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 :الملخص

يف اآلونة األخرية لقيت اإلستثمارات الوطنية املنتجة خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر إهتماما كبريا خاصة يف 
حيث قامت الدولة بتوجيه اإلستثمار إىل هذه القطاعات من خالل ( و غريها... القطاع الفالحي، الزراعي )القطاعات الواعدة 

اليت من شأهنا التحفيز على اإلستثمار، و يف هذه الدراسة نقوم بالرتكيز على القطاع الفالحي مجلة من تدابري الدعم اجلبائي و 
 (.2002-2002)خالل الفرتة ( ANDI)يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

 ANDI يف إطار الوكالة اإلستثمار الوطين املنتج خارج احملروقات، تدابري الدعم اجلبائي، القطاع الفالحي  :الكلمات المفتاحية
 H3 ; O23: رموز

Résumé : 

Dans les derniers moments les investissements nationales productifs hors secteur 

d’hydrocarbure en Algérie se trouvent une grande importance surtout les secteurs porteurs 

(secteur agricole, agronomique … ect). L’état oriente l’investissement a ces secteurs a 

travers l’ensemble des mesures fiscales de soutien qui incitent sur l’investissement. Et dans 

cette études nous concentrons  sur le secteur agricole dans le cadre de l’agence nationale de 

développement de l’investissement (ANDI) durant la période de (2002 -2013). 

Mots clés : L’investissement  nationale productif  hors secteur d’hydrocarbure, mesures 

fiscales de soutien, le secteur agricole dans le cadre de l’agence (ANDI). 

Jel : H3 ; O23 
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 :مقدمة

الدول اليت تقوم اقتصادياهتا –سوق النفط خاصة يف اآلونة األخرية يشهد عدم استقرار يف األسعار ما أدى بالدول النفطية  
إىل التفكري جبدية يف إجياد حلول من خالل التوجه إىل اقتصاد خارج احملروقات، فاإلستثمارات الوطنية املنتجة يف  -أساسا على النفط

و غريها هي مبثابة احللول احلقيقية و الناجحة للخروج من تبعية اقتصاد البلد ... الفالحة و الصيد البحري، السياحة قطاع الصناعة،
 .للمحروقات

اجلزائر كبلد نفطي يريد التخلص من تبعية اقتصاده للمحروقات اختذ جمموعة من التدابري التحفيزية ذات الطابع اجلبائي اليت  
ين خاصة من داخل البلد لالستثمار يف القطاعات السابقة الذكر و اليت من شأهنا خلق قيم مضافة اقتصادية من شأهنا حث املستثمر 

 (.توظيف يد عاملة)و قيم مضافة اجتماعية ( سلع و خدمات)

رائب و حيث اإلعفاء مثال من خمتلف الض –تدابري حتفيزية ذات طابع جبائي –فتدابري الدعم اجلبائي اليت اختذهتا اجلزائر  
و تدابري أخرى سواء عند مرحلة إجناز اإلستثمار أو مرحلة إستغالله، هذه التدابري ( و غريها... IRG ،IBS ،TAP ،TVA)الرسوم 

اليت خصت لكل قطاع على حدى من القطاعات السابقة الذكر يعكس اإلهتمام الواضح و النية للخروج من تبعية االقتصاد 
 .للمحروقات

 :طرح اإلشكالية .0

 :من خالل ما سبق، ميكن طرح اإلشكالية التالية 

هل لتدابير الدعم الجبائي أهمية كعامل محفز لإلستثمارات الوطنية المنتجة في القطاع الفالحي كقطاع بديل للمحروقات في 
 الجزائر؟

 :أهمية الدراسة .2

يز اإلستثمارات الوطنية املنتجة يف القطاع تكمن أمهية الدراسة يف أمهية تدابري الدعم اجلبائي املتخذة من قبل الدولة لتحف 
 .الفالحي كقطاع بديل للمحروقات

 :أهداف الدراسة .3

 :هتدف هذه الدراسة إىل مجلة من النقاط منها 

 توضيح مفهوم تدابري الدعم اجلبائي. 

 ائي املوجهة إليهإبراز األمهية اليت توليها الدولة لقطاع الفالحة كقطاع بديل للمحروقات من خالل تدابري الدعم اجلب. 

 إبراز دور الدولة الذي تعكسه خمتلف اجملهودات املبذولة للتخلص من تبعية االقتصاد للمحروقات. 
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 :فرضيات الدراسة .4

  تكييف تدابري الدعم اجلبائي حسب قطاع البديل للمحروقات يعكس إهتمام الدولة لتوجيه اإلقتصاد من تابع للمحروقات
 .إىل مستقل عنها

 م اجلبائي هلا أمهية كعامل حمفز لإلستثمارات الوطنية املنتجة يف القطاع الفالحي كقطاع بديل للمحروقاتتدابري الدع. 

 :منهج الدراسة .5

تتطلب الدراسة تتبع املنهج الوصفي التحليلي، حيث يف اجلانب النظري مت اإلعتماد على املنهج الوصفي من خالل عرض و 
 .ليلي فتم إعتماده يف اجلانب امليداين لتحليل خمتلف املعطياتشرح خمتلف املفاهيم، أما املنهج التح

 :خطة الدراسة .6

 :ملعاجلة اإلشكالية السابقة مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية

 اإلستثمارات الوطنية املنتجة خارج قطاع احملروقات: احملور األول. 
 يتدابري الدعم اجلبائي املوجهة للقطاع الفالح: احملور الثاين. 
 دراسة حالة القطاع الفالحي يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار : احملور الثالث(ANDI ) (.2002 – 2002)للفرتة 

I. اإلستثمارات الوطنية المنتجة خارج قطاع المحروقات: المحور األول 

 .البديل للمحروقات يف هذا احملور نتطرق ملفهوم اإلستثمارات الوطنية املنتجة باإلضافة إىل قطاع النشاط 

I .0. اإلستثمارات الوطنية المنتجة 

 مفهوم اإلستثمارات المنتجة 

 1:بالنظر إىل مدى إنتاجية اإلستثمار ميكن تقسيم اإلستثمار إىل استثمار منتج و استثمار غري منتج حيث 

مستوى معيشة األفراد، و اإلستثمار املنتج هو ذلك النوع من اإلستثمار الذي تنصب آثاره على زيادة اإلنتاج و حتسني  
 .ذلك يعترب الوسيلة اهلامة ألي تطور اقتصادي

أما اإلستثمار غري املنتج يهدف إىل زيادة القدرة اإلنتاجية للمجتمع لكن بطريقة غري مباشرة، مثل اإلستثمار يف ميادين  
هو ذلك اإلستثمار الذي ال يؤدي إىل زيادة أن اإلستثمار غري املنتج "الصحة و التعليم و التكوين، حيث يرى بيار ماري براديل 

 ".القدرة اإلنتاج للمجتمع يف شيء، مثل البناءات و التجهيزات و األسلحة العسكرية
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فعملية توظيف رؤوس األموال من خالل شراء مواد اإلنتاج و التجهيزات على أن يكون هذا التوظيف يف خمتلف القطاعات  
اخلدمات و غريها داخل الدولة باستثناء قطاع احملروقات ميكن تسمية هذا التوظيف لرؤوس  من صناعة و فالحة و زراعة، و قطاع

 .خارج احملروقات( الوطين)األموال باإلستثمار احمللي 

 اإلستثمارات خلق القيم المضافة اإلقتصادية و اإلجتماعية كمحور أساسي لتوجيه 

لقطاع احملروقات إىل التوجه حنو اقتصاد حقيقي، اقتصاد يعتمد على خلق تسعى اجلزائر كباقي البلدان اليت تعاين من التبعية  
، ما أدى هبا إىل اإلهتمام باإلستثمار و (اليد العاملة)، و القيم املضافة اإلجتماعية (السلع و اخلدمات)القيم املضافة اإلقتصادية 

و غريها، و اليت من ... الصيد البحري، قطاع اخلدمات ضرورة تفعيله خاصة يف بعض القطاعات مثل قطاع الصناعة، قطاع الفالحة و
 .شأهنا خلق الثروة و التقليص من البطالة

كما أن اجلزائر بعد إنتهاج سياسة اإلصالحات اإلقتصادية اكتسبت خربة ال يستهان هبا يف ميدان تشريع و تنظيم  
ني اإلعتبار قيمة رؤوس األموال املستثمرة عند منحه اإلستثمارات، فبعدما كان التشريع اخلاص باإلستثمارات يأخذ أساسا بع

التسهيالت للمستثمرين، حيث كان الغرض هو تشجيع املبادرات أو جلب رؤوس األموال اليت كانت منعدمة يف بداية األمر، لكن 
 2:شيئا فشيئا فرضت تدابري جديدة نفسها لتوجيه اإلستثمارات وفقا لثالث حماور أساسية

الصناعات املتوسطة و )القة ملواطن الشغل،  م حنو القطاعات اخلالقة ملواطن الشغل بتكاليف معتدلة حنو املشاريع اخل .أ 
مشاريع ) م حنو أنشطة الصناعات التقليدية و احلرفية و املهن الصغرى اليت ختلق عادة أقل من عشر مناصب شغل ( الصغرية

 (.وكالة تشغيل الشباب

لة الالتوازن اإلقليمي احلاد أختذت ترتيبات شجاعة للحث على الالمركزية بإقرار من ناحية أخرى و تفاديا لتكريس حا .ب 
 .حتفيزات هامة للمناطق املراد ترقيتها

أخريا و نظرا لالحتياجات املتعلقة باملوارد اخلارجية فإن األنشطة التصديرية و هي املصدر األساسي للعملة الصعبة اخلارجية  .ج 
 .ني املالية السنوية و يف قوانني اإلستثمار املتعاقبةالقت تشجيعا كبريا يف كل قوان

I .2. تحديد قطاع النشاط خطوة هامة لتطوير سياسة اإلستثمار والتقنية 

 تحديد قطاع النشاط 

: هذه الدراسة بعنوان( قسم االقتصاد، كلية الدراسات الشرقية و اإلفريقية، جامعة لندن)خان .يف دراسة قام هبا مشتاق ه  
، تطرق فيها إىل اخلطوات اهلامة لتطوير اإلستثمار و التقنية حيث حتديد قطاعات النشاط املراد "ثمار و التقنيةسياسات اإلست"

اإلستثمار فيها يعترب اخلطوة األوىل من بني هذه اخلطوات، فالبلدان النامية و االنتقالية متلك شروطا و مستويات من التنمية مبدئية 
و قدرات فنية أولية خمتلفة و مهارات ألرباب األعمال و العاملني يف قطاعات خمتلفة، ( ناعة و اخلدماتالزراعة، الص)لقطاعات خمتلفة 
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على األرجح قد ختتلف مواصفات و حمددات أنظمتهم املالية و هياكلهم األساسية و خباصة قد ختتلف قدراهتم اإلدارية عن البلدان 
 3".األخرى و تتنوع من قطاع إىل آخر دال البلد

 فحص البيانات المتاحة عن قطاع النشاط المراد اإلستثمار فيه 

 4:يتم فحص البيانات املتاحة عن القطاعات اإلقتصادية و التقنيات اهلامة من حيث 

كالزراعة و الصناعة و اخلدمات يف ضوء األهداف املختلفة يف االسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية : خصائص األنشطة العريضة . أ
 (.ثال، الوظيفة و القيمة املضافة للفرد و منو اإلنتاجية و الصادرات و منو حجم الصادراتعلى سبيل امل)

على سبيل املثال، تصنيع املالبس و املنسوجات القطنية يف ضوء األهداف املختلفة يف : خصائص قطاعات فرعية معينة . ب
 .االسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية و باملقارنة مع املنافسني

II. تدابير الدعم الجبائي الموجهة للقطاع الفالحي: نيالمحور الثا 

قانون املالية )تعكس تدابري الدعم اجلبائي املوجهة لالستثمار خمتلف اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة يف شكل قوانني  
وغريها، و املرتبطة ببعض ...أو يف شكل قرارات/أو يف شكل مراسيم تنظيمية و/و( و غريها... للسنة، قانون املالية التكميلي للسنة 

و غريها، و هو ...أو شبه اجلبائية، حيث هذه اإلجراءات تكون يف شكل إعفاءات جبائية أو ختفيضات/الضرائب و الرسوم اجلبائية و
معني أو ما يعين أن تدابري الدعم اجلبائي تتضمن مجلة التحفيزات اجلبائية املقدمة من طرف الدولة لتشجيع اإلستثمار يف قطاع نشاط 

 .توجيه اإلستثمارات حنو قطاع نشاط معني ترغب الدولة يف االعتماد عليه للتخلص من تبعية اقتصادها للمحروقات

II .0. تدابير الدعم الجبائي 

نتطرق يف هذه النقطة إىل التحفيزات اجلبائية، و مكوناهتا و نركز باخلصوص على اإلعفاءات اجلبائية كوهنا العامل األكثر  
 .ث على اإلستثمار يف قطاع النشاط البديل للمحروقاتأمهية يف احل

 التحفيزات الجبائية 

التحفيزات اجلبائية ميزة اقتصادية قابلة للتقدير بقيمة نقدية، تقدمها الدولة لكامل اإلستثمارات أو لبعضها و يتم حتديدها  
 جماالت يعزف عن اإلستثمار فيها، و كذلك السعي وفقا ملعيار موضوعي أو جغرايف، كأن هتدف الدولة إىل توجيه اإلستثمارات إىل
 5.إىل تنمية مناطق معينة و بالتايل تأيت حوافز اإلستثمار لتحقيق هذه األهداف

و ميكن تعريف حوافز اإلستثمار بأهنا جمموعة إجراءات و ترتيبات ذات قيم اقتصادية قابلة للتقومي كمنحها الدولة  
كإغراء األفراد أو الشركات للقيام بعملية اإلستثمار، توجيه اإلستثمار )جانب لتحقيق أهداف معينة للمستثمرين سواء احملليني أو األ
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حنو قطاعات غري مستثمر فيها، حتقيق التوازن اجلهوي لالستثمار من خالل منح حوافز استثمارية حنو املناطق غري املرغوب 
 6(.اخل...فيها

أو ما تعلق منها باإلستثمارات األجنبية ( الوطنية)وجهة منها لالستثمارات احمللية من شأن هذه التحفيزات اجلبائية سواء امل 
التقليص من فاتورة الواردات من خالل خلق القيم املضافة اإلقتصادية املمثلة يف السلع و اخلدمات، و إن ( املباشرة أو غري املباشرة)

 .دراتحتقق االكتفاء الذايت للبلد من شأهنا الرفع من حجم الصا

و هو ما استطاعت الوصول إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة، و خباصة إمارة ديب من وراء وضع سياسات حتديث  
مليار دوالر أمريكي  050مليار دوالر أمريكي سنويا مقابل  01الضرائب إذ إن سوقها يف تطور مستمر، فالواردات احمللية تبلغ 

 7.للصادرات

 ائيةمكونات التحفيزات الجب 

تشمل التحفيزات اجلبائية كل من اإلعفاءات البائية، التخفيضات اجلبائية، املعدالت التمييزية، نظام اإلهتالك، باإلضافة إىل  
 .إمكانية ترحيل اخلسائر إىل السنوات الالحقة

لنشاط أو توجيه اإلستثمار من بني هذه التحفيزات تعترب اإلعفاءات اجلباية األكثر أمهية يف احلث على اإلستثمار يف قطاع ا 
 .إىل القطاعات اليت تراها الدورة ضرورية و تريد دعمها أو ترقيتها

فاإلعفاءات الضريبية هي ميزة متنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي و الشخص املعنوي، تبغي من ورائه  
اإلعفاء إما أن يكون مؤقتا و لفرتة حمدودة من الزمن و بانتهاء حتقيق مجلة من األهداف السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية ، و 

 8.تلك الفرتة ينتهي اإلعفاء، و إما أن يكون دائما

ميكن للمستثمر باإلضافة إىل اإلعفاءات الضريبية أن يستفيد من التخفيضات الضريبية كذلك و هي ختفيض يف قيمة  
ما املعدالت التمييزية فرتتبط بنتائج عمليات اإلستثمار حيث تزداد املعدالت باخنفاض الضريبة إن تعهد مثال بإعادة استثمار أرباحه، أ

نتائج عمليات اإلستثمار و العكس بالنسبة لنظام اإلهتالك، ميكن للمستثمر أن يستفيد من عملية التشريع يف اإلهتالك بالنسبة 
أسس الربح )الالحقة حىت ميكنه ختفيضها من قواعد الربح احملققة ملعدات اإلستثمار، باإلضافة إىل إمكانية ترحيل خسائر، للسنوات 

 (.احملققة
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II .2. تدابير الدعم الجبائي لقطاع الفالحية كقطاع بديل للمحروقات 

نربز يف هذه النقطة خمتلف تدابري الدعم اجلبائي املقدمة من طرف الدولة لتحفيز اإلستثمار الوطين املنتج يف قطاع الفالحة   
 .للمحروقاتكقطاع بديل 

فقطاع الفالحة كقطاع واعد يف اجلزائر كان له نصيب من التحفيزات اجلبائية املعتربة و اليت من شأهنا حيث املستثمرين  
 .لالستثمار يف هذا القطاع

 9:و ميكن تلخيص خمتلف التدابري التحفيزية ذات الطابع اجلبائي على النحو التايل 

 :إعفاءات دائمة . أ

تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل اإليرادات الناجتة عن زراعة  (:IRG)الدخل اإلجمالي  بخصوص الضريبة على .0
 .احلبوب و البقول اجلافة و التمور

 :تعفى من الضريبة على أرباح الشركات كل من(:IBS)بخصوص الضريبة على أرباح الشركات  .2

 .ققة خصيصا مع شركائهاصناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكية و التأمني احمل -

التعاونيات الفالحية للتموين والشراء و كذا االحتادات املستفيدة من اعتماد تسلمه املصاحل املؤهلة لوزارة الفالحية و  -
 ..املسرية طبقا لألحكام القانونية و التنظيمية اليت تنظمها، باستثناء العمليات مع املستعملني غري الشركاء

لإلنتاج املنجزة، حتويل، حفظ و بيع املنتوجات الفالحية و كذا احتاداهتا املعتمدة، باستثناء العمليات الشركات التعاونية  -
 :التالية

 مبيعات حمققة يف حمالت التجزئة املنفصلة عن مؤسساهتا الرئيسية. 

  احليوانات عمليات التحويل اليت ختص املنتوجات أو شبه املنتوجات باستثناء تلك املوجهة لتغذية اإلنسان و
 .أو ميكن استعماهلا كمواد أولية يف الفالحة أو الصناعة

 عمليات حمققة مع املستعملني غري الشركاء و اليت رخصت هلا التعاونيات أو اضطرت لقبوهلا. 

بالنظر إىل طبيعة النشاط الفالحي فإن عمليات البيع املتعلقة استثناء  (:TVA)بخصوص الرسم على القيمة المضافة .2
وجات الفالحية و برتبية احليوانات تعفى من جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة، غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن باملنت

 .عمليات الشراء و إعادة البيع هلذه املنتوجات ختضع هلذا الرسم

تعفى من الرسم العقاري التجهيزات و املستثمرات الفالحية السيما مثل احلظائر و  (:TF)بخصوص الرسم العقاري  .4
 .املرابط و املطامر
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 :إعفاءات مؤقتة . ب

سنوات ( 00)تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة عشر  (:IRG)بخصوص الضريبة على الدخل اإلجمالي  .1
ية احليوانات املمارسة يف األراضي املستصلحة حديثا و يف املناطق اإليرادات الناجتة عن األنشطة الفالحية و أنشطة ترب

 .اجلبلية

سنوات ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل األنشطة املمارسة من طرف الشباب ( 02)وتعفى كذلك ملدة ثالث 
( 00)اء ملدة ستة ، و متدد مدة اإلعف(ENSEJ)املستثمر املستفيد من إعانة الصندوق الوين لتدعيم تشغيل الشباب 

 .سنوات ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل إذا كانت األنشطة ممارسة يف مناطق جيب توقيتها

تعفى املواد املستعملة من قبل الفالحني و كذا التجهيزات الفالحية  (:TVA)بخصوص الرسم على القيمة المضافة  .2
 :املقتناة حسب صيغة القرض اإلجياري و تتمثل يف

 .د األساسية اليت تدخل يف صناعة أغذية احليواناتاملوا -

 .واألمسة املركبة –بوتاسية–األمسدة اآلزوتية، الفوسفاتية، الفوسفو -

 .اإلجيارات املدفوعة يف القرض اإلجياري املتعلقة بالتجهيزات الفالحية املصنوعة يف اجلزائر -

كذلك بعض التدابري لفائدة األنشطة الفالحية   2002كميلي لسنة باإلضافة إىل  هذه التدابري اجلبائية تضمن قانون املالية الت
 10:حيث

 (.TVA)إعفاء آالت احلصاد و الدرس املصنوعة باجلزائر من الرسوم على القيمة املضافة  -

إعفاء اإلجيارات املدفوعة يف إطار عقود القرض اإلجياري املتعلقة بالعتاد و التجهيزات املنتجة باجلزائر من الرسم على  -
 .2002ديسمرب  20القيمة املضافة ملدة مؤقتة املضافة ملدة مؤقتة متتد إىل غاية 

جيب اإلشارة إىل أن اإلستثمار يف القطاع الفالحي مير مبرحلتني أساسيتني، مرحلة اإلجناز و مرحلة االستغالل حيث خص 
مثال، ( ANDI)الوطنية لتطوير اإلستثمار  املشرع اجلزائري كل مرحلة جبملة من تدابري الدعم اجلبائي، ففي إطار الوكالة

 11:تدابري الدعم هذه ميكن تلخيصها يف النقاط التالية
 مرحلة اإلنجاز 

 .اإلعفاء من احلقوق اجلمركية بالنسبة للتجهيزات اليت تدخل مباشرة يف حتقيق اإلستثمار -

 .تدخل مباشرة يف حتقيق اإلستثماربالنسبة للسلع و اخلدمات اليت ( TVA)اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

 .اإلعفاء من حقوق نقل امللكية بالنسبة للمقتنيات العقارية يف إطار اإلستثمار املعين -

اإلعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الشهر العقاري بالنسبة للعقارات املبنية و غري املبنية و اليت تدخل يف إجناز  -
 .اإلستثمار
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 مرحلة االستغالل 

عامل ابتداء من بداية النشاط بعد معاينة الدخول يف  000سنوات بالنسبة للمشاريع اليت توظف ( 02)دة ثالث تستفيد مل
 :االستغالل من إعفاء يتعلق بـ

 (.IBS)الضريبة على أرباح الشركات  -

 (.TAP)الرسم على النشاط املهين  -

 .ء من بداية النشاط بعد معاينة الدخول يف االستغاللعامل ابتدا 000سنوات للمشاريع اليت توظف ( 55)و متدد الفرتة خلمس 

III. حالة القطاع الفالحي في إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار: المحور الثالث(ANDI ) (2002 – 2002)للفترة 

 :من حيث ثالث نقاط أساسية هي 2002و سنة  2002يف هذا احملور نتطرق إىل حالة القطاع الفالحي بني سنة  

 .شاريععدد امل -

 .تكلفة املشروع -

 .اليد العاملة -

 :حيث مت الرتكيز يف هذا القطاع على جمموعة من الشعب الفالحية و اليت هي على النحو التايل 

 .شعبة احلبوب -

 .شعبة احلليب -

 .شعبة زيت الزيتون -

 .شعبة اللحوم احلمراء -

III .0. عدد المشاريع حسب كل شعبة فالحية 

 .حية من الشعب اليت سبق ذكرها و اجلدول املوايل يوضح ذلكيتغري عدد املشاريع حسب كل شعبة فال 

 (2002-2002)عدد المشاريع حسب كل شعبة فالحية للفترة (: 00)الجدول رقم 

 الشعب الفالحية

 عدد املشاريع
 شعبة اللحوم احلمراء شعبة زيت الزيتون شعبة احلليب شعبة احلبوب

 55 136 323 22 عدد املشاريع

 www.andi.dz: د الباحث باالعتماد على املوقعمن إعدا: المصدر

http://www.andi.dz/
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اختلف عدد املشاريع من شعبة إىل أخرى، حيث شعبة احلبوب كان عدد املشاريع فيها  2513و  2552يف الفرتة املمتدة بني سنة 
 .مشروع 55بة اللحوم احلمراء مشروع و شع 136مشروع، شعبة زيت الزيتون  323مشروع، شعبة احلليب  22هو 
III .2. تتغري تكلفة املشروع حسب كل شعبة فالحية و اجلدول املوايل يوضح ذلك تكلفة المشروع حسب كل شعبة فالحية: 

 (2002-2002)تكلفة المشاريع حسب كل شعبة فالحية للفترة (: 02)الجدول رقم 

باملليون دينار جزائري: الوحدة  

 الشعب الفالحية

 عتكلفة املشاري
 شعبة اللحوم احلمراء شعبة زيت الزيتون شعبة احلليب شعبة احلبوب

 5625 32592 25921 3336 تكلفة املشاريع

 www.andi.dz: من إعداد الباحث باالعتماد على املوقع: املصدر

من شعبة فالحية إىل أخرى، حيث بلغت تكلفة اختلفت تكلفة املشاريع  2513و  2552يف الفرتة املمتدة بني الناس  
مليون دينار  258921مليون دينار جزائري، يف حني شعبة احلليب بلغت تكلفة مشاريعها  38336املشاريع املتعلقة بشعبة احلبوب 

م احلمراء بلغت تكلفة مليون دينار جزائري و شعبة اللحو  328592جزائري، أما شعبة زيت الزيتون فتكلفة املشاريع املرتبطة هبا كانت 
 .مليون دينار جزائري 58625مشاريعها 

نرتجم هذه املبالغ يف شكل أعمدة بيانية  م نقوم بتحليل أثر تدابري الدعم اجلبائي على تكلفة املشاريع، هذه األخرية اليت  
 .ب كل شعبة فالحيةختتلف من شعبة فالحية ألخرى، و الشكل املوايل ميثل األعمدة البيانية لتكلفة املشاريع حس

 (2513-2552)األعمدة البيانية لتكلفة املشاريع حسب كل شعبة فالحية للفرتة  (:00)الشكل رقم 

 

 (.52)من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

http://www.andi.dz/
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 تحليل أثر تدابير الدعم الجبائي على تكلفة المشاريع 

، حيث ليستفيد حسب كل شعبة فالحية يف (TVA)ارج الرسم تكلفة املشاريع حسب كل شعبة فالحية هي تكلفة خ
 (.TVA)، من اقتناء العتاد الذي يدخل بصورة مباشرة يف اإلستثمار خارج الرسم (ANDI)إطار الوكالة 

، سداده من طرف املستثمر سيزيد من تكلفة العتاد و بالتايل سيزيد من تكلفة (TVA)جيب اإلشارة إىل أن مبلغ الرسم  
 .مار بصورة مباشرة و واضحةاإلستث

من قيمة املشاريع  %12و  TVA( )52%)إذا أخذنا تكلفة املشاريع حسب كل شعبة فالحية، سنجد قيمة الرسم  
هي قيمة مهمة جدا واالستفادة من عدم دخول هذا الرسم يف تكلفة املشاريع سيزيد من حتفيز املستثمرة ( حسب كل شعبة فالحية
 (.القطاع الفالحي)اع الواعد لالستثمار يف هذا القط

حسب املعدل، و اليت تزيد من تكلفة اإلستثمار يف حالة عدم االستفادة منها ( TVA)و اجلدول املوايل يوضح قيم الرسم  
 (.كتدابري للدعم اجلبائي)

رة حسب المعدل و المرتبطة بتكلفة المشاريع حسب كل شعبة فالحية للفت( TVA)قيم الرسم (: 02)الجدول رقم 
(2002-2002(  

دينار جزائري: الوحدة  

 الشعب الفالحية

 

 تكلفة املشاريع

 TVAقيمة الرسم 

 شعبة اللحوم احلمراء شعبة زيت الزيتون شعبة احلليب شعبة احلبوب

 5862585558555 32859285558555 25892185558555 3833685558555 تكلفة املشاريع

يف حالة معدل الرسم 
(TVA ) 52هو% 

532.5258555 5896585258555 2825685558555 39385558555 

يف حالة معدل الرسم 
(TVA ) 12هو% 

1852586258555 1825586528555 5855586558555 95585558555 

 (52)من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر
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حتث املستثمرين على اإلستثمار يف القطاع الفالحي، من تدابري الدعم اجلبائي اهلامة اليت ( TVA)يعترب اإلعفاء من الرسم  
يعكس األثر احلقيقي لتدابري الدعم  %12أو  %52سواء باملعدل ( TVA)من مبالغ للرسم ( 53)و ما نالحظه من اجلدول رقم 

يمة العتاد الفالحي لو مل كانت املتنقل ق( TVA)اجلبائي على تكلفة املشاريع اإلستثمارية يف القطاع الفالحي، هذا املبالغ من الرسم 
 .يتم اإلعفاء منها

III .2. اليد العاملة المشغلة حسب كل شعبة فالحية 

 .يتغري عدد اليد العاملة املشغلة حسب كل شعبة فالحية و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

   (2002-2002)اليد العاملة المشغلة حسب كل شعبة فالحية للفترة (: 04)الجدول رقم 

 الشعب الفالحية

 يد العاملة املشغلةال
 شعبة اللحوم احلمراء شعبة زيت الزيتون شعبة احلليب شعبة احلبوب

 251 38562 128255 361 تكلفة املشاريع

 www.andi.dz: من إعداد الباحث باالعتماد على املوقع :المصدر

ة فالحية، حيث اليد العاملة اختلف عدد اليد العاملة املشغلة حسب كل شعب 2513و  2552يف الفرتة املمتدة بني سنة  
و يف  38562يد عاملة يف شعبة احلليب، أما شعبة زيت الزيتون فكان  128255يد عاملة، و كان  361املشغلة يف شعبة احلبوب كان 

 .يد عاملة 251شعبة اللحوم احلمراء كان 

 نسبة اليد العاملة المشغلة الواحد حسب كل شعبة فالحية : 

 سبة اليد العاملة املشغلة للمشروع الواحد حسب كل شعبة فالحيةاجلدول املوايل يوضح ن

 (2002-2002)نسبة اليد العاملة المشغلة للمشروع الواحد حسب كل شعبة فالحية للفترة (: 05)الجدول رقم 

 الشعب الفالحية

 نسبة اليد العامة املشغلة للمشروع الواحد
 اللحوم احلمراءشعبة  شعبة زيت الزيتون شعبة احلليب شعبة احلبوب

 251 3562 12255 361 اليد العاملة املشغلة

 55 136 323 22 عدد املشاريع

 12893 19812 32839 31833 نسبة اليد العاملة املشغلة للمشروع الواحد

 (.55)و اجلدول رقم ( 51)من إعداد الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر



 

 

أهمية تدابير الدعم الجبائي كعامل محفز لإلستثمارات الوطنية  - زنات السعيد و قريد مصطفى  
 حروقات في الجزائرالمنتجة خارج قطاع الم

 

 JFBE 322 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

العاملة املشغلة هي عالقة طردية، حيث كلما زاد عدد املشاريع زادت  اليد العاملة املشغلة،  العالقة بني عدد املشاريع و اليد 
الزيادة يف عدد املشاريع له عالقة مباشرة مع تدابري الدعم اجلبائية، حيث اإلهتمام أكثر من حيث السياسات اجلبائية املوضوعة على 

 (.ن الدعم اجلبائيتتضمن قوانني حتمل تدابري واسعة م)املستوى الكلي 
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 الخاتمة

تناولنا يف هذه الدراسة تدابري الدعم اجلبائي و ما هلا أمهية كعامل حمفز لالستثمارات الوطنية املنتجة خارج قطاع احملروقات يف  
الوطنية املنتجة خارج قطاع   اجلزائر، و مت الرتكيز من جهة على تدابري الدعم اجلبائي و من جهة أخرى مت توضيح اإلستثمارات

 (.2513-2552)خالل الفرتة ( ANDI)احملروقات، حيث مت التطرق إىل القطاع الفالحي يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

 :كانت النتائج املسجلة من الدراسة النظرية و امليدانية على النحو التايل :النتائج: أوال

تصادياهتا تبعية لقطاع احملروقات و اجلزائر واحدة منها، بات لزاما عليها التفكري جبدية يف اقتصاد بالنسبة للدول اليت تشهد اق .1
 .منتج خارج قطاع احملروقات

أو تقليص من فاتورة االسترياد ملختلف املنتوجات و /القطاع الفالحي كقطاع بديل للمحروقات يوفر للدولة حتقيق اكتفاء ذايت و .2
 .ا القطاعاخلدمات املتعلقة هبذ

اجلزائر كبلد يعاين من تبعية احملروقات كان له دور كبري يف تقدمي مجلة من تدابري الدعم اجلبائي و اليت من شأهنا احلث على  .3
 .اإلستثمار يف القطاعات البديلة للمحروقات خاصة القطاع الفالحي

 الدعم اجلبائي خاصة يف القطاع الفالحي لتحفز قامت اجلزائر بالتوسيع يف تدابري( اخلماسي األخري)خالل السنوات األخرية  .5
 .اإلستثمار الوطين املنتج خارج قطاع احملروقات

تثقل قيمة العتاد الداخل بصورة مباشرة  –، يعترب هذا الرسم من تدابري الدعم اجلبائي اهلامة (TVA)مبالغ مهمة جدا من الرسم  .5
هذا القطاع لو مل يكن هذا العتاد معفى منها أثناء مرحلة إجناز اإلستثمار يف اإلستثمار، و اليت من شأهنا إعاقة اإلستثمار يف 

 (.هذا ما مت التوصل إليه يف اجلانب التطبيقي من الدراسة)

كإحدى تدابري الدعم اجلبائي املوجهة لتحفيز اإلستثمار تشكل عبء كبري تتحمله الدولة ( TVA)هذه املبالغ املعتربة من الرسم  .6
 (.لعامة للدولةيرهق اخلزينة ا)

أثناء مرحلة إجناز اإلستثمار مقابله هو التحفيز على ( TVA)التخلي عن احلجم اهلائل من اإليرادات املتأتية من الرسم  .2
 .كقطاع بديل للمحروقات  -القطاع الفالحي–اإلستثمار يف هذا القطاع الواعد 

 اختبار الفرضيات: ثانيا

 :ت على النحو التايلانطالقا من النتائج كان اختبار الفرضيا 

الفرضية األوىل مت حتققها حيث تكييف تدابري الدعم اجلبائي حسب قطاع النشاط البديل للمحروقات يعكس اهتمام الدولة  .1
 .لتوجيه االقتصاد من تابع للمحروقات إىل مستقل عنها

ثمارات الوطنية املنتجة يف القطاع الفالحي  الفرضية الثانية حتققت كذلك حيث تدابري الدعم اجلبائي هلا أمهية كعامل حمفز لالست .2
 .كقطاع بديل للمحروقات
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 االقتراحات: ثالثا

 .التوسيع أكثر من مجلة تدابري الدعم اجلبائي .1

التوسيع يف قائمة العتاد املعين باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة كون هذا األخري من تدابري الدعم اجلبائي اهلامة، لتشمل  .2
 .د حىت ذلك الذي ال يدخل بصورة مباشرة يف اإلستثمارقائمة العتا

 .تفعيل الدور الرقايب خالل مرحلة إجناز اإلستثمار خبصوص كل الضرائب والرسوم حمل اإلعفاء .3

 .تفعيل الدور الرقايب خالل مرحلة استغالل اإلستثمار خبصوص كل الضرائب و الرسوم حمل اإلعفاء .5

 .استغالل اإلستثمار التمديد يف مدة اإلعفاء خالل مرحلة .5

كونه عبء كبري يثقل عاتق اخلزينة العامة للدولة، سواء عند مرحلة ( TVA)ضرورة تفعيل الدور الرقايب خاصة خبصوص الرسم  .6
 .إجناز اإلستثمار أو عند مرحلة االستغالل
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