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يف حتقيق األمن الغذائيمؤسسات التأطري والدعم املايل واإلنتاجي الستثمار الفالحي ودور ا
"دراسة حالة والية عني الدفلى"
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:ملخص
ممـا اسـتهالك منيقابلهمالتغطيةيكفيالمن الغذاءفاإلنتاجاملتزايدالغذائيالعجزمنحالةاحلايلعصرنايفالعربيةالدولكباقياجلزائرتعاين
متومنمديونيتهامنويزيداألجنبيةلعمالتامنالبالدرصيدإضعافعلىيعملوهذااخلارج مبليارات الدوالرات،مناالستريادحنوالتوجهإىليستدعيها

.أحياناالثقافيةوحىتوالسياسيةتبعيتها االقتصادية
اتمعـات،  كـل يفالغذاءوإنتاجلدخل املزارعنياألساسياملصدرميثلفهواقتصاد،أييفاملهمةاإلنتاجيةالقطاعاتمنالفالحيالقطاعويعترب

. جلزائر أصبح ضرورة أكثر من السابقطرف اواالهتمام به من 
وقد مت تناول هذه الدراسة من خالل حمورين، احملور األول مت التطرق من خالله إىل مفاهيم االستثمار الفالحي واألمن الغذائي، أما احملور الثاين فجـاء    

.االستثمار الفالحي لوالية عني الدفلىعلىليسلط الضوء 
.الفالحة، االستثمار الفالحي، األمن الغذائي: الكلمات املفتاحية

.

:مقدمة

الصعيدعلى، فواحملليةواإلقليميةالدوليةمجيع األصعدةعلىاملفكرينمنالكثرياهتمامعلىعامبشكلالزراعيةوالتنميةالغذاءقضيةاستحوذتلقد
قطر بكلاحمليطةللظروفاملوضوعياإلطاريفالغذائياألمنبتحقيقاالهتمامكاناإلقليميلصعيدعام، وعلى امنظورمنالغذاءبتأمنياالهتمامكانالعاملي

.التنمويةالفالحيةوالربامجإطار السياساتيفتتجلىالغذائياألمنمسألةكانتاحملّليالصعيدوعلىالدول،بنياملشتركالتكاملوإمكانات
لدورها يف التنمية االقتصادية خرية عناية خاصة ووضعت يف أعلى سلم اهتمامات الدولة من خالل إيالئها األولوية نظراً       شهدت الفالحة يف السنوات األ    

.واالجتماعية للبالد وضمان األمن الغذائي
لريفية وحتقيق األمن الغذائي، فقد حظي هـذا  اعتبارا للدور الذي يؤمنه القطاع الفالحي على املستويني االقتصادي واالجتماعي والنهوض باملناطق ا      

القطاع مبكانة خاصة ومتميزة ضمن الربامج التنموية يف اجلزائر، مكنته من االنتفاع بالعديد من اإلجراءات الريادية واإلصالحات اهليكلية، نذكر منها تـوفري           
.م املهنة وتطوير وسائل وأساليب تدخلهاالدعم الكايف للفالحني، دعم مؤسسات البحث اإلرشاد والتكوين الفالحي وتنظي
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الستثمار لمت تقسيم هذه الورقة البحثية إىل حمورين، تناولنا يف احملور األول دور مفاهيم االستثمار الفالحي واألمن الغذائي، أما احملور الثاين فخصصناه                      
.الفالحي لوالية عني الدفلى

:المن الغذائيمفاهيم حول االستثمار الفالحي وا: احملور األول
أقصىيتحققحبيثاالقتصاديةاملواردربطهي إعادةأوممكنزراعيناتجأقصىجل حتقيقأالضرورية من استعمال الوسائل: "بأنهيعرف االستثمار الفالحي

.1"ممكنزراعيناتج
وزيادةمعا،ماأواألرضإنتاجيةيفبالزيادةأواألراضياستصالحباألرض الزراعيةرقعةزيادةعلىبالعملإماالزراعي ،اإلنتاجتنميةبهيقصدكما

واسـتخدام الزراعية ،اآلفاتومكافحةالبذورواختياروطبيعة األرضتتفقاليتاحملاصيلانتقاءحيثمنزراعتهاظروفبتحسنياألرض يكونإنتاجية
تنميةمنهاماًجزءاًاإلنتاج الزراعي تشكلوالسمكي،وتنميةاحليوايناإلنتاجتنميةكذلكيشملزراعته، وتنمىالذيوأحوال اتمعتتفقالزراعيةاآلالت
احلقليةاحملاصيلهي زراعةالزراعةأنتعترباليتاملتخلفةواملفاهيمالبدائيةالطرقعلىقائمةالزراعة فيهاالزراعية اليت ال تزالالدوليفخاصةالوطينالناتج
2.املختلفةاحليوانيةباملنتجاتودون  االهتماموتصنيعها،واخلضرواتالفواكهبزراعةهتماماالدونفقط

:االستثمار الفالحيضرورةإىلاملؤديةالدوافع-2
3:االستثمار الفالحيإىلتؤدياليتالدوافعأهمومن

: تعزيز االمن الغذائي-أ
ومغذيةسليمةكافية،أغذيةعلىواالقتصاديةاملاديةالناحيتنيمناحلصول،بفرصاألوقاتمجيعيفكافةالبشريتمتععندماالغذائياألمنيتحقق

:كالتايلالغذائيلألمنالرئيسيةاألبعادنستخلصالتعريفهذاومنونشطة،صحيةحياةليعيشواالغذائيةأذواقهموتناسبالطاقويةحاجامتليب

.ةالغذائيللسلعاملاديالتوافر-

.الغذائيةللسلعاألمثلاالستغالل-

.الزمنمرعلىالسابقةاألبعاداستقرار-
(FAO):والزراعة األغذيةمنظمةتعريف

واالقتـصادية واالجتماعيـة املاديـة الفرصمجيع األوقاتيفالناسجلميعتتاحعندمايتوفر" الغذائياألمنبأناملنظمةتعريفيفجاءلقد

.4"والنشاطالصحةموفورةحياةيعيشواأنهلمويكفلالغذائيةوأذواقهمالتغذويةيليب احتياجامومغذومأمونكافغذاءعلىولللحص
(AOAD):الزراعية للتنميةالعربيةاملنظمةتعريف

بإعدادتقوماليومأصبحتالغذائيةالفجوةخماطرالتحذير منجمرديفمنحصرةكانتفبعدمامهامهايفحتوالتعدةنشأامنذاملنظمةعرفت

والـصحة  للنشاطالالزمةوالنوعياتبالكمياتالغذاءتوفري" بأنهالغذائيلألمنتعريفهايفجاءالعريب، ولقدالغذائياألمنلتحقيقاملتكاملةالربامج
وإتاحتهقطرلكلالغذائيةالسلعإلنتاجالنسبيةأساس امليزةوعلىوالأاحمللياإلنتاجعلىاعتماداالسكانيةاموعاتمنفردولكلمستمرة،بصورة
..""33املاليةوإمكانياممع دخوهلمتتناسباليتباألسعارالسكانأفرادلكافة

:الدويلالبنكتعريف

يتحقـق ووصحتهم،لنشاطهموالالزمايفالكعلى الغذاءاألوقاتكافةيفالناسكلحصولإمكانية" :أنهعلىالغذائياألمنالدويلالبنكعرف
يف أوقاتوحىتاألوقاتكليفالكايفبالغذاءاملواطننيكلإمدادعلىقادراًالتجاريةوالتسويقيةالقطر بنظمههذايصبحعندمامالقطرالغذائياألمن

""الدوليةالسوقوظروفاحمللياإلنتاجترديأوقاتيفوحىتاألزمات
55::هيأسسأربعةإىلالدويلالبنكيفتعريستندو

.صحتهمعلىحيافظومبااليوميةاحلياةبأنشطتهم يفيقوموانألتكفيغذاءكميةعلىاألفرادحبصوليرتبطوالذي::الفيزيقياألساس

.الشرائيةأواملاليةقدرامبغض النظر علىاتمعيفاملواطننيكافةعلىالسابقاألساسبتطبيقيرتبطوالذي:الشمولأساس
احمللياإلنتاجترديفيهامبااألزماتكافةتتضمناليتاألزماتخاصة أوقاتاألوقاتكافةيفالفيزيقياألساسبتطبيقيرتبطوالذي::الزميناألساس

.الغذائيةالسلعجتارةيفالدوليةاألسواقاختالل أوضاعأو
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احمللية،التسويقيةالنظمقدرةاشترطوإمناالغذاء،علىللحصولدولياًأوحملياًمصدراًالتعريفيشترطملالشأنهذايف::الغذاءعلىاحلصولمصدر

.النائيةاملناطقلبعضالغذاءبتوفريالقيامعلىاخلارجيةالتجارةونظم
::6الغذائيوالفائض الزراعيحتقيق--بب

مهـام إىلالفـائض هذايتم توجيهحبيثالسكان،الضروري ملعيشةواحلجمالزراعياجاإلنتحجمبنيإجيايبفرقوجودالفائضكلمةتعين

:يليفيماتتمثلواليتأخرىاقتصادية

.الداخلياالستهالكتنويعدفحملياإنتاجهاميكنالأخرىاستهالكيةسلععلىاحلصولمقابلالفائضهذامنجزءتصدير-

.االقتصاديةالتنميةلعمليةالالزمةالتجهيزاتعلىاحلصولقابلمالفائضهذامنجزءتصدير-

.وتوسيعهتنميتهأجلمننفسهالفالحيالقطاعيفاالستثمارإىلالفائضهذامنجزءتوجيه-
::األجنبيةللعملةكمصدرالفالحة--بب

يففائضالبلدهذاحققماإذاللزراعةالبلدإىلاألجنبيةلب العمالتجعلىتعملاليتاملصادرأهممنيعتربوتنميتهالفالحيالقطاعحتديدإن

الزراعـة تصبحومنهعملية التمويلإىلالعمالتهذهتوجهحبيثاألجنبيةالعمالتعلىاحلصولمقابلالفائضهذابتصديروقام.الزراعياإلنتاج

.التنميةلعمليةمتويلكمصدر
منتزيدأنالبالدهذهعلىيتحتمولذا،األجنيبتوافر النقدمدىعلىكبرياًاعتماداالناميةالبالديفالشاملةاالقتصاديةالتنميةيفالتقدميعتمد

جيبكما.ضروريةالغري الوارداتعلىإنفاقهامنحتدوأناحلاالتأغلبيفالزراعيةاملنتجاتمنيف جمموعهاتكونتكاداليتصادرااجتارةحجم
توفري علىقدرتهناحيةمنهاماًادوريلعبالقطاع الزراعيأنكماا، نفسهالبلدان الناميةبنيالتجاريالتبادلزيادةإلمكانيةكربىأولويةإعطاءضاأي

الناميـة الدولبهمتتازملاوفقاًاحملاصيل التصديريةيفتوسعخاللمنوذلكاالقتصاديةللتنميةاألساسيةاالحتياجاتيفواستخدامهااملوارد النقدية
..التصديرألغراضاحملاصيل وتوجيههابعضإنتاجيفالنسبيةبامليزاتاملختلفة

::الغذائيالتوازنحتقيقيفالفالحةمسامهة-ج
منً ابتداءالبالد،داخلعامةبصفةالفالحيةاملنتجاتمن كلالطلبمتابعةيفهاماًاًدويلعبأنوغريهاالناميةالبلدانيفالفالحيالقطاععلى

7:و مهاالغذائيةاملنتجاتطلبيفالتغيريحيددانأساسيانعنصرانهناكحيثحجمهأويف مكوناتهسواًءحتصلاليتالتغرياتكل

.السكانعددارتفاعمعنسبياًمرتبطاألخريهذاألناإلمجايلاالستهالكحتديديفاألساسيالعاملالسكانحجميعترب:اإلمجايلاالستهالك
علىزيادةإىلمنهاجزًءيوجهالزيادةألنوذلكلالستهالكاحلديامليلعلىبناًءاالغذائيالطلبزيادةإىلحتماًيؤديللفرداملتوسطالدخلارتفاع

.الغذائيةاملواد
::العاملةللقوةكمصدرالفالحة-د

وجمالالعاملةلليدخمزنالزراعيالقطاعيعتربو، املقنعةالبطالةعلىوالقضاءالعاملةلليدالكاملاالستخدامحتقيقتتطلباالقتصاديةالتنميةعمليةإن
منكثريتوفريإىلتؤدياهلجرة الريفيةعمليةإن. الزراعةيفيشتغلونالناميةالدولسكانجلألنوذلكاحلقيقيالشغليف ميداناستغاللهميكنهائل
علـى تعملأنجيببالعكسبلاإلنتاجحجماخنفاضدوناهلجرةهذهتقومأنكما جيباملدن،يفالقطاعاتخمتلفيفتستخدماليتالعاملةاليد

.زيادته
كربىمشكلةذهوه،للمعيشةأفضلمستوىتوفريومن احلوافزمزيدإجيادعلىأيضاًيعملولكنهفحسباإلنتاجزيادةإىلال يؤديالعاملةاليدتوفريو
الـبالد يفالشبابمنضخمةأعدادتوجديث، حالسكانمنمرتفعةمبعدالتتتميزواليتالريفينيالسكانمنعدد ضخمفيهايوجداليتالبالديف

بـل مشكلةكلال يشالشبابفإنلذلك% 50 حنوإىلوالعشريناخلامسةعنأعمارهمتزيدالالذينعدد سكاناألحيانبعضيفيصلالنامية

. ذاتهالوقتيفرصيد
اإلنتاجيةالعملياتمعظمتكوناألحيانمنكثريففيهذا القطاعيفالشغللعمليةنظراًوذلكبالبطالةالزراعي يتصفالقطاعيفالعملطبيعةإن
اجلماعيـة جهة واألعمالمنالفالحةيفالعائلةفرادأمعظميشتغلحيثالفالحيالقطاعيفالعملايتصفوالتقاليد اليتالعاداتوكذلكمومسية

.بالتويزةيسمىمايفواملتمثلةالريفينيللسكان
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ووالتجـارة الـصناعة كقطاعهامةأخرىيف قطاعاتالعملإىلًتلقائياتتحولاليتالعاملةاأليديمنكثريسيوفرالفالحيالقطاعتنميةإن

.اخلدمات
لهميكنالفالحيالقطاعفإنكذلكالزراعةخارج نطاقتشغيلهماملمكنالعمالعددحيددالذيهوالزراعةمناملتشكلالغذائيالفائضأنكما

:خاللمنوذلكالعاملةواستقبال األيديالبطالةعلىالقضاءيفيساهمأن
مـا هوو،تاماًاستغاللاألرضاستغاللإىليؤديماهووالواحدة،للمساحةالدورات اإلنتاجيةزيادةمن خالل الزراعةتوسيععملية-

اإلنتاجيـة القيام بالعمليـة أجلمنالعمالعلىالطلبيزيداألحيانمنكثرييفواحلالة،هذهيفالفالحةاملومسي يفليسوالدائمالعمليستدعي

.املتواصلة
فتـرة يفذلككانسواًءالعاملةاأليديعلىالطلبزيادةيتطلبأفقياًاًتوسيعالفالحيةاملساحةتوسيعأياألراضياستصالحعمليةإن-

.على العملالطلبزيادةمنتتطلبهوماللزراعةالصاحلةالفالحيةالرقعةتوسعإىليؤدياألراضي ممااستصالحيتمبعدماأواالستصالح
للحياةوذلككافينيغرياإلنتاجوفائضاملتاحةاألراضيكانتإنوحىتالسكان،فائضقبولمنمتكنالريفيةللحياةاجلماعيةالطبيعة-

.الريفا سكانيتسماليتمكلفةوالغريالبسيطة
::أقلرأس مالإىلحتتاجالفالحة-ه

هيالفالحيالقطاعيفاملاللرأس اإلنتاجيةالدورةكما أن، الصناعةقطاعحيتاجهملانسبياًقليلةأموالرؤوسإىلحتتاجالفالحيةالتنميةإن
هـي القطاع الفالحـي حيتاجهااليتالقروضمعظمألنذلكالصناعة،خاصةاألخرىالقطاعاتلبقيةمن األحيانكثرييفاإلنتاجيةالدورةمنأقل

.أغلبهايفمومسيةقروض
::رأس املالحتقيقيفالفالحةمسامهة-و

هيالزراعةأنالفيزوقراطيعتقدأنعجبفال، التنمية االقتصاديةلعمليةالالزملرأس املالرئيسياًً مصدراالتاريخمرالزراعة علىكانتلقد
إن، املتخلفةللدولللتنمية االقتصاديةالالزملرأس املالالرئيسياملصدرهيالزراعة ال زالتأنإالاالعتقادهذامن خطأوبالرغمللثروةالرئيسياملصدر

.االهذايفالقطاعات األساسيةخمتلفعلىادخاريةجباياتفرضيقتضياالقتصاديةيةالتنممتويل
8:الرفع من القدرة التنافسية للقطاع الفالحي-ز

عنه اشتداد على املستوى الثنائي أو املتعدد األطراف وهو ما يترتبيتميز احمليط العام للقطاع الفالحي مبزيد حترير أسواق املنتجات الفالحية سواًء      
.املنافسة يف األسواق اخلارجية وحىت على مستوى السوق الداخلية

ن الرفع من القدرة التنافسية من بني أولويات االستثمار الفالحي ذلك من خالل حتسني مردودية خمتلف عوامل اإلنتاج وجعل النـشاط       إوعلى هذا األساس ف   
.الفالحي يستجيب لقواعد اجلدوى االقتصادية

:تدعيم القدرة التنافسية يف القطاع الفالحي علىويرتكز
.التحكم يف التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لعصرنة القطاع الفالحي-
.البحث العلمي الفالحي-
.التكوين املهين الفالحي، واإلرشاد الفالحي-

:االستثمار الفالحي بوالية عني الدفلى: احملور الثاين
:عني الدفلىلوالية ةاملكانة الفالحي: أوال

األشجار املثمرة،   ةتشتهر بزراع وباملائة من اإلنتاج الوطين للبطاطا وحوايل ثلث اإلنتاج الوطين للتفاح،            50متتاز الوالية بطابعها الفالحي حيث تنتج       
، يخاصة يف القطاع الزراعثر الواليات منواًواحدة من أمجل املدن اجلزائرية، أما من حيث احلجم فهي من املدن املتوسطة، هذا وتعد من أك         تعترب عني الدفلى  و
9.كذا برنامج الدعم الفالحيوخصصت هلا مبالغ عامة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي و

مح والشعري ، بداية بالقزائر ملا تنتجه من منتجات زراعيةميكن اعتبارها حبق سلة غذاء اجلوعلى عدة أصعدة ، ةالية بالتطور وحققت مراتب متقدمواستمرت ال
.مبختلف أنواع الفواكهبالبطاطا والبقوليات وانتهاًءراًومر

تقدر املـساحة الفالحيـة     وهكتار وهلا سلسلة جبلية تتمثل يف جبال زكار وكذالك سهل وادي شلف،              462.000االمجالية للوالية    ةساحاملتبلغ  
77صاحلة للزراعة أي ما يعادل ةهكتار مساحة فالحي181.676الية للوالية، منها االمجةباملائة من املساح55هكتار أي ما يعادل 235.611اإلمجالية 
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أما باملائة من املساحة الصاحلة للزراعة،19.26هكتار أي ما يعادل 35000باملائة من املساحة الفالحية اإلمجالية، واملساحة الفالحية الصاحلة للسقي هي        
.باملائة من املساحة اإلمجالية للوالية31ما يعادل هكتار أي132.709هي فاملساحة الغابية 

نسم تعمـل يف اـال   86000باملائة من إمجايل السكان منها 88نسمة أي ما يعادل 148820كما جند أن الفئة العاملة اإلمجالية بالوالية هي        
.باملائة من إمجايل الفئة العاملة 58الفالحي أي ما يعادل 

هكتار، املـستثمرات  41.206مستثمرة مبساحة 1447منها املستثمرات الفالحية اجلماعية 24532لمستثمرات الفالحية هو إن العدد اإلمجايل ل   
هكتار، اما املزارع النموذجية فنجد 1756مبساحة  311ما فيما خيص أراضي االمتياز التابعة للدولة فنجد         أ،   5716.79مبساحة 887الفالحية الفردية   

.هكتار5275مبساحة 06

، الذي يغلب عليها طابع إنتاج احملاصـيل     خلصب التربة املوارد املائية اليت متتاز ا الوالية و تعدد األنظمة املكثفة لإلنتاج الفالحي املطبقة حالياً                نظراًو
ن مساحة االراضي أالكربى، اخلضروات، األشجار املثمرة واحلليب، تبقى الوالية رائدة يف إنتاج البطاطا على املستوى الوطين فهي تعترب منطقة خضراء، فنجد 

:اليت متارس عليها النشطات هي كااليت

هكتـار، منـها     26.100: باملائة، اما االشجار املثمرة    76هكتار أي ما يعادل      85000بوب  هكتار، منها احل  113000: احملاصيل الكربى -
08هكتار أي ما يعـادل  2300باملائة، احلمضيات 25هكتار أي ما يعادل 6500باملائة، الزيتون 58هكتار أي ما يعادل     15300ورديات النواة   

.باملائة68هكتار أي ما يعادل 15000ر ،منها البطاطا هكتا22000هكتار، اخلضروات 2000باملائة، الكروم 

تريب املواشي اليت مل تعرف أي تراجع بل العكس كان للدعم الفالحي األثر االجيايب عليها حبيث بلغ عـدد رؤوس         أما فيما خيص اإلنتاج احليواين فأوالً     
، أما مليون لتر سنويا3.2ًمنها الكمية امعة هي مليون لتر سنويا32ًارب رأس، متوسط إنتاج احلليب وصل ما يق18300األبقار احللوب إىل ما يقدر 

أما تربيـة    .وحدة سنوياً  340000، دجاج البيض يقدر ب      مليون وحدة سنوياً   4.5دجاج اللحم ويقدر ب     : فيما خيص تربية الدواجن فنجد نوعني مها      
.قنطار650معدل إنتاج العسل يقدر ب خلية، 19200اخلاليا اململوء وتقدر ب : النحل فنجد نوعني

النتائج احملققة يف القطاع الفالحي بالوالية: ثانيا

يف تطوير وحتسني مردودية هذا القطاع من كل النـواحي     وبارزاً هاماً لقد لعبت سياسة الدعم الفالحي يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية دوراً           
املؤطرين لتأهيل يد عاملة مؤهلة ذات رصيد علمي تساعد على الرفع من قيمة القطاع على املستوى الوطين وملا ال اخلفض من واردات التقنية واملالية وحىت من 

:اجلزائر فيما خيص هذا القطاع، فلقد متثلت هذه النتائج فيما يلي

:النتائج-1

:يف اال االستثماري-

مليار دينار جزائري أي ما يعادل 10.72من دعم الدولة لكل الربامج مببلغ 2007إىل غاية 1999من استفاد القطاع الفالحي يف الفترة املمتدة 
.مليار دينار سنويا1.15ًنسبة 

7212مشروع استثماري، اعتماد     8837اعتماد  : يف إطار تنشيط وتنمية املنتج الفالحي ترمجت هذه االستثمارات بتسجيل          :أمهية املشاريع -

.مشروع منتج

28باملائة من اليد العاملة اإلمجالية بينما كانت النسبة ال تتجاوز   58متثل نسبة فئة اليد العاملة يف القطاع الفالحي ما يعادل           : يف جمال التشغيل  -

دى إىل تقليص منصب جديد يف القطاع مما أ46000مت إنشاء حيث منصب 86000ما يقارب 2007، بلغ حجم اليد العاملة يف 2000باملائة يف سنة 
.باملائة12باملائة اىل 33نسبة البطالة من 



            Science Reflection (SR) Vol2, No3, June, 2017

            www.sciencereflection.com                                           Global Journal of Economic and Business

 | P a g e100

مليار 14طن ، قيمة اإلنتاج الفالحي مرت من 830000طن إىل 700000احلجم املتوسط السنوي لإلنتاج يتراوح ما بني : حجم اإلنتاج الفالحي-
:2007مليار دينار سنة 40إىل 2000-1999دينار من الفترة املمتدة 

.2015اىل 1997فترة املمتدة من للشرات األساسية االقتصادية ملختلف برامج التنمية الفالحية املؤ-

:تنمية الشعب الفالحية يف إطار الصندوق الوطين لتطوير االستثمار الفالحي-

عدد املشاريع املنجزة، وأما 7200: حيةعدد املستثمرات املنخرطة يف املخطط الوطين للتنمية الفال، وبلغ 8641: املشاريع املصادق عليهابلغت حيث 
.دج3.748.094.813: مبلغ الدعم املصروف، وقد بلغ إمجايل )%81(أي بنسبة7212فقد بلغت

دل الوطين وبعض البلـدان     دج، ويعترب هذا دعم ضعيف مقارنة مبتوسط املع        600000: كل مستثمرة /املبلغ املتوسط املمنوح لتدعيم االستثمار      أما  
تـوزع  املشاريع  وهذه  ،  مشروع 35اجنز منها  94دروسة واملعتمدة هو    يف امليدان الفالحي، فعدد املشاريع امل     موجه باخلصوص لإلطارات اجلامعية     ،  ااورة

11وحدات، وحدة معاجلة النباتات واخلدمات الفالحيـة هـي   03وحدات، خمابر حتاليل التربة هي 08وحدات احلليب هي  : حسب التخصصات التالية  

.مكتب، ورشة الصيانة وتصليح اآلالت الفالحية واحدة12ستشارية هي وحدة، مكاتب الدراسات الفالحية اال

:استصالح األراضي عن طريق االمتياز

، 29عدد احمليطات املسجلة هي : من عدة مشاريع2015إىل غاية 1998يف إطار استصالح األراضي عن طريق االمتياز استفادت الوالية منذ      
.16، عدد البلديات املستفيدة 4255هكتار، عدد املستفيدين هو 34384املساحة اإلمجالية للمحيطات هي 

وحدات العتـاد الفالحـي     ،  55:اجلرارات،  15: آالت حصاد يف اطار تدعيم حظرية العتاد الفالحي استفادة الوالية من        : مكننة القطاع الفالحي   -
.83:املنقول

:اخلــامتة 
فمنالتنموية املتبعةخلفيات اإلستراتيجيةكانتمهماأنهالقولالعامل وميكنبلداناتاقتصادييفاحلساسالعصبالفالحيالقطاعيعترب

اليتبالتغرياتهوتأثرهإىلإضافةكبرية،بدرجةاألخرىيف القطاعاتيؤثرالذيالقطاعباعتبارهمعتربة،بأمهيةالفالحيالقطاعحيضىأناملفروض
القطاعات األخرىيفحتصل

وهو كذلك قطاع صلب ودائم بإمكانه تفادي كل االختالالت واهلزات االقتصادية اليت تعـاين منـها      ،خالل هذا القطاع احلساس    عد من 
.القطاعات األخرى

ويبقى القطاع الفالحي قطاع استراتيجي لتنمية املداخيل أو مصدرا آخر من مصادر الدخل من أجل خروج اجلزائر من التبعية

:2015اىل 2010املساحات املسقية يف والية عني الدفلى من : 01اجلدول

Années SAU Irriguée (ha)
2010 39 160

2011 40 757

2012 40 800

2013 39 457

2014 46 000

2015 55 000
مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر
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2015-2010تطور االنتاج احليواين  :02اجلدول

األنواع 

السنوات 

(رؤوس)األبقار 
األغنام

(رؤوس)  
(رؤوس)  املاعز 

2010 38 750 304 200 77 113

2011 35 490 233 915 60 240

2012 39 887 295 000 77 111

2013 40 798 442 343 120 800

2014 46 177 446 764 121 404

2015 40 800 260 000 121 404

مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: صدرامل

رأس سنة 40800اىل 2010رأس سنة 38750من خالل الشكل نالحظ التطور الذي شهده اإلنتاج احليواين حيث ارتفع إنتاج األبقار من        
2015نتاج رؤوس الغنم اخنفاض يف سنة باملائة وعلى العكس من ذلك فقد شهدت اإل57.4باملائة أما إنتاج املاعز فتحسنت بنسبة 5.3أي بنسبة 2015

.ويعود هذا إىل فترة اجلفاف اليت مرة ا الوالية يف ذات السنة2010مقارنتا بسنة 
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تصنيف املستثمرات الفالحية حسب املساحات: 03جدول

ــن الصنف ــل م 5اق
هكتار

ــن  اىل 05م

هكتار10

اىل 10مـــن 

هكتار20

هكتار  20من  

هكتار50اىل 

50أكثر من   
هكتار

اموع

222229216100%النسبة

االستثمار املدعم للمستثمرات الفالحية-

2015-1997تطور اإلنتاج الفالحي للفترة -

2005اىل 1997الفترة : 04جدول

Campagne
2004-2005

Campagne
2003-2004

Campagne
2002-2003

Campagne
2001-2002

Campagne
97-98

املواد

احلبوب-----

األعالف499835741010956960625728467335

البقول اجلافة4886946779439632131923749

خمتلف اخلضروات45919814588468711821938381262439726

منها  البطاطا38132853348000453954031121071726936

املثمرةاألشجار 1065306977001894074842745531009

الربثقال72217685508625587000113267

اخلوخ563453476395442360422240173000

التفاح417499325243263710252700170915

الزيتون5508546733374093364216813

املزروعات الصناعية441755182046350453550

صنعةالطماطم امل440805152045250443800

مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر

من خالل اجلدول نالحظ التحسن املستمر الذي حققته الوالية يف بعض املنتجات خالل نفس الفترة وهذا يعود إىل االهتمام الذي أولته املديرية للقطـاع         
.والدعم املقدم

2009-2006الفترة :05جدول 

Campagne
2008-2009

Campagne
2007-2008

Campagne
2006-2007

Campagne
2005-2006

املواد

احلبوب----

االعالف886150744370755850522680

البقول اجلافة29730498007334350380

خمتلف اخلضروات5846698646083039886003972951

منها  البطاطا4747330522670026756003200000

األشجار املثمرة66329511346269511381090386

الربثقال92155875007440074400
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اخلوخ128900428000400640587500

التفاح150740322700340000473000

الزيتون70200560003877060905

املزروعات الصناعية31726317252018028087

الطماطم املصنعة19250315002000027900

مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر
من خالل اجلدول نالحظ كذالك التطور الكبري يف إنتاج األعالف وخمتلف اخلضروات واملزروعات الصناعية ولكن باملقابل نالحظ اخنفاض اإلنتاج الفالحي                   

.خالل الفترة خاصة األشجار املثمرة واخلوخ والتفاح
2015-2010الفترة : 06جدول

Campagne
2014-2015

Campagne
2013-2014

Campagne
2012-2013

Campagne
2011-2012

Campagne
2010-2011

املواد

احلبوب1267000900000187200020594421627589

االعالف200126440012425001155500 202 0001 216 1

البقول اجلافة595332904865882400 77734 35

خمتلف اخلضروات357995117774419228649546 419 50412 259 13

منها  البطاطا875731644056016816765000 092 0307 197 6

األشجار املثمرة248162557010689251690295 297 0361 628 1

الربثقال900251440185940197920 520253 259

اخلوخ000575000450000697610 100504 693

التفاح120293400211830349874 000213 264

الزيتون87514155075000124800 000136 173

املزروعات الصناعية270800005250032500 448101 262

الطماطم املصنعة270800005250032500 682101 261

مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر
.وهذا يعود إىل االهتمام والدعم الكبريين الذي  أولته احلكومة للقطاع يف الوالية2015لتحسن الكبري يف اإلنتاج الفالحي خالل سنة نالحظ ا

املكانة التنموية للقطاع الفالحي يف والية عني الدفلى: ثالثا
:ل دعما تنمويا للوالية وهي موضحة يف اجلدول التايلمتتلك والية عني الدفلى العديد من منشآت التأطري والدعم ومؤسسات اإلنتاج متث

منشآت التأطري والدعم ومؤسسات اإلنتاج: 07جدول

املوقعالنشاطاتالتعيني
ONIDهز بالسقي لشلف العايلالعبادية-اخلميس تسيري احمليط ا

ONABسيدي خلضرتغذية األنعام
GIPLAITعريبإنتاج احلليب ومشتقاته
WANISSبئر ولد خليفةإنتاج احلليب ومشتقاته

الغرفة الفالحية
CAW

تنظيم املهنة-
التشاور مع السلطات العمومية-

عني الدفلى

عرب الوالية03إنتاج وتقدمي خدمات متخصصةCOOPERATIVESالتعاونيات 

مجعيــــــات مهنيــــــة 
ASSOCIATIONS

عرب الوالية08)...حبوب، بطاطا ودواجن(تنظيم وتطوير الشعب الفالحية 
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اخلميسالتأمينات الفالحيةCRMAالتامني 

تعاونية احلبوب والبقـول اجلافـة      
CCLS

اخلميسمجع احلبوب وتزويد الفالحني بالبذور

وكاالت+ والئية01القروض الفالحيةBADRالبنك 

مخيس مليانةمرافقة القطاع يف جمال البحث والتطوير الزراعياجلامعة

بئر ولد خليفةتطوير احملاصيل الكربى بالقيام بالتجارب امليدانيةللمحاصيل الكربىمعهد تقين

العباديةإنتاج البيض"F STAR"مركب 

مخيس مليانةتوزيع العتاد الفالحي والصيانةEDIMAوحدة املكننة 

ىعني الدفلتسيري العقار الفالحي ومتابعة املستثمراتONTAالديوان الوطين للعقار 

بئر ولد خليفةإنتاج اللحوم البيضاءSACشركة الدواجن 

وحدات حتويل احلبوب
SIM+TORCHI

)املنطقة الصناعية(عني الدفلى إنتاج أنواع الدقيق ومشتقاته
العطاف

املؤسسات املتخصصة يف إنتاج بذور     
البطاطا

مؤسسة عرب الوالية50إنتاج بذور البطاطا

مؤســسات متخصــصة يف إنتــاج 
الشتائل

عني السلطان، جليدة، (مشتلة 10إنتاج كل أنواع الشجريات املثمرة
)سيدي خلضر

بومدفع، سيدي خلضرإنتاج زيتون الطاولة وزيت الزيتونمعاصر الزيتون

تنظيف وتعليب البطاطا يف األكيـاس مبختلـف األحجـام أو           وحد مجع وتعليب البطاطا والبصل
خضروات أخرى

العطاف

عني الدفلىإنتاج العسل ومشتقاتهلرحيقتعانية ا
ADERZOبئر ولد خليفةتربية املاعز وإنتاج احلليب

ASMIDALعني الدفلىإنتاج األمسدة

SIFAACعني الدفلىتربية األنعام

مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر
املنتوجات األساسية ومكانة الوالية عرب الوطن: 08جدول

املرتبة على املستوى الوطيناإلنتاجاملنتوج

1.872.00012احلبوب

9.951.17702خمتلف اخلضروات

7.316.30902منها البطاطا

1.625.57003االشجار املثمرة

141.55013منها الزيتون

7408818احلليب

5.80931جتميع احلليب

49.83233اللحوم احلمراء

198.79906اللحوم البيضاء

82.45519البيض
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مديرية الفالحة لوالية عني الدفلى: املصدر
النتائج االقتصادية: 09جدول 

املرتبة على املستوى الوطينالنتائجاملؤشرات

-ق15.788.800حجم اإلنتاج

5مليار دج104.6قيمة اإلنتاج
3%23نسبة النمو

الحيآفاق االستثمار يف القطاع الف: املطلب الثالث
متتلك والية عني الدفلى إمكانيات هائلة ومتنوعة من غرف للتربيد وخمازن وتنوع فالحي مما ينبؤ هلا مبستقبل كبري وهذا ما يوضحه اجلدول التايل مـن                     

:احتياجات استثمارية 
.الكمية احملتاجة من االستثمار: 10جدول 

األغراضالكمية احملتاجةنوع االستثمار

3م300000ستعمال التربيدالتخزين با

.ما يزال إال األجهزة اخلاصة3م100000: القصرياملدى
31700:املدى املتوسط

)SGP PRODA(3م
)اخلواص(3م170000

ق4000000منتوج البطاطا 
ق600000:الفاكهة-
ق50000:الزيتون-

ق1000000:اخلضروات

بنايات خاصة يتخزين احلبـوب     
)SILO(

ق1500000ختزين احلبوب ق1500000ختزين م ما يقارب 250000

وحدات التغليـف والتعليـب     
)Conditionnement(

ماليني وحدة08األكياس 
ماليني وحدة2أكياس اخليشة 

مليون وحدة17صناديق خاصة بالفواكه 

ماليني قنطار من املنتوج الفالحي7ختص 

ق54000اللحوم احلمراء جوحدات متوسطة أو صغرية حسب املنتواملذابح متوسطة احلجم
ق170000: اللحوم البيضاء

وحدات حتويل منتوج الفالحـة     
مرىب الفاكهة واملشروبات

ق200000: احلوامضوحدات متوسطة أو صغرية حسب املنتوج
ق1300000: الفاكهة

وحدات التسميد الطبيعية
Comsrage

ق تنتج وتعاجل عرب وحدات صغرية400000
ANSEJ CNAC

األراضي باملواد الطبيعي مع تثمني املياه      تسميد  
املعاجلة

فيما خيص اال االستثماري يف القطاع الفالحي لوالية عني الدفلى، وبالتايل فان هذه الوالية هلا مستقبل واعد من خـالل  يقدم هذا اجلدول صورة خمتصرة   
. هذا القطاع احلساس

:قائمة املراجع
ائري واشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، اطروحـة دكتـوراه يف العلـوم                غردي حممد، القطاع الزراعي اجلز    -1

.80، ص 2012، 3االقتصادية، جامعة اجلزائر
.81نفس املرجع، ص -2
.99ص ،2012، مذكر ماجستري، جامعة تلمسان دور املوازنة العامة يف التنمية الفالحية والريفيةنور حممد ملني، -3
.09، ص2010، روما، حالة انعدام األمن الغذائي يف العاملمنظمة األغذية والزراع لألمم املتحدة، -4
والثاين، القاهرة، األولالعددانالعربية،الدولجامعةجملة،العريبالوطنيفوالتنميةالزراعةالعربية،الدولجبامعةواملشروعاتالغذائياألمنإدارة-5

.16، ص2009
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، 2002سبتمرب 25/26القاهرة الزراعي،لالقتصاداملصريةاجلمعيةالزراعيني،لالقتصادينيالعاشراملؤمتر،العريبالغذائياألمنقناوي،ملوكعزت-6
.03ص
والعشرون، االقتصاد املصري و حتديات التنمية      علي عبد الرمحان علي، دراسة حتليلية الهم احملددات املؤثرة على التنمية الزراعية املستدامة، املؤمت السابع                 -7

.111، ص 2002الزراعية املتواصلة، مركز االحباث الزراعية ، مصر، 
.82غردي حممد، مرجع سابق ، ص -8
.مديري الفالحة لوالية عني الدفلى، وثائق-9


