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 :امللخص
أشجار النخيل يف العامل، حيث تتطابق املتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع من بني أكثر املناطق مالءمة لزراعة  اجلزائر تعترب

الظروف املناخية السائدة، إذ أن إنتاج وتصدير التمور يف البلدان العربية نسبته ضعيفة مقارنة باملواد الزراعية األخرى، إذ يعترض 
، لذا وجب االهتمام ذا خمتلف أنواع التمور بليت تصيذلك جمموعة من املشاكل تتعلق باإلنتاج والتسويق إضافة إىل اآلفات ا

   .املنتج ملدى مسامهته للقطاع الصناعي، وخاصة الصناعة الزراعية أو الصناعة الغذائية

  .إنتاج التمور القطاع الفالحي، ،الزراعية: الكلمات املفتاحية

 Abstract: 
Algeria is among the most suitable for the cultivation of palm trees in the world, with identical 
environmental requirements for the palm tree with the climatic conditions, as the production and 
export of dates in the Arab countries accounted weak compared to materials other agricultural, as 
opposed to a set of problems related to production and marketing in addition to pests of various 
types of dates, so should interest in this product for its contribution to the industrial sector, 
especially the agricultural industry or the food industry. 
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   :مقدمة
يف  %30-25حيتل القطاع الزراعي العريب دورا بارزا منذ القدم يف اقتصاديات الوطن العريب، حيث سامهت الزراعة بني 
، كما %17.6ناجته احمللي اإلمجايل يف الستينات والسبعينات، إال أن هذه املسامهة تراجعت يف الثمانينات والتسعينات ألقل من 

يف الفترتني السابقتني وهذا ما انعكس سلبا يف  %40إىل  %60ية من إمجايل القوة العمالية العربية من تراجع حجم العمالة الزراع
   .1مسامهة الزراعة يف تكوين الناتج اإلمجايل احمللي

تعترب زراعة النخيل يف اتمعات العربية ذات أمهية خاصة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن الرتباطها بعادات وتقاليد وقيم 
اجتماعية توارثتها األجيال، مما جعل للنخيل نظرة خاصة يف هذه الدول ومنها على سبيل املثال اململكة العربية السعودية لذلك 

حيث ال ختلوا حديقة أو شعار من النخيل بأنواعه املختلفة . اعتربت شعارا هلا وجتسيدا علميا ملكانتها ولتألفها مع البيئة احمللية
نية وتعترب أشجار النخيل رمزا للبيئة الصحراوية حيث أا من أكثر النباتات تكيفا مع البيئة الصحراوية نظرا اإلنتاجية والتزيي

  .لتحملها درجات مرتفعة من احلرارة واجلفاف وامللوحة قد ال تتحملها كثري من النباتات األخرى

لعامل، حيث تتطابق املتطلبات البيئية لشجرة النخيل مع من بني أكثر املناطق مالءمة لزراعة أشجار النخيل يف ا اجلزائر تعترب
الظروف املناخية السائدة، إذ أن إنتاج وتصدير التمور يف البلدان العربية نسبته ضعيفة مقارنة باملواد الزراعية األخرى، إذ يعترض 

، لذا وجب االهتمام ذا واع التمورذلك جمموعة من املشاكل تتعلق باإلنتاج والتسويق إضافة إىل اآلفات اليت تصيف خمتلف أن
  .املنتج ملدى مسامهته للقطاع الصناعي، وخاصة الصناعة الزراعية أو الصناعة الغذائية

االقتصادي يف يف ظل إستراتيجية تنويع الصناعة الزراعية  متطلباتوهلذا سنحاول يف هذه الورقة البحثية أن نعرج على 
  :التالية الثالثة، وذلك من خالل احملاور هذا اال، باإلضافة إىل معوقات السياسة التنموية يف "ذجاإنتاج التمور باجلزائر منو"اجلزائر 

  .لدعم املنتج الفالحياالستثمار الصناعي الزراعي كآلية : احملور األول

  .أمهية صناعة وإنتاج التمور يف اجلزائر بني الواقع واملأمول: احملور الثاين

  .ات صناعة التمور يف اجلزائر يف ظل إستراتيجية تنويع الصادرات خارج احملروقاتمتطلب: ثالثاحملور ال
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  .لدعم املنتج الفالحياالستثمار الصناعي الزراعي كآلية : احملور األول

ميكن تعريف علم االقتصاد الزراعي بأنه جمموعة األفكار واآلراء والتطبيقات الزراعية اليت : مفهوم االقتصاد الزراعي  -1
تستهدف السيطرة على االقتصادية الكامنة يف صناعة الزراعة املستهدفة تعظيم الناتج وحتقيق أكرب قدر من خالل تنظيم استغالل 

 2.املوارد االقتصادية والزراعة، ويهتم االقتصاد الزراعي حبل املشاكل املرتبطة بالزراعة
وعات رئيسية من اخلصائص اليت تتعلق بالنشاط الزراعي ميكن حتديد جمم: خصائص القطاع الزراعي واقتصاديات الزراعة  -2

 3:واقتصاديات الزراعة واليت من أمهها
خيتلف عرض املنتجات الزراعية مقارنة باملنتجات غري الزراعية، وذلك راجع إىل انه خيضع : العرض والطلب الزراعي.1.2

ة نسبيا، وختتلف هذه املرونة تبعا لألقاليم اجلغرافية ذات ملتغريات يصعب أحيانا التحكم فيها، أما الطلب فهو ذو مرونة منخفض
  ؛األمناط الداخلية املتباينة

حيث يشكل املناخ التنافسي للبنية الزراعية من أهم اخلصائص املؤثرة على الوحدات : التركيب التنافسي للنشاط الزراعي.2.2
حد يف املزارع املتعددة، فضال عن حرية الدخول واخلروج من الزراعية سواء كانت صغرية أو متوسطة، وكذا جتانس احملصول الوا

 ؛النشاط الزراعي

يعد رأس املال الثابت الالزم : ارتفاع األمهية النسبية للتكاليف الثابتة وثبات املوارد الزراعية على مستوى القطاع.3.2
الثابتة بارتفاع مع عدم مرونة عرض املوارد لعمليات اإلنتاج الزراعي من أهم خصائص القطاع الزراعي، حيث تتميز التكاليف 

 ؛الثابتة يف النشاط الزراعي

وذلك نظرا الرتباط احملصول الزراعي باملتغريات البيئية : مومسية اإلنتاج وصعوبة التحكم يف كمية احملاصيل املنتجة.4.2
سواء على مستوى املزرعة أو القطاع،  والبيولوجية الواقعة خارج إدارة املزارع، حيث يصعب التنبؤ حبجم اإلنتاج الزراعي

 ؛والسيما احملاصيل الغذائية الرئيسية

حيث يؤدي ذلك إىل التأثري على يف الكفاءة اإلنتاجية انطالقا من أن : الترابط بني اإلدارة واحليازة وخماطر التمويل الزراعي.5.2
باالستثمارات املزرعية ودورته الزراعية وتركيبه احملصويل املزارع يستهدف تعظيم صايف دخله املزرعي، ويتطلب منه ذلك االهتمام 

 ؛املؤدي إىل زيادة إيراداته وتدين تكاليفه

كأمهية ملكية األراضي، وفاعلية االبتكار وتبين املستحدثات الزراعية الدافعة إىل التطور : اخلصائص الزراعية األخرى.6.2
 . االستقرار يف حيام املعيشيةالزراعي، فضال عن ميل العاملني للقطاع الزراعي إىل

 .أهم اخلصائص الفاعلة يف القطاع الزراعي "01"رقم يوضح الشكل: العوامل الفاعلة يف القطاع الزراعي  -3
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 :4ا يليمن أهم املعوقات اليت تقف حائال أمام تنمية القطاع الزراعي العريب م: صعوبة تنمية القطاع الزراعي العريب  -4
 ؛اعتماد معظم الزراعية العربية على اهلطوالت املطرية 
 ؛عدم قدرة املزارعني على مواكبة التقدم التكنولوجي الزراعي املرتفع الكلفة 
 ؛زيادة السكان بنسبة تفوق كثريا نسب زيادة اإلنتاج الزراعي 
 ؛اين والتجاريتناقص مساحات األراضي املخصصة للزراعة بسبب عوامل التصحر والتوسع العمر 
 ؛ضعف البنية التحتية 
 ؛القصور يف مواجهة االحتياجات التمويلية واالستثمارية للقطاع الريفي 
 ؛ضعف اخلدمات البحثية والتسويقية واإلرشادية 
 ؛عدم تنوع مصادر االئتمان املوجهة من قبل اجلهاز املصريف 
 تزايد أنواع الضمانات للحصول على املصادر التمويلية. 

للثمار قيمة غذائية عالية فهي مصدر غذائي متكامل غين بالسكريات : لنخلة التمر "الصناعية" ة االقتصاديةاألمهي  -5
على الثمار، ) الدبس، السكر السائل، الكحول األثيلي، اخلل(وتعتمد العيد من الصناعات ،والفيتامينات واألمالح املعدنية

 .حليواناتوتستخدم الثمار الرديئة يف صناعة اخلمرية وعلف ا
  :إن وجود خنلة معناه وجود أربعة مصانع الستغالهلا

 ؛للورق من جريدها، للعجوة من البلح  
 ؛لألثاث واحلصري واحلقائب من سعفها  
 للكربون من نواها.  

  :وتقسم النخلة يف هذا اال إىل

 ؛تستخدم يف سقف وأبواب املنازل  :جذوع النخلة  
  ؛ص الطيور وتعبئة الفاكهةسقف بعض املنازل وأقفا  ):السعف(اجلريد  
 احلصري واملقاطف واألسبتة واحلقائب اليدوية والقبعات وحشو مقاعد األثاث ونوع من البيتموس والعلف  :اخلوص

 .العوامل الفاعلة يف القطاع الزراعي": 01"الشكل رقم

 السياسات الزراعية

الزراعي العريب القطاع  

 اجلوانب البيئية
 املوارد املائية

 املوارد املالية

 املوارد األرضية

 البحوث الزراعية

 الثقافات الزراعية

 املوارد البشرية

، 2007مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، مارس  ،"لعوامل الفاعلةا"التنمية الزراعية املستدامة : حممود األشرم :املصدر
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  ؛للمواشي
 ؛احلبال والتنجيد والتنظيف :الليف  
 ؛تؤكل طازجة أو يصنع منها خملل أو حالوة) أو اجلزء األبيض من قلب النخلة(  :اجلمار  
 ؛يستعمل لعالج األمعاء عند أهل البادية وقد يعطر به ماء الشرب أحياناً) ماء لقاح(خراج ماء مقطر يسمى است :الطلع  
 ؛لصناعة بعض األدوات املرتلية كاألطباق والسباتة واملكانس :العرجون  
 النخيل يؤكل الفائض منه مباشرة أو بعد خلطه بعسل النحل أو غريه ويف الطب الشعيب يوصف لقاح  :حبوب اللقاح

  ؛لعالج الربود اجلنسي والعقم
 عسلي اللون ويشرب طازجاً )اللقة(وهو ماء يستخرج منها إذا قطعت ويستخرج منه شراب اللكة أو  :نسغ النخلة ،

  .وله فوائد شىت يف الطب الشعيب
 وهلا عدة فوائد :النوى:  

   ذه احلالة كالع(يؤكل بعد أن يلني باملاء ويدق ويغلى مع احلليب ؛جينة فيؤكل على هذه الصورةيصبح 
  ؛يصلح لألكل وصناعة الصابون %8استخراج الزيت بنسبة  
  اري البولية؛مستحضر طيب لعالج أمراض الكلى وا  
  ؛وقود يف األفران وفحم  
  علف للمواشي. 

رحلة تطوير الزراعة، ال بد أن مير كخطوة أويل مب إن التطور الصناعي: االستثمار الصناعي الزراعي كآلية للتنمية الصناعية -6
إىل جانب ذلك جيب تصنيع ....وهلذا جيب تطوير زراعة احملاصيل الزراعية اليت تشكل املواد الصناعية اخلام كالقطن النخيل الزيتون

لب األرياف والقرى ألن الصناعة تقوم يف أغ  املواد احليوانية اخلام وذلك عن طريق تطوير وجتديد الصناعات الصغرية واملتوسطة يف
قوي بشرية ماهرة فضالً عن وجود بين   األحيان يف املواقع اليت تتمتع بوجود مصادر طاقة كهربائية كافية  شبكة طرق برية مؤهلة

حتتية مالئمة للصناعة، ويف بالدنا توجد كل هذه اإلمكانيات يف املدن فقط، وهلذا فإقامة صناعات ال تعتمد علي الزراعة يعين 
األرياف حيث الزراعة واالعتماد علي تنمية املدن فقط، وهذا بدوره سوف يشجع اهلجرة من الريف إىل  باختصار جتاهل وميش

املدينة وبالتايل إمهال أنشطة الزراعة والصيد والرعي وتالشي دورها يف االقتصاد الوطين، وألن مدننا ال طاقة هلا باستيعاب األعداد 
اع نسبة البطالة وتتضاعف كل األسعار مبا يف ذلك أجرة السكن، تنخفض األجور يف اهلائلة من النازحني وهو ما يؤدي إىل ارتف

سوق العمالة لوجود البطالة الكثيفة، وكل هذه العوامل أسباب رئيسية إلشعال التوترات االجتماعية ألتفه األسباب هلذه جيب 
  . وضع براجمنا إلزالة الفوارق التنموية بني املدن والقرى

للمزارع والراعي وصائد  الزراعة تعين توفري عوامل االستقرار والعيش الكرمي ىر الصناعة اليت تعتمد علتطوي إن سياسة
يف حقله وداره وبالتايل تفادي تعريضهم ملأساة الرتوح، ومن مث إتاحة الفرصة هلؤالء يف تطوير وحتسني سبل حيام  السمك كل

دن أو خارج البالد، علي أن تقام املصانع اخلاصة مبنتجات املراعي واملصائد بوفرة اإلنتاج وتصدير الفائض عن حاجتهم إىل امل
واملزارع يف حقوهلا الطبيعية، وهنا تتاح الفرصة املزارعني والصيادين الرعاة لاللتحاق باملصانع واكتساب مهارات جديدة وحتسني 

ف مهن أخرى ويرتفع مستوى االهتمام باألرض أمام وهو ما يسمح بانتقال أعداد كبرية منهم إىل احترا وتطوير سبل املعيشة،
  . املستثمرين الزراعيني لتطوير زراعتهم كماً ونوعاً عرب إدخال التكنولوجيات الزراعية
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أدت عملية خصخصة القطاع العام إىل اخنفاض حاد يف مستوى استثمارات البىن : الصناعة الزراعة والتنمية احمللية يف العامل -7
عات احمللية خاصة يف القرى الصغرية، وقد أثرت هذه العوامل تأثريا غري مناسب على سكان املناطق الريفية، لذا التحتية يف اجلما

مثل قطاع اخلدمات، (كان لزاما للرجوع تدرجييا واالعتراف بالدور الذي تؤديه الزراعة وارتباطاا بقطاعات النمو األخرى 
نمية احمللية الالمركزية بوصفها عامال رئيسيا يف تعزيز التنمية الوطنية، واليت جيب أن  ، ويف حتفيز الت)والصناعة صغرية، والسياحة

تتسم مبزيد من التوازن حبيث تكفل تغريا اجتماعيا اقتصاديا أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، كما تكفل يف األجل الطويل استدامة 
دوالر، وإن  2.60 ر من النمو يف الزراعة يدر يف البلدان الناميةاجتماعية وسياسية، وتظهر اإلحصائيات يف الواقع على أن كل دوال

من أهم أهداف التنمية الزراعية احمللية املستدامة هو خفض نسبة الفقر واليت ال ميكن بلوغها باالقتصار على زيادة التدفقات املالية 
لسكانية الريفية ألن يصبحوا شركاء نشطني يف عملية إىل اجلماعات احمللية، بل ينبغي تعزيز قدرات السكان يف القرى والتجمعات ا

التنمية عن طريق استخدام ج تتسم مبزيد من املشاركة وتعدد القطاعات واألطراف املعنية يف وضع السياسات، وبصفة عامة فإن 
  :املتكونة  مما يلي اإلستراتيجيةحتقيق أهداف التنمية الزراعية 

 ه لتعزيز احلصول املباشر على األغذيةحتقيق األمن الغذائي من خالل التنوذلك بتطوير مية الزراعية والريفية والعمل املوج ،
البحوث واإلرشاد الزراعيني، فقد شهدت السنوات املاضية، تراجع كبري يف اإلنتاج الزراعي كما شهدت الغالة الزراعية للكثري من 

ة أن العمل على زيادة االستثمارات بصورة كبرية يف استحداث احملاصيل ركودا أو أا اخنفضت، ويستلزم عالج هذه املشكل
   ؛التقنيات احلديثة ونشرها وتطبيقها

 عميقة بعيدة  مبا تضمنه ذلك من نتائج حتقيق الالمركزية يف التسيري وحتسني قدرات اجلماعات احمللية على تقدمي اخلدمات
الصعيد  العمل على حتسني آليات التمثيل وحتقيق مزيد من الصرامة علىاملدى خاصة يف املناطق الريفية وحتسني سبل العيش فيها، و

  . احمللي
اليت جيب أن تعتمد عليها اجلماعات احمللية  اإلستراتيجيةإن : مسامهة اجلماعات احمللية يف تطوير الصناعة الزراعية يف اجلزائر -8

د توجه سياسي واقتصادي يدرك بقوة أنه ال حمال من لتطوير قطاع الصناعة الزراعة يف القرى واألرياف جيب  يعتمد على وجو
 املنتجوجود تنمية دون الرجوع إىل األرض لتحقيق تنمية مستدامة واكتفاء يف التغذية وحتقيق صناعة زراعية قائمة بذاته تتخذ من 

  :قق ذلك مبايلياحمللي مادة أولية ومن القدرات الفنية احمللية واألجنبية طريقا للدخول لألسواق العاملية، ويتح
  االستغالل األمثل للمواد الزراعية تنمية وتطوير الريف زيادة القدرة اإلنتاجية الزراعية يف كافة االختصاصات بتمكني

القطاع اخلاص الوطين واألجنيب من لعب دوره يف عملية التنمية الصناعة الزراعية، وكذا تدعيم وتقوية البناء املؤسسي واألطر 
  ؛عة والتنمية البشرية ورفع مستوى اخلدمات تشجيع التعاون والتكامل بني املناطق املختلفةالقانونية للزرا

  توفري اإلطار القانوين والتشريعات املالئمة، وتفعيل دور اهليأة اإلدارية احمللية يف حتسني اجلوانب التنظيمية والرقابية وسن
قائمة وتدعيم وتسهيل عملية إنشاء مؤسسات صناعة زراعية جديدة التشريعات وتقدمي اخلدمات املساندة، تطوير املؤسسات ال

مالئمة مع االحتياجات وإجياد آليات التنسيق، كما جيب تشجيع إنشاء اجلمعيات وتنظيمات الفالحني من أجل رفع كفاءة األداء 
ة من خالل املؤسسات غري احلكومية بتشجيع على املشاركة الفاعلة يف صياغة اخلطط املستقبلية، تعظيم الفائدة النسبية املتوفر

  ؛واجلامعات املتواجدة وقدرة التنسيق
  تطوير نظام للتمويل الصناعة الزراعي بدعم متويل بعض األنشطة واملشاريع واملؤسسات الصغرية الرائدة وذات اجلدوى

ة الزراعية خاصة يف جمال نقل يف إحدى جماالت عمليات اإلنتاج الزراعي، إجياد طرق غري تقليدية لتمويل األنشطة الصناع
    ؛التكنولوجية وكذا تطوير نظام للتامني الزراعي

  تشجيع اإلدارة املستدامة الصيد البحري وتطوير االستزراع السمكي يف املياه العذبة واملاحلة دراسة املخزون السمكي
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كثار والصيد وتدريب الصيادين ورفع خربم، وإجياد طرق احملافظة عليه، زيادة اإلنتاج من خالل استخدام الطرق احلديثة لإل
   ؛االستفادة من مياه الري والينابيع والعيون يف إنتاج األمساك، تنظيم وتطوير اإلنتاج السمكي

  املسامهة يف توفري السلع الزراعية ذات النوعية اجليدة وبأسعار مناسبة تبين التقنيات احلديثة يف اإلنتاج، توجيه اإلنتاج لتلبية
  ؛طلبات األسواق احمللية تشجيع اإلنتاج التعاقدي مع املزارعني، توفري الدراسات واملعلومات التسويقية للمنتجنيمت

  توفري اخلدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية إنشاء خمابر التأكد من النوعية واحملاجر الزراعية والبيطرية، اعتماد
التشريعات الالزمة مبا يتالءم مع التشريعات الدولية واإلقليمية، تنظيم العمل والرقابة  مواصفات ومقاييس لإلنتاج الزراعي، إصدار

يف كافة األسواق، توفري خدمات التخزين، التربيد، النقل املربد، التدريج، التغليف والتعبئة، إنشاء نظام للمعلومات واخلدمات 
  ؛التسويقية
 يات التصديرية املستقبلية حسب السلعة والسوق، احلد من القيود تسهيل حركة التجارة الزراعية ودراسة اإلمكان

واإلجراءات البريوقراطية وغري الفنية على التجارة الزراعية، وتشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات اجلديدة والعمل على 
  ؛د األوروبيةفتح أسواق جديدة، السعي احلثيث لالستفادة من االتفاقيات التجارية املربمة مع االحتا

  والشراكات بني املؤسسات احمللية واألجنبية يف قطاع الصناعة الزراعية  اإلستراتيجيةتوفري مناخ مالئم لقيام التحالفات
 ؛ألنه أمر يسمح باكتساب قدرات أداء وتكنولوجية يف زمن قياسي

 ينبغي البحث عن الزيادة يف إنتاج  وضع السياسات والربامج الزراعية جيب أن يكون وفق دراسة علمية واضحة فإنه ال
األغذية وذلك على حساب تآكل قاعدة املوارد الطبيعية، وأن املطلوب هو اختاذ إجراءات فعالة إلحياء التربة وموارد املياه، 

سابقة قليلة واملخزونات السمكية والغابات والغطاء النبايت األخضر الذي حلقت به األضرار بالفعل من جراء املمارسات الزراعية ال
 ؛احلذر
 يئة األراضي القابلة للزراعة  زيادة التركيز على محاية املوارد الطبيعية من أجل حتقيق التنمية املستدامة ويفخالل حتسني و

عن طريق األساليب الزراعية األفضل، وخباصة إدخال التحسينات على التربة عن طريق التركيز على األمسدة العضوية، إذ أن حتقيق 
تراتيجيات إنتاج أكثر استدامة يكون باستخدام السماد األخضر واإلدارة املتكاملة لآلفات لتخفيض اآلثار السلبية على البيئة اس

 .والصحة
  جني أصناف عالية الغلة مع األصناف ذات القدرة على حتمل إتشجيع ستراتيجيات االبتكارية يف تربية النباتات مثل

ألساليب احلديثة يف تربية النباتات تؤدي إىل إنتاج أصناف من احملاصيل لديها قدرة كبرية على حتمل الضغوط لزيادة الغالة ألن ا
 ؛اجلفاف، لذا فإنه يلزم القيام ذه األنشطة على نطاق واسع  يتيح فرصة واسعة لتحسني األمن الغذائي على املستوى الوطين

 وم اآلفات واألمراض، واليت تتم يف غالبية األحوال مبساعدة ثنائية إن القيام بإدخال وسائل لتربية النبات واحليوان تقا
ومتعددة األطراف مع الدول املتطورة،  كما أن إتباع أسلوب اإلدارة املتكاملة لآلفات كمنهج إلدارة اآلفات واألمراض تساعد 

 ؛على ختفيض املخاطر بالنسبة للمنتجني واملستهلكني والبيئة
 م جيد يف حتسني مرافق الري قد يغطي العجز يف االستثمارات يف التكنولوجية ورأس املال إن التمكن من إحراز تقد

البشرى إذ أثبتت التجربة أن حتسني وسائل وموارد الري أدى إىل حتسن ملحوظ يف اإلنتاجية والدخل فعلى سبيل املثال ومنذ عام 
 10ن هكتار، مما أدى إىل زيادة الغالة وحدوث وفر قدره مليو 13متكنت الصني من حتسني أساليب الري يف مساحة تبلغ  1997

مليارات متر مكعب من املياه سنويا، وإن لشبكات الري ذات اإلدارة الضعيفة آثار سلبية، ويف اجلزائر يعترب االستخدام السليم 
على إمدادات املياه اجلوفية  لتشجيع االستخدام الكفء للمياه وكذا ختفيف الضغط إستراتيجيةللمياه مشكلة ملحة إذ جيب تبين 

 ؛املتناقصة وذلك  باالهتمام بتقنيات مجع املياه
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 واختاذ القرار وتنويع احملاصيل  ،إن ابتكار السياسات والربامج اإلمنائية جيب أن تستند إىل الالمركزية بالنسبة للخدمات
وتشمل التحديات األساسية  ،د الدخل يف املناطق الريفيةستراتيجيات حتسني البنية األساسية وتعزيز فرص العمالة وتوليإواملنتجات و

  أمام هذا النهج اإلمنائي اجلديد يف ضمان تقدمي املشورة اإلرشادية واإلمداد باملدخالت مثل البذور احملسنة واألمسدة وتقدمي االئتمان
 ؛للتجهيز تزيد من قيمة املنتج الزراعي إلتاحة الفرصة ألهايل الريف من حتديث تكنولوجيات اإلنتاج والتخزين، وإنشاء شركات

  تطوير العالقة الشراكة على نطاق واسع بني اجلامعات ومنظمات البحوث العامة وخدمات اإلرشاد واملزارعني كما هو
 معمول يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا واستراليا وجنوب إفريقيا، للتأكد بأن التكنولوجيات اجلديدة سوف تأيت مالئمة

وغالبا ما يقوم املنتجون، وخباصة منتجو حماصيل التصدير اجليدة بتحمل كافة أو جزء من تكاليف البحوث . الحتياجات املزارعني
كما هو احلال يف شركات البحوث والتنمية يف استراليا، وميكن أيضا اخلوض يف جتربة خصخصة خدمات اإلرشاد وتقدمي 

 ؛هيزات  واملساعدة الفنيةمساعدات من احلكومة من أجل شراء التج
  دعم االستثمارات اليت ترمى إىل حتسني التخزين وزيادة كفاءة نظم ما بعد احلصاد ملا هلا من أثر مباشر على الدخل

 ؛الزراعي واألمن الغذائي
 ج متعدد القطاعات لألمن الغذائي والتنمية املستدامة يفتح الطريق أمام فعالية أكرب يف جمال است خدام األراضي إن إتباع

كما تساعد التجارب العملية البسيطة على استبعاد الزراعة من البيئات اهلشة حيث أن األراضي الزراعية اهلشة جيب أن تعود إىل 
الغابات واألراضي العشبية، كما جيب استخدام أسلوب رسم خرائط التربة واملناخ الختيار أنسب املناطق حملاصيل معينة وللثروة 

والغابات، واألحياء املائية، إضافة إىل أن هناك أمور أكثر أمهية بالنسبة للتنمية املستدامة واملتمثلة يف الترتيبات االجتماعية  احليوانية،
املتطورة واليت تقوم على إجياد مناذج اتفاق يف الرأي بني خمتلف أصحاب الشأن املزارعني، الصناعات الزراعية، السكان احملليني 

ية والبيئية ومجيع املستويات احلكومية حول أفضل وسائل احملافظة على املوارد الطبيعية واستغالهلا من أجل الصاحل اجلماعات احملل
 .العام
إن التنمية احمللية احلقيقية ال تقوم إال بوجود قطاع تنموي قوي جيلب  :واقع التطوير الزراعي يف برامج التنمية احمللية -9

املناسبة، وإن السياسات االقتصادية املتعاقبة اليت شهدا اجلزائر أدت يف النهاية إىل عدم وجود أي االستثمارات واملوارد املالية 
ختصص مباشر يف االقتصاد فال وجود لقطاع صناعي وال خدمات وال زراعة خاصة مع فشل املناهج االقتصادية االشتراكية، إن 

بحث على ترشيد أكرب للنفقات والبحث عن موارد مالية كبرية متكن دخول اجلزائر القتصاد السوق يفرض على متخذي القرار ال
من تسيري الفترة االقتصادية الراهنة، وال يكون ذلك إال باالعتماد على قطاع اقتصادي منتج، وأن اجلزائر بقدراا وإمكانياا 

ة، وإضافة إىل ذلك فإن عملية تسيري اإلدارات الطبيعية والبشرية ال  ميكن أن جتد أحسن من القطاع الزراعي كرافد للتنمية الشامل
واجلماعات احمللية واليت أصبحت عائقا أمام الدولة ألدائها السليب يكون بواسطة دفعها إىل تبين سياسة تنموية قائمة على هذه 

ي والصناعة الزراعية وذلك اجلماعات بتوفري الدعم احمللي للتنمية الزراعية من خالل تطوير االستثمارات احمللية يف اال الزراع
بتوفري املناخ املالئم أمام املستثمرين احملليني أو اخلارجيني مما يسمح هلذه اجلماعات من توفري اإليرادات الالزمة اليت تسمح هلا 

  .بالتكفل باحتياجات السكان والتخفيف على ميزانية الدولة وترشيد اإلنفاق
  .ور يف اجلزائر بني الواقع واملأمولأمهية صناعة وإنتاج التم: احملور الثاين

إن املناخ يف معظم مناطق زراعة النخيل مالئم لذلك تنتشر هذه الزراعة بشكل واسع وأن :أمهية زراعة التمور يف اجلزائر: أوال
ايدا نظرا اإلنتاج العاملي قد تضاعف وهذا ما يدل على وجدود اهتمام متزايد على إنتاج التمور وقد أصبح استهالك التمور متز

لقيمتها الغذائية فتعترب من السلع االستهالكية األساسية وأصبحت كذلك سلعة تصديرية ذات مستقبل كبري يف معظم الدول 
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من  منتجاافالصادرات من التمور حتتل مكانا بارزا يف الصادرات الزراعية فاجلزائر من دول مشال إفريقيا اليت تسوق  5.املنتجة
اعتمادا على وضعيتها اجلغرافية املالئمة ولكن إن مل حتسن من طرق اإلنتاج والتكاليف خاصة التمور ذات التمور حنو أوروبا 

اجلودة العالية فسوف جتد نفسها أمام منافسة شديدة نظرا لتطور اإلنتاج يف كل من تونس والواليات املتحدة األمريكية ألن هلما 
  .يف اجلزائر أال وهو صنف دقلة نورأساسي  منتجصنف من أصناف التمور الذي يعترب 

وتعتمد الدول على الصادرات يف متويل خطط التنمية االقتصادية وملا يكون اعتماد البنيان االقتصادي على حمصول واحد 
 .أو عدد قليل من احملاصيل جيعله قليل املرونة يف مواجهة الظروف االقتصادية

ع الصادرات أمهية كبرية يف ضمان احلصول على العمالت الصعبة بل الظروف االجتماعية غري مالئمة لذا كان لتنويو
وتوجد جمموعتني من املصدرين فدول اخلليج تصدر إنتاجها حنو آسيا ودول الشرق األوسط وإفريقيا تصدر  .وتبادهلا من عام آلخر

تصدر إنتاجها من التمور حنو الدول : وىلاموعة األ، إنتاجها حنو أوربا وبنسبة أقل حنو دول الساحل اإلفريقي كالنيجر واملايل
تصدر : اموعة الثانيةو .مصر أين تعترب التمور غذاء أساسي جلزء هام من سكاا –باكستان  -اهلند -الكثرية السكان مثل الصني

 .إنتاجها من التمور ذات النوعية اجليدة حنو أوربا أين تعترب التمور غذاء غري أساسي بل كفاكهة

مليون خنلة وتتموقع كثاين أكرب مصدر للتمور عامليا بعد تونس مبعدل  4,7متتلك اجلزائر  :اقع زراعة التمور يف اجلزائرو: ثانيا
بلغ اإلنتاج الوطين  .إنتاج يقدر بنصف مليون طن إال أن ذلك ال يعين أا حتقق هذا اإلنتاج بكفاءة نتيجة عراقيل وعقبات تواجهها

مليون قنطار يتمثل يف نوعية دقلة نور  2,4حبيث حوايل  2010مليون قنطار يف سنة  7,2و  2009 مليون قنطار يف 6,3للتمور 
         .6مليار دج 60السيما حنو أوربا وحتتل اجلزائر املرتبة السابعة للبلدان املنتجة يف العامل لتبلغ قيمة إنتاج التمور يف اجلزائر 

قيل زراعة التمور يف اجلزائر من خالل ثالث عقبات كربى تلقي بظالهلا على إنتاج تربز عرا:عراقيل زراعة التمور يف اجلزائر -1
عدم الترويج بالشكل و ضعف قدرات التخزين، نقص الدعم اللوجسيت :وتتمثل هذه العقبات يف، أفخر وأجود التمور حمليا

  :كر منهاويضاف إىل ذلك عراقيل فرعية ومشكالت أخرى تواجه زراعة التمور واليت نذ .املرجو
 ا سريعة التلف، وعدم تنظيم مهنة التصدير؛غياب السرعة يف ضمان نقل البضائع كو  
 تأثري املضاربني والوسطاء، ونقص املياه.  

- 2010(برسم املخطط اإلمنائي " ستراتيجيإ"وحيدث هذا رغم إقدام احلكومة اجلزائرية على تصنيف التمور كفرع 

وتكفل محاية  ،سوسة وجيملها يف حمدودية ترسانة التغليف والتخزين اليت تستخدم يف جين التموركما أم النقائص امليدانية حم).2014
الذي يهدد التمر " البيوض"املنتج فضال عن نقص األدوية املضادة لداء البوفروة الذي أضحى يهدد النخيل بكثرة متاما مثل مرض 

ية وبسكرة يشتكون من شبح البيوض وما يتسبب به األخري من تآكل وبات املزارعون يف اجلنوب اجلزائري السيما حمافظيت غردا
كما يضاف أيضا افتقاد القطاع إىل هامش مناسب من وسائط النقل وما زاد عسره بطء القروض املصرفية املمنوعة  .وخسائر

ى مصدر حيوي لصادرات للمزارعني وهو ما حيول دون االرتقاء بإنتاج التمور إىل مستويات قياسية ترقى بالقطاع إىل مستو
اجلزائر خارج احملروقات كما أن مشكلة قلة الترويج رغم امتالك اجلزائر ثروة هائلة من التمور تستحق التثمني وإعطائها املكانة 
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  .7الالئقة ا وذلك بالتعريف بالتمور اجلزائرية مثلما تفعله دول اجلوار

تراهن اجلزائر خالل السنوات املقبلة على رفع حجم صادراا من التمور  :برامج الدعم التنموية وآليات ترقية زراعة التمور -2
إىل حدود مليار دوالر إذا ما مت استغالل كل الطاقات املمكنة والفرص املتاحة حبيث يشكل األمر حتديا باعتبار أن التوصل إىل 

ضرورة حتمية فرضتها واقع هذه الزراعة فشملت وتأيت ترقية زراعة التمور ك .8صادرات أوسع نطاقا وأرفع قيمة يعد هدفا واقعيا
كما نذكر من بني الربامج التنموية هو .آليات الترقية طرق املرافقة التقنية واملالية وحتليل االنشغاالت حتليال علميا وتثمني اإلنتاج

قة باجلانب املختصة به مثل تنظيم الفرع من خالل إنشاء جملس وطين مهين للتمر والنخيل وتتكون كل جمموعة من هيئات هلا عال
ويضاف إىل ذلك أن زراعة التمور يف اجلزائر من بني الفروع اإلستراتيجية العشر اليت توىل  .بنك التنمية الريفية اليت تتكفل بالتمويل

عتبار وسطرت الدول مشروعا يف إطار الربنامج اخلاص باجلنوب إلعادة اال .هلا سياسة التجديد الزراعي والريفي أمهية كربى
كما قدرت األغلفة املالية  .كم من املسالك الفالحية 50كم من الكهرباء الفالحية و 60لواحات النخيل القدمية واستفادت من 

مليار سنتيم كمرحلة أوىل متثلت يف اآلبار االرتوازية ومد الشبكات وقنوات  80اليت رصدا الدولة إلعادة االعتبار للنخيل القدمي 
واستفادت امعات الفالحية بوالية الوادي بغالف مايل قارب  .وتزويد الفالحني باملضخات املائية والكهربائية السقي الفالحي

  .مليار سنتيم 25
متور دقلة "لتصدير التمور الذي سيكون من شأنه املساعدة يف تصدير  "اجلسر األخضر"وأعلنت احلكومة اجلزائرية عن 

وجباية  -سكيكدة -وهران-على أن جيري تصدير التمور عرب مرافئ ومطارات اجلزائر العاصمة ،لألسواق األوروبية مباشرة" نور
  :ومن ضمن آليات ترقية زراعة التمور يف اجلزائر نذكر، وأدرار وإليزي  إضافة على مراكز متنراست

  احلصول على قيمة مضافة ترفع توسيع يف تصنيع وتعبئة التمور ملا له من أمهية يف تقليص الفائض السنوي لإلنتاج وبالتايل
    ؛املردود االقتصادي للتمور من خالل حتسني وسائل اإلنتاج

  ؛إضافة إىل إجياد أسواق تصديرية جديدة) أوروبا ودول الساحل(رفع الطاقة التصديرية لألسواق التقليدية   
 ؛حتسني وسائل الدعاية واإلعالن للتمور اجلزائرية يف األسواق العاملية  
  بني اخلطة اإلنتاجية والتصديرية من ناحية وحتسني الكفاءة التخزينية وحتقيق التكامل بني قطاعات التجارة اخلارجية التكامل

   ؛والنقل البحري من ناحية أخرى
  دف معرفة الفائض منه الختاذ القيام بدراسات تقنية واقتصادية دقيقة ملعرفة املستهلك وسلوكه واملخزن من التمور وهذا

 .ة التصديرية ذات الكفاءة العالية يف املستقبلالسياس
إن إستراتيجية اإلنتاج والتسويق اخلارجي للتمور تعتمد على كل املواصفات القياسية للتمور : آفاق زراعة التمور يف اجلزائر -3

يتوقع وهذا مبزامحة بعض ألن األسواق اخلارجية يكثر فيها عدد املتعاملني من داخل البلد أو من خارجه وفيها من املناقشة ما ال 
وبالتايل جند أن التمور اجلزائرية قد دخلت إىل " دقلة نور"الدول كالواليات املتحدة األمريكية لصادرات التمور اجلزائرية والسيما 

ديد للعمل كل األسواق الدولية منها كندا وأملانيا ودول اخلليج ومتاشيا مع التوجيهات احلالية لدخول يف إطار التقسيم الدويل اجل
فإن الدولة اجلزائرية حتاول تنمية القطاعات االقتصادية اليت تتوفر على ميزة نسبية ومن هذه القطاعات قطاع تصدير التمور الذي 

هكتار من أشجار النخيل خالل الفترة املمتدة بني  10.000يساهم يف زيادة الصادرات الوطنية وذلك عن طريق غرس ما يفوق 
الربنامج لتطوير هذا الفرع على تعويض أشجار املخيل اليت أحرقت وحتسني معاجلة األشجار ومرحلة ما بعد وينص  2014و 2009

 .9 )التحويل والتعليب(اإلنتاج 
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  .يف اجلزائر يف ظل إستراتيجية تنويع الصادرات خارج احملروقات وتسويقها متطلبات صناعة التمور: ثالثاحملور ال

لتحقيق األهداف املسطرة ورفع اإلنتاج الوطين من التمور اختذت وزارة الفالحة مجلة من : يف اجلزائر متطلبات إنتاج التمور :أوال
وحدة جوارية  1000إعادة يئة الواحات القدمية وغرس مساحات جديدة ألشجار النخيل، إىل جانب إنشاء : "التدابري أمهها

ب والتغليف، باملوازاة مع االهتمام بتطوير وعصرنة الصادرات وإدماج التمور ضمن نضام للقصور والواحات للتحويل والتوضي
ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع، مع احلفاظ على التنوع البيولوجي وترقية خمتلف األنواع، وأخريا حتديث 

الشعب اهلامة واإلستراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطين واليت  ولإلشارة فإن شعبة التمور تعد من بني ".التقنيات الزراعية يف الواحات
استفادت بدورها من العديد من اإلجراءات اهلامة والتحفيزات يف إطار السياسة اجلديدة للقطاع الفالحي أو ما يسمى بسياسة 

رية يف الندوة الوطنية ببسكرة، جتديد االقتصاد الفالحي والريفي كما مت إدراجها ضمن القرارات اليت أعلن عنها رئيس اجلمهو
ومتثل ذلك يف املساعدات اهلامة اليت تقدمها الدولة لإلنتاج الذي تدره بعض األنواع من األشجار املثمرة، حيث استفاد إنتاج 
التمور وتصديرها من حتفيز مالئم سيشمل أساسا احلفاظ عل غابات النخيل وجتديدها إىل جانب بناء وحدات التوضيب 

  .روالتصدي

عرفت اجلزائر ولسنوات عديدة بصفة املنتج واملصدر األول ملادة التمر يف العامل، : التمور يف اجلزائر صناعة وتصديرواقع : ثانيا
فإىل جانب اإلنتاج املعترب الذي كان يضمنه القطاع الفالحي من هذا النوع من الثمار اشتهرت دقلة نور باجلودة والنوعية العالية 

، لكن منتجنا من هذه املادة "الفاو"قومات العنصر الغذائي املهم واملساهم يف األمن الغذائي وفق تصنيف منظمة الستجابتها مل
اإلستراتيجية تعرض هلزات متتالية على مستوى اإلنتاج والتسويق وتعرضت عالمتنا التجارية إىل النهب يف األسواق العاملية، وهي 

ئر زبائنها التقليديني يف هذا اال، ومت يف ذلك تسجيل نوع من االختالل يف ثالثية وضعية جتذرت على مراحل وأفقدت اجلزا
تشهد السوق احمللية للتمور يف بالدنا تدهورا ملحوظا بسبب ما يعرض من منتج دون و. قوامها اإلنتاج والتسويق والتصدير

ثري القلق هو أن هذا الواقع يأيت يف ظل الدعم املايل املستوى كما تشهد صادراتنا من هذه املادة تراجعا سنة بعد أخرى، وما ي
والتقين املخصص لقطاع الفالحة للرفع من القدرات اإلنتاجية للمحاصيل الفالحية ومنها التمور، وحسب املنتجني ورئيس اجلمعية 

حسب ممثل  -شكل يوجد حله الوطنية ملصدري التمور، فإن األمر يرتبط باملضاربني الذين خيلون بنوعية التمر اجلزائري وهو م
ومثلما يؤثر املضاربون سلبا على نوعية التمر تتدخل  ،يف تكتل أهل الفرع انطالقا من التسويق حىت التصدير - وزارة الفالحة

 عوامل أخرى يف سبب تراجع نشاط التصدير منها العراقيل البريوقراطية وتأخر استفادة املصدرين من اإلعانات املالية املوجهة هلم
وهو انشغال يؤكد وجوده املنسق العام للجمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني ويقترح بشأنه مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة 
اخلارجية استحداث هيئة رمسية ترافق املصدرين على خمتلف املستويات منها التمويل املايل واجلباية واجلمركة والنقل عرب احلدود، 

رة إقحام كل من مصاحل التجارة واملالية والنقل للوصول إىل حتقيق إستراتيجية اجلزائر الرامية يف جمال التجارة وهو أمر يقر ضرو
  .10اخلارجية واليت منها التقليل من فاتورة االسترياد والرفع من صادراتنا خارج احملروقات

، "تراتيجية تسويق التمور يف اجلزائرإس"وحسبما أوردته دراسة متخصصة أصدرها باحث من جامعة ورقلة حول موضوع 
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فإن زراعة هذا املنتج يف بالدنا تتمركز يف مناطق الواحات وحتديدا يف كل من بسكرة، بوسعادة طولقة، وادي سوف، ورقلة، 
اجلافة صنف من التمور منها  800تقرت، وادي ميزاب، أدرار، رقان، تيميمون، بشار، متنراست، عني صاحل، واملنيعة، تنتج مجيعها 

  .11ونصف اجلافة واللينة

ـ وحسب السيد فريد عبدوش مدير فرعي مكلف بتطوير الشعب النباتية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية يف تصريح ل
برنامج التجديد "و" املخطط الوطين للتنمية الريفية"، فإن اجلزائر تسعى من خالل خمتلف الربامج اليت وضعتها منها "املساء"

 2000إىل الرفع من إنتاجها الفالحي، وتوفري نوعية جيدة من احملاصيل الزراعية، وقد متكن القطاع منذ سنة " والريفي االقتصادي
، من توسيع املساحات املزروعة من أشجار النخيل إىل نسبة "املخطط الوطين للتنمية الريفية"تاريخ انطالق برامج الدعم يف إطار 

ألف هكتار، ويتم يف إطار برنامج التجديد  169.3ألف هكتار إىل  100لت فيها املساحة من باملائة انتق 100معتربة قاربت 
االقتصادي والريفي، التركيز على عملية توفري نوعيات جيدة وممتازة من التمور من خالل القضاء على خمتلف األمراض اليت عادة 

ية للفالحني وتوفري الدعم التقين هلم انطالقا من خدمات املعاهد ما تصيب األشجار والثمار ومت يف هذا اال تقدمي إعانات مال
املتخصصة التابعة للوزارة، كما مت ختصيص صندوق خاص لدعم االستثمار الفالحي، موجه إىل عدد من الفروع ومنها ما خيص 

قدمية منها، وتعديل األرض زراعة أشجار النخيل وإنتاج التمر، ويهدف هذا الصندوق إىل دعم عمليات يئة النخيل وقلع ال
بالرمال، ومحاية صنف دقلة نور، ودعم التصدير، وجتهيز التمور لعملية التصدير، ويشمل الدعم اقتناء مواد متخصصة لتجهيز 
وحدات جديدة وجتديد جتهيزات الوحدات املوجودة وقد أدت خمتلف هذه العمليات إىل تسجيل تضاعف يف املنتج انتقل فيها من 

 60ماليني قنطار، كما مت تسجيل حتسن معترب يف مردود الشجرة الواحدة منها ما بلغ فيها اإلنتاج  6ماليني قنطار إىل  3.6حجم 
  . كيلوغراما

زراعي ميكن تسويقه اخلارج نظرا امتالك اجلزائر فيه ميزة نسبية يف  منتجالتمور أهم  منتجيعترب : تسويق التمور يف اجلزائر: ثالثا
   .اجلزائري االقتصادوسوف نستعرض نوعا من التفصيل واقع وأمهية تسويق التمور يف  .إنتاجه وجودته

يزداد الطلب على منتج التمور يف األسواق احمللية من سنة إىل أخرى وميكن تفسري ذلك : للتمور) احمللي(التسويق الداخلي  -1
  :إىل عدة أسباب أمهها

  على  املنتجئريني وباألخص سكان اجلنوب اجلزائري،كما يزداد الطلب على أساسيا لكثري من اجلزا منتجاالتمور  منتجيعترب
  ؛دينية كما هو احلال يف شهر رمضان  املبارك لالعتباراتاملستوى الوطين يف بعض املواسم 

  د البشري أو احليواين، وال جت لالستهالكمن اإلنتاج الوطين من التمور تستهلك على املستوى احمللي سواء  %50أكثر من
  :طريقها إىل األسواق الدولية وميكن إرجاع ذلك إىل نقطتني مهمتني ومها

   مسعة وصيت عاملي على مستوى  المتالكهنظرا " دقلة نور"أن جل املصدرين اجلزائريني يكتفون بتصدير صنف
ها يف األسواق يف حني كان باإلمكان تصدير أنواع أخرى ال تقل جودة ونكهة تنتظر الترويج وتشهري األسواق الدولية،

  ؛"متوجوهارت" وصنف" طفزوين"صنف  ،"صنف الغرس: "األجنبية ومن هذه األصناف مثال
   ا تستهلك يف مراحل األوىل من نضوجها عندما تكون رطبا  استهالكهاأن هناك أصناف من التمور من خصائصأ

 .لية أكثر منها إىل األسواق األجنبيةمما يعين أا موجهة إىل األسواق احمل" أدالة"كما هو احلال مثال لصنف 
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  ا الصحية ملنتجعدم وجود سلع استهالكية بديلة؛التمور ال من حيث السعر وال من حيث فائد  
  كما ميكن إرجاع سبب ضعف التصدير مقارنة إىل اإلنتاج إىل املشاكل والعوائق الذي مازالت حتول دون تصدير قوي وفعال

 .وليةالتمور يف األسواق الد ملنتج
 متور ذات العراجني، والتمور بدون عراجني فيمكن إرجاعه إىل سببني: بني أما فارق األسعار ما :  
  وهو أن التمور ذات العراجني تسوق للمستهلك بصفة أفضل وأحسن من ناحية الغالف ومن ناحية عرضها  :سبب تسويقي

  ؛على املستهلك، مما جيعل هذا األخري يفضل هذا النوع من التمور
  وهو أنه يف غالب األحيان أن التمور بدون عراجني معرضة لإلصابة بالطفيليات أكثر من صنف التمور ذات  :سبب صحي

 . العراجني
قناة التوزيع هي الطريق اليت تأخذها السلعة لكي تصل إىل املستهلك ويعترب ): قنوات التوزيع(املسالك التسويقية للتمور  -1-1

املشاكل املتعلقة ا من أصعب املهام اليت تقع على عاتق رجال التسويق وتتعدد قنوات تسويق التمور  اختبار قناة التوزيع وحل
  :12يف عملية التسويق وميكن تصنيفها إىل املنتجعلى حسب عدد املتعاملني وتنسب القناة إىل طبيعة وجمرى 

عدد كبري حيث يتم البيع فيها مباشرة بني املنتج وهي أقصر قنوات التوزيع وال يتدخل فيها الوسطاء ب :القناة القصرية -أ
التمور اللينة ذات النوع املشترك رطب، : واملستهلك حيث تم بكميات حمدودة من التمور واملستعملة على املستوى احمللي مثل

صوله من التمور يف األسواق وجندها يف حالة جتار التجزئة الكبار الذين يشترون مباشرة من املنتجني وقد يقوم املنتج ببيع حم. منقر
ويف غالب األحيان املنتجون يبيعون احملصول مباشرة وهو ما يزال يف ، احمللية لتجار التجزئة الذين يبيعون حلساب املنتج نفسه

أي  وميكن القول أن هذا النوع من القناة ختص يف غالب األحيان التمور اجلديدة الذي مل ميسها، النخيل وهو ما يسمى بالترخيص
تكييف أو جتهيز، وتوجد هناك أنواع من البيع املباشر للتمور والذي جهزت بطريقة تقليدية، هذا البيع يكون بيع مباشرة أو عن 
طريق وسطاء البيع بالتجزئة يف بيع التمور وميلكون متاجر خمتلطة، هؤالء التجار يبيعون كميات حمدودة وال يشترون إال من عند 

  ؛املنتجون الصغار

لتوسيع عملية التبادل جيب انتهاج مسالك واسعة مثل القناة املتوسطة والطويلة، حيث أن هاتني : القناة املتوسطة والطويلة -ب
حتالن مشكل قناة القصرية وزيادة عدد املتعاملني مثل املفاوضني والوكالء حيث تستخدم كل وسيط يف عملية التوزيع  األخريتني

  .املستهلك املنتج       جتار اجلملة        جتار التجزئة          :13الت التاليةكطرف أساس ومنيز بني احلا

يف هذه احلالة يتم توزيع التمور من املنتج إىل جتار اجلملة يف حمل اإلنتاج مباشرة عن طريق عملية ترخيص أي بيع التمور 
عها إىل تاجر التجزئة مث املستهلك النهائي ونستخدم هذه وهي ما تزال على النخيل أو بيعها بعد جنيها، مث يقوم تاجر اجلملة بي

  .الطريقة بصفة خاصة لدى جتار اجلملة وصغار جتار اجلملة

  .وسيط        جتار اجلملة         جتار التجزئة         املستهلك املنتج        

بيع منتجاته يف احلقل قبل جنيها عن طريق وهي أطول قنوات التوزيع حيث يتوسع فيه عدد املتعاملني حيث املنتج يقوم 
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عملية الترخيص، مثال للشخص الذي يستدعي املشتري يف احلقل، مث يدخل املفاوض ودوره كما يف القناة املتوسطة، إال أن هناك 
  .زيادة بعض املتعاملني كتجار اجلملة، وجتار نصف اجلملة وأخريا املستهلك

نواع األسواق خالل املسلك التسويقي بني املنتج واملستهلك، وخيتلف نوع السوق باختالف تتعدد أ: أسواق التمور احمللية -1-2
يف ما يلي  عرضا ألهم والبعد املكاين بني مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك، وأيضا اختالف نوع الوسطاء الذين يتعاملون فيها 

   :14تسويقية اليت تتم فيهاتلك األسواق وطبيعة الوسطاء اليت يعمل فيها، وكذا اخلدمات ال

من أهم أنواع أسواق التمور احمللية وهو سوق ثابت دائم، ويتم التعامل يف هذا السوق بني املنتج والوسطاء  :األسواق احمللية – أ
درة على أو املنتجني والتجار مباشرة بأساليب اجتهادية وميثل الطرف األضعف يف الق) نيابة عن التجار احملليني أو جتار اجلملة(

  ؛املساومة بافتقاره إىل البيانات التسويقية الصحيحة

وتقام هذه األسواق بصفة دورية يف القرى يف أحد أيام األسبوع فتمد املستهلكني باحتياجام من السلع اليت  :أسواق القرية – ب
بتجميع الكميات املناسبة من السلع من تلك  يتم شراءها من التجار احملليني أو املنتجني، كما قد يقوم التجار احملليني والسماسرة

  ؛األسواق وإعادة بيعها إىل جتار اجلملة

توجد أسواق اجلملة الرئيسة للتمور يف املدن مثل أسواق بسكرة، الوادي، غرداية، وتعرض فيها الثمار  :أسواق اجلملة – ج
إال أا تتصف ببعض أوجه القصور اليت تضعف من مبختلف أنواعها وأطوارها، وتتوافر يف هذه األسواق كثري من التسهيالت 

كفاءا، وحيصر املنتجون أو جتار اجلملة إنتاجهم يف صناديق خشبية أو بالستيكية، ويتم حتميله بسيارات نقل ذات محوالت خمتلفة 
  ؛وتباع بالوزن للتجار الذين يقومون ببيعها باجلملة أو التجزئة

اق يف القرى واملدن ويتم التعامل بني املزارعني والتجار من جانب، مع مجهور املستهلكني تنتشر هذه األسو :أسواق التجزئة -د
  .يف اجلانب اآلخر، ويتم بيع التمور للمستهلكني يف أكياس بالستيكية أو كراتني أو سالل من اخلوص أحيانا

وذلك حبسب  ،يب العاملي ألكرب منتج للتمورحتتل اجلزائر املرتبة السادسة من حيث الترت: التسويق اخلارجي للتمور اجلزائرية -2
ومن أهم ما ورد فيه أن هناك طلبا عامليا على التمور يفوق ما اعتاد عليه العامل  08/11/2006أحد التقارير العربية الصادرة يف 

ف معينة من التمور العريب كما أشار إىل أن األسواق املرحبة هلذا املنتج توجد يف أوروبا، وهي تشهد طلبا متزايدا على أصنا
  .ومنتجاا

وتضيف الدراسة أن هناك العديد من األسواق والفرص التسويقية غري املستقلة والدول اليت تسيطر على إنتاج التمور يف 
مصر، السعودية، العراق، باكستان، إيران، اجلزائر، اإلمارات، السودان، عمان، املغرب، وهي تسيطر : العامل على الترتيب هي

إن كل هذه احلقائق واملعطيات تؤكد أن اجلزائر متلك ميزة تنافسية قوية يف ميدان التسويق  .من اإلنتاج العاملي %90نسبة على 
اخلارجي  للتمور، مما يتعني على السلطات اجلزائرية وضع إستراتيجية تصديرية فعالة من شأا توجيه فئة املصدرين إىل األسواق 

ومع أن اجلزائر ال متلك إستراتيجية تصديرية قوية للتمور، كما هو الشأن لتونس الشقيقة، إال  .ملسطرةالعاملية وجتسيد األهداف ا
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أن بدأت تظهر بعض املالمح املشجعة كإنشاء مؤسسات لدعم املصدرين، وإجياد تشريعات دف إىل وضع مقاييس منضمة 
  .لدخول التمور اجلزائرية

لتوضيح أهم املقاييس املعتمدة لتصدير التمور مت وضع قرار : التمور إىل البلدان املستوردة اتمنتجاملقاييس املنظمة لدخول : ثالثا
، واملتعلق بعرض أو بتقدمي التمور للتصدير، حيث 1992نوفمرب  17وزاري مشترك بني وزارة التجارة ووزارة الفالحة بتاريخ 

صق، مناهج وضع جمموعة العينات والتحاليل املطبقة على يهدف هذا القرار إىل حتديد خصوصيات وشروط التغليف، وضع الال
  :15وأهم املقاييس املوضوعة حسب أحكام هذا املقرر الوزاري جند ما يلي. التمور املعدة للتصدير

  :إن أنواع التمر املعدة للتصدير هي مركبة على حسب التسهيالت التالية: أنواع التمور املعدة للتصدير  - أ
سم،  5-4، طوهلا املتوسط غ12وهي الصنف األكثر تصديرا للدول األجنبية، من خصائصها الوزن حوايل : أصناف دقلة نور -1أ

  .)من جمموع السكريات اإلمجالية 2/3( سم حتتوي على السكر  1,8قطرها 

منوذج : جلافةا آخر من التمور نوعو ،منوذج الغرس، تفزويين، ومخرية) رخو(التمور من نوع :وجند: أنواع التمور العادية -2أ
  .الدقلة البيضاء، ومش دقلة

  :املعنية بأحكام القرار الوزاري املشترك جيب أن تكون: مواصفات التمور املعدة للتصدير  - ب
  ؛لبية ولينة، ناضجة وقد بلغت كل متوها الفيزيولوجي 
  ؛سليمة وخالية من الرائحة اخلمولية والتخمر من الضرر ومن اآلفة اهلامة 
  من وزن الفاكهة %30كما جيب أن ال تتعدى   %2الرطوبة على األقل مساوية لـ /ة السكرجيب أن تكون نسب. 

 :جيب أن يكون تقدمي التمور املعدة للتصدير كاآليت: كيفية تقدمي التمور املعدة للتصدير  -ج 
  ؛طولمن ال سم10فواكه لـ  4و حيمل كحد أدىن  سم10طول الغصينات املنفصلة أو غري املنفصلة  نجيب أن يكو  
  ؛متور دقلة نور هي التمور الوحيدة اليت يسمح بتقدميها بالترتيب على شكل طبقات منسقة 
  ؛جيب قطع الغصينات بصفة دقيقة 
   ؛من التمور املنفصلة %50يف خالة تقدمي التمور على شكل قروط أو غصينات جيب أن يكون الوزن مسموح بـ 
   مرتوعة النوى، مضغوطة، أو غري مضغوطةجيب أن تقدم التمور العادية الرخو كاملة أو. 

تتحدد معايري التمور بالوزن األدىن على أساس وحدة الفواكه أن الوزن األدىن لفئة التمور حتدد كما : مقاييس متعلقة بالوزن   - د 
 : يلي
 7غرامات لتمور دقلة نور على شكل قروط الغصينات أو العادية؛  
 6  غرامات لتمور دقلة نور معياري)standart( ؛ 
 5  فريزة(غرامات لدقلة نور.( 

 :املقاييس املسموح ا لنوع وفئة التمور هي كاآليت): املسموح ا للتصدير(مقاييس متعلقة بالتمور    -ه 
  ):أو عادية(متور دقلة نور على شكل غصنيات  -1
 2% ؛من التمور اليت تبدو حاملة للطفيليات أو ذات اآلثار الدودية  
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 3% امن التمور ال تستجيب ملو؛اصفات املعاير وذلك لعدم صالحيا  
 3%  التمور ال تستجيب ملواصفات أخرى للنوعية إن تراكم نسب التفاوت املسموح به ال جيب ألي حال من األحوال أن

   .%5يتعدى 
 :التمور دقلة نور فريزة -2
 5% ؛من التمور تبدو حاملة للطفيليات أو ذات اآلثار الدودية أو الربازيتية  
 10%  ؛ال يستجيب ملواصفة املعايرة والنوعيةمن التمر  
 :التمور العادية الرخو -3
 5% ؛من التمور تبدو حاملة للطفيليات أو ذات اآلثار الدودية أو الربازيتية  
 10% من التمر ال يستجيب ملواصفة املعايرة والنوعية.  
  :التمور العادية اجلافة -4
 5% ؛ية أو الربازيتيةمن التمور تبدو حاملة للطفيليات أو ذات اآلثار الدود  
 15%  من التمور اليت تستجيب ملواصفة املعايري.  

  :إلصاق البطاقة لتغليف،امقاييس تكييف   -و 
  جيب أن تتكيف وتتطابق التمور املعدة للتصدير مع الشروط املطلوبة حلمايتها وعدم إتالفها؛  
  جيب أن يكون مطابقا ألحكام املرسوم التنفيذي جيب أن يكون التغليف املستعمل للتمور صلبا مانعا لتسرب املاء وجافا، كما

  ؛04/01/1991بتاريخ  91/4رقم 
  األدوات أو املعدات املستعملة بداخل الطرود جيب أن تكون جديدة ونظيفة لتجنب كل فساد داخل وخارج التمور املكيفة؛
ستعماالت ما عدا تلك الطوابع املطبوعة استعمال الطوابع واألوراق من شأنه أن حيدث احتكاكا مباشر بالفاكهة اليت حتتوي او

  واملنجزة بواسطة حرب أو غراء غري سام؛
  جيب أن تعزل التمور من جدران أو جوانب التغليف بواسطة الورق أو بكل الوسائل اليت باستطاعتها ضمان محايتها من هذه

  األضرار؛
  راط التمور حممية بواسطة غالف صلب من جيب أن تكون أقوجيب أن تكون الرزم والعلب املغلقة بورق شفاف عازل؛

 .األفضل أن يكون شفاف
ملواجهة الصعوبات املعرقلة لعملية تسويق  :التمور يف اجلزائر تصدير آفاقو احللول املمكنة ملواجهة عراقيل التسويق: رابعا

  :التمور البد من معاجلة املعوقات السابقة كاآليت

 ء أو اإلنتاج ال تتحقق إال بعد حصول تنظيم لسوق التمور تتوفر فيه كل املقاييس أو معاجلة مشكلة الشرا: الشراء أو اإلنتاج
  ؛الشروط لكي يكتسب مسعة على املستوى الوطين والدويل

  حىت يتم العمل على زيادة األنواع اجليدة واملطلوبة من التمور يف األسواق اخلارجية عن طريق تشجيع االستثمارات الصغرية
من طرف الدولة للمنتجني، وهذا ليمكن من احملافظة على مسعة التمور اجلزائرية املكتسبة عرب السنني من جهة،  وتقدمي اإلعانات

ومن جهة أخرى عدم إفساح اال أمام الزبون األجنيب إللغاء العقد مع املصدر اجلزائري لكي ال يغتنم الفرصة مصدرون من غري 
   ؛اجلزائري من التمر املنتجتمور على حساب من ال منتجاماجلزائريني أو املنافسني 

 بالوسائل احمللية قبل موسم جين  إشهاريةالتمور، يتطلب من املصدرين أنفسهم تنظيم محالت  حل إشكالية فرز: الفرز واملعاجلة
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  .التمور، لكي يتسىن هلم احلصول على اليد العاملة املطلوبة يف عملية الفرز
 ملية تنظيمية، حيث ميكن للمصدرين املسامهة مجاعيا يف شراء عدة وحدات ملعاجلة التمور، ويتم أما مرحلة معاجلة التمور فهي ع

  ؛حتوهلا من طرف اجلميع حسب سلم زمين متفق عليه
 ال ميكن معاجلة مشكل تغليف التمور يف اجلزائر إال بإرساء قواعد هلذه الصناعة اهلامة جدا واليت تعترب عماد اقتصاد : التغليف

ويقترح بعض املسوقني للتمر إقامة ملثل هذه الصناعة، وذلك من أجل توفري األغلبية املناسبة ملنتجات التمور عوض  السوق،
  ؛استريادها، ويف ذلك خفض لنفقام من جهة وتعميم لتجربتهم يف صناعة أنواع األغلفة لغري التمور من جهة أخرى

 فإن  ص عامة ومصدري التمور خاصة من تباطؤ اإلجراءات اجلمركية،لتفادي شكاوي املصدرين اخلوا: اإلجراءات اجلمركية
ا  تنظيم فرق مجركية متنقلة أثاء موسم جين التمور لتقوم باجلمركة يف عني املكان هي من االقتراحات األساسية اليت يطالب

  ؛ويف هذه العملية ربح للوقت وعدم إفساد التمور املعدة للتصدير. املصدرين
 تصدير اجليد يتوقف على النقل اجليد، هذا األخري ال يكون كذالك إال إذا أحترم يف الوقت وجتندت له كلال: النقـــل  

ومنفعة  الوسائل املتاحة من بواخر إذا كان النقل حبريا  وطائرات إذا كان النقل جويا، فعملية تصدير التمور يف النهاية يف مصلحة
وحتترم فيها كل  ملة الصعبة، وهذه الغاية يف حد ذاا كفيلة بأن جتند هلا كل الوسائلالبالد بكاملها، ألا تعمل على جلب الع

 ؛املواعيد
 يوجد مفهوم يف االقتصاد يطلق عليه احلوافز، وبالنسبة ملصدري التمور فإن حوافزهم هي عملية استرجاع عوائد: الدفـــع 

وزيادة  ، وهذا يعمل على تشجيعهم يف املواسم القادمة من جهة،أشهر بكثري 6صادرام يف بنوكهم احمللية، خالل مدة تقل عن 
  .وتوسيع نشاطهم اإلنتاجي من جهة ثانية

واففة  الطازجة التمور لتصريف أسواق إلجياد املنتجة الدول من الشديدة املنافسة إن :التمور يف اجلزائر تصدير آفاق :خامسا
 :16يلي ما الوسائل هذه ومن أهم العاملية، األسواق إىل التمور هذه يصالإل إمكانيتنا لتطوير كفيلة وسائل إجياد توجب

 وتغليف األغذية تعبئة يف احلاصل والتطور يالءم مبا التمور وتغليف بتعبئة تكنولوجيا تطوير. 
 اإليزو  شهادات على احلصول ISO، اهلسب HACCP  اليوروكاب ، Euro cap؛ 
 ؛والصحية الغذائية بأمهيتها العامل وتعريف العامل دول يف التمور يجلترو مكاتب فتح، واملعارض يف املشاركة 
 ؛التجميد أو بالتربيد التمور على احملافظة 
 ؛العاملية األسواق إىل حالة بأفضل التمور بإيصال الكفيلة الوسائل استخدام 
 ما عمليات جمال يف املتخصصة طريق الدورات عن وذلك التمور ومصنعي ملنتجي والتسويقية الفنية واملهارة اخلربة رفع 

 ؛والتجميد التربيد عمليات والتغليف إىل التعبئة وحدات إىل احلصاد بعد
 ياكل املعرفة جمال يف التسويق جمال يف العاملني خربة رفع ؛املناسبة التسويقية األسواق واالستراتيجيات 
 ا اوأنواعه بالتمور اخلاصة واملقاييس املواصفات مستوى على احملافظةومنتجا. 
 التمور بتعقيم احلديثة بالتقنيات التمور جمال يف العاملني كفاءة رفع. 

  :اخلامتة

إن تكرار األزمات البترولية واخنفاض أسعارها يف اآلونة األخرية وارتفاع فاتورة الواردات اجلزائرية لكل السلع وخماوف 
ولة إىل إعادة النظر يف كل أساليب وسياسات التنمية االقتصادية معتمدة وحتذيرات اخلرباء االقتصاديني األجانب واحملليني دفع بالد
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يف ذلك على أفضل التقنيات واالستعانة باخلربات األجنبية وتفعيل دور ونشاط كل القطاعات بدون استثناء فرصد هلا مبالغ مالية 
جية وطنية ونظرة عامة لألفق تسمح بترقية كل هامة إال أا تبقى دون املستوى املطلوب واملرغوب فيه وذلك النعدام إستراتي

  .القطاعات مبا فيها القطاع الزراعي

اآللية التسويقية اليت تستخدمها الدول العربية يف ترويج املنتج، كعمليات التعبئة، شكل  ىترتكز عملية تصدير التمور علو
يف اجلزائر وإمكانية إنتاج العديد من ) التمور(ادة األولية األكياس ونوعية التغليف، هذا فضال عن جودة املنتج، فبالرغم من توفر امل

املوارد الضرورية املستوردة عن طريق تصنيع التمور إال أن القطاع مازال ضعيف احلصة، إذ حيتاج إىل دعم واهتمام كبريين يف 
دة يف هذا اال وذلك بسن قوانني وبرجمة مقابل لإلمكانيات اهلائلة اليت تتمتع ا اجلزائر، لذا جيب االستفادة من التجارب الرائ

   .ملواجهة مشكلة املوارد الناضبة" زيتنة الشمال وتنخيل اجلنوب"مشاريع وخمططات تعمل يف إستراتيجية 

وزراعة التمور يف اجلزائر تشكل موردا هاما إذا ما جنحت الدولة يف إعادة االعتبار له وفتح األسواق اخلارجية لتصدير 
قق والبد من استغالل األراضي الصحراوية لزراعة التمور والقيام بدراسات علمية وفتح اال لكل املستثمرين يف هذا الفائض احمل

القطاع حمليني كانوا أجانب الستغالل كل الفرص املتاحة وكل املساحات وذلك لتنويع مصادر التنمية االقتصادية دون التركيز 
  :التاليةعلى مصدر واحد لذلك نقترح التوصيات 

 ؛وضع خطة شاملة وإستراتيجية مثلى لزراعة التمور يف اجلزائر  
  ؛للحد من املضاربة املنتجتوسيع قنوات التسويق هلذا  
 ؛منح فرص لصناعة التمور لتجنب الكساد والتعفن  
 ؛حتسني وسائل الدعاية واإلعالن للتمور اجلزائرية يف األسواق العاملية  
 ؛اجية والتصديرية مع حتسني الكفاءة التخزينيةحتقيق التكامل بني النظم اإلنت  
  دف قياس حجم الفائض منه الختاذ قرارات القيام بدراسات تقنية ملعرفة سلوك املستهلك واملنتج واملخزن للتمور وهذا

  ؛تصديرية ذات الكفاءة العالية يف املستقبل
 توفري أسواق خاصة لبيع خملفات النخيل من السعف ، ويتوفري العبوات ذات املقاس العامل، وتوزيع قنوات التخزين املناسبة
 .واجلريد

  :املالحق

  الوحدة مليون قنطار         2009- 2005يبني حجم اإلنتاج للتمور خالل الفترة : "01"رقم امللحق

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  6,3  5,8  5,2  4,6  3,9  الكمية

 .اتلإلحصائيالديوان الوطين معطيات : املصدر

  الطن: الوحدة                                     يبني حجم صادرات اجلزائر من التمور: "02"امللحق رقم
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  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  12000  10000  9200  7960  7200  الكمية

 .كاملديرية العامة للجمار معطيات: املصدر
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