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:ملخص

 من خالل التطرق إىل طبيعة وتطور نظام التسويق الزراعي،هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع التسويق الزراعي يف اجلزائر
. وأهم املؤهالت اليت تساعد على تطوره،يف اجلزائر
 واليت قمنا على ضوئها بتقدمي،وخلصت الدراسة إىل أن التسويق الزراعي يف اجلزائر يعاين من عدة مشاكل حتول دون تطوره
.بعض املقرتحات من أجل تطوير إسرتاتيجية التسويق الزراعي
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Abstract:
This study aims to identify the reality of agricultural marketing in Algeria, by addressing
the nature and development of agricultural marketing system in Algeria, and the most important
qualifications that help to develop it.
The study concluded that agricultural marketing in Algeria suffers from several problems
that prevent its development, in light of which we have made some suggestions for the
development of agricultural marketing strategy.
Keywords: Agricultural Marketing, Agricultural Marketing Policies, Local Agricultural
Marketing, International Agricultural Marketing, Algeria.
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مقدمة
يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات االقتصادية اليت أولتها احلكومة اجلزائرية اهتماما كبريا ،يف إطار خططها التنموية الرامية
إىل تطويره ورفع قدراته اإلنتاجية ،خاصة يف ظل التزايد املستمر لالستهالك الوطين من سنة ألخرى من جهة ،وتطور األساليب الزراعية مما
أدى إىل تنوع املنتجات وتزايد حدة املنافسة يف األسواق احمللية والدولية من جهة أخرى.
يف هذا السياق ،تظهر أمهية التسويق الزراعي كحلقة وصل بني املستهلك والقطاع الزراعي ،الذي أصبح جناحه متوقفا على جناح
السياسات التسويقية اليت ترمي إىل توفري اجلهد والوقت الالزمني للحصول على السلع واخلدمات ،وتعمل على ضمان التوازن بني اإلنتاج
والكميات املطلوبة لالستهالك ،األمر الذي يتطلب استغالل الفرص املتاحة ،وجتاوز املشاكل والعوائق اليت حتول دون الوصول إىل نظام
تسويقي يساهم بشكل فعال يف تسريع وترية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ونظرا لألمهية املوضوع سوف نقوم يف هذه الورقة البحثية مبعاجلته لإلجابة على التساؤل التايل:

ما هو واقع التسويق الزراعي يف اجلزائر؟ وما هي السبل الكفيلة بتطويره ؟
انطالقا من اإلشكالية املطروحة ميكن صياغة الفرضيات التالية:
 يعاين التسويق الزراعي يف اجلزائر من مشاكل كبرية رغم االسرتاتيجيات املتبعة لتطويره. تعد املشاكل املرتبطة بنقص التمويل وعدم توفر البنية التحتية أهم املشاكل اليت حتول دون تطور التسويق الزراعي يف اجلزائر.وتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية عمليات التسويق الزراعي ،واليت تعد من أهم العمليات االقتصادية يف اجلزائر على غرار
ابقي دول العامل ،واقرتاح بعض السبل الكفيلة بتطوير األسواق اخلاصة بتسويق املنتجات الزراعية ،وتسهيل تبادل الفائض يف اإلنتاج بني
املنتجني واملستهلكني سواء كانوا حمليني أو أجانب.
أما فيما خيص أهداف الدراسة ،فنسعى من خالل هذه الورقة البحثية للوصول إىل األهداف التالية:
 التعرف على واقع التسويق الزراعي يف اجلزائر. دراسة وبيان مشاكل وحتدايت التسويق الزراعي يف اجلزائر. اقرتاح التدابري املناسبة لتطوير إسرتاتيجية التسويق الزراعي يف اجلزائر.ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة للدراسة اعتمدان على املنهجني الوصفي والتحليلي يف شكل خيدم موضوع البحث
وأهدافه.
ويف ضوء ما سبق سوف يتم التطرق يف هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية:
 مدخل نظري للتسويق الزراعي. واقع التسويق الزراعي يف اجلزائر. -اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير التسويق الزراعي يف اجلزائر.
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.2مدخل نظري للتسويق الزراعي:
يعد التسويق الزراعي أحد الفروع الرئيسية لالقتصاد الزراعي ،وهو خيتص إبيصال املنتجات الزراعية ،ابعتباره نظاما متكامال
ومرتابطا نتعرض فيما يلي لتعريفه ،خصائصه ،أهدافه ووظائفه.

.1.2تعريف التسويق الزراعي:
ختتلف تعاريف التسويق الزراعي ابختالف الزاوية املنظور منها ،وهو ما يتضح من خالل ما يلي:
 التسويق الزراعي هو :نظام مرن يهدف إىل تسهيل تدفق السلع الزراعية واخلدمات املرتبطة هبا من أماكن استهالكها ،وابألوضاع1
واألسعار النوعية املناسبة واملقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية.
 التسويق الزراعي هو :أداء األنشطة التجارية اليت تتضمن تدفق السلع الزراعية من مراكز اإلنتاج الزراعي لغاية وصوهلا وأبي شكل كان2
إىل املستهلك النهائي.
 التسويق الزراعي :هو نظام متكامل يتكون من العديد من األنشطة املتداخلة ،اليت هتدف إىل ختطيط ،تسعري ،ترويج وتوزيع حاجات3
املستهلكني احلاليني واحملتملني.
من خالل التعاريف السابقة نستنج أن التسويق الزراعي هو :جممل األنشطة املتعلقة بتحويل ،ختزين ونقل املنتجات الزراعية إىل
املستهلك النهائي حمليا أو دوليا.

-

.2.2خصائص التسويق الزراعي:
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للتسويق الزراعي عدة خصائص نذكر منها:
التسويق الزراعي نظام متكامل يتضمن العديد من األجزاء املرتابطة فيما بينها.
يهتم التسويق الزراعي بكل من العرض والطلب اخلاص ابملنتجات الزراعية.
التسويق الزراعي عملية إدارية شاملة ومتكاملة.
ميكن التسويق الزراعي من تبادل املنافع بني أطراف متعددة ،سواء كانت مكانية ،زمنية ،معلوماتية وغريها.
تغري شروط تسويق وبيع املنتجات الزراعية ،بسبب تباين الكميات املنتجة ،واختالف األسعار والظروف االقتصادية والسياسية للدول
املصدرة واملستوردة.
.3.2أهداف التسويق الزراعي:
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ميكن حصر أهم أهداف التسويق الزراعي فيما يلي:

 تركيز وجتميع اإلنتاج الزراعي :يتم جتميع اإلنتاج الزراعي سواء كان مواد أولية تقدم للتصنيع أو مواد غذائية للمستهلكني يف نقاطجتميع احمللية ،ومن مث املركزية من املنتجني الزراعيني ،بغرض القيام ابلوظائف التسويقية الالزمة إليصال هذه املنتجات الزراعية إىل مراكز
االستهالك.
 املوازنة بي العرض والطلب :وهي عملية مهنية هتدف إىل التحكم يف العرض حت يتوافق مع الطلب من حيث املواقيت والكمية ،نظراملا يتعرض له اإلنتاج الزراعي من تغريات طبيعية بسبب املناخ والبيئة ،فضال عن طبيعة اإلنتاج املومسية واالستهالك الدائم.
 رفع كفاءة أداء التسويق الزراعي حمليا وخارجيا :وذلك من خالل تنظيم األسواق ،تفعيل دور اإلرشاد التسويقي ،إجياد نظام فعالللمعلومات التسويقية ووضع الوسائل الكفيلة لوصول خدمات التسويق الزراعي للمزارعني والعاملني.
.4.2وظائف التسويق الزراعي:
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تتمثل وظائف التسويق الزراعي فيما يلي:
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 الوظائف التسويقية التبادلية :وهي مجيع املهام املتعلقة بنقل ملكية املنتجات الزراعية ،واملتمثلة يف وظيفيت الشراء والبيع ،اللتان تعتربانمن الوظائف البالغة األمهية يف اختاذ القرارات املتعلقة بعقد التبادل ،فالنسبة للمشرتي تتمثل هذه املهام يف املهارات الشرائية لتوزيع
مصروفاته على خمتلف أشكال املنتجات الزراعية ابلطريقة اليت متكنه من حتقيق أكرب قدر ممكن من اإلشباع الكلي لرغباته ،أما ابلنسبة
للبائع فهي تضم مجيع اجلهود اليت تبذل يف سبيل تلبية الطلب على السلع الزراعية ،وكذلك إجياد املتغريات املمكن العمل هبا كمؤثر يف
سلوك املستهلك اجتاه هذه السلع ،كمتغريات االتصال ومن بينها اإلعالن الذي يعترب وسيلة حلث املستهلك على شراء السلع الزراعية
يف األمد القصري ،ابإلضافة إىل اختيار منافذ التوزيع هلذه السلع ،واملناسبة جلذب املستهلك وتوفري املنتجات الزراعية له يف املكان والزمان
املناسبني.
 الوظائف التسويقية املادية :وهي مجيع الوظائف اليت هتدف إىل خلق املنافع املكانية والزمنية والشكلية ،حيث تتجسد املنفعة املكانية منخالل وظيفة النقل ،وتتحقق املنفعة الزمنية من خالل مهمة التخزين ،أما املنفعة الشكلية فتظهر من خالل أتدية مهمة التجهيز.
 الوظائف التسويقية التيسريية أو التسهيلية :وهي تلك املهام اليت تساعد على تنفيذ كل من الوظائف التبادلية والوظائف املادية ،ومنخالهلا ميكن حتقيق كفاءة األداء التسويقي يف املؤسسات املرتبطة ابملنتجات الزراعية ،وتتمثل هذه الوظائف يف املهام التالية:

• التدريج :ويتضمن عمليات الفرز للمنتجات الزراعية ،وتقسيمها وفق مواصفات حمددة يف جمموعات تتجانس فيها الوحدات ،ومتثل كل
جمموعة رتبة معينة ختتلف أسعار الوحدات فيها عن أسعار اجملموعات األخرى.
• التمويل :ويقصد به توفري األموال الالزمة للقيام ابلوظائف التسويقية الضرورية ،كالنقل والتخزين وغريها حت وصول املنتجات الزراعية
إىل املستهلك النهائي.

• حتمل املخاطر :ويقصد به تسيري املخاطر ،والتأهب لكل املخاطر احملتملة الوقوع أثناء إجناز املهام التسويقية ،وهذه املخاطر ميكن
تصنيفها إىل جمموعتني أساسيتان ،اجملموعة األوىل تشمل املخاطر اخلارجة عن سيطرة املؤسسات الزراعية ،واجملموعة الثانية تتضمن
املخاطر اليت ميكن للمؤسسات الزراعية أن تتحكم فيها إىل حد ما.
• توفري املعلومات التسويقية :واليت تتعلق ابلبيئة اخلارجية للمؤسسة ،كرصد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف للمؤسسة ،مراقبة
املنافسة ،دراسة رغبات الزابئن ،فاملطلوب من املؤسسات الزراعية أن جتمع وحتلل كل هذه البياانت من أجل اختاذ القرارات العقالنية.

.3واقع التسويق الزراعي يف اجلزائر:
حظي التسويق الزراعي ابهتمام كبري من طرف احلكومة اجلزائرية ،نظرا ملكانته احملورية يف البنيان االقتصادي ،وفيما يلي عرض
للسياسات التسويقية الزراعية يف اجلزائر ،وطبيعة النظام التسويقي الزراعي وتطوره ،ابإلضافة إىل تبيان أنواع األسواق الزراعية وأهم املشاكل
اليت تعرتض تطويرها.

.1.3السياسات التسويقية الزراعية يف اجلزائر:
تعد السياسات التسويقية جزءا هاما من السياسات الزراعية ،حيث تقوم بدور مهم يف التنمية الزراعية ،ويف حتديد املنفعة
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االقتصادية العائدة على كل من املنتجني واملستهلكني ،وتتمثل خصائص السياسات التسويقية الزراعية يف اجلزائر فيما يلي:
 متيز أغلبية األجهزة التسويقية بعدم قدرهتا على تنظيم األسواق مبا يتوافق مع مصال املتعاملني فيها. عدم وجود صلة وثيقة بني قطاعات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،حيث أن األجهزة التسويقية ال تستطيع توضيح رغبات املستهلكنيللقطاع اإلنتاجي.
 -عدم أتدية األجهزة التسويقية للخدمات التسويقية بدرجة عالية من الكفاءة ،مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف واألسعار.
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 اخنفاض نصيب املزارع من سعر املستهلك ابلرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع بدرجة ال تشجعه على اإلنتاج . اقتصار تدخل الدولة لدعم األجهزة التسويقية على تسويق بعض السلع الزراعية الرئيسية ،كما يتسم هذا التدخل بعدم مشوليته لكافةاملراحل التسويقية ،بل يقتصر يف بعضها على تنظيم األسواق أو التصنيع لبعض احملاصيل.
 انعدام التكامل بني أجهزة الدولة ،مما أدى إىل حدوث بعض املشاكل اليت أثرت على كفاءة أجهزة التسويق ،مما نتج عنه آاثر عكسيةجتلت يف ارتفاع نسبة املنتجات التالفة أثناء مراحل التسويق ،وحدوث اختناقات يف توزيعها.
.2.3تطور نظام التسويق الزراعي يف اجلزائر:
عرف نظام التسويق الزراعي يف اجلزائر عدة حتوالت ميكن إمجاهلا يف ثالث مراحل أساسية ،وهي:
 -املرحلة األوىل ( :)1974 - 1962أدت الضرورة االقتصادية والتارخيية للجزائر إىل ظهور نظامني للتسويق الزراعي يف اجلزائر ،ومها:
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• النظام اخلاص للتسويق الزراعي :وترجع نشأته إىل عهد االستعمار ،فبعد خروج املعمرين من األراضي اجلزائرية ،استمر هذا القطاع
بنفس اهلياكل وأساليب العمل ،حيث كان حمتكرا لـثلثي السوق اجلزائرية ،واستمر هذا األسلوب التسويقي إىل غاية سنة  ،1974اليت
وضع فيها حد هلذا األخري من قبل السلطات السياسية بصورة رمسية مبوجب األمر  74 /89املؤرخ يف  01أكتوبر .1974
• النظام العام للتسويق الزراعي يف اجلزائر :استدعت الضرورة االقتصادية والسياسية استحداث نظام تسويقي اشرتاكي من شأنه مواكبة
قطاع اإلنتاج االشرتاكي تشرف عليه سلطة إدارية حكومية متثلت يف الديوان الوطين للتسويق ،والذي مت إنشائه يف  13ديسمرب 1962
ليقوم بتسويق احملاصيل الزراعية املؤممة ،مث ظهر الديوان الوطين لإلصالح الزراعي بتاريخ  18مارس  1963مبوجب املرسوم رقم 63
 ،90/والذي متثلت مهمته يف إعادة تسيري وتنظيم مجيع األراضي الزراعية ،هبدف تسيريها والعمل على رفع الدخل الصايف للوحدة
اإلنتاجية ،ولقد ارتكز على نوعني من التعاونيات لتسويق املنتجات الزراعية ،إحدامها متخصصة يف التسويق اخلارجي للمحاصيل الزراعية
تدعى تعاونيات اإلصالح الزراعي ،والثانية املعروفة ابسم التعاونيات اجلهوية للتصريف ،واليت كانت مسؤولة عن القيام ابلتسويق الداخلي
للمنتجات الزراعية ،وكل العمليات املتعلقة إبيصال املنتج الزراعي إىل املستهلك النهائي ،وبتاريخ  03أفريل  1969متت إعادة هيكلة
الديوان الوطين لإلصالح الزراعي إىل جمموعة من الدواوين ،هبدف فصل عملية اإلنتاج عن عملية التسويق ،حيث حدد لكل ديوان
نشاط متخصص فيه ،ومنحت له صالحيات فنية موجهة لتطوير فرع إنتاجي معني.
 املرحلة الثانية (  :)1980 – 1974على إثر عجز وفشل اإلحتاد الوطين لإلصالح الزراعي ،مت تعويضه ابلديوان الوطين للخضروالفواكه ،الذي ختصص يف تسويق املنتجات الزراعية على مستوى األسواق احمللية أو األسواق اخلارجية ،حيث كلف بعملية تصدير
الفواكه واخلضر ،ليقوم بذلك بدور املنظم للسوق الوطنية للفواكه واخلضر ،ويف هناية السبعينات قام الديوان الوطين للفواكه واخلضر
بتجديد وتطوير منافذ توزيعية لضمان فاعلية أكرب ،عن طريق إنشاء وحدات مسيت أبسواق الفالح ،حيث هدف هذا التجديد إىل
حماربة املضاربة ومكافحة األسواق املوازية.

 املرحلة الثالثة ما بعد سنة  :1980أدت املشاكل اليت كان يتخبط فيها الديوان الوطين للخضر والفواكه ،والناجتة عن غياب األساليبالعملية والعلمية للتسويق إىل عدم التحكم يف السوق الوطنية للخضر والفواكه ،وجعل اجلزائر من أكرب دول العامل استريادا للمنتجات
الزراعية ،مما دفع لإلصالح املتضمن حرية تسويق اخلضر والفواكه سنة  ،1980يف إطار التوجه اجلديد لالقتصاد الوطين الذي اقتضى
ضرورة التسيري االقتصادي والعقالين عوض التسيري اإلداري ،واستمرت هذه الوضعية إىل غاية سنة  1988اليت متت فيها عملية حترير
أسواق اجلملة للفواكه واخلضر ،ولكن يف غياب كل متابعة تطبيقية هلا ،مما أدى إىل عدم استقرار األسعار ،وسيطرة عدد حمدود من
الوسطاء والسماسرة اخلواص على هذه األسواق ،مما مكنهم من توجيه السوق يف االجتاه الذي يرغبون به.
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أما الواقع اليوم فيالحظ أنه وبعد خصخصة املؤسسات العمومية العاملة يف ميدان تسويق املنتج الزراعي ،أصبح اخلواص هم
املسيطرون على النشاطات التسويقية الزراعية سواء على املستوى احمللي أو على املستوى الدويل (تصدير واسترياد) ،فيما بقي دور الدولة
مقتصرا على تقدمي الدعم ملصدري املنتجات الزراعية إىل اخلارج ،والتدخل يف بعض احلاالت اخلاصة من أجل احملافظة على استقرار
األسعار يف األسواق احمللية.
.3.3أنواع التسويق الزراعي يف اجلزائر:
يوجد يف اجلزائر نوعني من األسواق الزراعية ،وهي:

.1.3.3التسويق الزراعي الداخلي:
يتوىل كل من القطاع اخلاص والقطاع العام يف هذه األسواق أتدية الوظائف التسويقية اليت يتطلبها وصول احملصول من أماكن
إنتاجه إىل املستهلك ،كما يقوم بعض املزارعني ببعض العمليات التسويقية ابملزرعة ،وتنقسم األسواق الزراعية الداخلية إىل األنواع التالية:

 األسواق احمللية :تقع هذه األسواق يف مناطق اإلنتاج الزراعي ،حيث يقوم بعض املنتجني ببيع إنتاجهم مباشرة إىل املستهلك النهائي ،أويقوم املزارع نفسه بتوزيعها على املستهلكني يف أماكن سكناهم ،وتتميز هذه األسواق إبلغاء معظم اهلوامش التسويقية اليت حيصل عليها
الوسطاء ،فيحصل املزارع على السعر الذي يدفعه املستهلك ،إضافة إىل أن الكميات اليت يتم بيعها يف مثل هذه األسواق حمدودة.
 -أسواق اجلملة :وتضم هذه األسواق نوعان مها:

• أسواق اجلملة املركزية :وهي تلك األسواق اليت توجد يف املدن أو املراكز احلضرية ،حيث يتم عرض وبيع املنتجات الزراعية فيها
ابجلملة ،ومن املمكن أن تكون هذه املنتجات حملية أو مستوردة ،ويرتكز العمل يف هذه األسواق علي جتزئة الكميات الكبرية إيل
جمموعات صغرية تتناسب مع احتياجات جتار التجزئة ،ابإلضافة إىل موازنة عرض املنتجات ابلطلب عليها ،وهلذا فإن لألسعار السائدة
يف هذه األسواق أمهية عظمى يف إرشاد املشرتين والبائعني للمنتجات الزراعية ،وتعد هذه األسواق من أهم أسواق املنتجات الزراعية يف
اجلزائر ،وهي أكثر تنظيما ومراقبة.
• أسواق اجلملة الثانوية :وهي تشبه أسواق اجلملة املركزية وتنشأ يف املدن الصغرية ،ويف الغالب يتم فيها بيع نوع واحد من املنتجات
الزراعية.

 أسواق التجزئة :متثل أسواق التجزئة املرحلة األخرية من املراحل التسويقية ،حيث تقوم هذه األسواق بشراء احتياجاهتا يف الغالب منأسواق اجلملة املركزية ،وتقوم ببيعها بكميات صغرية تتناسب مع حاجيات املستهلك النهائي.
.2.3.3التسويق الزراعي اخلارجي:
ويعتمد على نشاطني مها:

 النشاط التصديري :ويتم فيه تصدير املنتجات الزراعية ،حبيث يقوم املنتجون الزراعيون بتسليم إنتاجهم للقطاعني اخلاص والتعاوين يفمراكز التجميع واألسواق املركزية املتوفرة ،إلعداد احملاصيل التصديرية لتسويقها ،وقد قدرت صادرات اجلزائر الزراعية بـ  95مليون دوالر
أمريكي سنة  9 ،2005مث ارتفعت إىل  772.54مليون دوالر أمريكي سنة  2014لتشكل ما نسبته  %1من إمجايل الصادرات
الكلية يف اجلزائر ،لتعرف بعد ذلك ارتفاعا طفيفا سنة  2015حيث قدرت قيمتها بـ  795.54مليون دوالر أمريكي؛ أي ما يعادل
11
 %2من إمجايل الصادرات الكلية 10 ،وتتمثل أهم املنتجات الزراعية املصدرة فيما يلي:

• اخلضر :شهدت قيمة صادرات اجلزائر من اخلضر تراجعا ،حيث اخنفضت من  10.13مليون دوالر أمريكي كمتوسط للفرتة 2008
 2012إىل  5.52مليون دوالر أمريكي سنة  ،2015وقد قدرت الكميات املصدرة من اخلضر الطازجة بـ  3.55ألف طن سنة 2015مقابل  3.24ألف طن سنة  ،2014نتيجة ارتفاع أسعار البيع حنو بلدان اخلليج وبلدان اإلحتاد األورويب.
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• الفواكه :قدرت صادرات اجلزائر من الفواكه بـ  14.75ألف طن سنة  ،2013وارتفعت إىل  25.78ألف طن سنة  2014مث
 28.52ألف طن سنة  2015بقيمة  34.59مليون دوالر أمريكي ،ويعترب منتج التمور من أهم املنتجات املصدرة ضمن هذا الصنف
ابعتبار أن اجلزائر من أهم الدول املنتجة له ،حيث قدرت صادرات اجلزائر بـ  10.13ألف طن كمتوسط خالل الفرتة -2008
 2012و تضاعفت إىل  25.64ألف طن سنة  ،2014مث ارتفعت الكمية املصدرة إىل  28.48ألف طن سنة .2015
• زيت الزيتون :قدرت صادرات اجلزائر من زيت الزيتون بـ  0.04ألف طن كمتوسط للفرتة املمتدة بني سنيت  2008و  2012بقيمة
تعادل  0.13مليون دوالر أمريكي ،وقد شهدت هذه الكمية اخنفاضا سنة  2014وقدرت بـ  0.03ألف طن بقيمة قدرت بـ 0.15
مليون دوالر أمريكي ،وذلك رغم جودة املنتج اجلزائري وما متتلكه اجلزائر من قدرات هامة يف إنتاج الزيتون الذي يعترب مصدرا أساسيا
للزيوت ،مما يستوجب دعم وأتهيل املؤسسات العاملة يف ميدان الصناعات الغذائية ابعتبار أن زيت الزيتون يدخل يف كثري من هذه
12
الصناعات.
ويالحظ من خالل اإلحصائيات السابقة أن مسامهة الصادرات الزراعية ال تزال ضعيفة ،نظرا للصعوابت اليت تعرتض قطاع
13
تصدير املنتجات الزراعية أمهها:
 سوء تنظيم السوق الداخلي وغياب إطار مهين للمتعاملني يف جمال تصدير املنتجات الزراعية. عدم مسامهة البنوك يف متويل الصادرات الزراعية. صعوبة دخول بعض األسواق الدولية ،كاألسواق األوروبية اليت تفرض شروطا صارمة على املنتجات الزراعية اجلزائرية ،واليت تفتقد الكثريمن املعايري اليت جيب أن تتوفر يف املنتج املخصص للتصدير.
 النشاط االستريادي :يقوم القطاع اخلاص ابالضطالع مبسؤولية استرياد السلع الزراعية الغذائية والتموينية الرئيسة ،وتقوم اجلمعياتالتعاونية بدور هام يف التجارة الداخلية واخلارجية بعد أن توفرت هلا إمكانيات العمل يف السنوات األخرية يف اجلزائر ،وأتيحت للقطاع
التعاوين (اخلاص) فرص أكرب لالطالع بدور أكرب للمسامهة يف تنمية القطاع الزراعي واإلسهام يف إقامة البنية األساسية للتسويق اخلارجي
من أسواق ومراكز إعداد احملاصيل الزراعية ،وقد قدرت الواردات الزراعية اجلزائرية بـ  8678.43مليار دوالر أمريكي؛ أي ما يعادل نسبة
 %20من إمجايل الواردات الكلية كمتوسط خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2008و  ،2012لتتضاعف بعد ذلك حيث قدرت
الواردات الزراعية بـ  19409.38مليون دوالر أمريكي سنة  ،2014لتشهد بعد ذلك اخنفاضا سنة  2015وقدرت بـ 11790.68
14
مليون دوالر أمريكي مسامهة بذلك بـنسبة  %22من إمجايل الواردات اجلزائرية ،وتتمثل أهم الواردات الزراعية فيما يلي:

• القمح :تعد اجلزائر من أكرب الدول املستوردة للحبوب ،وخاصة القمح الذي حيتل الصدارة يف ترتيب املنتجات الزراعية املستوردة ،وقد
بلغت فاتورة االسترياد  4823.64مليون دوالر أمريكي يف سنة  ،2006وميكن تفسري ذلك إىل زايدة االستهالك الوطين ابعتبار أن
مادة احلبوب مادة استهالكية أساسية للمستهلك اجلزائري حبكم العادات الغذائية مبعدالت أكرب من كميات اإلنتاج الوطين والذي مل
يغطي سوى  % 40من االحتياجات الوطنية من احلبوب ،كما ميكن إرجاع سبب ارتفاع قيمة الوردات من احلبوب إىل ارتفاع أسعارها
على مستوى األسواق الدولية نتيجة عدة عوامل أمهها استخدام احلبوب إلنتاج الوقود احليوي ،وتراجعت بعد ذلك إىل 1701.92
مليون دوالر أمريكي سنة  2013لتتضاعف إىل  2406مليون دوالر أمريكي سنة  2015اليت فيها اسرتاد ما قيمته 8504.86
ألف طن من القمح.

• الفواكه :قدرت واردات اجلزائر من الفواكه بـ  99.37مليون دوالر أمريكي سنة  ،2006حيث مت اسرتاد  252.81ألف طن من
الفواكه ،وارتفعت هذه القيمة إىل  440.64ألف طن سنة  2015بقيمة إمجالية قدرت بـ  326.32مليون دوالر أمريكي ،وتتمثل
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أهم الفواكه املستوردة يف الربتقال ،الليمون واملوز ،حيث مت اسرتاد ما قيمته  20.36ألف طن 1.39 ،ألف طن و  247.03ألف طن
من هذه الفواكه على الرتتيب.
• اخلضر  :تقوم اجلزائر ابسرتاد كميات كبرية من اخلضر قدرت بـ  30ألف طن كمتوسط خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2008و
و
 ،2012وهذه الكميات يف ارتفاع مستمر حيث قدرت بـ  27.65ألف طن و 29.51ألف طن خالل سنيت 2014
 2015على الرتتيب ،وذلك رغم اإلمكانيات اإلنتاجية اليت متتلكها هبا اجلزائر ،ويرجع منو واردات اخلضر إىل جلوء احلكومة يف كثري من
األحيان إىل األسواق الدولية عند ارتفاع أسعار اخلضر يف األسواق احمللية ،بسبب غياب سياسة تسويقية فعالة مدعومة من طرف
احلكومة هتدف إىل تنظيم أسواق اخلضر والفواكه وتصريف الفائض الذي تعرفه السوق احمللية يف بعض املواسم يف حال االخنفاض احلاد
لألسعار إىل األسواق الدولية نتيجة زايدة العرض على الطلب ،وتوفري خمازن مكيفة للفالحني من أجل ختزين منتجاهتم وتصريفها يف حال
استقرار السوق ،مما يساهم يف استقرار األسعار ومحاية كل من الفالح واملستهلك من تقلبات األسعار ،وختفيض فاتورة االسترياد من
هذه املنتجات.
• السكر :بلغت واردات اجلزائر من هذه املادة  1062.82ألف طن سنة  2006بقيمة  426.58مليون دوالر أمريكي ،مث عرفت
هذه الكمية املستوردة ارتفاعا يف السنوات الالحقة إىل  1928.30ألف طن و  1937.14ألف طن خالل سنيت  2014و 2015
على الرتتيب ،وترجع هذه الزايدة إىل ارتفاع االستهالك الوطين هلذه املادة اليت تعترب من املواد األولية اليت تدخل ضمن الصناعات
الغذائية و املواد االستهالكية الواسعة ،ابإلضافة إىل ضعف اإلنتاج الوطين من هذه املادة.4.3.مشاكل التسويق الزراعي يف اجلزائر:
15
تتمثل أهم املشاكل اليت تعيق تطور التسويق الزراعي يف اجلزائر فيما يلي:

 مشاكل ختزين املنتجات الزراعية :من أهم املشاكل اليت يعرفها تسويق املنتجات الزراعية غياب أماكن التخزين وخاصة املخازن املربدة،وهو األمر الذي غالبا ما يعرض املنتجات إىل التلف يف ظل حمدودية اإلمكانيات ألغلب املزارعني ،وعليه فإن مشكل التخزين يؤثر
بشكل كبري على العملية التسويقية ،ويدفع املزارعني إىل اإلنتاج من أجل االستهالك الشخصي من جهة ،وبيع منتجاهتم يف األسواق
احمللية التابعة ملناطق اإلنتاج فقط من جهة أخرى ،يف حني توجد العديد من الوالايت اليت تعاين من عجز غذائي ،كما يؤثر غياب
املخازن على األسعار من خالل جلوء املزارعني إىل بيع حماصيلهم أبسعار منخفضة جدا لتفادي تلفها ،وهو ما يكلف املزارعني خسائر
جسيمة تدفعهم إىل تغيري نوع زراعتهم أو التخلي عنها.
 مشاكل النقل :يعاين التسويق الزراعي يف اجلزائر من عدم توفر نظام وشبكة نقل فعالة وواسعة تسمح بضمان تغطية شاملة لألسواقالوطنية ،ختفيض تكاليف النقل ،ضمان حتسني وزايدة اإلنتاج وختفيض أسعار املنتجات الزراعية ،مما يؤدي يف أغلب األحيان إىل تلف
املنتجات قبل بيعها.
 -مشاكل أسواق املنتجات الزراعية :وتعد من أهم املشاكل اليت تعرقل العملية التسويقية ،واملتمثلة فيما يلي:

• غياب البنية التحتية األساسية واإلدارية ،حيث أن زايدة اإلنتاج الزراعي تكون غري مرفوقة بسياسة ختطيط ألسواق اجلملة ،ابإلضافة إىل
انعدام إدارة تقوم بعمليات املراقبة وتسجيل السلع املعروضة واملباعة.

• عدم انتظام األسواق مع وجود نقص واضح يف املعدات البنية التحتية كاملاء الشروب ،الصرف الصحي والكهرابء ،ابإلضافة إىل وجود
العديد من األسواق الفوضوية اليت يقوم املزارعني إبنشائها دون تدخل السلطات.

• عدم متاثل أو تطابق املعلومات حول األسعار؛ ألن هذه األخرية غري معروفة ،وابلتايل فغالبا ما يكون املتضرر من انحية السعر هو املزارع
النعدام املعلومات ،عكس التجار أو الوسطاء الذين جيمعون املعلومات ابنتظام حول أسعار املنتجات الزراعية املعروضة يف األسواق.
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 عدم استقرار أسعار املنتجات الزراعية :إن التغريات الكبرية اليت أصبحت تعرفها أسعار املنتجات الزراعية ترجع ابألساس إىل سيطرةالتجار الوسطاء عليها ،وهذا النعدام الرقابة وعزوف اجلهات املسؤولة عن التدخل لضبط األسعار ،وإعطاء املزارع حقوقه مقابل إنتاجه،
وهو ما مينح التجار الوسطاء فرصة التصرف يف األسعار بشكل أكرب ،نظرا لكوهنم يبحثون عن حتقيق أقصى ربح.

 نقص التمويل التسويقي :وذلك راجع إلحجام اجلهات التمويلية يف متويل األنشطة املتعلقة بتسويق املنتجات الزراعية ،نظرا لطبيعتها اليتتسمح بتخزينها ملدة حمدودة جدا ،ابإلضافة إىل حاجتها لتوفري جتهيزات عالية التقنية جد مكلفة حلفظ هذه املنتجات.
 القصور يف جهاز اإلرشاد الزراعي والتسويقي ،وافتقار ما هو موجود إىل أدن املخصصات لتنفيذ اخلطط والربامج ،وتقدمي املعلوماتللمزارعني عن حجم الطلب الداخلي واخلارجي ،واليت متكن فيما بعد من معرفة نوع املنتجات اليت جيب إنتاجها ومن مث تسويقها.
 قلة مراكز اإلعداد والتجهيز للمحاصيل الزراعية التصديرية ،وافتقار ما هو موجود منها إىل اخلربات الفنية املؤهلة إلدارهتا وتشغيلها..4الالسرتاتيجية املقرتحة لتطوير التسويق الزراعي يف اجلزائر:
تقوم اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير التسويق الزراعي يف اجلزائر على جمموعة من احملاور الفرعية املتمثلة فيما يلي:
 تنظيم األسواق الزراعية والتنسيق بني أنشطتها ،عن طريق وضع آليات وقواعد واضحة وفعالة ،ابإلضافة إىل وضع املؤشرات الكافيةللرقابة على تنفيذها ،للتمكن من مواجهة الظروف املتغرية ابستمرار.
 التنسيق بني أهداف خمتلف اهليئات العامة للتوصل إىل سياسات تسويقية وسعرية أكثر مشوال ووضوحا ،وربط هذا النشاط ابخلططاإلنتاجية والتجهيزية للقطاعات االقتصادية األخرى.
 العمل على حتقيق التكامل األفقي ،الرأسي واملختلط بني اهليئات التسويقية ،مما يتيح فرص حتقيق وفورات اقتصادية خمتلفة ،واالستفادةمن طاقة األجهزة والكوادر املتوفرة.
 االعتماد على آلية السوق من أجل تنظيم نشاط القطاع اخلاص ،من خالل حتديد الوسائل التنفيذية ألداء أدواره. وضع نظام معلومايت يساعد على توفري خمتلف البياانت ،ونشرها بشكل واسع بني خمتلف الوحدات االقتصادية العامة واخلاصة يفاألسواق الزراعية؛ لتمكينها من اختاذ قراراهتا اإلنتاجية الزراعية ،التصنيعية والتسويقية.
 العمل على منع املمارسات االحتكارية ،من خالل جتميع أنشطة املزارعني يف تعاونيات زراعية وتسويقية ،وختفيف الروابط التمويلية بنياملزارعني واجلهات املاحنة للتمويل.
 القيام بتحديد مستوايت سعرية توازنية قادرة على املوازنة بني اإلنتاج واحتياجات السوق. تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف التسويق الزراعي ،عن طريق تقدمي اإلعاانت والقروض احلكومية لالستثمار يف املعدات املعمرةكاملخازن املربدة ووسائل النقل ،ويف مشاريع البنية التحتية الالزمة للتصدير الزراعي ذات التكلفة العالية والعوائد غري السريعة.
 ربط األسواق احمللية ابألسواق اخلارجية من أجل تشجيع التصدير ،مما ينعكس إجيااب على تطوير جودة اإلنتاج ،ليتمكن من املنافسةومواجهة متطلبات السوق العاملي.
 توفري التمويل الالزم إلمتام النشاط التصديري ،من خالل وضع آليات منح قروض ميسرة خاصة ابلتصدير ،وأتسيس ودعم برانمج التأمنيعلى الصادرات ضد املخاطر غري املتوقعة ،هبدف تقليل املخاوف من دخول أسواق جديدة.
 تطوير شبكات النقل عرب السكك احلديدية ،وشق الطرقات لتسهيل عملية النقل وفك العزلة عن املناطق الزراعية البعيدة ،و من املهمكذلك تطوير النقل اجلوي الذي يقوم بدور كبري يف نقل املنتجات سريعة التلف.
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 حتسني القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي يف األسواق احمللية واألجنبية..5خامتة:

من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الورقة البحثية يتضح أن التسويق الزراعي هو امتداد للعملية اإلنتاجية ،كونه يعمل على
إيصال السلع يف صورهتا النهائية إىل املستهلكني ابلشكل الذي يرغبون فيه يف املكان والزمان املناسبني ،وضمان التوازن بني اإلنتاج
والكميات املطلوبة لالستهالك ،األمر الذي يتطلب تطوير النظام التسويقي الزراعي ،ليتماشى مع التطور االقتصادي والتخصص يف أداء
املهام االقتصادية ،الذي يؤدي إىل زايدة الطاقة اإلنتاجية وزايدة الثقة بني املنتجني واملستهلكني ،عن طريق توفري العديد من املقومات
لتسهيل أداء مهامه وتطويره ،واختاذ العديد من اإلجراءات لتصحيح التشوهات وتعديلها من أجل وضع التسويق الزراعي يف مساره
الصحيح.
وتوصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إىل النتائج التالية:
 يعاين التسويق الزراعي يف اجلزائر من عدة مشاكل تتمثل أساسا يف سوء إدارة وتنظيم األسواق الزراعية ،رغم امتالك اجلزائر العديد مناملؤهالت اليت تساعد على جناح التسويق الزراعي كاألجهزة اإلدارية ،وسائل النقل ،األسواق وغريها.
 عدم فعالية اجلهاز التسويقي يف اجلزائر ،مما حيول دون تطور التسويق الزراعي يف اجلزائر. غياب التنسيق بني خمتلف األطراف املتدخلة يف األسواق الزراعية ،وذلك رغم أمهيته يف جناح التسويق الزراعي بشكل كبري. حتكم القطاع اخلاص بعمليات التسويق وحتديد أسعار اإلنتاج لصغار املزارعني ،حيث فتح عدم امتالك املزارعني لإلمكانيات اليت تسمحهلم بتسويق منتجاهتم ذاتيا اجملال أمام الوسطاء لتحقيق األرابح دون مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك ومصلحة املزارع ،وعليه فإن جناح
التسويق الزراعي يتطلب تدخل كبري من قبل الدولة من أجل ضبط األسعار وتنظيم األسواق.
 تباعية الدولة اجلزائرية بشكل اتم للدول اخلارجية يف العديد من املنتجات الزراعية ،وابملقابل للجزائر ميزة يف تصدير بعض املنتجاتالزراعية كالفواكه واخلضر.
 يعترب االهتمام ابلتسويق الدويل للمنتجات الزراعية الوطنية من أهم الوسائل اليت تساهم يف تنمية صادراهتا.وبناءا على النتائج املتوصل إليها نوصي بتطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير التسويق الزراعي يف اجلزائر اليت مت التطرق إليها يف
منت البحث.
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