مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

تاريخ اإلراال2020/00/10 :

ISSN: 2333-9339
ص981- 977

تاريخ القبول2020/10/06 :

دور االستثمارات األجنبية في دعم القطاع الفالحي بالجزائر -دراسة في

الفرص والتحديات
The role of foreign investments in supporting the
agricultural sector in Algeria - a study in opportunities
and challenges
مراد محبوب ،1طرايش معمر*،2

1جامعة محمد خيضر باكرة (الجزائر) rayanmourad@yahoo.fr

2المركز الجامعي لتامنغات (الجزائر) traichmaamar@yahoo.fr
الممخص:

تتعرض ىذه الدرااة إلى دور االاتثمارات األجنبية في دعم القطاع الفالحي

بالجزائر ،حيث تتناول أىم المشاكل التي يتعرض ليا القطاع الفالحي اواء تعمق األمر
بزراعة األراضي أو بتربية الثروة الحيوانية ،ومن أجل الوقوف عمى واقع اإلاتثمارات
األجنبية في القطاع الفالحي تم التطرق إلى الشراكة مع بعض الدول مثل الواليات

المتحدة األمريكية ،واإلمارات وفرناا..الخ ،والى أىم الفرص والتحديات التي يمكن أن
تواجو اإلاتثمار األجنبي في قطاع الفالحة اواء في المرحمة الحالية أو في مراحل
ماتقبمية.
الكممات المفتاحية :اإلاتثمار األجنبي ،القطاع الفالحي ،الجزائر.
Abstract:
This study deals with the role of foreign investment in
supporting the agricultural sector in Algeria, it deals with the most
important problems facing the agricultural sector, whether it is the
cultivation of land or livestock, in order to identify the reality of
foreign investment in the agricultural sector, the United Arab
ــــــــــــــــــــــــ
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Emirates, France, etc., as well as the most important opportunities
and challenges for foreign investment in the agricultural sector,
whether at the present or future stage
Keywords: oreign investment, agricultural sector, Algeria.

مقدمة:
تعـد الفالحة من أىم القطاعات التي تراىن عمييا الحكومة الجزائرية في تنويع
االقتصاد وتوفير اليد العاممة وتقميص فاتورة االاتيراد ،ويظير ذلك من خالل ايااة

الدولة في مجال التاييالت المالية التي تقدميا لمفالحين ومرافقتيم في مشاريعيم،
باإلضافة إلى فتح أبواب اإلاتثمار األجنبي أمام الشراكات واألشخاص القادرين عمى دعم
أولئك الفالحين وتزويدىم باإلمكانيات التكنولوجية أو المناىج العممية المتطورة اواء تعمق
األمر بإنتاج المحاصيل الزراعية أو تربية الثروة الحيوانية ،وىذا ما اوف نتطرق إليو في
ىذه الورقة البحثية من خالل المحاور التالية:
 -1مشاكل القطاع الفالحي في الجزائر.

 -2دور اإلاتثمار األجنبي في دعم القطاع الفالحي الجزائري.
 -3فرص وتحديات اإلاتثمار الفالحي األجنبي في الجزائر.
 -1مشاكل القطاع الفالحي في الجزائر.

تشير اإلحصائيات العالمية لعام  2050بأن ىناك توقعات أن يصل تعداد اكان

العالم إلى أكثر من  9.6مميار نامة ،وىناك حاجة إلى زيادة الناتج الزراعي بنابة ال

تقل عن  ،)1(%70وىذا ما يجعل دول العالم تقوم بمضاعفة جيودىا من أجل تمبية
إحتياجات مواطنييا ،والمحافظة عمى أمنيا الغذائي ،ونفس الشئ يمكن إاقاطو عمى

الجزائر التي ال تاتغل من قدراتيا الفالحية اوى  %14من إمكانياتيا الحقيقية( ،)2ومع
ذلك تظل مرشحة إلى أن تصبح بمدا فالحيا بامتياز في حالة توفر اإلرادة االقتصادية
والايااية لمتغمب عمى المشاكل التي يعاني منيا القطاع الفالحي في عدة مجاالت ،والتي

من بينيا:
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 1-1مجال التربية الحيوانية:

يعاني الفالحون في مجال تربية المواشي من الجفاف وقمة األعالف ،وىو ما يظير

من خالل االعتماد الكبير عمى ااتيراد المنتجات الحيوانية كالمحوم الحمراء والحميب،
فإنتاج األعالف الذي يبقى غير كاف يتم تكميمو بالحبوب أو أعالف مركبة يتم ااتيرادىا
من الخارج بأاعار مرتفعة.
 2-1مجال الزراعة:

تتأثر الزراعة في الجزائر بمجموعة من العوامل التي تؤثر امبا عمى نوعية وكمية

المحاصيل الزراعية ،ومن بينيا عدم توفير الكميات الالزمة من البذور ،مما يضطر
بعض الفالحين إلى اعتماد نوعية رديئة منيا ،باإلضافة إلى قمة العتاد الفالحي الالزم
لمحرث ،ومن جية أخرى مشكمة الجفاف وانخفاض ماتوى ىطول األمطار ،مما يعني

حصادا متدني الكمية ورديء النوعية(.)3

أما من الناحية اإلدارية والقانونية فإن عدم وضوح اإلطار القانوني لمعقارات الفالحية

يعتبر من المشاكل الرئياية التي يعاني منيا القطاع الفالحي خاصة بعد قانون
الماتثمرات الفالحية  ،1987وىذا ما يتطمب العمل عمى تاوية مشكل العقارات الفالحية

والتي أثرت امبا عمى اإلنتاج الفالحي( ،)4خاصة وأن بعض الفالحين يأجرون تمك
األراضي الزراعية إلى فالحين أخرين ليات لدييم أي وثائق قانونية تمكنيم من التأمين
عمى محاصيميم الزراعية مما يجعميم معرضين لمخاارة في حدوث كوارث طبيعية ،كما

أن الماتأجرين ال ياتفيدون من األامدة المدعمة ،ألنيم ال يممكون بطاقة حيازة زراعية،
في حين يقوم صاحب األرض األصمي ببيع األامدة فى الاوق الاوداء بممغ يزيد عن
الاعر األصمى المدعم من طرف الدولة.
 -2دور اإلستثمار األجنبي في دعم القطاع الفالحي الجزائري.

تمثل واردات الغذاء في الجزائر نابة  %20من فاتورة الواردات الانوية البالغة 45

مميار دوالر ،ومن أىميا القمح والشعير واأللبان والمحوم ،مما يعني عدم كفاية اإلنتاج
المحمي لتغطية إحتياجات الاكان ،وىذا ما جعل الحكومة تفاح المجال إلقامة مشاريع

مشتركة مع الماتثمرين األجانب من أجل عصرنة وتطوير القطاع الفالحي ومن بينيا(:)5
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 1-2الشراكة مع اإلمارات:

تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة لممف األمن الغذائي أىمية وأولوية قصوى نظ اًر

لما لو من تداعيات نحو تحقيق الرفاىية لكافة أفراد المجتمع وضمان التنمية الماتدامة،
ويعد االاتثمار الزراعي في الخارج أحد األركان الميمة لدعم منظومة األمن الغذائي
وتعزيز ااتراتيجية الدولة لتحقيق التنوع االقتصادي ،وقد شرعت الشركة اإلماراتية

"الظاىرة القابضة" في القيام بزيارات ميدانية لعدة مناطق بالجزائر ،من أجل تحديد مواقع
لتأايس مشاريع في القطاع الفالحي ،إذ صرح الرئيس التنفيذي ليذه الشركة اميمان
النعيمي ،إلى ضرورة بذل كل الجيود من أجل إقامة مشاريع ااتثمارية مشتركة اواء مع
القطاع العمومي أو المتعاممين الخواص ،وتيتم الشركة اإلماراتية المتخصصة في المجال
الزراعي والتغذية باالاتثمار في إنتاج الحبوب والحميب واألعالف التي تعتبر من الشعب

تعول عمييا الجزائر لتقميص فاتورة االاتيراد وتحقيق االكتفاء الذاتي قبل
اإلاتراتيجية التي ّ
التوجو نحو التصدير.
 2-2الهيئة العربية لإلنماء واالستثمار الزراعي:

ااتفادت الييئة العربية لإلنماء واالاتثمار الزراعي في إطار تنفيذ إاتثماراتيا

الفالحية في الجزائر من  10آالف ىكتار في والية تيارت ،و 10آالف ىكتار أخرى في
المنيعة بوالية غرادية ،وأعرب رئيس الييئة العربية لإلنماء واالاتثمار الزراعي" ،محمد بن
عبيد المزروعي" خالل زيارتو لمجزائر في ابتمبر الماضي عن ااتعداد الييئة العربية في

بعث مشاريع ااتثمارية في الجزائر واإلايام في ماعى الحكومة لتقميص فاتورة االاتيراد،
معمنا عن نية الييئة في تنظيم مؤتمر زراعي عربي في الجزائر ،وااتعدادىا لتفعيل
مشروع واعد مع متعامل خاص بالجزائر ،وذلك من أجل إاتثمار ماال يقل عن  10آالف

ىكتار في زراعة الحبوب ،وأكد "المزروعي" عمى إاتغالل القدرات والمؤىالت الكبيرة التي
تزخر بيا الجزائر في مجال تنمية المشاريع الفالحية وتوفرىا عمى الكثير من المزايا التي

تشمل الموارد الفالحية ،إضافة إلى موقعيا اإلاتراتيجي وتوفرىا عمى مناخ ااتثماري
مالئم ،فضال عن كونيا دولة مؤااة ومؤثرة وفاعمة في الييئة العربية ،مذك ار بأن ىيئتو
التي تيدف إلى اد الفجوة الغذائية في الوطن العربي اتعمل عمى تمكين الجزائر من اد
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حاجياتيا في الفروع الفالحية التي تاتوردىا بشكل كبير كالحبوب وبودرة الحميب ،كما
كشف عن إجراء الييئة بدرااة  11مشروعا تم عرضيا عمى ماتثمرين جزائريين وتقديميا
لمماؤولين في إطار التواصل بين الطرفين ،موضحا بأن الييئة ايقع عمى عاتقيا تحمل

تكاليف درااة المشاريع ومرافقة الماتثمرين الصغار في القطاع الزراعي اواء في المجال

التنموي ونقل التكنولوجيا ،أو عبر تمويل مشاريعيم من خالل التعاون المقرر بعثو مع
بنك الفالحة والتنمية الريفية "بدر" لتقديم قروض مصغرة

()6

 3-2الشراكة مع الواليات المتحدة األمريكية:

تحتضن واليتي البيض وأدرار مشاريع جزائرية أمريكية في القطاع الفالحي ،ىذه

المشاريع التي اوف تمكن الفالحين المحميين من التقنيات المتطورة ،لضمان أحان

ااتغالل لألراضي الفالحية الوااعة ،والمياه الجوفية التي تتوفر عمييا المناطق

الجنوبية( ،)7وقد تم تجايد المشروع األمريكي الجزائري األول في أكتوبر  ،2016عمى
أااس اتفاق شراكة جزائري أمريكي يخص تربية األبقار الحموب وانتاج الحبوب واألعالف

في والية البيض بايل ضاية البقرة (بمدية بريزينة) ،عمى مااحة إجمالية قواميا
 150.000ىكتار تم تاخيرىا أمام االمتياز الفالحي لفائدة  43ماتثمرا ،بمعية
المجموعة األمريكية الدولية لمفالحة.

وبدأ المشروع الذي أقيم حاب قاعدة  51/49بغرس مااحة قدرىا  1.440ىكتار
في  ،2017قبل أن ترتفع تدريجيا إلى غاية ااتغالل كل المااحة اإلجمالية في آفاق
.2019

أما المشروع الثاني ،فيو عبارة عن اتفاق شراكة بين مجموعة “تيفرالي” والمجموعة

األمريكية الدولية لمفالحة ،بقيمة ااتثمارية تقارب  300مميون دوالر إلقامة مشروع
فالحي بوالية أدرار عمى مااحة  25ألف ىكتار ،بقاعدة  51و 49في المائة ،تتضمن
مشروع إنتاج حميب بـ 190مميون لتر في الانة ولحوم بـ 20ألف طن انويا ،زيادة عمى
 22ألف طن من الحبوب ،و 105ألف أعالف.

وتعمل المجموعة األمريكية عمى شكل مجمع يتشكل من مؤااات متخصصة ،منيا
“فالي” في مجال الري و"جوديري" في مجال الج اررات واآلليات الفالحية و”اوبدنيك” في
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مجال إنتاج البطاطا و”أس دابميو لمبذور” في مجال الحبوب واألعالف ،و”بوماتيك” في
مجال إنتاج الحميب و”وايد ايريوس” في مجال جينات األبقار الحموب ،وتااىم العديد
من ىذه الشركات في مشروع البيض(.)8
 4-2الشراكة مع ايطاليا:

كشف الافير اإليطالي" بااكواال ف اررا" عن مشروع إقامة مصنعين اثنين في مجال

الصناعة الغذائية ببومرداس ،يتعمق األول بإنشاء مصنع تقايم المحوم الذبيحة الماتوردة

من إيطاليا وفق تقنيات خاصة ،ويتعمق المشروع الثاني بإنتاج المحوم الحمراء وتاويقيا
بنوعية وبمواصفات عالمية ،حيث تطمح ايطاليا من خالل ىذين المصنعين إلى توايع
إاتثمارىا في مجال تربية العجول وذبحيا وتقايم لحميا ،مع إمكانية إنتاج قرابة 2000
()9

منتج من مشتقات المحوم

 5-2الشراكة مع فرنسا:

من ثمار الشراكة الجزائرية الفرناية فتح أكبر مصنع إلنتاج أعالف األبقار الحموب

بوالية عين الدفمى ،لتمبية طمبات مربي المواشي بالمنطقة ،والمااىمة في الرفع من إنتاج
ال حميب تماشيا والتكنولوجيات العممية الحديثة ،وىو المصنع الذي تم فتحو بالشراكة ما
بين مجمع "ايم" ومؤااة "اندرس" التابعة لممجمع الفرناي "أفريل" بطاقة إنتاجية بمغت

 300ألف طن(.)10

 -3فرص وتحديات اإلستثمار الفالحي األجنبي في الجزائر.

عمى الرغم من وجود فرص تمنحيا الجزائر لمماتثمرين األجانب في مجال الفالحة

إال أن مناخ اإلاتثمار في ىذا القطاع ال يخمو من تحديات ،وىذا ما اوف نتعرض إليو
في ما يمي:
 1-3الفرص:

في ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تعيشيا الجزائر نتيجة تياوي أاعار النفط

يؤكد خبراء ومتابعون ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل اريع عن مداخيل
بديمة لممحروقات ،مؤكدين أن الفالحة تشكل البديل األمثل والحل الواقعي لمواجية ىذه
األزمة ،ويع تبر ذلك فرصة مواتية لمماتثمرين األجانب من أجل اإلنخراط في تطوير
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القطاع الفالحي ،خاصة وأن الجزائر تعاني من عجز في مجال الحميب والمحوم الحمراء
والحبوب والتي تاتورد منيا انويا أكثر من  %50من احتياجاتيا ،رغم أن مااحة

األراضي الصالحة لمزراعة تقدر بنحو  8.5ماليين ىكتار(.)11

أما في ما يتعمق بالمحاصيل الزراعية التي تاجل فائضا والتي يتعرض الكثير منيا

إلى التمف بابب غياب مصانع التحويل ،مثل الطماطم والبطاطا ،فيمكن أن تمثل فرصا
إاتثمارية لمشركات األجنبية التي تاعى إلى إقامة صناعة تحويمية بأقل التكاليف.
 2-3التحديات:

من بين التحديات التي تواجو الماتثمرين األجانب في مجال اإلاتثمار الفالحي

بالجزائر نجد:
 1-2-3إيجاد حل لمشكمة ممكية األراضي:

أوضح المحمل االقتصادي "بشير مصيطفى" أن ما يعيق فتح مجال االاتثمار أمام

األجانب ىو عقود ممكية األراضي التي تحصل أصحابيا عمى عقود امتياز جماعية وبقاء
ممكية التعاونيات الفردية ضعيفة مقارنة مع الممكية الجماعية الموزعة عمى مااحات
قميمة ،وىذا ما يعرقل مشاريع الشراكة بين الماتثمرين المحميين واألجانب

()12

 2-2-3اإلستثمار في الفالحة البيولوجية:

ولدت المشاريع األمريكية في مجال اإلنتاج الفالحي عدة مخاوف ،ومن بينيا

إمكانية إدخال "المواد المعدلة جينيا" وىذا من شأنو أن يؤثر عمى صحة الماتيمكين(،)13

لذلك فإن اإلاتثمار في مجال الفالحة البيولوجية يعتبر من بين التحديات التي تواجو

البيولوجية بأنيا طريقة إنتاج إيكولوجية
االاتثمارات األجنبية في الجزائر ،وتعرف الفالحة
ّ
تحمي البيئة وتدعم التوازن البيئي ،وذلك عن طريق عدم ااتخدام المواد الكيميائية
المصنعة ،واالعتماد عمى التناوب في زراعة المحاصيل ،والحد من الحشرات الضارة عن
طريق الحيوانات المفتراة النافعة ،وااتعمال المواد العضوية كأامدة طبيعية ،وااتخدام
أنواع محددة من النباتات الماتدامة والاالالت الحية المختمفة التي تتكيف مع الظروف
البيئية المحيطة بيا ،أما في مجال تربية المواشي فإن الفالحة البيولوجية تركز عمى
مراقبة الحيوانات بشكل ماتمر ،من أجل تجنب اإلصابة باألمراض واكتشاف أية أعراض
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أولية في وقت مبكر ،باإلضافة إلى اختيار االالت حيوانية تاتطيع التأقمم مع البيئة
المحيطة ،مما ُيااىم في الحفاظ عمى الموروث الجيني المحمي.
 3-2-3اإللتزام بالضوابط الشرعية في مجال الفالحة:

من بين التحديات التي تواجو اإلاتثمارات الغربية في الدول اإلاالمية قدرتيا عمى

اإللتزام بالضوابط الشرعية خاصة وأنيا تتعامل مع ماتيمكين ماممين ،ومن بين تمك
التحديات في المجال الفالحي موضوع التعديل الوراثي أو الينداة الوراثية اواء تعمق
األمر بتحاين المحاصيل الزراعية ،أو زيادة اإلنتاجية في مجال تربية المواشي ،فالينداة

الوراثية كما عرفَّيا العمماء ىي جميع المنتجات النباتية والحيوانية التي تم تعديل مورثاتيا
بوااطة اإلناان ،وألن خالق جميع الكائنات الحية ىو اهلل ابحانو وتعالى فقد وضع

تركيبيا العضوي الدقيق بخاصية يتفرد بيا عن أي كائن حي آلخر ،وأي تعديل ليذه
الموروثات ايؤدي إلى اختالف في في تكوين الكائن الحي ،وبالتالي تعديل خصائصو
()14

األاااية ،مما يطرح مشكمة شرعية الزالت محل أخذ ورد بين كثير من العمماء

كذلك تثير عممية تغذية الحيوانات وتامينيا وصوال إلى ذبحيا جدال أخر ،فالشريعة
اإلاالمية تتحفظ عمى كثير من األعالف إلحتوائيا عمى اليرمونات وخالصة الوالدة

كالمشيمة من اإلناان أو الحيوان(.)15

ومن جية أخرى فإن بعض الطرق المعتمدة في ذبح الحيونات ىي األخرى الزالت

غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلاالمية مما جعل كثير من المراكز الفقيية تحرم
إاتيالك لحوم الحيونات التي يتم تدويخيا أو صعقيا كيربائيا قبل ذبحيا.
الخاتمة:

من خالل ما ابق يمكن القول أن اإلاتثمار األجنبي في القطاع الفالحي يمكن أن

يااعد الجزائر عمى تحقيق الوفرة في المحاصيل الزراعية ويمدىا بالتكنولوجيا المتطورة
ورأس المال الالزم من أجل إاتغالل اإلمكانيات اليائمة التي تزخر بيا الجزائر اواء تعمق
األرض بنوعية األراضي ومااحتيا الشااعة أو حجم الثروة الحيوانية ،وىناك تجارب

ناشئة في ىذا المجال منيا التجربة األمريكية في أدار والمنيعة وتجارب أخرى مماثمة
تشارك فيو دول مثل اإلمارات وفرناا وايطاليا ،لكن نجاح ىذه اإلاتثمارات األجنبية في
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تحقيق أىدا ف الجزائر في التحول من اإلقتصاد الريعي المعتمد عمى البترول إلى
اإلقتصاد المنتج المبني عمى تحقيق األمن الغذائي مرىون بقدرة تمك اإلاتثمارات عمى
مضاعفة إنتاجيا وتحاينو بما يتنااب ومصمحة الجزائر في الحصول مداخيل مجزية

وتكنولوجيا حديثة وبيئة إيكولوجية تضمن حق األجيال القادمة في تنمية ماتدامة.
المراجع:

 1وكالة أنباء اإلمارات ،عمى الموقع ،http://wam.ae/ar/details/1395302713652 :أطمع
عميو يوم.01/01/2019 :
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 3فوزية غربي ،الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي (حالة الجزائر) ،مركز درااات الوحدة
العربية ،بيروت ،2010 ،ص.53

 4باشي أحمد ،القطاع الفالحي بين الواقع و متطمبات اإلصالح ،مجمة الباحث ،جامعة ورقمة،
ص .113

 5أحمد عاشور ،الجزائر ..فتح القطاع الزراعي عمى مصراعيو أمام االاتثمار األجنبي ،عمى
الموقع:
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.01/01/2019

 6الييئة العربية لالاتثمار الزراعي تتجو نحو تجايد التزاميا(ااتثمار  1مميار دوالر في المجال
الفالحي بالجزائر) ،عمى الموقعhttps://www.el-:

 ، massa.com/dz/index.php/component/k2/item/35036أطمع عميو يوم:

.01/01/2019

 7ماتثمرات فالحية ضخمة بشراكة مع أجانب لتحاين إنتاج المحوم و األعالف و الزيتون ،عمى
الموقع:

 ، https://www.annasronline.com/index.phpأطمع عميو يوم.01/01/2019 :
 8إنشاء أول شركة مختمطة جزائرية-أمريكية في الفالحة ،عمى الموقع:

 ،/http://elhiwardz.com/national/31601أطمع عميو يوم.01/01/2019 :
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عميو يوم.2019/01/01 :

 10تدشين مصنع األعالف ايم – ااندرز ،عمى الموقع:
https://dz.ambafrance.org/Inauguration-de-l-usine-d-alimentation ،animale-SIM-SANDERSأطمع عميو يوم.20/01/2019 :
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 12عميوي ياتبعد نجاح االاتثمار األجنبي في العقار الفالحي بابب قانون  ، 19/87عمى
الموقع:
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 13إنشاء أول شركة مختمطة جزائرية-أمريكية في الفالحة ،مرجع اابق.

 14مخاطر االاتعمال المفرط لالامدة و إكثار الاالالة المنتقاة ،عمى الموقع:

 ، https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1940494.htmlأطمع

عميو يوم.2019/01/20 :

 15أااليب ذبح األبقار في الماالخ الغربية تخالف الشرع ،عمى الموقع:

 https://www.masress.com/moheet/64310أطمع عميو يوم.20/01/2019 :

186

