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محددات
الطاقة التصديرية
للتمور الجزائرية

تعترب التمور من املحا�صيل الت�صديرية باجلزائر
حيث،متثل  %3من الطاقة الت�صديرية العاملية
للتمور وتقدر قيمتها بحوايل  45.8مليون دوالر
�سنويا،متثل  %71.85من متو�سط �إجمايل قيمة
ال�صادرات الزراعية والغذائية خالل الفرتة
 .2002-1998وتكمن �إ�شكالية البحث يف �ضعف
م�ساهمة �صادرات التمور اجلزائرية من حيث
الكمية باملقارنة بقدرتها الإنتاجية والت�صديرية
العاملية حيث ال ت�ساهم �إال بـ  %3من متو�سط
�إجمايل كمية ال�صادرات العاملية للتمور بينما
ت�ساهم بحوايل  %7.23من متو�سط �إجمايل قيمة
ال�صادرات العاملية للتمور خالل الفرتة -1998
 2002وتهدف هذه الدرا�سة التعرف على الطاقة
الإنتاجية للتمور اجلزائرية .والطاقة الت�صديرية
لأهم دول العامل امل�صدرة للتمور .بالإ�ضافة �إىل
معوقات ومقومات جناح ال�سيا�سة الت�صديرية

للتمور اجلزائرية بغية النهو�ض بقطاع ت�صدير
التمور وحت�سني �سمعة التمور اجلزائرية يف
الأ�سواق العاملية لتنويع م�صادر الدخل الوطني.
-1الطاقة الإنتاجية
تعترب التمور من املحا�صيل الزراعية املهمة يف
اجلزائر ويبلغ �إنتاج اجلزائر من التمور حوايل
450000طن لعام  2004واجلدير بالذكر �أن
الطاقة الإنتاجية للتمور تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية
على كل من امل�ساحة املزروعة بالنخيل والإنتاج
الكلي ومتو�سط الإنتاجية لهذا املح�صول.

2004م حوايل  135000هكتار ]� [1أي بزيادة
قدرها  %71.66عن �سنة الأ�سا�س 1990م
وترجع �أ�سباب الزيادة هذه �إىل اال�صطالحات
التي عرفها القطاع الفالحي يف تلك الفرتة
وخ�صو�صا بتطبيق القانون  18/83امل�ؤرخ يف
 1983/08/13واملتعلق باحليازة على امللكية
العقارية الفالحية ]،(APFA) [2لقد عرفت هذه
العملية توزيع م�ساحات معتربة من الأرا�ضي
الفالحية على امل�ستفيدين لال�ست�صالح �إ�ضافة
�إىل عملية �إعادة جتديد النخيل.

-1-1امل�ساحة املزروعة بالنخيل:

 2-1تطور �إنتاجية التمور:

عرفت امل�ساحة املنزرعة بالنخيل اجتاها عاما
ت�صاعديا خالل الفرتة ) 2004-1990جدول
رقم ).(1
حيث بلغت امل�ساحة املزروعة بالنخيل يف �سنة

يبني اجلدول رقم ( )1تطور �إنتاجية التمور
خالل الفرتة 2004-1990م ،حيث ات�ضح
تذبذب الإنتاجية زيادة ونق�صا فقد بلغت �أدناها
�أي حوايل31.54كلغ/نخلة يف عام 1996م

جدول رقم (� )1إجمايل امل�ساحة والإنتاج الكلي للتمور والإنتاجية يف اجلزائر خالل الفرتة 2004-1990م
الرقم
القيا�سي
100
98.10
118.4
116.09
131.74
121.3
93.31
104.46
130.17
173.19
123.42
145.78
134.9
154.18
136.6

الإنتاجية
كلغ/هكتار
33.08
33.16
33.9
39.24
44.53
41
31.54
35.31
4د4
48.40
40.83
48.24
44.65
51.05
45.24

الرقم القيا�سي
100
1002
126.5
127
154
138.5
126.5
147
188
207.65
177.56
212.39
203.21
239.03
218.54

الإنتاج
الوطني(طن)
205907
209100
260500
261612
317184
285155
260515
302993
387313
427583
365616
437332
418427
492200
450000

الرقم
القيا�سي
100
104
106
107.33
108.37
110.65
122.78
122.73
124.60
127.3
129.47
132.74
153.64
163.78
171.66

امل�ساحة
(الهكتار)
78640
81890
83440
84410
85230
87020
96560
96520
97990
100120
101820
104390
120830
128800
135000

ال�سنوات
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

املصدرStatistique agricole série a 1990-2004 :
الشجرة المباركة ديسمبر2009

العاملة �إىل العمل يف الواحات
واالهتمام من جديد بقطاع
النخيل[4].
ولقد مت تقدير معادلة االجتاه
الزمني العام للإنتاجية خالل
الفرتة مو�ضع الدرا�سة معادلة
رقم ( ،)2جدول رقم (.)2
ويتبني من املعادلة �أن الإنتاجية
من التمور قد اتخذت اجتاها
ت�صاعديا مبعدل زيادة �سنوي
ولكن غري معنوي �إح�صائيا
بلغ  1.05كلغ/نخلة ميثل
حوايل  %0.6من متو�سط
الإنتاجية خالل الفرتة نف�سها
والتي بلغت  34كلغ/نخلة.
�أي بنق�صان قدره حوايل  %7عن �سنة الأ�سا�س
1990م و�أق�صاها حوايل 51.05كلغ/نخلة يف
عام2003م بزيادة قدرها حوايل  %54.18عن
�سنة الأ�سا�س 1990م.وبالرغم من بلوغ متو�سط
�إنتاجية النخلة  40.33كلغ/نخلة خالل الفرتة
2004-1990م �إال �أن هذا املتو�سط مازال بعيدا
عن املتو�سط العاملي.وي�صل متو�سط الإنتاج
�إىل  100كلغ/نخلة يف الواحات (فينيك�س
والأريزونة)بالواليات املتحدة الأمريكية و98
كلغ/نخلة يف جمهورية م�صر العربية و 80كلغ/
نخلة يف فل�سطني[3] .
 3-1تطور �إنتاج التمور:
لدى درا�سة تطور �إنتاج التمور خالل الفرتة
2004-1990م يالحظ �أن هذا التطور يف الإنتاج
عرف اجتاها عاما ت�صاعديا فقد بلغ �إنتاج
التمور يف �سنة 1999م حوايل  450000طن �أي
بزيادة قدرها  %18.54عن �سنة الأ�سا�س.1990
وترجع هذه الزيادة �إىل جملة من العوامل �أهمها
توقف التنمية االقت�صادية واخلدمية منذ عام
1986م وتزايد �أعداد العاطلني عن العمل �أحدث
هجرة معاك�سة وعودة الأعداد الكبرية من اليد
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�أما الإنتاج الكلي للتمور:
يتحدد الإنتاج الكلي من التمور بالعوامل امل�ؤثرة
على كل من امل�ساحة املنزرعة ومتو�سط الإنتاج
الكلي .هذا وقد مت تقدير العالقة بني الإنتاج
الكلي من التمور و�إجمايل امل�ساحة املنزرعة بها
خالل الفرتة 2004-1990م والتي �أخذت �صورة
الدالة التالية
�ص ٨هـ= � 19488س هـ182856+
ر0.88= 2
حيث� :ص ٨هـ = القيمة التقديرية للإنتاج الكلي
من التمور بالطن يف ال�سنة هـ
�س هـ = متغري الزمن هـ حيث هـ =
15(.......)1،2،3
وت�شري املعادلة �إىل �أن الرقعة املنزرعة تف�سر
حوايل  %88من التغريات يف الإنتاج الكلي
والباقي يعزى �إىل الإنتاجية والتي مل تثبت
معنوية زيادتها .
ويت�ضح �أي�ضا من اجلدول رقم (� )2أن الإنتاج
الكلي قد ت�صاعد مبعدل زيادة �سنوي معنوي
�إح�صائيا عند م�ستوى  0.05،0.01بلغت ن�سبة

 %6.2من متو�سط الفرتة  2004-1990الذي
يبلغ حوايل  258326طن،وقد مت تقدير معادلة
االجتاه الزمني العام للإنتاج الكلي معادلة رقم
 3جدول رقم (.)2
-4-1م�ساهمة �إنتاج التمور يف ال�صادرات
الوطنية:
متا�شيا مع التوجيهات احلالية للدخول يف �إطار
التق�سيم الدويل اجلديد للعمل ف�إن الدولة
اجلزائرية حتاول تنمية القطاعات االقت�صادية
التي تتوفر على ميزة ن�سبية ومن هذه القطاعات
قطاع ت�صدير التمور الذي ي�ساهم يف زيادة
ال�صادرات الوطنية وميكن تو�ضيح ذلك من
خالل بيانات اجلدول رقم ( )3حيث نالحظ �أن
�صادرات التمور �إىل جمموع ال�صادرات الوطنية
خالل الفرتة ( )2004/1990مل تتعدى [5]% 1
 ،ويف�سر هذا �إىل �ضعف تدخل الدولة يف ال�سوق
الدولية وهذا بعد حترير التجارة اخلارجية �أي
�إلغاء �سيا�سة احلماية التي كانت متنحها الدولة
لبع�ض املنتجات ،وفتح الباب �أمام اخلوا�ص
حيث �أن معظمهم يفتقد �إىل التجربة لرتقية
�صادرات التمور اجلزائرية ،كما �أن معظم
التمور امل�صدرة تفتقر �إىل التكييف والغليف
اجليدين ] [6يف حني �أن معظم الدول امل�ستوردة
تعطي �أهمية بالغة �إىل التمور ذات النوعية
الرفيعة واملكيفة.
-2التجارة اخلارجية:
يتناول هذا اجلزء الأهمية الن�سبية ل�صادرات
التمور �ضمن ال�صادرات الأخرى،وكذا مكانة
�صادرات التمور اجلزائرية بني �أهم دول العامل
امل�صدرة للتمور،كما �سيتناول �أهم الأ�سواق
العاملية للتمور اجلزائرية من حيث االجتاهات
الكمية وال�سعرية وم�ستقبل �صادرات التمور
اجلزائرية �إىل تلك الأ�سواق ،وتخل�ص الدرا�سة
�إىل حتديد �أهم العقبات التي تواجه التجارة
اخلارجية للتمور اجلزائرية ومقرتحات حت�سني
مكانتها يف التجارة العاملية للتمور.

جدول رقم ( )2معادالت االجتاه العام للم�ساحة،والإنتاجية،والإنتاج الكلي للتمور خالل الفرتة 2004-1990
البيـــــــــــــــــــان

امل�ساحة بالهكتار
الإنتاجية
كلغ/نخلة
الإنتاج بالطن

معادلة االجتاه العام

معامل
االرتباط

معامل
لتحديد

ر

2

ر

معنوية معادلة االنحدار
م�ستوى

م�ستوى

0.05

0.01

�ص ٨هـ= �3643.8س هـ69694+

075

0.88

معنوي

معنوي

�ص ٨هـ= � 1.05س هـ33.61+

0.096

0.5

غري معنوي

غري معنوي

�ص هـ= � 19488س هـ182856+

0.78

0.88

معنوي

معنوي

٨

�ص ٨هـ = القيمة التقديرية يف ال�سنة هـ لكل من الكمية وامل�ساحة بالهكتار باملعادلة ( )1والإنتاجية كلغ/نخلة يف املعادلة ( )2والإنتاج بلطن باملعادلة ()3
�س هـ = متغري الزمن بال�سنة  ،حيث هـ =(  ،.)15.............،1،2ر : 2معامل التحديد
امل�صدر :ح�سبت من -Statistiques agricoles série A 1985-2004, p. 05
 )1-2الأهمية الن�سبية لقيمة �صادرات
التمور �إيل قيمة ال�صادرات غري
النفطية:
من واقع بيانات اجلدول رقم ( )3نالحظ �أن ن�سبة
�صادرات التمور مقارنة بال�صادرات غري النفطية
هي يف تذبذب بني الزيادة والنق�صان الطفيفني
حيث مل حتتل موقعا متميزا  ،هذا �إذا ا�ستثنينا
�سنوات  1993 ، 1992و 1995حيث �سجلت �أعلى
ن�سبة بـ  %11.5 ، %13.1و %15.4على التوايل ،
وعموما ف�إن هذه الن�سبة مل تتعد . %8
 )2-2الأهمية الن�سبية لقيمة �صادرات
التمور �إىل قيمة ال�صادرات الغذائية:
حتتل التمور موقعا متميزا يف �صادرات القطر
الغذائية منذ �سنة  1983حيث يت�ضح من بيانات
اجلدول رقم (� )3أن قيمة �صادرات التمور
وكذا الأهمية الن�سبية لها يف قيمة ال�صادرات
الغذائية الإجمالية قد عرفت تزايدا م�ستمرا
حيث ارتفعت �إىل � %74.4سنة  1992كما بلغت
�أهميتها الن�سبية � %77.2سنة  ، 1998وما متثله
هذه الظاهرة من زيادة الإهتمام بت�صدير
التمور نتيجة لتجديد وغر�س ب�ساتني النخيل

بعد �سنة  ، 1983يف حني �أن ال�صادرات الغذائية
الأخرى مرتبطة بكمية الأمطار املت�ساقطة وما
عانته اجلزائر من �سنوات اجلفاف جند �أن
نخيل التمور يتميز بتحمله للجفاف] . [7ويبقى
حم�صول التمر من �أهم امل�صادر الفالحية للعملة
ال�صعبة مقارنة مع بع�ض املنتجات الأخرى.
 )3-2الأهمية الن�سبية �إىل �صادرات
التمور �إىل �إجمايل �إنتاج التمور:
من واقع بيانات اجلدول رقم ( )3ن�ستنتج �أن ما
متثله �صادرات التمور من جملة الإنتاج مل تتعد
 %8يف غالبية �سنوات الدرا�سة با�ستثناء �سنوات
 2002 ، 2001و 2003حيث بلغت الن�سبة لهذه
ال�سنوات  %26.3 ، %17.9و  %20.7على التوايل
ويعزى ذلك �إىل �أن معظم الإنتاج يتم ا�ستهالكه
داخليا  ،وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه من �سنة 1996
�إىل غاية �سنة  2000حققت فيها ن�سبة �صادرات
التمور �إىل الإنتاج الكلي انخفا�ضات متتالية
لت�صل ن�سبة هذا االنخفا�ض �إىل � %2.95سنة
 ، 2000وميكن �إرجاع ذلك �إىل �إن�شاء �شهادات
امل�صدر من قبل وزارة التجارة حيث تقل�ص عدد
امل�صدرين �إىل حوايل  60م�صدرا بالإ�ضافة �إىل

وجود �صعوبات عديدة مت�س جوهر عملية الت�سويق
اخلارجي وكذا ارتفاع �أ�سعار التمور اجلزائرية يف
ال�سوق الدولية مقارنة ب�أ�سعار الدول امل�صدرة[8].
� 4-2أهم الدول امل�صدرة للتمور:
يتوقع �أن يزداد الطلب عامليا على التمور
م�ستقبال ،يف ظل اجلهود املبذولة للتعريف
بفوائده الغذائية وال�صحية مما �أدى �إىل
اال�ستخدامات امل�ستحدثة للتمور يف الدول
الأوروبية والدول العاملية يف جمال ال�صناعات
الغذائية والطبية.
ويت�ضح من اجلدول رقم )� (4أن �صادرات
اجلزائر من التمور بلغت  11300طن بن�سبة
 %2.94من �إجمايل �صادرات التمور العاملية
يف �سنة ، 2002وهي بذلك ت�أتي يف املركز
ال�سابع بعد كل من �إيران ،تون�س،اململكة العربية
ال�سعودية،الإمارات ،باك�ستان،جمهورية م�صر
العربية،بينما بلغت قيمة ال�صادرات حوايل
 %7.23من �إجمايل قيمة ال�صادرات العاملية
للتمور يف عام [9]. 2002
ويت�ضح من ذلك �أن كمية �صادرات اجلزائر
بالن�سبة للقيمة تعترب منخف�ضة عنها يف التمور
الشجرة المباركة ديسمبر2009

جدول رقم( )3الأهمية الن�سبية ل�صادرات التمور:

ال�سنوات

�إنتاج التمور
(طن)

�صادرات
التمور
(طن)

8671.4
205907
1990
9168.1
209100
1991
15133
260500
1992
19805.6
261612
1993
3763
317184
1994
21784
285155
1995
20465
360637
1996
12128.6
302993
1997
10364
387313
1998
10574.7
427583
1999
10783.5
365616
2000
7849.6
437332
2001
11022
418427
2002
10198
492200
2003
2585
450000
2004
امل�صدر :جمعت املعطيات وح�سبت من البيانات التالية :

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
�إنتاج
التمور

�صادرات
التمور
مليون دج

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
الغذائية

ن�سبة �صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
غري النفطية

ن�سبة
�صادرات
التمور �إىل
ال�صادرات
الإجمالية

4.21
4.38
5.81
7.57
1.19
7.64
5.67
4
2.68
2.47
2.95
1.79
2.63
2.07
0.574

156
334
1283
1290
422.5
3742
3604.7
1261.6
1224.97
1062.7
1110.3
806.53
1304.1
1273.2
1358

34.9
33.5
74.4
55.8
36.5
71.4
48.4
59.1
77.2
65.5
49.2
29.6
39.13
35.77
25.64

3.98
4.91
13.1
11.5
4.2
15.4
7.47
4.28
5.83
3.51
2.37
1.55
2.2
2.44
2.65

0.13
0.14
0.51
0.54
0.13
0.75
0.48
0.16
0.21
0.12
0.07
0.05
0.08
0.06
0.05

 -O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N031, Résultats 2000 , Edition 2002.-O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N035, Résultats 2002-2004 , Edition 2006 .
O.N.S , Les statistiques de l’agriculture et de la pêche rétrospective 1989-2001, N0119, Février 2005, p.48.

� -إح�صائيات اجلمارك اجلزائرية 1980 -2004

امل�صدرة من الدول الأخرى ،حيث بلغت
�صادرات التمور يف �إيران  %29.39من �إجمايل
�صادرات التمور العاملية و %12.66من قيمتها
ت�أتي بعدها يف الأهمية كل من تون�س بن�سبة
 %10.9من �إجمايل �صادرات التمور العاملية
و %17.81من قيمتها ،ثم اململكة العربية
ال�سعودية بن�سبة  %8.48من �إجمــايل �ص ــادرات
التمــور العامليــة و %10.72من قيمتها .والوا�ضح
من هذه املعطيات �أن هناك تفاوتا كبريا من
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حيث �إيرادات الطن الواحد من التمور ح�سب
امل�صدر ،فمعدل ثمن الطن من التمور التون�سية
يناهز  1638دوالر ًا� ،أما معدل الطن من التمور
اجلزائرية بلغ 1430دوالر ًا.
يف نف�س الوقت بلغ معدل الطن من التمور
الإماراتية  456دوالرا وامل�صرية  174دوالرا.
وعلى �سبيل املقارنة بلغ معدل �سعر التمور
امل�صدرة من الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سرائيل حوايل  3500دوالر.

ي�ستنتج مما �سبق �أن الدول العربية تنتج التمور
بكميات وافرة �إال �أن ن�سبة الت�صدير منها �ضعيفة
جدا حيث بلغت  %6.36كمعدل ال�سنوات -2000
 .2002يف نف�س الوقت تباع �أغلب هذه التمور
ب�أ�سعار بخ�سة مقارنة مبنتوج دول �أخرى.
وعلى �سبيل املقارنة جتدر الإ�شارة �إىل �أن دولتي
ناميبيا وجنوب �إفريقيا] ، [10وهما حديثتا
العهد ب�إنتاج التمور �إذ مل تبد�أ يف تطوير زراعة
النخيل �إال يف �أواخر الثمانينات� ،أ�صبحتا من

جدول رقم ()4ترتيب اجلزائر بني �أهم الدول امل�صدرة للتمور وفقا لأهميتها الن�سبية من
�إجمايل ال�صادرات العاملية للتمور 2002م
الدولة
العامل
تون�س
ايران
ال�سعودية
اجلزائر
فل�سطني
�أمريكا
باك�ستان
االمارت
م�صر

قيمة ال�صادرات
باملليون دوالر
217.3
38.7
27.5
23.3
15.7
12.4
11
10.7
6.6
5

 %من ال�صادرات
العاملية
100
17.81
12.66
10.72
7.23
5.71
5.06
4.92
3.04
2.3

ال�صادرات
بالطن
384442
41900
113000
32600
11300
غري متوفر
3010
25100
31900
9400

%
100
10.9
29.39
8.48
2.94
غري متوفر
0.78
6.53
8.3
2.45

�سعر الت�صدير
للطن بالدوالر
565
923
243
714
1430
غري متوفر
3469
246
209
256

املصدرTarde Map –ITC-WTO- Market analysis section :

م�صدري التمور لأهم الأ�سواق الدولية ،وخا�صة
�صنفي املجهول وبرحي ،ومبعدل 4000دوالر
للطن الواحد.
ويرجع هذا التباين الكبري بني املنتجني
التقليديني للتمور واملنتجني اجلدد �إىل �أ�سباب
عديدة �أهمها �أنه يف الوقت الذي مازالت فيه
زراعة النخيل يف العامل العربي تعتمد على
الأ�ساليب التقليدية اختارت الدول الأخرى
ا�ستعمال �أحدث التقنيات املتاحة يف ميدان
زراعة النخيل وت�سيري املزارع التجارية مبا يف
ذلك زراعة وحت�سني �أهم الأ�صناف املطلوبة يف
ال�سوق العاملية.
-5الأ�سواق العاملية للتمور:يت�ضمن البحث يف هذا ال�صدد درا�سة كل من
�أ�سواق الدول الأوروبية� ،أ�سواق الدول الإفريقية،
الدول الأمريكية ،الدول العربية والدول الأ�سيوية
وهي املناطق اجلغرافية التي ترتكز فيها
التمور اجلزائرية من اجلدول رقم ( )5ميكن

ا�ستخال�ص التايل]:[11
 1ـ ت�صدر اجلزائر �سنويا 1019طن ًا وب�سعر
متو�سط قدره  100دج للكلغ ،وتتجه �صادرات
اجلزائر �أ�سا�سا �إىل الدول الأوربية ()%94.86
من �إجمايل الكميات امل�صدرة وت�شكل 94.89
 %من القيمة الإجمالية للتمور امل�صدرة وب�سعر
متو�سط  134دج للكلغ
كما يالحظ �أن واردات الدول الأوروبية من
التمور اجلزائرية ارتفعت خالل الفرتة -1998
 2002من� 52.572ألف طن عام � 1998إىل
� 62.229ألف طن عام � 2002أي �أن الن�سبة
املئوية لكمية ال�صادرات لهذه الدول ارتفعت من
� %96.7إىل  %97خالل نف�س الفرتة وا�ستوردت
فرن�سا خالل �سنة ( � 8.835) 1998ألف طن
�أي  %91.10من املجموع الكلي لل�صادرات �إىل
الدول الأوروبية وت�أتي بلجيكا يف املرتبة الثانية
بـ� 0.38ألف طن ( %)4
 2ـ ت�ستورد الدول الأمريكية% 2.21من الكميات

امل�صدرة وت�شكل  %2.78من القيمة الإجمالية
للتمور امل�صدرة ومبتو�سط �سعر 97.7دج للكلغ.
 3ـ ن�ستنتج �أن �صادرات اجلزائر اىل الأ�سواق
الأمريكية قد بلغت �أدناها حوايل  200كلغ يف
� 1999أي حوايل  %0.002بينما بلغت �أق�صاها
حوايل  12000كلغ يف عام � 2001أي حوايل
 %1.75ومتثل ما ا�ستوردته كندا يف عام 2000
حوايل  189102كلغ �أي حوايل ()%88.62
من املجموع الكلي لل�صادرات �إىل الدول
الأمريكية ،كما ا�ستوردت الواليات املتحدة يف
تلك ال�سنة الباقي (� )٪ 11.3أي  24266كلغ
وتعد كل من كندا والواليات املتحدة الأمريكية
�أ�سواق ًاجديدة للتمور اجلزائرية مت اكت�شافها
حديثا بعد �سنة .1993
 4ـ �أما الدول الإفريقية فت�ستورد  % 1.14من
الكميات امل�صدرة وت�شكل  %1.24من القيمة
الإجمالية للتمور امل�صدرة ومبتو�سط �سعر
13.1دج للكلغ.
الشجرة المباركة ديسمبر2009

ال�شكل رقم ( )1ترتيب اجلزائر بني �أهم الدول امل�صدرة للتمور ل�سنة 2002
4,9 3,0 2
2 4 ,3

5,06

1

5,7

7,2

3

10,72

12,66

100

17,81

العامل

تون�س

ايران

ال�سعودية

اجلزائر

فل�سطني

امريكا

باك�ستان

�إن �صادرات التمور �إىل الدول الإفريقية قد
بلغت �أدناها حوايل  18600كلغ يف  1998بينما
بلغت �أق�صاها حوايل  2351000كلغ يف عام
� 2001أي حوايل  %17.1وا�ستحوذت النيجر
على( )%69.24من �صادرات اجلزائر لهذه
الدول يف عام  1998و( )%30.19لـ مايل
و( )%0.55لـ ال�سينيغال و�أغلبية الأنواع امل�صدرة
لهذه الدول هي من التمور اجلافة غري �صاحلة
للكب�س املح�سن.
 5ـ �أما الدول العربية حيث ت�ستورد الدول
العربية ( )%1.41من الكميات امل�صدرة
وت�شكل ( )% 0.84من القيمة الإجمالية للتمور
امل�صدرة وب�سعر  95.4دج للكلغ وتعد �صادرات
التمور �إىل الدول العربية �ضعيفة ن�سبيا من حيث
الكمية والقيمة وا�ستحوذت املغرب على (2.62
 )٪من �صادرات اجلزائر �إىل الدول العربية
يف عام  2001و( )٪1.4للإمارات العربية
املتحدة و( )٪ 1.4ملوريتانيا كما ت�ستورد كل من
ليبيا والبحرين والعراق ن�سبة قليلة من التمور
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اجلزائرية ال تتجاوز يف جمموعها .%9
 6ـ �أما ال�صادرات �إىل الدول الأ�سيوية فهي
�ضعيفة ن�سبيا خا�صة يف ال�سنوات الأخرية
تختلف �أ�سعار التمور امل�صدرة ب�شكل كبري من
بلد لأخر وهذا االختالف يف ال�سعر يرجع �أ�سا�سا
�إىل اختالف معدالت ال�صرف واىل الأ�صناف
امل�صدرة.
ومن املالحظ �أن معظم ال�صادرات من التمور
تتجه نحو املجموعة الأوروبية وبالأخ�ص فرن�سا
نظرا لقلة تكاليف النقل و�إىل جاذبية هذه
الأ�سواق ،وتتجه فرن�سا ال�سترياد التمور يف نهاية
كل عام ميالدي ،حيث ت�ستورد  %90من وارداتها
خالل �شهري �أكتوبر ودي�سمرب ] ، [4ويالحظ
�أن هذه الفرتات ت�صادف فرتات احل�صاد يف
اجلزائر� ،أما باقي ال�صادرات من التمور فهي
تتوزع بني دول الأ�سيوية وبع�ض الدول الأوربية
والدول الإفريقية والأمريكية والأقطار العربية
بن�سب �ضئيلة ومتفاوتة.

-3العقبات التي تواجه �صادرات التمور
اجلزائرية:
اجلزائر تعد من �أكرب الدول العاملية املنتجة
للتمور حيث قدر �إنتاجها يف عام  2004م
450000طن يف حني مل يتجاوز ما مت ت�صديره
للأ�سواق اخلارجية من نف�س العام % 0.58
فقط من �إنتاجها مما يتطلب العمل على زيادة
هذه الن�سبة من خالل زيادة عدد م�صانع التمور
وت�شكيل اللجان املتعددة واملهتمة بت�صدير
التمور وحل املعوقات التي تواجه ت�صنيع التمور
من النواحي الإنتاجية والفنية والت�سويقية والتي
ت�شمل التحديات التالية:
 1ـ ارتفاع التكاليف الإنتاجية لبع�ض �أ�صناف
التمور وخا�صة تكلفة الأيدي العاملة.
 2ـ عدم معرفة املوا�صفات واملقايي�س يف البلد
امل�صدر له يف �صناعة التمور.
 3ـ خف�ض كفاءة �أجهزة الت�سويق اخلارجية
خا�صة من حيث الدعاية والرتويج والإعالن مما
ي�ساهم يف خف�ض الطلب اخلارجي على التمور
املحلية ،لبع�ض �أ�صناف التمور وخا�صة تكلفة
الأيدي العاملة.
 4ـ انخفا�ض ن�سبي يف الطاقة الإنتاجية لوحدات
كب�س التمور وتعبئة وتغليف التمور ذات الأحجام
ال�صغرية عن الطلب عليها وتخ�صي�ص كميات
كبرية من التمور ن�صف جافة لكب�سها يف عبوات
متو�سطة �أو كبرية ن�سبيا.
 5ـ املناف�سة العاملية ل�صناعة التمور خا�صة يف
تون�س و�إيران و�إ�سرائيل.
 6ـ ال�شروط الزراعية والفنية املت�شددة يف دول
االحتاد الأوروبي.
 7ـ احتكار الدولة لتجارة وت�سويق التمور �سواء
�أكانت هذه التجارة خارج اجلزائر �أو داخلها
حيث ا�ستمرت التجارة الداخلية للتمور حتت
�سيطرة الدولة حتى عام .1989
 8ـ �سوء تقدمي التمور ،ال�شيء الذي يرجع �إىل

اجلدول رقم ( )5معدل الت�صدير ال�سنوي ح�سب التوزيع اجلغرايف خالل الفرتة2002-1998
ال�سنة

�أوروبا

القيمة

القيمة
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1998

96.7

97.4

0.3

0.13

1.3

1.15

0.7

1

0.95

0.3

100

100

1999

97.01

98.1

0.2

0.1

2.09

1.5

0.6

0.2

0.1

0.1

100

100

2000

94.37

93.84

1.7

2.36

2.2

3.6

1.73

0.2

0

0

100

100

2001

89.22

90.02

2.5

2.79

4.58

4.31

2.9

1.98

0.8

0.9

100

100

2002
املتو�سط
الن�سبي

97

95.07

1

0.8

0.9

3.33

1.1

0.8

0

0

100

100

94.86

94.89

1.14

1.24

2.21

2.78

1.41

0.84

0.37

0.26

100

100

متو�سط
ال�سعر

كمية
%

�إفريقيا
كمية القيمة

�أمريكا
كمية القيمة

الدول العربية
كمية القيمة

�آ�سيا
كمية

الإجمايل
كمية القيمة

133.9
دج/كلغ

�سوء العمليات التقليدية جلنيها وتخزينها
وتعبئتها.

13.1

97.7

95.4

10.1

100

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

دج/كلغ

ال�شكل رقم( )2معدل �أ�سعار التمور ح�سب التوزيع اجلغرايف للفرتة2002-1998

 9ـ عدم توفري التقنيات والآالت احلديثة لزيادة
الكفاءة الإنتاجية يف �صناعة التمور بغر�ض
الت�صدير.

10،1

 10ـ نق�ص حاد يف املعلومات اخلا�صة بالأ�سواق
اخلارجية وحجم الطلب والأ�سعار والأ�صناف
والنوعيات والأحجام وطرق التغليف.

95,4

133,9

 11ـ نق�ص الدرا�سات اخلا�صة ملعرفة وتطوير
م�سالك ت�سويق التمور.

97,7
13,1

 12ـ كرثة املتدخلني والو�سطاء.
 13ـ غالبية الأ�صناف املنزرعة هي من الأ�صناف
املتدنية من حيث اجلودة.
 14ـ عدم توفري درا�سات ت�سويقية متخ�ص�صة يف
�صناعة وت�صدير التمور والدرا�سات امل�شجعة يف
�إقامة م�شاريع ا�ستثمارية بغر�ض الت�صدير.

اوروبا

افريقيا

امريكا

الدول العربية

�آ�سيا
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 6ـ تدعيم التمويل والت�شجيع للقطاع وذلك
ب�إن�شاء �صندوق خا�ص للنهو�ض بالنخيل لتغطية
م�صاريف الأ�شغال الزراعية التي يتطلبها
هذا القطاع على امتداد ال�سنة وذلك يف �شكل
قرو�ض مي�سرة،حيث �أن القرو�ض املو�سمية
املعمول بها التقي باحلاجة ومت�س جزءا �ضئيال
من املزارعني.
 7ـ تطبيق املوا�صفات للتمور امل�صدرة خارجيا
بدقة وخ�ضوعها لتعليمات �صارمة من قبل
اجلهات احلكومية حتى ن�ضمن �أن ال�صادر
خارجيا مطابق للموا�صفات اخلا�صة بهذا
املنتج ون�ضمن بالتايل حت�سني �صورة اجلزائرية
يف الأ�سواق اخلارجية.
 8ـ �إدخال الأ�صناف املطلوبة دوليا �سواء بغر�سها
بدل الأ�صناف الرديئة �أو اعتمادها من البداية
يف املزارع احلديثة واختبار مدى ت�أقلمها مع
الظروف البيئية لكل منطقة.
 9ـ االعتماد على الطرق الزراعية احلديثة
وخا�صة يف ميدان الري ملا له من جدوى يف
اقت�صاد املياه وكذلك احلد من انت�شار الأع�شاب
ال�ضارة.
 15ـ انت�شار الأمرا�ض والآفات التي ت�ضر بجودة
التمور.
 -4مقومات جناح ال�سيا�سة الت�صديرية
للتمور اجلزائرية:
 1ـ مراعاة الأ�صول التجارية يف املعامالت وغزو
�أ�سواق ت�صديرية جديدة يف �أوروبا� ,آ�سيا والقارة
الأمريكية والأفريقية بالإ�ضافة على زيادة
الطاقة الت�صديرية يف الأ�سواق العربية.
 2ـ حت�سني و�سائل الدعاية والإعالن للتمور
اجلزائرية يف الأ�سواق العاملية وقيام �أجهزة
متخ�ص�صة يف الت�سويق اخلارجي تدعم من قبل
احلكومة للقيام باملهمة.
 3ـ التو�سع يف الت�صنيع وتعبئة التمور ملا له من
�أهمية يف تقلي�ص الفائ�ض ال�سنوي للإنتاج
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وبالتايل احل�صول على قيمة م�ضافة ترفع
املردود االقت�صادي للتمور من خالل حت�سني
و�سائل الت�صنيع ومراعاة ال�شروط ال�صحية
واملوا�صفات التجارية لتغطية الطلب يف الأ�سواق
الت�صديرية.
 4ـ ت�شجيع اال�ستثمارات لإن�شاء م�صانع لإنتاج
التمور على �أحدث طراز ،وتوفري الآالت املنا�سبة
لال�ستخال�ص الأوتوماتيكي ل�شراب البلح وو�سائل
حفظ البلح الرطب بالتربيد.
 5ـ �إجراء البحوث امليدانية واملكتبية لإعداد
ت�صنيف نهائي للتمور اجلزائرية و�إعداد
املوا�صفات القيا�سية لكل �صنف على حدى
حتى يتمكن الباحثون من العمل على رفع
�إنتاجيتها يف خمتلف املناطق ويف ظل الظروف
اجلوية ال�سائدة.

اخلال�صة:
بالرغم من الأهمية التي يحتلها قطاع النخيل
يف اجلزائر على امل�ستويني الداخلي واخلارجي
فان عملية ت�صدير التمور م�سرية مبيكانيكية
غري جادة وتتميز بنق�ص الكفاءة و�ضعف الأداء.
ويف الواقع ميكن القول ب�أنه ال يوجد يف الوقت
احلايل نظام مو�ضوعي لتجارة التمور بغية رفع
قيمة املنتوج وتعوي�ض تعب املزارع وكذلك ت�أمني
نوعية الإنتاج وحتديد �أ�صناف املنتوج ب�صفة
جيدة ،هذا املو�ضوع بد�أ يتفاقم ونتج عن ذلك
ا�ضطراب يف �سوق التمور ب�سبب تهافت جتار
اجلملة والو�سطاء مع اقرتاب مو�سم اجلني على
مزارع النخيل بغية احتكار �شراء �أكرب كمية
ممكنة من الإنتاج ب�أقل الأ�سعار م�ستغلني بذلك
بعد مناطق الإنتاج عن مراكز اال�ستهالك وعدم

امتالك املزارعني الت�سهيالت الت�سويقية وب�شكل
خا�ص و�سائط النقل ،مما ميكن �أولئك التجار
والو�سطاء وبكل �سهولة فر�ض الأ�سعار املتدنية
التي حتقق �أكرب الأرباح لهم.
وتبقى عملية تطوير �صادرات التمور مرهونة
برفع املعوقات التي تعرت�ض زراعة النخيل
وخا�صة يف عمليات اخلدمة وال�صيانة وكذلك
الوقاية واال�ستفادة من التقانات املوجودة
كتقانات الإكثار وميكنة اخلدمات وا�ستخدام
م�ستلزمات الإنتاج واملكافحة املتكاملة للآفات
و�إتباع �سيا�سات و�إجراءات م�ساعدة لتطوير
هذا القطاع املهم.
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