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  :ةــــــــــــــــمقدم

 تمیز ،الجزائر بھ تمر صعب جد ظرف في 2020 لسنة المالیة قانون صدر       

 البترولیة الجبایة أن علمنا إذا خاصة العالمیة األسواق في البترول أسعار بانھیار

 جھة ومن جھة، من ھذا للدولة العامة المیزانیة في معتبرة بنسب تساھم كانت

 إلیھ تلجأ كانت الذي (FRR)  االیرادات ضبط صندوق احتیاطات كل نفاذ أخرى

 من الصرف احتیاطي تآكل إلى المیزانیة، إضافة عجز لتمویل قبل من الجزائر

 02 ما یقارب إلى وصل حتى متدنیة مستویات إلى انخفض الذي األجنبیة العمالت

 الذي التقلیدي غیر التمویل برخصة العمل توقیف على عالوة دوالر، ملیار

 .2018 سنة منذ بھ العمل في الجزائر شرعت

 إجراءات تضمن الذي 2020 لسنة المالیة قانون صدر الظروف ھذه ظل في    

 مستوى على المحافظة مع االیرادات جانب في الخزینة موارد تعزیز إلى تھدف

 بتدابیر الجبائي الوعاء توسیع على العمل ننسى أن دون العام االنفاق من مقبول

  .الجبائیة الحصیلة زیادة إلى ھادفة

 إقتصادیة دراسة المالیة قانون دراسة المداخلة ھذه خالل من حاولنا وعلیھ   

 في العامة المالیة على للحكم الكمیة بعض المؤشرات إستخراج خالل من وجبائیة

 الي تضمنھا الجبائي الطابع ذات التعدیالت ألھم التطرق إلى إضافة الجزائر،

  .2020 لسنة المالیة قانون

  



  

 2020 لسنة المالیة انونلق جبائیةال راءةقال  
 

تمیز قانون المالیة لھذه السنة بالصرامة في إیجاد مصادر إضافیة من أجل      

تمویل المیزانیة العامة، ومن ثم التخفیف من عجز المیزانیة، حیث نجد أن معظم 

:التدابیر الواردة فیھ تھدف أساسا  

  رسوم جدیدة أو رفع معدالت ضرائب ورسوم موجودة من  استحداثإما إلى

  .قبل

 إلغاء بعض التخفیضات الضریبیة إضافة إلى تخفیض البعض منھا. 

 

 توسیع الوعاء الجبائي بتدابیر تھدف إلى زیادة الحصیلة الجبائیة.  

في النقاط  2020توضیح أھم التدابیر الواردة في قانون المالیة لسنة  وعلیھ یمكن

 :التالیة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام مراجعة مع المراقب التصریح نظام إدراج إعادة- 01

  .الثروة على الضریبة وتفعیل

 قبل بھ معمول كان الذي المراقب التصریح نظام إدراج إعادة على 2020 لسنة المالیة قانون نص      

 الجزافیة الضریبة نظام یخص فیما ترتیبات لعدة إدخالھ مع الحرة، المھن أصحاب یخص فیما 2008 سنة

  .األمالك على الضریبة تطبیق على عالوة الوحیدة

  

 :بقالمرا ریحصالت نظام إدراج إعادة 1-1

 بھ معمول كان الذي (المراقب التصریح نظام إدراج إعادة 2020 لسنة المالیة قانون بموجب تم لقد       

 المحاسب، المھندس، القضائي، المحضر ،المحامي (الحرة المھن ألصحاب بالنسبة )2015سنة قبل

    بمعدل واحدة لضریبة وبالتالي الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام غالبیتھم یخضع كان الذین…) الخبیر،

 المراقب التصریح لنظام یخضعون 2020 سنة من ابتداء سیصبحون ) جبائیة رقابة بدون عادة12% (

 من الحد بغیة الجبائیة االدارة طرف من بھا ح المصر لمداخیلھم جبائیة لرقابة وكذا )ضرائب عدة(

 التعدیل وفق التالیة للضرائب سیخضعون الحرة المھن أصحاب فإن وعلیھ الفئة، لھذه الجبائي التھرب

 :الجدید

 .المحققة المھنیة المداخیل من  02 %بمعدل(TAP) المھني النشاط على الرسم -

 .الممارس النشاط طبیعة حسب 19 % و  09 %بمعدل(TVA) المضافة القیمة على الرسم -

 الربح من % 26 بمعدل (IRG/BNC) التجاریة غیر األرباح صنف االجمالي الدخل على الضریبة -

 القابلة واألعباء) المھنیة المداخیل (الكلیة اإلیرادات بین الفرق إجراء طریق عن المحسوب التجاري غیر

  ).…المھنیة، والرسوم الضرائب المستخدمین، أعباء االھتالكات، المحالت، إیجار أعباء (للتخفیض

 على الرسم دفع یخص فیما G50 شھریة تصریحات إیداع الحرة المھن أصحاب على یتعین كما     

 وكذا (IRG/S) األجور على الضریبة ،(TVA) المضافة القیمة على الرسم (TAP)المھني النشاط

 إلى إضافة الموالي، الشھر من 20 قبل وذلك (AP/IRG) االجماليالدخل  على الضریبة تسبیقات

 بكل تدعیمھ مع الموالیة السنة من أفریل 30 غایة إلى التجاریة غیر لألرباح سنوي تصریح إیداع ضرورة

 .الالزمة االثبات وثائق



 فیھ یسجلون المختصة الضرائب مصلحة طرف من علیھ ومؤشر مرقم سجل مسك علیھم یتعین كما     

 مع كاملة سنوات 10 مدة والدفاتر الوثائق بتلك االحتفاظ ضرورة مع المھنیة ونفقاتھم إیراداتھم تفاصیل

  .طلب كل عند الجبائیة االدارة ألعوان تقدیمھا ضرورة

  

  .الوحیدة یةفالجزا الضریبة نظام مراجعة2-1

 یخضع كان حیث الصغیرة، للمؤسسات مخصص نظام ھو IFU)( الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام      

 أعمالھم رقم یتجاوز ال الذین الحرة المھن أصحاب فیھم بما والطبیعیین األشخاص المعنویین كل لھ

 الخاضع األعمال رقم سقف تخفیض تم 2020 لسنة المالیة بموجب قانون أنھ إال دج، ملیون 30 السنوي

 بعض وكذا أنواعھا بمختلف الشركات مع استبعاد دج ملیون 15 إلى الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام

 السلع، إستراد الترقیة العقاریة، مثل( المحقق األعمال رقم كان مھما النظام لھذا الخضوع من األنشطة

 النظام توسیع دائرة بھدف وذلك...) والري، العمومیة األشغال الخاصة، الصحیة المؤسسات بالجملة، البیع

  .واحدة ضریبة بوجود یتمیز الذي IFU) (نظام عكس على ضرائب عدة بوجود یتمیز الذي الحقیقي

 الوحیدة الجزافیة للضریبة الخاضع األعمال رقم تقدیري تول من الجبائیة االدارة بإمكان أصبح كما

 ما ویدفع یصر دائما الذي بالضریبة للمكلف متروك األمر كان بعدما بالضریبة مع المكلف بالتفاوض

 الضریبة وكذا األعمال لرقم بالتقییم إشعار یتضمن تبلیغ إرسال من خالل وذلك ،)ضریبة أقل( یناسبھ

 مبالغح الإقترا مع مالحظاتھ إبداء أو قبولھ إلرسال یوم 30مھلة   منحھ مع متتالیتین لسنتین عنھ المستحقة

 تحدید یتم أین المكلف إلى النھائیةاالخضاع  عناصر بارسال الضریبة االدارة تقوم بعدھا بھا، یقبل الي

 06 مھلة المكلف بالضریبة منح مع عنھ، المستحقة النھائیة IFU) (  ضریبة وكذا الخاضع األعمال رقم

  .التقییم إلشعار النھائي التبلیغ تاریخ من األعمال رقم تقدیر في شكایة لتقدیم أشھر

 األعمال لرقم سنوي تصریح اكتتاب الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام التابعین المكلفین على یتعین كما      

 :التالیة للعقوبات یتعرضون سوف وإال ، سنة من كل يریفف أول قبل

 .واحد شھر التصریح عن التأخر یتجاوز لم إذا10%  -

 .وشھرین شھر بین التأخیر مدة تراوحت أذا% 15  -

 .الشھرین مدة التصریح عن التأخر تجاوز إذا 20%  -

  .التصریح غیاب حالة في 25%  -

 :التالیة العقوبات تطبیق التدلیس أو النقص یشوبھ كاذب تصریح تقدیم عن یترتب كما      

 .دج 000.00 50 من أقل منھا المتھرب السنویة (IFU) حقوق مبلغ كان إذا -10% 

   و دج 000.00 50 بین یتراوح منھا المتھرب لسنویة (IFU) حقوق مبلغ كان إذا -15% 

 .دج  000.00 200



  .دج 000.00 20 من أكثر منھا المتھرب السنویة (IFU) حقوق مبلغ كان إذا - 25% 

 محاسبة (للمبیعات وآخر للمشتریات سجل مسك (IFU)لنظام التابعین المكلفین على یتعین كما        

 یتعرضون سوف وإال المختصة، الجبائیة المصلحة طرف من علیھم وموقع مؤشر) واحد قید ذات بسیطة

 .السجالت لتلك مسكھم عدم حالة في دج 000.00 10  قدرھا جبائیة لغرامة

 ب المقدر (IFU) ضریبة یخص فیما لإلخضاع األدنى الحد إلغاء تم أنھ إلى نشیر أن بقي     

 المكلف إختیار حسب طریقتین باعتماد یكون الوحیدة الجزافیة الضریبة دفع أن كما دج، 000.00 10

 :بالضریبة

  .سنة كل من جویلیة 31 و الفاتح بین (IFU) ضریبة لمبلغ الكلي الدفع طریقة إما -

 مبلغ من % 50 بنسبة األول القسط یدفع أقساط، ثالثة سداد طریق عن بالتقسیط الدفع طریقة وإما -

 و الفاتح بین الضریبة مبلغ من % 25 بنسبة الثاني القسط یدفع بینما ، جویلیة 31 و بین الفاتح الضریبة

 دیسمبر 31 و الفاتح بین الضریبة مبلغ من % 25 بنسبة واألخیر الثالث یدفع القسط حین في سبتمبر، 15

  .سنة كل من

 

 األمالك على الضریبة تطبیق 1-3
 على تفرض الي) الثروة (األمالك على الضریبة تطبیق على 2020 لسنة المالیة قانون نص لقد    

)                01/1000 01 ‰ (  بمعدل) سنتیم ملیار (10دج 000.00 000 100 تفوق ممتلكاتھم الذین األثریاء

 وسفن الیخوت الفاخرة، السیارات العقارات، (یحوزونھا الي والمنقولة العقاریة األمالك یخص فیما

 الفاخر، األثاث الكریمة، واألحجار المجوھرات الفنیة الثمینة، التحف الخیول، النزھة، طائرات زھة،نال

 ..) .البنكیة، الودائع

 مفتشیة لدى بأمالكھم سنوي تصریح اكتتاب للضریبة الخاضعین المكلفین ھؤالء على یتعیبن كما    

 تاریخ نفس في الثروة على الضریبة دفع مع أجل كآخر مارس 31بتاریخ مھتلمقر سكنا التابعة الضرائب

 .بالدفع إشعار كجدول التصریحظھر  وباستعمال التصریح إیداع

 سوف فإنھم المحدد، األجل في بالممتلكات التصریح عن بالضریبة المكلفین ھؤالء امتناع حالة وفي    

 غرامة تطبیق مع) تلقائیا الثروة عناصر بتحدید االدارة تقوم (تلقائي إخضاع ضریبي إلى یتعرضون

  .المستحقة الحقوق ضعف تساوي جبائیة

  

  

  

 



 

 

  

  

 تحدید يف األعباء بعض واستبعاد تسقیف ةفإضا الضریبیةت  التخفیضات بعض إلغاء-2

 :للضریبة الخاضع الربح
 على عالوة قبل من الموجودة الضریبیة التخفیضات بعض إلغاء إلى 2020 لسنة المالیة قانون عمد لقد    

 القاعدة توسیع عنھ ینجر الذي األمر للضریبة، الخاضع الربح تحدید في األعباء واستبعاد بعض تسقیف

  .الحصیلة الجبائیة زیادة ثم ومن الجبائیة

  

 :الضریبیةت  التخفیضات بعض إلغاء 2-1

  

 السابقة المالیة قوانین خالف على فقط واحد إعفاء إلى أشار 2020 لسنة المالیة قانون أن نجد 

 الشركات حأربا على الضریبة یخص فیما (STARTUPS )الناشئة األمر بالشركات ویتعلق

 .التكنولوجیا على األولى بالدرجة تعتمد النشأة شركات حدیثة وھي المضافة القیمة على والرسم

  

  قطاع لصالح حالممنو المھني النشاط على للرسم بالنسبة  25 %بنسبة الضریبي التخفیض لغاءإ 

 النشاط على للرسم خاضعة العمومیة األشغال مقاوالت ستصبح حیث واألشغال العمومیة، البناء

 .قبل من لھا حالممنو   25 % بنسبة التخفیض من االستفادة بدون  02 %بمعدل المھني

 
 القیمة على الرسم قرض یخص یماق 30 %  إلى  50 % من المالي التسبیق معدل تخفیض 

 الشراء نظام من دینیمستفال مع تتعامل الي للمؤسسات استرداده بالنسبة المطلوب المضافة

  للخارج بالتصدیر تقوم أو باإلعفاء

.  

  للضریبة الخاضع الربح تحدید يف األعباء بعض دتبعاسوا تسقیف 2-2    
  

  لسنة المالیة قانون فإن معین، سقف حدود في الربح من خصمھا یتم الي األعباء قائمة على عالوة 

 Promotion médicale)(   الطبي ترویجبال المتعلقة النفقات القائمة ھذه إلى أضاف قد 2020

 األعمال رقم من % 01 حدود في للخصم قابلة ستكون صیدالنیة وشبھ الصیدالنیة للمواد



 التكفل الصیدلیات، واجھات تجدید تكالیف المنتجات، إطالق تكالیف االشھار، أعباء (السنوي

 ثم ومن األعباء تقلیص إلى النھایة في یؤدي ما وھو.) ..الصحة، لمھني والتنقل السفر بمصاریف

  .الدخل على الضریبة زیادة وبالتالي المداخیل زیادة

 ثالث لطرف المؤسسة طرف من المدفوعة التكفل مصاریف 2020 لسنة المالیة قانون إعتبر كما 

 إحدى في مریض بعالج المؤسسات إحدى تكفلت إذا وعلیھ قابلة للتخفیض، غیر كأعباء

 وجب وبالتالي جبائیا، للتخفیض قبولھا یمكن األعباء ال تلك فإن مثال، الخاصة المستشفیات

 تحدید عند الحزمة الجبائیة من 09 رقم الجدول في للتخفیض قابلة غیر األعباء ضمن إدراجھا

  .الجبائیة النتیجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  .بلق من ةدالموجو ومسوالر الضرائب بعض تالمعد عفر مع جدیدة ضرائب تحداثسإ-3
 مراجعة على عالوة الضرائب بعض على تعدیالت إدخال إلى 2020 لسنة المالیة قانون عمد لقد   

  :یلي كما وذلك بالزیادة بعض الرسوم معدالت

  .الموزعة األرباح على الضریبة یخص یمات ف تعدیال  3-1

 حیث ، حاألربا توزیع على للضریبة سنوات ثالث أجل في توزع لم يتال التخصیص قید نتائج إخضاع -

 قانون من 15 المادة بموجب حالیا بھ العمل معاودة لیتم 2008 سنة قبل بھ معمول االجراء كان ھذا أن

 في تخصص ولم االجتماعي رأسمال في تدمج لم يتال الشركات حأن أربا حیث ، 2020 لسنة المالیة

 عن األرباح توزیعات على للضریبة إخضاعھا تلقائیا وجب موزعة كمداخیل تعتبر سنوات ثالث ظرف

 المالیة السنةبأرباح  ویتعلق األمر الضریبة، من محررة  15 % بنسبة المصدر من االقتطاع طریق

  .یلیھا وما 2016

 من معفیة كانت بعدما ،األرباح توزیع على للضریبة الشركات لصالح الموزعة ح األربا إخضاع -

 غیر كإیرادات بھا التصریح یتم كان حیث االقتصادي، الضریبيلالزدواج تجنبا   قبل من الضرائب

 المالیة قانون من 19 المادة بموجب ستصبح ،لكنھا لألرباح السنوي التصریح ضمن للضریبة خاضعة

 الضریبة من محررة  15 %المصدر بنسبة من االقتطاع طریق عن التوزیع لضریبة خاضعة 2020 لسنة

 مرة أخرى الشركات وستتعرض الطبیعیین األشخاص على الموزعة المداخیل شأن ذلك في شأنھا

  .اقتصادي ضریبي لالزدواج

 األشخاص على الموزعة حباألربا المتعلق الضریبي باإلعفاء احتفظ المشرع أن إلى االشارة تجدر

 غیر كإیرادات الموزعة حاألربا بتلك التصریح سیتم أي صراحة، معفاة حمن األربا المتأتیة المعنویة

 الحزمة من 09 رقم الجدول لألرباح(في السنوي ضمن التصریح الشركات حأربا على للضریبة خاضعة

    .)الجبائیة

 .ومسوالر بعض التمعد عفر 3-2

 السكني االستعمال ذات المحالت ىلع ) المنزلیة القمامات رفع رسم (التطھیر رسم معدالت رفع -

 .البلدیة مداخیل تحسین من أجل والصناعي والتجاري

 من المتأتیة المداخیل على المطبق  %15 إلى  10 %من االجمالي الدخل على الضریبة معدل في الرفع -

 مجال في بالخبراء تستعین الي المؤسسات أن حیث ،)االستشارات( الفكري ذات الطابع األنشطة



 ھؤالء إلى المدفوعة األجور مبلغ على  15 %بمعدل من المصدر اقتطاع بتطبیق مطالبة االستشارات

  .سابقا بھ المعمول  10 %معدل بدل المتدخلین

 التظاھرات من وغیرھا اللقاءات لتنظیم أو الحفالت إلحیاء المخصصة القاعات تأجیر نشاط دراجإ -

   %معدل بدل التصاعدي السلم بتطبیق االجمالي الدخل على للضریبة تخضع المھنیة  حاألربا فئة ضمن

 .التصاعدي المعدل مع مقارنة القاعات ھذه مالك في صالح ھو والذي قبل من المحدد  15

 مرة ألول) األنترنت عبر والخدمات للسلع الرقمیة البیع عملیات (االلكترونیة التجارة معامالت إخضاع -

 .09%المخفض للمعدل المضافة القیمة على الجزائر للرسم في

 عند المقیمین للمواطنین السفر تذاكر على المطبق دج 1000 إلى دج 500 من الرسم معدل زیادة -

 أو البر طریق عن الخارج نحو یتجھ سفر جواز یحمل مسافر كل أن حیث الطریق الدولي، استعمال

 .قبل من بھا المعمول دج 500 بدل دج 1000 رسم قدره بدفع مطالب الحدیدیة السكك

 دج 6000 إلى دج 3000 من األجنبي المقیم بطاقة إصدار عند المفروضة الطابع حقوق تعریفة رفع -

 سنوات، 10 لمدة تسلم الي للبطاقات دج  30000 إلى دج 15000 ومن سنتین، لمدة الي تسلم للبطاقات

 البطاقة إصدار عند المفروضة دج 30000 إلى دج 10000 من أیضا الطابع رفع حقوق إلى باالضافة

  .أیضا تجدیدھا أو تسلیمھا أثناء الوطني التراب فوق مھنیا یمارسون نشاطا الذین لألجانب الصادرة

 عملیة مبلغ من  0.5 %بمعدل والخدمات السلع واردات على المطبقة البنكي التوطین رسوم زیادة -

 04% وبمعل حالھا، على البیع إلعادة الموجھة السلع استراد لعملیة التوطین ملف طلب لفتح لكل االستراد

 في المنجزة اإلستراد لعملیات بالنسبة  01 %وبمعدل الخدمات، إستراد لعملیاتبالنسبة  التوطین مبلغ من 

  . SKD/CKD إطار

 أسطوانات سعة ذات للمركبات بالنسبة 60 %إلى 30% من االستھالك على الداخلي الرسم معدل عفر -

  .ذاتیا متحركة كارافان نوع من التخییم وكذا سیارات كبیرة

محلیا  المصنعة أو المستوردة األجھزة على یطبق الذي الطاقویة الفعالیة رسم معدالت من الرفع -

    بینتتراوح  بمعدالت...) التلفاز، المدفآت، ،الثالجات (البترولیة والغاز والمنتوجات بالكھرباء المشتغلة

  .المستوردة لألجھزة بالنسبة  40 %إلى  05 %وبین محلیا المصنعة لألجھزة بالنسبة  30 %الى  05  %

  

  

  

  

  

  



  

  

  :خــــــــــــــــــاتـــــــــــمة

  

 دراسة 2020 لسنة المالیة قانون دراسة المداخلة ھذه خالل من حاولنا لقد    

 :منھا االستنتاجات إلى بعض خاللھا من توصلنا وجبائیة إقتصادیة

 الجزائر قیام ظل في ریحة م غیر مالیة بوضعیة یمر الجزائري االقتصاد إن -

 أنھا ذلك إلى ضف التسییر، حساب نفقات على التجھیز بنفقات بالتضحیة مضطرة

العامة   النفقات تغطیة من یمكن الذي بالشكل الجبائیة الحصیلة رفع من تتمكن لم

 مستویات إلى وصل الذي المیزانیة عجز تفاقم إلى أدى الذي األمر للمیزانیة،

 عن بعیدة مازالت فیھا الضغط الضریبي مستویات أن إلى إضافة قیاسیة،

 .المجال ھذا في المتخذة وسعیة الت الجبائیة السیاسة رغم المثلى المستویات

 التخفیف أجل من الجبائیة الموارد تعزیز إلى عمد 2020 لسنة المالیة قانون نإ -

 جل أن حیث المواطنین، حفیظة ال تثیر ذكیة بإجراءات المیزانیة عجز من

 نظرا المباشرة غیر الضرائب أولى بدرجة مست والرسوم الضرائب في الزیادات

 ثمن من كجزء تدفع أنھا باعتبار بعبئھا المكلف شعور عدم إلى بكونھا تؤدي

 .بھا أنفس المكلفین على ثقلھا من یخفف مما الخدمة أو السلعة

 النظام تفعیل أجل من التوصیات بعض نقدم البحثیة الورقة ھذه ختام وفي وعلیھ

 :منھا الجزائري الجبائي

 على التركیز یجب الجزائري الجبائي النظام فعالیة من الرفع أجل من أوال 

 الحصیلة زیادة عن ھي المسؤولة باعتبارھا المؤسسات، خلق تشجیع

 إلى إضافة العمل، عن للعاطلین شغل مناصب وتوفیر الثروة وخلق الجبائیة



 الفالحي القطاع كتشجیع المحروقات قطاع عن بدیلة إیجاد إستراتیجیات

 مع المجال ھذا في بھا  الجزائر تزخر الي االمكانات إلى بالنظر والسیاحي

 .المحروقات قطاع خارج الصادرات ترقیة على التركیز

 إلى الجبائي النظام تطبیق على تسھر كفأة ضریبیة إدارة توفر ضرورة ثانیا 

 االحصائیات تشیر حیث الجبائي،التحصیل  عملیة تفعیل على العمل جانب

 المكلفین عاتق على والمتراكمة المحصلة غیر الجبائیة الدیون أن إلى

 عجز أضعاف ثالثة یمثل والذي دج، ملیار 4500 فاقت المستوى بالضریبة

 .المیزانیة

 والتي المنتجة غیر الوزارات بعض بإلغاء جدیا التفكیر من البد أخیرا 

 توفیر بھدف األخر البعض بعضھا مع دمج مع ضخمة، مالیة أغلفة تستھلك

 .التنمیة عملیة في تستعمل مالیة موارد

  

  

  راــــــــشك


