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تهدف هذه الدراسة إلى اإلشارة إلى أحد أهم المداخل 
لغرض ترقیة التي یجب أن تعتمد علیها الجزائر 

التجارة الخارجیة خارج المحروقات متمثال في القطاع 
الفالحي، إذ یعتبر هذا األخیر من أهم القطاعات 
التي تمتلك فیه الجزائر إمكانیات كبیرة تحتاج إلى 
استغاللها و تطویر طرق ووسائل االنتاج فیها مما 
یساهم في تنمیة الصادرات الجزائریة خارج 

لت هذه الدراسة إلى نتیجة المحروقات، وقد توص
مفادها أن منتوج التمور یعتبر من أهم المنتجات التي 
یمكن أن تساهم في تنمیة الصادرات خارج 
المحروقات ،باعتبار أن الجزائر من أهم الدول 

 المنتجة له من حیث الكمیة و النوعیة.
تجارة خارجیة، قطاع فالحي،  الكلمات المفتاحیة:

  صادرات، واردات، اقتصاد جزائري، تمور.

The aim of thisstudyis to refer to one of the 
most important approachesthat Algeria 
shouldrely on in order to 
promoteforeigntradeoutside the 
hydrocarbonsrepresented in the agricultural 
sector. The latter is one of the most 
important sectors in which Algeria 
possessesgreatpotentialsthatneed to 
beexploited and development of ways and 
means of production. In the development of 
Algerian exports out of hydrocarbons. The 
studyconcludedthat the date productis one of 
the most important productsthat can 
contribute to the development of exports 
outsidehydrocarbons, consideringthat 
Algeria is one of the most productive 
countries in terms of quantity and quality. 
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  مقدمة: 

بات شبحا یطارد  2014إن استمرار تدهور إیرادات الدولة منذ التراجع الحاد ألسعار النفط في منتصف 
 %2.9إلى  2014سنة  %4اقتصاد الدولة الجزائریة حیث انخفض معدل النمو الناتج الداخلي الخام من 

من الناتج الداخلي الخام، ما یحتم الدولة على البحث  % 15كما بلغ العجز في میزانیة الدولة  2015سنة 
عن حلول بدیلة كفیلة بتحقیق التنمیة االقتصادیة، بحیث یمكن أن یشكل النشاط الفالحي أحد أهم البدائل 

لركائز األساسیة التي تعتمد علیها الدول الناجعة لتحقیق التنمیة االقتصادیة. ویعد القطاع الفالحي من أهم ا
المتقدمة والنامیة على حد سواء للنهوض باقتصادیاتها، لما لهذا القطاع من تأثیر على القطاعات األخرى 
وعلى حیاة المواطن بتحقیق اإلكتفاء الذاتي أوال وزیادة مردودیة الدولة ومن ثم تسویق منتجات هذا القطاع 

  الذي یؤدي إلى ترقیة وتنمیة التجارة الخارجیة عموما.لألسواق الدولیة األمر 
إن الفالحة الجزائریة رغم كونها مصدر للثروة الدائمة واألداة المثلى لتحقیق األمن الغذائي،إال أنها لم تحظ 
باألولویة التي تستحقها وهذا عبر مختلف استراتجیات التخطیط التي انتهجتها الدولة.وعلیه تسعى هذه الدراسة 

  لى اإلجابة على اإلنشغال واإلشكال التالي:إ
ما مدى مساهمة القطاع الفالحي بشكل عام ومنتوج التمور بشكل خاص في ترقیة التجارة الخارجیة 

 الجزائریة خارج المحروقات؟
  

  أهداف الدراسة:
الفالحي القطاع باإلضافة إلى محاولة فك لغز اإلشكال أعاله، تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 

ترقیة الصادرات خارج في ومعرفة مدى مساهمته  كخیار استراتیجي وبدیل للثروة النفطیة في الجزائر
 .المحروقات

  منهج الدراسة:
 ياالستقرائمن أجل اإلحاطة بجوانب اإلشكال المطروح سنستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج 

ببعض اإلحصائیات  باالستعانةوهذا  ،في قالب نسعى من خالله إلى اإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالیة
  .والجداول

 ة:ـة من خالل المحاور التالیـ: سیتم تغطیة هذه الدراسةـــخطة الدراس
  .اإلطار النظري للتجــارة الخارجیة والقطاع الفالحيالمحور األول: 
  .القطاع الزراعي في الجزائرواقع المحور الثاني: 

 المحور الثالث: إنتاج التمور في الجزائر ومساهمتها في ترقیة التجارة الخارجیة.
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 ارة الخارجیة والقطاع الفالحي ــلتجل اإلطار النظريالمحور األول: 
  المفاهیم األساسیة للتجارة الخارجیة - 1
  تعریف التجارة الخارجیة: -1- 1

فقد عرفت تاریخیا "أهم  ،على الهدف من دراستها اءـــالمختلفة لتعریف التجارة الخارجیة بنتعددت الصیغ 
صور العالقات االقتصادیة التي یجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بین الدول في شكل صادرات 
وواردات". ویالحظ أن هذا التعریف اقتصر على توضیح العالقات التاریخیة المتمثلة بالجانب االقتصادي، 

إلطار العام لمفهوم التجارة المتمثل بتبادل حیث ركز فقط على ا، متجاهال مكونات التجارة الخارجیة
، كما یمكن تعریفها على نحو أعمق بأنها عبارة عن )13، ص 2002(داوود وآخرون، الصادرات والواردات

 ارة الخارجیة لبلدان العالم كافة.ــــالنقدیة التي تتكون من مجموع التج-منظومة (مجمل) العالقات السلعیة
ات ـــوكذلك الحكومات ومختلف الشرك ة الدولیة األشخاص الطبیعیون أو المعنویون،ار ـــویمكن أن یمارس التج

  .)9، ص2010(دیاب،  العالمیة
  

  من بین أهم األسباب التي أدت إلى قیام التجارة الخارجیة ما یلي:ام التجارة الخارجیة: ــأسباب قی -2- 1
ة ــــبها في عالم الیوم أنه مهما اختلفت النظم السیاسیالندرة النسبیة للموارد االقتصادیة، فمن الحقائق المسلم  -

رة طویلة من ــــــي بصورة كاملة ولفتـــــــاء الذاتــــاسة االكتفـــــاع سیــــا ال تستطیع إتبـــــفي مختلف دول العالم فإنه
 .)14، ص 2006(جویدان ،  الزمن

العالم المختلفة مما ینتج عنه عدم قدرة الدولة على تحقیق عدم التوزیع المتكافئ لعناصر اإلنتاج بین دول  -
 .)17-16، ص ص 2002(حسام داوود وآخرون،  االكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محلیا

 .)91، ص2003(سلیم الحجار،  تفاوت عناصر اإلنتاج من دولة إلى أخرى واالختالف في طبیعة األسواق -
والسیاسیة المتمثلة في تحقیق النفوذ السیاسي من خالل الندرة النسبیة للسلعة المنتجة  االستراتیجیةاألسباب  -

  .)20-17، ص 1995 (عوض، عالمیا
 

 تتأثر التجارة الخارجیة بعدة عوامل أهمها:العوامل المؤثرة في التجارة الخارجیة:  -3- 1
حیث أن هذا العامل یلعب دور مهم في مجال التجارة الخارجیة إذ أن  مستوى التنمیة االقتصادیة: -أ

ارة الخارجیة، عكس ــــــالجمود والتأخر االقتصادي لدولة ما یجعلها أكثر حرصا على وضع سیاسة تقییدیة للتج
، 2011-2010، (شاللي ارة الخارجیةـــة تتسم بمرونة في سیاسة التجــــــالدول المتقدمة تنمویا فهي  تنتهج سیاس

  .)23-22ص ص 
المحلي لكي ترتقي صناعته الداخلیة فهو بحاجة إلى  فاالقتصادأوضاع االقتصاد المحلي والعالمي:  - ب

. أما عن االقتصاد ةسالح خام ووسیط لذا تلجأ الدولة إلى التجارة الخارجیة الستیراد ما تحتاجه هذه الصناع
بالزیادة مثال من شأنه تشجیع الدولة على زیادة حجم الصادرات من ناحیة العالمي والدولي فإن تغییر الطلب 

  وكذا ضغط استهالكها من جهة أخرى.
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تفاوت األجور من دولة إلى أخرى واختالف درجة المهارة على في مجال انتقال األیدي العاملة:  -ج
الحروب لها تأثیر على العمالة المستوى العالمي بالنسبة لألیدي العاملة فضال عن العوامل السیاسیة حیث 

  وانتقالها.
  م ـــــواد األولیة كالنفط والفحــــــإن العدید من الدول التي تحوي المتفاوت توزیع الموارد الطبیعیة بین الدول:  - د

  والحدید تزداد أهمیة باعتبارها منتجة لهذه المواد أو امتالكها لتربة خصبة وبالتالي تتخصص هذه الدول في 
 .)13، ص 2013-2012(حمشة ، اج المنتجات الزراعیةإنت
تسیطر على حجم كبیر من التجارة الدولیة لسیطرتها على العدید من الشركات المتعددة الجنسیات:  -ه

 الكارتالت الدولیة، وأسواق التصدیر واالستیراد والفروع اإلنتاجیة التابعة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة
  .)14 ، ص2013-2012حمشة ، (
  

  اع الزراعي ــــار النظري للقطـــــاإلط - 2
یعتبر القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصادیات بلدان العالم فمن المفروض أن یحظى القطاع 
الزراعي بأهمیة معتبرة وال بد من النهوض به لكونه القطاع الذي یؤثر في القطاعات األخرى بدرجة كبیرة 

  التغیرات الحاصلة في تلك القطاعات.إضافة إلى تأثره بكل 
  : مفهوم الزراعة -1- 2

(أي العنایة ) وبدالك  CULTURE(أي الحقل أو التربة ) وكلمة  AGERكلمة الزراعة مشتقة من كلمة 
تعني العنایة بالحقل أو بزراعة األرض و الزراعة تتضمن جمیع  AGERICULTUREتكون كلمة الزراعة 

المزارع كالزراعة األرض و زراعتها إلنتاج المحاصیل البنائیة و اقتناء الحیوانات الفعالیات التي یقوم بها 
الزراعیة إلنتاج الحلیب و الصوف و اللحوم و الجلود و تربیة الدواجن و النحل و غیرها .و یعرف البعض 

ل الموارد الزراعة بأنها علم و فن فالحة التربة و تعرف كذلك بأنها علم و فن و صناعة أو مهنة استغال
األرضیة و البشریة في وحدات إنتاجیة إلنتاج الزراعة النباتیة والحیوانیة وتوصف أحیانا بأنها طریقة في 

  .)81، ص 2010 (العارف، الحیاة باإلضافة إلى كونها مهنة أو فن
  

الوطني  االقتصادتعتبر المنتجات الزراعیة أحد المنتجات المهمة في : مفهوم المنتجات الزراعیة - 1-1- 2
والعالمي لسبب رئیسي متعلق باألمن الغذائي من جهة ودعم المیزان التجاري من خالل تصدیر تلك 

تتضمن المنتجات الزراعیة محاصیل مختلفة ومتعددة،إذ ال ینحصر المفهوم و  المنتجات من جهة أخرى.
ر وكذلك منتجات زراعیة بالفواكه والخضروات فقط،بل یتعدى ذلك لیشمل المنتجات الجافة كالحنطة والشعی

صناعیة كقصب السكر والمواد األولیة لإلنتاج الزیوت بمختلف أشكالها كالزیتون وهناك منتجات أخرى عدیدة 
  .)34، ص 2001جي، ه(الدیو  ومختلفة كالتمور
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تتصف المنتجات الزراعیة بوفرتها وعلى الرغم من تباین منتجاتها  :ةخصائص المنتجات الزراعی - 1-2- 2
  وأهم مایمیز المنتجات الزراعیة مایلي: 

الذي یالحظ من المنتجات الزراعیة التباین الواضح في فترات  التباین في فترات اإلنتاج (الموسمیة): -
ك أن طول الفترة وقصرها قد ینعكس اإلنتاج، وهذا التباین یظهر أیضا في الصنف الواحد من المحاصیل وذل
  .)39، ص 2001جي، ه(الدیو بالسلب أو باإلیجاب على الفالح نفسه أو على الجهة المسوقة للمحصول

وخاصة المحاصیل الحقلیة كالقمح، القطن، األرز  التمركز الجغرافي إلنتاج بعض المنتوجات الزراعیة: -
والقطن بالنسبة لمصر، والبن بالنسبة للبرازیل، والشاي في الصین (الوالیات المتحدة)، وكندا بالنسبة للقمح 

(عبیدات،  لكن هناك بعض التغیرات في مجال التركیز الجغرافي لبعض المنتجات الزراعیة من وقت آلخر
  .)56-54، ص ص 2000

تمتاز المخرجات الزراعیة للدول المتقدمة بالزیادة المنتظمة من  تباین المخرجات الزراعیة بین دول العالم: -
على الجانب اآلخر المالحظ أن إنتاج المنتجات الزراعیة ، سنة إلى أخرى بنسبة تفوق الزیادة في عدد السكان

أن هو ف السببوراء هذا االختالو  في البلدان النامیة والفقیرة ال یتزاید بنسبة تعادل نسبة تزاید السكان فیها،
  .)39، ص 2001جي، ه(الدیو الدول المتقدمة تستخدم تكنولوجیا زراعیة متقدمة ومتطورة باستمرار

من خصائص المنتجات الزراعیة أنها تمتاز بسرعة تلفها وسرعة تأثرها حتى بدرجات سریعة التلف:  -
، مما یتطلب سرعة في نقلها وتخزینها وفق إجراءات وترتیبات تصون وتحفظ قیمتها الغذائیة االعتیادیةالحرارة 

  .)43، ص 2001جي، هالدیو (من التلف، 
  

 السیاسات الزراعیة المتبعة من طرف الهیئات الحكومیة: -2- 2
التي تتخذها الدولة اتجاه تعرف السیاسة الزراعیة على أنها مجموعة من اإلجراءات والتشریعات والقوانین 

، وتشتمل )11، ص 2000، رحمة(القطاع الزراعي في سبیل تحقیق أهداف محددة تتضمنها الخطط الزراعیة
باشا ، (السیاسات الزراعیة الموجهة نحو التنمیة القابلة لالستمرار على مجموعة من السیاسات منها مایلي

  : )31، ص 2013-2014
تهدف إلى تشجیع االستثمار في مجاالت التنمیة الزراعیة وتشجیع معدالت سیاسة االستثمار الزراعي:  -

  التكثیف الزراعي في حدود معدالت التجدد الطبیعي للموارد األرضیة والمائیة.
ذه تعتبر من أهم دعائم النمو االقتصادي في القطاع الزراعي وعادة ما ترتبط هسیاسة التمویل الزراعي  -

 السیاسة بالسیاسة االقتصادیة العاملة للدولة وأولویتها.
ویقصد بها كیفیة استخدام النظریات االقتصادیة وأدوات التحلیل اإلحصائي في دراسة سیاسة األسعار:  -

 األسعار الزراعیة والتعرف على كیفیة تفاعل قوى العرض والطلب في تحدید مستواها.
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بدراسة كافة الخدمات والعملیات المتعلقة بتدفق المنتجات الزراعیة من تهتم  سیاسة التسویق الزراعي -
المنتج األصلي إلى المستهلك النهائي في الزمان المناسب والمكان المطلوب بالشكل المرغوب وبالسعر 

  المناسب.
ولها دور بارز في تحضیر توجهات االستثمار الزراعي المحقق ألهداف سیاسة الضرائب الزراعیة:  -
لسیاسة الزراعیة، مثل إمكانیة تخفیف األعباء الضریبیة على منتجي الغذاء في مقابل زیادتها على منتجي ا

 السلع النقدیة أو الصناعیة.
من المفید أن تتبنى السیاسات الزراعیة ضرورة تقدیم أي دعم لألنشطة الزراعیة في  سیاسة الدعم الزراعي -

زراعي ككل، بصورة صریحة ولیست ضمنیة ویمكن أن یقدم الدعم إطار ما تقرره الدولة لدعم القطاع ال
 الصریح كمكافأة مباشرة للمنتج الزراعي نتیجة التزامه بتوجهات السیاسات الزراعیة فیما یتعلق باالنتاج.

 
میة هذا القطاع تتطلب توفر مجموعة من نإن ت العوامل الواجب توافرها لتنمیة القطاع الزراعي -3- 2

 :)109، ص 2003، باحشي (التي نلخصها عي العناصر التالیةالعوامل 
ن واإلطارات واالختصاصیین وتشجیع الشباب على العمل في القطاع الزراعي واستخدام یتكوین الزراعی -

  وسائل حدیثة، مع ضرورة االهتمام بالقوانین التي تنظم العقارات.
من أجل توفیر المعلومات الضروریة للبنوك ضرورة خلق وتوسیع البنوك الریفیة وتعاونیات القرض  -

مكانیات الزراعی ن إضافة إلى توفیر للقطاع الزراعي مصادر للحصول على یوتعاونیات القرض عن ظروف وإ
 القروض بشكل مبسط وعقالني وبعید عن كل اإلجراءات البیروقراطیة واإلداریة. 

ن تسویق فائض إنتاجهم مع ضرورة االهتمام ن میضرورة خلق وتوسیع األسواق الریفیة لتمكین الزراعی -
لغاء االحتكار.  بتحسین وتخفیض تكالیف النقل والتسویق والتخزین وإ

العمل على تحریر أسعار المنتجات الزراعیة وذلك ألن مرحلة التخطیط المركزي وما عرفته من تحدید دون  -
ة باعتبار أن أسعار المنتجات الزراعیة لها المستوى بأسعار المنتجات الزراعیة قد أثر سلبا على هذه األخیر 

 تأثیرات من عدة نواحي.
العمل على ترقیة الصادرات خارج المحروقات ویتأتى هذا من خالل تطویر القطاع الزراعي وتنویعه  -

  .لیتمكن من تأمین الحاجات الداخلیة وتصدیر الفائض
 

  ر ــاني: واقع القطاع الزراعي في الجزائــــالمحور الث
شهد واقع االنتاج الزراعي في الجزائر عدة تطورات في ظل االصالحات الزراعیة والمجهودات الكبیرة 

 المبذولة من طرف الدولة خاصة في كل من واقع اإلنتاج الحیواني والنباتي.
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  في الجزائر: واقع اإلنتاج النباتي - 1
االحتیاجات المحلیة للسكان مما یضطر الدولة یتمیز االنتاج الزراعي في الجزائر بأنه غیر كافي وال یغطي 

  راد كمیات كبیرة منه لسد العجز في الفجوة الغذائیة المسجلة كما هو موضح في الجدول التالي:یإلى إست
  ).2010- 2006) یوضح أهم المنتجات الزراعیة المنتجة في الجزائر خالل الفترة(1الجدول رقم (

  ملیون قنطار  ةالوحد    
  2010-2009  2009-2008  2008-2007  2007-2006  السنةالمنتجات 

  40016  52522  15336  35979  الحبوب الشتویة 

  5  10  21  40  الحبوب الصیفیة 

  40021  52532  15357  36019  مجموع الحبوب 

  723  643  402  501  الباقولیات

  86404  72913  60681  55243  محاصیل الخضر 

  7777  4000  5288  2689  المحاصیل الصناعیة 

  7881  8445  6974  6895  أشجار الحمضات

  23129  21752  18082  14205  األ شجار ومنها

  6447  6007  5528  5269  التمور 

  5606  4925  4020  2450  الكورم

  157  141  94  48  النبیذ

  2011المصدر: الدیوان الوطني لإلحصائیات 
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن االنتاج الزراعي النباتي في الجزائر یتحسن بشكل تدریجي فمثال    

ملیون  723إلى  2007-2006ملیون قنطار خالل الموسم  501إرتفع من  نالحظ بأن انتاج الباقولیات
ر ونالحظ بأن ملیون قنطا 222) أي انه حقق زیادة قدرت ب 2010-2009قنطار خالل الموسم الزراعي (

ملیون قنطار خالل  55243إنتاج الجزائر من الخضروات یسیر بخطى ثابتة ودائمة نحو االرتفاع لیرتفع من 
.أما بالنسبة إلنتاج الحبوب 2010-2009ملیون قنطار خالل الموسم  86404) إلى 2007- 2006الموسم 

 .الجزائر على تساقط األمطار اعتمادالشدید وهو راجع بشكل مطلق على  بالتذبذبفهو یتمیز 
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  :واقع االنتاج الزراعي الحیواني في الجزائر - 2
  .2011-2007ة الحیوانیة بمختلف أنواعها خالل الفترة و الجدول التالي یوضح تطور الثر 

  

  2011- 2007): یوضح تطور الثرة الحیوانیة بمختلف أنواعها خالل الفترة 2الجدول رقم (
  الوحدة: رأس

  2007  2008  2009  2010  2011  
  1790140  1747700  1682433  1640730  1633810  مجموع األبقار
  23989330  22868770  21404684  19946150  20154890  مجموع األغنام
  4411020  4287300  3962120  3751360  3837860  مجموع الماعز
  318755  313990  301118  295085  291360  مجموع الجمال
  44200  43650  44803  /  47040  مجموع الخیول

  .2012من إعداد الباحثین اعتمادا على جداول احصائیة من وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة  المصدر:
  

  رة ــــــمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن مجموع األبقار وكذلك الثیران والعجول في تطور مستمر خالل فت  
 31266 ـرأس أي بمتوسط زیادة سنویة تقدر ب 156330 ـسنوات، ارتفع مجموع عدد رؤوس األبقار ب خمس

وهي نسبة مقبولة على العموم ویرجع هذا التطور إلى سیاسة  %10رأس وهذا بنسبة زیادة سنویة قاربت 
الدعم المطبقة من طرف الدولة من خالل تقدیم  تسهیالت للمربین،  أما بالنسبة لألغنام والماعز فهي في 

وهذا راجع إلى موجة الجفاف التي  ،حیث سجل تراجع في أعدادها 2008نة تطور مستمر باستثناء س
ذا نظرنا إلى تربیة الجمال في الجزائر فإننا نالحظ 2008-2007ضربت البالد خالل الموسم الزراعي  ، وإ

 27395أي بزیادة وصلت إلى  % 9.4سجلت زیادة قدرت ب  2011-2007أنها خالل فترة الخماسیة 
  رأس.
بالنسبة إلنتاج الغذائیة والسلع ذات المصدر الحیواني التي سنوضحها في الجدول التالي والذي یمثل أما 

  .2011-2010التطور لمختلف المنتجات خالل سنتي 
  

  .2011-2010): یوضح تطور اإلنتاج لمختلف المنتجات الحیوانیة خالل سنتي 3الجدول رقم (

  الحلیب  
  لتر  100 

اللحوم الحمراء 
  قنطار 

اللحوم البیضاء 
  قنطار 

 100البیض 
  وحدة 

الصوف   العسل قنطار 
  قنطار 

  4725  30  1019833  662805  825844  636122  2010الفصل األول 

  237232  -   1200299  752932  873141  785431  2010الفصل الثاني 

  18299  -   1171080  799452  1058370  646333  2010الفصل الثالث 

  -   -   1081697  803926  1195866  658022  2010الفصل الرابع 

  260256  30  4472909  3019115  3953212  2725918  2010مجموع 

  65064  7.5  1118227.25  754768.75  988305.25  681477  2010متوسط الفصلي 
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  .2012من إعداد الباحثین اعتمادا على جداول احصائیة من وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة المصدر: 
  

الزراعي الحیواني من المواد الغذائیة في تحسن مستمر، فقد  اإلنتاج) نالحظ بأن 3من خالل الجدول رقم (
عن المتوسط الفصلي إلنتاج الحلیب في  % 11بحوالي  2011زاد المتوسط الفصلي إلنتاج الحلیب سنة 

على الترتیب %12،%13وزادت كذلك نسبة إنتاج كل من اللحوم البیضاء والبیض بنسب قاربت  2010سنة 
قنطار أي بنسبة تجاوزت  11582.41ادة كانت طفیفة وقدرت ب ـــــحوم الحمراء فالزیأما بالنسبة إلنتاج الل

قنطار  28727أي  %45كما حددت زیادة جد معتبرة في كل من إنتاج الصوف بنسبة قاربت  بالقلیل. 1%
نتاج العسل حیث أرتفع متوسط    .قنطار 15834.17 ـنتاجه الفصلي باوإ

  

یحتل القطاع الزراعي أهمیة كبیرة في  :الناتج الوطني اإلجمالي مساهمة القطاع الزراعي في -1- 2
من أهم مؤشرات النمو االقتصادي ألي بلد  باعتبارهالجزائر من حیث مساهمته في تكوین الدخل الوطني 

  والجدول التالي یبین تطور مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الخام للجزائر. 
  

  )2013- 2007(طاع الزراعي في الناتج الوطني الخام بالجزائر في الفترة ) مساهمة الق4الجدول رقم(
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات 

  16569.2  16115.4  14526.6  11991.5  9968  11043.7  9352.8  الناتج الوطني الخام

  الناتج الزراعي
  

885  982.2  1157.1  1269.8  1478.4  1775.1  2031.6  

نصیب الزراعة من 
  الناتج   الوطني الخام 

9.14 
 

8.89  10.58  
  

10.58  
  

10.17  
  

11.01  12.26  

  على اعتماداعداد الباحثین امن المصدر: 
Office national des statistiques Algérie،Les Tableaux Economiques d’Ensemble 2002 à 

2013 ،N°688 ،Février 2015.  
حیث  2013-2007رة ـــنالحظ أن الناتج الزراعي عرف تطور كبیرا خالل الفت )4من خالل الجدول رقم (ف

، ولكن نسبة ارتفاع 2013ملیار دینار في  2031.6، إلى 2007ار دینار جزائري ــــــملی 885أنتقل من 
ة قطاع ــــى خاصة القطاعات األخر ـــــاع القطاع الزراعي بسبب مساهمـــــــام أكبر من ارتفــــــالناتج الوطني الخ

  .اتــــالمحروق
 

  -   -   117838  848780  885902  707986  الفصل االول 

  255239  4828  1318389  839072  942225  856957  الفصل الثاني 

  26134  24697  1244653  869501  1171539  703994  الفصل الثالث 

  281373  47525  3740780  2557353  2999663  2268937  2011مجموع 

المتوسط الفصلي 
2011  

756312.33  999887.67  852451  1246926.67  15841.67  93791  

الفرق المتوسط الفصلي 
  2010و2011لسنة 

74835.33  11582.41  97672.25  128699.42  15834.17  28727  
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القطاع الزراعي بدوره یعمل على توفیر  :مساهمة القطاع الزراعي في توفیر مناصب الشغل -2- 2
  دور كبیر في تخفیض البطالة، والجدول الموالي یبین ذلك كمایلي: ةشغلولممناصب ال

  ) مساهمة القطاع الزراعي في توفیر مناصب الشغل5الجدول رقم (
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

  10566  10788  10170  9599  9735  9742  9146  إجمالي المناصب

  1007  1141  912  1034  1136  1242  1252  القطاع الزراعي  مناصب

  9.5  10.6  9  10.8  11.7  13.1 13.7  %النسبة 

 : من إعداد الباحثین اعتمادا على:المصدر
Office national des statistiques Algérie ،ACTIVITE ،EMPLOI & CHOMAGE 

(2008-2014). 
) نالحظ مساهمة القطاع الزراعي في توفیر مناصب شغل، حیث أن للقطاع 5من خالل الجدول رقم (   

الزراعي دورا كبیرا في توفیر مناصب العمل والتقلیص من البطالة خاصة في المناطق الریفیة وأن نسبة تزاید 
العاملین في القطاع الزراعي متذبذبة من فترة ألخرى، لكن بإمكان القطاع استیعاب عدد كبیر من السكان 

 القوة العاملة الریفیة.
  الث: إنتاج التمور في الجزائر ومساهمتها في ترقیة التجارة الخارجیةــالمحور الث

تمثل زراعة النخیل إحدى الدعائم األساسیة للنشاط الزراعي،وذلك لما لها من تأثیرات غذائیة واجتماعیة  
ملیون نخلة وتنتج أكثر من  11واقتصادیة وبیئیة في مناطق تواجدها، وتقدر ثروة النخیل في الجزائر بحوالي 

  .ا هاما للدولةـا اقتصادیألف طن من التمور سنویا في المتوسط، وتمثل هذه الثروة نشاط 260
  

إن المناطق المشهورة بزراعة النخیل تقع غالبا في جنوب األطلس االنتاج الوطني من التمور:  - 1
من حیث المساحة اإلجمالیة  %27.4والیة وتحتل والیة بسكرة المرتبة األولى بنسبة  16الصحراوي وتغطي 

ني للتمور متبوعة بوالیة الوادي بنسبة طالو من اإلنتاج %41.2من مجموع أشجار النخیل و %23.1و
  .والتوزیع بحسب الوالیة هو على النحو التالي:% 25، و%22.4، و22%

  ):اإلنتاج الوطني من التمور بحسب الوالیة6جدول رقم(
  المساحة (بالهكتار)  عدد أشجار النخیل  اإلنتاج(بالقنطار)  الوالیة  

  42.910  4.315.100  4.077.900  بسكرة

  36.680  3.788.500  2.474.000  الوادي

  21.980  2.576.600  1.296.300  ورقلة

  28.330  3.799.000  910.300  أدرار

  10.850  1.246.500  565.000  غردایة

  14.120  1.639.800  300.500  بشار
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  7.000  688.900  109.400  تمنراست

  770  124.400  86.200  خنشلة

  820  61.800  20.500  تبسة

  320  37.300  16.200  األغواط 

  1.250  129.100  15.600  إلیزي

  190  28.700  14.000  باتنة

  640  63.900  10.300  البیض

  510  50.600  10.200  النعامة

  430  45.200  8.400  تندوف

  100  10.100  6.800  الجلفة

  166.900  18.605.100  9.903.600  المجموع

  .2015اعتمادا على إحصائیات وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة لسنة  المصدر:
  

  االمكانات واإلنتاج بحسب االصناف على النحو التالي: -1- 1
  ) إمكانات اإلنتاج لبعض أنواع التمور األساسیة7الجدول رقم (

  اإلنتاج بالقنطار   عدد أشجار النخیل   الصنف 
  5.249.500  7.194.100  دقلة نور 

  1.928.500  4.192.000  الغرس وشبیهاته
  2.725.700  7.218.400  دقلة بیضاء وشبیهاته 

  .2015حصائیات وزارة الزراعة والتنمیة الریفیة االمصدر: 
  

صنف)  300إن أصناف التمور الجزائریة متعددة ومتنوعة (أكثر من  أهم أنواع وأصناف التمور الجزائریة -
  تجاریة. سنعرض في الجدول أنواع التمور الرئیسیة ومناطقها:ولكن بعضها فقط لها أهمیة 

 ): أهم أنواع التمور في الجزائر ومناطق تواجدها8جدول رقم (
  اسم المنتوج  الصنف  المنطقة 

  طولقة وضواحیها
  
  

  دقلة نور، أغصان دقلة نور،عرجون
  

دقلة نور صنف أول، دقلة نور 
  صنف ثاني

  دقلة نور عرجون
  دقلة بیضاء  بیضاءدقلة   تقرت
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  .2015مصلحة االنتاج لمؤسسة سلیم حدود لتوضیب وتصدیر التمور المصدر: 
  

القرار الوزاري المشترك بین وزارة التجارة ووزارة الزراعة حسب مواصفات التمور المعدة للتصدیر  -2- 1
والمتعلق بتقدیم التمور للتصدیر فإن التمور المعدة للتصدیر یجب أن  1992نوفمبر  17الذي وضع بتاریخ 

  تكون مواصفاتها كاآلتي:
  ناضجة وقد بلغت كل نموها الفیزیولوجي؛ -
 لضرر ومن اآلفة الهامة؛سلیمة وخالیة من الرائحة الخمولیة والتخمر من ا -
من وزن  %30كما یجب أن ال تتعدى  2%ـیجب أن تكون نسبة السكر/ الرطوبة على األقل مساویة ل -

 الفاكهة.
 یجب أن تكون التمور المعدة للتصدیر كاآلتي:كیفیة تقدیم التمور المعدة للتصدیر:  -3- 1
 10لــفواكه  4سم ویحمل كحد أدنى  10یجب أن یكون طول الغصینات المنفصلة أو غیر المنفصلة  -

  سم من الطول.
 تمور دقلة نور هي التمور الوحیدة التي یسمح بتقدیمها بالترتیب على شكل طبقات منسقة. -
 یجب قطع الغصینات بصفة دقیقة. -
من التمور  % 50الوزن المسموح به في حالة تقدیم التمور على شكل غصینات یجب أن یكون  -

 المنفصلة.

  تافزوین  قرى غردایة
  

  تافزوین طبیعیة،تافزوین مكیفة
  تافزوین طبیعیة مغسولة ومجففة

  طبیعیة  تامجهورت  قرى غردایة 
  مكیفة

  طبیعیة، مكیفة  تینیسین  قرى غردایة
  
  

الصحراء ( تقرت ، 
  جامعة وادي سوف)

  
  

  دقلة نور حبات 

دقلة نور مكیفة،  دقلة نور قبل 
  الفرز

  دقلة نور نصف طازجة كبیرة الحجم 
دقلة نور نصف طازجة صغیرة 

  الحجم
  دقلة نور نصف جافة كبیرة الحجم 
  دقلة نور نصف جافة صغیرة الحجم

  دقلة نور منزوعة النوى
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 بجب أن یكون التغلیف المستعمل للتمور صلبا مانعا لتسرب الماء وجافا. -
 یجب أن تكون التمور محمیة بواسطة غالف صلب من األفضل أن یكون شفافا. -
باستطاعتها ضمان یجب أن تعزل التمور من جوانب الغالف بواسطة الورق أو بكل وسائل العتاد التي  -

 حمایتها من األضرار.
ان استعمال الطوابع واألوراق من شأنه أن یحدث احتكاكا مباشر بالفاكهة التي تحتوي استعماالت ماعدا  -

 تلك الطوابع المطبوعة بواسطة حبر أو غراء غیر سام.
 

  عوائق تصدیر التمور في الجزائر - 2
 تتمثل أهم عوائق ومشاكل التصدیر فیما یلي:

  بسرعة لزبائنهم. باالستجابةیشتكي المصدرون غالبا من التأخیرات البیروقراطیة التي ال تسمح لهم  -
جي ر إلشهار مما یساهم في خفض الطلب الخااانخفاض كفاءة أجهزة التسویق الخارجیة خاصة من حیث  -

 على التمور.
جعل الجزائر تقوم باستیراد األغلفة  مشكلة التغلیف حیث ال تتوفر أغلفة مناسبة لتصدیر التمور، وهذا ما -

 وما یعنیه ذلك من ارتفاع التكلفة وبالتالي ارتفاع السعر على مستوى األسواق الدولیة.
مزاحمة التمور األجنبیة للتمور الوطنیة واتجاه المواطنین المقیمین إلى شرائها بسبب عرضها الجید  -

 والتونسیة. ةیللمستهلك األجنبي كما هو حال التمور اإلسرائیل
عدم وجود تنسیق بین منتج التمر في المزرعة والمصدر فیما یخص عملیة تورید التمور الجیدة والمطابقة  -

 للمواصفات.
 تفاع تكالیف النقل والشحنر ا -
النقص الحاد في المعلومات المتعلقة باألسواق الخارجیة من حیث حجم الطلب واألصناف المرغوبة فیها  -

  الصحیة والمواصفات القیاسیة في البلد المراد التصدیر له. االشتراطاتو وطرق التغلیف 
 

 مساهمة إنتاج التمور في ترقیة التجارة الخارجیة الجزائریة واقع  - 3
تسعى الجزائر جاهدة إلى تنویع  تطور الصادرات الجزائریة من التمور ودورها في تنمیة الصادرات: -1- 3

وذلك من خالل تنمیة ودعم القطاعات االقتصادیة التي تتوفر على میزة صادراتها خارج قطاع المحروقات 
نسبیة ومن هذه القطاعات قطاع تصدیر التمور الذي یساهم في زیادة الصادرات الوطنیة، ویشیر الجدول إلى 

 :نسبة صادرات التمور إلى الصادرات غیر النفطیة
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  2011-2000غیر نفطیة  ): نسبة صادرات التمور إلى الصادرات9الجدول رقم (
  الصادرات من التمور  السنوات

  -ملیون دوالر -
  الصادرات خارج المحروقات

  - ملیون دوالر-
  %النسبة 

2000 14.748  612  2.40  
2001  10.439  648  1.60  
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  
2011  25.374  2040  1.24  

من إعداد الباحثین اعتمادا على إحصائیات محصل علیها من المركز الوطني للمعلومات المصدر:
حصائیات الجمارك (   ).CNISوإ

) أن نسبة صادرات التمور مقارنة بالصادرات غیر النفطیة قد سجلت انخفاضا 9نالحظ من الجدول رقم ( 
 2005سنة 2.1لتبدأ هذه النسبة في التراجع إلى 2003حیث سجلت أعلى نسبة سنة 2006متذبذبا منذ سنة 

في الكمیات  ویرجع ذلك أساسا إلى التذبذب 2.40إلى  2008تصل أدناه سنة  2007سنة  1.73إلى 
المصدرة من التمور في حین أننا نالحظ ارتفاع في الصادرات األخرى غیر النفطیة حیث بلغت إجمالي 

  ملیار دوالر. 2.040إلى  2011ملیار دوالر لتصل سنة  1.268إلى  2010الصادرات الغیر نفطیة سنة 
  .2011-2000وج التمور خالل الفترة ):تطور الصادرات الجزائریة حسب الكمیة والقیمة من منت10الجدول رقم (

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  11258.27  8133.2  10200.41  11034.6  5849.58  10078.6  الكمیة بالطن 

  19.139  14.562  16.453  16.359  10.439  14.748  القیمة بالملیون دوالر

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات 

  28143.15  16037.3  8953.56  9861.46  13356.44  12328.37  الكمیة بالطن 

  25.374  22.617  14.307  19.677  23.082  20.043  القیمة بالملیون 

حصائیات الجمارك الباحثینمن إعداد  المصدر:   اعتمادا على إحصائیات المركز الوطني للمعلومات وإ
) أن هناك نوعا من التذبذب في الكمیة المصدرة من التمور في الفترة ما بین 10نالحظ من الجدول رقم(   

ثم ینخفض  2005طن سنة  11258لتصل إلى  2000طن سنة  10078.6حیث بلغت  2009و2000
ویرجع هذا التذبذب في  28143.15إلى  2011طن ثم ترتفع لتصل إلى أقصاها سنة  8953.56إلى
  .جیة تسویقیة فعالة وواضحة المعالم سواء من الدولة أو من الخواصیصدیر إلى غیاب إستراتالت
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تعتبر التمور من أهم المنتجات الزراعیة التي تمتلك فیها  :نسبة صادرات التمور من الصادرات الزراعیة -
نالحظه من خالل وهذا ما 13%و %10حیث تتراوح نسبة تصدیر التمور ما بینالجزائر میزة تنافسیة 

  :الجدول أدناه
  ): نسبة صادرات التمور من الصادرات الزراعیة11جدول رقم (

  الصادرات الزراعیة  السنوات
  ملیون دوالر

  الصادرات من التمور 
  ملیون دوالر

  %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  150.327  14.562  9.68  
2005  167.473  19.139  11.42  
2006  162.922  20.043  12.30  
2007  180.855  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  

من المركز الوطني للمعلومات إحصائیات محصل علیها  على اعتمادا الباحثینمن إعداد  المصدر:
حصائیات   CNCIالجمارك  وإ

بالنسبة ألهم الدول المستوردة لمنتوج التمور فیأتي في مقدمة الدول فرنسا  :أهم الدول المستوردة للتمور -
  ثم تلیها النیجر وروسیا كما یوضحه الجدول الموالي:من حیث القیمة والكمیة 

  2013المستوردة للتمور الجزائریة سنة ): أهم الدول 12الجدول رقم (
  القیمة الدوالر  - الطن  - الكمیة  الدولة

  14237  8112  فرنسا 
  1682  4792  النیجر
  1740  1446  روسیا

  1069  1326  االمارات العربیة
  1773  980  المانیا

  956  449  المغرب
  762  396  كندا

  237  303  بریطانیا 
  533  266  الوالیات المتحدة 

  213  166  السینیغال
  144  121  األردن 

من اعداد الباحثین اعتمادا على احصائیات محصل علیها من المركز الوطني للمعلومات المصدر:
  CNISواحصائیات الجمارك 
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ألف  3.3ألف طن متبوعة بكل من روسیا  13.4بما یقارب  2015تبقى فرنسا الزبون األول للجزائر في 
ألف طن، والوالیات المتحدة  1.1ألف طن، الهند  1.2ألف طن، كندا  1.6المتحدة طن، اإلمارات العربیة 

  طن. 1000األمریكیة 
  

  المكانة العالمیة للجزائر من حیث تصدیر التمور: -2- 3
فإن الجزائر تصنف  2013لسنة  FAOة العالمیة للتغذیة معلى الصعید العالمي، وحسب إحصائیات المنظ  

في المرتبة الرابعة من حیث إنتاج التمور وراء كل من مصر، إیران، المملكة العربیة السعودیة، حیث تنتج 
من إنتاجها بینما المعدل العالمي  %3من اإلنتاج العالمي للتمور وتصدر أقل  %14الجزائر حوالي نسبة 

  .%12یتراوح في حدود 
  

  خـاتمة:
صت هذه الدراسة الى حقیقة مفادها أن  القطاع الزراعي یعتبر من القطاعات التي بإمكانها لقد خل  

المساهمة في دعم األمن الغذائي والمساهمة في تنمیة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات، لما تملكه من 
ون تطویر هذا لت تحول داإمكانیات بشریة وطبیعیة، ولكن الواقع یشیر إلى عدة صعوبات ومشاكل ماز 

رغم وجود عدة منتجات زراعیة تمتلك فیها الجزائر إمكانیات تنافسیة  الذاتي، االكتفاءالقطاع من أجل تحقیق 
على غرار منتوج التمور، الذي یتم إنتاجه بعدة والیات في الجنوب بكمیات معتبرة و بعدة أصناف أهمها 

  صنف "دقلة نور" الذي یشتهر في  األسواق الدولیة. 
  وعلى ضوء ما سبق یمكن تقدیم االقتراحات والتوصیات التالیة:

تأسیس معاهد مكلفة بتكوین إطارات متخصصة في التسویق الدولي، توكل لها مهمة اختیار الطریقة  -
یصاله الى األسواق الخارجیة مصمما حسب أذواق المستهلكین األجنبیین.   المثلى لبیع المنتوج الجزائري وإ

 وتشریعات تقضي على البیروقراطیة االداریة التي تمنع المصدرین باإلستجابة بسرعة لزبائنهم.سن قوانین  -
توجیه المؤسسات الناشئة إلى صناعة التغلیف محلیًا من أجل القضاء على مشكل استیراد األغلفة والتعبئة  -

 من الخارج.
نجدها تحتل مراكز بعد انواع اخرى من االهتمام بضرورة التسویق الجید للتمور الجزائریة فرغم جودتها  -

 التمور تعتبر اقل منها جودة بفضل التسویق الجید لمنتجیها في االسواق العالمیة.
تحدید معاییر من الوزارة الوصیة للمنتج والمصدر معا والحرص على وصولها للطرفین من أجل تقلیص  -

عملیة تورید التمور الجیدة والمطابقة الفجوة بین بین منتج التمر في المزرعة والمصدر فیما یخص 
 للمواصفات.
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