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 ملخص
اليت تعطي العشرات من أنواع التمور، من أجودها  تتوفر اجلزائر على مساحة واسعة من مزارع النخيل تضم ماليني النخالت

اليت  تتمتع خبصائص كثرية متكنها من منافسة أنواع التمور املوجودة يف السوق الدولية، وتسمح يف حدود معينة " دقلة نور"وأشهرها متور 
  .بتنويع صادرات اجلزائر وتوفري العمالت الصعبة

يواجه مجلة من الصعوبات، كنقص املدخالت اجليدة ذات األسعار ذي طابع تقليدي فرع التمور باجلزائر  يبقىورغم أمهيته، 
املعقولة، عدم فعالية قنوات التسويق احمللية وافتقار البلد السرتاتيجية مدروسة متكن من دخول األسواق الدولية واحتالل مكانة تليق 

  .مبنتجاته
اجلزائرية مجلة من اآلليات اليت تسمح بذلك وهذا يف إطار وسعيا منها لتطوير إنتاج فرع التمور اعتمدت السلطات 

 ، املخطط الوطين للتنمية الزراعيةلت أهم اإلجراءات الداعمة للقطاع الزراعي يف اعتماد ثومت. النهوض بالقطاع الزراعي عموما
  .قرض الرفيق، الرواق األخضر، الصندوق الوطين لضبط وتنمية الفالحة

الوكالة اجلزائرية أما على مستوى تشجيع الصادرات الزراعية فقد مت اختاذ الكثري من اإلجراءات مثل تغيري قانون اجلمارك، إنشاء 
اجلمعية ، وتأسيس )OPTIMEXPORT(برنامج ، تبين الصندوق اخلاص بتطوير الصادرات، تأسيس لرتقية التجارة اخلارجية

  .الوطنية للمصدرين اجلزائريني

يا منها لرتقية صادرات اجلزائر خارج احملروقات مت بذل الكثري من اجلهود يف جمال تطوير فرع التمور باجلزائر، ذلك أن القدرات وسع
ا فرع التمور باجلزائر تعد بوضع أحسن لذا يتعني على يتعني على السلطات العمومية تبين اسرتاتيجية واضحة للنهوض . الكبرية اليت يزخر 

ر، اسرتاتيجية تقوم على حتسني مستوى اإلنتاج، حتسني توضيب التمور، تسجيل عالمة جتارية لتمور دقلة نور، دعم سياسة بفرع التمو 
  .عدم االكتفاء باألسواق التقليديةلسوق الدولية والبحث عن أسواق جديدة و تسويقية يف ا

  .، صادرات، عالمة جتارية، تسويق التمور، التحفيزإنتاجيةالنخيل، التمور، :  الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Algeria has a large area of palm farms, which includes millions of palms that give dozens of 

dates, the finest and most famous dates, "Deglet Noor", which has many characteristics to compete 
with the types of dates in the international market, and allow to a certain extent to diversify 
Algeria's exports and the provision of hard currency  .  

Despite its importance, the date branch in Algeria is of a traditional nature, facing a number 
of difficulties, such as the lack of good inputs of reasonable prices, the ineffectiveness of local 
marketing channels and the country's lack of a well-thought-out strategy to enter international 
markets and occupy a niche worthy of its products. 

In order to develop the production of this branch, the Algerian authorities created a number 
of mechanisms that allow this, in the context of the advancement of the agricultural sector in 
general. The most important measures supporting the agricultural sector were the adoption of the 
National Plan for Agricultural Development, National Fund for Agricultural Control and 
Development, Green Corridor, Comrade Loan. 

On the level of encouraging agricultural exports, many measures have been taken, such as 
changing the customs law, establishing the Algerian Agency for the Promotion of Foreign Trade, 
establishing the Export Development Fund, adopting the OPTIMEXPORT program and 
establishing the National Association of Algerian Exporters. 

In order to develop Algeria's exports outside the hydrocarbons, a lot of efforts have been 
made in the development of dates branch in Algeria. The great potential of the dates branch in 
Algeria is in a better position. Therefore, public authorities must adopt a clear strategy for the 
promotion of the date branch, a strategy based on improving production, improving date packaging, 
registering a trademark for Deglet Noor, supporting a marketing policy in the international market 
and looking for new markets and not just traditional markets. 

Keywords: palm, dates, productivity, date marketing, stimulus, exports, Label. 
JEL Classification: Q13; Q17; Q18. 
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  :تمهيد
تتوفر اجلزائر على مساحات واسعة من البساتني اليت حتتوي ماليـني الـنخالت املنتجـة ألنـواع عديـدة مـن التمـور، 

  . ذات اجلودة العالية" دقلة نور"من بينها متور 
ا تواجه العديـد مـن الصـعوبات، مثـل صـغر مسـاحات املـزارع بشـكل حيـد  ورغم أمهية زراعة النخيل باجلزائر إال أ

من تطبيق التقنيات احلديثة ويؤثر على إنتاجيـة النخيـل، تعـرض أشـجار النخيـل آلفـات عـدة، كـالبيوض ودودة التمـر، الـيت 
علــى صــعيد آخـر تواجــه زراعـة النخيــل صــعوبات أخـرى ختــص احلصـول علــى املــدخالت . تقضـي علــى الكثـري مــن اإلنتـاج

كمــا يواجــه منتجــو التمــور عقبــات ذات صــلة جبمــع وختــزين . بشــروط مشــجعة بأســعار معقولــة وكــذا احلصــول علــى متويــل
  . وتوضيب ونقل وتسويق املنتوج، خاصة بالنسبة للتصدير

وسعيا لتطوير فرع إنتاج التمور باجلزائر وتشجيع صادرات البلد مـن منتجاتـه تبـذل السـلطات العموميـة واملنتجـني 
  .الكثري من اجلهود

  
  المقالإشكالية  

يســعى إىل حتديــد العوامــل " واقــع فــرع إنتـاج وتصــدير التمــور بــاجلزائر وإمكانيــات تطـوره املســتقبلي"املقـال املعنــون 
  . يف اجلزائر اليت تساهم وتلك اليت حتد من تطور إنتاج وتصدير التمور

  :المقالتساؤالت 
  : مت دعم إشكالية املقال جبملة من التساؤالت جاءت على النحو التايل

  موارد اجلزائر يف جمال فرع التمور؟ ما هي
  ما هي الصعوبات اليت تعرتض السري احلسن لقطاع التمور باجلزائر، خاصة يف جمال التصدير ودخول األسواق الدولية؟

  ما هي احللول اليت تساهم يف تطوير إنتاج وتسويق التمور داخل اجلزائر خارجها؟
  يات المقالفرض

  : مهايقوم هذا املقال على فرضيتني 
ومـن مت فــإن . واقـع فـرع التمـور بـاجلزائر املتميـز باخنفـاض نسـيب يف مسـتوى اإلنتـاج نـاتج عـن الطبيعـة التقليديـة هلـذا الفـرع-

  .تطوير مستوى اإلنتاج يتوقف على استعمال التقنيات احلديثة يف إنتاج، حفظ وتسويق التمور
  .تطوير هذا الفرع يف ظل وجود قطاع حمروقات قوي إلسرتاتيجيةواقع فرع التمور باجلزائر ناتج عن تأخر تبين اجلزائر  -

  المقالأهداف 
  : يهدف هذا املقال إىل

  . حتديد قدرات اجلزائر يف جمال إنتاج التمور -
  . حتديد الصعوبات اليت تعرتض السري احلسن لفرع التمور باجلزائر -
  . اجلزائرية هلذه السوق مورتالحتديد واقع السوق العاملي للتمور وسبل تسهيل وتطوير دخول  -
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   منهجية الدراسة
اعتمــدنا يف دراســة واقــع فــرع إنتــاج وتصــدير التمــور يف اجلزائــر منهجــا وصــفيا حتليليــا يقــوم علــى حتديــد نقــاط القــوة 

انطالقـا مـن هـذا الواقـع عملنـا علـى تقـدمي مجلـة مـن االقرتاحـات و . ونقاط الضعف يف فرع إنتاج وتصدير التمور يف اجلزائـر
ا قد تسمح بتطوير فرع التمور باجلزائر   . نرى أ

  : ومت تناول هذا املقال من خالل ثالثة حماور جاءت على النحو التايل
  التمور باجلزائر إنتاج، توزيع واستهالك واقع  :المحور األول
  اجلزائر داخل سوق التمور :المحور الثاني
  .واقع تصدير التمور يف اجلزائر وإمكانيات تطورها :المحور الثالث

  مقدمة
  تتـوفر اجلزائـر علـى مســاحات واسـعة مـن البسـاتني الــيت حتتـوي ماليـني الـنخالت املنتجــة ألنـواع عديـدة مـن التمــور،

  . ذات اجلودة العالية" دقلة نور"من بينها متور  
ا تواجه العديد من الصعوبات، مثل صغر مساحات املزارع بشكل حيـد مـن  ورغم أمهية زراعة النخيل باجلزائر إال أ
ــة النخيــل، تعــرض أشــجار النخيــل آلفــات عــدة، كــالبيوض ودودة التمــر، الــيت  ــة ويــؤثر علــى إنتاجي تطبيــق التقنيــات احلديث

اعـة النخيــل صــعوبات أخـرى ختــص احلصـول علــى املــدخالت علــى صــعيد آخـر تواجــه زر . تقضـي علــى الكثـري مــن اإلنتـاج
كمــا يواجــه منتجــو التمــور عقبــات ذات صــلة جبمــع وختــزين . بأســعار معقولــة وكــذا احلصــول علــى متويــل بشــروط مشــجعة

  . وتوضيب ونقل وتسويق املنتوج، خاصة بالنسبة للتصدير
بلد مـن منتجاتـه تبـذل السـلطات العموميـة الكثـري وسعيا منها لتطوير فرع إنتاج التمور باجلزائر وتشجيع صادرات ال

وجتسدت اجلهود املبذولة يف اختاذ مجلة مـن اإلجـراءات الداعمـة . من اجلهود اليت ختص هذا الفرع والقطاع الزراعي عموما
الصــندوق ء ، إنشــااملخطــط الــوطين للتنميــة الزراعيــة والريفيــة/املخطــط الــوطين للتنميــة الزراعيــةللقطــاع الزراعــي، مثــل تطبيــق 
أمـا ملسـتوى تصـدير . هذا على مسـتوى اإلنتـاج. قرض الرفيق، منح الرواق األخضر، اعتماد الوطين لضبط وتنمية الفالحة

ــة العديــد مــن القــوانني وأوجــدت الكثــري مــن اهليئــات الــيت تســمح بتحقيــق  ــة فقــد تبنــت الســلطات اجلزائري   املنتجــات الزراعي
تطـوير بالصندوق اخلـاص ، إنشاء لوكالة اجلزائرية لرتقية التجارة اخلارجيةك، تأسيس اهذا اهلدف، مثل تكييف قانون اجلمار 

  .اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني، وتأسيس )OPTIMEXPORT(برنامج ، تبين الصادرات
لكـــن . وجيـــب القـــول أن اجلهـــود املبذولـــة يف جمـــال النهـــوض بقطـــاع التمـــور بـــاجلزائر عطـــت نتـــائج إجيابيـــة حلـــد اآلن

ا فرع التمور بـاجلزائر فـإن األمـر يتطلـب بـذل املزيـد مـن اجلهـود، وهـذا مـن خـالل  وبالنظر إىل الطاقات الكبرية اليت يزخر 
سـويق التمـور حمليـا ودوليـا، السـعي لكسـب عالمـة مميـزة للتمـور اجلزائريـة، دقيقـة لتطـوير إنتـاج، حفـظ وت إسرتاتيجيةاعتماد 

   .فتح أسواق خارجية جديدة
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  التمور بالجزائر إنتاج، توزيع واستهالك واقع : المحور األول
إال أن اسـتغالل هـذه الثـروة . تتوفر اجلزائـر علـى مسـاحات معتـربة مـن مـزارع خنيـل التمـور الـيت تنـتج أجـود املنتجـات

  . يبقى يصطدم جبملة من العوامل اليت تقلل من مستوى اإلنتاج
  واقع نشاط زراعة التمور بالجزائر: أوال

   تطور مساحة واحات نخيل التمور بالجزائرـ  أ
الصـادر  83/18قـانون الف. يف القطاع الزراعـياليت طبقت اإلصالحات  نتيجةشهدت مزارع النخيل باجلزائر تطورا 

ـــاريخ  ـــة13/08/1983بت ـــة الزراعي ـــة العقاري ـــازة امللكي ـــق حبي ـــع مســـاحات واســـعة مـــن األراضـــي املوجهـــة ، مســـح ب، املتعل توزي
مسـتوى إنتـاج التمـور بشـكل ارتفـاع النخيـل و مـزارع مسـاحة ع األمر الذي نتج عنه اتسـا لالستصالح وكذا جتديد النخيل، 

  .1990ابتداء من سنة  خاص
شــقه املتعلــق بزراعــة خنيـــل  يف PNDAR((لمخطــط الــوطين للتنميــة الزراعيــة والريفيــة تطبيــق اجلزائــر ل لقــد مســح

هكتـار تركـز   62.649حبـوايل زيادة مساحة مـزارع النخيـل علـى املسـتوى الـوطينب 2005ــ 2000خالل الفرتة مسح  التمور
  .، الوادي، ورقلة، غرداية وأدرارةأغلبها يف واليات بسكر 

  وزارة الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــةاهتمامـــا كبـــريا بزراعـــة خنيـــل التمـــور بـــاجلزائر، إذ شـــرعت  2009كمـــا شـــهدت ســـنة 
رفـع مسـتوى إنتـاج واهلـادف ل 2013ـــ  2009فـرتة املمتـد خـالل ال الربنـامج اخلـاص لتكثيـف زراعـة التمـوريف إطار تطبيق  

وتصــدير التمــور، وهــذا مــن خــالل إحيــاء وإعــادة ترتيــب حقــول النخيــل القدميــة، زراعــة خنيــل جديــدة، تنشــيط فــرع التمــور 
  .بتطوير السوق الوطين وتطوير الصادرات، محاية وتثمني التنوع اجليين لنخيل التمور

  لواليات المنتجة للتمورمع اإلشارة لمقدرة بالهكتار  النخيللمساحات المزروعة بالعام لتطور ال :01جدول رقم 
 السنة

  2005ــ  2000الفرتة  جمموع  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1990  الوالية

  18538  2807  3038  2769  4030  5745  149  23700    بسكرة

  9393  2108  1615  1270  1389  1504  1507  25720    الوادي

  5097  1250  762  418  998  1307  362  16355    ورقلة

  3659  575  255  455  1479  590  305  5640    غرداية

  12327  5225  2691  1985  841  835  750  18894    أدرار

موع   62649  15707  11505  9259  10812  11905  3461  100120  78640  الوطين ا
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  بسكرة،. جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر. بشري بن عيشي، املعوقات اإلنتاجية والتصديرية للتمور وكيفية مواجهتها يف اجلزائر ـــ
  .72، ص 2002 رأكتوبالعدد الثالث، 

  Caci - Sidab - | https://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=ar الجزائریة لتمورا: 2015سنة ـــــ 
-- Benmbarek Salima et Deboub Iman. Valorisation des sous – produits du palmier dattier et leurs utilisations. 

Mémoire de master. Filières: Sciences biologiques. Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued. 2014 – 2015. P. 7. 
- MADR, 2006 , tiré de Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Op. cit. p. 133 
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ا إحصـائيات سـنالحظ أن  2015وإذا ما أخذنا سنة  مسـاحات مـزارع النخيـل بلـغ مـا يربـو  كسنة توفرت لنا بشـأ
كما تشري األرقام أن أغلـب هـذه املسـاحة تركـزت . 1990هكتار، وهو ما ميثل زيادة معتربة مقارنة بسنة  166.900عن 

  .يف عدد حمدود من الواليات
  2015وعددها خالل سنة  مساحات النخيلالتوزيع الوالئي ل :02جدول رقم 

 خنشلة متنراست بشار أدرار غرداية ورقلة الوادي بسكرة الواليات
)هـ(املساحة   42.910  36.680  21.980  10.850  28.330  14.120  7.000  770  

)ألف(عدد النخيل   4.315  3.788  2.576  1.246  3.799  1.639  688,9  124,4  

  
موع اجللفة تندوف النعامة البيض باتنة إليزي األغواط تبسة الواليات الوطين ا  
)هـ(املساحة   820  320  1.250  190  640  510  430  100  166900  

  18.605  10,1  45,2  50,6  63,9  28,7  129,1  37,3  61,8 عدد النخيل

  Caci - Sidab - |  https://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=arا وكذ. 01نفس مصادر معلومات اجلدول رقم : المصدر 
  

  ـ التوزيع الوالئي للنخيل في طور العطاء وحسب نوعية التمور المنتجة ب
نا سـنة ذوإذا أخ. العطاءجتدر اإلشارة يف بداية هذه الفقرة إىل أن خنيل التمور مير مبرحلة النمو ليصل بعدها ملرحلة 

وإذا مــا حللنــا . % 60كســنة لدراســة هــذا املؤشــر ســنجد أنــه عمومــا عــدد الــنخالت يف طــور العطــاء قــدر حبــوايل   2006
، وهـي تقريبـا % 62وهـو يف مرحلـة العطـاء قـدر حبـوايل" لدقلـة نـور"املسألة من زاوية نوع التمور املنتجة فإن النخيل املنتج 

تشـكل قرابـة " دقلـة نـور"أما من حيث توزيع النخيل تبعا لنوع التمور املنتجة فإن النخيل املنتج لتمور  .نفس النسبة العامة
أما النخيل يف مرحلة العطاء فإن النخيـل املنـتج . 2006من جمموع النخيل الذي كان موجودا باجلزائر خالل سنة  % 37

  . % 39يف مرحلة العطاء قدر حبوايل " لدقلة نور"
  2006حسب الواليات الجزائرية المنتجة للتمور وحسب نوع التمور المنتجة خالل سنة  توزيع النخيل: 03جدول رقم 

البيان       
 

 الوالية

موع  التمور العادية دقلة نور ا
 نسبة

1/2  
جمموع عدد 

)1( النخيل  
 عدد النخل يف
 طور العطاء

جمموع عدد 
)2(النخيل  

 عدد النخل يف
 طور العطاء

 جمموع عدد
 النخيل

ل يفيعدد النخ  
 طور العطاء

  65,57  866410  1170386  1598454  2228703  2464864  3399089 الوادي

  60,39  110105  1596550  1240491  2433727  2350277  4030277 بسكرة

  00  2228337  3639164      2228337  3639164 أدرار

  53,89  870874  1040669  905941  1216107  1776815  2256776 ورقلة

  41,56  444500  613000  252000  436000  696500  1049000 غرداية

  00  430175  1301263      430175  1301263 بشار

  00  159159  725574      159159  725574 متنراست

  71,43  1600  26900  14700  67250  16300  94150 تبسة

  5,98  29766  114848  716  7282  30482  121766 إليزي

  39,92  48625  61218  9007  40681  57632  101899 خنشلة

  3,19  12800  65025  150  2140  12950  67165 البيض
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  00  15250  45600      15250  48950 النعامة

  5,37  20050  31750  500  1800  20550  33550 باتنة

  35,80  12140  29275  1300  16325  13440  45600 األغواط

  00  5000  35806      500  35806 تندوف

  68,56  613  2573  1850  5610  2463  8183 اجللفة

موع   38,07  5255404  10499237  4025109  6455562  10280194  16958212 ا

 MADR, 2006, tiré de Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Marketing de la datte en Algérie. Cas de quelques :المصـدر
wilayas. Mémoire de magister.Option Marketing. Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de 

Gestion. Université Abou Bakr Belkaid. Année universitaire 2010 – 2011. P. 130  

  ، "دقلــة نــور"تظهــر مــدى أمهيــة إنتــاج متــور  2015أمــا مــن حيــث التوزيــع النــوعي إلنتــاج التمــور فإحصــائيات ســنة 
ويعكــس . قنطـار 9903700مـن إمجــايل إنتـاج اجلزائـر مـن التمــور املقـدر بــ  % 53إذ شـكل إنتـاج هـذا النــوع مـن التمـور 

ضمن جمموع إنتاج اجلزائر من التمور ارتفاع إنتاجيـة خنيـل التمـور املنتجـة هلـذا النـوع مـن " دقلة نور"ارتفاع نسبة إنتاج متور 
  . التمور مقارنة ببقية أشجار النخيل

  2015خالل سنة  من التمور حسب األصناف إمكانات الجزائر من النخيل واإلنتاج :04جدول رقم 
البيان                                     

 الصنف 
)قنطار(اإلنتاج  النسبة  عدد النخيل  النسبة 

  53.00  5.249.500  38.67  7.194.700 دقلة نور

  19.47  1.928.500  22.53  4.192.000 الغرس وشبيهاته

ا   27.52  2.725.700  38.79  7.218.400 دقلة بيضاء وشبيها

موع   100  9903700  100  18.605.100 ا

  Caci - Sidab - |  https://sidab.caci.dz/?page_id=531&lang=arالجزائریة لتمورا :المصدر 
 .النسب من حساب الباحثني 

  تطور إنتاج التمور بالجزائر ـج 
شـهد إنتـاج التمـور يف اجلزائـر تطـورا مسـتمرا عـرب الـزمن، رغـم تسـجيل اخنفـاض يف بعـض السـنوات مـرده إىل عوامـل 

مكانة معتـربة ضـمن حيتل  "دقلة نور"إنتاج نوع وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله فإن . وآفات تصيب اإلنتاج أحيانامناخية 
ارتفــاع ســعره يف الســوق نــاتج عــن ميــل املــزارعني إلنتــاج هــذا النــوع مــن التمــور بســبب جممــوع إنتــاج التمــور بــاجلزائر، وهــذا 

  .اجلزائرية ويف السوق الدولية
  1999ــ  1990تطور إنتاج وإنتاجية مزارع النخيل بالجزائر خالل الفترة  :05 جدول رقم

السنة            البيان  1990  1991  1993  1994  1995  1997  1998  1999  

)هكتار( املساحة  78640  81890  84410  85230  87020  96520  97990  100120  

)طن(اإلنتاج   205907  209100  261612  317184  285155  302993  387313  427583  

)كلغ(إنتاجية النخلة  33.08  33.16  39,24  44,53  41  35,31  44  48,50  

  جملة العلوم اإلنسانية، . بشري بن عيشي، املعوقات اإلنتاجية والتصديرية للتمور وكيفية مواجهتها يف اجلزائر: المصدر 
    .72، ص 2002بسكرة، العدد الثالث، أكتوبر . جامعة حممد خيضر 

Benmbarek Salima et Deboub Iman. Op. cit. P. 7. 
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  تطور نشاط إنتاج التمور في الجزائر :06 جدول رقم
  2012  2011  2010  2005  2004  2002  2000  1999  1998 السنة

)هـ(املساحة املزروعة   97990  100120  100120  120830  136774  147908        

        516293  470000  418427  365616  427583  387313 جمموع اإلنتاج

        243926  221331  221231  150872     دقلة نور

        272394  221237  197196  194160     متور أخرى

موع  )1(ا      345032  418427  442568  516320  644740  724890  789360  

دقلة نور%       43,73  52,87  50,01  47,24        

  .tiré de FAOSTAT 2011Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Op. cit. p. 138:نقال عن :2005ـــ  1995: بالنسبة لسنوات: المصدر

  68. ص 2013 اإلنتاج النبايت، سنة: القسم الثالث .املنظمة العربية للتنمية الزراعية: املرجع 2012، 2011، 2010 بالنسبة لسنوات 

خنلـة خـالل سـنة /كلـغ  33.08شهدت إنتاجية خنيل التمور حتسنا مع مرور الوقـت، إذ انتقلـت هـذه اإلنتاجيـة مـن 
ــــغ  48.50إىل  1990 ــــة/كل ــــغ  2008يف ســــنة و . خنل ــــل التمــــور يف مدينــــة طولقــــة بل ــــغ  50حــــوايل مــــردود خني   خنلــــة،/ كل

إنتاجيـة التمـور بـاجلزائر أقـل بكثـري ها تبقـى رغـم حتسـنو  1.كلـغ/ج.د 69,1بـ قدرت تكلفة بهكتار، /طن 6ما يعادل أي  
خنلـة، وإنتاجيـة / كلـغ  100من إنتاجية متور واحات فينيكس وأريزونا بالواليات املتحدة األمريكيـة، الـيت تصـل إىل مسـتوى 

 2.خنلة/كلغ  80خنلة، يف حني تصل يف إسرائيل إىل / كلغ  98التمور يف مصر اليت تقدر بـ 
مــور يف اجلزائــر بتطـور عــدد النخيــل وحتسـن إنتاجيتهــا، وهــو مـا انعكــس إجيابــا علــى ومسـح االهتمــام املتزايــد بفـرع الت

  .2015طن خالل سنة  990.370إىل  1999طن خالل سنة  205.907 مستوى اإلنتاج الكلي، الذي انتقل من
  ره لصعوبات التي تقف في طريق تطو ـ خصائص فرع التمور بالجزائر ا د

ترتبط بطبيعة ملكية مـزارع التمـور، ارتفـاع مسـتوى إنتـاج التمـور تواجه عملية تطوير إنتاج التمور مجلة من املعوقات 
  .احملدودة النوعية، تعرض النخيل ألمراض وآفات، نقص املدخالت

  اط اإلنتاجشنعلى تطور  خصائص فرع التمور بالجزائر وانعكاساتها ـ 1
ضـــيق املســـافة الفاصـــلة بـــني النخيـــل، بشـــكل مينـــع اســـتعمال وكـــذا بضـــيق مســـاحتها  تتميـــز مـــزارع التمـــور بـــاجلزائر

ـــة ـــزات امليكانيكي مزارعـــي التمـــور يســـتعملون وســـائل مـــن ا حمـــدودا عـــددوتشـــري بعـــض مصـــادر املعلومـــات إىل أن  .التجهي
تعتمـد وسـائل وتقنيـات  ةتقليديـتبقى مهنة باجلزائر مهنة زراعة خنيل التمور هذا األمر يبني أن . ميكانيكية يف جمال اإلنتاج
م ومعـرفتهعتمـد عركـات متكـررة عـرب الـزمن تحمدودة التطـور والقيـام حب مبختلـف مراحـل عمليـة  ملـى مهـارة الفالحـني وخـرب

عمليـة املكننــة الـيت متـت خــالل سـبعينيات ومثانينيــات ومل تسـمح  3.، وهـي أمــور يـتم تعلمهـا وتوارثهــا مـن جيـل آلخــرإنتـاج
ـــق نتـــائج  القـــرن العشـــرين  ـــريةبتحقي ـــة  .كب يف جمـــال زراعـــة التمـــور بضـــيق اســـتعمال وســـائل اإلنتـــاج املتطـــورة ويفســـر حمدودي

  . هكتار 5 تقل يف الغالب عنمساحات املزارع، اليت 
ــا مــزارع  متجـاورة ومملوكــة ملكيـة عائليــة حبيـث يصــعب تقســيمها مـن ناحيــة ثانيـة تتميــز مـزارع النخيــل بـاجلزائر بكو

  .هذا يفسر أيضا ضعف استعمال املكننة يف زراعة وصيانة أشجار النخيل.  يرغبون يف توسيع مزارعهموبيعها ملزارعني
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ــة  ــة مــن ناحيــة ثالث األمســدة وقلــة االعتمــاد علــى تتميــز زراعــة النخيــل بــاجلزائر مبيــل إىل اســتعمال املخصــبات الطبيعي
ــةالصــناعية د شــهدت مــزارع التمــور بــاجلزائر اســتعمال تقنيــة الــري أمــا علــى صــعيد الــري فقــ. املــزارع الكبــرية ، باســتثناء حال

ــا تسـمح بتـوفري امليــاه يف منطقـة تتميــز ب، وهـذا التقطريبـ ـا ال تعطــي . شـح هـذا املــوردلكو لكـن رغــم أمهيـة هـذه التقنيــة فإ
  4.نتائج جيدة حيث تكون الرتبة عالية امللوحة، مثل ما هو احلال يف والية ورقلة

مـع إمهـال أكثر بإنتـاج التمـور  مستثمري هذا الفرعيف اهتمام لفرع التمور طابع التقليدي يتجلى العلى صعيد آخر 
  هنـــاك الكثـــريوحـــىت علـــى مســـتوى اإلنتـــاج . عالمـــة املنتـــوجكـــذا التســـويق و و تعليـــب التمـــور وال التوضـــيبنســـيب لنشـــاطات 

  وبعضــها " دقلــة نــور"مــن مــزارع النخيــل الــيت تنــتج متــورا ذات نوعيــة حمــدودة ال تصــل إىل مســتوى األصــناف املمتــازة مثــل  
ــازة قــادرة علــى مقاومــة خمتلــف اآلفــاتولتطــوير هــذا النشــاط يتطلــب األمــر . ال يعطــي أيــة غلــة   البحــث عــن أصــناف ممت

  . ف البحوث واالعتماد الكبري على اإلرشاد الفالحيتكثياألمر ميكن أن يتحقق باليت تصيب النخيل، وهذا  
  ـ الصعوبات التي تعترض فرع إنتاج التمور بالجزائر 2

يواجه فرع إنتاج التمور باجلزائر صعوبات عديدة، مثل اآلفات اليت تصيب الغلة، نقـص مسـتلزمات اإلنتـاج، نقـص 
  ...التمويل، نقص اليد العاملة املؤهلة

  ل التمور لألمراض واآلفات املناخيةتعرض بعض مزارع خني ـ 
وهي آفات تلحق ضررا .. .، سقوط األمطاردودة التمرو  مرض البيوضفات عدة مثل تتعرض مزارع خنيل التمور آل

يتسـبب يف ضـياع   la Pyrale املعروفـة باسـمرض التمـور اجلزائريـة لـدودة التمـور فتعـ 5.سـواء يف النخلـة أو املخـازنباملنتوج 
ا قد ختلف بقايا على التمور وهو مـا حيرمهـا مـن إمكانيـة دخـول  كميات منها، وعملية معاجلة التمور تعترب مكلفة كما أ

وميكــن يف هـذا اإلطـار اســتعمال  .ميكـن مواجهتهـا بضـمان محايــة صـحية إجباريـة للنباتـات هـذه اآلفــات .األسـواق العامليـة
ـال، علــى غـرار دولــة إيــرانالطـائرات بــدون طيـار لــرش امل   بيـدات وإبــرام اتفاقيــات تعـاون مــع دول سـجلت ســبقا يف هــذا ا

ال    6.اليت تبدي استعدادا للتعاون مع اجلزائر يف هذا ا
حمدودة القيمة  اوتعويض النخيل الذي يعطي أنواع جتديد املزارع املسنة واملريضةويف نفس السياق جيب العمل على 

  .بنخيل جديد منتج لدقلة نور
  رغــم انتمــاء الكثــري مــن منتجــي التمــور، ألنــه تفعيــل دور اجلمعيــات املهنيــةيف فــرع التمــور حتســني الوضــع ويتطلــب 

م يقللون من أمهيتهـا بسـبب عـدم تقـدميها لنصـائح وتوجيهـات وتكـوين مفيـد  لـذا جيـب . إىل هذه اجلمعيات املهنية إال أ
تقنيــات إنتــاج أكثــر فعاليــة هم لنظــر يف عمــل هــذه اجلمعيــات وحثهــا علــى تقــدمي أشــياء نافعــة للمنتجــني، كتعلــيمإعــادة ا

  . وإخبارهم بأحوال السوق وكيفية االستفادة من دعم الدولة وكيفية حىت التصدير
  نقص مستلزمات اإلنتاج يف جمال إنتاج التمور ـ

   :، مثلمستلزمات اإلنتاج املختلفةتواجه زراعة خنيل التمور باجلزائر نقصا يف 
إن التغلــب النســيب علــى هــذه العقبــة . نقــص املــوارد املائيــة وهــو مــا يضــطر الســكان إىل اقتســام مـا هــو متــوفر منهــا ــ

  .واستعماهلا يف ري مزارع النخيل تقنيات الري احلديثةيتطلب تطوير 
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ر العالية اجلودة املوجهة للتصدير، تبقى غري موافقـة بعض أنواع املدخالت املستعملة يف إنتاج التمور، خاصة التمو  ـ
  .للمعايري املفروضة من قبل الدول املستوردة للتمور

فمن جهة جند أن نسبة معتربة من الفالحني ال ميتلكون قـدرة متويليـة  . يواجه مزارعو التمور باجلزائر مشكل التمويل
البنكي فقد متيز يف فرتة من تاريخ اجلزائر بارتفاع معـدالت فوائـده أما بالنسبة للتمويل . كبرية تسمح هلم مبمارسة نشاطهم

، بـإطالق 2008وملعاجلة هذا املشكل قامـت السـلطات اجلزائريـة، مبوجـب قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة . وحمدودية مبالغه
م  ،)Le crédit RFIG(جديـد لصــاحل الفالحـني ومــريب املواشــي مسـي قــرض الرفيـق  "قـرض محلــة" وهـذا لتطــوير قــدرا

، % 0مبعـدل فائـدة و والبنك الوطين اجلزائري ملدة سنة  ةهذا القرض مينح من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفي. اإلنتاجية
وميزته أن وزارة الفالحة والتنمية الريفية هي اليت تتكفل بدفع فوائده، بشرط أن يقوم املستفيد برد القرض املستهلك خالل 

  ويف حالــة عجــز املقــرتض عــن تســديد القــرض . دد، مــع إمكانيــة متديــد األجــل بســتة أشــهر يف احلــاالت القــاهرةاألجــل احملــ
ولقـد أدت . تاليـةىل حرمانه من قرض آخر خالل السنة ال، إضافة إفع الفوائد على القرضغم على سري احملددة يف اآلجال 

د كبري مـن املقرتضـني عـن طلبـه، وهـو مـا هـو مـا دفـع بـوزارة القيود املطبقة على هذا النوع من القروض إىل عزوف عدهذه 
إىل إطــالق عــرض جديــد بالنســبة ملنتجــي ومصــدري املنتجــات الزراعيــة  2010الفالحــة والتنميــة الريفيــة ابتــداء مــن مــارس 

  نتــاج شــهرا مـع مــنح مبلــغ أكـرب، لكــن بشــرط أن يتعهـد املنــتج أو احملــول برفـع مســتوى اإل 18يتمثـل يف مــنحهم قرضـا ملــدة 
ورغـم التسـهيالت الكثـرية املرافقـة ملـنح القـروض البنكيـة إال أن الكثـري مـن منتجـي التمـور  7.مقارنة بالسنة املاضية %20بـ 

  . دينيا يعزفون عن طلبها العتبارها قروضا حمرمة
  ــام بــبعض العمليــات  وهــو مــا جعــل مزارعــي املــزارعني إىل عــدم، العــاملنينقــص اليــد العاملــة املؤهلــة وغــالء أجــور القي

  8.ينعكس سلبا على إنتاجية النخلة الواحدة، األمر الذي الزراعية
 ــ ســنوات، األمــر الــذي حيمــل الفــالح  7طول مــدة مــا قبــل بــدء النخلــة يف اإلنتــاج، إذ ميكــن أن تصــل هــذه املــدة إىل ـ

  .ئدتكاليف معتربة قد ال يتمكن من اسرتدادها يف أجل قصري بسبب الضعف النسيب للعا
  عمــل هــذه اهلياكــل وفــق معــايري ال تتوافــق ومــا هــو حمــددزيــادة علــى ، التمــور وتربيــد توضــيبختــزين و ضــعف هياكــل ـــ  

  .traçabilitéخاصة يف جمال  ،لدول املستوردةمن قبل ا 
املنتــوج وإخضــاع املنتــوج للمعــايري األوروبيــة باعتبــار  la traçabilitéغيــاب عالمــة جتاريــة للتمــور اجلزائريــة حتــدد  ـــ

  .أوروبا هي أكرب سوق لدقة نور، وكذا االلتزام مبعايري األسواق األخرى اليت ميكن للتمور اجلزائرية دخوهلا
  اجلهود املبذولة يف جمال تطوير فرع التمور باجلزائر: ثانيا

ســعيا منهــا للتقليــل مــن تبعيــة االقتصــاد اجلزائــري لقطــاع احملروقــات تبــذل الســلطات اجلزائريــة جهــودا لتطــوير اإلنتــاج 
وضمن هذا املسعى العام حيضى فرع التمور ببعض االهتمام، وهو ما مسح بتطوير مستوى اإلنتاج . الزراعي وترقية صادراته

  . وبداية التوجه حنو تطوير صادرات التمور
املخطــط الــوطين متثلــت أساســا يف اعتمـاد بــرامج وآليـات سـد اهتمــام اجلزائـر بتطــوير قطاعهــا الزراعـي يف اعتمــاد وجت

، الصـــندوق الـــوطين لضـــبط وتنميــــة )PNDA/PNDAR(املخطـــط الـــوطين للتنميـــة الزراعيـــة والريفيـــة / للتنميـــة الزراعيـــة
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، الـرواق )FNDAR: Fonds national de régulation et du développement agricole(الفالحـة 
  .هــذا فيمــا خيــص القطــاع الزراعــي عمومــا. )Le crédit vert(، قــرض الرفيــق )Le couloir vert(األخضــر 

 Programme(الربنــــامج اخلــــاص لتكثيــــف زراعــــة التمــــور  أمــــا يف مــــا خيــــص قطــــاع إنتــــاج وتصــــدير التمــــور فهنــــاك 

spécifique d'intensification de la phoeniculture.(  
  )PNDA/PNDAR( المخطط الوطني للتنمية الزراعية والريفية/المخطط الوطني للتنمية الزراعية أ ـ

ـــدف اســم املخطـــط الــوطين للتنميــة الزراعيــة محــل أطلقــت وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيـــة برناجمــا  2000يف ســنة 
تدهور الوسـط الزراعـي ومحايـة مـوارده، وكـذا تكييـف الزراعـة مـع طبيعـة املنـاخ املتميـز باجلفـاف ومنع تطوير القطاع الزراعي 

ــالتنقيط ــة الــري ب وأصــبح . تنشــيط الوســط الريفــيقصــد بعــد ذلــك شــهد هــذا املخطــط إضــافة البعــد الريفــي . باعتمــاد تقني
  .املخطط يعرف باملخطط الوطين للتنمية الزراعية والريفية

  الوطني لضبط وتنمية الفالحةالصندوق  ـ ب
 )Fonds national de régulation et du développement agricole(  

ا الزراعيــة ســنت    التمــورنشــاط إنتــاج  ضــمن هــذا اإلطــار اســتفادو . اجلزائــر مجلــة مــن القــواننيقصــد تطــوير صــادر
  :ومت يف هذا اإلطار. جارةووزارة الت الريفيةاشرتكت يف وضعها وزارة الفالحة والتنمية  من إجراءات تشجيع الصادرات 

   %.3ختفيض سعر الفائدة على القروض املمنوحة للتصدير حبوايل  ـ
دينـار جزائـري لكـل كيلـوغرام للتمـور املفرقـة الـيت خضـت للتطهـري  5منح عالوة لتشجيع تصدير التمـور يف حـدود  ـ

ــا حــىت  ــا . كلــغ  12والفــرز والتعليــب والــيت تصــدر يف علــب يصــل وز   بينمــا تســتفيد التمــور املوضــبة يف علــب ال يزيــد وز
  . ج لكل كيلوغرام مصدر.د 8عن كلغ واحد من عالوة قيمتها 

تكــاليف النقـل والشـحن الــداخلي  ىختفـيض علـمبــنح الصــندوق اخلـاص لتطـوير الصــادرات تشـجيع التصـدير تـويل  ــ
ج للكيلـــوغرام .د 5 هـــذا الصـــندوق منحـــة قيمتهـــا يقـــدمكمـــا   .%80ارات اجلزائريـــة تصـــل إىل طـــواخلـــارجي يف املـــوانئ وامل

  .كلغ  1الواحد من التمور املوضبة واملصدرة يف علب ال تتعد 
  )Le couloir vert( الرواق األخضر ـ ج

يقصد بالرواق األخضر خمتلـف التسـهيالت اجلمركيـة املمنوحـة للصـادرات الزراعيـة الـيت اعتمـدت ابتـداء مـن أكتـوبر 
وتسريع تصدير املنتجات الزراعية، ومنهـا التمـور، والـيت تشـمل إجـراءات النقـل، إجـراءات املراقبـة الصـحية تسهيل ل 2006

  9.للمنتجات يف العديد من املطارات ونقاط برية حدودية
اعتمـد قـرض  2008قـانون املاليـة التكميلـي لسـنة سـبق القـول أن : )Le crédit RFIG( قـرض الرفيـق ـ د

م اإلنتاجيةلاملواشي مسي قرض الرفيق  والفالحني ومربلصاحل  "الرفيق"   . تطوير قدرا
  داخل الجزائر سوق التمور: المحور الثاني

تتميـــز ســـوق التمـــور بـــاجلزائر بتعـــدد أنـــواع التمـــور املســـوقة عربهـــا، وكـــذا تعـــدد قنـــوات التســـويق وتعـــدد الوســـطاء 
   .االستهالكاملتدخلني يف هذه السوق بشكل يؤثر على سعر املنتوج عند 
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  تشكيلة التمور المسوقة بالجزائر : أوال 
  نتجــة لكميــات املنســبة معتــربة مــن ا "دقلــة نــور"متثــل متــور يتكــون إنتــاج اجلزائــر مــن عــدة أنــواع مــن التمــور، حيــث 

التمـور وإىل جانـب . مـن التمـور ختتلـف بـاختالف منطقـة اإلنتـاجاجلزء الثاين من عدة أنواع يتكون هذه األنواع، بينما ن م
  .املسوقة هناك كميات أخرى ذات نوعية حمدودة يتم استهالكها من قبل املنتجني

متــور ، )فريعــات صــغرية(متــور يف أقــراط ، متــور بــاملفرق دون توضــيبمثــل  تســوق التمــور بــاجلزائر يف أشــكال عــدةو 
متـور معبئـة يف علـب ات، درجـ 6 +و درجـات  3 –متور مـربدة يف درجـة حـرارة تـرتاوح بـني ، جافة ختضع لبعض التوضيب

ا بني    10.متور يف شكل عجينة، متور مضغوطة ومعبئة يف أكياس، كلغ  5غرام و  200ترتاوح أوزا
ا: ثانيا   قنوات تسويق التمور يف اجلزائر وخمتلف الوسطاء العاملني 

ــه يتــواله  1996كــان ســوق التمــور بــاجلزائر قبــل    يســري العديــد ، الــذي كــانالــديوان الــوطين للتمــورخيضــع لتوجي
وخصخصـة مـزارع التمـور أصـبح سـوق التمـور خيضـع  1996لكن بعـد حـل هـذا الـديوان يف . من مصانع توضيب التمور 
  .العديد من الوسطاءعرض والطلب يف ظل تدخل ليات الآل
  أشكال تسويق التمور بالجزائر  ـأ 

ــــد فهــــذه 11.بــــاجلزائر باعتمــــاد العديــــد مــــن أشــــكال التســــويقتســــويق التمــــور يــــتم    الســــوق تشــــهد تــــدخل العدي
تــاجر اجلملــة مث تــاجر  ،) )Kherrasالفــالح املنــتج، الفــالح املســوق يف ســوق اجلملــة، اخلــراصمــن األطــراف تشــمل  

  . التجزئة، حيث يقوم كل وسيط باقتطاع هامش ربح مسامها بذلك يف تكون السعر النهائي للمنتوج
  بيع التمور في المزرعة قبل جني الغلة ـ 1

ــة مــواردهم املاليــة، إىل بيــع إنتــاجهم وهــو يف خنيلــه قبــل نضــجه،    يلجــأ الكثــري مــن منتجــي التمــور، نتيجــة حمدودي
، الفـرز والنقـل مـعاجليتـوىل التـاجر عمليـات عنـد نضـج التمـر ). vente sur pieds( بـالتخريصوهـو مـا يعـرف بـالبيع 

  .وفق السعر املتفق عليه مسبقا قيمة املنتوجودفع 
  تكفل المنتج بجمع منتوجه وبيعه أو بيعه لتاجر ـ 2

ر اجين منتوجهم وبيعـه بأنفسـهم أو تسـليمه لوسـطاء مـن التجـار الكبـبأنفسهم ار منتجي التمور يتوىل بعض صغ
لتجــار جتزئــة متخطــني  مإىل بيــع منتــوجه ونهــذا الشــكل مــن أشــكال التســويق قــد يلجــأ املنتجــيف و . الــذين يعيــدون بيعــه

هــذه املمارسـة األخـرية تكثــر يف وسـط صــغار . الوسـطاء الـذين يعملــون يف القنـاة ومسـتفيدين بــذلك مـن هــامش ربـح أكـرب
ــمالــذين منتجــي التمــور الــذين يتــوفرون علــى غلــة حمــدودة يســهل تســويقها لــدى بــائعي التمــور بالتجزئــة  ــا تــربطهم   أحيان

  زيـادة علـى تكفلهـم بتسـويق إنتـاجهم بشـراء كميـات مـن التمـوريقـوم بـني املنتجـني مـن كمـا قـد يوجـد مـن  .روابط عائليـة
  .من فالحني آخرين مث يقومون ببيعها يف سوق اجلملة أو ملوظبني 

  تعاونيات منتجي التمورتسويق التمور من قبل  ـ 3
املنتجـــني قــد جيتمــع منتجـــو التمــور يف شـــكل تعاونيــات تأخــذ علـــى عاتقهــا تســـيري املــوارد املائيــة النـــادرة وتزويــد  

  .باملدخالت الضرورية ملمارسة نشاطهم، إضافة إىل إمكانية قيامها ببيع غلة الفالحني، وهي وظيفة تبقى حمدودة النطاق
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  ارتباط بعض المنتجين بعقود مع تجار التمور ـ 4
ــة التمــور البيولوجيــة يتــوىل بعــض املنتجــني إبــرام عقــود مــع جتــار كبــار ي يف  ، وهكــذا يضــمنونتصــديرهاتولــون حال

م بعالمة حمددة،   .يضمن التجار احلصول على منتوج مبواصفات تستجيب ألسواق حمددةكما   تسويق منتجا
  قنوات تسويق التمور ومختلف الوسطاء المتدخلين في سوق التمور بالجزائر أشكال ـ ب

يتم تسويق التمور باجلزائر اعتمادا على عدة قنوات ختتلف عن بعضها البعض باختالف طبيعة املنتوج املسوق عربها وكذا 
  .عدد املتدخلني يف القناة

ـــوات، ويف. ختتلـــف قنـــوات تســـويق التمـــور بـــاجلزائر تبعـــا لطـــول القنـــاة    هـــذا الصـــدد منيـــز ثـــالث أشـــكال مـــن القن
وهـذا نتيجــة نسـبيا بــالطول، قنــوات تسـويق التمــور وعمومـا تتميـز  12.والقنـاة الطويلــة القنـاة القصــرية، القنـاة املتوســطة وهـي

فقطـاع إنتـاج . تدخل العديد من املضاربني الذين يسعون إىل حتقيق مصاحلهم على حساب مصـاحل املنتجـني واملسـتهلكني
ا تقلـيص وقـت مجـع اليوم التمور باجلزائر  يفتقر إىل شبكة ومراكز تتوىل مجع التمور من مزارع النخيـل، وهـي أمـور مـن شـأ

إن غيـاب مثـل هــذه الشـبكة مـرده إىل تشـتت واحـات النخيــل . سلســلة تسـويق التمـورالتمـور وتقلـيص عـدد املتـدخلني يف 
  .وبعد املسافة بينها

  القناة القصيرة لتسويق التمور بالجزائر ـ 1
، املنــتج، التـاجر، الوكيـل بالعمولــة، وهـم املتـدخلنيعـددا حمــدودا مـن  القنـاة القصـرية لتســويق التمـور بـاجلزائرتضـم 

. القناة على مستوى حملي وختـص كميـات حمـدودة مـن التمـور، خاصـة التمـور اللينـة، الرطـل واملنقـر تعتمد هذه. املستهلك
ا أو يكلف من ينوب هذا النوع من املنتجات جتىن قبل موعد نضجها وتسوق يف األسواق احمللية القريبة من أماكن إنتاجه

ـا تبـاع علـى حاهلـا دون  كما تتميز. تجار التجزئةعنه ألداء هذه املهمة أو يباع اإلنتاج ل التمور املسوقة عرب هذه القنـاة بأ
  13.خضوعها ألية عملية تكييف

  ـ القناة المتوسطة لتسويق التمور بالجزائر 2
تتميز قناة تسويق التمور املتوسطة بتدخل طرف جديد هو املفاوض الذي يتوىل التفاوض حول السلعة مـع وكيـل 

األطــراف عمومــا تتكــون هــذه القنــاة مــن . يق الكميــات الــيت تصــله لــدى التجــارهــذا األخــري يقــوم بتســو . يتقاضــى عمولــة
  .ـــ الوكيل بالعمولة ــ التاجر ــ املستهلك املنتج ــ املفاوض :التالية

  القناة الطويلة لتسويق التمور بالجزائر ـ 3
ـــاة الطويلـــة لتســـويق التمـــور بـــاجلزائر تضـــم  ـــل وصـــول الســـلعة القن   وختـــص . إىل املســـتهلكعـــددا مـــن األطـــراف قب

، املنـتجكـال مـن لقنـاة  تشـمل هـذه اعمومـا و  .هذه القنوات الكميات الكبرية من املنتوج الذي غالبا ما يباع وهو يف النخلـة
  14.املستهلكمث  تاجر التجزئة ،تاجر نصف اجلملة ،تاجر اجلملة، املفاوض، املشرتي يف احلقل

  انعكاسات تعدد المتدخلين في سوق التمور على سعر هذه المواد ج ـ
يؤدي تعدد املتدخلني يف سوق التمور باجلزائر إىل إطالة قناة التوزيع وقيام كل وسيط باقتطاع هامش ربح يساهم 

 واخلــواص، إذ يعتـرب الفــالح املنـتج املتـدخلني يف سـوق التمــورواســتفادة ختتلــف قـوة و . يف األخـري يف ارتفـاع ســعر املسـتهلك
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كبـار مـالك مـزارع خنيـل التمـور مـثال ميتلـك  ففـي منطقـة بسـكرة  15.أكثر املستفيدين من جتارة التمور باجلزائر تاجر اجلملةو 
م التفاوضية يف مواجهـة املنتجـنيغرف تربيد  كبـري   مجلـة تـاجريف هـذا الصـدد تشـري بعـض املصـادر إىل وجـود . تزيد يف قو

كميـات معتـربة مـن التمـور حـىت يف حالـة بإمكانـه شـراء   سوق التمور يف منطقة بسكرة دينة وهران مشهور مبكانته يفمن م
  كمـــا أن قوتـــه. امـــتالء خمازنـــه املوجـــودة يف منطقـــة الغـــرب اجلزائـــري ليتـــوىل بعـــدها حتديـــد ســـعر التمـــور يف الســـوق الوطنيـــة

  16.قوة هذه تسمح له بالتفاوض مع مستوردي التمور من موقع 
  

  هوامش الربح المحققة من قبل مختلف المتدخلين في تسويق التمور بالجزائر :07شكل رقم 

 الفالح املنتج األعوان
 بائع التجزئة بائع اجلملة اخلراص الفالح بائع اجلملة البائع باملزرعة

كلغ/ج.سعر التكلفة د  31.80  39.30  111.23  145.47  228.7  

كلغ/ج.هامش الربح د  69.2  80.7  78.77  44.53  11.3  

كلغ/ج.سعر البيع د  100  120  190  190  240  

  .Mohamed Ridha Messak. Op. cit. Tiré de Messak et CRSTRA, 2013 :المصدر
  
  

  استهالك التمور بالجزائر: ثالثا
نســبة كبــرية مــن إنتــاج التمــور يف اجلزائــر يــتم اســتهالكه حمليــا، وهــو مــا جعــل متوســط اســتهالك الفــرد اجلزائــري املالحــظ أن 

كــل مــن الفــرد املغـــريب   ، وهــو مســتوى عــال نســبيا إذا مــا قــورن بنصــيب.كلــغ  12يقــارب  2005ــــ  1999خــالل الفــرتة 
  .لغ على التوايلك  5كلغ و   1,7والتونسي الذين يبلغ متوسط استهالكهما من التمور 

  طور استهالك التمور في الجزائرت: 08جدول رقم 
 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 السنة

  516293  472304  418427  437332  365616  427583  302993  360637  285155 جمموع اإلنتاج

  489193  465079  393465  415107  341859  391870  270058  315395  252132 مستوى االستهالك

)أ(اإلنتاج ــ االستهالك   33023 45242 32935 35713 23757 22225 24962 7225 27100 

 )كلغ(االستهالك الفردي 
)ب(  9  11  9  12  13  11  13  12  14,89  

  : 2005ـــ  1995: بالنسبة لسنوات: المصدر
  .tiré de FAOSTAT 2011, Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Op. cit. p. 138:نقال عن 
  .هو من حسابنا حنن أ ـ كل سطر أمامه حرف أ 
  )5السطر(على الصادرات ) 7السطر(ب ـ من حسابنا حنن، وهذا بقسمة قيمة الصادرات املقدرة بآالف الدوالرات  

ـــرب منتجـــو  ـــع التمـــور للمســـتهلك يف الســـوق اجلومســـتهلكو يعت ـــري التمـــور أن ســـعر بي بالنســـبة . مرتفـــع نســـبيازائ
   :للمنتجني هذا الوضع راجع لـ

ــ اطــل األمطــار ـ   نقــص عــرض التمــور يف بعــض املواســم نتيجــة مــرض البيــوض الــذي يصــيب املنتــوج، أو بســبب 
  . يف فصل الربيع بشكل كبري يؤدي إىل إفساد الغلة 
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 . كثرة الوسطاء واملضاربني الذين يتدخلون يف سوق التمور وحيددون األسعار مبا خيدم مصاحلهم ـ 
  تطور مستوى أسعار التمور باجلزائر: رابعا

  . تشهد أسعار التمور يف اجلزائر ارتفاعا مستمرا مع مرور الزمن
  2010ـــ  1985تطور أسعار التمور في الجزائر خالل الفترة : 09جدول رقم 

  2005  2000  1995  1990 السنة

كلغ/ج.السعر د  50  75  120  190  

  .Mohamed Ridha Messak. Analyse de la filière dattes en Algérie. Eléments pour un débat. SIDAB. Op. cit: المصدر

  واقع تصدير التمور في الجزائر وإمكانيات تطورها : المحور الثالث
ا  ا مـــن التمـــور وهـــذا يف إطــار مســـعى أوســـع يتمثـــل يف تنشـــيط صـــادرا خـــارج تســعى اجلزائـــر إىل تطـــوير صـــادرا

ويف هـذا اإلطـار مت إجيـاد مجلـة . احملروقات من أجل تنويع مصـادر العملـة الصـعبة وختفيـف التبعيـة جتـاه صـادرات احملروقـات
مــن األجهــزة الــيت تســاعد علــى حتســني مســتوى صــادرات البلــد خــارج احملروقــات، والــيت مــن بينهــا صــادرات قطــاع الزراعــة 

  .واملنتجات الغذائية
  ولة عن تطوير صادرات الجزائر خارج المحروقاتاألجهزة المسئ: أوال

ســعيا منهــا لتطــوير صــادرات البلــد احملروقــات أوجــدت الســلطات اجلزائريــة مجلــة مــن اهليئــات الــيت تعمــل يف هــذا 
، )OPTIMEXPORT(برنـامج ، الوكالـة اجلزائريـة لرتقيـة التجـارة اخلارجيـة، اجلمـارك اجلزائريـةهذه اهليئات هـي . االجتاه

  ".اجلزائرينيمعية الوطنية للمصدرين اجل"كما أسس املصدرون . اخلاص لتطوير الصادراتالصندوق 

 الجمارك الجزائرية أ ـ
. مست قانون اجلمارك تغيريات عدةاجلزائري شهد قطاع اجلمارك دف تطوير صادرات اجلزائر خارج احملروقات 

واملســـتوردة، وهـــذا اســـتعدادا النضـــمام اجلزائـــر للمنظمـــة العامليـــة ختـــص قـــيم الســـلع املصـــدرة عـــدة إجـــراءات كمـــا مت اختـــاذ 
عـــن طريقــة حســاب قيمــة الســلع املصــدرة ختتلــف وفيمــا خيــص تشــجيع الصــادرات خــارج احملروقــات مت اعتمـــاد  .للتجــارة
  . املعتمدة يف حساب قيمة السلع املستوردةالطريقة 

   Agence algérienne du commerce extérieure لوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجيةا ـب 
جــوان  12املـؤرخ يف  174ـــ  04مت تأسـيس الوكالـة اجلزائريـة لرتقيـة التجــارة اخلارجيـة مبوجـب املرسـوم الرئاســي رقـم 

، وهــي هيئــة عموميــة إداريــة تابعــة لــوزارة التجــارة مهمتهــا دعــم املؤسســات الصــغرية واملتوســطة للتعــرف علــى قواعــد 2004
ــة، التعليــب، االتفاقيــات واملعاهــدات، التشــريعات اجلمركيــة واجلبائيــة، ( ف التجــارة الدوليــةوظــرو  األســعار، املعــايري، النوعي

م يف األســواق املختلفــة ، هــذا فضــال عــن مســاعدة ...)القيــود غــري التعريفيــة م وخــدما   املصــدرين علــى التعريــف مبنتجــا
مـن ناحيـة ثالثــة تتـوىل الوكالــة مرافقـة مــديري . تصــال بـالعمالء اخلــارجينيمـع حتديـد جمــاالت وفـرص التصــدير وكـذا ربـط اال

املعلومـات الالزمـة عـن بلـدان االسـتقبال وتـوفري  املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل التظاهرات التجاريـة الـيت تـتم باخلـارج
ــــيت تســــمح بتنظــــيم مشــــاركة املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة يف و  ــــوفري اخلــــدمات ال ــــة باخلــــارجكــــذا ت   .التظــــاهرات التجاري
، إىل جانــب علــى مســتوى رابــع تتــوىل الوكالــة دعــم املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اكتشــافها جمــاالت التصــدير املرحبــة 
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رد جبالوكالة تقوم على صعيد آخر . إعالم املصدرين بأجهزة الدعم للتصدير واحلوافز املقدمة، اإلجراءات اجلمركية واجلبائية
م، هـذا إضـافة إىل  هلاملصدرين، وكذا تسيري موقع إلكرتوين تابع قائمة ا خمصص لتسجيل املصـدرين قصـد التعريـف مبنتجـا

وكــذا  أيـام دراسـية لصـاحل املتـدخلني يف جمـال التجـارة الدوليـةو  إىل تنظـيم ملتقيــات عمـل الوكالـةميتـد و . إصـدار جملـة الوكالـة
  . ة تطور الصادرات والواردات اجلزائريةتوفري املعلومات عن األسواق الدولية ومتابع

  )Fonds spécial pour la promotion des exportations( تطوير الصادراتبالصندوق الخاص  ـ ج
املتعلق  1995ديسمرب  30املؤرخ يف  27ــ  95مت تأسيس الصندوق اخلاص لتطوير الصادرات مبوجب األمر رقم 

وكانـــت مـــوارد هـــذا الصـــندوق، إىل غايـــة ســـنة . ، وهـــو صـــندوق مســـري مـــن قبـــل وزارة التجـــارة1996بقـــانون املاليـــة لســـنة 
 TSA: Taxe spécifique(مــن قيمــة املــداخيل املرتتبــة عــن فــرض رسـم خــاص إضــايف  % 10، حمـددة بـــ 2002

additionnelle(  كـان يسـمح للصـندوق هذا املصـدر  . املنتجة حمليا أو املستوردةالكمالية أو النصف ضرورية على املواد
هذا الصـندوق تعبئـة أمـوال مصـدرها امليزانيـة، وهـذا مـن أجـل  كما يتوىل  17.ج.مليون د 400باحلصول على ما يقرب من 

  . تقدمي دعم مباشر وغري مباشر للمصدرين سواء يف السوق احمللية أو األسواق الدولية
  عي اجلزائــر وكــذا ســ بــني اجلزائــر واالحتــاد األورويبإطــار تنفيــذ اتفاقيــة الشــراكة يف : )OPTIMEXPORT( برنــامج ـ د

إنشــاء برنــامج لــدعم الطاقــات التصــديرية للمؤسســـات  2007 يبتــاريخ مـــامت  إىل االنضــمام إىل املنظمــة العامليــة للتجــارة
لتنمية وغالف هذا الربنامج يتوفر على ميزانية تتضمن غالف مايل مقدم من الوكالة الفرنسية ل. الصغرية واملتوسطة اجلزائرية

  . مايل آخر مقدم من طرف وزارة التجارة اجلزائرية
  )Association nationale des exportateurs algériens( الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ـ هـ

مت تأسيس اجلمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني كإطار مفتوح ملصدري القطاع العام والقطاع  10/06/2001يف 
 .مؤسسة صغرية ومتوسـطة مصـدرة 500مؤسسة من أصل  130كانت اجلمعية تضم   2010ماي شهر بتاريخ و . اخلاص

  طـوير الصـادرات واملشـاركةمجـع املصـدرين والـدفاع عـن مصـاحل ورسـم سياسـة لتوكان اهلدف من تأسيس هذه اجلمعية هـو 
  .يف التظاهرات التجارية خارج اجلزائر، هذا إىل جانب تشجيع تبادل اخلربات بني املصدرين 

  ومكانة المنتجات الغذائية ضمنها خارج المحروقاتر صادرات الجزائواقع : ثانيا
، احتلـــت فيهـــا مليـــون دوالر أمريكـــي 323قـــدر نصـــيب صـــادرات جمموعـــة التغذيـــة حبـــوايل  2014خـــالل ســـنة 

كميـة املرتبـة الثالثـة بصادرات السكر واملياه املعدنية املرتبة األوىل والثانية على التـوايل، يف حـني جـاءت صـادرات التمـور يف 
  18.مليون دوالر أمريكي 38,35ألف طن، بقيمة بلغت  25,64بلغت 

   19:وهو أمر قد يعود إىل هذه األرقام تظهر فشل سياسة تطوير الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر،
  . ضعف الرغبة يف التصدير يف ظل وجود سوق وطنية جمزية ـ
  .حكومية لتطوير الصادرات من خالل االستفادة من االتفاقيات املربمة من األطراف اخلارجية إسرتاتيجيةغياب  ـ
  .بطء إجراءات معاجلة الصعوبات اليت تعرتض تطور التجارة اخلارجية ـ
  .غياب التواجد التجاري اجلزائري يف األسواق الدولية اليت تعترب مهمة بالنسبة للصادرات خارج احملروقات ـ
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  . غياب املؤسسات واألفراد املؤهلني ملمارسة التسويق الدويل ـ
  . ضعف التكفل باملنتجات املوجهة للتصدير على مستوى املوانئ ـ
   20.زائرية املوجهة للتصدير وارتفاع أسعارهاحمدودية عرض ونوعية وجودة املنتجات اجل ـ

  مستوى صادرات التمور الجزائرية واحتماالت تطورها المستقبلية: ثالثا
يتميز سوق التمور العاملي باملكانة اليت حتتلها بعض الدول املتقدمة، سواء باعتبارها سوق الستهالك التمور تضع 

  . قيودا لدخول تلك املنتجات ألسواقها، أو باعتبارها حمطات إلعادة توضيب التمور وتعليبها وبيعها بأسعار عالية
يت يعـول مـن بـني أهـم املنتجـات الزراعيـة اجلزائريـة الـ" قلـة نـورد" وبشـكل خـاص متـور تعترب التمـوربالنسبة للجزائر 

فهذا النوع من التمور يتمتع بأمهية بالغة يف األسواق الدولية وخاصة األوروبية، وهذا نظرا . عليها يف تنويع صادرات اجلزائر
ــا العاليــة ــر فــإن صــادرات اجلزائــر منهــا تبقــى حمــدودة بســبب . جلود عــدم امــتالك اجلزائــر لسياســة ورغــم جــودة متــور اجلزائ

لوسـم جتـاري يسـهل دخوهلـا يف األسـواق الدوليـة ومينحهـا املكانـة الالئقـة " دقلـة نـور"تسويقية دولية والـيت مـن بينهـا افتقـار 
لـذا فـإن سـعي اجلزائـر إىل دخـول السـوق العامليـة للتمـور يقتضـي مـن السـاهرين علـى تطـوير هـذا اخليـار معرفـة بـأحوال . ا

  .وتوفري الشروط الواجبة القتحامها هذه السوق
  سوق التمور على المستوى العالمي أ ـ
  إنتاج التمور على المستوى العالمي ـ 1

ويف هـذا اإلطـار جنـد أن الـدول األكثـر . تنتج التمور يف املنـاطق ذات املنـاخ احلـار الصـحراوي أو شـبه الصـحراوي
السعودية، العراق، باكستان، اجلزائر، اإلمارات العربية املتحدة، السـودان، إيران، مصر، اململكة العربية : إنتاجا للتمور هي

   21...عمان، املغرب، تونس، ليبيا، الواليات املتحدة األمريكية
ــة الســعودية، إيــران، اإلمــارات، اجلزائــر 2010إال أن معطيــات ســنة     ...تظهــر بوضــوح أن مصــر، اململكــة العربي

  .للتمور بغض النظر عن نوعية التمور املسوقةالدول املنتجة  هي من أهم 
  2010 أهم الدول المنتجة للتمور خالل سنة :10 جدول رقم

 اإلنتاج باألطنان البلد   اإلنتاج باألطنان البلد
  431.000 السودان    1.352.950 مصر

  161.000 ليبيا    1.078.300 السعودية

  145.000 تونس    1.023.130 إيران

  119.360 املغرب    775.000 اإلمارات

رلنيجا    710.000 اجلزائر  39.684  

  4.150 املكسيك    566.829 العراق

  7.626.447 العامل      

  .FAO, 2010 Tiré de Benmbarek Salima et Deboub Iman. Op. cit. P. 3 :المصدر 
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    للتمور ةالسوق العالميخصائص  ـ 2
وخضـوع هــذه الســوق هليمنـة الــدول املتقدمــة  مــن أنـواع التمــورتتميـز الســوق العامليـة للتمــور بتســويق عـدد حمــدود 

   .اليت تعمل يف جمال توضيب وإعادة تصدير التمور حنو بلدان تتميز بارتفاع مستوى استريادها هلذه املنتجات
  صادرات التمور على المستوى العالمي ـ 1.2

  أنواع التمور المصدرة على مستوى العالم ـ 1.1.2
ـول "دقلة نور"تتميز السوق العاملية للتمور بسيطرة ثالث أنواع من التمور، هي  هـول(، األنـواع العاديـة، وا ). ا

الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف قـل أوبدرجـة وتعترب دقلة نور أجود أنواع التمور عامة، وهي تنـتج أساسـا يف اجلزائـر وتـونس 
إيران، العراق، باكستان، اململكـة العربيـة السـعودية  هاالتمور فهي التمور العادية واليت مصدر أما النوع الثاين من . وإسرائيل

ول"أخريا هناك نوعية . ..واإلمارات العربية املتحدة املنتجة من طـرف إسـرائيل ومنطقـة كاليفورنيـا يف الواليـات املتحـدة  "ا
  .األمريكية

  أهم البلدان المصدرة للتمور ـ 2.1.2
تـونس،  للتمـور، وتشـمل جمموعـة الـدول املنتجـة واملصـدرة. تصـدير التمـور بـني جممـوعتني مـن الـدول جمال منيز يف
ـــران، ـــر، إي ـــة الســـعودية، اجلزائ ـــة اململكـــة العربي ـــة املتحـــدة، الواليـــات املتحـــدة األمريكي وجمموعـــة الـــدول ... اإلمـــارات العربي

تقـــوم بتوضـــيبها مث اســـترياد التمـــور حيـــث تتـــوىل ... للتمـــور، وتشـــمل أساســـا فرنســـا، أملانيـــا، هولنـــدا املســـتوردة مث املصـــدرة
طـن  23000باسـترياد حـوايل  1998ففرنسا على سبيل املثـال قامـت خـالل سـنة  .وتصديرها إىل بلدان عديدة من العامل

  22.مى، إسبانيا وإيطالياطن إىل أملانيا، بريطانيا العظ 7500من التمور، مث تولت إعادة تصدير 
  2013أهم البلدان العاملة في سوق التمور العالمي خالل سنة : 11جدول رقم 
)طن(الكمية  البلد  الرتبة )دوالر 1000(القيمة     )دوالر 1000(القيمة   )طن(الكمية   البلد  الرتبة   
  32112  11514  فرنسا  7   200091 84282 تونس  1

  25339  4385  أ.م.و  8    134001  106760 إيران  2

  22306  237898  ع.اإلمارات  9    78126  73362  السعودية  3

  18529  19562  مصر  10    63381  12676  إسرائيل  4

  16930  10393  اجلزائر  11    48690  121681  باكستان  5

  11225  1802  إيطاليا  12    35913  120123  العراق  6

  .Mohamed Ridha Messak. Analyse de la filière dattes en Algérie. Op. cit :المصدر 

حتســن مكانـــة  2015جيــب القــول أن ترتيــب الــدول يف جمـــال تصــدير التمــور لــيس ترتيبــا قـــارا، إذ شــهدت ســنة 
تاجهـا مـن التمـور خبصـوص اجلزائـر نالحـظ أن مسـتوى إن. إسرائيل يف جمال صادرات التمور، إذ صارت حتتـل املرتبـة الثانيـة

ا من هذه امل   .نتجات تقل بكثري عن صادرات تونسيفوق بكثري ما تنتجه تونس من متور، لكن املفارقة أن صادرا
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  وأهم البلدان المستوردة للتمورواردات التمور على المستوى العالمي  ـ 2.2
. لتمـــوراملراتــب األوىل عامليــا يف جمــال اســترياد افرنســا، بريطانيــا العظمــى، أملانيـــا، إيطاليــا وإســبانيا  حتتــل كــل مــن

ــر إيــران،وتســتورد هــذه البلــدان كميــات كبــرية مــن التمــور مــن  ــر أنــواع التمــور اســتريادا . تــونس واجلزائ   وتعتــرب دقلــة نــور أكث
مـن الواليـات املتحـدة  ةمن قبل هذه الـدول األوروبيـة، هـذا حـىت وإن كانـت هـذه الـدول تسـتورد شـكال مـن دقلـة نـور وارد

لتلبيـة طلبهـا الــداخلي ورد وضـمن الـدول املســتوردة للتمـور تـأيت اهلنـد يف املرتبـة الثانيــة، حيـث تسـت 23.األمريكيـة وإسـرائيل
  الــيمن، ماليزيــا كمــا يعتـرب املغــرب،  .متـورا عاديــة مــن إيــران، باكسـتان، اململكــة العربيــة الســعودية، اإلمـارات العربيــة املتحــدة

  .ى الدول استريادا للتمور يف العاملمن كرب 
  التمــور لتتــوىل توضــيبها وإعــادة بيعهــا  ومــن حيــث شــكل التمــور املســتعملة فــإن بعــض دول أوروبــا تقــوم باســترياد

املوضــبة " دقلــة نــور"التمــور تتكــون يف جــزء كبــري منهــا مــن متــور فصــادرات فرنســا مــن . يف أوروبــا وخارجهــا بأســعار أعلــى
ــا . ، خاصــة الصــغرية منهــاتلفــة األوزانواملعبئــة يف علــب خم ــا، والــيت تعتــرب ثــاين أكــرب ســوق للتمــور يف أوروب  دبعــأمــا بريطاني

بأسعار عالية نسبيا مقارنة باألسعار املنخفضـة الـيت لتباع يف علب صغرية اليت تعبأ  تفضل أكثر التمور العاديةفهي فرنسا، 
ا أسـعار التمـور يف فرنسـا مـن جهتهـا تفضـل أملانيـا، كثالـث دولـة . لـد بتصـنيع الكثـري مـن التمـوركمـا يقـوم هـذا الب. تباع 

 "دقلـة نـور"اسـترياد إسـبانيا بينمـا تفضـل . التمـور العاديـة املعبئـة يف علـب صـغرية منخفضـة الـثمنمستوردة للتمور، استرياد 
  .الطبيعية املفرقة غري املوضبة

وهـي بـذلك تشـكل سـوقا للتمـور اجلزائريـة ، "دقلـة نـور"باألخص فرنسـا، هلـا ميـل حنـو و خالصة القول أن أوروبا، 
  . املستورد من إسرائيل ولهاسترياد بعض كميات متور امن الدول األوروبية  علكن هذا ال مين .والتونسية

  حجم الصادرات، أسواق التصدير وأسعار التمور: واقع صادرات الجزائر من التمور ب ـ
  حجم الصادرات الجزائرية من التمور ـ 1

ا كان يشهد تذبذبا   .رغم ميل إنتاج اجلزائر من التمور إىل االرتفاع إىل مستوى صادرا
 التمورصادرات الجزائر من تطور : 12جدول رقم 

 2005 2004 2003 2001 2000 1997 1996 1995 السنة  

 516293 470000 472304 437332 365616 302993 360637 285155 اإلنتاج جمموع

 489193 422181 465079 415107 341859 270058 315395 252132 مستوى االستهالك

 27100 47819 7225 22225 23757 32935 45242 33023 )أ(اإلنتاج ــ االستهالك 

 10863 8133 10197 7850 10783 12129 20598 21852 الصادرات

 2,10 1,73 2,16 1,79 2,95 4,00 5,71 7,66 الصادرات من اإلنتاج %

ألـــــــــف (قيمـــــــــة الصـــــــــادرات 
 18463 14563 16446 10441 14748 21871 66212 79121 )دوالر

ســـــــــعر كلـــــــــغ مـــــــــن التمـــــــــور 
 1,69 1,79 1,61 1,33 1,36 1,80 3,21 3,62 )ب0 املصدرة

  : 2005ـــ  1995: بالنسبة لسنوات :المصدر
  .tiré de FAOSTAT 2011Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Op. cit. p. 138:نقال عن
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  .هو من حسابنا حنن أ ـ كل سطر أمامه حرف أ
  )5السطر (على الصادرات ) 7السطر (ب ـ من حسابنا حنن، وهذا بقسمة قيمة الصادرات املقدرة بآالف الدوالرات 

أن حجـم الصـادرات أقـل  كما نالحظ. سجل ميل صادرات اجلزائر من التمور إىل التناقصمن اجلدول السابق ن
  . من الفرق بني اإلنتاج واالستهالك احمللي من التمور، وهي كميات قد تكون موضوعا للتهريب

ميكن تفسري حمدودية صادرات اجلزائر من التمور بعدة عوامل، منها ارتفاع مستوى االستهالك احللي وبيع التمور 
غيـاب ثقافـة التصـدير كمـا قـد يفسـر هـذا األمـر ب. أسـواق خارجيـةبسعر عال حمليا مما قد يغين املصدرين عن البحث عـن 

 % 20فـاع تكـاليف التصـدير الـيت تصـل إىل حـوايل ، يف حـني يعـزي املصـدرون هـذا الوضـع إىل ارتلدى املقاولني اجلزائريني
  24.بالنسبة للدول املنافسة % 8من تكلفة التمور، يف حني أن هذه النسبة ال تتعدى 

 Agence nationale de promotion(مـن قبـل الوكالـة الوطنيـة لتطـوير الصـادرات تشـري دراسـة أعـدت و 
des exportations (Algex) ( التجـارة العامليـة هلـذا املنتـوج قـد جممـوع ، أن نسـبة صـادرات اجلزائـر مـن التمـور مـن

ــة  26.000فخــالل هــذه الســنة صــدرت اجلزائــر . 201ســنة  % 5إىل  2010ســنة  % 3,3انتقلــت مــن  طــن وهــي كمي
مليون دوالر، وهذا من قيمـة  39وبلغت قيمة صادرات اجلزائر من التمور . من إمجايل التجارة العاملية للتمور % 5تعادل 

 2014وإذا علمنا أن قيمة جمموع صادرات اجلزائر قدرت خالل سـنة  .مليار دوالر 1إمجالية لتجارة التمور قدرت حبوايل 
ـــــات منهـــــا  62.956حبـــــوايل  ـــــون دوالر، وكـــــان نصـــــيب صـــــادرات احملروق ـــــون دوالر، 60.146ملي  أي مـــــا يعـــــادل 25ملي
، % 0,063، فإننــا نصــل للقــول أن قيمــة صــادرات التمــور اجلزائريــة مقارنــة بقيمــة صــادرات احملروقــات تعــادل 95,53%
   .دةجد حمدو  ةوهي نسب

. مــا ميكــن مالحظتــه هــو الضــعف النســيب ملســامهة صــادرات التمــور اجلزائريــة مــن جممــوع إنتــاج اجلزائــر مــن التمــور
  .من جمموع اإلنتاج، وهو ما جيعل اجلزائر حتتل املرتبة الثامنة يف سلم الدول املصدرة للتمور % 3فهذه النسبة مل تتعد 

  مليون دوالر: الوحدة 2010ــ  2000الزراعية للجزائر خالل الفترة مكانة صادرات التمور ضمن الصادرات  :13جدول رقم 
صـــــــــــادرات خـــــــــــارج   النسبة املائوية  صادرات التمور  الصادرات الزراعية  السنوات

  احملروقات
نســـــــــــــبة صـــــــــــــادرات التمـــــــــــــور إىل 

  الصادرات خارج احملروقات
2000  111.214  14.748  13  612  2.40  
2001  151.849  10.439  6.62  648  1.60  
2002  126.849  16.359  12.69  734  2.22  
2003  134.731  16.453  11.94  673  2.44  
2004  150.327  14.562  9.68  781  1.86  
2005  167.473  19.139  11.42  907  2.1  
2006  162.922  20.043  12.30  1184  1.69  
2007  180.855  23.043  12.76  1132  1.73  
2008  302.451  19.677  6.50  1937  1.01  
2009  234.592  14.307  6.09  1066  1.24  
2010  451.619  22.617  5.9  1268  1.78  
2011        2040  1.24  

  مذكرة مقدمة). 2016ــ  2015(بابزيز عاصم بدر الدين، أثر تصدير التمور على تنمية زراعة النخيل يف اجلزائر : المصدر
  . تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ختصص. شعب علوم التسيري. الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي 
  .12، ص 07ص . 2017ــ  2016السنة اجلامعية . ورقلة. جامعة قاصدي مرباح. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
  )CNIS(املركز الوطين للمعلومات وإحصائيات اجلمارك مت إعداد هذا اجلدول اعتمادا على إحصائيات  
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  وجهة صادرات الجزائر من التمور ـ 2
بسـبب  مركـز أكـرب طلـب علـى التمـور اجلزائريـة يف فرنسـاحيـث يتتعترب أوروبا أكرب سوق لتصدير التمور اجلزائرية، 

ـذا البلـد، وهـي الشـرحية الـيت  تتميــز بارتفـاع مسـتوى اسـتهالكها مـن التمــور تواجـد جاليـة جزائريـة ومغاربيـة ومسـلمة كبــرية 
ا االستهالكية، خاصة يف شهر رمضان، ومن مت فا يعتـرب رمـزا ثقافيـا قـد ال ميكـن ملسـلمي أوروبـا لتمر بالنسـبة بسبب عادا

ــه ــتم  .التخلــي عن ألســباب غذائيــة أمــا الفئــات األخــرى مــن الفرنســيني فتســتهلك التمــور لكــن بنســبة أقــل، واســتهالكها ي
اية السنةبشكو  عموما جند أن السوق األوروبية تعرف نوعني رئيسيني من التمـور هـي متـور دقلـة . ل كبري خالل حفالت 

ول   ).Le Medjoul( نور أساسا وبدرجة أقل متور ا
ل تفضـ األوروبيـني شـكل التمـر وطريقـة توضـيبه فـإن نسـبة مـن املسـتهلكنيلأما فيما خيص تفضيالت املستهلكني 

ا إىل حوايل  . ، وقد يعود ذلك حملدودية عدد أفراد األسر األوروبيةغ 250التمور املوضبة يف شكل علب صغرية يصل وز
ــا تفضــل بشــكل  املســلمة وبشــكل خــاص األســر املغاربيــة، والــيت تقــل نســبتها قلــيال أمــا األســر عــن نســبة الفئــة األوىل، فإ

ا األصـليةأساسي التمور املفرقة، وهي يف ذلك تبقى حم ا االسـتهالكية املوروثـة مـن بلـدا يف حـني تفضـل فئـة . كومة بعادا
  26.كلغ  1أخرى التمور املعلبة يف علب تزن 

إذ جيــب حتديــد  .إن أخــذ هــذا املعلومــات بعــني االعتبــار يعتــرب مهمــا عنــد وضــع سياســة تســويقية للتمــور اجلزائريــة
ا االستهالكية وقد ا الشرائية وفرتات اسـتهالكها للتمـور، وعلـى أسـاس هـذه املعلومـات شرحية املستهلكني ومعرفة عادا را

  .توضع خطط لتسويق التمور
ــــة ف. املالحــــظ مــــن ناحيــــة أخــــرى أن اجلزائــــر اســــتطاعت إىل حــــد مــــا تنويــــع زبائنهــــا ــــت قراب    % 90بعــــد أن كان

  من خالل فتح أسواق جديدة  صادرات اجلزائر من التمور تتجه صوب فرنسا، سجل توجه إىل تنويع جماالت التصديرمن 
وميكــن الوقـوف علــى أهــم . تصــدر اجلزائــر متورهـا إىل العديــد مـن البلــدان. يف بلـدان عــدة يف أوروبـا، أفريقيــا، أمريكــا وآسـيا

  : مستوردي التمور اجلزائرية اعتمادا على اجلدول التايل
  مقدرة باألطنان 2008أهم البلدان المستوردة للتمور الجزائرية خالل سنة  :14 جدول رقم

الكميــــــــة اإلمجاليـــــــــة   البلد
املســــــــتوردة خـــــــــالل 

  سنوات 10

ــــــــــــــة اإلمجاليــــــــــــــة   البلد   الكمي
 10املســـــتوردة خـــــالل 

  سنوات

ــــــــــة   البلد   الكميــــــــــة اإلمجالي
 10املستوردة خالل 

  سنوات
  339  السويد    1661  النيجر    79524  فرنسا

  274  املتحدة .ع.اإلمارات    912  األمريكية. م.و    12290  فيديرالية روسيا

  183  هولندا    875  مايل     5887  بلجيكا ــ اللوكسمبورغ

  164  بريطانيا ع وإيرلندا ش    830  بولغاريا    3085  إسبانيا

  156  أملانيا    563  إيطاليا    2567  كندا

  397  بلدان أخرى    373  تركيا    2145  املغرب

 FAOSTAT 2008إحصائيات: املنقول عن .Hafida Zeddour Mohamed Brahim. Op. cit. p. 141نقال عن: المصدر
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، تتعامـل مـع عـدد مـن الـدول الـيت تعتـرب مـن زبائنهـا التقليـدين تسمح معطيات اجلـدول السـابق بـالقول أن اجلزائـر
ســباب عديـدة، منهــا القـرب اجلغــرايف، الـروابط التارخييــة، وجــود وأول الـدول املســتوردة للتمـور اجلزائريــة هـي فرنســا، وهـذا أل

  لكــل هــذه األســباب ميكــن القــول بــأن الســوق الفرنســية ســوق مكتســبة . جاليــة جزائريــة كبــرية بفرنســا تســتهلك متــور البلــد
يــد، تصــدر بــدأت اجلزائـر، منــذ عهــد لـيس ببع ،السـويد وتركيــا، مثــل مــن ناحيــة ثانيـة هنــاك زبــائن جـدد .مـن طــرف اجلزائـر

موعتني من الدول هنـاك دول أقـل . إليهم متورها مهيـة مثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة وبريطانيـا الـيت أإىل جانب هاتني ا
متعامــل  150قرابــة ونشــري هنــا إىل أن عمليــة تصــدير التمــور هــي بفعــل نشــاط  .فــرتة وأخــرى تســتورد متــورا مــن اجلزائــر بــني

 ".SUDACO"ؤسسة سوداكو منهم متعامل واحد عمومي هو م
ا من التمور وسعيا لتحقيق هذا اهلدف سجلت حماوالت . يتطلب إجياد أسواق جديدة إن تطوير اجلزائر لصادرا

املعـرض الـدويل للمنتجـات الزراعيـة  فقـد مسحـت مشـاركة اجلزائـر يف. من قبل بعض املصـدرين الكتشـاف السـوق األسـيوية
كما استطاع . ملستهلكي هذا البلد بالتعرف على التمور اجلزائرية) أندونيسيا(جباكرتا  2015نوفمرب " الغذائية، املنعقد يف 

الوفـد اجلزائــري إبــرام عقـد مــع الســلطات االندونيســية لتطـوير صــادرات التمــور اجلزائريــة حنـو أندونيســيا، خاصــة وأن التمــور 
وهكـذا قـد تكـون أندونيسـيا مـدخال . به يف السـوق اجلزائريـةاجلزائرية تباع يف أسواق هذا البلد بأسعار أعلى بكثري مما تباع 

  27.للتمور إىل أسواق قارة آسيا
  أسعار تمور دقلة نور الجزائرية في األسواق الدولية ـ 3

دوالر للطن، يف وقت بلغـت  1157سواق الدولية حبوايل يف األتباع أن التمور اجلزائرية اإلحصائيات بعض شري ت
طن /دوالر 4262وطن، /دوالر 3010طن، بينما بلغت أسعار التمور الفرنسية /دوالر 2500فيه أسعار التمور التونسية 

احلساب البسيط  ويكشف 28.طن/دوالر 6773للتمور األملانية، هذا يف وقت بلغت فيه أسعار التمور األمريكية حوايل 
   1995السـعر خــالل ســنيت منهـا بــأن متوســط علــى الكميـات املصــدرة  اجلزائريــة رات التمـورقيمــة صــادالقـائم علــى قسـمة 

  مـال هــذا الســعر إىل االخنفـاض بشــكل ملحــوظ،مث غ، لــك/دوالر 3,21كلــغ و /دوالر 3,62علــى التـوايل بلـغ  1996و 
  .كلغ/ دوالر 1,33حوايل  2001إذ بلغ خالل سنة  

  الجزائرية المصدرةتطور أسعار التمور : 15جدول رقم 
  طن/ دوالر: الوحدة

  2004  2001  1998  1997  1996  1995  1994  1992  1990  السنة

  1792.13  1328.24  1835.22  1795.92  3314.08  3621.05  2242.46  2747.69  1641.65  السعر

  1.79  1.32  1.83  1.79  3.31  3.62  2.24  2.74  1.64  سعر الكلغ

 Mohamed Ridha Messak. Analyse de la filière dattes en Algérie. Eléments pour un débat. SIDAB. 1er Salon :المصدر
international de la datte de Biskra 

ويف كـل األحـوال تبقـى . وإذا ما أخذنا أملانيا كسوق ذي أمهية بالنسبة الستهالك التمور فإن األسعار فيها تتبـاين
  . سعرا متور اجلزائر وتونس من أقل األنواع
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  2016من سنة  24سعر استيراد التمور من طرف فرنسا واألراضي المنخفضة خالل األسبوع  :16جدول رقم 
  أورو: السعر .كلغ  5الوحدة 

  السعر  النوع  املصدر  البلد املستورد

  فرنسا
  2.20  دقلة نور  اجلزائر
  Medjool 11.00جمول   إسرائيل

  
  

  األراضي املنخفضة

  2.75  م/غ  اجلزائر

  7.55- 7.20  جمول  إسرائيل

  Golden 4  البريو

  Kouat Aligh  1.99  تونس

  9.7ــ  8.7  جمول  جنوب إفريقيا

  Les dattes en Allemagne - Import Promotion Desk Importeure :المصدر 
https://www.importpromotiondesk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/factsheet/zutaten/Les_dattes_en_A

llemagne.pdf La prés 

  
 للتمور بالقول أن متور الواليات املتحـدة األمريكيـة، متـور األراضـي املنخفضـة وكـذا الوحدويةوتسمح مقارنة القيم 
  .متور أملانيا هي األحسن عامليا

  2015 لصادرات التمور لعدد من البلدان خالل سنة ةالوحدويالقيم : 17جدول رقم 
  طن/دوالر الوحدويةالقيمة   البلد    طن/دوالر الوحدويةالقيمة   البلد
  6459  أ. م.و    2203  تونس

  1218  اجلزائر    3087  إسرائيل

  2775  فرنسا    1132  السعودية

  3027  مصر    1115  ع.اإلمارات

  4152  األراضي املنخفضة    797  إيران

  3253  أملانيا    634  باكستان

  1311  عمان    430  العراق

  Agence nationale de promotion du commerce extérieur :المصدر
Le marché mondial de la datte pour l’année 2015. Direction analyse des marchés. Novembre 2016.  

املالحـظ مـن أرقـام اجلـدول السـابق أن متـور الواليـات املتحـدة األمريكيـة حتضـى بأحسـن األسـعار، وكـذلك احلــال 
اع أسعار التمور األمريكية وغريها من التمور وميكن تفسري ارتف... بالنسبة لتمور كل من األراضي املنخفضة، أملانيا، فرنسا

ـــول الــذي خيتلــف عــن نـــوع دقلــة نــور، هــذا إضـــافة    الــيت تتمتــع بســعر جيـــد يعــود إىل كــون تلــك التمـــور هــي مــن نــوع ا
  29.إىل طبيعة توضيب تلك التمور والتغليف العايل اجلودة

ــا ــر فإ تعتــرب غــري كــذلك بالنســبة للمســتهلكني  وإذا كانــت أســعار التمــور تعتــرب منخفضــة مــن وجهــة نظــر اجلزائ
  هنــاك شــرحية واســعة مــن مشــرتي التمــور يف أوروبــا تــرى أن ســعر التمــور مقبولــة إىل حــد مــا، هــذا األمــر راجــع ف. األوروبيــني
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  هــم عبــارة عــن إطــارات يف املؤسســاتأو إىل أن أفــراد هــذه الشــرحية مــن املــواطنني األوروبيــني واملغاربــة ميارســون مهنــا حــرة، 
  .أو بعضهم من املتقاعدين 

. يف ختام هذه النقطة نشـري إىل أمهيـة إنتـاج وتصـدير التمـور البيولوجيـة بسـبب ارتفـاع أسـعارها يف السـوق األوربيـة
ـــا يـــرتاوح ســـعر  ـــني  100ففـــي أملاني ـــاع متـــور  1.40و  1.00غـــرام مـــن التمـــور البيولوجيـــة مـــا ب ـــور"أورو، بينمـــا تب ـــة ن   "دقل

ول إىل ضعف سعر متور  100كل أورو ل 0.35مبا يعادل     30".دقلة نور"غرام، يف حني يصل سعر متر ا
  واردات الجزائر من التمور ج ـ

خـالل اجلزائـر اسـتوردت فقـد  .لكن هـذا هـو الواقـع. يستورد بلدا منتجا للتمور متورا من اخلارجقد يبدو غريبا أن 
أمـا خـالل . كلـغ/ دوالر 1,70دوالر أمريكـي، أي مبـا يعـادل  2603مـن التمـور بقيمـة  كلغ  1527حوايل  2013سنيت 
دوالر، أي مبـا يعـادل  47268كلـغ بقيمـة بلغـت   13392فقد بلغت الكميات املسـتوردة مـن التمـور حـوايل  2014سنة 
  31.هذا الرقم األخري يبدو كبريا. كلغ/ دوالر 3,5

  
  صادرات التمور بالجزائرمحاولة تفسير ضعف  د ـ

  32:مبا يليالتمور اجلزائر من عف صادرات تفسري ضميكن 
قــدرة الســوق اجلزائريــة علــى اســتيعاب الكميــات املنتجــة مــن التمــور الــيت تبــاع بســعر جيــد تعتــرب عــامال ال يــدفع  ـــ

  .املصدرين إىل حماولة دخول األسواق الدولية
احلصـول علــى منتــوج جيــد و برفــع مســتوى اإلنتــاج التكنولوجيــة والبشــرية الــيت تسـمح املاليـة و  ضــعف اإلمكانيــات ــ

. تصـديرللحتمـس املصـدرين يف عـدم نقص التحفيزات املالية واالهتمام بـاملنتوج الـوطين ويتسبب . قابل للمنافسة يف اخلارج
ولقـد عملـت السـلطات اجلزائريـة عـرب . يعتـرب أكـرب عـائق يقـف يف طريـق تطـور صـادرات اجلزائـر مـن التمـورفنقص التمويـل 

 Fonds de(من خالل صندوق دعم تطوير الصادرات سعت كما . صادرات التمور اجلزائرية على دعم" الرفيق"قرض 
soutien à la promotion des exportations (FSPE)(  املـؤرخ يف  27 ـ 95مبوجـب األمـر رقـم املؤسـس

البريوقراطيـــة هـــذا الصـــندوق ولـــد آمـــاال كبـــرية لـــدى املصـــدرين، إال أن اإلجـــراءات . إىل تشــجيع التصـــدير 27/12/1995
  .مل تسمح بتطوير الصادرات خارج احملروقات هاملرتبطة بنشاط

ا التنافسـية ضعف مستوى مؤسسات توضيب التمور ـ فاألسـواق العامليـة اليـوم أصـبحت . بشـكل حيـدد مـن قـدر
ـــول املنتجـــات   لة ختـــص سلســـلة إنتـــاج املنتجـــات، التوضـــيب، املظهـــر، اآلالت املســـتعم، شـــروط تضـــع شـــروطا صـــارمة لقب

وميكـــن رد ضـــعف إقبـــال املســـتهلك األورويب وكـــذا رفـــض  .، خمـــابر املراقبـــة)la certification(يف اإلنتـــاج، الشـــهادة 
املسـتوردين األوروبيــني اقتنـاء التمــور اجلزائريــة إىل طريقـة تربيــد جتميـد هــذه املنتجــات غـري الصــحيحة الـيت تــؤدي إىل اســوداد 

نظامـا حيـدد ويقـدر ويـتحكم يف املخـاطر الـيت اليـوم تعتـرب  )la démarche HACCP( طريقـةإن تطبيق  33 .لون التمر
فبخصـوص . لذا يتعني على املؤسسات اليت تريد دخول األسـواق العامليـة التقيـد باملعـايري الدوليـة .ترتبط باملنتجات الغذائية

بـــأن علـــب  املنتجـــني واملصـــدرين ادقلـــة االهتمـــام بتعليـــب التمـــور يف علـــب كارتونيـــة العتقـــتوضـــيب التمـــور وتعليبهـــا جنـــد 
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الكــارتون اجلزائريــة مــا زالــت دون املســتوى، وأنــه ال فائــدة مــن اســتعماهلا ويفضــلون اســتعمال الصــناديق البالســتيكية الــيت 
  زيــادة علــى هــذا فــإن املنتجــني احملليــني ال يســتعملون العلــب . تصــلح أكثــر لتصــريف التمــور املفرقــة والكميــات الكبــرية منهــا

فتحسـني احرتافيـة وحـدات توضـيب التمـور بـاجلزائر . مل أمسائهم بسـبب تكلفتهـا الـيت تـؤدي إىل ارتفـاع سـعر التمـراليت حت
ا التنافســـية يف األســـواق الدوليـــة يتطلـــب مـــن وحـــدات توضـــيب التمـــور حتســـني  واعتمـــاد املعـــايري الدوليـــة ســـريفع مـــن قـــدر

 تأهيــل يسـمح بإدخــال اإلبـداع التكنولــوجييتحقـق بتطبيــق برنـامج هــذا األمـر ميكــن أن . مسـتواها باعتمـاد املعــايري الدوليـة
حصول املؤسسات املصدرة على هذه الشـهادات ف. حدات إنتاج وتوضيب التمور من احلصول على وسام اجلودةوميكن و 

ا ودخول أسواق جديدةس ولتطوير قطاع التمور باجلزائر قامت اللجنة املهنية لفرع التمـور  .يسمح هلا برفع مستوى صادرا
)le Comité interprofessionnel de la filière datte( مـع الوكالـة األملانيـة للتنميـة  بـإطالق مشـروع)GIZ (

 ملـانأمنح مؤسسات التوضيب شهادات بإشراف خرباء هذا إىل جانب  34،على مشتقات من التمور يهدف إىل احلصول
  .أملانية إلنتاج سكر التمور وإنشاء شركة جزائريةــ

ــ كمــا أن . نقــص املعلومــات الــيت تســمح للمصــدرين اجلزائــريني باالســتجابة للطلــب املوجــود يف األســواق الدوليــة ـ
كمـا أن إجـراءات تصـدير التمـور تبقـى غـري . جراءات وحوافز تصدير التمورالكثري من الراغبني يف تصدير التمور جيهلون إ

وجتـدر إلشـارة يف هـذا اإلطـار . حمفزة للكثري من املنتجني، بـاألخص فيمـا يتعلـق بـبطء تقـدمي مـنح التشـجيع علـى التصـدير
دعم احلكـــومي يف هـــذا ضــعف مســـامهة منتجــي ومصـــدري التمـــور اجلزائريــة يف املعـــارض التجاريــة الدوليـــة وحمدوديـــة الــإىل 

ال بـأن قـدرات القطـاع اخلـاص علـى املشـاركة يف املظـاهرات التجاريـة الدوليـة تبقـى حمـدودة، ألن مثـل ال بد من القـول . ا
، ...)، عقـد حماضـرات، نقـل املنتـوجlocation de stand كـراء(هـذه التظـاهرات تتطلـب مـوارد ماليـة وبشـرية ومعرفيـة 

ذا األمرومن مت يتعني على اجلهات ا   .لرمسية التكفل 
ولــيس مــن قبــل املنتجــني  )négociants(عمليــة تصــدير التمــور اجلزائريــة هــي يف الغالــب تــتم مــن قبــل وســطاء  ـــ

إال أن تصـدير التمـور قـد يكـون أحيانـا مـن طـرف . التمـورؤدي إىل طـول قنـاة التسـويق وارتفـاع أسـعار أنفسـهم، وهـو مـا يـ
ــة أدرار يتــوىل املنتجــون باإلضــافة إىل بعــض التجــار تصــدير التمــور إىل دولــيت مــايل والنيجــر، وباملقابــل . املنتجــني ففــي والي

  35.، وهو نشاط مرخص به من طرف الدولة)Mangue(حيصلون مقايضة على بعض املنتجات مثل األناناس واملنجاة 

الكثـري مـن املنتجـني ال يعرفـون قيمتهـا وخبصـوص هـذه املسـألة جنـد أن . غياب عالمة جتارية مميزة للتمور اجلزائرية ـ
ـا ال تفيـد إال ايعتقدون أو  تسـويقية،  إسـرتاتيجيةلجـأ املنتجـون والتجـار إىل اعتمـاد كمـا ال ي  .للتصـدير ةاملوجهـملنتجـات أ

م تسوق وثانيا وهو األ ،يقهذا من جهة بسبب جهلهم ألمهية التسو    . دون حاجة إىل ذلكحمليا هم ألن منتجا
يـد خبـزي، رئـيس غرفـة جتـارة الزيبـان فـإن التمـور اجلزائريـة ف. ؤامرةتتعرض التمور اجلزائرية ملـ ـ حسـب السـيد عبـد ا
  .للتمورموجود مبرسيليا يعمل على عرقلة املصدرين اجلزائريني يقودها لويب يهودي مؤامرة ضحية 

ففي بعض منـاطق اجلنـوب اجلزائـري . تعرض التمور اجلزائرية للتهريب عرب احلدود اجلنوبية واحلدود الشرقية للبالد ـ
ــتم مقايضــتها بســجائر أمريكيــة" دقلــة بيضــاء"ــرب  أمــا مــن ناحيــة الشــرق فتشــهد . إىل دول الســاحل اإلفريقــي حيــث ي
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ريب كميات معتربة من متور  هذه املمارسات غري القانونية تلحق ضررا باالقتصاد اجلزائـري ". دقلة نور"احلدود مع تونس 
  . وحتتاج إىل مواجهة من أجل حفظ الثروة الوطنية وجعلها تساهم يف إيرادات خزينة الدولة

   سبل تطوير صادرات الجزائر من التمور هـ ـ
مبعاجلـــة كافـــة أوجـــه القصـــور املشـــار إليهـــا يف النقـــاط الســـابقة، هـــذا  ميكـــن تطـــوير صـــادرات اجلزائـــر مـــن التمـــور 

  : باإلضافة إىل اختاذ مجلة من اإلجراءات، منها
فانتظـام إيصـال التمـور إىل الزبــائن يف الوقـت املناسـب وبالسـعر املعقــول . تـوفري نقـل دويل منـتظم وبســعر معقـول ــ

  . ن السوقكسب الزبائن والفوز حبصة ميساعد على  يعترب عامال 
ختفيــف اإلجــراءات البنكيــة يف مــنح القــروض وتقــدمي املــنح املقــررة مــن قبــل وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة لصــاحل  ـــ

  .ألن القيود البريوقراطية تؤدي إىل عزوف العديد عن تصدير التمور، مصدري املنتجات خارج احملروقات
وعـدم االكتفـاء بالصـادرات الظرفيـة الـيت تـتم مـن حـني  العمل علـى تطـوير صـادرات اجلزائـر إىل بعـض الوجهـات ـ

  .آلخر، باإلضافة إىل األسواق املكتسبة، تعترب عملية ضرورية لدعم صادرات اجلزائر من التمور
ضــرورة حتكــم املنتجــني يف مســتوى اإلنتــاج وكــذا الــتحكم يف معــايري التوضــيب، الــتحكم يف شــروط النقــل اجليــد  ـــ

ففــي مــا خيـص شــروط التوضــيب ينبغــي . قولــة وإيصـال املنتجــات إىل وجهتهــا يف الوقــت املناسـبللمنتجـات وبالتكلفــة املع
ذا اجلانب وااللتزام بالشروط املوضوعة من قبل الدول األوروبية، لذا يتعني على هؤالء  على املصدرين اجلزائريني االهتمام 

واملعلومـات املختلفـة الـيت . عتـرب عامـل جـذب للمسـتهلكفالتغليف اجليد للبضاعة ي. املستثمرين االستثمار يف هذا اجلانب
ـذه الطريقــة ميكــن للمصـدر اجلزائــري تلبيــة . يتضـمنها تعتــرب مهمــة بالنسـبة للمســتهلك األورويب الــذي يوليهـا أمهيــة كبــرية و

شأنه أن جيعل فالغالف اجلذاب من . جزء كبري من طلب الزبون األورويب وخاصة الفرنسي، الذي مييل أكثر للتمور املعلبة
ــال الثــاين املتميــز . املســتهلك مييــل إىل هــذا املنتــوج كمــا ميكــن للمصــدر الــذي ال يــتحكم يف جانــب التغليــف العمــل يف ا

بوجود مستهلكني يفضلون التمور املفرقة، أو أنـه يتخصـص يف بيـع هـذا النـوع مـن التمـور علـى أن يتـوىل املسـتورد األورويب 
ـــــــــــــب مالئ ـــــــــــــب املســـــــــــــتهلك األورويبتوضـــــــــــــيبها ووضـــــــــــــعها يف عل ـــــــــــــون. مـــــــــــــة تســـــــــــــتجيب لطل                                فاملوضـــــــــــــبون األوروبي

)Les conditionneurs européens(  ــال، ومـن مت ميكـن للتمـور اجلزائريـة أن تلقــى ميتلكـون خـربة أكـرب يف هـذا ا
األول للتمــور، أي الغــالف الــذي  إن التوضــيب ال خيــص فقــط التوضــيب. قبــول أوســع مــن طــرف املســتهلكني األوروبيــني

ــانوي والثــالثي الــذي يســهل عمليــة شــحن  ــه، بــل األمــر يتعلــق أيضــا بالتوضــيب الث يتعامــل معــه الزبــون مباشــرة ويطلــع علي
  .البضاعة يف وسائل النقل املختلفة ويسهل أيضا عرض املنتوج يف األسواق الكربى واملساحات التجارية الكربى

احلشــرات وترتيــب التمــور حســب أحجامهــا مــع احــرتام دفــرت الشــروط األمــراض و مــن  ضــرورة تــوفري منتــوج خــال ـــ
  . احملدد من قبل الزبائن، وهي الشروط أو املعايري األوروبية

، عسـل التمـر، الكحـول )Sirop de dattes(التمـور  مشـروبتطـوير مشـتقات التمـور العديـدة والـيت تشـمل  ــ
املستعمل يف اجلراحة، اخلمرية املستخلصة من الدقلة البيضاء، الياغورت املصنوع من مسحوق التمر، اخلل املستخلص من 

هذه األنواع املتعددة من مشتقات التمور تتطلب حتكما يف طرق اإلنتاج ومعرفـة بأسـواق التصـدير والقـدرة علـى ... التمور
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ـذا النـوع . ء من حيث اجلودة أو من حيث الكميةالتكيف مع طلبها سوا وهنا يتطلب تطوير مصادر املعلومـات اخلاصـة 
يــد خبــزي، رئــيس غرفــة التجــارة ولتأكيــد أمهيــة تطــوير مشــتقات التمـور يشــري  .مـن الصــناعة املرتبطــة بــالتمور الســيد عبــد ا

ـحـني يقـدر برميـل البـرتول  دوالر يف 500والصناعة لوالية بسكرة، أن برميل سـكر التمـر يقـدر بــ  ويف هـذا  36.دوالر 65ب
كما . للتصدير، وهو املنتوج الذي يوجه السكر من بقايا التمر يف اجلزائراإلطار مت إجناز مصنع ببسكرة يسمح باستخراج 

إن هــذا النــوع مــن الصــناعة سيشــهد بــدون شــك تطــورا يف . املــرىب والعســل وعلــف األنعــامسيســمح هــذا املصــنع بصــناعة 
  .نوعا من التمور 360اجلزائر، وهذا بالنظر لكون البلد يتوفر على حوايل 

يف هـذا اإلطـار ميكـن للمصـدرين اعتمـاد . ميكن تطوير صادرات اجلزائر مـن التمـور باعتمـاد سياسـة اتصـال فعالـة
م إال أن هذه املهمة ال ميكن ملصدر . ة ميكن االعتماد على وسائل االتصالفمن جه. العديد من الطرق للتعريف مبنتجا

ا ا، بل جيب على مجعية املصدرين اجلزائريني أو غريها من املنظمات املهنية التكفل    . واحد القيام 
رتفـاع ويشري املختصون أن تصدير التمور اجلزائرية يصطدم بنقص وسائل النقل اجلوي والبحري، هذا إىل جانب ا

  .تكلفة التعليب وجتميد التمور
يد خبزيويرى السيد  أن تطـوير صـادرات اجلـائر مـن التمـور ميكـن أن حيقـق جناحـا يف حالـة إنشـاء قواعـد  عبد ا

إلنشاء قواعـد للتصـدير  إسرتاتيجيةويف هذا الصدد يشري ذات اخلبري إىل أن وزارة اخلارجية اجلزائرية رمست . جتارية للتصدير
تستعمل لتصدير املنتجات الزراعية اجلزائرية ملنطقة آسيا، هذا إىل جانب إقامة قاعدة تصدير  واندونيسيان ماليزيا يف كل م

من جهة أخرى ميكن تطوير صادرات . مبرسيليا تسمح بتصدير املنتجات الفالحية، اليت منها التمور، إىل كافة دول أوروبا
  37.ل تطوير النقل الربي الذي يعترب أقل تكلفة من النقل اجلوياجلزائر من التمور إىل دول إفريقيا من خال

جمــالت شـركات الطــريان، احلمــالت ، مثــل التمور اجلزائريـةكمـا ميكــن اعتمـاد وســائل االتصــال احلديثـة للتعريــف بــ
ــة أخــرى يســتطيع املصــدرون . اإلشــهارية الــيت تــتم علــى حمطــات الراديــو الــيت تتنــاول مواضــيع حمــددة  حصــةمتويــل مــن ناحي

خــرى يعتــرب االنرتنــت وســيلة جيــدة للــرتويج للتمــور أمــن ناحيــة . معينــة تتــوىل اإلشــهار للتمــور اجلزائريــة أداعيــةتليفزيونيــة أو 
باإلضـافة إىل هـذه الوسـائط . فهذه الوسيلة ال تكلف الكثري وميكن الوصول من خالهلا إىل عدد كبري من األفراد. اجلزائرية

ئرية من خالل األسواق واملعارض الكربى، واإلشهار يف عني مكان البيع الـذي ال يكلـف كثـريا ميكن التعريف بالتمور اجلزا
يف هذا الصدد ميكن للمصدرين فـتح أجنحـة يف أسـواق خـالل مواسـم حمـددة للتعريـف . ويسمح باالتصال املباشر بالزبائن

  . التعريف بالتمور اجلزائرية وكسب الزبونباملنتوج اجلزائري وبيعه للمستهلك مباشرة بأسعار مدروسة الغرض منها أوال
ـــ ـــا ـ ـــع ميكـــن للمصـــدرين اجلزائـــريني التعامـــل مـــع جتـــار التمـــور باجلملـــة املوجـــودين بأوروب              فيمـــا خيـــص سياســـة التوزي

)les négociants de dattes( وهــم يتولــون تســويقها يف أســواق أوروبــا، باعتبــارهم ميتلكــون اخلــربة والقــدرة علــى ،
  .التفاوض مع األسواق الكبرية

ريب التمور املضاربةحماربة  ـ ويف موسم جـين التمـور، وهـو فصـل اخلريـف، ذا اخلصوص نشري إىل أنه خالل . و
ريـب كميـات معتـربة مـن التمـور اجلزائريـة حنـو األراضـي التونسـية، يف سـوق ظل  ارتفاع مستوى إنتـاج التمـور تنشـط حركـة 
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 سوق لتمور يف تونس، وهناك تباع متور دقلة نور بسعر عال ينافس أحسن أنواع متور واحات اجلريدمجنة الذي يعترب أكرب 
  38.التونسية

أن الكثـري مـن فـاليوم جنـد  .لدقلـة نـور اجلزائريـة )un label de qualité(السـعي إىل وضـع وسـم للجـودة  ــ
ريب كميات معتربة من متور دقلة نور رب  .اجلزائرية العالية اجلودة املنافع تتحقق ألطراف خارجية نتيجة  هذه الكميات 

مث تســـوق يف أوروبـــا حمققـــة هـــي والتجـــار ) Labelعالمـــة (إىل تـــونس حيـــث توضـــب بشـــكل جيـــد حاملـــة وســـم تونســـي 
حتققـان " Armand Fabre"والثانيـة " Delisud" نـاك يف فرنسـا شـركتان حتمـل األوىل اسـم فه. الفرنسـيني أربـاح كبـرية

مـن رقــم  % 80مليـون أورو مـن بيـع دقلــة نـور اجلزائريـة، وأن  8مليـون أورو و  4علـى التـوايل رقـم أعمـال سـنوي يقـارب 
ــة  39...األعمــال يتحقــق خــالل شــهر رمضــان ــام وزارة الفالحــة والتنمي إن احلصــول علــى وســم لتمــور دقلــة نــور يتطلــب قي

يتضـمن مجلــة مـن اخلصـائص جيــب توفرهـا يف منتــوج دقلـة نــور هـذا الــدفرت . الريفيـة بإعـداد دفــرت شـروط وإيصــاله للمـزارعني
للمنتــوج، اخلصــائص  هــذا الوســم يتعلــق بــاملظهر اجلمــايل). homologation(حــىت تــتم املصــادقة عليهــا ومنحهــا الوســم 

ــه متــور دقلــة نــور ــة، املنــاخ واحملــيط الــذي تنمــو في ــة والكيميائي ــة للتمــرة، اخلصــائص الفيزيائي ظــل غيــاب وســم ففــي  .اجلوهري
فإن هامش الربح الذي يعـود للمنـتج سـيتقلص، يف حـني جيـد مصـدرو متـور دقلـة ) label de certification(الشهادة 

هلــذا . املنتــوج بســعر مــنخفض مث يتلــون توضــيب وتوســيم املنتــوج ليعيــدوا بيعــه بســعر عــال نــور املهربــة ضــالتهم، إذ يشــرتون
م واحلصــول علــى وســم التصــديق  ) une certification(يتعــني علــى منتجــي التمــور بــاجلزائر إعــادة تأهيــل مؤسســا

  .هلم بدخول األسواق الدولية قبل فوات األوان مبا يسمح traçabilité((يضمن 
منـذ زمـن يف إعـداد مصـاحل وزارة الفالحـة شـرعت وسعيا منها لتطوير صادرات التمور اجلزائرية مـن نـوع دقلـة نـور 

مرسـوم رئاسـي يرسـم وسـم دقلـة نـور ملف احلصـول علـى عالمـة للتمـور اجلزائريـة، وهـي العالمـة الـيت تبقـى مرهونـة بصـدور 
ريبـا وخ. إال أن هذه العملية مل تكتمل حلد اآلن 40.اجلزائرية الل هذا الوقت ما زالت تونس تسـتفيد مـن التمـور اجلزائريـة 
  .وعالمة
  خاتمة

شهد قطاع التمور يف اجلزائر تطورا يف مستوى إنتاجه وإنتاجيته بفضل السياسات الزراعية املنتهجة خاصة يف إطـار 
لكـن . كمـا شـهدت عمليـات توضـيب التمـور وتسـويقها تطـورا ملحوظـا. تطبيق املخطط الوطين للتنمية الريفيـة والفالحيـة

ـا يكفـي أن . رغم ذلك يبقى هذا الفرع قـادرا علـى حتقيـق نتـائج أفضـل، وهـذا بـالنظر إىل اإلمكانيـات الكبـرية الـيت يزخـر 
. تسـويق وتصـدير التمـورتقوم السلطات العمومية باختاذ ء الالزمة املكملة اليت تساعد على إعطاء دفـع أكـرب لفـرع إنتـاج و 

هذا اإلجراءات جيب أن تنصب على تسهيل ممارسة نشاط إنتاج وتسويق متـور، وهـذا مـن خـالل تزويـد الفـرع باملـدخالت 
  . الالزمة وبأسعار مدعمة

كما يتعـني علـى السـلطات العموميـة بـذل مزيـد مـن اجلهـد يف جمـال تسـويق وتصـدير التمـور اجلزائريـة، وهـذا بتقـدمي 
م علــى دخــول األســواق الدوليــة التســهيالت ويف هــذا اإلطــار تبقــى عمليــات . والــدعم املناســب ملصــدري التمــور مســاعد

كمـا تبقـى مسـألة احلصـول علـى عالمــة . حتسـني نوعيـة التمـور املوجهـة للتصـدير مسـألة مهمـة يف دخـول األسـواق الدوليـة
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يف بالتمور ومتكينهـا مـن اسـرتجاع مسعتهـا الـيت مت االسـتيالء جتارية مميزة لتمور دقلة نور شرطا اجلزائرية ضروريا للتعر ) وسم(
  .عليها من قبل بعض األطراف األجنبية
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