العدد ٦٠

اﻷحد  ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم  ٢٩٦-٢٢مؤرخ ﰲ  ٧صفر عام ١٤٤٤

اﳌاّدة  : ٤يعﲔ أعضـ ـاء اللج ـ ـنة ﲟ ـوجب مرسوم رئاسي

اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٢يحدد تشكيلة اللجنة

لعضوية مدتها ثﻼث ) (3سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة.

الع ـ ـ ـلـ ـيـ ـ ـا الوطـ ـنـ ـيـ ـة للطـ ـعـ ـون اﳌ ـت ـعل ـقة باﻻسـ ـ ـتثـ ـمـ ـ ـ ـار

يمنح أعضاء اللجنة تعويضًا عن اﳊضور واﳌشاركة،

وسيرها.

يحدد مبلغه وكيفيات منحه ﲟوجب مرسوم تنفيذي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  7-91و) 1٤1الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  166-19اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ٥تزود اللجنة بأمانة.
تصادق اللجنة عﲆ نظامها الداخﲇ أثناء اجتماعها اﻷول.
اﳌاّدة  : ٦تخطر اللجنة من طرف اﳌستثمر عن كل نزاع
يتعلق باﻻستثمار ،ﻻ سيما ﰲ حالة :
– سحب أو رفض منح اﳌزايا،
– رفض إعداد اﳌقررات والوثائق والتراخيص من طرف
اﻹدارات والهيئات اﳌعنية.

 2٤رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق  29مايو سنة  2٠19واﳌتضمن

يرفع اﳌستثمر طعنه أمام اللجنة ﰲ أجل خمسة عشر

تشكيلة ﳉنة الطعن اﳌختصة ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار

) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة اﳉزائرية

وتنظيمها وسيرها،

لترقية اﻻستثمار اﳌتظلم فيه كما هو محّدد ﰲ اﳌادة 7

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـ ـه ـ ـدف هـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم إﱃ ﲢـ ـ ـدي ـد تشـ ـكـ ـ ـي ـ ـلـ ـة
اللجنة العليا الوطنية للطعون اﳌتعلقة باﻻستثمار وسيرها،
اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة  11من القانون رقم 18-22
اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة
 2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،التي تدعى ﰲ صلب النص
“اللجنة”.
اﳌاّدة  : ٢اللجـ ـنـ ـة هيـ ـئة علـ ـيا تكـ ـلف بالبـ ـت ﰲ الط ـعـ ـون

أدناه.
اﳌاّدة  : ٧يجب عﲆ اﳌستثمر ،مع ذلك ﲢت طائلة عدم
قبول الطعن ،أن يقدم تظّلما مسبقا أمام الوكالة اﳉزائرية
لترقية اﻻستثمار ،بأي وسيلة ،ﰲ أجل شهر واحد ،ابتداء
من تاريخ تبليغه بالقرار اﳌتظلم فيه.
ويجب أن يفصل اﳌدير العام للوكالة ﰲ التظلم اﳌسبق
ﰲ أجل ﻻ يتعدى خمسة عشر ) (1٥يوما من تاريخ تسّلمه.
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يكون الطعن فردًيا وموّقًعا ،ويتضمن

اﳌقدمة من اﳌستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا ،ﰲ إطار

عﲆ اﳋصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض أو ﳑثله

تطبيق أحكام القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة

اﳌفّوض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.

عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار.
اﳌاّدة  : 3تتشكل اللجنة من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– ﳑثل رئاسة اﳉمهورية ،رئيسا،
ض من م ـجـ ـ ـلس الدولـ ـ ـ ـة
ض من اﳌـحـ ـك ـ ـمة الع ـ ـليا وق ـ ـا ٍ
– قـ ـ ـا ٍ
يقترحهما اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء،
– ق ـ ـاٍض مـ ـن مـ ـجـ ـلس ا ﳌـحاسب ـة ي ـق ـتـرحـه مـجـلس قضاة
مجلس اﳌـحاسبة،
– ثﻼثة ) (3خبراء اقتصاديﲔ وماليﲔ مستقلﲔ ،يعّينهم
رئيس اﳉمهورية.
ي ـم ـك ـن أن تست ـعﲔ ال ـل ـج ـن ـة بـكـل شخص بـحـكـم كـفـاءتـه
اﳋاصة ،من شأنه مساعدة أعضائها.

يجب أن يكون الطعن اﳌرسل مباشرة إﱃ اللجنة أو عن
طريق اﳌنصة الرقمية للمستثمر ،مصحوًبا بكل الوثائق
واﳌستندات الثبوتية.

اﳌاّدة  : ٩ﲡـ ـت ـ ـمع اللج ـ ـنة كّلـما دعـ ـت اﳊـ ـاجة إﱃ ذلك،
وتفصل ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرا ً واحدا ً من تاريخ إخطارها.
اﳌاّدة  : ١٠تدعو اللجنة ﳑثﲇ اﻹدارات والهيئات العمومية
اﳌعنية ﲟوضوع الطعن وكذا اﳌستثمر لغرض اﻻستماع
إليهم.
اﳌاّدة  : ١١يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن
إﱃ اﻹدارة أو الهيئة اﳌعنية التي يجب عليها أن ترد عليه
بشأن النقاط التي اعترض عليها اﳌستثمر ،خﻼل أجل عشرة
) (1٠أيام من تاريخ استﻼم اﳌلف.
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تخّول اللجنة سلطة اﻻطﻼع عﲆ الوثائق اﻹدارية اﳌتعلقة
باﳌشاريع اﻻستثمارية موضوع النزاع.
ﻻ بحضور ثلثي )(3/2
اﳌاّدة  : ١٢ﻻ تصح مداوﻻت اللجنة إ ّ
أعضائها عﲆ اﻷقل.
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ 26

تتم اﳌصادقة عﲆ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات اﻷعضاء
اﳊـ ـاض ـ ـرين .وﰲ حـ ـالة تس ـ ـاوي عدد اﻷص ـ ـوات ،يكون صوت
جحا.
الرئيس مر ّ

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌـرسـوم التـنـفـيـذي رقم  3٥٥-٠6اﳌـؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ١3يبﹽلغ قـ ـ ـرار اللج ـ ـنة إﱃ اﻷطـ ـراف اﳌع ـنية ،بكل
وسيلة ،ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثمانية ) (8أيام من تاريخ النطق
به ،ويكون القرار نافذا ً.
اﳌاّدة  : ١٤ترفع اللجنة إﱃ رئيس اﳉمهورية ،كل ستة

 16رمـضـان عـام  1٤27اﳌـوافق  9أك ـتـوبـر سـنـة  2٠٠6واﳌتـعـل ـق
بـصﻼحـيـات اﳌجـلـس الوطنـي لﻼستثمـار وتشكيلته وتنظيمه
وسيره،
يرسم ما يأتي :

) (6أشهر ،تقريرا عن نشاطها وعﲆ اﳌشاكل اﳌتكررة التي

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقًا ﻷحكام اﳌادة  17من القانون رقم

تـ ـواجـ ـه ـها اﻻستـ ـثـ ـمارات ،وتق ـ ـدم ،عند اﻻقتـ ـضـ ـاء ،توص ـيـ ـات

 18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو

ﳌعاﳉتها.

سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ

اﳌاّدة  : ١٥تلغـ ـى أحك ـ ـام اﳌرسـ ـوم التن ـف ـيذي رقم 166-19
اﳌؤرخ ﰲ  29مايو سنة  2٠19واﳌتضمن تشكيلة ﳉنة الطعن
اﳌختصة ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار وتنظيمها وسيرها.
اﳌاّدة  : ١٦ينـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  7صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  ٤سبتمبر
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٩٧-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام ١٤٤٤
اﳌوافق  ٨سبتمبر سنة  ،٢٠٢٢يحدد تشكيلة اﳌجلس
الوطني لﻼستثمار وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام
 1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  37منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،

ﲢديد تشكيلة اﳌجـلـس الوطنـي لﻼستثم ـار وسيره ،الذي
يدعى ﰲ صلب النص “اﳌجلس”.
اﳌاّدة  : ٢يكلف اﳌجلس باقتراح استراتيجية الدولة ﰲ
م ـج ـال اﻻست ـث ـم ـار ،والسهـر عﲆ تـنـاسقـهـا الشامـل وتـقـيـيـم
تنفيذها وذلك طبقا ﻷحكام اﳌادة  17من القانون رقم 18-22
اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة
 2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار.
يعد اﳌجـلـس الوطنـي لﻼستثم ـار تقريرا تقييميا سنويا
يرفعه إﱃ رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : 3يوضع اﳌجلس ﲢت سلطة الـوزير اﻷول أو
رئيس اﳊكومة ،حسب اﳊالة ،الذي يتوﱃ رئاسته ،ويتشكل
من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– الوزير اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﳌـحلية،
– الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– الوزير اﳌكلف بالطاقة واﳌناجم،
– الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– الوزير اﳌكلف باﻻستثمار،
– الوزير اﳌكلف بالتجارة،
– الوزير اﳌكلف بالفﻼحة،
– الوزير اﳌكلف بالسياحة،
– الوزير اﳌكلف بالعمل والتشغيل،
– الوزير اﳌكلف بالبيئة،
– الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة.
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يشارك الوزراء اﳌعنيون بجدول اﻷعمال ﰲ اجتماعات
اﳌجلس.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-16اﳌؤرخ ﰲ  29شّوال عام
 1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،

يحضر رئيس مجلس اﻹدارة وكذا اﳌدير العام للوكالة
اﳉ ـ ـزائريـ ـة ل ـت ـ ـرقـ ـيـ ـة اﻻسـ ـتثـ ـمار كم ـﻼح ـظـ ـﲔ ﰲ اجت ـم ـاعـ ـات
اﳌجلس.

ﻻ سيما اﳌادة  37منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،

يمكن أن يستعﲔ اﳌجلس ،عند اﳊاجة ،بكل شخص نظرا
لكفاءاته أو خبرته ﰲ مجال اﻻستثمار.
اﳌاّدة  : ٤يجتمع اﳌجلس مرة واحدة ،عﲆ اﻷقل ،ﰲ كل
سداسي ،ويمكن أن يجتمع ،عند اﳊاجة ،بناء عﲆ استدعاء
من رئيسه.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

تتوج أشغال اﳌجلس بآراء وتوصيات.
اﳌاّدة  : ٥يتوﱃ الوزير اﳌكلف باﻻستثمار أمانة اﳌجلس.
ويقوم ،بهذه الصفة ،ﲟا يأتي :
– ضبط جدول أعمال اﳉلسات،
– تبليغ أعضاء اﳌجلس واﻹدارات اﳌعنية بآراء وتوصيات

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٥6-٠6اﳌؤرخ ﰲ
 16رمضان عام  1٤27اﳌوافق  9أكتوبر سنة  2٠٠6واﳌتضمن
صﻼحيات الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار وتنظيمها
وسيرها ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :

اﳌجلس،
– وضع ﲢـ ـ ـت تصـ ـرف اﳌج ـلس كل اﳌعلومات والتقارير

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  18و 23من القانون
رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق 2٤

حول اﻻستثمار.
اﳌاّدة  : ٦تل ـ ـغى أحك ـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم التن ـف ـي ـذي رقـم 3٥٥-٠6
اﳌـؤرخ ﰲ  16رمـضـان عـام  1٤27اﳌـوافق  9أك ـتـوبـر سـنـة 2٠٠6
واﳌتـعـلـق بـصﻼحـيات اﳌجـلـس الوطنـي لﻼستثمـار وتشكيلته

يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،يهدف هذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢـ ـ ـديد تنـ ـظـ ـيم الوكـ ـ ـالة اﳉـ ـزائرية لت ـرق ـيـ ـة اﻻس ـتـ ـثم ـ ـار
وسيرها.

وتنظيمه وسيره.

الباب اﻷول

اﳌاّدة  : ٧ين ـ ـ ـش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .

الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الفصل اﻷول

حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر

التسمية – الوصاية – اﳌقر

سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٩٨-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام ١٤٤٤
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  ٨سبـ ـتـ ـم ـ ـبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يحـ ـدد تن ـ ـظـ ـ ـيـ ـم
الوكالة اﳉـ ـزائ ـريـ ـة ل ـت ـرق ـي ـة اﻻس ـتـث ـم ـار وس ـي ـره ـا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﳌادة  : ٢طبقا ﻷحكام اﳌادة  18من القانون رقم 18-22
اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة
 2٠22واﳌذكـ ـور أع ـﻼه ،تست ـب ـدل تسم ـي ـة “الـوكـالـة الـوطـنـيـة
لتطوير اﻻستثمار“ بـ “الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار”،
وتدعى ﰲ صلب النص “الوكالة”.
الوك ـ ـال ـ ـة مـ ـؤسـ ـسة عمـ ـوم ـ ـ ـية ذات طـ ـاب ـ ـع إداري ،تتـ ـمـ ـتـ ـع
بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ .وتوضع ﲢت وصاية
الوزير اﻷول.

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

اﳌادة  : 3يحدد مقر الوكالة ﰲ مدينة اﳉزائر.

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥-112و1٤1

للوكالة هياكل ﻻمركزية تنظم طبقا ﻷحكام اﳌواد من 19

)الفقرة  (2منه،

إﱃ  21أدناه.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل الثاني
اﳌهام
اﳌادة  : ٤تتوﱃ الوكالة ،بعنوان اﳌهام اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  18من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عـ ـ ـام  1٤٤3اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  2٤يـ ـول ـ ـيـ ـو سـ ـنـ ـ ـة  2٠22واﳌ ـذك ـور أعﻼه،
ما يأتي :
 – ١ﰲ مجال اﻹعﻼم :
– ضمان خدمة اﻻستقبال واﻹعﻼم لصالح اﳌستثمرين ﰲ
جميع اﳌجاﻻت الضرورية لﻼستثمار،
– جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف اﻷحسن
عﲆ التشريعات والتنظيمات اﳌتعلقة باﻻستثمار ،ومعاﳉتها
وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة،
– وضع أنظمة إعﻼمية تسمح للمستثمرين باﳊصول
عﲆ كل اﳌعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم،
– وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص اﻷعمال واﳌوارد
والطاقات الكامنة عﲆ اﳌستوى الـمحﲇ،
– وضع قاعدة بيانات ،بالتنسيق مع اﻹدارات والهيئات
اﳌعنية ،عن توفر العقار اﳌوجه لﻼستثمار.
 – ٢ﰲ مجال التسهيل :
– وضع اﳌنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها،
– تقييم مناخ اﻻستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها
ﲢسينه،
– تقدﱘ جميع اﳌعلومات الﻼزمة ،ﻻ سيما حول فرص
اﻻستثمار ﰲ اﳉزائر ،والعرض العقاري ،واﳊوافز واﳌزايا
اﳌتعلقة باﻻستثمار ،وكذا اﻹجراءات ذات الصلة.
 – 3ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار :
– اﳌبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية واﳋاصة ﰲ

– وضع خدمة اﻻستشارات مع اللجوء إﱃ اﳋبرة اﳋارجية،
عند اﳊاجة،
– مرافقة اﳌستثمرين لدى اﻹدارات اﻷخرى.
 – ٥ﰲ مجال تسيير اﻻمتيازات :
– إعداد شهادات تسجيل اﻻستثمارات والقيام بتعديلها،
عند اﻻقتضاء،
– ﲢديد اﳌشاريع اﳌهيكلة ،استنادا إﱃ اﳌعايير والقواعد
الـمحددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،وإبرام اﻻتفاقيات اﳌقررة
ﰲ اﳌادة  31من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه،
– الت ـحـ ـقق من قـ ـابلي ـة اﻻسـ ـ ـتفـ ـادة من اﳌـ ـزايا بالن ـ ـسـ ـبة
لﻼستثمارات اﳌسجلة،
– التأشير عﲆ قوائم السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة
من اﳌزايا ،اﳌقدمة من طرف اﳌستثمر،
– إصدار قرارات سحب اﳌزايا،
– ﲢرير محاضر معاينة الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
وﲢديد مدة مزايا اﻻستغﻼل اﳌمنوحة لﻼستثمار،
– القيام ،وفقا للتنظيم اﳌعمول به ،بتسيير عمليات
التنازل و /أو ﲢويل السلع واﳋدمات التي استفادت من
اﳌزايا،
– إعداد شهادات اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة.
 –٦ﰲ مجال اﳌتابعة :
– التأكـ ـد ،باﻻتص ـ ـال مع اﻹدارات والهي ـ ـ ـ ـئات اﳌع ـ ـنـ ـية ،من
احترام اﻻلتزامات التي تعهد بها اﳌستثمرون،
– معاﳉة عرائض وشكاوى اﳌستثمرين،
– تطوير خدمة الرصد واﻹصغاء واﳌتابعة لفائدة اﻻستثمارات
اﳌسجلة.
الباب الثاني

اﳉزائر وﰲ اﳋارج ،بهدف ترقية اﻻستثمار ﰲ اﳉزائر،
– إعداد واقتراح مخطط لترقية اﻻستثمار عﲆ الصعيدين

7

التنظيم – التسيير – السير

الوطني والـمحﲇ ،وتصميم عمليات حشد رؤوس اﻷموال

اﳌادة  : ٥يدير الوكالة مجلس إدارة ويسّيرها مدير عام.

الﻼزمة ﻹنجازها وتنفيذها،

اﳌادة ُ : ٦يح ـ ـ ـ َّدد التن ـ ـظ ـ ـيم الداخ ـ ـﲇ للوك ـ ـالة وشبـ ـابـ ـيك ـها

– ضمان خدمة إقامة عﻼقات أعمال وتسهيل اﻻتصاﻻت
بﲔ اﳌستثمرين وتعزيز فرص اﻷعمال والشراكة،
– إقامة عﻼقات تعاون مع الهيئات اﻷجنبية اﳌماثلة
وتطويرها.

الوحيدة الذي يقترحه اﳌدير العام ويصادق عليه مجلس
اﻹدارة ﲟوجب قرار مشترك بﲔ السلطة الوصية والوزير
اﳌكّلف باﳌالية والسلطة اﳌكّلفة بالوظيفة العمومية.
ﲢدد اﳌناصب الضرورية لسير الوكالة ،غير تلك اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  17أدناه ،عند اﳊاجة ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ

 –٤ﰲ مجال مرافقة اﳌستثمر :

السلطة الوصية والوزير اﳌكّلف باﳌالية والسلطة اﳌكّلفة

– تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل باﳌستثمرين،

بالوظيفة العمومية.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

8

يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي

ﻻ بحضور
اﳌادة  : ١٠ﻻ تصح مداوﻻت مجلس اﻹدارة إ ّ

اﳌطبق ﰲ مصالح الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة ،حسب

ث ـلـثي ) (3/2أعضائـ ـ ـه ،عﲆ اﻷقـ ـ ـل .و إذا ل ـم ي ـك ـت ـمـل الـنصاب،

اﳊالة.

ن ،وتصح مداوﻻته ،حينئذ،
يجتمع اﳌجلس بعد استدعاء ثا ٍ
الفصل اﻷول
مجلس اﻹدارة

اﳌادة  : ٧يتشكل مجلس اﻹدارة من :
– ﳑثل الوزير اﻷول ،رئيسا،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالشؤون اﳋارجية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلّف باﳉماعات الـمحلية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌالية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻻستثمار،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،

مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
ي ـت ـخ ـذ م ـج ـلس اﻹدارة ق ـرارات ـه بأغ ـل ـبـيـة أصوات اﻷعضاء
اﳊاضرين .وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت
حا.
الرئيس مر ّ
ج ً
اﳌادة  : ١١يتـ ـرت ـ ـب عﲆ م ـ ـداوﻻت مج ـ ـلس اﻹدارة ﲢـ ـريـ ـر
م ـح ـاضر مسج ـل ـة ﰲ دف ـت ـر خ ـاص ،ي ـو ّق ـع ـهـا رئـيس مـجـلس
اﻹدارة.
تبلغ الـمحاضر ﳉميع أعضاء مجلس اﻹدارة وللسلطة
ما التي تﲇ اﳌداوﻻت.
الوصية ،خﻼل اﳋمسة عشر ) (1٥يو ً
اﳌادة  : ١٢يتداول مجلس إدارة الوكالة ،عﲆ اﳋصوص،
فيما يأتي :

– ﳑثل بنك اﳉزائر.

– مشروع نظامها الداخﲇ،

يمكن مجلس اﻹدارة اﻻستعانة بأي شخص تكون خبرته

– اﳌصادقة عﲆ التنظيم الداخﲇ للوكالة،

أو مساهمته ضرورية ﻷعمال اﳌجلس.

– اﳌصادقة عﲆ برنامج نشاطات الوكالة،

يتوﱃ اﳌدير العام للوكالة أمانة اﳌجلس.

– مشروع ميزانية الوكالة،

اﳌادة  : ٨يتم تعيﲔ أعضاء مجلس اﻹدارة ﲟوجب قرار

– ق ـب ـول الـهـبـات والـوصايـا وفـقـا لـلـقـوانﲔ والـتـنـظـيـمـات

من الس ـ ـلط ـ ـة الوصـ ـي ـ ـة عﲆ الوكـ ـالـ ـ ـة ،بن ـ ـاًء عﲆ اقـ ـت ـراح من

السلطات التي ينتمون إليها ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة
للتجديد.

اﳌعمول بها،
– اﳌوافقة عﲆ تقرير النشاط السنوي وتنفيذ اﳌيزانية،
– أي مسألة يقوم اﳌدير العام للوكالة بعرضها عليه.

يجب أن يكون أعضاء مجلس اﻹدارة ذوي رتبة مدير ﰲ

الفصل الثاني

اﻹدارة اﳌركزية ،عﲆ اﻷقل.
تنتهي عهدة اﻷعضاء اﳌعينﲔ بسبب وظيفتهم بانتهاء
هذه الوظيفة.
ﰲ حالة انقطاع عهدة أحد اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه حسب
اﻷشكال نفسها.
ويخلفه العضو اﳉديد اﳌعﲔ حتى انتهاء العهدة.
اﳌادة  : ٩يجتمع مجلس اﻹدارة ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) (2ﰲ السنة ،بناء عﲆ استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع ﰲ دورات غير عادية بناء عﲆ استدعاء
من رئيسه أو بناء عﲆ اقتراح من ثلثي ) (3/2أعضائه.

اﳌدير العام
اﳌادة  : ١3اﳌدير العام مسؤول عن سير الوكالة ﰲ إطار
أحكام هذا اﳌرسوم والقواعد العامة ﰲ مجال التسيير اﻹداري
واﳌاﱄ للمؤسسات العمومية ذات الطابع اﻹداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة ،ويتصرف باسمها
ويمثلها أمام القضاء وﰲ أعمال اﳊياة اﳌدنية.
ويمارس السلطة السّلمية عﲆ جميع مستخدمي الوكالة،
ويعّين ﰲ كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى
للتعيﲔ فيها.
ويكّلف بتنفيذ قرارات مجلس اﻹدارة.

يرسل رئيس مجلس اﻹدارة إﱃ كل عضو من أعضاء

اﳌادة  : ١٤يـعد اﳌ ـ ـدي ـ ـر العـ ـام تق ـ ـريرا كل س ـتة ) (6أشهر

مجلس اﻹدارة استدعاء يحدد جدول اﻷعمال ،قبل خمسة

ح ـول ج ـم ـي ـع أع ـم ـال ال ـوك ـال ـة ،ويـرسلـه إﱃ السلـطـة الـوصيـة

ما ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ اﻻجتماع.
عشر ) (1٥يو ً

ومجلس اﻹدارة.

ويمكن تقليص هذا اﻷجل ﰲ الدورات غير العادية دون أن
يقل عن ثمانية ) (8أيام.

كم ـ ـ ـا يعد ،بالتن ـ ـس ـ ـيق مع اﳌص ـ ـالح اﳌـ ـخـ ـتص ـ ـة بال ـ ـوزارة
اﳌك ـ ـّلفة بالشـ ـؤون اﳋ ـ ـارج ـ ـيـ ـة وباﻻت ـ ـصـ ـ ـال م ـ ـع اﳌمـ ـثلي ـ ـات

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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جه
الدبلوماسية والقنصلية ،تقريرا ً كل ستة ) (6أشهر يو ّ

توضع الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة ،عند اﳊاجة،

إﱃ اﳌجلس الوطني لﻼستثمار حول أنشطة ترقية اﻻستثمار،

بناء عﲆ اقتراح من اﳌدير العام ،بعد رأي مجلس اﻹدارة

وكذا عن تدفقات اﻻستثمارات اﻷجنبية اﳌباشرة.

وموافقة السلطة الوصية.

اﳌادة  : ١٥اﳌدير العام هو اﻵمر بصرف ميزانية الوكالة

اﳌادة  : ١٩ت ـضطلع الـش ـبـاب ـي ـك الـ ـوحـ ـي ـدة ﲟ ـهـمـ ـة ال ـُمح ـاور

حسب الشروط الـمحددة ﰲ القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول

الوح ـ ـي ـد للمسـ ـتثـ ـمر .وتكـ ـلّف ،به ـذه الص ـفة ،عﲆ اﳋـ ـصـ ـوص

بها.

ﲟا يأتي :

ويقوم بهذه الصفة ﲟا يأتي :

– استقبال اﳌستثمر،

أ( يعّد مشاريع ميزانية الوكالة،

– تسجيل اﻻستثمارات،

ب( يبرم كل الصفقات واﻻتفاقات واﻻتفاقيات اﳌرتبطة

– تسيير ومتابعة ملفات اﻻستثمار،

ﲟهام الوكالة،

– مرافقة اﳌستثمرين لدى اﻹدارات والهيئات اﳌعنية.

ج( يمكنه تفويض إمضائه ﰲ حدود صﻼحياته.
اﳌادة  : ١٦للمـ ـدي ـ ـ ـر الع ـ ـام صـ ـﻼح ـ ـية تشك ـ ـيل أي مجموعة

اﳌادة  : ٢٠يجمع الشّباك الوحيد ،ﰲ مكان واحد ،باﻹضافة
إﱃ أعوان الوكالة ،ﳑثلﲔ عن :

عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسﲔ وتعزيز

– إدارة الضرائب،

نشاط الوكالة.

– إدارة اﳉمارك،

ويمكنه أن يستعﲔ ،عند اﳊاجة ،بعد استشارة مجلس
إدارة الوكالة ،بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم
اﳌعمول به.
ويتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير الشبابيك
الوحيدة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  18أدناه ،وﻻ سيما تلك اﳌوجهة

– اﳌركز الوطني للسجل التجاري،
– مصالح التعمير،
– الهيئات اﳌكّلفة بالعقار اﳌوجه لﻼستثمار،
– مصالح البيئة،

لتسهيل استكمال اﳌستثمر اﻹجراءات الشكلية واﳊصول

– الهيئات اﳌكّلفة بالعمل والتشغيل،

عﲆ الوثائق اﳌطلوبة ﰲ اﻵجال القانونية.

– صناديق الضمان اﻻجتماعي للعمال اﻷجراء وغير اﻷجراء.

اﳌادة  : ١٧يـ ـسـ ـاعـ ـد اﳌ ـديـ ـر العام ﰲ تس ـيـير الوكالة أمﲔ
عام.

ويجمع ،عند اﳊاجة ،ﳑثلﲔ عن اﻹدارات والهيئات اﻷخرى
ذات الصلة باﻻستثمار واﳌكّلفة بتنفيذ اﻹجراءات اﳌتصلة

ويساعده ﰲ ﳑارسة مهام الوكالة ،مديرو دراسات ومديرون
ونواب مديرين ورؤساء دراسات.
الفصل الثالث
الشبابيك الوحيدة
اﳌادة  : ١٨تنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة عﲆ النحو
اﻵتي :
باك الوحيد للمشاريع الكبرى واﻻستثمارات اﻷجنبية،
– الش ّ
– الشبابيك الوحيدة الﻼمركزية.
يتمتع الشّباك الوحيد للمشاريع الكبرى واﻻستثمارات
اﻷجنبية باختصاص وطني.

ﲟا يأتي :
– ﲡسيد اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– إص ـ ـدار اﳌقـ ـررات والت ـراخ ـيـ ـص وك ـل وثيـ ـقـ ـة مرتبـ ـ ـط ـ ـ ـة
ﲟمارسة النشاط اﳌتعلق باﳌشروع اﻻستثماري،
– اﳊصول عﲆ العقار اﳌوجه لﻼستثمار،
– متابعة اﻻلتزامات التي تعهد بها اﳌستثمر.
اﳌادة  : ٢١بغ ـ ـض النـ ـظ ـ ـر عن أي أحـ ـكـ ـ ـام مخـ ـالفـ ـة ،ي ـ ـؤه ـ ـل
ﳑثلو اﻹدارات والهيئات اﳌمثلة ﰲ الشّباك الوحيد للقيام،
ﰲ اﻵجال الـمحددة ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
بـتسلـيـم جـمـيـع الـقـرارات والـوثـائـق والـتـراخـيص اﳌرتـبـطة
بإنجاز اﻻستثمار واستغﻼله.

تتمتع الشبابيك الوحيدة الﻼمركزية باختصاص محﲇ

ويلـ ـ ـزم ـ ـون ،زيادة عﲆ ذلك ،بالت ـ ـدخـ ـ ـل لدى إدارات ـ ـه ـ ـم أو

بخصوص اﻻستثمارات غير تلك التي تدخل ﰲ اختصاص

هيئاتهم اﻷصلية لتذليل الصعوبات الـمحتملة التي يواجهها

الشّباك الوحيد للمشاريع الكبرى واﻻستثمارات اﻷجنبية.

اﳌستثمرون.
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌادة  : ٢٢الوثائق التي يسلّمها ﳑثلو اﻹدارات والهيئات

 –3يكلّف ﳑثل إدارة اﳉمارك ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟساعدة

اﳌعنية ﰲ الشّباك الوحيد ملزمة إزاء اﻹدارات والهيئات

اﳌستثمر ﰲ استكمال اﻹجراءات اﳉمركية فيما يتعلق

اﳌعنية.

بإن ـج ـاز است ـث ـم ـاره واستـغـﻼلـه ،ومـعـاﳉة طـلـبـات رفـع عـدم

اﳌادة  : ٢3توضع الشبابيك الوحيدة ﲢت سلطة مديريها.

القابلية للتنازل عن السلع اﳌقتناة ﰲ ظل شروط تفضيلية.

اﳌادة  : ٢٤يمارس مديرو الشبابيك الوحيدة ،كل فيما

 –٤يكّلف ﳑثل اﳌركز الوطني للسجل التجاري بتسليم،

يخصه ،السلطة السّلمية عﲆ جميع اﻷعوان التابعﲔ مباشرة
للوكالة والسلطة الوظيفية عﲆ باقي اﻷعوان.
اﳌادة  : ٢٥يسـ ـت ـف ـيد ﳑ ـ ـثلو اﻹدارات واله ـيئات العم ـومـية
اﳌمثلة ﰲ الشبابيك الوحيدة ،من النظام التعويضي اﳌعمول
به ﰲ الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام
الساري اﳌفعول ﰲ اﻹدارات والهيئات التي يتبعونها.
اﳌادة  : ٢٦يكّلف ﳑثلو اﻹدارات والهيئات العمومية اﳌمثلة
ﰲ الشبابيك الوحيدة بجميع اﻷعمال ذات الصلة ﲟهامهم،
عﲆ النحو اﻵتي :
 –١يق ـوم ﳑـ ـثـ ـل الوكالة بتسج ـ ـيل اﻻستثـ ـ ـمارات وُيب ـ ـلّغ

شهادات التسجيل ،ويكلّف ﲟا يأتي :

– معاﳉة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل اﻻستثمار،
– تقـ ـدﱘ اﳋ ـ ـدمـ ـات اﳌ ـتـ ـصـ ـلة باﻹج ـ ـراءات التـ ـأس ـي ـس ـيـ ـة
للمؤسسات وبإنجاز اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– التأشير ،خﻼل اﳉلسة ،عﲆ قائمة السلع واﳋدمات
القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا ،وعند اﻻقتضاء ،عﲆ مستخرج
القائمة التي تشكل اﳌساهمة العينية،
– ضمان معاﳉة طلبات تعديل القوائم اﳌذكورة أعﻼه،
– الترخيص بالتنازل عن اﻻستثمار وﲢويل اﳌزايا،
– مباشرة سحب اﳌزايا بالنسبة لﻼستثمارات التابعة
ﻻختصاصه ،بناء عﲆ اقتراح من ﳑثل إدارة الضرائب،
– ﲢديد مدة مزايا اﻻستغﻼل من خﻼل شبكة التقييم.
 –٢يكّلف ﳑثل إدارة الضرائب ﲟا يأتي :
– إعداد شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة
اﳌتعلقة باقتناء السلع واﳋدمات الواردة ﰲ قائمة السلع
واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا،
– إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل ،بالتنسيق
مع مصالح الضرائب اﳌختصة إقليميًا،

عﲆ الفور ،شهادة عدم سبق التسمية وﲟساعدة اﳌستثمر
ﰲ است ـك ـم ـال اﻹج ـراءات اﳌرت ـب ـط ـة ب ـالـتسجـيـل ﰲ السجـل
التجاري.
 –٥يكّلف ﳑثل مصالح التعمير ﲟساعدة اﳌستثمر ﰲ
استكمال اﻹجراءات اﳌرتبطة باﳊصول عﲆ رخصة البناء
والرخص اﻷخرى اﳌتعلقة بحق البناء .ويتسّلم اﳌلفات التي
لها عﻼقة بصﻼحياته ،ويتوﱃ متابعتها حتى انتهائها.
 – ٦يكلّف ﳑثل مصالح البيئة ﲟساعدة اﳌستثمر ﰲ
اﳊصول عﲆ التراخيص اﳌطلوبة فيما يخص حماية البيئة.
ويتسلم اﳌلفات التي لها عﻼقة بصﻼحياته ،ويتوﱃ متابعتها
حتى انتهائها.
 –٧يكّلف ﳑثلو اﳌصالح اﳌكّلفة بالعمل والتشغيل بإعﻼم
اﳌـ ـسـ ـتثـ ـم ـ ـرين بالتـ ـش ـريـ ـع والتنـ ـظـ ـيم اﳌتـ ـعلقـ ـﲔ بالع ـم ـل
والتشغيل ،وتسليم ،ﰲ اﻵجال القانونية ،تراخيص العمل
وكل وثيقة ذات صلة مطلوبة ﲟوجب التشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
كما يكّلفون بجمع عروض العمل اﳌقدمة من اﳌستثمرين،
ويقدمون لهم اﳌترشحﲔ للمناصب اﳌقترحة.
 –٨يكّلف ﳑثلو هيئات الضمان اﻻجتماعي بتسليم ،عﲆ
الفور ،شهادات اﳌستخدم وتغّير عدد اﳌستخدمﲔ والتحيﲔ
وتسجيل اﳌستخدمﲔ واﻷجراء ،وكذا كل وثيقة أخرى تخضع
ﻻختصاصهم.
 –٩يكلّف ﳑث ـل ـو ال ـه ـيئ ـات اﳌكلّفة ﲟن ـح ال ـع ـق ـار اﳌوج ـه
لﻼستثمار ،عﲆ اﳋصوص ،بإعﻼم اﳌستثمرين بتوفير
اﻷوعية العقارية ومرافقتهم لدى إداراتهم اﻷصلية ﻻستكمال
اﻹجراءات اﳌرتبطة باﳊصول عﲆ العقار.

– توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا اﻻلتزام

 –١٠يـ ـج ـم ـع ﳑث ـل ـو اﳌصال ـح اﳌكّلف ة بإصدار الـ ـقـ ـرارات

بتقدﱘ كشف تقدم مشروع اﻻستثمار و /أو إعداد محضر

والتراخيص والوثائق اﳌتعلقة ﲟمارسة النشاط اﳌرتبط

معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل،

باﳌشروع اﻻستثماري غير تلك اﳌذكورة ﰲ هذه اﳌادة،

– إعداد ،كل ستة ) (6أشهر ،كشفا للمقاربة بين اﻻستثمارات

كل فيما يخصه ،الطلبات اﳌتعلقة بهذه الوثائق والتراخيص،

التي حّلت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول ﰲ

مع ضمان إحالتها إﱃ الهياكل اﳌعنية ومتابعة معاﳉتها

اﻻستغﻼل اﳌستلمة.

إﱃ حﲔ اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

الباب الثالث
اﳌنصة الرقمية للمستثمر
اﳌادة  : ٢٧اﳌنصة الرقمية للمستثمر هي اﻷداة اﻹلكترونية
لتوجيه اﻻستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها
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 –٢ﰲ باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
اﳌادة  : 3١يـ ـ ـوافـ ـق مجـ ـ ـلس اﻹدراة عﲆ اﳊ ـ ـسـ ـ ـاب اﻹداري
والتقرير السنوي عن النشاطات ،اﳋاصﲔ بالسنة اﳌنصرمة،

وخﻼل فترة استغﻼلها.
وه ـ ـي تضـ ـم ـن إزالـ ـة الط ـاب ـ ـع اﳌـ ـادي ﳉمـ ـيـ ـع اﻹج ـ ـراءات
واستكمال جميع اﻹجراءات اﳌتعلقة باﻻستثمار عبر اﻹنترنت
وتسم ـح ب ـت ـك ـي ـي ـف اﻹج ـراءات الـواجب اتـبـاعـهـا حسب نـوع
اﻻستثمار ونوع الطلبات.
وتكون مترابطة مع اﻷنظمة اﳌعلوماتية اﳋاصة بالهيئات
واﻹدارات ذات العﻼقة مع فعل اﻻستثمار.
اﳌادة  : ٢٨تهدف اﳌنصة الرقمية إﱃ ما يأتي :
– التكفل بعملية إنشاء الشركات واﻻستثمارات وتبسيطها
وتسهيلها،

ثم يرسﻼن إﱃ السلطة الوصية وإﱃ الوزير اﳌكّلف باﳌالية
وإﱃ مجلس الـمحاسبة.
اﳌادة  : 3٢يقـ ـ ـوم اﳌـ ـديـ ـر العـ ـ ـام للوك ـ ـالـ ـة ،بصـ ـفـ ـتـ ـه اﻵمـ ـر
بالصرف ،باﻻلتزام بالنفقات وﲢرير اﻹذن بالصرف ﰲ حدود
اﻻعتمادات اﳌقررة ﰲ ميزانية الوكالة ،ويعد سندات إيرادات
الوكالة.
اﳌادة  : 33يسند مسك الكتابات الـمحاسبية وتداول اﻷموال
إﱃ عون محاسب يعّينه الوزير اﳌكّلف باﳌالية ،ويمارس

هذا الـمحاسب وظيفته وفقا للتنظيم اﳌعمول به.

اﳌادة  : 3٤ﲤسك محاسبة الوكالة وفق قواعد الـمحاسبة

– ﲢسﲔ التواصل بﲔ اﳌستثمرين واﻹدارة اﻻقتصادية،
– ضمان شفافية اﻹجراءات التي يتعﲔ القيام بها وكيفيات
فحص ومعاﳉة ملفات اﳌستثمرين،
– اﻹسراع ﰲ معاﳉة ملفات اﳌستثمرين ودراستها من

العمومية.
اﳌادة  : 3٥ﲤارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط
اﳌـحّددة ﲟوجب اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول
بها.
الباب اﳋامس

قبل اﻹدارات اﳌعنية،
– السماح للمستثمرين ﲟتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
– ﲢسﲔ اﳋدمة العامة من حيث اﳌواعيد ومردودية اﻷعوان
وجودة اﳋدمة اﳌقدمة،

أحكام انتقالية
اﳌادة ُ : 3٦تس ـ ـّير حـ ـافـ ـظة اﻻستـ ـث ـمارات اﳌصرح بها أو

اﳌسجلة قبل تاريخ صدور القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ 2٥
ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور

– ﲢسﲔ أداء اﳌرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات
ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين،
– تنظيم التعاون الفعال بﲔ مصالح اﻹدارة اﳌعنية بفعل
اﻻستثمار،
– السماح بالتبادل اﳌباشر والفوري بﲔ أعوان اﻹدارات
والهيئات اﳌعنية.

أعﻼه ،من طرف الوكالة طبقا للتشريعات والتنظيمات التي
ﰎ ﲟوجبها إدراج هذه اﻻستثمارات.
اﳌادة  : 3٧ﰲ انتظار إنشاء الشبابيك الوحيدة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  18أعﻼه ،فإن أحكام هذا اﳌرسوم وكذلك
اﻵثار الناجمة عن الفترة اﻻنتقالية يتم التكفل بها من طرف
الشّباك الوحيد الﻼمركزي الذي ﰎ إنشاؤه ﲟوجب اﳌادة 22

من اﻷمر رقم  ٠3-٠1اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى الثانية عام 1٤22
الباب الرابع
أحكام مالية

اﳌادة  : ٢٩يعـ ـ ـرض م ـشـ ـروع مي ـزانـ ـيـ ـة الوك ـالة الذي يعده
اﳌدير العام ،بعد مصادقة مجلس اﻹدارة ،عﲆ السلطة الوصية
وعﲆ الوزير اﳌكّلف باﳌالية ليوافقا عليه.
اﳌادة  : 3٠تشتمل ميزانية الوكالة عﲆ ما يأتي :
 –١ﰲ باب اﻹيرادات :
– اﳌخصصات التي ﲤنحها الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع اﳌعمول به.

اﳌوافق  2٠غشت سنة .2٠٠1
اﳌادة  : 3٨تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 3٥6-٠6
اﳌؤرخ ﰲ  16رمضان عام  1٤27اﳌوافق  9أكتوبر سنة 2٠٠6
واﳌتضمن صﻼحيات الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
وتنظيمها وسيرها ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌادة  : 3٩ين ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـم ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبيّة .
حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٩٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام ١٤٤٤

اﳌادة  : 3يجب عﲆ اﳌستثمر ،من أجل اﻻستفادة من

اﳌـ ـواف ـ ـق  ٨س ـبتـ ـمـ ـب ـر س ـ ـنة  ،٢٠٢٢يحـ ـدد كي ـفيـ ـات

اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ

تسجيل اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات

 2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور

أو تـحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تـحصيل اﻹتاوة

أعﻼه ،و/أو اﳋدمات اﳌقدمة من الوكالة اﳉزائرية لترقية

اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار.

اﻻستثمار ،القيام بتسجيل استثماره القابل لﻼستفادة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌزايا قبل بداية إنجازه.

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يتم تسجيل اﻻستثمار لدى الشّباك الوحيد للوكالة أو
من خﻼل اﳌنصة الرقمية للمستثمر ،عن طريق تقدﱘ طلب

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

وف ـ ـقا للنـ ـم ـ ـوذج الـمـ ـح ـ ـدد ﰲ اﳌـ ـلح ـ ـق اﻷول بهـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم،

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  298-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22واﳌتضمن
تنظيم ال ـوكـالـة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة
من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم،

مصحوبا بقائمة السلع واﳋدمات التي تدخل مباشرة ﰲ
إنجاز استثماره وفق النموذج الـمحدد ﰲ اﳌلحق الثاني
بهذا اﳌرسوم.
يجب أن يتم تسجيل اﻻستثمار من طرف اﳌستثمر
نفسه أو من طرف ﳑثله ،عﲆ أساس وكالة ُتعّد وفق النموذج
الـمحدد ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٤يتم تسـ ـجـ ـيل است ـثمـ ـارات اﳌ ـشـ ـاريـ ـع الكبـ ـرى
واﻻس ـ ـتثـ ـمارات اﻷجن ـ ـب ـ ـية لدى الشـ ـّباك الوح ـ ـيد للمش ـ ـاريع
الكبرى واﻻستثمارات اﻷجنبية.
يقصد ﲟا يأتي :
– “اﳌش ـاري ـع الـكـبـرى”  :اﻻسـتـثـمـارات التي يساوي أو
يفوق مبلغها ملياري ) (2دينار جزائري ) 2 .٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(،
– ”اﻻستثمارات اﻷجنبية”  :اﻻستثمارات التي يمتلك
رأسمالها كّليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون
أجانب ،وتستفيد من ضمان ﲢـ ـويل رأس اﳌ ـال اﳌـ ـسـ ـت ـثـ ـمـ ـر
والـ ـعـ ـائ ـدات الـ ـنـ ـاجـ ـم ـة عـ ـنه.
اﳌادة  : ٥دون اﳌ ـ ـسـ ـاس بأحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  9أدنـ ـاه ،يجـ ـسـ ـ ـد
تسجيل اﻻستثمار ﲟوجب شهادة تسجيل تعد وفق اﻷشكال

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌواد  1٤و 18و 19و2٥
و 32من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام
 1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد كيفيات تسجيل اﻻستثمارات أو
التنازل عن اﻻستثمارات أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات
ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار.
الفصل اﻷول
تسجيل اﻻستثمارات
اﳌادة  : ٢تسجيل اﻻستثمار هو اﻹجراء الذي يعبر عن
طريقه اﳌستثمر عن إرادته ﰲ إنجاز استثمار ﰲ نشاط
اقتصادي ﻹنتاج سلع و /أو خدمات.

الـمحددة ﰲ اﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم ،وتسّلم فوًرا من
طرف الشّباك الوحيد اﳌختص.
تلزم اﻹدارات والهيئات اﳌعنية بتنفيذ آثار شهادة تسجيل
اﻻستثمار وقائمة السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من
اﳌزايا اﳌؤشرة من طرف الشّباك الوحيد للوكالة.
اﳌادة  : ٦يخـ ـ ـضـ ـع تس ـج ـ ـيل است ـثـ ـمارات اﻹنـ ـش ـاء لتـ ـق ـ ـدﱘ
بطاقة تعريف اﳌسـ ـتثـ ـمر أو ﳑـ ـثله اﳌف ـ ـّوض قانـ ـونا ،وفقا
ﻷحكام الفقرة  3من اﳌادة  3أعﻼه.
بالنـ ـس ـ ـبة لتسـ ـج ـ ـيل استـ ـثـ ـمارات الت ـ ـوس ـ ـعة و /أو إع ـ ـ ـ ـادة
التأهيل ،باﻹضافة إﱃ بطاقة التعريف ،يتعّين تقدﱘ نسخ
من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف اﳉبائي وكذا
اﳌيزانية اﳉبائية للسنة اﳌالية اﻷخيرة اﳌغلقة.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌادة  : ٧يخـ ـض ـع تسـ ـج ـ ـيل اﻻست ـ ـثمارات اﳌهـ ـيكلة إﱃ

اﳌادة  : ١٢تكون السلع اﳉديدة التي تدخل ضمن حصص

تقدﱘ اﳌستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل

عينية من أجل اﳌساهمة ﰲ رأس اﳌال اﻻجتماعي للشركة،

اﻻستثمارات اﳌهيكلة الـمحددة ﰲ اﳌرسوم التنفيذي رقم

م ـ ـوض ـ ـوع قائمـ ـ ـة يعّدها اﳌسـ ـتثـ ـمر وفـ ـق النـ ـ ـم ـ ـ ـوذج اﳌـ ـرفـ ـ ـق

 3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة

باﳌلحق اﳋامس بهذا اﳌرسوم.

 2٠22الذي يحدد معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات
اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم.
اﳌادة  : ٨ي ـ ـ ـت ـ ـ ـم تسـ ـجـ ـ ـ ـيل اﻻسـ ـت ـ ـ ـ ـثمارات التي تدخ ـل ﰲ
إطار نقل النشاط انطﻼقا من اﳋارج ،عﲆ أساس ملف
يتضمن ما يأتي :
– نسخة من القانون اﻷساسي للشركة اﳋاضعة للقانون
اﻷجنبي الـمحّولة والشركة اﳌنشأة ﲟوجب القانون اﳉزائري
لهذا الغرض،
– بطاقة تقنية لﻼستثمار اﳌزمع نقله،
– تقرير تقييمي لـمحافظ اﳊصص اﳌعّين من طرف

اﳌادة  : ١3يخـ ـ ـضـ ـع اﻻست ـ ـهﻼك الفـ ـعﲇ للمـ ـزايا للتسـ ـج ـيل
ﰲ السجل التجاري وإعداد رقم التعريف اﳉبائي.
يتم إعداد شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة
من طرف الوكالة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز اثنتﲔ وسبعﲔ )(72
ساعة ،بناء عﲆ تقدﱘ اﳌستثمر الفاتورة الشكلية للسلع
اﳌزمع اقتناؤها.
ﻻ يطلب تقدﱘ شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة من أجل اﻻستفادة الفعلية من اﳌزايا اﳌرتبطة
بالسلع اﳌستوردة الواردة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات اﳌستفيدة
من اﳌزايا.

الـمحكمة اﳌختصة إقليميا الذي ﰎ إعداده ،عﲆ اﻷكثر ،ستة

الفصل الثاني

) (6أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل،
– شهادة ﲡديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة

تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع واﳋدمات
اﳌستفيدة من اﳌزايا

معتمدة وفقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٩يجب أن يكون كل رفض لتسجيل أي استثمار
مبررا وصريحا من طرف الوكالة.
ﰲ حاﻻت السهو أو القصور أو اﻷخطاء اﳌعاينة ﰲ طلب
الت ـ ـ ـسجـ ـيل ،يطـ ـلب الشّباك الوحيد من اﳌس ـ ـت ـثـ ـ ـمر القـ ـي ـ ـام
بالتعديﻼت اﳌطلوبة .ويمكن التكفل بالتصحيحات ،فورا ً،
من طرف الشّباك الوحيد بعد موافقة اﳌستثمر.
اﳌادة  : ١٠اﻹنجازات اﳌادية لها اﻷسبقية عﲆ اﻹنجازات
اﳌالية .وبهذه الصفة ،فإن التجاوزات ﰲ اﳌبالغ ،مقارنة
بتلك الواردة ﰲ شهادة التسجيل ،ﻻ تؤثر ،بأي شكل من
اﻷشكال ،عﲆ حقوق اﳌستثمر ﰲ اﳌزايا اﳌنصوص عليها
تطبيقا للقانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام
 1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ١١تؤشر قائمة السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من
اﳌزايا اﳉبائية التي أعّدها اﳌستثمر ،بتأشيرة يضعها
الشّباك الوحيد ،عﲆ الفور ،عﲆ جميع الصفحات.
يمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة ﻻحقة من

اﳌادة  : ١٤يم ـ ـكن أن تكـ ـون شـ ـه ـ ـادة تسـ ـجـ ـيل اﻻسـ ـتثـ ـم ـ ـار
موضوع تعديل بناء عﲆ طلب من اﳌستثمر يعّده وفق النموذج
اﳌـحّدد ﰲ اﳌلحق السادس بهذا اﳌرسوم ،ﻷخذ ﰲ اﻻعتبار
التغييرات التي طرأت عﲆ اﻻستثمار قبل انقضاء مرحلة
اﻹنجاز.
يتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذج
الـمحدد ﰲ اﳌلحق السابع بهذا اﳌرسوم.
ﻻ خﻼل فترة إنجاز اﳌشروع.
ﻻ يقبل تغيير النشاط إ ّ
يؤدي تغيير النشاط إﱃ إرجاع اﳌستثمر اﳌزايا اﳌستهلكة
بعنوان اﳌعدات اﳌقتناة التي تدخل حصريا ﰲ النشاط
اﻷوﱄ.
يرفق طلب تعديل شهادة التسجيل بالوثائق اﳌبررة.
اﳌادة  : ١٥يمكن أن تكون آجال إنجاز اﻻستثمار الـمحددة
ﰲ شهادة التسجيل ،موضوع ﲤديد باثني عشر ) (12شهرا
إذا كان تقدم إنجاز اﻻستثمار يتعدى نسبة عشرين باﳌائة
) (% 2٠من مبلغ اﻻستثمار اﳌذكور ﰲ شهادة التسجيل.

طرف الشّباك الوحيد ،للتأكد من مطابقة السلع واﳋدمات
مع طبيعة النشاط ،وسحب ،عند اﻻقتضاء ،تلك غير القابلة

ويمكن ﲤديد هذا اﻷجل ،استثناء ،ﳌدة اثني عشر )(12

لﻼستفادة من اﳌزايا مع استرجاع اﳊقوق إذا كانت اﳌزايا

شهرا إضافية ﰲ حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسﲔ

قد استهلكت.

باﳌائة ).(% ٥٠
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يؤدي الدخول اﳉزئي ﰲ اﻻستغﻼل لﻼستثمار مع اﻻستفادة
الفورية من اﳌزايا اﳌرتبطة بهذه اﳌرحلة ،حسب الشروط
اﳌـحددة ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول ،إﱃ فقدان إمكانية
ﲤديد آجال اﻹنجاز.
اﳌادة  : ١٦يقدم طلب ﲤديد أجل اﻹنجاز من طرف اﳌستثمر،
عﲆ اﻷقل ،ثﻼثة ) (3أشهر قبل نهاية آجال اﻹنجاز ،وعﲆ

يمـ ـ ـثـ ـل التـ ـنـ ـ ـازل ،دون ترخـ ـيـ ـص مـ ـن الوك ـالـ ـة ،عـ ـن الس ـلع
ﻻ
واﳋـ ـ ـدمات اﳌقـ ـتـ ـ ـناة مع اﻻسـ ـت ـ ـفادة مـ ـ ـن اﳌ ـ ـزايا ،إخ ـ ـﻼ ً
مـ ـن اﳌستثمر باﻻلتزامات اﳌكتتبة ،ويؤدي إﱃ إلغاء اﳌزايا
اﳌمنوحة دون اﳌساس بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
التشريع اﳌعمول به.

اﻷكثر ،ثﻼثة ) (3أشهر بعد نهاية هذا اﻷجل.
ﰲ حالة ﲤديد اﻷجل ،تدرج اﻷشهر الثﻼثة ) (3اﳌمنوحة
بعد انتهاء فترة اﻹنجاز ،ﰲ احتساب أجل اﻻثني عشر )(12
شهرا اﳋاص بتمديد فترة اﻹنجاز.
اﳌادة  : ١٧بع ـ ـ ـد انقـ ـضـ ـاء آج ـ ـال اﻹنجـاز وآجال إيداع طلب
التمديد ،يجب عﲆ اﳌستثمر الشروع ﰲ إجراء إعداد محضر

تتوقف اﳌطالبة بالترخيص فور اﻻهتﻼك الكﲇ للسلع
اﳌقتناة باﻻستفادة من اﳌزايا.
اﳌادة  : ٢١يمـ ـكـ ـن أن تكـ ـون الس ـل ـع واﳋ ـدم ـ ـات اﳌ ـت ـع ـل ـق ـة
باﻻست ـث ـم ـار اﳌ ـس ـت ـف ـي ـدة من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ

ﻻ تقوم الوكالة بإلغاء اﳌزايا
معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل وإ ّ

أح ـك ـام الق ـانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام 1٤٤3

اﳌستهلكة.

اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،وتلك اﳌمنوحة

اﳌادة  : ١٨يمكن تعديل القوائم اﳌشار إليها ﰲ اﳌادتﲔ
 11و 12أعﻼه ،بناًء عﲆ طلب من اﳌستثمر ،وفق النموذج
اﳌـحّدد ﰲ اﳌلحق الثامن بهذا اﳌرسوم.
يتم تعديل القوائم وفق نفس اﻹجراءات التي أدت إﱃ
إصدارها اﻷول.

ﲟوجب نصوص سابقة ،موضوع ﲢويل بناء عﲆ ترخيص
من الوكالة بطلب من اﳌستثمر.
يقـ ـص ـد بتحـ ـويل اﻻستثمار ،التنازل الكّلي عن اﻻستثمار،
ﲟـ ـ ـا ﰲ ذلك الت ـن ـ ـازل عن الرأسـ ـم ـ ـال اﻻجـ ـتـ ـم ـاعـ ـي لف ـ ـ ـائدة

ينجّر عن تعديل القوائم إصدار قوائم معدلة ،وفق النموذج
اﳌـحّدد ﰲ اﳌلحق التاسع بهذا اﳌرسوم.
ﻻ يشكل اﻻستغﻼل اﳉزئي لﻼستثمار عائقا أمام إصدار

اﳌتنازل له.
يلتزم اﳌتنازل له بالوفاء بجميع اﻻلتزامات التي يتحملها

قوائم معدلة طاﳌا يحتفظ اﳌستثمر باﻻستفادة من مزايا

اﳌستثمر اﳌتنازل ،باكتتاب تعهد لدى الوكالة وفق النموذج

اﻹنجاز.

اﳌرفق باﳌلحق العاشر بهذا اﳌرسوم.
الفصل الثالث
التنازل عن اﻻستثمار أو ﲢويله

اﳌادة  : ١٩يمكن أن تكون السلع واﳋدمات التي استفادت
من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام القانون رقم 18-22
اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة

يؤدي كل تنازل دون ترخيص من الوكالة إﱃ إلغاء اﳌزايا
اﳌ ـمنـ ـوحة وتس ـديد اﳌستثـ ـمر اﳌت ـ ـنازل مجـ ـمـ ـوع اﳌـ ـزايا
اﳌمنوحة ،دون اﳌساس بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
التشريع اﳌعمول به.

 2٠22واﳌ ـ ـذكـ ـور أع ـ ـﻼه ،وتـ ـلك اﳌ ـمنـ ـوح ـة ﲟ ـوجـ ـب نص ـ ـوص

الفصل الرابع

سابقة ،موضوع تنازل بناء عﲆ ترخيص من الوكالة بطلب
من اﳌستثمر.
اﳌادة  : ٢٠يـ ـ ـؤدي الت ـ ـنـ ـازل عن سـ ـلعة أو عـ ـدة س ـلع ،خﻼل
فترة اﻻهتﻼك ،إﱃ استرداد اﳌزايا اﳌمنوحة.
ي ـحسب اﳌب ـل ـغ ال ـواجب است ـرداده ب ـال ـت ـنـاسب مـع فـتـرة
اﻻهتﻼك اﳌتبقية.

اﻹتاوة اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار
صل الوكـ ـالـ ـة إتـ ـاوة بعنوان معاﳉة ملفات
اﳌادة  : ٢٢ﲢ ـ ـ ـ ّ
اﻻستثمار.
اﳌـادة  : ٢3يحدد مبلغ اﻹتاوة عﲆ النحو اﻵتي :

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
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 –١فيما يخص مشاريع اﻻستثمار التي يقل مبلغها عن ملياري ) (٢دينار جزائري ) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( :

موضوع الطلب
شهادة تسجيل اﻻستثمار

اﳌبلغ )دج(

6٠.٠٠٠

– تعديل شهادة التسجيل،
– إلغاء التسجيل بطلب من اﳌستثمر،
– تعديل قوائم السلع واﳋدمات،

٤٠.٠٠٠

– نسخة طبق اﻷصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،
– إعداد محضر معاينة الدخول حيز اﻻستغﻼل.

 –٢فـ ـيما يـ ـخـ ـص مـ ـشـ ـاريـ ـع اﻻسـ ـتـ ـثمـ ـار الـ ـتي يـ ـسـ ـاوي مبـ ـلـ ـغـ ـها أو يـ ـفـ ـوق ملـ ـيـ ـاري ) (٢ديـ ـنـ ـار جـ ـزائـ ـري
) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( واﻻستثمارات اﻷجنبية :

موضوع الطلب
شهادة تسجيل اﻻستثمار

اﳌبلغ )دج(
٤٠٠.٠٠٠

– تعديل شهادة التسجيل،

– إلغاء التسجيل بطلب من اﳌستثمر،

– تعديل قوائم السلع واﳋدمات،

1٠٠.٠٠٠

– نسخة طبق اﻷصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،

– إعداد محضر معاينة الدخول حيز اﻻستغﻼل.
اﳌـادة ُ : ٢٤يعـ ـ ـف ـى اﳌ ـسـ ـ ـتـ ـ ـث ـمـ ـ ـر مـ ـ ـن دفـ ـ ـع اﻹتـ ـ ـاوة ع ـنـ ـ ـ ـ ـد ك ـل إجـ ـ ـ ـراء ﰎ ات ـ ـخ ـ ـاذه من ط ـ ـرف الوكالة لتصحيح خطأ أو إغفال
ﻻ ُينسب إﱃ اﳌستثمر.
اﳌادة ُ : ٢٥تدفع اﻹتاوة من طرف اﳌستثمر لدى الوكالة لفائدة اﳋزينة العمومية.
اﳌادة  : ٢٦ينـ ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ..................
طلب تسجيل اﻻستثمار
تاريخ ................................................
أنا اﳌوّقع أدناه  ،.........................................اﳌولود )ة( بتاريخ  ،.........................................بـ،...................................... .
اﳌقيم بـ ،.................................... .اﳊامل لبطاقة التعريف  /جواز السفر رقم  ،......................الصادر)ة( ﰲ ،...........................
من طرف  ،............................اﳌتصرف بصفتي  ،...............................ﳊساب  ،..........................اﳌقيد ﰲ السجل التجاري
ﲢت رقم  ،...............................بتاريخ  ،......................................واﳊامل لرقم التعريف اﳉبائي رقم ،....................................
أطلب تسجيل اﻻستثمار ﰲ نشاط  ،...................................موضوع الرموز  ،................................................بﲔ اﳌساهمﲔ /
الشركاء اﻵتي ذكرهم :
* اللقب واﻻسم ..................................................................................................................................................
– اﳉنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ......................................................................................................................................................
* اللقب واﻻسم ..................................................................................................................................................
– اﳉنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ......................................................................................................................................................
* اللقب واﻻسم .................................................................................................................................................
– اﳉنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ......................................................................................................................................................
 – ١نوع اﻻستثمار :
اﻹنشاء :
التوسع :
إعادة التأهيل :
 –٢وصف اﳌشروع ................................................................................................................................. :
 –3مكان تواجد اﳌشروع :
– مقر الشركة ......................................................................................................................................... :
– مواقع النشاطات ................................................................................................................................ :
 –٤اﳌنتوجات و /أو اﳋدمات اﳌزمعة ............................................................................................... :
 –٥القدرات التقديرية لﻺنتاج و /أو تقدﱘ اﳋدمات ........................................................................... :

 –٦مدة اﻹنجاز ) .......................... :بالشهر(
 –٧مناصب العمل اﳌباشرة اﳌتوّقعة )باﻹضافة إﱃ اﳌناصب اﳌتوفرة احتماﻻ(  ،.................:منها :
التأطير  ،...........................................التحكم  ،.....................................التنفيذ ..............................................
ﰲ حالة التوسعة ،إعادة التأهيل :
* مناصب العمل اﳌوجودة ......................................................................................................................... :
* مبلغ اﻻستثمارات اﻹجمالية الواردة ﰲ آخر ميزانية مالية )كيلو دينار( ............................................ :

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق اﻷول )تابع(
 –٨اﳌبلغ التقديري لﻼستثمار بالكيلو دينار ............................................................................... :
* منها :
بالدينار .................................................................................................................................... :
بالعملة الصعبة  ........................................... :اﳌعادلة ) .....................................................بالكيلو دينار(.
* منها السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية )بالكيلو دينار( ................................................. :
* السلع واﳋدمات غير اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية )بالكيلو دينار( .................................................. :
* اﳌبلغ الـمحتمل للحصص العينية )) (1بالكيلو دينار( ........................................................................... :
 –٩مبلغ اﳊصص باﻷموال اﳋاصة )بالكيلو دينار(  ،............................................................. :منها :
– باﻷعداد :
* بالدينار ................................................................................................................................................. :
* بالعملة الصعبة  ............................................. :اﳌعادلة )بالكيلو دينار( ................................................. :
– عينية )بالكيلو دينار( .............................................................................................................................. :
ألتمس تسجيل استثماري لﻼستفادة من :
اﳋدمات اﳌقدمة من طرف الوكالة،
اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة .................
اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار.

) (2من

القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام 1٤٤3

أصرح بأنني :
لم استفد من قبل من مزايا ،سواء بالنسبة لﻼستثمار موضوع طلب التسجيل ،أو بالنسبة ﻻستثمار آخر،
لقد استفدت من اﳌزايا ،بالنسبة :
• لﻼستثمار موضوع طلب التسجيل رقم  ......................................................بتاريخ  ................................................و/أو
مقرر منح اﳌزايا رقم  ........................بتاريخ  .............................................الذي نسبة تقدمه %............................................... :
• بالنسبة ﻻستثمار آخر )نشاطات أخرى( ،موضوع التسجيل رقم  ........................بتاريخ  ..............................و/أو
مقرر منح اﳌزايا رقم  ......................بتاريخ ...........................................................................
أصرح ،ﲢت طائلة عقوبات القانون ،بأن اﳌعلومات الواردة ﰲ هذا التصريح باﻻستثمار صحيحة وصادقة.
أتعهد ﲢت طائلة القانون بـ :
ﻻ أتنازل ،إﱃ غاية اﻻهتﻼك الكّلي ،عن العتاد اﳌقتنى ﲟوجب اﳌزايا ،وكذا العتاد اﳌوجود لدى مؤسستي قبل التوسع،
–أ ّ
ﻻ بترخيص من الوكالة،
إ ّ
– أن أقدم للوكالة الكشف السنوي لتقدم مشروعي،
– أن أعلم الوكالة بكل التعديﻼت اﳋاصة باستثماري ،طبقًا للتنظيم الساري اﳌفعول،
– أن أطلب إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل ﰲ آجل أقصاه انقضاء آجال اﻹنجاز اﳌمنوحة ﱄ.
إمضاء اﳌستثمر أو ﳑثله

) (1بالنسبة لﻼستثمارات التي تدخل ﰲ إطار نقل النشاط انطﻼقا من اﳋارج ،إرفاق :
 نسخة من القانون اﻷساسي للمؤسسة، البطاقة التقنية لﻼستثمار اﳌزمع نقله، تقرير تقييمي ﳌـحافظ اﳊسابات للحصص ،معﲔ من طرف اﳌـحكمة اﳌختصة إقليميا، شهادة ﲡديد سلع التجهيز تعد من طرف هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم اﳌعمول به.)(2

بالنسبة لﻼستثمارات اﳌهيكلة ،إرفاق دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة اﳌـحددة ﰲ اﳌرسوم

التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة
وكيفيات اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌـلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ...............
قائمة السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا
رقم  ....................اﳌؤرخ ﰲ .........................................

شهادة تسجيل رقم  ........................اﳌؤرخة ﰲ .........................................
اﳌستثمر ................................................................................................... :
عنوان اﳌوطن اﳉبائي .............................................................................. :
الهاتف  .................................. :البريد اﻹلكتروني .......................................

التعيﲔ

الكّمية

أنا اﳌوّقع )ة( أدناه  ......................................................................أتصرف ﳊساب ................................................................
بصفة ................................................
أصّرح بأن السلع اﳌدرجة ﰲ هذه القائمة ،موجهة ﻹنجاز اﻻستثمار موضوع التسجيل رقم  ..................................اﳌؤرخة

ﰲ  ،..............................................................غير مستثناة صراحة من اﳌزايا طبقًا للتنظيم اﳌعمول به.

أتعهد ،ﲢت طائلة القانون ،باﳊفاظ عﲆ وجهتها اﳌصرح بها إﱃ غاية انقضاء الفترة القانونية لﻼهتﻼك.

إمضاء اﳌستثمر

إطار مخصص للوكالة
اسم ولقب اﳌوّقع
.............................................
.............................................
اﻹمضاء واﳋتم

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثالث
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
وكالة

)إﲤام اﻹجراءات ﰲ إطار القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق
باﻻستثمار(

أنا اﳌوّقع أدناه السّيد )ة( .................................................................................................................... :
اﳌتصرف بصفتي ................................................................................................................................... :
ﳊساب  ...................................التي يوجد مقرها اﻻجتماعي أو العنوان ،يقع  ،...............................................اﳌقيدة ﰲ
السجل التجاري ﲢت رقم  ...............................اﳌؤرخ ﰲ ....................................................
يمنح ﲟوجب هذه الوكالة إﱃ .............................................................................................
اﳊامل بطاقة التعريف /جواز السفر رقم ..........................................................................
الصادر)ة( بتاريخ  ..........................................من طرف ....................................................
التصرف ﰲ مقامي ومكاني ...............................................................................................
حّررت ﻻستعمالها فيما يسمح به القانون.
بـ  ....................................ﰲ ...........................................................
توقيع مصادق عليه

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق الرابع
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ........................
شهادة تسجيل اﻻستثمار
رقم  .......................تاريخ ................................................

أنا اﳌوّقع أدناه ،مدير الشّباك الوحيد للمشاريع الكبرى واﻻستثمارات اﻷجنبية /الشّباك الوحيد الﻼمركزي لـ ،...................
أشهد أني قمت بتسجيل اﻻستثمار اﳌذكور أدناه ،اﳌوصوف بناء عﲆ طلب  ...................................اﳌولود )ة( بتاريخ
 ................................بـ  .........................الساكن )ة( بـ  ...........................اﳊامل )ة( بطـ ـ ـاق ـ ـة التعـ ـريـ ـ ـف الوطـ ـن ـ ـية /ج ـ ـواز السفر
رقم  .......................الصادرة )ة( ﰲ  .....................من طرف  ...........................اﳌتصرف )ة( بصفة .............................................
ﳊساب  ،..........................اﳌتوطن )ة(  ...................................اﳌقّيد ﰲ السجل التجاري ﲢت رقم ..........................................
بتاريخ  ..................................واﳊامل )ة( لرقم التعريف اﳉبائي رقم  .................................اﳌؤرخ ﰲ ....................................
اﳌنشأة ﳌمارسة نشاط  .....................أو أنشطة موضوع الرموز  ...........................................بﲔ اﳌساهمﲔ  /الشركاء اﻵتي
ذكرهم :
* اللقب واﻻسم ..............................................................................................................................................
– اﳉنسية ................................................................................................................................................
– العنوان ...................................................................................................................................................
* اللقب واﻻسم ..............................................................................................................................................
– اﳉنسية .................................................................................................................................................
– العنوان ...................................................................................................................................................
* اللقب واﻻسم ..............................................................................................................................................
– اﳉنسية .................................................................................................................................................
– العنوان ....................................................................................................................................................
 –١نوع اﻻستثمار :
ﻹنشاء
التوسع
إعادة التأهيل
 –٢وصف اﳌشروع ..................................................................................................................................... :
 –3مكان تواجد اﳌشروع :
– اﳌقر اﻻجتماعي ...................................................................................................................................... :
– مواقع النشاطات ..................................................................................................................................... :
 –٤اﳌنتوجات و /أو اﳋدمات اﳌزمعة .................................................................................................... :
 –٥القدرات التوقعية لﻺنتاج و /أو اﳋدمات ........................................................................................... :

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

21

اﳌلحق الرابع )تابع(
 – ٦مدة اﻹنجاز )بالشهر( ....................................:
 –٧مناصب العمل اﳌباشرة اﳌتوّقعة )باﻹضافة إﱃ اﳌناصب اﳌتوفرة احتماﻻ(  ،........................................:منها :
التأطير  ،..........................................التحكم  ،............................................التنفيذ .............................................
ﰲ حالة التوسعة ،إعادة التأهيل :
* مناصب العمل اﳌوجودة ...........................................................................................................................
* مبلغ اﻻستثمارات اﻹجمالية الواردة ﰲ آخر ميزانية مالية )كيلو دينار(...............................................
 –٨اﳌبلغ التقديري لﻼستثمار )بالكيلو دينار( .........................................................................................
منها :
بالدينار )بالكيلو دينار(....................................................................................................................................
بالعملة الصعبة  .............................................. :اﳌعادلة ) ..........................................بالكيلو دينار(.
– منها السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية )بالكيلو دينار( ...................................................:
– السلع واﳋدمات غير اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية )بالكيلو دينار( ...................................................:
– اﳌبلغ الـمحتمل للحصص العينية )بالكيلو دينار( ................................................................................:
 – ٩مبلغ اﻷموال اﳋاصة )بالكيلو دينار(  ،.......................................................................................:منها :
بالدينار )بالكيلو دينار( ........................................................................................................................................:
بالعملة الصعبة )بالكيلو دينار( ....................................................................................................................:
باﳊصص العينية )بالكيلو دينار( ................................................................................................................:
آثار هذا التسجيل :
يخّول تسجيل هذا اﻻستثمار القابلية اﻵلية وبقوة القانون لﻼستفادة من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم 18-22

اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،زيادة عﲆ مزايا القانون العام ،وهي
)مرجع مواد القانون( :
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
يخضع اﻻستهﻼك الفعﲇ للمزايا للتسجيل ﰲ السجل التجاري وإعداد رقم التعريف اﳉبائي.

باك
مدير الش ّ
.......................
........................
إمضاء وختم
...............................
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌـلحـق اﳋامس
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد .........................
قائمة السلع اﳌشكّلة للحصص العينية
قائمة معدة ﲟوجب التسجيل رقم  ................................اﳌؤرخ ﰲ .........................................................
اﳌستثمر ...................................................................................................................................................:
التعيﲔ

الكّمية

اﳌبلغ )كيلو د ج(

اﳌبلغ اﻹجماﱄ )كيلو د ج(

تشكل هذه القائمة اﳊصص العينية اﳌقدمة لفائدة الشركة  /اﳌؤسسة .............................................................................
من طرف السّيد /السّيدة  ....................................اﳌتصرف بصفته  ....................................اﳌوجهة ﻹنجاز اﻻستثمار
موضوع شهادة التسجيل رقم  ............................اﳌؤرخة ﰲ ..................................................

إمضاء اﳌستثمر
قرئ وصودق عليه

إطار مخصص للوكالة
اسم ولقب اﳌوّقع
...............................
...............................
اﻹمضاء واﳋتم

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق السادس
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ........................
طلب تعديل شهادة تسجيل اﻻستثمار
رقم  .......................تاريخ ................................................

)اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد كيفيات تسجيل
اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار(
أنا اﳌوّقع أدناه ....................................................................................................................................................................
اﳌتصرف بصفة  ............................ﳊساب  .................................اﳌستفيد من شهادة التسجيل رقم .................................
بتاريخ ...............................................................................................................................
ألتمس :
 – ١تعديل الشهادة لﻸسباب اﻵتية :
– التغيير :
التسمية التجارية .............................................................................................
عنوان اﳌقر اﻻجتماعي .....................................................................................
مكان تواجد اﳌشروع اﻻستثماري ....................................................................
رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري ....................................................................
الشكل القانوني للشركة .....................................................................................
النشاط ...............................................................................................................
اﳌسّير ...............................................................................................................
– إدخال شريك جديد أو مساهم ....................................................................................
– ﲢويل أو تنازل عن اﻻستثمار ...................................................................................
– غيرها )للتحديد( .........................................................................................................
أرفق ،لهذا الغرض ،اﳌستندات الداعمة اﻵتية :
– .....................................................................................................................................
– .....................................................................................................................................
 –٢ﲤديد آجال إنجاز اﻻستثمار من أجل :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

تاريخ وإمضاء اﳌستثمر

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

24

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق السابع
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ..................
شهادة معدلة رقم  .........مؤرخة ﰲ  ...................لشهادة التسجيل رقم  ..............اﳌؤرخة ﰲ ..............................

)اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد كيفيات تسجيل
اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار(
يشهد مدير الشّباك الوحيد للمشاريع الكبرى واﻻستثمارات اﻷجنبية /الشّباك الوحيد الﻼمركزي لـ ..................................
عﲆ تعديل شهادة التسجيل رقم  ...........اﳌؤرخة ﰲ  ..................................بناء عﲆ الطلب :
– اﳌقدم ﰲ ............................................................... :
– من طرف السّيد  /السّيدة ..................................... :
– اﳌتصرف بصفة ....................................................
– ﳊساب ...................................................................
تعديل الشهادة يتعلق بـ :
 (١التغيير :
............................................................................
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
 (٢ﲤديد آجال اﻹنجاز إﱃ ... /.... /....
باك
مدير الش ّ
اﻹمضاء واﳋتم
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌـلحـق الثامن
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد .................
طلب تعديل قائمة السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا

)اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد كيفيات تسجيل
اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار(
أنا اﳌوّقع )ة( أدناه ................................................................................................................................... :
اﳌولود)ة( ﰲ  .....................................................................بـ .........................................................................
اﳌتصرف باسم بصفة ....................................................................................................................................
ﳊساب ............................................................................................................................................................
مستفيد من شهادة التسجيل رقم .....…...........................................اﳌؤرخة ﰲ............................................
اﳌستفيد من قوائم السلع واﳋدمات اﻵتية :
– رقم  ..............................اﳌؤرخة ﰲ ...................................
– رقم  ..............................اﳌؤرخة ﰲ ...................................
ألتمس :
ينة أدناه :
 –١سحب السلع واﳋدمات اﳌب ّ
الرقم التسلسﲇ

الكمية

التعيﲔ

مرجع القائمة

1
2
3
ينة أدناه :
 –٢إدخال السلع واﳋدمات اﳌب ّ
الرقم التسلسﲇ

التعيﲔ

الكمية

1
2
3
٤
التعديﻼت اﳌلتمسة مبررة باﻷسباب اﻵتية .......................................................................................
وتشهد عليها الوثائق اﻵتية :
– ................................................................................
– ................................................................................
– .................................................................................
إطار مخصص للوكالة
رقم ............................... :
تاريخ ............................... :
اﻹمضاء واﳋتم

إمضاء اﳌستثمر

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌـلـحق التاسع
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد....................
القائمة التعديلية للسلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا
رقم  .............................................اﳌؤرخة ﰲ ..........................................
شهادة تسجيل اﻻستثمار رقم  .....................اﳌؤرخة ﰲ .........................................................
اﳌستثمر .................................................................................................................. :
العنوان ...................................................................................................................... :
الهاتف  .................................................البريد اﻹلكتروني .........................................
طلب تعديل رقم  ............................مؤرخ ﰲ ..............................................................
 –١قائمة السلع واﳋدمات موضوع السحب :

الرقم التسلسﲇ

الكّمية

التعيﲔ

مرجع القائمة

1
2
3
......
 –٢قائمة السلع واﳋدمات اﳌدخلة :
الرقم التسلسﲇ

التعيﲔ

1
2
3
٤
......
باك الوحيد
الش ّ
اﻹمضاء واﳋتم
................................................
.................................................

الكّمية
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد............
التزام اﳌتنازل له ﰲ إطار تـحويل اﻻستثمار

أنا اﳌوّقع أدناه .......................................................................................... :
اﳌولود ﰲ .................................................................................................... :
اﳌتصرف بصفتي * ................................................................................. :
رقم التعريف اﳉبائي ................................................................................ :
رقم السجل التجاري .................................................................................... :
ألتزم لدى الوكالة بوفائي بجميع الواجبات التي تعهد بها اﳌستثمر اﻷول :
– اﻻسم واللقب أو التسمية اﻻجتماعية ...................................................... :
– شهادة التسجيل رقم  ...................... :اﳌؤرخة ﰲ ...................................... :

حّرر ﰲ  ................................بـ ................................
إمضاء مصادق من اﳌتنازل له

)*( اﳌمثل القانوني للمؤسسة أو مستغل اﳌؤسسة
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مرسوم تنفيذي رقم  3٠٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام ١٤٤٤
اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٨سبـ ـتمبـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢٢يح ـ ـدد ق ـ ـوائم

النشاطات والسلع واﳋدمات غير القابلة لﻼستفادة
م ـ ـن اﳌـ ـزايـ ـا وك ـ ـذا اﳊ ـ ـدود الدني ـ ـا مـ ـن الت ـمـ ـويـ ـ ـل
لﻼستفادة من ضمان التحويل.
–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

بنفس الشكل ،بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل
النشاطات اﻻقتصادية ﻹنتاج السلع واﳋدمات التجارية،
ب – كل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع اﳌوجهة
للنشاطات اﻻقتصادية ﻹنتاج السلع واﳋدمات التجارية.
الفصل الثاني
قوائم النشاطات والسلع واﳋدمات غير القابلة
لﻼستفادة من اﳌزايا

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

اﳌاّدة  : 3تكـ ـ ـ ـون غـ ـيـ ـر قـ ـابـ ـلة لﻼسـ ـت ـفـ ـادة مـ ـن اﻷنـ ـظ ـمة
التحفيزية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  26و 28من القانون
رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق 2٤

– وﲟقتضى القانون رقم  11-٠7اﳌؤرخ ﰲ  1٥ذي القعدة
عام  1٤28اﳌوافق  2٥نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن النظام
اﳌـحاسبي اﳌاﱄ،

يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه :
أ– ال ـنشاط ـات غ ـي ـر ال ـق ـاب ـل ـة لـﻼستـفـادة مـن مـزايـا “نـظـام
اﳌناطق” الواردة ﰲ القائمة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق

– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة

اﻷول بهذا اﳌرسوم،

عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،

ب– باﻹضافة إﱃ النشاطات الواردة ﰲ القائمة اﳌنصوص

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ 19

عليها ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم ،النشاطات غير القابلة

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤9-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥ذي اﳊجة عام  1٤36اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠1٥الذي
يحدد محتوى وﲤحور وكذا شروط تسيير وﲢيﲔ مدّونة

اﻷنشطة اﻻقتصادية اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،

لﻼستفادة من مزايا “نظام القطاعات” الواردة ﰲ القائمة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم،
ج – النشاطات اﳌمارسة ﲢت نظام جبائي غير النظام
اﳊقيقي،
د – النشاطات غير اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري،
ﻻ ﰲ حالة ﳑارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب
إ ّ
تسجيلها ﰲ السجل التجاري.
اﳌاّدة  : ٤تستثنى أيضا من اﻷنظمة التحفيزية ،النشاطات
التي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  298-22اﳌؤرخ ﰲ

أ – تقع ،ﲟوجب تشريعات خاصة ،خارج مجال تطبيق

 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد

القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق

تنظيم الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار وسيرها،

 2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه،

يرسم ما يأتي :

ب – ﻻ يمكنها ،ﲟوجب حكم تشريعي أو تنظيمي ،اﻻستفادة
الفصل اﻷول
أحكام عامة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌواد  8و 2٥و 26و 29من
القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق
 2٤يـ ـولـ ـي ـو سـ ـنة  2٠22واﳌتـ ـع ـلـ ـق باﻻسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـار ،يهـ ـ ـدف هذا

من مزايا جبائية،
ج – تتوفر عﲆ نظام مزايا خاص بها.
اﳌاّدة  : ٥تستثنى من اﻷنظمة التحفيزية اﳌنصوص
عليها ﰲ القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام
 1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه :

اﳌرسوم إﱃ ﲢديد قوائم النشاطات والسلع واﳋدمات غير

أ – كل السلع اﳋاضعة للنظام اﳌـحاسبي اﳌاﱄ ،غير تلك

القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا وكذا اﳊدود الدنيا من التمويل

اﳌدرجة ﰲ حسابات باب التثبيتات ،ما عدا اﻻستثناءات

لﻼستفادة من ضمان التحويل.

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم،

اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،بالسلع واﳋدمات
التي تدخل مباشرة ﰲ إطار إنجاز اﻻستثمار ما يأتي :
أ – كل سلعة ،منقولة أو غير منقولة ،مادية أو غير
مادية ،مقتناة أو مستحدثة ،موجهة لﻼستعمال اﳌستدام

ب – السلع اﳌدرجة ﰲ حسابات باب التثبيتات والواردة
ﰲ القائمة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٦تستثنى من اﻷنظمة التحفيزية ،سلع التجهيز
اﳌستعملة ،ﲟا فيها خطوط وﲡهيزات اﻹنتاج.
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غير أنها ،تستفيد من اﻷنظمة التحفيزية ،إذا لم تقيد ﰲ

اﳌ ـوافـ ـق  2٤يوليـ ـو سـ ـن ـ ـة  2٠22واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،م ـ ـن أج ـ ـل
اﻻستفادة من ضمان التحويل ،اﳌـحتسب عﲆ أساس حصة

التجهيز اﳌجّددة واﳌستوردة التي تشكل حصصا عينية
خارجية والتي تدخل ﰲ إطار عمليات نقل النشاطات من

التـ ـمـ ـوي ـ ـل ذات اﳌـ ـصـ ـدر اﳋـ ـارجـ ـي التـ ـي تق ـ ـع عﲆ عـ ـاتـ ـ ـ ـ ـق
اﳌسـتـ ـثم ـ ـ ـرين ﰲ الت ـ ـكل ـ ـف ـ ـة اﻹج ـماليـ ـة لﻼسـ ـتثـ ـمار ،بـ %2٥

اﳋارج ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

من مبلغ اﻻستثمار.

قائمة اﻻستثناءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥أعﻼه ،سلع

اﳌرسوم ،اﳌشاريع التابعة لنظام “اﻻستثمارات اﳌهيكلة”

ﻻ يحول عدم توفر مبلغ اﳊد اﻷدنى اﳌـحدد أعﻼه دون
اﻻستفادة من اﳌزايا ،غير أنه يحرم اﻻستثمار من حق

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3٠من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ 2٥

ضمان التحويل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  8من القانون رقم

ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور

 18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو

أعﻼه.

سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٧ﻻ تخص اﻻستثناءات اﳌنصوص عليها ﰲ هذا

اﳌاّدة  : ٩يـ ـنـ ـش ـر ه ـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـمـ ـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبيّة.

الفصل الثالث
اﳊدود الدنيا من التمويل لﻼستفادة

حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر

من ضمان التحويل
اﳌاّدة  : ٨يحّدد اﳊد اﻷدنى اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة 8

سنة .2٠22

من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام 1٤٤3

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌلحق اﻷول
قائمة النشاطات غير القابلة لﻼستفادة من مزايا نظام اﳌناطق
)حسب مدّونة النشاطات اﻻقتصادية اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري(

الرمز

التسمية

الباب اﻷّول

اﻹنتاج

١٠٤-٢١٧

صناعة أعواد الثقاب ) الكبريت(

مستخرج

إنتاج حديد التسليح

اﳌﻼحظات

١٠٦-١٠٢
١٠٧-١٠١

الطحانة

١٠٧-٢٠١

إنتاج اﳊليب ومشتقاته )ملبنة(

١٠٧-٥٠٥

إنتاج اﳌياه اﳌعدنية ومياه الينابيع

١٠٧-٥١٠

صناعة اﳌواد التبغية )نشاط منظم(

١٠٧-٥١١

إنتاج اﳌشروبات اﳌختلفة

مستخرج

اﻹنتاج الصناعي لﻺسمنت الرمادي )مصنع

١٠٩-١٠١

اﻹسمنت(

مستخرج

مصنع اﻵجر

باستثناء اﳌنتوجات الناﲡة عن استعمال
اﳊليب الطازج )انطﻼقا من جمع اﳊليب(

باستثناء العصير اﳌنتج انطﻼقا من الفواكه
الطازجة اﳌـحلية

ما عدا ﲟوافقة من وزارة الصناعة حسب
العرض اﳌـحﲇ

١٠٩-١٠٧
١٠٩-٢١٨

مؤسسة الترقية العقارية

١٠٩-٢٢٥

بناء ﲡهيز وتركيب اﳌسابح

١٠٩-٢٢٦

بناء وﲡهيز وتركيب الصونة واﳊمامات

١١١-3٠١

صناعة اﻷمينت

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

الرمز

التسمية

الفصل الثاني

الصناعة التقليدية واﳊرف

اﳌﻼحظات

كل أشكال النشاطات اﳊرفية اﳌمارسة
بالتجوال أو بالتنقل أو ﰲ اﳌنازل وكذا
اﳊرف التقليدية والفنون ﲟفهوم اﳌادة  6من
اﻷمر رقم  ٠1–96اﳌؤرخ ﰲ  1٠يناير سنة
 1996الذي يحدد القواعد التي ﲢكم الصناعة
التقليدية واﳊرف.
الفصل الثالث

التجارة باﳉملة

كل الفصل

الفصل الرابع

ﲡارة التجزئة

كل الفصل

الفصل اﳋامس

اﻻستيراد

كل الفصل

كل أشكال اﻻستيراد
الفصل السادس

اﳋدمات

٢٠٢-٤٠٧

مخبزة وحلويات تقليدية

٢٠٢-٤٠٨

مخبزة غير صناعية

٥٠١-١١٩

عشابي

٥٠١-٢٠٢

حلويات

٦٠١-١١٠

مرقد

٦٠١-٢٠١

إطعام كامل )مطعم(

ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم

٦٠١-٢٠٢

إطعام سريع )فاست فود(

ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم

٦٠١-٢٠3

مطعم ،مقهى )محطات الطرق(

ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم

٦٠١-٢٠٤

مقشدة ،ﲢضير اﳌثلجات وشراب عصير
الفواكه والقشدة اﳌثلجة

٦٠١-٢٠٥

مشوى

٦٠١-٢٠٦

كشك اﳌشروبات ،الفطائر واﳌثلجات

٦٠١-٢٠٧

مقهى ومطعم

٦٠١-٢٠٨

مطعم

٦٠١-3٠١

مقهى

٦٠١-3٠٢

محﻼت استهﻼك اﳌشروبات الكحولية

٦٠١-3٠3

قاعة شاي

٦٠١-3٠٤

استغﻼل اﳌوزعات اﻵلية للقهوة واﳌشروبات

٦٠١-3٠٥

مقهى أدبي

٦٠١-3٠٦

استغﻼل اﳌوزعات اﻵلية للمواد الغذائية وغير
الغذائية

٦٠١-٤٠٢

محضر الطعام

٦٠١-٤٠3

امتياز )ﲤوين(

غير الصناعية
غير الصناعية

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

الرمز

التسمية

٦٠٢-١٠١

صيدلية

٦٠٢-١٠٤

خدمات خاصة لسيارات اﻹسعاف

٦٠٢-١٠٩

خدمات جنائزية

٦٠٢-٢٠١

ترويض وتنظيف اﳊيوانات اﻷليفة

اﳌﻼحظات

ما عدا وﻻيات اﳉنوب الكبير

والكﻼب
٦٠٢-٢٠3

تدريب اﳊيوانات للسباقات

٦٠3-٠٠١

مرائب

٦٠3-٠٠٢

مساحة توقف مهيأة ) موقف(

٦٠3-٠٠3

استغﻼل قاعة اﳊفﻼت

ما عدا وﻻيات اﳉنوب الكبير

٦٠3-٠٠٤

كراء السيارات مع أو بدون سائق

ما عدا لفائدة شركات الفنادق

٦٠3-٠٠٥

كراء سفن النزهة والقوارب

ما عدا لفائدة الفنادق ذات نجوم

٦٠3-٠٠٧

كراء معدات وأدوات للبناء واﻷشغال العمومية

٦٠3-٠٠٨

كراء ﲡهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ واﳌكتب

٦٠3-٠٠٩

كراء اﳌاكنات واﻵﻻت والتجهيزات اﳌختلفة

٦٠3-٠١٠

كراء عتاد الوزن

٦٠3-٠١١

كراء الدراجات والدراجات النارية

٦٠3-٠١٢

كراء عتاد وﲡهيز التخييم

٦٠3-٠١3

كراء عتاد خاص باﳊفﻼت واﻻستعراضات

٦٠٤-١٠٢

نقل اﻷشخاص

٦٠٤-١٠3

مؤسسة سيارات اﻷجرة

٦٠٤-١٠٧

مؤسسة التموين بالتجهيزات واﳌعدات واﳌواد
الغذائية واﳌقاهي واﳌطاعم واﳉماعات

٦٠٤-٦٠١

ترحيل ﰲ كل اﻻﲡاهات ) مؤسسة(

٦٠٤-٦٠٤

تخزين السلع

٦٠٤-٦٠٥

مخازن عامة )تخزين واقع ﲢت النظام

باستثناء اﳌستودعات الواقعة ﲢت النظام

اﳉمركي(

اﳉمركي التي ﰎ إنشاؤها عﲆ مستوى
الشركات

٦٠٤-٦٠٦

تسيير هياكل النقل البري

٦٠٤-٦٠٩

استئجار وسائل نقل البضائع واﳌسافرين

٦٠٤-٦١٢

مدرسة تعليم السياقة

٦٠٤-٦١3

مدارس السياقة

٦٠٤-٦١٤

وسيط الشحن

٦٠٤-٦١٥

السمسرة البحرية ،مودع السفن واﳊموﻻت

٦٠٤-٦١٧

وكيل معتمد لدى اﳉمارك
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

الرمز

التسمية

٦٠٤-٦١٨

محطات الوقود

٦٠٤-٦١٩

مضخات وصهاريج

٦٠٤-٦٢٠

تزويد البواخر والطائرات بالوقود

٦٠٤-٦٢٢

محطة الغسل

٦٠٤-٦٢٦

محطة تشحيم متحركة

٦٠٤-٦٢٧

خدمات اﳉر والرأب اﳌتنقل

٦٠٤-٦٢٨

إيداع اﻷمتعة وغيرها

٦٠٤-٦3١

ﲢضير طﻼء لكل اﻻستعماﻻت

٦٠٤-٦3٢

مجمع الغسيل

٦٠٥-٠٠١

وكالة اﻻشهار

٦٠٥-٠٠٢

وكاﻻت التصوير

٦٠٥-٠٠٥

توزيع اﻷفﻼم

٦٠٥-٠١٤

مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب

اﳌﻼحظات

)خاصة بالدولة(
٦٠٥-٠١٥

منشأة رياضية

٦٠٥-٠١٦

مؤسسة الرياضات اﳌائية
) لغرض الربح(

٦٠٥-٠١٩

قاعة ألعاب

٦٠٥-٠٢٠

استديو التصوير

٦٠٥-٠٢3

إحياء اﳊفﻼت )ديسك جوكي(

٦٠٥-٠٢٤

عرض كل اﳌنتوجات ،اﳌعدات والتجهيزات
)قاعة عرض(

٦٠٥-٠٢٥
٦٠٥-٠٢٦

استغﻼل اﳌلهى
استغﻼل اﳊانة الليلية
)النادي الليﲇ(

٦٠٥-٠٢٧

استغﻼل اﳌرقص )الدسكوتيك(

٦٠٧-٠٠3

مؤسسة ائتمان ماﱄ

٦٠٧-٠٠٤

مكتب اﻻستشارة القانونية

٦٠٧-٠٠٥

إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط )شركة

٦٠٧-٠٠٦
٦٠٧-٠٠٧

تسيير مؤسسات الدولة ش ت م(
مكتب الدراسات ﰲ التنظيم ،دراسات اﻷسواق
واستقصاءات
مكتب الهندسة والدراسات التقنية

ما عدا وﻻيات اﳉنوب واﳉنوب الكبير
والهضاب العليا

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

الرمز

التسمية

٦٠٧-٠٠٨

مؤسسة اﳌـحاسبة

٦٠٧-٠١٠

مكتب اﳌساحية واﳌتارين

٦٠٧-٠١١

هيئة خاصة لتنصيب العمال

٦٠٧-٠١٢

مؤسسة اﳊراسة واﻷمن

٦٠٧-٠١٥

شركة اﳋبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف

٦٠٧-٠١٦

اﳌؤسسة الصيدﻻنية للترقية واﻹعﻼم الطبي
والعلمي حول اﳌنتوجات الصيدﻻنية
واﳌستلزمات الطبية

٦٠٧-٠١٧
٦٠٧-٠١٨

مكتب استشارة ،دراسات ومساعدة ﰲ
اﻻستثمار
مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية
واﻻقتصادية والعلمية

٦٠٧-٠٢٢

مؤسسة توزيع اﳌنتجات البترولية

٦٠٧-٠٢٦

سيبر مقهى )اﳌقهى اﻹلكتروني(

٦٠٧-٠٢٨

استشارة ومساعدة اﳌؤسسات الوطنية
والدولية ﰲ مجال الصناعة والطاقة

٦٠٧-٠3١

مكتب الدراسات ﰲ اﻷرشيف والوثائقية
واﳌعلومات

٦٠٧-٠3٢

استشارة وتقدﱘ خدمات ذات طابع فني

٦٠٧-٠3٦

التقييمات اﳌالية

٦٠٧-٠٤3

دراسة واستشارة ومساعدة ﰲ ميدان اﻷمن

٦٠٧-٠٤٤

استغﻼل قاعة الفيديو

٦٠٧-٠٤٥

استغﻼل اﳌكتبة اﻹعﻼمية
) اﳌيدياتيك(

٦٠٧-٠٤٧

الشركة القابضة

٦٠٧-٠٦١

استشارة ﰲ مجال اﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية

٦٠٧-٠٦٨

إنشاء واستغﻼل خدمات اﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية التفاعلية ذات تسعير إضاﰲ ﲟا
فيها خدمات اﻷديوتكس

٦٠٨-٠٠١

توضيب وتغليف اﳌنتجات واﳌواد الغذائية

٦٠٨-٠٠٢

توضيب وتغليف اﳌواد اﻷولية لﻸنسجة

٦٠٨-٠٠3

توضيب وتغليف اﳌنتجات الكميائية
واﻷسمدة

٦٠٨-٠٠٤

توضيب اﳌنتجات اﳌختلفة اﻷخرى )غ م ف م أ(
)باستثناء اﳌنتجات اﳌقننة(

اﳌﻼحظات
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

الرمز

التسمية

٦٠٩-٠٠١

مؤسسة أعمال السكريتاريا واﻻستشارة

اﳌﻼحظات

اﻹدارية
٦٠٩-٠٠٢

سحب اﳌخططات واﻻستنساخات اﳌختلفة

٦٠٩-٠٠3

صنع اﻷختام وطوابع اﻹمضاءات

٦١٠-٠٠٢

مؤسسة صحفية

٦١٠-٠٠٥

هاتف عمومي )طاكسي فون(

٦١٠-٠٠٦

تسيير الصناديق البريدية )سيدكس(

٦١٠-٠٠٩

إنشاء واستغﻼل مراكز النداء

٦١١-٠٠٤

وكالة عقارية

٦١١-٠٠٦

إدارة اﻷمﻼك العقارية

٦١٢-١٠٢

مؤسسة مالية

٦١٢-١٠3

بنك

٦١٢-١٠٤

صندوق التوفير واﻻحتياط

٦١٢-١٠٥

مؤسسة التأمﲔ

٦١٢-١٠٧

وسطاء ﰲ عمليات البورصة

٦١٢-٢٠٢

وكيل الصرف

٦١٢-٢٠3

وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمﲔ

٦١٢-٢٠٤

وكيل عام للتأمينات

٦١٢-٢٠٥

مكتب أعمال

٦١٢-٢٠٦

وكيل ﲡاري

٦١3-١3٢

ﲡهيز وتركيب لواحق السيارات

ما عدا السﻼسل

التصليح اﳌيكانيكي للسيارات ،التصليح
٦١3-٢٠٤

اﳌتخصص ﻷقسام وقطع ميكانيكية لكل
السيارات

٦١٤-٠٠١

اﳊﻼقة والعﻼج اﳉماﱄ

٦١٤-٠٠٢

حمام وصونة

٦١٤-٠٠3

مرشات

٦١٤-٠٠٤

الصباغة أو منظف الكي بالبخار

٦١٥-٠٠١

ﲤثيل أو وكالة ﲡارية للدول واﳉماعات

٦١٥-٠٠٢

اﻷجنبية
ﲤثيل أو وكالة ﲡارية للمؤسسات العمومية
اﻷجنبية

٦١٥-٠١٥

مؤسسة إيداع السندات

٦١٦-٠٠٥

رسام الطبيعة

ما عدا السﻼسل

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق الثاني
قائمة النشاطات غير القابلة لﻼستفادة من مزايا نظام القطاعات
)حسب مدّونة النشاطات اﻻقتصادية اﳋاضعة للتسجيل ﰲ السجل التجاري(

رمز النشاط

تسمية النشاط اﳌستثنى من اﳌزايا

الباب اﻷّول

اﳌﻼحظات

إنتاج السلع واﳋدمات
استخراج وﲢضير اﳌنتجات اﳌعدنية
اﳌختلفة

باستثناء :
 استخراج جميع منتجات التعدين باستثناءالركام،

١٠3-١٠٩

 استخراج اﻷحجار الكريمة )اﳌاس وغيرها(، معاﳉة اﳌعادن.استخراج وﲢضير الرمل ،استخراج
اﳌعادن الغرينية

باستثناء :
 اسـ ـ ـتـ ـخ ـ ـراج الرم ـ ـل والسـ ـليـكا اﳌستخدمان ﰲاﻷواني الزجاجية،

١٠3-٢٠3

 صناعة قوالب اﳌسبك، صناعة اﳌواد الكاشطة وأي تطبيق صناعيآخر.
اﻹنتاج الصناعي ﳌنتجات الطﲔ غير
١٠٩-١٠٧

اﳌقاوم )صنع اﻷجر و القرميد الصناعي(

باستثناء :
 صناعة اﳌنتجات اﳊمراء من الطﲔ اﳌـحروق)قرميد الدروة غير اﳌقاوم(،
 صناعة مواد بناء أخرى غير مقاومة من الطﲔاﳌـحروق )طوب ،تطيﲔ اﻷرضية ،أحجار الربط ،
بﻼطات ،أجرات ومواد أخرى للعمارات (.

١٠٩-١٠٩

اﻹنتاج الصناعي للمنتجات اﳋزفية غير
الصحية للصناعة والبناء

باستثناء :
 ص ـ ـن ـ ـع أدوات خـ ـزف ـيـ ـة لﻼس ـت ـعم ـال الكيميائيوالتقني،
 -تصدير ،عﲆ اﻷقل % 3٠ ،من إنتاج اﳋزف.

اﳌؤسسة الصيدﻻنية ﻻستغﻼل مقررات

٦٠٢-١٢١

تسجيل اﳌواد الصيدﻻنية

٦٠٢-١٢٢

اﳌؤسسة الصيدﻻنية ﻻستغﻼل مقررات
اﳌصادقة عﲆ اﳌستلزمات الطبية

٦٠٧-٠٦٥

إنشاء واستغﻼل خدمات ﲢويل الصوت
عبر اﻹنترنت

٦١٠-٠١٠

نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال

٦١٠-٠١١

تركيب وصيانة وتصليح ﲡهيزات
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية التي
تقتضي تعيﲔ أو تخصيص مجموعة من
الذبذبات

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق الثاني )تابع(
رمز النشاط

تسمية النشاط اﳌستثنى من اﳌزايا

الباب اﻷّول
٦١٠-٠١٢

اﳌﻼحظات

إنتاج السلع واﳋدمات
تركيب وصيانة وتصليح ﲡهيزات أخرى
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية

٦١١-٠١١

وساطة عقارية

٦١3-٢٢٤

تصليح وتركيب وصيانة كل معدات اﳌهاتفة

٦١3-٢٢٨

تركيب وصيانة وتصليح البطاقات اﳌسبقة
واﳌؤجلة الدفع )شرائح الهاتف النقال(
اﳌلحق الثالث
قائمة السلع غير القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا

رقم اﳊساب

اﳌﻼحظات

التعيﲔ

أو حساب فرعي للنظام
اﳌـحاسبي اﳌاﱄ
 : ٢١٨التثبيتات العينية
اﻷخرى
٢١٨

عتاد النقل البري للبضائع

ما عدا مواد النقل البري للبضائع واﻵﻻت حتى تلك اﳌستعملة

واﻷشخاص ﳊسابهم اﳋاص

ﳊسابهم اﳋاص من طرف مصانع اﻵجر واﻹسمنت واﳌـحاجر
والبناء واﻷشغال العمومية والنشاطات اﳌماثلة عند اقتنائها
باﻹضافة إﱃ اﳌعدات اﻷساسية للنشاط.

ﲡهيزات اﳌكتب واﻻتصال
٢١٨

غير اﳌستعملة مباشرة ﰲ

ما عدا أجهزة اﻹعﻼم اﻵﱄ.

عملية اﻹنتاج
٢١٨
٢١٨

تغليف مسترجع
اﳌنشآت العامة ترتيب
وتهيئات مختلفة

باستثناء الترتيب والتركيب اﳋاص بالفنادق واﳌطاعم
اﳌصنفة وهياكل اﻹيواء والعيش ومساحات اﻷعمال واﳌكاتب.
ﻻ يخص اﻻستثناء كذلك من اﳌزايا عندما تكون موجهة
ﻹنجاز فنادق مصنفة ،بياضات اﻷسرة واﳌائدة واﳊمام،
لواحق اﳊﻼقة واللواحق الصحية ،اﻷواني ،اللواحق وأدوات
اﳌائدة وأدوات الزجاج.

٢١٨

ﲡهيزات اجتماعية )عتاد
وأثاث وﲡهيزات منزلية
وتهيئات(

القسم الثالث
اﳌخزونات واﳌنتوجات
قيد التنفيذ

باستثناء اﳌواد واﳌنتجات واللوازم ،ﲟا فيها ا ﳋ ر س ا ن ة
اﳌخزونات واﳌنتوجات قيد

ا ﳉ ا ه ز ة ا ﳌ د م ج ة ب ص ف ة ن ه ا ئ ي ة ﰲ البنايات التي تدخل

التنفيذ

ﰲ إطار إنجاز الفنادق اﳌصنفة باستثناء اﻹسمنت وحديد
التسليح والرمل والركام.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠9-89اﳌؤرخ ﰲ

اﳌوافق  ٨سبتمبر سنة  ،٢٠٢٢يحدد قائمة اﳌواقع

أول رجب عام  1٤٠9اﳌوافق  7فبراير سنة  1989واﳌتضمن

التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة

كيفيات ﲢديد اﳌناطق الواجب ترقيتها ﰲ إطار اﳌادة ٥1

ﰲ مجال اﻻستثمار.

من القانون رقم  ٠3-87اﳌؤرخ ﰲ  27يناير سنة  1987واﳌتعلق

––––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزراء الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية واﳌالية والصناعة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

بالتهيئة العمرانية ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
كيفيات تسجيل اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات
أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة
ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار،

– وﲟقتضى ال ـقـانـون رقـم  ٠9-8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ

اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  1٤٠٤اﳌواف ـ ـ ـق  ٤فـ ـبـ ـراي ـر سن ـة  198٤واﳌتـعـلـق

 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد

بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،

معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة

– وﲟقتضى ال ـقـانـون رقم  2٠-٠1اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  1٤22اﳌوافق  12ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتهيئة
اﻹقليم وتنميته اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر عام
 1٤23اﳌوافق  8مايو سنة  2٠٠2واﳌتعلق بشروط إنشاء
اﳌدن اﳉديدة وتهيئتها،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن قـانـون
اﳌاليـة الـتكـمـيﲇ لسنة  ،2٠٠6ﻻ سيما اﳌادتان  22و 23منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-1٠اﳌؤرخ ﰲ  16رجب عام
 1٤31اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠1٠واﳌتضمن اﳌصادقة
عﲆ اﳌخطط الوطني لتهيئة اﻹقليم،
– وﲟقتضى ال ـقـانـون رقم  1٠-11اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب عام
 1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  12فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،

من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28من القانون رقم
 18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو
سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ﲢديد قائمة اﳌواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة
أهمية خاصة ﰲ مجال اﻻستثمار.
اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،بـ ''اﳌواقع التابعة
للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة'' ،البلديات :
– التابعة للهضاب العليا واﳉنوب واﳉنوب الكبير،
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي ﲤ ـ ـتـ ـلك إمكـ ـانيـ ـات مـ ـن اﳌـ ـوارد الطبيـ ـعـ ـية القابلة
للتثمﲔ.
ﲢدد قوائم هذه اﳌواقع ﰲ اﳌﻼحق اﻷول و 2و 3من هذا
اﳌرسوم.

– وﲟقتضى ال ـقـانـون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة

اﳌاّدة  : 3يتـ ـ ـم ﲢـ ـيﲔ ق ـ ـائمـ ـة اﳌـ ـواقـع التابعة للمناطق

عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،

التي توليها الدولة أهمية خاصـ ـة ،عن ـد اﳊ ـ ـاجة ،باقت ـ ـراح من

ﻻسيما اﳌادتان  2٤و 28منه،

الوزراء اﳌعنيﲔ.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـق  3٠يـ ـونـ ـي ـو سن ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌاّدة  : ٤ين ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق اﻷول
قائمة اﳌواقع التابعة للهضاب العليا واﳉنوب
واﳉنوب الكبير
البلديات اﳌعنية :
 (١بعنوان وﻻيات اﳉنوب الكبير  :جميع بلديات
الوﻻيـ ـات اﻵتـ ـيـ ـة  :أدرار ،إيلي ـ ـ ـزي ،تامـ ـن ـغـ ـسـ ـت ،ت ـن ـ ـ ـ ـدوف،
تيميمون ،إن صالح ،جانت ،إن قزام ،برج باجي مختار.
 (٢بعنوان وﻻيات اﳉنوب  :جميع بلديات الوﻻيات
اﻵتية :
بسكرة ،بشار ،الوادي غرداية ،اﻷغواط ،ورقلة ،اﳌغير،
اﳌنيعة ،أوﻻد جﻼل ،بني عباس ،توقرت.

دراق ،جواب ،العوينات ،الكاف اﻷخضر ،قصر البخاري ،مفـ ـتاحـ ـة،
أم اﳉ ـ ـلـ ـيل ،أوﻻد م ـعـ ـرف ،الس ـان ـق ،سـيـدي دامـ ـد ،سيدي زهار،
تفراوت.
– عﲆ مستوى وﻻية برج بوعريريج  :الياشير ،بليمور،
برج بوعريريج ،العش ،العنصر ،اﳊمادية ،القصور ،الرابطة.
– عﲆ مستوى وﻻية تيسمسيلت  :عماري ،برج اﻷمير
عبد القادر ،خميستي ،العيون ،اﳌعاصم ،أوﻻد بسام ،سيدي
عابد ،ثنية اﳊد ،تيسمسيلت.
– عﲆ مستوى وﻻية سوق أهراس  :بئر بوحوش ،الدريعة،
مداوروش ،أم العظاﱘ ،وادي الكبريت ،سافل الويدان ،سيدي
فرج ،ترقالت ،تاورة.
– عﲆ مستوى وﻻية ميلة  :اﳌشيرة ،أوﻻد خلوف ،تاجنانت.

 (3بعنوان وﻻيات الهضاب العليا :

اﳌلحق الثاني

 .١-3جميع بلديات الوﻻيات اﻵتية  :باتنة ،اﳉلفة،

قائمة اﳌواقع التي تتطلب تنميتها

البيض ،خنشلة ،اﳌسيلة ،النعامة ،سعيدة ،تبسة ،وتيارت.
 . ٢-3البلديات اﻵتية :
– عﲆ مسـ ـ ـتـ ـوى وﻻي ـ ـة أم البـ ـواقـ ـي  :ع ـ ـ ـﲔ البـ ـ ـيـ ـض ـ ـاء،
عـ ـﲔ الزيـ ـتـ ـون ،بح ـي ـ ـر الشـ ـرق ـي ،ب ـري ـ ـش ،الض ـ ـلـ ـعة ،البـ ـﻼلـ ـ ـة،
اﳉازي ـة ،ال ـفـجـوج بـوغـرارة سعـودي ،فـكـيـريـنـة ،مسكـيـانـة،
وادي نيني ،الراحية ،الزرق.
– عﲆ مستوى وﻻية البويرة  :برج أوخريص ،الدشمية،
ديرة ،اﳊكيمية ،اﳊجرة الزرقاء ،اﳌعمورة ،مسدور ،ريدان،
سور الغزﻻن ،تاقديت.
– عﲆ مستوى وﻻية تلمسان  :عﲔ الغرابة  ،عﲔ تالوت،
لعزايل ،بني صميل ،بني سنوس ،بني بهدل ،بني بوسعيد،
العريشة ،البويهي ،القور ،سبدو ،سيدي اﳉيﻼﱄ.
– عﲆ مستوى وﻻية سطيف  :عﲔ أزال ،عﲔ ﳊجر ،عﲔ
أوﳌان ،بيضاء البرج ،بوطالب ،الوﳉة ،حمام السخنة ،أوﻻد
سي احمد ،أوﻻد تبان ،الرصفة ،صالح باي ،التلعة ،الطاية.
– ع ـﲆ مسـتوى وﻻية سيدي بلعباس  :عﲔ تندمﲔ ،بن
عشـيبة شلية ،بئر اﳊمام ،شتوان بليلة ،الضاية ،اﳊصيبة،

مرافقة خاصة من الدولة
البلديات اﳌعنية حسب الوﻻية :
 .١عﲆ مستوى وﻻية الشلف  :صبحة ،اﻷبيض مجاجة،
أوﻻد عباس ،بني راشد ،بريرة ،الهرنفة ،بني بوعتاب ،حرشون،
أبو اﳊسن ،تاجنة ،تلعصة ،الزبوجة ،بنايرية ،مصدق ،الظهرة.
 .٢عﲆ مستوى وﻻية أم البواقي  :عﲔ الديس ،أوﻻد
قاسم ،العامرية ،بئر الشهداء ،عﲔ كرشة ،هنشير تومغاني،
اﳊرملية.
 .3عﲆ مستوى وﻻية بجاية  :سمعون ،أذكار ،ذراع القايد،
تينبذار ،أكفادو ،إغيل عﲇ ،توجة ،برباشة ،تاسكريوت،
بني معوش ،بني مليكش ،بوجليل ،تاوريت إغيل.
 .٤عﲆ مستوى وﻻية البليدة  :صوحان ،وادي جر ،عﲔ
الرمانة ،جبابرة ،أوﻻد سﻼمة.
 .٥عﲆ مست ـ ـوى وﻻي ـ ـة ال ـ ـب ـ ـوي ـ ـرة  :بـودربـالـة ،قرومة،
زبربر ،معلة ،الصهاريج ،الشرفاء ،أغبالو ،حنيف ،جباحية،
أهل القصر ،أوﻻد راشد ،سوق اﳋميس ،عﲔ الترك ،آيت
لعزيز ،تاوريرت.

حاسي دحو ،مرحوم ،مسيد ،مرين ،مزاورو ،موﻻي سليسن،

 .٦عﲆ مستوى وﻻي ـ ـة تلم ـس ـ ـان  :دار يغمراسـ ـن ،تيـ ـ ـانت،

وادي السبـ ـ ـع ،وادي سفـ ـ ـيـ ـ ـون ،واد ت ـ ـاوري ـ ـرة ،رأس اﳌاء ،رج ـ ـم

بوحلو ،بني ورسوس ،السبعة الشيوخ ،الفحول ،وادي شوﱄ،

دموش ،سيدي عﲇ بن يوب ،سيدي شعيب ،تافسور ،تاودمونت،

عمير ،بني خالد ،عﲔ نحالة ،أوﻻد رياح ،السواني ،العﲔ

تغاليمت ،تﻼغ ،تنيرة.

الكبيرة ،عﲔ فتاح ،فﻼوسن.

– عﲆ مستوى وﻻية اﳌدية  :عﲔ بوسيف ،عﲔ القصير،

 .٧عﲆ مستوى وﻻية تيزي وزو  :أيت بومهدي ،أيت

عزيز ،بوعيشون ،بوغزول ،الشهبونية ،شﻼلة العذاورة ،شنيقل،

يحيى ،أقبيل ،أبي يوسف ،زكري ،أيت يحيى موسى،

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ

تيمزارت ،أقرو ،أيت شفة ،أفليسن ،مزرانة ،بوزقن ،أجر،
إيلولة أومالو ،بن ـي زيك ـ ـي ،بنـ ـي زمـ ـنزر ،أقن ـي ق ـ ـواغ ـ ـران،
تـ ـيـ ـ ـزي نـ ـثـ ـﻼث ـة ،أيت ب ـوع ـدو ،اﳌ ـ ـع ـات ـق ـة ،سـ ـوق اﻻث ـن ـ ـﲔ،
ياط ـافـ ـان ،إبودرارن ،إفرحونن ،أمسوحال ،أليلتﲔ ،مكيرت،
ماكودة ،بوجيمة ،أغريب ،بونوح ،أيت توردت ،أيت محمود،
آيت خليﲇ.
 .٨عﲆ مستوى وﻻية جيجل  :أوﻻد يحيى خدروش،
اﳉمعة بني حبيبي ،بوراوي بلهادف ،الشحنة ،بوسيف أوﻻد
عسكر ،سيدي معروف ،أوﻻد رابح ،السطارة ،غبالة ،بوذريعة
بني ياجيس ،سلمى بن زيادة.
 .٩عﲆ مستوى وﻻية سطيف  :عﲔ عباسة ،عﲔ السبت،
معاوية ،بني ورتيﻼن ،عﲔ لقراج ،بوسﻼم ،أيت تيزي ،أيت
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 .١٩عﲆ مستوى وﻻية بومرداس  :اﳋروبة ،قدارة،
تورقة ،بن شود ،أفير ،شعبة العامر ،ﲤزيرت ،بغلية.
 .٢٠عﲆ مستوى وﻻية الطارف  :بوحجار ،وادي الزيتون،
عﲔ الكرمة ،السوارخ ،العيون ،رمل السوق ،الشافية ،عﲔ
العسل ،بوقوس ،الزيتونة.
 .٢١عﲆ مستوى وﻻية تيسمسيلت  :سيدي بوتوشنت،
سيدي سليمان ،بني شعيب ،بني ﳊسن ،اﻷرجم ،سيدي
العنتري ،ملعب ،تامﻼحت ،اﻷزهرية ،بوقايد ،اﻷربعاء.
 .٢٢عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻيـ ـ ـ ـة سوق أه ـ ـ ـراس  :خ ـمـيسة ،عﲔ
سلطان  ،عﲔ الزانة ،اﳊدادة ،اﳋضارة ،أوﻻد مؤمن ،اﳌشروحة،
اﳊنانشة ،الزوابي.

نـ ـوال مـ ـزادة ،أوﻻد سي أحـ ـمـ ـد ،بـ ـني واسﲔ ،ذراع الـ ـقـ ـب ـي ـل ـة،

 .٢3عﲆ مستوى وﻻية تيبازة  :حجرة النص ،سيدي

تيزي نبشار ،وادي البارد ،أوﻻد صابر ،الطاية ،ماوكﻼن،

سميان ،مراد ،مسلمون ،أغبال ،اﻻرهاط ،بني مليك ،سيدي

تالة إيفاسن ،قنزات ،حربيل ،تاشودة.
 .١٠عﲆ مستوى وﻻية سكيكدة  :الغدير ،أوﻻد حبابة،
بﲔ الويدان ،عﲔ زويـ ـت ،بوش ـطـ ـاطـ ـ ـة ،الزيتـ ـونة ،قن ـ ـواع،
عﲔ ب ـ ـوزي ـ ـان ،أم الطوب ،الوﳉة بولبلوط.
 .١١عﲆ مستوى وﻻية سيدي بلعباس  :سيدي يعقوب
وعﲔ الثريد.

عمر ،الناضور ،مناصر.
 .٢٤عﲆ مستوى وﻻية ميلة  :الشيقارة ،ترعي باينان،
عميرة أراس ،تسالة ﳌطاعي ،تسادان حدادة ،مينار زرزة ،
العيادي برباس ،سيدي خليفة.
 .٢٥عﲆ مستوى وﻻية عﲔ الدفﲆ  :بن عﻼل ،وادي
الشرفـ ـاء ،بـ ـربـ ـوش ،جـ ـمـ ـعـ ـة أوﻻد الشي ـخ ،عﲔ ال ـت ـركي ،عﲔ

 .١٢عﲆ مستوى وﻻية عنابة  :وادي العنب ،العلمة.

البنيان ،عﲔ اﻷشياخ ،وادي جمعة ،برج اﻷمير خالد ،طارق

 .١3عﲆ مستوى وﻻي ـ ـة قـ ـاﳌـ ـ ـ ـ ـة  :جبـ ـ ـال ـ ـة اﳋ ـ ـمـ ـ ـيسي،

ب ـن زي ـاد ،بئ ـر أوﻻد خ ـل ـي ـفـة ،ب ـطـحـيـة ،اﳊسانـيـة ،بـالـعـاص،

عـ ـﲔ رقـ ـ ـادة ،بـ ـرج ص ـ ـبـ ـاط ،الـ ـركـ ـن ـ ـيـ ـة ،بـ ـوعـ ـاطـ ـي م ـح ـمـ ـود،
حمـ ـام الن ـب ـايـ ـل ،الدهوارة ،عﲔ مخلوف ،عﲔ العربي ،رأس
العقبة ،سﻼوة عنونة ،بن جراح.
 .١٤عﲆ مستوى وﻻية قسنطينة  :أوﻻد رحمون ،زيغود
يوسف ،بني حميدان ،عﲔ عبيد ،بن زياد.
 .١٥عﲆ مستوى وﻻية اﳌدية  :مفتاحة ،بعطة ،اﳊوضان،
أوﻻد بوعشرة ،سيدي زيان ،وادي حربيل ،حناشة وخمس
جوامع.

زدين ،اﳌاين ،تاشتة زقاغة ،اﳌخاطرية.
 .٢٦عﲆ مستوى وﻻية عﲔ ﲤوشنت  :اﳊساسنة،
وادي برقش ،سيدي الصاﰲ ،اﻷمير عبد القادر ،عقب الليل،
اﳌساعيد ،أوﻻد بوجمعة ،سيدي بومدين.
 .٢٧عﲆ مستوى وﻻية غليزان  :الوﳉة ،بني درقون،
دار بن عبد اللـه ،سيدي امحمـد بن عودة ،مرجة سيدي عابد،
وادي السﻼم ،سيدي لزرق ،عﲔ الطارق ،حد الشكالة  ،الرمكة،
سوق اﻷحد ،أوﻻد سيدي ميهوب ،بني زنتيس.

 .١٦عﲆ مستوى وﻻية مستغاﱎ  :صور ،سيدي بلعطار،

اﳌلحق الثالث

السوافـ ـلـ ـيـ ـة ،صفصاف ،تـ ـزق ـايت ،أوﻻد م ـع ال ـلـه ،عشع ـاشة،
نكمارية ،خضراء ،أوﻻد بوغالم ،اﳊسيان ،سيدي اﻷخضر،
بن عبد اﳌالك رمضان.
 .١٧عﲆ مستوى وﻻية معسكر  :قطنة ،الغمري ،سجرارة،
مقطع الدوز ،فراقيق ،الشرفاء ،القعدة ،عوف ،غريس ،سيدي عبد
اﳉبار ،قرجوم ،راس عﲔ عميروش ،العﻼيمية.

قائمة اﳌواقع التي ﲤتلك إمكانيات من اﳌوارد
الطبيعية القابلة للتثمﲔ
اﳌوارد اﳌعدنية
البلديات اﳌعنية حسب الوﻻية :

 .١٨عﲆ مستوى وﻻية برج بوعريريج  :حرازة ،أوﻻد

عﲆ مستوى وﻻية أدرار  :أقبﲇ ،اولف ،بوده ،فنوغيل،

سيدي إبراهيم ،رأس الوادي ،برج الغدير ،تقلعيت ،تسمرت،

إن زغمير ،أوﻻد احمد تيمي ،أوﻻد عيسى ،رقان ،ساﱄ،

خليل ،أوﻻد دحمان ،اﳉعافرة ،اﳌاين ،تفرق ،القلة.

تامست ،تامقﱳ ،تسابيت ،زاوية كونتة.
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عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻيـ ـ ـة الشلـ ـ ـف  :عﲔ مـ ـران  ،بـ ـني حـ ـواء ،

اﳌقراني )اﳌاجن( ،ق ـ ـرومة ،أحنـ ـيف ،قـ ـادريـ ـة ،اﻷخضـ ـرية،

بوقادير  ،بـوزغـايـة  ،ب ـريـرة  ،الشلـ ـف  ،الـكـريـمية  ،اﳌرسى ،

اﳌع ـمـورة ،مشد اللـه ،وادي الب ـ ـ ـردي ،أوﻻد راش ـ ـد ،الص ـ ـهاريج،

حرشون ،وادي الفضة ،وادي سﲇ ،أوﻻد بن عبد القادر ،أوﻻد

سـ ـ ـوق اﳋـ ـمـ ـي ـ ـس ،سور الغزﻻن ،تاقديت ،زبربر.

فارس ،سنجاس ،سيدي عكاشة ،تاجنة ،تنس.
عﲆ مستوى وﻻية اﻷغواط  :أفلو ،عﲔ ماضي ،العسفية،
الغيشة ،اﳊويطة ،قلتة سيدي سعد ،حاسي الرمل ،اﳋنق،
اﻷغواط ،اﳌخرق ،وادي مرة ،وادي مزي ،سبقاق ،سيدي
بوزيد ،سيدي مخلوف ،تاجموت ،تاجرونة ،تاويالة.

عﲆ مستوى وﻻية تامنغست  :أباليسا ،ادلس ،إن امقل،
تامنغست ،تازروق.
عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻيـ ـ ـة تـ ـ ـبسة  :عـﲔ ال ـزرقـة ،بـكـاريـة ،بئـ ـر
الذهب ،بئ ـر ال ـعـاتـر ،بئ ـر م ـق ـدم ،بـ ـوخضرة ،ب ـوﳊاف ال ـدي ـر،
العوينات ،اﳊويجبات ،الكويف ،اﳌاء اﻷبيض ،اﳌزرعة،

عﲆ مستوى وﻻية أم البواقي  :عﲔ بابوش ،عﲔ البيضاء،

اﳌريج ،العقلة ،الونزة ،فركان ،اﳊمامات ،مرسط ،نقرين،

عﲔ الفكرون ،عﲔ كرشة ،عﲔ مليلة ،عﲔ الزيتون ،بحير

أم عﲇ ،صفصاف الوسرة ،سطح قنطيس ،تبسة ،ثليجان.

الشرقي ،بريش ،بئر الشهداء ،الضلعة ،العامرية ،اﳉازية،
الفجوج بوغرارة سعودي ،اﳊرملية ،الزرق ،فـ ـك ـ ـي ـري ـن ـة،
هنـش ـيـر تـومغـانى ،قـ ـ ـ ـص ـ ـر الـص ـ ـبـاحـي ،م ـ ـسك ـ ـ ـيان ـ ـة ،وادي
نـ ـيـ ـن ـ ـي ،أوﻻد ق ـاس ـم ،أوﻻد ح ـ ـم ـ ـ ـلة ،أوﻻد زاوي ،أم الـ ـب ـ ـواق ـ ـي،
الراح ـ ـيـ ـة ،س ـيـ ـقـ ـ ـوس ،سوق نعمان.

عﲆ مستوى وﻻية تلمسان  :عﲔ فتاح ،عﲔ فزة ،عﲔ
الغرابة ،عﲔ النحالة ،عﲔ تالوت ،عمير ،باب العسة ،بني
بهدل ،بني بوسعيد ،بني خالد ،بني مستر ،بني ورسوس،
بنى صميل ،بنى سنوس ،بن سكران ،بوحلو ،شتوان ،ج ـبالة،
البـويهـى ،الفـحول ،القور ،فﻼوسن ،الغزوات ،حمام بوغرارة،

عﲆ مستوى وﻻية باتنة  :ع ـ ـﲔ التـ ـ ـوتة ،عـ ـﲔ ياق ـ ـوت،

اﳊناية  ،حـ ـنﲔ  ،مـغـنـية  ،اﳌنصورة  ،م ـرسى ب ـن م ـه ـي ـدي ،

باتنـ ـة  ،بـيـطـام ،بواﳊيﻼت ،بـومـيـة ،شمـ ـورة ،شي ـر ،ج ـرم ـة،

مسيـردة الـفـواقة  ،ن ـدرومـة  ،وادي الشوﱄ  ،أوﻻد مـ ـيـ ـ ـمـ ـون ،

اﳌعذر  ،فسديس  ،ف ـم ال ـط ـوب  ،غسيـ ـرة  ،ال ـقصبـات  ،قـيـقـبة ،

الرمـ ـشي ،صبـ ـرة ،سبـ ـدو ،سيـ ـدي العب ـ ـ ـ ـ ـدﱄ ،سيدي اﳉيﻼﱄ،

حيدوسة ،ايشمـ ـول ،إيـنـوغـيسن ،ﻻزرو  ،م ـدوك ـال ،مـروانـة ،

سيدي مجاهد ،السواحلية ،السواني ،سوق الثﻼثاء ،تيرني

نقاوس ،وادي الشعبة ،واد الطاقة ،أوﻻد عوف ،عيون العصافير،

بني هديل ،تلمسان ،زناتة.

رأس العيون ،سقانة ،سريانة ،تلخمت ،تازولت ،ثنية العابد،
تغانمﲔ ،تيﻼطو ،تيمقاد ،زانة البيضاء.
عﲆ مستوى وﻻية بجاية  :ادكار ،أقبو ،أمالو ،أميزور،
برباشة ،بجاية ،بني كسيلة ،بني معوش ،بوجليل ،بوحمزة،
بوخليفة ،درقينة ،القصر ،افﻼين اﳌاتن ،اغرم ،كنديرة ،ملبو،
وادي غير ،أوزﻻقـ ـ ـن ،ص ـ ـدوق ،س ـ ـمـ ـعـ ـون ،سـ ـي ـ ـدي عي ـ ـش،
سيـ ـدي عي ـ ـاد ،س ـ ـوق اﻻثن ـ ـﲔ ،تالة ح ـ ـ ـم ـ ـزة ،تامـ ـريج ـ ـت،
تاوريـ ـرت اغـ ـيـ ـل ،تاسكريوت ،تيشي ،تيمزريت ،تينبذار،
توجة.
عﲆ مستوى وﻻية بسكرة  :بسباس ،بسكرة ،البرانس،
شتمة ،جمورة ،الغروس ،اﳊاجب ،لوطاية ،خنقة سيدي
ناجي ،مشونش ،اﳌزيرعة ،أوماش ،سيدي خالد ،طولقة.
عﲆ مستوى وﻻية بشار  :العبادلة ،بشار ،بني ونيف،
بوقايس ،عرق فراج ،قنادسة ،اﻷحمر ،تاغيت.
عﲆ مستوى وﻻية البليدة  :بوفاريك ،بوقرة ،بوعينان،
الشبﲇ ،الشفة ،الشريعة ،جبابرة ،العفرون ،حمام ملوان،
اﻷربعاء ،مفتاح ،وادي جر ،الصومعة.
عﲆ مستوى وﻻية البويرة  :اغبالو ،أهل القصر ،عﲔ

عﲆ مستوى وﻻية تيارت  :عﲔ بوشقيف ،عﲔ اﳊديد،
عﲔ كرمس ،عﲔ زاريط ،شحيمة ،الدهموني ،فرندة ،قرطوفة،
مشرع الصفاء ،مـ ـ ـادنة ،مدريس ـ ـة ،مدغ ـوسـ ـة ،مﻼك ـ ـ ـو ،النع ـ ـيمة،
وادي ليﲇ ،الرحوية ،الرشايقة ،السبعﲔ ،سرقﲔ ،سي عبد
الغاني ،سيدى عبد الرحمان ،السوقر ،تاقدمت ،تخمارت،
تيارت.
عﲆ مستوى وﻻية تيزي وزو  :أبي يوسف ،أقني
قغران ،عﲔ اﳊمام ،عﲔ الزاوية ،آيت أقواشة ،جبل عيسى
ميمون ،أيت بوعدو ،أيـ ـت بومـ ـ ـه ـ ـ ـدي ،أيت خلـ ـ ـي ـ ـ ـﲇ ،آيت
محمود ،أيـ ـت أوم ـ ـال ـ ـو ،أيت ت ـ ـ ـودرت ،أيت يحيي موسى،
أقبيل ،أسي يوسف ،أزفون ،بني عيسى ،بني زيكي ،بوغني،
بونوح ،بوزقن ،دراع اﳌيزان ،فريحة ،ايبودرارن ،افرحونن،
إيفيغاء ،ايفليسن ،ايليلﱳ ،ايلولة اومالو ،ارجن ،اﻷربعاء
نايت إراثن ،مقلع ،تادمايت ،تقزرت ،تيرمتﲔ ،تيزي وزو،
اعطافن ،زكري.
عﲆ مستوى وﻻية اﳉزائر  :عﲔ بنيان ،بابا حسن،
اﳊمامات ،بوزريعة ،داﱄ براهيم ،العاشور ،اﳊراش ،اﳌقارية،
اﳌرسى ،وادي قريش ،الرايس حميدو ،رغاية.

بسام ،عﲔ العلوي ،عمر ،تاوريرت أث منصور ،برج أوخريص،

عﲆ مستوى وﻻية اﳉلفة  :عﲔ اﻻبل ،عﲔ معبد ،عﲔ

البويرة  ،ب ـوكـرم  ،ديـ ـرة  ،اﳉبـاحـيـة  ،الـهـاشمـية  ،اﳊاكـمـيـة ،

وسارة ،بنهار ،بني يعقوب ،بيرين ،بويرة اﻻحدب ،الشارف،

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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دلدول ،اﳉلفة ،القديد ،اﻹدريسية ،اﳋميس ،حد الصحاري،

عﲆ مستوى وﻻية قاﳌة  :عﲔ بن بيضاء ،عﲔ العربي،

حاسي بحبح ،حاسي العش ،مسعد ،اﳌليليحة ،مجبر ،سد

عﲔ صندل ،بن جراح ،بني مزلﲔ ،بوحشانة ،بوحمدان،

رحال ،سلمانة ،سيدي لعجال ،تاعظميت ،زعفران ،زكار.

الدهوارة ،الفجوج ،حمام دباغ ،حمام النبايل ،هيليو بوليس،

عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻي ـة ج ـيـجـل  :ب ـوذري ـع ـة ب ـني يـاجـيس ،
بوراوي بلهادف ،غبالة ،الشقفة ،اﳉمعة بني حبيبي ،العنصر،

خزارة ،مجاز الصفاء ،وادي الشحم ،الركنية ،سﻼوة عنونة،
تاملوكة.

العوانة ،اﳌيلية ،اﻷمير عبد القادر ،إراقن ،قاوس ،خيري

عﲆ مستوى وﻻية قسنطينة  :عﲔ عبيد ،عﲔ سمارة،

وادي عجول ،وجانة ،وادي الزهور ،أوﻻد يحيى خدروش،

ابن باديس ،بني حميدان ،قسنطينة ،اﳋروب ،حامة بوزيان،

سل ـم ـى بـن زيـادة  ،السطـ ـارة  ،سي ـدي ع ـب ـد ال ـعـزيـز  ،سيـ ـدي

ابن زياد ،مسعود بوجريو ،أوﻻد رحمون ،زيغود يوسف.

معروف ،الطاهير ،تاكسنة ،زيامة منصورية.

عﲆ مستوى وﻻية اﳌدية  :عﲔ بوسيف ،العيساوية،

عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻي ـة سط ـي ـف  :عـ ـ ـﲔ عـ ـب ـاس ـ ـ ـة  ،ع ـ ـﲔ

عزيز ،بعطة ،البرواقية ،بوغار ،بوعيش ،بوشراحيل ،بوقزول،

أرنـ ـ ـ ـ ـ ـات ،ع ـ ـﲔ أزال ،عﲔ الكبيرة ،عﲔ لقراج ،عﲔ اﳊجر،

بوسكن ،شﻼلة العذاورة ،شنيقل ،دراق ،اﳊوضان ،جواب،

عﲔ الروى ،عموشة ،بابور ،بازر الصخرة ،بيضاء برج ،بلعة،

ذراع السمار ،العوينات ،القلب الكبير ،اﳊمدانية ،العمارية،

بني عزيز ،بني فودة ،بني حسﲔ ،بني ورتيﻼن ،بئر العرش،

الكاف اﻷخضر ،خمس جوامع ،قصر البخاري ،مغراوة ،اﳌدية،

بئر حدادة ،بوقاعة ،بوسﻼم ،بوطالب ،الدهامشة ،جميلة،

مزغنة ،ميهوب ،أوﻻد عنتر ،أوﻻد بوعشرة ،أوﻻد دايد ،ام

العلمة ،الوﳉة ،الوريسية ،قﻼل ،القلتة الزرقاء ،قجال ،اﳊامة،

اﳉليل ،وزرة ،الـربـعـية ،السانـ ـق ،سغـ ـوان ،سي اﶈج ـ ـ ـوب،

حمام قرقور ،قصر اﻷبطال ،معـ ـ ـ ـاويـ ـة ،مـ ـ ـاوك ـ ـﻼن ،مـ ـزلـ ـ ـ ـ ـ ـوق،

سيدي نعمان ،سـ ـ ـيدي زهـ ـار ،السـ ـواقـ ـي ،تابـ ـﻼط ،تامسـ ـقـ ـيدة،

وادي البـ ـ ـارد ،أوﻻد عـ ـ ـ ـدوان ،أوﻻد صـ ـ ـابـ ـر ،الرص ـ ـف ـ ـة ،ص ـ ـالح

ثﻼث دوائر ،الزبيرية.

باي ،سـ ـرج الغـ ـول ،س ـطـ ـيف ،تيزي نبشار.

عﲆ مستوى وﻻية مستغاﱎ  :بن عبد اﳌالك رمضان،

عﲆ مستوى وﻻية سعيدة  :عﲔ اﳊجر ،عﲔ السلطان،

عﲔ بودينار ،عﲔ نويسي ،عﲔ تادلس ،فرناكة ،حجاج،

دوي ثابت ،اﳊساسنة ،حنات ،اﳌعمورة ،موﻻي العربي،

حاسي معمش ،خير الدين ،ماسرة ،مزغران ،مستغاﱎ ،وادي

أوﻻد إبراهيم ،أوﻻد خالد ،سعيدة ،سيدي احمد ،سيدي عماد،

اﳋير ،أوﻻد مع اللـه ،صف ـ ـص ـ ـاف ،صيادة ،سيدي عﲇ ،سيدي

سيدي بوبكر ،تيرسﲔ ،يوب.

بلعطار ،سيدي اﻷخضر ،سيرات ،السوافلية ،صور ،ستيدية،

عﲆ مستوى وﻻية سكيكدة  :عﲔ بوزيان ،عﲔ شرشار،

تازقايت ،الطواهرية.

عﲔ قشرة ،عﲔ زويت ،عزابة ،بكوش اﻷخضر ،بن عزوز،

عﲆ مستوى وﻻية اﳌسيلة  :عﲔ اﳌلح ،عﲔ فارس،

بني بشير ،بني ولبان ،بني زيد ،بﲔ الويدان ،بوشطاطة،

برهوم ،بوسعادة ،الهامل ،حمام الضلعة ،خطوطي سد اﳉير،

الشرايع ،القل ،جندل سعدي محمـد ،اﳊدائق ،اﳊروش ،السبت،

خبانة ،اﳌعاضيد ،مقرة ،مسيف ،مجدل ،محمـد بوضياف،

فلفلة ،حمادي كرومة ،قنواع ،كركرة ،وادى الزهور ،الوﳉة

اﳌسيلة ،أوﻻد سيدي إبراهيم ،سليم ،تامسة ،تارمونت.

بولبلوط ،أوﻻد عطية ،أوﻻد حبابة ،أم الطوب ،رمضان جمال،
صالح بوالشعور ،سكيكدة ،ﲤالوس ،زردازة ،الزيتونة.

عﲆ مستوى وﻻية معسكر  :عﲔ فارس ،عﲔ فكان ،عﲔ
فراح ،عﲔ فرس ،العﻼيمية ،بوحنيفية ،بوهني ،الشرفة،

عﲆ مستوى وﻻية سيدي بلعباس  :عﲔ عدان ،عﲔ

البرج ،القعدة ،الغمري ،الهاشم ،اﳌأمونية ،فراقيق ،فروحة،

البرد ،عﲔ الثريد ،أه ـ ـ ـ ـرناس ،بلع ـرب ـ ـي ،بـ ـن عشـ ـيـ ـبة شـ ـلـ ـية،

قرجوم ،حسﲔ ،معسكر ،اﶈمـدية ،عقاز ،وادي اﻷبطال ،وادي

بوجـ ـبـ ـع البرج ،بوخنيفيس ،شتوان بليلة ،اﳊصيبة ،حاسي

تاغية ،سيـ ـدي عـ ـب ـد اﳉب ـار ،سي ـدي ب ـوسعـيـد ،سيـ ـدي قـ ـادة،

دحو ،حاسي زهانة ،مكدرة ،اﳌسيد ،مزاورو ،مصطفى بن

سيق ،تيزي ،زهانة.

إبراهيم ،وادى تاوريرة ،سحالة ثاورة ،سيدي عﲇ بن يوب،

عﲆ مستوى وﻻية ورقلة  :عﲔ البيضاء ،العالية ،البرمة،

سيدي عﲇ بوسيدي ،سيدي بلعباس ،سيدى براهيم ،سيدي

اﳊجيرة  ،حـ ـاسي بـ ـن عـ ـب ـد ال ـلـه  ،حـ ـاسي مسعـ ـود  ،ن ـقـوسة ،

دحو الزائر ،سيدي حمادوش ،سيدي خالد ،سيدي ﳊسن،

ورقلة ،الرويسات ،سيدي خويلد ،سيدي سليمان ،تيبسبست.

سيدي يعقوب ،تنيرة ،تسالة ،تلموني.

عﲆ مستوى وﻻية وهران  :عﲔ البية ،عﲔ الكرمة ،عﲔ

عﲆ مستوى وﻻية عنابة  :عنابة ،برحال ،شطايبي،

الترك ،أرزيو ،بطيوة ،بوفتيس ،بوتليليس ،العنصر ،الكرمة،

الشرفاء  ،ال ـبـوني  ،الـعـلـمة  ،وادي الـ ـعـ ـنب  ،سرايـ ـدي  ،سيـ ـدي

قديل ،مرسى اﳊجاج ،اﳌرسى الكبير ،مسرغﲔ ،وهران،

عمار ،التريعات.

وادي تليﻼت ،سيدي بن يبقى ،طفراوي.
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عﲆ مستوى وﻻية البيض  :عﲔ العراك ،عرباوة ،بوقطب،

عﲆ مستوى وﻻية ميلة  :احمد راشدي ،عﲔ ملوك ،عﲔ

بوسمغون ،بريزينة ،شﻼلة ،اﻷبيض سيدى الشيخ ،البيض،

التﲔ ،عميرة أراس ،بوحاﰎ ،شلغوم العيد ،الشيقارة ،دراجي

اﳌهارة ،الغاسول ،بوعﻼم ،الكاف اﻷحمر ،كراكدة ،الرقاصة،

بوصﻼح ،اﳌشيـ ـرة  ،فـرجـيـوة  ،ق ـرارم ق ـوق ـة  ،حـمـالـة ،مـيـلـة،

سيدي أعمر ،سيدى سليمان ،سيدى طيفور.

مينار زارزة ،وادي العثمانية ،وادي النجاء ،وادي سقان،

عﲆ مستوى وﻻية إيليزي  :برج عمر إدريس ،دبداب،
إيليزي ،إن أميناس.

أوﻻد خلوف ،سيدي مروان ،تاجنانت ،تاسدان حدادة ،تسالة
اﳌطاعي ،تﻼغمة ،ترعي باينان ،تيبرڤنت.

عﲆ مستوى وﻻية برج بوعريريج  :عﲔ تاغروت ،عﲔ

عﲆ مستوى وﻻية عﲔ الدفﲆ  :عﲔ البنيان ،عﲔ السلطان،

تسرة ،بليمور ،ابن داود ،بئر قاص ـ ـ ـد عﲇ ،برج بـ ـوع ـ ـريري ـ ـ ـ ـج،

عﲔ الترك ،عﲔ الدفﲆ ،إبن عﻼل ،بوراشد ،جليدة ،جندل،

بـ ـرج غـ ـدي ـ ـر ،برج زمورة ،اليشير ،العناصر ،العش ،اﳊمادية،

العطاف ،اﳊسن ـيـة ،خـمـيس مـليانة  ،مـلـيـانة ،وادي اﳉمـ ـعـ ـة ،

اﳌهير ،غ ـ ـيـ ـﻼس ـة ،حـ ـرازة ،خلـ ـيل ،اﳌن ـص ـ ـورة ،مجـ ـانـ ـة ،أوﻻد

روينة ،طارق بن زياد ،تبركانﲔ ،زدين.

ابـ ـراهـ ـ ـم ،رأس الوادي ،سيدي امبارك ،ثنية النصر ،تيكستير.
عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻي ـ ـة بـ ـومـ ـرداس  :عمال  ،ب ـرج م ـنـايـل ،
بودواو ،بومرداس ،بوزقزة قدارة ،شعبة العامر ،قورصو،
دلس ،جينات ،اﳋروبة ،يسر ،خميس اﳋشنة ،اﻷربعطاش،
الناصرية ،أوﻻد موسى ،سي مصطفى ،سيدي داود ،سوق
اﳊد ،الثنية ،تيجﻼبﲔ ،زموري.

عﲆ مستوى وﻻية النعامة  :عﲔ بن خليل ،عﲔ الصفراء،
عسلة ،جنﲔ بورزق ،البيوض ،قصدير ،مشرية ،مكمن بن
عمرو ،مغرار ،النعامة ،سفيسيفة ،تيوت.
عﲆ مستوى وﻻية عﲔ ﲤوشنت  :أغﻼل ،عﲔ ﲤوشنت،
عﲔ الكحيل ،بني صاف ،بوزجار ،شعبة اللحم ،العامرية،
اﻷمير عبد القادر ،اﳌالح ،اﳌساعيد ،حمام بوحجر ،اﳊساسنة،

عﲆ مستوى وﻻية الطارف  :عﲔ العسل ،عﲔ الكرمة،

حاسي الغلة ،عقب الليل ،أوﻻد بوجمعة ،ولهاصة الغرابة،

عصفور ،بن مهيدي ،بريحان ،البسباس ،بوحجار ،بوثلجة،

سيدي بن عدة ،سيدي بومدين ،سيدي الصاﰲ ،تامزوغة،

الشافية ،شيحاني ،القالة ،الطارف ،حمام بن صالح ،بحيرة

تارقة.

الطيور ،رمل السوق،السوارخ ،الزيتونة.
عﲆ مستوى وﻻية تندوف  :أم العسل ،تندوف.
عﲆ مستوى وﻻية تيسمسيلت  :عماري ،برج بونعامة،
برج اﻷمير عبد القادر ،بو قائد ،خميستي ،لرجام ،العيون،
اﳌلعب  ،سيـ ـدي عـ ـاب ـد  ،سيـ ـدي بـ ـوت ـوشنت  ،ثـ ـنـ ـي ـة اﳊد ،
تيسمسيلت ،اليوسوفية.
عﲆ مستوى وﻻية الوادي  :الوادي ،اﳊمراية ،حساني
عبد الكرﱘ ،حاسي خليفة ،كوينﲔ ،ميه وانسة ،وادي العلندة،
الرقيبة ،الرباح ،سيدي عون ،طالب العربي ،الطريفاوي.
عﲆ مستوى وﻻية خنشلة  :عـ ـﲔ الطـ ـويلة ،بـ ـابـ ـار ،بغـ ـاي،
بوحـ ـمامـ ـة ،شلية ،ششار ،جﻼل ،اﳊامة ،اﶈمل ،الوﳉة،
انسيغة ،خيران ،أوﻻد رشاش ،تامزة ،تاوزيانت ،يابوس.
عﲆ مستوى وﻻي ـة س ـ ـوق أه ـ ـراس  :ع ـ ـﲔ الزان ـ ـة ،الدري ـ ـعة،
اﳊـ ـ ـ ـدادة ،اﳊنانشة ،مداوروش ،اﳌشروحة ،اﳌراهنة ،وادي
الكبريت ،أوﻻد إدريس ،أوﻻد مومن ،ويﻼن ،الرقوبة ،سدراتة،
سي ـدي فـرج  ،سوق أه ـ ـ ـراس  ،تـ ـاورة  ،تـيـفـاش  ،الـزعـروريـة ،
الزوابي.
عﲆ مستوى وﻻية تيبازة  :اغبال ،أحمر العﲔ ،بنى
مليك ،بورقيقة ،الشعيبة ،شرشال ،الداموس ،قوراية ،حجرة
النص ،حجوط ،اﳊطاطبة ،خميستي ،القليعة ،لرهاط ،مناصر،
مسلمون ،مراد ،الناظور ،سيدى عمر ،سيدى راشد ،تيبازة.

عﲆ مستوى وﻻية غرداية  :بريان ،بونورة ،ضاية بن
ضحوة ،القرارة ،غرداية ،متليﲇ ،سبسب.
عﲆ مستوى وﻻية غليزان  :القلعة.
عﲆ مست ـ ـ ـوى وﻻي ـة ت ـي ـم ـيـمـون  :أوقروت  ،شرويـ ـن ،
اﳌطارفة ،أوﻻد سعيد ،طاﳌﲔ ،تيميمون.
عﲆ مستوى وﻻية برج باجي مختار  :برج باجي
مختار ،تيمياوين.
عﲆ مستوى وﻻية أوﻻد جﻼل  :الدوسن.
عﲆ مستوى وﻻية بني عباس  :بني عباس ،بني يخلف،
اقﲇ ،كرزاز ،قصابي ،أوﻻد خضير ،تبلبلة ،تامترت.
عﲆ مستوى وﻻية إن صالح  :فقارة الزاوية ،إن صالح.
عﲆ مستوى وﻻية إن قزام  :إن قزام ،تﲔ زواتﲔ.
عﲆ مستوى وﻻية توقرت  :بليدة عامر ،اﳌقارين،
نزلة ،الطيبات ،توقرت.
عﲆ مستوى وﻻية جانت  :برج اﳊواس ،جانت.
عﲆ مستوى وﻻية اﳌغير  :جامعة ،اﳌغير ،مرارة ،أم
الطيور ،سيدي عمران ،سيدي خليل ،سطيل ،تندلة.
وﻻية اﳌنيعة  :اﳌنيعة ،حاسي القارة ،حاسي الفحل.
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مرسوم تنفيذي رقم  3٠٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام ١٤٤٤
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اﳌهـيـكـلة وكـيـفـيات اﻻست ـف ـادة م ـن اﳌزايـا ،بـعـنـوان مـرحـلـة

اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٨سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـبـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢٢يحـ ـدد معايير

اﻻستغﻼل وشبكات التقييم اﳌتعلقة بها وكذا كيفيات مرافقة

تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة

الدولة عن ط ـ ـ ـريق التكـ ـفل اﳉـ ـزئي أو الكـ ـﲇ ،بأعـ ـم ـ ـال الت ـه ـيئة

من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم.

واﳌ ـ ـنـ ـشآت اﻷسـ ـاسـ ـيـ ـة الضـ ـروريـ ـة لتج ـسـ ـيد اﻻس ـتـ ـثم ـ ـارات

––––––––––

اﳌهيكلة.
اﳌادة  : ٢تخضع اﻻستفادة من اﳌزايا ،بعنوان مرحلة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

اﻻستـ ـغـ ـﻼل ،بطـ ـلب من اﳌست ـثمـ ـر ،إﱃ إعداد محضر معاينة
الدخ ـ ـول ﰲ اﻻسـ ـتغ ـ ـﻼل ،تع ـ ـّده الوك ـ ـالة اﳉـ ـزائريـ ـة لت ـرقـ ـيـ ـة
اﻻستثمار ،والتي تدعى ﰲ صلب النص “الوكالة”.

– وﲟقتضى القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة

اﳌادة  : 3ﲢ ـ ـ ـدد م ـ ـدة اﳌـ ـزايا اﳌم ـنـ ـوحـ ـة ،بع ـنـ ـوان مرحـ ـلة

عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار،

اﻻستغﻼل ،عﲆ أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام ﲢفيزي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

بعد انقضاء اﳌدة الدنيا اﶈددة ﰲ محضر معاينة الدخول
ﰲ اﻻستغﻼل.
ﻻ ت ـخضع اﻻست ـث ـم ـارات اﳌت ـواج ـدة ﰲ اﳌواق ـع ال ـت ـابـعـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

للجنوب الكبير ﻷحكام هذه اﳌادة.

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

الفصل الثاني

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  298-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
تنظيم الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
كيفيات تسجيل اﻻستثمارات والتنازل عن اﻻستثمارات
أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة
ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠1-22اﳌؤرخ ﰲ

معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل
اﳌادة  : ٤تعتبر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل ،اﳌعدة ﰲ
شكل محضر وفًقا للنموذج اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌلحق
الثاني بهذا اﳌرسوم ،اﻹجراء الذي يسمح باﻹشهاد عﲆ أن
اﳌستثمر اﳊامل ﳌشروع مسجل لدى الوكالة ،قد وّفـى
بالتزاماته ،ﻻ سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و /أو اﳋدمات،
بغرض الدخول الفعﲇ ﰲ اﻻستغﻼل وﳑارسة نشاطه ،وفقا
لشهادة التسجيل.

 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد

يقصد بالدخول ﰲ اﻻستغﻼل ،إنتاج السلع و/أو اﳋدمات

قائمة اﳌواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية

اﳌوجهة للبيع ،بعنوان اﻻستثمار الذي أدى إﱃ اﻻقتناء

خاصة ﰲ مجال اﻻستثمار،

اﳉزئي أو الكﲇ لوسائل اﻹنتاج الواردة ﰲ قائمة السلع

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠3-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22واﳌتعلق
ﲟتابعة اﻻستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها ﰲ حالة
عدم احترام الواجبات واﻻلتزامات اﳌكتتبة،
يرسم ما يأتي :

واﳋدمات اﳌقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية ﳌمارسة
النشاط موضوع اﻻستثمار اﳌسجل.
ﻻ ي ـم ـك ـن تسل ـي ـم م ـحضر م ـع ـاي ـن ـة ال ـدخ ـول ﰲ ا ﻻستغﻼل
ﻻ بعد اﳌوافقة
لﻼستثمارات اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳌقننة إ ّ
عليها من قبل اﻹدارات اﳌعنية.

الفصل اﻷول
أحكام عامة

اﳌادة  : ٥تسمح معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل ،بالنسبة
ﻻستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل ،بتحديد النسبة

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـواد  3٠و 31و 33مـ ـن

اﳌائوية لﻺعفاءات التي ﲤنح بعنوان مرحلة اﻻستغﻼل،

القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور

والتي ﲢتسب وفق نسبة اﻻستثمارات اﳉديدة مقارنة

أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد معايير تأهيل اﻻستثمارات

ﲟجموع اﻻستثمارات اﻹجمالية اﳌنجزة.
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌادة  : ٦يتم تقدﱘ طلب إعداد معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل

يمكن للمستثمر الذي استكمل إنجاز استثماره اﳌسجل،

من طرف اﳌستثمر ،وفق النموذج اﳌنصوص عليه ﰲ

دون اﻻستفادة من مزايا اﻹنجاز ،أن يطلب إعداد محضر

اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم ،إﱃ الوكالة أو عبر اﳌنصة

معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل خﻼل السنة التي تﲇ تاريخ

الرقمية للمستثمر.

انتهاء آجال اﻹنجاز.

يتم إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل وتسليمه

اﳌادة  : ١٠يخضع اﳌستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا

خﻼل أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (3٠يومًا ،ابتداء من تاريخ إيداع

ﰲ اﻻستغﻼل وأجل اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل بناء عﲆ

الطلب الذي قدمه اﳌستثمر.

طلبه الصريح ،للضريبة عﲆ نشاطه اﳉزئي وفق شروط

اﳌادة  : ٧يرفق طلب معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل ،ﻻ سيما،
بالوثائق اﻵتية :
– كشف اقتناءات السلع واﳋدمات مع ذكر اﳌعلومات
اﻵتية :
* تواريخ وأرقام الفواتير،
* ت ـواري ـخ وأرق ـام ال ـتصري ـح ـات اﳉم ـرك ـي ـة ﰲ حـالـة
اﻻستيراد،
* مراجع تراخيص إعفاء اﳌقتنيات من الرسم عﲆ
القيمة اﳌضافة،
* اﻻقتناءات بجميع الرسوم وتلك اﳌعفاة من الرسوم
اﳌدرجة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا
اﳉبائية أو تلك غير اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية.
– التراخيص و /أو اﻻعتمادات بالنسبة لﻼستثمارات
اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳌقننة،
– الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل اﳌستحدثة،
– نسخة من ميزانية السنة اﻷخيرة اﳌقفلة بالنسبة
ﻻستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل.
اﳌادة  : ٨إجراء إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل
إجباري ﳉميع اﻻستثمارات موضوع التسجيل ،التي طلبت
اﻻستفادة من اﳌزايا.
يشكل عدم طلب اﳌستثمر إعداد هذا اﻹجراء بعد انتهاء
مدة اﻹنجاز ،سبًبا ﻹلغاء شهادة التسجيل وذلك بعد إعذار
صادر عن الوكالة ،باستعمال كل الطرق وبقي دون جدوى
ما.
مدة ستﲔ ) (6٠يو ً
اﳌادة  : ٩يمكن تنفيذ اﻹجراء اﳌتعلق بالدخول ﰲ اﻻستغﻼل،
وفًقا لرغبة اﳌستثمر ،سواء أثناء اﻻستغﻼل اﳉزئي للمشروع،

ال ـق ـان ـون ال ـع ـام ،إﱃ غ ـاي ـة إع ـداد م ـحضر م ـع ـاي ـنـة الـدخـول ﰲ
اﻻستغﻼل الكﲇ لﻼستثمار.
وﰲ هذه اﳊالة ،يبدأ احتساب مزايا اﻻستغﻼل ابتداء من
تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل.
ﰲ حالة ما إذا اختار اﳌستثمر اﻻستفادة الفورية من
ن اﻻستفادة من هذه اﳌزايا تتم عﲆ
مزايا اﻻستغﻼل ،فإ ّ
أساس محضر الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي ،ويبدأ
سريانها من تاريخ الدخول ﰲ اﻻستغﻼل مع اﻻحتفاظ بآثار
شهادة التسجيل إﱃ غاية انتهاء فترة اﻹنجاز ،ولكن دون
إمكانية ﲤديد أجل مدة اﻹنجاز.
اﳌادة  : ١١بالنسبة لﻼستثمارات التي دخلت ﰲ اﻻستغﻼل
جزئيا مع اﻻستفادة الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ،فإنه يتم
إجراء إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل الكّلي للمشروع
ﰲ أجل أقصاه ثﻼثة ) (3أشهر بعد اﻻنتهاء من فترة اﻹنجاز.
وﰲ حالة عدم استكمال هذا اﻹجراء ،يتم الشروع ﰲ إجراء
إلغاء شهادة التسجيل.
اﳌادة  : ١٢عندما يتضمن اﻻستثمار عدة وحدات أو منشآت
معنية باﻻستثمار ،فإن تلك اﳌوجودة ﰲ اﳌناطق اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  28من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو
سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،تستفيد من مزايا اﻻستغﻼل
التي تنطبق عﲆ هذه اﳌناطق.
اﳌادة  : ١3تكون مناصب الشغل اﳌأخوذة بعﲔ اﻻعتبار
ﰲ معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل كما يأتي :
– ب ـال ـنسب ـة ﻻست ـث ـم ـارات اﻹنشاء ،ي ـتـم احـتساب جـمـيـع
مناصب الشغل الفعلية اﳌستحدثة،
– بالنسبة ﻻستثمارات التوسعة و /أو إعادة التأهيل،

أو عند اﻻنتهاء الكّلي منه ،أو خﻼل ثﻼثة ) ،(3أشهر كأقصى

ﲢتسب مناصب الشغل التي ﰎ إنشاؤها حديًثا غير تلك

تقدير ،بعد استنفاد إمكانيات ﲤديد آجال اﻹنجاز.

التي كانت موجودة أثناء تسجيل اﻻستثمار.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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يتم خصم عدد اﳌستخدمﲔ اﳌغادرين الذين كانوا جزًءا

اﳌادة  : ١٨يودع اﳌستثمر ،لدى الوكالة ،طلب مساهمة

من اﳌستخدمﲔ اﳌوجودين قبل تسجيل اﻻستثمار من

الدولة ﰲ التكفل بأشغال اﳌنشآت اﻷساسية ،عﲆ أساس

العدد اﻹجماﱄ ﳌناصب الشغل اﳌنشأة بعنوان اﻻستثمار

عرض وصفي وتقديري مفصل لﻸشغال اﳌقرر إنجازها.

اﳌعني.

اﳌادة  : ١٩ﲢـ ـدد مساهمة الدولة ﰲ اﻻتفاقية اﳌعدة بﲔ

اﳌادة  : ١٤ي ـ ـعـ ـت ـ ـبر إع ـ ـداد م ـحـ ـضـ ـر مع ـايـ ـنـ ـة الدخ ـ ـول ﰲ

اﳌست ـث ـم ـر وال ـوك ـالـة اﳌتصرفـة بـاسم الـدولـة ،بـعـد مـوافـقـة

اﻻستغﻼل الكّلي اعترافا بوفاء اﳌستثمر بالتزاماته اﳌكتتبة

اﳊ ـ ـكـ ـ ـومة .وتسـ ـجـ ـل ض ـمـ ـن نف ـقات التج ـ ـهـ ـيز للـ ـدولة بع ـنـ ـوان

مقـ ـ ـاب ـ ـل اﻻست ـ ـفادة من اﳌـ ـزايـ ـا اﳌم ـ ـنوحة ،ويمنـ ـ ـحـ ـه فـ ـرصـ ـة

الدائرة أو الدوائر الوزارية اﳌعنية.

تسج ـيل است ـثمار جـ ـديد ،بعنـ ـوان توسـ ـعه قدرات اﻹنتاج أو

الفصل الرابع

إعادة تأهيل اﻻستثمارات اﳌوجودة التي استفادت سابقا
من اﳌزايا.

شبكات التقييم
اﳌادة  : ٢٠ﲢـ ـ ـدد مـ ـدة اﳌ ـ ـزايا اﳌمـ ـنوحة ،بعـ ـنوان م ـ ـرحـ ـ ـلة

الفصل الثالث

اﻻستغﻼل اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه ،من طرف الوكالة،

اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال

عﲆ أساس شبكات التقييم اﶈددة ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا

التهيئة واﳌنشآت اﻷساسية الضرورية لتجسيدها
اﳌادة  : ١٥يقصد باﻻستثمارات اﳌهيكلة ،ﲟفهوم القانون
رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه،
اﻻستثمارات ذات القدرة العالية ﳋلق الثروة واستحداث
مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية اﻹقليم
وتكون قوة دافعة للنشاط اﻻقتصادي من أجل تنمية مستدامة،
اقت ـ ـص ـ ـادية واجتـ ـ ـمـ ـاع ـ ـ ـية وإقـ ـلي ـ ـمـ ـية ،وتس ـ ـاهـ ـم خ ـ ـ ـ ـصـ ـوصـ ـا
فيما يأتي :

اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢١ﲢـ ـ ـدد شـ ـ ـب ـ ـ ـكة التقـ ـيـ ـيم ،بالن ـس ـ ـ ـبة لكـ ـل نظـ ـام
جحة قصد
ﲢفيزي ،اﳌعايير القابلة للقياس الكّمي واﳌر ّ
ﲢقيق اﻷهداف اﳌذكورة ﲟوجب أحكام اﳌادة  2من القانون
رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه،
وﻻ سيما من أجل :
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات
اﳌوارد البشرية،

– إحﻼل الواردات،

– تثمﲔ اﳌوارد الطبيعية واﳌواد اﻷولية اﶈلية،

– تنويع الصادرات،

– تدعيم وﲢسﲔ تنافسية اﻻقتصاد الوطني وقدرته عﲆ

– اﻻندماج ضمن سلسلة القيم العاﳌية واﳉهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن اﻷداء.
اﳌادة  : ١٦تؤهل لنظام اﻻستثمارات اﳌهيكلة ،اﻻستثمارات
التي تستوﰲ اﳌعايير اﻵتية :
– مستوى مناصب العمل اﳌباشرة  :يساوي أو يفوق
خمسمائة ) (٥٠٠منصب عمل،
– مبلغ اﻻستثمار  :يساوي أو يفوق عشرة ) (1٠مﻼيير
دينار جزائري.
اﳌادة  : ١٧يمكن أن تستفيد اﻻستثمارات اﳌهيكلة من
مرافقة الدولة عن طريق التكفل اﳉزئي أو الكّلي بأشغال
التهيئة واﳌنشآت اﻷساسية الضرورية لتجسيدها.
يقصد بأعمال اﳌنشآت اﻷساسية ،اﻷعمال التي تتعلق
بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إﱃ غاية حدود محيط
اﳌشروع اﻻستثماري.

التصدير،
– إعطاء اﻷفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير اﻻبتكار
واقتصاد اﳌعرفة.
اﳌادة  : ٢٢يبّلغ اﳌستثمر بنتائج التقييم ﲟوجب مقرر
من الوكالة ﰲ أجل ﻻ يتعدى سبعة ) (7أيام ،ابتداء من تاريخ
إيداع طلب ﲢديد مدة مزايا مرحلة اﻻستغﻼل.
يتضمن اﳌقرر اﶈدد نموذجه ﰲ اﳌلحق الرابع بهذا
اﳌرسوم ،جميع العناصر اﳌقدمة من اﳌستثمر أو اﳌسجلة
ﰲ محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل واﳌستخدمة ﰲ
تقييم اﳌشروع اﻻستثماري.
اﳌادة  : ٢3ينـ ـ ـش ـ ـر هـذا اﳌ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـدة الّرس ـمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد .....................
طلب إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل الكﲇ أو اﳉزئي

)اﳌادة  6من اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد معايير
تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم(
أنا اﳌوّقع أدناه السّيد )ة(  ......................................................... :اﳌتصرف )ة( بصفة  .................................................ﳊساب

مؤسسة .........................................................................................................................................................................................

صاحب السجل التجاري رقم  .......................................................... :اﳌؤرخ ﰲ .......................................................................
رقم التعريف اﳉبائي .............................................................................................................................................................. :
يتضمن اﻻستثمار ﰲ نشاط ................................................................................................................................................... :
الرمز)الرموز(  ............................................................... :النشاط )اﻷنشطة( ........................................................................... :
رقم اﳌادة الضريبية ................................................................................................................................................................ :
اﳌوقع )اﳌواقع( ﰲ .................................................................................................................................................................. :
أصرح أني أنجزت ) : (1جزئيا

أو كّليا

اﻻستثمار موضوع شهادة تسجيل اﻻستثمار رقم ..................... :

اﳌؤرخة ﰲ ................................................................................................................................................................................... :
أطلب إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ،مع ): (2
اﻻستفادة الفورية من اﳌزايا

تأجيل اﻻستفادة من اﳌزايا

أصرح أني قرأت اﻷحكام التي يؤدي ﲟوجبها إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي ،مع اﻻستفادة
الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ،إﱃ :
– بداية احتساب الفترة التي منحت خﻼلها اﳌزايا ،و
– التنازل عن أي ﲤديد ﻷجل اﻹنجاز اﳌمنوح.
أتعهد ،بعد أجل اﻹنجاز اﳉاري ،بطلب إعداد محضر معاينة الدخول ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل الكّلي ،ﰲ اﻵجال اﶈددة ﰲ
التنظيم اﳌعمول به.
أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشّباك الوحيد ...........................

توقيع اﳌستثمر

) (1ضع عﻼمة ﰲ اﳌربع اﳌناسب.
ض آجال إنجازه.
) (2حالة محتملة ﳌشروع دخل حيز اﻻستغﻼل اﳉزئي ولم تنق ِ

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق الثاني
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورية اﳉزائرية الّديمقراط ّ
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد ...............................
محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل )اﳉزئي  /الكﲇ(

)(١

)اﳌادة  ٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد معايير
تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم(
الرقم  .................................................................................التاريخ ...........................................................
ﰲ العام ألفﲔ و ..........................................................................................................................................
نحن اﳌوّقعﲔ أدناه :
– اللقب واﻻسم  ................................................................. :الرتبة ............................................................
– اللقب واﻻسم  ................................................................. :الرتبة .............................................................
اﶈلفﲔ قانونا واﳌكلفﲔ ﲟهمة ،حضرنا ،بناء عﲆ طلبه بتاريخ  ............................................ :عند ..................................
ﰲ ) ................................................................................. (2الكائن بـ ............................................................. :
ﳑثل )ة(  .............................من طرف ) ........................................... : (3بصفة ........................................ :
اﳌستفيد من شهادة التسجيل رقم  ...............................اﳌؤرخة ﰲ ........................................................
اﳌتضمنة إنجاز اﻻستثمار ﰲ النشاط ....................................................................................................
الرمز )الرموز( ................................................النشاط )اﻷنشطة( .............................................................
اﳌوقع )اﳌواقع( ﰲ )............................................................................................................................... (٤
مقّيد ﰲ السجل التجاري )رئيسي – ثانوي( ﲢت رقم  .............................. :ﰲ ..................................... :
رقم التعريف اﳉبائي .............................................................................................................................. :
رقم اﳌادة الضريبية .................................................................................................................................. :
مسجل كصاحب عمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ابتداء من .............................................. :
ﲢت رقم .......................................................................................................................................................... :
من أجل الشروع ﰲ اﳌعاينة اﳌذكورة أعﻼه.
ﻻحظنا ما يأتي :

) (1أشطب اﻹشارة غير الضرورية.
) (2اﻻسم التجاري أو الصفة القانونية متبوعًا )ة( بعنوان مقر الشركة.
) (3اسم ولقب وصفة اﳌمثل.
)(٤

ﰲ حالة تعدد الوحدات أو اﳌنشآت ،أذكر جميع اﳌواقع ،مع التمييز بﲔ تلك اﳌوجودة ﰲ اﳌواقع اﳌستفيدة من مزايا نظام
القطاعات اﳌذكور ﰲ اﳌادة  27من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق باﻻستثمار ،وتلك اﳌنتمية إﱃ
اﳌناطق اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  28من نفس القانون.
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 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق الثاني )تابع(
 – ١عﲆ مستوى إنجاز اﳌشروع اﻻستثماري :
توجد حالة اﻹنجازات كما يأتي :
الوحدة ) :كيلو دج(
اﳌقتنيات اﶈلية

اﳌقتنيات اﳌستوردة

اﳌجموع

التعيﲔ
اﻷراضي

........................

/

........................

البنايات

........................

........................

........................

السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا

........................

........................

........................

السلع واﳋدمات غير القابلة لﻼستفادة من

........................

........................

........................

اﳌزايا

........................

اﳌجموع

........................

........................

مبالغ اﳌساهمات ﰲ شكل أموال خاصة،

........................

........................

........................

........................

........................

........................

بالدينار :

........................

........................

........................

بالعملة :

........................

........................

........................

........................

........................

........................

ﲟا فيها :
– اﳌساهمة النقدية :

– اﳌساهمة العينية :

 – ٢عن حالة السلع اﳌقتناة :

جديدة

مستعملة

 – 3عن نوع اﻻستثمار اﳌنجز ومدى مطابقته لنوع اﻻستثمار اﳌسجل
مطابق

)(٥

غير مطابق

..........................................................................................................................................................

) (٥حدد أسباب عدم اﳌطابقة.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق الثاني )تابع(
 – ٤عن عدد مناصب الشغل اﳌباشرة اﳌستحدثة ) ..................... : (٦منصبًا ،موزعة عﲆ النحو اﻵتي :
– التنفيذ ،........................... :
– التحكم ،............................ :
– التأطير............................. :
 – ٥عن تاريخ الدخول حيز اﻻستغﻼل :
– اﳉزئي ،........................... :
– الكّلي ................................ :
 – ٦نسبة اﻹعفاء اﳌطبقة )............................................................... : (٧
 – ٧اﳌدة الدنيا ﳌزايا مرحلة اﻻستغﻼل )........................................ : (٨
 – ٨معاينات أخرى محتملة :
عقب تدخلنا عﲆ مستوى اﳌوقع ،أقفلنا هذا اﶈضر ،ﰲ اليوم والشهر اﳌشار إليهما أعﻼه ،وقمنا بقراءة اﳌعاينات أمام
السّيد  /السّيدة  ..............................الذي )التي( طلبنا منه )ها( التوقيع معنا ،فصرح )ت( ﲟا يأتي .......................................... :
وبطلب من اﳌعني )ة( ،سّلمنا له )ها( نسخة من هذا اﶈضر مقابل وصل تسليم.

إمضاء اﳌستثمر

)(6

إمضاء اﻷعوان اﳌؤهلﲔ

حسب جداول التغيرات ﰲ تعداد اﳌستخدمﲔ التي أعدها الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء وفًقا للمرسوم

التنفيذي رقم  3٠3-22اﳌؤرخ ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22واﳌتعلق ﲟتابعة اﻻستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها
ﰲ حالة عدم احترام الواجبات واﻻلتزامات اﳌكتتبة.
) (7تستفيد اﻻستثمارات بخﻼف استثمارات اﻹنشاء من اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات والرسم عﲆ النشاط اﳌهني ﰲ حدود
نسبة اﻻستثمارات اﳉديدة مقارنة باﻻستثمارات اﻹجمالية.
بالنسبة لﻼستثمارات اﳌستفيدة من نظام اﳌناطق اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  28من القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة 2٠22
واﳌتعلق باﻻستثمار ،التي تتكون من الوحدات اﳌوجودة ﰲ اﳌواقع التابعة لهذه اﳌناطق ،يتم تطبيق اﻹعفاء باحتساب رقم اﻷعمال
اﳌنجز من طرف الوحدات اﳌوجودة ﰲ اﳌواقع التابعة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة من الدولة بالنسبة لرقم اﻷعمال الكّلي.
) (8ﲢدد اﳌدة حسب النظام التحفيزي.
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اﳌلحق الثالث
شبكات التقييم
 – Iشبكة تقييم اﻻستثمارات القابلة لﻼستفادة من نظام القطاعات :
– معايير التقييم :
اﳌعيار : ١مبلغ اﻻستثمار – معامل الترجيح ٢ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

مبلغ اﻻستثمار

2,5

2

5

 1٠٠مليون دج > مبلغ اﻻستثمار ≥  ٥٠٠مليون دج

5

2

10

 ٥٠٠مليون دج > مبلغ اﻻستثمار ≥  1٠٠٠مليون دج

7,5

2

15

مبلغ اﻻستثمار <  1٠٠٠مليون دج

10

2

20

اﳌبلغ ≥  1٠٠مليون دج

اﳌعيار  : ٢اﻷموال اﳋاصة – معامل الترجيح ٢ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

اﻷموال اﳋاصة

2,5

2

5

 > %2٥أ خ ≥ %٥٠

5

2

10

 > %٥٠أ خ ≥ %7٥

7,5

2

15

أ خ < %7٥

10

2

20

أ خ ≥ %2٥

اﳌعيار  : 3مستوى التوظيف – معامل الترجيح 3 :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

2,5

3

7,5

 > 1٠ع و م ≥ ٥٠

5

3

15

 > ٥٠ع و م ≥ 1٠٠

7,5

3

22,5

ع و م < 1٠٠

10

3

30

مستوى الوظائف اﳌستحدثة
ع و م ≥ 1٠

اﳌعيار  : ٤نسبة اﻹدماج ﰲ اﻻستثمار – معامل الترجيح ٢ :

النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

معدل قيمة السلع واﳋدمات ذات اﳌصدر اﶈﲇ

2,5

2

5

 > %1٠إإ ≥ %3٠

5

2

10

 > %3٠إإ ≥ %٥٠

7,5

2

15

إإ < %٥٠

10

2

20

إإ ≥ %1٠
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اﳌلحق الثالث )تابع(
اﳌعيار  : ٥اﳌساهمة التكنولوجية – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

التعيﲔ
وجود وحدة تكوين

3

1

3

وجود وحدة للبحث والتطوير

3

1

3

استغﻼل براءة اختراع أو رخصة

3

1

3

اتفاقية مع مخابر بحث جامعية

1

1

1

اﳌجموع

10

1

10

نتائج التقييم :
مدة مرحلة اﻻستغﻼل

عدد النقاط )ع ن(
ع ن ≥ ٥٠

 3سنوات

 > ٥٠ع ن ≥ 7٥

 ٤سنوات

ع ن < 7٥

 ٥سنوات

 – IIشبكة التقييم لﻼستثمارات القابلة لﻼستفادة من نظام اﳌناطق :
 ١ – IIشبكة تقييم لﻼستثمارات اﳌنجزة ﰲ اﳌواقع التابعة للهضاب العليا واﳉنوب واﳉنوب الكبير.
– معايير التقييم :
اﳌعيار  : ١موقع اﳌشروع اﻻستثماري  -معامل الترجيح ٦ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

موقع اﳌشروع اﻻستثماري
اﳌواقع التابعة للجنوب الكبير

10

6

60

اﳌواقع التابعة للجنوب

10

6

60

اﳌواقع التابعة للهضاب العليا
– عاصمة الوﻻية
– أخرى

3

6

18

8,5

6

51

اﳌعيار  : ٢مستوى التوظيف – معامل الترجيح ١ :

النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

2,5

1

2,5

 > 1٠ع و م ≥ ٥٠

5

1

5

 > ٥٠ع و م ≥ 1٠٠

7,5

1

7,5

ع و م < 1٠٠

10

1

10

مستوى الوظائف اﳌستحدثة
ع و م ≥ 1٠
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اﳌلحق الثالث )تابع(
اﳌعيار  : 3نسبة اﻹدماج ﰲ اﻻستثمار – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

معدل قيمة السلع واﳋدمات ذات اﳌصدر اﶈﲇ

2,5

1

2,5

 > %1٠إإ ≥ %3٠

5

1

5

 > %3٠إإ ≥ %٥٠

7,5

1

7,5

إإ < %٥٠

10

1

10

إإ ≥ %1٠

اﳌعيار  : ٤مبلغ اﻻستثمار – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

مبلغ اﻻستثمار )م إ(

2,5

1

2,5

 1٠٠مليون دج > م إ ≥  ٥٠٠مليون دج

5

1

5

 ٥٠٠مليون دج > م إ ≥  1٠٠٠مليون دج

7,5

1

7,5

م إ <  1٠٠٠مليون دج

10

1

10

م إ ≥  1٠٠مليون دج

اﳌعيار  : ٥اﻷموال اﳋاصة – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

اﻷموال اﳋاصة

2,5

1

2,5

 > %2٥أ خ ≥ %٥٠

5

1

5

 > %٥٠أ خ ≥ %7٥

7,5

1

7,5

أ خ < %7٥

10

1

10

أ خ ≥ %2٥

نتائج التقييم :
عدد النقاط )ع ن(

مدة مرحلة اﻻستغﻼل

ع ن ≥ ٤٠

 ٥سنوات

 > ٤٠ع ن ≥ ٥2

 6سنوات

 > ٥2ع ن ≥ 6٤

 7سنوات

 > 6٤ع ن ≥ 76

 8سنوات

 > 76ع ن ≥ 88

 9سنوات

ع ن < 88

 1٠سنوات

اﳉنوب الكبير

 ١٠سنوات
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اﳌلحق الثالث )تابع(
 ٢ – IIشبكة تقييم اﻻستثمارات اﳌنجزة ﰲ اﳌواقع :
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي تتوفر عﲆ إمكانيات من اﳌوارد الطبيعية القابلة للتثمﲔ.
– معايير التقييم :
اﳌعيار : ١مستوى التوظيف – معامل الترجيح 3 :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

مستوى الوظائف اﳌستحدثة

2,5

3

7,5

 > 1٠ع و ≥ ٥٠

5

3

15

 > ٥٠ع و ≥ 1٠٠

7,5

3

22,5

ع و < 1٠٠

10

3

30

ع و ≥ 1٠

اﳌعيار  : ٢اﻷموال اﳋاصة – معامل الترجيح 3 :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

اﻷموال اﳋاصة

2,5

3

7,5

 > %2٥أ خ ≥ %٥٠

5

3

15

 > %٥٠أ خ ≥ %7٥

7,5

3

22,5

أ خ < %1٠٠

10

3

30

أ خ ≥ %2٥

اﳌعيار  : 3مبلغ اﻻستثمار – معامل الترجيح ٢ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

مبلغ اﻻستثمار

2,5

2

5

 1٠٠مليون دج > م إ ≥  ٥٠٠مليون دج

5

2

10

 ٥٠٠مليون دج > م إ ≥  1٠٠٠مليون دج

7,5

2

15

م إ <  1٠٠٠مليون دج

10

2

20

م إ ≥  1٠٠مليون دج

اﳌعيار  : ٤نسبة اﻹدماج ﰲ اﻻستثمار – معامل الترجيح ٢ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

معدل قيمة السلع واﳋدمات ذات اﳌصدر اﶈﲇ

2,5

2

5

 > %1٠إإ ≥ %3٠

5

2

10

 > %3٠إإ ≥ %٥٠

7,5

2

15

إإ < %٥٠

10

2

20

إإ ≥ %1٠
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اﳌلحق الثالث )تابع(
نتائج التقييم :
عدد النقاط )ع ن(

مدة مرحلة اﻻستغﻼل

ع ن ≥ 37،٥

 ٥سنوات

 > 37،٥ع ن ≥ ٥٠

 6سنوات

 > ٥٠ع ن ≥ 62،٥

 7سنوات

 ≥ 62،٥ع ن ≥ 7٥

 8سنوات

 ≥ 7٥ع ن ≥ 87،٥

 9سنوات

ع ن < 87،٥

 1٠سنوات

 – IIIشبكة تقييم اﻻستثمارات اﳌؤهلة لﻼستفادة من نظام اﻻستثمارات اﳌهيكلة :
– معايير التقييم :
اﳌعيار : ١مستوى التوظيف – معامل الترجيح ٢ :

النقطة

اﳌعامل

 > ٥٠٠م ت ≥ 7٠٠

2

2

4

 > 7٠٠م ت ≥ 8٠٠

4

2

8

 > 8٠٠م ت ≥ 9٠٠

6

2

12

 > 9٠٠م ت ≥ 1٠٠٠

8

2

16

م ت < 1٠٠٠

10

2

20

مستوى الوظائف اﳌستحدثة

النقطة النهائية

اﳌعيار  : ٢مبلغ اﻻستثمار ) <  ١٠مليار دج( – معامل الترجيح ٢ :

مبلغ اﻻستثمار

النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

 1٠مﻼيير دج ≥ م إ ≥  1٥مليار دج

2

2

4

 1٥مليار دج > م إ ≥  2٠مليار دج

4

2

8

 2٠مليار دج > م إ ≥  3٠مليار دج

6

2

12

 3٠مليار دج > م إ ≥  ٥٠مليار دج

8

2

16

م إ <  ٥٠مليار دج

10

2

20

اﳌعيار  : 3اﻷموال اﳋاصة – معامل الترجيح ٢ :

النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

2,5

2

5

 > %2٥أ خ ≥ %٥٠

5

2

10

 > %٥٠أ خ ≥ %7٥

7,5

2

15

أ خ < %7٥

10

2

20

اﻷموال اﳋاصة

أ خ ≥ %2٥

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
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اﳌلحق الثالث )تابع(
اﳌعيار  : ٤التأثير عﲆ البيئة – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

التأثير عﲆ البيئة
استخدام اﳌواد اﻷولية اﳌرسكلة

3

1

3

استخدام عملية اقتصاد الطاقة

3

1

3

استخدام عملية الطاقات اﳌتجددة

4

1

4

نظام معاﳉة التصريفات السائلة والصلبة والغازية

3

1

3

اﳌعيار  : ٥اﳌساهمات التكنولوجية واﻻبتكار والصناعات الناشئة – معامل الترجيح ٢ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

التعيﲔ
وجود وحدة تكوين

2

2

4

وجود وحدة للبحث والتطوير

2

2

4

استغﻼل براءة اختراع أو رخصة

2

2

4

اتفاقية مع مخابر بحث جامعية

1

2

2

ابتكار

2

2

4

صناعة ناشئة

1

2

2

اﳌعيار  : ٦معدل اﻹدماج ﰲ اﻻستثمارات – معامل الترجيح ١ :
النقطة

اﳌعامل

النقطة النهائية

معدل قيمة السلع واﳋدمات ذات اﳌصدر اﶈﲇ

2,5

1

2,5

 > %1٠إإ ≥ %3٠

5

1

5

 > %3٠إإ ≥ %٥٠

7,5

1

7,5

إإ < %٥٠

10

1

10

إإ ≥ %1٠

نتائج التقييم :
عدد النقاط )ع ن(

مدة مرحلة اﻻستغﻼل

ع ن ≥ 3٠

 ٥سنوات

 > 3٠ع ن ≥ ٤٤

 6سنوات

 > ٤٤ع ن ≥ ٥8

 7سنوات

 > ٥8ع ن ≥ 72

 8سنوات

 > 72ع ن ≥ 86

 9سنوات

ع ن < 86

 1٠سنوات
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اﳌلحق الرابع
باك الوحيد
الش ّ
مقرر يتعلق بنتائج تقييم اﳌشروع اﻻستثماري
التاريخ

– رقم شهادة تسجيل اﻻستثمار  ....................................... :التاريخ ............................................................... :
– رقم الشهادة اﳌعدلة لشهادة تسجيل اﻻستثمار  ..................................... :التاريخ ...................................... :
– عنوان اﳌؤسسة ............................................................................................................................................. :
– اﳌمثل القانوني  ............................................................ :الصفة ................................................................... :
– عنوان اﳌسكن ................................................................................................................................................ :
– نشاط اﳌشروع .............................................................................................................................................. :
– نوع اﻻستثمار ............................................................................................................................................... :
– موقع نشاط مشروع اﻻستثمار .................................................................................................................... :
– النظام التحفيزي ........................................................................................................................................... :

– جدول تـحديد مدة مزايا اﻻستغﻼل :
النقطة

الترجيح

النقطة النهائية

اﳌعيار 1

..........................

..........................

..........................

اﳌعيار 2

..........................

..........................

..........................

اﳌعيار 3

..........................

..........................

..........................

اﳌعيار ٤

..........................

..........................

..........................

اﳌعيار ٥

..........................

..........................

..........................

معايير التقييم

مجموع النقاط اﳌتحصل عليها
مدة اﳌزايا اﳌوافقة )السنة(

باك الوحيد
مدير الش ّ
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يرسم ما يأتي :

اﳌواف ـ ـق  ٨سبـ ـتـ ـم ـب ـر سن ـة  ،٢٠٢٢ي ـتـعـلـق ﲟتـابـعـة
اﻻستثم ـارات والتدابير الواجب اتخاذها ﰲ حالة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  36من القانون رقم

عدم احترام الواجبات واﻻلتزامات اﳌكتتبة.

 18-22اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2٤يول ـ ـي ـ ـو س ـ ـن ـ ـة  2٠22واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه،

–––––––––––

يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد كيفيات متابعة اﻻستثمارات

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

وكذا التدابير الواجب اتخادها ﰲ حالة عدم احترام الواجبات
واﻻلتزامات اﳌكتتبة من طرف اﳌستثمر مقابل اﳌزايا
اﳌمنوحة.

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1

الفصـل اﻷول

)الفقرة  (2منه،

متابـعـة اﻻستثمـارات
– وﲟقـ ـ ـتـ ـ ـ ـضى ال ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـون رقـ ـ ـ ـم  18-22اﳌ ـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 2٥
ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌتعلق
باﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ ﰲ 19

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

اﳌاّدة  : 2تق ـ ـ ـوم اﻹدارات اﳌع ـ ـن ـية ،بعن ـوان الفتـ ـرة التي
تستفيد فيها اﻻستثمارات من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ
القانون رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ  2٤يوليو سنة  2٠22واﳌذكور
أعﻼه ،ﲟتابعة اﻻستثمارات للتأكد من احترام اﻻلتزامات
اﳌكتتبة من طرف اﳌستثمرين.
تتمثل اﳌتابعة من طرف اﻹدارات اﳌعنية فيما يأتي :
أ  -بالنسبة للوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار ،التي

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

تدعى ﰲ صلب النص ''الوكالة'' ﲟتابعة ﲡسيد اﳌشاريع

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

وجمع اﳌعلومات اﻹحصائية اﳌختلفة حول مدى تقدمها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-22اﳌؤرخ ﰲ

ب  -بالنسبة لﻺدارات اﳉبائية واﳉمركية ،السهر ،طبقا

 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد

لصﻼحـ ـ ـيـ ـ ـاتـ ـ ـهـ ـ ـا ،عﲆ احـ ـ ـت ـ ـرام اﳌست ـ ـث ـ ـم ـ ـري ـ ـن ل ـ ـل ـ ـواج ـ ـب ـ ـات

كيفيات تسجيل اﻻستثمارات أو التنازل عن اﻻستثمارات

واﻻلتزامات اﳌكتتبة بعنوان اﳌزايا اﳌمنوحة،

أو ﲢويلها وكذا مبلغ وكيفيات ﲢصيل اﻹتاوة اﳌتعلقة
ﲟعاﳉة ملفات اﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠٠-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يـحـدد

ج  -بالنسبة ﻹدارة اﻷمﻼك الوطنية ،السهر عﲆ اﻹبقاء
عﲆ وجـ ـهـ ـة الـ ـوعـ ـاء الـ ـعـ ـقـ ـاري اﳌمـ ـنـ ـوح مـ ـن طـ ـرف اﻷجـ ـه ـزة
اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـع ـق ـار ،مـن أجـل إنـجـاز اﻻستـثـمـار وفـقـا لـلـبـنـود
اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر اﻷعباء وعقد اﻻمتياز،

قـوائـم النشاطات والسلع واﳋدمات غير القابلة لﻼستفادة

د  -بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية

من اﳌزايا وكذا اﳊدود الدنيا من التمويل لﻼستفادة من

للعمال اﻷجراء ،التأكد من أن اﳌستثمر قد احتفظ ،عﲆ اﻷقل،

ضمان التحويل،

بـعـ ـ ـدد من ـ ـاصـ ـب الع ـم ـ ـل ﰲ ن ـفـ ـس اﳌ ـس ـت ـ ـوى الذي سـ ـمـ ـح له

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠1-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
قائمة اﳌواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية
خاصة ﰲ مجال اﻻستثمار،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠2-22اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر سنة  2٠22الذي يحدد
معايير تأهيل اﻻستثمارات اﳌهيكلة وكيفيات اﻻستفادة
من مزايا اﻻستغﻼل وشبكات التقييم،

باﻻستفادة من مدة مزايا اﻻستغﻼل.
اﳌاّدة  : 3تتـ ـم متـ ـابع ـة اﻻلت ـزامـ ـات اﳌكت ـتـ ـبة من طـ ـرف
اﳌستثمرين من قبل :
– الوكالة ،خﻼل كل فترة مزايا اﻹنجاز واﻻستغﻼل،
– اﻹدارات اﳉبائية واﳉمركية ،خﻼل مدة اهتﻼك السلع
اﳌقتناة ﲟزايا كما هو محدد ﰲ التشريع اﳌعمول به،
– إدارة اﻷمﻼك الوطنية ،خﻼل مدة اﻻمتياز،
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الفصـل الثاني

– الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء،
خﻼل مدة مزايا اﻻستغﻼل.

التدابير الواجب اتخاذها ﰲ حالة عدم احترام

اﳌاّدة  : ٤تقوم الوكالة ﲟتابعة اﻻستثمارات طيلة مدة

الواجبات واﻻلتزامات اﳌكتتبة

اﳌزايا ،عﲆ أساس اﳌعلومات اﳌقدمة من طرف اﳌستثمر.
يلزم اﳌستثمر بتقدﱘ جميع اﳌعلومات اﳌطلوبة من

اﳌاّدة  : ٧يـ ـ ـؤدي غـ ـيـ ـاب ت ـبـ ـريـ ـر عـ ـدم إيـ ـداع ك ـشـ ـف تق ـ ـدم

قبل اﻹدارة والضرورية ﳌتابعة وتقييم استهﻼك اﳌزايا

اﳌشروع من طرف اﳌستثمر ﰲ اﻷجل اﶈدد ﰲ اﳌادة ٥

اﳌمنوحة.

أعﻼه ،إﱃ إلغاء شهادة تسجيل اﻻستثمار من طرف الوكالة.

ويجب عﲆ اﳌستثمر أن يرسل إﱃ الوكالة كشفا عن

اﳌاّدة  : ٨يتجسد إلغاء شهادة التسجيل ﲟوجب مقرر

مدى تقدم مشروعه اﻻستثماري ،وفقا للنموذج اﶈدد ﰲ

سحب اﳌزايا تعده الوكالة وترسل نسخة منه إﱃ اﻹدارات

اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم.

اﳌعنية.

ت ـ ـ ـوق ـ ـ ـع اﳌصال ـ ـ ـح اﳉب ـ ـ ـائ ـ ـ ـي ـ ـ ـة وتؤشر عﲆ كشف تـ ـ ـقـ ـ ـدم
اﳌشروع اﻻستثماري الذي يودع من طرف اﳌستثمر لدى
الوكالة ﰲ أجل الثﻼثﲔ ) (3٠يوما التي تﲇ تاريخ توقيع
اﳌصالح اﳉبائية اﳌؤهلة.
اﳌاّدة  : ٥يقـ ـوم الشـ ـّباك الوح ـيـ ـد الت ـاب ـع لل ـوكـ ـالة سـن ـويا
ﲟقاربة بﲔ كشوفات تقدم اﳌشاريع اﻻستثمارية اﳌودعة
وبطاقية اﻻستثمارات اﳌسجلة عﲆ مستوى الوكالة ،بغرض
ﲢدي ـد اﳌست ـث ـم ـري ـن اﳌت ـخ ـل ـفﲔ ال ـذي ـن ل ـم يـودعـوا الـكشف
السنوي ﳌدى تقدم مشاريعهم اﻻستثمارية.

اﳌاّدة  : ٩يؤدي سحب مزايا اﻻستغﻼل إﱃ تسديد كل
اﳌـ ـزايـ ـ ـا اﳌـ ـس ـت ـ ـهلكة من طـ ـرف اﳌـ ـسـ ـت ـث ـم ـ ـر دون اﻹخـ ـ ـ ـﻼل
بالعقوبات اﻷخرى اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول
به.
اﳌاّدة  : ١٠ﰲ ح ـ ـالـ ـة عـ ـدم اح ـت ـ ـرام الواجـ ـب ـات واﻻلتزامات
اﳌكتتبة ،يصدر السحب الكﲇ أو اﳉزئي للمزايا بعد تبليغ
بكل الوسائل ،إعذارا بقي دون إجابة مدة خمسة عشر )(1٥
يوما ،من تاريخ معاينة هذا اﻹخﻼل.

تقوم الوكالة بتبليغ إعذار ،بكل الوسائل ،ﰲ أجل ثمانية

اﳌاّدة  : ١١يمـ ـ ـكن الوكـ ـالة أن تلـ ـغي مقـ ـرر سحـب اﳌزايا،

) (8أيـ ـام ،ابـ ـتـ ـداء مـ ـن ت ـاري ـخ م ـع ـاي ـن ـة ع ـدم إي ـداع كشف ت ـق ـدم

ﲟوجب مقرر ،بناء عﲆ نتائج الطعن اﳌقدم لديها ،أو لدى

مشروع اﻻستثمار.

ال ـل ـج ـنـة الـعـلـيـا الـوطـنـيـة لـلـطـعـون اﳌتـعـلـقـة بـاﻻستـثـمـار أو

يجب أن يرسل اﳌستثمر إﱃ الوكالة الوثائق التبريرية
لعدم إيداع كشوفات تقدم اﳌشروع خﻼل أجل خمسة عشر
) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغ اﻹعذار ﲢت طائلة سحب
اﳌزايا.
اﳌاّدة  : ٦يجب عﲆ اﳌستثمر أن يودع لدى الوكالة طلب
ﲢديـ ـد مـ ـدة مـ ـزايـ ـا م ـرح ـل ـة اﻻست ـغ ـﻼل ،ث ـﻼث ـة ) (3أشهـ ـر قـ ـب ـل
انقضاء اﳌدة الـ ـدنـ ـيـ ـا ﳌزايـ ـا اﻻستـ ـغ ـﻼل ال ـتي است ـف ـاد م ـن ـه ـا
ﲟوجب محضر معاينة الدخول ﰲ اﻻستغﻼل.
يتضمن هذا الطلب اﳌعلومات التي تسمح بالتأكد من
استيفاء معايير التقييم اﶈددة ﰲ هذا الشأن.
وزيادة عﲆ ذلك ،يلزم اﳌستثمر بتقدﱘ للوكالة شهادة
تغير تعداد اﳌستخدمﲔ ،يعدها الصندوق الوطني للتأمينات
اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،وفق النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق
الثاني بهذا اﳌرسوم.
ﻻ تـ ـخضع اﻻست ـث ـم ـارات اﳌت ـواج ـدة ﰲ اﳌواق ـع ال ـت ـاب ـع ـة
للجنوب الكبير ،ﻷحكام هذه اﳌادة.

اﳉهات القضائية اﳌختصة.
يبلغ مقرر اﻹلغاء اﳌذكور ﰲ الفقرة أعﻼه ،إﱃ اﻹدارات
اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ١٢التب ـ ـلي ـ ـغات واﻻستـ ـدع ـ ـاءات الصادرة تطبـ ـيقا
ﻷح ـ ـك ـ ـام ه ـ ـذا اﳌرسوم ،واﳌوج ـ ـه ـ ـة إﱃ اﳌرسل إلـ ـيـ ـه طـ ـبـ ـقـ ـا
لﻺجراءات اﶈددة ﰲ التشريع اﳌعمول به ،إذا رجعت إﱃ
اﳌرسل مشفوعة بعبارة ''عنوان خاطئ'' أو ''مجهول ﰲ
العنوان اﳌذكور'' أو ''رفض سحب اﻹرسال'' ،ﻻ تشكل عائقا
ﻻ إذا أثبت اﳌرسل إليه
ﳌباشرة إجراءات سحب اﳌزايا إ ّ
حسن النية.
اﳌاّدة  : ١3يـ ـنـ ـش ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11صفر عام  1٤٤٤اﳌوافق  8سبتمبر
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌـلحـق اﻷول
اﳉـمهـورية اﳉـزائرية الديمقـراطيـة الشعبية
مصالح الوزير اﻷول
الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار
الشّباك الوحيد..............
كشف تقدم مشروع اﻻستثمار
التاريخ ..............

 - 1اﻻسم أو العنوان التجاري .................................................................................................... :
 - 2العنوان ............................................................................................................................... :
 - 3رقم التسجيل .............................................. :التاريخ ...........................................................
 - ٤السجل التجاري .......................................... :التاريخ ...........................................................
 - ٥رقم التعريف اﳉبائي ............................................................................................................ :
 - 6رقم التعريف اﻹحصائي ......................................................................................................... :
 - 7نوع اﻻستثمار  :إنشاء
 - 8رقم الهاتف :

توسع
رقم الفاكس :

إعادة تأهيل
البريد اﻹلكتروني :

 -9مستوى تقدم اﳌشروع )اشطب اﳋانة اﳌوافقة(

لم يشرع فيه بعد
التبرير...............................................................................................................................

GC

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

مشروع قيد اﻹنجاز

Ü

مجموعة نفقات اﻻستثمار اﳌدفوعة )دج(.............................................................................
• نسبة التقدم )...................................................................................................... : (%
• عدد مناصب الشغل اﳌستحدثة ................................................................................. :
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 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

مشروع منجز ولم يدخل قيد اﻻستغﻼل بعد
التبرير ........................................................................................................................................................ :

ê

مجموع نفقات اﻻستثمار اﳌدفوعة )دج( .................................................................................................... :
عدد مناصب الشغل اﳌستحدثة .................................................................................................................... :

مشروع متوقف
التبرير ....................................................................................................................................................................... :

O

مجموع نفقات اﻻستثمار المدفوعة )دج( ................................................................................................................ :
نسبة التقدم )......................................................................................................................................................... : (%

مشروع متروك

`g

التبرير ......................................................................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................

إمضاء اﳌستثمر

تأشيرة مطابقة للحصيلة اﳉبائية
مصالح الضرائب

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌـلحق الثاني
اﳉـمهـورية اﳉـزائرية الديمقـراطيـة الشعبية
وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء
وكالة ..........
شهادة تغير تعداد اﳌستخدمﲔ
أنا اﳌمضي أسفله ،...............................بصفتي....................أشهد بأن عدد عمال اﳌستخِدم...........................................
اﳌقّيد بالصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية ﲢت رقم..............................اﳌؤرخ.......................................................

ﰲ ..............................................................................................................................................................................................

رقم السجل التجاري ............................................................................................................................................................. :
رقم التعريف اﳉبائي .......................................................................................................................................................... :
صاحب اﻻستثمار من نوع )................ (1مسجل لدى الشّباك الوحيد  ...........ﲢت رقم ...................بتاريخ........................

اﳌتعلق بالنشاط .............................................................................................................................كان محل محضر معاينة
الدخول ﰲ اﻻستغﻼل من طرف  ..........................اﶈرر ﲢت رقم  ..................بتاريخ ..........................
قد تغير كما هو مبّين ﰲ اﳉدول أدناه :

شهر السنة

مناصب الشغل اﳉديدة

)(2

مناصب الشغل اﳌوجودة

)(3

اﳌجموع

اﳌﻼحظات

جانفي
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
غشت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
العدد اﳊاﱄ يقدر بـ..........................................منصب شغل ،بعنوان اﻻستثمار اﳌصرح ،بعد طرح عدد العمال اﳌغادرين
الذين يشكلون جزًءا من اﳌستخدمﲔ اﳌوجودين.

حّرر ب ـ  ..................................... :ﰲ ....................................
إمضاء وختم اﳌصلحة

) (1إنشاء  ،توسيع و /أو إعادة التأهيل.
) (2مناصب الشغل التي ﰎ إنشاؤها للفترة اﳌمتدة من تاريخ تسجيل اﻻستثمار إﱃ نهاية اﳊد اﻷدنى ﳌدة مرحلة اﻻستغﻼل.
) (3مناصب الشغل اﳌوجودة قبل تاريخ تسجيل اﻻستثمار ﻻستخدامها فقط لﻼستثمارات من نوع التوسعة و /أو إعادة التأهيل.

