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.

 ٢١صفر عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٠
اﳉريدة الرسم ّ
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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
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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 ّ
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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
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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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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

