
235

دراسة تطبيقية حول ترشيد الدعم املوجه 
للمخابز واحلفاظ على القدرة الشرائية 

للمستهلك يف اجلزائر

د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

   تاريخ التسليم: 16/ 12/ 2013م، تاريخ القبول: 2/16/ 2014م. 
     أستاذ مساعد بجامعة مستغانم/ الجزائر. 

       أستاذ مساعد بجامعة وهران/ الجزائر. 



236

للمخابز  املوجه  الدعم  ترشيد  حول  تطبيقية  دراسة 
اجلزائر في  للمستهلك  الشرائية  القدرة  على  واحلفاظ 

د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

ملخص: 

ل�سيا�سات  �لعوي�سة  �الإ�سكالية  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
و�خلبز  �حلبوب  بدعم  تعلق  ما  وبخا�سة  �لوطنية،  �ل�سلطات  طرف  من  �ملتبناة  �لدعم 
�لقدرة  على  �القت�سادية  �لناحية  من  باحلفاظ  ي�سمح  مما  �لدعم،  نظام  تعديل  وكيفية 
حتقيق  على  �خلبازين  م�ساعدة  وباملقابل  للم�ستهلك،  �لغذ�ئية  و�لقيمة  �ل�رص�ئية 
لنظام  �الإ�سالحات  فاإن  �ملح�سلة،  يف  ن�ساطاتهم.  مبو��سلة  لهم  ت�سمح  مردودية 
و�حلفاظ  مل�ستحقيه،  �لدعم  وتوجيه  �لدولة،  نفقات  خف�س  يف  ت�ساهم  �أن  يجب  �لدعم 
�إجر�ء�ت ذ�ت فاعلية  �ل�سوق من خالل  بتنظيم  ي�سمح  على م�سالح كل �ملتدخلني، مما 
ومن  به،  و�لفاعلني  �حلبوب  حتويل  فرع  فهم  على  ترتكز  �لدر��سة  هذه  �إن  وم�سد�قية. 
�لتو�سيات، و�القرت�حات  ثم حتديد �خللل �ملوجود يف نظام �لدعم وعليه تقدمي بع�س 
 ، �لكلفة(  يف  �لتحكم  )خا�سة  �لفرع  يف  �ملناف�سة  ت�سجيع  �إىل  تهدف  �لتي  و�حللول 
�ل�رص�ئية  �لقدرة  على  �حلفاظ  و�أخري�ً  بالدعم،  �خلا�سة  �لدولة  ميز�نية  يف  �لتوفري 

�لدخل.  ملحدودي 
��ستري�د،  ��ستهالك،  �لقمح،  �ل�رص�ئية،  �لقدرة  �خلبز،  دعم،  املفتاحية:  الكلمات 

ت�سدير. 
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Rationalization of Support of the Bread 
to Maintain the Purchasing Power of the Consumer

Abstract : 

This study aims to shed light on the problematic and insoluble policies 
of the support adopted by Algeria national authorities, notably those that 
are linked to the support of grains and bread and the manner to modify the 
support system that allows maintaining consumers’ purchasing power and at 
the same time to help bakers attain a profitability that allows them to continue 
in their business and activities. The reformations of the system of support must 
contribute to the reduction of the expenditures of the State and its support 
should be oriented to those who deserve it. The system should safeguard 
the interests of all parties and allows the organization of the market and 
its effectiveness and credibility. This study deals with the transformation of 
grains and those who work in this industry, to define the identified imbalance 
in the system of the support, and to furnish recommendations, suggestions 
and solutions that aim to encourage competition in grain industry. This will 
save a lot of the state’s expenditure and maintain the purchasing power of 
low income people. 

Words keys: support, bread, purchasing power, consumption, 
importation, exportation. 
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مقدمة: 
�سهدت معظم �أ�سعار �ملو�د �الأولية و�ملنتجات �لنهائية موؤخر�ً �رتفاعًا كبري�ً، متاأثرة 
من جهة بالزيادة كبرية يف �لت�سخم �لعاملي، خا�سة بعد �أزمة �لغذ�ء �سنة2007 و�الأزمة 
�لتي عرفتها �الأ�سو�ق �ملالية �سنة 2009، ومن جهة �أخرى�نعك�س ذلك كله على �قت�ساد �لريع 
�لوطني حيث �سجل �لت�سخم معدالت قيا�سية يف �سنة 2012 باأكرث من 12% )1( خا�سة مع 
�لزيادة كبرية يف �مل�ساربة و�ختالل �سبكات �لتوزيع. �إن هذ� �الرتفاع يف �الأ�سعار، �ساحبه 
من جهة �رتفاع ن�سبي يف �الأجور، ومن جهة �أخرى حماولة �ل�سلطات �حلكومية �لتحكم يف 
�أ�سعار بع�س �ملو�د ذ�ت �ال�ستهالك �لو��سع للحفاظ على �لقدرة �ل�رص�ئية للمو�طنني )دعم 

�سعر �خلبز، وت�سقيف �سعر �لزيت و�ل�سكر، .....( . 
�إن حماولة �الإبقاء على �سعر مادة �خلبز قابلة الحتجاج كبري من لدن �أ�سحاب �ملخابز 
بالنظر �إىل �أن �سعر �لبيع �ملقنن )2( ب 7،50 دج للرغيف �لعادي و8،50 دج للرغيف �ملح�سن 
ال يغطي تكاليف �الإنتاج خا�سة مع �الرتفاع كبري يف �أ�سعار �ملو�د �الأولية، وتكاليف �ليد 
تدلي�سية،  جتارية  مبمار�سات  �لقيام  �إىل  باخلبازين  دفع  �ملردودية  �أنغياب  كما  �لعاملة. 
وغري �رصعية، برفع �ل�سعر �إىل 10دج، �إ�سافة �إىل �لتالعب بالوزن �لقانوين �ملحدد بـ250غ 

للرغيف. 
�أمام هذه �لو�سعية، فاإن �ل�سلطات �تخذت قر�ر�ً مبو��سلة �لدعم و�الإبقاء على �سعر �خلبز 
مع �لبحث عن �سبل �أخرى لرت�سيد �لدعم �ملقدم للمخابز، و�سمان �سبل و�سوله �إىل �مل�ستهلك. 
عن  حتول  ما  كثري�ً  �لتي  �لفرينة  مادة  رئي�سة  ب�سفة  تدعم  �ل�سلطات  فاإن  �ل�سدد،  هذ�  يف 
وجهتها �الأ�سلية �سو�ء من خالل �لتهريب �أو توجيهها �إىل �إنتاج �حللويات ومنتجات �أخرى 
�إ�سكااًل حول جناعة هذ� �لدعم و�أثره يف م�ساعدة �خلبازين  غري معنية بالدعم، مما يطرح 
على �ال�ستمر�ر يف عملهم، خا�سة �أن �أنو�ع �خلبز �خلا�سة ت�ستفيد من دعم �لفرينة، مقابل 

�أن �الأ�سعار تبقى حرة، مما ي�سكل مناف�سة غري متكافئة. 

مشكلة الدراسة: 
�إن �إيجاد �أفكار حول �سبل دعم �ملخابز من �أجل �حلفاظ على ن�ساطاتها و�حلفاظ على 
كبرية،  و�جتماعية  �سيا�سية  �أهمية  تكت�سي  �مل�ساألة  �أن  خا�سة  للم�ستهلك،  �ل�رص�ئية  �لقدرة 
تدفعنا �أي�سا �إىل �لت�ساوؤل حول �ملهنية و�لنجاعة �القت�سادية و�ملالية للمخابز، و�أثر ذلك 
�لتفكري  تقت�سي  �لدعم  �سبل  فاإن  �أخر،  �سعيد  على  �لربح.  وهو�م�س  �الإنتاج  تكاليف  على 
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�لفرينة �ملوجهة للمخابز،  �إنتاج  �لنظر يف عملية  �لتوزيع، و�إعادة  �إعادة تنظيم �سبكة  يف 
و�لتن�سيق بني �ملتد�خلني يف قطاع �لطحن، مما يوؤدي �إىل توجيه �أمثل للدعم �ملقدم للمخابز. 

من خالل ما�صبق فاإنه ميكن �صياغة اإ�صكالية هذه الدرا�صة كما ياأتي: 
ن�ساطهم،  على  باحلفاظ  ت�سمح  مردودية  حتقيق  على  �خلبازين  م�ساعدة  ميكن  كيف 
�أو حتى حترير  �لرفع من �سعر بيع �خلبز،  للم�ستهلك؟ هل يجب  �ل�رص�ئية  �لقدرة  كماحتمي 
�الأ�سعار ب�سفة نهائية، �أو يجب �إيجاد و�سائل �أخرى لرت�سيد �ال�ستهالك و�لدعم؟ كما ميكن 
يف �ل�سياق ذ�ته طرح جمموعة من �الأ�سئلة �لفرعية: هل نظام �لدعم فعال وناجع يف بلوغ 
�الأهد�ف �الجتماعية خا�سة ما تعلق بتوجيه �لدعم مل�ستحقيه؟ هل يجب �الإبقاء على نظام 
�لدعم يف �ملدى �ملتو�سط و�لبعيد؟ من �الأطر�ف �لفاعلة يف هذ� �لنظام؟ وكيف ميكن بلوغ 

�الأهد�ف �مل�سطرة؟ 

أهمية الدراسة: 
طرف  من  �ملقدم  �ملبا�رص  غري  �لدعم  على  �لوقوف  حماولة  يف  �لدر��سة  �أهمية  تاأتي 
�لدولة ملنتوج �خلبز، وما له من �نعكا�سات �سو�ًء على �مل�ستهلك �لنهائي من خالل تخفيف 
على  �أم  �لعاملية  �الأ�سو�ق  يف  �الأولية  �ملو�د  �أ�سعار  تقلبات  عن  �لناجمة  �الأعباء  من  جزء 
�ملنتجني �ملبا�رصين للخبز وذلك بغية م�ساعدتهم يف حتقيق مردوديٍة ت�سمح لهم مبز�ولة 

ن�ساطاتهم، باالإ�سافة �إىل �الآثار �ملرتتبة من جر�ء �لدعم على خزينة �لدولة. 

أهداف الدراسة: 
�لدعم،  ل�سيا�سات  �لعوي�سة  �الإ�سكالية  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لدر��سة  هذه  تهدف 
وبخا�سة ما تعلق بدعم �حلبوب و�خلبز وكيفية تعديل نظام �لدعم، مما ي�سمح باحلفاظ من 
فاإن  للم�ستهلك. يف �ملح�سلة،  �لغذ�ئية  و�لقيمة  �ل�رص�ئية  �لقدرة  �القت�سادية على  �لناحية 
�إ�سالحات نظام �لدعم يجب �أن ت�ساهم يف خف�س نفقات �لدولة، توجيه �لدعم مل�ستحقيه، 
ذ�ت  �إجر�ء�ت  خالل  من  �ل�سوق  بتنظيم  ي�سمح  مما  �ملتدخلني،  كل  م�سالح  على  و�حلفاظ 
فاعلية وم�سد�قية. �إن هذه �لدر��سة ترتكز على فهم فرع حتويل �حلبوب و�لفاعلني به، ومن 
و�القرت�حات  �لتو�سيات،  بع�س  تقدمي  وعليه  �لدعم،  نظام  يف  �ملوجود  �خللل  حتديد  ثم 
و�حللول �لتي تهدف �إىل ت�سجيع �ملناف�سة يف �لفرع )خا�سة �لتحكم يف �لكلف( ، و�لتوفري 

يف ميز�نية �لدولة �خلا�سة بالدعم، و�أخري�ً �حلفاظ على �لقدرة �ل�رص�ئية ملحدودي �لدخل. 
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فرضيات الدراسة: 
تاأتي هذه �لدر��سة للتحقق من �إمكانية تر�سيد تدعيم �خلبز يف �جلز�ئر، و�إيجاد �سبل 

مثلى للدعم من خالل �صياغة الفر�صيات الآتية: 
H1: �إن �لدعم �ملقدم من طرف �لدولة ي�ساهم يف تخفيف تقلبات �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية، 

�لذين ي�سكلون  �لدخل  للم�ستهلكني حمدودي  �ل�رص�ئية  �لقدرة  �إيجابًا على  وباالآتي ينعك�س 
�رصيحة كبرية من �ملجتمع �جلز�ئري. 

H2: �إن نظام �لدعم �ملعمول به يحوي جمموعة من �لعيوب ال ت�سب يف خانة م�ساعدة 

�لدعم �سوف يثقل  فاإن  ن�ساطهم و��ستمر�ريته، وباملقابل،  �خلبازين على حتقيق مردودية 
كاهل خزينة �لدولة نتيجة زيادة �لنفقات �ملوجهة ال�ستري�د �حلبوب. 

H3: �إن �إلغاء �لدعم وحترير �الأ�سعار �لتدريجي و�لعقالين يف فرع حتويل �حلبوب، لن 

يكون له �الأثر �ل�سلبي كبري على �لقدرة �ل�رص�ئية للم�ستهلك، بل قد ي�ساهم يف زيادة تناف�سية 
�ملوؤ�س�سات، وحت�سني �لنوعية. 

H4: �للجوء �إىل مناذج �أخرى للدعم )تقدمي �إعانات مبا�رصة لالأ�رص( �سوف ي�ساهم يف 

�حلفاظ على �لقدرة �ل�رص�ئية ملحدودي �لدخل، ويخفف �لعبء على كاهل �خلزينة �لعمومية. 

أسلوب البحث: 
��ستخدم �لباحثان �ملنهج �لو�سفي يف هذه �لدر��سة من خالل �الطالع على �مل�سادر 
�لعربية و�الأجنبية و�لدر��سات و�لبحوث و�لر�سائل �جلامعية، كما �أُعتمد �أي�سًا على �ملنهج 
�ال�ستقر�ئي يف ��ستخال�س �ملعلومات من �ملر�جع �لعلمية، باالإ�سافة �إىل �ملنهج �لتحليلي 

�لذي يقوم على �أ�سا�س حتليل �لبيانات و�الأرقام. 
فرع حتويل احلبوب:  ◄

ح�سب مدونة �لن�ساطات �القت�سادية، فاإن فرع حتويل �حلبوب )3( ميكن تق�سيمه �إىل 
ق�سمني رئي�سني هما: �لتحويل �الأويل يتعلق بطحن �حلبوب: )�لقمح �للني و�ل�سلب، �لذرى، 
�ل�سعري، ....( ال�ستخر�ج منتجات و�سيطية الإنتاج منتجات �أخرى: )�لفرينة، و�ل�سميد، و�أغذية 
ذ�ت  �إىل منتجات  و�ل�سميد  �لفرينة  بتحويل  فيتعلق  �لثانوي  �لتحويل  �أما   .  )... �حليو�نات، 
�ملختلفة.  و�حللويات  �لغذ�ئية  و�لعجائن  و�لك�سك�س،  و�لب�سكويت  كاخلبز،  و��سع  ��ستهالك 
�لدولة من  : عرفت �ملرحلة �الأوىل تدخل   )4( �لفرع بثالثة مر�حل  �ل�سيا�سات يف هذ�  مرت 
�أجل ع�رصنة �الإنتاج وتطويره ومر�قبة �لفرع من �أجل �سمان �الأمن �لغذ�ئي، ثم �نتقلت �إىل 
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�قت�ساد �لتوزيع من خالل ف�سل �أ�سو�ق �الإنتاج عن �أ�سو�ق �ال�ستهالك عن طريق �لدعم ونظام 
�لتعوي�سات، فيما �سهدت �ملرحلة �لثالثة ما ميكن ت�سميته بالليرب�لية �حلمائية �لتي عرفت 
بالرتدد يف جمال �إ�سالح �لفرع و�إعادة هيكلته وتنظيمه خا�سة بعد تاأخر تنفيذ برنامج 
للتجارة. ميكن  �لعاملية  �ملنظمة  �إىل  �الن�سمام  �القت�سادي حتى 1995، وعدم  �الإ�سالح 
�لدر��سة: م�ستوردو �حلبوب  �إبر�ز ثالثة فاعلني رئي�سيني يف فرع حتويل �حلبوب مو�سوع 

وموزعوها، و�ملطاحن و�ملخابز. 

1. تطور إنتاج وأسعار القمح: 

1. 1 على امل�صتوى العاملي: 
�سهد �إنتاج �لقمح تطور�ً معترب�ً تز�منًا مع �لزيادة �لدميوغر�فية يف �لعامل، حيث و�سل 
م�ستوى �الإنتاج �لعاملي خالل مو�سم �حل�ساد 2010- 2011 حو�يل 691.5 مليون طن ما 
�إن هذه �لزيادة تعود باالأ�سا�س �إىل زيادة  �إنتاج �سنة 1960- 1961.  يعادل ثالث مر�ت 
مردودية �لهكتار )8.2 زيادة مقارنة باخلم�سني �سنة �ملا�سية( ، ولي�س �إىل زيادة �مل�ساحات 
�الأوروبي  �لعاملي وهي: �الحتاد  �الإنتاج  )5( على 66% من  �ملزروعة. ي�ستحوذ 5 منتجني 
)21%( ، �ل�سني )18%( ، �لهند )12%( ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية )9%( و�الحتاد �لرو�سي 

)6%( �لذي عرف �إنتاجه من �لقمح تر�جعًا كبري�ً )�ملنتج �الأول عامليًا قبل 50 �سنة( . 
الجدول (1(

تطور استيراد القمح الصلبو اللين في الجزائر

املنتجات 

ن�صبة التغري 11/ 12�صنة 2012�صنة 2011
متو�صط �صعر 
الطن 2012 
)الدولر( 

متو�صط �صعر الطن 
2012 )الدولر( يف 
البور�صات العاملية

الكمية 
 )األف 
طن( 

القيمة 
 )مليون 
دولر( 

الكمية 
 )األف 
طن( 

القيمة 
 )مليون 
دولر( 

الكمية 
 )األف طن( 

القيمة 
)مليون 
دولر( 

414.56316.43- 25.90- 1904884158065517.02�لقمح �ل�سلب
308.31328.2- 25.97- 555096414716144515.03�لقمح �للني

- 26.26- 745428486296210015.54املجموع

المصدر: تقرير قطاع التجارة لسنة 2012

حيث  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  ملحوظًا  �رتفاعًا  �الأخرى  هي  �لقمح  �أ�سعار  �سهدت  كما 
و�جلفاف،  و�حلر�ئق،  �ملح�سول،  �لعو�مل ك�سعف  من  �إىل جملة  �الرتفاع  هذ�  �سبب  يرجع 
و�ل�سيا�سات �لدولية �حلمائية، ه�سا�سة �ل�سوق �ملايل، �مل�ساربة �ملالية على �ملو�د �الأولية، 
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�لوقود �حليوي، .... �إلخ. وهناك تر�بط كبري وعالقة عك�سية بني تطور �الأ�سعار و�ل�سلة بني 
 – �ال�ستهالك  �ل�سلة بني  بانخفا�س  �الأ�سعار مقرتن  فارتفاع   )6( – �ملخزون،  �ال�ستهالك 
�إىل  و�سلت  �ملخزون   – �ال�ستهالك  و�سعية  �أن  نالحظ  حيث  �سحيح،  و�لعك�س  �ملخزون 
م�ستوى قيا�سي قارب 200 مليون طن �أدى �إىل �نخفا�س �الأ�سعار �إىل 100 دوالر للطن يف 
حني �رتفعت �الأ�سعار �إىل م�ستويات قيا�سية �سنة 2007، و�سلت �إىل �أكرث من 280 دوالر 

للطن ب�سبب �نخفا�س و�سعية �ال�ستهالك – �ملخزون �إىل 150 مليون طن. 
1. 2 على امل�صتوى الوطني: 

يعتمد نظام �لتغذية يف �جلز�ئر على �ال�ستهالك كبري للحبوب وم�ستقاتها، ففي حني 
تو�سي �ملنظمة �لعاملية لل�سحة با�ستهالك 300غ من �حلبوب للفرد يوميًا، فاإن ��ستهالك 
�جلز�ئري يبلغ 780 غ، �الأمر �لذي يو�سح �لتوجه �حلكومي نحو دعم هذه �ملنتجات ذ�ت 
�ساأنها  من  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �رصورة  �إىل  دفعت  �لدعم  �إ�سكالية  �إن   .  )7( �لو��سع  �ال�ستهالك 
تر�سيد طرق و�أمناط دعم �ملنتجات ذ�ت �ال�ستهالك �لو��سع خا�سة �حلبوب )8( �ل�سيء �لذي 
يف�سي �إىل تنظيم �ل�سوق، ت�سجيع �الإنتاج )زيادة �الأر��سي �مل�ست�سلحة خا�سة يف �له�ساب 

و�جلنوب، �لرفع من مردودية �لهكتار، ...( و تخفي�س فاتورة �ال�ستري�د )9( . 
�نخفا�سًا  و�للني عرفت  �ل�سلب  �لقمح  ��ستري�د  فاتورة  فاإن  �أدناه،  �جلدول  من خالل 
من 2.85 مليار دوالر �سنة 2011 �إىل 2،11 مليار دوالر �سنة 2012 ب�سبب �النخفا�س يف 
�إىل 6.29 طن بانخفا�س قدره 15.5%، �ل�سيء  �لكميات �مل�ستوردة من 7،45 مليون طن 
�لوطني من �حلبوب )5.12 مليون طن  �الإنتاج  �ملعتربة يف  بالزيادة  تف�سريه  �لذي ميكن 
�سنة  م�ستورد�ت  من  �ملتبقية  كبرية  و�ملخزونات   )2011 �سنة  طن  مليون   4.25 مقابل 
2011. بالن�سبة للقمح �للني، فاإن فاتورة �ال�ستري�د قدرت يف �سنة 2012 ب 1.45 مليار 
دوالر ل 4،71 مليون طن �أي 307.85 دوالر للطن، يف حني �أن فاتورة �لقمح �ل�سلب بلغت 

655 مليون دوالر ل 1.5 مليون طن �أي 436.66 دوالر للطن. 
الجدول (2( 

تطور استيراد القمح الصلب واللين على مستوى ميناء وهران

متو�صط �صعر الطن 
بالعملة ال�صعبة

متو�صط �صعر 
الطن بالدينار

قيمة الفاتورة 
بالدينار

قيمة الفاتورة 
بالعملة ال�صعبة الكمية تطور ا�صترياد القمح 

اللني

351.03 24637.71 16201521012 230833590.6 657590.25 2011
338.11 22713.82 12299432979 183086787.6 541495.398 2012

362.8441075 28418.13 6138974962 78382723.43 216023.14 �ل�سد��سي �الأول 2013
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متو�صط �صعر الطن 
بالعملة ال�صعبة

متو�صط �صعر 
الطن بالدينار

قيمة الفاتورة 
بالدينار

قيمة الفاتورة 
بالعملة ال�صعبة الكمية تطور ا�صترياد القمح 

ال�صلب

480.16 35668.48 1958258149.74 26361699.72 54901.64 2011
470.69 34726.57 1478413122.34 20038480.77 42572.96 2012
422.00 33160.61 882590434.35 8046.00 26615.63 �ل�سد��سي �الأول 2013

المصدر: بنك المعلومات لميناء وهران

�صلــوك امل�صتهلك:  ◄
ي�ستهلك �لفرد �جلز�ئري حو�يل 247 كغ من �حلبوب، و 147 لرت�ً من �حلليب يف �ل�سنة، 
مقابل ��ستهالك 140 كغ من �حلبوب، و�أقل من 100 لرت يف �لدول �ل�سقيقة �ملجاروة )تون�س، 
و�ملغرب، ...( . ميثل ��ستهالك �حلبوب )10( حو�يل 57% من جمموع �لقيمة �لغذ�ئية للفرد يف 
حني ميثل ��ستري�د �حلبوب 64% من جمموع �ال�ستهالك. كما �أن نفقات )11( �حلبوب متثل 
25% من جمموع �لنفقات �لغذ�ئية للم�ستهلك �جلز�ئري �لتي تبلغ 168 مليار دينار جز�ئري 

حيث متثل 29.7% يف �لريف و21.9% يف �ملناطق �حل�رصية. 
الجدول (3( 

هيكل نفقات استهاك منتجات الحبوب في الجزائر لسنة 2008/ الوحدة: مليون دج

% املجموع % الريف % املناطق احل�رشية املنتج 

29.90 50154 20.90 14534 36.27 35620 �خلبز
11.29 18934 14.08 9787 9.32 9147 �لفرينة
37.64 63133 44.00 30593 33.14 32540 �ل�سميد
21.17 35502 21.02 14613 21.27 20889 �أخرى

100 167723 100 69527 100 98196 املجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات- الجزائر- 

�لتي متثل  �إفريقيا  �أن �جلز�ئر يف طليعة دول �سمال  �أدناه  �أي�سا �جلدول  كما يو�سح 
�لنفقات  متثل  �لتي  بتون�س  مقارنة  �حلبوب  نفقات  خا�سة  كبرية  ن�سبة  �لغذ�ئية  �لنفقات 

�لغذ�ئية فيها 41% ون�سبة ��ستهالك �حلبوب 13.83% فقط. 
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الجدول (4( 

النفقات الغذائية ونسبة استهاك الحبوب. 

ح�صة احلبوب % النفقات الغذائية %  البلد

25.5 52 �جلز�ئر
24.6 48 م�رص
5.19 41 �ملغرب

13.83 38 تون�س

 )ONS) المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات

�إن تاأثري رفع �ل�سعر على �لقدرة �ل�رص�ئية، و�لطلب ميكن قيا�سه من خالل در��سة �سلوك 
�مل�ستهلك، حيث �إن ��ستهالك مادة �خلبز مرتبط �أ�سا�سًا بتدهور �لقدرة �ل�رص�ئية �لتي دفعت 
�لزيادة كبرية  �أ�سا�سًا على �حلبوب )ما يف�رص  �إىل نظام غذ�ئي مبني  �لعودة  �إىل  �مل�ستهلك 
و�ال�ستهالك  �ملد�خيل  م�ستوى  حمدد�ت  �أهم  يعّد  �حلبوب  �سعر  �إن   . �لقولون(  �أمر��س  يف 
�لوطني حيث �إن �لدر��سة )12( �خلا�سة بتاأثري �رتفاع �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية على حمدودي 
�لدخل بينت �أن ت�سعة �أ�سخا�س من �أ�سل ع�رصة قد يقومون ب�رص�ء مو�د �أقل نوعية من �أجل 
 %50 و�أن   ، و15000دج(  دج   10000 بني  �أجورهم  يرت�وح  ممن   %93( �لنفقات  خف�س 
يرون وجوب تخفي�س عدد �لوجبات �ليومية )63% ممن ال يتجاوز �أجورهم 10000 دج( ، 
و�أخري�ً يرى 55% �أن عليهم تغيري مكان متوينهم باملو�د �لغذ�ئية )مثال �رص�ء �خلبز مبا�رصة 
من �ملخابز بدال من �لبقالة( . تو�سح �لدر��سة �أن �الأ�رص حمدودة �لدخل هي �الأثر ت�رصر�ً من 
و�مليكنيزمات  �ل�سوق  ميكانيزمات  �الرتفاع ح�سب  هذ�  مع  تتعامل  �الأ�سعار حيث  �رتفاع 
�الجتماعية. �جلدول �أدناه يبني معلومات �لدر��سة حول توزيع �لكميات �مل�ستهلكة �أ�سبوعيًا 

من �ل�سميد و�خلبز ح�سب �لن�ساط و�جلن�س لثالثة �أ�سهر )جو�ن – �أوت( : 
الجدول (5( 

توزيع الكميات المستهلكة أسبوعيا من السميد والخبر حسب النشاط والجنس. 

املجموع
اجلن�س الن�صاط

التعيني
اأنثى ذكر العاطل العامل

23 6 24 12 25 �لكمية �مل�ستهلكة �أ�سبوعيا من �ل�سميد )كغ( 
44 72 40 57 40 �لكمية �مل�ستهلكة �أ�سبوعيا من رغيف �خلبز )وحدة( 

المصدر: تحقيق البرنامج العالمي لألغذية حول أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية على األسر 
المعوزة الجزائرية. 
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يف �لوقت نف�سه، فاإن �لعامل �القت�سادي يعّد �أهم �لعو�مل يف حتديد قر�ر �ل�رص�ء، فاإذ� 
كان فرق �ل�سعر بني مادة �لفرينة و�ل�سميد �ملدعم و�أنو�ع �لفرينة و�ل�سميد ذ�ت �جلودة �لعالية 
لي�س كبري�ً كما هو عليه �حلال يف �جلز�ئر، فاإن �رص�ئح �ملجتمع جميعها �سو�ًء �الأغنياء �أم 

�لفقر�ء �سوف يعّدون �أنه من �الأجدى �قت�ساديًا �رص�ء �ملو�د ذ�ت �جلودة �لعالية. 
ا�صترياد وتوزيع القمح من طرف الديوان الوطني املهني للحبوب ◄

بالنظر �إىل �لتقلبات �لتي �سهدها �سوق �حلبوب �لعاملي، وعدم مقدرة �لقطاع �خلا�س 
على �ال�ستري�د فاإن �لديو�ن �لوطني )13( �ملهني للحبوب يقوم باحتكار �ال�ستري�د عن طريق 
�لقيام بنقل، �حلبوب و�لبذور تخزينها وتوزيعها على �مل�ستوى �لوطني. تخّزن �حلبوب من 
ل�سمان  ��سرت�تيجي  خمزون  تخ�سي�س  مع  �ملحلي  �الإنتاج  من  جمعه  �أو  �ال�ستري�د  خالل 
�لتموين �لعادي و�مل�ستقر لل�سوق. �إذ ميثل �الإنتاج �لوطني 25% فقط من جمموع �مل�سرتيات، 
�لوطني  �الإنتاج  حت�سني  �أجل  من  �إجر�ء�ت  مبجموعة  للحبوب  �لوطني  �لديو�ن  يقوم  لذ� 
وزيادته منها: تقدمي �لدعم �لتقني لتح�سني نوعية حما�سيل �لقمح، و�لدعم �لقبلي للفالحني 
من خالل دعم مدخالت �إنتاج �لقمح )�لبذور، و�الأ�سمدة، ...( ورفع �سعر �ل�رص�ء لدى �لفالحني 
)رفع �سعر �رص�ء �لقمح �ل�سلب من 2100 دج �إىل 4500 دج/ قنطار، �سعر �رص�ء �لقمح �للني 
�إىل  �إ�سافة   .2007 �سنة  �لغذ�ء  �أزمة  بعد  خا�سة  قنطار(  دج/   3500 �إىل  دج   1950 من 
��ستفادة �لفالحني من �متياز�ت و�إعفاء�ت �رصيبية من �أجل ت�سجيل �أثٍر على �أ�سعار �ملو�د 

�لغذ�ئية للم�ستهلك، وحت�سني �الأمن �لغذ�ئي. 
الشكل (1( 

مسار توزيع القمح في الجزائر
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متوين  خالل  من  و�ل�سلب  �للني  �لقمح  �أ�سعار  يف  يتحكم  �لوطني  �لديو�ن  �أن  كما 
�ملطاحن باحلبوب باأ�سعار مدعمة، وذلك من �أجل �الإبقاء على ��ستقر�ر �ملنتجات �لنهائية 
من �لفرينة و�ل�سميد حيث ُرفعت �حل�س�س �لتموينية من 50 % �إىل 60 % �سنة 2011 الإغر�ق 
�ل�سوق و�لق�ساء على �مل�ساربة، حيث عرفت �لكميات �ملوزعة على �ملطاحن �سنة 2011 
من طرف �لديو�ن �لوطني حو�يل 57 مليون قنطار من �لقمح �للني و 27 مليون قنطار من 

�لقمح �ل�سلب. 

املسامد واملطاحن: 

على امل�صتوى الوطني: 
�إن للمطاحن و�مل�سامد دور�ً حموريًا يف �سل�سلة فرع حتويل �حلبوب حيث �إن جناعتها 
وفعاليتها �القت�سادية له دور و�أثره كبري على م�ستوى �لتغذية ونوعيتها للم�ستهلك. تقوم 
�ملطاحن باإنتاج نوعني من �لفرينة من �لقمح �للني، �لنوع �الأول يخ�س فرينة �لعجن مبعدل 
��ستخال�س يقدر بني 72% و75%�ملوجه الإنتاج �خلرب بنوعيه )�لعادي و�ملح�سن( و�لنوع 
�لثاين يخ�س �لفرينة ذ�ت �لنوعية �لرفيعة مبعدل ��ستخال�س يقدر ب 68% الإنتاج �لعجائن 
 430 �إىل   2005 �سنة  و�مل�سامد  �ملطاحن  عدد  و�سل  �ملمتازة.  �لنوعية  ذ�ت  و�حللويات 

موؤ�س�سة موزعة كاالأتي: 
الجدول (6( 

الطاقات اإلنتاجية للمطاحن والمسامد في الجزائر

القطاع اخلا�سالقطاع العام

الطاقة الإنتاجية النظرية طن/ يومالعددالطاقة الإنتاجية النظرية طن/ يومالعدد

60695322018646�ملطاحن
21760013111043�مل�سامد

811455335129689املجموع

المصدر: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

من خالل �جلدول نالحظ �أن عدد �ملطاحن �أكرب من عدد �مل�سامد، نظر�ً �إىل �أن ��ستهالك 
�ل�سلطات موؤخر�ً  �ل�سميد، �ل�سيء �لذي دفع  �أكرب من ��ستهالك  �لدقيق )�إنتاج �خلبز خا�سًة( 
�أن  كما  �خلبز.  �إنتاج  يف  بال�سميد  �لفرينة  بتعوي�س  خا�سة  در��سة  �إعد�د  يف  �ل�رصوع  �إىل 
هناك تفوقًا و��سحًا للقطاع �خلا�س على �لقطاع �لعام )14( )موؤ�س�سات �لريا�س( �لذي فقد 
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كثري�ً من قدر�ته �الإنتاجية وتر�جع �أمام �سدة �ملناف�سة خا�سة ما تعلق بجودة �لنوعية. �أما 
فيما يخ�س �لقمح �ل�سلب، فهو موجه الإنتاج �لك�سك�س، و�ل�سميد و�لعجائن، وذلك مبعدالت 
بعد  �لنخالة  من  �لبقايا  توجه  بينما  �لنهائي  �ملنتج  نوعية  ��ستخال�س خمتلفة الختالف 
�لطحن لبيعها كاأعالف للحيو�نات. من جهة �أخرى، فاإن موقع غالبية �ملطاحن ي�ستجيب 
ل�رصور�ت �قت�سادية ولوج�ستية )�لقرب من م�سادر �لتمون، و�لقرب من �لتجمعات �حل�رصية 
�لكربى، ....( و�إىل حر�س �لدولة على �إن�ساء مناطق جذب �قت�سادي خللق منا�سب �سغل د�خل 

�ملناطق �لريفية و�ملعزولة. 
جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �ملطاحن معروفة بالنوعية �لرفيعة الإنتاجها خا�سة مع تطوير 
و�سائل �الإنتاج و�أدو�ته )15( حيث �إن هذه �لنوعية مرتبطة ببيا�س �لفرينة �أو �سفار �ل�سميد 
)مادة gluten، نوعية �لقمح �ملحلي و�مل�ستورد( ، و�خلفة ومدى �مل�ساعدة يف �إنتاج �خلبز 
ونوعية  �ل�سيانة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  �أن  كما  �لعجينة(.  وت�سكيل  )�لعجن  و�حللويات 
�لفرينة �ملنتجة حيث حتتوي غالبية �ملطاحن على �إمكانات تقنية مهمة متكن من �حلفاظ 
للقيام بال�سيانة   BULHER �الأجنبية كـ  )��ستدعاء �خلربة  �لنجاعة و�لنوعية �جليدة  على 

�ل�سنوية وت�سليح �الأعطاب( . 
�خللط  �أو  �ملحلي  �أو   )... فرن�سا،  )�أوكر�نيا،  �مل�ستوردة  �لقمح  نوعية  تطرح  ما  كثري�ً 
�لفرينة و�ل�سميد  �إىل نوعية  �إ�سكااًل بالن�سبة  �إىل %5(  �لقمح �ملحلي من %2  )ن�سبة  بينهما 
�ملهني  �لوطني  �لديو�ن  و�فتقار  �ملوجود،  �لقانوين  �لفر�غ  ظل  يف  خا�سة  �مل�ستخل�سني 
كيميائية  بخ�سائ�س  منتجات  لتقدمي  �حلديثة  �لتكنولوجية  و�الآالت  للو�سائل  للحبوب 
وفيزيائية ذ�ت نوعية رفيعة: )درجة �لنقاوة، و�لرطوبة، و�الأمالح �ملعدنية، و�للون..( . �إن 
عدم حتكم �ملطاحن يف م�سادر �لتموين ال متكن من و�سع �سيا�سة لتنويع �لعر�س و�لتحكم 
force boulangère( وبالتايل  �لربوتني، قوة �خلبازة  �لفرينة و�ل�سميد �ملنتج:  يف نوعية 

عدم توفري منتجات ذ�ت نوعية منتظمة. 
وعدم  �لقانوين،  �لفر�غ  ظل  يف  �إ�سكال  من  �أكرث  تطرح  و�لفرينة  �ل�سميد  نوعية  �إن 
ال  �لتنفيذيان  فاملر�سومان  منتجاتهم،  لنوعية  ومعلنة  موحدة  ملعايري  �ملطاحن  �عتماد 
يفرقان ب�سكل و��سح بني �لفرينة �ملدعومة و�لفرينة ذ�ت �جلودة �لعالية، وكذ� �لتفرقة بني 
�ل�سميد �لعادي و�ملمتاز )يف �لو�قع هناك �ل�سميد �لرقيق و�ملتو�سط و�لغليظ( . يف ظل غياب 
�إح�ساء�ت و�قعية وو��سحة حول �لكميات �ملنتجة و�مل�سوقة من �لفرينة �ملدعومة، ووجود 
�أنو�ع ممتازة من �لفرينة يف �ل�سوق، فاإن �أ�سحاب �ملطاحن غالبًا ما يقومون بخف�س معدل 
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�ال�ستخال�س ق�سد �لتمكن من �حل�سول على �أكرب كمية من �لنخالة لبيعها باأ�سعار مرتفعة 
ومن جهة �أخرى �حل�سول على منتج ذي نوعية عالية موجهة خا�سة لل�سناعات �لغذ�ئية 
مما يزيد من هو�م�س �لربح وباالآتي يحد من توجيه �لدعم مل�ستحقيه خا�سة يف ظل �سعوبة 

�لرقابة على هذه �ملمار�سات. 
فاإن  �لهيكلي،  �الإ�سالح  برنامج  بعد   1995 �سنة  �الأ�سعار  حترير  �سيا�سة  �لرغم  على 
�ملر�سوم  �إقر�ر  �إىل  �ل�سلطات  دفع  �ال�ستهالك،  �لو��سعة  �ملو�د  لهذه  �الإ�سرت�تيجية  �الأهمية 
�لتنفيذي رقم 96/ 132�ملوؤرخ يف 13 �أفريل 1996 �ملت�سمن حتديد �أ�سعار �لدقيق و�خلبز 
يف خمتلف مر�حالل توزيع، كما �أن �الرتفاع كبري يف �أ�سعار �لقمح يف �ل�سوق �لعاملية �سنة 
2007 �إىل �إ�سد�ر �ملر�سوم �لتنفيذي رقم07/ 402 �ملوؤرخ يف 25دي�سمرب 2007يت�سمن 

حتديد �أ�سعار �سميد �لقمح �ل�سلب عند �الإنتاج، وخمتلف مر�حل �لتوزيع. 
�لبيع باجلملة  �أ�سحاب  �نتفاع  �إىل  �الأوىل  بالدرجة  توؤدي  �الأ�سعار  �سيا�سة حتديد  �إن 
و1200  دج   1150 بني  يرت�وح  �ل�سميد  �سعر  �إن  حيث  �مل�ستهلك،  ح�ساب  على  و�لو�سطاء 
دج للم�ستهلك، بينما �سعره �لقانوين ال يتعدى 1000دج. �إن فارق �ل�سعر يوؤدي �إىل تكوين 
من  ح�س�س  )بيع  �لو�سطاء  لهوؤالء  مد�خيل  �إىل  �لدعم  حتويل  وباالآتي  جيد،  ربح  هام�س 
�لفرينة  بيع  �سعر  كان  فعندما   . جتاري(  ن�ساط  تطوير  يف  �ال�ستثمار  بدل  �لفرينة  كميات 
�ملدعمة يف �ل�سوق مهمًا، فكثري�ً ما كان يوجه �أ�سحاب �ملخابز ح�س�س �لفرينة �إىل �ل�سوق 

�ل�سود�ء من �أجل �لربح يف فارق �ل�سعر. 
بالنظر �إىل �لقيود �ملفرو�سة على �الأ�سعار و�لقدر�ت �الإنتاجية )حتديد �حل�س�س( ، فاإن 
�لتوزيع و�لت�سليم  �أ�سا�سًا على نوعية  )�لفرينة و�ل�سميد( تقوم  )16( بني �ملطاحن  �ملناف�سة 
 )... �لزبائن،  لدى  �ملوعد  يف  �لت�سليم  �نتظار،  دون  �ملنتجات  ت�سليم  �ال�ستقبال،  )ح�سن 
�لتخفي�سات و�أجال �لت�سديد. �إن هذه �ملناف�سة تزد�د يومًا بعد يوم من خالل تاأثري �سورة 
�ملنتج وعالمتة وعو�مل نوعية �ملنتج: )معدل �ال�ستخال�س، ونوعية �لتجهيز�ت �مل�ستعملة، 

ونوعية �ملو�د �الأولية، ونوعية �لتعبئة و�ملل�سقات( . 
)م�ستغامن، . 1 �لوهر�نية:  �جلهة  حتوي  واملناف�صة:  اجلهوية  الإنتاجية  الطاقات 

حيث  وم�سمدة  مطحنة  حو�يل67  وتلم�سان(  متو�سنت،  وعني  بلعبا�س،  و�سيدي  ووهر�ن، 
ت�سل �لطاقة �الإنتاجية جلهة وهر�ن حو�يل 455 طنًا من �ل�سميد و11627 طنًا من �لفرينة. 
متثل �لطاقة �الإنتاجية لوالية وهر�ن ل 40 مطحنة وم�سمدة حو�يل 2179 طنًا من �ل�سميد 

و11627 طنًا من �لفرينة �أي بن�سبة %40،66 و34،64%على �لتو�يل. 
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الجدول (7( 
تطور تموينات القمح اللين وانتاج الفرينة للجهة الغربية للمطاحن: 

القمح ال�صلب  القمح اللني عدد املطاحن وامل�صامد

�لطاقات �النتاجية لوالية وهر�ن 185 028 4 40
عني متو�سنت 0 3675 6

م�ستغامن 110 1000 4
�سيدي بلعبا�س 0 745 7

تلم�سان 160 2179 10
�لطاقات �النتاجية جلهة وهر�ن 455 627 11 67

ن�سبة والية وهر�ن 40.66 34.64 59،70

المصدر: إحصائيات المديرية الجهوية للتجارة –وهران- 

�سنة  �لطلب  وزيادة  �للني  �لقمح  من  �لتموينية  �حل�س�س  عرفته  �لذي  �الرتفاع  بعد 
 % و28.29  وهر�ن  لوالية  43.1%بالن�سبة  بن�سبة  �رتفاعًا  �لفرينة  �إنتاج  عرف   ،2011
�أما  �جلهة،  �إنتاج  و 57% من  �لوهر�نية حيث متثل والية وهر�ن بني 51  للجهة  بالن�سبة 
معدل �ال�ستخال�س، فعرف �نخفا�سًا �إىل 71% يف �جلهة و 77% لوالية وهر�ن. يجب �أخد 
�ملعطيات يف �جلدول �أدناه بتحفظ خا�سة معدل �ال�ستخال�س حيث نلحظ تالعبًا باالأرقام 

من طرف �أ�سحاب �ملطاحن يف ظل غياب �لتن�سيق بني خمتلف �أعو�ن �لرقابة �سلطاتها. 
الجدول (8( 

تطور تموينات القمح اللين وإنتاج الفرينة للجهة الغربية

2010 2011   ال�صدا�صي الأول 2012

3734995.15 5426821.42 2779083.54 OACI لتموينات�
2976846.38 4260142.03 2141269.798 �إنتاج �لفرينة لوالية وهر�ن

79.70 78.50 77.05 معدل �ال�ستخال�س
7457383.61 9870241.03 4904735.12 جمموع �لتموينات جلهة وهر�ن
5802144.06 7443821.64 3769640.37 �إنتاج �لفرينة جلهة وهر�ن

77.80 75.42 76.86 معدل �ال�ستخال�س
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2010 2011   ال�صدا�صي الأول 2012

51.30 57.23 56.80 ن�سبة والية وهر�ن
3722388.46 4443419.61 2125651.58 متوينات باقي �لواليات
2825297.69 3183679.62 1628370.57 �نتاج �لفرينة لباقي �لواليات 

75.9 71.65 76.60 معدل �ال�ستخال�س

المصدر: إحصائيات المديرية الجهوية للتجارة –وهران- 

الجدول (9( 
تموين المخابز بالفرينة لوالية وهران وللجهة الغربية

2150339.90 2361287.00 986849.45 متون املخابز بالفرينة لولية وهران

2976846.38 4260142.03 2141269.80 اإنتاج الفرينة لولية وهران

72.24 55.43 46.09 ن�صبة متون املخابز بالفرينة لولية وهران

2820371.47 3235108.87 1453739.50 متون املخابز بالفرينة 

5802144.06 7443821.64 3769640.37 اإنتاج الفرينة جلهة وهران

48.61 43.46 38.56 ن�صبة متون املخابز

المصدر: إحصائيات المديرية الجهوية للتجارة –وهران- 

�أهم مطحنتني يف  �أن مطحنتي هبور و�لظهرة )عالمتي �الأمرية و�سفينة( تعّد�ن  كما 
�جلهة �لوهر�نية حيث تبلغ ن�سبة �إنتاجهما من �لفرينة حو�يل 24،92%، بينما ميثل �إنتاج 

�رصكة هبور حو�يل 26،72% من �إنتاج والية وهر�ن.  
الجدول (10( 

إنتاج مطحنتي هبور والظهرة

201220112010املطاحن

اإنتاج الفرينة
572285.3970110731296.59مطاحن هبور

367380.19784176.12787444.20مطاحن �لظهرة )م�ستغامن( 
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201220112010املطاحن

OACI التموينات
733699.11243730.77947535.1مطاحن هبور

476044.201017034.201068469.29مطاحن �لظهرة )م�ستغامن( 

معدل ال�صتخال�س
787877.18مطاحن هبور

77.1777.1073.6983465مطاحن �لظهرة )م�ستغامن( 

24.9223.5626.1755099ن�صبة اإنتاج املطحنتني جلهة وهران

26.7222.7724.56ن�صبة اإنتاج مطحنة هبور لولية وهران

المصدر: إحصائيات المديرية الجهوية للتجارة –وهران- 

مؤسسة هبور إلنتاج السميد والفرينة )مسمدة ومطحنة( : 

1. 3 التعريف بشركة هبور: 

تاأ�س�ست �ل�رصكة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة هبور الإنتاج �ل�سميد و�لفرينة �سنة 2000 
�ملتو�جدة على م�ستوى �لطريق �لوطني20/ منطقة �لن�ساطات/ و�دي تليالت وهر�ن ذ�ت، 
بر�أ�س مال قدره 1000000000دج لتبد�أ ن�ساطها �لفعلي �سنة 2003 بعد ��ستكمال عملية 
بناء مركب �إنتاج �ل�سميد و�لفرينة. تبلغ �مل�ساحة �لكلية ملطحنة هبور حو�يل 43000 م2 

منها حو�يل 10000 م2 مغطاة. 
�نطالقًا من طبيعة �سناعة �حلبوب �ملتميزة بارتباط �أكرث باقت�ساديات �حلجم، فاإن 
�ملوؤ�س�سة ��ستثمرت يف �لطاقة �الإنتاجية �لتي تعّد �الأوىل على م�ستوى والية وهر�ن يف �إنتاج 
�لفرينة، حيث متلك ح�سة من �ل�سوق ترت�وح بني 23% و 26%، و�لوحيدة يف �إنتاج �ل�سميد، 
�لفرينة، �مل�سمدة: 100 طن  �إىل: - �ملطحنة: 1000طن يوميًا من  �إذ ت�سل طاقة �مل�سنع 
يوميًا من �ل�سميد، �إمكانات �لتخزين: 2500 طن من �لقمح و1500 طن من �ملنتج �لنهائي. 
يف حني يبلغ �الإنتاج حاليًا حو�يل 600طن يوميًا من �لفرينة و60 طن يوميًا من �ل�سميد؛ 
�حل�س�س  زيادة  مع  ع  للتو�سُّ قابل  �الإنتاج  �أن معدل  علمًا  �الإنتاجية،  �لطاقة  من  �أي %60 
�ملخ�س�سة من طرف �لديو�ن �لوطني للحبوب، مو�ز�ة مع زيادة �لطلب. َوجلت �رصكة هبور 
�ل�سوق بت�سكيلة و��سعة من �ملنتجات حيث تقوم �ل�رصكة باإنتاج �ل�سميد و�لفرينة يف تعبئة 

ذ�ت: 
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الجدول (11( 
إنتاج السميد والفرينة لشركة هبور

نوع املنتج نوع التعبئة ال�صعر 2013 )الوحدة: دج( 

فرينة العجن وفرينة العجن عالية اجلودة étuvé يف تعبئة 25كغ، 10 كغ و1كغ. 

فرينة �لعجن للبيع باجلملة و�ملخابز 50كغ 1990
فرينة �لعجن للبيع باجلملة 25كغ 2100
فرينة �لعجن للبيع باجلملة 10كغ 2200

étuvé فرينة �لعجن للبيع باجلملة 25كغ 2500
étuvé فرينة �لعجن للبيع باجلملة 10كغ 2400

فرينة �لقمح �للني 1كغ 2700

ال�صميد املتو�صط والرقيق والغليظ يف تعبئة 25كغ

�سميد من �لنوع �لغليظ 25كغ 3700
�سميد من �لنوع �ملتو�سط 25كغ 3450

�سميد من �لنوع �لرقيق 25كغ 3140

ال�صميد املتو�صط والرقيق والغليظ يف تعبئة 10 كغ

�سميد من �لنوع �لغليظ 10كغ 3800
�سميد من �لنوع �ملتو�سط 10كغ 3550

�سميد من �لنوع �لرقيق 10كغ 3240

البقايا من النخالة

�لنخالة �لقنطار 1200

المصدر: وثائق المؤسسة

1. 2 تطور التموينات، اإلنتاج واملبيعات خالل الفرتة من سنة 2008 إىل ماي 2013: 

من خالل �جلدول �أدناه، نالحظ �أن �لتموينات من �لقمح �ل�سلب و�للني �سهدت تذبذبًا 
قبل  �سنة 2010  فقط  قنطار�ً  �إىل 354  �سنة 2008  يوميًا  قناطري  �نتقلت من 405  حيث 
�أن تعاود �رتفاعها �سنة 2011 لت�سل �إىل 497 قنطار بف�سل زيادة �لطلب، ورفع ح�س�س 
�لتموينية، �ساحبه  �لزيادة يف �حل�س�س  �سنة 2011. هذه  �إىل %60  �لتموينات من %50 
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قنطار   100404،585 �لتو�يل:  على  كان  �لتي  و�ملبيعات  �الإنتاج  يف  حم�سو�س  �رتفاع 
كما   .2011 �سنة  و1250743،7طن  طن   125355،26 �إىل   2009 �سنة  و1006918،8 
�إىل  �الرتفاع  يعاود  �أن  قبل  �سنة 2009  �إىل 2388746145 دج  �نخفا�سًا  �سجالالأعمال 

2988417080 �سنة 2011. 
الجدول (12( 
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كما نلحظ �أن �سعر تكلفة �لفرينة بقي ثابتًا يف حدود 1870 دج للقنطار، بينما عرف 
متو�سط �سعر �لبيع وباالآتي متو�سط هام�س �لربح تذبذبًا، حيث �سجل خالل �ل�سد��سي �الأول 
من �سنة 2013 حو�يل 2077،84 دج/ قنطار، بينما عرف متو�سط �سعر �لبيع �سنة 2008 
حو�يل 2484،016861 دج/ قنطار. �إن هذ� �لتذبذب يوؤ�رص �إىل �أن �أعمال هذه �ل�رصكة يرتكز 
على بيع منتجات �لفرينة ذ�ت �جلودة �لعالية غري �ملعنية بنظام حتديد �الأ�سعار )متو�سط 
�سعر �لبيع �أكرب من �سعر بيع �لفرينة �لعجن �ملقدر ب 1990دج للقنطار( . ولي�س �أدل على 

ذلك، ن�سبة �لنخالة �ملنتجة �لتي توؤ�رص �إىل وجود �إنتاج �لفرينة من �لنوعية �لرفيعة. 
من جهة �أخرى، فاإن ن�سبة متوين �ملخابز ال تتعدى 3% من جمموع مبيعات �ل�رصكة 
�لتي ي�ستحوذ عليها جتار �جلملة بن�سبة 96%، حيث يعود �سبب ذلك �إىل �أن �أ�سحاب �ملخابز 
�أجل  من  للقنطار  و100دج   50 بني  تقدر  زيادة  مع  �جلملة  جتار  لدى  �لتموين  يف�سلون 
قبل بع�س  �مل�سوقة من  �لعجن  فرينة  �أن  ، كما   )... �ملر�قبة )جتارة، �رص�ئب،  �لتهرب من 

�ملطاحن، لي�ست باجلودة �لكافية �لتي ت�ساعد �خلبازين يف عملية حت�سري �خلبز. 
3.3 مؤشرات النجاعة ومفاتيح النجاح: 

�إن �لقوة �لتناف�سية و�ملكانة �ل�سوقية �لتي حتتلها هذه �ل�رصكة، مل تاأِت من فر�غ،  ♦
بل كانت نتاجًا لعو�مل �لنجاح �لتي ميكن تلخي�سها فيما ياأتي: 

نوع  ♦ من  و�أجودها  �حلبوب  طحن  تكنولوجيا  �أنو�ع  �أحدث  على  �ل�رصكة  �عتماد 
BULHER )�سوي�رص�( ، �لتي كلفت �أكرث من 850 مليون دينار )ح�سولها على �سمان مدى 

�حلياة( باالإ�سافة �إىل �ل�سيانة �مل�ستمرة لتفادي �نقطاع �الإنتاج. 
�لطاقات �الإنتاجية �ملعتربة �لتي متكن من تلبية حاجات �لزبائن بالكمية و�ل�رصعة  ♦

�لفائقة، وباالآتي �العتماد على �قت�ساديات �حلجم يف �لتحكم يف �لتكاليف. ي�ساف �إىل هذه 
�لقدر�ت �الإنتاجية �أي�سًا �لقدر�ت �لتخزينية �ملعتربة �لتي متّكن من توفري خمزونات �أمان 

لتفادي �أي �نقطاع يف �لتموين. 
�إنتاج  ♦ يف  �ل�رصكة  لهذه  �الأ�سا�سي  �لن�ساط  يتمثل  �لقاعدية:  �ملهنة  على  �لرتكيز 

�ل�سميد و�لفرينة لذ� حتر�س �ل�رصكة على �لرتكيز على �لتلبية و�ال�ستماع حلاجات �مل�ستهلك 
من خالل متتني �لرت�بط �لعمودي �ملوجود بني م�سالح �ل�رصكة كافة و�الأفقي بني �لتموين 

باملو�د �الأولية و�أكيا�س �لتعبئة، وما بني �حل�سول على �ملنتج �لنهائي. 
�لنوعية �جليدة: باالإ�سافة �إىل ح�سول �ل�رصكة على �سهادة �يزو 9001، فاإن هذه  ♦

للفرينة  بالن�سبة  خا�سة  جيدة،  نوعية  ذ�ت  مبنتجات  �ل�سوق  متوين  على  حتر�س  �ل�رصكة 
حيث تعّد عالمة �الأمرية من �أهم منتجات �لفرينة و�أ�سهرها على م�ستوى �لوطن. 
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�مل�ستهلك  ♦ لدى  �ملبا�رص  �لتو�جد  على  �أ�سا�سًا  �ل�رصكة  تعتمد  �لت�سويقية:  �ل�سيا�سة 
�لنهائي من خالل و�سع ت�سكيلة من �ملنتجات ذ�ت �جلودة �لعالية، باالإ�سافة �إىل �سيا�سة 
�الت�سال مع �لزبائن �ملرتكزة على قو�عد �سلبة �أ�سا�سها �مل�سد�قية، �ل�سفافية و�لثقة. كما 
�أن نوعية �لتوزيع و�لت�سليم )ح�سن �ال�ستقبال، وت�سليم �ملنتجات دون �نتظار، و�لت�سليم يف 
بناء  �سناعة  يف  ت�سهم  �لت�سديد  �أجال  يف  و�ملرونة  �لتخفي�سات   )... �لزبائن،  لدى  �ملوعد 

�سورة جيدة لهذه �ل�رصكة يف �ل�سوق. 
الب�رشية: لعل �لعامل �ملبا�رص لنجاح هذه �ل�رصكة يكمن يف  ال�صتثمار يف املوارد 
�لعن�رص �لب�رصي�سو�ء يف �جلانب �لتقني �أم �الإد�ري، حيث �إن حجر �لز�وية يف جناح �ل�رصكة 

يعود �إىل قدرة �لعاملني على ك�سب ر�سا �لزبائن و��ستح�سانهم. 
�إن �رصد هذه �لعو�مل ما هو يف �حلقيقة �سوى توطئة الإبر�ز عو�مل جناح �أي �رصكة . 1

�لدولة، كما تفتح  �لتي تفر�سها  يف قطاع حتويل �حلبوب خا�سة يف ظل �سيا�سة �الأ�سعار 
�لباب �أمام �لتفكري حول �إدماج �ل�رصكات �لعاملة من �أجل زيادة �لنجاعة �القت�سادية يف 

�لقطاع. 

إشكالية تسيري املطاحن:
معدل  ♦ تعظيم  كيفية  على  ترتكز  �جلز�ئرية  �ملطاحن  ت�سيري  �إ�سكالية  �إن 

�ال�ستخال�سح�سب �الإنتاج من �لفرينة �لعادية، �أو ذ�ت �جلودة �لرفيعة، �لتي تلبي حاجات 
�لزبائن و�أذو�قهم وفق ح�س�س �لتموين، و�لطلب و�ل�سعر يف �ل�سوق. �إن �إ�سكالية �لدعم هي 
�إ�سالح نظام  �إىل  تقود  �أو�إ�سرت�تيجية �ملطاحن  تنبع من هذ� �ملنطلق، ففهم عمل  �الأخرى 
�لدعم و�لقو�نني �ملنظمة لفرع حتويل �حلبوب. �إن جملة من �لعو�مل �لتقنية و�ملالية تقود 

لتحديد �خليار�ت �الإ�سرت�تيجية للمطاحن )17( : 
�إن معدل �ال�ستخال�س للفرينة �لعادية يرت�وح بني 72% و75%بينما قد ي�سل �إىل  ♦

80% �إذ� �ُحرتم معيار ن�سبة �الأمالح، وتوفر �لقمح �ملنا�سب. �إن رفع معدل �ال�ستخال�س �إىل 
80% يوؤدي تفوير حو�يل 7% من �لقمح �للني وحو�يل 165 دج/ قنطار يف �إنتاج �لفرينة. 

ينزل عن م�ستوى  ♦ �أن  �لعالية ال يجب  ذ�ت �جلودة  للفرينة  �ال�ستخال�س  �إن معدل 
للقمح، ومدى حتكم  �لتقنية  �أي�سا باخل�سائ�س  �أن �حرت�م هذ� �ملعدل م�رصوط  70%. كما 

�أ�سحاب �ملطاحن يف تقنيات �لرحي و�لطحن. 
يف ظل غياب �الإح�ساء�ت حول ن�سبة �لفرينة �لعادية وذ�ت �جلودة �لعالية، فاإن هو�م�س 
�لربح للفرينة �لعادية تبقى �سعيفة. كما �أن جلوء �ملطاحن خلف�س معدل �ال�ستخال�س هو 
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�لفرينة و�ل�سميد، و�رتفاع  �أنه مع �نخفا�س مبيعات  �لدعم، علمًا  �لتالعب بنظام  نوع من 
�سعر �لنخالة )2400دج للقنطار �أكرث من �سعر �لفرينة نف�سه( ، فاإن �ملطاحن �أ�سبحت تبيع 

بيعًا م�رصوطًا �لفرينة بالنخالة لت�رصيف منتجاتها. 
معدل  يرت�وح  حيث  معتربة،  مردودية  بتحقيق  للمطاحن  �سمحت  �لو�سعية  هذه  �إن 
خف�س  �أن  كما   .%40 حو�يل  �أي  للقنطار  دج  و650   500 بني  للفرينة  �لتجاري  هام�س 
تغيري  �إىل  �ملطاحن  �لدعم، ودفع  تقلي�س  �إىل  يوؤدي  �سوف  �لقمح،  �سعر  برفع  �لهام�س  هذ� 

�إ�سرت�تيجيتها �ملبنية على معدل �ال�ستخال�س. 
�إن �لطاقات �الإنتاجية �حلالية خا�سة مع �لرت�جع كبري للطلب، تعد �أكرب من �حلاجات 
مما يدعونا �إىل �ال�ستغالل �الأمثل و�جليد لهذه �لطاقات عن طريق )18( : �لتحكم يف �ل�سعر 
و�لتكاليف، وت�سيري �أمثل للمطاحن و�لتوجه �لتدريجي لتحرير �الأ�سعار ملختلف �ملنتجات من 
خالل �لقيام بدر��سات قطاعية معمقة من �أجل �لتحكم يف �لطاقات �الإنتاجية و�ال�ستثمار�ت 
�ملتو��سل  و�لتح�سني  يتو�فق مع �حلاجات �حلقيقية،  ، مبا  �إنتاجية جديدة(  )بناء وحد�ت 
�أجل  من  و�لت�سدير  �ملوؤ�س�سات  دمج  وت�سجيعها،  �ل�رص�كة  دعم  و�أخري�ً  �ملنتجات،  لنوعية 

�لرفع من جناعة �ملوؤ�س�سات وتناف�سيتها. 

1. املخابز: 
التحويل الثانوي من قبل املخابز: 

�الأولية  ♦ �ملو�د  ��ستعمال  خالل  من  و�حللويات  �خلبز  باإنتاج  تقوم  �ملخابز  �إن 
�ملختارة، وطريقة حت�سري �لعجن، وتخمرها، ت�سكيلها وطهيها قبل بيعها �ملبا�رص للم�ستهلك 

�لنهائي، حيث ميكن �أن منيز نوعني منها: 
املخابز ال�صناعية: �ل�سناعة �ل�سناعية للخبز )بكميات كبرية وباآالت وجتهيز�ت  ♦

من  عادي، وحم�سن، وخال  )خبز  كافة:  و�الأنو�ع  باالأ�سكال  �لدور�نية(  كاالأفر�ن  �سناعية 
�مللح، وطويل �حلفظ، �لب�سكويت، ..( وكل �أنو�ع ب�سكويت �ملخابز. كما ي�سرتط على �أ�سحاب 
�ملطلوبة  و�لرت�خي�س  �لتجاري،  �ل�سجل  للح�سول على  �سهادة  �ملخابز �حل�سول على  هذه 

ملمار�سة �لن�ساط كاأي تاجر. 
�أ�سناف �خلبز كلها  : �سناعة   )19( �لتقليدي  �خلباز  ت�سمل مهنة  التقليدية:  املخابز 
وبيعها بالتجزئة ومو�د �خلبازة �لر�قية: )�لهالليات، و�لربيو�س، و�خلبز �ل�سغري �ملح�سي، 
و�حللويات �جلافة �لب�سكويت …�لخ( ، باالإ�سافة �إىل �سناعة، مو�د غنية باحلبوب وبيعها 
بالتجزئة. كما ي�سرتط على �أ�سحاب هذه �ملخابز �حل�سول على �سهادة للح�سول على بطاقة 

�حلريف �ملهنية من غرفة �ل�سناعات �لتقليدية ملمار�سة �لن�ساط. 
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هذه �ملخابز تنتج نوعني من �خلبز �ملدعم: رغيف �خلبز �لعادي �ملبيع ب�سعر 7،5 دج، 
ورغيف �خلبز �ملح�سن �ملبيع ب�سعر 8،5 دج وفقا للمر�سوم �لتنفيذي 96/ 132، باالإ�سافة 
�إن  �سعر.  لنظام حتديد  �خلا�سع  )20( غري  �خلبز �خلا�س  �أخرى من رغيف  �أنو�ع  �إنتاج  �إىل 
نظام دعم مادة �لدقيق �ملوجه للمخابز �أثبت ق�سوره يف توجيه �لدعم �إىل م�ستحقيه، فمن 
جهة ي�ستفيد من هذ� �لدعم خمتلف �رص�ئح �ملجتمع باختالف دخولهم وقدر�تهم �ل�رص�ئية، 
�أو �حللويات �لتي  �إنتاج �خلبز �خلا�س  ومن جهة �أخرى، فاإن م�سلحة �خلبازين تكمن يف 

متكن من �حل�سول على هام�س ربح �أكرب. 
�سديدة  مناف�سة  لي�سكل  �ل�سوري  �خلبز  �سانعي  ظاهرة  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �نت�رصت 
فاإن  �ل�سديدة  �لربحو�ملناف�سة  هو�م�س  تر�جع  �أمام  250غ.  وزن  ذو  �ملدعم  �خلبز  لرغيف 
�خلبازين ��سطرو� �إىل تنويع منتجاتهم )�أنو�ع �خلبز �خلا�س كخبز �ل�سانوج، �حللويات..( 
�لتي متثل هو�م�س ربح كبرية، وتخفي�س �سعر تكلفة �خلبز، و�إنقا�س �لوزن �لقانوين للخبز، 

و�لرفع من م�ستويات �الإنتاج. 
�لفرينة ذ�ت  �إيجاد نوعية من  �إىل  يدفع �خلبازين  �إنتاج �خلبز  �لفرينة يف  �أهمية  �إن 
ن�سبة رطوبة منخف�سة، وقادرة على �مت�سا�س �أكرب كمية من �ملاء على عك�س �الأ�رص �لتي 
تف�سل فرينة �سهلة �لعجن، مما يوؤدي �إىل رفع عدد �الأرغفة �ملنتجة من �لعجينة �لو�حدة: 
�أزيد من 500 رغيف ذي 250غ من  �إىل  �لو�سول  �خلبز حيث ميكن  ب�سعر  �ملاء  بيع  )�أي 
عجينة �لفرينة ذ�ت 100كغ( . كما �أن �إنتاج خبز ذو نوعية جيدة )�ساخن، منفوخ، �أو ذهبي 
�لفرينة  ...( ، مما يحتم على �ملخابز �قتناء نوعية جيدة من  �للون، وذي مذ�ق جيد،  بر�ق 
ت�ساعد يف عملية �لعجن وممولني �لعجينة و�لبحث عن ممونني د�ئمني للحفاظ على �لنوعية. 

دفع . 2 �جلز�ئري  للم�ستهلك  �لغذ�ئي  �لنظام  يف  و�أهميته  �خلبز  رغيف  رمزية  �إن 
�ل�سلطات �حلكومية �أمام هذ� �لتحدي �الجتماعي و�ل�سيا�سي �إىل �لت�سدي �إىل �أي حماوالت 
وفقا  �خلبز  �سعر  �إبقاء  �إن  �خلبز.  �إنتاج  لتكلفة  كبري  �رتفاع  يف ظل  �خلبز  �سعر  من  للرفع 
مدخالت  تكاليف  زيادة  حتمل  على  �خلبازين  مقدرة  يهدد   132  /96 �لتنفيذي  للمر�سوم 
�الإنتاج )مو�د حت�سري �خلبز و�لتجهيز�ت( ، مما يهدد بقاء هذ� �لن�ساط ويدفع �إىل موجة من 

�الإ�رص�بات. 
اإ�صكالية دعم اخلبز: 

�ل�سلطات  ♦ جلاأت  للم�ستهلك،  �ل�رص�ئية  �لقدرة  و�سند�ن  �خلبازين،  مطرقة  بني  ما 
تقدمي  خالل  من  �خلبازين  مع  �حلو�ر  باب  فتح  �إىل  �لتجارة  وز�رة  خالل  من  �حلكومية 
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مقرتحات حول �سبل دعم �إنتاج �خلبز يف حماولة لالإبقاء على �ل�سعر �حلايل، حيث �سكلت 
�إ�سكاالن  �لو�سعية، يربز  �أمام هذه  �خلبز.  �إنتاج  تكلفة  �سعر  لدر��سة  وز�رية م�سرتكة  جلنة 

رئي�سيان، �الأول يتعلق بتطور �لتكاليف، �أما �لثاين فيتعلق مباهية �لدعم وطرقه �ملتبعة: 
�أ�سعار  ��ستقر�ر�ً، فاإن  �لذي عرف �سعر �خلبز  �لوقت  يف  اخلبز:  اإنتاج  تكاليف  تطور 
�لتنفيذي 96/ 132 �ملوؤرخ يف 13  �لتهابًا مند تطبيق �ملر�سوم  �إنتاج �خلبز عرفت  مو�د 

�أفريل 1996 يت�سمن حتديد �أ�سعار �لدقيق و�خلبز يف خمتلف مر�حل �لتوزيع: 
الجدول (13( 

تطور سعر تكلفة مدخات إنتاج الخبز بين سنة 1996 و2013

الفارقال�صعر يف �صنة 2013ال�صعر يف �صنة 1996التعيني

200020000�لفرينة

251.11 دج/ كغ280 دج120 دج�خلمرية

270دج/ كغ270 دج/ حم�سن �خلبز

440دج/ لرت565 دج/ لرت125 دج/ لرت�لزيت

40دج/ كغ80دج/ كغ40دج/ كغ�ل�سكر

14.000دج �سهريا18000دج �سهريا4000 دج �سهريا�الأجر �لقاعدي �لعمال

5.040 دج �سهريا لكل عامل12600 دج �سهريا لكل عامل6.300دج �سهريا لكل عامل�ل�سمان �الجتماعي

6.25 دج/ لرت13.75 دج/ لرت7.5 دج/ لرت�ملازوت

المصدر: كشوف األسعار واألجور- مديرية التجارة لوالية وهران- 

�أو ممار�سة  ن�ساطهم  �إىل توقيف  �لتكاليف دفع كثري�ً من �خلبازين  �الرتفاع يف  هذ� 
�أنو�ع خبز، خا�سة حيث ي�سل �سعر تكلفة �خلبز ح�سب  �أو  ن�ساطات مكملة كبيع �حللويات 
�إىل �ملطالبة بدعم  �أي�سا  �لتكاليف. كما دفع �خلبازين  �إىل 15 دج باحت�ساب كل  بع�سهم 

جميع مدخالت �الإنتاج �لتي �سهدت �أ�سعارها �رتفاعًا. 
دعم �صعر الفرينة: تدعم �لدولة ب�سفة رئي�سة مادة �لفرينة �لتي كثري�ً ما حتول عن  ♦

وجهتها �الأ�سلية )21( �سو�ء من خالل �لتهريب �أم توجيهها �إىل �إنتاج �حللويات ومنتجات 
م�ساعدة  يف  و�أثره  �لدعم  هذ�  جناعة  حول  �إ�سكاال  يطرح  مما  بالدعم،  معنية  غري  �أخرى 
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للمخابز  املوجه  الدعم  ترشيد  حول  تطبيقية  دراسة 
اجلزائر في  للمستهلك  الشرائية  القدرة  على  واحلفاظ 

د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

دعم  من  ت�ستفيد  �خلا�سة  �خلبز  �أنو�ع  �أن  وبخا�سة  عملهم،  يف  �ال�ستمر�ر  على  �خلبازين 
�أخر،  �الأ�سعار تبقى حرة، مما ي�سكل مناف�سة غري متكافئة. على �سعيد  �أن  �لفرينة، مقابل 
فاإن �سعر �لفرينة �ملوجه للمخابز هو نف�سه �ملوجه لل�سناعات �لغذ�ئية �الأخرى )�لب�سكويت، 

....( مما ي�سهم �أكرث يف حتويل �لدعم عن وجهته �الأ�سلية. 
درا�صة كلفة اإنتاج رغيف اخلبز: . 1

من  جمموعة  على  تعتمد  منهجيتنا  فاإن  �خلبز،  �إنتاج  كلفة  در��سة  عملية  �إطار  يف 
�لوطن  �أرجاء  عرب  �ملخابز  من  جمموعة  عرب  �لتجارة  م�سالح  بها  قامت  �لتي  �لتجارب 
نذكر منها: جتارب �ملديرية �جلهوية للتجارة بوهر�ن، وجتارب �للجنة �لوز�رية �مل�سرتكة 
)وهر�ن، ب�سار وق�سنطينة( ، ودر��سة �لنقابة �لوطنية للخبازين. ونظر� لالختالف �ملوجود 
بني  �ملقارنة  من  للتمكن  موحد  تكاليف  هيكل  بو�سع  قمنا  فاإننا  �لتكاليف،  هيكل  يف 

�لتجارب �ملختلفة كما هو مبني يف اجلدول اأدناه: 
من خالل در��سات �حت�ساب تكاليف �إنتاج رغيف �خلبز، نالحظ �أن �لتكاليف �ملبا�رصة 
يجب  حني  يف  �مل�ستعملة،  �ملو�د  وكمية  �ل�سوق  ب�سعر  مرتبطة  الأنها  متقاربة؛  )�ملتغرية( 

�لتنويه باأن �الختالف �ملوجود بني در��سات �سعر �لتكلفة يرجع �إىل �سببني رئي�سني: 
�لو�حدة  ♦ �لعجينة  من  �ملنتجة  �الأرغفة  عدد  �أن  الحظنا  الإنتاج:  حجم  اختالف 

يختلف من خباز �إىل �أخر باختالف طريقة �لتح�سري وو�سائله )�لفرن �لدور�ين ميت�س �ملاء، 
مما يوؤدي �إىل �إنقا�س وزن �لرغيف �ل�سيء �لذي يوؤدي �إىل �إنقا�س عدد �الأرغفة من �لعجينة 
�إىل  باالإ�سافة  و�لفرينة(  �ملاء  )خا�سة  ونوعيتها  �مل�ستعملة  �ملو�د  وكمية   ).... �لو�حدة، 

�الختالف �ملوجودة يف عدد �لعجنات �ليومية. 
تقومي الأعباء غري املبا�رشة والثابتة: �إذ� كانت �لتكاليف �ملبا�رصة مرتبطة ب�سعر  ♦

�رص�ء مدخالت �إنتاج �خلبز، فاإن �لتكاليف غري �ملبا�رصة مرتبطة �أ�سا�سًا بحجم �الإنتاج �لذي 
يوؤثر على �ل�سعر �لوحدوي للرغيف، ومدى �لتحكم يف �لتكاليف )�الهتالكات، �ل�سيانة، ....( 
، حيث �إن تقومي �الأعباء غري �ملبا�رصة للدر��سة �خلا�سة بالنقابة ي�سل �إىل 1700دج، بينما 

ال تتجاوز �لن�سف لبقية �لدر��سات. 
�أي  للرغيف  �إىل 14،5دج  �خلبز  �سعر  برفع  فاإن �خلبازين يطالبون  �أخر،  على �سعيد 
زيادة باأكرث من 70% للتمكن من تغطية �لنفقات، و�حل�سول على هام�س ربح يحافظ على 
�الأكرب ب  بالنقابة هي  للدر��سة �خلا�سة  تكلفة �خلبز  �أن  �لو��سح  ن�ساطهم. من  ��ستمر�رية 
�لنفقات  يكمن يف حجم  �لفرق  �إن  ، حيث  �أخرى(  نفقات  �حت�ساب  )دون  للرغيف  11دج/ 

�لثابتة وغري �ملبا�رصة. 
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الجدول (14( 
تجارب دراسات إنتاج رغيف الخبز

% املعدل 
العام

معدل املديرية 
اجلهرية

الكلفة 
النقابة

الكلفة 
ق�صنطينة

الكلفة 
ب�صار الكلفة وهران املواد امل�صتعملة 

يف التح�صري

45.45 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000 مادة �لفرينة
8.06 354.50 382.51 360 300 280 450 �خلمرية
1.96 86.10 81 81 120 67.5 81 حم�سن �خلبز
0.30 13.07 16.13 20 22.43 3.31 3.5 �ملاء
0.91 40.00 40 40 40 40 40 �ل�سكر
0.75 32.89 32.44 36 30 30 36 �مللح
5.09 224.00 224 224 224 224 224 �لزيت
2.68 118.00 100 100 125 125 140 زيت �لت�سحيم

65.19 2868.57 2876.09 2861 2861.43 2769.81 2974.5 جمموع تكاليف 
�ملو�د �مل�ستعملة 1

3.44 151.25 113.98 300 206.88 50.15 85.25 �لكهرباء

10.75 473.14 495.6953125 400 450 500 520
جمموع تكاليف 

�ليد �لعاملة 
�ملبا�رصة

79.38 3492.96 3485.76 3561 3518.31 3319.96 3579.75 جمموع �لتكاليف 
�ملبا�رصة

20.62 907.50 475.1 1723.32 750 780 809.1045337 جمموع �لتكاليف 
�لغري �ملبا�رصة

100.00 4400.46 3960.85634 5284.32 4268.31 4099.96 4388.85453 �ملجموع �لكلي 
للتكاليف

 476.28 479.375 480 480 480 462
عدد �الأرغفة 
�ملنتجة من 

�لعجينة 100كغ

9.24 8.26 11.01 8.89 8.54 9.50 �سعر تكلفة �لرغيف 
�لو�حد

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على التجارب المذكورة في الجدول



262

للمخابز  املوجه  الدعم  ترشيد  حول  تطبيقية  دراسة 
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د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

ن�سب . 1 هيكل  �أن  نالحظ  �جلدول  خالل  من  اخلبز:  اإنتاج  هيكل  وحتليل  مقارنة 
تكاليف �إنتاج �خلبز يف �جلز�ئر )ح�سب در��سات �لكلفة( معاك�سة لنظريتها يف فرن�سا، حيث 
متثل ن�سبة �لفرينة 45،45% و 65،19% للمو�د �مل�ستعملة، بينما ال متثل يف فرن�سا �سوى 
11،11%، وعلى �لعك�س من ذلك، فاإن تكلفة �ليد �لعاملة يف فرن�سا متثل %55،55 يف حني 

ال متثل �سوى %11،15 يف �جلز�ئر. 
الجدول (15( 

مقارنة هيكل نسبة توزيع تكاليف إنتاج الخبز

القمح الفرينة
تكلفة اليد 

العاملة املبا�رشة 
والغري مبا�رشة

باقي املواد 
امل�صتعملة

باقي 
التكاليف املجموع

�صعر البيع ب 
10% كنتيجة 

�صافية
معدل در��سات �لكلف% %31.81 %45.45 %11.15 %19.74 %23.66 %100 دج10،16

فرن�سا % %5.6 %11.11 %55.55 %33.34 %100 € 0،80

المصدر: المديرية الجهوية للتجارة- وهران- 

�أن  �لفرينة، مما يعني  لتكلفة  �لتاأثري كبري  �إنتاج �خلبز يبني  تكاليف  ن�سب  �إن هيكل 
زيادة 500دج يف �سعر �لفرينة يوؤدي �إىل زيادة مقد�رها 1،05 دج يف رغيف �خلبز �لو�حد. 
دج   2415 �أي  للقنطار  دوالر   30،83 هو   2012 ل�سنة  �للني  �لقمح  �سعر  معدل  كان  فاإذ� 
للقنطار، �أن 250 غ من �لفرينة ي�ساوي 333 غ من �لقمح �للني )100 كغ من �لقمح تنتج 
�سعر  فاإن  �لفرينة،  �سعر  من   %70 ي�ساوي  �لقمح  �سعر  �أن   ،  )%75 �أي  �لفرينة  من  كغ   75
�إىل زيادة يف  �لفرينة يوؤدي  �إلغاء دعم  �أن  �أي  �لفرينة غري �ملدعوم ي�ساوي 3220 دينار؛ 

تكلفة �خلبز ب2،52دج للرغيف �لو�حد. 
الجدول (16( 

أثر زيادة سعر الفرينة على التكلفة الوحدوية لرغيف الخبز

22002500280030003200350038004000�صعر الفرينة 

9.6610.2910.9211.3411.7612.3913.0213.44�صعر تكلفة اخلبز )دج( 

0.421.051.682.102.523.153.784.20قيمة الزيادة )دج( 

المصدر: احصائيات المديرية الجهوية للتجارة- وهران- 

من جهة �أخرى، وبالنظر �إىل �أن تقومي �أعباء �ليد �لعاملة غري حقيقية بالنظر �إىل تهرب 
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�أغلب �خلبازين من �لت�رصيح �ل�سحيح بعدد �لعمال و�الأجور �ملدفوعة )ت�سل �إىل 30000دج 
عو�س 18000دج يف �لدر��سات �لتي قمنا بها( ، فاإننا �رتاأينا �أن ندر�س �أثر زيادة تكاليف 
�ليد �لعاملة على �لتكلفة �لوحدوية لرغيف �خلبز. حيث �إن �لزيادة يف �أجور �لعمال ب %50 

يوؤدي �إىل زيادة ب 0.87 دج يف �ل�سعر �لوحدوي للخبز كما يبني �جلدول �أدناه: 
الجدول (17( 

أثر زيادة تكاليف اليد العاملة على التكلفة الوحدوية لرغيف الخبز

18000دج/ �صهر زيادة 10 % زيادة 20 % زيادة 30 % زيادة 40 % زيادة 50 %

جمموع تكاليف 
اليد العاملة 907.70 998.47 1089.24 1180.01 1270.78 1361.55

املجموع الكلي 4400.46 4491.23 4582.00 4672.77 4763.54 4854.31

الزيادة يف تكلفة 
اخلبز الوحدوي 0.00 0.12 0.31 0.49 0.68 0.87

المصدر: من إعداد الباحثين باالستناد إلى التجارب المذكورة. 

احللول املقرتحة لدعم اخلبازين: . 2
كما �أن جميع �لدر��سات تثبت �أن �سعر تكلفة �لرغيف �لو�حد �أكرب من �سعر �لبيع �ملقنن 
و�ملحدد ب 8، 5 دج للرغيف، لذ� فاإن �حللول �ملقرتحة لدعم �خلبازين ميكن تلخي�سها فيما ياأتي: 

�لقانوين  - �لوزن  تغيري  يتم  �أن  تفرت�س  �لفر�سية  هذه  �إن  الرغيف:  وزن  اإنقا�س 
�ل�سيء   ، 200غ(  �ملغرب  يف  �خلبز  رغيف  )وزن  200غ  �إىل  غ   250 من  �ملدعم  للرغيف 
�لذي ميكن �أن يرفع عدد �الأرغفة يف �لعجينة �لو�حدة �إىل 576 رغيفًا )بامل�ساعف 1، 2( ، 

وباالآتي تنخف�س �لتكلفة �لوحدوية للرغيف كما ياأتي: 
الجدول (18( 

أثر إنقاص وزن الرغيف على سعر التكلفة. 

الكلف الكلفة 
وهران

الكلفة 
ب�صار

الكلفة 
ق�صنطينة

الكلفة 
النفابة

معدل املديرية 
اجلهرية

املعدل 
العام

املجموع الكلي 4388.85 4099.96 4268.31 5284.32 3960.85 4400.46

�صعر تكلفة الرغيف الواحد 250غ 9.50 8.54 8.89 11.01 8.26 9.24

�صعر تكلفة الرغيف الواحد 200غ 27.6 27.1 7.41 9.17 86.8 47.6

المصدر: من إعداد الباحثين باالستناد إلى التجارب المذكورة
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د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

�لغذ�ئية  �لقيمة  �أثر كبري على  لها  لي�س  �أنه  �إىل  �لفر�سية تعّد مقبولة بالنظر  �إن هذه 
للم�ستهلك، حيث �إن در��سات توؤكد على �أن 3 ماليني رغيف من �أ�سل 40 مليون رغيف منتج 
�أن غالبية  ��ستهالك �خلبز خا�سة،  �إن هذ� �حلل قد ي�سهم يف تر�سيد  يوميًا توجه للقمامة. 
�ملخابز ال حترتم �لوزن �لقانوين للتمكن من �حلفاظ على هام�س ربح حيث يرت�وح �لوزن 

�حلقيقي �ملتعامل به بني 170غ و210غ. 
�إنقا�س �لوزن �إىل 200 غ )بافرت��س ثبات ��ستهالك عدد �الأرغفة( قد يوؤدي �إىل  �إن 
توفري كبري يف كمية �لفرينة �مل�ستهلكة. فاإذ� �فرت�سنا �أن عدد �ل�سكان ل�سنة 2010 حو�يل 
�لوطني لالإح�ساء�ت ي�ساوي 52كلغ/  �لديو�ن  �لفرد ح�سب  ��ستهالك  �أن  35 مليون ن�سمة، 
للفرد/ يف �ل�سنة فاإن كمية �لفرينة �ملوجهة للمخابز تقدر ب 1، 82 مليون طن، وبالتايل 
فاإن كمية �لفرينة �ملوفرة ت�ساوي 364 �ألف طن؛ �أي �أزيد من 485 �ألف طن من �لقمح �للني 

ح�سب ما يو�سحه �جلدول �الآتي: 
الجدول (19( 

 كمية الفرينة الموفرة من إنقاص وزن الرغيف

قيمة القمح اللني 
املوفرة ح�صب ال�صعر 
املتو�صط ل�صنة 2012
 )328،2 دولر للطن( 

كمية القمح اللني 
املوفرة ب معدل 
ا�صتخال�س %75

 )األف طن( 

قيمة الفرينة 
املوفرة 

)مليون دج( 

كمية 
الفرينة 
املوفرة 
األف طن

كمية الفرينة 
املوجهة 
للمخابز 
مليون طن

ا�صتهالك الفرد ح�صب 
الديوان الوطني 

لالإح�صاءات كلغ/ 
للفرد/ يف ال�صنة

جمموع 
ال�صكان 

ل�صنة 2010 
مليون ن�صمة

159286400485.3333337283641.825235

المصدر: من إعداد الباحثين باالستناد إلى بنك معلومات لميناء وهران

حاليًا  -  )22( �ملطبق  �حلقيقي  �ل�سعر  �أن  �إىل  بالنظر  10دج:  اإىل  البيع  �صعر  رفع 
تبعات  �أي  له  لن يكون  ر�سميًا  �لبيع  �سعر  فاإن رفع  �ملخابز،  لغالبية  بالن�سبة  هو 10 دج 
�جتماعية �أو �أثر على �لقدرة �ل�رص�ئية: )رفع �ل�سعر ال يكلف �الأ�رصة �ملتو�سطة ذ�ت ��ستهالك 
6 �أرغفة �سوى زيادة ب 10دج يوميًا �أي 300دج �سهريًا، بينما �سهدت �أ�سعار �لنقل �رتفاعًا 

ب 100% خالل �أقل من �سنتني( . 
�ل�سعر  �لزيادة يف  �أثر  �أي  �لو��سع(  �أن مرونة �لطلب للخبز )مادة ذ�ت �ال�ستهالك  كما 
على �لكميات �ملطلوبة �لتي هي نظريًا مرونة �إيجابية، فكلما ز�د �ل�سعر، كلما ز�دت �لكميات 

�ملطلوبة )Bien de Giffen( وهي �الأخرى مرتبطة بتطور �لقدرة �ل�رص�ئية للم�ستهلك. 
€( ، فاإذ�  �أما بالن�سبة لهام�س �لربح �ل�سايف يف فرن�سا فهو 10% )�سعر �لبيع 0،80 
�عتمدنا هام�س �لربح ذ�ته )10%( فاإن معدل �سعر بيع رغيف �خلبز 10،16دج، وميثل معدل 
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�سعر �لبيع بهام�س 20% حو�يل 11،09 دج كما هو مبني يف �جلدول �أدناه: 
الجدول (20( 

 سعر بيع الخبز حسب هوامش الربح. 

هام�س الربح الكلفة وهران الكلفة ب�صار الكلفة 
ق�صنطينة الكلفة النفابة معدل املديرية 

اجلهرية املعدل العام

هام�س �لربح %10 510.4 9.39 9.78 112.1 99.0 10.16
هام�س �لربح %20 411.0 510.2 10.67 13.21 9.91 911.0

المصدر: إحصائيات مديرية التجارية- وهران- 

تقنني الدعم مل�صتحقيه وتوجيهه: بالنظر �إىل �أن مادة دعم �لفرينة ي�ستفيد منه  -
�أثر على �سعر تكلفة �خلبز �حلايل، فاأن فر�سية تخفي�س �سعر  �أن يكون لذ�لك  �جلميع دون 
�لفرينة من 2000 دج �إىل 1500دج، �سوف يوؤدي �إىل �نخفا�س تكلفة �إنتاج �خلبزب1،05دج 

للرغيف. 
الجدول (21( 

 أثر خفض سعر الفرينة على تكلفة إنتاج الخبز. 

الكلف الكلفة 
وهران

الكلفة 
ب�صار

الكلفة 
ق�صنطينة

الكلفة 
النفابة

معدل املديرية 
اجلهرية

املعدل 
العام

املجموع الكلي 
)الفرينة ب 1500دج(  3888.85 3599.96 3768.31 4784.32 3460.85 3900.46

التكلفة الوحدوية للرغيف 
)الفرينة ب 1500دج(  28.4 507.0 7.85 9.96 27.2 208.0

التكلفة الوحدوية للرغيف 
)الفرينة ب 2000دج(  9.50 8.54 8.89 11.01 8.26 9.24

∆ 1.08 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05

المصدر: من إعداد الباحثين باالستناد إلى التجارب المذكورة. 

�إن هذ� �لدعم ي�ستلزم �أن يكون هذ� �لنوع من فرينة �لعجن موجهًا �إىل �إنتاج �خلبز فقط، 
�أن ال ي�ستعمل لغاية �أخرى: )ح�سب بع�س �لدر��سات، فاإن ن�سبة ��ستهالك �لفرينة يف �إنتاج 
وذلك من خالل   ، �خلبز(  فرينة  ��ستهالك  �إىل 10% من جمموع   %7 ترت�وح من  �حللويات 
وتخ�سي�س مطاحن خا�سة  �ملر�قبة،  عملية  تكثيف  مع  �أكيا�س خا�سة  �لفرينة يف  �إنتاج 
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اجلزائر في  للمستهلك  الشرائية  القدرة  على  واحلفاظ 

د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

لتموين �ملخابز )�إ�سافة �مللح �أو مو�د �أخرى �إىل �لفرينة من �أجل توجيهها �إىل �إنتاج �خلبز( . 
كما �أن دعم �ل�سعر يجب �أن يكون فقط للفئات �ملحرومة من خالل �لدعم �ملبا�رص ل�سعر �لبيع، 
ولي�س دعم �ملطاحن وجتار �جلملة. كما �أن �لتحكم يف تكاليف �لطحن ميكن �أن نح�سل من 

خالله على فرينة مدعمة ب�سعر تكلفة 1500دج، وباالآتي ال نحتاج �إىل مزيد من �لدعم. 
اإن احللول املقرتحة ل تكفي على اإفرادها، فاإنه يجب اجلمع بني حالني من بني 

الثالثة املقرتحة حلل م�صكل اخلبز حيث اأن: 
Ú  إىل ��ستفادة� �إىل 10 دج �سوف يوؤدي  �ل�سعر  �إىل 200غ ورفع  �إنقا�س وزن �خلبز 

�خلبازين من �أكرث من 30% من هام�س �لربح. هذه �لفر�سية هي �الأقرب للو�قع، وباالآتي لن 
يكون لها �أي تاأثري على �الأطر�ف كافة. 

Ú  إنقا�س وزن �خلبز �إىل 200غ وخف�س �سعر �لفرينة �إىل 1500 دج مع �إبقاء �سعر�
�خلبز �ملح�سن 8.5 دج للرغيف، �سوف يوؤدي �إىل ��ستفادة �خلبازين من هام�س ربح �أكرث من 

%25
Ú  إبقاء وزن �خلبز� �إىل 1500 دج مع  �لفرينة  �إىل 10 دج وخف�س �سعر  �ل�سعر  رفع 

250غ، �سوف يوؤدي �إىل ��ستفادة �خلبازين من هام�س ربح �أكرث من %22. 
يف �الأخري، �إن �إ�سكالية �خلبز ال تكمن فقط يف �خلبازين بل يف كل �ملتدخلني يف فرع 
حتويل �حلبوب، لذ� يجب �أن يكون دعم �خلبز مرتبطًا باإقر�ر نوعية من �لفرينة باأعلى معدل 
��ستخال�س ممكن )خف�س تكاليف �الإنتاج �لوحدوية للفرينة( ، �لتي متكن �أي�سا من �إنتاج 

�أكرب عدد من �الأرغفة �ملمكنة )خف�س تكاليف �الإنتاج �لوحدوية للخبز( . 

إشكالية الدعم واحللول املقرتحة: 

1. البحث عن فهم إلشكالية الدعم: 

�إن �أي دعم غذ�ئي يجب �أن يندرج يف �إطار بلوغ خم�سة �أهد�ف رئي�سة )23( هي: �سمان 
م�ستوى غذ�ئي متو�زن، ��ستهالك كاٍف و�أمن غذ�ئي ل�رص�ئح �ملجتمع كافة، و حتويل بع�س 
و�لقيام  �لعامة،  �لنفقات  وتوفري  وتر�سيد  و�ملعوزة،  �لفقرية  �لطبقات  �إىل  �لدولة  مو�رد 
جناعة  على  �ل�سهر  و�أخري�ً  و�جتماعيًا  �سيا�سيًا  مقبولة  بطريقة  �لدعم  وخطو�ت  باإجر�ء�ت 
�خلطو�ت و�الإجر�ء�ت �ملتبعة يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة. ب�سفة عامة فاإن �لدعم ي�ستجيب 
جلملة من �العتبار�ت �الجتماعية و�القت�سادية �لتي تهدف �إىل ��ستقر�ر �سعر �لبيع للم�ستهلك 

و�لقدرة �ل�رص�ئية للمو�طنني، وكذ� �حلفاظ على �لتناف�سية بني �ملتعاملني �القت�ساديني. 
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كما يجب �أن منيز بني نوعني من �لدعم: �لدعم �ملبا�رص من قبل �لدولة من خالل �أمو�ل 
منتجاتهم  لبيع  �ملنتجني  دعم  خالل  من  يتاأتى  �لذي  �ل�سمني  و�لدعم  �لعمومية  �خلزينة 
للم�ستهلكني باأقل من �سعر �لبيع يف �ل�سوق )ت�سقيف �سعر �ل�سكر و�لزيت( . لكال �لطريقتني 
وعجز  �لت�سخم  زيادة  وباالآتي  �خلزينة،  كاهل  �إثقال  �إىل  يوؤدي  �ملبا�رص  فالدعم  �أثرهما، 
�لفالحي  �لقطاع  يف  و�لنمو  �ال�ستثمار�ت  �رصب  �إىل  فيوؤدي  �ل�سمني  �لدعم  �أما  �ملو�زنة، 

وي�سجع �ال�ستري�د )دعم �حلليب خري مثال على ذلك( . 
�إن دعم �ملو�د �لغذ�ئية يف �جلز�ئر يتعدى حاجات �لتاأمني �لغذ�ئي �إىل �رصور�ت تاأمني 
�ل�سلم �الجتماعي، و�حلفاظ على �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي، خا�سة بعد �نفجار �ل�سارع �سنة 2011 
. لقد بلغت �لنفقات �ملخ�س�سة )24( للدعم �حلكومي �سنة 2011 يف  )�أزمة �لزيت و�ل�سكر( 
�جلز�ئر حو�يل 1142 مليار دينار �أي حو�يل 25% من �مليز�نية �لكلية للدولة، موزعة على 
14 �سندوق دعم منها: �لدعم �ملوجه للخدمات �الإنتاجية ب 40،83 مليار، 520،11 مليار 
ذ�ت  �ملو�د  لدعم  دينار  مليار   300 منها  �القت�سادية  للن�ساطات  مليار   581،78 لل�سكن، 
�ال�ستهالك �لو��سع )�خلبز، �حلليب، ....( ما يعادل 25%من جمموع �لدعم و1،1%من �لناجت 
�ملحلي �خلام )�إن �لتعوي�سات �ملدفوعة ل�سعر زيت �ل�سوجا �سنة 2011 بلغت 2،095 مليار 
دينار مقابل 540 مليون دينار �سنة 2012( . كما �أن تكلفة قفة رم�سان بلغت 5 مليار�ت 

دينار موجهة �إىل 1،5 مليون عائلة. 
واخللل  العيوب  من  يحوي جمموعة  احلبوب  فرع حتويل  الدعم يف  نظام  اإن 

الوظيفي ميكن اخت�صارها يف )25( : 
�ملحيط و�الإطار �لقانوين و�لت�رصيعي �ملعقد و�ملبهم يف �أحيان كثرية، وجود ثغر�ت  -

قانونية وتقنية تزيد من �حتمالية �لتالعب بهذ� �لنظام و�لغ�س من خالل حتويل �لدعم �إىل 
دخل للفاعلني )جتار �جلملة و�لو�سطاء...( بدل توجيهه �إىل م�ستحقيه. 

توجيه غري �سليم وغري فعال مل�ستحقيه )26( خا�سة يف ظل غياب �لرقابة �لفعالةو  -
�لتن�سيق بني �لهيئات �لرقابيةحيث �إن دعم مادة �لفرينة ت�ستفيد منها كل �رص�ئح �ملجتمع 
وحتى �الأجانب )27( )�الأغنياء و�لفقر�ء ي�سرتون �لفرينة و�خلبز بنف�س �ل�سعر( باالإ�سافة �إىل 

وجود �لتهريب نحو �لبلد�ن �ملجاورة. 
�ال�ستري�د  - )�سعر  �ال�ستري�د  وميكانيزمات  عملية  يف  �ل�سفافية  وعدم  �ل�سبابية 

�لوطني �أكرب من �سعر �لبور�سات �لدولية( خا�سة مع غياب خلية فعالة ملر�قبة تطور �أ�سعار 
�لقمح �ل�سلب و�للني ومتابعتها يف �الأ�سو�ق �لعاملية. 
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�إن نظام �لدعم ي�سجع �ال�ستري�د بداًل عن �ال�ستثمار )قيمة �لدعم �أكرب من �ال�ستثمار(  -
، كما �أنه يلغي ب�سكل �سبه تام �ملناف�سة يف �لفرع )خا�سة �ملناف�سة على �ل�سعر( . 

2. احللول املقرتحة: 

�إن �حللول �ملقرتحة لرت�سيد �لدعم، ميكن �خت�سارها يف جمموعة من �الإجر�ء�ت �لتقنية 
�ل�سفافية  �لدعم لغري م�ستحقيه، من خالل حت�سني  �أن حتول دومنا توجيه  �لتي من �ساأنها 
�ل�سعيفة  �ملد�خيل  �لفئات ذ�ت  �إىل م�ستحقيه من  �لدعم  �إي�سال  �لتوزيع بغر�س  يف دورة 
�آليات  و�لو�سطاء مع خلق  �ملرتبحني  �إىل دخل جمموعة من  �لدعم  و�حليلولة دون حتويل 
��ستقر�ر  �حلفاظ على  ت�ساهم يف  �لتي  و�لعامة  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  لدعم  و�سندوق وطني 
�الأ�سعار مع و�سع خطة متو�سطة وبعيدة �ملدى تتما�سى مع �الأهد�ف �مل�سرتكة للمتعاملني 
�لرقابة، و�لتن�سيق بني  كافة يف فرع حتويل �حلبوب. ف�سال عن ذلك فاإن حتديث و�ساءل 
وترقية   ).... �لتجارة،  للحبوب،  �لوطني  �لديو�ن  )جمارك، �رص�ئب،  �لرقابة  �أجهزة  خمتلف 
�ملناف�سة؛ )جمل�س مناف�سة �أكرث فاعلية يف تنظيم �ل�سوق( تعد �أهم حمور يف �إ�سالح وتر�سيد 

�لدعم. 
لكن �ل�سوؤ�ل �ملطروح ما فائدة وجناعة �إ�سالح نظام دعم مبني فقط على حلول تقنية؟ 
و�الإيديولوجية  �ل�سيا�سة  عن  بعيد�ً  و�قعية  و�أكرث  �سمولية  �أكرث  يكون  �أن  يجب  تفكرينا  �إن 
لذ�  وعلمية.  و�جتماعية  �قت�سادية  قو�عد  على  مرتكزة  حلول  �عتماد  خالل  من  �ل�سيا�سية 
فاإننا ال ننطق كفر�ً �إن فكرنا يف �أن �حلل ال يكمن يف تر�سيد �لدعم، و�إمنا يف �إلغائه من خالل 
�سيا�سة مرحلية وتدرجية لتحرير �الأ�سعار وت�سجيع �ملناف�سة �ل�رصيفة. يف هذ� �الإطار ميكن 
ت�سور �سيناريو الإ�سالح �لدعم يقوم على �لتحرير �لتدريجي و�ملمنهج لالأ�سعار مع و�سع 
�إجر�ء�ت مر�فقة الأجل حماية �لقدرة �ل�رص�ئية للم�ستهلك حمدود �لدخل و�لن�سيج �القت�سادي 
لفرع حتويل �حلبوب. يف هذ� �ل�سدد، فاإن تفكرينا ين�صب على اإبراز اأثر اإلغاء الدعم على 

الأ�صعدة الآتية: 
�الأثر �ملحتمل على ميز�نية �لدولة  -
�الأثر على �ل�سعر ح�سب فر�سية بقاء منط عمل نظام �لدعم �حلايل  -
على  - �لدعم  الإلغاء  �ملبا�رصة  وغري  �ملبا�رصة  و�القت�سادية،  �الجتماعية  �الآثار 

�الأعو�ن �القت�ساديني و�ملوؤ�س�سات. 
الأثر املحتمل على ميزانية الدولة: . 1

�لدعم  قيمة  وكذ�  �للني،  �لقمح  ��ستهالك  حول  �لدقيقة  �ملعلومات  غياب  �إىل  بالنظر 
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�ملوجه يف هذ� �ل�سدد، فاإن منهجيتنا تقوم على ح�ساب قيمة �لدعم �ملوفرة من خالل �رصب 
�لكميات  يف  �لدولية(  �لبور�سات  يف  �لقمح  �سعر  تقلبات  )ح�سب  �لو�حد  للطن  �لدعم  قيمة 

�ملوجهة للدعم مع �فرت��س �أن �لكميات �مل�ستوردة كلها موجهة للدعم. 
�جلدوالن �أدناه )22 و23( يبينان �أن قيمة �لدعم وفق �سعر �رص�ء �حلبوب �ملحلية �ملقدر 
ب 3500دج للقنطار )حو�يل 420دوالر للطن( ، �سوف يحقق توفري�ً يف �مليز�نية باأكرث من 
104 مليار دينار. فاإذ� �عتربنا �أن ح�سة ��ستهالك �لقمح �ملحلي �ملدعم تقدر ب25% من 
جمموع �ال�ستهالك �لكلي فاإن قيمة دعم �لقمح �للني �لكلي، قد تتعدى 130 مليار دينار �أي 
حو�يل 33،43% من جمموع دعم �ملو�د �لغذ�ئية )300مليار دينار( . باالإ�سافة �إىل �لقمح 
�للني فاإن �لقمح �ل�سلب ي�ستفيد من دعم يقدر ب 7245،6 دج للطن )ب 360 دوالر للطن 
معدل �سعر �ال�ستري�د �لوطني( ، فاإذ� كانت �لكمية �مل�ستوردة من �لقمح �ل�سلب خالل �سنة 

2012 حو�يل 1580 �ألف طن �أي �أن قيمة �لدعم تبلغ حو�يل 11،44 مليار دينار. 
جمموع  %من  ب45  تقدر  �ملدعم  �ملحلي  �لقمح  ��ستهالك  ح�سة  �أن  �عتربنا  فاإذ� 
هو  للمطاحن  �لبيع  �سعر  باعتبار  للفالحني  �ملوجه  �لدعم  قيمة  فاإن  �لكلي،  �ال�ستهالك 
22800 دج للطن، ي�ساوي قيمة �لدعم �ملوفر عند �سعر 540 دوالر�ً للطن م�رصوب يف %45، 
�لذي يبلغ 15،65766 مليار دينار، وبالتايل ترتفع قيمة دعم �لقمح �ل�سلب �إىل 27 مليار 
دينار، وقيمة دعم �حلبوب )�للني و�ل�سلب( �إىل 157 مليار دينار �أي 52% من جمموع �لدعم. 

الجدول (22( 
قيمة الدعم الموجه إلى القمح اللين حسب تقلبات السعر العالمي

املعدل العام 
ب366 

دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 450 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 420 
دولرللطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 400 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 350 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 330 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 300 
دولر للطن

30
54

6.
36

37
55

7

35
05

3،2

33
38

4

29
21

1

27
54

1.
8

25
03

8 كلفة �رص�ء 
�حلبوب

13
00

0

13
00

0

13
00

0

13
00

0

13
00

0

13
00

0

13
00

0 �سعر �لبيع 
للمطاحن

17
54

6.
36

24
55

7

22
05

3،2

20
38

4

16
21

1

14
54

1.
8

12
03

8 �لدعم �ملوفر 
)دج للطن( 
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املعدل العام 
ب366 

دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 450 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 420 
دولرللطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 400 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 350 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 330 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 300 
دولر للطن

47
16

00
0

47
16

00
0

47
16

00
0

47
16

00
0

47
16

00
0

47
16

00
0

47
16

00
0 �لكميات 

�ملوجهة للدعم 
)�ألف طن( 

82
74

8.
63

11
58

10
.8

1

10
40

02
.8

9

96
13

0.
94

76
45

1.
07

6

68
57

9.
12

88

56
77

1.
20

8 قيمة �لدعم 
�ملوفر )مليون 

دينار( 

كلفة شراء الحبوب أُحتسبت على أساس سعر الشراء + معدل أعباء الشراء المقدرة ب 7% من سعر الشراء. 
المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى معلومات وزارة التجارة. 

الجدول (23( 
قيمة الدعم الموجه إلى القمح الصلب حسب تقلبات السعر العالمي

الأ�صعار دون 
تدعيم 540 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 450 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 420 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 400 
دولرللطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 380 
دولر للطن

الأ�صعار دون 
تدعيم 360 
دولر للطن

45068.4 37557 35053.2 33384 31714.8 30045.6 �سعر �رص�ء �حلبوب
22800 22800 22800 22800 22800 22800 �سعر �لبيع للمطاحن

22268.4 14757 12253.2 10584 8914.8 7245.6 �لدعم �ملوفر )دج للطن( 

1580000 1580000 1580000 1580000 1580000 1580000 �لكميات �ملوجهة للدعم 
)�ألف طن( 

35184.072 23316.06 19360.056 16722.72 14085.384 11448.048 قيمة �لدعم �ملوفر 
)مليون دينار( 

كلفة شراء الحبوب أُحتسبت على أساس سعر الشراء + معدل أعباء الشراء المقدرة ب 7% من سعر 
الشراء. 

المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى معلومات وزارة التجارة. 

الأثر املحتمل على �صعر املنتجات النهائية: . 2
الفرينة واخلبز: أ. 

لقيا�س �أثر �إلغاء �لدعم على �أ�سعار �لبيع للمنتجات �لنهائية، فاإننا ح�سبنا �أ�سعار �لتكلفة 
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�للني للمطاحن  �لقمح  �أن �سعر بيع  �لقمح �ل�سلب. فاإذ� �عتربنا  �أ�سعار �رص�ء  ح�سب تغري�ت 
ي�ساوي �سعر �رص�ء �لقمح �للني �ملحلي �أي 3500دج للقنطار، فاإن �سعر بيع �لفرينة ي�سبح 
�إنتاج �لفرينة ب 570  �أعباء  4205 دج للقنطار �أي بارتفاع قدره 110% )باعتبار ثبات 
دج للقنطار، وهام�س �لربح ب130دج للقنطار( ، وباالآتي ي�سبح �سعر بيع رغيف �خلبز غري 
�ملدعم ب 15، 14 دج. هذ� يعني �أن �إلغاء �لدعم وحترير �الأ�سعار �سوف يوؤدي �إىل رفع �سعر 

رغيف �خلبز �إىل 15 دج �أي بن�سبة 50%، بينما يوفر حو�يل 130 مليار دينار. 
الجدول (24( 

 تطور أسعار وكلف الفرينة والخبز حسب تقلبات السعر العالمي

الأ�صعار الأ�صعار دج/ قنطار
املدعمة

الأ�صعار دون 
تدعيم $33

الأ�صعار دون 
تدعيم $40

الأ�صعار دون 
تدعيم $42

الأ�صعار دون 
تدعيم $45

25742574312032763510�سعر �رص�ء �حلبوب
180.18180.18218.4229.32245.7�أعباء وم�ساريف �ل�رص�ء

2754.182754.183338.43505.323755.7تكلفة �ل�رص�ء 
0000000000�لدعم

13002754.183338.43505.323755.7�سعر بيع للمطاحن
18703324.183908.44075.323755.7كلفة �نتاج �لفرينة

130130130130130هام�س �لربح
20003454.184038.44205.324455.7�سعر بيع �لفرينة

0072.709101.92110.266122.785ن�سبة �لزيادة
44005854.186438.46605.326855.7تكلفة �خلبز

9.1612.1913.4113.7614.28�لتكلفة �لوحدوية للخبز
0033.0546.3350.1255.81ن�سبة �لزيادة

10.0813.4214.7515.1415.71�سعر بيع بهام�س 10 %

المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى معلومات وزارة التجارة. 

�أما فيما يخ�س تاأثري حجم �لتعبئة على �أ�سعار �لبيع عند تقلبات �الأ�سعار يف �الأ�سو�ق 
�إىل �قتناء �رص�ء �لفرينة غري �ملعبئة  �أن حمدودي �لدخل مييلون  �أن نذكر  �لعاملية، فيجب 
بوزن 1كغ و2كغ ومبا �أن معدل �سعر �لكيلوغر�م من �لفرينة �ملعبئة )ذ�ت �لنوعية �لرفيعة( 
هو 50 دج )45 دج باقتطاع تكلفة �لتعبئة �أي 4500 دج للقنطار( وغري �ملعبئة )نوعية 
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د. خليفة احلاج
د. زقاي وليد

عادية( هو 35 دج )3500 دج للقنطار( فاإن �لدعم لن يكون له �أثر �إال يف حالة 330 دوالر 
للطن يف حالة �لفرينة غري �ملعباأة و450 دوالر للطن يف حالة �لفرينة �ملعباأة. 

ال�صميد: ب. 
�ال�ستري�د  �سعر  معدل  للطن  دوالر   360( للقنطار  3000دج  ب�سعر  �حلايل  �لدعم  �إن 
�ملنتج  دعم  �أما  �ال�ستري�د،  عند  قنطار  دج/   724،56 من  �أزيد  �خلزينة  يكلف  �لوطني( 
�لوطني و�لفالحني فيكلف حو�يل 1500 دج للقنطار )�سعر �ل�رص�ء 4500 دج/ قنطار ما 
يعادل 550 دوالر�ً للطن عند �ال�ستري�د، بينما �سعر �ال�ستري�د 3000دج للقنطار حاليا( . �إن 
كان دعم �لفالحني مربر�ً، رغم �لنجاعة و�لفاعلية �القت�سادية �ل�سعيفة يف �لقطاع، فاإن 
�مل�ستهلك  يكلف  لن  �لدعم  �إلغاء  �أن  ��ستفهام، خا�سة  �أكرث من عالمة  يفتح  �ملطاحن  دعم 
�سوى زيادة ب124 دج للقنطار )باعتبار �سعر �لقمح �ل�سلب 360 دوالر للطن و�سعر �لبيع 
�حلقيقي للم�ستهلك 4400 دج بداًل عن معدل �ل�سعر �لر�سمي �ملقدر ب 3800دج( �أي بزيادة 

 .%20
دج   50 ي�ساوي  �ل�سميد  من  �ملعباأ  غري  �لكيلوغر�م  �سعر  معدل  فاإن  نف�سه  �لوقت  يف 
و�ملعبئ ب 60 دج �إىل 65 دج، فاإذ�طرحنا كلفة �لتعبئة �ملقدرة ب 5دج/ كغ على �الأكرث، 
فاإن �سعر �ل�سميد �ملتو�سط للم�ستهلك هو 5500 دج للقنطار، �أي �أن �إلغاء �لدعم مع �رتفاع 
�أما  �أثر على �مل�ستهلك.  �أي  �أي 500 دوالر للطن لن يكون له  �لقمح �ل�سلب �إىل 4173 دج 
عن �لتعبئة ب 25 كغ، فاإن �سعر �لقمح �ل�سلب ب380 دوالر�ً للقنطار، لن يكون له �أي �أثر 
على �ل�سعر �إذ� ما �ُحرتمت �الأ�سعار �ملقننة. مع �لعلم �أنه يف حال ت�سجيع �ملناف�سة يف �ل�سعر 
و�لتحكم يف تكاليف �الإنتاج )خف�س كلفة �الإنتاج مع زيادة �حل�س�س، ...( فاإن �إلغاء �لدعم 
لن يكون له �أي �أثر على �ل�سعر �ملقرتح للم�ستهلك بل قد يخف�سه، لذ� يبدو و��سحًا وجليًا �أن 
�لدخل،  ولي�س حمدودي  و�لتجزئة  �جلملة  �لو�سطاء، وجتار  �لدعم هم  �لوحيد من  �مل�ستفيد 
حيث ميثل �لهام�س �لتجاري 900 دج للقنطار )تعبئة 25 كغ( ، �أن �إلغاء هذ� �لدعم يوفر 

16،58مليار دينار خلزينة �لدولة. 
الجدول (25( 

تطور أسعار وكلف السميد حسب تقلبات السعر العالمي

الأ�صعار دون 
تدعيم 54 $

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 50

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 45

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 42

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 40

الأ�صعار 
دون تدعيم 
ب 36 دولر

الأ�صعار 
املدعمة ب 

36 دولر
دج/ قنطار الأ�صعار

4212 3900 3510 3276 3120 2808 2808 �سعر �رص�ء �لقمح �ل�سلب
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الأ�صعار دون 
تدعيم 54 $

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 50

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 45

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 42

الأ�صعار 
دون تدعيم 

$ 40

الأ�صعار 
دون تدعيم 
ب 36 دولر

الأ�صعار 
املدعمة ب 

36 دولر
دج/ قنطار الأ�صعار

294.84 273 245.7 229.32 218.4 196.56 196.56 �أعباء وم�ساريف �ل�رص�ء
4506.84 4173 3755.7 3505.32 3338.4 3004.56 3004.56 تكلفة �ل�رص�ء 

0 0 0 0 0 0 724.56 �لدعم 

4506.84 4173 3755.7 3505.32 3338.4 3004.56 2280 �سعر بيع �لقمح �ل�سلب 
للمطاحن

5249.00 4915.16 4497.86 4247.48 4080.56 3746.72 3022.16 كلفة �إنتاج �ل�سميد
301.39 301.39 301.39 301.39 301.39 301.39 301.39 هام�س �لربح

5550.39 5216.55 4799.25 4548.87 4381.95 4048.11 3323.55 �سعر بيع �ل�سميد 
)�مل�سنع( 

63.62 54.09 42.16 35.01 30.24 20.70 0 ن�سبة �لزيادة
5726.84 5393.00 4975.70 4725.32 4558.40 4224.56 3500 �سعر �لبيع باجلملة 

6026.84 5693.00 5275.70 5025.32 4858.40 4524.56 3800 �سعر �لبيع للم�ستهلك 
�لر�سمي 

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 �سعر �لبيع للم�ستهلك 
�حلقيقي

1626.84 1293 875.7 625.32 458.4 124.56 600 - �لفارق بني �ل�سعر 
�حلقيقي و�لر�سمي 

1326.84 - 993 - 575.7 - 325.32 - 158،4 - 175.44 900 �لهام�س �لتجاري عرب 
خمتلف مر�حل �لتوزيع 

المصدر: من إعداد الباحثين استنادا إلى معلومات وزارة التجارة. 

الآثار الجتماعية والقت�صادية، املبا�رشة وغري املبا�رشة لإلغاء الدعم على . 2
امل�صتهلك والأعوان القت�صاديني. 

�إن هدف �أي دعم هو تخفيف �آثار تقلبات �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية على �لقدرة �ل�رص�ئية 
للمو�طنني، وبخا�سة حمدودي �لدخل حيث �إن �إلغاء �لدعم �سوف يوؤدي �إىل زيادة متو�سطة 
�سعر �لفرينة باأكرث من 100% و46،33 % بالن�سبة للخبز )تقلبات �لقمح �للني من 330 �إىل 
450 دوالر للطن( ، �أما �ل�سميد ف�سيعرف زيادة 41% )تقلبات �لقمح �ل�سلب من 360 �إىل 
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للم�ستهلك  �لغذ�ئية  �لقيمة  �سلبية على  �نعكا�سات  له  �سوف يكون  ، مما  للطن(  540 دوالر 
)تخفي�س �لكميات ونوعية �ملنتجات �مل�ستهلكة( . 

من  باأقل  )�أي  �لفقر  خط  حتت  يعي�سون  جز�ئري  مليون   2 فاإن  �الإح�سائيات  ح�سب 
�أي 30% من دخولهم  �خلبز  ل�رص�ء  فاإنهم يوجهون 51 دج  وباالآتي   ، �ليوم(  دوالرين يف 
ما معناه �أنه يف حال �رتفاع �سعر �خلبز فاإنهم �سي�سطرون الإنفاق 87دج �أي54،37% من 
دخلهم. �إن �لزيادة يف �ل�سعر ح�سب �ل�سيناريو �ملتو�سط الرتفاع �سعر �لقمح �للني �ستوؤدي �إىل 
زيادة يف �إنفاق �الأ�رص �جلز�ئرية ب 264 دج �أ�سبوعيا وحو�يل 1100 دج �سهريا و13200 
�جلدول  ميثله  كما  �أ�رصة(  كل  يف  �أفر�د   5( �ل�رصيحة  لهذه  دينار  مليار   5،28 �أي  �سنويا 

�الآتي:    
الجدول (26( 

الكمية المستهلكة أسبوعيا من رغيف الخبز. 

الفارق ال�صعر بعد حذف الدعم ال�صعر احلايل املجموع التعيني

264 14.5 8.5 44 �لكمية �مل�ستهلكة �أ�سبوعيا من رغيف �خلبز )وحدة( 

المصدر: الديوان الوطني إلحصائيات

�إن تدعيم �ملو�د ذ�ت �ال�ستهالك �لو��سع ال يوؤدي �سوى �إىل حتويل �لنزعات �لت�سخمية 
للقطاعات �ملدعمة �إىل قطاعات �أخرى كال�سكن بينما يوؤدي �إىل �ختالل �قت�سادي ومايل 
�إلغاء �لدعم من  �إن  مرتبط بزيادة �لنفقات خا�سة �ملرتبطة بنمو فاتورة ��ستري�د �حلبوب. 
�ساأنه �أي�سا �أن يحدث ت�سخما ب 3 نقاط؛ �أي �أن �إلغاء دعم �ملو�د �لغذ�ئية �سوف يوؤدي �إىل 

زيادة مبا�رصة للت�سخم بحو�يل 1% )300 مليار من �أ�سل 1142( . 
�إن �أهم عامل يف هيكل تكاليف �ملو�د �لغذ�ئية هو �سعر �رص�ء �ملو�د �الأولية كالقمح لذ�، 
�إ�سعاف تناف�سية �ملوؤ�س�سات �لوطنية وزيادة �ال�ستري�د،  �إلغاء �لدعم �سوف يوؤدي �إىل  فاإن 
وبخا�سة �أن �لدول �ملتقدمة �أكرث تناف�سية يف جمال �لتموين باملو�د �الأولية و�لتكنولوجيا، 
بينما ال متلك �ملوؤ�س�سات �لوطنية �سوى �ل�سعف �لن�سبي لتكاليف �ليد �لعاملة �لتي يقابله 

بفعل غياب �لتكوين �سعف �ملردودية. 
كما �أن هناك �أثر�ً غري مبا�رص لزيادة �سعر �لفرينة و�ل�سميد على �ملنتجاتاالأخرى �لتي 
ت�سكل �أهم مدخالتها كاحللويات و�لعجائن �لغذ�ئية. يجب �أن ن�سري �إىل �أن هو�م�س �لربح لهذه 
�ملو�د كبري جد� �لتي ت�ستفيد من �لدعم، فعلى �سبيل �ملثال ال �حل�رص، فاإن �إنتاج كيلوغر�م 
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من �حللوى )gâteaux secs( ي�ساوي 105دج/ كغ بينما يرت�وح �سعر �لبيع بني 260دج 
�إىل 350دج/ كغ حيث متثل ن�سبة �لفرينة 11.51% ففي حال �رتفاع �سعر �لفرينة %100 
)4200دج/ كغ( فاإن �سعر �لتكلفة لن يتجاوز 120دج/ كغ �أي بزيادة 10%. و�ل�سيء نف�سه 
�إلغاء �لدعم يوؤدي ال حمالة �إىل زيادة تناف�سية  �إن  بالن�سبة لبقية �ملنتجات �الأخرى حيث 

�ملوؤ�س�سات حول �ل�سعر، وباالآتي حتكم �أكرب يف �لتكاليف و�سل�سلة �الإنتاج. 

النتائج والتوصيات:

أوالً- النتائج:

اأ�صفـرت الدرا�صة عن النتائج الآتية:
�إن م�ساهمة �لدولة يف تدعيم �ملو�د �لو��سعة �ال�ستهالك خا�سة �خلبز، ي�ساعد يف . 1

تخفيف تقلبات �أ�سعار هذه �ملو�د، وباالآتي �سينعك�س �إيجابًا على �لقدرة �ل�رص�ئية لل�رص�ئح 
�ملحدودة �لدخل؛ 

�إن نظام �لدعم ي�سجع �ال�ستري�د بداًل عن �ال�ستثمار )قيمة �لدعم �أكرب من �ال�ستثمار( . 2
، كما �أنه يلغي ب�سكل �سبه تام �ملناف�سة يف �لفرع )خا�سة �ملناف�سة على �ل�سعر( ؛ 

�إن تدعيم �ملو�د ذ�ت �ال�ستهالك �لو��سع ال يوؤدي �سوى �إىل حتويل �لنزعات �لت�سخمية . 3
للقطاعات �ملدعمة �إىل قطاعات �أخرى كال�سكن، بينما يوؤدي �إىل �ختالل �قت�سادي ومايل 

مرتبط بزيادة �لنفقات خا�سة �ملرتبطة بنمو فاتورة ��ستري�د �حلبوب؛ 
�إىل . 4 �لدعم  توجيه  يف  ق�سوره  �أثبت  للمخابز  �ملوجه  �لدقيق  مادة  دعم  نظام  �إن 

م�ستحقيه وحتويله عن وجهته �الأ�سلية �سو�ًء من خالل �لتهريب، توجيهه �إىل �إنتاج �حللويات 
ومنتجات �أخرى غري معنية باخلبز، فمن جهة ي�ستفيد من هذ� �لدعم خمتلف �رص�ئح �ملجتمع 
�أخرى فاإن م�سلحة �خلبازين تكمن يف  �ل�رص�ئية، ومن جهة  باختالف دخولهم وقدر�تهم 
�إنتاج �خلبز �خلا�س �أو �حللويات �لتي متكن من �حل�سول على هام�س ربح �أكرب مما يطرح 

�إ�سكااًل حول جناعة هذ� �لدعم و�أثره يف م�ساعدة �خلبازين على �ال�ستمر�ر يف عملهم؛ 
كما �أن �إلغاء �لدعم �سوف يوؤدي �إىل �إ�سعاف تناف�سية �ملوؤ�س�سات �لوطنية وزيادة . 5

�الأولية  باملو�د  �لتموين  جمال  يف  تناف�سية  �أكرث  �ملتقدمة  �لدول  �أن  وبخا�سة  �ال�ستري�د 
و�لتكنولوجيا، بينما ال متلك �ملوؤ�س�سات �لوطنية �سوى �ل�سعف �لن�سبي لتكاليف �ليد �لعاملة 

�لتي يقابله بفعل غياب �لتكوين �سعف �ملردودة. 
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ثانياً- االقرتاحات والتوصيات: 

يف �صوء النتائج ال�صابقة فاإن الدرا�صـــة تو�صي بــ: 
�إىل تنا�سق جيد بني �لعر�س . 1 �لندرة للو�سول  توفري �ملنتوج )�لفرينة( ، وحماربة 

و�لطلب، مما ي�ساهم يف �لتحكم �جليد لتموين �ل�سوق وكذ� �ل�سبط �لفعال له؛ 
�لتخفيف من �ل�سغط �جلبائي على منتجات �لفرينة: )�لر�سم على �لقيمة �مل�سافة، . 2

�لر�سم على �لن�ساط �ملهني و�حلقوق �جلمركية( ؛ 
�ال�ستناد �إىل �لتجارب �لدولية يف تر�سيد �لدعم كالتجربة �الأندل�سية �لتي تعتمد يف . 3

توجيه �لدعم فقط لالأ�رص �ملحرومة )حيث �إن �إلغاء دعم �لفرينة مثال يف �جلز�ئر يوفر 130 
مليار دينار بينما يكلف تعوي�س �الأ�رص حتت خط �لفقر 5، 28 مليار دينار فقط( ؛ 

�الإ�رص�ع يف تعديل �ملر�سومني �لتنفيذيني 96/ 132 و07/ 402 �ملتعلق باأ�سعار . 4
�لفرينة، �خلبز و�ل�سميد يعّد �رصورة ملحة الإز�لة �لغمو�س �لقانوين، وذلك من خالل �إن�ساء 
)�إلز�م  للدعم  �ملوجهة  و�ل�سميد  �لفرينة  نوعية  حتديد  على  تعكف  م�سرتكة  وز�رية  جلنة 
�ملقرتح  �ل�سعر  و�إ�سهار  ملنتجاتهم،  و�لفيزيائية  �لكيميائية  �خل�سائ�س  بتقدمي  �ملطاحن 
و�لتن�سيق  �لرقابة  و�سائل  �ملنتجات،  هذه  توزيع  طرق   ، �لتعبئة(  �أكيا�س  على  للم�ستهلك 
بينها و�الإجر�ء�ت �لعملية �لتي متكن من �لتحرير �لتدريجي لالأ�سعار وترقية �ملناف�سة بني 

�ملتعاملني �القت�ساديني كافة. 
�الأ�سعار، . 5 �ل�سوق وحترير  لقو�عد  �المتثال  على  �أجال  �أم  �لدولة م�سطرة عاجال  �إن 

فاإنها �أنها يجب �أن تر�عي دورها �الجتماعي يف حماية حمدودي �لدخل على غر�ر بع�س 
 Conditional Cash( خا�سًا  برناجمًا  �أن�ساأت  �لتي  تركيا  كتجربة  �لعامل  يف  �لتجارب 
معينة  ل�رصوط  وفقا  �جتماعية  فئات  �إىل  نقدية  �أمو�ل  بتحويل  ي�سمح   )Transfer CCT

ت�ستجيب الأهد�ف �جتماعية و�قت�سادية حمددة �سلفًا. 
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اهلوامش: 
1 . Ahmed Bouyacoub, La spéculation a amplifié l’inflation, EL WATAN,

N° du 09. 04. 12

�ملر�سوم �لتنفيذي96/ 132�ملوؤرخ يف 13 �أفريل 1996 يت�سمن حتديد �أ�سعار �لدقيق . 2
و�خلبز يف خمتلف مر�حل �لتوزيع

3 . Rapportde Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales,
 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du Ministère de
 .l’Industrie et Développement des PME, Janvier- Mars 2007, P49

4 . Belghazi S. , Jouve A.- M. , Kheffache Y, La filière des céréales dans les
 pays du Maghreb: cons tante des enjeux, évolution des politiques, Options
 Méditerranéennes, Sér. B/ n°14, 1995- Les agricultures maghrébines à
l›aube de l›an 2000

USDA, OCDE �مل�سدر : بنك �ملعلومات. 5

6 . Terrones Gavira et PH. Burny, le livre blanc des « céréales » l’évolution
 du marché mondiale du blé au cours des cinquante dernières années,
 .Février 2012, P 09

بلغت فاتورة ��ستري�د �ملو�د �لغذ�ئية �سنة 2012 حو�يل 19،19 % من �إجمايل �لو�رد�ت . 7
�ملقدر ب 46،801 مليار دوالر. 

�إىل 9 مليار�ت دوالر حيث %50 . 8 ل�سنة 2012 و�سلت  �لغذ�ئية  �ملو�د  ��ستري�د  فاتورة 
موجه ال�ستري�د �حلبوب وحليب �لبودرة 

ح�سب منتدى روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات فاأن هناك 22 مقرتح لرفع تغطية �حلاجات �لوطنية . 9
من �حلبوب �ملقدرة ب 9 ماليني طن، من 45 % حاليا �إىل 80% يف مدى 10 �سنو�ت. 

10 . Profil Nutritionnel de l’Algérie – Division de l’Alimentation et de
 .la Nutrition, FAO, 2005,P 20, 2008

11 . Omar Bouazouni, Enquête du programme alimentaire mondiale sur
l’impact des prix des produits alimentaires de base sur les ménages pau�
 .vres algériens, Octobre 2008. P49- 75

�إن هذ� �لديو�ن يتحكم يف 80% من �سوق �حلبوب يف �جلز�ئرخا�سة �لقمح �للني �ملوجه . 12
الإنتاج مادة �لفرينة �ملدعم. 
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عبد �ملالك مزهودة، م�ساهمة الإعد�د مقاربة ت�سيريية مبنية على �لفارق �ال�سرت�تيجي، . 13
�أطروحة دكتور�ه جو�ن 2007، جامعة باتنة، �س228. 

�إىل . 14 باالإ�سافة  مقبولة  حالة  يف   % و12  جيدة  حالة  يف  �الإنتاج  و�سائل  من   %88
�ال�ستثمار�ت �جلديدة �لتي ت�سهم يف ع�رصنة و�سائل �الإنتاج. 

15 . Rapportde Yacine SASSI, Industrie de la transformation des céréales,
 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLE, étude du ministère de
 .l’industrie et développement des PME, Janvier- Mars 2007, P55

16 . CLAUDE Falgon, La Minoterie Marocaine En Situation De Concurrence,
 Projet De La Reforme DeLa Commercialisation Des Céréales, Royaume
 Du Maroc USAID/ Maroc, Ministère De l’Agriculture Et De La Réforme
 .Agraire, Juin 1993, P59

17 . Monographie du secteur des Industries Agroalimentaires en Tunisie,
 .Ministère de l’industrie et de l’innovation, 2010, P22

قائمة ن�ساطات �ل�سناعة �لتقليدية و�حلرف: رمز �لن�ساط 02- 12- 004. 18
�لوز�ري �ملوؤرخ يف 21 مايو 1991 �ملتعلق برتكيبة وطريقة تقدمي �خلبز من . 19 �لقر�ر 

طرف �خلبازين للم�ستهلكني. 
ح�سب وزير �لتجارة فاأن 50 % من �لفرينة �ملدعمة غري موجهة الإنتاج �خلبز. 20
يف �سوريا ربطة �خلبز ت�ساوي 15 لرية ل 1450غ �أي 1. 03 لرية ل100غ مقابل 3. 4 . 21

دج ل100غ يف �جلز�ئر. 
22 . Carol S. Kramer, subventions alimentaires : une étude sur les diverses

possibilités de ciblage en Tunisie, Agence pour le développement inter�
 .national, 1990, P18

23 . Communication de Dr. Mahrez HADJ SEYD, les subventions : Comment
? cerner les vrais coûts

24 . Conseil de la concurrence au Maroc, Étude sur les produitssubventionnes
 .dans lecadre du système decompensation, Juin2012

ذ�ت . 25 �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�سعار بع�س  و�رتفاع  نذره  �لربملانية حول  �لتحقيق  تقرير جلنة 
�ال�ستهالك �لو��سع يف �ل�سوق �لوطنية، �أكتوبر 2011، �س114. 

20% من �الأغنياء يف �ملغرب ي�ستفيدون من 40 % من �لدعم مقابل 10 �إىل 20% فقط . 26
من حمدودي �لدخل بل �إن هذه �لن�سبة تنخف�س يف �لقرى ب�سبب �سعف هياكل تخزين 

�ملو�د �لغذ�ئية. 
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