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ملخص:
تهضف هظه الىعنت البدثُت بلى ببغاػ مٍاهت الهؿاع الكالحي في الانخطاص الجؼاثغي ؾىاء مً خُث
مؿاهمخه في الىاجج اإلادلي الخام و يظا صوعه في بؾخػاب الُض الػاملت مً زالُ جىقحره إلاىاضب شؿل صاثمت و
مانخت بغاقت بلى ؤهمُخه في جغنُت الخجاعة الخاعحُت زاعج نؿاع اإلادغوناث مً زالُ جهلُظ الىاعصاث
الؿظاثُت و يظا حصجُؼ الطاصعاث بؿُت جهلُظ الكجىة الؿظاثُت مؼ جىقحر الاخخُاحاث الؿظاثُت للمىاؾىحن.
يما جؿغنذ هظه الىعنت البدثُت بلى اؾخػغاع ؤهم الخدكحزاث الجباثُت اإلامىىخت لدصجُؼ الهؿاع
الكالحي في الجؼاثغ ؾىاء في الىظام الػام ؤو الىظام الخكاغلي مً زالُ الهُئاث اإلاؿخدضزت مً ؾغف الضولت
لضغم الاؾدثماع و هظا باؾخػماُ اإلاىهج الاؾخيباؾي بإصاة الىضل و الخدلُل للجاهب الىظغي
يما اؾخػملىا اإلاىهج الاؾخهغاجي في الجاهب الخؿبُهي مً زالُ صعاؾت اإلاؿدثمغة الكالخُت بً صعَـ
حماُ بالطبدت بىناصًغ لىالًت الشلل مً زالُ ببغاػ اإلابالـ الػغٍبُت التي بؾخكاصة مجها اإلاؿدثمغ في شٍل
بغكاءاث غغٍبُت ؾىاء ؤزىاء مغخلت بهجاػ اإلاشغوع ؤو بػض مػاًىت الضزىُ في الاؾخؿالُ .
الكلماث املفخاخيت :اؾدثماع ؛ قالحي ؛ غغٍبت؛ جدكحزاث حباثُت.
جصييفE22 ،E62:JEL
Abstract :
This research paper aims to highlight the position of the agricultural sector in the
algerian economy, both in terms of its contribution to the gross domestic product, as well
as its role in absorbing labor by providing permanent and temporary jobs, in addition to
its importance in promoting foreign trade outside the hydrocarbon sector by reducing
food imports .As well as encouraging exports in order to reduce the food gap while
providing the food needs of citizens.
This research paper also dealt with a review of the most impotant fiscal incentives
granted to encourage the agricultural sector in algeria, whether in the public system or the
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differntial system through the bodies created by the state analysis tool of the thearetical
aspect.
We also used the inductive approach in the practical aspect by studying the
agricultural investor, Ben Driss Jamal, in sobha boukadir, in the state of chlef, by
highlighting the tax amounts that the investor benefited from in the form of tax
exemptions, whether during the project completion stage or after examning the entry into
exploitation.
Keywords: Investment; Agricultural ;Tax; Fiscal Incentives
Jel Classification Codes : E62 ،E22

 .1مل ـ ـ ّـدمت:
ٌػخبر الهؿاع الكالحي نؿاغا خُىٍا بضًال غً نؿاع اإلادغوناث ،الظي حػىُ غلُه الجؼاثغ يثحرا لٍُىن
ؤخض ؤشٍاُ جىىَؼ الانخطاص بالىظغ بلى اإلاهىماث الطخمت التي جؼزغ بها الجؼاثغ في هظا اإلاجاُ ،لظلَ
لهي هظا الهؿاع مؼٍضا مً الػىاًت والاهخمام بةغخباعه ؤخض عواقض الخىمُت الانخطاصًت بما ًلبي
ؤلاخخُاحاث الؿظاثُت للؿٍان بؿُت جدهُو الايخكاء الظاحي مً الاهخاج اإلادلي وضىال بلى ألامً الؿظاجي
ويظا جىقحر مىاضب شؿل إلاسخلل الكئاث الاحخماغُت زاضت في اإلاىاؾو الغٍكُت بغاقت بلى جيشُؿه
للخغيت الانخطاصًت.
ألامغ الظي ؤصي بالجؼاثغ بلى الػمل حاهضة غلى حصجُؼ هظا الهؿاع مً زالُ مىذ الػضًض مً
الامخُاػاث والخدكحزاث الجباثُت خُث غملذ غلى بضالح ؾُاؾتها الجباثُت مً زالُ وغؼ نىاهحن و
مغاؾُم جىظم حؿُحر آلُاث الخدكحز و الضغم لإلؾدثماعاث الهاصقت للخغوج مً نؿاع الخبػُت و الخىحه
هدى الخىىَؼ الانخطاصي .
ومىه ؤلاشٍاُ اإلاؿغوح الظي ؾىػمل غلى مػالجخه و اإلاخمثل في الؿااُ اإلادىعي الخالي:
 ما هو دور آليت الخدفيز الجبائي في حشجيع و رفع مكاهت اللطاع الفالحي طمً الاكخصادالجسائري ؟
و هظا الدؿائُ ًهىصها بلى ؾغح الدؿائالث الكغغُت الخالُت :
 ما هي ؾبُػت الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي في الجؼاثغ ؟ قُماطا جخمثل ؤهم الخدكحزاث الجباثُت اإلامىىخت للهؿاع الكالحي في الجؼاثغ؟ ماهي ألاهضاف الىاججت غً مىذ الخدكحزاث الجباثُت في الهؿاع الكالحي ؟ؤهميت الدراست :
جخمثل ؤهمُت البدث في صعاؾت ألاهضاف التي حؿعى لها الخدكحزاث الجباثُت في حصجُؼ و صغم
مٍاهت الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي غمً الانخطاص الىؾني مً زالُ ػٍاصة الضزل الىؾني وجىقحر
الىهض ألاحىبي بغاقت بلى جىقحر مىاضب شؿل مباشغة وؾحر مباشغة ،ألامغ الظي ٌؿخض ي بىا البدث غً
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حملت ؤلامخُاػاث اإلامىىخت مً ؾغف الضولت ؾغع حصجُؼ هظا الهؿاع الانخطاصي مً زالُ آلُت
الخدكحز الجباجي غمً الؿُاؾت الػغٍبُت الجؼاثغٍت.
هدف الدراست :
يهضف هظا البدث بلى جىغُذ و مػغقت ما ًلي :
 الخػغف غلى الجاهب الىظغي لالؾدثماع في الهؿاع الكالحي و مٍاهخه غمً الانخطاص الجؼاثغي؛ جهُُم ؤهم الخدكحزاث الجباثُت اإلامىىخت للهؿاع الكالحي في الجؼاثغ غمً الهاهىن الػام للػغاثب والىظام الخكاغلي؛
 ببغاػ الضوع الظي جلػبه الخدكحزاث الجباثُت في حصجُؼ الهؿاع الكالحي مً زالُ صعاؾت خالتاإلاؿدثمغة الكالخُت الخاضت بً صعَـ حماُ بالطبدت.
مىهج الدراست :
لإلحابت غلى بشٍالُت البدث ،وهظغا لؿبُػخه ،جم ؤلاغخماص غلى ًل مً اإلاىهج الاؾخيباؾي بإصاة
الىضل و الخدلُل إلاػالجت الجاهب الىظغي مً زالُ جىاوُ ؤحؼاء البدث اإلاغجبؿت باإلاكاهُم الػامت
لإلؾدثماع في الهؿاع الكالحي وآلُت الخدكحز الجباجي و الجاهب ؤلاؾخهغاجي إلاػالجت الجاهب الخؿبُهي مً
زالُ بؾخهغاء وجكؿحر اإلاػؿُاث وطلَ بخدلُل البُاهاث الىىغُت للمىخجاث الػغٍبُت واإلاؿدثمغة
اإلاىجؼة مً ؤحل الغبـ بحن اإلاخؿحرًً اإلاخمثلحن في آلُت الخدكحزاث الجباثُت ومضي مشاعيتها في جؿىٍغ
وصغم ؤلاؾدثماع في الهؿاع الكالحي.
الدراساث السابلت :
الضعاؾت التي نام بها الباخث جُىه غبض الىهاب اإلاخمثلت في " ؤزغ الخدكحزاث الجباثُت غلى
ؤلاؾدثماع الطىا ي صعاؾت خالت :في الجؼاثغ ،الخث ٌػخبر غً عؾالت ماحؿخحر جسطظ بنخطاص جدلُلي
بٍلُت الػلىم ؤلانخطاصًت والػلىم الخجاعٍت وغلىم الدؿُحر بجامػت الجؼاثغ  ،03طلَ بؿىت ، "2017
ًاهذ ؤلاشٍالُت الغثِؿُت جخمدىع خىُ مؿاهمت ؤلامخُاػاث والدشغَػاث الجباثُت في جغنُت ؤلاؾدثماع
الطىا ي ؟ خُث هخج غً هظه الضعاؾت ؤهه ال ًمًٌ لؿُاؾت الخدكحز الجباجي وخضها ؤن جدهو
ألاهضاف اإلاغحىة لهظا قان الؿلؿاث انخىػذ في الجهاًت ؤن ؤزاع هظه الؿُاؾت جبهى مدضوصة و لظلَ
نامذ بخػضًالث في ناهىن الاؾدثماع؛
الضعاؾت التي نام بها بىصالي مدمض جدذ غىىان "صوع اإلاؼاًا الجباثُت في جدكحز بوشاء
اإلااؾؿاث الطؿحرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ –الىانؼ وؾبل الخكػُل ،-البدث غباعة غً ؤؾغوخت
صيخىعاه نضمذ بٍلُت الػلىم ؤلانخطاصًت وغلىم الدؿُحر والػلىم الخجاعٍت بجامػت الجؼاثغ 03وطلَ
ؾىت  ، "2016جخمدىع بشٍالُت هظا البدث خىُ بزخُاع مضي هجاح اإلاؼاًا الجباثُت التي حاءث بها
بغامج ؤلاضالح الجباجي في جؿىٍغ ؤصاة اإلااؾؿاث الطؿحرة واإلاخىؾؿت الدجم في والًت بىمغصاؽ ؟ و لهض
P-ISSN: 2716-7690 / Dec 2022

40

الخدفيز الجبائي هأليت لدعم الاسدثمار في اللطاع الفالحي – الجسائر

جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاؼاًا الجباثُت ًان لها صوع يبحر في جدكحز اإلااؾؿاث الطؿحرة و اإلاخىؾؿت في
الجؼاثغ مً حمُؼ اإلاغاخل ؾىاء ًاهذ ؤلاوشاء ؤو الاؾخؿالُ؛
الضعاؾت التي نام بها ًىؾل باهي و ػهحر غبُضة جدذ غىىان "صوع الهؿاع الكالحي في جدهُو
الخىمُت اإلاؿخضامت صعاؾت خالت والًت الىاصي زالُ الكترة (  ، " )2009-2005جخمدىع بشٍالُت هظا
البدث خىُ ما مضي مؿاهمت الهؿاع الكالحي في جدهُو الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ؟ و لهض
جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن الهؿاع الكالحي ٌػخبر مً ؤهم الغًاثؼ ألاؾاؾُت التي حػخمض غلحها ؤؾلب البلضان
الطىاغُت و بلضان الػالم الثالث و الجؼاثغ .
خطت الدراست :
لإلحابت غلى الدؿائالث الؿابهت ؾىدىاوُ اإلاداوع الخالُت :
 وانؼ الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي في الجؼاثغ؛ الخدكحزاث الجباثُت اإلامىىخت لدصجُؼ الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي؛ صعاؾت خالت اإلاؿدثمغة الكالخُت للمؿدثمغ بً صعَـ حماُ بالطبدت الشلل. .2واكع الاسدثمار في اللطاع الفالحي في الجسائر.
ٌػخبر الهؿاع الكالحي مً الهؿاغاث الخُىٍت التي جاصي صوعا عٍاصًا في الانخطاص بما ًدههه مً جلبُت
اخخُاحاث الؿٍان مً الؿظاء ويظا زلو لكغص غمل مباشغة وؾحر مباشغة بغاقت بلى جدغٍَ عجلت
الخىمُت لباقي الهؿاغاث ،بال ؤن ألامغ ًخؿلب جىقحر البِئت الكالخُت اإلاىاؾبت اإلاخمثلت في الدؿهُالث
ؤلاصاعٍت و الدشغَػاث اإلاخالثمت مؼ الىانؼ الاؾدثماعي للجهىع بهظا الهؿاع.
 1.2الاطار املفاهيمي لإلسدثمار الفالحي :
ًهىم اليشاؽ الكالحي ؤؾاؾا غلى بؾخؿالُ الؿبُػت لخإمحن الاخخُاحاث الؿظاثُت للؿٍان ؾىاء في
بؾاع اليشاؽ الىباحي إلهخاج مداضُل ػعاغُت ؤو وشاؽ جغبُت الخُىاهاث.إلهخاج الخلُب والطىف
واللخىم وؾحرها ،خُث ؾىف هخؿغم مً زالُ هظه الىهؿت بلى حػغٍل الهؿاع الكالحي وؤهمُخه.
 1.1.2حعريف الاسدثمار في اللطاع الفالحي.
لهض جم حػغٍل الاؾدثماع الكالخت غلى ؤنها حمُؼ ألاوشؿت اإلاىخجت التي ًهىم بها الكالخىن ؤو
اإلاؼاعغىن للجهىع بػملُت الاهخاج الكالحي والىباحي وطلَ نطض غمان الػِش الٌغٍم لإلوؿان (عبُؼ،
 ،2017ضكدت .)03
يما جم حػغٍكها مً ؾغف مىظمت ألاؾظًت والؼعاغت الضولُت غلى ؤنها "خغازت ألاعع وتهُئتها لخدهُو
الكػالُاث التي جغجبـ بؼعاغت اإلاداضُل وجغبُت الخُىاهاث ،يما جغي قحها الؿغٍهت التي ٌؿخؿل
بىاؾؿتها ؤلاوؿان الؿبُػت لخإمحن خاحاجه ألاؾاؾُت" (خمض ،2013 ،ضكدت .)346
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يما غغقذ ؤًػا غلى ؤنها غملُت بهخاج الؿظاء ،الػلل وألالُاف وؾلؼ ؤزغي غً ؾغٍو التربُت
الىظامُت للىباث والخُىان( وٌٍُىضًا)., 2022
وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي هى غباعة غً وشاؽ بنخطاصي ًماعؾه
ؤلاوؿان ًهىم غلى اؾخؿالُ ألاعع ؾىاء في بؾاع اليشاؽ الىباحي إلهخاج مداضُل ػعاغُت ؤو في بؾاع
وشاؽ جغبُت الخُىاهاث.إلهخاج الخلُب والطىف واللخىم وؾحرها ،بطا الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي
ٌػخمض غلى الؿبُػت بهضف الاؾخكاصة مً زغواتها.
 2.1.2ؤهميت الاسدثمار في اللطاع الفالحي:
ًدخل الهؿاع الكالحي بشهُه الاهخاج الىباحي وؤلاهخاج الخُىاوي ،وما ًخكغع غً ًل مجهما ؤهمُت
يبري في بنخطاصًاث الٌثحر مً الضوُ ،خُث جيبؼ ؤهمُت هظا الهؿاع مً خُث مؿاهمخه في ما ًلي:
 ٌؿاهم الهؿاع الكالحي في جىقحر مىخجاث ؾظاثُت غغوعٍت إلشباع الخاحاث ألاؾاؾُت ألقغاص اإلاجخمؼًاإلاىخجاث الىباجُت مثل الخبىب والخػغواث والكىايه ويظا اإلاىخجاث الخُىاهُت ًاللخىم بإهىاغها
وألالبان ومشخهاتها (الشغناث ،2012 ،ضكدت  ،)28خُث ٌؿاهم الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي بلى
ػٍاصة الاهخاج الكالحي بشهُه الىباحي والخُىاوي ،بما ًلبي ؤلاخخُاحاث الؿظاثُت للؿٍان بؿُت جدهُو
الايخكاء الظاحي مً الاهخاج اإلادلي وضىال بلى ألامً الؿظاجي (اإلاهبلي ،2012 ،ضكدت .)166
 ٌؿاهم الهؿاع الكالحي في جىمُت الهؿاغاث ألازغي وغلى عؤؾها الهؿاع الطىا ي هظغا إلاا ًىقغه مًمىاص ؤولُت زام حؿخسضم يمضزالث لإلهخاج في الهؿاع الطىا ي مً ؤحل صقؼ عجلت الىمى الانخطاصي
وػٍاصة الؿانت الاهخاحُت ،ومىه ًمًٌ بغخباع الكالخت مً ألاوشؿت التي حؿاهم في الىاجج اإلادلي في
مػظم صوُ الػالم بيؿب مػخبرة وبالخالي قةنها جازغ غلى همى بحمالي الىاجج اإلادلي (اإلاهبلي،2012 ،
ضكدت .)85
 ًمثل الهؿاع الكالحي ؤهمُت يبحرة باليؿبت إلاػظم الؿٍان في الػضًض مً الضوُ الىامُت ًىن ؾالبُتيبحرة مً ؾٍان هظه الضوُ حػمل بالؼعاغت وحػخمض غلحها في مػِشتها وغاصة ما جىضل مػظم
اإلاجخمػاث في جلَ الضوُ غلى ؤنها مجخمػاث ػعاغُت لِـ ألن مػظم الهىي الػاملت قحها حػمل بالؼعاغت
قدؿب ،بل ألن الؼعاغت حػخبر ؾغٍهت خُاة إلاػظم الؿٍان في الػضًض مً هظه الضوُ (اإلاهبلي،2012 ،
ضكدت  ،)88قهي حؿاهم بلى خض يبحر في امخطاص البؿالت وجىقحر مىاضب شؿل إلاسخلل الكئاث
الاحخماغُت زاضت في اإلاىاؾو الغٍكُت.
 ٌؿاهم الهؿاع الكالحي في جثبُذ ؾٍان ألاعٍاف في مىاؾههم وبالخالي الخض مً هجغتهم بلى اإلاضنالٌبري هظغا الغخماصهم في مػِشتهم غل الؼعاغت ويظا هظغا إلاا جىقغه لهم مً مىاضب غمل.
 2.2ؤشكال ؤوشطت الاسدثمار الفالحي.
لهض حػضصث مجاالث الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي بلى الػضًض مً ألاهىاع وهي جخإعجر بحن اليشاؽ
الىباحي ووشاؽ جغبُت الخُىاهاث صون ؤن هيس ى وشاؽ الطُض البدغي وطلَ يما ًلي:
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 1.2.2اليشاط الىباحي:
ًخمثل اليشاؽ الىباحي في بنامت مشغوغاث ػعاغُت مً زالُ بؾخطالح ألاعاض ي الؼعاغُت وخغازتها
للخطىُ غلى اإلاىخجاث الؼعاغُت لؿغع حؿىٍهها وبُػها (حمُل ،2006 ،ضكدت  ،)226خُث حشمل
ألاوشؿت الىباجُت ًل غملُاث الاؾخؿالُ لرأعاض ي الؼعاغُت بؿُت جدهُو بًغاصاث مً مداضُلها ؾىاء
باليؿبت للمداضُل الخهلُت اإلاخمثلت في الخبىب والخػغواث ؤو باليؿبت إلاىخجاث البؿاجحن اإلاخمثلت في
الكىايه بمسخلل ؤهىاغها (اإلاهبلي ،2012 ،ضكدت .)308
 2.2.2وشاط جربيت الحيواهاث.
ًخػلو ألامغ باالؾدثماع في مجاُ الثروة الخُىاهُت مً زالُ جغبُت الخُىاهاث مً ًل هىع الؾُما
الؿىم والبهغ واإلااغؼ والجمل والخُل ويظا جغبُت الىدل والضواحً وألاعاهب ،بغاقت بلى الاهخاج الخُىاوي
الىاحم غً جغبُت الخُىاهاث مً بُؼ الخلُب والجلىص والطىف وؾحرها (اإلاهبلي ،2012 ،ضكدت .)331
 3.2.2وشاط الصيد البدري.
وٍخػلو ألامغ باإلاماعؾاث البشغٍت مؼ ألاخُاء والثرواث اإلااثُت اإلاسخلكت ؾىاء ًان طلَ مً زالُ
ضُض ألاؾماى وألاخُاء البدغٍت في اإلاؿؿداث اإلااثُت اإلاالخت ًاإلادُؿاث والبداع ؤو في اإلاؿؿداث
اإلااثُت الػظبت ًاألنهاع والؿضوص ،باإلغاقت بلى جغبُت اإلااثُاث في البرى والبدحراث الاضؿىاغُت بؿغع
جٍازغها( البدغي)., 2019
 3.2مكاهت اللطاع الفالحي في الاكخصاد الوطني .
ً دخل الهؿاع الكالحي مٍاهت هامت في الانخطاص الىؾني مً خُث وؿبت مؿاهمخه في الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي ويظا جىقحره إلاىاضب شؿل لكئاث واؾػت للػاؾلحن غً الػمل بغاقت بلى مؿاهمخه في جغنُت
الخجاعة الخاعحُت مً زالُ ػٍاصة الطاصعاث وجسكُؼ الىاعصاث.
 1.3.2مساهمت اللطاع الفالحي في الىاجج الداخلي الخام.
ٌػخبر الهؿاع الكالحي مً الهؿاغاث التي حؿاهم في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الجؼاثغ وبالخالي قةنها جازغ
غلى همىه ،وٍمًٌ ببغاػ وؿبت اإلاؿاهمت مً زالُ الجضوُ الخالي:
جدول ركم ( :)01مساهمت اللطاع الفالحي في الىاجج املدلي لاجمالي في الجسائر خالل الفترة 2020-2016

الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السىواث
الىاجج املدلي لاجمالي ()PIB
الىاجج السراعي
 %مساهمت الىاجج السراعي في PIB

2016
160.141
19.349
%12.08

2017
167.391
19.543
%11.67

2018
173.756
20.520
%11.80

2019
169.857
20.992
%12.35

2020
153.633
21.307
%13.86

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على إحصائيات صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد
لسنة  ،2021على موقع الواب ،www.amf.org.ae :تاريخ االطالع 2022/02/03
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ًخطر مً الجضوُ ؤغاله ؤن وؿب مؿاهمت الهؿاع الكالحي في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي زالُ الكترة -2016
ً 2020اهذ حض مخهاعبت ،بدُث جغاوخذ بحن  %11و  ،%13وهي في جؼاًض مؿخمغ عؾم طلَ جبهى هظه اليؿب
غئُلت بالىظغ لإلمٍاهُاث الطخمت التي جؼزغ بها الجؼاثغ في هظا اإلاجاُ وعبما ٌػىص طلَ بلى ًىن الانخطاص
الجؼاثغي هى بنخطاص عَعي ٌػخمض بالضعحت ألاولى غلى نؿاع اإلادغوناث بغاقت بلى بهماُ الهؿاع الكالحي وغضم
الاهخمام به.
 2.3.2مساهمت اللطاع الفالحي في إسخعاب اليد العاملت.
ٌػخبر الهؿاع الكالحي مً الهؿاغاث اإلاهمت التي ٌُ َػ َى ُُ غلحها يثحر في جىقحر مىاضب شؿل للػاؾلحن غً الػمل
زاضت في اإلاىاؾو الغٍكُت وٍمًٌ ببغاػ هظه ألاهمُت مً زالُ الجضوُ اإلاىالي:
جدول ركم ( )02مساهمت اللطاع الفالحي في إسخعاب اليد العاملت في الجسائر خالل الفترة الفترة :2017-2013
الوحدة :ألف نسمة
السىواث
العمالت الكليت
اللوى العاملت بالسراعت

وسبت اللوى العاملت بالسراعت إلى العمالت الكليت

2013
12.065

2014
11.643

2015
11.799

2016
11.937

2017
12.308

3.387

3.401

2.947

2.781

2.832

%28,07

%29,21

%24,97

%23,29

%23,01

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على إحصائيات صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد
لسنة ،2012على موقع الواب ،www.amf.org.ae :تاريخ االطالع .2022/02/01

ًخطر مً بُاهاث الجضوُ ؤلاخطاجي ؤغاله ؤن هىاى ؤغضاص مػخبرة مً الُض الػاملت حشخؿل في
الهؿاع الؼعا ي بيؿب جغاوخذ بحن  %23و %29مً مجمل الؿٍان اليشؿحن بنخطاصًا ،وهى ما ٌػني
ؤن خىالي عبؼ الُض الػاملت الؼعاغُت الٍلُت حػِش مً هظا الهؿاع ؾىاء بؿغٍو مباشغ ؤو ؾحر مباشغ،
بال ؤن هظه اليؿب هي في جىانظ مؿخمغ مً ؾىت ألزغي هدُجت لهجغة نىي الػمل مً الهؿاع الكالحي
بلى الهؿاغاث ألازغي زاضت نؿاع البىاء وألاشؿاُ الػمىمُت والخجاعة والخضماث ويظا هظغا لػضم
جىقغ ؤلامٍاهُاث اإلااصًت للكالح مما ؤصي بلى هجغة عٍكُت هدى اإلاضن مً ؤحل جدؿحن ؤوغاغهم
الاحخماغُت (ؾاعة ،2017 ،ضكدت .)255
 3.3.2مساهمت اللطاع الفالحي في جركيت الخجارة الخارجيت.
ٌػخبر الهؿاع الكالحي مً الهؿاغاث الخُىٍت الظي ٌػىُ غلُه يثحرا لٍُىن بضًال غً نؿاغاث
اإلادغوناث زاضت في اإلاؿاهمت في جغنُت الخجاعة الخاعحُت مً خُث الطاصعاث اإلاذخهت والتي ؾىف
هخؿغم لها مً زالُ ما ًلي:
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جدول رقم ( )02مساهمة القطاع الفالحي في ترقية التجارة الخارجية في الجزائر خالل الفترة -2012
:2012
الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السىواث
الصادراث السراعيت
الوارداث السراعيت
صافي الوارداث السراعيت (العجس الخجاري)
وسبت الصادراث السراعيت إلى الوارداث السراعيت

2016
508
11.910
11.402
%4.26

2017
538
12.032
11.494
%4.47

2018
545
12.099
11.554
%4.50

2019
552
12.153
11.601
%4.54

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على إحصائيات صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد

لسنة ،2022على موقع الواب ،www.amf.org.ae :تاريخ االطالع .2022/03/02
هالخظ مً زالُ الجضوُ ؤغاله ؤن الجؼاثغ حػاوي مً قجىة ؾظاثُت يبحرة في مجاُ الؿظاء بؿبب
بعجكاع نُمت الىاعصاث الؼعاغُت التي وضلذ بلى مؿخىٍاث نُاؾُت ناعبذ  12ملُاع صوالع ،في مهابل
اهسكاع نُمت الطاصعاث الؼعاغُت التي لم جخجاوػ هطل ملُاع صوالع ؤمغٍٍي ،وهظا هظغا لؼٍاصة غضص
الؿٍان بغاقت بلى الخسكُؼ اإلاؿخمغ للػملت الىؾىُت صون ؤن هيس ى بعجكاع ؤؾػاع غضص مً الؿلؼ
الؿظاثُت في ألاؾىام الػاإلاُت (الؿٌغ ،الؼٍذ ،الهمذ ،ؤلخ.)...
الخدفيزاث الجبائيت املمىوخت لدشجيع الاسدثمار في اللطاع الفالحي.
.3
حػض الخدكحزاث الجباثُت مً ؤهم ؤصواث الؿُاؾت الجباثُت للضولت ،حؿعى مً زاللها بلى جىؾُؼ
الغنػت الاؾدثماعٍت إلاسخلل ؤوحه اليشاؽ الانخطاصي ،وطلَ مً زالُ جهضًم مسخلل ؤلاغكاءاث
والدؿهُالث الجباثُت للمٍلكحن بالػغٍبت مً ؤحل خثهم غلى الهُام بالػملُت الاؾدثماعٍت.
 1.3ماهيت الخدفيزاث الجبائيت.
جلجإ الضولت بلى الػغٍبت يإصاة جدغٍؼ وجدكحز نطض الخإزحر غلى اإلاخػاملحن الانخطاصًحن واإلاهىُحن
لخدغٍَ عجلت الخىمُت والاؾدثماع وزلو الثروة وزضمت ؾُاؾت الدشؿُل وحلب عئوؽ ألامىاُ
ألاحىبُت ،خُث ؾيخؿغم في هظه الىهؿت بلى حػغٍل الخدكحزاث الجباثُت ؤوال ،زم مغوعا بالخػغع بلى
ؤهم الخطاثظ اإلامحزة لها وبهتهاءا بخبُان ؤهم ألاهضاف اإلاغحىة مجها.
 1.1.3حعريف الخدفيزاث الجبائيت:
غغقذ الخدكحزاث الجباثُت غلى ؤنها "مسخلل الخِؿحراث الػغٍبُت التي ًمىدها اإلاشغع الجباجي
لرأوشؿت اإلاسخلكت بهضف جدهُو ؤهضاف مػُىت" (الػؼاوي ،2014 ،ضكدت .)129
يما غغقذ ؤًػا غلى ؤنها "بحغاء ؾحر بحباعي ًضزل غمً الؿُاؾت الانخطاصًت ًسطظ لؿاثكت
انخطاصًت مدضصة لجظبها وصقػها الجساط ؾلىى مػحن لالؾدثماع في اإلاىاؾو واإلاُاصًً التي لم ٌؿدثمغوا
قحها مً نبل لهاء اؾخكاصتهم مً امخُاػاث مػُىت" (اإلاكتي ،2013 ،ضكدت .)223
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يما ًهطض بالخدكحزاث الجباثُت "بخضار آزاع بًجابُت مً شإنها ؤن حصجؼ اإلاؿدثمغ ألاحىبي والىؾني
وجضقػه بلى بضضاع نغاعه باالؾدثماع في البلض الظي ٌػؿي هظه الامخُاػاث" (مبروى ،2007 ،ضكدت
.)113
ومىه ًمًٌ الهىُ ؤن الخدكحزاث الجباثُت حػني اؾخسضام الػغاثب يؿُاؾت لخدكحز ألاشخاص
غلى بجباع ؾلىى مػحن ؤو وشاؽ مدضص ٌؿاغض غلى جدهُو ؤهضاف الضولت غً ؾغٍو مىذ بغكاءاث
صاثمت ؤو مانخت ؤو جسكُػاث مػُىت في وغاء الػغٍبت ؤو في مػضالتها ،قهي غباعة غً مؿاغضاث مالُت
ؾحر مباشغة جمىدها الضولت غمً ؾُاؾتها الانخطاصًت بلى بػؼ ألاغىان الانخطاصًحن الظًً ًلتزمىن
بشغوؽ جدضصها وطلَ مً ؤحل خثهم غلى مباشغة الػملُت الاؾدثماعٍت،
 2.1.3مميزاث الخدفيز الجبائي:
جخمحز الخدكحزاث الجباثُت بػضة زطاثظ مجها:
 ؤنها غباعة غً بحغاءاث بزخُاعٍت ،بدُث جترى لرأغىان الانخطاصًحن خغٍت ازخُاع الخػىع ؤو غضمالخػىع لهظه الشغوؽ واإلاهاًِـ اإلادضصة مً ؾغف الضولت مهابل الاؾخكاصة مً هظه ؤلاحغاءاث صون
ؤن ًترجب غً طلَ ؤي بحغاء.
 بنها بحغاءاث طاث مهاًِـ ألنها بحغاءاث زاضت مدٌمت ومضنهت مىحهت بلى قئت مػُىت مً ألاغىانفي مىاؾو مػُىت وإلاضة ػمىُت مػُىت ،وهي مهاًِـ ًدضصها اإلاشغع وٍدضص الكئاث مً بحن اإلاٍلكحن
بالػغٍبت اإلاؿخكضًً مجها.
 بنها بحغاءاث جخمحز بىحىص الثىاثُت :قاثضة – مهابل ،طلَ ؤن الاؾخكاصة مجها حشترؽ الخىحه بلىالػملُاث الانخطاصًت اإلاخماشُت مؼ ألاهضاف اإلاؿؿغة في بؾاع الؿُاؾت الخىمىٍت للضولت.
 ؤنها غباعة غً بحغاءاث هاصقت بدُث تهضف الضولت مً وعائها بلى جدهُو حملت مً ألاهضاف اإلاؿؿغةوقها لؿُاؾتها الانخطاصًت اإلاخبػت ،مً زالُ جدكحز ألاقغاص غلى الهُام بكػل لم ًهىمىا به مً جلهاء
ؤهكؿهم (ػعوقي ،2013 ،ضكدت .)62
 3.1.3ؤهداف الخدفيزاث الجبائيت.
للخدكحزاث الجباثُت ؤهضاف مخػضصة جطب ًلها في زضمت مجمل الانخطاص الىؾني ،وٍمًٌ خطغ
ؤهم هظه ألاهضاف قُما ًلي:
 الاؾخمغاع في اليشاؽ ؤلاهخاجي مً زالُ صغم اإلاشغوغاث ؤلاهخاحُت التي جمثل بغاقت خهُهُتلالنخطاص الهىمي ومؿاغضتها غلى الطمىص ؤمام مىاقؿت الؿلؼ ألاحىبُت باإلغاقت بلى اإلاؿاغضة غلى
جدضًث الخؿىؽ ؤلاهخاحُت بةصزاُ جٌىىلىحُا مخهضمت بهخاحا وبهخاحُت.
 حصجُؼ الاؾدثماع في الهؿاغاث الانخطاصًت الؾُما الهؿاغاث اإلاىخجت للثروة غً ؾغٍو حػل غاثضالاؾدثماع ؤيبر مً غاثض الاصزاع.
 ػٍاصة يكاءة الانخطاص بما ًكض ي بلى ػٍاصة الضزل الهىمي.P-ISSN: 2716-7690 / Dec 2022
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 جدؿحن عبدُت ؤصخاب اإلاشاعَؼ خُث حػمل جلَ الامخُاػاث غلى جدهُو ؤيبر غاثض مالي للماؾؿت بماًكض ي بلى حػظُم ألاعباح.
 حػل اإلاىخىج الىؾني ؤيثر جىاقؿُت في ألاؾىام الخاعحُت مً زالُ جيشُـ الطاصعاث وطلَ بةغكائهامً ًاقت الػغاثب والغؾىم اإلاكغوغت غلحها.
 جىقحر قغص غمل خهُهُت للؿٍان الهاصعًٍ غلُه مً زالُ الخىؾؼ في اإلاشاعَؼ ؤو بنامت مشاعَؼحضًضة جدخاج بلى ؤًضي غاملت بمسخلل الازخطاضاث (الػؼاوي ،2014 ،ضكدت .)131
 2.3ؤشكال الخدفيزاث الجبائيت.
ًمًٌ جهؿُم ؤشٍاُ الخدكحزاث الجباثُت بلى غضة ؤهىاع:
 1.2.3لاعفاء الظريبي.
هى غباعة غً بؾهاؽ خو الضولت غً بػؼ اإلاٍلكحن في مبلـ الػغاثب الىاحب حؿضًضه مهابل
بلتزامهم بمماعؾت وشاؽ مػحن في ظغوف مػُىت ،وطلَ خؿب ؤهمُت اليشاؽ ،حجمه ومىنػه
الجؿغافي (مدمض ،2009 ،ضكدت  )317وٍمًٌ ؤن ًخسظ الاغكاء الػغٍبي شٍل الاغكاء الضاثم مً زالُ
بؾخكاصة اإلااؾؿت مً غضم زػىغها للػغٍبت زالُ قترة خُاتها (اإلاؿغبي ،2007 ،ضكدت . ،)97يما
ًمًٌ ؤن ًخسظ شٍل الاغكاء اإلاانذ مً زالُ بؾهاؽ خو الضولت في ماُ اإلاٍلل إلاضة مػُىت مً خُاة
اليشاؽ اإلاؿتهضف بالدصجُؼ (ؾػاص ،2015 ،ضكدت .)16
 2.2.3الخخفيظاث الظريبيت.
هى نُام الضولت بخهلُظ نُمت الػغٍبت اإلاؿخدهت غلى اإلاؿدثمغًٍ مهابل بلتزامهم ببػؼ الشغوؽ
يةغاصة اؾدثماع حؼء مً ألاعباح والػىاثض ،خُث جخسظ جلَ الخسكُػاث الػغٍبُت شٍل وؿب مػُىت
مً مبلـ الػغٍبت ًخم جدضًضها وقها للخىحهاث الؿُاؾُت والانخطاصًت والاحخماغُت التي حؿعى الضولت
لخدهُهها (لػؼٍؼ ،2011 ،ضكدت . )55
 3.2.3املعدالث الخمييزًت.
خُث ًخم جطمُم غضة مػضالث غغٍبُت باليؿبت لىكـ الػغٍبت ًخم بمىحبها جؿبُو مػضالث
جكػُلُت ب اليؿبت لهؿاغاث اليشاؽ التي جغؾب الضولت في حصجُػها ،في خحن ًخم جؿبُو اإلاػضالث
الػاصًت غلى باقي ألاوشؿت ؾحر اإلاػىُت بالدصجُؼ ،وما غلى اإلاؿدثمغ ؤن ًسخاع نؿاع اليشاؽ الظي
ًسػؼ إلاػضُ جكػُلي بطا ؤعاص الاؾخكاصة مً طلَ الشٍل مً الخدكحزاث الجباثُت (نضي،2005 ،
ضكدت .)120
 4.2.3هظام لاهخالن.
ٌػخبر ؤلاهخالى مؿإلت غغٍبُت بالىظغ بلى جإزحره اإلاباشغ غلى الىدُجت ،مً زالُ اإلاسططاث
الؿىىٍت التي ًخىنل حجمها غلى همـ ؤلاهخالى اإلاغزظ باؾخسضامه (بهخالى زؿي ،بهخالى متزاًض،
بهخالى مخىانظ) ،وًلما يبر حجم هظه اإلاسططاث ،وحؿاعع في بضاًت خُاة الاؾدثماعً ،لما ؤغخبر طلَ
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بمخُاػا لطالر اإلااؾؿت ،بط بكػله جخمًٌ مً صقؼ غغاثب ؤنل قػال غً ًىهه غىطغا ؤؾاؾُا مً
غىاضغ الخمىٍل الظاحي للماؾؿت (غثمان ،2008 ،ضكدت .)105
 .3.3الخدفيزاث الجبائيت املمىوخت لدشجيع الاسدثمار في اللطاع الفالحي في الجسائر.
لهض مىذ اإلاشغع الجباجي غضة جدكحزاث حباثُت مً ؤحل حصجُؼ الاؾدثماع غامت والاؾدثماع في
الهؿاع الكالحي ،والتي جمىذ غمً بؾاعًٍ نض ًٍىن غام ؤو اؾخثىاجي.
.1.3.3الامخيازاث الجبائيت املمىوخت لالسدثمار في اللطاع الفالحي طمً كواهين الظرائب.
لهض مىذ اإلاشغع الجؼاثغي غضة امخُاػاث حباثُت في ظل الىظام الػام غمً نىاهحن الػغاثب
اإلاسخلكت مً ؤحل حصجُؼ الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي ؾىاء بطكت صاثمت ؤو مانخت ،وجخمثل هظه
الامخُاػاث قُما ًلي:
 .1.1.3.3الامخيازاث املمىوخت في مجال الظريبت على الدخل لاجمالي.
 حؿخكُض مً بغكاء صاثم -مً الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي ضىل اإلاضازُل الكالخُت  -ؤلاًغاصاثالىاججت غً ػعاغت الخبىب والبهىُ الجاقت والخمىع.
 مىذ بغكاء صاثم مً الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي للمضازُل اإلادههت مً اليشاؾاث اإلاخػلهتبالخلُب الؿبُعي اإلاىحه لالؾتهالى غلى خالخه،
 مىذ بغكاء مانذ إلاضة  10ؾىىاث لإلًغاصاث الىاججت غً ألاوشؿت الكالخُت وؤوشؿت جغبُت الخُىاهاثاإلاماعؾت في ألاعاض ي اإلاؿخطلخت خضًثا ويظا ألاعاض ي الجبلُت ،وطلَ ابخضاء مً جاعٍش بؾخػماُ
ألاعاض ي اإلاظًىعة (للػغاثب م.)2022 ،.
 .2.1.3.3الامخيازاث املمىوخت في مجال الظريبت على ؤرباح الشرواث.
 حؿخكُض مً الاغكاء الضاثم مً الػغٍبت غلى ؤعباح الشغًاث ضىاصًو الخػاون الكالحي لكاثضةالػملُاث البىٌُت والخإمحن اإلادههت مؼ شغًائها ،ويظا الشغًاث الخػاوهُت إلهخاج وبُؼ اإلاىخىحاث
الكالخُت،
 اإلاضازُل اإلادههت مً اليشاؾاث اإلاخػلهت بالخلُب الؿبُعي اإلاىحه لالؾتهالى غلى خالخه، حػكى مً الػغٍبت غملُاث بهخاج ألاؾمضة ألاػوجُت اإلاىخجت مدلُا واإلاىحهت للبُؼ في الؿىم اإلادلُت(للػغاثب ا .ا).., 2022
 .3.1.3.3الامخيازاث املمىوخت في مجال الرسم على الليمت املظافت وخلوق الطابع.
 حػكى مً الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت الخاضضاث الضاعؾت اإلاطىىغت في الجؼاثغ (للػغاثب م،..)2022
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 حػكى مً الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت ألاؾمضة ألاػوجُت والكىؾكاجُت (الكىؾكىع ،البىجاؾُىم،الٍلىع )... ،ويظا اإلاىاص اإلاخػلهت بىمى الىباجاث (مبُض الخشغاث ،مػاص الهىاعع ،مبُض الكؿغٍاث
وألاغشاب)...،
 حػكى مً الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت مبالـ ؤلاًجاعاث اإلاؿضصة في بؾاع غهىص الهغع ؤلاًجاعيواإلاخػلهت باإلاػضاث والخجهحزاث الكالخُت اإلاىخجت في الجؼاثغ (للػغاثب ا.)2022 ،.
 بغكاء الجغاعاث اإلاسططت خطغٍا لالؾخػماُ الكالحي ويظا مػضاث الؿحر ؾحر زاغػت للترنُم وغلىعؤؾها اإلاػضاث الكالخُت مً جؿبُو الغؾم غلى الؿُاعاث وآلالُاث اإلاخدغيت الجضًضة (للػغاثب م،.
.)2022
 .2.3.3الامخيازاث الجبائيت املمىوخت لللطاع الفالحي وفم هظام الامخيازاث.
لهض نامذ الضولت بىغؼ مجمىغت مً آلالُاث مً ؤحل حصجُؼ الاؾدثماع بطكت غامت والاؾدثماع
في الهؿاع الكالحي بطكت زاضت جمثلذ في بوشاء وًاالث وهُإث حشغف غلى مىذ غضة حؿهُالث
وبمخُاػاث حباثُت في ًل مغخلت مً مغاخل الاؾدثماع.
 .1.2.3.3الامخيازاث املمىوخت في مرخلت إوشاء املشروع.
خُث ًخم مىذ غضة بمخُاػاث حباثُت ؤزىاء مغخلت بهجاػ اإلاشغوع مً ؾغف الهُأث الضاغمت
لالؾدثماع مجها:
 ؤلاغكاء مً الغؾم غلي الهُمت اإلاػاقت قُما ًسظ الؿلؼ و الخضماث اإلاؿخىعصة ؤو اإلاهخىاة مدلُا والتي جضزل مباشغة في اهجاػ الاؾدثماع اإلاػني.
 ؤلاغكاء مً الخهىم الجمغيُت قُما ًسظ الؿلؼ اإلاؿخىعصة التي جضزل مباشغة في اهجاػ الاؾدثماع. ؤلاغكاء مً خهىم الدسجُل ومطاعٍل ؤلاشهاع الػهاعي ومبالـ ألامالى الىؾىُت اإلاخػمىت خوالامخُاػ غلي ألامالى الػهاعٍت اإلابيُت وؾحر اإلابيُت واإلاىحهت الهجاػ اإلاشاعَؼ الاؾدثماعٍت،
 جٌكل الضولت ًلُا ؤو حؼثُا بىكهاث ألاشؿاُ اإلاخػلهت باإلايشأث ألاؾاؾُت الػغوعٍت إلهجاػ الاؾدثماعاثفي اإلاىاؾو الىاحب جغنُتها.
 .2.2.3.3الامخيازاث املمىوخت في مرخلت اسخغالل املشروع.
بػض مػاًىت اإلاشغوع بؿغع الخإيض مً الضزىُ في مغخلت الاؾخؿالُ والهُام بٍل الىاحباث ؤمام
بصاعة الػغاثب ويظا الىًالت الىؾىُت لخؿىٍغ الاؾدثماع جهىم هظه ألازحرة بةضضاع نغاع مغخلت الاؾخؿالُ
والظي ًمىذ مً زالله الامخُاػاث الجباثُت الخالُت.
 ؤلاغكاء مً الػغٍبت غلي ؤعباح الشغًاث ( )IBSلرأشخاص اإلاػىىٍت والػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي( )IRG/BICلرأشخاص الؿبُػُت إلاضة  03ؾىىاث ،مؼ جمضًض اإلاضة بلى  06ؾىىاث باليؿبت لالؾدثماعاث
اإلاىجؼة في اإلاىاؾو الىاحب جغنُتها و  10ؾىىاث في اإلاىاؾو الصخغاوٍت؛
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 ؤلاغكاء مً الغؾم غلي اليشاؽ اإلانهي ( )TAPإلاضة  03ؾىىاث ،مؼ جمضًض اإلاضة بلى  06ؾىىاث باليؿبتلالؾدثماعاث اإلاىجؼة في اإلاىاؾو الىاحب جغنُتها و  10ؾىىاث باليؿبت للمىاؾو الصخغاوٍت؛
 ؤلاغكاء إلاضة غشغ ( )10ؾىىاث ابخضاء مً جاعٍش الانخىاء ،مً الغؾم الػهاعي غلى اإلالٌُاث الػهاعٍتالتي جضزل مباشغة في بؾاع الاؾدثماع اإلاػني (للػغاثب م.)2022 ،.
 .4دراست خالت املسدثمرة الفالخيت للمسدثمر بً دريس جمال بالصبدت الشلف.
ؾىهىم بضاعؾت خالت اإلاؿدثمغة الكالخُت للمؿدثمغ بً صعَـ حماُ بالشلل اإلايشإة في بؾاع
الطىضوم الىؾني للخإمحن غلي البؿالت  CNACمً ؤحل ببغاػ ًل الامخُاػاث الجباثُت التي بؾخكاص مجها
ؾىاء في مغخلت الاهجاػ ؤو في مغخلت الاؾخؿالُ ختى هبحن الضوع الظي جلػبه الخدكحزاث الجباثُت في
حصجُؼ الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي.
 .1.4حعريف املسدثمرة الفالخيت بً دريس جمال بالشلف.
حػخبر اإلاؿدثمغة الكالخُت الخابػت للمؿدثمغ بً صعَـ حماُ التي ًجغي ججؿُضها في بهػت ؤوالص ػٍاص
بلضًت الطبدت صاثغة بىناصًغ الىانػت غلي بػض ً 35لم ؾغب والًت الشلل ،التي ًيخظغ مجها ؤن حؿاهم
في حػؼٍؼ نضعاث ػعاغت الخبىب و جغبُت اإلاىاش ي باإلاىؿهت خؿبما ؤؾخكُض مً ضاخب اإلاشغوع.
خُث ؤن هظا اإلاشغوع الظي ًتربؼ غلى مؿاخت بحمالُت نىامها  25هٌخاع وٍخؿلب اؾدثماعاث مالُت
بإنل مً ملُاع ؾىدُم خؿب ما هى مبرمج آللُت جضغُم اإلاشغوع .
و ًغاهً ضاخب اإلاشغوع غلى جىؾُؼ وشاؾه وبؾخسضام ؤخضر الخهىُاث والخجهحزاث في اإلاجاُ
الؼعا ي غلي غىء الامخُاػاث اإلامىىخت له في بؾاع آلُت الطىضوم الىؾني للخإمحن غلى البؿالت لخدهُو
الجىصة ؾىاء حػلو ألامغ بٌمُاث اإلاداضُل الىباجُت و الخُىاهُت ؤو هىغُتها.
 .2.4وشإة املسدثمرة الفالخيت بً دريس جمال بالشلف.
حػخبر اإلاؿدثمغة الكالخُت بً صعَـ حماُ خضًث اليشإة خُث جم الخكٌحر قحها مً ؾغف ضاخبها
ؾىت  2013وقو بؿانت الكالح الطاصعة غً اإلاطالر الكالخُت مىظ جاعٍش  ،2013/09/10وفي هكـ
الؿىت وبالػبـ في  2013/02/19جهضم اإلاؿدثمغ بً صعَـ حماُ بلي هُئت الطىضوم الىؾني للخإمحن
غلى البؿالت بؿلب جضغُم مً ؤحل بنامت مشغوغه الاؾدثماعي ،وجم اإلاىاقهت غلى جمىٍله وقو مهغعة
الاؾخكاصة مً الامخُاػاث الجباثُت مغخلت ؤلاوشاء الطاصعة بخاعٍش  2014/11/02جدذ عنم 02/7682
بؿغع الاؾخكاصة مً الخدكحزاث الجباثُت والجمغيُت للمسخلل الخجهحزاث الخاضت باإلاؿدثمغة
الكالخُت ،غلما ؤن الخٍلكت الجهاثُت إلهجاػ اإلاشغوع ال جخػضي نُمت 10ملُىن صج زاعج الغؾم غلى
الهُمت اإلاػاقت .
 .3.4الامخيازاث الجبائيت املمىوخت.
ؾىف هخؿغم بلى ًل الامخُاػاث الجباثُت التي بؾخكاص مجها هظا اإلاشغوع الكالحي ؾىاء زالُ
مغخلت الاهجاػ ؤو بػض مػاًىت الضزىُ في الاؾخؿالُ.
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 .1.3.4مرخلت لاوشاء (الاهجاز) .
في هظه اإلاغخلت ال ًمًٌ الاؾخكاصة مً ؤي امخُاػ ؤو جدكحز حباجي بال بطا نام ضاخب اإلاشغوع بالخهضم
بلى الطىضوم الىؾني للخإمحن غلي البؿالت وجهضًم صعاؾت مالُت ومُضاهُت إلنامت اإلاشغوع الكالحي
واإلاخمثل في مؿدثمغة قالخُت ،ألامغ الظي نمىا بمػاًيخه ؤزىاء بجطالىا بةصاعة اإلاؿدثمغة خُث ؤن اإلاؿدثمغ
بػضما خطل غلى مهغع مىذ اإلاؼاًا مغخلت الاهجاػ في هىقمبر  2014جهضم بلى مطالر الػغاثب الخابؼ لها
بنلُمُا بؿغع ؾلب الخطىُ غلى عزطت الشغاء باإلغكاء مً الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت ،خُث ًلتزم
هظا اإلاؿدثمغ بخهضًم الىزاثو الخالُت :
 ؾلب زؿي ًخػمً مىغىع الشغاء؛ وسخت مً مهغعة مىذ اإلاؼاًا مغخلت الاهجاػ مػاقا بلحها ناثمت اإلاىاص والػخاص اإلاطاصم غلُه مً ؾغفالطىضوم الىؾني للخإمحن غً البؿالت؛
 الكاجىعاث الشٍلُت للمىاص والػخاص اإلاغاص شغاثه باإلغكاء مً الغؾم غلي الهُمت اإلاػاقت؛ وسخت مً البؿانت الكالخُت ويظا البؿانت الجباثُت؛ وسخت مً البؿانت اإلاؿىاؾِؿُت الجباثُت بطا ًاهذ اإلاىاص اإلاغاص شغائها مؿخىعصة.ًل هظه الىزاثو جهضم بها ضاخب اإلاؿدثمغة بلى مكدشُه الػغاثب اإلاسخطت بنلُمُا مً ؤحل
انخىاء حغاع قالحي ،زؼان مُاه زاص بالجغاع  ،مدغار و خىلي  100عؤؽ ؾىم ،ؤًً بؾخكاص مً
جغازُظ الشغاء باإلغكاء مً الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت بهُمت نضعها  1.865.800صج ؤي
(9.820.000صج  1.865.800 = %19 Xصج) ،وهي جمثل نُمت الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت التي بؾخكاص
مجها ؤزىاء اهجاػ اإلاشغوع  ،مهاعهت في خالت نُامه باهجاػ مشغوغه بضون هظه الخدكحزاث الجباثُت قةنها
نض جٍىن غلُه جٍلكت ػاثضة حػُهه في بهجاػ مشغوغه الاؾدثماعي ًىن ؤن اإلاؿدثمغ ؾبُػت وشاؾه ؾحر
زاغؼ للغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت و ال ًمٌىه اؾترحاغها في مغخلت بؾخؿالله.
يما ؤهه قإن اإلاؿدثمغ بطا لم ًلتزم بالىاحباث اإلاكغوغت غلُه اججاه مطالر الػغاثب ؤو مطالر
ُ
الطىضوم الىؾني للخإمحن غلى البؿالت قةهه ًـ ْج َب ُر غلى بغاصة الامخُاػاث التي بؾخكاص مجها وغلى عؤؾها
بغاصة صقؼ الغؾم غلي الهُمت اإلاػاقت مػاقا بلحها ؾغامت  25باإلااثت جدؿب مً مبلؿها ،جؿبُها
للىطىص الػغٍبُت الؿاعٍت اإلاكػىُ ال ؾُما اإلااصة  116مً ناهىن الغؾم غلى عنم ألاغماُ.
 .2.3.4مرخلت الاسخغالل.
بغاقت بلي الامخُاػاث اإلامىىخت للمؿدثمغ في بؾاع مغخلت الاهجاػ وبػض بلتزام هظا ألازحر بالىاحباث
اإلاكغوع الهُام بها اججاه بصاعة الػغاثب وبصاعة الطىضوم الىؾني للخإمحن غلى البؿالت ،قةهه ٌؿخكُض
ؤًػا مً الامخُاػاث اإلامىىخت في بؾاع مغخلت الاؾخؿالُ ،وهظا بػض جهضمه بلى ؤلاصاعجحن الؿالل طيغهما
مً ؤحل ؾلب بغضاص مهغعة مغخلت الاؾخؿالُ بةجباغه الخؿىاث الخالُت :
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 بغضاص الخطغٍذ بالىحىص لضي مطالر الػغاثب التي جبحن جاعٍش بضاًت اليشاؽ مً ؤحل الالتزامبالخطغٍداث الجباثُت؛
بػض بغضاص مدػغ مػاًىت الػخاص اإلاهخنى في بؾاع الخدكحزاث الجباثُت و بغضاص الخطغٍذ بالىحىص اإلابِىت
لخاعٍش بضاًت اليشاؽ مً ؾغف مطالر الػغاثب ًخىحه اإلاؿدثمغ بلى بصاعة الطىضوم الىؾني للخإمحن
غلي البؿالت بةًضاع اإلالل الخالي :
 ؾلب الاؾخكاصة مً مهغعة مغخلت الاؾخؿالُ مىحهت الي مضًغ الطىضوم الىؾني للخإمحن غلى البؿالت ؛ وسخت مً مدػغ مػاًىت الػخاص اإلادغع مً ؾغف مكدشُت الػغاثب اإلاسخطت بنلُمُا ؛ وسخت مً الخطغٍذ بالىحىص اإلاؿلمت مً بصاعة الػغاثب الؿالل طيغها ؛ وسخت مً بؿانت الكالح ؛وسخت مً بؿانت الخػغٍل الجباجي ؛خُث ؤن هظا اإلاؿدثمغ نض نام بٍل هظه الىاحباث بػض ما جم مػاًىت ؤن اإلاشغوع نض بضؤ في مؼاولت وشاؾه
الكػلي بيؿبت  ، % 100ؤًً نامذ بصاعة الطىضوم الىؾني للخإمحن غلى البؿالت بةضضاع مهغعة الاؾخكاصة مً
الامخُاػاث الخاضت بمغخلت الاؾخؿالُ بخاعٍش  2017/02/23جدذ عنم  2017/239مؿخكُضا مً ؤلاغكاء
الػغٍبي بيؿبت  %100قُما ًسظ الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي ضىل اإلاضازُل الكالخُت إلاضة  06ؾىىاث
ببخضاءا مً جاعٍش مػاًىت الضزىُ في الاؾخؿالُ اإلاػض مً ؾغف مطالر الػغاثب خؿب شهاصة الىحىص اإلاؿلمت
مً ؾغف هكـ ؤلاصاعة ًىن ؤن اإلاشغوع ؤلاؾدثماعي ؤوشإ في مىؿهت مغاص جغنُتها .
ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الكالخحن ًسػػىن لػغٍبت واخضة غلى اليشاؽ وهي الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي
ضىل اإلاضازُل الكالخُت (( )IRG/RAللػغاثب م ، )2022 ،.يما بةمٍانهم الخػىع بزخُاعٍا للغؾم غلى الهُمت
اإلاػاقت ختى ًخمٌىىا مً بؾترحاع الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت غلى اإلاشترًاث وٍمىدىا هظا الخو في الاؾترحاع
بلى ػباثجهم الظًً ًخػاملىن مػهم ،وغلُه بػض الاؾالع غلى الخطغٍداث الشهغٍت والؿىىٍت للكترة اإلامخضة مً
 2017بلى ؾاًت ؾىت  2020جبِىا لىا نُمت اإلابالـ الػغٍبُت التي بؾخكاص مجها اإلاؿدثمغ قُما ًسظ الػغٍبت غلى
الضزل ؤلاحمالي في بؾاع مغخلت الاؾخؿالُ ،وهظا ما ًىضخه الجضوُ اإلاىالي:
جدول رقم  :04يبين االمتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمر خالل مرحلة االستغالل.
الفترة املعىيت
2017
2018
2019
2020

هوع الظريبت املعفاة
(كرار )CNAC
الػغٍبت غلى الضزل
ؤلاحمالي ()IRG/RL
الػغٍبت غلى الضزل
ؤلاحمالي ()IRG/RL
الػغٍبت غلى الضزل
ؤلاحمالي ()IRG/RL
الػغٍبت غلى الضزل
ؤلاحمالي ()IRG/RL

الخصريذ الجبائي
املعخمد
اإلاحزاهُت الجباثُت
الؿىىٍت ()Bilan fiscal
اإلاحزاهُت الجباثُت
الؿىىٍت ()Bilan fiscal
اإلاحزاهُت الجباثُت
الؿىىٍت ()Bilan fiscal
اإلاحزاهُت الجباثُت
الؿىىٍت ()Bilan fiscal

الىديجت الجبائيت
املصرح بها
الىدُجت زؿاعة
 884.918صج
الىدُجت زؿاعة
904.120صج
الىدُجت عبذ
1.000.500صج
الىدُجت عبذ
980.520صج
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املبالغ املفروض
حسدًدها

لاعفاءاث %100

10.000صج

 00صج

10.000صج

 00صج

240.150صج

 00صج

 234.156صج

00صج
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المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على التصاريح الجبائية للمستثمرة الفالحية للسنوات  2012 ،2012،2012و
سنة .2020

ًخطر مً زالُ الجضوُ ؤغاله ؤن اإلاؿدثمغة الكالخُت اؾخكاصث مً بغكاء يلي مً الػغٍبت غلى
الضزل ؤلاحمالي للمضازُل الكالخُت زالُ ؾىىاث  2019، 2018 ،2017و ؾىت 2020ؤًً نضعث اإلابالـ
الػغٍبُت اإلاؿخكاص مجها بهُمت ( 494.360 =234156+240150+10000+10000دج) ،ؤي ما ًمثل
خىالي  %25مً بحمالي الىخاثج بػالمت عبذ لؿىتي  2019و 2020خُث مؼ جغايمها زالُ ؾىىاث
ؤلاغكاء الٍلُت جطبذ يداقؼ ٌؿاغض اإلاؿدثمغ في جىؾُؼ اؾدثماعه و زلو مىاضب الشؿل حؿتهضف
بمخطاص البؿالت زالُ الؿىىاث اإلادضصة زاعج الاؾخؿالُ ،يما ؤن الىظام الجباجي الجؼاثغي ؤغؿى
ألاولىٍت لليشاؽ الكالحي مً خُث الكغع الػغٍبي و نض نام بخدضًض مػضالث ؤلازػاع و خطغها في
الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي للمضازُل الكالخُت صون الغؾم غلى اليشاؽ اإلانهي بمػضُ  % 1.5والغؾم
غلى الهُمت اإلاػاقت  %19الظًً ًمًٌ ؤن ًٍىهىن يػبء غغٍبي ًثهل اإلاطاعٍل اإلاالُت للمؿدثمغة
الكالخُت و نض ال حؿاغضهم في جىؾُؼ مشغوغاتهم الاؾدثماعٍت ما ٌػني ؤن الضوُ حؿعى بلى حصجُؼ
الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي مً زالُ جىقحر اإلاىار اإلاالثم بةؾخػماُ الؿُاؾت الػغٍبُت و آلُتها
الخدكحزًت.
.5خاجمت:
لهض جؿغنىا في هظه الىعنت البدثُت بلى مٍاهت الهؿاع الكالحي في الجؼاثغ بغاقت بلى صوع آلُت
الخدكحز الجباجي في حصجُػه ،خُث عؤًىا ؤن الجؼاثغ بجسظث حملت مً الخضابحر الجباثُت الغامُت بلى
حصجُؼ الهؿاع الكالحي غبر نىاهُجها اإلاالُت الؿىىٍت والخٌمُلُت مً زالُ مىذ حملت مً الامخُاػاث
الػغٍبُت لالؾدثماعاث الكالخُت ؾىاء في بؾاع الىظام الػام وقو نىاهحن الػغاثب اإلاسخلكت ؤو في بؾاع
هظام الخدكحزاث غً ؾغٍو الهُأث الضاغمت لالؾدثماع ،مؼ الىظ غلى بلؿاء جلَ الامخُاػاث في خالت
غضم بخترام الشغوؽ التي غلى ؤؾاؾها جم مىذ جلَ الامخُاػاث.
يما ًجب الخىىٍه مً حهت ؤزغي ؤن قػالُت آلُت الخدكحز الجباجي في حصجُؼ الهؿاع الكالحي جبهى
مدضوصة بالىظغ بلى ؤن الهؿاع الكالحي هى نؿاع في ألاضل ُم ْػ َكى جهغٍبا مً الػغاثب ،ألامغ الظي
ًجػل الضوع الظي جلػبه هظه الخدكحزاث هى صوع هامص ي ،وغلُه قةن حصجُؼ الهؿاع الكالحي ال ًغجبـ
قهـ بالجاهب الجباجي ،بل ًخػضاه بلى غىامل ؤزغي ؾحر غغٍبُت جخمثل في وحىص بِئت مدكؼة لإلؾدثماع
واؾخهغاع غام ٌؿمذ للكالخحن بالشغوع في بهجاػ وجغنُت مشغوغاتهم وَػبر هظا الىغؼ غً مضي جىقغ
الظغوف اإلاؿاغضة لالؾدثماع.
وغلُه وفي زخام هظه الىعنت البدثُت ههضم بػؼ الخىضُاث لخكػُل ؾُاؾت الخدكحز الجباجي قي
حصجُؼ الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي مجها:
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 ًيبغي ؤن ًطاخب ؾُاؾت الخدكحز الجباجي عنابت مشضصة غلى بصاعة ًاقت الخىاقؼ الػغٍبُت مً ؤحلجدهُو ألاهضاف اإلاغحىة وبال ؾخطبذ اؾخجزاقا حضًضا للمىاعص الػغٍبُت للخؼٍىت الػمىمُت ،مؼ حشضًض
الػهىباث الغصغُت غض اإلاٍلكحن اإلاخداًلحن الظًً ٌؿخكُضون مً الامخُاػاث صون بخترام الشغوؽ التي
غلى ؤؾاؾها مىدذ جلَ الامخُاػاث؛
 بغاصة الىظغ في ؾُاؾت الخدكحز اإلامىىخت للهؿاع الكالحي وقو هظام الامخُاػاث ،خُث ؤن مضة الاغكاءاإلاهضعة غاصة بثالر ؾىىاث قُما ًسظ الػغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي ؾحر مدكؼة غلى الاؾدثماع ،ألهه
غاصة ما ًخم جدهُو ؤعباح غئُلت مً اإلاشغوع الاؾدثماعي ؤو زؿاثغ في الؿىىاث ألاولى لبضؤ اليشاؽ
ألامغ الظي ًجػل ؤلاغكاء الػغٍبي ؾحر ُم ْج ٍض ؾاإلاا ؤن جدهُو الخؿاثغ ال ًخم صقؼ غلحها ؤي غغاثب في
ألاضل؛
 بن حل اإلاؿدثمغًٍ ًغون غضم حضوي الاغكاء اإلاخػلو بالغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت غلى اإلاهخيُاثباغخباع ؤهه بغكاء وهمي ،ألن الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت غلى اإلاشترًاث هى في ألاضل غباعة غً غغٍبت
مؿترحػت بضون الخاحت بلى اإلاغوع غبر شبابَُ الهُأث الضاغمت و اإلاغاقهت لالؾدثماع مً ؤحل بؾخطضاع
نغاع مىذ الامخُاػاث ،لظلَ هجضهم ًؿالبىن بخىؾُؼ هظا الاغكاء بلى الغؾم غلى الهُمت اإلاػاقت غلى
اإلابُػاث ،ختى ًٍىن هىاى صغم خهُهي لخؼٍىت ماؾؿت اإلاؿدثمغ ًدطل غلُه في شٍل بغاهت مالُت
ؾحر مباشغة مً الضولت في شٍل عؾىم غلى اإلابُػاث التي نبػها مً الؼباثً والتي ًان مؿالب بضقػها
بلى بصاعة الػغاثب؛
 البض مً جدمل الضولت لجؼء مً جٍالُل الاؾدثماع في الهؿاع الكالحي زاضت باليؿبت لالؾدثماعاثالتي جىجؼ في اإلاىاؾو الغٍكُت والصخغاوٍت في شٍل بغاهاث مالُت مباشغة مً ؤحل حصجُؼ بهاء الكالخحن
في مىاؾههم وجيشُـ هظا الشٍل مً الاؾدثماع؛
 ًجب غلى الضولت بشغاى اإلاؿدثمغًٍ بٍل قئاتهم في الهؿاع الكالحي ويظا الخبراء اإلاسخطحن في حمُؼاإلاُاصًً مً ؤحل وغؼ بضالخاث ناهىهُت زاضت باإلؾدثماع ،لإلإلاام بجمُؼ الىهاثظ في الىطىص
الهاهىهُت ؤو اإلاُضاهُت و ججؿُض بؾاع ناهىوي ًخالءم مؼ حمُؼ الؿبهاث اإلاؿدثمغة ؛
 غلى الضولت الػمل غلى الخض مً وغؼ ؾُاؾاث جدكحزًت مػممت لجمُؼ نؿاغاث ؤلاؾدثماع والؿهغغلى وغؼ ؾُاؾت جىححهُت جإزغ غلى ؾلىى اإلاؿدثمغ في بجساط نغاعه ؤلاؾدثماعي اإلاؿتهضف مً ؾغف
الضولت بؿغع الىضىُ بلى اإلابخغى اإلاؿؿغ؛
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