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  :ةـامـدمة عـمق

ستقالل إلى المرحلة الحالية ترتب في الجزائر بتغيرات جذرية منذ اإلالقطاع الفالحي  مر

من حيث عنه تطور غير متجانس حسب المناطق الجغرافية، مما أدى إلى بروز فوارق واضحة 

نتاج الزراعي هذه الوضعية كانت تخضع إلى عدة عوامل منها الكم والكيف على مستوى اإل

  .قتصاديةالتاريخية والطبيعية واإل

مرحلة  من على هذا القطاع بداية ةفالعامل التاريخي والمتمثل في السياسات المتعاقب        

ا إستصالح أكبر قدر ممكن من هالهدف من ، كان1971إلى  1963الذاتي مابين التسير 

التسير تمد كمرجع في ، والذي اع1971األراضي إلى غاية ظهور قانون الثورة الزراعية سنة 

عتبارها أهم منعرج مرت به الفالحة في الجزائر بما كان يحتوي ، بإ1980الفالحي إلى غاية 

الريف  االقتصاد الوطني إنطالقا من تنميةمن أهداف وخطط كانت موجهة للنهوض بوتيرة 

  .الجزائري

مرجوة بسبب سوء وبالرغم من هذه السياسة التنموية الشاملة فإنها لم تحقق األهداف ال  

ستصالح الفالحي عن ، خطط اإل1981ثم تبني الدولة سنة التسير ونقص الكفاءات وغيرها 

أقر إعادة  الزراعية إلستغاللها لقانون إعادة الهيكلة الذي طريق تمليك الفالحين لألراضي

  .إلى أصحابها لتحقيق سيادة الفالح ألرضهاألراضي 

المتزايد على هذه المنتوجات والذي جاء تبعا للنمو  قتصادي يتمثل في الطلبالعامل اإل  

الديموغرافي الكبير وبروز ظاهرة النزوح الريفي والتخلي عن الريف واألرض أدى إلى هذا 

  .التطور الغير متجانس على مختلف النطاقات

وائق المعروفة ونوعية إضافة إلى هذه العوامل في الظروف الطبيعية متمثلة في الع  

ب التساقط لها دور مهم  في تحديد تطور الجانب الفالحي في الجزائر سيما في ذبذاألراضي وت

  ) الحبوب وغيرها(مجال المحاصيل الكبرى 

الدولة تفكر في إعادة بعت القطاع الفالحي  وجه الجديد نحو إقتصاد السوق جعلإن الت  

بالمخطط الوطني  عرفجاد تنمية متوازنة للعالم الريفي سارعت إلى وضع مشروع جديد ييوإ

ن حدة الفوارق بين ، الذي كان يهدف إلى التقليل م2000مبر في سبت PNDAللتنمية الفالحية 

العرض والطلب ومنه تحقيق األمن الغذائي الذي يعد موضوع الساعة حتى في البلدان 

  .المجاورة
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د على يثة تعتمدلفالحة الجزائرية باستعمال طرق حغى عن طريق عصرنة ابويأتي هذا الم 

تكثيف الزراعات واستعمال التنطيق الفالحي حتى يتم استعمال كل مجال حسب إمكانياته 

  .الطبيعية، ولتوضيح مجريات هذا المخطط بصورة واضحة يتطلب منا دراسة نظرية وميدانية

رتأينا إختيار ا كانت نباتية أو حيوانية إولكون هذا المخطط يشمل جميع الفروع سواء  

  .ليب على مستوى والية قسنطينةفرع إنتاج الح

نسان ة الحليب كمادة أساسية لتغذية اإلوتم اختيار هذا الفرع بالذات بناءا على أهمي  

ين القطاع الريفي وكونه من المنتوجات االستراتيجية التي تجمع صنف من النشاط المتكامل ب

ك، علما أن حسب هالستبصفته ميدان لإلنتاج والقطاع الحضري باعتباره مركزا للتصنيع واإل

  .السنة/ الفرد/لتر  112حصائيات األخيرة فإن معدل االستهالك للفرذ لهذه المادة يقدر يـ اإل

نتاج مالير لتر في السنة، بينما اإل 04ات الجزائر من هذه المادة تقدر بإن احتياج  

أدى  مماحتياجات السكان من إ %55مليار لتر وهو بذلك ال يغطي إال  2.2الوطني يصل إلى 

عتماد الوحدات مليار دوالر، هذا ناتج إل 1.06لى راد إيرتفاع فاتورة اإلستإلى بروز مشكل إ

  .نتاجها على الحليب الجاف المستوردفي إ %80التحويلية على 

راد راجع أصال إلى زيادة الدول يستاتورة اإلرتفاع المذهل لفوللتذكير فإن بروز هذا اإل  

أي تقريبا  دوالر2500دوالر بعد أن كان ال يتعدى  5400سعرالحليب الجاف إلى في  ةالمصدر

  .الضعف في ظرف سنتين

رتفاع في سعر الحليب الجاف المستورد وزيادة الطلـب علـى هـذه المـادة     إن هذا اإل

نمو الديمغرافي الكبير، جعل الدولة تفكر في معالجة هذه القضية حتى يتسـنى  لاألساسية نظرا ل

و التقليل من فـاتورة االسـتيراد    ،ةق التوازن بين العرض والطلب من هذه المادة الحيويلها خل

ولبلوغ هذه الغاية تم إعتماد هذا المخطط الوطني الشامل كوسيلة  المتزايدة من سنة إلى أخرى،

يما في ميدان الحليب لها القدرة على التوصل إلى هذه التوازنات السالفة الذكر س أن تكون يمكن

   .ظرا ألهميتهن

إشكالية واضحة تتمحور حول الدور الذي يلعبه المخطـط الـوطني   هذا ما يضعنا أمام 

فرع إنتاج الحليب كمؤشر مهم يعبر عـن   باعتمادللتنمية الفالحية في تطوير الفالحة الجزائرية 

يضعنا  إن ما ذكر سالفا في هذا المنتوج،  واالكتفاءنجاح هذا المخطط في تحقيق األمن الغذائي 

  :التساؤالت التالية أمام
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  ماهي اإلمكانات الفالحية في والية قسنطينة؟   -1

 ؟ وماهي ميكانيزمات تطبيقة؟ ههدافأماهو المخطط الوطني للتنمية الفالحية؟ ماهي  -2

 ماهي الوسائل المستحدثة التي حملها المخطط لتطوير إنتاج الحليب؟ -3

 المخطط؟مدى استجابة مربي األبقار لهذا  -4

 ماهو واقع إنتاج الحليب قبل بداية تطبيق المخطط؟   -5

هل تم الوصول إلى تغطية حاجيات السكان من الحليب بعد مرور سبعة سنوات من  -6

 بداية المخطط؟

  :ثالث مراحل  تقوم على رتأينا إتباع منهجيةإلجابة على مجموع هذه التساؤالت إول

 :مرحلة جمع المعلومات  

لمـام بموضـوع الدراسـة    ق التي يمكن لها اإللها جمع كل الوثائالمن خوتم  

  .........)مناشير وزارية و غيرها( و المذكرات  الكتب مطالعة و

 :مرحلة البحث الميداني  

باالتصال بمختلف المصالح المعنية كمديرية الفالحة لوالية قسنطينة  و فيها قمنا

،مختلف الجهـات المعنيـة   و جميع فروعها على مستوى البلديات و الـدوائر 

  .بالموضوع

  .خرجات ميدانية لمختلف المستثمرين و المربين على مستوى مختلف البلديات

 :مرحلة المعالجة و التحليل 

ومـن ثـم   خـرائط  البيانية و الرسوم ال ،جداول ال و استخراجالمعطيات  بلورة

                .الخروج بنتائج من خالل التعاليق على مختلف المعطيات

  :موضحة كالتالي أربعة فصول :تقسيم البحث إلى و قد تم 
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  مقدمة عامة

  المخطط الوطني للتنمية الفالحية: الفصل األول

  الدراسة النظرية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية: أوال       

  فرع إنتاج الحليب في المخطط الوطني للتنمية الفالحية: ثانيا       

  

  لمؤهالت الطبيعية و الفالحيةا: الفصل الثاني

  اإلمكانيات الطبيعية:أوال      

  األعالف االصطناعية و إنتاجها:ثانيا      

  

  مستثمرات الحليب و إنتاجها في والية قسنطينة: الفصل الثالث

  توزيع مستثمرات الحليب مجاليا في الوالية: أوال     

  ة الفالحيةقبل المخطط الوطني للتنمي -                     

  بعد المخطط الوطني للتنمية الفالحية -                     

  إنتاج الحليب في والية قسنطينة: ثانيا    

  قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحية -                     

  بعد المخطط الوطني للتنمية الفالحية -                     

  

 حويله      الحليب وت تجميع: الفصل الرابع

  

  .الخاتمة العامة
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  األول الفصل
   الدراسة النظرية

لمخطط الوطني للتنمية ل
  الفالحية 

  
  

   الدراسة النظرية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية: أوال

   فرع إنتاج الحليب:ثانيا
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 :مقدمة

   

تنمية الفالحية على المخطط الوطني لل أنجزتمن خالل الدراسات السابقة التي 

لقطاع الفالحي بمختلف باجل النهوض التي جاءت من أ هو برامج هواستعراضها ألهم أهداف

روع ن فرتأينا إلى دراسة فرع مإو مدى تطبيقه  ا المخططنواع اإلنتاج و للوقوف على سير هذأ

اإلنتاج الحيواني أال و هو فرع إنتاج الحليب الذي يعد موضوع الساعة الراهنة لكونه من أهم 

كون  الذيو ،)السنة/الفرد/لتر110 (من طرف المواطن الجزائريالمواد ذات االستهالك الواسع 

في ظل ارتفاع سعر  خاصةاقتصادية بسبب ارتفاع فاتورة االستيراد  أزمة األخيرة اآلونةفي 

  .مادة الحليب الجاف المستورد

رتأينا إلى عدم الخوض في التفاصيل المتعلقة بالجانب النظري نظرا لتعرض وإ

التطرق إلى جميع جوانبه، و ا و بالتالي سنركز أكثر على فرع إنتاج الحليبالدراسات السابقة له

و استبيان مدى  PNDAالعتماد عليه كمؤشر لتقييم المخطط الوطني للتنمية الفالحية اسيتم و

 . سيما في فرع إنتاج الحليب نجاعته في النهوض بالقطاع الفالحي
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 الوطني للتنمية الفالحية طللمخطالدراسة النظرية :أوال

 
I- تقديم المخطط الوطني للتنمية الفالحية:  

هو عبارة عن مشروع طموح يندرج ضمن مسعى الدولة للنهوض بالقطاع الفالحي 

وديناميكية العالم الريفي، مرورا بتحقيق تنمية متوازنة ومستديمة تأخذ بعين االعتبار ثالثة 

ألنشطة جتماعي اإليكولوجية والقبول اإل ستدامةاإلو االقتصادية الجودةمعايير أساسية هي 

  . المشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط

وبالنظر إلى البعد الدولي فالمخطط الوطني للتنمية الفالحية يندرج ضمن المسعى 

وتوفير الشروط المالئمة لزيادة القدرة التنافسية  الريفية الخاص بإعادة الطابع الفالحي لمناطقنا

ستثمار وإنشاء مؤسسات لفالحية لكي تصبح أكثر جاذبية لإلوتهيئة الفضاءات ا للمنتوجات

 .فالحية وصناعية غذائية

  

  :أهداف المخطط الوطني للتنمية الفالحية /1

يهدف المخطط الوطني للتنمية الفالحية إلى تحسين مستوى األمن الغدائي، الذي يصبو   

يها دوليا وتحسين مستوى حسب المعايير المتفق عل قتناء المواد الغذائيةإإلى تمكين السكان من 

ستعمال العقالني للموارد وكذا اإل اإلنتاجستهالك باإلنتاج الوطني وتنمية قدرات تغطية اإل

باإلضافة إلى ترقية المنتوجات ذات المزايا النسبية  ،الطبيعية بهدف تحقيق تنمية مستديمة

ة القدرة التنافسية للفالحة الجزائرية وإدماجها  وترقي) من أجل تصديرها إلى الخارج(المؤكدة 

في االقتصاد العالمي وكذا إعادة تشكيل الفضاءات الفالحية ومراعاة الخصوصية الطبيعية 

توسيع المساحات  ،القدرات الموجودة ىتطوير فرص العمل بالنظر إل ،لمختلف مناطق البالد

 .ستصالحالصالحة للزراعة وذلك عن طريق اإل

  

يتضمن المخطط الوطني للتنمية الفالحية :برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية  /2        

  :تسعة برامج تنموية مختلفة

 :موجهة إلى تأهيل وتحديث المستثمرات الفالحية والتربيات المختلفة منهاأربعة *
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 .تكييف أنظمة اإلنتاج  برنامج 

 .برنامج تكثيف اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية 

 ).التكييف، التحويل، التخزين، التسويق(تثمين اإلنتاج الفالحي  برنامج 

    .ستثمار على مستوى المستثمرات الفالحيةبرنامج دعم اإل 

  :مناصب عمل قوتنمية المجاالت الطبيعية وخل البيئة المحافظة على إلى تهدف خمسة و*

 .البرنامج الوطني للتشجير 

 .الريفي التشغيل برنامج 

 )عن طريق االمتياز أو بالجنوب( األراضي استصالحبرنامج  

 .برنامج حماية وتنمية المناطق اإلستبسية 

 .برنامج المحافظة على وتنمية الواحات 

وبما أن مجال دراستنا هو والية قسنطينة فإننا سنكتفي بالتطرق إلى تقديم برامج التنمية 

 :المخصصة لوالية قسنطينة والتي يمكن حصرها في البرامج التالية

         

  :أنظمة اإلنتاج تكييف برنامج* 

الهدف من هذا البرنامج هو تكييف أنظمة اإلنتاج مع الظروف المناخية والتربة وهذا 

الغير مؤهلة  ،من مناطق الوطن رللخروج من أساليب االستغالل الممارسة حاليا في الكثي

الفالحين تحقيق مالئمة لذلك فهذا البرنامج يحث على  ،الستقطاب بعض األنواع من الزراعات

نوع الزراعة مع الوسط وهذا لزيادة في اإلنتاج وحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية وكذا 

 .الفالحين لتحسين مدا خي

  

  :برنامج تكثيف اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية* 

تكثيف اإلنتاج : مهمة هذا البرنامج هي تحسين اإلنتاج واإلنتاجية وذلك عن طريق

االستعمال العقالني لعوامل اإلنتاج  ،أساليب العمل الفالحي وتحديث التقنيات المستعملةوعصرنة 

 .وتشجيع االستثمار في القطاع الفالحي
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 :االمتياز قعن طري األراضياستصالح برنامج * 

الهدف األساسي من هذا البرنامج هو تثبيت واستقرار سكان الريف وهذا من خالل   

خلق ،(SAU)الزيادة في المساحات الزراعية  ،النتاج يالزيادة ف ،تحسين مستوى معيشتهم

خلق مناصب شغل دائمة  ،نشاطات لها عالقة بأهداف االستصالح عن طريق االمتياز

  .ومؤقتة باإلضافة إلى إشراك السكان المحليين في هذا البرنامج

قبل المخطط  أي 1997فيذه منذ سنةويعتبر هذا البرنامج قديما حيث تم الشروع  في تن  

لكن تم دمج هذا البرنامج   في المخطط الوطني للتنمية الفالحية  ،الوطني للتنمية الفالحية

وإعطائه أبعاد أخرى تختلف عن تلك التي كانت سابقا بحيث تم تسهيل عملية  االستفادة من حق 

متياز بوالية برنامج االستصالح عن طريق اال ،االمتياز وكذا تسريع عملية تنفيذ هاته العملية

وكان ذلك تحت إشراف وتأطير العامة لالمتيازات  1999قسنطينة شرع في تنفيذه سنة 

هذه الشركة العمومية الخاصة أوكلت لها وزارة الفالحة مهمة تسيير برنامج  (GCA)الفالحية

 .االستصالح عن طريق االمتياز

  

 :البرنامج الوطني للتشجير* 

  :وطنية في المجال الغابي واإليكولوجي ويرمي إلى تحقيقمهمته االستجابة لإلنشغاالت ال

 حماية التربة وذلك بمكافحة التعرية والتصحر باستعمال تقنيات مالئمة*

 .إعادة تشكيل الغابات وذلك بغرس األشجار*

 .للسدود ةالتجميعيالمحافظة على األحواض *

شجير المفيد واالقتصادي غير أن هذه األهداف قد تم إعادة توجيهها بإعطاء األولوية للت

وهذا من ) الخ...الكرز ،اللوز ،التين ،الزيتون(عبر غرس أصناف األشجار المثمرة المالئمة 

  .للفالحين من خالل استغاللهم للمناطق الغابية  لأجل حماية التربة وضمان مدا خي

زارة تتكفل بتسيير هذا البرنامج محافظة الغابات باالعتماد على اتفاقية مبرمة مع و

 .الفالحة ا ألن األراضي المستغلة تابعة لقطاع الغابات
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II - تنفيذ المخطط ةإستراتيجي:  

هي إستراتيجية تأخذ بعين االعتبار القدرة التنافسية للفالحة الجزائرية وباألخص التنوع 

وتهدف إلى ترجيح كفة الفالحة في الميزان االقتصادي الوطني وهذا على المدى . المجالي

يجب أن يكون بطرق عقالنية لألخذ  ،وسط، إن تنفيذ برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحيةالمت

ضف إلى هذا  ،بعين االعتبار اآلثار السوسيو اقتصادية والمؤهالت والخبرات التي تحتاجها

التمويل يكون من خالل منطق السوق حتى وإن كانت الدولة ستتحمل جزءا من هذا التمويل 

مساهمة (منطق السوق حتى وإن كانت الدولة ستتحمل جزءا من هذا التمويل  يكون من خالل

الفالحين على استثمار الجهد  عوبذلك يكون الهدف األساسي من هذا المخطط هو تشجي) الدولة

 .والمال من أجل تنمية القطاع الفالحي

  

III - تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية:  

للتنمية الفالحية على عدة وسائل منها اإلدارية والمالية يرتكز تنفيذ المخطط الوطني 

والتقنية، باإلضافة إلى بعض الشروط التي يجب توفرها حتى يمكن للفالح االستفادة من الدعم 

  .المقدم في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية

   : شروط االستثمار/ 1

من الدعم المقدم في إطار المخطط  لقد قامت الدولة بتحديد شروط للراغبين في االستفادة

 :الوطني للتنمية الفالحية منها ما هو إداري و منها ما هو تقني 

 

  :الشروط اإلدارية* 

يجب على كل راغب في االنخراط في المخطط الوطني للتنمية الفالحية أن يكون ملفا 

ل في قبول أو لدى أقرب قسم فرعي للفالحة، لكي يتم فيما بعد الفص هإداريا يقوم بإيداع

 .رفض طلبه لاللتحاق بأحد برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية

  

  الشروط التقنية*  

سنأخذ أمثلة عن الشروط التي يجب على الفالح مراعاتها حتى يمكنه االستفادة من الدعم 

الفالحي في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية والذي يوفره الصندوق الوطني 
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وهي حسب النشاطات حيث سنركز على فرع  FNRDAتنمية الفالحية  للضبط وال

 . إنتاج الحليب

  

   :الوسائـل/ 2

إلى الشروط الخاصة باالستثمار يعتمد المخطط الوطني للتنمية الفالحية في  باإلضافة

تطبيقه على تكامل مهام عدة هياكل منها اإلداري والتقني والمالي وهذا من أجل الوصول إلى 

  : هدافه، وسنذكر أهم هذه الهياكلتحقيق أ

يقوم بضمان هذه الدور مديرية المصالح الفالحية بمساعدة الغرفة الفالحية  :التأطير اإلداري* 

 : الوالئية

 

   ):(DSA مديرية المصالح الفالحية *       

تعتبر مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة من أقدام الهياكل الفالحية على مستوى 

لكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ،حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى العهد االستعماري ،واليةال

 .أعيد تنظيم المصالح الفالحية وتحديد مهام كل مصلحة 23/06/1990المؤرخ في  90/195

  

  : نستطيع تلخيصها فيما يلي :مهامها -

  .الحيالسهر على تطبيق النظام في جميع الميادين ذات النشاط الف -

  .ضمان تفتيش ومراقبة النشاطات البيطرية والنشاطات الخاصة بوقاية النباتات -

  .تنظيم ومراقبة سير الحمالت الخاصة بمحاربة اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية -

  .تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابعة للقطاع الفالحي -

المنصوص عليها في سياسة المحافظة على األراضي استعمال كل األدوات والتدابير  -

  .الرعوي –الغابي  –الزراعية واألراضي ذات الطابع الزراعي 

تحديد المعطيات اإلحصائية وإعداد مختلف الملفات وهذا من أجل المتابعة والتقييم  -

  .الحسن للحالة العامة للقطاع الفالحي

  .القيام بدفع وترقية االستثمار الفالحي -

  .تحديد أهداف التنمية الفالحية للوالية والوسائل التي يجب تجنيدها لتحقيق ذلك -
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  . القيام بدفع وترقية االستثمار الفالحي -

  .تحديد أهداف التنمية الفالحية للوالية والوسائل التي يجب تنجيدها لتحقيق ذلك -

ل الفالحي واقتراح القيام بجميع التدابير الالزمة التي من شأنها تحسين وتطوير العم -

  .حمالت للتوعية والتحسيس بالتقنيات الفالحية الحديثة

وأضيف مؤخرا لهذه المهام مهمة تأطير برامج التنمية المندرجة في إطار المخطط  -

  .الوطني للتنمية الفالحية

كل هذه المهام تضمنها المصالح الفالحية المختلفة المتواجدة على مستوى مديرية الفالحة 

مصالح تضاف إليها خلية اتصال أنشأت لتكفل بالمخطط الوطني للتنمية  05لى العموم وهي ع

  : الفالحية وهي 

  .مصلحة التفتيش البيطري ووقاية النباتات -

  .مصلحة التهيئة الريفية وترقية االستثمار -

  .اإلنتاج والدعم التقني تنظيم مصلحة -

  . حيةمصلحة اإلحصائيات والحسابات االقتصادية الفال -

 .مصلحة اإلدارة والوسائل -

  

  :األقسام الفرعية والمندوبيات البلدية -

زيادة على المصالح الفالحية المتواجدة على مستوى مديرية المصالح الفالحية ونظرا 

للمجال الهام الذي تسعى هذه األخيرة إلى تغطيته وكذلك من أجل تقريب الخدمات الفالحية أكثر 

 ،يدانيا على متطلبات الفالحة وطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها للفالحمن الفالح وللوقوف م

  :توجد مصالح فرعية على مستوى الدوائر والبلديات هي على التوالي

 .األقسام الفرعية الفالحية -

 .المندوبيات البلدية  -

 

  :األقسام الفرعية -

أبن زياد،  ،أعبيدعين  ،عين سمارة ،الخروب: تتواجد في كل من ) 06(وعددها ستة 

  حامة بوزيان وزيغود يوسف



 الدراسة النظرية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية      الفصل األول

- 13  -  

   :المندوبيات البلدية -

  . وعددها اثني عشرة موزعة على كل بلديات الوالية اإلثني عشرة

تقوم األقسام الفرعية بمهام مديرية الفالحة وذلك على المستوى المحلي وهذا بالتنسيق مع 

 .المندوبيات البلدية

  عمل مديرية المصالح الفالحيةالهيكل التنظيمي ل ):01(شكل رقم
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القرض الممنوح من طرف المؤسسة + التمويل الذاتي للفالح +الدعم الفالحي=حجم االستثمار 

 )قيمة هذا القرض تمثل القيم المتبقية إلتمام تكلفة المشروع(المالية  

  :دور مديرية الفالحة في المخطط الوطني للتنمية الفالحية -

دور مديرية الفالحة يصبح أكثر أهمية  ،في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية

ي االنخراط في بصفتها الهيكل اإلداري الوحيد المخول له تسيير ملفات الفالحيين الراغبين ف

برامج المخطط الوطني ضف إلى هذا  فلها دور آخر هو المراقبة والمتابعة الدائمة للمشاريع 

) استهالك الموارد المالية والقروض الممنوحة(من حيث مدى التقدم في اإلنجاز المالي والمادي 

  .)مستوى التشغيل االستثمار المنجز(واالقتصادي 

حية المراقبة تتم من طرف المصالح التقنية المحلية  وعلى مستوى المستثمرة الفال

للتأشير على األعمال المنجزة فعال قصد االستفادة من اإلعانات الممنوحة ) األقسام الفرعية(

  )ألن التفنيد المالي ال يتم إال عن طريق التأشير على األعمال المنجزة فعال(

  :حية دور الغرفة الفالحية في إطار مخطط التنمية الفال -

الغرفة الفالحية وبما أنها منبر للتشاور بين المنظمـات والمؤسسـات وكـذا الفالحـين     

الممثلين في جمعيات مهنية، فهي إذن تلعب دورا هاما في تنشيط وديناميكية المخطط الـوطني  

للتنمية الفالحية وتساهم في عملية توضيح وتوعية الفالحين بأهداف هذا المخطط وكذا تشجيعهم 

النخراط في برامجه، باإلضافة إلى تسليمها للبطاقات المهنية للفالحين مما يسـاعد علـى   على ا

تسهيل حصولهم على الدعم الفالحي المقدم من طرف الصـندوق الـوطني للضـبط والتنميـة     

  ).FNRDA(الفالحية 

  : التمويل * 

الـذي   المالي لالستثمار والحجمقبل التطرق إلى التمويل يجب علينا توضيح شيء مهم 

  :يقوم به الفالح، هذه القيمة المالية مقسمة كما يلي 

جزء هو الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحيـة   -

  .والذي يتماشى مع طبيعة النشاط الفالحي الذي يريد الفالح القيام به

  .ته الماديةجزء آخر هو التمويل الذاتي للفالح وهذا في حدود قدر -

جزء ثالث هو عبارة عن قرض تمنحه المؤسسات المالية للفالح ويقوم بالتوقيع عليه باإلضافة  -

 . للتأمين يربطه بالمؤسسة المالية إلى توقيعه على عقد
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   :الدعم الفالحي  -أ

وهو عبارة عن مساهمة مالية تقدمها الدولة من خالل الصندوق الوطني للضبط والتنمية 

حية وهذا لتشجيع الفالحين على االستثمار وتتحدد قيمة هذه المساهمة على حسب األنشـطة  الفال

  .والعمليات المراد القيام بها من طرف اإلنتاج

   :الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية  -

  :  األرضية القانونية*       

صـندوق الـوطني   المحدد لشروط التأهيل لالستفادة من دعم ال 599صدر المقرر رقم 

للضبط والتنمية الفالحية وكذا كيفيات دفع اإلعانات المالية ونسبها عن طريق برنـامج التنميـة   

وطبيعة النشاطات وفقا لقائمة اإليرادات والنفقات المقيدة المقيدة في حساب التخصيص الخـاص  

عـن طريـق    والمحدد" الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية"الذي عنوانه  302-67رقم 

المـؤرخ فـي    586القرار الوزاري المشـترك بـين وزارة الفالحـة ووزارة الماليـة رقـم      

 .08/07/2000، في 25/06/2000

  

  :  المستفيدون من دعم الصندوق*     

يؤهل لالستفادة : من المقرر الوزاري بحيث تنص على ما يلي  02هذا ما تحدده المادة 

  : نمية الفالحيةمن دعم الصندوق الوطني للضبط والت

  .الفالحون والمربون بصفة فردية أو جماعية -

المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة بمـا فيهـا المؤسسـات ذات الطـابع الصـناعي       -

والتجاري التي تساهم في نشاطات اإلنتاج والتحويل والتسويق وتصدير المنتوجـات الفالحيـة   

 .والزراعية الغذائية

  

ستفادة من الدعم إال المشاريع المندرجة في إطار المخطط الوطني للتنمية ال يؤهل لال: مالحظة

  .الفالحية والمقررة من طرف وزارة الفالحة
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  :  طريقة االستفادة من الدعم* 

على كل راغب في االستفادة من الدعم أن يكون ملفا يقوم بإداعه لدى أقرب قسم فرعي 

  .     للفالحة

  :599من المقرر الوزاري رقم  04المادة محتوى هذا الملف توضحه  -

) تكييف أنظمة اإلنتاج أو تكثيف اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية(طلب االلتحاق بالبرنامج الفالحي * 

  :وإعانة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية والذي يتضمن 

  ).فة الفالحيةيسلم من طرف الغر(طبيعة ومبلغ الدعم الملتمس وكذا بيان وصفي للمستثمرة  -

وثيقة تثبت صفة المستثمر الفالحي أو ما يثبت صفة مسير أو مدير المسـتثمرة الفالحيـة أو    -

  ).في أغلب األحيان تكون هاته الوثيقة هي بطاقة الفالح(المؤسسة العمومية أو الخاصة 

  ).تقوم بها مكاتب الدراسات لفائدة الفالحين(دراسة تقنية واقتصادية لجدوى المشروع  -

مـن   06وحسب المـادة  ) Subdivision(بعد إيداع هذا الملف لدى القسم الفرعي للفالحة * 

يقوم رئيس القسم الفرعي بدراسة هذا الملف والحكـم علـى مـدى     599المقرر الوزاري رقم 

مطابقته للتنظيم المعمول به وحول جدوى المشروع، كما يمكنـه إجـراء بعـض التعـديالت     

أنها ضرورية الستفادة المشروع من عملية دعم الصـندوق الـوطني   والتصحيحات التي يرى 

  .للضبط والتنمية الفالحية وهذا بالتعاون مع المبادر بالمشروع

يقوم بد ذلك رئيس القسم الفرعي للفالحة بإيداع الملف لدى مديرية المصالح الفالحية في أجل * 

  .أيام من تاريخ إيداعه 08ال يتعدى 

سم الفرعي للفالحة بتقديم الملف والدفاع عنه أمام اللجنة التقنيـة الوالئيـة   ثم يقوم رئيس الق* 

)CTW ( والتي يرئسها مدير المصالح الفالحية والمتكونة من :  

  .رئيس القسم الفرعي للفالحة -

رئيس المصلحة المكلفة بالصندوق الوطني للضبط والنميـة الفالحيـة بمديريـة المصـالح      -

  .الفالحية

  .غاباتمحافظ ال -

  ).CRMA(مديرالصندوق الجهوي للتعاون الفالحي  -

  ).BADR(ممثل عن العامة لالمتيازات الفالحية  -

  .مدراء المعاهد التقنية المتخصصة في حالة تواجدها بإقليم الوالية -
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  :مالحظة

  .يمكن للجنة التقنية الوالئية االستعانة بكل ذي خبرة من شأنه مساعدتها في عملها

للجنة التقنية الوالئية في قبول أو رفض الملف، ففي حالة قبول الملف تقوم مديريـة  تفصل ا* 

المصالح الفالحية بصفتها رئيس اللجنة التقنية بتبليغ هذا القرار لرئيس القسم الفرعي، ثم يقـوم  

رئيس القسم الفرعي للفالحة بإبالغ صاحب الملف بقرار اللجنة الوالئية بقبول ملفه ويطلب منه 

حضور للتوقيع على دفتر شروط يربطه بمديرية الفالحة ويحدد حقوقه وواجباته التـي يجـب   ال

عليه التقيد بها، كذا كلفة األعمال والعمليات المقرر إنجازها وكذا مبلغ دعم الصندوق الـوطني  

  ).FNRDA(للضبط والتنمية الفالحية 

المعني على دفتر الشـروط بتحريـر   تقوم مديرية الفالحة بعد قرار الجنة التقنية وكذا توقيع * 

مقرر منح دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية وتقوم بإرسال ثالثة نسخ مـن هـذا   

  : المقرر وكذا دفتر الشروط إلى 

  .نسخة إلى مؤسسة المالية المعنية -

  .نسخة إلى صاحب الملف -

  .نسخة إلى القسم الفرعي للفالحة -

  

  :خالصة

لخطوات و الشروط المدرجة من اجل الحصول على امتيازات االنخراط  في هل سيكون لهده ا

  .المخطط اثر ايجابي أم سلبي  على االندماج في هدا البرنامج من طرف الفالحين
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  FNRDAمن الدعم الفالحي في إطار مخطط تمثيلي للخطوات المتبعة لالستفادة : )02(لشكل رقما

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحـــالف

 القسم الفرعي للفالحة

 مديرية المصالح الفالحية

 اللجنة التقنية الوالئية

 

 الحـــالف

  

المؤسسات 

 المالية

ر مقرر تحري

منح الدعم 

 الفالحي

 استدعائه للتوقيع على دفتر الشروطالتكفل بالتنفيذ المالي

 إعالم الفالح

 التوقيع على القرض

 في حالة قبوله
دراسة الملف والفصل

 في قبوله أو رفضه

 تقديم الملف

إيداع الملف لدى مديرية

 المصالح الفالحية

دراسة الملف

 وتهيئته

دراسة الملف

 وتهيئته

 تكوين الملف

تقديم الملف والدفاع عنه
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  : يذ الماليالتنف *

بنك الفالحة والتنمية الريفيـة والصـندوق الجهـوي للتعـاون     (تقوم المؤسسات المالية 

بتنفيذ عملية الدفع بعنوان الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية وعلـى أسـاس   ) الفالحي

  .يوم 15قرار منح الدعم ودفتر الشروط المتناسب معه وهذا في أجل أقصاه 

لمدفوع أن يتعدى بأي حال من األحوال المبلغ الكلي المحدد في دفتـر  وال يمكن للمبلغ ا

الشروط والذي يوضح وجوبا كلفة األعمال والعمليات المقرر إنجازها وكذا مبلغ دعم الصندوق 

 .الوطني للضبط والتنمية الفالحية

  

  : الفروع التي تستفيد من الدعم  *

طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية ليس كل الفروع تستفيد من اإلعانة المقدمة من 

الفالحية في مهمته المتمثلة في دعم الفالحين ماليا بحيثقامت الدولـة بتحديـد قائمـة الفـروع     

  :المستفيدة من الدعم وهي 

  

  الفروع المدعمة): 01(جدول رقم 

 
   لوالية قسنطينة مديرية الفالحة: المصدر                                              

  

  نتاج الحيوانياإل نتاج النباتياإل

  

الحبوب، البقول الجافة، الزراعات 

ف، األشجار المثمرة، المحمية، األعال

زراعة الكروم، الزيتون، الحمضيات، 

الطماطم، التبغ، (الزراعات الصناعية 

  ، شتائل األشجار)الزيتيات، القطن

  

تربية النحل، تربية الدواجن، األرانب، 

الماعز، الخيول،  األغنام، األبقار،

  حيوانات التكاثر، التلقيح االصطناعي
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 : مساهمة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية * 

  

يقدم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية نسبة مالية من حجم االسـتثمار الكلـي   

إنجازها من طرف  للفالح، تختلف هذه المساهمة على حسب طبيعة النشاطات والعمليات المراد

  .الفالح، وكذا تختلف من سنة إلى أخرى على حساب السوق

ألنه مؤسسة مالية قديمة وتمتلك خيرة طويلة في مجال التمويل وبـذلك   2002ذلك سنة 

أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية والصندوق الجهوي للتعاون الفالحي يتقاسمان مهمة تمويـل  

 .للقطاع الفالحي

  

  : )CRMA(الجهوي للتعاون الفالحي لصندوق ا -

  : نشأته* 

ديسـمبر   2الصادر بتـاريخ   64/74أنشأت صناديق التعاون الفالحي من خالل األمر 

  . الخاص بالقانون العام للتعاونيات 23/72مستند لألمر  1972

مارست منذ نشأتها عدة أنشطة خاصة بالتأمينات االجتماعية واالقتصادية خاصـة قبـل   

المعرفة لكيفية األراضي وكذا حقوق وواجبات المنتجين الفالحين، التعـاون   19/87إصالحات 

موزعة عبر التراب الوطني وكلها مجتمعة ) CRMA(الفالحي مكون من عدة صناديق جهوية 

  ).CNMA(تشكل الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

مة التعاون الفالحي ومن أجل االستجابة للتنظيمات الجديدة الخاصة باإلنتاج الفالحي، مه

دعمت بمهام وصالحيات أخرى من طرف السلطات العمومية محاولة منها لتشجيعها وجعلهـا  

بمثابة محرك حقيقي لتطوير الفالحة واإلنتاج الفالحي وهذا بإصدار المرسـوم التنفيـذي رقـم    

الخاص بقانون الصـندوق الجهـوي للتعـاون الفالحـي      30/11/1999المؤرخ في  97/99

وق الوطني للتعاون الفالحي والعالقة القانونية والتنظيمية فيما بينهما، بحيـث أصـبحا   والصند

  .بمثابة مؤسسات اقتصادية تخضع للقانون السياسي للمالية والقروض والتأمينات االقتصادية

فبهذه القوانين الجديدة جعلت وزارة الفالحة من التعاون الفالحي وسيلة للتكفل بمشـكل  

الفالحي والقروض الممنوحة من طرف البنوك والتي لم تكن تتكيف مع خصائص تمويل القطاع 

 .القطاع الفالحي
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  :تعريفه *

هو هيئة شـرعية فـي شـكل شـركة     ) CRMA(الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي 

ألشخاص معنويين ذات طابع تعاضدي وخاضعة لقانون خاص، فهي مكـون مـن أشـخاص    

  .دوق الجهوي والذين يكتتبون حصصا في رأسماله االجتماعيالمعنويين المحددين بقانون الصن

  

  : مهام الصندوق* 

  : يمكننا تلخيصها فيما يلي 

  .تسهيل وضمان العمليات التمويلية المحققة من طرف الشركاء والمتصرفين -

 .إلخ.. .يساهم في تطوير وتنمية الفالحة والصيد البحري -

 .ي القطاعات المعني بها قانوناتطبيق التأمينات على الممتلكات واألشخاص ف -

 .الوساطة المالية بين الصندوق الوطني للتعاون الفالحي وشركائه -

 ).CNMA(وضع حيز إلنجاز العمليات المقررة من طرف الصندوق الوطني  -

يأخذ على عاتقه عمليات مشتركيه والتي تفوق إمكانيات الصـناديق المحليـة للتعـاون     -

 ).CLMA(الفالحي 

سلم الوظائف المركزية للمعطيات المالية والمحاسبية الخاصة بالصناديق يضطلع عليه وي -

 .المحلية للتعاون الفالحي الشريكة

ينظر في التعديالت الخاصة بالهياكل ووسائل التسيير واألعباء والتأمين واحترام القانون  -

 الشروط التقنية والقانونية الخاصة بالتسـيير التـي يمليهـا عليـه    (من طرف صناديقه 

 ).CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 

يمكن أن يأخذ مساهمات وأسهم في شركات أخرى أو فروع خاصة بالمصـالح الماليـة    -

 .المرتبطة بهدفه االجتماعي
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  ):BADR(بنك الفالحة والتنمية الريفية  -

  :نشأته* 

ـ  13/05/1982المؤرخ في  82/206تأسس هذا البنك بموجب المرسوم  ن وقد تولد ع

إعادة تنظيم البنك الوطني الجزائري، حيث أسندت له مهمة تمويل القطـاع الفالحـي بتنـوع    

أنشطته إلزالة كل العراقيل التي أوقفت تطور ونمو هذا القطاع خاصة تلك المتعلقـة بالجانـب   

  .المالي

  : مهامه *

حتياجات النشاطات يعتبر وسيلة الدولة في تحقيق االستقاللية الغذائية، من خالل تغطية جميع ا -

  .الفالحية بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي

يمول جميع االستغالالت الزراعية بما فيها التابعة للدولة أو الخاصة، كما يقـدم مسـاعدات    -

  ).إلخ.. .البياطرة، الصبادلة(لجميع األنشطة األخرى التي تساهم في تطوير القطاع الفالحي 

الستثمارات الزراعية الكبرى كالري وتربيـة المواشـي   يمنح قروض طويلة المدى لتمويل ا -

  .وقروض متوسطة المدى لشراء اآلالت، األسمدة والمواد الكيماوية

  : دور المؤسسات المالية في إطار مخطط التنمية* 

دور المؤسسات المالية في إطار المخطط الوطني للتنمية الفالحية أصبح أكثـر أهميـة   

لفالح، بحيث تقوم بتقديم القروض وكذا مساهمة الدولة ممثلـة فـي   نظرا ألنها الممول الوحيد ل

ألن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية لديه حسـاب فـي   (القيمة المالية للدعم الفالحي 

) هاته المؤسسات المالية مما يسهل على هذه األخيرة عملية اقتطاعها للمساهمة الماليـة للدولـة  

ت المالية تمثل المورد المالي الوحيد للفـالح مـن أجـل تحقيـق     ومن هنا نالحظ أن المؤسسا

  .مشاريعه

  :التأطير التقني •

يهدف المخطط الوطني للتنمية الفالحية في هذا المجال إلى اعتبار المستثمرة الفالحيـة  

كوحدة قاعدية أساسية في عمليات اإلنتاج الفالحي لذلك فعلى المـؤطرين الـداريين والتقنيـين    

  .لتقرب أكثر من هذه الوحدة القاعديةوالمهنيين ا

إن دور رئيس القسم الفالحي والمندوب البلدي وطاقمهما يصبح أكثر من أي وقت مضى 

مهم في إنجاح المخطط الوطني للتنمية الفالحية ألنهما يمثالن اإلدارة على المسـتوى المحلـي   
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العامة للتأطير التقني الميداني ويعمالن على تقديم الدعم واإلداري للفالحين وللوقوف على الحالة 

  :على مستوى بلديات والية قسنطينة نستعين بالجدول التالي

  توزيع معدالت التأطير حسب البلديات) : 02(جدول رقم 

  البلديات
المساحة الزراعية

  )هكتار(المستغلة فعال 
  عدد المؤطرين

معد التأطير 

  )مؤطر/هكتار(

  723  11  7950  قسنطينة

  1646  11  18110  الخروب

  3882  06  23290  عين أعبيد

  798  09  7180  عين اسمارة

  1266  07  8860  بن باديس

  1126  07  7884  بني حميدان

  473  11  5200  حامة بوزيان

  727  11  8000  ديدوش مراد

  1320  07  9240  ابن زياد

  1936  04  7745  مسعود بوجريو

  1686  07  11800  زيغود يوسف

  1567  09  14100  أوالد رحمون

  1294  100  129359  الوالية

  لوالية قسنطينةمديرية الفالحة : المصدر

نالحظ أن معدل التأطير يختلف من بلدية إلى أخرى وبصفة عامة ) 02(من الجدول رقم 

التأطير التقني الميداني غير كافي خاصة إذا عرفنا أن المخطط الوطني للتنمية الفالحية يسـعى  

وتحويل أنظمة اإلنتاج لجعلها تتالءم مع الوسط الطبيعي وهذا إلى تخصيص المجاالت الفالحية 

يحتاج إلى تأطير تقني فعال ونوعي الشيء المفقود حاليا، وعلى العموم معدل التأطير الـوالئي  

مؤطر، وباستثناء بلدية الحامة والتي بها /هكتار 470أقل من المعدل الوطني الذي هو في حدود 

  . ن المعدل الوطني فباقي البلديات معدل التأطير بها ضعيف جدانوعا ما معدل التأطير قريب م
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  :الحليب إنتاجفرع  :ثانيا

من بين الفروع التي مسها المخطط الوطني للتنمية الفالحية واستفادت من دعم الصندوق 

هو فرع إنتاج الحليب وقد أولى المخطط أهميـة  ) FNRDA(الوطني للضبط والتنمية الفالحية 

لفرع وهذا لكون هذه المادة عنصر أساسي في  الفالحة وعنصر مهم فـي تغذيـة   خاصة لهذا ا

السنة، وهـذا  /الفرد/لتر 112اإلنسان إذ تقدر احتياجات الفرد الواحد من مادة الحليب سنويا بـ 

بالتشاور مع المهنة واإلطارات التي لها الكفاءة المهنية ألعطاء نجاعة أكثر لتحسين هذا النـوع  

 .من اإلنتاج

  

  :التعاليم الوزارية-1

والتي  1995جوان  10وبمقتضى التعليمة الوزارية المؤرخة في 1995فابتداء من سنة 

  :دج لدعم هدا الفرع و قد قسم كما يلي1344000.000قررت تخصيص غالف مالي قدر بـ 

  .دج خاص بجمع الحليب600.000000جزء منه يقدر بـ  -

 .ناعيدج للتلقيح االصط20000000جزء يقدر بـ  -

دج خـاص بـالتجهيزات علـى مسـتوى المـزارع أو      98.500000جزء يقدر بــ   -

 .المستثمرات

 .الوحدات التحويلية الصغيرة دج خاص بإنشاء25.500000جزء يقدر بـ  -

            وفــي هــذه التعليمــة تقــرر إنشــاء المجلــس الــوطني المهنــي لفــرع الحليــب

Conseil National Interprofessionnel du Lait وتم أيضا تحديد بيع اللتر الواحد المنتج ،

  .دج22لوحدات تحويل الحليب بـ 

وتم تحديد الفروع ومقاييس االستفادة من التدعيم في إطار تنظيم فـرع إنتـاج الحليـب    

  : والتي تخص 

  .االستثمار في التجهيزات -

 .التلقيح االصطناعي -

 .خلق شبكة لجمع الحليب من طرف المنتجين -

  : شروط االستفادة كالتالي وحددت مقاييس أو

  :بقرة أو أكثر وهذا في  12المربين الذين لديهم  -     
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  .تثبيت أحواض صغيرة لشرب األبقار داخل االصطبالت* 

  .حفر اآلبار* 

  .هـ مخصصة لألعالف6تجهيزات للري خاصة بالمربين الذين لهم على األقل * 

  ).تخزين وغيرها(تجهيزات خاصة باإلنتاج * 

خـاص بـالتجهيزات    %30، وهناك تدعيم بــ  %50لتدعيم في هذا اإلطار بـ يقدر ا

  ).حافظات التبريد، تجهيزات الحلب، تجهيزات خاصة بقاعة الحلب(الحليب 

بطاقـة اسـتيعاب    mini laitièreوهناك بالنسبة للجهات ذات إنتاج حليب عال إنشـاء  

  .%40لتر بدعم يقدر بـ  10000إلى  5000

القرارات في إطار دعم فرع إنتاج الحليب ال يخفى علينا معطيات على وبالنظر إلى هذه 

  :أرض الواقع والتي توضح من خالل العناصر التالية 

  .من اإلنتاج مجمع وموجه لوحدات التحويل %6ال يوجد إال  -

 .من إنتاجها على الحليب الجاف المستورد %90عتماد وحدات التحويل بـ إ -

الموجه للمستهلكين يعد أكبر فاعل يحد من تطـور إنتـاج   إن دعم الدولة لسعر الحليب  -

 : الحليب الوطني الذي يعاني من عدة عوائق وهي

  .تغذية ضعيفة للمواشي والتي تعتبر مكلفة جدا •

 .للحيوانات المنتجة Génétiqueسوء استخدام إمكانيات  •

 .تهميش المنتجين وعدم وصول المعلومات الكافية الخاصة بتربية األبقار •

المكملة للتعليمة السـابقة وهـذا    1996نوفمبر  18ءت التعليمة الوزارية المؤرخة في وجا

  .لتحديد طبيعة الدعم والقيمة المالية للدعم والشروط الالزمة للحصول على الدعم
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  :من الدعم لالستفادةو التقنية  اإلداريةالشروط  -2

  

  )التجهيزات(إنتاج الحليب حجم الدعم المقدم والشروط في فرع ): 03(جدول رقم 

  الشروط قيمة الدعم مطبيعة الدع
   %50 دعم ب   تجهيزات للشرب اآللي

الحد األعلى للدعم  -  
  دج10.000

  
  

  : المربين الذين لديهم 
  بقرات على األقل 6 -
  هـ غير مسقية9هـ مسقية أو 3 -
  لديهم شهادة طبية تخص الحيوان -
  تأمين الحيوان  -

راعة األعالف تجهيزات الري لز
االصطناعية لمساحة ال تقل عن 

  هـ3
  محركات جلب المياه-
  آالت الرش-
  قنوات الري-
  

   %50 دعم ب 
الحد األعلى للدعم  -

  دج 150000

  عتاد لتخزين األعالف المشروبة
آالت الحش و (هـ على األقل9

  )الربط
آالت الحش (هـ مسقية على األقل3

  )و القص

   %30دعم ب 
الحد األعلى -

  دج100.000للدعم

  تجهيزات خاصة بالحليب 
 cuve deغرف التبريد -

réfrigération 
تجهيزات تخص غرف المعالجة  -

  أو الحلب

   %30دعم ب 
الحد األعلى   -

  دج450.000للدعم

تجهيزات خاصة بالشرب اآللي داخل 
  اإلسطبل

   %50 دعم ب 
الحد األعلى للدعم 

  دج 10.000

مساحات  المربين أو الفالحين بدون
زراعية لزراعة األعالف والذين 

  : لديهم 
  أبقار على األقل 6 -
الحاصلين على شهادة طبية  -

  للحيوان
  التأمين على الحيوان -

 cuve deحافظات التبريد  -
réfrigération 

  تجهيزات خاصة بقاعة الحلب-
  

   %30دعم ب 
الحد األعلى للدعم  

  دج 450.000

  )1996نوفمبر  18( 903ة رقم التعليمة الوزاري :المصدر

  مديرية الفالحة لوالية قسنطينة                  
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  توضح حافظة التبريد : 02تجهيزات الري          صورة رقم توضح : 01صورة رقم      

  

       

  توضح مركز لجمع الحليب: 04توضح تجهيزات الحلب         صورة رقم : 03صورة رقم 
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  )اإلنتاج والجمع(حجم الدعم المقدم في فرع إنتاج الحليب ): 04(رقم جدول      

  

  الشروط الالزمة قيمة التدعيم طبيعة التدعيم

لتر من الحليب دج لكل 4  دعم لمنتجي الحليب
  منتج

المربي يتوفر على المعاينة الطبية -
  .وتأمين الحيوان

الحليب المنتج يتم جمعه للوحدات -
دج لكل لتر من الحليب 2  الحليب دعم لمجمعي  التحويلية

للوحدات مجمع وموجه 
  التحويلية

  )التلقيح االصطناعي(حجم الدعم المقدم في فرع إنتاج الحليب 

  الشروط الالزمة قيمة الدعم طبيعة الدعم

دعم المربين الحاصلين على عقد 
  لعملة التلقيح

  

دعم تحت سقف   75%
  دج لكل تلقيح1000

  

  )1996نوفمبر  18( 903التعليمة الوزارية رقم :  المصدر                                  

  

فإن المالحظ أن الدولة حاولت ) 04( و )03(حسب المعطيات المدونة في الجدولين رقم 

اإللمام بكل الخطوات المستعملة في هذا الفرع سواء من االهتمام بالمساحات المخصصة لتغذية 

 .ط الجمع والتحويلالحيوان أو اإلنتاج أو مخط

و من خالل الجدول نالحظ أن الدولة وضعت شروطا لالستفادة مـن الـدعم الفالحـي    

وبدلك فان ليس كل المربين يمكنهم االستثمار و الحصول على اإلعانة الماليـة التـي تقـدمها    

 لك هاته األخيرة يمكن أن تقصي عدد كبير منلعدم توفرهم على هاته الشروط، لذ و هدا،الدولة

  .المربين و هدا ما سنتوقف عليه في دراسة وضعية المستثمرات قبل و بعد تطبيق المخطط
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  الدعم الخاص بالمناطق ذات إنتاج وفير من الحليب: )05(جدول رقم

  الشروط الالزمة  قيمة التدعيم طبيعة التدعيم

  
دعم إلنشاء مراكز لجمع الحليب 

 1000لمنتجي الحليب على األقل 
  ملتر في اليو

دعم الحد األعلى  % 60
  دج250.000للتدعيم 

مجموعة من المربين  -
  مشاركين في المخطط

  )وحدة تحويلية صغيرة(حجم الدعم المقدم في فرع إنتاج الحليب 

  الشروط الالزمة  قيمة الدعم طبيعة الدعم

  
دعم إلنشاء وحدة تحويلية صغيرة 

  يوم/ل5000ذات سعة 
  تجهيزات التحويل

  
  %40 استغالل فردي
الحد األعلى 

  دج2.000.000للدعم
  دعم%60استغالل جماعي 

الحد األعلى 
  دج3.000.000للدعم

  

  )1996نوفمبر  18( 903التعليمة الوزارية رقم : : المصدر                                   

  

 299بعد النتائج المحصل عليها من خالل تطبيق هذه التعاليم جاءت التعليمة الوزاريـة  

وجاءت تكملة للتعليمتين السابقتين ومحاولة لزيادة االهتمام بهذا  1998جويلية 15لمؤرخة في وا

القطاع الحساس وهذا بمراجعة  قيمة الدعم في كل الخطوات وجاءت كما هـو موضـح فـي    

  ) :06(الجدول رقم

  

  

  

  

  



 الدراسة النظرية للمخطط الوطني للتنمية الفالحية      الفصل األول

- 30  -  

  

  1998قيمة الدعم المقدمة في سنة ): 06(جدول رقم 

  قيمة الدعم الجديدة  يمةقيمة الدعم القد  طبيعة الدعم

  دج10.000الحد األعلى  %50  تجهيزات الشرب اآللي
تدعيم أعلى سقف  50%

  دج15000

  دج50.000الحد األعلى للدعم %50  تجهيزات للسقي أو الري
تدعيم أعلى سقف  50%

  دج200000

  تجهيزات خاصة بالحليب
  حافظات  التبريد -  

تجهيزات خاصة بمكان  -
  المعالجة

  دج450.000د األعلى الح 30%
تدعيم أعلى سقف  30%

  دج500000

  لكل لتر من الحليب المنتج دج5  دج لكل لتر من الحليب المنتج4  دعم منتجي الحليب

  دج لكل لتر من الحليب المجمع3  دج لكل لتر من الحليب المجمع2  دعم لمجمعي الحليب

 متدعيم الحد األعلى للدع %75  دعم في التلقيح االصطناعي
  دج1000

تدعيم أعلى سقف  100%
  دج1200

  )1998جويلية   15(299التعليمة الوزارية رقم : المصدر                                      

  

فبهذا فإن الدولة تحاول في كل مرة أن تثمن المجهودات بتقديم حلول للحصـول علـى   

ول بهذا الفرع إلـى أحسـن   نتائج أحسن وتأتي هنا تحفيزا للمنتجين لمواصلة المجهودات للوص

  .   النتائج

ونشير أن هذا التدعيم بقي على شكله فيما يخص قيمته والفروع المسـتفادة إال أن هـذه   

الحليب ومجمعيه وحتى المحولين لهذه المادة  لمنتجياألخيرة تغيرت فيما يخص التدعيم الموجه 

  :من طرف الوحدات التحويلية حيث أصبحت على الشكل التالي 
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  قيمة الدعم الخاصة بمنتجي و مجمعي الحليب ):07(جدول رقم 

 نالمستفيدي               

  الدعم قيمة

  الوحدات التحويلية الحليب مجمعي منتجي الحليب

  -  دج لكل لتر4  دج لكل لتر4  1997 – 1996 -1995

  -  دج لكل لتر3  دج لكل لتر5  2001حتى أكتوبر  1998

  دج لكل لتر2  دج لكل لتر4  تردج لكل ل6  2002-2001أكتوبر 

  دج لكل لتر2  دج لكل لتر4  دج لكل لتر7  2007-2003جوان 

  مديرية الفالجة :المصدر              

  

إن مراجعة قيمة الدعم فيما يخص المنتجين والمجمعين وحتى المحـولين لهـذه المـادة    

الفالحيـة، ومـن ثـم    سيحفز أكثر المربين في المشاركة في برنامج المخطط الوطني للتنميـة  

ي تحسين هـذا الفـرع   المساهمة في رفع اإلنتاج وزيادة نسبة تجميع الحليب وهذا  للمساهمة ف

وهذا ما سنعرفه من خالل التطرق إلى اإلنتاج قبل تطبيق المخطط   ليات الجديدةبتطبيق هذه األ

  .و بعده
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  األولخالصة الفصل 

  

حية إلى إدماج الفالحين في مـدارج التنميـة وهـذا    يسعى المخطط الوطني للتنمية الفال

بتشجيعهم على االستثمار وجعلهم يتكفلون مباشرة بالقطاع الفالحي وتكتفي الدولـة بلعـب دور   

) مديرية المصالح الفالحية، الغرفة الفالحيـة (الموجه عن طريق بعض الهياكل الفالحية الفعالة 

إطار الصندوق الوطني للضبط والتنميـة الفالحيـة   وكذا تقديم مساهمة مالية إلى الفالحين في 

)FNRDA.(  

  : لكن بالنظر إلى أبعاد هاته السياسة فهي تسعى إلى 

  : في المجال اإلداري

  .ستعادة المصالح الفالحية لدورها في تنمية وتنشيط االقتصادإ -

 .ستعمال العقالني والفعال إلطارات القطاع الفالحياإل -

 .القطاعالتنسيق بين مختلف مصالح  -

  : في المجال التقني

  .المعاهد التقنية وتدقيق مهامها إعادة االعتبار لدور -

 ..تحسين أعمال المتابعة والتقييم -

 .تحسين ورفع مستوى التأطير التقني -

 .تدعيم قدرات المؤطرين خاصة في مجال التحليل -

 .تكوين الفالحين حسب احتياجات القطاع وكذا طلباتهم -

 .لح القطاع الفالحيإعادة تأهيل موظفي مصا -

  : في المجال المالي

  .إحداث مرونة أكبر في اإلجراءات -

 .ر في البرمجة وإجبارية الحصول على نتائجصرامة أكب -

إشراك التقني وتحميله المسؤولية على المصادقة على المشاريع المقترحة مـن طـرف    -

 .الفالحين
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 .توفير القروض وتدعيم المؤسسات المالية للقطاع -

  .فة االستثمار والتأمين الفالحيترقية ثقا -

شهد فرع الحليب  اهتمام خاص من طرف المخطط  الوطني للتنمية الفالحيـة   كما             

لتعاليم الوزارية و التي أقرت كباقي الفروع األخرى سواء النباتية أو الحيوانية،و هدا من خالل ا

بالتجهيزات الخاصة بأماكن التربية  ا الفرع من كل الجوانب سواء الدعم المخصصهتمام بهذاإل

أو إنتاج األعالف أو الخاصة بالمربين من خالل دعـم المنتجـين و المجمعـين و الوحـدات     

  . التحويلية سعيا منها لتحقيق نتائج أحسن

كما أن الشروط التي وضعتها الدولة لالستفادة من البرنامج المخطط يمكـن لهـا أن              

المربين لهدا المخطط واالعتماد  ستجابةاسلبي لتطور هدا الفرع من خالل و تلعب دور ايجابي أ

  . جل رفع اإلنتاج و تحسينهعلى التقنيات الحديثة من أ

ه اإلجراءات دور في تغيير واقع فرع إنتاج الحليب في الوالية  إلـى  فهل سيكون لهذ          

  . بعدهاألحسن و هدا بدراسة تطور اإلنتاج قبل تطبيق المخطط و 
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  الفصل الثاني
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  المؤهالت الطبيعية :أوال
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  :مقدمة

 
ه ذلهدراسة المؤهالت الطبيعية  بصدد دراسته يلزم علينا الذيطبيعة الموضوع  إن      

ستساعد التي  منطقة الدراسةلتي تتميز بها ا اإلمكانيات الطبيعيةو التعرف على أهم المنطقة، 

  .على مستوى الوالية  تحديد مناطق االستغالل و اإلنتاج ىعلمن دون شك 

دراسة حسب مميزات مجال ال أهمصورة واضحة عن  إعطاءا الفصل سنحاول ففي هذ     

التي  رىاألخوطبيعة التضاريس وكل الخصائص الطبيعية  المتوفرة فيه، ةالمعطيات االيكولوجي

 بقدر كبير خاصة في ظل اختيارنا لدراسة فرع إنتاج الحليب و الذي يعتمدتتميز بها المنطقة 

  .على قيمة اإلمكانيات الطبيعية  والفالحية الموجودة في المنطقة

وهذا ما يضعنا أمام تساؤل و الذي يتمحور حول العالقة بين اإلمكانيات الطبيعية التي      

  و طبيعة النشاط المراد دراسته  تتميز بها المنطقة

الحليب في والية  إلنتاجه اإلمكانيات دور فعال في خلق فرع متطور ذفهل سيكون له    

   قسنطينة؟  
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  المؤهالت الطبيعية :أوال

  :الموقع الجغرافي* 

منـذ  تقع والية قسنطينة في شمال شرق الجزائر وقد أكسبها موقعها هذا أهمية كبـرى  

عقود من الزمن، فعالوة على توسطها لإلقليم الشرقي فهي منطقة تالقي لمحاور كبـرى منهـا   

وتعتبر منطقة إنتقالية بـين  ) عنابة سطيف(ومحور غرب ) سكيكدة بسكرة(محور شمال جنوب 

  .األطلس التلي شماال والسهول العليا جنوبا

كلـم  86ن سكيكدة بحوالي كلم وع439يبعد مركز والية قسنطينة عن العاصمة بحوالي 

  .كلم عن عنابة153وبحوالي 

  

  : الوضعية اإلدارية* 

بتعاقب التقسيمات اإلدارية تقلصت مساحة الوالية لتصبح وبعد التقسـيم اإلداري لسـنة   

أنظر الخريطة رقم (هكتار تتقاسمها ستة دوائر اضم إثني عشرة بلدية  222910حوالي  1984

01.(  

  

  ): ير متجانسوسط غ(الوسط الطبيعي * 

للوسط الطبيعي تأثيرا مباشر على مختلف النشاطات البشرية ال سيما الفالحية منها، فقد 

يشكل هذا الوسط عائقا كما يمكنه أن يكون حافزا وعامال مساعدا على االستغالل الزراعي، هذا 

مناسب من جهة ومن جهة أخرى فتحديد إمكانيات الوسط تساعدها على معرفة نوع االستغالل ال

  .وكذا الطرق واألساليب المتاحة لذلك

التضـاريس، التركيـب   : وقد اعتمدنا في تحليلنا لهذا الوسط على العناصـر التاليـة   

الصخري، المناخ، الموارد المائية، التربة، النطاقات البيومناخية لكل نصل في النهاية إلى تحديد 

  .النطاقات المتجانسة

قسنطينة فإننا اعتمدنا فـي تحليلنـا علـى الخـرائط     وبما أن مجال دراستنا هو والية 

 .200000/1والخريطة الجيولوجية لقسنطينة  200000/1الطبوغرافية لقسنطينة وعنابة 
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 01 ةـريطـخ

 عين عبيد

 أوالد رحمون

 الخروب عين سمارة

 ابن بادیس

 قسـنطــــينــــة
 ابن زیاد

 مسعود بوجریو

 حامة بوزیان

 دیدوش مراد

 زیغود یوسف
 بني حميدان

 .1984الية قسنطينة التقسيم اإلداري لو :درــالمص

 ةـــــة قـسنطينـــواليـــ

 م اإلداريــــــالتقسي
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 ة ـوالئي 

 ة ـبلدی   

 دائـرة

 ةــوالیـال
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 رةــدائالـ

 :زـالمراآ

 :دودـالح
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I- الطبوغرافية: 

   

تتواجد والية قسنطينة ضمن المنطقة االنتقالية بين األطلس التلي والسهول العليـا، ممـا   

 لعدم التجانس بين الشمال والجنوب والـذي يظهـر مـن خـال     أكسبها عدة خصائص أهمها

  .االختالف الكبير في االرتفاع بين هذين األخيرين

  : االرتفاعات  -1

على العموم يمكننا تقسيم مجال الوالية وهذا من الشـمال إلـى الجنـوب إلـى ثالثـة      

 : مجموعات كبرى 

   

  : المجموعة التلية الشمالية * 

جزء األكبر من مساحة الوالية وتتشـكل أساسـا علـى الجبـال     تحتل هذه المجموعة ال

م، تتميز بقمم نذكر منها جبل سيدي دريس شماال بارتفاع 800والتالل، يفوق االرتفاع العام بها 

م وفي أقصى الجنوب الشرقي جبـل أم  1281م وجبل الوحش في الوسط بارتفاع حوالي 1295

م، الميزة العامة لهاته الجبال هي 1316ارتفاع م وكذا جبل شطاية غربا ب1326سطاس بارتفاع 

تسطح قممها إلى درجة أنها أصبحت متطورة من جراء التعرية المائية وتنمو علـى سـفوحها   

باإلضافة إلى الجبـال والـتالل يمكننـا    " دراع الناقة وشطابة"غابات متدهورة نذكر منها غابتا 

أنظر الخريطة ( .م960ن الباي بارتفاع اإلشارة إلى مظهر طبوغرافي بارز يتمثل في هضبة عي

 )02رقم 

  

  :األحواض الداخلية* 

مجال دراستنا ينتمي إلى حوض الكبير رمال وهذا ما أسهم فـي إبـراز الخصوصـية    

الطبوغرافية، بحيث يمكننا تمييز مجموعة من األحواض الصغيرة، تكونت انطالقا من وجـود  

والجنوبية ونذكر منها حوض عين اسمارة، حـوض  سفوح شديدة االنحدار بين السلسلة الشمالية 

، )بن بـاديس حاليـا  (، حوض زيغود يوسف، حوض الهرية )مسعود بوجريو حاليا(عين كرمة 

 .م400وتتميز هاته األحواض بمتوسط ارتفاع أقل من 
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  أوالد رحمون

 عين أعبيد 

 ابن بادیس 

 عين السمارة
 الخروب 

 قسنطينة 
 ابن زیاد

 مسعود بوجریو 
 الحامة بوزیان 

 اددیدوش مر

 بني حميدان

 زیغود یوسف
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  ةــــات الريفيـــي للدراســـالمكتب الوطن: المصدر

 الجبال

 التالل

 الهضاب

 أقدام الجبال

 اتالحويض

 السهول

 ضفاف األودية

 نسيج عمراني

 واليــــة قـسنطـينــــة التضــــــاريس

 02خريطة 
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  : مجموعة السهول العليا* 

السلسلة الداخلية لألطلس التلـي   تتوضع هذه المجموعة في جنوب شرق الوالية ما بين

واألطلس الصحراوي وهي عبارة عن امتداد لسهول عين مليلة، يتراوح متوسط ارتفاعها ما بين 

وعلى عكس المنطقة الشـمالية فهـذه   ) %15-10(م، تمتاز بانحدارات متوسطة 800م و 600

  .المجموعة تتميز باستمرارية في المظهر الطبوغرافي أي االنبساط التام

  توزيع األنواع التضاريسية عبر الوالية) : 08(جدول رقم 

  )م(رتفاع اإل  التضاريس
المساحة

  )هـ(
  التوزيع (%)النسبة 

  36.52  81406.73  800أكثر من   الجبال
شرق وجنوب شرق وغرب 

  وجنوب غرب الوالية

  على كامل مجال الوالية  57.75  128730.52  800 – 400  السهول والتالل

  شمال الوالية  5.73  12772.74  400من أقل   األحواض

  /  100  222910  /  الوالية

  مديرية الفالحة لوالية قسنطينة معالجة معطيات: صدرالم                               

  

  

  :خالصة

تتباين التضاريس من الشمال إلى الجنوب منطقة شمالية يغلب عليها طابع التالل ذات

شديدة و ارتفاعات كبيرة تصـل تالجنوبية فهي تتميز بانحداراانحدارات شديدة ،أما المنطقة 

  .  متر1100إلى 
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   :االنحدارات  -2

لالنحدارات أهمية كبرى ألنها تتحكم في مدى تطور النسيج الترابي وكذا استقراره، كما 

يمكن من خاللها معرفة وتحديد نوعية االستغالل الزراعي وإمكانية استخدام المكننـة وأيضـا   

  .ختيار أنظمة الري المناسبةا

وباإلضافة إلى ما سبق فاالنحدارات تؤثر وبشكل مباشر على عملية تصـريف الميـاه   

وتخزينها ومن ثمة إمكانية التحكم في اإلنتاج النباتي وهي كذلك عبارة عن عنصر هـام يحـدد   

  .حتى النشاطات التي يقوم بها اإلنسان ونوعيتها

 :يمكننا تحديد أربع فئات ) 03رقم (دارات لوالية قسنطينة ومن خالل خريطة االنح        

  

   : %3الفئة األولى أقل من  *

وتمثل االنحدارات الضعيفة تشمل خاصة بلدية عين اعبيد وجزء من بلدية بـن بـاديس   

 .وهي على العموم أراضي زراعية بالدرجة األولى

  

  : %12.5 – 3الفئة الثانية  *

اصة أقدا الجبال وتتركز في الجهـة الجنوبيـة للواليـة    وهي االنحدارات المتوسطة خ

باإلضافة إلى أجزاء من شمالها وهي على العموم مناطق تنتشر فيها عدة أنواع من الزراعـات  

 .وهذا لعدة اعتبارات منها الطبوغرافيا المالئمة والتربة الخصبة

  

  :  %25الفئة الثالثة أكثر ن  •

كجبل سـيدي دريـس،   ) الجبال(مناطق المرتقعة وهي االنحدارات الشديدة جدا تشمل ال

  .شطابة، أم سطاس وجبل الوحش وهي مناطق رعوية بالدرجة األولى أكثر منها زراعية
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  فئات االنحدار) : 09(جدول رقم 

  نوعها  فئات االنحدار
المساحة

  )هـ(
  توزيعها (%)النسبة 

  جنوب الوالية  7  15603.7  ضعيفة  3 – 0

  جنوب الوالية وشمالها  32.5  72445.75  متوسطة  12.5 – 3

  المناطق الجبلية  45  100309.5  شديدة  25 – 12.5

  المناطق الجبلية  15.5  34551.05  شديدة جدا  25 >

  /  100  222910  / المجموع

  معالجة معطيات: المصدر

  

 

  

  

 :خالصة

  :يمكن تقسيم والية قسنطينة إلى منطقتين حسب عنصر االنحدار   

 .للوالية من المساحة اإلجمالية %60.5حدارات شديدة إلى شديدة جدا و تمثل منطقة ذات ان -

  للوالية من المساحة اإلجمالية %39.5منطقة ذات انحدارات ضعيفة إلى متوسطة و تمثل  -

  

  

  

 

 

 



 المؤهالت الطبيعية والفالحية     يالفصل الثان
 

- 43  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

716 828 

788 
381 

207 

1166 690 

316 
690 

1202 

889 790 

1057 

947 162 
1316 

818 
1135 

1326 926 
1180 

1142  
1070 

916 
829 

1010 

13 

14 

  أوالد رحمون

 عين أعبيد 

 ابن بادیس 

 عين السمارة
 الخروب 

 قسنطينة 
 ابن زیاد

 سعود بوجریو م
 الحامة بوزیان 

 دیدوش مراد

 بني حميدان

 زیغود یوسف

 ةـــات الريفيـــي للدراســالمكتب الوطن: المصدر

%  3 - 0

%12.5 - 3 
%25 – 12.5 

% 25 < 

  نسيج عمراني

 واليــــــة قسنطينـــــــة اإلنحــدارات
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 03خريطة
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II- التركيب الصخري  :  

تمييز ثالث فئات مـن  نستطيع ) 04(من خالل الخريطة الليتولوجية لوالية قسنطينة رقم 

  . الصخور وهذا حسب شدة مقاومتها لعوامل التعرية

  

  :  الصخور اللينة -1

من إجمالي مساحة الوالية وهي في مجملهـا تكوينـات    %67وتمثل نسبة تقدر بحوالي 

الزمن الرابع التي تتسم بهشاشتها وضعف مقاومتها والمتمثلة في كل مـن الطـين والمـارن،    

التكوينات السطحية المتمثلة في بعض الترسبات الناتجة عن تعرية السفوح باإلضافة إلى بعض 

وعلى العموم هي تعتبر مناطق غنية بالمواد المعدنية والعضوية ومن ) رواسب نهرية(والطمي 

  .ثمة صالحة للزراعة

  

  :  الصخور متوسطة الصالبة -2

كلـس المـارني   من إجمالي مساحة الوالية، تتكـون أساسـا مـن ال    %7وتمثل تقريبا 

  .والكونغلوميرة والشبست والترافرتا والكلس البحري

  

  :  الصخور الصلبة -3

من المساحة اإلجمالية للوالية وتتشكل من الحجر الرملي والكلـس   %26وتمثل حوالي 

، جبـل أم  )حجـر رملـي  (جبل الوحش : الصلب، هذان األخيران يشكالن الكتل الجبلية مثال 

  ).الصلب الكلس(سطاس وجبل شطابة 
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 حجر رملي

  كلس

  كلس مارني

مارن 

  طين

  كونغلوميرا 

  ترافرتا

  شيست

  طمي

  ترسبات االنقاض

 سنطينةـة  قــوالي
 ريـتركيب الصخـال

  المكتب الوطني للدراسات الريفية :المصدر
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III - التربــة :  
  : أنواع التربة -1

تتحكم التربة في توزيع مختلف األنواع النباتية مثلها مثل الماء، الهواء، الحرارة، وتلعب 

التركيبة البيدولوجية للتربة دورا هاما في استقرار الوسط وكذا طريقة ونوعية استغالله، ومـن  

  :نالحظ أن مجال الوالية يتمتع بأنواع مختلفة من الترب وهي ) 05(ل خريطة التربة رقم خال

   

  :  التربة الطينية* 

تنتشر تقريبا عبر كامل مجال الوالية لكنها متمركزة بشكل خاص في القسـم الشـمالي   

من مساحة  %45.32هـ أي 101030وهي تربة صالحة للزراعة، تشمل مساحة تقدر بحوالي 

  .واليةال

  

  :  التربة المارنية* 

تنتشر تقريبا عبر كامل مجال الوالية لكنها متمركزة بشكل خاص في القسـم الشـمالي   

من  %22.29هـ أي ما يعادل 49700وهي تربة صالحة للزراعة، تحتل مساحة تقدر بحوالي 

  .المساحة اإلجمالية للوالية

  

  :  التربة الطينية الغرينية * 

نوبي للوالية وباألخص في هضبة عين الباي وسهل عين اعبيد وهي تظهر في القسم الج

مـن المسـاحة    %10.69هــ أي  23830تربة صالحة للزراعة، تشغل مساحة تقدر بحوالي 

  .اإلجمالية للوالية

  

  :  التربة الصخرية* 

وهي تربة ضعيفة ورقيقة السمك، فقيرة من حيث المواد العضوية تتواجد فوق الطبقات 

هي غير صالحة تماما للزراعة " بن باديس"مكونة للجبال، وتظهر بوضوح في منطقة الكلسية ال

مـن   %13.56هــ أي  30230ما عدا لزراعة الشعير أو للرعي، تحتل مساحة تقدر بحوالي 

  .المساحة الكلية للوالية
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  :  التربة الغابية* 

ـ  ل غابـة شـطابة،   تربة غنية نوعا ما، تتواجد على أقدام الجبال، تنمو عليها غابات مث

، تشمل مسـاحة  )maquis(باإلضافة إلى بعض النباتات واألشجار التي تكون على شكل أدغال 

  .من المساحة اإلجمالية للوالية %3.03هـ أن 6760تقدر بحوالي 

  

  :  تربة الترسيبات النهرية والترافرتا* 

حـدود  تظهر بشكل محدود خاصة على ضفاف األودية أما الترافرتا فتظهـر بشـكل م  

خاصة على مستوى بلدية الحامة وهي ترب غنية بالمواد العضوية إن لم نقـل أغنـى التـرب    

  .من إجمالي مساحة الوالية %5.09هـ أي 11360الزراعية، تحتل مساحة في حدود 

  

  : مالحظة

تحتوي الوالية على تشكيالت متنوعة من التربة ميزتها األساسية أنها ترب في مجملهـا  

فباستثناء التربة الصخرية والتربة الغابية فالبقية هي تـرب صـالحة للنشـاط    صالحة للزرعة، 

من المساحة اإلجمالية للواليـة المقـدرة    %83.40هـ أي 185920الزراعي وتشكل مساحة 

  .هـ222910بحوالي 

  

  

 :خالصة

تختلف الترب الموجودة في الوالية أين نجد في الشمال ترب طينية ذات سمك كبير

وبالتالي سيكون.إما في الجنوب فهي على العموم ترب صالحة لكنها اقل جودةوجودة عالية،

لهدا التباين تأثير على  اإلنتاج و المـردود لمختلـف المنتوجـات بمـا فيهـا األعـالف

  .    االصطناعية
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  أوالد رحمون

أعبيد عين

بادیس ابن

السمارة عين
الخروب

قسنطينة
زیا دابن

بوجریو مسعود
بوزیان الحامة

مراد دیدوش

حميدان بني

یوسف زیغود

تربة طينية 

ترافرتا  ترسبات نهرية و

تربة مارنية 

 نسيج عمراني

تربة طينية غرينية 

تربة صخرية 

تربة غابية 

 ةـــــسنطينــة قـــــوالي
 ةــــربــــالت

آلم0510  05خريطة 
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IV- المناخ  :  

لك ألنه يؤثر في اإلنسـان  يعتبر المناخ من أهم العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي وذ

والجهد الذي يبذله كما أن له تأثير مباشر على العوامل البيئية األخرى وما يزيـد مـن أهميـة    

المناخ هو عدم قدرة اإلنسان على ترويضه وجعله تحت تصرفه ولصالحه، فتحكم اإلنسان فـي  

  . الظروف المناخية يبقى محدودا وعلى نطاق ضيق

ل المحدد بصفة عامة لألنواع النباتية المالئمة لكل منطقة ومن وببساطة المناخ هو العام

  .الحرارة، األمطار، الرياح، الجليد :نذكرأهم عناصره 

  

  : األمطار  -1

يتبين لنا أن هنالك تبـاين فـي   ) 07(من خالل خريطة التساقطات لوالية قسنطينة رقم 

ة، بحيث أن بعض القمم في شـمال  توزيع التساقطات بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي للوالي

ملم في حين أن جنوب الوالية متوسط كمية التساقط به تتراوح ما 1200الوالية تتلقى أكثر من 

  ويوضح أكثر هذا التباين) 03(ملم في الجدول رقم 500 – 450بين 

  

  متوسطات التساقط الشهرية) : 10(جدول رقم 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت يليةجو جوان  ماي أفريل مارس فيفري جانفي  المحطات
المعدل 

 )ملم(السنوي 

زيغود

  يوسف
194  139  109  77  66  23  05  11  38  78  99  157  996  

  560  69  51  44  26  07  06  26  55  54  66  77  79  ابن باديس

  525.4  73.5  60.9  38.9  36.9  8.4  4.9  23.2  46.8  57.5  49.3  59.8  65.4  عين الباي

  532  69  47  41  27  12  06  26  52  49  50  64  89  الخروب

  570  84  46  41  29  09  04  31  63  43  53  70  97 عين اعبيد

  455  49  41  32  23  09  07  37  46  37  41  57  76  القراح

 .الديوان الوطني لألرصاد الجوي: المصدر
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سبة لمعطيات محطة عين الباي المصدر هو الديوان الـوطني لألرصـاد الجويـة    نوبال

)ONM ( المحطات األخـرى فمعطياتهـا أخـذناها مـن معـدالت سـلتزر للفتـرة        أما باقي

1938/1913.  

االختالف الواضح في المعدالت السنوية للتسـاقط  ) 10(بحيث نالحظ من خالل الجدول 

المسجلة على مستوى كل محطة واالختالف الموجود في توزيع التسـاقطات بـين المحطـات    

  : ع أخذ أمثلة على ذلك المتواجدة في شمال وجنوب الوالية، ونستطي

  ).شمال الوالية(ملم على مستوى محطة زيغود يوسف 996تم تسجيل * 

  ).جنوب الوالية(ملم على مستوى محطة القراح 455كما تم تسجيل فقط * 

  : ويرجع هذا التباين في توزيع التساقطات بين الشمال والجنوب إلى عدة أسباب أهمها 

االرتفاع، أي أن المناطق المنخفضة تتلقى كمية األمطار أقل  سقوط األمطار يزداد مع ازدياد* 

  .من مثيلتها المرتفعة

  .تتناقض كمية التساقط أو تضعف كلما ابتعدنا عن البحر

هذا من جهة ومن جهة أخرى ال يمكننا إهمال الجانب التضاريسي الذي يلعب دورا مهما 

كالكتل الشمالية لجبل سـيدي دريـس    في توزيع التساقط فالشكل الممتد الذي تأخذه التضاريس

والتي تتوضع بصورة ) كتلة جبل الوحش(وكذلك الكتل الشمالية لألطلس التلي لبلدية بن باديس 

متوازية مع المنطقة الشمالية لألطلس التلي تشكل حاجزا يقف أمام التأثيرات المناخية الرطبـة،  

لمناطق المجاورة لها والتي تتلقى ما بين لذلك تتلقى هي بدورها أكبر كمية من األمطار مقارنة با

ملم، عكس المناطق الجنوبية التي تتأثر بالتيارات الجنوبية باإلضافة إلى عـدم  1200 – 1000

  .وصول التيارات الرطبة بسبب الكتل الجبلية السابقة الذكر

  : خالصة

  :  وعلى هذا األساس يمكننا تقسيم مجال الوالية حسب التساقط إلى 

  .ملم600جال الوالية وبالضبط الجزء الشمالي يتلقى معدل سنوي يفوق من م 52%

  .ملم من األمطار سنويا600 – 500من مجال الوالية يتلقى ما بين  44%

  . ملم في السنة400من مجال الوالية أي أقصى جنوب الوالية يتلقى أقل م  4%
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   BNEDER: المصدر 

 ملم1200أكثر

   

 واليـــة قسنطينـــة
  التســـاقط

 

  ش

 

 كلم 10               5              0
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  ) :2000 – 1991(ة العالقة بين التساقط والحرارة الفتر -2

  .نعتمد في دراسة هاته العالقة على معطيات محطة عين الباي

  المتوسطات الشهرية للحرارة والتساقط) : 11(جدول رقم 

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

التساقط 

  )ملم(
65.4  59.8  49.3  57.5  46.8  23.2  4.9  8.4  36.9  38.9  60.9  73.5  

الحرارة 

  )درجة(
6.9  7.5  9.6  12  18.1  22.3  25.3  26.2  21.6  16.6  11.4  8.1  

  الديوان الوطني لألرصاد الجوية:  المصدر

لتوضيح هذه العالقة نستعين بمعادلة غوسن التي من خاللها يفرق بين الشـهر الرطـب   

ذي تكون فيـه كميـة األمطـار    والجاف، بحيث يعرف غوسن الشهر الجاف بأنه ذلك الشهر ال

تساوي أو ضعف درجة الحرارة أما الشهر الرطب فهو الشهر الذي تكون فيه كميـة األمطـار   

  .ضعف درجة الحرارة

  

  :  لة غوسندمعا

  2T = P     بهذه المعادلة نستطيع التعرف على الفترة الرطبة والفترة الجافة.  

T  :المتوسط الحراري الشهري.  

P  :هري لكمية األمطارالمتوسط الش.  

  : من خالل منحنى غوسن نستنتج ما يلي 

  .أكتوبرشهر  بداية إلى ماي شهر بداية وتمتد من : الفترة الجافة

  .شهر ماي بداية  تمتد من نهاية سبتمبر إلى : الفترة الرطبة
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V- ةالنطاقات البيومناخي  :  

إن تحديد النطاق البيومناخي الذي ينتمي إليه مجال الدراسة، يسهل علينا معرفة األنواع 

  .النباتية المالئمة ومن ثمة الفصل في تحديد الزراعات المناسبة للوسط

  : ولتحديد النطاق البيومناخي لوالية قسنطينة قمنا باالستعانة بمعامل أمبارجي 

 

 

T  :كمية األمطار السنوية.  

M  : كالفن(متوسط القيم القصوى ألحر شهر.(  

m  : كالفن(متوسط القيم الدنيا ألبرد شهر.(  

  

  معامل أمبارجي) : 12(جدول رقم 

 الشتاء  النطاق  Q  )كالفن( M )كالفن( M  )ملم( P  المحطات

  معتدل  شبه رطب  113.13  276.4  306.6  996  زيغود يوسف

  معتدل  افشبه ج  41.12  270.6  314.2  525.4  عين الباي

  منعش  شبه جاف  53.10  275.7  305.2  455  القراح

  معالجة معطيات: المصدر                      

  

وسـط  (، عين الباي )شمال الوالية(من خالل حسابنا لمعامل أمبارجي لمحطات زيغود يوسف 

  : ، نستنتج أن والية قسنطينة عموما تنقسم إلى قسمين )أقصى جنوب الوالية(والقراح ) الوالية

  ).محطة زيغوديوسف(القسم الشمالي للوالية ينتمي إل النطاق البيومناخي الشبه رطب * 

 ).محطة القراح وعين الباي(القسم الجنوبي للوالية ينتمي إلى النطاق البيومناخي الشبه جاف * 
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VI- الموارد المائية:  

  : السطحية -1

   :الشبكة الهيدروغرافية* 

يتضح لنا أن الشبكة الهدروغرافيـة  ) 07(خريطة الشبكة الهيدروغرافية رقم من خالل 

الممتدة على كامل تراب والية قسنطينة هي في معظمها متكونة من أودية مؤقتة وشعاب ترتبط 

ارتباطا وثيقا بحجم التساقط ضف إلى هذا كثافة هذه الشبكة في شمال الوالية مقارنة بجنوبهـا  

من خالل التباين الواضح ما بين الشمال والجنوب مـن حيـث عنصـر     وهذا ما يمكن تفسيره

وهذا ال ينفي وجود مجاري مائيـة  ). شمال الوالية يتلقى كمية أمطار أكثر من جنوبها(التساقط 

هامة ودائمة الجريان أهمها واد الرمال وواد بومرزوق وواد المسندو األول هو مجرى مائي ذو 

ية أهمها واد بومرزوق، بحيـث يلتقيـان جنـوب مدينـة     تصريف خارجي تصب فيه عدة أود

قسنطينة والثاني يصب فيه عدة أودية منها واد باردة الذي يتواجد بـالجنوب الشـرقي للواليـة    

وكذلك واد حميميم الذي منبعه األصلي منطقة المريج، وواد مالح، أما واد السمندو ذو االتجـاه  

، فيلتقي بواد الرمال في منطقة )ب الواليةمن الشرق ليصب في غر(شمال شرق، شمال غرب 

  .دار الواد شمال بلدية مسعود بوجريو

تستغل مياه هاته األودية من طرف الفالحين لسقي مزروعاتهم غير مبـالين بالمخـاطر   

المتمثلة أساسا في التلوث الكبير الذي تعرفه هذه األودية، وتقدر المساحة المسقية مـن خـالل   

  ).هكتار  3000(من األراضي المسقية  %21ن هكتار أ  645األودية 

  

   :السدود الترابية* 

سد ترابـي، بسـعة إجماليـة تقـدر بحـوالي       14يتواجد على مستوى والية قسنطينة 

موجهة كلها إلى السقي ما عدا سد برلة المتواجد على مستوى عين اسمارة الـذي   3م6505000

الية قسنطينطة، والذي يعتبر كأكبر سد على حول استعماله من السقي إلى توفير مياه الشرب لو

، باإلضافة إلى سد جبل الـوحش ذو االسـتعمال   3م2200000مستوى الوالية بحيث تبلغ سعته 

، وتقدر المساحة المسقية من خـالل هـذه السـدود    3م50000السياحي والذي سعته في حدود 

  .هكتار  724هي في حدود  هكتار فقط في حين أن المساحة القابلة للري  239الترابية بحولي 
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  : الينابيع* 

منبع مائي ذو صبيب إجمـالي يقـدر بحـوالي     51يتواجد على مستوى والية قسنطينة 

ثا، وتقدر /لتر 285ثا، أهم هذه الينابيع يتواجد على مستوى بلدية الحامة ذو صبيب    /لتر300

  .رهكتا772المساحة الزراعية المسقية من خالل هذه الينابيع بحوالي 

  

  : المياه الجوفية -2

" كتلة جبل الوحش"أو من الحجر الرملي النوميدي " أم سطاس"إن وجود كتل كلسيةمثل 

  .ساهم بشكل كبير في تكوين خزانات هامة للمياه

لكن هاته المياه الجوفية غير كافية باإلضافة إلى عدم معرفة المياه المتواجدة في األعماق 

 15تنقيب متوسط العمق منها  59، وعلى العموم يمكننا إحصاء )هحجم هاته الميا(معرفة دقيقة 

  .ثا/لتر 49,8تنقيب ذات استعمال زراعي وذات صبيب إجمالي 

بئر، السـتعماالت   127باإلضافة إلى هاته التنقيبات يتواجد على مستوى الوالية حوالي 

آلبار هي في حـدود  ثا المساحة المسقية من خالل هذه ا/لتر 36,5فالحية، ذات صبيب إجمالي 

  .هكتار  180
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  07خريطة 

 

الخريطة الطبوغرافية لقسنطينة : المصدر
200000/1

 مجرى رئيسي

 

 والية قسنطينة
  الشبكة الهيدروغرافية

 

  ش

 

 كلم 10              5                 0
 

 مجرى ثانوي
  مجرى مؤقت
 نقطة ارتفاع
 مقر بلدي

 الحدود الوالئية
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VII- استعمال األرض:  

  

في هذا العنصر قمنا باالعتماد على بعض المعطيات المحصل عليهـا علـى مسـتوى    

مديرية الفالحة لوالية قسنطينة وكذا التحقيق الميداني في اسـتخراج أنمـاط اسـتعمال األرض    

لدية من البلديات اإلثني عشر لوالية قسنطينة والتـي نلخصـها فـي    لكل ب) النشاط+ اإلنتاج (

  : الجدول التالي 

  - 2006-استعمال األرض عبر البلديات ) : 13(جدول رقم

  النشاط الفالحي  النشاط الزراعي  البلديـــات

-ديدوش مراد-زيغود يوسف

  الخروب -قسنطينة -حميدان.ب

  تربية األبقار  زراعة الحبوب

ابن–أوالد رحمون-عين اعبيد

  زياد

  تربية األغنام  حبوب

  /  بقول+ حبوب  بن باديس

  /  أشجار مثمرة+ بقول  حامة بوزيان

  /  الحبوب مسعودبوجريو–عين سمارة

  BNEDER للتنمية الريفية  مكتب الدراسات: المصدر                                       

 

ما عدا بلديـة حامـة بوزيـان والتـي تتميـز       نالحظ أنه) 13(من خالل الجدول رقم 

بميكرومناخ خاص والذي يالئم إنتاج البقول واألشجار المثمرة فباقي البلديات تمارس نفس نظام 

وال يوجد نوع آخر من الزراعات يمارس على مستوى ) أغنام أو أبقار(تربية + اإلنتاج حبوب 

  .الوالية
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  08خريطة 

آلم  10              5              0     

 2007أنجـــزت حســـــب معطيــات مدیریــة الفالحـــــــــة :   الصدر

  نـــــةو اليــــــة قسنطي

 استعمـــال األرض 

 تربية األغنام+ حبوب

 حبــــــــــوب

 بقارتربية األ+ حبوب

 بقول+ حبوب

 أشجار مثمرة+ بقول

 ش
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VIII- انسةالنطاقات المتج:  

  : تحصلنا عليها من خالل الطريقة التالية 

إجراء عملية تطابق لخرائط الوسط الطبيعي التي مكنتنا مـن تشـكيل خريطـة للنطاقـات     * 

  .الفيزيائية

تربيـة  +الزراعـات (ثم قمنا بمطابقة خريطة النطاقات الفيزيائية وخريطة استعمال األرض * 

  ).08رقم ) (الحيوانات

والتي تتشكل من ثالثة نطاقات ) 09(ى خريطة النطاقات المتجانسة رقم لنتحصل على ذلك عل* 

  :نلخصها في الجدول التالي 

 

  النطاقات المتجانسة) : 14(جدول رقم 

  االستعمال المثالي التربة المناخ )م(االرتفاع التضاريس  البلديات النطاقات

  زيغود -  النطاق األول
  ديدوش -
  بني حميدان -

خاصة (زراعة الحبوبب   تربة طينية  شبه رطب 800-400 التالل
تربية ) + القمح الصلب
  األبقار

  ابن زياد -  النطاق الثاني
  بوجريو.م -
  الحامة -
  قسنطينة -

تربية + زراعات متنوعة   تربة طينية شبه جاف 800-400 التالل
  األبقار

  عين عبيد - النطاق الثالث
  سمارة. ع -
  بن باديس -
  الخروب -
  نأوالد رحو -

 السهول
  الجبال+ 

تربة +تربة طينية  شبه جاف 400-800
  مارنية

خاصة (زراعة الحبوب 
تربية + القمح اللين 
  األغنام

  مديرية الفالحة لوالية قسنطينة معالجة معطيات:  المصدر                                     
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 2007أنجزت حسب معطيات مديرية الفالحـــــة : المصدر

 آلم 10             5               0

 واليـــة قسنطينــــة
 قـــــات المتجانســـــــــةالنطا

 تربية األبقار+ زراعة الحبوب 

 تربية األبقار+ زراعة  متنوعة 

 زراعة الحبوب

 ش
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  :ألعالف االصطناعية و إنتاجهاا :ثانيا

 

I- أنواع األعالف:  

  : إن العلف المقدم للحيوان كغذاء يقسم إلى ثالث أنواع رئيسية وهي

  العلف األخضر -1

 العلف الجاف -2

 العلف المركب -3

  : العلف األخضر -1

إن العلف األخضر يعد نوع من أنواع األغذية المقدمة للحيوان وحسب خرجاتنا الميدانية 

بعض مستثمرات الحليب فإن هذا النوع ينقسم إلى  المتكررة ومشاهدتنا لطريقة تربية األبقار في

طريقتين للتغذية، الطريقة األولى التي تتمثل في الرعي المطلق والثانية هي طريقة الحش، ففي 

الطريقة األولى يترك الحيوان فيها يرعى بنفسه في الحقل وهذا الرعي يعتمد عليه ألنه يعمـل  

كاليف حصد المحصول العلفي ونقله إلى الحظيرة، على خفض تكاليف إنتاج الحليب وذلك لقلة ت

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها تؤدي بالحيوان إلى ترك الفضالت في الحقل والتقليـل مـن   

، كمـا أن  )التربة(تكاليف تنظيف الحضيرة فضال عن زيادة هذه الفضالت من خصوبة األرض 

  )1(.الحركة له فوائد صحية هذا الرعي المطلق الذي يكون فيه الحيوان حرا طليقا في

والطريقة الثانية المتبعة هي الحش، وفيها تحش المحاصيل العلفية وتنقل إلى الحظيـرة  

وتعطى للحيوان بعد أن تذبل أوراقها على دفعات خالل اليوم بمقادير تتناسـب مـع حاجاتـه    

  .ومستوى إنتاجياته

انية، يفوق إنتاجه من الحليـب  وحسب المربين فإن الحيوان الذي تتم تغذيته بالطريقة الث

عن مثيله الذي تتم تغذيته بالرعي المطلق، وذلك نتيجة للفارق في الجهد الذي يبذلـه الحيـوان   

الطليق الكثير الحركة والحيوان المقيد، والطريقة األولى فهي في معظم أسام السنة أمـا الثانيـة   

  .(1)تقلبة وممطرةفتكاد تقتصر فقط على األيام التي تكون فيها حالة الجو م

  

  

                                                 
 .1984الحليب و مشتقاته في والیة قسنطينة ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة معهد علوم األرض، : بوالزرد زغدود )1(
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ويالحظ أن مشكلة العلف في والية قسنطينة ال تكاد أن تكون بارزة إال في فصل الشتاء 

  .وذلك لسببين

إذا تأخر سقوط المطر أي حدث مبكرا عند بداية فصل الخريف، فذلك ينبأ بقدوم شـتاء  

راعي بها لمدة تزيـد فـي بعـض    بارد، وغالبا ما تكون نتيجة ذلك سقوط الثلوج، وتغطية الم

وهذا الجو يحول دون خـروج الحيـوان   ) 2003 -2000 – 99مواسم (السنوات عن أسبوع 

للرعي، ولم يعد يتوفر له الغذاء في الوقت المناسب علما أن األبقار الحلوب تحتاج إلى تغذيـة  

نـات والنشـويات   طول السنة ولذلك يحول تغذيته بالكيفية والكمية المعنية التي تعطـي البروتي 

كبير على اإلنتـاج وعلـى    والدهون والفيتامينات واألمالح المعدنية الالزمة، ولهذه العوامل أثر

  .نمو وصحة الحيوان

وبالنظر إلى عدم توفر معلومات كافية عن األعالف في مختلف مصالح مديرية الفالحة 

تات العلف األخضر تختلـف  ما عدا اإلحصائيات فإن حسب خرجاتنا الميدانية المتكررة فإن نبا

في قيمتها الغذائية، وإمكانية تهيئتها للحفظ، كما يختلف النوع الواحد من مكان إلى آخـر فـي   

درجة نموه وكثافته، ومواد العلف التي معامل هضمها عال تسمى مواد سهلة الهضـم خـالل   

  .القشورالمواد التي يكون هضمها منخفضا، وتسمى صعبة الهضم كمثال على ذلك التين و

وتعتبر النباتات البقلية كالبرسيم على سبيل المثال أفضل أنواع النباتات للعلف األخضـر  

على اإلطالق فهي غنية بالبروتين الذي له األثر البالغ في زيادة إنتاج الحليب، باإلضـافة إلـى   

اء إذ كونها تنمو بكثافة عالية، كما تظهر أهمية نبات البرسيم كعلف أخضر في الخريف والشـت 

يمكن حصده مرتين في السنة وغالبا ما يزرع هذا المحصول مختلطا مع الشعير بقصد تهيئـة  

  )1(.غذاء أكثر اتزان تكتمل فيه المركبات البروتينية والنشوية معا

ويبقى هذا النوع من األعالف غير مستعمل كثيرا وهذا لنقص المياه وبالتالي االعتمـاد  

  .على األنواع األخرى

  

  

 

  

                                                 
 .الحليب و مشتقاته في والیة قسنطينة ، مصدر سابق: بوالزرد زغدود )1(
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   :العلف الجاف -2    

يحتاج الحيوان إلى هذه األعالف الجافة بمقادير كبيرة، ويعمل العلف الجـاف بتجفيـف   

ثم ينقل إلى المخازن لحفظه إلى حين . الفائض من األعالف الخضراء، وبذلك ينشره حتى يجف

ـ  ي تشتد الحاجة  إليه، وهو متوفر بكثرة داخل البساتين أو على حواف السواقي ووسط األراض

المزروعة، كما أن هذه الحشائش تكثر وسط الغابات المحمية وكذلك في المناطق الوعرة علـى  

المرتفعات، ثم يحش  وينشر ليجف ويكبس بآالت خاصة على شكل بـاالت، ثـم ينقـل إلـى     

  .المخازن

  

  :  العلف المركب -3  

األحمـاض   إن غذاء الحيوان له تأثير كبير في إنتاج الحليب نظرا الحتوائه على بعض

الذهنية التي تزيد نسبة الذهن في الحليب، كما أن الصفات الطبيعية للعليقة العلفية نفسها تـؤثر  

  )1(.على تركيب الحليب خصوصا في تركيب دهنه

، ونظرا لتأثير هذه األخيرة فـي إنتـاج   )UF(يعرف العلف المركب بالعليقة اإلنتاجية 

الغذائية الالزمة لتغذية الحيوان، كما تمتاز بارتفاع  الحليب، إذ أنها تحتوي على معظم المركبات

نسبة البروتين، والنشاء معا وهو مركب من الفضالت الغير مرغوب فيها، والرخيصة الثمن من 

حبوب القمح والشعير والذرة وأنواع البقول األخرى، والمخلفات عن طحن الحبوب ومخلفـات  

  .صناعية السكر والزيوت النباتية

  : لمعتمدة لكي تكون التغذية مثالية هي والطريقة ا

  .خضرعلف أ 35% -

 .علف جاف 35% -

 .أعالف مركزة أو مركبة 30% -

 

 

 

 

                                                 
 .الحليب و مشتقاته في والیة قسنطينة ، مصدر سابق: رد زغدودبوالز )1(
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II- تطور مساحة األعالف االصطناعية و إنتاجها:  

  

  :تطور مساحة األعالف االصطناعية و إنتاجها قبل المخطط -1

  :تطور مساحة األعالف االصطناعية قبل المخطط - أ         

  )2000 – 1995(مساحة األعالف االصطناعية ): 15(ل رقم الجدو

مساحة األعالف النسبة

 )هكتار(االصطناعية

المساحة الزراعية 

  )هكتار(SAUالكلية 

نسبة األعالف بالنسبة 

  (%)للمساحة الكلية

1995  4471  129359  3,45  

1996  4944  129359  3,82  

1997  3525  129359  2,72  

1998  4865  129359  3,76  

1999  4030  129359  3,26  

2000  2570  129359  2  

  )2000 – 1995(لوالية قسنطينة مديرية الفالحة:  المصدر                            

  

شكل رقم   (05): تطور   مساحة  األعالف  االصطناعية    للفترة  
(1995‐2000)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

السنوات   

المساحة  (هـ)

مساحة األعالف اإلصطناعية 

  



 المؤهالت الطبيعية والفالحية     يالفصل الثان
 

- 67  -  

إن المواد العلفية تبقى محدودة المساحة المخصصة لها سنويا ومن خالل النتائج المتبينة     

نالحظ أن في السنوات المدروسة لم تتعدى المساحة المخصصة لهذا النوع ) 18(في الجدول رقم

حتى أنها لـم   %4حيث لم تصل  SAUهـ ونسبة ضئيلة مقارنة مع المساحة الزراعية 5000

من المساحة الزراعية الكلية ويرجع السبب إلى  توجه الفالحين بنسبة  %2، 2000تتعدى سنة 

سعارها المحفزة وأيضا الظروف المناخيـة المتذبذبـة التـي    كبيرة إلى زراعة الحبوب نظرا أل

  .جعلت الفالحين يتجهون إلى زراعة الحبوب

  :تطور إنتاج األعالف االصطناعية قبل المخطط -ب   

  )2000 – 1995(تطور إنتاج األعالف االصطناعية فترة ): 16(الجدول رقم 

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  87830  110100  107254  37874  89916  95727  اإلنتاج

  المرد ود

  )هـ/ق(
22  18  02  23  27  32  

                  )2000 – 1995(مديرية الفالحة بوالية قسنطينة: المصدر                         

شكل رقم   (06): تطور   مردود    األعالف  االصطناعية    للفترة  
(1995‐2000)
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األعالف وتطورها سنحاول مـن خـالل   بعد تطرقنا إلى المساحات المخصصة لزراعة 

تسليط الضوء على اإلنتاج الزراعي والمردود واستنادا من النتائج المتبينة في ) 19(الجدول رقم 

الجدول فإن اإلنتاج يعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى وهذا راجـع إلـى الظـروف المناخيـة     

بإنتاج قـدر بــ    1998والمساحة المخصصة كل سنة، فنجد أن اإلنتاج عرف حدا أعلى سنة 

بعد  2000هـ في سنة /ق 34ق، كما عرف المردود تزايدا ملحوظا حيث وصل إلى 107254

ويبقى هذا اإلنتاج غير كافي بالنظر إلى  1999هـ في /ق27هـ و /ق 11ما كان يتأرجح بين 

يـة  العدد الكبير لرؤوس الماشية سواء كانت ابقارا أم أغناما وبالتالي يسؤدي إلى ضـعف التغذ 

الحيوانية و عدم توازنها هدا ما سياثر حتما في مردود إنتاج األبقار من مادة الحليب موضـوع  

  .بحثنا هذا
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  :تطور مساحة األعالف االصطناعية و إنتاجها بعد تطبيق المخطط -2

  :توزيع مساحة األعالف االصطناعية بعد تطبيق المخطط -أ     

يع متوسط مساحة األعالف االصطناعية عبر بلديات قسنطينة خالل توز):  17(الجدول رقم 

  )2007 -2001(الفترة الحالية 

  
  البلديات

المساحات المعالجة 
  )هكتار(

المساحات المستغلة 
  )SAU(زراعيا 

  األعالف االصطناعية

  مساحة
األعالف 
 االصطناعية

نسبة مساحة 
األعالف للبلدية 
بالنسبة إلجمالي 

  الوالية 

ة مساحة نسب
األعالف للبلدية 

إلجمالي  بالنسبة
 المستغلة المساحة

 زراعيا
  0.84  3.83  89  23290  10601  عبيد. ع

  8.20  21.98  510  18110  9873  الخروب

  2.12  7.37  171  14100  8063  أوالد رحمون

  12.14  10.90  253  7950  1260  قسنطينة

  6.94  7.41  172  7180  2478  عين اسمارة

  2.94  7.45  173  5200  2483  الحامة

  3.91  6.81  158  8000  4041  ديدوش

  2.07  4.56  106  9240  5110  ابن زياد

  /  /  /  7745  3067  مسعود بوجريو

  2.54  7.45  73  11800  2870  زيغود يوسف

  13.97  19.09  443  7884  3170  بني حميدان

  01  3.10  72  8860  7204  بن باديس

  1,79  100  2320  129359  60220  الوالية

  )2007 -2001( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة: المصدر                                     
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شكل  رقم   (07): المساحة  المخصصة  لألعالف   بالنسبة     للمساحة  المعالجة  عبر    
بلدیات    قسطينة    بعد   تطبيق     المخطط

0
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عين عبيد الخروب أوالد
رحمون

قسنطينة عين اسمارة حامة بوزیان دیدوش مراد ابن زیاد مسعود
بوجریو

زیغود
یوسف

بني حميدان بن بادیس

البلدیات

المساحة  (هـ)

المساحة المعالجة مساحة األعالف

  

والذي يبين لنا متوسط المساحة المخصصة لزراعـة األعـالف   ) 17(من الجدول رقم 

جليـا أن النسـب    وهذا عبر بلديات قسنطنية يتبين لنا) 2007-2000(االصطناعية خالل فترة 

متفاوتة من بلدية إلى أخرى وهذا بالنسبة للمساحة الزراعية الكلية والمساحة المعالجة في إطار 

المخطط حيث تنفرد بلديات بني حميدان وقسنطينة والخروب بحظ اوفر من المساحة حيث تمثل 

لنسب بهـا  على التوالي ثم تأتي باقي البلديات التي تتراوح ا %8,20و  %12,14و  13,97%

وتبقى على العموم المساحة المخصصة لألعالف ضئيلة جدا مقارنة مع  %6,94و  %0,84بين 

المساحات المعالجة في إطار المخطط أو المساحة الزراعية الكلية في كل بلدية وعلى مسـتوى  

  .الوالية
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  10خريطة 

 عين عبيد

 أوالد رحمون

 عين سمارة
 الخروب

 ابن زیاد قسـنطــــينــــة ابن بادیس

 مسعود بوجریو

بوزیان حامة  دیدوش مراد

 زیغود یوسف
 بني حميدان

 2007أنجزت حسب معطيات مديرية الفـــالحــة :درــالمص

 ةـــــة قـسنطينـــواليـــ

 )2007-2001( توزيع مساحة األعالف عبر  بلديات قسنطينة 

 آلم 10             5               0

 ش

 المسـاحة المعالجة

 مسـاحة األعالف االصطناعية

  
  هــ 10601
  هـ 4041
 هــ 1260
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ز بشكل كبيـر علـى   مساحة األعالف تترك أن 10الخريطة رقم كما نالحظ من خالل 

ثم تليها بلدية بني حميدان  % 21.98مستوى ثالث بلديات، حيث تمثل نسب متفاوتة، الخروب 

فباقي البلديات بنسب متفاوتة، و من خالل  % 10,90ثم بلدية قسنطينة بنسبة  % 19.09بنسبة 

توجد فـي   النسب الموضحة في الجدول فإن البلديات الشمالية نسجل بها مساحات اكبر من التي

  . البلديات الواقعة جنوب الوالية مما يشجع ممارسة نشاط تربية األبقار في المنطقة الشمالية

وحسب مديرية الفالحة فإن هاجس نقص المياه تبقى عائق أمـام تطـور زراعـة        

األعالف وأيضا هناك  مشكل نقص البذور المخصصة لزراعة األعالف ولكون هذه الزراعـة  

بيرة بالنسبة لتربية المواشي وخاصة األبقار الحلوب، فإنها تـؤثر حتمـا علـى    تكتسي أهمية ك

  .مردود إنتاج األبقار للحليب كما سنتعرض له في العنصر المتعلق باإلنتاج

  

  :تطور مساحة األعالف االصطناعية بعد المخطط -ب

  )2007 – 2001(تطور مساحة األعالف االصطناعية بعد المخطط ): 18(الجدول رقم 

  السنـة
المساحة الخصصة 

  لألعالف االصطناعية

المساحة الكلية 

  الزراعية

نسبة المساحة المخصصة لألعالف 

  مقارنة مع المساحة الكلية

2001  3270  129359  2,5  

2002  1945  129359  1,5  

2003  3056  129359  2,3  

2004  2389  129359  1,8  

2005  2535  129359  2  

2006  2810  129359  2,1  

2007  2695  129359  2  

  )2007 – 2001( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة:  المصدر                                   
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ط         شكل رقم   (08):  تطور مساحة األعالف االصطناعية بعد المخط
(2001-2007)
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تطور مساحة األعالف االصطناعية بالنسبة للمساحة المعالجة في إطار ): 19(الجدول رقم 

PNDA  

المساحة الخصصة لألعالف  سنـةال

  االصطناعية

المساحة المعالجة 

  )هـ(

  النسبة

2001  3270  69845  4,6  

2002  1945  65456  3  

2003  3056  67822  4,4  

2004  2389  68234  3,5  

2005  2535  70832  3,5  

2006  2810  70832  4  

2007  2695  71456  3,7  

  )2007 – 2001(  لوالية قسنطينة لفالحةمديرية ا:  المصدر                           

  

وبالموازاة مع تطبيق المخطط الـوطني للتنميـة   ) 19(و ) 18(من خالل الجدولين رقم 

اهميـة  الفالحية نجد أن المساحة المخصصة لألعالف االصطناعية تبقى جد ضئيلة بالنظر إلى 

لحيوانية الموجودة علـى تـراب   الثروة ابالنظر إلى و  ،اإلنتاج في تطوير التربية الحيوانيةهذا 

رأس غنم، حيث أنه إذا ما  97000بقرة حلوب إضافة إلى  37000الوالية والتي قدرت بقرابة 

ومع المساحة المعالجة في  %3قارنا هذه المساحة مع المساحة الكلية الزراعية فهي ال تمثل إال 

  .%4إطار المخطط فهي ال تتعدى 

من حاجيـات األبقـار    %30ذه المساحة ال تغطي إال وبالنظر إلى هذه المعطيات فإن ه

حبـوب  (الحلوب الغذائية وترجع هذه النسبة الضئيلة إلى طبيعة االستغالل الزراعي في الوالية 

إضافة إلى توجه الفالحين إلى زراعة الحبوب نظرا للتحفيزات المالية التـي تقـدمها   ) عطيل+

وهـذا  ) FNRDA(ي للضبط والتنمية الفالحية الدولة لمنتجي الحبوب في إطار الصندوق الوطن

  .ما يفسر سيادة زراعة الحبوب على زراعات آخرى كاألعالف االصطناعية

  



 المؤهالت الطبيعية والفالحية     يالفصل الثان
 

- 75  -  

  :تطور إنتاج األعالف بعد المخطط -ج

  

  )2007 – 2001(تطور إنتاج األعالف بعد المخطط لفترة ): 20(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنـة

  104970  78500  60100  66260  126575  28256  100400  )ق( اإلنتاج

  39  28  23  27  41  15  31  )هـ/ق(المردود 

  )2007 – 2001(  مديرية الفالحة لوالية قسنطينة: المصدر                                   

   

  

شكل  رقم    (10): تطور   إنتاج   األعالف   االصطناعية   بعد  تطبيق   
المخطط   (2001‐2007)
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شكل  رقم    (11): تطور   مردود    األعالف   االصطناعية   بعد  تطبيق   
المخطط   (2001‐2007)
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عالف وهذا بعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية تذبـذبا وكـذلك   يعرف إنتاج األ

قنطار وهذا راجع إلى المساحة الصغيرة  28256، 2002المردود حيث عرف أدنى قيمة له في 

هـ إضافة إلى الظروف /ق15هكتار، بمردود 1945بـ  2002المخصصة له حيث قدرت سنة 

  ).كمية التساقط(المناخية

هـ وهـذا  /ق41قنطار بمردود  126575وقدر بـ  2003اج سجل في ويبقى أعلى إنت

تبعا للمساحة المخصصة والظروف المناخية المالئمة جدا في هذه السنة ويبقى هذا اإلنتاج غير 

كاف لتغطية حاجيات الثروة الحيوانية الكبيرة الموجودة في الوالية وخاصة إذا عرفنا أن البقرة 

  هكتارات في السنة3علفية في اليوم وما يعادل إنتاج وحدة  10.65الواحدة يلزمها 

وبالنظر إلى المساحة المخصصة لزراعة األعالف وعدد رؤوس األبقار المتواجدة فـي  

من االحتياجات الغذائيـة لألبقـار    %30الوالية، فإن هذه المساحة وهذا اإلنتاج ال يغطي حتى 

  .الحلوب
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III-  الوضعية الحالية لمحاصيل األعالف:  

كما أشير فلي العناصر السابقة تبقى المواد العلفية محدودة نتيجة المسـاحات المخصصـة لهـا    

  .من المساحة الصالحة للفالحة %04سنويا والتي ال تتعدى 

إضافة إلى هذه المساحة توجد أراضي أخرى مخصصة لتغذيـة الحيوانـات الكبـرى    

لرعي التي من خاللها نحاول تقديم كاألبقار الحلوب والمتمثلة في المراعي وأراضي مخصصة ل

  .حوصلة حول كمية الوحدات العلفية التي تحتوي عليها الوالية

  

  ة في الواليةيالمواد العلف l'offre fourragère :)21(جدول رقم 

  
مساحة األعالف 

االسطناعية 
  )هـ(الجافة 

Forêts et 
maquis 
غابات و 
  أحراش

Parcours  
  مراعي

Jachére 
paturée ou 

fauchée  
أراضي عطيل 

  للرعي

  المجموع

  130240  45000  63500  19000  2740  )هـ(المساحة 
المردود من حيث 
 الوحدات العلفية

  )هـ/وع(
585  600  300  120  -  

كمية الوحدات 
  العلفية

 )هـ/وع(
1602900  11400000  

  19050000  5400000  37452900  

  2007سنة الفالحة لوالية قسنطينة  مدرية: المصدر                                    

  

إن اإلمكانيات الغذائية الموجودة والمتوفرة حاليا للحيوان على مستوى الواليـة مكونـة   

أساسا من المراعي و الغابات ، حيث أن المساحة المخصصة لزراعة األعالف الجافة ال تمثـل  

العلفية هي مـن الغابـات و   مليون وحدة علفية،بينما غالبية الوحدات  1,6هـ بإنتاج 2740إال 

 37اراضي العطيل ،  وعموما فإن مجموع الوحدات الموجودة في الوالية تقـدر بـأكثر مـن    

  .مليون وحدة علفية

والسؤال المطروح هل هذه اإلمكانيات الغذائية كافية لسد الحاجيات الغذائية للعدد الهائل 

  .ألف بقرة حلوب 37 من األبقار الحلوب على مستوى الوالية والمقدر عددها بـ
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  : االحتياجات الغذائية لألبقار الحلوب -

  

ألـف رأس   37ألف رأس من األبقار منها  57إن الوالية ككل يوجد بها ما ال يقل عن 

حلوب ولمعرفة االحتياجات الغذائية لهذا العدد اخترنا نموذج كم وحدة علفية تحتاجها البقرة في 

  .اليوم الواحد

 .يوم/ل12مردود كغ و500بقرة ذات وزن  •

  

  : االحتياجات من الوحدات العلفية للبقرة الواحدة -

  : وحدات علفية للعيش * 

     500         وزن البقرة                                

  وحدات علفية 4=  2,5+  1,5=                        + 1,5  =    +                 1,5
                    200                           200   

  

  : وحدات علفية خاصة باإلنتاج * 

  .وحدة علفية 4,8=  12×  0،4= مردود البقرة ×  0,4

  : الوحدات العلفية الخاصة للبقرة الواحدة * 

وهي مجموع الوحدات العلفية الخاصة بالعيش والوحدات العلفية الخاصة باإلنتاج وتساوي فـي  

  .اليوم/ البقرة الواحدة/وحدة علفية 8,8هذا النموذج 

  :احتياجات رؤوس األبقار الحلوب من الوحدات العلفية في الوالية * 

  .وحدة علفية 118844000= يوم  365× وع  8,8× رأس  37000
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 : نسبة تغطية رؤوس األبقار من الوحدات العلفية -

  بقارائية لرؤوس األذاالحتياجات الغ):22(الجدول رقم

حتياجات الغذائية من اال

  الوحدات العلفية

إمكانيات الوالية من الوحدات 

  العلفية

  )%(نسبة التغطية 

  31,51  وحدة علفية 37452900  وحدة علفية 118844000

 la production laitière dans la wilaya de Constantine :المصدر                      
Réalité et perspective 

  

والذي يبين نسبة تغطية الحاجيات الغذائية للحيوان الحلوب ) 22(جدول رقم من خالل ال

وبالنظر إلى توفر الوالية علـى   %31،51في الوالية نالحظ أن هذه األخيرة تعد ضعيفة بنسبة 

رأس غـنم فـإن    97000أنواع أخرى بحاجة إلى هذا النمط من التغذية والمتكونة أساسا مـن  

ا ال توفر تغذية متوازنة لألبقار الحلوب وال يمكن أن تصل إلى نسـبة  اإلمكانيات الموجودة حالي

، هذا ما يؤثر على نوعية التغذية للحيوان وبالتالي تأثير علـى مـردود البقـرة     %30تغطية 

  .الحلوب من اإلنتاج باعتبار أن أهم عنصر في تربية األبقار الحلوب هي التغذية المالئمة

  

  : خالصة

 من الحاجيـات الغذائيـة لألبقـار     %30ة من األعالف ال توفر إال اإلمكانيات الموجود

 .الحلوب على مستوى الوالية
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  خالصة الفصل الثاني

  

بعد أن تطرقنا إلى كل العناصر الخاصة بالوسط الطبيعي نستطيع اآلن بلورة فكرة ولو 

  .جزئية عن المؤهالت الطبيعية التي تمتلكها والية قسنطينة

ة هي منطقة انتقالية ما بين األطلس التلي في الشمال والسهول العليا فـي  منطقة الدراس

الجنوب وهذا ما أكسبها صفة عدم التجانس بين شمالها وجنوبها بحيـث نالحـظ أن االرتفـاع    

  .يتقلص كلما اتجهنا نحو جنوب الوالية

سيطر من جهة أخرى عنصر االنحدار يبرز بشكل كبير في الجهة الشمالية للوالية أين ت

والتي تمثل االنحدارات الشديدة بينما جنوب الوالية عموما تسيطر عليـه  ) %25 – 12.5(الفئة 

  .فئة االنحدار المتوسطة وبأقل درجة ضعيفة

عنصر التربية هو كذلك يمثل أحد المؤهالت الحقيقية التي تزخر بهـا الواليـة بحيـث    

أنها ترب صالحة للزراعة فباسـتثناء  تحتوي على تشكيالت متنوعة من التربة ميزتها األساسية 

هكتـار    185920التربة الصخرية والغابية فالبقية هي صالحة للزراعة وتشكل مساحة إجمالية 

  ).هكتار  222910(من مساحة الوالية  %83.40أي ما يعادل 

أما المناخ فهو شبه رطب في شمال الوالية وشبه جاف بجنوبها مع تساقطات متدبدبـة  

  .ية ووابليةوأحيانا فجائ

عنصر الماء هو كذلك يعتبر أساسيا في ميدان الزراعة وهنا يجب اإلشـارة إلـى قلـة    

 39الموارد المائية على مستوى والية قسنطينة بحيث قدرت االحتياجات لمياه السقي بحـوالي  

  . 3مليون م

+ ب االستعمال الحالي للوسط يتناسب وإمكانياته الحقيقية، بحيث أنه وسط لزراعة الحبو

  .تربية الحيوانات

إن التغذية المتوازنة للحيوان و خاصة األبقار الحلوب لها دور مهم و فعال في تحديد كميـة     

اإلنتاج و نوعيته، حيث من خالل دراستنا لألعالف االصطناعية خالل مرحلتين مختلفتين قبـل  

مسـاحة المخصصـة   تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية و بعده، حيث الحظنا نقص في ال
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بعـد   ىمن المساحة الكلية الزراعية حت %3لزراعة األعالف االصطناعية حيث لم تتعدى نسبة 

  :تطبيق المخطط و يرجع هدا لعدة أسباب

توجه الفالحين إلى زراعة الحبوب نظرا للتحفيزات المالية المقدمـة مـن طـرف     -          

  .الدولة

  .عة األعالف االصطناعيةنقص البدور المخصصة لزرا -          

 قلة الموارد المائية  -         

  

وما أمكن استنتاجه هو التوزيع غير متجانس لمساحة األعالف االصطناعية في الواليـة  

حيث نالحظ تمركز هذه المساحات في ثالث أو أربع بلديات و التي تقع شمال الوالية ويرجع 

ال أكثر من الجنوب،و تواجد اكبـر عـدد مـن    هدا إلى العوامل الطبيعية المساعدة في الشم

  .المربين و األبقار الحلوب

و من خالل الوضعية الحالية فانه يمكن القول أن اإلمكانيات الحالية مـن األعـالف  ال   

ـ    ة و يمكن أن تلبي الحاجيات الغذائية لعدد رؤوس األبقار الحلوب الموجودة حاليـا فـي الوالي

ي تغذية غير متوازنة لألبقار هدا ما سيؤثر حتما على المردود رأس  وبالتال 37000 ـالمقدرة ب

  .نتاجو اإل
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  الفصل الثالث

  دراسة مستثمرات الحليب
  و إنتاجها  

  في والیة قسنطينة 
  

  توزيع مستثمرات الحليب مجاليا في الوالية :أوال

  إنتاج الحليب في والية قسنطينة :ثانيا
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 :مقدمة

تطور عدد مستثمرات الحليب على  سنتطرق إلى دراسة تموضع وفي هذا الفصل          

وهذا على فترتين، فترة ما قبل تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية وفترة ما مستوى الوالية 

  : بعد تطبيقه  وستمكننا هذه الدراسة من معرفة 

  .العالقة بين المؤهالت الطبيعية وتواجد المستثمرات -

معرفة نسبة مشاركة مستثمرات الحليب سواء في فترة ما قبل المخطط واستفادتها من  -

فترة ما بعد المخطط ومدى  ،أو)FNRDA(ني للضبط والتنمية الفالحيةالصندوق الوط

  .PND)ا المخططستجابة أصحاب هذه المستثمرات  لهذا

دراسة تطور إنتاج الحليب في والية قسنطينة قبل تطبيق المخطط الوطني و من ثم 

فترة  وبعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية) 2000-1995(للتنمية الفالحية فترة 

، وهذا بعد تعرضنا في الفصل الثاني إلى أهم المؤهالت الطبيعية التي تزخر )2001-2007(

بها الوالية إضافة إلى تطور عدد مستثمرات الحليب وتموضعها وهذا من خالل دراستها على 

  .فترتين كما سبق الذكر

في الوالية، إلى مدى تأثير هذه اإلمكانيات على إنتاج الحليب الفصل سنتعرض في هذا 

  .وهل هناك عالقة بين هذه األخيرة وتطور إنتاج الحليب على مستوى الوالية

I- إنتاج الحليب في والية قسنطينة قبل المخطط.  

II- إنتاج الحليب في والية قسنطينة بعد المخطط.  
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  :توزيع مستثمرات الحليب مجاليا في الوالية :أوال

I - تطبيق المخطط  وضعية مستثمرات الحليب قبل:  

المخطـط   تطبيـق  قبل FNRDAتطور عدد مستثمرات الحليب المستفيدة من دعم  -1      

  :الوطني للتنمية الفالحية

يمثل تطور عدد مستثمرات الحليب المستفيدة من دعم الصندوق الـوطني  ) 23(الجدول

استفادت من صـندوق  التي  للضبط والتنمية الفالحية، ومن خالله يتبين لنا أن عدد المستثمرات

FNRDA   2005سـجلت فـي    يتزايد من سنة إلى أخرى وهذا على مستوى الوالية حيث  ،

مستثمرة استفادت من دعم الدولة، وقد بلغ عدد المستفيدين  44كان يقدر بـ  مستفيد بعدما  135

  .مستثمرة 485خالل هذه الفترة 

لى مستوى البلديات فمن الجدول أما فيما يتعلق بنسب االستفادة من دعم هذا الصندوق ع

بلديات ذات نسب مشاركة ال بأس بها وهي بني حميـدان، حامـة بوزيـان،     04نالحظ بروز 

على التـوالي بينمـا تبقـى     %10، %10، %16، %28ديدوش مراد، بن زياد، وهذا بنسب 

 وهي أضعف نسبة في بلديتي عين عبيد ومسعود %1البلديات األخرى تسجل نسب متفاوتة من 

كما هو الحال في بلدية الخروب، ومن هـذا وخـالل تموضـع المسـتثمرات      %8بوجريو، و

المستفيدة من دعم الصندوق فإن البلديات الوقعة شمال قسنطينة هي التي اسـتفادت أكثـر مـن    

ها هاته المنطقة مناخ شبه ويمكن إرجاعه إلى الظروف الطبيعية التي تمتاز ب FNRDAبرنامج 

توفر المراعي الطبيعية ووجود مساحات كبيرة إلنتاج األعـالف، كمـا    رطب، مما يؤدي إلى

  .أشرنا به سابقا في خريطة استعمال األرض
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  توزيع مستثمرات الحليب قبل تطبيق المخطط: )23(جدول رقم 

 السنوات
 
 
  

  البلديات

  عدد مستثمرات الحليب المستفيدة

  FNRDAمن دعم 

مجموع 

المستثمرات 

المستفيدة من 
FNRDA 
  خالل الفترة

نسبة اندماج 

 اتالمستثمر

بالنسبة للوالية 

)%(  

1995 1996 1997 1998 1999  2000  )95-2000(  % 

  28  134  52  24  22  16  08  12  بني حميدان

  16  80  10  17  15  15  23  00  حامة بوزيان

  10  47  17  01  04  05  12  08  بن زياد

  10  46  07  07  08  08  10  06  ديدوش مراد

  08  41  11  08  08  09  04  01  الخروب

  08  39  18  15  02  02  02  00  قسنطينة

  06  28  08  19  00  00  01  00  ابن باديس

  05  24  03  04  04  03  05  05  عين سمارة

  05  25  05  04  04  04  01  07  زيغود يوسف

  02  10  03  03  00  00  00  04  أوالد رحمون

  01  06  00  03  01  01  01  00  عين اعبيد

  01  05  01  01  01  01  00  01 مسعود بوجريو

  100  485  135  016  69  64  67  44  المجموع

                                                    

 )2000- 9519(   مديرية الفالحة لوالية قسنطينة :المصدر                                        
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  11خريطة 

  ثمرةتمس 134

 والية قسنطينة
من  توزيع مستثمرات الحليب المستفيدة

  قبل تطبيق المخطط FNRDAدعم  

  ش

 بني حميدان 
 زیغود یوسف

 دیدوش مراد
 مسعود بوجریو

 ابن زیاد

 عين اسمارة

 ابن بادیس قسطينة

 الخروب

 أوالد رحمون

 عين عبيد

 كلم 10              5                  0

 حامة بوزیان

  ةثمرتمس 47

  ثمرةتمس 05

معالجة معطيات مديرية الفالحة : المصدر
  لوالية قسنطينة
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  :ات عبر البلدياتتوزيع نسبة مشاركة المستثمر -2     

  توزيع نسبة مشاركة المستثمرات عبر البلديات): 24(جدول رقم 

  البلديــات
عدد 

 المستثمرات
  االجمالي

 عدد متوسط
خالل المستثمرات 
 الفترة  

 )1995-2000(  

نسبة المشاركة 
)%(  

نسبة المستثمرات 
المشاركة من إجمالي 

  )%(الوالية 

  26,8  7,88  22  279  بني حميدان
  15,85  5,70  13  228  بوزيان حامة

  9,75  4,27  8  187  بن زياد
  9,75  4,62  8  173  ديدوش مراد
  8,53  3,01  7  232  الخروب
  8,53  2,41  7  290  قسنطينة
  4,87  3,88  4  103  عين سمارة
  4,87  1,64  4  243  زيغود يوسف
  2,43  1,41  2  141  أوالد رحمون
  1,21  0,5  1  197  عين اعبيد

  1,21  2,27  1  44  مسعود بوجريو
 %100 3,68 82 2224  المجموع

  ) 2000-1995( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة :المصدر                                     

  

  

مستثمرات  الحليب  المستفيدة من FNRDA عبر بلدیات قسنطينة قبل  الشكل  رقم (12): نسبة 
المخطط 
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في هذا العنصر سنتطرق إلى نسب استفادة مستثمرات الحليب من الصـندوق الـوطني   

جودة عبر البلديات، فالمالحظ أوال أن للضبط والتنمية الفالحية بالنسبة إلجمالي المستثمرات المو

مستثمرة مستفيدة من  82مستثمرة موجودة على مستوى الوالية فإنه ال توجد إال  2224من بين 

وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جدا، وهذا مقارنة باألهـداف المسـطرة مـن     %3,68الدعم ونسبة 

  :عدة عوامل والتنمية الفالحية ويرجع هذا إلى  ططرف الصندوق الوطني للضب

خوف الفالحين أو المربين من تبعيات المراقبة الطبية وهذا بإجراء تحاليـل طبيـة علـى    ت -

 وللعلم فإن الدولـة  األبقار وهذا لتفادي األمراض، وتعرض البقرة الحاملة للمرض إلى الذبح

من سعر البقرة وبالتالي فإن المربي يتحمل خسارة كبيرة فـي   %20تعوض المربي إال  ال

  .داخل المزرعة وسط القطيع ة اكتشاف مرض ماحال

دج لكل لتر منتج زيادة على هذا فإن 5دعم والتي تعد ضئيلة حيث يستفيد المربي من لقيمة ا -

السوق دج ومقارنة بالسعر في 22للحليب بـ  الجهويالمربي ملزم ببيع الحليب إلى الديوان 

 . عدم الدخول في برنامج الدعم دج وبالتالي فإن المربي يفضل35الموازية فإنه يقدر بـ

استوفاؤها للدخول في البرنامج منها ملكية المستثمرة، توفر الشروط التي ينبغي على المربي  -

بقرة، وحسب خرجاتنا الميدانية والمعلومـات   12المربي على عدد من األبقار ال يقل على 

هم ال تصل إلى دد أبقارعالمتوفرة لدى مديرية مصالح الفالحة فإن نسبة كبيرة من المربين 

 .متوفرة لدى نسبة كبيرة من المربين الغيرلمستثمرة بقرة، زيادة على عقد الملكية ل12

وفيما يخص عدد المستثمرات في كل بلدية فإنه من الواضح أن البلديات الشـمالية بهـا   

ثمرة مست 290مستثمرة وقسنطينة  279أكبر عدد من مستثمرات الحليب كبلدية بني حميدان بـ 

  .وكذا حامة بوزيان وزيغود يوسف وهذا راجع لمالئمة الوسط الطبيعي لتربية األبقار

ومن جهة أخرى فإن نسب استفادة المستثمرات من الدعم فإنها تتفاوت من بلديـة إلـى   

فـي   %9,75أخرى حيث نجد دائما البلديات الواقعة في شمال المنطقة تتراوح النسبة بها مـن  

في بلدية بني حميدان وهذا راجـع إلـى مالئمـة     %28,8يدوش مراد، إلى بلديتي بن زياد ود

الظروف لتربية هذا النوع من الحيوان، وتبقى البلديات الجنوبية تتميز بإقبـال محتشـم علـى    

  .من مجموع المستثمرات المتواجدة رحمون أوالدفي بلدية  %1,41البرنامج حيث ال تتعدى 

الحليب من برنامج الدعم ضئيلة مقارنـة مـع عـدد    لكن تبقى نسبة استفادة مستثمرات 

  .%7,88المستثمرات اإلجمالي حيث ال تتعدى في بلدية بني حميدان 



 في الوالیة و إنتاجها  مستثمرات الحليب     الفصل الثالث

- 89  -  

العموم فإن ميزات الوسط الطبيعي هي التي تتحكم في تموضع تربية األبقار على وعلى 

ـ    مستوى الوالية وإقبال المربون على برنامج ر مـن  الدعم يبقى مرتبط بما يقدمـه هـذا األخي

 .تحفيزات تشجع على االنضمام

  

  الوالية في FNRDAتطور عدد مستثمرات الحليب المستفيدة من ): 25(جدول رقم 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995  السنوات
عدد المستثمرات 

  اإلجمالي

عدد المستثمرات

المستفيدة من 

FNRDA 

44  67  64  69  106  135  2224  

نسبة المشاركة

بالنسبة إلجمالي 

  الوالية

1,97  3,01  2,07  3,1  4,76  6,07  100% 

   ) 2000 -1995(  لوالية قسنطينةمديرية الفالحة : المصدر                              

  
  

مستثمرات  الحليب  المستفيدة من FNRDA في والیة قسنطينة قبل  الشكل  رقم (13): تطور عدد 
المخطط 
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والذي يمثل تطور نسبة مشاركة المستثمرات على مستوى الوالية  )25(رقم من الجدول

بصورة بطيئة حيث أن نسبة المشـاركة   فإن المالحظ هو تزايد إقبال المربين على البرنامج لكن

 2224من مجموع المستثمرات المتواجدة على تراب الوالية والمقدرة بــ   %6,07ال تتعدى 

مثتثمرة تستفيد من دعم الصندوق الوطني للضـبط والتنميـة    135مستثمرة حيث ال توجد إال 

  .الفالحية وهذا راجع إلى األسباب التي ذكرناها سابقا

  

 :رؤوس األبقار الخاضعة للمعانية الطبية قبل تطبيق المخطط  تطور عدد -3

  تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاية الطبية): 26(جدول رقم 

  )2000-1995(مخطط القبل 

 السنوات        

 
  البدليات

متوسط عدد األبقار الخاضعة   عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاينة الطبية

لفترة للمعاينة الطبية خالل ا

)1995-2000(  

  النسبة

% 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

 31,22  281  459 278 397 212 202  141  بني حميدان
 16,11  145  251 152 212 112 98  47  قسنطينة
 13,44  121  196 90 144 83 130  86  الخروب
  10  90  111 79 113 95 87  56  ابن زياد
  1,11  10  17 15 09 8 12  -  عين اعبيد
  8,33  75  11 65 96 58 72  51  زيغود يوسف
  6,22  56  72 42 65 45 62  53  ديدوش مراد
  5,66  51  63 46 56 41 56  44  حامة بوزيان
  4  36  55 28 44 38 33  22  بن باديس

  2,22  20  21 17 19 13 17  19  أوالد رحمون
  1,22  11  17 08 16 1 11  09  عين سمارة

                  
  -  -  -  -  -  -  -  -  مسعود بوجريو

  100  900  1372 1181 814 712 798  528  الوالية
 )2000-1995( مدرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر                                             
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الشكل رقم   (14): توزیع    نسبة   عدد األبقار    المعاینة   طبيا   حسب البلدیات   قبل   تطبيق     المخطط 

فترة    (1995‐2000)

0
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90
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بني
حميدان

قسنطينة الخروب بن زیاد  زیغود
یوسف

دیدوش
مراد

حامة
بوزیان 

بن بادیس أوالد
رحمون

عين
اسمارة

عين عبيد مسعود
یوجریو

البلدیات

النسبة (%)

نسبة عدد األبقار

  
تكمن أهمية دراسة تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاينة الطبية علـى مسـتوى   

والية أوال في معرفة مدى مراقبة الجهات المعنية لصحة الحيوان وبالتالي التحكم في هذا النوع ال

من القطيع، و التحكم في صالحية الحليب المنتج وصحته والمقدم لالستهالك هذا مـن جهـة،   

وتأثير نسبة المراقبة الطبية في كميات الحليب المجمعة على مستوى الوالية حيث ال يتم جمـع  

  ..الحليب المنتج من طرف األبقار المراقبة والخاضعة للمعاينة الطبية من جهة أخرى إال

والذي يبين تطور عدد رؤوس األبقـار الخاضـعة للمعاينـة    ) 26(وحسب الجدول رقم 

الطبية على مستوى بلديات قسنطينة، نالحظ أن أكبر عدد منها سجل في بلدية بني حميدان بــ  

من إجمـالي   %31,22وسط خالل فترة ما قبل المخطط وهذا بنسبة بقرة مراقبة طبيا كمت 281

  .عدد األبقار المراقبة على مستوى الوالية

وعموما فإن البلديات التي سجلت أكبر نسبة للمراقبة موجودة شمال واليـة قسـنطينة،   

كبلدية قسنطينة، ابن زياد، زيغود يوسف، وحسب مصالح الفالحة فهذا راجع إلى وعي المربين 

ي هذه المنطقة وتوفر اإلنتاج بكميات كبيرة الشيء الذي يؤدي بالمربي إلى إجـراء العمليـة   ف

  .لتسويق الحليب المنتج
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المدروسة فإن عدد األبقار الخاضـعة للمعاينـة    سنواتوعلى مستوى الوالية وحسب ال

  الطبية

ـ  1372إلى  1995بقرة مراقبة سنة  528تطور مع مرور السنين، حيث انتقل من  رة بق

  .مرات تقريبا 3وهذا بتضاعفها  2000سنة 

  

  تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاينة الطبية في الوالية ) 27(جدول رقم 

  )2000-1995(فترة 

  2000  1999  1998  1997  1996 1995  السنوات
  1372  1181  814  712  798 528  عدد األبقار الخاضعة للمعاينة الطبية

 19336 21420 22200 24310 27400 26350  ليعدد رؤوس األبقار اإلجما
  7  5,51  3,66  2,9  2,9 2 %النسبة 

  )2000- 1995( مدرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر                                            
  

الشكل رقم (15): عدد رؤوس األبقار الخاضعة   للمعاینة   الطبية  بالنسبة  
للعدد اإلجمالي  في الوالیة  قبل تطبيق المخطط 
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عدد رؤوس األبقار اإلجمالي عدد األبقار الخاضعة للمعاینة الطبية

  
لمراقبة طبيا علـى  والذي يبين تطور عدد رؤوس األبقار ا) 27(من خالل الجدول رقم 

مستوى الوالية ونسبتها مقارنة مع العدد اإلجمالي لألبقار الموجودة في الوالية، يتبـين لنـا أن   

وتطور مع مـر   1995سنة  %2نسبة المراقبة الطبية لهذا القطيع ضعيفة جدا حيث لم يتجاوز 

ودة فـي  بقرة موج 19336بقرة من بين  1372وهذا بعدد  2000سنة  %7السنين ليصل إلى 

الوالية وهذا يعود أساسا إلى نسبة استفادة المستثمرات من دعم الصـندوق الـوطني للضـبط    
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من مجموع المستثمرات، هذا ما يجعل صحة المـواطن   %4والتنمية الفالحية والتي لم تتجاوز 

 .في خطر وهذا الستهالكه مادة الحليب دون معرفة إن كانت صالحة لالستهالك أم ال

  

II- لمستثمرات بعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحيةوضعية ا:  

إن عدم فعالية القطاع الفالحي والذي كلف الجزائر ثقل الفاتورة الغذائية التي تعتبر أهم 

عائق أمام النمو االقتصادي للبالد، وبما أن الحليب يعتبر مادة أساسية فـي تغذيـة المـواطن    

ن من خالل الصندوق الوطني للضبط والتنميـة الفالحيـة   وبالنظر إلى التعاليم الوزارية للمربي

FNRDA جاء المخطط الوطني للتنمية الفالحية ،PNDA   بأسس جديدة مكملة لبرنامج تـدعيم

القطاع الفالحي وتنظيمه، وفي هذا الفصل سنتطرق بالدراسة إلى تطبيق هذا المخطـط علـى   

  :ب اعتمدنا على عدة مؤشرات مستوى الوالية، ومن خالل دراسة وصفية مستثمرات الحلي

  .حجم مشاركة الفالحين في المخطط الوطني للتنمية الفالحية -

 .نسب مشاركة المستثمرات الفالحية -

 .توزيع المستثمرات المشاركة في المخطط على مستوى البلديات -

وبالتالي معرفة مدى تأثير هذا المخطط على وضعية مستثمرات الحليب على مسـتوى الواليـة   

 .المربين على المخطط وإقبال

   

  :تطور عدد مستثمرات الحليب المشاركة في المخطط الوطني للتنمية الفالحية -1

في هذا العرض سنحاول دراسة وضعية المستثمرات المشاركة في المخطـط الـوطني   

فإن المالحظ هو التزايد فـي عـدد مسـتثمرات    ) 28(الفالحية ومن خالل الجدول رقم  للتنمية

اركة في المخطط الوطني للتنمية الفالحية وهذا من سنة إلى أخرى حيث كانت تقدر الحليب المش

  .2007مستثمرة في سنة  261وأصبحت  2001مستثمرة في  140بـ 

ويمكن إرجاع هذه الزيادة عبر تعاقب السنوات إلى اطالع المربين على هذا البرنـامج،  

مجين في السنوات الماضية، زيادة علـى  من خالل التجارب السابقة لزمالئهم من المربين المند

هذا التحفيزات المالية المقدمة من طرف البرنامج وهذا بزيادة قيمة الدعم حيث وصـل تـدعيم   
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دج للتر في السنوات الماضية زيادة علـى  5دج للتر بعد أن كان 7اللتر المنتج من الحليب إلى 

  .ر والزيادة في اإلنتاجهذا التدعيم المخصص للتجهيزات وهذا لتطوير تربية األبقا

  

  تطور عدد مستثمرات الحليب المشاركة في المخطط الوطني للتنمية الفالحية ): 28(جدول رقم 

 السنوات  

      

 
  

  البلديات

 المندمجةعدد مستثمرات الحليب

 في المخطط الوطني للتنمية الفالحية
مجموع 

المستثمرات 

المشاركة 

 في المخطط

 مشاركةنسبة 

 اتالمستثمر

بالنسبة للوالية 

)%(  

2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007   % 
  31,16  421  78  58 52 58 52 59  64  بني حميدان
  24,42  330  61  67 62 57 34 31  18  بن زياد

  10,36  140  20  25 35 18 14 13  15 ديدوش مراد
  10,06  136  32  28 23 16 13 17  07  قسنطينة
  1,70  23  04  04 03 02 03 04  03  عين سمارة
زيغود 
  يوسف

03  04  06  12  23  26  30  104  7,69  

  6,01  81  19  18 12 05 07 07  13 حامة بوزيان
  4,14  56  07  09 09 06 10 09  06  الخروب
  2,88  39  05  05 06 04 04 06  09  ابن باديس
  1,18  16  05  03 02 01 01 02  02  عين اعبيد
أوالد 
  رحمون

00  01  00  01  02  00  00  04  0,2  

مسعود 
  بوجريو

00  00  00  00  01  01  00  02  0,01  

 %100  1351  261  244 230 180 143 153  140 المجموع
  )2007-2001( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة: المصدر                                             
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إلى أخـرى  والمالحظ أيضا أن نسبة مشاركة المستثمرات في المخطط متفاوتة من بلدية 

من المستثمرات المشاركة في المخطط الوطني للتنميـة الفالحيـة    %75حيث نجد أن أكثر من 

توجد على مستوى البلديات الواقعة شمال قسنطينة وهي بلديات بني حميدان، بن زياد، ديـدوش  

على  %10,06، %10,36، %24,42، %31,16: مراد، قسنطينة وزيغود يوسف وهذا بنسب 

نما تبقى البلديات الواقعة جنوب قسنطينة تسجل نسب مشاركة ضعيفة ومتفاوتة فيمـا  التوالي، بي

، وهذا راجع إلى طبيعة النشاط المالئم للظـروف  %4,14إلى  %0.01بينها حيث تتراوح بين 

  .الطبيعية التي تتميز بها كال من المنطقتين

  

  
  
  

  

  

  

  

  

الشكل  رقم (16): مجموع مستثمرات  الحليب المشارآة  في المخطط عبر بلدیات قسنطينة 
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  12خريطة 

 كلم 10              5                  0

 والية قسنطينة
مستثمرات الحليب المندمجة في  توزيع

  المخطط الوطني للتنمية الفالحية 
 بني حميدان

 زیغود یوسف

 دیدوش مراد

 حامة بوزیان

 مسعود بوجریو

 ابن زیاد

 عين اسمارة

 قسطينة

 ابن بادیس

 الخروب

 أوالد رحمون

 عين عبيد

  ش

 

معالجة معطيات مديرية الفالحة : المصدر
  لوالية قسنطينة

  مستثمرة  421

  مستثمرة  140

  مستثمرة  02
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 مجمـوع  الـوطني للتنميـة الفالحيـة فـإن    المخطط  قبل تطبيق ما ومقارنة مع فترة

قد تزايد ليصل فـي   و مستثمرة 485بـ  هده الفترة قدر خالل المستفيدة من الدعمالمستثمرات 

مستثمرة مشاركة في المخطط  1351هذه الفترة من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية إلى 

التي جاء بها هذا المخطط وهذا التطوير هذا  وبعد هذا مؤشر إيجابي بالنظر إلى األسس الجديدة

  .الفرع الحساس في القطاع الفالحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نطينة الشكل رقم  (17): نسبة  مستثمرات الحليب المشارآة في المخطط عبر بلدیات قس
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  :توزيع نسبة مشاركة المستثمرات في المخطط الوطني للتنمية الفالحية عبر البلديات  -2

  مستثمرات في المخطط الوطني للتنمية الفالحيةال توزيع نسبة مشاركة): 29(جدول رقم 

عدد المستثمرات   البلديـات
 اإلجمالي

متوسط المستثمرات 
في  المشاركة
  المخطط

نسبة المشاركة 
)%(  

نسبة المستثمرات المشاركة 
  )%(من إجمالي الوالية 

  31,08  20,20  60  297  بني حميدان
  24,35  22,70  47  207  بن زياد

  10,36  10,69  20  187  ديدوش مراد
  9,84  5,77  19  329  قسنطينة

  7,77  5,55  15  270  زيغود يوسف
  6,21  4,76  12  252  حامة بوزيان
  4,14  3,21  08  249  الخروب
  3,10  5  06  120  ابن باديس
  1,55  2,52  03  119  عين سمارة
  1,03  0,92  02  217  عين اعبيد

  0,51  1,75  01  57  مسعود بوجريو
  0,51  0,62  01  160  أوالد رحمون
  %100 7,83  193  2462  المجموع

  )2007-2001( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة :المصدر                                         
  

المسـتثمرات المشـاركة فـي     نسب والذي يوضح توزيع) 29(دول رقم جمن خالل ال

المخطط الوطني للتنمية الفالحية عبر البلديات، فإنه على مستوى الوالية فإن النسبة المشـاركة  

مسـتثمرة   193مستثمرة متواجدة على تراب الوالية توجد إال  2462بين  ،حيث منتعد ضعيفة

، ومقارنة مع الفترة السابقة والتي سجلت نسبة استفادة %7,83مندمجة في المخطط وهذا بنسبة 

  .%3,86من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية تقدر بـ 

ويبقى  د تطبيق المخطط،بع %4بحوالي  زيادة وهذاو بالتالي قد عرفت نسبة المشاركة 

هذا غير كافي بالنظر إلى تطلعات برنامج المخطط وتبقى عدة أسباب تجعل من هذه المشـاركة  

 .ضعيفة سواء إدارية أو اقتصادية
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اإلدارية كالبيروقراطية وسوء التنظيم سوء من خالل شروط االنضمام وتماطـل  فالمشاكل  -

ال يفكر في االندماج في المخطط وهـذا   اإلدارة في تسوية وضعية الفالحين جعلت المربي

  .حسب التحقيقات المبدانية واالستجوابات التي خصصنا بها المربين

ومن جهة أخرى فالجانب االقتصادي يلعب دورا هاما في تحديد نسبة مشاركة الفالحين في  -

 أوالبرنامج، فسعر بيع اللتر الواحد من الحليب هوالذي يحدد اندماج المربي فـي المخطـط   

، فبالنظر إلى أسعار السوق الموازية وتكلفة إنتاج الحليب، فـإن المربـي ال يهمـه    العكس

السـوق   فيها والدي يفضل،التي يتحصل عليها في السنة قيمة األرباح البرنامج بقدر ما يهمه

 .األسعار التي تحددها الدولة في إطار البرنامجالحرة على 

ة في المخطط على مستوى البلديات فـالمالحظ أن  أما بالنسبة لتوزيع المستثمرات المشارك -

 60األول بالنسبة لعدد المستثمرات المشاركة وهـذا بــ    تعتلي المركز بلدية بني حميدان

من مجموع المستثمرات المندمجة في البرنـامج فتليهـا    %31,08مستثمرة مشاركة ونسبة 

المسـتثمرات   مـن إجمـالي   %24,35مستثمرة مشـاركة ونسـبة    47بلدية بن زياد بـ 

تسجل مشاركة كما هو الحال في بلديات اوالد رحمون  األخرىبينما تبقى البلديات المندمجة،

وهذا تبعا لمميزات الوسط الطبيعـي، التـي تميـز    الوالية جنوب  تينو الواقع و عين اعبيد

  .المنطقتين

 

مستثمرات  الحليب  المشارآة  في المخطط   في والیة قسنطينة الشكل  رقم (18): تطور عدد 
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لحليب في برامج تبقى البلديات الواقعة شمال قسنطينة تسجل اكبر نسبة مشاركة لمستثمرات ا -

الدولة مقارنة مع البلديات الوقعة جنوب الوالية حتى بعد تطبيق المخطط و هدا ما سجل في 

 .الفترة السابقة لتطبيق المحطط

مشاركة مستثمرات الحليب في المخطط الوطني للتنمية الفالحية على مستوى  ةتعتبر نسب

مستوى كل بلدية، حيث ال يتعدى أكبـر  البلديات ضعيفة وهذا بالنظر إلى عددها اإلجمالي على 

على مستوى بلدية بني حميـدان وكلتـا    %20,2بلدية بن زياد وعلى مستوى  %22,70نسبة 

قسنطينة وتبقى أضعف نسبة مسجلة في بلديـة أوالد رحمـون بــ    البلديتين تقعان في شمال 

  .نسبة مشاركة مستثمرات الحليب المتواجدة بها في المخطط 0,62%

  :في المخطط ةالحليب المندمجمستثمرات  ددتطور ع -3

 في المخطط الوطني للتنمية الفالحية المشاركة الحليب مستثمرات دتطور عد ):30(جدول رقم 

  )2007-2001(في الوالية

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنوات

عدد مستثمرات 

الحليب اإلجمالي 

  للوالية

عدد المستثمرات 

  2462  261  244  230  180  143  153  140 ططالمخ في المشاركة

نسبة المشاركة 

بالنسبة إلجمالي 

  الوالية
5,68 6,21 5,80 7,31 9,34 9,91  10,60100% 

  )2007-2001( لوالية قسنطينة مديرية الفالحة: المصدر                                             
  

وع النباتية والحيوانية من قبل المخطط رغم المجهودات وبرامج الدعم الموجهة لكل الفر

الوطني للتنمية الفالحية ومنها فرع إنتاج الحليب لكن تبقى نسب مشاركة المربين في المخطـط  

والذي يـبن نسـب   ) 30(الوطني للتنمية الفالحية ضعيفة وهذا ما نلمسه من خالل الجدول رقم 

يث رغم الزيادة المسـجلة مـن   مشاركة مستثمرات الحليب في المخطط خالل سنوات تطبيقه ح
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نسبة  2007وبلغت في سنة  2001في سنة  %5,68سنة إلى أخرى حيث كانت النسبة تقدر بـ 

  .مستثمرة على مستوى الوالية 261من المشاركة وهذا بعدد  10,60%

ومقارنة مع الفترة التي سبقت تطبيق المخطط فنالحظ أنه هناك تزايد في إقبال المـربين  

في المخطط حيث كانت نسبة استفادة المربين من الصـندوق الـوطني للضـبط     على المشاركة

سـواء  الدعم المقدمة أسعار مراجعة ، وهذه الزيادة نرجعها إلى %6والتنمية الفالحية لم تتعدى 

والحمالت التحسيسية من طرف اإلدارات القائمة للمنتج و المجمع إضافة إلى الوحدات التحويلية 

  .على هذا المخطط
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 PNDAتطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعانية الطبية خالل تطبيق المخطط  -4

)2001-2007( 
  

تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعانية الطبية خالل تطبيق المخطط ): 31(جدول رقم 

PNDA  )2001-2007(  
 السنوات         

    
     

  البلديات

متوسط عدد   عة للمعاينة الطبيةعدد رؤوس األبقار الخاض

األبقار الخاضعة 

للمعاينة الطبية 

خالل الفترة 

)2001-2007(  

  النسبة

% 

2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  

 26,59  687  908  734  714  620  657  617  561  بني حميدان
 21,79  563  836  796  782  739  354  225  212  ابن زياد
 11,14  288  280  270  260  461  262  246  239  الخروب
 10,84  280  462  388  398  393  167  87  67  قسنطينة

 10,02  259  376  366  356  342  128  129  16  ديدوش مراد
  5,84  151  238  218  228  220  82  42  31  زيغود يوسف
  5,45  141  188  178  168  141  128  97  88  حامة بوزيان
  3,01  78  87  69  59  38  116  92  85  بن باديس
  2,82  73  122  102  92  99  -  58  38  ارةعين سم

  1,93  50  83  57  54  06  10  70  72  عين اعبيد
  0,5  13  20  18  21  09  -  27  00  أوالد رحمون
  -  -  -  -  -  -  -  -  - مسعود بوجريو

  100  2583  3600  3196 3132  2068 1794  1690 1509  الوالية

  )2007-2001(معالجة + مدرية الفالحة لوالية قسنطينة :  المصدر  
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الشكل  رقم (19):  توزیع نسبة  عدد األبقار   المعاینة    طبيا حسب البلدیات  بعد تطبيق المخطط   

فترة (2001‐ 2007)
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توزیع نسبة عدد االبقار 

  
مع تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية والتحفيزات المقدمة من طرف الدولة وهـذا  

  .لدمج أكبر عدد من المستثمرات في المخطط، وبالتالي مراقبة أكبر عدد للحيوان

لألبقار المراقبة أن النسبة الكبيرة ) 31(وعلى مستوى البلديات يتبين لنا من الجدول رقم 

تبقى متمركزة في البلديات الواقعة شمال قسنطينة كحالة بلدية بني حميدان والتي سجلت مراقبة 

من مجموع األبقار المتواجدة على تراب الواليـة تليهـا    %26,59بقرة فيها وهذا بنسبة  687

  .من مجموع الرؤوس األبقار في الوالية %21,79بلدية ابن زياد بـ 

ا تطور عدد األبقار المراقبة على مستوى الوالية وعلى مر السنوات تطبيـق  وإذا نظرن

المخطط نالحظ تزايد في عدد األبقار الخاضعة للمعاينة لكن بعدد قليل حيث كانت تقـدر بــ   

، وبمقارنتها مع 2007بقرة سنة  36000وتزايد عددها ليصل إلى  2000بقرة في سنة  1509

يد كبير في عدد األبقار المراقبة طبيا في هذه الفترة وهذا راجع إلى الفترة السابقة وال يوجد تزا

  : عدة أسباب

  .نقص عدد المستثمرات المندمجة في المخطط -
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حيث أصبح يتفاداه أصحاب  2003أشهر بداية من  6أصبحت المعاينة الطبية تطبق كل  -

بيطرة فـي  المستثمرات خوفا من ظهور أمراض في القطيع وهذا ما أكدته لنا مصالح ال

مدرية الفالحة من خالل انسحاب عدد من أصحاب المستثمرات الذين كانوا مندمجين في 

 .المخطط وهذا بسبب هذه اإلجراءات الجديدة
  

   :تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعانية الطبية في الوالية بعد المخطط  -5

 طبية في الواليةتطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاينة ال: )32(جدول رقم 

 )2001-2007 (  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  3600  3196  3132  2068  1794  1690  1509 عدد األبقار الخاضعة للمعاينة الطبية

 37000 36100 31850 26645 23800 22500 21670  عدد رؤوس األبقار اإلجمالي

  9,7  9  9,83  7,76  7,53  7,51  6,96 %النسبة 

  )2007-2001( رية الفالحة لوالية قسنطينةيمد: المصدر                                             

الشكل  رقم (20):  تطور عدد رؤوس األبقار   الخاضعة   للمعاینة   الطبية   في  الوالیة    بعد 
تطبيق المخطط  
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الشكل  رقم (21):  عدد رؤوس األبقار   الخاضعة   للمعاینة   الطبية   بالنسبة  للعدد اإلجمالي     في  
الوالیة    بعد تطبيق المخطط  
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والذي يوضح تطور عدد رؤوس األبقار الخاضعة للمعاينة ) 32(من خالل الجدول رقم 

ية ونسبتها مع إجمالي األبقار المتواجدة في الوالية فالمالحظ أن نسـبة  الطبية على مستوى الوال

وهـذا بعـدد    2007سـنة   %10خضوع األبقار للمراقبة الطبية ضعيف جدا حيث لم يتجاوز 

بقرة حلوب على مستوى الوالية، هذا ما يؤثر حتما على كميـة   37000بقرة من أصل  3600

من مجموع اإلنتاج الكلي وأيضا هذه النسبة تشـكل   %21الحليب المجمعة والتي لم تصل حتى 

 خاصة المحليـة   من األبقار الموجودة في الوالية %90خطر على المستهلك باعتبار أن إنتاج 

 .و يشكل خطرا على صحة المواطن من الحليب غير مراقب ويمكن أن يكون غير صحي
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  :إنتاج الحليب في والية قسنطينة: ثانيا

I - حليب قبل تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحيةإنتاج ال  

بعد التطرق إلى دراسة عدد مستثمرات الحليب على مستوى الوالية وتطورهـا خـالل   

فترة قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحية سنحاول من خالل هذا الفصل التعرض إلى دراسـة  

 .اج مادة الحليباإلنتاج وهذا لتقييم هذه المستثمرات ومعرفة قدراتها من إنت

  

   :المخطط تطبيق تطور عدد رؤوس األبقار قبل -1

  تطور عدد رؤوس األبقار قبل تطبيق المخطط): 33(جدول رقم 

  السنــة
العدد اإلجمالي لألبقار 

  الحلوب

األبقار الحلوب 

  المتطورة

األبقار الحلوب 

  المحسنة+ المحلية 

1995  26350  13100  13250  

1996  2740  12700  14700  

1997  24310  11600  12710  

1998  22200  10700  11500  

1999  21420  10320  11100  

2000  19336  10670  8666  
  )2000-1995( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر                               
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والذي يوضح تطور عدد رؤوس األبقـار علـى مسـتوى    ) 33(من خالل الجدول رقم 

، نالحظ أن عدد األبقار في تناقص على مـر  )2000-1995(ة خالل السنوات المدروسة الوالي

 27400ليصل إلى  1996بقرة، تم تزايد العدد سنة  26350، 1995السنوات حيث سجلنا سنة 

، وحسب مديرية 2000بقرة سنة  19336سنوات التي تلت ليصل إلى  4بقرة ثم يتناقص خالل 

يرجع إلى عدم تجديد القطيع وتعرض األبقار التي أصبحت غير منتجة الفالحة فإن هذا التناقض 

الشكل  رقم (22): تطور عدد رؤوس األبقار  الحلوب  في والیة قسنطينة قبل تطبيق المخطط 
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الشكل  رقم (23): تطور عدد رؤوس األبقار  الحلوب  المتطورة  و المحلية  في والیة قسنطينة قبل 
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سنوات وهذا حسب األنواع المحلية والمتطـورة   8إلى  5للذبح علما أن البقرة تبقى منتجة لمدة 

  .على التوالي، زيادة على الظروف األمنية التي عاشتها البالد خالل هذه الفترة

النوع من الحيوان ألنه معرض للبيع فـي أيـة   ومن األسباب أيضا عدم التحكم في هذا 

لحظة إلى خارج الوالية ولكون إال نسبة قليلة من المستثمرات هي خاضعة للمراقبة سنويا فـإن  

معظم القطيع غير مراقب وغير متحكم فيه وبالتالي فإنه يصعب الـتحكم فـي عـدد األبقـار     

  .المتواجدة على مستوى الوالية

أنه ال يوجد فرق كبير بين عدد األبقار الحلوب المتطورة  ومن جهة أخرى فإن المالحظ

حيث نجد أنه عدد األبقار  1995واألبقار الحلوب المحلية من حيث العدد كما هو الشأن في سنة 

بقـرة حلـوب متطـورة     13100بقرة مقسمة تقريبا بالتسـاوي   26350اإلجمالي المقدر بـ 

 .بقرة حلوب محلية 13250و

  :ليب قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحيةتطور إنتاج الح -2

  تطور إنتاج الحليب قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحية): 34(جدول رقم 

  السنــة
 )لتر(اإلنتاج الكلي 

) ×310(  

إنتاج الحليب المجمع 

  )310× ( )لتر(

نسبة الحليب المجمع 

بالنسبة لإلنتاج الكلي 

)%(  

1995  39560  2058  5  

1996  42000  2186  5,24  

1997  34000  2256  6,62  

1998  34400  2620  7,55  

1999  31340  2084  6,60  

2000  30630  2297  7,50  
  )2007- 2001( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة: المصدر                                         
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الشكل  رقم (24): تطور إنتاج  الحليب  المجمع  بالنسبة للحليب الكلي  المنتج  قبل المخطط 
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الشكل  رقم (25): تطور إنتاج  الحليب  في والیة قسنطينة قبل المخطط 
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إنتاج الحليب على مستوى الوالية وتطـوره  سنحاول من خالل هذا العنصر التطرق إلى 

خالل السنوات المدروسة ومن خالل اإلحصائيات المبينة في الجدول نستخلص أن اإلنتاج على 

ثم عرف  1995مليون لتر خالل سنة  39مستوى الوالية عرف تذبذبا حيث كان يقدر بأكثر من 

لتر ثم تناقص إلى أن وصل إلـى  مليون  42أين سجلنا إنتاجا يقدر بـ  1996تزايدا خالل سنة 

ويرجع هذا أوال إلى عدد األبقار المسجلة خالل السنوات المدروسـة   2000مليون لتر سنة  30

ألف بقرة في سـنة   19والتي عرفت تناقصا خالل السنوات األخيرة من هذه الفترة حيث بلغت 

ترا إضافة إلى هذا مليون ل 30وهذا ما يفسر تناقص اإلنتاج لوصوله أدنى مستوى وهو  2000

وحسب التحقيقات واالستجوابات الميدانية فإن العائق األكبر يتمثل في مستوى تغذيـة الحيـوان   

حيث تعاني تربية األبقار على مستوى الجزائر نقصا كبيرا في تغذية القطيع وهذا بالنظر إلـى  

للزراعـة   من المساحة الصـالحة  %4المساحة المخصصة لزراعة األعالف والتي ال تتجاوز 

دج للقنطار، مما يجعـل أغلـب المـربين    3000وغالء العلف المركب الذي يصل سعره إلى 

عتماد أكثر على المراعـي  يستغنون عن هذا العلف لفترات طويلة موازاة مع سعره المرتفع واال

، مما يجعل مردود إنتاج البقـرة دون المسـتوى، وحسـب    )العلف األخضر والجاف(الطبيعية 

 اليـوم، فـي أحسـن   /البقـرة /لتر 6مديرية الفالحة فإن مردود األبقار في هذه الفترة ال يتعدى 

رة، علما أن مـردود  اليوم وهذا بالنسبة للبقرة الحلوب المتطو/البقرة/لتر12األحوال ال يتجاوز 

  .اليوم أو أكثر/لتر35هذا النوع من األبقار في الدول األوربية يتجاوز سقف 

ومن جهة أخرى يبقى عدم تأقلم األبقار المستوردة مع الوسط الطبيعي المتواجـد فـي   

  .الجزائر عائق أمام تطور مردودها، والزيادة في إنتاج الحليب

ة الحليب المجمعة أنها تمثل نسبة ضـعيفة مـن   ومن خالل الجدول نالحظ بالنسبة لكمي

مليـون لتـر    2مليون لتر من اإلنتاج الكلي لم نسجل إال  39اإلنتاج الكلي، حيث من بين أكثر 

من اإلنتاج الكلي، وسجلنا أكبر قيمة  %5بنسبة  1995مجمعة وموجهة للوحدات التحويلية سنة 

من  %7,55ألف لتر بنسبة  620مليون و 2بـ  1998لإلنتاج المجمع خالل هذه الفترة في سنة 

اإلنتاج الكلي، ويأتي هذا موازاة مع عدد المربين المستفيدين من تدعيم الصندوق الوطني للضبط 

والتنمية الفالحية حيث أن الديوان الجهوي للحليب ال يجمع إال الحليـب المنـتج مـن طـرف     
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يعية وبالتالي فإن كمية الحليب المجمعة المستثمرات المستفيدة من الدعم والخاضعة للتحاليل الطب

  .تمثل نسبة ضعيفة بالنسبة لإلنتاج الكلي 

إضافة إلى هذا فإن نقص مجمعي الحليب على مستوى الوالية وبعد المربين عن مراعي 

  .جمع الحليب أدى إلى هذا النقص في كمية الحليب المجمعة
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  : 2000نتاجها في بلديات قسنطينة سنة تطور عدد رؤوس األبقار وإ -3

  2000تطور عدد رؤوس األبقار وإنتاجها عبر بلديات قسنطينة سنة): 35(جدول رقم 

  البلديــات

عدد 

رؤوس 

  األبقار

نسبة عدد رؤوس 

األبقار بالنسبة للعدد 

اإلجمالي للوالية 

)%(  

  )لتر(اإلنتاج 

نسبة اإلنتاج في 

البلدية بالنسبة لإلنتاج 

  )%(الكلي  

  21.46  6573450  15.72  3041  قسنطينة

  17.26  5288200  10.23  1980  بني حميدان

  10.54  3230635  13.70  2650  حامة بوزيان

  9.46  2900240  9.87  1910  زيغود يوسف

  8.68  2660365  6.80  1315  الخروب 

  5.81  1782000  7.30  1412  بن باديس

  5.58  1710000  6.42  1242  عين عبيد

  5.18  1587558  6.05  1170  ابن زياد

  4.93  1512000  8.37  1620  ديدوش مراد

  4.49  1378366  7.18  1390  عين اسمارة

  3.59  1100000  4.11  796  أوالد رحمون

  2.96  907186  4.18  810 مسعود بوجريو

 %100  30630000  %100  19336  الواليــة

  2000لوالية قسنطينة سنة يرية الفالحة مد: المصدر                                               
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الشكل  رقم (26): تطور عدد رؤوس األبقار  في بلدیات قسنطينة
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الشكل  رقم (27): نسبة إنتاج  البلدیة  من الحليب  بالنسبة إلنتاج الوالیة 
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الهدف من دراسة هذا العصر هو معرفة توزيع اإلنتاج على مستوى بلديات قسنطينة و 

  .بالتالي تحديد نطاقات تركز إنتاج الحليب على مستوى الوالية

لنا جليا التوزيع الغير متجـانس لإلنتـاج علـى    يتضح ) 32(و من خالل الجدول رقم 

بلديات و بنسب متفاوتة  5من اإلنتاج متمركز في  %67مستوى البلديات حيث نسجل أكثر من 

و هي قسنطينة، بني حميدان، حامة بوزيان، زيغود يوسف و الخروب، وتتصدر بلدية قسنطينة 

من اإلنتاج الكلي  %21.46نسبة ب 2000لتر في سنة 6573450هذه البلديات بإنتاج يصل إلى 

  .%17.26لتر بنسبة 5288200و تليها بلدية بني حميدان بإنتاج قدره 

يتضح أن هذه البلديات ذات اإلنتاج الكبير تقع شـمال واليـة   ) 13(و من الخريطة رقم 

 قسنطينة، باستثناء بلدية الخروب، و يمكن إرجاع وفرة اإلنتاج بهذه المنطقة بالعوامل المساعدة

على إنتاج هذا النوع منها المناخ، تشتمل في كمية التساقط و نوعية التربة المساعدة على إنتاج 

األعالف إضافية إلى هذا توفر المراعي الطبيعية بالمنطقة ونذكر باألخص بلدية قسنطينة حيث 

  .تعتبر منطقة جبل الوحش أهم منطقة لتربية األبقار على مستوى البلدية

الموجودة على مستوى البلديات تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على اإلنتاج، إن نوع األبقار 

حيث من خالل استعراضنا لنوع األبقار السائدة في البلديات أمكن استنتاج النوع األكثر انتشارا 

ذات المردود المرتفع، و هذا ) المستوردة(في البلديات ذات اإلنتاج الوفير هي األبقار المتطورة 

  .دة اإلنتاج على مستوى بلدية الخروب رغم وقوعها جنوب الواليةما يفسر زيا

زيادة على هذا فاعتماد التقنيات الجديدة في التربية ساعد المربين على زيـادة اإلنتـاج   

كحداثة المستثمرات، استعمال تقنيات حديثة على مستوى اإلسطبالت أو في إنتـاج األعـالف   

  .كتقنيات الري و غيرها

فهي تتوزع على لبلديات المتبقية و هذا بنسـب   %33اإلنتاج المتمثلة في أما باقي نسبة 

في بلدية بن باديس و هذا راجع  %5.18ببلدية مسعود بوجريو و  %2.96مختلفة تتراوح بين 

للظروف المناخية و االعتماد على السالالت المحلية و طريقة التربية التقليدية و التـي تعتبـر   

  .معاشية في أغلب األحيان

و من بين العوامل التي تحدد وفرة اإلنتاج هي عدد األبقار الموجودة على مستوى كـل  

  .بلدية حيث توجد النسبة الكبيرة لعدد األبقار على مستوى البلديات الشمالية
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7I-4- تطور القيمة المالية للدعم قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحية:  

لقيمة الدعم المقدمة من طرف الدولة عـن   لةنستعرض في هذا العنصر إلى تقديم حوص

طريق الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية، ويقتضي هذا الدعم على التجهيزات والتدعيم 

 .فيما يخص إنتاج وجمع الحليب

  

  )2000- 1995(تطور الدعم الخاص باإلنتاج وجمع الحليب ) : 36(جدول رقم 

  السنــوات
)دج(التدعيم الخاص بمنتجي الحليب

) ×310(  

 )دج(التدعيم الخاص بمجمعي الحليب 
) ×310(  

1995  8232 4116  

1996  8744 4372  

1997  9024 4512  

1998  13100 7860  

1999  10420 6252  

2000  11485 6891  
  34003 61005  المجموع

  )2000- 1995( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر
  

 )2000-1995(لتجهيزات تطور الدعم با) : 37(جدول رقم 
  

  اإلجمالي  2000  1999  1998  1997  1996 1995  السنــوات

 2993911 385000 434527 1224337 654327 295720  - التدعيم الخاص بالتجهيزات

  )2000- 1995( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر
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الشكل  رقم (28): تطور قيمة الدعم الخاص  بمنتجي و مجمعي الحليب 
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الشكل  رقم (29):  تطور قيمة الدعم الخاص  بالتجهيزات 
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ار المخصـص لمنتجـي الحليـب    نالحظ أن حجم االستثم) 36(من خالل الجدول رقم 

ومجمعيه في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث كان متقاربا في السنوات األثالث األولـى  

ماليين دينـار جزائـري    9إلى  8بالنسبة لكال الفرعين، حيث تتراوح بالنسبة لدعم المنتج بين 

دعم بعـدها ليبلـغ   ماليين دينار جزائري في فرع خاص بالتجمع ثم ازداد حجم ال 4وفي حدود 

 8مليون دينار بالنسبة لإلنتـاج وقـارب    13أين سجلنا أكثر من  1998أقصى قيمة له في سنة 

ماليين دينار بالنسبة للجمع، وترجع هذه الزيادة لرفع قيمة دعم اللتر الواحد من الحليب المنـتج  

  :والمجمع حيث كان كالتالي 

  .مجمعدج للتر ال2دج للتر المنتج و4) : 1995-1997( -

 .دج للتر المجمع3دجوللتر المنتج و5) : 1998-2000( -

 34مليون دينار بالنسـبة للمنتجـين و   61وسجلنا خالل هذه الفترة تدعيما للدولة بقيمة 

  .مليون للمجمعين

أما فيما يخص حجم اإلشارة فيما يخص التجهيزات فالمالحظ عنه أنه يعرف تذبذبا مـن  

:  1998دج بينما بلغ فـي سـنة   295720حجما قدره  1996سنة إلى أخرى حيث سجلنا سنة 

  .دج385000دج، أين بلغ أعلى قيمة له وانخفض إلى 1224337

وعلى العموم فإن حجم االستثمار المخصص للتجهيزات يبدو غير كافي  2000وفي سنة 

تـاج  وهذا بالنسبة لحجم المستثمرات الموجودة في الوالية وإذا ما قارناها بالتدعيم الخاص باإلن

رغم أن الهدف من تدعيم الصندوق الوطني للضـبط والتنميـة    %5والتجميع فهو ال يمثل إال 

الفالحية هو تطوير تربية األبقار وعصرنتها ولن يتأتى هذا إال باستخدام تقنيات جديدة وأجهـزة  

 .متطورة
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II- إنتاج الحليب بعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية:  

فصل سنتطرق بالدراسة إلى تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية وهذا من في هذا ال

  :خالل التعرض إلى إنتاج الحليب في ظل تطبيق محاولة منا االعتماد على عدة عناصر 

  .تطور رؤوس األبقار بعد المخطط -

 .اإلنتاج والمردود -

 .توزيع اإلنتاج عبر بلديات والية قسنطينة -

سنحاول تقسيم هذا المخطط رغم أنه من الصعب تقسيم مخطط  وبناًء على هذه العناصر

 .وطني على مستوى مجالي محدود ممثال في بلدية أو والية

  

  : تطور عدد رؤوس األبقار الحلوب بعد المخطط الوطني للتنمية الفالحية -1

خالل هذا العنصر سنتطرق إلى تطور عدد رؤوس األبقار بأنواعها خالل فترة تطبيـق  

يتضح جليا أن عدد األبقار ) 38(الوطني للتنمية الفالحية والتي من خالل الجدول رقم المخطط 

بقرة خالل سـنة   21670عرف تزايدا مستمرا من سنة إلى أخرى حيث كان يقدر بـ  اإلجمالي

بقـرة حلـوب وحسـب     37000إلى  2007، ثم عرف هذا العدد تزايد حتى وصل سنة 2001

زايد إلى استيراد عدد ال بأس به من األبقار المتطورة إضافة إلـى  مديرية الفالحة يرجع هذا الت

  .تجديد القطيع واستخدام تقنية التلقيح االصطناعي

ومن جهة أخرى يبقى هناك توازن بين عدد األبقار المتطورة وعدد األبقار المحلية مـع  

 .جنبيةتفوق طفيف للنوع األول وهذا من خالل استيراد عدد ال بأس به من األبقار األ
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  تطور عدد رؤوس األبقار الحلوب بعد المخطط الوطني للتنمية الفالحية):38(جدول رقم 

  

العدد اإلجمالي لألبقار  السنــة

  الحلوب

األبقار الحلوب 

  المتطورة

األبقار الحلوب 

  المحسنة+ المحلية 

2001  21670  10050  11620  

2002  22500  12000  10500  

2003  23800  10800  13000  

2004  26645  13310  13335  

2005  31850  16150  15700  

2006  36100  18200  17900  

2007  37000  18100  18900  
  )2007-2001( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر                               

  

الشكل  رقم  ( 30) :  تطور  عدد  رؤوس  األبقار  الحلوب  المتطورة  و  المحلية  في  والیة  قسنطينة  بعد  
تطبيق  المخطط
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تـرة تطبيـق هـذا    هذه الخطوات والعدد المتزايد من األبقار خـالل ف  إتباعومن خالل 

المخطط سنحاول من خالل دراسة اإلنتاج خالل هذه الفترة مدى تأثير هذا التزايد للعـدد علـى   

  . اإلنتاج ومردود األبقار

  : تطور إنتاج الحليب في والية قسنطينة بعد تطبيق المخطط -2      

الحيـة،  بعد تعرضنا لتطور عدد رؤوس األبقار خالل تطبيق المخطط الوطني للتنمية الف

والذي يبين تطور إنتاج الحليب في الوالية خالل تطبيق المخطط ) 39(ومن خالل الجدول رقم 

نالحظ أن اإلنتاج عرف تطورا ملحوظا على مر السنوات فمن كمية حليب منتجة قـدرت فـي   

 57مليون لتر، فقد عرف تزايدا ملحوظا حيث أنه وصل إلى أكثر من  30بحوالي  2001سنة 

سنوات، وهذا تزامنـا مـع    6مليون لتر في  27، وهذا بزيادة قدرها 2007في سنة مليون لتر 

التزايد الملحوظ في عدد األبقار بنوعيها، وأيضا إلى استخدام وسائل تقنية جديدة فـي التربيـة   

كاعتماد آليات الشرب اآللي وهذا باجتناب األمراض المتنقلة، زيادة على هـذا طـرق الحلـب    

د على تغذية متوازنة لألبقار من خالل اعتماد أكبر مساحة إلنتاج األعـالف  العصرية، واالعتما

الشكل  رقم (31): تطور عدد رؤوس األبقار  الحلوب  في والیة قسنطينة بعد تطبيق المخطط 
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واعتماد طرق تقنية جديدة فيما يخص هذا اإلنتاج كطرق السقي الحديثة واختيار البذور إال أنها 

تبقى غير كافية وهذا مقارنة مع العدد الهائل لألبقار على مستوى الوالية إضافة إلى سـالالت  

 .أخرى كاألغنام

  

  تطور إنتاج الحليب في والية قسنطينة بعد تطبيق المخطط): 39(جدول رقم 

  السنــة
 )لتر(اإلنتاج الكلي للحليب 

) ×310(  

  )لتر(الحليب المجمع

 ) ×310(  

نسبة الحليب المجمع 

بالنسبة لإلنتاج الكلي 

)%(  

2001  29727  2675  9  

2002  31178  3774  12  

2003  39260  3318  8,4  

2004  40200  5770  14,01  

2005  45295  8698  19,24  

2006  56000  13100  23,21  

2007  57600  12560  21,5  
 )2007-2001( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة : المصدر

 
 2,5ومن جهة أخرى نالحظ تزايد كمية الحليب المجمعة حيث كانت تقدر بـأكثر مـن   

تقـدر   2007الكلي وأصبحت فيسـنة  من اإلنتاج  %9بنسبة تقدرد بـ  2001مليون لتر سنة 

 من اإلنتاج الكلي للحليب المنتج وترجع هذه  %21,5مليون لتر ممثلة بنسبة  12بأكثر من 
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الشكل رقم (32):  تطور إنتاج الحليب المجمع بالنسبة للحليب الكلي المنتج بعد تطبيق     
المخطط 
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ط الشكل رقم  (33): تطور إنتاج الحليب في والیة قسنطينة بعد تطبيق المخط
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الزيادة إلى اعتماد أكبر عدد من مجمعي الحليب على مستوى الوالية هذا للوصول إلـى  

لمستثمرات المندمجة في المخطط والتي عرفت تطورا ملحوظا بعـد تطبيـق المخطـط    أبعد ا

وبالنظر إلى الوحدات التحويلية المتواجدة على مستوى البلدية والكمية التي يحتاجها فإن كميـة  

الحليب المجمعة تبقى تمثل نسبة نوعا ما ضعيفة مقارنة مع اإلنتاج الكلي وهـذا نظـرا لعـدة    

للسوق الموازية مما يجعل المربون يفضلون بيعه في هذه السـوق   الحاليلسعر اعتبارات منها ا
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بدال من الديوان الجهوي للحليب، إضافة إلى هذا العراقيل اإلدارية اتي يواجهها المربي وهـذا  

  .لالستفادة من الدعم

لكن مع تطبيق المخطط، عرف إنتاج الحليب تزايدا ملحوظا لكن يبقى غير كـافي مـع   

 .لطلب على هذه المادة من طرف السكان والنمو الديمغرافي الذي تعرف الجزائرتزايد ا

  :  2007عدد رؤوس األبقار الحلوب وإنتاجها عبر بلديات قسنطينة سنة  -3

  2007عدد رؤوس األبقار الحلوب وإنتاجها عبر بلديات قسنطينة سنة): 40(جدول رقم 

  البلديــات

عدد 

رؤوس 

  األبقار

نسبة عدد رؤوس 

ألبقار بالنسبة للعدد ا

  )%(اإلجمالي 

 )لتر(اإلنتاج 
) ×310(   

نسبة اإلنتاج في البلدية 

بالنسبة لإلنتاج الكلي  

)%(  

  24,5  14112  15,95  3920  بني حميدان
  16,98  9783 13,27 3261  قسنطينة

  10,02  5775  15,67  3850  زيغود يوسف
  9,84  5670  7,69  1890  ديدوش مراد
  9,04  5212  10,94  2690  حامة بوزيان
  7,25  4179  4,72  1161  الخروب
  6,23  3591  8,12  1995  عين اعبيد
  5  2880  6,51  1600  بن زياد
  3,81  2197  4,96  1221  عين سمارة
  2,88  1662  5,63  1385  بن باديس

  2,34  1350  3,05  750  أوالد رحمون
  2,19  1267000  3,43  845  مسعود بوجريو
 %100  57600 %100 24568  الواليــة

  2007سنة  معالجة شخصية+  لوالية قسنطينة مديرية الفالحة: المصدر                               
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 14خريطة

 كلم 10              5                  0

   لتر 14112000

 والية قسنطينة
إنتاج الحليب عبر البلديات بعد تطبيق 
  المخطط الوطني للتنمية الفالحية

 

 بني حميدان

 مسعود بوجریو

 ن زیاداب

 عين اسمارة

 طينةنقس

 ابن بادیس

 الخروب

 أوالد رحمون

 عين عبيد

  ش

 

 حامة بوزیان

 دیدوش مراد

 زیغود یوسف

   لتر 5670000

   لتر 1267000

معالجة معطيات مديرية الفالحة : المصدر
  لوالية قسنطينة
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 عبر السنوات سـنحاول مـن خـالل هـذا     بعد التعرض لإلنتاج الكلي في الوالية وهذا

ات قسنطينة وهـذا فـي سـنة    العنصر معرفة توزيع رؤوس األبقار وإنتاجها على مستوى بلدي

  .سنوات من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية 6بعد مرور  2007

الشكل  رقم (34): تطور عدد رؤوس األبقار  في بلدیات قسنطينة سنة 2007
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الشكل  رقم (35): نسبة إنتاج  البلدیات من الحليب  بالنسبة إلنتاج الوالیة  سنة 2007
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فيما يخص توزيع عدد رؤوس األبقار على مستوى البلديات فـنالحظ التوزيـع غيـر    

مسـتوى   ىمتمركز علمن العدد اإلجمالي لألبقار  %55المتجانس لرؤوس األبقار حيث نسجل 

طينة، زيغود يوسف، بني حميدان، حامة بوزيان، حيث تمثل بلدية بني قسن: أربع بلديات وهي 

بقرة، والمالحـظ أن هـذه    2920من عدد األبقار اإلجمالي بعد ويقدر  %15,95حميدان نسبة 

البلديات تقع في شمال والية قسنطينة وهذا لمالئمة الوسط الطبيعي لتربية مثل هـذه األنـواع   

، )تساقط كبير، جو دافئ(اعي طبيعية، وظروف مناخية حسنة الحيوانية، من أراضي واسعة، مر

ويتوزع عدد رؤوس األبقار الباقية على البلديات األخرى بنسبة متفاوتة وتبقى أضعف النسـب  

+ حبـوب  (لعدد األبقار بالبلديات الواقعة جنوب قسنطينة والتاي تشتهر بنوع آخر من اإلنتـاج  

  ).تربية األغنام

غير المتجانس لعدد األبقار له دور في تحديد المناطق أكثر إنتاجـا  ويعتبر هذا التوزيع 

من اإلنتاج الكلي للحليب يتمركز في خمس بلديات  %70لمادة الحليب حيث نسجل أن أكثر من 

بني حميدان، زيغود يوسف، قسنطينة، حامة بوزيان وديدوش مراد وهذا بنسب متفاوتة، : وهي 

مـن   %24,5مليون لتر ونسبة  14تي الصدارة بإنتاج يفوق حيث نجد أن بلدية بني حميدان تع

  .اإلنتاج الكلي

ماليين لتـر بالنسـبة لهـذه     5حيث لم يتعدى  2000وقد تطور اإلنتاج مقارنة مع سنة 

سـبعة و خمسـون   البلدية، وهذا ما نسجله بالنسبة لإلنتاج الكلي للوالية حيث سجلنا إنتاج قدره 

، وبهذا فقد 2000مليون لتر سنة  30ي حين لم يتعدى ف 2007مليون و ست مائة ألف لتر سنة 

سنوات من المخطط تطور ملحوظ في اإلنتاج سواء على مستوى الوالية أو  6سجلنا بعد مرور 

  .البلديات

من اإلنتاج الكلي فيتوزع على البلديات المتبقية وهـذا   %30الذي يمثل  أما باقي اإلنتاج

، ويرجع هذا للمؤهالت الطبيعية التي يمكن القول %7,25و %2,34بنسب مختلفة ويتراوح بين 

أنها غير مالئمة لتربية األبقار ومواصلة االعتماد على الطريقة التقليدية في تربية األبقار عكس 

المنطقة الشمالية التي تعرف إنتاجا وفيرا وهذا تناسبا مع الوسط الطبيعـي المالئـم واعتمـاد    

من دعم الدولة والتحفيزات المالية المقدمة مما أعطـى دفـع قـوي     التقنيات الحديثة واالستفادة

  .للمربين للرفع من اإلنتاج



 في الوالیة و إنتاجها  مستثمرات الحليب     الفصل الثالث

- 128  -  

إضافة إلى هذا فنوع السالالت المتواجدة على مستوى البلديات أدت إلـى الفـارق فـي    

اإلنتاج حيث نجد أن البلديات الشمالية تعتمد أكثر على الساللة األجنبية ذات مردود ال بأس بـه  

اليوم في بعض البلديات كبني حميدان بينما الساللة المحليـة  /لتر) 14-12(وسطها بـ يقدر مت

  .اليوم وهذا ما يوجد الفارق في اإلنتاج بين البلديات/لتر) 6-4(فيقدر مردودها بـ 

  

  : مردود إنتاج البقرة للحليب في اليوم في بلديات قسنطينة -4

   اليوم في بلديات قسنطينةمردود إنتاج البقرة للحليب في ):41(جدول رقم

  المردود عدد األبقار الحلوب البلديــات

  المحسنة+ األبقار المحلية  األبقار المتطورة  يوم/ل 

  12  1100  2800  بني حميدان
  10  390  2450  حامة بوزيان
  10  500  709  الخروب

  10  850  1040  ديدوش مراد
  10  880  2382  قسنطينة

  6  1800  2000  زيغود يوسف
  6  220  0  والد رحمونأ

  6  290  931  عين سمارة 
  6  880  780  ابن زياد
  5  1650  380  عين عبيد

  5  600  252  مسعود بوجريو
  4  1150  230  بن باديس
  8  10310  13954 الواليــة

                  2007سنة  لوالية قسنطينةمديرية الفالحة : المصدر                                         
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، مردود البقرة في اليوم )41(إذ تطرقنا لهذا العنصر والذي يبين من خالل الجدول رقم 

عبر بلديات قسنطينة نظرا ألهميته في تحديد كمية اإلنتاج على مستوى البلديات، وبالنظر إلـى  

أن بلديـة بنـي   االحصائيات المتواجدة فإن المردود يختلف من بلدية إلى أخرى حيث نالحـظ  

حامة بوزيان، : البوم، ثم تأتي بلديات /ل12حميدان تحتل المرتبة األولى من ناحية المردود بـ 

اليوم، ويرجع هذا أساسا إلـى  /ل10ديدوش مراد، الخروب، قسنطينة في المرتبة الثانية بمردود 

ت المحلية، ولإلشارة في اإلنتاج، مقارنة مع السالال) األجنبية(االعتماد على السالالت المتطورة 

ـ      ذكر فإن معظم هذه البلديات تقع شمال قسنطينة، إضافة إلـى العوامـل األخـرى السـابقة ال

  .)36(والمساعدة على زيادة اإلنتاج، و هده المالحظات يؤكدها الرسم البياني رقم
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 تصنيف البلديات حسب  األبقار المتطورة و األبقار المحلية): 36(الشكل رقم 
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اليوم وهذا نظـرا  /ل6و 4بينما تبقى البلديات األخرى ذات مردود ضعيف يتراوح بين 

 اد أكثر على السالالت المحلية مقارنة والساللة األجنبية كحالة بلدية عين عبيد التي تـوج العتمل

بقرة إضافة إلى هذا فالعوامـل األخـرى    1650بقرة، معظمها محلية بعدد يقدر بـ  2030بها 

   .دلم تساعد على تطور المردود ) استعمال األرض، المناخ(المتمثلة في الوسط الطبيعي 

.  
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 2007أنجزت حسب معطيات مديرية الفـــالحــة :درــالمص

  ةـــــة قـسنطينـــواليـــ

توزيع رؤوس األبقار المحلية و المتطورة عبر بلديات قسنطينة

 آلم 10             5               0

 ش

 األبقار المتطورة

 لمحسنةا+األبقار المحلية

  
 بقرة  2382

  

 بقرة 709
  

 بقرة 252

15خریطة
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زيادة على هذا فطرق التربية تلعب دور في تحديد المردود حيث تعتمد البلـديات التـي   

، واالعتماد علـى التغذيـة   )أي داخل اإلسطبل(يوجد بها أكثر مردود على طريقة تربية داخلية 

ل خرجاتنـا  وهذا ما الحظنـاه مـن خـال   ) علف أخضر، علف جاف، علف مركب(المتوازنة 

الميدانية كحالة بلدية بني حميدان، أما البلديات الجنوبية فتعتمد أكثر على طريقة التربية خـارج  

  .االصطبل، و االعتماد على الرعي المطلق وهي طريقة تقليدية

اليـوم يبقـى   /ل8وعلى العموم فإن متوسط المردود على مستوى الوالية والمقدر بــ  

اليوم وهذا لعـدة  /ل 35د إنتاج البقرة على طورة والتي يزيد مردوضعيف مقارنة مع الدول المت

  :أسباب

  .نقص تغذية الحيوان -

 .عدم تأقلم الساللة األجنبية بشكل كبير مع الوسط الطبيعي الجزائري -

 .االعتماد على التربية التقليدية ما عدا بعض المستثمرات -

وم  ببلدیات قسنطينة  سنة  2007 م  (37):    مردود  إنتاج  البقرة  الحلوب  في الي كل رق الش
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  :لوطني للتنمية الفالحيةتطور القيمة المالية للدعم بعد تطبيق المخطط ا -5     

  :تطور القيمة المالية للدعم الخاص باالنتاج -ا

 تطور القيمة المالية للدعم بعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية): 42(جدول رقم 

  ))310× (الوحدة(

التدعيم الخاص  السنــة

  )دج( بالمنتج

التدعيم الخاص

  )دج( بالمجمع

التدعيم الخاص بالوحدات 

  )دج( ويليةالتح

  المجمــوع

2001  13375 8025 -  21400  
2002  22644 15096 7548 45288  
2003  21567 11613 6636 39816  
2004  40390 23080 11540  75010  
2005  60886 34792 17396  113074  
2006  83958 47776 23988  155722  
2007  87920 50240 25120  163280  
  613590  92228 190622 330740  المجموع

  )2007- 2001( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة: المصدر                                         
  

يتضح جليا أن قيمة الدعم قد زادت مقارنة مع المرحلة السـابقة  ) 42(من الجدول رقم 

سـبة  مليون دينار جزائـري بالن  34مليون دينار جزائري بالنسبة لإلنتاج و  61حيث لم تتعدى 

مليون دج،  330للتجميع، أما بعد تطبيق المخطط فقد وصل الحجم المالي للدعم بالنسبة لإلنتاج 

وبالنسبة للتجميع في هذه الفترة مقارنة مع السابق ويرجع أيضا إلى قيمة الدعم للتر الواحد مـن  

ن على دج للتر المجمع، هذا ما شجع المربي4دج للتر المنتج و7الحليب يحث أصبحت تقدر بـ 

  .إنتاج أكثر وحفز المجمعين على جمع أكبر كمية من الحليب

إضافة إلى هذا فقد قامت الدولة بتدعيم الوحدات التحويلية المستقبلة للحليـب الطـازج   

  .دج لكل لتر يدخل الوحدة2المنتج وهذا بـ 

آليات الشرب اآللي، أجهـزة خاصـة   (سواء الخاصة بالمنتج  أما فيما يخص التجهيزات

قد عرف هو اآلخر مقارنة بالفترة السابقة زيادة فـي  ،المجمع و المحول  ف......) لية الحلببعم
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ماليين  9المالي المخصص له حيث بلغ مجموع القيمة المالية للدعم في هذه الفترة قرابة  الحجم

 .ماليين دج 3مقارنة بالفترة السابقة التي لم تتعدى  دج 

 

  : بالنسبة للتجهيزاتتطور القيمة المالية للدعم  -ب

  تطور القيمة المالية للدعم بالنسبة للتجهيزات): 43(جدول رقم 

  السنــة
قيمة التدعيم الخاص بفرع

  الحليب

قيمة التدعيم الخاص 

  باإلنتاج الحيواني

نسبة تدعيم الحليب بالنسبة 

  )%(لإلنتاج الحيواني 

2001  164000 38784031  0,4  
2002  552240 47079853  1,17  
2003  3539312 37763205  9,37  
2004  2058977 46507550  4,42  
2005  -  3390892  -  
2006  1150000 34231562  3,35  
2007  1401221 39341259  3,57  
  3,58  247098352 8865750  المجموع

  )2007-2001( مديرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر                                          

دعم  بعد  تطبيق  المخطط  ة لل ة المالي م  (38):    تطور  القيم كل رق الش
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بالنسبة  %3,58أن نسبة الدعم المخصص للحليب يمثل ) 43(المالحظ من الجدول رقم 

لحجم الدعم الكلي المخصص لإلنتاج الحيواني رغم أن هذا المنتوج يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة 

  : للمستهلك ويمكن إرجاع هذه النسبة إلى 

أعطيـت األولويـة لهـا،    نفيذها والتـي  األهمية االقتصادية للمشاريع األخرى، المراد ت -

التي ......) القمح الصلب و اللين (كتطوير الزراعات الواسعة سيما المحاصيل الكبرى 

تحتاج كما هو معروف إلى حجم مالي كبير في االستثمار للنهوض بها حتـى يتسـنى   

للدولة في التقليل من فاتورة االستيراد و التي هي في تزايد من سنة إلى أخـرى وهـدا   

 الى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد المستوردة كما هو الشـان فـي مـادة    راجع أصال

 . الحليب

  

  

  
  

يزات  دعم  بالنسبة  للتجه الشكل رقم  (39): تطور  القيمة  المالية  لل
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  الفصل الثالث خالصة

  

من خالل دراستنا لوضعية مستثمرات الحليب على مستوى والية قسنطينة وهذا خـالل  

  :فترتين قبل المخطط الوطني للتنمية الفالحية و بعده يمكن الخروج بالنتائج التالية

من مجموع المستثمرات الكلية و قد تطـورت   %3.68نسبة مشاركة لم تتجاوز  

هذه النسبة مع تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية لكنها تبقى ضعيفة مقارنة 

و هذا نظـرا لعـدة       %7,83مع عدد المستثمرات اإلجمالي حيث وصل إلى 

 :عوامل

 .قنية للدخول في البرنامجالشروط اإلدارية و الت-                    

تخوف الفالحين من المخطط خاصـة مـن ناحيـة إلـزام المربـي                -                    

أشهر و تخوفه من ظهور المرض فـي األبقـار و بالتـالي     6بالمعاينة الطبية للقطيع كل 

  :تعرضها للذبح و تعرضه للخسارة،علما أن الدولة تعوض المربي حسب حالة المرض

  .تعويض في حالة مرض السل 20%-

  .تعويض في حالة مرض الحمة المالطية 35%-

 .و يعتبر المربون أن هده النسبة ضئيلة جدا،و بالتالي امتناعهم الدخول في البرنامج

 .سوء التسيير و المشاكل اإلدارية خاصة فيما يخص الحصول على الدعم -   

 . الموجودة تبعا لألسعارالحليب المنتج و هدا  ية لبيعاختيار المربي السوق المواز -             

اختالف نسبة المشاركة في المخطط من بلديـة إلـى أخـرى و هـذا تبعـا        

لإلمكانيات الطبيعية التي تحتوي عليها البلدية بحيث وجدنا أن البلديات الواقعة 

شمال قسنطينة سجلت مشاركتها في المخطط بأكبر نسبة وهـدا مقارنـة مـع    

  . ديات الواقعة جنوب الواليةالبل

من خالل دراستنا لإلنتاج في والية قسنطينة وهذا قبل تطبيق المخطط الوطني للتنميـة  

  : الفالحية وبعده يمكن الخروج بهذه االستنتاجات 

  .وجود كم هائل من األبقار الحلوب من النوعين المتطور والمحلي -



 في الوالیة و إنتاجها  مستثمرات الحليب     الفصل الثالث

- 137  -  

يات حيث توجد أكبر عدد منهـا فـي   هذه لألبقار على مستوى البلد ستوزيع غير متجان -

 .البلديات الشمالية

 .اعتماد البلديات الشمالية على الساللة األجنبية مقارنة مع المحلية -

إنتاج متذبذب من سنة إلى أخرى وهذا تبعا لعدم التحكم في عدد األبقار المنتجة في كـل   -

 .سنة و هدا قبل تطبيق المخطط

صنا أن أكبر قيمة لإلنتاج هـي فـي البلـديات    توزيع غير متجانس لإلنتاج حيث استخل -

الواقعة شمال قسنطينة وهذا تبعا لنوع األبقار وعددها والعوامل الطبيعية المساعدة مثـل  

المناخ وأيضا نوع التربية وهذا مقارنة مع البلديات الجنوبية التي تتميز بإنتـاج ضـئيل   

 .مقارنة مع الشمال

، وهـذا نظـرا   %7,5الكلي هي ضعيفة وتمثل إال نسبة الحليب المجمع مقارنة باإلنتاج  -

لعزوف نسبة كبيرة من المربين من االستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية 

 .الفالحية

   . ضعف قيمة االستثمار المخصص لفرع إنتاج الحليب خاصة فيما يخص التجهيزات -

  : هووبعد تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية فالمالحظ      

  .زيادة في عدد األبقار الحلوب -

بقاء التوزيع غير متجانس لألبقار الحلوب على مستوى بلديات قسنطينة مع وجود أكبر   -

 .عدد منها في البلديات الشمالية

 .مليون لتر 57.6زيادة في كمية اإلنتاج مقارنة بالفترة السابقة حيث وصل إلى  -

تاج الحليب رغم بقـاءه دون المسـتوى   تطور في قيمة الدعم المالي المخصص لفرع إن -

 .خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات والتي تعلب دور مهم في تطوير هذا النوع من اإلنتاج

من االنتاج  %21نالحظ تطور في كمية االنتاج المجمع حيث تم التوصل الى جمع نسبة  -

واليـة  الكلي للوالية و من جهة اخرى تبقى اكبر الكميات المنتجة تتركز فـي شـمال ال  

 .كبلديتي بني حميدان و قسنطينة و هدا مقارنة مع البلديات الجنوبية
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 :مقدمـــة

  

بعد التعرض إلى أهم توجهات المخطط الوطني للتنمية الفالحية وهذا بالتركيز علـى    

فرع إنتاج الحليب، والتعرض إلى إمكانيات الوالية الطبيعية ودراسة وضعية مستثمرات الحليب 

  . تطبيق المخطط وبعده بلقوإنتاجها وهذا من خالل فترتين 

دود االقتصـادي للحليـب   التعرف على القيمة أو المر الفصلسنحاول من خالل هذا   

 la collecte du( بين والتطرق إلى عملية جمع الحليـب الطازج المنتج محليا من طرف المر

lait cru (    الواليـة ومدى استغالله من طرف الوحدات التحويلية الموجـودة داخـل تـراب.  

 األخيـر و فـي   نسبة اسـتخدامه  الطازج واللتر الواحد من الحليب  إنتاجتكلفة  لىع عتماداإلب

  .المحلي باإلنتاج سنحاول معرفة نسبة تغطية حاجيات السكان من هذه المادة

على أهم العوائق والمشاكل التـي يعـاني   الهدف من دراسة هذا العنصر هو الوقوف   

ن هذه المـادة ذات اسـتهالك واسـع مـن طـرف المـواطن       منها هذا الفرع الهام باعتبار أ

  ).اليوم/الفرد/ل110(

والسؤال المطروح هل تم الوصول إلى تغطية حاجيات السـكان مـن هـذه المـادة        

وفي حالة عدم تلبية هده الحاجيات هل تبقى الدولة تعتمد على االستيراد  بالمنتوج المحلي أم ال ؟

الدولة كل سنة ميزانية تقدر بالماليير خاصـة فـي السـنوات    علما أن هدا النهج المتخذ يكلف 

الحليـب الجـاف    سعر( المستوردة  األساسيةالتي عرفت زيادة كبيرة في سعر المواد  األخيرة

دوالر قبـل   2200بعدما كـان    2008في سنة  دوالر للطن الواحد 5000المستورد يقدر ب 

      ).ثالث سنوات تقريبا
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I- يع الحليب الطازجعملية تجم :  

إن األهداف المسطرة فيما يخص عملية جمع الحليب الطازج تعد بعيدة المنال خاصة إذا 

مليون لتر علـى   57,6بـ  من طرف المربين والمقدرعرفنا أن من بين إجمالي الحليب المنتج 

إلى عدة وهذا راجع  %21,5مليون لتر وهذا  بنسبة  12,5مستوى الوالية فإنه ال يتم جمع إال 

في إطـار برنـامج    مندمجينأسباب والتي تطرقنا إليها سابقا منها وجود نسبة قليلة من المربين 

 .من مجموع المستثمرات الموجودة في الوالية %10ال تصل إلى  المخط و التي

  

  :  مجمعي الحليب -1

مجمع للحليب الطازج مـوزعين علـى تـراب     68يوجد على مستوى والية قسنطينة 

ويـتم عمـل هـؤالء    . المستفيدين من برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحيـة ة، منهم الوالي

  .كل مجمع مع مجموعة من المنتجين من مختلف البلدياتلتفاق أو التعاقد المجمعين باإل

حيث يقوم المجمع بعملية الجمع كل يوم وهذا بمتابعة مصالح مديرية الفالحة أيـن يـتم   

  .ن المستثمرات المندمجة داخل المخطط الوطني للتنمية الفالحيةجمع الحليب الطازج إال م

  :ولالستفادة من ممارسة هذا النشاط يلزم المعنى بعدة شروط هي 

  .أن يكون مالك لسيارة ذات صهريج مثبت بها -

 ةت خاصة وأن يكون ذو حرارة متساويمواصفا تأن يكون الصهريج ذا -

      )citerne isoterne.( 

 .الشروط حاصل على دفتر -

 .لديه وثائق االعتماد -

  .لتر 2000و 500 وتعد هذه الصهاريج ذات سعة بين 

، 68بــ   وى الوالية والمقدر عـددهم وإذا نظرنا إلى عدد المجمعين المتواجدين على مست

ومقارنة مع عدد المستثمرات الموجودة والمنخرطة في برنامج المخطط والذي يقدر عددهم بـ 

مستثمرات لكل مجمع وهي نسبة معقولة وحسب  4و نسبة التغطية وهي مستثمرة، فمعدل أ 261

مصالح مديرية الفالحة فإن هذا العدد للمجمعين خاضع للطلب وإلى عدد المستثمرات المندمجة 

  .في المخطط الوطني للتنمية الفالحية
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   :Centre de collecteمراكز جمع الحليب  -2

والية فإن هناك عدد من مراكز جمـع الحليـب   مجمع حليب على مستوى ال 68إضافة إلى 

) 44(ت كما هو موضـح فـي الجـدول رقـم     بلديا 5مركز موزعين في  12يقدر عددهم بـ 

  ).14(والخريطة رقم 

 توزيع مراكز جمع الحليب الطازج في والية قسنطينة :)44(جدول رقم 

  

عدد مراكز  البلديات

  جمع الحليب

 عدد المستثمرات المندمجة ضمن

  ط الوطني للتنمية الفالحيةالمخط

كمية الحليب المنتجة 

  )310× ( )لتر(

  14112  78 05  بني حميدان

  2880  61 03  بن زياد

  5212  19 02 حامة بوزيان

  5670  20 01 ديدوش مراد

  5775  30 01 زيغود يوسف

  9783  32  - قسنطينة

  4179  07  - الخروب

  1662  05  - بن باديس

  1350  -  - أوالد رحمون

  3591  05  - ن اعبيدعي

  2197  04  - عين سمارة

  1267  -  - مسعود بوجريو

  57600  261 12  الوالية

  مدرية الفالحة لوالية قسنطينة:  المصدر
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والذي يوضح توزيع مراكز جمع الحليـب فـي الواليـة    ) 44(ومن خالل الجدول رقم 

كز وهي بلـديات بنـي   وبعدد مختلف من المرابلديات  5فالمالحظ هو تواجد هاته األخيرة في 

للجمـع   كزمرا 05حميدان، ابن زياد، حامة بوزيان، ديدوش مراد وزيغود يوسف، حيث يوجد 

  التحويلية" دانون"منها تابعة للقطاع العمومي ومركز واحد تابع لوحدة  4في بلدية بني حميدان ، 

كـز لجمـع   مرا 3والمتواجد على مستوى مستثمرة عشي اعمر، وتليها بلدية ابن زيـاد بــ    

 .، وحامة بوزيان بمركزين وديدوش مراد وزيغود يوسف بمركز واحدالحليب

ويأتي هذا التوزيع تبعا لعدد المستثمرات المندمجة في المخطط الوطني للتنمية الفالحيـة  

 61مسـتثمرة وابـن زيـاد بــ      76أين يتواجد العدد األكبر منها في بلديتي بني حميدان بـ 

خطط، إضافة إلى هذا فكمية اإلنتاج لعبت دورا في هذا التوزيع باعتبار مستثمرة مندمجة في الم

أن النسبة كبيرة من اإلنتاج متواجدة في البلديات التي تتواجد فيها مراكز الجمع كما هو الشـأن  

  .2007مليون لتر سنة  14في بلدية بني حميدان بإنتاج يفوق 

وعـدد   2007ماليين لتر سنة  9ي فاق باستثناء بلدية قسنطينة رغم إنتاجها الوفير والذ

مستثمرة التي ال تتوفر على مركز لجمـع   30المستثمرات المندمجة في المخطط والمقدرة بـ 

الحليب، وهذا يرجع لكون الوحدات التحويلية موجودة على تراب البلدية خاصة فـي المنطقـة   

أما باقي البلديات فهي تعرف  الصناعية، وبالتالي فهي تعتمد على المجمعين للقيام بعملية الجمع

مشاركة ضعيفة للمستثمرات في المخطط وبالتالي االعتماد على اإلمكانيات الخاصـة لتجميـع   

  .الحليب

للعـدد الكبيـر    نظـرا  نسـبيا وعلى العموم يبقى عدد مراكز الجمع في الوالية ضعيف 

  الوالية للمستثمرات المتواجد في مختلف البلديات على مستوى 

تموضع هذه المراكز الحظنا تمركز هذه األخيرة فـي سـتة بلـديات دون     فيما يخص 

وهذا نظرا لتواجد بعض المسـتثمرات فـي   غيرها هذا ما سيؤثر على كمية اإلنتاج المجمعة  

مناطق بعيدة ال يستطيع المجمع الوصول إليها أو يفضل المجمع عدم الذهاب إليهـا لصـعوبة   

  .احنةالمسالك محافظة على السيارة أو الش
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 عين عبيد

 أوالد رحمون

 عين سمارة
 لخروبا

 قسـنطــــينــــة ابن بادیس

 ابن زیاد

 مسعود بوجریو
بوزیان حامة

 دیدوش مراد

 زیغود یوسف

 بني حميدان

 معالجة لمعطيات مديرية الفـــالحــة:درــالمص

  ةـــــة قـسنطينـــواليـــ

توزيـــع مراكــــز جمع الحليب الطـــازج

آلم0510

 مرآز جــمع الحليب

 ش

  16خريطة 
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  : PNDAتطور كمية الحليب المجمعة قبل وبعد تطبيق المخطط  -3

   PNDAكمية الحليب المجمعة قبل وبعد تطبيق المخطط ) 45(جدول رقم 

  بعد تطبيق المخطط قبل تطبيق المخطط الفترة

  السنوات

1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  

كمية اإلنتاج 

 )ل(المجمع 

) ×310(  

2058
  2186
  2256
  2620
  2084
  2297
  2675
  3774
  3318
  5770
  8698
  13100
  12560
  

  7127857  2250166  )ل(المتوسط

عدد

المستثمرات 

المندمجة في 

  المخطط

44  67  64  69  106  135  140  153  143  180  230  244  261  

  193  80  المتوسط

 la production laitière dans la wilaya de Constantine réalité et perspective:المصدر
bilan 2007  

  

  

  

  

  

  

  

ط  د  المخط ل  و بع ة قب ة الحليب  المجمع الشكل رقم  (40): تطور  آمي
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والذي يوضح كمية الحليب المجمعة خالل فترتي الدراسـة  ) 45(قم من خالل الجدول ر

بعد تطبيق ) 2007-2001(طط الوطني للتنمية الفالحية وفترة قبل تطبيق المخ) 1995-2000(

ا أن كمية الحليب المجمعة في تزايد مستمر حيث بلغت في فتـرة قبـل   المخطط يتضح لنا جلي

  .مليون لتر 2,2تطبيق المخطط متوسط 

مليون لتر في فترة بعد تطبيق المخطط ويأتي التطور متماشيا تطور عدد  7,1وأصبحت 

 FNRDAالمستثمرات المندمجة في برامج الدعم حيث كان متوسط المستثمرات المستفيدة من 

مستثمرة مندمجـة   193مستثمرة وتزايدت مع تطبيق المخطط حيث بلغت متوسط  80ـ يقدر ب

  .PNDAفي 

عتماد التقنيات الحديثة التي سخرتها الدولة في إطار البرنـامج لفائـدة   إضافة إلى هذا إ

ة وتحسـينه،  المستثمرات المتواجدة في تراب الوالية وبالتالي ساعدت على رفع اإلنتاج من جه

نخراط في البرنامج رغم قلتهم مقارنة مع عدد المستثمرات اإلجمـالي  لمربين لإلوأدت ببعض ا

  .المتواجدة في الوالية

مـن اإلنتـاج    %21ى تبقى نسبة الحليب المجمع في الوالية والمقدرة بـ من جهة أخر

ضعيفة وهذا نظرا للمشاركة الضعيفة لمستثمرات الحليب والتـي ال تتعـدى    2007الكلي سنة 

لمستثمرات المندمجة في من ا جموع المستثمرات علما أن الحليب المجمع يكون إالمن م 10%

  .برنامج المخطط

إن األسعار المقدمة في السوق الموازية أدت أيضا إلى نقص الحليب المجمع سواء فـي  

مستثمرات الحليب غير المندمجة أو المندمجة في حد ذاتها حيث ال يتم تسليم كل الحليب المنتج 

ات بل يتم التصرف بنسبة منه بطريقة فردية وهذا ما يؤثر على نسبة الحليب المجمع على للوحد

  .مستوى الوالية
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II- الوحدات التحويلية في والية قسنطينة  :  

وحدات تحويلية للحليب موزعة على تراب الوالية  06يوجد على مستوى والية قسنطينة 

  :وهي 

  الوحدة العمومية نوميديا -

 يليوحدة صو -

 ميلك الرمال -

 ستيلينا -

 ركيمة -

 سافيلي -

وتتمركز هذه الوحدات في كل من بلدية قسنطينة وبلدية عين اسمارة وبلدية ابن بـاديس  

أين تتواجد وحدتين وهي ستيلينا وميلك الرمال وكال الوحدتين توقفتا عن العمل وهـذا بسـبب   

في السوق العالميـة وقبـل   األزمة التي عرفها سوق الحليب الجاف المستورد وارتفاع سعرها 

التطرق إلى أهم الوحدات وبنسبة استخدامها للحليب الطازج المنتج محليا سنتعرف على وجهـة  

  .2007الحليب المنتج المجمع سنة 

  

   2007الوحدات التحويلية سنة المستقبلة من كمية الحليب  :)46(جدول رقم 

   

  المجموع سابلي  يلك الرمالم صوبلي  ستيلينا  دانون  قروز سافيلي نوميديا  الوحدة

كمية الحليب 

  )لتر(المجمعة 

6039418
  2099134
  

23422
  2156640

  229128
  1687939
  

21423
  248480
  12559593

  

  100  1,3  0,2  13,4  1,2  17,1  0,2  16,7  48,1 %النسبة 

   2007سنة  نةمديرية الفالحة لوالية قسنطي: المصدر                                                   
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الشكل  رقم ( 41) : توزیع    نسبة   الحليب  المجمع على الوحدات  التحویلية     سنة  2007
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نوميدیا  سافيلي قروز دانون ستيلينا صویلي ميلك الرمال سایلي

الوحدات  التحویلية 

النسبة (%)

توزیع نسبة الحليب المجمع

  

والتي تبين وجهة الحليب المجمع على ) 46(ائيات المدونة في الجدول رقم حسب اإلحص

مستوى مستثمرات الحليب الموجودة في الوالية وهذا باستقبالها من طرف الوحدات التحويليـة،  

وميديا العمومية بكمية تصل إلـى  من الحليب المجمع موجه إلى وحدة ن %50نالحظ أن تقريبا 

أخرى موجهة إلى وحدات دانون بوالية بجاية وسافيلي بعين اسـمارة   %46لتر، و 6039418

  .على التوالي %13,4 - %16,7- %17,1ووحدة صوبلي بنسب 

وهناك وحدات أخرى تستقبل كمية أخرى من الحليب المجمع وهذا بنسب ضعيفة كوحدة 

  .من اإلنتاج الكلي المجمع %1,3سابلي في سكيكدة بـ 

وبالنظر إلى هذا التوزيع فنالحظ أن الحليب المجمع له وجهة أخرى خارج الوالية وهذا 

بوالية ميلة بنسب أقل أقل أهمية وبشـكل   وحدة قروزبسكيكدة وبكل من واليتي بجاية وسابلي 

ـ  %18,6مليون لتر بنسبة  2,3مجموع الحليب الموجه خارج الوالية بأكثر من  ن مجمـوع  م

  .الحليب المجمع على مستوى الوالية 
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III-  السعر المرجعي إلنتاج اللتر الواحد من الحليب :  

من خالل دراسة هذا العنصر سنحاول معرفة تكلفة اللتر الواجد من الحليب سواء كـان  

الطازج المنتج من طرف المربين أو الحليب الجاف المستورد، وتكمن أهمية هذه الدراسة فـي  

مدى تأثير هذا السعر في نسبة استعمال كال من النوعين من طرف الوحدات التحويلية من جهة 

  .وتأثيره على وجهة الحليب المنتج محليا

  :  السعر المرجعي إلنتاج اللتر الواحد من الحليب الطازج -1     

تـي  لمعرفة تكلفة اللتر من هذه المادة المنتجة محليا يجب التطرق إلـى المصـاريف ال  

  : تستهلك من أجل إنتاجه، وقد اخترنا بعض المعايير للوصول إلى هذا السعر وهي

  .اليوم/ل16السنة أي بمردود /ل4800كغ وإنتاج 550معرفة مصاريف إنتاج بقرة ذات وزن 

  

  تكلفة اللتر الواحد من الحليب الطازج):47(جدول رقم

  )دج(المصاريف  العمليات

  دج في السنة92000  ومالبقرة في الي/دج252  التغذية 

  دج20000  الشهر / دج10000عاملين بـ  اليد العاملة

  دج5000  البقرة/اليوم/كغlitière(  4( الفراش

  دج5000    مصاريف طبية

صيانة (مصاريف أخرى 
  )اإلصطبل

  دج36600  

  دج160000    المجموع

  دج32320    مصاريف غير مباشرة

  دج195920    المصاريف الكلية

   perspective production laitière dans la wilaya de Constantine réalité et :المصدر 
Bilan 2007  
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  السنة هي/ل4800 دات قدرة انتاجية إذن المصاريف الكلية إلنتاج بقرة

  دج195920: حوالي                        

  :السعر المرجعي إلنتاج لتر واحد من الحليب الطازج هو 

 

  ل/دج40=   دج195920

  ل4800

  :مالحظة   

وحـدة علفيـة ويتكـون    10,65: المتطلبات الغذائية للبقرة الحلوب في اليوم تقدر بــ  

  :مصدرها من

  .من العلف األخضر 35% -

  .من العلف الجاف 35% -

  ).المركب(من العلف المركز  30% -

فة اللتر دج للتر الواحد من المنتج يجعل تكل7إن دعم الدولة لمنتجي الحليب وهذا بسعر 

دج من طـرف الـوزارة   22دج للتر، رغم هذا فإن بعد البيع المحدد بـ 33الواحد من الحليب 

ومقارنة مع السعر المقـدم فـي األسـواق     1995وهذا حسب التعليمة الوزارية الصادرة سنة 

 دج فإنه ال يخدم المنتج مقارنة مع تكلفة إنتاج اللتـر 35إلى  30الموازية والذي يقدر حاليا بـ 

  .دج مع احتساب دعم الدولة33الواحد المقدر بـ 

هذا ما يجعل نسبة كبيرة من الحليب المنتج من طرف المـربين تبـاع فـي األسـواق     

الموازية رغم اندماجهم في المخطط ما يجعل نسبة الحليب المجمع ضعيفة والتـي ال تتجـاوز   

  .من مجموع اإلنتاج الكلي 21%

الدخول في البرنامج واالعتماد على أنفسهم وهـذا   إضافة إلى هذا، عزوف المربين على

باعتماد طرق غير حديثة في التربية كالتغذية غير المتوازنة وعدم مالئمة الهياكل المخصصـة  
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للتربية الحيوانية، هذا ما يؤدي بالطبع إلى نقص اإلنتاج وهذا ما يفسر مردود إنتاج البقرة الذي 

  .يوملتر في ال 8هو دون المستوى ال يتعدى 

إذن ما يمكن استخالصه أن فرع إنتاج الحليب مازال يعاني من عدة نقائص أثرت كثيرا 

  .على اإلنتاج الخاص بهذه المادة المهمة وذات االستهالك الواسع

  :  السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب الجاف المستورد -2     

تورد كميات كبيرة من الحليـب  إن عدم االكتفاء الذاتي من مادة الحليب يجعل الدولة تس

الجاف أو هذا لتغطية حاجيات السكان المتزايدة جراء النمو الديمغرافي الذي تشهده الجزائـر،   

مليار دوالر سنويا  1,06وحسب اإلحصائيات األخيرة، فإن عملية االستيراد تكلف خزينة الدولة 

سعر الحليب الجاف فـي السـوق   خاصة بعد األزمة األخيرة التي تعرفها مادة الحليب وارتفاع 

دينار جزائـري  370000أي ما يعادل  دوالر 5400الدولية والتي يصل سعر الطن الواحد إلى 

  .2005دوالر قبل سنة  2000دوالر الى  1800،بعدما كان يقدر سعر الطن الواحد ما بين 

  .دج370وبالتالي فإن الكغ الواحد من الحليب الجاف يصل إلى 

لتر من الحليب فإن اللتر الواحد تقدر تكلفتـه بــ    9لواحد ينتج حوالي غ الباعتبار الك

  .دج40

  سعر الحليب الجاف المستورد ):48(جدول رقم

  2007سنة   2005قبل سنة  سعر الحليب الجاف المستورد

  5400  2000  والرلدبا طن 1سعر

  370000  150000  بالدينار طن 1السعر

  40  16.66  بدون دعماللتر الواحد تكلفة 

  18  16.66  تكلفة اللتر الواحد بالدعم

      2007وحدة سافيلي لسنة  معالجة معطيات: المصدر                                     

لكن الوحدات التحويلية تستفيد من دعم الدولة لهذا المنتوج حيث تشتري الكغ الواحد بـ 

دينـار   18الواحد تعد تكلفته بــ   دج في الكغ الواحد ؛ إذن اللتر210دج بدعم يصل إلى 159
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وهو أقل من تكلفة اللتر الواحد مـن الحليـب    ،)48( كما هو موضح في الجدول رقم جزائري

دج بالنظر إلى تكلفة اللتر الواحد من الحليب الجاف المستورد وتكلفة 26الطازج المقدرة بحوالي 

  .اللتر الواحد من الحليب الطازج

هي نسبة استخدام كال النوعين فـي الوحـدات التحويليـة    فالسؤال الذي يطرح نفسه ما 

  .في إنتاج الحليب ومشتقاته لها ومدى تأثير السعر المرجعي
  للتر الواحد من الحليب الجاف و الطازجمخطط السعر المرجعي  ):42(الشكل رقم

  

 

  

 

  

  

  

                                                                  

                                                               

  

                                                                                                     

                                            

  

  

  

  

 مادة الحليب

 الحليب الجاف المستورد لطازج المنتجالحليب ا

  المصاريف الالزمة النتاج
  سنويا /ل 4800

 دوالر 5400 دج195920

  إلستيراد المصاريف الالزمة 
  طن من الحليب  1

 تكلفة لتر واحد تكلفة لتر واحد

 دج 41 دج 40

 دج 23 ـب دعم الدولة دج 13ـب دعم الدولة

 دج 18=لتر 1تكلفة  دج 27=لتر 1تكلفة 

 من الوحدات نسبة استخدام كبيرة من الوحدات نسبة استخدام ضعيفة
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IV- في والية قسنطنية الوحدات التحويلية :  

  :وحدات تحويلية لمادة الحليب وهي على التوالي 6على مستوى والية قسنطينة توجد 

  .العمومية والواقعة في المنطقة الصناعية بشعبة الرصاص بقسنطينة" نوميديا"وحدة  -

 .الواقعة بالمنطقة الصناعية لبلدية بن باديس" انستيلي"وحدة  -

 .بالمنطقة الصناعية لبلدية بن باديسالواقعة " ميلك الرمال"وحدة  -

 .الواقعة ببلدية عين اسمارة" سافيلي"وحدة  -

 .بقسنطينة PALMAالواقعة بالمنطقة الصناعية " ركيمة وأوالده"وحدة  -

 .بقسنطينة PALMAالواقعة بالمنطقة الصناعية " يليصو"وحدة  -

الحظ أن أربـع  ومن تحديد مواقع تواجد الوحدات التحويلية على مستوى الواليـة فـالم  

  .وحدات تقع في بلدية قسنطينة وبمحاذاتها

ونظرا لصعوبة التحصل على المعلومات إكتفينا بدراسة وحدتين من بين الستة وحـدات  

الخاصة حيث سـنتعرف علـى   " سافيلي"العمومية و" نوميديا"الموجودة في الوالية وهي وحدتي 

  .والحليب الجاف المستورد عبر هاتين الوحدتين المنتجنسبة استخدام الحليب الطازج 
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  : وضعية الوحدات المنتجة للحليب المبستر -1
  

  للوحدات التحويلية اإلنتاجيةالقدرات : )49(جدول رقم

  الوحدة التحويلية
قدرات اإلنتاج من 
الحليب الجاف 
  المستورد

قدرات اإلنتاج من الحليب 
  الوضعية الحالية  الطازج

  ألف لتر في اليوم 300  يــديانوم
 24000إلى  23000
  اليوم/لتر

 30/12/2006ابتداءا من 
أصبحت القدرة اإلنتاجية من 

الحليب الجاف تقدر بـ 
  لتر في اليوم 120000

  اليوم/لتر 8000  ألف لتر في اليوم 30  سافيــلي
أصبح اإلنتاج من الحليب 

لتر  300الجاف المستورد بـ 
  في اليوم فقط

  اليوم/لتر 5000  ألف لتر في اليوم 70  ليــيوص
توقيف العمل بالحليب الجاف 

  المستورد

  -  لتر في اليوم 60000  ركيمة وأوالده
استخدام الحليب الجاف 

- 10000المستورد يقدر بـ 
  لتر في اليوم 12000

  اليوم/لتر 2000إلى  1500  لتر في اليوم 5000  ستيلينــا

توقيف الحليب الجاف 
 1500تخدام المستورد واس

لتر في اليوم من  2000إلى 
الحليب الطازج موجه 

  لمشتقات الحليب
  -  -  لتر في اليوم 20000  ميلـك الرمــل

  2007سنة  مديرية الفالحة لوالية قسنطينة: المصدر                                                  

  

حليب الطازج والمستورد يتبين والذي يوضح قدرات اإلنتاج من ال) 49(من الجدول رقم 

لنا اعتماد الوحدات التحويلية أكثر على الحليب الجاف المستورد حيث أن كمية الحليب الجـاف  

ألف لتر في اليوم وهناك وحدتين تسـتخدم إال الحليـب    300المستخدمة في وحدة نوميديا هي 

أبوابها بسبب األزمة التي  الجاف المستورد والمتعلقة بوحدتي ركمية وميلك الرمال والتي أغلقت

  .يعرفها سوق الحليب الجاف المستورد
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دوالر للطـن   5400ومع ارتفاع سعر الحليب الجاف المستورد الذي أصبح يقـدر بــ         

وحدات أوقفت استخدام الحليب الجاف المستورد والذي تصل  4الواحد كما أشرنا إليه سابقا فإن 

 دج وهذا دون دعم الدولة له والتي ما زالت تستخدم هذا45إلى تكلفة إنتاج لتر واحد من الحليب 

ستعماله كما هو الشأن بالنسبة لوحدة نوميديا التي أصبحت النوع من الحليب فإنها خفضت من إ

ألف لتر في اليـوم   300لتر في اليوم بعد أن كانت قدراتها اإلنتاجية تصل على  1200تستخدم 

  .ألف لتر في اليوم 300تصل إلى بعد أن كانت قدراتها اإلنتاجية 

و المشكل المطروح حاليا هو عدم توفر الوحدات على الكمية الالزمة من الحليب الجاف 

طن شهريا وهدا توافقا مع تقديرات  ألف 11من  أكثرالدولة تستورد  أنرغم  إلنتاجها المستورد

لكن التوزيع ،ONIL  فالجا االحتياجات الوطنية التي قام بها الديوان الوطني الستيراد الحليب

الغير المنظم لهده المادة على الوحدات و استعمال نسبة كبيرة منها في إنتاج مشـتقات الحليـب   

جعل بعض الوحدات تشكو قلة الكمية ،مع العلم أن الدولة تدعم الحليب الجاف المستورد و هدا 

  .الستعماله في إنتاج الحليب المبستر فقط دون مشتقاته
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 عين عبيد

 أوالد رحمون

 عين سمارة
 الخروب

 قسـنطــــينــــة ابن بادیس

 ابن زیاد

 مسعود بوجریو
بوزیان حامة

 دیدوش مراد

 زیغود یوسف
 بني حميدان

 معالجة لمعطيات مديرية الفـــالحــة:درــالمص

 ةـــــة قـسنطينـــواليـــ

لتحويلية للحليب عبر بلديات قسنطينةتوزيع الوحدات ا

آلم0510

الحليب تحویل وحدة

 ش

  17خريطة 
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 : استخدام الحليب الطازج المنتج في الوحدات التحويلية  -2

  

بعد التعرف على السعر المرجعي إلنتاج اللتر الواحد من الحليب الطازج وتكلفة اللتـر  

الواحد من الحليب الجاف المستورد والتعرف على مختلف الوحدات التحويلية الموجـودة علـى   

نحاول من خالل هذا العنصر معرفة نسبة الحليب الطازج المنتج وهـذا فـي   تراب الوالية، س

  .وحدتين تحويليتين وهما وحدة سافيلي الخاصة ووحدة نوميديا العمومية

  

  :  وحدة سافيلي -أ

في سبتمبر وقـد بـدأ    2004توجد هذه الوحدة في بلدية عين اسمارة ويتم إنشاؤها سنة 

حيث يتم استقبال هذه المادة مـن داخـل الواليـة     2005ة استقبال الحليب الطازج بها في سن

  .وخارجها

 كمية الحليب المستخدمة في الوحدة) : 50(جدول رقم 

  

كمية الحليب الكلية السنوات

 المستخدمة

) ×310(  

كمية الحليب الطازج

  )لتر(المستخدمة 

) ×310(  

النسبة 

)%(  

كمية الحليب الجاف المستورد 

  )لتر(المستخدمة 

) ×310(  

النسبة 

)%(  

2005  2660 524 20  2136  80  

2006  5280 1410 27  3870  73  

2007  16200 370 23  12500  77  

  )عين اسمارة(وحدة سافيلي :  المصدر 
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الشكل  رقم ( 43) : آمية  الحليب  الطازج و الجاف المستخدمة  في وحدة  سافيلي 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2005 2006 2007
السنوات

آمية الحليب (ل)

آمية الحليب الطازج  آمية الحليب الجاف

  م

نالحظ أن كمية الحليب الكلية المستخدمة تزايدت مع مرور ) 50(خالل الجدول رقم 

مليون لتر سنة  16,2وأصبحت  2005مليون لتر سنة  2,66ت تقدر بـ سنوات العمل حيث كان

، وكذلك بالنسبة لكمية الحليب المستخدمة سواء كان الحليب الطازج أو الحليب الجاف 2007

  .المستورد

لكن المالحظ هو وجود فارق في نسبة استخدام الحليب الطازج المنتج مقارنة مع نسـبة  

مـن الكميـة    %30م تصل نسبة استخدام الحليب الطازج إلى الحليب الجاف المستورد حيث ل

، عكس الحليب الجاف 2006سنة  %27الكلية المستخدمة حيث وصلت النسبة إلى أعلى حد لها 

  .2005سنة   %80المستورد الذي وصلت النسبة به إلى 

  : وحسب االستجوابات مع القائمين على تسعير الوحدة فيرجع أساسا إلى 

الحليب المجمعة على مستوى الوالية حيث أن الوحدة تعتمـد علـى الحليـب    ضعف كمية  -1

ميلة، سوق أهراس وقالمة، وأيضا إلـى نوعيـة الحليـب    : المجمع في الواليات المجاورة كـ 

  ).نسبة الدسم(المنتج 
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أهم سبب أدى إلى استخدام الحليب الجاف المستورد عوض الحليب الطازج المنتج هو سعر  -2

دج للتر الواحد وهـذا دون مراعـاة   28ة الحليب حيث يتم شراء الحليب الطازج بـ شراء ماد

نوعيته أو مقارنة مع سعر الحليب الجاف المستورد فإن سعره في السوق حاليا فهو يقـدر بــ   

  .دج للطن الواحد من الحليب الجاف المستورد370000دوالر أي ما يساوي حوالي  5400

دج ومع دعم الدولة 40لتر فإن اللتر الواحد تكلفته  9تقريبا إذن الكغ الواحد الذي يصنع 

  .دج18اللتر بـ تكلفة  دج أي159فإن سعر شراء الوحدة للكغ يقدر بـ 

 دج2دج مع دعم الدولة بــ  28ومقارنة مع سعر شراء الحليب الطازج والذي يقدر بـ 

حويلية تفضل استخدام الحليب دج للتر، هذا ما يجعل الوحدة الت26للتر الواحد فإنه يصبح بتكلفة 

  .الجاف المستورد ألقل تكلفة وهذا بالنظر إلى دعم الدولة له

لكن يبقى المشكل الموجود حاليا هو عدم توفر الكمية الالزمـة مـن الحليـب الجـاف     

و غير  المستورد حيث يتم توزيعه عن طريق الديوان الوطني الستيراد الحليب بكميات محدودة

طن  200دات،علما أن القدرة اإلنتاجية للوحدة من الحليب الجاف تصل إلى متجانسة على الوح

و الذي يمثل  ONILطن شهريا من طرف الديوان الوطني  50شهريا لكن الوحدة ال يصلها إال 

  .من القدرات اإلنتاجية %25إال 
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  :  )ORLAIT(وحدة نوميديا لتحويل الحليب  -ب

نوميديا من أقدم  الوحدات التحويلية الموجودة فـي الواليـة    تعتبر وحدة تحويل الحليب

وهي تقع في منطقة شعبة الرصاص ببلدية قسنطينة، وتعتبر أكبر وحدة فيما يخص إنتاج الحليب 

  .في الوالية حيث تسوق الحليب المنتج حتى إلى خارج الوالية

  

  تحويلية نوميديااستخدام الحليب الطازج والمستورد في الوحدة ال) : 51(جدول رقم

  

 السنوات
كمية الحليب الكلية 

  المستخدمة

كمية الحليب الطازج 

  )لتر(المستخدمة 

النسبة 

)%(  

كمية الحليب الجاف المستورد 

  )لتر(المستخدمة 

النسبة 

)%(  

2000  69173097  6253248  9,04  62919849  90,96 

2001  61832827  5948318  9,62  55884509  90,38 

2002  59428963  5734895  9,65  53694068  90,35 

2003  52518340  5125790  9,76  47392550  90,24 

2004  47747931  7061919  14,79 40686012  85,21 

2005  45136376  10674753  23,65 34461623  76,35 

2006  44886984  12563867  27,99 32323117  72,01 

2007  54809457  7574667  13,82 47234790  86,18 

     2007سنة مديرية الفالحة لوالية قسنطينة :  المصدر
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الشكل رقم (44): آمية الحليب الطازج و الجاف المستخدمة في وحدة نوميدیا
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والذي يبين كمية الحليب المستخدمة سـواء مـن الحليـب    ) 51(رقم  من خالل الجدول

ويتبين لنا جليا أن كمية الحليب الكليـة  ) 2000/2007(الطازج أو الجاف المستورد خالل فترة 

مليون لتر وأصـبحت سـنة    69,1إلى أخرى حيث كانت تقدر بـ المستخدمة تقلصت من سنة 

مليون لتر ويرجع هذا التناقص فـي   54,8إلى  2007لتر ثم تزايدت في سنة  44,88؛ 2006

الكمية المستخدمة إلى اقتصار استخدام الحليب إال إلنتاج الحليب المبستر بعدما كانت متخصصة 

تين األخيرتين إلى األزمة التي عرفها سوق الحليـب  في إنتاج الحليب ومشتقاته، وأيضا في السن

  .الجاف المستورد والذي ارتفعت أسعاره

من جهة أخرى فإن الوحدة تستخدم في إنتاجها للحليب الجاف المستورد نسبة كبيرة حيث 

من الحليب الجاف المسـتورد واسـتخدام    %90كانت تستخدم في عملية التحويل على أكثر من 

  .من كمية الحليب الكلية المستخدمة %10ن بنسبة لم تصل إلى الحليب الطازج كا

عرفت نسبة استخدام الحليب الطازج تحسنا وارتفاعا حيـث   2004لكن ابتداًء من سنة 

وهذا راجع إلى ارتفاع سعر الحليب الجاف  %27,99إلى  2006وسنة  %14,79وصلت إلى 

  ، وعموما يرجع استخدام 2006ة المستورد واألزمة التي عرفها فرع إنتاج الحليب في سن
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الحليب الجاف المستورد إلى األسباب التي ذكرناها سابقا بالنسبة للوحدة التحويلية سافيلي 

  : والمتمثلة أساسا في 

  .نوعية الحليب الطازج المستقبلة -

تكلفة اللتر الواحد من الحليب الجاف المستورد والتي تعد منخفضة مقارنة مع تكلفـة اللتـر    -

  .لواحد من الحليب الطازجا

  

  :    خالصة

من بين أهداف المخطط الوطني للتنمية الفالحية هو تنشيط االقتصاد الوطني وعصـرنة  

القطاع الفالحي بكل فروعه واالعتماد أكثر على اإلنتاج المحلي ولكـن بـالنظر إلـى النتـائج     

دامها للحليـب الطـازج   المتوصل إليها من خالل التطرق إلى الوحدات التحويلية ونسبة اسـتخ 

  .والجاف وتكلفة كل منهما

دج ودعـم الدولـة   18وبالنظر إلى دعم الدولة للحليب الجاف المستورد بقيمة تصل إلى 

دج لكل لتر مستقبل من طرف الوحدات التحويلية، فهناك تطرح 2للحليب الطازج المستقبل بـ 

مع فرع إنتاج الحليب بدعم اإلنتـاج   إشكالية تكمن حسب رأينا في كيفية تعامل الدولة الجزائرية

الخارجي مقارنة مع اإلنتاج المحلي مع مراعاة أن كمية اإلنتاج المحليـة ضـئيلة وال تغطـي    

القدرات اإلنتاجية للوحدات الموجودة في الوالية وكمية الحليب المجمعة والتي ترجع أساسا إلى 

ل المـربين ال يميلـون إلـى البـرامج     قيمة الدعم المقدم للمنتجين والشروط اإلدارية التي تجع

 .الموضوعة من طرف الدولة
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IV- تغطية حاجيات السكان من مادة الحليب  :  

يعتبر اإلنسان عنصر هام في أي سياسة تنموية فالتطرق إلـى هـذا العنصـر يعتبـر     

تـي تعتبـر   لالستهالك الواسع لمادة الحليب من طرف السـكان وال  وهذا دراستناضروري في 

  .يومي استهالك النسبة لهم مادة أساسية ذاتب

وبالتالي فالعالقة أساسية بين العنصرين والتي ستبين نسبة تغطية حاجيات السكان مـن  

  هذه المادة  

  

  :  تطور سكان الوالية -1

  تطور السكان في والية قسنطينة):52(جدول رقم

  2007تقديرات   1998 1987  السنـة

  953833  810914 664303  )ن(عدد السكان 

  1998-1987الديوان الوطني لإلحصاء:  المصدر                                              

الذي يوضح تطور عدد سكان الوالية، فقد عرفت في فترة ) 52(من خالل الجدول رقم 

نسمة بمعدل نمو قـدر   13328تزايدا في عدد السكان بزيادة سنوية تقدر بـ ) 1987-1998(

  .%2,8وهو منخفض مقارنة بالمعدل الوطني الذي يصل إلى  %1,82ي بحوال

نسمة وهـذا بزيـادة    953833فإن عدد سكان الوالية بلغ  2007وحسب تقديرات سنة 

  .نسمة سنويا  15879قدرت بـ 

تزايـد   إلـى سيؤدي حتما  فانهالل هدا التطور الديمغرافي مع مرور السنوات و من خ

ميـة للفـرد   وبما فيها مادة الحليب التي تعـد مـن المسـتهلكات الي    الغذائيةالطلب على المواد 

و كما أسلفنا الذكر فان هذه المادة ذات استهالك واسع حيث معدل استهالك الفرد في  الجزائري

  .لتر  110السنة يصل إلى 
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  :  نسبة تغطية حاجيات السكان من مادة الحليب -2

ماليير لتر سنويا، واإلنتاج الحالي  4ر بحوالي إن احتياجات الجزائر من مادة الحليب تقد

من حاجيـات السـكان،    %55مليار لتر أي بتغطية  2,2على مستوى التراب الوطني يقدر بـ 

سـنويا هـي   /الفرد/ل52سنويا توجد /الفرد/ل110 بين تغطية حاجيات السكان ب من ث أنيبح

  .مستوردة على شكل حليب جاف ومشتقاته

  

  اجيات السكان ونسبة التغطية بوالية قسنطينةح) : 53(الجدول رقم 

  2007  2005  1998  السنـة

 104921630 101204290  89200540  )لتر(االحتياجات 

  57600  45295  34400  )310× ( )لتر(اإلنتاج 

  55  45  38  )%(مستوى التغطية 

 سنة/فرد/ل62 سنة/فرد/ل51 سنة/فرد/ل42  تغطية حاجيات الفرد

  مديرية الفالحة معالجة معطيات: المصدر                                                

  

والذي يوضح احتياجات السكان من مادة الحليب ومسـتوى  ) 53(من خالل الجدول رقم 

زدياد احتياجات السكان من مادة الحليب وهذا من فترة إلى ية باإلنتاج الحالي، نالحظ أوال إالتغط

مليون  90وهذا بعدما كانت  2007مليون لتر سنة  105قدر بـ أخرى حيث سجلنا احتياجات ت

سنوات وهذا تماشيا مع تزايد عـدد   09مليون لتر خالل  12وهذا بزيادة قدرها  1998لتر سنة 

  .السكان والطلب المتزايد على هذه المادة
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من جهة أخرى نالحظ أن مستوى التغطية بالوالية قد تحسن من سنة إلى أخرى حيـث  

  .2007سنة  %55ثم تحسن ليصل إلى  1998سنة  %38تقدر بـ كانت 

هذا التحسن جاء تزامنا مع التطور المالحظ في اإلنتاج بعد تطبيق المخطط لكن يبقـى  

غير كافي بالنظر إلى الكمية التي ال تزال تستورد من الخارج على شكل حليب جـاف، حيـث   

الدول األخرى مما يزيـد مـن فـاتورة     من االحتياجات يتم تغطيتها باستيرادها من %45تبقى 

  .خاصة بعد ارتفاع سعر هده المادة في السوق العالمية االستيراد

إضافة إلى هذا فإن نسبة تغطية حاجيات الفرد قد تحسنت حيث حسب اإلنتـاج الحـالي   

لتر للفـرد خـالل    110لتر للفرد خالل السنة من بين احتياجاته المقدرة بـ  62فيمكن ضمان 

على العموم فيمكن التحفظ من هذه األرقام حيث من جهة فإن كمية اإلنتاج غي مضبوطة السنة و

من عدد المستثمرات غير مراقبة، إضافة إلى هذا فإن نسـبة مـن    %90نظرا لوجود أكثر من 

اإلنتاج تسوق خارج الوالية سواء من الحليب المجمع على مستواها أو الحليب الذي يتم بيعه في 

  .ة أو الحرةالسوق الموازي

  

  :     خالصة

من االحتياجات فهـي   %45من احتياجات السكان الحالية،  %55اإلنتاج المحلي يغطي 

  .تعتمد على الحليب الجاف المستورد

لتر هي مستوردة على شكل حليب  50ستهلك سنويا للفرد فإن من الحليب ت لتر 112من 

  .جاف مستورد ومشتقاته
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  الفصل الرابعخالصة 

  

  : استخالص ما يلي أمكن الفصلمن خالل دراسة هدا 

من مجموع االنتاج الكلـي   %21 إالضعف كمية الحليب المجمعة حيث لم تمثل  -    

في برنامج المخطط  المنخرطينالنسبة القليلة للمربين  أهمها أسبابفي الوالية و هدا راجع لعدة 

في السوق الموازية نظرا للسعر  اإلنتاجرة من لهدا بيع نسبة كبي إضافةالوطني للتنمية الفالحية 

  .المقدم

في الوالية و المتمثلة في الوحدات  التحويلية وجود امكانيات كبيرة لتحويل الحليب  -   

  .المنتشرة على تراب الوالية دات قدرة انتاجية كبيرة

ـ  أ اتاج لتر واحد من الحليب حيث نجـده نتباين في السعر المرجعي إل -    ة قـل تكلف

بالنسبة للحليب الجاف المستورد مقارنة مع الحليب الطازج المنتج و هدا باحتساب دعم الدولـة  

 27دج بالنسبة للحليب الجاف المستورد بينما يصل الى  18ه لكال النوعين بحيث ال يتعدى تكلفت

  .دج بالنسبة للحليب الطازج

الحليب الجـاف المسـتورد   نتاجها بنسبة كبيرة على اعتماد الوحدات التحويلية في إ-  

الـى   15عوضا عن الحليب الطازج المنتج محليا و الدي يمثل من  % 80الى  75حيث يمثل 

دج  18لى سعر شراء كال من النوعين حيث اليتعدى إا راجع كلي  وهذمن االستعمال ال 20%

  .دج للنوع الثاني 27بالنسبة لالول و يصل الى 

مـن التغطيـة    %55غير كافية رغم وصولها ل  تبقى نسبة تغطية حاجيات السكان - 

ا مع ارتفاع سعر الحليب الجاف المستورد مما ضـاعف  و هذ ،1998سنة  % 38بعدما كانت 

  .ه المادةتورة االستيراد لهذفا
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  العامة الخاتمة                                     

يعد المخطط الوطني للتنمية الفالحية من الوسائل و البرامج الجديدة التي تعرفها الجزائر 

و الذي جاء من أجل النهوض بالقطاع الفالحي بمختلف أنواع إنتاجه من الركوض الذي يعرفه 

خالل دراستنا لفرع إنتاج الحليب الذي يعد من أهم الفروع الحيوانية في اإلنتاج الفالحي،  ،و من

 110سكان حيث يصل معدل استهالكه إلـى  كون مادة الحليب ذات استهالك واسع من طرف ال

  : السنة،و ذات قيمة غذائية كبيرة أمكننا استخالص النتائج التالية/الفرد/لتر

  :إمكانيات الوالية * 

ألـف رأس   57سواء العصرية أو المحلية والمقدرة بــ   األبقار قطيعوجود عدد هائل من ) 1

  .ألف بقرة حلوب 37بقرة منها 

  .مساحات زراعية قابلة لتوسيع زراعة األعالف الجافة أو المسقية) 2

  .هياكل للتربية الحيوانية موجودة في مختلف أرجاء الوالية) 3

  .القدم وطنة منذتربية حيوانية مت) 4

  .طبقات بيومناخية تساعد على تربية األبقار الحلوب وعلى إنتاج األعالف بكل أنواعها) 5

  .توفر الوالية على وحدات تحويلية هامة) 6

عامل ايجـابي يسـاعد   سواء طبيعية أو فالحية مما يعد  إمكانيات كبيرة ىن الوالية تتوفر علإذ

عوائق يمكن لها أن تؤثر سلبا على اإلنتـاج و   ، غير إن هناك عدةةعلى تطور مثل هده التربي

  :المردود و من بين العوائق التي تم استخالصها من الدراسة

نقص كبير فيما يخص األعالف وهذا راجع إلـى المسـاحة القليلـة المخصصـة      -1

من المساحة الزراعية الكلية،و يمكن تفسير هدا بغيـاب ثقافـة    %4لزراعتهما والتي ال تتعدى 

ألعالف لدى الفالحين من جهة و قيمة الدعم المقدمة للفالحين التي تعد ضعيفة مقارنـة  زراعة ا

ا ين نحو زراعات أخرى ،إضافة إلـى هـذ  تجاه الفالحتالي إلبزراعات أخرى كالقمح مثال و با

ثر ما أ تغذية غير متوازنة للحيوان ا ما أدى إلى بذور و نقص المياه الموجهة للسقي هذنقص ال

  .اإلنتاج و المردودحتما على 

  .مربين ويد عاملة غير مؤهلة -2

من مجمـوع   %10مثل إال نسبة ت إقبال ضعيف للمربين على برامج الدعم حيث ال -3

  :و هدا راجع أصال إلى عدة أسباب نذكر منها مستثمرات الحليب المتواجدة في الوالية
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أهمها نسبة التعويضـات التـي   لعدة أسباب  حين من عملية مراقبة األبقار خوف الفال -      

  .تعرضها لعملية الذبح ييتحصل عليها المربي في حالة وجود أمراض في الحيوان وبالتال

نسب الدعم المنخفضة و هدا مقارنة مع المصاريف الكثيرة و المتزايدة في هدا النـوع   -      

  .من التربية

ف الفالح أو المربـي للـدخول فـي    الشروط التقنية و اإلدارية الملزم اتخاذها من طر -      

  .      البرنامج

  .نقص في معرفة خبايا التسيير المعاصر للتربية الحيوانية -4
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نة مـع الـدول األوربيـة    ه العوائق أدت إلى نقص اإلنتاج و انخفاض المردود مقارإن هذ     

لتـر فـي    12ن المردود ال يتعدى فإ وه المادة حيث من خالل الدراسة التي قمنا بهاالمنتجة لهذ
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ا أساسا إلى قلة المربين المندمجين في البرنامج حيـث ال تتعـدى نسـبة    المجمعة و يرجع هذ

و تفضيل الوحدات التحويلية استخدام الحليب الجاف المستورد علـى الحليـب    %10المشاركة 

  .     الطازج المنتج محليا النخفاض سعر األول على الثاني

ه الدراسـة  ائق و النتائج المحصل عليها من هـذ و العو اإلمكانياتوبناءا عل سرد مختلف     

ـ  أنلها يمكن  رأيناتقديم بعض التوصيات التي في  إلى ارتأينا ا الفـرع  ذتساهم في النهوض به
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دعم الدولة لألعالف المركزة الستفادة أكبر عدد من المربين من هذا النوع الذي يسـاهم   -

 .بقدر كبير في رفع إنتاج الحليب وتحسين نوعيته
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خالل ما سبق فان هدا البرنامج وبعـد   و من يتضمنها برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية،

على األهداف المسطرة وبصـفة  اسنوات أتى بنتائج ايجابية عديدة لكن يبقى بعيد  08تطبيقه ب 

خاصة فرع إنتاج الحليب الذي يبقى يعاني من عدة مشاكل،حيث بـالرغم مـن الميكانيزمـات    
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  .ا الفرع و تنظيمه أكثرذميكانيزمات أخرى للنهوض به

المطروح ما الفائدة من البرنامج والوحدات تعتمد في إنتاجها على الحليب الجاف  و السؤال     

 ؟ %80المستورد بنسبة 
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  :الملخص

من خالل دراستنا لفرع الحليب في ظل المخطط الوطني للتنمية الفالحية في والية 

قسنطينة، استخلصنا أن الوالية ذات إمكانيات طبيعية وفالحية آبيرة، متنوعة حسب 

البلديات والتي تشجع تطور هذا النوع من اإلنتاج  غير أن عوائق تقف أمام هذا الهدف، 

لكن ي جاء بها المخطط التي ساعدت نوعا ما على تحسن هذا الفرع رغم الميكانزمات الت

يبقى غير آافي نظرا المتناع نسبة آبيرة من المربين الدخول في البرنامج لعدة اعتبارات 

ات أخرى الستجابة المربين لهذا المخطط وبالتالي يجب التفكير في إضافة ميكانيزم

مادة الحليب التي تعتبر ذات استهالك واسع  االقتصادية للخارج في التبعيةوالتقليل من 

 .لدى المواطن الجزائري
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The summary:  

 

throughout our studies on milk branch via national plan of the agricultural 

development in the wilaya de Constantine, we discovered that the wilaya 

contained a big agricultural however natural resource, by which is has a 

several resources as per  to its departments, those which encourage the 

development of such kind of product but there are some obstacles which 

block this objective, in spite of the mechanisms which brought by this plan 

however they  could give help for the improvement of this domain but it 

remains insufficient because of the big percentage farmers which denied to be 

penetrated into this schedule for several reasons; in that , we have to think 

about the addition of other mechanisms for getting back the trust of farmers 

regarding this plan and to reduce the economical dependence to the abroad 

especially for milk which considered as one of the most consumable matter 

for the Algerian citizen.  

 

 

 

 
 

 

The main words:  

plan, milk, agricultural sustain, milk price, milk production, area, surface, 

investor, production, development. 



Résumé : 

 

        En marge de notre étude sur  la succursale de lait et dans le cadre 

stratégique national en matière de développement agricole au niveau de la 

wilaya de Constantine, un constat à été établi quant aux possibilités 

d’amélioration de la production laitière vu le potentiel naturel existant.                            

Quelques municipalités encouragent ce type de production mais le soutien 

reste insuffisant quant à l’atteinte des objectifs malgré les mécanismes mis en 

place pour l’aide à cette branche. Un nombre appréciable d’éleveurs n’a  pu 

être inclus dans le programme pour diverses considérations et c’est pour cette 

raison, qu’il y a matière de réflexion pour trouver d’autres moyens  afin de 

répondre aux attentes des éleveurs en dehors du cadre de la mondialisation, 

d’encourager la production, de lait qui reste un créneau important de 

consommation du citoyen algérien.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Mots-clé :   
 
Planification, lait, soutien agricole, prix du lait, production de lait, superficie, 

croissance, investissement, production, développement. 
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Nombre d’exploitations au niveau des communes de Constantine  
(2001‐2007) 

 

             Année 
 
commune 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Ibn badis  09  06  04  04  06  05  05 

Ibn ziad  18  31  34  57  62  67  61 

Ain smara  03  04  03  02  03  04  04 

B.hmidane  64  59 
 

52 
58  52  58  78 

D.mourad  15  13  14  18  35  25  20 

H.bouziane  13  07  07  05  12  18  19 

Ain abid  02  02  01  01  02  03  05 

Z.youcef  03  04  06  12  23  26  30 

M boujriou  00  00  00  00  01  01  00 

khroub  06  09  06  06  09  09  07 

O.rahmoune  00  01  01  01  02  00  00 

Constantine  07  17  16  16  23  28  32 

Total  140  153  143  180  230  244  261 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 



Nombre d’exploitations au niveau des communes de Constantine  
(1995‐2000) 

 

              Année 
 
commune 

1995  1996  1997  1998  1999  2000 

Ibn badis  00  01  00  00  19  08 

Ibn ziad  08  12  05  04  01  17 

Ain smara  05  05  03  04  04  03 

B.hmidane  12  08  16  22  24  52 

D.mourad  06  10  08  08  07  07 

H.bouziane  00  23  15  15  17  10 

Ain abid  00  01  01  01  03  00 

Z.youcef  07  01  04  04  04  05 

M boujriou  01  00  01  01  01  01 

khroub  01  04  09  08  08  11 

O.rahmoune  04  00  00  00  03  03 

Constantine  00  02  02  02  15  18 

TOTAL  44        67  64  69  106  134 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 



 

Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 1996 

        cheptel  
                 
 
                            
commune       

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre BLM  BLL 

Constantine  830  220  1050  1420  2292 

Ain smara  320  3310  3630  3990  2854 

khroub  1260  880  2140  3150  3814 

o.rahmoune  1020  880  1900  3020  3190 

Ain abid  70  250  320  1090  335 

Ibn.badis  160  2640  2800  8820  2029 

Ibn.ziad  890  490  1380  2770  2613 

M.boujriou  310  260  570  1340  964 

H.bouziane  2870  100  2970  3910  7523 

D.mourad  1530  1570  3100  4120  4937 

Z.youcef  1530  1640  4170  4460  5591 

b.hmidane  1910  1460  3370  3910  5858 

TOTAL  12700  14700  27400  42000  42000 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 

 



Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 1997 

         cheptel  
                 
 
                     
  commune   

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre 

BLM  BLL 

Ain abid  300  700  1000  2320   

Ibn.badis  200  3100  3300  7380   

khroub  700  800  1500  2080   

o.rahmoune  650  545  1195  1840   

Ain smara  800  2200  3000  3800   

Constantine  2000  531  2531  3100   

Ibn.ziad  2600  236  2836  4040   

M.boujriou  1300  1340  2640  3725   

H.bouziane  700  1000  1700  1550   

D.mourad  1150  1058  2208  4515   

Z.youcef  700  800  1500  2700   

B.hmidane  500  400  900  1500   

TOTAL  11600  12710  24310  38550  38521 

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 



Effectif global de cheptels bovins au niveau des communes de Constantine 
1998 

            cheptel  
                 
 
          
 commune       

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre BLM  BLL

Ain abid  120  200  320  1200   

Ibn.badis  100  1800  1900  4680   

khroub  700  850  1550  2410   

O.rahmoune  660  490  1150  1640   

Ain smara  600  2620  3220  3900   

Constantine  900  350  1250  1850   

Ibn.ziad  2920  240  3160  4570   

M.boujriou  1250  1200  2450  3160   

H.bouziane  700  930  1630  2700   

D.mourad  1640  1570  3200  4980   

Z.youcef  620  650  1270  2380   

B.hmidane  500  600  1100  1850   

TOTAL  10700  11500  22200  35320  350420 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 



Effectif global de cheptels bovins au niveau des communes de Constantine 
1999 

            cheptel  
                 
 
                    
commune  

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre 

BLM  BLL 

Ain abid  300  500  800  4226   

Ibn.badis  200  2200  2400  4320   

khroub  1000  1100  2100  2600   

o.rahmoune  700  600  1300  1850   

Ain smara  980  700  1680  2000   

Constantine  2120  900  3020  5000   

Ibn.ziad  3250  600  3850  5400   

M.boujriou  1000  1200  2200  3000   

H.bouziane  900  1200  2100  5050   

D.mourad  1250  1000  2250  4650   

z.youcef  800  900  1700  3000   

B.hmidane  500  600  1100  1600   

TOTAL  13500  11500  25000  42696  36283 

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 



Effectif global de cheptels bovins au niveau des communes de Constantine 
2000 

            cheptel  
                 
 
                    
commune       

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre 

BLM  BLL 

khroub  542  773  1315  2100  2083615 

o.rahmoune  570  226  796  1829  979385 

H.bouziane  2320  330  2650  3500  640641 

D.mourad  800  820  1620  2620  1200000 

Z.youcef  810  1100  1910  4840  3018640 

B.hmidane  1230  750  1980  4540  3847300 

Ain abid  192  1050  1242  4190  1547350 

Ibn.badis  12  1400  1412  4502  1978000 

Ain smara  972  418  1390  2036  2699545 

Constantine  2262  779  3041  4672  5765375 

Ibn.ziad  690  480  1170  3090  1712410 

M.boujriou  270  540  810  1380  1590284 

TOTAL  10670  8666  19336  39299  28151634 

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 



Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2001 

cheptel 
 
 
 

commune 

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre 

BLM  BLL 

khroub  58  2000  2058  2500  3760365 

O.rahmoune  ‐  1966  1966  2981  2026484 

H.bouziane  2668  250  2918  3140  3100000 

D.mourad  760  700  1460  2130  1512000 

z.youcef  900  1100  2000  4700  3900240 

b.hmidane  1400  700  2100  4520  5288200 

Ain abid  207  1070  1277  4261  1710000 

Ibn.badis  16  1400  1416  4546  1782000 

Ain smara  960  407  1367  2029  3269220 

Constantine  2291  817  3108  4913  6573450 

Ibn.ziad  490  610  1100  2620  1587558 

M.boujriou  300 
600 
 

900  1900  1071860 

TOTAL  10050  11620  21670  40240  35581377 

                            Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 



Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2002 

            cheptel  
                 
 
   
              
commune 

Vache laitière 
Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103  litre 

BLM  BLL 

khroub  71  2600  2671  3825  4811025 

O.rahmoune  635  300  935  1997  2286975 

H.bouziane  2760  350  3110  4990  5200000 

D.mourad  1045  890  1935  3655  2300000 

Z.youcef  1130  1250  2380  4850  4462000 

B.hmidane  1790  520  2310  4500  6293600 

Ain abid  207  1050  1257  4221  919080 

Ibn.badis  15  1390  1405  4519  1189440 

Ain smara  910  290  1200  1501  2972400 

Constantine  2332  853  3185  5011  7039800 

Ibn.ziad  490  480  970  2600  1345500 

M.boujriou  290  590  880  1880  1035300 

TOTAL  11675  10563  22238  42395  39855120 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 



Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2003 

           cheptel  
                 
 
                      
commune   

Vache laitière  Total 
vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production
103  litre 

BLM  BLL +BLA

khroub  1649  2840 4489 6163  4981107

O.rahmoune  586  235 821 2173  2354264

H.bouziane  2675  395 3070 4795  6110000

D.mourad  1040  858 1898 3553  1785750

Z.youcef  00  4993 4993 9093  5123600

B.hmidane  00  4729 4729 9279  6418800

Ain abid  207  1060 1267 4315  4818000

Ibn.badis  16  1400 1416 4574  5012000

Ain smara  898  287 1185 1417  2758800

Constantine  2379  886 3265 5173  7595970

Ibn.ziad  550  560 1110 2550  1563240

M.boujriou  320  510 830 1940  1146250

TOTAL  10320  18753 29073 55029  49667781

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 

 



 

Effectif global de cheptels bovins au niveau des communes de Constantine 2004 

                  cheptel  

  

  commune   

Vache laitière  Total 

vache 

laitière 

Total cheptel 

bovin 

Production 

103  litre BLM  BLL +BLA 

khroub  1320  1590  2910  4010  5800000 

O.rahmoune  265  299  564  1495  1400000 

H.bouziane  2490  440  2930  3440  8856500 

D.mourad  680  350  1030  1570  1950000 

Z.youcef  1650  1660  3310  6040  5840800 

B.hmidane  2460  860  3320  5830  7459800 

Ain abid  215  1125  1340  4750  1200000 

Ibn.badis  25  1700  1725  4985  1950000 

Ain smara  915  304  1219  1460  2680770 

Constantine  2390  897  3287  5200  8328290 

Ibn.ziad  550  600  1150  2550  2433250 

M.boujriou  350  500  850  1850  1510100 

TOTAL  13310  10325  23635  43180  49409510 

                       Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2005 

          cheptel  

                 

commune            

Vache laitière 
Total vache 

laitière 

Total cheptel 

bovin 

Production 

103 litre BLM  BLL +BLA 

khroub  835  400  1235  2795  4333700 

O.rahmoune  00  439  439  1683  824040 

H.bouziane  2370  900  3270  4900  9538000 

D.mourad  00  750  750  1420  1640000 

Z.youcef  1800  1650  3450  6350  6632520 

B.hmidane  2600  950  3550  6150  8534100 

Ain abid  193  842  1035  3324  2618230 

Ibn.badis  262  2163  2425  4455  2956060 

Ain smara  926  301  1227  1496  2730905 

Constantine  2394  895  3289  5102  8284370 

Ibn.ziad  600  620  1220  2355  1967150 

M.boujriou  250  610  860  2150  1316805 

Total  12230  10520  22750  42180  51375880 

                          Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 

 

 

 

 

 

 



Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2006 

          cheptel  
                 
 
                           
    
                  
 commune            

Vache laitière 

Total vache 
laitière 

Total cheptel 
bovin 

Production 
103 litre 

BLM  BLL +BLA 

khroub 
748  500 1248 2808  2892066

O.rahmoune 
210  443 653 1250  899233

h.bouziane 
2300  300 2600 3880  5219256

D.mourad 
650  750 1400 2098  1730000

Z.youcef 
2080  1930 4010 7000  7907600

B.hmidane 
2900  1250 4150 6850  10166600

Ain abid 
280  1300 1580 3240  1566580

Ibn.badis 
229  1170 1399 2882  2061400

Ain smara 
926  282 1208 1477  2538286

Constantine 
2388  894 3282 5205  10077289

Ibn.ziad 
750  750 1500 2300  3088340

M .boujriou 
180  800 980 1650  1698800

TOTAL 
13641  10369 24010 40640  49845450

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 



 

 

Effectif global de cheptel bovin au niveau des communes de Constantine 2007 

              cheptel  
                 
                        
 
commune 

Vache laitière 

Total vache laitière  Total cheptel bovin 

BLM  BLL + BLA 

khroub  709  500  1209  2847 

O.rahmoune  00  220  220  1367 

H.bouziane  2450  390  2840  4830 

D.mourad  1040  850  1890  2110 

Z.youcef  2000  1800  3800  6650 

B.hmidane  2800  1100  3900  6600 

Ain abid  380  1650  2030  3540 

Ibn.badis  230  1150  1380  2858 

Ain smara  931  290  1221  1436 

Constantine  2382  880  3262  5212 

Ibn.ziad  780  880  1660  2610 

M.boujriou  252  600  852  1760 

TOTAL  13954  10310  24264  41820 

                             Source : Direction des services agricole de la wilaya de Constantine 

 



Collecte lait cru 

Année 2007  

Quantité (litres)/ mois 

Wilaya/mois  janv  fev  mars  avril  mai  juin  juillet  aout  sept  oct  nov  dec  %  TOTAL 

Constantine  139565  167252  237656  314057  261327  190145  144046  183721  163675  166882  148161  146604  61  2263091 

Milla  26258  52802  42527  42169  56460  46053  35110  33869  27072  26035  26622  30556  12  445533 

Guelma  0  0  0  0  17548  5480  0  0  3645  3829  5085  3906  1  39493 

S. ahras  14000  71940  96000  90000  95000  90000  84000  90000  85088  83667  78581  79520  26  957796 

TOTAL  179823  291994  376183  446226  430335  331678  263156  307590  279480  280413  258449  260586 
10
0 

3706013 

                                                                                                           

                                                                                                                            Source : laiterie SAFILAIT Ain Smara Constantine 2007 

 

 

 



                                                                        Bilan de la collecte du lait cru année 2007 

        Collecteurs 

Mois 

Zouaghi 

rafika 

Rouabah 

ahmed 

Benchikh 

segir 

Djadouri 

salah 

Benkherief 

youcef 

Boucenna 

malek 

Bouakira 

salah 

total 

Janvier  24099  5545 12400 2700 / / / 44744 

Fevrier  31513  6751 12112 3081 / / / 43454 

Mars  36662  9661 13650 3501 / / 2721 66095 

Avril  27677  13732 14505 3480 18003 7750 / 85147 

Mai  26376  18737 16605 4080 26141 14618 / 106557 

Juin  14718  17328 12005 3720 20603 10225 / 78599 

Juillet  10669  11084 9045 3225 18300 5453 / 57766 

Aout  10160  7609 8906 3090 13968 / / 43733 

Septembre  7460  5005 2500 1712 8137 / / 24814 

Octobre  9155  3631 3334 1937 4787 / / 22844 

Novembre  10720  3300 7639 1836 3224 / / 26719 

Decembre  12375  4084 6466 2620 7230 / / 32775 

TOTAL  211474  106467 119167 34982 120393 38046 2721 633250 

                                                                                                                Source : subdivision agricole de la  de la daira de ain abid 


