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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.

جة عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٩ذواﳊ ّ
 ٢٨يوليو سنة  ٢٠٢٢م
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قوانﲔ
جة عـ ـ ـ ـام ١٤٤٣
قـانـون رق ـم  ١٨-٢٢م ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٢5ذي اﳊـ ـ ـ ـ ّ
اﳌوافق  ٢٤يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتعلق باﻻستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام
 1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠اﳌعّدل ،ﻻ سيما اﳌادة  ٤9منه،

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

– وبعد رأي مجلس الدولة،

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  61و) 1٤1الفقرة (2

– وبعد مصادقة البرﳌان،

و 1٤3و) 1٤٤الفقرة  (2و 1٤٥و 1٤8منه،

يصدر القانون اﻵتي نصه :

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  1٥-18اﳌؤرخ ﰲ 22

الفصل اﻷول

ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8-7٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٠-٠1اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  1٤22اﳌوافق  12ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتهيئة
اﻹقليم وتنميته اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـ ـ ـق  19يـ ـولـ ـي ـو سن ـة  2٠٠3واﳌتـعـلـق

تـ ـنـ ـظـ ـم اﻻسـ ـت ـث ـم ـار وحـ ـقـ ـوق اﳌـ ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـري ـن والت ـزامـاتهم،
واﻷنظمة التحفيزية اﳌطبقة عﲆ اﻻستثمارات ﰲ اﻷنشطة
اﻷشخاص الطبيعيﲔ أو اﳌعنويﲔ ،الوطنيﲔ أو اﻷجانب،
مقيمﲔ كانوا أو غير مقيمﲔ.
اﳌاّدة  : ٢ترمي أحكام هذا القانون إﱃ تشجيع اﻻستثمار،
بهدف :
– تطوير قطاعات النشاطات ذات اﻷولوية وذات قيمة
مضافة عالية،
– ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة،
– تثمﲔ اﳌوارد الطبيعية واﳌواد اﻷولية اﳌـحلية،

بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
 27ج ـم ـادى

الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  26غشت سنة  2٠٠3واﳌتعلق
بالنقد والقرض ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ أول رمضان عام
 1٤29اﳌوافق أول سبتمبر سنة  2٠٠8الذي يحدد شروط
وك ـ ـي ـف ـي ـات م ـن ـح اﻻم ـت ـي ـاز عـ ـﲆ اﻷراضي ال ـت ـاب ـع ـة ل ـﻸم ـ ـﻼك
اﳋاصة للدولة اﳌوجهة ﻹنجاز مشاريع استثمارية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٤29اﳌواف ـ ـ ـ ـق  2٥ف ـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـن قـ ـان ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام
 1٤37اﳌـ ـواف ـ ـق  3غ ـ ـش ـ ـت س ـ ـن ـ ـة  2٠16واﳌـ ـتـ ـع ـل ـ ـق بـ ـتـ ـرقـ ـي ـ ـة
اﻻستثمار ،اﳌعّدل ،ﻻ سيما اﳌادة  37منه،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد القواعد التي

اﻻقتـ ـصادي ـ ـة ﻹن ـت ـاج الس ـل ـع واﳋـ ـدم ـات اﳌن ـجـ ـزة م ـن طـ ـرف

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9-7٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون

– وﲟقـ ـ ـتضى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  11-٠3اﳌؤرخ ﰲ

أحكام عامة

– إعطاء اﻷفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير اﻻبتكار
واقتصاد اﳌعرفة،
– تعميم استعمال التكنولوجيات اﳊديثة،
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات
اﳌوارد البشرية،
– ت ـدع ـي ـم وﲢسﲔ ت ـن ـافسي ـة اﻻقـتصاد الـوطـني وقـدرتـه
عﲆ التصدير.
اﳌاّدة  : ٣يرسخ هذا القانون اﳌبادئ اﻵتية :
– حـريـة اﻻستـثـمار  :كـ ـل شخص طـ ـبـ ـيـ ـعي أو مـ ـعـ ـن ـوي،
وطـ ـنـ ـيـ ـا كـ ـان أو أجـ ـنـ ـبـ ـيـ ـا ،مـ ـقـ ـي ـم أو غ ـي ـر م ـق ـي ـم ،ي ـرغب ﰲ
اﻻستـ ـثـ ـمـ ـار ،هـ ـو حـ ـر ﰲ اخـ ـتـ ـيـ ـار استـ ـث ـم ـاره وذلك ﰲ ظ ـل
احترام التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– الشفافية واﳌساواة ﰲ التعامل مع اﻻستثمارات.
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اﳌاّدة  : ٤تـ ـخـ ـض ـع ﻷحـ ـك ـ ـام ه ـ ـذا القـ ـانـ ـون ،اﻻسـ ـت ـثـ ـم ـارات
اﳌنجزة من خﻼل :

جة عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٩ذواﳊ ّ
 ٢٨يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ت ـو ض ع ا ﳌ ع ـل ـو م ـا ت ا ل ـت ي ت ـت ـع ـل ـق بـ ـت ـوف ـر ال ـع ـق ـار ﲢت
تصرف اﳌستثمر من طرف الهيئات اﳌكلفة بالعقار ،ﻻ سيما

– اقـ ـتـ ـنـ ـاء اﻷصول اﳌاديـ ـة أو غـ ـيـ ـر اﳌاديـ ـة ال ـتي ت ـن ـدرج
مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع واﳋدمات ﰲ إطار
إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات اﻹنتاج و/أو إعادة
تأهيل أدوات اﻹنتاج،

من خﻼل اﳌنصة الرقمية للمستثمر اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 23
أدناه.
اﳌاّدة  : 7ت ـ ـعـ ـ ـ ـفـ ـى مـ ـ ـن إج ـ ـ ـ ـراءات ال ـ ـت ـ ـجـ ـ ـارة اﳋـ ـ ـارج ـ ـ ـي ـ ـة
وال ـت ـوطﲔ ال ـب ـن ـكي ،اﳌساه ـم ـات اﳋارج ـي ـة ال ـع ـي ـن ـي ـة ال ـتي

– اﳌساهمة ﰲ رأسمال مؤسسة ﰲ شكل حصص نقدية
أو عينية،

تدخل حصريا ﰲ إطار عمليات نقل اﻷنشطة من اﳋارج.
وتعفى أيضا من إجراءات التجارة اﳋارجية والتوطﲔ

– نقل أنشطة من اﳋارج.
اﳌاّدة  : 5يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،ﲟا يأتي :

البنكي ،السلع اﳉديدة التي تدخل ضمن اﳊصص العينية
اﳋارجية.
اﳌاّدة  : ٨تستفيد من ضمان ﲢويل رأسمال اﳌستثمر

اﳌستثمر  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،وطنيا كان

والعائدات الناجمة عنه ،اﻻستثمارات اﳌنجزة انطﻼقا من

أو أجنبيا ،مقيمًا أو غير مقيم ،ﲟفهوم التنظيم اﳋاص

حصص ﰲ الرأسمال ﰲ شكل حصص نقدية مستوردة عن

بالصرف ،ينجز استثمارا طبقا ﻷحكام هذا القانون.

الطريق اﳌصرﰲ ،واﳌـحررة بعملة حرة التحويل يسّعرها

استثمار اﻹنشاء  :كل استثمار منجز من أجل إنشاء
رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط
إنتاج السلع و/أو اﳋدمات.
استثمار التوسع  :كـ ـ ـل اسـ ـت ـثـ ـمـ ـار مـ ـن ـجـ ـز بـ ـهـ ـ ـدف رفـع
قدرات إنتاج السلع و/أو اﳋدمات عن طريق اقتناء وسائل
إنتاج جديدة تضاف إﱃ تلك اﳌوجودة.
ﻻ يخّول اقتناء ﲡهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة
طابع التوسع لﻼستثمار .وكذلك هو الشأن بالنسبة ﻻقتناء
ﲡهيزات ﲡديد أو استبدال ﳑاثلة لتلك اﳌوجودة.
استثمار إعادة التأهيل  :كل استثمار منجز يتمثل ﰲ
عمليات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة ﳌطابقة العتاد
والتجهيزات اﳌوجودة من أجل معاﳉة التأخر التكنولوجي
أو بسبب اﻻهتﻼك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع
اﻹنـ ـتـ ـاجـ ـيـ ـة أو إع ـ ـادة بـ ـعـ ـث نـ ـش ـ ـاط مـ ـتـ ـوق ـ ـف م ـ ـنـذ ثﻼث )(3
سنوات عﲆ اﻷقل.
نـ ـقـ ـل أنـ ـشـ ـطـ ـة مـ ـن اﳋـ ـارج  :عـ ـمـ ـل ال ـت ـحـ ـويـل الذي تقوم
ﲟوجبه مؤسسة خاضعة للقانون اﻷجنبي ،لكل أو ﳉزء من
أنشطتها من اﳋارج إﱃ اﳉزائر.
الفصل الثاني
الضمانات والواجبات
اﳌاّدة  : 6يـ ـم ـك ـن أن تـ ـسـ ـت ـف ـي ـد اﳌـ ـشـ ـاريـ ـع اﻻسـ ـت ـثمارية
القابلة لﻼستفادة من اﻷنظمة التحفيزية اﳌنصوص عليها
ض تابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة.
ﰲ هذا القانون من أرا ٍ

بنك اﳉزائر بانتظام ،ويتم التنازل عنها لصاﳊه ،والتي
تساوي قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـهـ ـا أو ت ـف ـوق اﳊدود الدنيا اﳌـح ددة حسب
التكلفة الكلية للمشروع.
كما تقبل كحصص خارجية ،عملية إعادة اﻻستثمار ﰲ
الرأسـ ـم ـ ـال لـ ـلـ ـفـ ـوائـ ـد وأربـ ـاح اﻷسـ ـهـ ـم اﳌـ ـصـ ـرح ب ـق ـاب ـل ـي ـتـ ـها
للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
يطبق ضمان التحويل وكذا اﳊدود الدنيا اﳌذكورة ﰲ
الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،عﲆ اﳊصص العينية اﳌنجزة حسب
اﻷشكال اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ،شريطة
أن ي ـك ـون مصدره ـا خ ـارج ـي ـا وأن ت ـك ـون م ـح ـل ت ـق ـيـيـم طـبـقـا
للقواعد واﻹجراءات التي ﲢكم إنشاء الشركات.
كما يتضمن ضمان التحويل اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة
اﻷوﱃ أعﻼه ،اﳌداخيل اﳊقيقية الصافية الّناﲡة عن التنازل
وعن تصفية اﻻستثمارات ذات اﳌصدر اﻷجنبي ،حتى وإن
كان مبلغها يفوق الرأسمال اﳌستثمر ﰲ البداية.
ﲢ ـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـب ـي ـق أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﳌ ـ ـادة ،عـ ـن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٩تضمن الدولة حماية حقوق اﳌلكية الفكرية
طبقا للتشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ١٠ﻻ يـ ـمـ ـكن أن يـ ـكـ ـون اﻻسـ ـت ـث ـم ـار اﳌ ـنـجز محل
ﻻ ﰲ اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها ﰲ
تسخير من طرف اﻹدارة إ ّ
القانون .ويترتب عﲆ التسخير تعويض عادل ومنصف،
طبقا للتشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ١١تن ـش ـأ لـ ـدى رئـ ـاسة اﳉـ ـمـهورية “ﳉنة وطنية

ﲤنح اﻷراضي من طرف الهيئات اﳌكلفة بالعقار ،طبقا

عليا للطعون اﳌتصلة باﻻستثمار” تدعى ﰲ صلب النص

للـ ـشـ ـروط وال ـك ـي ـف ـي ـات اﳌ ـن ـصـ ـوص عـ ـلـ ـيـ ـه ـا ﰲ ال ـت ـشـ ـريـ ـ ـع

“اللـ ـجـ ـنـ ـة” ت ـ ـكـ ـلـ ـف ب ـ ـال ـ ـف ـ ـص ـ ـل ﰲ الـ ـطـ ـع ـ ـون الـ ـتـ ـي يـ ـقـ ـ ـدمـ ـهـ ـ ـا

والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﳌستثمرون.
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ترسل الطعون إﱃ اللجنة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرين )،(2

اﳌاّدة  : ١7يكلف اﳌجلس الوطني لﻼستثمار ،اﳌنشأ

ابتداء من تبليغ القرار موضوع اﻻعتراض ،ويجب عليها أن

ﲟوجب أحكام اﳌادة  18التي بقيت سارية اﳌفعول ضمن

تبت ﰲ هذه الطعون ﰲ أجل ﻻ يتجاوز شهرا واحدا )،(1

اﻷمر رقم  ٠3–٠1اﳌؤرخ ﰲ أّول جمادى الثانية عام 1٤22

ويمكن اﳌستثمر ،زيادة عﲆ ذلك ،أن يرفع ﰲ هذا الشأن

باقتراح استراتيجية الدولة ﰲ مجال اﻻستثمار ،والسهر

ابتداء من تاريخ إخطارها.
ط ـ ـع ـ ـن ـا قـ ـضـ ـائـ ـيـ ـا أمـ ـام اﳉـ ـه ـ ـات القـ ـضـ ـائ ـيـ ـة اﳌختصة طبقًا
للتشريع اﳌعمول به.
ﲢدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه
اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٢زيادة عﲆ أحكام اﳌادة  11أعﻼه ،يخضع كل
خﻼف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بﲔ اﳌستثمر

اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتطوير اﻻستثمار،

عﲆ تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.
ُيعّد اﳌجلس الوطني لﻼستثمار تقريرا تقييميا سنويا

يرفعه إﱃ رئيس اﳉمهورية.

ﲢدد تشكيلة اﳌجلس الوطني لﻼستثمار وسيره عن
طريق التنظيم.

اﻷجنبي والدولة اﳉزائرية يتسبب فيه اﳌستثمر أو يكون

اﳌاّدة  : ١٨تـ ـدعـ ـى الـ ـوك ـ ـالـ ـة الوطنية لتطوير اﻻستثمار،

بسبب إج ـراء ات ـخ ـذت ـه ال ـدول ـة اﳉزائ ـري ـة ﰲ ح ـق ـه ،ل ـل ـجـهـات

اﳌنشأة ﲟوجب اﳌادة  6التي بقيت سارية اﳌفعول ضمن

القضائية اﳉزائرية اﳌختصة ،ما لم توجد اتفاقيات ثنائية

اﻷمر رقم  ٠3–٠1اﳌؤرخ ﰲ أّول جمادى الثانية عام 1٤22
اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتطوير اﻻستثمار،

أحكامها باﳌصاﳊة والوساطة والتحكيم ،أو إبرام اتفاق

م ـ ـ ـن اﻵن فصاعـ ـ ـدا ً “الـوكـالـة اﳉزائـريـة لـتـرقـيـة اﻻستـثـمار”،

بﲔ الـ ـ ـوك ـ ـال ـ ـة اﳌذك ـ ـورة ﰲ اﳌادة  18أدن ـ ـاه ،الـ ـتي تـ ـتصرف

وتدعى ﰲ صلب هذا النص “الوكالة”.

أو متعددة اﻷطراف صادقت عليها الدولة اﳉزائرية تتعلق

بـ ـاسم الـ ـدولـ ـة واﳌستـ ـثـ ـمـ ـر ،تسمـ ـح لﻸطـ ـراف ب ـال ـل ـج ـوء إﱃ
التحكيم.
اﳌاّدة  : ١٣ﻻ تسري اﻵثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء
هذا القانون التي قد تطرأ مستقبﻼ ،عﲆ اﻻستثمار اﳌنجز
ﻻ إذا طلب اﳌستثمر ذلك صراحة.
ﰲ إطار هذا القانون ،إ ّ
اﳌاّدة  : ١٤ي ـ ـمـ ـك ـ ـن أن تـ ـك ـ ـون ال ـس ـل ـع واﳋـ ـدمـ ـ ـات ال ـ ـت ـ ـ ـي
استفادت من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون
وكذا تلك اﳌمنوحة ﰲ ظل اﻷحكام السابقة ،موضوع ﲢويل
أو تنازل ﲟوجب رخصة تسلّمها الوكالة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 18أدناه.
ﲢدد ك ـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﳌادة عـ ـن طـ ـريـ ـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ١5يجب عﲆ اﳌستثمر أن يلتزم ﲟا يأتي :
– الس ـهـ ـر ع ـ ـﲆ اح ـ ـت ـ ـرام التـ ـشـ ـريـ ـع اﳌـعمول به واﳌعايير،
ﻻ س ـ ـي ـ ـمـ ـ ـا م ـ ـن ـه ـ ـا ت ـ ـل ـ ـك اﳌـ ـتـ ـع ـ ـلـ ـقـة بحماية البيئة ،والصحة
الع ـ ـم ـ ـومـ ـيـ ـة ،واﳌـ ـن ـ ـافـ ـس ـ ـة ،وال ـ ـع ـمـ ـل ،وشـ ـفـ ـافية اﳌعلومات
اﶈاسبية واﳉبائية واﳌالية،
– تقدﱘ كل اﳌعلومات الضرورية التي تطلبها اﻹدارة
ﳌتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
اﻹطار اﳌؤسساتي

ُتكلف الوكالة بالتنسيق مع اﻹدارات والهيئات اﳌعنية
ﲟا يأتي :
– ترقية وتثمﲔ اﻻستثمار ﰲ اﳉزائر وكذا ﰲ اﳋارج
وج ـاذب ـي ـة اﳉزائ ـر ،ب ـاﻻتصال م ـع اﳌمـثـلـيـات الدبلوماسية
والقنصلية اﳉزائرية باﳋارج،
– إعﻼم أوساط اﻷعمال وﲢسيسهم،
– ضمان تسيير اﳌنصة الرقمية للمستثمر،
– تسجيل ملفات اﻻستثمار ومعاﳉتها،
– مـ ـراف ـق ـة اﳌ ـس ـت ـث ـم ـر ﰲ اس ـت ـك ـم ـال اﻹجـ ـراءات اﳌتصلة
باستثماره،
– ت ـس ـي ـي ـر اﳌـ ـزايـ ـا ،ﲟ ـ ـا ف ـي ـه ـا تـ ـلـ ـك اﳌ ـت ـع ـل ـق ـة ب ـح ـافـ ـظ ـ ـة
اﳌشاريع اﳌصرح بها أو اﳌسجلة قبل تاريخ إصدار هذا
القانون،
– متابعة مدى تقدم وضعية اﳌشاريع اﻻستثمارية.
ُتنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة اﻵتية :
– الـ ـشـ ـّباك ال ـ ـوح ـ ـي ـ ـد لـ ـلـ ـم ـش ـاريـ ـع الك ـب ـرى واﻻسـتثمارات

اﻷجنبية،

– الشبابيك الوحيدة الﻼمركزية.

اﳌاّدة  : ١6اﻷجهزة اﳌكلفة باﻻستثمار هي :

صل الوكالة إتاوة بعنوان معاﳉة ملفات اﻻستثمار.
ﲢ ّ

– اﳌجلس الوطني لﻼستثمار،

يح ـ ـدد تـ ـن ـظ ـي ـم ال ـوكـ ـالـ ـة وس ـي ـرها وكـ ـذا م ـب ـل ـغ وك ـي ـفـيات

– الوكالة اﳉزائرية لترقية اﻻستثمار.

ﲢصيل اﻹتاوة عن طريق التنظيم.
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اﳌاّدة  : ١٩ال ـ ـ ـش ـ ـ ـّباك الـ ـ ـ ـوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ـد لـ ـلـ ـم ـش ـ ـ ـاري ـ ـ ـع الكـ ـ ـ ـب ـ ـ ـرى

واﻻسـ ـت ـث ـمـ ـارات اﻷج ـ ـنـ ـبـ ـيـ ـة ه ـ ـو اﳌ ـ ـح ـ ـ ـاور الـ ـ ـوح ـ ـ ـيـ ـ ـد ذو

اﻻختصاص الوطني ،ويكلف بالقيام بكل اﻹجراءات الﻼزمة
لتـ ـجـ ـس ـيـ ـد ومـ ـ ـرافـ ـق ـ ـة اﳌ ـ ـش ـ ـاري ـ ـع اﻻسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـاريـ ـة الـ ـك ـ ـبـ ـرى
واﻻستثمارات اﻷجنبية.
ُتحدد معايير تأهيل اﳌشاريع اﻻستثمارية الكبرى عن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٠الشـ ـب ـاب ـي ـك ال ـوح ـي ـدة الـ ـﻼمـ ـركـ ـزية هي ﲟثابة
اﳌـحاور الوحيد للمستثمرين عﲆ اﳌستوى اﳌـحﲇ ،وتتوﱃ
مـ ـه ـ ـام مـ ـسـ ـاعـ ـدة ومـ ـراف ـق ـة اﳌس ـت ـث ـمـرين ﰲ إﲤام اﻹجراءات
اﳌتعلقة باﻻستثمار.
اﳌاّدة  : ٢١ي ـ ـض ـ ـم الش ـ ـ ـّباك الـ ـ ـوحـ ـي ـ ـد لـ ـلـ ـم ـشـ ـاريع الكبرى

واﻻستثمارات اﻷجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة الﻼمركزية
ﳑثﲇ الهيئات واﻹدارات اﳌكلفة مباشرة بتنفيذ اﻹجراءات
اﳌرتبطة ﲟا يأتي :
– ﲡسيد اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– مـ ـنـ ـح اﳌقـ ـررات وال ـت ـراخ ـيص وك ـل وث ـي ـق ـة ل ـه ـا ع ـﻼق ـة
ﲟمارسة النشاط اﳌرتبط باﳌشروع اﻻستثماري،

الفصل الرابع
اﻷنظمة التحفيزية والشروط
اﳌؤهلة لﻼستفادة من اﳌزايا
اﳌاّدة  : ٢٤يمكن أن تستفيد اﻻستثمارات ،ﲟفهوم اﳌادة
 ٤من هذا القانون ،بناء عﲆ طلب من اﳌستثمر ،من أحد
اﻷنظمة التحفيزية اﳌذكورة أدناه :
– النظام التحفيزي للقطاعات ذات اﻷولوية ،ويدعى ﰲ
صلب النص “نظام القطاعات”،
– النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية
خاصة ،ويدعى ﰲ صلب النص “نظام اﳌناطق”،
– النظام التحفيزي لﻼستثمارات ذات الطابع اﳌهيكل
ويدعى ﰲ صلب النص “نظام اﻻستثمارات اﳌهيكلة”.
اﳌاّدة  : ٢5يجب أن تخضع اﻻستثمارات ،قبل إنجازها،
للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة اﳌختصة اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة  18من هذا القانون ،من أجل اﻻستفادة من اﳌزايا
اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام هذا القانون.
يتجسد تسجيل اﻻستثمار بتسليم شهادة عﲆ الفور
مرفقة بقائمة السلع واﳋدمات القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا

– اﳊصول عﲆ العقار اﳌوجه لﻼستثمار،

التي ترخص للمستثمر اﻻستفادة من اﻻمتيازات التي له

– متابعة اﻻلتزامات اﳌكتتبة من طرف اﳌستثمر.

حق اﳌطالبة بها لدى اﻹدارات والهيئات اﳌعنية.

اﳌاّدة  : ٢٢بغض النظر عن كل اﻷحكام اﳌخالفة ،يؤهل

ﲢدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة وك ـذا ق ـائ ـم ـة السل ـع

ﳑثلو الهيئات واﻹدارات لدى الشبابيك الوحيدة ﲟنح ،ﰲ

واﳋدمات غير القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا اﳌـحددة ﰲ

اﻵجال اﳌـحددة ﲟوجب التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،

أحكام هذا القانون ،عن طريق التنظيم.

كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها عﻼقة بتجسيد
واسـ ـتـ ـغـ ـﻼل اﳌـ ـشـ ـروع اﻻسـ ـتـ ـث ـمـ ـاري اﳌ ـسجل عﲆ مستوى
الشبابيك الوحيدة.
اﳌاّدة  : ٢٣تـ ـن ـش ـ ـأ “مـ ـنـ ـص ـ ـة رقـ ـمـ ـيـ ـة لـلمستثـ ـمر” يسنـ ـد

اﳌاّدة  : ٢6تكون قابلة لﻼستفادة من “نظام القطاعات”،
اﻻستثمارات اﳌنجزة ﰲ مجاﻻت النشاطات اﻵتية :
– اﳌناجم واﳌـحاجر،

تسـ ـيـ ـيـ ـرها إﱃ الـ ـوكـ ـالـ ـة ،تـ ـس ـم ـح ب ـت ـوفـ ـي ـر كـ ـل اﳌ ـعـ ـلوم ـ ـات

– الفﻼحة وتربية اﳌائيات والصيد البحري،

الﻼزمة ،ﻻ سيما منها فرص اﻻستثمار ﰲ اﳉزائر ،والعرض

– الصن ـاع ـة والصن ـاع ـة ال ـغ ـذائ ـيـة والصنـاعـة الصيـدﻻنـيـة

العقاري والتحفيزات واﳌزايا اﳌرتبطة باﻻستثمار وكذا
اﻹجراءات ذات الصلة.
وتسمح هذه اﳌنصة الرقمية اﳌتصلة بينيًا باﻷنظمة
اﳌـ ـعـ ـلـ ـوم ـ ـاتـ ـيـ ـة لـ ـل ـ ـهـ ـيئ ـ ـات واﻹدارات اﳌـ ـكـ ـل ـ ـف ـ ـة ب ـ ـال ـع ـمـ ـلـ ـيـ ـة
اﻻست ـث ـم ـاري ـة ،بإزال ـة ال ـط ـاب ـع اﳌادي ع ـن ج ـم ـيـع اﻹجـراءات
والق ـ ـي ـ ـام ب ـ ـواس ـ ـط ـ ـة اﻹنـ ـت ـ ـرن ـ ـت بـ ـجـ ـميع اﻹجراءات اﳌتصلة
باﻻستثمار.
وت ـشـ ـكـ ـل اﳌـ ـن ـصـ ـة الـ ـرقـ ـم ـي ـة أي ـ ـضًا أداة تـ ـوجـ ـيـه ومرافقة
لﻼستثمارات ومتابعتها انطﻼقا من تسجيلها وأثناء فترة
استغﻼلها.
ُتحدد كيفيات تسيير هذه اﳌنصة عن طريق التنظيم.

والبتروكيميائية،
– اﳋدمات والسياحة ،
– الطاقات اﳉديدة والطاقات اﳌتجددة،
– اقتصاد اﳌعرفة وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال.
ﲢدد قائمة اﻷنشطة غير القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا
اﶈددة بعنوان نظام القطاعات ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢7تستفيد اﻻستثمارات القابلة لﻼستفادة من
“نظام القطاعات” ،زيادة عﲆ التحفيزات اﳉبائية وشبه
اﳉبائية واﳉمركية اﳌنصوص عليها ﰲ القانون العام ،من
اﳌزايا اﻵتية :

جة عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٩ذواﳊ ّ
 ٢٨يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 5٠
اﳉريدة الرسم ّ

• بعنوان مرحلة اﻹنجاز :
 (1اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن اﳊقـ ـوق اﳉمـ ـركـ ـيـ ـة ف ـي ـم ـا ي ـخص السل ـع
اﳌستوردة التي تدخل مباشرة ﰲ إنجاز اﻻستثمار،
 (2اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة فيما يخص
السلع واﳋدمات اﳌستوردة أو اﳌقتناة محليا التي تدخل
مباشرة ﰲ إنجاز اﻻستثمار،
 (3اﻹعفاء من دفع حق نقل اﳌلكية بعوض والرسم عﲆ
اﻹشهار العقاري عن كل اﳌقتنيات العقارية التي تتم ﰲ
إطار اﻻستثمار اﳌعني،
 (٤اﻹعفاء من حقوق التسجيل اﳌفروضة فيما يخص
العقود التأسيسية للشركات والزيادات ﰲ الرأسمال،

9

• بعنوان مرحلة اﻹنجاز  :من اﳌزايا اﳌـحددة ﰲ اﳌادة
 27من هذا القانون.
• بعنوان مرحلة اﻻستغﻼل  :ﳌدة تتراوح من خمس )(٥
إﱃ ع ـ ـشـ ـ ـر ) (1٠س ـ ـنـ ـ ـوات اب ـ ـتـ ـ ـداء مـ ـ ـن ت ـ ـاري ـ ـخ الشـ ـ ـ ـروع ف ـ ـ ـي
اﻻستغﻼل :
 (1اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات،
 (2اﻹعفاء من الرسم عﲆ النشاط اﳌهني.
ُتحدد قائمة النشاطات غير القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا
اﳌـحددة ﰲ "نظام اﳌناطق" ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٠تكون اﻻستثمارات ذات القدرة العالية ﳋلق
الثروة واستحداث مناصب الشغل ،والتي من شأنها الرفع

 (٥اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن حـ ـقـ ـوق الـ ـتسجـ ـيـ ـل وال ـرسم عﲆ اﻹشه ـار

من جاذبية اﻹقليم وتكون قوة دافعة للنشاط اﻻقتصادي من

العقاري ومبالغ اﻷمﻼك الوطنية اﳌتضمنة حق اﻻمتياز

أج ـ ـ ـل ت ـ ـنـ ـم ـ ـيـ ـة مـ ـسـ ـت ـ ـدامـ ـة ،ق ـ ـاب ـ ـل ـ ـة ل ـ ـﻼسـ ـت ـفـ ـادة م ـن نـ ـظ ـ ـام

عﲆ اﻷمﻼك العقارية اﳌبنية وغير اﳌبنية اﳌوجهة ﻹنجاز

“اﻻستثمارات اﳌهيكلة”.

اﳌشاريع اﻻستثمارية،
 (6اﻹعفاء من الرسم العقاري عﲆ اﳌلكيات العقارية التي
تدخل ﰲ إطار اﻻستثمار ﳌدة عشر ) (1٠سنوات ،ابتداء من
تاريخ اﻻقتناء.
• بعنوان مرحلة اﻻستغﻼل  :ضمن مدة تتراوح من ثﻼث
) (3إﱃ خمس ) (٥سنوات ،ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ
اﻻستغﻼل :
 (1اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات،
 (2اﻹعفاء من الرسم عﲆ النشاط اﳌهني.
اﳌاّدة ُ : ٢٨ت ـع ـ ـد قـ ـابـ ـلـ ـة ل ـﻼس ـت ـفـ ـادة من “نظام اﳌناطق”،
اﻻستثمارات اﳌنجزة ﰲ :
– اﳌواقـع الـتـابـعـة لـلـهضاب الـعـلـيـا و اﳉنوب و اﳉنوب
الكبير،

ُتحدد معايير تأهيل اﻻستثمارات القابلة لﻼستفادة من
“نظام اﻻستثمارات اﳌهيكلة” ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣١زيـ ـ ـادة عـ ـ ـﲆ الـ ـت ـحـ ـفـ ـيـ ـزات اﳉ ـ ـبـ ـائـ ـي ـ ـة وشـ ـبه
اﳉب ـائ ـي ـة واﳉم ـرك ـيـة اﳌنصوص عـلـيـهـا ﰲ الـقـانـون الـعـام،
يمكن أن تستفيد اﻻستثمارات القابلة لﻼستفادة من نظام
اﻻستثمارات اﳌهيكلة :
• بعنوان مرحلة اﻹنجاز  :من اﳌزايا اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  27من هذا القانون.
يمكن ﲢويل مزايا مرحلة اﻹنجاز اﳌنصوص عليها ﰲ
هذه اﳌادة إﱃ اﻷطراف اﳌتعاقدة مع اﳌستثمر اﳌستفيد،
اﳌكلفة بإنجاز اﻻستثمار ،ﳊساب هذا اﻷخير.
• بعنوان مرحلة اﻻستغﻼل  :ابتداء من تاريخ الشروع ﰲ
اﻻستغﻼل ﳌدة تتراوح من خمس ) (٥إﱃ عشر ) (1٠سنوات،
من :

– اﳌواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،

 (1اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات،

– اﳌواقع التي ﲤتلك إمكانيات من اﳌوارد الطبيعية

 (2اﻹعفاء من الرسم عﲆ النشاط اﳌهني.

القابلة للتثمﲔ.
ﲢدد قائمة اﳌواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة
أهمية خاصة ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٢٩زي ـ ـادة عـ ـ ـﲆ الـ ـتـ ـحـ ـف ـي ـزات اﳉـ ـبـ ـائـ ـيـ ـة وشـ ـب ـ ـه
اﳉب ـائ ـي ـة واﳉم ـرك ـيـة اﳌنصوص عـلـيـهـا ﰲ الـقـانـون الـعـام،
يمكن أن تستفيد اﻻستثمارات القابلة لﻼستفادة من مزايا
“نظام اﳌناطق” والتي تكون اﻷنشطة اﳌنجزة فيها غير
مستثناة من اﳌزايا اﳌـحددة ﰲ هذه اﳌادة ،من اﳌزايا
اﻵتية :

ي ـم ـك ـن أن تست ـف ـي ـد اﻻست ـث ـم ـارات اﳌه ـي ـكـلـة مـن مـرافـقـة
ال ـدول ـة ع ـن ط ـري ـق ال ـت ـك ـف ـل جـزئـيـا أو كـلـيـا بأعـمـال الـتـهـيئـة
واﳌنشآت اﻷساسي ـ ـة الضروريـ ـة لـ ـتـ ـجسيـ ـدهـ ـا ،عﲆ أساس
اتفاقية ُتعد بﲔ اﳌستثمر والوكالة التي تتصرف باسم
الدولة .وتبرم اﻻتفاقية بعد موافقة اﳊكومة.
ﲢ ـ ـدد ك ـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق أح ـكـ ـام هـ ـذه اﳌـ ـادة ،ع ـن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٢مع مراعاة مدة اﻹعفاء من الرسم العقاري عﲆ
اﳌلكيات العقارية التي تدخل ﰲ إطار اﻻستثمار ،يجب أن

جة عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٩ذواﳊ ّ
 ٢٨يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 5٠
اﳉريدة الرسم ّ
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تنجز اﻻستثمارات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤من هذا القانون،

وﰲ حالة عدم احترام اﻻلتزامات اﳌترتبة عﲆ تطبيق

ﰲ مدة ﻻ تتعدى ثﻼث ) (3سنوات ،وترفع هذه اﳌدة إﱃ

أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها اﳌستثمر،

خمس ) (٥سنوات فيما يخص اﻻستثمارات اﳌدرجة ضمن

ي ـم ـكـ ـن سـ ـحـ ـب هـ ـذه اﳌـ ـزايـ ـا ،ج ـ ـزئـ ـيـ ـا أو كـ ـلـ ـي ـا ،دون اﻹخـ ـﻼل

“نظام اﳌناطق” و”نظام اﻻستثمارات اﳌهيكلة”.

بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.

يسري اﻷجل اﳌـحدد ﻹنجاز اﻻستثمار ابتداء من تاريخ
تسجيل اﻻستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم
رخصة البناء ﰲ اﳊاﻻت التي تكون فيها هذه الرخصة

ﲢـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـب ـيـ ـق أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﳌ ـ ـادة ع ـ ـن طـ ـريـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣7يـ ـعـ ـاقـ ـب ك ـ ـل م ـ ـن يـ ـقـ ـوم ،بـ ـسـ ـوء نـ ـيـ ـة ،بـعرقلة

مطلوبة.
ويمكن ﲤديد أجل اﻹنجاز ﳌدة اثني عشر ) (12شهرا
قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس اﳌدة

اﻻستـ ـثـ ـمـ ـار بأيـ ـة وسي ـل ـة ك ـانت ،وف ـق ـا لﻸح ـك ـام اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع الساري اﳌفعول.

وذلك عندما يتجاوز إنجاز اﻻستثمار نسبة تقدم معينة.

الفصل السادس
أحكام انتقالية ونهائية

ﲢدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه اﳌادة ،عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ٣٣ﲢدد مدة اﻻستفادة من اﳌزايا ،بعنوان مرحلة
اﻻستغﻼل ،عﲆ أساس شبكات التقييم اﳌعدة ،م ـ ـ ـ ـع أخ ـ ـ ـ ـذ
ب ـ ـع ـ ـﲔ اﻻعـ ـتـ ـب ـ ـار اﻷهـ ـ ـداف اﳌـ ـبـ ـّينة ﰲ اﳌ ـ ـادة  2أعـ ـ ـﻼه ،وكذا

اﳌعايير اﳌقررة لكل نظام ﲢفيزي.

تستـ ـفـ ـيـ ـد استـ ـثـ ـمـ ـارات ال ـت ـوسع ـة أو إع ـادة ال ـتأه ـي ـل م ـن
اﳌزايا اﳌمنوحة بعنوان مرحلة اﻻستغﻼل باحتساب نسبة
اﻻسـ ـت ـث ـم ـارات اﳉـ ـديـ ـدة م ـقـ ـارنـ ـة مـ ـع م ـج ـمـ ـل اﻻس ـتثمارات
اﳌنجزة.
ﲢ ـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﻻسـ ـتـ ـفـ ـادة مـ ـن اﳌـ ـزايـ ـا ب ـعـ ـن ـوان مرحلة
اﻻستغﻼل وكذا شبكة التقييم ،عن طريق التنظيم.
الفصل اﳋامس
أحكام مختلفة

اﳌاّدة  : ٣٨يـ ـح ـت ـفـ ـظ اﳌـ ـسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـر بـ ـاﳊـ ـقـ ـوق واﳌ ـ ـزاي ـ ـا
اﳌ ـك ـت ـس ـب ـة ب ـطـ ـريـ ـقـ ـة ق ـانونية ﲟوجب التشريعات السابقة
لهذا القانون.
دون اﻹخ ـ ـﻼل ب ـ ـأحـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة ) 32الفـ ـق ـ ـرة  (3أع ـ ـﻼه ،تـ ـب ـقى
اﻻستثمارات اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳌنصوص عليها ﰲ
القـ ـوانـ ـﲔ اﳌ ـت ـع ـل ـق ـة بتطوير وترقية اﻻستثمار السابقة لهذا
القانون ،وكذا مجموع النصوص الﻼحقة به ،خاضعة للقوانﲔ
التي ﰎ التسجيل أو التصريح ﰲ ظلها ،إﱃ غاية انقضاء مدة
اﳌزايا.
اﳌاّدة  : ٣٩ﲢـ ـ ـّول ح ـ ـافـ ـظـ ـة اﳌـ ـشـ ـاريـ ـع ال ـتـي كانت تابعة
سابقا ﻻختصاص اﳌجلس الوطني لﻼستثمار إﱃ الوكالة.
اﳌاّدة  : ٤٠ت ـ ـلـ ـغ ـ ـى كـ ـ ـل اﻷح ـ ـك ـ ـام اﳌـ ـخـ ـالـ ـفـ ـة لـ ـهـذا القانون،

اﳌاّدة  : ٣٤ﰲ ح ـ ـال ـ ـة ﳑـ ـ ـارسـ ـ ـة ن ـ ـش ـ ـاط مـ ـخـ ـتـ ـل ـ ـط أو ع ـدة

ﻻ سيما القانون رقم  ٠9–16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام 1٤37

ﻻ
أنشطة ،ﻻ تستفيد من اﳌزايا اﳌـحددة ﰲ هذا القانون إ ّ

اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،

تلك القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا.

باستثناء اﳌادة  37منه التي تبقى سارية اﳌفعول.

يمسك اﳌستفيد من اﳌزايا ،بهذا الصدد ،محاسبة تسمح
ب ـت ـحـديـد أرقـام اﻷعـمـال و ال ـن ـت ـائج ذات الصل ـة ب ـال ـنشاط ـات
القابلة لﻼستفادة من اﳌزايا.
اﳌاّدة  : ٣5ﻻ يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة
أنشئت ﲟوجب التشريع اﳌعمول به مع اﳌزايا اﳌنصوص

دون ا ﻹ خ ﻼ ل ب أ ح ك ا م ا ﳌ ا د ة  3 8م ن ه ذ ا ا ل ق ا ن و ن  ،ت ب ق ى
ا ل ن ص و ص التطبيقية للقانون رقم  ٠9–16اﳌؤرخ ﰲ 29
شوال عام  1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌذكور أعﻼه،
سـ ـاري ـ ـة اﳌـ ـفـ ـعـ ـول إﱃ غ ـ ـايـ ـة ص ـ ـدور ال ـ ـنـ ـصـ ـوص التنظيمية
اﳌتخذة لتطبيق هذا القانون.

عليها ﲟوجب هذا القانون ،إﱃ اﳉمع بﲔ اﳌزايا اﳌعنية،
ويستفيد اﻻستثمار من التحفيز اﻷفضل.
اﳌاّدة  : ٣6ت ـكـ ـلـ ـف اﻹدارات والـ ـهـ ـي ـئـ ـات اﳌعنية بتطبيق
أحـ ـك ـ ـام ه ـ ـذا الق ـ ـانـ ـون ،بـ ـعـ ـن ـوان اﳌـ ـت ـاب ـعة ،طبقا لصﻼحياتها
وطيلة اﳌدة اﳌقبولة ﻻهتﻼك السلع اﳌقتناة ﰲ إطار اﳌزايا،
بالسـ ـه ـر ع ـﲆ احترام اﳌستثمرين ﻻلتزاماتهم اﳌكتتبة عند
تسجيلهم لﻼستثمار.

اﳌاّدة  : ٤١ي ـ ـن ـ ـشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا القـ ـان ـ ـون ﰲ اﳉـ ـري ـدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق 2٤
حرر باﳉزائر ﰲ  2٥ذي اﳊ ّ
يوليو سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

