغذيتها املعدنية والعروية واملائية واهلوائية، وقد 

 االستغالل السيء.تكون قابلة للنقصان بفعل االجنراف أو امللوحة أو 

احدة على خالف ث اإلنتاج الزراعي واملنتجات الزراعية: معظم املنتجات الزراعية مواد غذائية تستهلك مرة و 2
 .ويتصف اإلنتاج الزراعي مبا يلي:املنتجات الصناعية

 .سنة كاملةمثالً حيتاج إىل دورة مدهتا حنو  التمر أث تباين الدورة الزمنية البيولوجية، فإنتاج

قد حيتاج إىل قروض طويلة األمد وإىل كثري من اجلهد والوقت واملال، لتسديد قيمة املواد األولية من أرض  -ب
 ويكون من الرروري اختيار احملاصيل الزراعية اختياراً اقتصادياً راحباً.  اعيةوآالت زر 

عملياته مومسية ميكن أن تنتج منها مشكالت تسويقية كثرية خترع لقانون العرض والطلب وللعوامل البيئية  -ج
طيط الزراعي وتقدير وخاصة يف الزراعة املطرية )البعلية(، مما يؤدي إىل عدم استقرار الدخل وإىل صعوبة التخ

 التكاليف وتسديد القروض يف سنوات اجلفاف أو القحط.

 دث يعتمد اعتماداً أساسياً على األرض، خبالف القطاعات االقتصادية األخرى.

ث رأس املال الزراعي: ويصنف رأس املال الزراعي اقتصادياً يف: رأس املال الثابت الذي ميثل قيمة وسائل اإلنتاج 3
ذه تشمل األرض وما عليها من منشآت وأشجار وحيوانات وآالت وغريها وما ينفق عليها من الزراعي، وه

حتسينات، ورأس املال الدائر )تكاليف التشغيل اجلارية( الذي ينفق على املواد األولية واليد العاملة واحملروقات 
ىل تقليل فرص الربح أو إىل والزيوت والشحوم، وإن أي خلل يف التناسب بني رأسّي املال السابقني يؤدي إ

 اخلسارة.

ث الدخل الزراعي: ويتصف عموماً برعف دخل الفرد بسبب ضعف اإلنتاجية الزراعية مقارنة باإلنتاجية 4
الصناعية، وبالتفاوت الكبري بني دخول الفئات الزراعية املختلفة يف طرائق استثمارها )زراعة مروية أو مطرية، مزارع  

 م استقرار الدخل بسبب حتكم العوامل البيئية املناخية والطبيعية فيه.كبرية أو صغرية( وبعد

زيادة اإلنتاج الزراعي أمر ضروري  والصناعة، وإن الزراعة ث التنمية االقتصادية الزراعية: إهنا تتطلب منواً متوازناً بني6
 لتحقيق التنمية االقتصادية.

  ويوصى عموماً جبعل األولوية للزراعة يف البلد الذي يرغب يف تنمية اقتصاده وذلك مبا يتالءم مع أحواله البيئية.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
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إلقامة الطرق  ث الفائض الزراعي: ميكن تصدير الفائض الزراعي لتحويله إىل نقود لشراء التجهيزات الصناعية أو7
 وتوفري اخلدمات العامة وغريها. وتتحقق التنمية االقتصادية عندما تكون الزراعة قادرة على إنتاج فائض للتصدير.

ث التقدم التقين واملزرعة االقتصادية ااحديثة: التقدم التقين هو التغيري يف طرائق اإلنتاج وأدواته بغية زيادته وذلك 8
 ية نفسها وختفيض تكاليف الوحدة املنتجة.باستخدام العوامل اإلنتاج

 : ب العمالت األجنبيةالواستجالتصديرية انتاج احملاصيل -9
وجتميع العمالت الصعبة الررورية لشراء مستلزمات التصنيع  ريةيللزراعة دور أساسي آخر يف أنتاج الزراعة التصد

 رية جيعليو عدد قليل من احملاصيل التصداالعتماد الكلي على حمصول تصديري واحد أ .وجيب اإلشارة إىل أن
تشمل اخلطة على تنويع  االقتصاد القومي عرضة للهزات العنيفة بسبب التقلبات السعرية العاملية. لذلك جيب أن

مثرة من مثار التنمية وغالبا ما ميكن حتقيقه يف  رية. حيث أن التنويع احملصويل هو نفسهياحملاصيل الزراعية التصد
 رة منها.مراحل متأخ

، وهي واملواد اخلام والوقود الزراعة الصناعة الرئيسية اليت تتوىل تغطية استرياد السلع االستثمارية والوسيطة وتعترب
 السلع األساسية للتنمية االقتصادية.

 
 
 

 :تعريف التنمية االقتصادية

إىل زيادة معدالت النُّمو : "جمموع السياسات اليت يتخذها جمتمع معني، وتؤدي بأهناميكن تعريف التنمية 
زانه لتلبية حاجيات أفراد اجملتمع، وحتقيق رمان تواصل هذا النُّمو وات  لا إىل قواه الذاتية، االقتصادي استنادً 

 .2كرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية"أ
إنسانية أفرل،  فالتنمية باملفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام االجتماعي حنو حياة 

نباط أساليب جديدة أفرل، ورفع مستويات اإلنتاج تأهنا: "تقدم اجملتمع عن طريق اسبا كما عرفت أيرً 
 ق تنظيمات أفرل".ل  من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية، وخ  

عية، الفكرية االجتما ويوضح مفهوم التنمية التغريات اليت حتدث يف اجملتمع بأبعاده االقتصادية، السياسية،
 .3والتنظيمية، من أجل توفري ااحياة الكرمية جلميع أفراد اجملتمع

                                                           
 .www.startimes.comمقدم مصطفى، حبث حول النمو االقتصادي،  2

http://www.startimes.com/
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ويرى بونيه "أن النُّمو االقتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم يف ظل تنظيمات 
اجتماعية ثابتة وحمددة، وتقاس حبجم التغريات الكمية ااحادثة، يف حني أن التنمية االقتصادية تفرتض 

 ريات يف التنظيمات االجتماعية للدولة".يإجراء تغ :ا؛ أيا فعاالً وواعيً طويرً ت
الفرد ااحقيقي، أما التنمية  دخلأما الدكتور حممد زكي الشافعي فريى أن "النُّمو يراد به جمرد الزيادة يف 

حتقيق زيادة  :خرىفالراجح تعريفها بأهنا تتحصل يف الدخول يف مرحلة النُّمو االقتصادي السريع، بعبارة أ
بد له  سريعة تراكمية ودائمة يف الدخل الفردي ااحقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن، ومبا أن أي شيء ينمو ال

ن التنمية ال تتحقق دون تغري جذري يف البنيان االقتصادي واالجتماعي، ومن هنا كانت إمن أن يتغري، ف
 واإلسرتاتيجية املالئمة. عناصر التنمية هي التغري البياين، الدفعة القوية

 

 4في الجزائرأهمية القطاع الزراعي 

حيتل القطاع الزراعي يف اجلزائر مركزا مهما يف البنيان االقتصادي من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية. وبالرغم 
مسامهته  من األمهية امللموسة هلذا القطاع، فإن القصور الذي اتسم به دور هذا القطاع يظهر جليا من خالل

املتواضعة يف الناتج احمللي اإلمجايل. وتسعى السياسات الزراعية املتبعة إىل حتقيق نسبة عالية من األمن الغذائي، بل 
أهنا تتوقع الوصول إىل االكتفاء الذايت بالنسبة ألغلب السلع الغذائية، والسعي إىل حتقيق فائض للتصدير يف بعض 

 ارات متعددةمنها؛ غري أن ذلك مل حيدث، العتب

ويسود االقتناع لدى املهتمني مبيدان الزراعة على ضرورة تنمية القطاع الزراعي مبا يرمن له إمكانيات املنافسة 
العاملية، والقدرة على النهوض بقطاع التصنيع الزراعي، والذي يعد النهوض به وزيادة قدرته التنافسية العاملية من 

للقطاع الزراعي. وتتحدد تنمية القطاع الزراعي يف توفري املدخالت البشرية  أهم متطلبات استمرار النمو بالنسبة
واملادية بأسعار اقتصادية مالئمة لقطاع التصنيع الزراعي، كما أهنا تعين رفع مستوى الدخل بالقطاع الزراعي مبا 

مدخالت وخمرجات يؤدي إىل زيادة الطلب على خمرجات قطاع التصنيع الزراعي، بل وخلق مزيد من الطلب على 
ومن ناحية أخرى فإن النهوض بقطاع التصنيع الزراعي يعين مزيدا من الطلب على خمرجات  .هالقطاع الزراعي ذات

القطاع الزراعي ومزيدا من الطلب على منتجاته ومزيدا من الطلب للتصدير ومزيدا من رفع مستوى الدخل يف 
غري أن القطاع  .ي على القطاعني كنتيجة طبيعية لنمومها القطاع، هذا عالوة على استمرار منو الطلب العامل

                                                                                                                                                                                     
 التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم صليحة مقاوسي وهند مجعوين، حنو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية، ملتقى وطين حول االقتصاد اجلزائري: قراءات حديثة يف 3

 .4، ص: 9000 - 9002باتنة، السنة اجلامعية:  - التسيري، جامعة ااحاج خلرر
  2112أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة  -الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية–فوزية غربي  4
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الزراعي قد واجه العديد من املشاكل والصعوبات املوروثة على فرتة االستعمار، ال جمال لذكرها ضمن هذا البحث 
ية عموما، احملدد زمنيا. أما يف املراحل الالحقة فلعل جانبا هاما من مشكلة القطاع الزراعي يف اجلزائر والدول النام

يتمثل بصفة عامة يف وقوعه ضحية السياسات املتبعة منذ بداية خمططات التنمية باعتمادها الكامل )واخلاطئ( 
على إسرتاتيجية التصنيع كأساس للتنمية، بإتباع هنج إسرتاتيجية التنمية غري املتوازنة اليت تويل قطاع احملرقات وبعض 

باالستهالك اجلماهريي  ال القطاعات األخرى، خصوصا تلك املرتبطة فروع الصناعة الثقيلة أمهية قصوى وإمه
وكما هو معروف فقد استلهمت هذه اإلسرتاتيجية أسسها من  .الواسع، كالقطاع الفالحي والصناعات الغذائية 

أفكار "دي برينيس" ببناء قاعدة صناعية قوية، ومن جهة أخرى االعتماد يف جمال الزراعة خصوصا على أفكار 
آرثر لويس" اليت تتلخ ص يف ضرورة اإلبقاء على الدخل الزراعي يف مستوى أجر الكفاف، وأن يكون هذا الدخل "

دائما أقل من الدخل ااحقيقي يف القطاع الصناعي، مبا يؤدي إىل حتويل عنصري العمل ورأس املال من القطاع 
ع الزراعي. وملا كانت هذه الفكرة ومثيالهتا الزراعي إىل القطاع الصناعي دون أن ينخفض الناتج املتوسط بالقطا 

تقوم على افرتاض وجود فائض عرض لعنصر العمل عند أجر الكفاف، أي أن إنتاجية العامل يف القطاع الزراعي 
سالبة أو مساوية للصفر، فإنه من املنتظر أن يتم هذا التحويل لعنصري العمل ورأس املال من القطاع الزراعي إىل 

ويؤكد آرثر لويس يف هذا السياق، على أن استمرار القطاع  .ي دون أن ينخفض اإلنتاج الزراعيالقطاع الصناع
الزراعي يف إمداد القطاع الصناعي بالعمل ورأس املال يتطلب بقاء الفارق بني األجر املرتفع بالقطاع الصناعي 

شرائية للمزارعني وعمال الفالحة ال وأجر الكفاف بالقطاع الزراعي. ويريف بأن أية زيادة يف األسعار والقوة ال
ينبغي اعتبارها حافزا بقدر ما تعد معوقا للتصنيع، وذلك ألن االرتفاع عن أجر الكفاف بالقطاع الزراعي سوف 
يتطلب رفع األجر ااحقيقي بالقطاع الصناعي، حرصا على استمرار فارق الدخل بني القطاعني لصاحل الصناعة؛ 

 .الرأمسايل ومعدل تراكم رأس املال بالقطاع الصناعي وهو ما يعين اخنفاض الفائض

ويبدو العمل )عن قصد أو دون قصد( وفقا هلذا الطرح على املستوى الرمسي، حيث أن السياسات املالية والسعرية 
 .املتعاقبة املنتهجة من طرف الدولة تسري يف هذا االجتاه

 الجزائرية للتمور الخارجي التسويق : الثاني المطلب
 :الزراعية الصادرات من التمور صادرات نسبة 1-
 من سواء اإلنتاج حيث من تنافسية ميزة اجلزائر فيه متتلك اليت الزراعية املنتجات أهم بني من التمور منتوج يعتري

 .باملئة 13 و باملئة 10 مابني النسبة تراوحت حيث : أدناه اجلدول من نالحظه ما وهذا.والنوعية اجلودة خالل
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 :الزراعية الصادرات من التمور صادرات نسبة (1-1) :  الجدول

 الزراعية الصادرات السنوات
 دوالر مليون

 التمور من الصادرات
 دوالر بمليون

 المئوية  النسبة

2000 111.214 14.748 13 
2001 151.849 10.439 6.62 
2002 126.849 16.359 12.69 
2003 134.731 16.453 11.94 
2004 150.3276 14.562 9.68 
2005 167.473 19.139 11.42 
2006 162.922 20.043 12.30 
2007 180855 23.082 12.76 
2008 302.451 19.677 6.50 
2009 234.592 14.307 6.09 
2010 451.619 22.617 5.9 

 CNIS    اجلمارك إحصائيات و للمعلومات الوطين املركز عليها حمصل إحصائيات-: على إعتمادا الطالب إعداد من :المصدر

 
 

 :للتمور المصدرة و المنتجة الدول أهم

 : المنتجة الدول أهم 1-1
 التمور من العاملي اإلنتاج إمجايل من 18.65 وبنسبة ، طن 1326133 بلغت أنتاج بكمية للتمور منتجة دولة أهم مصر تعترب

 .العاملي اإلنتاج إمجايل من 7.77 وبنسبة طن552765 بلغت إنتاج بكمية اخلامسة املرتبة يف فتأيت اجلزائر أما ،
 

 للتمور المنتجة الدول أهم:(2-8)رقم الجدول

 المئوية النسبة بالطن الكمية الدولة
 18.65 1326133 مصر
 14.15 1006406 إيران

 13.86 986000 السعودية
 10.61 755000 اإلمارات
 9.56 680107 باكستان
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 7.77 552765 اجلزائر
 6.66 476318 العراق

 4.72 336000 السودان
 3.59 255871 عمان
 2.10 150000 ليبيا

 8.33 126487 العامل دول بقية
 100 7109974 بالطن العامل إنتاج

 اهلل عبد حممد :عن نقال اإلنرتنت شبكة على املنظمة موقع املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة من وحسبت مجعت :المصدر
 علوم ،كلية سعود امللك ،جامعة"السعودية .العربية اململكة يف التمور وتصدير إنتاج واجتاهات لواقع حتليل "بعنوان حبثية ورقة اخلميس،
 ص ، 2012 والزراعة، األغذية

 : الكمية حيث من المصدرة الدول أهم 2-1
 من 27.1% تصديرها يعادل حيث(2-3) باجلدول يترح كما للتمر تصديراً  الدول أعلى هي العراق تعد

 على اإلنتاج يف السابعة املرتبة يف هي منتجة، دولة أكرب العراق أن يعين ال وذلك للتمور العاملية الصادرات جمموع
 سنة طن 9861 بلغت حيث املصدرة الكمية حيث من السابعة املرتبة اجلزائر حتتل كما ، العامل املستوى

 من باملائة 2 تقريبا اإلنتاج ميدان يف اجلزائر اتزخر هب اليت باإلمكانيات قورنت ما إذا قليلة نسبة وهذه ، 2008
 .فقط تصديره يتم اإلنتاج

 

 

 

 الكمية حيث من للتمور المصدرة الدول أهم: (2-3) رقم الجدول

 المئوية النسبة بالطن الكمية الدولة
 27.1% 264640 العراق

 24.4% 237898 اإلمارات
 17.37% 169119 إيران

 9.5% 93137 باكستان
 7.2% 69485 تونس

 5.2% 50891 سعودية
 1.01% 9861.46 اجلزائر
 0.97% 9447 إسرائيل
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 0.92% 8995 مصر
 10.24% 48594 العامل دول باقي

 100 973352 االمجايل
 اهلل عبد حممد :عن نقال اإلنرتنت شبكة على املنظمة موقع املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة من وحسبت مجعت :المصدر
 علوم سعود،كلية امللك ،جامعة"السعودية العربية اململكة يف التمور وتصدير إنتاج واجتاهات لواقع حتليل "بعنوان حبثية ورقة اخلميس،
 .8 ص 2012 ، والزراعة األغذية

 

  :القيمة حيث من المصدرة الدول أهم 1-
 26.4 بنسبة التمور من للتصدير قيمة ناحية من الدول أعلي تعد تونس أن(2-2) رقم جدول من لنا ويتبني
 من العاشر املركز حتتل واجلزائر % 6.1 بنسبة اخلامس املركز حتتل بالطن التصدير ناحية من التصدير ويف %

 % 5.2 بنسبة السادس املركز حتتل بالطن تصدير ويف للعامل اإلمجالية قيمة من 2.99% بنسبة القيمة ناحية
 .للتمور مستهلك السعودية ألن وذلك باإلنتاج مقارنه رياثك تصدر ال السعودية أن يوضح وذلك

 
 2008 .سنة) دوالر التمور )باأللف صادرات قيمة حسب العالم في المصدرة الدول أهم :(2-2) جدول

 المئوية النسبة بالطن الكمية الدولة
 26.4% 170388 تونس
 10.9% 71517 إيران

 10.5% 69055 اإلمارات
 9.07% 59484 العراق
 8.62% 56514 سعودية
 7.74% 50768 إسرائيل
 4.95% 32499 باكستان
 4.34% 28490 فرنسا
 3.23% 21206 أمريكا
 2.99% 19663 اجلزائر

 11.57% 75900 العامل دول باقي
 100 655484 االمجايل

 اهلل عبد حممد :عن نقال اإلنرتنت شبكة على املنظمة موقع املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة من وحسبت مجعت :المصدر
 علوم ،كلية سعود امللك ، جامعة"العربية السعودية اململكة يف التمور وتصدير إنتاج واجتاهات لواقع حتليل "حبثيةبعنوان ورقة اخلميس،
 1 :ص 2012 ، والزراعة األغذية
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-2010 سنوات يف الزراعية للتنمية العربية املنظمة إحصائيات وفق للتمور املصدرة العربية الدول أهم أما-
 :كاآليت فهي 2003

 8525- 8552  العالمية لألسواق للتمور المصدرة العربية الدول أهم يوضح(2-0)رقم الجدول
 طن ألف: الكمية                                                                             دوالر             مليون : القيمة

 الدولة
 الفترة متوسط

2007-2003 
2008 2009 2010 

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية
 198.92 84.24 180.45 77.25 159.92 69.49 104.73 45.74 تونس

 78.22 73.36 56.51 50.89 56.51 50.89 33.10 45.29 السعودية
 19.99 38.69 19.99 38.69 19.99 38.69 13.20 38.00 اإلمارات
 13.57 7.23 13.57 7.23 19.53 9.64 18.29 10.81 الجزائر
 9.53 37.06 9.53 37.06 9.53 37.06 9.19 31.46 العراق
 13.55 11.60 8.38 7.82 4.40 5.72 2.33 4.14 مصر

 6.90 6.69 5.80 7.31 6.49 7.00 2.58 5.4 عمان سلطنة
 254 ص ، 2011، 31،اجمللد  العربية الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب ، الزراعية للتنمية العربية املنظمة : المصدر

 يتعني مما للتمور اخلارجي التسويق ميدان يف قوية تنافسية ميزة متتلك اجلزائر أن تؤكد واملعطيات ااحقائق هذه كل
 العاملية األسواق إىل املصدرينمن  فئة توجيههنا شأ من فعالة تصديرية اسرتاتيجية وضع اجلزائرية السلطات على

 .املسطرة األهداف وجتسيد
 
 : الصادرات تنمية في ودورها التمور من الجزائرية الصادرات تطور -2

 القطاعات ودعم تنمية خالل من وذلك احملروقات قطاع خارجهتا صادرا تنويع إىل جاهدة اجلزائر تسعى
 الصادرات زيادة يف يساهم الذي التمور تصدير قطاع القطاعات هذه ومن نسبية ميزة على تتوفر اليت االقتصادية

 2011-2000 نفطية غري الصادرات إىل التمور صادرات نسبة إىل(1-6) رقم اجلدول يشري و ، الوطنية
 

 :8522-8555 نفطية غير الصادرات إلى التمور صادرات نسبة (2-6) رقم الجدول

 التمور من الصادرات السنوات
 دوالر بمليون

 المحروقات خارج الصادرات
 -دوالر مليون-

 % النسبة

2000 14.748 612 2.40 
2001 10.439 648 1.60 
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2002 16.359 734 2.22 
2003 16.453 673 2.44 
2004 14.562 781 1.86 
2005 19.139 907 2.1 
2006 20.043 1184 1.69 
2007 23.082 1332 1.73 
2008 19.677 1937 1.01 
2009 14.307 1066 1.24 
2010 22.617 1268 1.78 
8522 25.374 2040 1.24 

 (CNIS)اجلمارك إحصائيات و للمعلومات الوطين املركز عليها حمصل إحصائيات على اعتمادا االطالب إعداد من: المصدر

 2006 سنة منذ متذبذبا اخنفاضا سجلت قد النفطية غري بالصادرات مقارنة التمور صادرات نسبة أن نالحظ
 سنة 1.73 إىلمث  2115 سنة 2.1 إىل الرتاجع يف النسبة هذه لتبدأ 2003 سنة نسبة أعلى سجلت حيث

 الصادرات يف ارتفاع نالحظ أننا حني يف التمور من املصدرة الكميات يف تذبذب أساسا ذلك ويرجع 2007
دوالر  مليار 1.268قيمته  : ما2010 سنة النفطية الغري الصادرات إمجايل بلغت حيث نفطية غري األخرى

 فكانت والقيمة بالكمية التمور من اجلزائرية الصادرات تطور ماأ دوالر مليار 2.040 : إىل 2011 سنة لتصل
 :يلي كما

 2011-2000 التمور منتوج من والقيمة الكمية حسب الجزائرية الصادرات تطور(2-7)رقم الجدول

 دوالر بمليون القيمة بالطن الكمية السنوات
2000 10078.6 14.748 
2001 7849.58 10.439 
2002 11034.6 16.359 
2003 10200.41 16.453 
2004 8133.2 14.562 
2005 11258.27 19.139 
2006 12328.37 20.043 
2007 13356.43 23.082 
2008 9861.46 19.677 
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2009 8953.56 14.307 
2010 16.037.3 22.617 
2111 28143.15 25.374 

 (CNIS)اجلمارك إحصائيات و للمعلومات الوطين املركز عليها حمصل إحصائيات على اعتمادا الطالب إعداد من:المصدر

 حيث 2009 و2000  مابني الفرتة يف التمور من املصدرة الكمية يف التذبذب من نوعا هناك أن نالحظ
 طن 8953.56 إىل تنخفض مث 2005 سنة طن 11258 إىل لتصل 2000 سنة طن 10078.6 بلغت

 التصدير يف التذبذب هذا ويرجع 28143.15 إىل 2011 سنة أقصاها إىل لتصل ترتفع مث طن 2009 سنة
 صادرات ترقية أهدافها من تكون اخلواص أو الدولة من سواء املعامل وواضحة فعالة تسويقية اسرتاتيجية غياب إىل

 . اجلزائر يف التمور تصدير قطاع تطوير تعرتض تزال ما اليت والعوائق العقبات تدليل خالل من التمور
 

 مليون 13.62 القيمة حيث من فرنسا الدول مقدمة يف فيأيت التمور ملنتوج املستوردة الدول ألهم بالنسبة أما
 يوضحه كما 4.83 بنسبة  وروسيا 4.91 بنسبة اإلمارات مث (% 55.55 ) الكمية حيث من والنيجر(دوالر

 (2-2) رقم اجلدول
 

 2011 سنة الجزائرية للتمور المستوردة الدول أهم: (2-2) رقم الجدول

 المئوية النسبة بالطن الكمية الدولة
 25.21 7094.98 فرنسا
 55.55 15634.18 النيجر

 4.91 1383.23 اإلمارات
 4.83 1361.55 روسيا

 1.19 335.60 املتحدة الواليات
 1.11 314.21 بريطانيا
 0.98 278.35 أملانيا
 0.81 228.016 املغرب
 0.79 222.35 كندا
 0.45 127.20 تركيا

 4.13 1162.31 األخرى الدول
 CNISإحصائيات اجلمارك  و للمعلومات الوطين املركز عليها حمصل إحصائيات على اعتمادا الطالب إعداد من:المصدر
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 المبحث الثاني الدراسات السابقة 
   المطلب األول: الدراسات السابقة

عبد الرزاق بن هارون ، اسرتاتيجية ترقية الصادرات غري النفطية وأثرها على النمو االقتصادي يف اجلزائر حالة التمور  -1
سرت قسم العلوم االقتصادية ، ختص ص اقتصاد وتسيري برتويل جامعة قاصدي مرباح اجلزائرية ، مذكرة لنيل شهادة املا

كيف ميكن تنمية الصادرات غري النفطية   على النحو التايلطرح االشكالية لدراسة املوضوع وقد  2113ورقلة 
املعتمدة على اجلانب الزراعي بالنسبة إلنتاج التمور يف حتقيق النمو االقتصادي اجلزائري، وإجابة على هذه 

 املنهج التارخيي الوصفي التحليلي.االشكالية اتبع 
 

 نتائج الدراسة:
االقتصادي ، يف ذات الوقت قد تؤثر سلبا عليه فهي سالح ذو تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما يف حتقيق النمو  -

 حدين لذا جيب اختاذ االجراءات اليت جتعل من أثرها هذا إجيابيا
 بقيت أن هذه األخرية إال احملروقات خارج الصادرات قيمة من للرفع اختاذها اجلزائر حاولت اليت اإلجراءات رغم -

 من وحتسني اجلزائري االقتصاد بنية من التغري حد إىل تصل مل ترقيعيه، اإلجراءات مجيع لكون وذلك مكاهنا، تراوح
 .التبعية الندرة، ، املرضية السابقة األعراض نفس بقاء مع ، اهليكلية خصائصه

 املرافة القيمة يف الكبري إسهامه خالل من االقتصادي، النمو معدالت حتقيق يف بارز بدور الزراعي القطاع يقوم -
 .الزراعي القطاع يف معترب بشكل التمور إنتاج ويساهم اخلام، الداخلي والناتج

 
تسويق المنتوج الزراعي كاستراتيجية للدخول لألسواق الدولية دراسة التسويق للتمور الجزائرية ، سليمان دحو -2

، " ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري كلية ااحقوق وعلوم االقتصادية  zelfana datte"حالة مؤسسة  
تلخصت االشكالية حول : إىل أي مدى ميكن ، 8557/8552 ختص ص جتارة دولية جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 .لتسويق املنتوج الزراعي اجلزائري أن يسهم يف الدخول إىل األسواق الدولية 
 نتائج الدراسة 

ميكن فهم التسويق الدويل على أنه جمموعة من األنشطة واجلهود اليت هتدف إىل تدفق وانسياب السلع واخلدمات  -
إىل األسواق الدولية هبدف إشباع رغبات املستهلك األجنيب ومن مث حتقيق مجلة من أهداف املؤسسة أمهها: التقليل 

صة السوقية من أجل رفع الطاقة االنتاجية ، اكتشاف من املخاطر من خالل تعدد األسواق املستهدفة ، زيادة ااح
 فرص رحبية عالية أكثر من األسواق احمللية

اخنفاض كفاءة أجهزة التسويق اخلارجي خاصة من حيث الدعاية واالشهار مما يساهم يف خفض الطلب  -
 اخلارجي للتمور 
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رات البريوقراطية اليت تسمح هلم باالستجابة تشتكي كثري من املؤسسات اجلزائرية العاملة يف هذا امليدان من التأخ -
بسرعة لزبائنهم كالتأخر يف منح الرتاخي ص واملوافقة من سلطات الصحة واالجراءات اجلمركية ، كل هذا من 

 شأنه أن ينال من مصداقية املؤسسات اجلزائرية يف نظر املتعاقد األجنيب 
يه الكفاية بررورة إنشاء أقسام مستقلة ضمن هيكلها عدم اهتمام املؤسسات اجلزائرية املصدرة للتمور مبا ف -

التنظيمي خمتصة يف تسويق املنتجات والرتويج والدعاية االزمة هلا ، وأخرى لفح ص جودة منتوج التمور ونوعيتها 
 ودعمها باملهارات والكفاءات املتخصصة

 
 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية المطلب الثاني :

     أوال : أوجه الشبه
 االهتمام مبجال التمور  -
 سوء السياسات التسويقية اخلارجية للدولة -
 ضرورة االستثمار يف جمال التمور يف اجلزائر -

 ثانيا : أوجه االختالف 
 دراسة واقع انتاج التمور  -
 ر دراسة واقع تصدير التمو  -
 دراسة عامة عن اجلزائر وليست خاصة مبؤسسة  -
 مقارنة مع دولة تونس   -

 
 السابقة  الدراسات من االستفادة مجال المطلب الثالث :

 :الستفادة من الدراسات السابقة يفيتمثل جمال ا

 سامهت الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة ااحالية؛ -

 ؛عناصر التنمية االقتصادية والتسويق الدويل  كما سامهت يف الوقوف على  -

 ساعدت يف تكوين تصور شامل ملوضوع الدراسة األمر الذي ساهم يف صياغة مشكالت وفروض الدراسة؛ -

سامهت وبشكل كبري يف تصميم استمارة االستبيان، من خالل اجلانب النظري واستمارات استبيانات الدراسات  -
 السابقة؛
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   فصل :خالصة ال

 

حيث قسمناه إىل مبحثني  الزراعة والصادرات خارج احملروقات لثتطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري 
قطاعات الذي يعترب أحد أهم  الزراعة ودورها يف التنمية اإلقتصاديةأساسيني، تناولنا يف املبحث األول على 

  التنمية 

 الثاين املبحث أمامنتوج تنافسي مقارنة بالدول األخرى رب تاليت تعتسويق وتصدير التمور يف اجلزائر وكذا تعرفنا 
 .الدراسة هلذه البداية ونقطة املنري الدرب مبثابة كانت اليت السابقة الدراسات لبعض عرض عن عبارة فكان
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 الفصل الثاني

 الدراسة الميدانية 
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 تمهيد : 

بالنسبة املتمثلة يف الفصل السابق سنقوم عقب هذا الفصل بتوجه إىل الواقع الدراسة النظرية هلذا البحث و عد ب

ذلك بإجراء دراسات ميدانية و حتليالت إحصائية على  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف جمال التمور

مور يف اجلزائر ، و سنتطرق يف هذا الفصل إىل قطاع قطاع التمور يف دولة اجلزائر ، حماولني إبراز قيمة و مكانة الت

وبعدها سنقوم بدراسة عينة من املؤسسات الناشطة يف جمال التمور ومعرفة مدى التصدير و إنتاج التمور إحصائيا 

 .مسامهتها يف تنمية املزروعات وتوجهات هذه املؤسسات 
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  المبحث األول : طريقة و أدوات الدراسة

عينة لدراستنا ، و طريقة مجع  اختيارسنقوم يف هذا املبحث بعرض كيفية إجناز الدراسة امليدانية و توضيح طريقة 
 املعطيات و األدوات املستخدمة يف اجلمع ، و األدوات اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات 

 
 المطلب األول : طريقة الدراسة : 

نعرض يف هذا املطلب الطريقة املتبعة يف هذه الدراسة من خالل التعريف مبجتمع الدراسة و العينة املدروسة ، و 
يف دراستنا هو املنهج الوصفي إحصائي حيث أنه يعرب عن  اعتمدناهاملعطيات اجملمعة للدراسة  و املنهج الذي 

 . حتليليا وصفيااملراد دراستها  االقتصاديةالظاهرة 
 

 فرع األول : مجتمع و عينة الدراسة ال 

العاملثة جمتمع : يتمثل جمتمع الدراسة على جمموعة من املؤسسات صغرية و املتوسطة علثى مسثتوى اجلزائثر  -1
 .مؤسسة 111والبالغ عددها  يف جمال إنتاج وتسويق وتصدير التمور

 وبسكرة والواديمؤسسة صغرية ومتوسطة موزعة على ثالث واليات هي ورقلة  27: عينة الدراسة -2
 

 الفرع الثاني : مصادر جمع البيانات 

يف دراستنا امليدانية على مصدرين أساسني يف ااحصول على البيانات مها : املصادر االولية و املصادر  اعتمدنا 
 الثانوية و اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة و متثلت فيما يلي : 

و اليت تتمثل يف أداة الدراسة  اليت متثلت يف اإلحصائيات ، و اليت حصلنا عليها من طرف  املصادر األولية :
، واملركز الوطين لسجل التجاري  ، و ذلك من  اخلارجيةالوكاالت التالية و هي كالتايل : وكالة الوطنية لرتقية جتارة 

 ستنا.أجل مجع املعلومات الالزمة ملوضوع دراستنا للوصول  إىل نتائج درا
مؤسسة  111أما البيانات اخلاصة باالستبيان فقد مت ااحصول عليها من توزيع بطاقات اإلستبيان على حوايل 

 وهذا التوزيع مت يديويا عن طرق املقابلة وعن طريق الربيد اإللكتورين وعن طريق اهلاتف.
، و املنشورات و البحوث اجلامعية  و املصادر الثانوية : و اليت تتمثل يف الدراسة النظرية ) املقاالت العلمية 

اليت تناسب و  دراستنا  الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل موضوع حبثنا ، و بناًءا عليها قمنا بتحديد فرضيات
 اليت تؤدي إىل اإلجابة على الفرضيات الدارسة .
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 المطلب الثاني : أدوات جمع البيانات 

هندف من خالل هذا املطلب إىل توضيح األدوات املستعملة يف دراستنا امليدانية و طرق مجع البيانات و الربامج و 
 األدوات املستعملة يف املعاجلة اإلحصائية هلا . 

 
 األدوات المستعملة في الدراسة  

عرفة واقع املؤسسات من ناحية سمس ومت استخدام استبيان مللتحليل البيانات  أساليب املعاجلة اإلحصائيةمت استخدام 

ى أساس ما مت وضعه من وحتليلها عل التطبيقيةمن الدراسات  الفرضياتقمنا ببناء حماور كاإلنتاج والتصدير والتسويق مث 

 .دراستناالفرضيات ل

 معطيات الدراسة :  المطلب الثالث

 8520لسنة  لتمورالمؤسسات الناشطة في ا( : عدد 8-2الجدول رقم )
 المصدرة المؤسسات المنتجة 

  الصغيرة المصغرة المجموع الواليات
  1 5 6 أدرار

  1 1 1 الشلف
  1 3 3 األغواط
  1 2 2 أم البواقي

  1 1 2 باتنة
 2 2 2 4 جباية

 34 21 134 155 بسكرة
 1 1 5 6 البليدة
  1 1 2 البويرة

 1    تلمسان
 1 1 2 3 تيزي وزو
 15 11 17 27 اجلزائر
  1 5 6 اجللفة

 1 1 6 6 سطيف
  1 1 1 سكيكدة

  1 1 1 سيدي بلعباس
  1 1 1 عنابة

 2 2 4 6 قسنطينة
  2 1 2 مستغامن
  1 1 1 املسيلة
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 5 5 8 13 ورقلة
 2 3 1 4 وهران
  1 1 1 البيض

  1 1 1 برج بوعريريج
  1 2 2 بومرداس

 2 4 41 45 واد سوف
  1 4 5 خنشلة

  1 1 1 سوق أهراس
  1 3 3 تيبازة
 4 1 5 5 ميلة

  1 1 1 عني الدفلى
 3 2 2 4 غرداية
  1 1 1 غليزان

 73   321 المجموع
 cnrcاملركز الوطين لسجل التجاري   من إعداد الطالب باستخدام احصائيات منالمصدر :

 8520لسنة  ( : توزيع النخيل حسب الواليات8-8الجدول رقم )

 الوالية
المساحة 

 )هكتار( المستغلة
دقلة نور )تمور 

 (رطبة
الغرس ونظائرها 

 )الرطبة )التمور
دقلة بيدا و نظرائها 

 )جافة )تمور
 النخيل مجموع

 350 733 3 350 733 3 0 0 804 27 أدرار

 276 37 616 12 160 14 500 10 318 األغواط 

 666 28 977 10 033 9 656 8 193 باتنة

 300 249 4 812 090 1 626 545 862 612 2 493 42 بسكرة

 132 626 1 394 239 738 386 1 0 945 13 بشار

 822 688 822 688 0 0 001 7 تمنراست

 400 61 0 400 22 000 39 812 تبسة

 283 9 813 160 2 310 6 100 الجلفة

 695 522 2 800 162 538 989 357 370 1 515 21 ورقلة

 920 63 200 28 900 15 820 19 639 البيض

 700 125 760 43 213 74 727 7 220 1 إليزي

 206 45 0 206 45 0 434 تندوف

 183 745 3 937 618 835 703 411 422 2 317 36 الوادي

 042 124 542 11 300 61 200 51 766 خنشلة

 600 50 0 810 48 790 1 506 النعامة

 810 224 1 390 483 670 219 750 521 632 10 غرداية

 385 336 18 413 125 7 589 138 4 383 072 7 695 164 المجموع

 ملتقى ثقافة الزراعة النخيل خالل مؤمتر وكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية ألستاذ صاحل الزحنريالمصدر: 
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 ( : توزيع إنتاج النخيل3-8الجدول رقم )  

 الواليات
المساحة 
 المستغلة/

 كلغ/النخلة االنتاج/ قنطار النخيل المنتج عدد النخيل عدد

 32,5 223 875 882 696 2 350 733 3 804 27 أدرار

 84,2 402 214 3 863 818 3 300 249 4 493 42 بسكرة

 61 537 212 1 307 988 1 695 522 2 515 21 ورقلة

 63,7 520 137 2 849 357 3 183 745 3 317 36 الوادي

 50,7 000 520 300 025 1 810 224 1 632 10 غرداية

 58 682 959 7 201 887 12 338 475 15 761 138 المجموع
 ملتقى ثقافة الزراعة النخيل خالل مؤمتر وكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية ألستاذ صاحل الزحنريالمصدر: 

 

 

 

 لدور التصدير في تطوير زراعة النخيل بالجزائر إحصائيةدراسة المبحث الثاني : 

سنتناول يف هذا املبحث دراسات حتليلة إحصائية للعديد من املؤسسات الناشطة يف جمال التمور ومدى مسامهتها 
 يف تطوير وتنمية زراعة النخيل داخل اجلزائر وماهي املكانة اليت حتتلها اجلزائر يف جمال التمور 

 لقطاع التمور في الجزائرتحليلية ة دراسالمطلب األول : 

سنتناول يف هذا املطلب دراسات حتليلية للمؤسسات الناشطة يف قطاع التمور يف اجلزائر مت بعد ذلك معرفة مدى 
 انتاجها ومسامهتها يف االقتصاد الوطين 

 الفرع األول : دراسة تحليلية للمؤسسات الناشطة في قطاع التمور

نالحظ يف هذا اجلدول توزيع املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال التمور على املستوى الوطين وهي تنقسم إىل 
عامل( و تتموقع أغلب هذه املؤسسات  51عمال( ومؤسسات صغرية )أقل من  11مؤسسات مصغرة )أقل من 

عدد املؤسسات املصدرة للتمور يف  أما يف اجلدول الثاين الذي يوضح بني مدينة اجلزائر وبسكرة ووادي سوف .
والية فإننا نالحظ أيرا أن أغلب املؤسسات ترتكز يف مدينة بسكرة مث تليها  14اجلزائر واليت تتوزع على 

 العاصمة 
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 ( المؤسسات المنتجة للتمور في الجزائر8-2الشكل )

 

 (2-1من إعداد الطالب من جدول  )المصدر : 

توزيع املؤسسات املنتجة للتمور على املستوى الوطين ونرى أهنا ترتكز بصفة كبرية  (2-2)  اجلدول  من خالل
مؤسسة  155ماليني خنلة فيها بعدد  4مبنطقة بسكرة وذلك خلصوصية املنطقة وجودة إنتاجها وتواجد أكثر من 

ثالثة ماليني خنلة  صغرية ومصغرة مث تليها مدينة وادي سوف لقرهبا من مدينة بسكرة تواجدها أيرا على أكثر من
مؤسسة هذا عائد إىل  27مؤسسة مث يف املركز الثالث جتد مدينة اجلزائر العاصمة ب 45فعدد املؤسسات هناك 

خيارات بعض املستثمرين بإنشاء مصانعهم ومراكز نشاطهم داخل العاصمة لتسهيل األمور االدارية وسهولة 
 .التصدير لقرهبا من ميناء اجلزائر 
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المؤسسات المصدرة للتمور في الجزائر (8-8الشكل )

 
 (2-2)من إعداد الطالب جدول  المصدر :

( أن املؤسسات املصدرة للتمور تتواجد بكثرة يف منطقة بسكرة وهذا لقرهبا من املناطق 3-2) دولنالحظ من اجل
الفالحية وجودة اإلنتاج يف مدينة بسكرة واهتمام أهل املنطقة بتصدير هذه السلعة مث يف املرتبة الثانية تأيت مدينة 

مؤسسة مصدرة وسبب تواجد  15واجد هبا اجلزائر العاصمة مع أهنا ال حتتوي على أي إنتاج هناك إال أهنا تت
املؤسسات يف منطقة العاصمة هو سهولة الوصول إىل ميناء اجلزائر وتسهيل املعامالت االدارية ، أما باقي الواليات 
فتجد فيها مؤسسة واحدة أو أكثر وهذا عائد لعدم وجود ثقافة االستثمار واستغالل املنتوج الوطين الكبري من 

 .التمور
 

 

 إلنتاج التمور في الجزائرالثاني : دراسة تحليلية  الفرع

اليت تتواجد فيها أشجار النخيل واملساحة املستغلة لزراعة  النخيل يف كل يبني لنا اجلدول أعاله الواليات الرئيسية 
وىل بعدد والية وأنواع التمور املنتجه من النخيل وأعداد النخيل يف كل والية  وقد احتلت والية بسكرة املرتبة األ

( أعداد النخيل املثمر من 5-2يبني اجلدول رقم )، ورقلة تواليا  أشجار النخيل املزروع وتليها واد سوف وأدرار و
 .إمجايل النخيل املزروع على املستوى الوطين وحجم إنتاج كل خنلة ومنه ااحجم الوطين لالنتاج
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 لتوزيع إنتاج النخيل ( التمثيل البياني2-8الشكل رقم)

 

 excelباالستعانة بربنامج  من إعداد الطالب:  المصدر 

 لتمور في الجزائراتصدير دراسة تحليلية لواقع :  ثالثالفرع ال

 حجم التصدير ( : 2-8الجدول رقم )

 )مليون دوالر( القيمة )ألف طن( الكمية المادة
2113 20,79 29,85 
2114 26 38,79 

      التجارة اخلارجيةالوكالة الوطنية لرتقية المصدر : 

 وقيمتها باملليون دوالر  2114و2113( يبني حجم الصادرات اجلزائرية من التمور بني سنيت 6-2اجلدول رقم)
ألف طن من  747457.658من خالل اجلداول السابقة نالحظ أن حجم االنتاج السنوي من التمور بلغ 

 21.79بلغ  2113الصادرات اجلزائرية من التمور سنة مليون خنلة منتجة ويف مقابل ذلك فإن  12.8إمجايل 
بنسبة   %3.48ألف طن أي بنسبة  26بلغ  2114وقيمة الصادرات سنة  %2.78ألف طن أي بنسبة 

  %1.7زيادة قدرها 
 

(( نالحظ يف اجلزائر أن املساحات املستغلة لزراعة النخيل أكثر بأربعة أضعاف من 7-2يف اجلدول رقم ))
مليون خنلة فقط مقابل أكثر من  5.4تغلة يف دولة تونس أما عدد النخيل املتواجدة يف تونس فهي املساحة املس

مليون خنلة يف  4.2مليون خنلة مقابل  12مليون خنلة يف اجلزائر والنخيل املثمر أيرا يف اجلزائر مرتفع بقيمة  18
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 الف 747ن مقابل طألف  162يف تونس  دولة تونس ، وقيمة االنتاج يف تونس ضعيف مقارنة باجلزائر إذ تبلغ
من إمجايل االنتاج  %42الف طن بنسبة  69.3طن يف اجلزائر ولكن الصادرات التونسية من التمور وصل إىل 

 من إمجايل االنتاج  %2.78ألف طن بنسبة  26.فيما أن صادرات اجلزائر من التمور هو 
 

 بين الجزائر و تونس في إنتاج التمور : مقارنة  (0-8الجدول رقم )

 
 تونس الجزائر

 40500 164695 المساحة المستغلة /ها
 5400000 18336385 إجمالي النخيل
 4200000 12887201 النخيل المنتج

 162000 747457 قيمة االنتاج/طن
 69300 26000 قيمة الصادرات/طن
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 دراسة إحصائية لواقع إنتاج وتصدير التمور في الجزائر المطلب الثاني :

 الفرع األول : أسئلة االستبيان

                                                                         إلنتاجاالمحور األول:  .2
 

     ( إحصائيات محور اإلنتاج2-6الجدول رقم )

 N Moyenne العبارات

Ecart type 

 االنحراف المعياري

 من المطلوبة الكميات لتوفير ومستثمرين فالحين عدة إلى ألجأ

 التمر
27 4.815 .4833 

 النخيل زراعة في لالستثمار الدولة من دعم على أحصل
27 3.852 1.2620 

 1.0834 2.593 27 التمر من فقط بي الخاص المنتج على أعتمد

 9168. 4.074 27 التكاليف بأقل منتجاتي تقديم أحاول

 اإلنتاج جودة من يرفع الزراعي المجال في التكنولوجيا دمج
27 4.185 .5573 

 9168. 3.926 27 عالية كفاءة ذات عاملة أيدي أستعمل

 4653. 4.296 27 التمر منتجات لتخزين الظروف أحسن أوفر

N valide (liste) 27   

 spssمن إعداد الطالب باستخدام مخرجات 

 
 الثاني: التسويقالمحور 

 ماهي الدوافع التي دعت المؤسسة للتوجه نحو األسواق الدولية
 

 ( اإلحصائيات الوصفية لمحور التسويق2-7الجدول رقم )

 N Moyenne Ecart type العبارات

 المحروقات خارج الصادرات تنمية في المساهمة
27 4.370 .8389 

 الخارجية األسواق في تسويقية فرص وجود
27 4.556 .8006 

 المحلي السوق في البيع من ربحية أكثر التصدير يعتبر
27 4.704 .6086 

 1.1815 3.370 27 تجارية التفاقيات تنفيذا

 9488. 3.852 27 الدولي السوق داخل التموقع

 دولي بعد ذات للمؤسسة تجارية عالمة خلق
27 3.889 .9740 

N valide (liste) 27   

 spssمن إعداد الطالب باستخدام مخرجات 
 



 الدراسة الميدانية                           الفصل الثاني                                             
 

29 
 

 

 الثالث : التصدير المحور

 ماهي اجلهود اليت تقوم هبا الدولة من أجل تنمية الصادرات من منتوج التمور 

 ( اإلحصائيات الوصفية لمحور التصدير2-8الجدول رقم )

 N Moyenne Ecart type العبارات

 7863. 4.185 27 الدولية المعارض في المشاركة دعم

 األسواق في المنافسين تخص وتقارير معلومات تقديم

 المستهدفة
27 3.481 1.1222 

 الترويج في الدبلوماسية والمالحق السفارات مشاركة

 الجزائرية للتمور
27 2.704 1.4627 

 1.3960 2.111 27 التكنولوجية اآلالت اقتناء سهولة

N valide (liste) 27   

 spssمن إعداد الطالب باستخدام مخرجات 
 

 المحور الرابع: عوائق اإلنتاج 

 لمحور عوائق اإلنتاج( اإلحصائيات الوصفية 22-9الجدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 7530. 4.481 27 النخيل أشجار أمراض كثرة من أعاني

 الحشرات بسبب التمور من كبيرا مخزونا أفقد
27 4.296 .9121 

 رديئة نوعية ذات لتمور كثيرة أصناف هناك
27 4.000 1.0377 

 1.0635 3.852 27 للتمور السلعي التنوع في نقص هناك

 مستوى زيادة من حدت للمزارع التقنية المعرفة ضعف

 اإلنتاجية
27 4.222 .8006 

 8884. 4.407 27 العاملة اليد وقلة الكفاءة ضعف

N valide (liste) 27   

 spssمن إعداد الطالب باستخدام مخرجات 
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 المحور الخامس: عوائق التسويق
 الصعوبات واملشاكل اليت تواجه املؤسسة عند التسويق

 

 ( اإلحصائيات الوصفية لمحور عوائق اإلنتاج2-12الجدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 3203. 4.889 27 الخارجية األسواق عن بيانات توافر عدم

 7845. 4.667 27 األسواق في المنافسة شدة

 8321. 4.667 27 للتمور السلعي التنوع في نقص

 0000. 5.000 27 جدا ضعيفة واالعالن الدعاية تقنيات

 0000. 5.000 27 التعسفية اإلدارية اإلجراءات

 الخارجي بالتسويق المتعلقة البنكية الخدمات ضعف
27 5.000 .0000 

N valide (liste) 27   

 spssمن إعداد الطالب باستخدام مخرجات 
 

 الفرع الثاني : ثبات االستبيان

وثبثثات فقراتثثه  صثثدق مثثن للتأكثثد وذلثثك الدراسثثة( )أداة االسثثتبيان فقثثرات بتقنثثني قمنثثا لقثثد : صــدق االســتبيان -2
 :بالطريقة التالية  منه التحقق مت والذي احملتوى وذلك عن طريق صدق

مثن قبل، وعنثد االختيثار النهثائي لعباراتثه  تطبيقها مت سابقة بدراسات االستبيان إعداد يف مت االستعانة لقد -
 مت اختيار ما يناسب الدراسة موضوع البحث، فرال عن اخلطوات املنهجية الدقيقة اليت سارت عليه.

 مثثثن يلثثثزم مثثثا بثثثإجراءاألسثثثتاذ املشثثثرف الثثثذي قثثثام بثثثدوره  علثثثى القائمثثثة عثثثرض مت حيثثثث: احملكمثثثني  صثثثدق -
 فيه. وتعديل ما يلزم حذف

 ثبات االستبيان : -8

 االستبيان أسئلة على اإلجابة يف املستجوبني مصداقية من وللتأكد ،االستبيان ثبات  مصداقية اختبار أجل من
، الذي بلغت قيمته املطلوب الغرض لتحقيق كرونباخ آلفا معامل استخدام مت فقد ،حدى على متغري ولكل

 ( وهو معامل ثبات جيد.% 72.9)لكافة فقرات االستبيان 
 

 

 
 

 

 ( ثبات صحة اإلستبيان2-11الجدول رقم )

Alpha de 

Cronbach Nombre d'éléments 

927.0 .7 
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 الفرع الثالث : دراسة عينة االستبيان

يف  أن عينة الدراسة كلها من القطاع اخلاص وعدم وجود أي مؤسسة تابعة للقطاع العام التايليبني لنا اجلدول 
 توجه واضح للخواص حنو اإلستثمار يف هذا اجملال
 المؤسسة نشاط قطاع( 2-12الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 100.0 100.0 100.0 27 خاص القطاع 

 

 المدير طبيعة( 22-13الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 81.5 81.5 81.5 22 المالك 

 100.0 18.5 18.5 5 المسير

Total 27 100.0 100.0  

 فقط هم مسريين % 18.5من العينة هم مالكي مؤسسات وأن  %81.5يبني لنا اجلدول رقم ...أن 
 

 الجنس( 2-14الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 100.0 100.0 100.0 27 ذكر 

 

يبني اجلدول رقم ....أن العينة حمل الدراسة كله من جنس الذكور يف غياب تام للجانب األنثوي وهذا يدل على 
 مدى االهتمام وتوجه الذكور عكس اإلناث حنو هذا النشاط

 

 التعليمي المستوى( 2-15الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 29.6 29.6 29.6 8 ثانوي 

 96.3 66.7 66.7 18 جامعي

 100.0 3.7 3.7 1 عليا دراسات

Total 27 100.0 100.0  

 

منهم فقط  % 29.6من عينة الدراسة ذوي مستوى جامعي وأن  %66.7يترح لنا من اجلدول رقم ......أن 
وهذا داللة على أن  فهم من أصحاب الدراسات العليا %3.7فهم ذوو مستوى ثانوي ، أما الباقي املتمثل يف 

 اجلامعيني هم أكثر من يتوجه إىل املقاولة
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 نشاطها مجال في المؤسسة خبرة( 2-16الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7.4 7.4 7.4 2 سنوات خمس من أقل 

 عشرة إلى خمس من

 سنوات
11 40.7 40.7 48.1 

 100.0 51.9 51.9 14 سنوات عشر من أكثر

Total 27 100.0 100.0  

يبني لنا اجلدول رقم .....أن أصحاب املؤسسات حمل العينة لديهم خربة يف جمال التمور ملدة أكثر من عشر 
فهي للمؤسسات اليت  %7.4أما نسبة  %41.7ومن سمس إىل عشر سنوات بنسبة  %51.9سنوات بنسبة 

 لديها أقل من سمس سنوات خربة فقط
 

 المؤسسة عمال عدد(22-17الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide Pourcentage cumulé 

Valide 9 إلى 1 من 

 عمال
8 29.6 29.6 29.6 

 إلى 10 من

 عامل 49
19 70.4 70.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 

من املؤسسات قيد الدراسة مؤسسات مصغر حيث عدد عماهلا يرتاوح  %29.6يبني لنا اجلدول رقم .....أن 
من املؤسسات األخرى فهي مصنفة من املؤسسات الصغرية حيث عدد  %71.4عمال أما  9بني عامل إىل 

 عامل 49و 11العمال يف كل واحدة منها يرتاوح بني 
 
 

 المؤسسة نشاط مجال( 22-18الجدول رقم )

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3.7 3.7 3.7 1 إنتاج 

 وتسويق إنتاج

 وطني
14 51.9 51.9 55.6 

 63.0 7.4 7.4 2 تصدير

 100.0 37.0 37.0 10 وتصدير إنتاج

Total 27 100.0 100.0  
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فقط وأن املؤسسات اليت   %3.7يبني لنا اجلدول رقم ...أن املؤسسات حمل الدراسة كانت إنتاجية فقط بنسبة 
أما املؤسسات اليت تعمل يف جمال التصدير وفقط   %51.9كانت تنتج وتسوق منتجاهتا وطنيا فكانت بنسبة 

 %37أما املؤسسات اليت تنتج وتسوق وتصدر فهي بنسبة  %7.4كانت نسبتها 
 

 الفرع الرابع : تحليل االستبيان

 النتائج المتعلقة باإلنتاج -2

 .حمور اإلنتاج حول إليها التوصل مت اليت النتائج التايل اجلدول يوضح           

 بمحور المتعلقة العبارات عن الدراسة عينة إلجابات المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط ( :58– 21)الجدول رقم 

 اإلنتاج

رقم
ال

 

 
 الفقرة

 النسب المئوية

سط
متو

ال
ف  

حرا
اإلن

ري
معيا

ال
عام 

ه ال
تجا

اإل
 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ومستثمرين فالحني عدة إىل أجلأ 2
موافق  5.4833 4.815 1 1 3.7 11.1 85.2 التمر من املطلوبة الكميات لتوفري

 بشدة

 الدولة من دعم على أحصل 8
 موافق 1.2620 3.852 11.1 3.7 7.4 44.4 33.3 النخيل زراعة يف لالستثمار

أعتمد على املنتج اخلاص يب فقط  3
 11.1 7.4 من التمر

25.
غير  1.0834 2.593 11.1 44.4 9

 موافق

أحاول تقدمي منتجايت بأقل  2
 41.7 37 التكاليف

14.
 موافق 5.9168 4.074 1 7.4 8

 الزراعي اجملال يف التكنولوجيا دمج 0
 موافق 5.5573 4.185 1 1 7.4 66.7 25.9 اإلنتاج جودة من يرفع

 لتخزين الظروف أحسن أوفر 6
 موافق 5.9168 3.926 1 1 1 71.4 29.6 التمر منتجات

 كفاءة ذات عاملة أيدي أستعمل 7
.22 41.7 29.6 عالية

موافق  5.4653 4.296 1 7.4 2
 بشدة

 المتوسط العام لمحور اإلنتاج 
35,04 

 
40.7

2 
11.
62 8.98 3.17 3.963 52228281 

 
 موافق
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، 3.963من اجلدول أعاله يترح لنا أن املؤسسات قيد الدراسة هتتم بعملية إنتاج التمور وذلك مبتوسط حسايب 
حيث أن هذه املؤسسات تركز يف عمليتها اإلنتاجية على اللجوء لعدة فالحني ومستثمرين لتوفري الكميات 

 4.2ذلك مبتوسطات حسابية أكرب من املطلوبة من التمر وكذا إىل إستعمال أيدي عاملة ذات كفاءة عالية و 
 بإجتاه عام موافق بشدة.

 بالتسويقالنتائج المتعلقة  -8

 .حمور التسويق حول إليها التوصل مت اليت النتائج التايل اجلدول يوضح

 بمحور المتعلقة العبارات عن الدراسة عينة إلجابات المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط ( :8 – 85)الجدول رقم 

 التسويق

رقم
ال

 

 
 الفقرة
 

 النسب المئوية

سط
متو

ال
ري 
معيا

ف ال
حرا

اإلن
 

عام
ه ال

تجا
اإل

 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الصادرات تنمية يف املسامهة 2
 8389. 4.370 1 1 22.2 18.5 59.3 احملروقات خارج

موافق 
 بشدة

 يف تسويقية فرص وجود 8
موافق  8006. 4.556 1 3.7 7.4 18.5 71.4 اخلارجية األسواق

 بشدة

 من رحبية أكثر التصدير يعترب 3
موافق  6086. 4.704 1 1 7.4 14.8 77.8 احمللي السوق يف البيع

 بشدة
 محايد 1.1815 3.370 11.1 3.7 41.7 25.9 18.5 جتارية التفاقيات تنفيذا 2
 موافق 9488. 3.852 3.7 1 29.6 41.7 25.9 الدويل السوق داخل التموقع 0

 للمؤسسة جتارية عالمة خلق 6
 موافق 9740. 3.889 3.7 3.7 18.5 48.1 25.9 دويل بعد ذات

المتوسط العام لمحور  
 التسويق

46,31 
 

27,75 
 

21,97 
 

1,85 
 

3,18 
 

2228 
 

5221 
 موافق 

 

الدويل، حيث بلغ املتوسط ااحسايب هلذا تسويق  يترح من اجلدول أعاله أن املؤسسات قيد الدراسة تتوجه حنو
 اليت الدوافع أهم ، ووفق ملقياس الدراسة فإن إجابات عينة الدراسة كانت باجتاه موافق، حيث أن4.12احملور 
 السوق يف البيع من رحبية أكثر التصدير يعتربالسوق الدويل هي :  حنو التوجه إىل الدراسة قيد املؤسسات دعت
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، وذلك مبتوسط احملروقات خارج الصادرات تنمية يف املسامهة؛  اخلارجية األسواق يف تسويقية فرص وجود؛  احمللي
 4.2حسايب أكرب من 

 بالتصديرالمتعلقة النتائج  -3

 .حمور التصدير حول إليها التوصل مت اليت النتائج التايل اجلدول يوضح

 بمحور المتعلقة العبارات عن الدراسة عينة إلجابات المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط ( :8 –82)الجدول رقم 

 التصدير

رقم
ال

 

 
 الفقرة
 

 النسب المئوية

سط
متو

ال
ري 
معيا

ف ال
حرا

اإلن
 

عام
ه ال

تجا
اإل

 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 موافق 7863. 4.185 1 3.7 11.1 48.1 37 الدولية املعارض يف املشاركة دعم 2

 خت ص وتقارير معلومات تقدمي 8
 موافق 1.1222 3.481 7.4 14.8 11.1 55.6 11.1 املستهدفة األسواق يف املنافسني

3 
 واملالحق السفارات مشاركة

 للتمور الرتويج يف الدبلوماسية
 اجلزائرية

 محايد 1.4627 2.704 25.9 25.9 18.5 11.1 18.5

غير  1.3960 2.111 51.9 14.8 11.1 14.8 7.4 التكنولوجية اآلالت اقتناء سهولة 2
 موافق

المتوسط العام لمحور  
 التصدير

18,5 
 

32,4 
 

12,95 
 

14,8 
 

21,3 
 

32285 
 

222122 
 محايد 

 

يترح من اجلدول أعاله أن املؤسسات قيد الدراسة ال هتتم بشكل كبري بعملية تصدير التمور، حيث بلغ املتوسط 
عام حمايد، حيث نرى أن ما هتتم به هذه املؤسسات من حيث عملية التصدير  بإجتاه 3.12ااحسايب هلذا احملور 

 .4.185هو املشاركة يف املعارض الدولية مبتوسط حسايب 
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 بعوائق اإلنتاجالنتائج المتعلقة  -2

 .حمور عوائق اإلنتاج حول إليها التوصل مت اليت النتائج التايل اجلدول يوضح

 بمحور المتعلقة العبارات عن الدراسة عينة إلجابات المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط ( :8 – 88)الجدول رقم 
 عوائق اإلنتاج

 

رقم
ال

 

 
 الفقرة
 

 النسب المئوية

سط
متو

ال
ري 
معيا

ف ال
حرا

اإلن
 

عام
ه ال

تجا
اإل

 

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أعاين من كثرة أمراض أشجار  2
 النخيل

موافق  7530. 4.481 1 3.7 3.7 33.3 59.3
 بشدة

أفقد خمزونا كبريا من التمور بسبب  8
 9121. 4.296 3.7 1 7.4 41.7 48.1 ااحشرات

موافق 
 بشدة

هناك أصناف كثرية لتمور ذات  3
 موافق 1.0377 4.000 3.7 7.4 7.4 48.1 33.3 نوعية رديئة

هناك نق ص يف التنوع السلعي  2
 موافق 1.0635 3.852 3.7 7.4 18.5 41.7 29.6 للتمور

ضعف املعرفة التقنية للمزارع قللت  0
موافق  8006. 4.222 3.7 1 1 63 33.3 من زيادة مستوى اإلنتاجية

 بشدة

موافق  8884. 4.407 3.7 1 3.7 37 55.6 ضعف الكفاءة وقلة اليد العاملة 6
 بشدة

المتوسط العام لمحور عوائق  
 اإلنتاج

43,2 
 

43,8 
 

6,78 
 

3,18 
 

3,18 
 

22851 
 

521518 
 

 موافق
 بشدة

 
من اجلدول أعاله يترح أن املؤسسات قيد الدراسة تعاين من عوائق يف اإلنتاج وذلك نسبة ملتوسط إجابات أفراد 

عام موافق بشدة، حيث كانت مجيع فقرات هذا احملور مبتوسطات  بإجتاه 4.219عينة الدراسة والذي بلغ 
 حسابية مرتفعة وهذا مايعكس املشاكل والعراقيل اليت تواجه هذه املؤسسات يف عملية إنتاج التمور.

 
 
 



 الدراسة الميدانية                           الفصل الثاني                                             
 

32 
 

 النتائج المتعلقة بعوائق التسويق -2

 .حمور عوائق التسويق حول إليها التوصل مت اليت النتائج التايل اجلدول يوضح

 بمحور المتعلقة العبارات عن الدراسة عينة إلجابات المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط ( :8 – 83)الجدول رقم 
 عوائق التسويق

رقم
ال

 

 
 الفقرة
 

 النسب المئوية
سط

متو
ال

ري 
معيا

ف ال
حرا

اإلن
 

عام
ه ال

تجا
اإل

 

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

بيانات عن األسواق عدم توافر  2
 موافق بشدة 3203. 4.889 1 1 1 11.1 88.9 اخلارجية

 موافق بشدة 7845. 4.667 1 3.7 7.4 7.4 81.5 شدة املنافسة يف األسواق 8
 موافق بشدة 8321. 4.667 3.7 1 1 18.5 77.8 نق ص يف التنوع السلعي للتمور 3

تقنيات الدعاية واالعالن ضعيفة  2
 موافق بشدة 0000. 5.000 1 1 1 1 111 جدا

 موافق بشدة 0000. 5.000 1 1 1 1 111 اإلجراءات اإلدارية التعسفية 0

ضعف اخلدمات البنكية املتعلقة  6
 موافق بشدة 0000. 5.000 1 1 1 1 111 بالتسويق اخلارجي

المتوسط العام لمحور عوائق  
 1,62 1,62 1,23 6,17 91,37 التسويق

222750 
 بشدةموافق  52383 

 
يترح من اجلدول أعاله أن املؤسسات قيد الدراسة تعاين مشكالت كبرية من ناحية التسويق مبتوسط حسايب 

كيث كان اإلجتاه العام جلميع فقرات هذا احملو مبوافق بشدة وهو مايعكس الصعوبات والعراقيل اليت   4.8415
 تواجههم يف عملية التسويق.

 
 : نتائج الدراسةالمطلب الثالث

 الفرع األول : نتائج متعلقة بوضعية قطاع إنتاج التمور بالجزائر

 من خالل اجلداول اإلحصائية السابقة ويف ظل حتليلها املستند على الواقع اجلزائري توصلنا إىل هذه النتائج: 
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املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف جمال التمور على املستوى الوطين تنقسم إىل مؤسسات مصغرة )أقل  -1
عامل( و تتموقع أغلب هذه املؤسسات بني مدينة  51عمال( ومؤسسات صغرية )أقل من  11من 

 اجلزائر وبسكرة ووادي سوف .
أغلب املؤسسات ترتكز يف مدينة  ووالية  14عدد املؤسسات املصدرة للتمور يف اجلزائر تتوزع على  -2

 بسكرة مث تليها العاصمة 
منطقة بسكرة وذلك على رتكز بصفة كبرية يتوزيع املؤسسات املنتجة للتمور على املستوى الوطين  -3

مؤسسة صغرية  155ماليني خنلة فيها بعدد  4خلصوصية املنطقة وجودة إنتاجها وتواجد أكثر من 
ومصغرة مث تليها مدينة وادي سوف لقرهبا من مدينة بسكرة تواجدها أيرا على أكثر من ثالثة 

 مؤسسة  45ماليني خنلة فعدد املؤسسات هناك 

املؤسسات املصدرة للتمور تتواجد بكثرة يف منطقة بسكرة وهذا لقرهبا من املناطق الفالحية وجودة  -2
اإلنتاج يف مدينة بسكرة واهتمام أهل املنطقة بتصدير هذه السلعة مث يف املرتبة الثانية تأيت مدينة 

مؤسسة مصدرة  15ي على أي إنتاج هناك إال أهنا تتواجد هبا اجلزائر العاصمة مع أهنا ال حتتو 
وسبب تواجد املؤسسات يف منطقة العاصمة هو سهولة الوصول إىل ميناء اجلزائر وتسهيل املعامالت 

 االدارية ، 
وتليها  النخيلواملساحة املستغلة لزراعة والية بسكرة املرتبة األوىل بعدد أشجار النخيل املزروع حتتل  -5

   .سوف وأدرار وورقلة توالياواد 
ألف طن  747457.658بلغ  2114و2113حجم الصادرات اجلزائرية من التمور بني سنيت  -6

مليون خنلة منتجة ويف مقابل ذلك فإن الصادرات اجلزائرية من التمور سنة  12.8من إمجايل 
ألف  26بلغ  2114وقيمة الصادرات سنة  %2.78ألف طن أي بنسبة  21.79بلغ  2113

  %1.7بنسبة زيادة قدرها   %3.48طن أي بنسبة 
أكثر بأربعة أضعاف من املساحة املستغلة يف دولة يف اجلزائر املساحات املستغلة لزراعة النخيل   -7

جلزائر قليلة وضعيفة مقارنة بعدد النخيل املتواجد يف اتونس أما عدد النخيل املتواجدة يف تونس فهي 
دولة تونس ، وقيمة االنتاج يف بأكثر من الرعف بالنسبة لوالنخيل املثمر أيرا يف اجلزائر مرتفع 

من إمجايل  %42نسبة  تونس ضعيف مقارنة باجلزائر ولكن الصادرات التونسية من التمور وصل إىل
 من إمجايل االنتاج  %2.78 تهنسباالنتاج .فيما أن صادرات اجلزائر من التمور 
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 الفرع الثاني : نتائج متعلقة باالستبيان

 من خالل حتليل االستبيان واإلجابات اليت حتصلنا عليها من املؤسسات حمل الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية :

لتوفري املؤسسات املنتجة للتمور تعتمد بصفة كبرية على فالحني ومستثمرين آخرين  -1
وذلك مبتوسطات مع استعماهلا أليدي عاملة ذات كفاءة عالية الكميات املطلوبة من التمور 

 باجتاه عام موافق بشدة 4.21حسابية أكرب من 
 خارج الصادرات تنمية يف تهامسامهأهم الدوافع اليت دعت املؤسسة لالجتاه حنو األسواق الدولية هي  -2

 األسواق يف تسويقية فرص وجود؛  احمللي السوق يف البيع من رحبية أكثر التصدير واعتبار احملروقات
 .  4.21مبتوسط حسايب أكرب من  ؛ اخلارجية

النظرة اليت تراها املؤسسات بالنسبة للجهود اليت تقوم هبا الدولة من أجل تنمية صادرات التمور هي نظرة  -3
إذ يقتصر جهود الدولة يف تعم املؤسسات يف املشاركة يف املعارض  3.12حمايدة مبتوسط حسايب بلغ 

 لدولية وتقدميها ملعلومات حول املنافسني يف األسواق املستهدفة فقط. ا
املؤسسات قيد الدراسة تعاين من عوائق يف اإلنتاج خمتلفة ومتنوعة وذلك نسبة ملتوسط إجابات أفراد  -4

عام موافق بشدة، حيث كانت مجيع فقرات هذا احملور  بإجتاه 4.219عينة الدراسة والذي بلغ 
مبتوسطات حسابية مرتفعة وهذا مايعكس املشاكل والعراقيل اليت تواجه هذه املؤسسات يف عملية إنتاج 

 التمور.
كيث كان   4.8415املؤسسات قيد الدراسة تعاين مشكالت كبرية من ناحية التسويق مبتوسط حسايب  -5

ات هذا احملو مبوافق بشدة وهو ما يعكس ضعف بعد املؤسسات عن عليات اإلجتاه العام جلميع فقر 
  التسويق املثالية وكذا الصعوبات والعراقيل اليت تواجههم يف عملية التسويق. 
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 : خالصة الفصل

 

والتصدير يف اجلزائر و الدولة تونس يف جمال التصدير و إنتاج التمور و مدي تطرقنا يف هذا الفصل إىل واقع      

 .مسامهة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا اجملال ، من خالل عينة من املؤسسات املصدرة و منتجة للتمور 

مدى توجه املؤسسات حنو اإلنتاج والتسويق والتصدير وماهي العوائق اليت تواجه املؤسسات عند التسويق واإلنتاج من  وكذى

  إنتاج وتسويق وتصدير التمور اجلزائرية خالل استبان وزع على جمموعة مؤسسات ناشطة يف جمال 
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يف زراعة النخيل و عدد أشجار النحيل و االعداد املثمرة منها ، و مت من خالل هذه الدراسة مت التعرف على مساحات املستغلة 

التعرف ايرا على قيمة إنتاج جزائر من التمور و بالنسبة ما تصدره و كذا مكانة اجلزائر مقارنة بدولة اجملاورة تونس ، و منه ميكن 

 ام بقطاع التمور أن نقول أن للجزائر مستقبال كبريا يف دعم االقتصاد الوطين إذا مت االهتم

 

 ثبتت الدراسة النتائج التالية :أكما 

 .نه هناك توافق بني اإلنتاج و تصدير التمور يف اجلزائر ث أثبتت الدراسة أ 1

 نالحظ أن اجلزائر يف زيادة مستمر يف زراعة النحيل  و مساحة املستغلة لزراعة  ،ث  2

 ببطئ ،صادرات اجلزائرية لتمور يف منو مستمر و لكن .  3

مثن إمجثايل إنتاجهثا و هثذا راجثع  %46من جمموع إنتاجها بينمثا دولثة تثونس تصثدر أكثثر مثن  3.48%اجلزائر تصدر   .4

 إىل عدم إهتمام بقطاع التمور يف اجلزائر  .

تستعمل أيدي عاملة املؤسسات املنتجة للتمور تعتمد بصفة كبرية على فالحني ومستثمرين  -1
 ذات كفاءة عالية 

 خارج الصادرات تنمية يف تهامسامهأهم الدوافع اليت دعت املؤسسة لالجتاه حنو األسواق الدولية هي  -2
 األسواق يف تسويقية فرص وجود احمللي السوق يف البيع من رحبية أكثر التصدير واعتبار احملروقات
 . اخلارجية

النظرة اليت تراها املؤسسات بالنسبة للجهود اليت تقوم هبا الدولة من أجل تنمية صادرات التمور هي نظرة  -3
ضعيفة جدا  إذ يقتصر جهود الدولة يف دعم املؤسسات يف املشاركة يف املعارض الدولية وتقدميها 

 ملعلومات حول املنافسني يف األسواق املستهدفة فقط. 
 املؤسسات تعاين من عوائق كثرية يف عمليات اإلنتاج خمتلفة ومتنوعة  -4
بعثد املؤسسثات عثن عليثات التسثويق وذلثك راجثع لاملؤسسات تعاين مشكالت كبرية مثن ناحيثة التسثويق  -5

 املثالية وكذا الصعوبات والعراقيل اليت تواجههم يف عملية التسويق

 ـ توصيات الدراسة :

 :قرتاحات هذه الدراسة، يقدم الباحث مجلة من التوصيات و االكخالصة ملا جاءت به      
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  ، دعم املستثمرين يف قطاع التصدير 

  ، إهتمام مبجال زراعة و إنتاج التمور يف اجلزائر 

 . تسهيل إنشاء املؤسسات الناشطة يف جمال التمور و التصدير 

 فاق البحث آـ 

  شاملة واقع التصدير التمور بني اجلزائر و تونس ، دراسة مقارنة 
 ، دعم توجه املقاواليت حنو قطاع التمور 
 مية للمؤسسات ناشطة يف تصدير التمور .يدراسة تقي 
  درجة التوجه املقاواليت عند الفالحني 
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 قائمة المراجع 

 أوال : المراجع بالغة العربية   

مقاالت جامعة التنمية  -أمهية االقتصاد الزراعي يف بنيان االقتصاد القومي –شورش قادر على  -1

 2117البشرية، العراق 

 .www.startimes.comمقدم مصطفى، حبث حول النمو االقتصادي،  -2
صليحة مقاوسي وهند مجعوين، حنو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية، ملتقى وطين  -3

وعلوم التسيري، جامعة حول االقتصاد اجلزائري: قراءات حديثة يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية 
 ، 2111 - 2119باتنة، السنة اجلامعية:  -ااحاج خلرر 

أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  -الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية–فوزية غريب  -4
  2118جامعة منتوري قسنطينة 

 

 التقارير
  ، 2011، 31،اجمللد  العربية الزراعية لإلحصاءات السنوي الكتاب ، الزراعية للتنمية العربية املنظمة

 "بعنوان حبثية ورقة اخلميس، اهلل عبد حممد :عن نقال اإلنرتنت شبكة على املنظمة موقع املتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة
 والزراعة، األغذية علوم ،كلية سعود امللك ،جامعة"السعودية .العربية اململكة يف التمور وتصدير إنتاج واجتاهات لواقع حتليل

2012 

 
 

 

http://www.startimes.com/
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 جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية التجارية

 قسم علوم التسيير

 دور التصدير في تنمية زراعة التمور في الجزائر
 :فاضلةأختي ال /الفاضلأخي 

 السالم عليكم و رحمة اهلل تعالى و بركاته......

منكم أن  , و ألن رأيكم يهمنا نرجواماسرت لتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطةحنن بصدد إعداد مذكرة خترج 
تتكرموا باإلجابة على األسئلة املوضوعية بني أيديكم بصدق و دقة و حنيطكم علما أن البيانات املوجودة يف هذا 

ولكم االستبيان ستحاط بكامل السرية و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي, كما نشكركم على تعاونكم 
 من أجل إجناح خدمة هذا املوضوع. الشكر جزيل منا 

 يف املكان املناسب:) × ( جاء وضع عالمةالر 

 الجزء األول: بيانات متعلقة بعينة الدراسة

    عام      : خاص  قطاع نشاط المؤسسة 
     مسير       مدير المؤسسة : المالك 

     أنثى      الجنس : مذكر 
     ا أخرى    دراسات عليا      جامعي     المستوى الثقافي للمدير : ثانوي 

     سنوات   25أكثر من      سنوات   25إلى  0من       أقل من خمس سنوات  الخبرة:سنوات 

  المؤسسة:الوالية التي تنشط بها 

 عدد العمال :

     إنتاج وتصدير      تصدير       تسويق وطني      نشاط المؤسسة : إنتاج 

 من فقرات االستبيان الجزءالثاني:ويتكون 
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  ( أما العبارة اليت  تعكس رأيكم بشفافية ونزاهة حول الفقرات التالية:xيرجى وضع إشارة )

 موافق العبثثثثثثثثثثثثثثثثثارات الرقم
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 

 متام
 

                                                                         إلنتاجاالمحور األول: 
      ألجأ إلى عدة فالحين ومستثمرين لتوفير الكميات المطلوبة من التمر 10

      من الدولة لالستثمار في زراعة النخيل أحصل على دعم  12
      أعتمد على المنتج الخاص بي فقط من التمر 13
        أحاول تقديم منتجاتي بأقل التكاليف  14
      دمج التكنولوجيا في المجال الزراعي يرفع من جودة اإلنتاج 15

      أوفر أحسن الظروف لتخزين منتجات التمر  6
      أستعمل أيدي عاملة ذات كفاءة عالية  7

 المحور الثاني: التسويق
 نحو األسواق الدوليةماهي الدوافع التي دعت المؤسسة للتوجه 

      المساهمة في تنمية الصادرات خارج المحروقات 18

      وجود فرص تسويقية في األسواق الخارجية  19

      يعتبر التصدير أكثر ربحية من البيع في السوق المحلي  25

        تنفيذا التفاقيات تجارية  11

      التموقع داخل السوق الدولي 12

      خلق عالمة تجارية للمؤسسة ذات بعد دولي  13

 

 التصدير : الثالمحورالث

 ماهي الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تنمية الصادرات من منتوج التمور 
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       دعم املشاركة يف املعارض الدولية  14

      تقدمي معلومات وتقارير خت ص املنافسني يف األسواق املستهدفة 15

      مشاركة السفارات واملالحق الدبلوماسية يف الرتويج للتمور اجلزائرية 16

      سهولة اقتناء اآلالت التكنولوجية  17

 المحور الرابع: عوائق اإلنتاج 

      أعاني من كثرة أمراض أشجار النخيل  18
      أفقد مخزونا كبيرا من التمور بسبب الحشرات 19

      لتمور ذات نوعية رديئةهناك أصناف كثيرة  21

      هناك نقص في التنوع السلعي للتمور 21

من زيادة مستوى  قللتضعف المعرفة التقنية للمزارع  22
 اإلنتاجية

     

      ضعف الكفاءة وقلة اليد العاملة  23

 عوائق التسويقالمحور الخامس: 

 الصعوبات والمشاكل التي تواجه المؤسسة عند التسويق

      عدم توافر بيانات عن األسواق الخارجية  24

      شدة المنافسة في األسواق  25

      نق ص يف التنوع السلعي للتمور  26

      تقنيات الدعاية واالعالن ضعيفة جدا  27

      اإلجراءات اإلدارية التعسفية 28

      ضعف اخلدمات البنكية املتعلقة بالتسويق اخلارجي  29
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X.  اإلهداء 

XI.   الشكر 

XII.  الملخص 

XIII.  قائمة المحتويات 

XIV.  قائمة الجداول 

XV.  قائمة االختصارات والرموز 

XVI.  قائمة المالحق 

 المقدمة  .ب

 لتصدير و إنتاج خارج المحروقات   األدبيجانب الفصل األول :  52

 تمهيد 8

   النظرية للزراعة والصادرات خارج المحروقاتالمبحث األول : أدبيات  3

 أهمية الزراعة ودورها في التنمية االقتصادية  المطلب األول : 3
 الجزائرية للتمور الخارجي التسويق  املطلب الثاين :  6

 المبحث الثاني الدراسات السابقة 28

 الفصل الثاني : الجانب التطبيقي لدراسة 26

 المبحث األول : طريقة و أدوات الدراسة  22

 املطلب األول : طريقة الدراسة 22

 .أدوات مجع البياناتين: املطلب الثا 21

 : معطيات الدراسة الثملطلب الث 21

 إحصائية لدور التصدير في تطوير زراعة النخيل بالجزائردراسة المبحث الثاني :  82

 دراسة حتليلية لقطاع التمور يف اجلزائر  :  املطلب األول 82

 املطلب الثاين: دراسة إحصائية لواقع إنتاج وتصدير التمور يف اجلزائر  86
 الثالث  : نتائج الدراسة طلبالم 36
 الخاتمة 25
 المصادر والمراجع 23
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