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 مقدمة

يشكل نسخة معدلة )مصححة(  0202املشروع التمهيدي لقانون املالية التكميلي لسنة 

ألاحداث الكبرى من الجانب  الاعتبار ، لألخذ بعين  0202املصادق عليه لسنة  لقانون املالية

 .0202الاقتصادي والجانب الصحي ، التي ميزتها بداية سنة 

من اجل التصدي لهذا الظرف الخاص الذي يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط الخام في 

ع الدول لوباء كورونا فيروس، اتخذت املراكز املالية الاساسية وانتشار غير املسبوق على جمي

 السلطات العمومية اجراءات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وصحي.

ضمان التكفل املالي لهذه الاجراءات يستلزم زيادة اللجوء الى موارد امليزانية، والتي تقلصت 

رف ، والذي تم تحضيره في ظ0202بشكل كبير مقارنة بتلك املقدرة في قانون املالية لسنة 

 أقل تقييد.

في هذا الاطار، اجراءات اقتصادية واجتماعية تشكل نواة املشروع التمهيدي لقانون املالية 

، من اجل التصدي )وقف( لآلثار السلبية للصدمة املزدوجة على 0202التكميلي لسنة 

 أسعار النفط الخام و تراجع النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة وباء فيروس كورونا.

 0202املرجعي لقانون املالية التكميلي لسنة  طارالا  /اوال
 

بالصدمة املزدوجة للعرض  0202تميزت الظروف الاقتصادية الدولية في بداية سنة 

 .والطلب العامليين على السلع والخدمات

وفي هذا السياق ومع تراجع النمو الاقتصادي العالمي، تتوقع املؤسسات املالية للمرة 

 ، ركود عالمي محتمل للعام الحالي.0222ة املالية لسنة ألاولى، ومنذ ألازم

 حدوث ركود عالمي بنسبة  0202في الواقع، تتوقع املؤسسات الدولية لسنة 

٪ تحت تأثير انتشار وباء فيروس كورونا على نطاق عالمي مما يؤدي إلى توقف معظم 0.2-

 ألانشطة الاقتصادية تقريًبا والتوزيع.
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نفط التي عانت من الصدمة املزدوجة النخفاض الطلب وانتشار فيما يتعلق بأسواق ال

, وبالفعل ، سجل 0202الوباء، كانت الخسائر كبيرة ، خاصة خالل شهر مارس من سنة 

ا بنسبة 
ً
دوالر للبرميل في  80,02٪، لينتقل من 02سعر برنت لبحر الشمال انخفاًضا ملحوظ

  .توسط شهر مارسدوالًرا للبرميل في م 00متوسط شهر جانفي، إلى 

 0202دوالًر أمريكًي للبرميل في شهر جانفي لسنة  8,,8بالنسبة للخام الجزائري، قدر سعره  

دوالًر أمريكًي في مارس ، حيث  02.03و  0202دوالًر أمريكًي للبرميل في شهر فبراير  0,,0و 

مليار دوالر  2,002مليار دوالر و  0,202مليار دوالر ،  ,0,23سجلت إلايرادات الناتجة قيمة 

إلايرادات  وإجمالي أمريكًي  دوالًر  02.00 ألاول  الربع على التوالي. وبذلك يسجل متوسط 

 مليار دوالر أمريكي. ,8.02

ال تزال هناك مخاطر سلبية أخرى على الاقتصاد العالمي بالنظر الى الظرفية الاقتصادية، 

 .23-كوفيدبسبب عدم اليقين بشأن حجم ومدة آلاثار املرتبطة ب

 

 
 
املاليــة  التأطير الاقتصادي الكلي واملالي الجديد ملشروع قانـون  /ثانيا

 0202التكميلي لسنة 

على أساس  0202الاقتصاد الكلي واملالي ملشروع قانون املالية التكميلي لسنة  تم تأطير

ر النفط التطورات املستقبلية للسياق الوطني والدولي، والتي تتميز بانخفاض حاد في أسعا

 (. 23 -تفش ي جائحة فيروس كورونا )كوفید الناجم عن انخفاض الطلب العالمي بسبب

 

دخلت تغييرات على املجاميع الاقتصادية الكلية واملالية الرئيسية على النحو 
ُ
ولهذه الغاية ، أ

 التالي:

 دوالر أمريكي؛ 00دوالر أمريكي الى  82سينتقل سعر السوق لبرميل النفط الخام من  .2

دوالر  02دوالر أمريكي الى 02من  رجيي لبرميل النفط الخاماملسعر سينتقل ال .0

 أمريكي؛
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مليار دج  2,2ستنخفض نفقات التسيير )خارج ألاجور والتحويالت الاجتماعية( ب  .0

مليار دج لتغطية أثر مراجعة  3مليار دج كتخفيض للنفقات الجارية، و +  202)

    قيمة ألاجر الوطني القاعدي ألادنى(.

 مليار دج. 023ستنخفض نفقات التجهيز بـــ  .,

 ,,,ستنخفض القيمة الجارية لواردات السلع )خارج خدمات عوامل إلانتاج( ب  .0

 .مليار دوالر أمريكي

 .مليار دوالر 0,0ستنخفض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب  .8

املحققة في ٪ مقارنة مع قيمته  20سيتراجع الدينار مقابل الدوالر ألاميركي بنسبة  .,

 دينار/ دوالر أمريكي(. 223,08) 0223سنة 

 

في بالنظر إلى هذا إلاطار الجديد لالقتصاد الكلي واملالي ، ستتطور املؤشرات الرئيسية 

 على النحو التالي: 0202لعام  مشروع قانون املالية التكميلي

مقارنة  0202مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  ,,,2إلى  صادرات املحروقات تصلس -

 .مليار دوالر أمريكي املتوقعة في قانون املالية الاولي لنفس السنة 00,0ب 

٪ بالدوالر الجاري، مقارنة  20,2واردات السلع بنسبة  واردات السلع ستخفض -

 (.CAFمليار دوالر أمريكي ) 00,0 احيث ستبلغ قيمته 0202بقانون املالية لسنة 

مليار  -18,8 رصيدا سلبيا يبلغ ما قيمته 0202نهاية سنة   ميزان املدفوعات سيحقق -

 مليار دوالر أمريكي املتوقع في قانون املالية الاولي. 2,0- دوالر أمريكي مقابل

في  املقدر سابقا٪  1,80٪ مقابل + 0,80-انكماشا بنسبة  النمو الاقتصادي سيعرف -

املحروقات،  و الاقتصادي خارجم. اما بالنسبة للن0202قانون املالية ألاولي لسنة 

 ٪ في قانون املالية ألاولي لنفس السنة. 2,,2٪ مقابل 2,32-فسيعرف ركودا بنسبة 

مستويات فان وينبغي التأكيد على أنه بالنظر إلى عدم وضوح سلوك الاقتصاد العالمي ، 

النفقات والنمو الاقتصادي( ، الناتجة ،  املداخيللالقتصاد الكلي واملالي ) الكبرى  املجمعات
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 للتغيراتعرضة  تبقى،  0202التكميلي لعام  املاليةالحالي ملشروع قانون  التأطير عن 

ألاشهر املقبلة من  ميز أسواق النفط ، التي ستتقلبات و  23-كوفيد جائحة ر املرتبطة بتطو 

 العام الحالي.

 

 0202امليزانية العامة لسنة ثالثا / 
 

بشكل  0202ية التكميلي لعام سيركز مشروع قانون املال ،الخاصملواجهة هذا الوضع 

 :أساس ي على

 

-Covid تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية لالستجابة السريعة آلثار جائحة فيروس .2

 على صحة السكان ؛  19

 الحفاظ على تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ألاساسية للمواطنين ؛  .0

 ؛على النشاط الاقتصادي جائحةالتخفيف أثر   .0

 .نفقات التسييرعلى  الخصوص،على وجه  ،التأثيرنفاق العام من خالل ترشيد إلا   .,

 

على  ةحجائثار السلبية للآلا تأخذ بعين الاعتبار سوفالتي بين هذه إلاجراءات،  الدمجإن 

تأثيرات  املتناقصة بشكل حاد، سيكون لها املداخيلتوزيع  حسنوتين الاقتصادي الاعوان

 للدولة.ات متباينة على إلايرادات والنفق

 

مليار دينار جزائري مقدرة في قانون املالية الاولي  289,7 6 من مليزانيةايرادات ا ستتقلص

.  0202لسنة املالية التكميلي مشروع قانون  مليار دينار جزائري في 0030,0الى  0202لسنة 

 كما يلي: لاليرادات الاساسيةاملكونات  و ستكون 

لسنة املالية التكميلي في مشروع قانون ة في امليزانية ستبلغ الجباية البترولية املدرج -

 .مليار دينار جزائري  1394,7،   0202
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 في مشروع قانون املالية التكميلي دينار جزائري مليار  222,2, املوارد العادية ستصل -

 .0202في قانون املالية الاولي لسنة  دينار جزائري مليار  ,,223,، مقابل 0202

مليار  ,,0,0,، قيمة 0202في مشروع قانون املالية التكميلي لسنة  انيةامليز  نفقاتستبلغ 

 املصوت عليها في قانون املالية الاولي لسنة دينار جزائري مليار  200,2,مقابل  دينار جزائري 

 .دينار جزائري مليار  ,,02,بانخفاض قدره  ،0202

دينار مليار  0802,0ير وإلى تسيكنفقات  دينار جزائري مليار  ,,00,,تنقسم هذه النفقات الى 

 كنفقات تجهيز. جزائري 

 :بالتالي يتوقع  0202الميزانية هذا، فإن مشروع قانون المالية التكميلي لعام  نمطنظر إلى 

٪ مقارنة بالناتج املحلي ,.22 - يمليار دينار جزائري ، أ 23,8.3 -عجز في امليزانية قدره  -

ر جزائري منصوص عليه في قانون املالية ألاولي لعام مليار دينا ,.2000 -إلاجمالي، مقابل 

 . ٪ من الناتج املحلي إلاجمالي0., - ي، أ 0202

٪ من الناتج املحلي إلاجمالي في 20.0 -مليار دينار جزائري ، يمثل  3.,030 -رصيد خزينة قدره  -

ي متوقعة في مليار دينار جزائر  0,00.8 -، مقابل 0202مشروع قانون المالية التكميلي لعام 

 ٪ من الناتج املحلي إلاجمالي .,.22 -، أي  0202ألاولي لعام  قانون املالية
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املقترحة في  مشروع  قانون املالية الاساسية التدابير التشريعية  رابعا/

 0202التكميلي  لسنة 

 

 :ما يلي 0202التكميلي لعام  يتوقع قانون املاليةالشرائية لألسر ،  القدرة تعزيز  في اطار 

على  و الضريبة على الدخل الاجمالي  على  %02بـ  لتخفيض نسبة  ا ادراجاعادة  -

 .، لصالح الدخل املحقق في املناطق الجنوبية الضريبة على الربح

و دج شهرًيا  02،222الذي ال يتجاوز  الضريبة على الدخل الاجمالي   إلاعفاء الكلي من -

 . 0202 جوان 2يطبق اعتباًرا من 

 لصالح دج 02.222إلى  دج 22.222من  الراتب الوطني الادنى املضمون راجعة عتبة م -

 .0202 جوان 2الدخل املنخفض. يسري هذا إلاجراء اعتباًرا من  ذوي 

 

 يتوقع : تدابير إلانعاش الاقتصاديفي ما يخص 

  

%، باســتاناء أنشــطة شــراء و بيــع املنتجــات وتلــك  3/02,إلغــاء قاعــدة توزيــع رأس املــال  -

 .التي تكتس ي طابعا استراتيجيا

مــــــــن  02و  02املــــــــادتين  ، و 0222مــــــــن قـــــــانون املاليــــــــة التكميلــــــــي لســـــــنة  8,إلغـــــــاء املــــــــادة  -

 املتعلـــق بترقيـــة الاســـتثمار، التـــي تـــنص علـــى حـــق الشـــفعة للدولـــة، 23-28القـــانون رقـــم  

فيمـــا يخـــص جميــــع عمليـــات التنــــازل عـــن ألاســــهم أو الحصـــص الاجتماعيــــة املنجـــزة مــــن 

  .طرف ألاجانب أو لصالحهم

، املتضــــمنة إلزاميــــة تمويــــل الاســــتثمارات 0228مــــن قــــانون املاليــــة لســــنة  28إلغــــاء املــــادة  -

  .ألاجنبية باللجوء إلى التمويالت املحلية

التي تم تجديـدها، باسـتاناء تجهيـزات نقـل  الترخيص باستيراد سالسل و تجهيزات إلانتاج -

 .ألاشخاص والبضائع،  وعناصر التجهيزات الجديدة
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إلاعفــــــــاء مــــــــن الحقــــــــوق الجمركيــــــــة والرســــــــم علــــــــى القيمــــــــة املضــــــــافة ملــــــــدة ســــــــنتين قابلــــــــة   -

للتجديــــــد،  للمكونــــــات واملــــــواد ألاوليــــــة املســــــتوردة أو املقتنــــــاة محلًيــــــا مــــــن قبــــــل املقــــــاولين 

 .املناولين

مشـروع قـانون املاليـة التكميلـي فـان  تشجيع إنشـا  وتوـوير املسسسـات النا ـ ةفي اطار  

  :يتوقع  0202لسنة 

، بغـرض مـنح الشـركات الناشـعة إعفـاء 0202من قانون املاليـة لسـنة  83تعديل أحكام املادة  -

( ســـنوات مـــن تـــاريش بـــدء النشـــاط ، مـــن الضـــريبة الجزافيـــة الوحيـــدة 20مؤقـــت ملـــدة ثـــالث )

الضـريبة  ك التي تكون خاضعة لهـذا النظـام، و مـن الرسـم علـى النشـاط امل ـي و بالنسبة لتل

أو الضريبة على أربـاح الشـركات، و كـذلك الرسـم علـى القيمـة املضـافة   على الدخل إلاجمالي

  على التجهيزات املقتناة، بعنوان  انجاز مشاريعها الاستثمارية .

ـــام املــــادة    -  املتعلــــق بشــــركة الرأســــمال الاســــتثماري، 22-28مــــن القــــانون رقــــم  22تعــــديل أحكـ

لتوضــــــــيح أنــــــــه  باســــــــتاناء املســــــــاهمة فــــــــي املؤسســــــــات الناشــــــــعة ، ال يمكــــــــن أن تحــــــــوز شــــــــركة 

%( مــــــن رأس مــــــال نفــــــس 3,الرأســـــمال الاســــــتثماري  ســــــهم تتجـــــاوز تســــــعة و أربعــــــين باملعـــــة )

  الشركة .

دعـم و تطـوير  ، املعنـون صصـندوق 202-020مراجعة مدونـة حسـاب التخصـيص الخـاص رقـم  -

املنظومــة الاقتصــادية للمؤسســات الناشــعةص، يهــدف تكييــف قســم النفقــات الخــاص بــه مــع 

 .الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الناشعة 

املاليــــــة تــــــدابير أخــــــرى تتعلــــــق بتوســــــيع القاعــــــدة الضــــــريبية فــــــي مشــــــروع قــــــانون  كمــــــا ان هنــــــاك

 .0202لسنة التكميلي 
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 0202 لسنة الرئيسية لتأطير مشروع قانون املالية التكميلياملجاميع 

      
2020 2020 2019 

   الوحدة 2018
 إغالق  ق م م ق م ت

 صادرات املحروقات دوالر أمريكي 026 897,0 38 900,0 32 232,9 35 737,0 17

 سعر البرميل للبترول الخام دوالر أمريكي 71,3 64,4 60,0 35,0

 سعر الصرف دينار / دوالر أمريكي 116,6 119,4 123,0 137,0

 (  CAFواردات السلع ) دوالر أمريكي 026 330,2 46 934,1 41 560,8 38 523,1 33

 الناتج الداخلي الخام    دينار 029دينار  259,0 20 288,4 20 424,6 21 088,0 19

 الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات  ناردي 029دينار  711,3 15 378,3 16 050,4 17 551,8 15

 نمو الناتج الداخلي الخام   % 1,4 0,8 1,8 2,6-

 نمو الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات % 3,3 2,4 1,8 0,9-

 الجباية البترولية املقيدة في امليزانية  دينار 029دينار  349,7 2 518,5 2 200,3 2 394,7 1

 نسبة التضخم   % 4,3 2,0 4,1 3,0
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   تقديرات امليزانية

     2020 2020 2019 
2018 

 مليار دينار

   إغالق  ق م م ق م ت

 إيرادات امليزانية 6389,5 6567,7 6289,7 5395,8

 الجباية البترولية     2349,7 2518,5 2200,3 1394,7

 هاإلايرادات الجبائية من        2711,8 2841,1 3046,9 2858,6

 الضريبة على الدخل إلاجمالي/ ألاجور             707,3 773,5 762,2 761,2

 الضريبة على الدخل إلاجمالي/ الفعات ألاخرى             93,6 92,3 150,0 125,4

 الضريبة على أرباح الشركات            385,1 384,7 489,8 404,0

 لى القيمة املضافة املطبق على الوارداتالرسم ع            509,1 522,7 444,7 433,8

336,4 423,7 333,9 335,7 
الرسم على القيمة املضافة املطبق على املنتوجات            

 املحلية

 الرسم الداخلي على الاستهالك/ التبغ واملشروبات الكحولية              80,1 88,4 126,6 98,7

 لرسم على املنتوجات البتروليةا             142,7 164,4 150,0 212,5

0,0 0,0 0,0 0,0 
الرسم على القيمة املضافة املطبق على املنتوجات             

 البترولية

 مساهمات غير مباشرة             4,2 5,2 47,2 28,5

 مداخيل جمركية             324,2 355,4 294,7 326,1

 جيل والطابع حقوق التس            88,4 83,6 93,9 86,1

 إلايرادات غير الجبائية         188,5 179,2 209,5 209,5

 حاصل مداخيل أمالك الدولة             48,7 49,2 35,0 35,0

 الحواصل املختلفة للميزانية             139,8 130,0 174,4 174,4

 إلايرادات الاستثنائية        1139,5 1028,9 833,0 933,0

 إيرادات نظامية، هبات وتبرعات         0,05 0,05 0,05 0,05

 نفقات امليزانية 7732,1 7579,7 7823,1 7372,7

 التسيير     4813,7 4859,2 4893,4 4752,4

 التجهيز     2918,4 2720,5 2929,7 2620,3

 رصيد امليزانية 1342,6- 1012,0- 1533,4- 1976,9-

 الرصيد إلاجمالي للخزينة 1833,4- 1812,0- 2435,6- 2954,9-

 / الناتج الداخلي الخام )%( الرصيد إلاجمالي للخزينة 9,0- 8,9- 11,4- 15,5-
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 تقديرات امليزانية )تغيرات %(

 
 /    0209إغالق   /  0202م ق م ت  /  0202م ق م ت    

 بـ  %
 2018     0209إغالق     0202ق م  

      
 

 ات امليزانيةإيراد 2,8 17,8- 14,2-

 الجباية البترولية   7,2 44,6- 36,6-

 إلايرادات الجبائية   4,8 0,6 6,2-

 إلايرادات غير الجبائية   5,0- 16,9 0,0

 إلايرادات الاستثنائية   9,7- 9,3- 12,0

 إيرادات نظامية، هبات وتبرعات   11,1 0,0 0,0

 نفقات امليزانية 2,0- 2,7- 5,8-

 التسيير      0,9 2,2- 2,9-

 التجهيز    6,8- 3,7- 10,6-
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 أبرز مس رات امليزانية

     

2020 2020 2019 
2018  %  

 إغالق  ق م م ق م ت

 إيرادات امليزانية / الناتج الداخلي الخام  31,5 32,4 29,4 28,3

 موارد عادية / الناتج الداخلي الخام 19,9 20,0 19,1 21,0

 نفقات التجهيز / الناتج الداخلي الخام 14,4 13,4 13,7 13,7

 نفقات التسيير/ الناتج الداخلي الخام 23,8 24,0 22,8 24,9

 رصيد امليزانية / الناتج الداخلي الخام 6,6- 5,0- 7,2- 10,4-

 رصيد امليزانية / الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات 8,5- 6,2- 9,0- 12,7-

 الرصيد إلاجمالي للخزينة/ الناتج الداخلي الخام 9,0- 8,9- 11,4- 15,5-

 الرصيد إلاجمالي للخزينة/ الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات 11,7- 11,1- 14,3- 19,0-
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 ملخص مجاميع القواع الحقيقي

         

 2018 2019 ق م     0202 م ق م ت   0202

 مليار دج

نمو الحجم 

 % 

لقيمة ا

 الجارية

نمو الحجم 

 % 

القيمة 

 الجارية

نمو الحجم 

 % 

القيمة 

 الجارية

نمو الحجم 

 % 

القيمة 

 الجارية

 القيم املضافة                

 الزراعة 426,9 2 5,0 429,4 2 2,3 743,6 2 3,2 529,3 2 1,5

 املحروقات 547,8 4 6,4- 910,1 3 4,9- 374,1 4 1,9 536,2 3 5,8-

 الصناعة 128,0 1 4,1 198,4 1 4,3 267,9 1 3,5 201,5 1 0,9-

 البنا  والا غال العمومية 346,5 2 5,2 481,4 2 3,6 667,2 2 4,3 325,2 2 0,6-

 الخدمات السوقية 305,4 5 3,7 581,9 5 3,1 572,4 5 2,0 177,5 5 0,4-

 رسومالضرائب وال 498,0 1 2,6- 566,9 1 1,6- 335,8 1 4,7- 245,4 1 9,9-

 الخدمات غير السوقية 006,5 3 2,7 120,2 3 1,8 463,6 3 0,5 072,8 3 0,4

 الناتج الداخلي الخام 259,0 20 1,4 288,4 20 0,8 424,6 21 1,8 088,0 19 2,6-

 الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات 711,3 15 3,3 378,3 16 2,4 050,4 17 1,8 551,8 15 0,9-

 الناتج الداخلي الخام خارج الزراعة 832,1 17 0,9 859,0 17 0,6 681,0 18 1,6 558,7 16 3,2-

-1,3 
 

13 022,5 
1,5 14 306,8 2,5 13 948,9 3,0 13 284,4 

الناتج الداخلي الخام خارج املحروقات 

 والزراعة
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