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 الملخص بالعربية:
اىل التبعية  هبادفع  االمر الذي ، تعاين اجلزائر على غرار العديد من دول العامل وضعية تنافسية ضعيفة يف جمال القطاع الزراعي

 ق،ومن هذا املنطل بفواتري كلفت خزينة الدولة مليارات الدوالرات، لتغطية وسد العجز يف الطلب احمللي الزراعية واللجوء إىل االسترياد
اليت سعت اىل توضيح ظروف  ،يةثوالنهوض به جاءت هذه الورقة البحاجلزائري وهبدف املسامهة يف حتسني تنافسية القطاع الزراعي 

سعت الدراسة اىل حتديد وتشخيص مميزات حيث  ،على وجه اخلصوص اجلزائري طاع الزراعيبشكل عام والقتنافسية القطاع الزراعي 
، وباستخدام املنهج الوصفي القتصادي مايكل بورترلالقطاع الزراعي اجلزائري ومقومات جناحه من خالل اعتماد امنوذج املاسة 

كبرية جدا منها املوارد املادية   ظروف تنافسيةاجلزائري  الزراعيامهها: ميتلك القطاع التحليلي توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج، 
 .ددات نشاطها الزراعيفان اجلزائر لزلت بعيدة كل البعد عن االستخدام الكامل حمل التشغيليةحية الكفاء ه من ناوالبشرية اال ان

 اجلزائر، التنافسية ،أمنوذج املاسة ،الزراعيالقطاع  الكلمات المفتاحية :
 

Abstract: 
Like many other countries in the world, Algeria suffers from a weak competitive 

position in the agricultural sector, which pushed it into agricultural dependency and 
resorting to import to cover the deficit in domestic demand with bills that cost the 
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country treasury billions of dollars. In this context, This research paper came to 
clarify the competitive conditions of the agricultural sector in general and the 
Algerian agricultural sector in particular, where the study sought to identify and 
diagnose the characteristics of the Algerian agricultural sector and the elements of its 
success by using the diamond model of Economist Michael Porter, using a 
descriptive and analytical approach, the study reached a set of results, the most 
important is: the Algerian agricultural sector has very competitive conditions, 
including material and human resources, but in terms of operational efficiency, 
Algeria is still far from the full use of  the determinants of its agricultural activity. 

Keywords: agricultural sector, diamond model, competitiveness, Algeria 
   

 :تمهيد
اليت باتت تعصف  اخلانقة املتتالية تبلورت مالحمها يف االزمات ، قدحرجة بشكل عام وضعية اجلزائري لالقتصاد الراهنة الوضعية إن

 مبرحلة األمر تعلق سواء ،اجلزائريف  الزراعة أزمة أسباب كانت فأي، باالقتصاد الوطين بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص
 أو ،الزراعي القطاع على سلبا أثر مما الزراعي حساب القطاع على الصناعي للقطاع األولوية أعطت اليت املخططةوغرية املتوازنة التنمية

تبعية  يف اجلزائر ختبط هي الوضع هذا نتيجة فإن عاناها، واملشاكل اليتالزراعي  القطاع عرفها اليت العديدة اهليكلية نتيجة التغريات
أن القطاع  وباعتبار ،1مموإخضاع الشعوب واأل لتجويع تستعمل أكرب وسيلة الغذاء سالح فيه أصبح وقت يف مطلقة، شبه غذائية

 استغاللاذا ما مت التنمية  عملية يف كبرية بفعالية تساهم اليت، و يف اجلزائر واحلساسة االسرتاتيجية القطاعات الزراعي هو احد 
 االقتصادية التطورات مواجهة أجل من هبا يتميز اليت النسبية امليزات واستغالل عليها القطاع، يتوفر اليت والبشرية الطبيعية اإلمكانيات

 .شهدها العامل اليت املتسارعة
تواجهها  اليت التحديات أهم أحد يشكل النهوض به وتطويره حيث بالغة، يف اجلزائر أمهية قطاع الزراعة يكتسي ويف ذات السياق 
 اخلصوص وجه على املتوسطية وفرنسا أوروبا متول عشر والتاسع عشر الثامن القرنني يف اجلزائر االستقالل، فبعد ان كانت منذ البالد

 خبز لةس"ب بالبعيد ليس مضى وقت يف تدعى كانت ودعمتها واليت الثورة احتضنت اليت الريف جزائر الزراعية، واملنتجات باحلبوب
. وذلك كنتيجة للعجز  1الغذائي" العجز" هي أهنكتنها ظاهرة من تعاين بعد االستقالل نفسها وجدت ،"املتوسط األبيض البحر

 الزراعي.
طلق عليه لقياس تنافسية القطاعات أ( يف كتابه "امليزة التنافسية لألمم" بتطوير منوذج 1990قام بورتر )ومن الناحية العلمية   

"  حيث هدف هذا النموذج اىل حتليل وفهم سبب جناح بعض الصناعات يف  Diamond model "أمنوذج املاسةاصطالح 
ويف ذات   من خالل توفري النموذج الليات فعالة تسمح للوقوف على ظروف تنافسية القطاع، دولة معينة مقارنة بغريها من الدول
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والذذي  النموذج لقياس تنافسية العديد من القطاع على غرار القطاع الزراعي.تتابع الباحثني يف استخدم الباحثني هذا  فقد السياق
  سنقوم تطبيقه يف الورقة البحثية.

كيف يساهم انموذج الماسة في تحديد وظروف تنافسية   : التايل السؤالدراسة يف اشكالية السبق ميكن صياغة  على مابناء 
  الزراعي الجزائريلقطاع اتنافسية القطاع الزراعي؟ وماهي محددات وظروف 

 : التالية االهدافهتدف الدراسة احلالية اىل حتقيق : هداف الدراسةأ -
  وربط حماوره بالقطاع الزراعي؛ امنوذج املاسةاالحاطة اجليدة مبفهوم 
  ؛من منظور امنوذج املاسة  اجلزائري الزراعي للقطاع  وظروف  حمدداتتشخيص 
  النتائج املتحصل عليها،تقدمي مقرتحات وتوصيات يف ضوء 
 مهية الدراسة احلالية من خالل بعدين مها:أتظهر  أهمية الدراسة: -
 وهذا من خالل  من املنتظر ان تسهم هذه الدراسة يف زيادة الرصيد العلمي ألدبيات املوضوع حمل الدراسة  :العلمية األهمية

 .مفاهيمالوطنية وما يرتبط به من  ألمنوذج املاسةحتديد االطار النظري 
 وض يف وضع سياسات النه وصيةللجهات ال مساعدة الباحث يف الدراسة هلذه العملية األمهية تتمثل  :العملية االهمية

 .مت تشخيصه  على ما ك من خالل االقرتاحات والتوصيات املقدمة بناءاجلزائري وذل الزراعيبالقطاع 
هداف املراد حتقيقها فقد اعتمد الباحث يف تصميم هذه واألبالنظر اىل طبيعة الدراسة  منهج المستخدم في الدراسة: -

 .املنهج االستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل  الدراسة على
 تغطي الدراسة احملاور التالية: :محاور المداخلة -

 اخللفية النظرية للدراسة والدراسات السابقةالمحور األول:  
 اجلزائري من منظور أمنوذج املاسةظروف تنافسية القطاع الزراعي :  المحور الثاني

 والدراسات السابقة.الخلفية النظرية للدراسة المحور األول:  

 :أنموذج الماسةمفهوم أوال: 
( منوذج املاسة. حيث 1990من أجل التحقيق يف سبب اكتساب الدول املختلفة مليزة تنافسية يف صناعات معينة، اقرتح بورتر ) 

رغم تعدد وجهات النظر يف تفسري مدى جناح دولة ما و  2دول معينة لديها ميزة تنافسية يف املنافسة العاملية،حاول من خالله تقيم ملاذا 
منوذج يدمج بذكاء املتغريات اهلامة اليت حتدد القدرة التنافسية ألمة معينة أو متكن من تقدمي  3يف قطاع صناعي حمدد اال ان بورتر

يلخص هذا النموذج حمددات التنافسية الوطنية اليت تساعد املؤسسات على حتقيق ميزة تنافسية ، حيث صناعة أو شركة يف منوذج واحد
يتكون منوذج املاسة من أربعة حمددات تتمثل يف ظروف عوامل االنتاج، ظروف الطلب، الصناعات ذات ويف ذات السياق  4دولية

( وتؤثر هذه احملددات األربعة على بعضها البعض  1)انظر الشكل رقم  اخللفية والداعمة، اسرتاتيجية الشركة، هيكل املنظمة، واملنافسة
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كما يؤثر تغري واحد منها على احملددات الثالثة األخرى وباإلضافة إىل هذه احملددات األربعة، ميكن للحكومة واحلظ أن يؤثرا بشكل 
 منوذج املاسة:وفيما يلي حتليل النظري ألبعاد 5غري مباشر على القدرة التنافسية لصناعة ما 

لدعم  الزمة ضرورية تعترب ظروف االنتاج )العوامل الوطنية( مدخالت (:factor conditionsظروف االنتاج) -1
في حني ذهبت النظريات التجارية . ف6وتشمل ظروف االنتاج وضعية الصناعة من حيث املواد اخلام القدرة التنافسية لصناعية ما

( قد 1990التقليدية اىل اعتبار األرض والعمل ورأس املال )مبا يف ذلك رأس املال البشري( اهم ظروف وعوامل االنتاج، فإن بورتر )
تنقسم ظروف العوامل إىل عوامل و ميز بني الفئات التالية: املوارد البشرية، املوارد املادية، موارد املعرفة، موارد رأس املال والبنية التحتية. 

أساسية ومتقدمة ميكن أن تكون عامة أو متخصصة. العوامل األساسية مثل العمالة غري املاهرة واملواد اخلام والظروف املناخية وموارد 
مية العوامل املتقدمة من املياه املوروثة وتتطلب استثمارات جديدة قليلة أو معدومة الستخدامها يف عملية اإلنتاج. بينما يتم إنشاء وتن

 7خالل إعادة االستثمار واالبتكار إىل عوامل متخصصة، واليت تشكل وفًقا لبورتر أساًسا للميزة التنافسية املستدامة لبلد ما
تتحدد ظروف الطلب من خالل ظروف الطلب احمللي على منتجات  :(demand conditionظروف الطلب) -2

لى الصناعة، وتؤثر زيادة الطلب تأثريا كبريا على القدرة التنافسية. ويرى بورتر أن السوق احمللية املتنامية والكبرية ستشجع املنتجني ع
لألمة. ويف املقابل تتميز األسواق احمللية الصغرية  تطوير تكنولوجياهتم وكفاءهتم. وحسب مايكل بوتر فان هذا قد يكون ميزة تنافسية

  8مبعدالت منو اقتصادية منخفضة، وبالتايل فإهنا تشجع الشركات على البحث عن إمكانيات التصدير.
تشري الصناعات الداعمة  :(related and supporting  industriesصناعات الداعمة والخلفية)ال -3

إىل صناعات االقتصاد احمللي واليت ترتبط ببعضها البعض من خالل العالقات العمودية ( clusters)وتسمى ايضا بالعنقود واخللفية
كما تشري الصناعات الداعمة اخللفية إىل املوزعني وجتار ،  9ما بني قطاعات التوريد، الشراء،  قنوات التوزيع والتكنولوجيات واألفقية

املنتجات وموردي املواد اخلام واملعدات واألدوات واملنظمات املالية مثل البنوك وأسواق األوراق التجزئة واملنظمات البحثية وأنظمة توزيع 
قوية يف  مساندة املالية وأنظمة النقل والصناعات اليت تستخدم تكنولوجيا عالية واملختربات العلمية. ووفقا لبورتر فإن وجود صناعات

 10بلد ما هو عامل حيوي للميزة التنافسية
حيدد بوتر (:  firms stategy,structure and rivalryوالمنافسة ) المنظمة هيكل اتيجية،استر  -4

كأهم حمرك للميزة التنافسية لشركات البلد. حيث يعتقد أن التنافس احمللي جيرب الشركات على أن تكون قادرة   (rivalryالتنافس)
( ، فإن الشركات هي اليت تتنافس دولًيا يف هناية Porterعلى املنافسة من حيث التكلفة وحتسني اجلودة وأن تكون مبتكرة. وفًقا لـ )

تلعب اسرتاتيجيات الشركة وهياكلها . وولية لبلد ما تشكل امليزة التنافسية الدولية للشركاتاملطاف، ولكن القدرة التنافسية الد
ترتبط اسرتاتيجية الشركة، وهيكلها وتنافسها ، حيث ومنافستها دورا هاما يف قدرهتا التنافسية وميكن أن تصبح مصدرا للميزة التنافسية

ها، وكلها تؤثر تأثريا كبريا على القدرة التنافسية وبالتايل فإن االسرتاتيجيات بالطرق اليت تأسست هبا املنظمات والشركات وتنظيم
 ما جتمع من معينة صناعة تنافسية تنتج حيثواهلياكل املستخدمة إلدارة شركة أو صناعة هلا تأثري مباشر على األداء والقدرة التنافسية. 

 احمللية املنافسة بني ترابط هناك أن كما نفسها، الصناعة يف التنافسية امليزة مصادر جهة أخرى ومن والتنظيم اإلدارة طرق جهة من بني
 .11صناعة أي يف تنافسية ميزة استمرارية القوية وخلق
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 يف هاما دورا الصدفة مبحض حتدث اليت التلقائية، أو العفوية األحداث تلعب (:chanceالصدفة )الحظ( ) دور -5
 أيضا الدولة وقوة قوة املنظمات إطار خارج تقع الغالب يف أهنا حيث آثارها، ضآلة من بالرغم الصناعات من كثري تنافسية وجناح

 12 التنافسي. الوضع يف تغريات حبدوث تسمح أو ثغرات فجوات خلق من عنها ينتج فيما الصدفة أمهية وتتضح  .وسيطرهتا
صانعوا السياسات يف مجيع مستويات ميكن جلميع السياسات واللوائح اليت يضعها  (:governmetالحكومة) دور -6

 13سلبية على كفاءة البلد او تنافسية والصناعة. أو احلكومة أن تؤثر بصورة إجيابية
 

 بورترأنموذج الماسة ل( : 01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تمثلت اهم الدراسات التي اعتمد عليه الباحثان فيما يلي:ثانيا: الدراسات السابقة 

  Evaluating Sustainable Competitiveبعنوان " (Sterns, Spreen 2010 ,دراسة )  -1
Advantages in Brazilian and U.S. Processed Citrus Supply Chains: An Application of 

Porter’s Diamond Frameworkلتقييم نقاط قوة و مقاط ضعف صناعة الحمضيات يث هدفه هذه الدراسة " ح
القطاع المصنعة في كل من البرازيل والواليات المتحدة االمريكية، حيث اعتمد الباحث على انموذج الماسة لتحديد تنافسية 

 سابق الذكر. وتوصلت الدراسة ان الواليات المتحدة اكثر استغالال لعوامل 
 بالماسة بالمقارنة مع البرازيل وهو ما جعلها اكثر تنافسية على الرغم من تقارب الموارد  -2
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  BRAZIL: AN APPLICATION OFبعنوان " (Renata Rondon,2013دراسة )  -2
PORTER’S DIAMOND AND ATTRACTIVENESS ANALYSIS FOR 

FRENCH FDI "الربازيل لالستثمار جاذبية  استهدم الباحث يف هذه الدراسة امنوذج املاسة لبورت من اجل ختديد وتقييم
 الية خفض من حجم االستثمار االجنيب بالربازيل.وقد توصلت الدراسة اىل عدم استغالل عوامل املاسة بطريقة مث، االجنيب املباشر

 Dutch agricultural trade flows: An analysisبعنوان  (Sander Malkus, 2018دراسة ) -3
using Porter’s Diamond model A literature study on the Dutch agricultural trade 

using Porter’s Diamond model to explain the current   استخدم الباحث يف هذه الدراسة أمنوذج املاسة
ظروف وعوامل النتاج مما يسمح من أجل حتديد وضعية القطاع الزراعي اهلولندي، وقد توصلت الدراسة اىل وجود مزايا تنافسية يف 

 هلولندا ان تصبح دولة زراعية عظمى 

 أنموذج الماسة ظروف تنافسية القطاع الزراعي الجزائري من منظور  المحور الثاني:

ظل االزمة االقتصادية اليت يعاين منها االقتصاد اجلزائري كنتيجة  وتنميته أمرار ضروريا يف الزراعي القطاع تنافسية يعترب تطوير  
على ذلك سيتم يف هذا االطار حتديد القدرات التنافسية اليت ميتلكها القطاع الفالحي  العتماده التام على قطاع احملروقات، وبناء

  اجلزائري وذلك كما يلي:

اجلزائري فيما يف جمال عوامل  الزراعي:  تتميز وضعية القطاع الجزائري في مجال عوامل االنتاج الزراعيوضعية القطاع  -1
 االنتاج يتميز مبا يلي: 

 مادية كبرية جدا ميكن تلخيصها فيما يلي: زراعيةتزخر اجلزائر بإمكانيات  المادية:في مجال الموارد  -
مليون هكتار من السهول( واليت  20مليون هكتار )منها  42.4بتقدر املساحة الزراعية اإلمجالية للجزائر : األرضية الموارد -
% 28مليون هكتار فقط أي ما يعدل  8.458يف حني تقدر املساحة الزراعية املستعملة بـ  .% من املساحة اإلمجالية للبالد18متثل 

%( من إمجايل املساحات 87.5األكثر انتشارا حيث تشكل نسبة) املطرية ، وتعترب األراضي الزراعة14من املساحة الزراعية اإلمجالية
% من 12.5% من امجايل املساحات القابلة لالستغالل )متثل 2ا القابلة لالستغالل أما حجم األراضي املسقية فال تتجاوز نسبته

هو عدم استغالل  القطاع الزراعي اجلزائري ضعف تنافسيةومنها يتبني أن أهم األسباب اليت ادت باجلزائر إىل 15املساحة املستغلة(
 األراضي الزراعية بكفاءة، فضال عن اعتمادها على األمطار برتكز عايل يف الزراعة .

 وتبعثر وتفتت وكيفيا، كميا الزراعية الرقعة تناقص أمهها لعل من عدة مشاكل باجلزائر الزراعية األراضي تعاينمن جهة اخرى و   
 حبيث اقتصادية، غري األرض من اخلصائص جتعل وهذه .املائية واملوارد األرض بني العالقة اختالل جانب إىل امللكيات واحليازات،

القطاع الزراعي  تنميةوهذا يؤثر سلبا على  16.واإلنتاجية اإلنتاج على سلبا يؤثر مما حمدود اجلدوى، أو قويت إنتاجي منط على تقتصر
 . اجلزائري
فان الثروة الغابية باجلزائر تقدر حبوايل 2016حسب إحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنة  :الموارد الغابية -

ألف هكتار من املساحة الكلية للبلد، أما نسبة املراعي فحسب إحصائيات اهليئة ذاهتا فان نسبة املراعي باجلزائر تقدر  4420.31
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 30ضة إذا ما مت مقارنتها بتونس واملغرب الذي تبلغ نسبة املراعي هبما حواي % من املساحة الكلية وهي نسبة منخف13حبوايل 
 .17% على التوايل35%و

  18هي: رئيسية موارد ثالثة إىلالزراعي اجلزائري اليت يعتمد عليها القطاع  املائية املوارد تصنيف ميكن: المائية الموارد -
 هذه من %93أن إال ، 2كلم مليون  2.4حبوايل تقدر واليت للجزائرالرقعة اجلغرافية  اتساع رغم: المطرية الموارد 

 تقدر واليت املنطقة الشمالية للبالد أما %، 8 بنسبة يقدر فيها األمطار وهطول واجلنوب، العليا اهلضاب منطقة يف املساحة توجد
 192 حنو عليها تسقط اليت األمطار كمية تبلغحيث  املتوسط، األبيض البحر مبناخ تتميز اإلمجالية املساحة إمجايل من % 7 نسبتها
 .% 92 أي بنسبة3 م مليار
 السطحية باجلزائر املائية املوارد وتقدر واألهنار املائية احملاجر السدود، يف السطحية املياه مصادر تتمثل السطحية: الموارد 

 حيث الغرب، الشرق إىل ومن اجلنوب إىل الشمال من جغرافيا موزعة أهنا حيث السنة،/3 م مليار 13.5 و السنة/3 م مليار9.8بني
 الصحراوية األحواض أما ،3 م مليار 0.7على العليا اهلضاب وأحواض 3 م مليار 11.1 املتوسطية )الشمال( على األحواض حتتوي

 طرف من املستغلة عددها بلغي اجلوفية، املياه بعد اجلزائر يف للمياه السدود املصدر الثاين وتعترب  .مكعب مرت مليار 0.6 على فتحتوي
 .مكعب مرت مليار 7.5 ب تقدر استيعابية بطاقة سد 66 ب للسدود الوكالة الوطنية

 ينبوع و  90.000صغري، بئر  60.000وحوايل مائية طبقة  147وجود إىل العلمية التقديرات تشري الجوفية: الموارد 
 الشمال بني موزعة السنة، هذه املوارد يف3 م مليار 7 حبوايل استغالهلا املمكن اجلوفية املياه كمية وقدرت عميق، بئر 23.000

 يف السنة(، 3م مليار 1.8) املئة يف 90بنسبة  مستغلة للشمال بالنسبة يف السنة( ، 3مليار م 5) واجلنوب يف السنة( 3مليار م 2)
املئة(  يف 75) اجلوفية املوارد هذه من األكرب حلجما أن حيث طبقات األرض، يف األمطار مياه من يتسرب ما طريق عن سنويا وتتجدد
اجلوفية  املياه فتتوفر الصحراء يف أما . العليا اهلضاب عنابة، سهل الصومام، احلضنة، ملتيجة، اجلوفية الكربى الطبقات يف تتمركز

 ومها الليبية، التونسية غاية احلدود إىل ميتدان معروفني خزانني على حتتوي واليت الوسطى الصحراء يف خاصة جدا معتربة بكميات
 ضعيف املخزن هذا جتدد ويعترب التوايل، على 2 ألف كلم 300 و ألف 600 مساحة على وذلك النهائي واملركب القاري املتداخل

 .املناطق أغلب يف ممكن غري نقل مل إن جدا
 :التاليةباخلصائص حمددات املوارد البشرية باجلزائر تتميز  :البشرية الموارد -

، منها 2018مليون نسمة سنة 40.4البشرية) املوارد وفرة من الرغم : علىاإلنتاجية وكفاءتها الزراعية العمل قوة يد -
للسكان)يصل معدل منو السكاين  املتزايدة %(، الرتباطها باألعداد9.9مليون شخص عاطل عن العمل أي ما يعادل  1.272

الزراعية)ما  العمالة سوق يف والطلب العرض بني التوازن عدم من مشكلة يعاين الزراعي القطاع% سنويا( إال أن 2.5باجلزائر اىل 
 مما جيعل مغري، غري القطاع هذا أن كما القوى، هذه يف مشكلة الفائض تربز أين (،19ماليني عامل بالقطاع الزراعي 4يقارب 
 من القطاع عمال معاناة باإلضافة إىل الزراعة، اليت تقدمها احلوافز انعدام إىل العاملة القوي يف النقص هذا ويعود ضعيفا. عليه اإلقبال
 بفعل السياسات عام، بشكل والريف الزراعة يف املعيشي واملستوى والدخل اإلنتاجية بسبب اخنفاض واجتماعية اقتصادية مشاكل

 عمال يعاين كما .القاسية املعيشية الظروف من هرباً  واهلجرةالنزوح  إىل غالباً  يؤدي مما للريف، التهميشية واالجتماعية االقتصادية
 يف خصوصاً  اخلدمات، عن توفري العام والقطاع اإلدارة قصور يف أساسا تتمثل الوضع، تأزم من تزيد أخرى من مشاكل عديدة الزراعة
فاستنادا اىل الدراسة اليت قام هبا الديوان  الجزائريةاما كفاءة وتنافسية اليد العاملة  .القروض وتقدمي األراضي واستصالح الري جمال
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 الزراعي% من البطالني ال ميلكون تكوينا للدخول اىل سوق الشغل وهو ما ميثل خمزون بشري للقطاع 53الوطين لإلحصاء فان نسبة 
للموارد البشرية،  الزراعيب القطاع الذي يف الغالب ال حيتاج اىل موارد بشرية ذات مستويات تعلمية عالية، أما فيما يتعلق باستقطا

مل ينجح يف استقطاب الزراعي فإنه رغم هذا التطور املستمر يف عدد السكان الذي قابله ارتفاع مستمر يف نسب البطالة اال ان القطاع 
 من اخنفضت يثح اليد العاملة العاطلة، بل تعدى االمر إىل نزيف القطاع ومعاناته من مشكل اخنفاض اليد العاملة باستمرار،

،  وتعود هذه النسبة املنخفضة اىل ضعف وتدين 2015%سنة 8.7مث 2013سنة %10.6اىل  2001% يف سنة 21.06
 االجور بالقطاع الزراعي وتوجه القوى العاملة اىل قطاعات الصناعة واخلدمات اليت تتميز االجور فيها باالرتفاع.   

قام هبا الديوان الوطين لإلحصاء فان القطاع العائلي باجلزائر انفقت قرابة  حبسب الدراسة املسحية اليت :هيكل االستهالك -
 2000، وقد زاد االنفاق على الغذاء من طرف العائالت من سنة 2015مليار دينار على املنتجات الزراعية الغذائية سنة  1.875

  بنحو ثالثة اضعاف. 2011اىل 
 املزروعة، األشجار احليوانية، بالثروة الفاو منظمة الزراعي حسب الرأمسايل املورد عن التعبري ميكن: الرأسمالية الموارد -
 الزراعي املال رأس وقد بلغت قيمة احليواين، الناتج يف املستخدمة واهلياكل األراضي حتسينات نفقات الفالحية، والتجهيزات املكننة
 منتظما ارتفاعا شهد حيث الدراسة فرتة خالل دوالر مليار 4.9 ب وقدرة الزيادة ، 2009 عام خالل دوالر مليار 14.08 الصايف

 2149.55، فتمتلك اجلزائر حوايل الثروة الحيوانيةأما عن  20دوالر مليون 176 ب يقدر سنوي زيادة مبعدل أخرى إىل سنة من
حني يبلغ عدد ألف رأس يف  5013.95ألف رأس من االغنام اما املاعز فتمتلك اجلزائر 28111.77ألف رأس من االبقار و

 .  21ألف رأس من البغال واحلمري 143ألف رأس  كما متتلك اجلزائر  42.32ألف رأس كما يبلغ عدد اخليول  362.27اجلمال
 والرتبة استثمار املاء حتسني على تساعد اليت احلديثة احليوية التكنولوجيا هبا املقصود :الموارد التكنولوجية والمعرفية -

 النباتات على حتسينات و ادخال تعديله أو منتج لصنع حيا كائنا تستخدم تقنية أهنا على الفاو منظمة عرفتها وقد الزراعية،
تعاين  انعدام من تعاين اليت الدول واقع على املالحظ. و  22 حمددة نوعية الستخدامات توجه جمهرية تطوير كائنات أو واحليوانات

اما عن . الطبيعية املوارد وهدر احملاصيل انتاجية تدين يف كبري بشكل مما ساهم احلديثة، الزراعية األساليب تطبيق حمدودية ختلفا زراعيا
جرار  108551وحسب احصائيات املنظمة العربية لتنمية الزراعية فان عدد اجلرارات اليت متتلكها اجلزائر هوللزراعة، وسائل احلديثة 

 منو البيولوجية وامليكانيكية ذات الدور املهم يف الرفع من االنتاجية حمدودا  املبتكرات استخدام يبقى املقابل ويف23حاصدة، 9785و
  12منخفضا حيث يقدر معدل استخدام االمسدة  الكيماوية باجلزائر حوايل الكيماوية األمسدة استخدام معدل يزال ال أخرى، جهة

  370خدام االمسدة الكيماوية هبا على التوايل كلغ للهكتار الواحد وهو ضعيف اذا ما قورن مبصر واملغرب الذي بلغ حجم است
    24كلغ/ للهكتار55كلغ/هكتار و

(عن احتالل اجلزائر 2016كشف التقرير الشامل االخري حول التنافسية الصادر عن منتدى دافوس )  :البنية التحتية -
دولة فيما يتعلق جودة البنايات التحتية الشاملة ويغطي التصنيف اجلوانب التالية: البنية 144عامليا من اصل تصنيف  106املرتبة 

، وجتدر 25انئ واملطارات اىل جانب البنايات التحتية الطاقية وبنيات االتصالالتحتية للنقل والطرق السيارة والسكك احلديدية واملو 
كما هو احلال من حيث النقل اجلوي حيث   الزراعياجلزائر ال تعاين من حيث النقل الطرقي والبحري يف جمال  القطاع  االشارة إىل أن

 ال يوجد باجلزائر أي مطار جتاري متخصص يف نقل املنتجات الزراعية.
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ميثل الطلب الداخلي احملدد الثاين للميزة التنافسية حيث الطلب الداخلي: الزراعي الجزائري من القطاع  محددات  -2
 اجلزائري من خالل املؤشرات التالية: الزراعيللبلد يف صناعة ما وقد قامت الدراسة احلالية بتحليل وضعية الطلب الداخلي للقطاع 

للموسم الفالحي  الزراعييات الديوان الوطين لإلحصاء فان معدل منو القطاع حسب احصائ: الزراعيحجم نمو القطاع  -
نقطة  3.9% أي  6.4حوايل  2015% اما من حيث  القيمة املضافة هلذا القطاع فقد بلغت  سنة 5.3قد بلغ  2015-2016

قيقة ، كما قدرت نسبة مسامهة % من خالل القيمة املضافة احل15.6مليار دينار وهو ما ميثل 1936.4مئوية مع قيمة تقدر ب
 .27مليون دوالر 19718وبقيمة  26%17.5( 2015القطاع الفالحي يف الناتج االمجايل لسنة)

اجلزائري منوا معتربا خالل السنوات األخري لكن ليزال يعاين عجزا يف سد  الزراعيعرف القطاع : حجم السوق الوطني -
 30 باملتوسط الغذائية املنتجات من احمللي الحتياجات الطلب الزراعياحتياجات السوق الوطين، حيث يقدر نسبة تغظية القطاع 

 املناخية التغريات ظل يف بالرتاجع هو مهددو  بالتذبذب يتسم اإلنتاج هذا أن طبيعة املنتجات، كما حسب مستوياته اختالف %مع
 10 بني اخلضر وإنتاج 14% و  5,7% بني احلبوب إنتاج تراجع إىل الزراعية األراضي وتقلص احلرارة درجة ارتفاع يدفع يتوقع أن إذ

 ( وهو2011-2000)للفرد ما بني  دوالر 152.3 اجلزائر ي يف الغذائي اإلنتاج قيمة يقدرو203028 سنة  حدود يف %30%و
 ب العاملي املقدر واملتوسط للفرد دوالر 225.1 ب املقدر افريقيا مشال لدول الغذائي االنتاج قيمة مبتوسط جدا مقارنة ضعيف

 .29 للفرد. دوالر 282.8
إن اتساع الفجوة بني معدل منو الطلب الداخلي ومعدل منو االنتاج يف جمال االنتاج الزراعي دفع باحلكومة اجلزائرية إىل اللجوء    

، فحسب االحصائيات الرمسية إلدارة اجلمارك فان حجم الواردات الغذائية الزراعيةاملنتجات  على الطلب فائض لالسترياد لتغطية
 .2016% من امجايل الواردات لسنة 15.37مليار دوالر أي ما يعادل  9.31الفالحية بلغت 

أن حجم  2016-2015 خمتلفة نشرت بني عامني أظهرت دراسات وتقارير : الزراعيةهيكل استهالك المنتجات  -
ومن  ، الدول االفريقيةانفاق الدول على الطعام يتجاوز ربع دخل االسرة يف املتوسط على مستوى العامل وان اكثر الدول انفاقا هي 

،  باملئة من دخلها 43بلغ اكثر من  2015جهة اخري اظهرت دراسات ان حجم انفاق االسر اجلزائرية على الغذاء خالل عام 
مليار دينار على  1.875وحبسب الدراسة املسحية اليت قام هبا الديوان الوطين لإلحصاء فان القطاع العائلي باجلزائر انفقت قرابة 

 .الزراعية جاتاملنت
ميكن حصر الصناعات اليت هلا ارتباط وتساهم يف  : الجزائريالزراعي الصناعات الداعمة والخلفية)العنقود( للقطاع   -3

 اجلزائري وحتسني تنافسينه فيما يلي: الزراعيتنسيق نشاطات القطاع 
يتطلب حتسني تنافسية القطاع الفالحي وزيادة انتاجيته كغريه من القطاعات اىل دعم مؤسسات  :المؤسسات المالية -

تقع بشكل كبري على  عاتق املؤسسات العمومية نذكر منها :  الزراعيالتمويل واالستثمار، ويف حالة اجلزائر فان مسؤولية متويل القطاع 
هبدف تسهيل وضمان العمليات التمويلية  72-64ء من خالل االمر : وقد مت انشاCNMAالصندوق الوطين لتعاون الفالحي 

 206-82والذي تأسس باملرسوم  BADRاملسامهة يف تطوير وتنمية الفالحة الصيد البحري...اخل، وبنك الفالحة والتنمية الريفية
لنشاطات الفالحية متويل وذلك هبدف حتقيق االستقاللية الغذائية من خالل تغطية مجيع احتياجات ا 1982-05-16املؤرخ 

االستغالليات الفالحية العامة واخلاصة منح قروض طويلة املدى لتمويل االستثمارات الزراعية الكربى والري وتربية املواشي وقروض 
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اليت منحتها البنوك باجلزائر  الزراعيةمتوسطة املدى لشراء اآلالت واالمسدة واملواد الكيماوية وقد قدرت قيمة القروض 
 30مليون دوالر 453.82(2015نة)لس

 الفالحي والقطاع عام االقتصادية للبلد بشكل املنظومة يف التأمني دورا مهما شركات تلعب:  الزراعيمؤسسات التأمين  -
 تطور مما يؤدي اىل على اإلنتاج، وحتفيزهم تشجيعهم إىل مما يؤدي املزارعني وتعويض املخاطر تقليل من خالل خاص، بشكل

 عن الدقيقة املعلومات توافر عدم تتميز بالعديد من املعوقات منها اجلزائر يف الزراعي الفالحي، إال أن خدمات التأمني القطاع واستقرار
، وأما من حيث املؤسسات املمثلة لسوق التامني الفالحي باجلزائر 31التأمني بفوائد الفالحني دراية وعدم الزراعية واحليوانية، األنشطة

 والذي يهدف اىل تعويض الفالحية الكوارث من الضمان وهي يف الغالب صناديق حكومية  نذكر منها صندوقفعددها حمدود 
 للفالحني القروض املمنوحة وكفالة الفالحي والذي يهدف اىل ضمان الضمان الكوارث الطبيعية، صندوق من املتضررين الفالحني
بعض  أسعار الفالحي والذي يهدف بدوره اىل دعم اإلنتاج أسعار ضمان صندوق)االستغالل وقروض االستثمار قروض(فيه املنخرطني
 صحة محاية نشاطات كل احليوانية والذي يهدف بدوره اىل تدعيم الصحة محاية واللني( صندوق الزراعية ) القمح الصلب املنتجات

  احليوانات.
اجلزائر عرف  يف الزراعية اآلالت صناعة وإحياء الزراعة، نظم يف املكننة تطوير أجل من :الزراعيمؤسسات صناعة العتاد  -

ميدان نشاط صناعة العتاد الفالحي حتسنا ملحوظا يف السنوات االخرية وذلك بفضل الشراكة االسرتاتيجية بني املؤسسات اجلزائرية 
ة انشئت بالشراكة بني مؤسسة ومؤسسات عاملية رائدة يف هذا اجملال، نذكر منها  الشركة املختلطة )قالتشو اجلزائر  ش.ذ.أ( وهي شرك

% ملؤسسة ترانديغ اجلزائر يف حني بلغت نسبة مسامهة املستثمر 17% و34بسيدي بلعباس بنسبة مسامهة  الزراعيةصناعة اآلالت 
 % . 49الربتغايل املتخصص يف إنتاج العتاد الفالحي حلراثة األرض والنقل الفالحي 

 ارات، مؤسسة تسويق العتاد الفالحي والعمالق االمريكي )اغكو فريغيس(الشراكة بني املؤسسة الوطنية لصناعة اجلر  -
 الشراكة بني اجلزائر والشركة العاملية اهلندية )ماهندرا( بإقامة وحدة انتاج االت الفالحية.  -
 .SAMBOوالشركة الفنلندية سامبو CMAالشراكة بني مؤسسة العتاد الفالحي  -

من  الزراعينقل التكنولوجيا واخلربة وسد احتياجات القطاع  ومن املنتظر أن تسهم هذه التحالفات والشراكات االسرتاتيجية يف 
املعدات واآلالت الذي ظل القطاع يعاين منها لفرتة طويلة فضال عن أن هذه التحالفات سوف  تساهم  يف خفض حجم واردات 

 .32مليون دوالر 316بأكثر من  2015والذي قدر سنة  الزراعيالعتاد 

: متتلك اجلزائر من خالل املؤسسة الوطنية لألمسدة قدرات معتربة مؤسسات صناعة األسمدة الفالحية واالدوية البيطرية -
مليون طن سنويا من مساد الفوسفات وهي تغطي احتياجات السوق  1.5لتلبية كل احتياجات السوق والتصدير إىل اخلارج مبا يعادل 

يف سوق أدوية النباتات يف  الفيتو الدارلوطين، أما من جهة أدوية النباتات فتتحكم املؤسسة الوطنية موبيدال من خالل فروعها ا
% يف ما خيص اجلوية اخلاصة مببيدات النباتات ومبيدات احلشرات ، أما أدوية النباتات اخلاصة بالفالحة واألدوية البيطرية 50حدود 

 الزراعيةمن املطهرات واملنظفات  الزراعيوقد قدرت قيمة واردات القطاع  33سات األجنبية اليت تصدر إىل اجلزائرفتسيطر عليها املؤس
ألف دوالر أما املبيدات فقد بلغت  16571.52ألف دوالر بينما بلغت قيمة األدوية البيطرية  124833.25ب 2015لسنة 

 .34الف والر 33517.51بالفطرية والعشبية   قيمة فاتورة االسترياد للمبيدات بأنواعها احلشرية،
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 أمهية وتظهر .االستثمارات إلقامة بالغ األمهية جماال الزراعي التصنيع يعترب :المصانع التحويلية )الصناعة الغذائية( -
 إىل أن تصل قبل تصنيع لعمليات ختضع اخل،..... األلبان  ومشتقات واللحوم والفواكه احملاصيل واخلضار من العديد أن من املوضوع

 تستهدف تقنيات واعتماد اإلنتاج، فواقد من احلدود الدنيا تعتمد صناعية إنتاج وخطوط تقنيات على الرتكيز يتم لذا .املستهلك
 من عدد بني تتوزع اجلزائر يف الغذائية الصناعة فإن عام بشكل 35.التصنيع بدائل أو للتصنيع الغذائي الثانوية النواتج من االستفادة

 36يلي: فيما امهها تتمثل الفروع
 عن ينتج حيث املطاحن املتخصصة، طرف من احلبوب طحن عملية عن الناجتة السلع الفرع هذا يضم: المطاحن فرع 

 من تطورا الفرع هذا عرف .النهائي موجهة لالستهالك مواد انتاج لعمليات كمدخالت لتستعمل مصنعة نصف مواد العملية هذه
 اخلاص للقطاع اململوكة أو مطحنة، 80 على يتوفر العام حيث للقطاع اململوكة سواء االنتاجية الوحدات لتعدد نظرا االنتاج سعة حيث
 احلالية القدرات أن ذلك إلبراز ويكفي التحويل، كمية حيث من كبرية زيادة هذا التطور صاحب وقد مطحنة، 350 على يتوفر الذي

 ويساهم بشكل االجيابية النتائج حيقق القطاع هذا أن على يؤكد هذا و ،1998سنة يف التحويل قدرات تساوي أربعة أضعاف للتحويل
 الغذائية. الصناعة تطوير مشروع دعم يف ملحوظ
 تدعم والذي اخلاص املسجلة للقطاع الكبرية املشاركة مع خاصة ملحوظا تطورا الفرع هذا عرف :ومشتقاته الحليب فرع 

 املؤسسات من العديد إلنشاء الكبري ودعمها البقر احللوب من كبرية ألعداد استريادها عرب الفرع، هلذا الدولة منحتها اليت بالتشريعات
 جانب اىل الوطين الرتاب عرب وحدة 1000 من أكثر تكوين يف اجملهود ساهم هذا احلليب، حيث حتويل و مجع يف املتخصصة اخلاصة
 مسامهة من القطاع اخلاص حيققه ما جانب وإىل السنة، يف لرت مليار 0.9 قدرها انتاج بطاقة و هذا مشتقاته، و مصنعا للحليب 22

 حيث ووحدات متخصصة،  مؤسسا ميتلكه من مبا احلليب فرع يف للنشاط الرئيسي احملرك العام القطاع يبقى الفرع، تطوير هذا يف
 االنتاج فإن (2016) الوطين الديوان عن الصادرة االحصائيات وحسب لرت مليار 1.5 تتجاوز إنتاج بطاقة مؤسسة 18 من يتشكل
 يف سواء للمنتجني الدولة تقدمة الذي الدعم رغم الوطين السوق احتياجات من40%سوى يغطي ال ومشتقاته للحليب الوطين

 األسعار. فارق عن كتعويض هلم املقدم الدعم يف أو املدخالت على احلصول هلم يف املقدمة التسهيالت
 القطاع أمام فتحت أن بعد وذلك األخرية السنة العشرين خالل ملحوظا تطورا باجلزائر الزيوت إنتاج شهد :الزيوت فرع 
 تغطية اىل بعد يصل مل الوطين االنتاج أن إال االطار يف هذا املبذولة اجلهود رغم لكن الفرع، هذا يف لالستثمار الفرص كل اخلاص
 .الطلب هذا تلبية يف املنتجات العاملية من العديد تشارك حيث الوطين، الطلب
 األولية املواد نظرا خلصوصية كبرية، استثمارات يتطلب الذي الغذائية الصناعة فروع من السكر فرع يعترب :السكر فرع 

 األسعار يف املضاربة مشاكل من األحيان يف أغلب تعاين اليت العاملية السوق من املواد هذه معظم اسرتاد يتم حيث إلنتاجه، الضرورية
السكر فقد شرعت اجلزائر يف تطبيق اسرتاتيجية كسر احتكار السكر )ميتلك  يتعلق بإنتاج فيما و العاملية، املؤسسات أكرب طرف من

% من السوق الوطين ( وجعل السوق يتميز باملنافسة، حيث مت تقدمي ثالث تراخيص ملؤسسات وطنية خاصة 80جممع سوفيتال 
%( من احتياجات السوق الوطين  من السكر 30ج وتكرير مادة السكر، ومن املنتظر ان تغطي املؤسسات املرخص هلا حوايل )إلنتا 

  37مليون طن سنويا كمرحلة أوىل. 2و 1.6والذي يرتاوح بني 
 متكاملة عملية وهو وتبادهلا، إىل املستهلك املنتج من الزراعية السلعة انتقال هو الزراعي التسويق :  إنمؤسسات التسويق -

 استجابة اجلديدة اإلنتاج فرص باغتنام إنتاجهم لزيادة املنتجني تشجيع يف ديناميكي يتمثل دور وله الزراعي، اإلنتاج مع ومتداخلة
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، ويف ذات 38معروفة لسلعة استعم اجلديد أو جديد طلب إجياد خالل من زيادة االستهالك على املستهلكني وتشجيع إلشارة السعر
والتسويق، مما تولد عنه   الزراعي بني االنتاج الواضح باجلزائر بالضعف وعدم املرونة العملية وذلك للخل الزراعيالسياق يتميز التسويق 

وخصصت استثمارات   الزراعيكان من املمكن جتنبها لو وفرت البنية التحية الالزمة للتسويق  الزراعيةتوجات نهدر الكثر من امل
تسويق  ميدان يف العاملة العمومية املؤسسات خبصخصة اجلزائري، وهذا بالرغم من قيام الدولة  الزراعيئمة للنهوض بالتسويق مال

 ، حيث تقلص دور الدولة من املتدخلة اىل دور الدولة احلارسة واملنظمة يف اطار التوجه حنو تطبيق اقتصاد السوق. الزراعي االنتاج
اجلزائري  الزراعييف اطار اسرتاتيجية حتسني الوضعية التنافسية للقطاع  :الزراعيمؤسسات البحث والتكوين في القطاع  -

وأدائه االنتاجي سعت احلكومة إىل توفري قاعدة تكونية ذات كفاء عالية من خالل انشاء جمموعة متنوعة من املدارس واملعاهد الوطنية 
 مردود يف اجلامعات الوطنية. لكن على الرغم من ذلك فإن زراعيةباإلضافة إىل إدماج  ختصصات املتخصصة يف اجملال الفالحي، 

 من اجلزائر وتعترب الوطنية، البحوث العلمية من فقط %4 بنسبة الزراعي قطاع يساهم جدا حيث  منخفض الزراعي يالعلم البحث
 تقريره يف والتطوير البحث معهد ويشري إفريقيا، السابعة حتتل املرتبة حيث الفالحة، جمال يف العلمية بالبحوث مسامهة الدول أضعف

 جمموع من الزراعي العلمية األحباث من %6 بنسبة تساهم اجلزائر أن ''والعشرين القرن الواحد مطلع في إفريقيا في العلم''حول
 بني العالقة ويرى الباحثان أن السبب يف ذلك هو ضعف. %8 بنسبة وتونس ،% 12 بنسبة تساهم املغرب أن حني يف األحباث،

 .العلمي البحث وأجهزة الزراعي اإلرشاد بني الربط الزراعي فضال عن غياب واإلرشاد البحث
 هيكلة إعادة عملية األخرية السنوات خالل اجلزائر شهدت: االستراتيجية، الهيكل والتنافس بين المؤسسات  -4

 مع والتكيف فيها، تتخبط اليت املتعددة اجلوانب األزمة لتجاوز السوق قواعد مع اقتصادها وتكييف اجملتمع الدولة، عصرنة مؤسسات
اجلزائري ومن  الزراعيلكن على مستوى القطاع  39الدويل أو الوطين الصعيد على سواء االجتماعية املستمرة و االقتصادية التطورات

حيث منط التسيري فقد عملت اجلزائر بإصرار على حتسني نظام احلوكمة على املستوى السياسي واملؤسسايت واالقتصادي وحىت 
حتسنا تدرجييا، حيث متيز منط التسيري واختاذ القرار بالطابع  2008منذ عام  الزراعياالجتماعي ، فقد عرف املنظر املؤسسايت للقطاع 

مستوي اهليكل فان أغلب املستثمرات  ىلكن عل  .كات مدنية وعائلية ، شركات ذات مسؤولية حمدودة ،التعاونية ،...اخلاخلاص ) شر 
 بالدرجة أي املخصصة كما تتميز بنمط انتاجي خفيف ومتنوع،40%(77هكتار)متثل 50صغرية احلجم ومتوسطة مساحتها اقل من 

 ومبا وحتديدها، طبيعة امللكية تتعلق بصعوبة حصر مشاكل من ذلك يرافق ما مع ،للسوق هي مما أكثر العائلي األوىل لالستهالك
، 41الواسعة اإلنتاجية الطاقات إىل التوصل دون حتول اجتماعية تعقيدات واملياه من األراضي على العائلي االستغالل حقوق تفرضه

 اليت اإلدارة مشاكل تبعات كربى، إنتاجية وحدات تشكل واليتالدولة  قطاع من تبقى وما والكبرية اجلماعية املزارع تعاين جهتها ومن
 فنية جتهيزات على كانت تتوفر وإن حىت إنتاجيتها ضعف إىل يؤدي مما والبريوقراطي، الروتيين الطابع ويغلب عليها الكفاءة تنقصها
، باإلضافة إىل ضعف العالقة 43أما من حيث منط االتصال فنجد غياب الثقة بني الفالحيني و السلطات العمومية .42كافية وتقنية

 التآزرية بني الفاعلني االقتصاديني، الصناعيني، احلكومة والفالحيني بشكل عام . 
 الزراعات ذات الصغرية احليازات طابع عليه يطغى اجلزائر يف احليازات)امللكية( توزيع : إنالحوكمة في القطاع الزراعي -
بصعوبة  تتعلق مشاكل من ذلك يرافق ما مع للسوق، هي مما أكثر العائلي األوىل لالستهالك بالدرجة املخصصة أي واملتنوعة، اخلفيفة
 إىل التوصل دون حتول اجتماعية تعقيدات واملياه من األراضي على العائلي االستغالل حقوق تفرضه ومبا وحتديدها، احليازات حصر

 هكتار 1.1 من اخنفض قد أنه نالحظ كمؤشر، احليازات من الفرد نصيب أخذنا متوسط ما فإذا الواسعة، اإلنتاجية الطاقات
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 جهتها ومن . 12000 هكتار سنة 0.26 وحنو هكتار 0.32 حنو 1995 سنة ليسجل 1955 سنة هكتار 0.6 إىل1900سنة
 تنقصها اليت اإلدارة مشاكل تبعات كربى، إنتاجية وحدات تشكل الدولة واليت قطاع من تبقى وما والكبرية اجلماعية املزارع تعاين

 وتقنية فنية جتهيزات على كانت تتوفر وإن حىت إنتاجيتها ضعف إىل يؤدي مما والبريوقراطي، الروتيين الطابع ويغلب عليها الكفاءة
 44كافية
حتديد أهداف  أن حيث السياسية، االعتبارات عن مبعزل تعمل ال الزراعية أن التنمية حقيقة األمر : يفتدخالت الدولة -5
 الرئيسي انشغاهلا ينصب السياسية(، )أي القيادة األخرية هذه أن اعتبار على السياسية، القيادة اختصاص من الغالب يف هو التنمية
 ختفيف األعباء يكفل مبا أمثل استغالالً  املتاحة الزراعية داملوار  استغالل الوقت نفس مناسبة، ويف بأسعار ملواطنيها الغذاء توفري حول
 من واحلد الشاملة، التنمية لعمليات ضرورية عمالت أجنبية يوفر اقتصادي، فائض وحتقيق املدفوعات وميزان التجاري امليزان على

وقد أفرزت التحوالت االقتصادية العاملية انتقال دور  45داخليا. منه االستفادة دون للخارج، املال الوطين رأس تسرب ومنع املديونية
الدولة من الدولة املتدخلة إىل الدولة احلارسة واملراقبة للنشاط االقتصادي، ويف ذات السياق تأكد سياسة التجديد الفالحي والريفي 

ائم لألمن الغذائي الوطين مع التشديد ، أي التدعيم الد1962على اهلدف األساسي الذي تتبعه السياسات  الفالحية املتعاقبة منذ 
على ضرورة حتول الفالحة اىل حمرك حقيقي للتنمية االقتصادية الشاملة، وتتمثل االسرتاتيجية املتبعة يف التقليل من نقاط الضعف 

 . 46وتطوير نقاطة القوة بفضل اإلشراك القوي ملختلف اجلهات الفاعلة يف القطاع
ين للتنمية الفالحية مت تنويع وتكييف دعم الدولة املايل املباشر للفالحة من خالل الصندوق الوطين يف اطار التنفيذ املخطط الوطو 

ليشمل تقدمي قوض بدون فوائد، كما قامت اجلزائر بإنشاء صناديق متخصصة للدعم الزراعي  FNDRللضبط والتنمية الفالحية 
 :47باإلضافة إىل جمموع املسامهات اليت قدمتها الدولة ممثلة فيما يلي

 إعانات بعنوان مسامهة الدولة يف تنمية الري الفالحي واحملافظة على الثروة احليوانية والنباتية -
 ة الدولة يف متويل خمازن االمن الغذائيإعانات بعنوان مسامه -
 إعانات بعنوان مسامهة الدولة يف دعم اسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف القطاع الزراعي -
 إعانات بعنوان مسامهة الدولة يف ختفيض قروض الفالحني -
 الزراعياجلزائري بالنسبة إىل احلكومة من خالل قراءة للميزانية املخصصة للقطاع  الزراعيتتضح األمهية االسرتاتيجية للقطاع و

ملرافقة االستثمارات الفالحية وتشجيعها ، كما قامت الدولة بالعديد  2016مليار دينار من ميزانية  50حيث خصصت احلكومة 
 ن اجل تشجيعهم على االستثمار.من اإلجراءات والسياسات منها تقدمي اعفاءات ضريبية وجبائية  للفالحني م

مبعزل عن سياسات الدولة وذلك باعتبار تسيري  القطاع الزراعيال ميكن احلديث عن  :طبيعة أنظمة وسياسات الحكومة -
 التنمية مشروع بتأثرلبلد هو من اختصاص الدولة عن طريق أجهزهتا وسياساهتا العامة، ويف ذات السياق  التنمية الزراعيةمشروع 

 أسعار حتديد إن سياسةبدرجة عالية بالسياسيات السعرية واجلباية اليت تفرضها الدولة، واجلزائر كغريها من البلدان النامية ف يالزراع
 وأخطار اإلنتاج كتكاليف األسس االقتصادية االعتماد على دون جربية بصورة يكون منها األساسية وخاصة الزراعية املنتجات
 أضر قد ختفيض األسعار، فروق مقابل املزارعني تعويض يف الدعم حمدودية مع جهود املزارعني، لتعويض املناسب والعائد الزراعة،

 التشابكية العالقات االعتبار يف تأخذ ال جزئية بل شاملة، ليست هذه السياسة وأن خاصة والغذائي، الزراعي اإلنتاج من باملعروض
وقد اتسمت السياسة الزراعية  48، اخلارجي األخرى، والعامل االقتصادية القطاعات وبني بينه أو نفسه، الزراعي القطاع بنب مكونات
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اليت اهنجتها اجلزائر باعتمادها على دعم الدولة املرتكز على إدارهتا للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل توفري الشروط الالزمة لرفع 
د قامت اجلزائر بالعديد من اإلجراءات والتدابري منها على سبيل املثال ال اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية، أما على مستوى اجلباية الزراعية فق

على سبيل احلصر: ختفيض نسب الفائدة على القروض الزراعية، كما قامت اجلزائر بتقدمي اعفاءات جبائية وشبه جبائية على املشاريع 
 االستثمارية الزراعية، وذلك كما هو موضح من خالل ما يلي:

  االعفاء منTVA  اليت تدخل مباشرة يف تنفيذ مشروع االستثمار الزراعي؛ 
  على االكتساب العقاري؛8االعفاء من الرسوم على نقل امللكية ل % 
 االعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات املصغرة ؛ 
 49 والنشاط املهيناالعفاء الكليم الضريبة على ارباح الشركات والضريبة على الدخل االمجايل والدفع اجلزايف . 

يعترب احلظ أحد عوامل أو حمددات امليزة التنافسية لبدا ما أو صناعة ما، وقد قام الباحثان بتسليط الضوء على :  الحظ  -
بعض العناصر اليت شكلت فرص وحظوظ، واليت من شأهنا أن تساهم يف رفع وحتسني تنافسية القطاع الفالحي اجلزائري، متمثلة يف 

 طوله األوربية، كما متلك شريط ساحلي السوق من وباإلضافة إىل قرهبا املغاربية الدول وحمور إفريقيا بوابة تعترب اجلزائر اجليوغرايف املوقع
فضال عن امتالكها ملناخ متنوع  صاحل ملمارسة خمتلف  ...اخل( وبشرية مائية، أرضية موارد ) امتالكها لعدة عن فضال كلم، 1200

 ية ) زراعة، تربية املواشي واحليوانات، الصيد البحري...اخل(االنشطة الفالح
 طن العريب والعامل ككل، حيثو ابرز احلظوظ باملقارنة مبا جيري يف اليعترب األمن واالستقرار السياسي أحد  األمن واالستقرار: -

كما ميكن لألمن  واالستقرار ،  واملتفجراتان الدول اليت تعاين صراعات وحروب يكثر فيها اتالف االراضي واحملاصيل بسبب األسلحة 
االقتصاد والسالم لسنة ماد على التقرير الذي نشره معهد ويف ذات السياق واعتان يشكل حافزا جلب استثمارات زراعية اجنبية . 

مت مقارنته مع بعض الدول وهو مركز متأخر كثريا إذا ما  50عامليا كأكثر البلدان أمنا يف العامل 108( فان اجلزائر حتتل املرتبة 2016)
 .عامليا 68العربية كتونس مثال واليت احتلت املرتبة  

 :الخاتمة
فهو يرتبط وبتداخل مع  بلد،  أليالقطاع الزراعي عصب االقطاع االقتصادية االخرى  ميثل  :من خالل ما سبق ميكن القول

، ويف حالة اجلزائر، ومما الزراعي هامبدى جناحها يف تنمية قطاععام يرتبط اساسا ل دول بشك، فنجاح الالعديد من القطاعات االخرى
 باالقتصادالطاع الزراعي ملا له من دور فعال يف حتقيق التنمية الشاملة للبلد والنهوض  ألمهيةالشك فيه ان الدولة اصبحت اكثر ادراكا 

من خالل  اجلزائري، القطاع الزراعي وتطويرر هيكلة ة للعديد من الربامج والسياسات يف اطا، وهو ما جتلى يف ختصيص الدولالوطين
رفت اجلزائر العديد من املشاريع يف اطار دعم تنافسية وتثمني الثروة النباتية واحليوانية، حيث ع رفع مردودية اهلكتار  وانتاجية القطاع

اد الفالحي والريفي مث جتديد االقتص حيالفالمث سياسة التجديد  ،ية الفالحيةمالوطين للتن املخططمنها برنامج  الزراعيالقطاع 
 قيق قفزات نوعية يف العديد من الفروع الزراعية كاحلبوب واخلضر مثال.ح، وهو ما ساهم بتوالريفي

هو اال اقرار بكفاءة استخدام هذا النموذج للوقف على شروط حتقيق التنافسية العلية  اوذج املاسة مان اعتماد الدراسة على امن
ج املاسة من الوقوف على اهم نقاط قوة وضعف تنافسية القطاع الزراعي ذ هذه الدراسة حيث مكننا امنو  الزراعي. وهو ما مت يفللقطاع 

حيث مل يعاين التأخر ، مادية وبشرية حمققة للميزة التنافسية الوطنيةاجلزائري. الذي لزال على الرغم مما ميتلكه من مؤهالت متنوعة 
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إلمكانيات بكفاء وفعالية، ويتضح هذا الضعف من خالل عجزه عن تغطية احتياجات السوق الوطين مما أدى يستغل هذه املوارد وا
 ضرورة وضع وعليه مما ينغي االشارة اليه باحلكومة إىل اللجوء لالسترياد من أجل تغطية حجم الطلب الداخلي املتزايد باستمرار، 

 .ائريالزراعي اجلز بالقطاع  للنهوض شاملة اسرتاتيجية
  الدراسة: توصيات

إعادة االعتبار للقطاع الزراعي كبديل للمحروقات يف حتقيق التنمية املستدامة للبلد وتوجيه االستثمارات إىل فروعه وخمتلف  -
 .جماالته إنتاجا، تصنيعا وتسويقا

 ككل.توفري الدعم والتمويل الالزم للقطاع الزراعي من خالل رفع ميزانية الدولة املخصصة لتمويل القطاع   -
 يشجع الوطنية من خطر املنافسة األجنبية حىت تتمكن من النمو واالستقرار مما الزراعيةتوفري الدعم واحلماية للصناعات  -

 .توزيعها وصعوبات ف اجتاه خماطرباخلو  دون الشعور انتاجها يف الزيادة على املنتجني

تعاين اجلزائر من شح املوار املائية بسبب قلة تساقط األمطار، مما جيب عليها ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان  -
 واالقتصاد الوطين بشكل عام عموما والقطاع الزراعي بشكل خاص

 املائية باجلزائر.مضاعفة اجلهود املبذولة يف حتلية مياه البحر لسد نقص املوارد  -

من خالل التنمية الزراعية العمل على تنمية املوارد البشرية الزراعية وحتسني مؤهالهتا وكفاءاهتا مبا يتناسب مع حتقيق أهداف  -
 اقامة مراكز حبث علمية ختتص بالبحوث الزراعية

وجية احلديثة مبا يضمن وصوهلا اىل انشاء مشاريع استثمارية هتتم بتخزين السلع الزراعية وفق الطرق العلمية والتكنول -
 .املستهلكني بشكل مثايل دون االهالل بقواعد الصحة العامة

 .تكثيف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف العمليات الزراعية ملضاعفة انتاجية االرض كما ونوعا -

 تفعيل االجهزة احلكومة واملؤسسات العمومية يف خدمة وتطوير القطاع الزراعي اجلزائري  -

 ضرورة إنشاء مؤسسات تسويقية لتسهيل عملية انتقال السلع الزراعية من املنتجني اىل املستهلكني بشكل مثايل -
، األمر الذي ينعس على ختفيض حجم واردات اجلزائر من السلع الزراعيةتوعية املواطنني بأمهية ترشيد االنفاق على السلع  -

 الزراعية؛ الغذائية
 رفع األجور على مستوى القطاع الزراعي لتحفيز واستقطاب املوارد البشرية  -
 توسيع حجم االراضي الزراعية املسقية وتوفري البين التحتية الالزمة لذلك من سدود ، آبار ...اخل -

 :المعتمدة المراجع

 



 

1117 
 

                                                           
األمن الغذائي في  العريب، امللتقى الدويل التاسع حول: الغذائي التكامل تفعيل وُسبل الفالحية الوطنية للتنمية السياسات يف تقييمية قراءة اجلزائر: يف الغذائي األمن مراد علة، إشكالية  1

 ،  2014نوفمرب 24-23، جامعة الشلف، يومي الدولية االقتصادية والتحديات المتغيرات ضوء الوطن العربي في
2 Arash Riasi, Competitive Advantages of Shadow Banking Industry: An Analysis Using Porter Diamond Model, 
Business Management and Strategy, Vol. 6, No. 2, 2015, p17. 

 73-72حلول، مرجع سبق ذكره، ص  سامية 3
4 Samira Chaabna & Hu Wang, Analysis of the State of E-commerce in Algeria, International Journal of 
Marketing Studies, Vol. 7, No. 2, 2015 p.45 
5 Arash Riasi ,Op.Cit, p.18 
6 Idem 
7 A.J. Smit The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the 
international competitiveness of countries? Southern African Business Review Volume 14 Number 1 2010 p 115 
8 Arash Riasi, Op.Cit, p.18 
9 Gwendolyn .R & Zeenath R .K . Competitiveness of clothing industry based on Porter's diamond model: 
SAFTA countries, Proceedings of Academics World International Conference, New York, USA, 28th August 
2015, p19 
10 Arash Riasi ,Op.Cit,p.19 

 
 

13 Al Mamun et al, using porter’s diamond to determine the condition of ICT in  A developing  country: A 
study on Bangladesh, International Journal of Business and Management Review,Vol.1, No.3, September 
2013 p140 

 18.54على الساعة  18/11/2017مت االطالع عليه بتاريخ   http://www.algeria.cropscience.bayer.comباير كروب ساينس يف اجلزائر، متاح على الرابط    14 
 10، ص2016 ، الكويت،36، اجمللد الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربيةاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،   15

 .253، ص2008قسنطينة، اجلزائر،  منتوري االقتصادية، جامعة العلوم يف غري منشورة دكتوراه أطروحة ،والتبعية االكتفاء بين الجزائرية الزراعة، غريب فوزية 16 
 10الكويت، بدون سنة نشر، ص، والتمويل واالستثمار الموارد:العربي المستوى على الغذائي الزراعي واألمن القطاع ومعوقات خصائصاملعهد العريب للتخطيط،  17

استدامة االمن امللتقى الدويل التاسع حول: ، 1980سنة منذ قياسية دراسة !اخللل؟ أين..االكتفاء الذايت وإشكاالت املتاحة اإلمكانات بني اجلزائر يف الفالحي زهري عماري، القطاع  18
 10، ص2014نوفمرب 26-24، جامعة الشلف، ايام الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية الدولية

 18، صمرجع سبق ذكرهاملنظمة العربية للتنمية الزراعية،   19 19
 01مرجع سبق ذكره، ص ،زهري عماري 20

 99-93املنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، صص 21
استدامة االمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء  امللتقى الدويل التاسع حول: ،واملأمول اجلزائر الواقع يف الغذائي األمن لتحقيق كمدخل الغذائية أمحد مصنوعة، الصناعات 22

 .10، ص2014نوفمرب26-24جامعة الشلف  ،الدوليةالمتغيرات والتحديات االقتصادية 
 23مرجع سبق ذكره. صاملعهد العريب للتخطيط،  23

 21.32على الساعة  14/04/2017مت االطالع علية بتاريخ  khabar.com-www.alاملوقع الرمسي جلريدة اخلرب متاح على الرابط  24 
 23.12على الساعة  14/04/2017مت االطالع علية بتاريخ  www.sky news.comاملوقع الرمسي جملموعة سكاي نيوز متاح على الرابط  25

 الديوان الوطين لإلحصاء، مرجع سبق ذكره. 26
 11املنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص 27

، 2015، 15، العدد رقم مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرلطرش، واقع الصناعات الزراعية الغذائية يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف حتقيق األمن الغذائي املستدام،  ذهبية 28 
 205ص
 الديوان الوطين لإلحصاء، مرجع سبق ذكره. 29

 132املنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص 30

http://www.al-khabar.com/


 

1118 
 

                                                                                                                                                                                            
 تحديات بين الفالحي القطاعيوم دراسي بعنوان: ،  2000  2012 –الفرتة خالل اجلزائر حالة دراسة- الفالحية  التنمية حتقيق يف الزراعي التأمني دور، أسامة وعامر عماري زهري 31

 15ص 2014، الجزائر حالة -الغذائي األمن الذاتي ورهان االكتفاء تحقيق
 21.22على الساعة  2017-25.04مت االطالع عليه بتاريخ  www.andi.comالوكالة الوطنية للتطوير االستثمار،  متاح على الرابط  32
 340احلاج مداح عراييب، مرجع سبق ذكره، ص 33

 129املنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص  34
 292، ص  2008قسنطينة،  اجلزائر،  منتوري التسيري جامعة وعلوم االقتصادية العلوم كلية غري منشورة، دكتوراه ،  أطروحةوالتبعية االكتفاء بين الجزائرية الزراعةغريب،  فوزية 35 

 12-11أمحد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص  36
37 www.alaraby.co.uk 18.05على الساعة  21/10/2017مت االطالع عليه بتاريخ    

 287غريب، مرجع سبق ذكره، ص فوزية  38
 286املرجع السابق، ص   39
 14، ص2012، اجلزائر، ار التجديد الفالحي والريفي، عرض وافاقمسوزارة الفالحة والتنمية الريفية،   40
 256غريب، مرجع سبق ذكره، ص فوزية 41
 257-256املرجع السابق، ص 42
  205لطرش، مرجع سبق ذكره، ص ذهبية 43

 256، صمرجع سبق ذكرهغريب،  فوزية  44
 293غريب، مرجع سبق ذكره، ص  فوزية 45
 5وزارة الفالحة والتنمية الريفية، مرجع سبق ذكره، ص 46

 ، بتصرف2004، جامعة حممد خيضر بسكرة ، فيفري مجلة العلوم االنسانيةرابح زبريي حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائري،    47
 ، بتصرف42قسنطينة اجلزائر، ص منتوري االقتصادية، جامعة العلوم ير منشورة يف دكتوراه ، أطروحةعالجها وسياسات تحليلية الجزائر دراسة في الغذاء مشكلةناصر،  بن عيسى 48 

 رابح زبريي، مرجع سبق ذكره، بتصرف  49
 19:43على الساعة  27/11/2017مت االطالع عليه بتاريخ   sasapost.comابراهيم ابو جازية، تعرف على ترتيب بلدك يف مؤشر السالم العاملي، متاح على الرابط   50 

http://www.andi.com/
http://www.alaraby.co.uk/

