
العدد العدد 16

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 8 مارس مارس سنة  سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 17-100 مـؤرخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1438 اHـوافـق 5 مـارس ســنـة s2017 يــعــدّل ويــتــمم اHــرسـوم
الـتـنفـيذي رقم 06-356 اHـؤرخ في 16 رمضــان عام 1427 اHوافق 9 أكـتـوبر سـنـة 2006 واHـتـضـمن صـالحيـات الـوكــالة
الوطنـية لتـطوير االستـثمار وتنظيمها وسيرها............................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي  رقم 17-101 مـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافـق 5 مـارس سـنـة s2017 يـحـدد الـقـوائـم الـسـلـبـيـة
واHبالغ الدنيا لالستفادة من اHزايا وكيفيات تطبيق اHزايا على مختلف أنواع االستثمارات................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-102 مـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافـق 5 مـارس سـنـة s2017 يـحـدد كـيـفـيـات تـســجــيل
االستثمارات وكذا شكل ونتائج  الشهادة اHتعلقة به.........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 17-103 مـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافـق 5 مـارس سـنـة s2017 يـحـدد مـبـلـغ  مـسـتـحـقـات
معاجلة ملفات االستثمار وكيفيات حتصيله.....................................................................................................

مــــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقم 17-104 مـــؤرخ في 6 جــــمـــادى الـــثــــانـــيـــة عـــام 1438 اHـــوافـق 5 مـــارس ســـنـــة s2017 يــــتـــعـــلق �ــــتـــابـــعـــة
االستثـمــارات والعـقوبات اHـطـبقة فــي حـالة عـدم احتـرام االلتزامات والواجبات اHكتتبة..................................

مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 5 مارس سنة s2017 يحدد كيـفيات تطبيق اHزايا
اإلضافية  لالستغالل اHمنوحة لالستثمارات اHنشئة ألكثر من مائة (100) منصب  شغل.......................................

مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 5 مارس سنة s2017 يحدد مضمون اخلدمة العامة
للبريد واHواصـالت السلكية والالسلكية والتعريفات اHطبقة عليها وكيفية تمويلها..............................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 17-90 مـؤرخ في 23 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق 20 فــبـرايـر سـنـة s2017 يـتـضــمن تـنـظـيم اإلدارة
اHركزية للمديرية العامة للجمارك وصالحياتها (استدراك)..............................................................................

قرارات0 مقررارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار مـؤرّخ في 7 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافـق 7 ديــسـمــبـر ســنـة s2016 يـتــمم الـقــرار اHـؤرخ في 2 ربــيع الـثــاني عـام 1435
اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 2014 الـذي يحـدد تـسـعـيـرات الـشراء اHـضـمـونـة و شـروط تطـبـيـقـهـا عـلى الكـهـربـاء اHـنـتـجة عن
طريق اHنشآت التي تستعمل فرع الرياح.......................................................................................................

قرار مؤرّخ في 7 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 7 ديسمـبر سنة s2016 يتمم القرار اHؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 اHوافق
أول سـبتـمـبر سـنة 2014 الذي يـحـدد تـسعـيـرات الـشراء اHـضـمونـة وشـروط تـطبـيـقـها بـالـنسـبـة لـلكـهـربـاء اHنـتـجة عن
طريق اHنشآت اHستعملة لفرع اإلنتاج اHشترك..............................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 10 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 10 نـوفـمــبـر سـنـة s2016 يـحـدد كــيـفـيــات تـطـبــيق مـنع تـعــاطي الـتـبـغ في مـصـالح
اإلدارة اHركزية واHصالح اخلارجية واHؤسسات التابعة لوزارة التجارة..............................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي رقم  رقم 17-100 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــــــعــــــدّل  sيــــــعــــــد s2017 ــــــوافـق 5 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــةHــــــوافـق اHعـــــام عـــــام 1438  ا
ويتــمم اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم ويتــمم اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 06-356 اHــؤرخ في اHــؤرخ في
16 رمـضــان عام  رمـضــان عام 1427 اHـوافق  اHـوافق 9 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة 2006

واHــتـضمن صــالحيـات الــوكـالـة الـوطنــيـة لتــطـويرواHــتـضمن صــالحيـات الــوكـالـة الـوطنــيـة لتــطـوير
االستـثمار وتنظيمها وسيرها.االستـثمار وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور s ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
sو143 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  01-03 اHــــــؤرّخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHـتـعــلق بـتـطــويـر االسـتــثـمـارs اHــعـدل واHـتـمـمs ال سـيـمـا

sادة 6 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 16- 09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sبترقية االستثمار
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-355 اHؤرخ
في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHــــتــــعــــلـق بــــصالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لالســــتــــثــــمــــار

sوتشكيلته وتنظيمه وسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-356 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHـــتــــضــــمن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــتــــطــــويـــر

sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يـــعـــدّل هـــذا اHــرســـوم ويـــتـــمّم أحـــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-356 اHـؤرخ في 16 رمــضــان
عـــــام 1427 اHـــــوافق 9 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006 واHـــــتـــــضـــــمن
صالحــــيـــات الــــوكـــالـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــتـــطـــويــــر االســـتــــثـــمـــار

وتنظيمها وسيرها.

اHاداHادّة ة 2 :  : تعـدل أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 06-356 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1427 اHــوافق 9

أكتوبر سنة 2006 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي : 

sـادة 2  : يـكـون مـقـر الـوكـالـة في مـديـنـة اجلـزائـرHا "
وللـوكالـة هيـاكل غـير مـركزيـة على اHـستـوى احمللي تـنظم

طبقا ألحكام اHواد من 21  إلى 28 مكرر 3 أدناه".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكــــــــام اHـــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
التنفيــذي رقـم 06-356  اHؤرخ في 16 رمضان عام 1427
الــمــوافـق 9 أكـتـوبــر سـنـة 2006  واHــذكـور أعالهs وحتـرر

كـما يأتي : 

" اHادة 3 : تكلف الوكالة بـما يأتي  : 
أ - جــــمـع ومــــعــــاجلــــة ونــــشــــر اHــــعــــلــــومــــة اHــــرتــــبــــطــــة

sستثمرينHؤسسة واالستثمار لفائدة اHبا
ب - مـساعـدة ومـرافـقة اHـسـتـثـمرين فـي كل مراحل

sا فيها ما بعد اإلجناز� sشروعHا
ج - تسجـيل االستـثمـارات ومتـابعـة تقـدم اHشاريع

 sوإعداد إحصائيات اإلجناز وحتليلها
sـــــعــــنـــــيــــةHبـــــالــــتـــــعـــــاون مع اإلدارات ا sد - تـــــســــهـــــيل
التـرتيـبات لـلمـستـثمـرين وتبـسيط إجـراءات  وشكـليات
إنـشـاء اHــؤسـسـات وشـروط اسـتـغـاللـهـا وإجنـاز اHـشـاريع.
وتـسـاهمs بـهــذا الـصـددs في حتـسـX مــنـاخ االسـتـثـمـار في

sكل جوانبه
هـ - ترقية الشـراكة والفرص اجلزائرية لالستثمار

sعبر اإلقليم الوطني وفي اخلارج
و - تـسـيـيـر اHـزايـاs طـبـقـا ألحـكـام اHـواد 26 و35 و36
من الــقــانـون رقم 16 - 09 اHــؤرخ في 29 شــوال عــام 1437
اHــوافق 3 غـــشت ســـنــة 2016 واHـــذكــور أعـالهs واHـــتــعـــلـــقــة
بــحـــافــظـــة اHــشـــاريع اHــصـــرح بــهـــا قــبل تـــاريخ نـــشــر هــذا

القانون.

اHاداHادّة ة 4 : : تعـدل أحكام اHادة 6 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 06-356 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1427 اHــوافق 9

أكتوبر سنة 2006 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي : 

" اHادة 6 : يتشكل مجلس اإلدارة من : 
 sرئيسا sثل السلطة الوصية� -
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sكلف باجلماعات احملليةHثل الوزير ا� -
sكلف بالشؤون اخلارجيةHثل الوزير ا� -
 sاليةHكلف باH(2) عن الوزير ا Xثل�  -

s كلف بالصناعةHثل الوزير ا� -
s كلف بالسياحةHثل الوزير ا� -
sكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -

- �ثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
يتولى اHدير العام للوكالة أمانة مجلس اإلدارة".

اHاداHادّة ة 5 :  : تعـدل أحكام اHادة 9 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 06-356 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1427 اHــوافق 9

أكتوبر سنة 2006 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي : 

" اHــادة 9 : يــجــتـــمع مــجــلـس اإلدارة في دورة عــاديــة
مرتX (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
اسـتدعاء من رئـيسه أو بنـاء على اقتـراح من ثلثي (3/2)

أعضائه" .

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يــــســــتــــبــــدل عــــنــــوان الــــفــــصـل الــــثــــالث من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-356 اHـؤرخ في 16 رمــضــان
عــام 1427 الــمـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة 2006 واHـذكـور أعاله

بـ" الهياكل احمللية للوكالة".

7 : : تـــــــعــــــدل أحــــــكـــــــام اHــــــواد من 21 إلى 28 من اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-356 اHـؤرخ في 16 رمــضــان
sـــذكــور أعالهHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006 واHعــام 1427 ا

وحترر كما يأتي : 

sـــــادة 21 :  تــــوضع الــــهــــيــــاكـل احملــــلــــيــــة لــــلــــوكــــالـــةHا" 
اHــنــظــمــة في شــكل"الـــشــبــاك الــوحــيــد الالمــركــزي"s حتت
ســلـطـة مـديـر يـصــنف ويـدفع راتـبه اســتـنـادا إلى وظـيـفـة
نـــائب مـــديـــر  في اHـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة

لتطوير االستثمار. 

يــسـاعــد مــديـر الــشـبــاك الـوحــيــد الالمـركــزي رؤسـاء
مشاريع ومـكلـفون بـالدراسات يـصنـفون وتـدفع رواتبهم
اسـتـنــادا إلى الـنص اHـتـضــمن تـصـنـيف اHـنــاصب الـعـلـيـا

في الوكالة.

�ـارس مـديـر الـشـبـاك الـوحـيـد الالمـركـزي الـسـلـطـة
الـسلّمـية عـلى جمـيع األعوان اخلـاضعX مـباشـرة للـوكالة.
و�ارس الـسـلـطـة الـوظـيـفـيـة عـلى بـاقي األعـوان. وينـشط

وينسق نشاط اHراكز اHذكورة في اHادة 23 أدناه.  

يكلفs بصفته اHـقابل الوحيدs باستـقبال اHستثمر
غــيـــر اHـــقـــيـم واســـتالم مـــلف تـــســـجـــيـــله وتـــســـلـــيـم شـــهــادة
الــتــســـجــيل وكــذا اســتـالم اHــلــفــات ذات الـــصــلــة بــخــدمــات
اإلدارات والــــهــــيــــئــــات اHـــمــــثــــلــــة داخل مــــخــــتــــلف اHــــراكـــز

وتوجيهها للمصالح اHعنية وحسن إنهائها".

" اHــادة 22 : يــســـتـــفـــيـــد أعــوان اإلدارات والـــهـــيـــئــات
الـعـمـومــيـة لـدى اHــراكـز من نـظــام الـتـعـويـض اHـعـمـول به
في الــوكـالـة عـنـدمـا يـكـون هـذا الــنـظـام أفـضل من الـنـظـام
الساري اHفعول في اإلدارات والهيئات التي يتبعونها.

ويـخــضـعـون إلـى تـنــظـيم داخــلي يـعــدهs اHـديــر الـعـام
لــلــوكـالــة الــوطــنــيــة  لــتــطـويــر االســتــثــمــار بــالــتـعــاون مع
اإلدارات األخـــرى اHـــعـــنـــيــــة. وهم مـــلـــزمـــون بــــالـــتـــقـــيـــد به
بــصــرامـةs ويــعــيــنــون �ــوجب مــقــرر مـن الـوزيــر اHــكــلف
بـاالســتـثــمـار بــنـاء عــلى اقـتــراح من اإلدارات أو الـهــيـاكل

اHلحقX بها".

sــادة 23 :  يـــضـم الـــشـــبـــاك الـــوحــــيـــد الالمـــركـــزيHا "
اHـــنـــصــب عــلى مـــســـتــوى مـــقــر الـــواليــةs اHـــراكــز األربـــعــة

اآلتية : 

sزاياHمركز تسيير ا -

 sمركز استيفاء اإلجراءات -

sؤسساتHمركز الدعم إلنشاء ا -

- مركز الترقية اإلقليمية".

sــــــزايـــــاHـــــادة 24 :  يـــــكــــــلـف مـــــــركـــــز تـــــســــــيـــــيـــــر اHا"
بــاســـتــثــنــاء احلــاالت اHـــنــصــوص عــلــيــهــا فـي اHـادة 35 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 16-09 اHــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437
اHــوافق 3 غـــشت ســـنـــة 2016 واHـــذكـــور أعـالهs بـــتـــســـيـــيـــر
اHــــزايــــا والــــتـــحــــفــــيــــزات اخملــــتـــلــــفــــة اHــــوضـــوعــــةs لــــفــــائـــدة

االستثمارs �وجب التشريع اHعمول به.

وبـهــذه الــصــفــةs يـقــوم مــركــز تــســيــيــر الــمــزايــا
�ا يأتي : 

(48) Xيـــؤشـــر في أجل ال يـــتـــجـــاوز ثــمـــان وأربـــعــ -
ساعة عـلى قائـمة السـلع واخلدمـات القابـلة لالسـتفادة من
sشكلة للحصص العينيةHزايا وكذا مستخرج القائمة اHا

- يــتـولى مــعــاجلـة طــلـبــات تـعــديل الــقـوائم اHــذكـورة
sأعاله

- يــرخصs حـــسب الـــشــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في
الـتنـظيم اHـتخـذ تطـبيـقا لـلقـانون رقم 16- 09 اHؤرخ في
29 شـوال عـام 1437 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2016 واHـذكـور
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أعـالهs بــــــالـــــتــــــنــــــازل وحتــــــويـل االســــــتـــــثــــــمــــــارs ويــــــتــــــلــــــقى
التـصريـحـات اHرتـبطـة بـها عـندمـا تـتعـلق هذه الـعـملـيات

sنفردةHبأصل واحد أو أكثر من األصول ا

- يُــعـدّ اإلعــفــاءات من الــرسم عــلى الــقــيـمــة اHــضــافـة
اHــتــعــلــقــة بــاقـتــنــاء الــســلع واخلــدمــات الــواردة في قــائــمـة

sزايا اجلبائيةHستفيدة من اHالسلع واخلدمات ا

- يُــــعـــدّ مـــحـــضــــر مـــعـــايـــنــــة الـــدخـــول فـي االســـتـــغالل
بــغــرض االســتــفــادة من اHــزايـــا أو اإلقــفــال الــنــهــائي Hــلف

sاالستثمار

- يـعـالجs بـاالتصـال مع إدارة اجلـمـاركs طـلـبات رفع
عــدم الــقـابــلــيــة لــتــحــويل الــســلع اHــقــتـنــاة في ظـل شـروط

 sتعلقة بهاHتفضيلية ويُبل¢غ القرارات ا

Xيُــــــعــــــدّ الـــــكــــــشـف الـــــســــــداسـي لـــــلـــــمـــــــقـــــاربـــــة بـــــ -
االسـتثـمـارات الـتي حلت آجـال آثـار تـسجـيـلـها ومـحـاضر

sستلمةHمعاينة الدخول في االستغالل ا

- يـوجه إعذارات لـلـمسـتثـمرين الـذين لم يـحتـرموا
sااللتزام بتقد¤ محضر معاينة الدخول في االستغالل

s ـزاياHيـصـدر إشعـارات بـالـتجـريـد من احلق في ا -
بالنسبة لالسـتثمارات اخلاضعة الختصاصهs ويقومs عند

sبسحبها sاالقتضاء

- يقوم بكل عمل ذي صلة �هامه". 

sـــزايــاHرئـــيس مـــركـــز تـــســـيـــيـــر ا Xــادة 25 :  يـــعـــHا"
اHـــوضــــوع حتت الـــســــلـــطــــة الـــســــلّـــمــــيـــة لـــلــــمـــديــــر الـــوالئي
لــلــضــرائب اخملــتص إقــلـيــمــيــا وحتت الـســلــطــة الـوظــيــفــيـة
Hـــديـــر الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد الالمـــركـــزيs �ـــوجب قـــرار من
الوزيـر اHكلف بـاالستثـمار بنـاء على اقتـراح من الوزير

اHكلف باHالية".

sــزايـاHـادة 26  :  يــسـاعــد رئـيـس مـركــز تـســيــيـر اHا"
الذي له رتـبة مـفتش رئـيـسي للـضرائب عـلى األقلs عون
مـن اإلدارة اجلـــبــائـــيـــة. و�ـــكن أن يـــســـاعـــد رئـــيس اHـــركــز
عـــونـــان آخــران بـــرتــبـــة مـــفــتشs عـــلى األقل وذلـك عــنـــدمــا

يبرر حجم النشاط ذلك.

�كـن أن يسـاعـد رئيس مـركـز تسـيـير اHـزايـا أعوان
من الوكـالـة الوطـنيـة لتـطويـر االسـتثـمار. ويـوضع هؤالء

األعوان حتت السلطة الوظيفية لرئيس اHركز ".

"اHادة 27 :  يكلف مركـز استيفـاء اإلجراءات بتقد¤
اخلــدمـات اHـرتــبـطـة بـإجــراءات إنـشـاء اHــؤسـسـات وإجنـاز

اHشاريع.

ويــــضـمs ضــــمن نــــفـس الــــفــــضــــاءs اHــــصــــالح اHــــكــــلــــفــــة
مـبـاشـرة بــتـنـفـيـذ اإلجـراءات اHـرتــبـطـة بـدخـول و�ـارسـة
الـنـشــاطـات وإجنــاز اHـشـاريعs ال ســيـمــا الـتـصــريـحـات أو
التبليـغات أو الطلبات الـضرورية من أجل احلصول على

التراخيص لدى السلطات اخملتصة".

sادة 28  :  يضم مركـز استيفـاء اإلجراءات ضمنهHا"
زيـــادة عــــلى أعــــوان الــــوكـــالــــة اHــــعـــنــــيــــsX �ـــثــــلي اجملــــلس
الشعـبي البلـدي الذي يتبـعه مكان إقـامة الشبـاك الوحيد
الالمركـزي واHركـز الـوطني لـلسـجل الـتجـاري والتـعمـير
والبيئة والعمل وصـندوق التأمينات االجتماعية للعمال

األجراء وغير األجراء : 
1  - يـــســـجل �ــثـل الــوكـــالـــة االســـتــثـــمـــارات ويُـــبــلّغ
شـهـادات الــتـسـجــيل. ويـكــلف بـدراسـة كـل طـلـبــات تـعـديل
شـهـادة تـسـجـيل االسـتـثـمــار وكـذا تـمـديـد اآلجـال اHـتـعـلـقـة

sبها
2 - يــــتـــعــــX عـــلـى �ـــثـل اHـــركــــز الـــوطــــني لــــلــــســـجل
الـــتــجـــاري أن يــســـلّم في الـــيــوم نـــفــسه شـــهــادة عـــدم ســبق
الــتــســمــيـــة. ويــســلّم في احلــال الـــوصل اHــؤقت الــذي �ــكن
اHــســتــثـمــر من الــقــيــام بــالــتــرتـيــبــات الــضــروريــة إلجنـاز

sاستثماره
3 - يـكــلف �ـثل الــتـعــمـيــر �ـســاعـدة اHــسـتـثــمـر في
إتمام الـترتيـبات اHرتـبطة بـاحلصول عـلى رخصة الـبناء
والـرخص األخـرى اHـتـعـلـقة بـحق الـبـنـاء. ويـتـسـلّم اHـلـفات
التي لـها عالقـة بصالحـياته ويـتولى شـخصـيا s مـتابـعتـها

 sحتى انتهائها
4 - يــــكـــلـف �ـــثل الــــبــــيـــئــــة بـــإعالم اHــــســــتـــثــــمـــر عن
اخلارطة اجلهويـة لتهيئـة اإلقليم وعن دراسة األثر وكذلك
عن اخملـاطر واألخـطـار الـكبـرى. كـمـا يسـاعـد اHـستـثـمر في
احلـصــول عـلى الـتــراخـيص اHــطـلـوبــة فـيــمـا يـخص حــمـايـة
الــبــيــئــة. ويـــتــســلم اHــلــفـــات الــتي لــهــا عالقـــة بــصالحــيــاته

 sويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها
5 - يــعـلـم �ـثل الــتـشــغـيـل اHـســتـثــمـرين بــالـتــشـريع
والـتــنـظــيم اخلـاصــX بـالــعـمل ويــتـولى االتــصـال بــالـهــيـئـة
اHكـلـفة بـتـسـليم رخـصـة الـعملs وكل وثـيـقـة مطـلـوبة وفق
الـتنـظـيم اHعـمـول به بهـدف الـوصول إلى قـرار في أقرب

اآلجال.
يكلف كذلك بـجمع عروض عمل اHسـتثمرين ويقدم
لـهم اHـتــرشـحـX لـلـمــنـاصب اHـقـتــرحـة. كـمـا يــكـلف بـجـمع
طـلـبـات التـراخـيص ورخص الـعـمل ويـتولى حتـويـلـها إلى
الــهــيــاكـل اHـعــنــيــة ويــتــتــبع دراســتــهــا حــتى الــوصــول إلى

sالقرار النهائي
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6- يـكـلف �ـثل اجملـلس الـشعـبي الـبـلـدي بـالـتـصديق

عــلى كل الــوثــائق الــضــروريـة لــتــكــوين مـلـف االسـتــثــمـار
وفـقـا للـتـنظـيم اHعـمـول به. ويتـم التـصديق عـلى الـوثائق

sفي نفس اجللسة
7- يـكــلف �ـثــلـو هــيـئـات الــضـمــان االجـتــمـاعيs في

نـــفـس اجلـــلـــســـةs بـــتـــســــلـــيم شـــهـــادات اHــــســـتـــخـــدم وتـــغـــيـــر
sواألجـراء XـســتــخـدمــHوتـســجـيـل ا Xوالــتـحــيــ XــوظـفــHا

وكذا كل وثيقة تخضع الختصاصهم".

اHــاداHــادّة ة 8 : :  يـــتـــمم اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 356-06
اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006 واHــذكـــور أعالهs بــاHــواد 28 مـــكــرر و28 مـــكــرر1 و28

مكرر2 و28 مكررs3 وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 28 مـــــكــــرر : يـــــكــــلـف مـــــركـــــز الــــدعـم إلنـــــشــــاء
اHــؤســســات �ــسـاعــدة ودعم إنــشــاء وتــطـويــر اHــؤســسـات.
ويــقـدم لـالسـتــثــمــارات الـقــابــلــة لالســتـفــادة من مــنــظــومـة
الـــــقــــــانـــــون رقم 16 - 09 اHـــــؤرخ في 29 شــــــوال عـــــام 1437
اHــوافق 3 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعالهs خــدمــة إعالم

وتكوين ومرافقة. 
أ - بعنوان اإلعالمs يـقوم بدور االتصال وتوفير كل
اHـعـلـومـات الـتــقـنـيـة واالقـتـصـاديــة واإلحـصـائـيـة حـول كل

sزمعHشروع اHجوانب ا
ب - بـعنـوان الـتكـوينs يـنظم دورات تـكـوين لفـائدة

sشروعHشاريع تتعلق بكل مراحل اHحاملي ا
ج - بــعــنــوان اHــرافــقــةs يــقــدم خــدمــات اHــرافــقــة من
الــفــكـرة إلـى غـايــة مــرحـلــة إجنــاز اHـشــروعs ويــطـور بــهـذه
الصـفـةs خدمـة جـوارية لـفائـدة حـاملي اHـشـاريع في إعداد

مخطط األعمال وتركيب اHشروع". 

sادة 28 مكرر1 :  يكلف مركـز الترقية اإلقـليميةHا"
بـالـتــعـاون الـوثــيق مع اجلـمـاعــات احملـلـيــة الـتـابــعـة لـدائـرة
اخــتــصـاصـهs بـاHــسـاهــمــة في وضع وإجنــاز اسـتــراتــيـجــيـة
تــنـــويع وإثــراء نـــشــاطــات الـــواليــة الــتـي يــوجــد فـــيــهــا عن

طريق تعبئة مواردها وطاقاتها.

وبـــــهـــــذه الـــــصـــــفـــــةs يـــــكــــلــف مـــــركـــــز الـــــتـــــرقـــــيــــة
اإلقليمية �ا يأتي : 

- الـقـيـامs خـصـوصـا عن طـريق الـدراسـاتs بـتـطـوير
اHـعـرفـة اHـثــلى اHـمـكـنـة لالقـتــصـاد احملـلي وإمـكـانـاته وكـذا
نـقـاط قـوّته قـصـد الـسـمـاح لـلسـلـطـات احملـلـيـة بـاسـتـحداث
مـحيط مـحفـز لالسـتثـمـار اخلاص ولـلمـسـتثـمـرين باتـخاذ
قــرارات مــبــنــيــة عــلى مــعـطــيــات مــطــابــقــة لـواقـع اإلقـلــيم

sعنيHا
- تشخيص ونشـر وضمان ترقيةs فرص االستثمار

sستثمرينHلفائدة ا sومشاريع محلية محددة

- وضع بــــنك مــــعـــطــــيــــات يـــســــمح لــــلـــمــــســـتــــثــــمـــرين
بـاالطالع عـلى مـخـتـلـف الـفـرص واإلمـكـانـات اHـوجـودة في

 sكل قطاع من قطاعات االقتصاد احمللي
- إعـداد  مـخـطط تـرقـيـة االسـتـثـمـار واقـتـراحه عـلى
الـسـلطـات احملـلـيـة عـلى مـسـتوى الـواليـة اHـعـنـيـةs وتـصور
وإعداد وتـنـفـيذ أنـشـطـة جذب رؤوس األمـوال الـضـرورية

sإلجنازها
- مـــسك وضــــبط  بــنـك مـــعــطـــيــاتs بـــاالتـــصــال مـع
اإلدارات والــهـــيـئــات اHـــعـنــيــةs حــول األوعـــيــة الـعـــقــاريـة

sتوفرة في الوالية التي يوجد فيهاHا
- تـقـيـيم اHــنـاخ احملـلي لالسـتـثـمـار ومـحـيط األعـمـال
وحتــــديــــد الــــعـــراقــــيـل واقـــتــــراح تــــدابــــيـــر لــــرفــــعــــهـــاs عــــلى

 sعنيةHالسلطات ا
Xوضع خـدمـة إلقـامـة عالقـات أعـمـال وشـراكـات ب -

sواألجانب Xستثمرين الوطنيHا
- وضع خــدمــة مــتــابــعـة مــا بــعــد االســتـثــمــار لــفــائـدة

اHستثمرين اHوجودين".

"اHـــــادة 28 مــــــكـــــرر2 :  يــــــدفـع راتب رئــــــيـس مــــــركـــــز
تـســيـيــر اHـزايــا من طـرف إداراتـه األصـلـيــةs اسـتــنـادا إلى

وظيفة نائب مدير في اHديرية الوالئية للضرائب. 

يــعـــX رؤســـاء اHــراكـــز اآلخــرونs اHـــوضـــوعــون حتت
الــســلـطــة الــسـلّــمـيــة والــوظـيــفــيـة Hــديــر الـشــبــاك الـوحــيـد
الالمركـزيs �وجب قـرار من الوزيـر اHكلف بـاالستـثمار
بـناء عـلى اقتـراح اHـدير الـعام لـلـوكالـة الوطـنـية لـتطـوير
االسـتثـمـار. وتدفع رواتـبـهم استـنادا إلـى منـصب رئيس
مـكــتب في اHــديـريــة الـعــامـة لــلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر

االستثمار".
"اHادة 28 مـكرر3 : يؤهل �ـثـلـو اإلدارات العـمـومـية
والـهـيـئـات اHـوجـودون عـلى مـسـتـوى اHـراكـزs لـتـسـلـيم كل
الـوثــائق اHــطــلــوبــة مـبــاشــرة عــلى مــســتــواهمs وتــقـد¤ كل
اخلـدمــات اإلداريـة اHـرتـبــطـة بـإجنــاز االسـتـثـمــار وتـكـوين

الشركات.
ويـكــلــفـونs زيــادة عــلى ذلكs بــالـتــدخل لــدى اHــصـالح
اHـركـزيـة واحملـلـيـة إلداراتـهم أو هـيـئـاتـهم األصـلـيـة لتـذلـيل

الصعوبات احملتملة التي يواجهها اHستثمرون.
تـــكــــون الــــوثــــائق الــــتي يــــســـلّــــمــــهـــا �ــــثــــلـــو اإلدارات
والــهـــيــئــات عـــلى مــســتـــوى اHــراكــز مـــلــزمــة إزاء اإلدارات

والهيئات اHعنية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 42 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 06-356 اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1427
اHــــوافــق 9 أكــــتــوبــر ســنــة 2006 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي : 
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" اHـادة 42 :  تـســتــمــر الــوكــالــة الـوطــنــيــة  لــتــطــويـر
االسـتثـمار في تسـييـر حافـظة اHـشاريع اHـصرح بـها قبل
تـاريخ صـدور الــقـانـون رقم 16 - 09 اHـؤرخ في 29 شـوال
sــــذكــــور أعالهHــــوافق 3 غــــشت ســــنــــة 2016 واHعــــام 1437 ا
طـبـقـا لــلـقـواعـد الـنـاجـمـة عن الـتــشـريع والـتـنـظـيم الـلـذين

كانت تخضع لهما".

10 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي  رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي  رقم 17-101 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 6 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2017 ــــوافـق 5 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافـق  اHالــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1438 ا
يـحـدد الـقـوائـم الـسـلـبـيــة واHـبـالغ الـدنــيـا لالسـتـفـادةيـحـدد الـقـوائـم الـسـلـبـيــة واHـبـالغ الـدنــيـا لالسـتـفـادة
من اHـزايــا وكـيـفـيــات تـطـبــيق اHـزايـا عـلـى مـخـتـلفمن اHـزايــا وكـيـفـيــات تـطـبــيق اHـزايـا عـلـى مـخـتـلف

أنواع االستثمارات.أنواع االستثمارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اHـادتان 99-4 و143
s( الفقرة 2) منه

-  و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 16- 09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sبترقية االستثمار

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-355 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHــــتــــعــــلـق بــــصالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لالســــتــــثــــمــــار

 sوتشكيلته وتنظيمه وسيره

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 07 - 08
اHــؤرّخ فــي 22 ذي احلــجـــة عـام 1427 اHـوافـــق 11 يــنـــايـر
سـنة s2007 اHتـمّمs الـذي يـحدد قـائـمة الـنـشاطـات والـسلع

واخلــدمــات اHــســتــثــنــاة مـن اHــزايــا احملــدّدة فــي األمــر رقم
01-03 اHــؤرخ في أول جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1422 اHـوافق

20 غـشت سنة 2001 واHـتعلق بـتطويـر االستثـمارs اHعدل

sتمّمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 اHؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير

وحتـيـX مدونـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل
sفي السجل التجاري

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحـكـام عـامـةأحـكـام عـامـة

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــواد 5 و6 و9 و14
و18 و25 من القانون رقم 16-09 اHؤرخ في 29 شوال عام
1437 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعالهs يــهــدف

هـذا اHرسـوم إلى حتديـد القـوائم السـلبـية واHـبالغ الـدنيا
لالســـتـــفــادة من اHـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـــزايـــا عــلى

مختلف أنواع االستثمارات.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــقـــصـــد بـــالــســـلـع واخلــدمــــات الـــتـي تـــدخل
مبـاشرة فـي إطار إجنـاز االستثمـارs لــحاجـات تطـبـيـق

هذا اHرسومs مـا يأتي :

أ - كل اHـمـتـلـكـاتs اHـنـقـولـة أو الـعـقـاريـةs اHـاديـة أو
غـيـر اHاديـةs اHـقـتـناة أو اHـسـتـحدثـةs اHـوجـهة لالسـتـعـمال
اHـسـتـد¤ بـنـفس الـشـكل بـغـرض الـتـكـوين أو الـتـطـويـر أو
إعــادة الــتـــأهــيل لــلــنــشــاطــات االقـــتــصــاديــة إلنــتــاج الــســلع

sواخلدمات التجارية

ب - كـل خـدمــة مــرتــبـطــة بــاقــتـنــاء أو إنــشــاء الــسـلع
اHوجهة للنشاطات اHذكورة في الفقرة " أ " أعاله.

الفـصل الثانيالفـصل الثاني
القوائم السلبيةالقوائم السلبية

القسم األولالقسم األول
النشاطات اHستثناةالنشاطات اHستثناة

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـسـتـثـنى من اHـزايـا اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
الــــــقـــــــانــــــون رقم 16- 09 اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله:

أ - النـشـاطات احملـددة في القـائـمة اHـنصـوص عـليـها
sرسومHلحق األول بهذا اHفي ا
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ب - اHـوضــوعـة لالســتـهالك بــعـد رفـع خـيــار الـشـراء
في إطـار االعـتـمــاد اإليـجـاري الـدولـيs بـشـرط إدخـال هـذه

السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : يــــقـــصــــد بـــنــــقل الــــنــــشـــاط مـن اخلـــارجs في
مـفهـوم هذا اHـرسومs اسـتيـراد  مجـموعـة من السـلع التي
تشكل األساس الضروري Hمارسة نشاط قابل لالستفادة
من اHــــزايــــاs لــــوضــــعــــهـــا لـالســــتــــهالك حــــسب الــــكــــيــــفــــيـــات

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

تـستثـنى من اإلجراء اHـنصوص عـليه في اHادة 6 -أ
أعالهs السلع اHستعملة اHستوردة بصفة منفردة. 

اHاداHادّة ة 8 : : توضع السـلع اHذكورة في الـفقرتX أ و ب
من اHـــــادة 6 أعـالهs لالســـــتــــــهالك بـــــاإلعــــــفـــــاء من إجـــــراءات
الـتـجارة اخلـارجـيـة والـتـوطX الـبـنـكيs عـلى أسـاس ملف

يتضمن ما يأتي :

أ -  بالنسبة لنقل النشاط من اخلارج :

- شهادة تسجـيل االستثمار اHـوجهة له السلع محل
sالنقل من اخلارج

- نـــســـخـــة من الـــســـجـل الـــتـــجـــاري ورقم الـــتـــعـــريف
sاجلبائي

XعHتقرير التـقييم للمنـدوب اخملتص باحلصص ا -
sمن طرف احملكمة اخملتصة إقليميا

- شـهادة جتـديـد تـعدّهـا هـيـئة مـخـتصـة لإلشـهـاد على
sطابقةHا

- قـائـمـة تشـكل حـصص عـيـنـيـة مـسـلّـمـة من  الـهـيـئة
اHؤهلة طبقا للتنظيم اHعمول به.

ب - بـــالـــنــــســـبــــة لالقــــتـــنــــاءات في إطــــار عـــمــــلـــيـــات
االعتماد اإليجاري الدولي:

- شهادة تسجـيل االستثمار اHـوجهة له السلع محل
sاالعتماد اإليجاري الدولي

- نـــســـخـــة من الـــســـجـل الـــتـــجـــاري ورقم الـــتـــعـــريف
sاجلبائي

sنسخة من عقد االعتماد اإليجاري -

- نــســـخــة مـن تــصـــريح اجلــمـــارك بــالـــقــبـــول اHــؤقت
لــلــتــجــهــيــز أو لــلــتــجــهــيــزات اHــقــتــنــاة بــعــنــوان االعــتــمــاد

اإليجاري الدولي.

ب - الــنــشــاطـــات اHــمــارســـة حتت الــنــظـــام اجلــبــائي
sغير نظام الربح احلقيقي

ج - الـــنــــشـــاطـــات الـــتـي ال تـــخـــضـع لـــلـــتـــســــجـــيل في
السجل التجاريs باستثناء �ارسة هذه النشاطات وفق

صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــســتــثـــنى أيــضـــا من اHــزايــاs الـــنــشــاطــات
التي : 

أ - تـخرجs �قتـضى التشـريعات اخلـاصةs عن مجال
تـــطـــبـــيـق الـــقـــانـــون رقم 16-09 اHــؤرخ في 29 شـــوال عــام

sذكور أعالهHوافق 3 غشت سنة 2016 واH1437 ا

sـوجب نص تـشـريـعي أو تـنـظـيـمي� sب - ال �ـكـنـهـا
sاالستفادة من مزايا جبائية

ج - تتوفر على نظام مزايا خاص بها.

القسم الثاني القسم الثاني 
السلع واخلدمات اHستثناةالسلع واخلدمات اHستثناة

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـسـتـثـنى من اHـزايـا اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
الــــــقـــــــانــــــون رقم 16- 09 اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله :
أ - كل الـسلع اخلاضـعة للنـظام احملاسـبي اHاليs غير
تــلك اHــدرجــة في حـســابــات بـاب الــتــثــبـيــتــاتs فـيــمــا عـدا

sرسومHنصوص عليها في هذا اHاالستثناءات ا
sب - الـســلـع اخلـاضــعــة حلــســابــات بـاب الــتــثــبــيــتـات
الــواردة في قـــائــمــة اHــلــحق الـــثــاني بــهــذا اHــرســوم إال إذا

شكلت عنصرا أساسيا Hمارسة النشاط.

اHاداHادّة ة 6 : :  تسـتثـنى من اHزايـا سلع الـتجـهيـز اجملددة
�ـا فـيـهـا وحـدات اإلنـتــاج اجملـددة اHـقـتـنـاة طـبـقـا لـلـشـروط
اHنصـوص عليـها في اHادة 123-1 من اHرسـوم التشريعي
رقـم 93-18 اHـــــــــؤرخ في 15 رجـب عــــــــام 1414 اHـــــــــوافق 29
s1994 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 1993 وا
مـــــا عــــدا األراضي والــــعـــــقــــاراتs وكــــذا تــــلـك الــــنــــاجتــــة عن

االستثمارات اHوجودة.

غيـر أنهs تستـفيد مـن اHزاياs إذا لم تـقيد في قـائمة
السلع اHـستـثنـاة اHنـصوص عـليـها في اHادة 5 أعالهs سلع

التجهيز اHستوردة :
أ - اجملــددةs الــتـي تــشــكل حــصــصــا عــيــنــيــة خــارجــيــة
تـدخل في إطــار عـمـلــيـة نـقـل الـنـشــاطـات من اخلـارجs دون
مــسـاس هــذه األخـيـرة بــالـتــشـريع احملــدد لـسـن الـسـلـع عـنـد

sاستيرادها
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القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHاداHادّة ة 9 : : ال تـعني االستـثناءات اHـنصوص عـليها في
هذا اHـرسـومs اHـشـاريع االسـتـثمـاريـة الـتي تـمـثل أهـمـية
خاصة بالنـسبة لالقتصاد الوطني واHذكورة في اHادة 17
من الـــقـــانــون رقم 16- 09 اHــؤرخ في 29 شـــوال عــام 1437

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله. 

اHـاداHـادّة ة 10 : : تــتمّ مــراجـعــة قــوائم الــنـشــاطــات والــسـلع
واخلـــدمــات اHــســتــثــنـــاة واHــلــحــقــة بــهـــذا اHــرســومs بــصــفــة
دوريـــــة �ــــوجـب قــــرار مـــــشــــتـــــرك بـــــX الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
بــاالســـتــثــمــار والـــوزيــر اHــكــلف بـــاHــالــيــة. ويُـــبــلّغ اجملــلس

الوطني لالستثمارs دورياs بالتعديل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أنواع االستثماراتأنواع االستثمارات

القسم األولالقسم األول
تعريف أنواع االستثماراتتعريف أنواع االستثمارات

اHــاداHــادّة ة 11 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــادة 6 أعالهs يــقــصــد
باستثمار اإلنشاء ما يأتي :

sأو إنـــشـــاء بـــحت sأ - االســـتـــثـــمــار مـن أجل تـــكـــوين
لـلـرأسـمـال الـتـقـني بـاقـتـنـاء أصـول جـديـدة بـغـرض إنـشـاء

sنشاط لم يكن موجودا
ب - االستـثمـار اHنجـز من أجل إنشـاء نشـاط جديد
sـزايـا من طــرف مـؤسـســة مـوجـودةHقـابل لالســتـفـادة مـن ا
شـريـطـة أن يـكـون الـنـشـاط أو الـنـشـاطـات اHـمـارسـةs حلـد

اآلنs من طرف هذه اHؤسسة مستثناة من اHزايا.

اHــاداHــادّة ة 12 : : ال �ــكن اعـــتـــبــاره إنـــشــاءs حـــتى وإن كــان
مرفقا باستثمار تكميليs ما يأتي : 

أ -  تـغـيــيـر الـشـكل الــقـانـوني لـلــمـؤسـسـة اHــسـتـغـلـة
 sالستثمار موجود

sب - استئناف نشاط موجود حتت تسمية أخرى
ج -  تكـوين نشاطاتs بـاستثـناء تلك اHـقتنـاة طبقا
لـلمادة 6 أعالهsانطالقـا من سلع » اسـتعـمالـها مـسبـقا في

نشاط موجود. 

اHــاداHــادّة ة 13 : : يـــقـــصـــد بـــاســـتـــثـــمـــار الـــتـــوسعs الـــتـــوسع
الــــكـــمّي عـن طـــريـق رفع قـــدرات اإلنــــتـــاج و/ أو الــــتـــوسع
الـنوعي عن طـريق توسـيع تشكـيلـة اإلنتـاج لتـشمل سـلعا
أو خدمـات جديـدة عن طريق اقـتنـاء وسائل إنـتاج جـديدة

تضاف إلى تلك اHوجودة.

ال يــــخـــــول طــــابـع الــــتـــــوسع لـالســــتـــــثــــمـــــارs اقــــتـــــنــــاء
جتهيـزات تكمـيلية مـلحقة أو مـرتبطة. وكـذلك هو الشأن
بـــالــنــســـبــة القــتــنـــاء جتــهــيـــزات جتــديــد أو اســتـــبــدال تــلك

اHوجودة.

sيــتــحــول اســتـــثــمــار اإلنــشــاء إلى اســتــثــمــار تــوسع
عـــنـــدمـــا يـــشـــكل مـــحـل تـــنـــازل أو حتـــويل لـــفـــائـــدة شـــخص
طـبـيـعـي أو شـخص مـعــنـوي �ـارس مـســبـقـا نــشـاطـا قـابال
لالستفـادة من اHزايـاs أو يحـوز شهادة تـسجـيل استـثمار

إنشاء دخل حيّز االستغالل. 

يــحــتـفظ اســتــثــمـار اإلنــشــاء بـطــابــعه عــنـدمــا يــشـكل
مـحل تنـازل أو حتـويل لـفـائدة شـخص طـبـيـعي أو شخص
مــعــنـــوي يــحــوز شـــهــادة تــســجـــيل اســتـــثــمــار إنـــشــاء قــيــد

اإلجناز.

14 : : يـــتـــمـــثل اســـتـــثـــمــــار إعـــادة الـــتـــأهـــيل في اHــاداHــادّة ة 
عـمــلـيــات اقـتــنــاء سـلع وخــدمـات مــوجـهــة Hـطــابـقــة الـعــتـاد
والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات اHـــــوجـــــودة من أجـل مـــــعـــــاجلـــــة الـــــتـــــأخــــر
التكـنولوجي أو بـسبب التلف لـقدمهـا والتي تؤثر عـليها

أو من أجل الرفع في اإلنتاجية.

sذكورة في الفقرة األولى أعالهHتغطي االقـتناءات ا
احلاالت اآلتية :

أ -  �كـنـهـا مـواصـلـة أهـداف الـتـرشـيـد أو الـتحـديث
أو زيادة اإلنتاجيـةs فهي تغطي إذن شراء جتهيزات أكثر
جنـــاعــةs وأكــثـــر فــاعـــلــيــة بـــســبب الـــتــقــدم الـــتــكـــنــولــوجي.
وتــســمح بـتــحــقـيـق أربـاح زيــادة في اإلنــتـاجــيـة وتــقــلـيص

sالتكاليف األحادية لإلنتاج
ب - �ــــكـــنـــهــــا أن تـــســـتــــهـــدف اســـتــــبـــداال أو جتـــديـــدا
مــتـكــافـئـا لــلـرأسـمــال الـتـقــني غـيــر الـصـالـح أو الـقـد¤ من
الـــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــةs و�ـــكن أن تــوافق كــذلك إعــادة
التـفـعيل عن طـريق االسـتئـنـاف الكـلي أو اجلـزئي لنـشاط

أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة.

يــقـصــد بـنــشـاط مــعــلقs كل نـشــاط خــال من كل نـزاع غــيـر
مستغل Hدة خمس (5) سنواتs على األقل.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيـات تطبيـق اHـزايـاكيفيـات تطبيـق اHـزايـا

اHــــاداHــــادّة ة 15 : : ال �ــــكن اســــتـــثــــمــــارات الــــتـــوسـع وإعـــادة
الــتـأهــيـل اHــذكـورة فـي اHــادتـX 13 و14 أعالهs االســتــفــادة
من اHزايا اHـنشأة �ـوجب القانون رقم 16-09 اHؤرخ في
29 شـوال عـام 1437 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2016 واHـذكـور

أعالهs إال بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق :
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أ ) 25 % من مــــجـــمـــوع االســــتـــثــــمـــارات اإلجـــمــــالـــيـــة
الــــواردة فـي اHــــيـــــزانــــيـــــة األخــــيـــــرة عــــنـــــدمــــا تـــــكــــون هــــذه

sاالستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج

ب ) 15 % مــن مـجـــمـوع االســـتــثــمــارات اإلجــمـالــيـة
الــــواردة فـي اHــــيـــــزانــــيـــــة األخــــيـــــرة عــــنـــــدمــــا تـــــفــــوق هــــذه
االســـــــــتــــــــثـــــــــمــــــــارات 100.000.000 دجs وتـــــــــكـــــــــون أقـل أو
تـســاوي 1.000.000.000 دجs دون أن يكون مبلغها أقل من

s25.000.000 دج

ج ) 10 % مـن مــجــمــوع االســــتــثــمــارات اإلجـــمــالــيــة
الــــواردة في اHـــــيـــزانـــيـــة األخــــيـــرة عــــنـــدمـــا تـــفــــوق هــــذه
االسـتـــثـمـارات 1.000.000.000 دجs دون أن يـكــون مـبـلــغـهـا

أقل من 150.000.000 دج.

اHاداHادّة ة 16 : : حتدد األسقف الدنـيا اHنصـوص عليها في
اHــادة 25 مـن الـــقــــانـــون رقم 16- 09 اHــــؤرخ في 29 شــوال
عـام 1437 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2016 واHـذكـور أعالهs من
أجـل االســـتــــفـــادة من ضــــمـــان الــــتـــحــــويلs احملــــســـوبــــة عـــلى
شــرائح عــلـى أسـاس حــصــة الــتــمــويل الــواقــعـة عــلى عــاتق
sــســاهـم األجــنــبي في الــتــكــلـــفــة اإلجــمــالــيــة لالســتــثــمــارHا

كاألتي: 

أ ) s% 30 عــنـــدمــا يــكـــون مــبــلـغ االســتــثـــمــار أقل من
s100.000.000 دج أو يساويه

ب ) s% 15 عـنـدمـا يـكـون مـبـلغ االسـتـثـمـار أكبـر من
s100.000.000 دج وأقل أو يساوي 1.000.000.000 دج

ج) s% 10 عــــنـــدمــــا يــــفــــوق مـــبــــلـغ االســــــتــــثــــمـــار
1.000.000.000 دج.

تـــكــــون حـــصـــة الـــتـــمـــويل فـي الـــتـــكـــلـــفـــة اإلجـــمـــالـــيـــة
لالسـتــثـمـار الــواقـعــة عـلى عــاتق اHـســاهم األجـنــبي حـسب

احلصة التي يحوزها هذا األخير في رأسمال الشركة.

ال يــعـرقل عــدم تـوفــر مــبـالغ األســقف الــدنـيــا احملـددة
أعالهs االسـتــفـادة مـن اHـزايــا. غـيــر أنه يــحـرم االســتـثــمـار
من حق ضـمان التـحويل اHـنصوص عـليه في اHادة 25 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 16-09 اHــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 17 :  : مع مراعـاة أحكـام اHادة 18 أدنـاه والقوائم
السلبيةs تستفيد االستثمارات من :

أ - اHـزايـا اHـشـتـركـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقـانـون
رقـم 16- 09 اHــــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 3

 sذكور أعالهHغشت سنة 2016 وا

ب - اHــــزايــــا اإلضـــافــــيـــة اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهـــاs عــــنـــد
االقـتــضـاءs في الــقـانـون رقم 16- 09 اHـؤرخ في 29 شـوال
sــــذكــــور أعالهHــــوافق 3 غــــشت ســــنــــة 2016 واHعــــام 1437 ا

وقانون القطاع التابع له النشاط موضوع االستثمار.

تضاف اHـزايا اHـنصـوص علـيهـا في الفـقرتX أ و ب
أعـالهs إلى مــــزايــــا الــــقـــــانــــون الــــعــــام اHــــنــــشـــــأة عن طــــريق
الـــتـــشــــريع اجلـــبــــائي. وفي حـــالــــة وجـــود مـــزايــــا من نـــفس

الطبيعةs يستفيد االستثمار من التحفيز األفضل.

اHــــاداHــــادّة ة 18 : : يــــؤدي إلـى حتــــديــــدهــــا مـن طــــرف اجملــــلس
الـوطني لالسـتثـمارs بعـد التـقيـيم االقتـصادي الـذي تقوم
به الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر االســتــثــمــار واHــعــد عــلى
أساس بطاقة معـلومات يحدد وذجها ومحتواها �وجب
قــــرار مـن الــــوزيــر اHـــكـــلف بـــاالســتـــثـــمــار بـــعـــد مــوافـــقــة

اجمللس :
أ - اHـزايـا االستـثـنـائيـةs اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة
18 مـن الــــقـــــانـــــون رقم 16- 09 اHـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام

1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعالهs التي من

شـأنـهــا أن تـمـنح زيـادة عــلى اHـزايـا اHـشـتــركـة واإلضـافـيـة
 sادة 17 من هذا القانونHذكورة في اHللمشاريع ا

ب - اHــــــــــزايـــــــــــا الــــــــــتــي مـن شــــــــــأنـــــــــــهــــــــــا أن تـــــــــــمــــــــــنـح
لالسـتثـمـاراتs حـسب موقـعـهـاs والتي يـسـاوي مـبلـغـها أو

يفوق خمسة ماليير دينار (5.000.000.000 دج). 

اHـاداHـادّة ة 19 : : عـنــدمــا يــتــضــمن اســتــثـمــار مــاs واقع في
منطقة تـابعة للمناطق اHذكورة في اHادة 13 من القانون
رقـم 16- 09 اHــــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 3
sعدة وحدات أو منشآت sذكور أعـالهHغـشت سنة 2016 وا
فــــإنّ تـــــلـك اHـــــتـــــمـــركـــزة خــــارج اHـــواقع الــــتـــابـــعــــة لـــهـــذه
اHـــنـــاطق ال �ـــكـــنـــهـــا االســـتـــفـــادةs عـــنـــدمـــا تـــكـــون مـــعـــنـــيـــة
باالسـتثمـارs إال من اHزايا اHـشتركـة وعند االقـتضاءs من
اHـزايا اإلضـافـية غـير تـلك اHوجـهة لـلـمواقع الـتابـعة لـهذه

اHناطق.  

sــزايـاHعـنــد انــتــهــاء فــتـــرة اإلعـفــــاء بــعــنــوان هــــذه ا
�كن الوحدات واHـنشـآت الواقعـة فــي اHناطق اHـذكورة
فــي اHــــــادة 13 مـن الــــــقـــــانــــــون رقم 16- 09 اHــــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHـــذكـــور
أعالهs أن تستمر وحدها في االستفادةs بالنسبة Hا تبقى

من فترة اإلعفاء اHمنوحة لهاs �ا يأتي :

sهنيHأ - اإلعفاء من الرسم على النشاط ا

ب - اإلعــفـــاء من الــضـــريــبــة عـــلى أربــاح الـــشــركــات
sحسب نسبة االستثمارات التي » إجنازها فيها
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ج - اإلتــاوة بــالـــديــنــار الــرمــزي لـــلــمــتــر اHــربع (م2)
sخالل فتـرة عشر (10) سنـوات أو خمس عشرة (15) سـنة
حــــسـب مــــنــــطـــــقــــة اHــــوقعs و50 % من مــــبــــلـغ إتــــاوة أمالك

الدولة بعد هذه اHدة.

اHاداHادّة ة 20 : : عندما يتـضمن استثمـار ماs تابع Hناطق
غـيــر تـلك اHــذكـورة في اHـادة 13 من الــقـانـون رقم 16- 09
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016
واHذكور أعالهs عدة وحـدات أو منشآتs فإن تلك الواقعة
في مـنطقة مذكـورة في هذه اHادةs تسـتفيدs عـندما تكون
معـنـيـة باالسـتـثـمارs مـن مزايـا اإلجنـاز اHـطبـقـة عـلى هذه
اHـنـاطقs وتـسـتـمـرs حـتى انـتـهـاء فـتـرة اإلعـفـاء من اHـزايا
اHـشـتـركـةs في االسـتـفـادةs بـالـنـسـبـة Hـا تـبـقى مـن الـفـترة
الــمـمـنـوحة لـها من اHزايا اHـنصوص عليـها في الفقرات

أ و ب و ج من اHادة 19 أعاله.

21 : : تــلـــغـى أحـــكـــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
07-08 اHــــــؤرّخ في 22 ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 11

ينــايـر ســنـة s2007 اHتـممs الذي يـحدد قـائمـة النـشاطات
والسـلع واخلـدمـات اHسـتـثـناة من اHـزايـا احملـدّدة في األمر
رقم 01-03 اHـــؤرخ فـــي أول جـــمـــادى الـــثــــانـــيـــة عـــام 1422
اHــــــوافق 20 غــــــشـت ســــــنـــــة 2001 واHــــــتـــــعــــــلـق بــــــتــــــطــــــويـــــر

االستثمارs اHعدل واHتمم .

اHاداHادّة ة 22 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة النشاطات اHستثناة من اHـزاياقائمة النشاطات اHستثناة من اHـزايا

(حسب مدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاري)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

الباب األولالباب األول

مستخرجمستخرج
106 - 102

107 - 101

مستخرجمستخرج
107 - 301

107 - 505

107 - 509

مستخرجمستخرج
107 - 510 

مستخرجمستخرج
109 - 101 

مستخرج مستخرج 
109 - 107

اإلنتاج

حديد التسليح

الطحانة 

- اســــتـــــخــــراج الـــــزيــــوت ذات األصـل الــــنـــــبــــاتي (درس الـــــبــــذور
s(الزيتية

- زيوت نباتية خام.

إنتاج اHياه اHعدنية واHشروبات اخملتلفة غير الكحولية

معاجلة أوراق التبغ

صناعة التبغ 

صناعة االسمنت الرمادي

مصنع اآلجر 

ماعدا اإلنتاج اHوجه
للتصدير

ماعدا بترخيص من وزارة
الصناعة حسب العرض

احمللي
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

109 - 218

109 - 225

109 - 226

111 - 301

الصناعة باجلملةالصناعة باجلملة

البـاب الثـانيالبـاب الثـاني

البـاب الثالثالبـاب الثالث

البـاب الرابعالبـاب الرابع

البـاب اخلامسالبـاب اخلامس

الباب السادس الباب السادس 

202 - 407

202 - 408

501 - 202

601 - 110

601 - 201

601 - 202

601 - 203

مؤسسة الترقية العقارية

بناء وجتهيز وتركيب اHسابح

بناء وجتهيز وتركيب الصونا واحلمامات

صناعة األمينت

كـل نــشــاطـــات الــتـــركــيب واجلـــمع الــتي ال حتـــقق نــســـبــة اإلدمــاج
احملددة في التنظيم اHعمول به

الصناعة التقلدية واحلرف
كل أشـكـال النـشاطـات احلرفـية اHـمارسـة بـالتـجوال أو بـالتـنقل
أو في اHـنازل وكذا احلرف الـتقليـدية والفنـون �فهوم اHادة 6 من
األمـــــر رقم 96-01 اHـــــؤرخ في 19 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1416 اHـــــوافق 10
يــنـــايـــر ســـنــة 1996 الـــذي يــحـــدد الـــقـــواعـــد الـــتي حتـــكم الـــصـــنـــاعــة

التقليدية واحلرف

جتارة اجلملة 

جتارة التجزئة

االستيراد

كل أشكال االستيراد

اخلدمات 

مخبزة وحلويات تقليدية

مخبزة غير صناعية

حلويات

مرقد

إطعام كامل ( مطعم)

إطعام سريع (فاست فود)

مطعمs مقهى (محطات الطرق)

كل الباب

كل الباب

كل الباب

غير الصناعية

غير الصناعية

ماعدا سلسلة أو مطعم
مصنف

ماعدا  سلسلة

ماعدا مطعم مصنف
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

601 - 204

601 - 205

601 - 206

601 - 207

601 - 208

601 - 301

601 - 302

601 - 303

601 - 304

601 - 305

601 - 306

601 - 402

601  - 403

602 - 101

602 - 102

602 - 104

602 - 108

602 - 109

602 - 111

603 - 001

604 - 107

602 - 201

مقشدة ومثلجات وشراب عصير الفواكه

مشوى

كشك اHشروبات والفطائر واHثلجات

مقهى ومطعم

مطعم 

مقهى

محالت استهالك اHشروبات الكحولية

قاعة شاي 

استغالل اHوزعات اآللية للقهوة واHشروبات

مقهى أدبي

استغالل اHوزعات اآللية للمواد الغذائية وغير الغذائية

محضر الطعام

امتياز (تموين)

صيدلية 

نظاراتي

خدمات خاصة لسيارات اإلسعاف

عشّاب

خدمات جنائزية

مرمّم األسنان

مرائب

مـــؤســســة الــتــمــوين بــالــتــجــهــيــزاتs اHــعــدات واHــواد الــغــذائــيــة
للفنادقs اHقاهيs اHطاعم واجلماعات

ترويض وتنظيف احليوانات األليفة والكالب
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

602 - 203

604 - 611

603 - 002

603 - 003

603 - 004

603 - 005

603 - 006

603 - 007

603 - 008

603 - 009

603 - 010

603 - 011

603 - 012

603 - 013

604 - 101

604 - 102

604 - 103

604 - 104

604 - 105

604 - 106

604 - 109

تدريب احليوانات للسباقات

محطات اخلدمات 

مساحة توقف مهيأة ( موقف)

كراء القاعات

كراء السيارات مع أو بدون سائق

كراء سفن النزهة والقوارب

كراء معدات وماكنات وجتهيزات فالحية 

كراء معدات و أدوات للبناء واألشغال العمومية

كراء جتهيزات اإلعالم اآللي واHكتب

كراء اHاكنات والتجهيزات اخملتلفة

كراء عتاد الوزن

كراء الدراجات والدراجات النارية

كراء عتاد وجتهيز التخييم

كراء عتاد خاص باحلفالت واالستعراضات

كل نشاطات الكراء مهما كان موضوعها

نقل جماعي للمسافرين في اHناطق الريفية

نقل األشخاص

مؤسسة تسيير سيارات األجرة

نقل آخر خاص للمسافرين

نقل البضائع 

نقل وتسليم مبرد للمنتوجات واHواد الغذائية

نقل و توزيع كل البضائع

ماعدا لفائدة الفنادق
اHصنفة

ماعدا لفائدة الفنادق
اHصنفة
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

604 - 110

604 - 111

604 - 112

604 - 113

604 - 601

604 - 603

604 - 604

604 - 605

604 - 606

604 - 609

604 - 615

604 - 617

604 - 622

604 - 626

604 - 627

604 - 628

604 - 631

604 - 632

604 - 612

604 - 614

604 - 618

604 - 619

604 - 620

نقل عمومي بري وطني ودولي للمسافرين

نقل وتوزيع اHنتوجات البترولية

نقل وتوزيع غاز البترول اHميّع

مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

ترحيل في كل االجتاهات (مؤسسة)

استيداع التبريد

تخزين السلع

مخازن عامة ( تخزين واقع حتت النظام اجلمركي)

تسيير هياكل النقل البري

استئجار وسائل نقل البضائع واHسافرين

السمسرة البحريةs مودع السفن واحلموالت

وكيل معتمد لدى اجلمارك

محطة الغسل

محطة تشحيم متحركة

خدمات اجلر والرأب اHتنقل

إيداع األمتعة وغيرها

حتضير طالء لكل االستعماالت

مجمع الغسيل

مدرسة تعليم السياقة

وسيط الشحن 

محطات الوقود 

مضخات وصهاريج

تزويد البواخر والطائرات بالوقود
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

605 - 020

605 - 023

605 - 001

605 - 002

605 - 005

605 - 012

605 - 014

605 - 015

605 - 016

605 - 019

605 - 021

605 - 024

605 - 025

605 - 026

605 - 027

607 - 012

607 - 026

607 - 003

607 - 004

607 - 005

607 - 006

607 - 007

استديو التصوير

إحياء احلفالت (ديسك جوكي)

وكالة اإلشهار

وكاالت التصوير

توزيع األفالم

وكالة السفر والسياحة

مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة)

منشأة رياضية

مؤسسة الرياضات اHائية ( لغرض الربح)

قاعة ألعاب

وكالة االتصاالت

عرض كل اHنتوجات واHعدات والتجهيزات (قاعة عرض)

استغالل اHلهى

استغالل احلانة الليلية ( النادي الليلي)

استغالل اHرقص ( الدسكوتيك)

مؤسسة احلراسة واألمن

سيبر مقهى ( اHقهى اإللكتروني)

مؤسسة ائتمان مالي

مكتب االستشارة القانونية

إدارة مؤسسات كل قطاعـات النشاط (شركة تـسيير مؤسسات
الدولة ش. ت. م)

مــــــــكــــــــتـب الــــــــدراســــــــات فـي الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيـمs دراســــــــات األســـــــواق
واستقصاءات

مكتب الهندسة والدراسات التقنية
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

607 - 008

607 - 009

607 - 010

607 - 011

607 - 015

607 - 016

607 - 017

607 - 018

607 - 020

607 - 022

607 - 028

607 - 031

607 - 032

607 - 036

607 - 043

607 - 044

607 - 045

607 - 047

608 - 001

608 - 002

608 - 003

608 - 004

مؤسسة احملاسبة

مؤسسة معمارية

مكتب اHساحX واHتارين

هيئة خاصة لتنصيب العمال

شركة اخلبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف

شـــركــة الـــتــرقــيـــة واإلعالم الــطـــبي والـــعــلــمـي حــول اHــنـــتــوجــات
الصيدالنية

مكتب استشارة ودراسات ومساعدة في االستثمار 

مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية واالقتصادية والعلمية

مؤسسة الزخرفة

مؤسسة توزيع اHنتجات البترولية

اسـتـشـارة و مـساعـدة اHـؤسـسـات الـوطنـيـة والـدولـيـة في مـجال
الصناعة والطاقة

مكتب الدراسات في األرشيفs الوثائقية واHعلومات 

استشارة وتقد¤ خدمات ذات طابع فني

التقييمات التجارية

دراسة واستشارة ومساعدة في ميدان األمن

استغالل قاعة الفيديو

استغالل اHكتبة اإلعالمية (اHيدياتيك)

الشركة القابضة

توضيب وتغليف اHنتجات واHواد الغذائية

توضيب وتغليف اHواد األولية لألنسجة

توضيب وتغليف اHنتجات الكيميائية واألسمدة

توضيب اHنتجات اخملتلفة األخرى (غ م ف م أ)
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

608 - 005

609 - 001

609 - 002

609 - 003

610 - 001

610 - 002

610 - 005

610 - 006

610 - 007

610 - 009

611 - 004

611 - 006

612 - 102

612 - 103

612 - 104

612 - 105

612 - 107

612 - 202

612 - 203

612 - 204

612 - 205

612 - 206

تعبئة اHواد الصيدالنية

مؤسسة أعمال السكريتارية واالستشارة اإلدارية

سحب اخملططاتs استنساخات مختلفة

صنع األختام وطوابع االمضاءات

مؤسسة البريد السريع

مؤسسة صحفية

هاتف عمومي ( طاكسي فون)

خدمات الرسائل الصوتية واHعلومات (أوديوتكس)

تسيير الصناديق البريدية ( سيدكس)

مؤسسة تسير اخلدمات البريدية واخلدمات اHالية البريدية

مركز استقبال اHكاHات الهاتفية

وكالة عقارية

إدارة األمالك العقارية

مؤسسة مالية

بنك

صندوق التوفير واالحتياط

Xمؤسسة التأم

وسطاء في عمليات البورصة 

وكيل الصرف

Xوسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأم

وكيل عام للتأمينات

مكتب أعمال

وكيل جتاري
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

613 - 132

613 - 204

614 - 001

614 - 002

614 - 003

614 - 004

615 - 001

615 - 002

615 - 015

616 - 003

616 - 004

616 - 005

جتهيز و تركيب لواحق السيارات

الـتـصلـيح اHـيكـانـيكي لـلـسـياراتs الـتـصلـيح اHـتخـصص ألقـسام
وقطع ميكانيكية لكل السيارات

احلالقة والعالج اجلمالي

حمامs صونا

مرشات

تنظيف اHالبسs صباغة ومغسل

تمثيل أو وكالة جتارية للدول واجلماعات األجنبية

تمثيل أو وكالة جتارية للمؤسسات العمومية األجنبية

مؤسسة إيداع السندات

اخلدمات اHتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز

تسيير واستغالل الفنادق ووكاالت السياحة والسفر

رسام الطبيعة

ماعدا سلسلة كاملة

ماعدا سلسلة كاملة

ماعدا فيما يخص اخلدمات
اHرتبطة بالطاقات

اHتجددة

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة السلع اHستثناة من اHزاياقائمة السلع اHستثناة من اHزايا

رقم احلساب أورقم احلساب أو
حساب فرعيحساب فرعي

للنظامللنظام
احملاسبي اHالياحملاسبي اHالي

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسمية

مستخرج
رقم  244

245

246

مـواد الــنـقل الــبـري لــلـبــضـائـع واألشـخـاص
حلسابهم اخلاص

جتــــــهـــــــيــــــزات اHـــــــكـــــــتب واالتـــــــصــــــال غـــــــيــــــر
اHستعملة مباشرة في عملية اإلنتاج

تغليف مسترجع

مـا عـدا مـواد الـنـقل البـري لـلـبـضـائع واآلالت حـتى تلك
اHـــســــتـــعـــمــــلـــة من طـــرف مــــصـــانع اآلجــــر واإلســـمـــنت
واحملـاجـر والـبـنـاء واألشـغـال الـعـمـومـيـة والـنـشـاطـات

اHماثلة حلسابها اخلاص.

مـــا عــدا احلـــســاب الـــفــرعي رقم 2455 اخلــاص بـــاألجــهــزة
اإلعالمية.
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اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

247

25

حسابات الباب
الثاني

حسابات الباب
الثالث 

ترتيب وتركيب

جتهيزات اجتماعية

السلع اجملددةs اHـنصوص عليها في اHادة 6
"أ" من هذا اHرسومs اHـوجهة للنشاطات
الـواردة فـي الـقــائــمـة اHــنــصــوص عـلــيــهـا

في اHلحق األول أعاله

اخملزون اجلاري

بـــاســـتــثـــنـــاء الــتـــرتـــيب والـــتــركـــيب اخلـــاص بـــالــفـــنــادق
واHـــــطـــــاعـم اHـــــصـــــنــــــفـــــة وهـــــيــــــاكل اإليـــــواء والــــــعـــــيش

ومساحات األعمال واHكاتب.

ال يخص االسـتثنـاءs كذلكs اHزايـا عندمـا تكون مـوجهة
إلجنـــاز فــنـــادق مــصـــنــفـــةs بــيـــاضــات األســـرة واHــائــدة
sاألواني sلـواحق احلالقة واللواحق الـصحية sواحلمام

اللواحق وأدوات اHائدة وأدوات الزجاج.

 بـاسـتثـناء اHـوادs اHـنتـجـات واHواد �ـا فيـهـا اخلرسـانة
اجلـاهـزة اHــدمـجـة بـصـفــة نـهـائـيـة فـي الـبـنـاءات الـتي
تــدخل في إطـار إجنــاز الـفــنـادق اHــصـنــفـة بــاسـتــثـنـاء

اإلسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.

مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي رقم  رقم 17-102 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
1438  اHــــــوافـق اHــــــوافـق 5 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة s2017 يــــــحــــــددs يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
كيفـيات تـسـجــيل االستـثمـارات وكذا شكـل ونتائجكيفـيات تـسـجــيل االستـثمـارات وكذا شكـل ونتائج

الشهادة اHتعلقة به.الشهادة اHتعلقة به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 01-03 اHــــــؤرخ في أول
جــمــادى  الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنـة 2001
واHـتـعــلق بـتـطــويـر االسـتــثـمـارs اHــعـدل واHـتـمـمs ال سـيـمـا

sادة 6 منهHا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 16- 09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sبترقية االستثمار

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-356 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 9  أكـــتــوبــر ســنــة 2006
واHـــتــــعــــلق بــــصالحــــيـــات الــــوكــــالـــة الــــوطــــنـــيــــة لــــتـــطــــويـــر

 sتممHعدل واHا sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-122 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 6 أبــريل ســنــة
2016 الذي يحدد كيفـيات تطبيق اإلعفاء وتخفيض نسبة

الــفـوائـد الـبــنـكـيـة اHــمـنـوحـة لــلـنـشــاطـات الـتـابــعـة لـبـعض
sالفروع الصناعية

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 17-101 اHؤرخ
في 6 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1438 اHــوافق 5 مــارس ســنــة
2017 الــــذي يـــحـــدد الــــقـــوائم الـــســــلـــبـــيــــة واHـــبـــالـغ الـــدنـــيـــا

لالســـتـــفــادة من اHـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـــزايـــا عــلى
sمختلف أنواع االستثمارات
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يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :  
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تـــطــــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام اHـــواد 4 و6 و8 و9
و20 مـن الـــقــــانـــون رقم 16- 09 اHــــؤرخ في 29 شـــوال عـــام
1437 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعالهs يــهــدف

هـذا اHـرسوم إلى حتـديـد كـيفـيـات تـسـجيل االسـتـثـمارات
واآلثــار اHـرتــبـطــة به وضـبط شــكل الـوثــائق الـتي يــفـضي

إليها هذا اإلجراء وكذا القواعد التي حتكم تعديلها.  

الفـصـل األولالفـصـل األول
تـسجيـل االستثمـارتـسجيـل االستثمـار

اHاداHادّة ة 2  :    :  تسـجيل االسـتثـمار  هـو اإلجراء اHـكتوب
الــذي يـــعـــبــر من خـالله اHـــســتـــثــمـــر عن إراداتـه في إجنــاز
اســــتـــثـــــــمـــار فـــي نـــشــــاط اقــــتـــصــــادي إلنـــتــــاج الــــســـلع أو
اخلـدمـات يـدخل ضـمن مـجـال تـطـبـيق الـقـانون رقم 09-16
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3  :   :  يـتم تـسجـيل االسـتـثمـارات الـتي يـساوي
مبلغـها أو يفوق خمسـة ماليير دينار (5.000.000.000 دج)
وكـذا تـلك الـتي تـمــثل أهـمـيـة خـاصـة بـالـنـسـبـة لالقـتـصـاد

الوطني بعد قرار اجمللس الوطني لالستثمار.

4  :   :  يـتم تـسجـيل االسـتثـمـار بغـرض احلـصول اHاداHادّة ة 
عـــلـى مــزايــا اإلنـــجــاز الـــمــنـصــوص عـلـيــهـا في الــقـانـون
رقـم 16-09 اHــــــــؤرخ في 29 شــــــــوال عــــــــام 1437 اHــــــــوافق 3
غـشت سـنة 2016  واHـذكور أعـالهs و/أو اخلـدمـات اHـقـدمة
من طـرف الهيئات الالمـركزية للوكـالة الوطنيـة لتطوير
s" االســـتــــثـــمـــار الـــتي تـــدعـى في صـــلـب الـــنص " الـــوكـــالـــة

مسبقا على كل شروع في اإلجناز.

sــسـاس بـأحــكـام الـمـادة 7 أدنــاهHغـيـر أنـه ودون ا
ال يـــــعـــــرقل اإلعـــــداد اHـــــســـــبق لـــــلـــــســـــجل الـــــتـــــجـــــاري ورقم

التعريف اجلبائيs إجراء التسجيل. 

اHـاداHـادّة ة 5  :  : يـتـجــسـد تـسـجـيل االســتـثـمـار عـلى أسـاس
sتقدمها  الوكالة sتعتبـر �ثابة شهادة تسجـيل sاستمارة
وتعد وفقـا لألشكال احملددة في اHلحق األوّل بهذا اHرسوم

وحتمل توقيع اHستثمر.

اHــــاداHــــادّة ة 6  :   :  يــــتـم تــــســـــجــــيل االســـــتــــثــــمـــــار من طــــرف
اHــســـتـــثـــمــر نـــفـــسه أو مـن طــرف كـل شــخـص �ــثـــلهs عـــلى
أسـاس وكالـة مصادق عـليـها تـعد وفـقا لـلنـموذج احملدد في

اHلحق الثاني بهذا اHرسوم.

ويـتم الــتـسـجــيل أمـام الــهـيـئــة الالمـركــزيـة لـلــوكـالـة
التي يختارها اHستثمر.

اHــاداHــادّة ة 7  :    :  يــؤدي تـــســـجـــيل اســـتــثـــمـــار اإلنــشـــاء إلى
تـــقــد¤ بــطـــاقــة تــعــريـف اHــســتــثـــمــر أو اHــمــثـل الــقــانــوني

للشركة الذي يباشر اإلجراء.

يـؤدي الــتــســجــيلs فــيــمــا يـخـص األنـواع األخــرى من
االسـتـثـمــارs إلى تـقـد¤s بـاإلضـافـة إلى الــوثـيـقـة اHـطـلـوبـة
في الـــفـــقـــرة أعالهs نـــســـخـــة مـن الـــســـجل الـــتـــجـــاري ورقم
الــــتـــعـــريف اجلــــبـــائي وكـــذا صــــفـــحـــات األصـــول واخلـــصـــوم

للميزانية اجلبائية األخيرة.

8  :    :  تـــكـــتـــسي اHـــعـــطـــيـــات اHـــالـــيـــة وكـــذا تـــلك اHــاداHــادّة ة 
sتعلقة بالـشغل طابعا إحصائيا وتبقى تقديرية محضةHا
باستثـــناء تـلك التي تشكل التزاما عـلى عاتق اHستثمر
�وجب حكم مـن أحكــام الـقانـونs ال سيمـا تـلك  اHـتعـلقــة
بــاالســتــثــمـــــارات الــتي تـــمــثل أهــمــيــة خــاصــة بــالــنــســبــة
لالقـتـصـاد الـوطـني وتـلك الـتي يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو يـفـوق
خـمسـة ماليـير ديــنار (5.000.000.000 دج) وكـذا تلك التي
تـتـعـلق �ــسـتـويـات دنـيـا  لــلـقـابـلـيـة لـالسـتـفـادة من اHـزايـا

بالنسبة لالستثمارات غير استثمارات اإلنشاء.

مـع مــــــراعـــــــاة أحــــــكـــــــام الـــــــفــــــقـــــــرة األولى أعـالهs فــــــإن
اإلجنـازات اHـاديـة تـســبق اإلجنـازات اHـالـيـة في األولـويـة.
وبـهـذه الصـفـةs ال تـؤثـر جتـاوزات اHـبـالغ مـقـارنـة مع تـلك
الــواردة في شـهـادة الـتـســجـيل عـلى حـقــوق اHـسـتـثـمـر في
اHــزايــاs واحلــصـــول عــلى الـــوثــائق أو الــقـــيــام بــاإلجــراءات
اHنـصوص علـيها تـطبيـقا للـقانون رقم 16- 09 اHؤرخ في
29 شـوال عـام 1437 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2016 واHـذكـور

أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9  :   : يـجب عــلى اHـصــالح اHــؤهـلـة لــلـوكــالـةs من
أجل إعـداد شـهـادة التـسـجـيلs التـأكـد من أن الـنشـاط غـير
مـسـتـثــنى من اHـزايـا طـبـقـا لـلـتـشــريع والـتـنـظـيم اHـتـعـلق
بــهـمــا وأن اHـزايــا اجلـبـائــيـة الــواردة تـوافق تــمـامــا اHـوقع

اHنصوص عليه.

اHـاداHـادّة ة 10  :   : ال �ـكن أن يـكـون الــتـسـجـيل مـحل رفض
إالّ في احلـاالت اHـنصـوص عـلـيـهـا في التـشـريع والـتـنـظيم

اHعمول بهما. 

وفـي حـــالــــة اإلغـــفــــال أو االخـــتـالف بـــX اHــــعـــلــــومـــات
الـــــواردة فـي االســـــتـــــمــــــارة وتـــــلـك الـــــواردة فـي الـــــوثــــــائق
اHـقـدمـةs يكـون الـتـسـجيل مـحل رفض مـؤقت في انـتـظار

قيام اHستثمر بالتعديالت الالزمة. 

غــيــر أنه فـي حــالــة مــا إذا كــان اإلغــفــال أو االخــتالف
�ــكن الــتــكـفـل به في نــفس اجلــلـســةs يــقـوم الــعــون اHــكـلف
بـتـسـجيـل االستـثـمـار بـتـصـحـيـحه عـلى الـفـورs وذلك بـعد

موافقة اHستثمر. 
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11 : : تـــــــكـــــــون االســــــتــــــثــــــمــــــارات اHــــــتــــــعــــــلــــــقـــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
بـالـنــشـاطـات الـواقـعـة خـارج مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون رقم
16-09 اHـؤرخ في 29 شــــوال عــام 1437 اHـوافـــق 3 غـشت

ســنــــة 2016 واHــذكــور أعــالهs والــنــصــوص الـتــنــظــيــمــيـــة
اHتخذة لتـطبيقه والواردة فــي القوائم السلبية أو التي
ال تـــتـــوفـــر عـــلى الـــشـــروط اخلـــاصـــة احملـــددة في الـــتـــشـــريع
والـتــنـظـيم اHـعــمـول بـهـمـاs مــحل  تـبـلـيغ كــتـابي بـالـرفض
اHبررs اHؤرخ واHوقع من طرف مسؤول الوكالة اHؤهل.

sـادة 9 أعالهHـادّة ة 12 : : بــغـض الـــنــظــر عـن أحــكـام اHـاداHا
ال يـــــشـــــكل عـــــدم احــــتـــــرام اHـــــســــتـــــــوى األدنى مـن األمــــوال
اخلــــــاصـــــة احملــــــدد فــي اHـــــادة 25 من الــــــقـــــانـــــون رقم 09-16
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016
واHـذكــور أعالهs سـبـبـا لــلـرفض. غـيــر أنه �ـنع اHـســتـثـمـر
من ضــمـــان الــتـــحــويل اHـــنــصـــوص عــلـــيه في اHــادة 25 من

القانون نفسه.

الفصل الثانيالفصل الثاني

آثار التسجيل بعنوان اHزاياآثار التسجيل بعنوان اHزايا

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : يــــخــــول تــــســـــجـــيـل  االســـتــــثــــمـــارs بــــقـــوة
الـقــانــون ودون أي إجـراءات أخــرىs االســتـفــادة من مــزايـا
اإلجنــــاز احملــــددة في اHـــواد 12 و13 و15 من الــــقــــانــــون رقم
16-09 اHـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام 1437 اHـــــوافق 3 غـــــشت

سنة 2016 واHذكور أعاله.

تُـدوّن هـذه اHـزايـا في شـهـادة الـتـسـجـيل مـع اإلشارة
إلى اHواد التي أنشأتها.

sــادة 13 أعالهHــادّة ة 14 :  : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــاداHا
تخـضع للموافـقة اHسـبقة من اجملـلس الوطني لالسـتثمار

كل من  : 

أ - الــمــزايــا الــتـي تــمــنـح لـالسـتــثــمــارات الــتـي
يـســاوي مـــبـــلــغـــهـــا أو يــفـــوق خـــمـــســة مــاليــيـــر ديـــنــار

s(5.000.000.000 دج)

ب - اHـزايـا االستـثـنـائـيـة الـتي مـن شـأنهـا أن تـمـنح
لـالســـتــثـــمـــارات الـــتي تـــمـــثـل أهــمـــيـــة خـــاصـــة بـــالـــنـــســـبــة

لالقتصاد الوطني.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : �ـــكن أن حتــول مــزايــا اإلجنـــاز اHــتــحــصل
عـلـيــهـا بـعـنـوان االســتـثـمـارات الــتي تـمـثل أهــمـيـة خـاصـة
بالنسبة لالقـتصاد الوطنيs تطبيقا للقانون رقم 16- 09
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016

sبـعـد موافـقـة اجمللس الـوطـني لالستـثـمار sذكـور أعالهHوا
لـلــمـتـعـاقــدين مع اHـسـتــفـيـدs اHـكــلـفـX بـإجنــاز االسـتـثـمـار

حلساب هذا األخير.

ويـتم حتويل اHـزايا اHـذكور في الـفقرة األولى أعاله
في إطــــار عــــقـــود مــــعـــدة حــــسب األصــــول بــــX اHـــســــتـــفــــيـــد
واHتـعـاقد أو اHـتـعـاقدين مـعهs بـعـد تبـلـيغ كـتابي �ـوافـقة
اجملـلس الـوطـني لالسـتـثـمـارs يـوجه لـلـمـسـتـفـيد مـن طرف

مركز تسيير اHزايا اخملتص إقليميا.

16 : : �كن أن يـكـون التـسـجيل مـحل تـعديالت. اHاداHادّة ة 
وتــتـم الــتــعـــديالت لألخــذ بـــعــX االعــتـــبــار الــتـــغــيّــرات في
عـنـاصر شـهـادة الـتـسجـيل الـتي من شـأنـهـا أن تـطرأ خالل
مــدة االســـتــفـــادة من اHـــزايـــاs ال ســيـــمــا مـــنـــهــا اHـــعــلـــومــات
اHـتـعـلـقـة بـاHـوقع أو اHـوطن اجلـبـائي أو الـتـسـمـيـة أو اسم
الـــشــركـــة الــتـــجــاري أو شـــكل �ـــارســة الـــنــشـــاط وكــذا كل
الـتغـيّرات اHـقبـولة بـالنـظر لـلتـشريع والـتنـظيم اHـعمول

بهما. 

وتتـم التـعـديالت بـنـاء عـلى طـلب اHـستـثـمـرs مـرفـقة
بــالـــوثــائق اHـــبــررةs اHــقـــدمــة حــسـب األشــكــال اHـــنــصــوص

عليها في اHلحق اخلامس بهذا اHرسوم.

فـــيــمــا يـــخص االســتــثـــمــارات اخلــاضــعـــة الخــتــصــاص
اجملـلس الوطـني لالستـثمـارs تشـترط مـوافقـة هذا األخـير

بخصوص كل طلب تعديل تعلق بـما يأتي  : 

- تـمـديـد أجل اإلجنـاز عـنـدمـا تـسـاوي أو تـفـوق اHـدة
أربــــعــــة وعـــشــــرين (24) شــــهــــراs أو عـــنــــدمـــا تــــســـاويــــهـــا أو

sدةHتتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه ا

sهيكلة االستثمار أو تمويله -

sمحتوى االستثمار -

- تــغـيـيـر اHــوقع عـنـدمــا يـؤثـر عـلى اHــزايـا الـتي من
شأنها أن تمنح. 

sـؤسـسـات العـمـومـية االقـتـصـاديةHتـعـفى  مشـاريع ا
من هــذا اإلجـــراءs عــنـــدمــا يـــرخص بــهـــا من طــرف مـــجــلس

مساهمات الدولة.

�ـــــكن أن تـــــكـــــون اHـــــزايـــــا اHـــــمـــــنـــــوحـــــةs إذا تـــــأثـــــرت
بــالــتـــغــيّــراتs مـــحل مــراجــعـــة من طــرف اجملــلـس الــوطــني

لالستثمار.

اHــاداHــادّة ة 17  :  : يـــنــتج الـــتــســجـــيل آثــاره خـالل كل فــتــرة
اإلنــجــاز احملــددة مــع اHـستـثـمـرs طـبـقـــا ألحـكـام اHــادة 20
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مــن الــــــقـــــــانـــــــون رقـم 16-09 اHـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام
sـــــــــذكـــــــــور أعالهHـــــــــوافق 3 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2016 واH1437 ا

وتمديدها. 

يــبــدأ ســريــان مــفــعــول هــذا األجل ابــتــداء من تــاريخ
تسجيل االستثمار.

اHــاداHــادّة ة 18  :   :  �ــكن أن تــكــون فــتــرة اإلجنــاز اHــذكــورة
في اHـادة 17 أعالهs مــحل تـمـديـدات. ويــكـون تـمـديـد األجل
sعنـد االقتـضاء sسـتـثمـر ويرفـقHبطـلب مـعلل من طـرف ا

بالوثائق اHبررة اHثبتة.

يقـدم طلب تـمـديد أجل اإلجنـاز في مـدة أدناهـا ثالثة
(3) أشهـر قبل انـقضـاء األجل اHمـنوحs وأقـصاهـا ستة (6)

أشهر بعد هذا التاريخ. 

وتسـقط اآلجال بـعدهـاs ويـعتـبر اHـستـثمـر قد تـخلى
عـن الــتــمــديــدs إال إذا بــرر اHــســتـثــمــر هــذا الــتــأخــيــر عــلى

أساس وثائق مثبتة.

وفـي كـل احلــــــاالت األخــــــرىs يــــــتـم الــــــشــــــروعs حــــــسب
احلـــالـــةs في إجــــراء إعـــداد مـــعـــايـــنـــة الــــدخـــول في مـــرحـــلـــة

االستغالل أو اإللغاء أو التجريد من احلقوق. 

sــــادة 16 أعالهHــــســــاس بــــأحــــكــــام اHغــــيــــر أنـه  ودون ا
تخـضع تمـديدات األجلs اHـتعـلقـة باالسـتثـمارات الـتابـعة
الختصاص اجمللس الوطني لالستثمار لقرار هذا األخير.

اHــاداHــادّة ة 19  :   :  يــلـــغـي الــدخـــول في االســـتـــغالل اجلـــزئي
لـلــمــشــروع مع االسـتــفــادة الــفـوريــة من اHــزايــا اHـرتــبــطـة
بـهــذه اHـرحــلـةs وفي حــدود الـشــروط احملـددة في الــتـنــظـيم

اHعمول بهs إمكانية تمديد أجل اإلجناز.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تـنفيـذ مـزايـا اإلنـجاز تـنفيـذ مـزايـا اإلنـجاز 

اHاداHادّة ة 20 : : يفـضي حتديـد مضـمـون اHزايـا اHنـصوص
عــلـيــهــا في الــقــانـون رقم 16-09 اHـؤرخ في 29 شـوال عـام
1437 اHـــــوافق 3 غـــــشـت ســـــنـــــة 2016 واHـــــذكـــــور أعـاله إلى

حتديد الـتكوين اHـادي لالستـثمار بـواسطـة قائمـة محددة
لـكـمـيـة الـسـلع واخلـدمـات الـتي تـدخل بـصـفـة مـبـاشـرة في

إطار االستثمار.

يـتـم إعـداد الــقــائــمــة اHــذكـورة فـي الـفــقــرة أعالهs في
أربع (4) نسخ أصـلـية من طـرف اHسـتـثمـر وفقـا لـلنـموذج

اHـرفق باHلحق الـثالث بهذا اHـرسوم. وتقدم هـذه القائمة
Hركز تسييـر اHزايا التابع له واخملول للـتأشير عليها من
طـرف هـذا األخــيـرs مـرفـقـة بـنـسـخـة من شـهـادة الـتـسـجـيل

والسجل التجاري ورقم التعريف اجلبائي. 

اHـاداHـادّة ة 21 : : تـشـكل الـتـأشيـرة اHـوضـوعة عـلى الـقـائـمة
اHـذكورة في اHادة 20 أعالهs إجراء موجـها إلقرار مـطابقة
الــســـلع واخلــدمــات الـــتي تــتـــضــمــنـــهــا لــطـــبــيــعـــة الــنــشــاط
اHـــمـــارس واألحـــكـــام الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــوائم

السلبية.

ال تـخــول تـأشـيــرة الـقـوائم احلـق في مـراقـبــة اHـسـار
الــــتـــقـــنـي وال الـــتـــدخل فـي طـــبـــيــــعـــة الـــتـــجــــهـــيـــزات اHـــراد

اقتناؤهاs أو عددها أو حجمها.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تــؤدي الــســلـع اجلــديــدة الــتـي تــكــون مــحل
حـصـص عـيــنــيـة بــغــرض اHــسـاهــمــة في رأســمـال الــشــركـة
حــــسـب الــــشــــروط اHـــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهـــــا في اHــــادة 25 من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 16-09 اHــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437
اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــذكــــور أعالهs إلـى إعـــداد
اHـسـتــثـمـر الـذي يـقـدم احلـصص الـعـيــنـيـةs لـقـائـمـة  تـشـكل
احلصص الـعـينـيـة حسب الـنـموذج اHـرفق باHـلـحق الرابع

بهذا اHرسوم.

تعـد القـائمـة اHذكـورة في الفـقرة أعاله في أربع (4)
نـــسخ أصـــلـــيـــةs مـــؤشـــرا عــلـــيـــهـــا مـن طــرف رئـــيـس مـــركــز
تــســيـيــر اHــزايــا اخملــتص إقــلــيــمــيــا حـسـب نــفس الــشـروط

احملددة في اHادة 21 أعاله.

تـكـون مــوضـوع إعـداد نـفـس الـوثـيـقــةs الـسـلع اجملـددة
الـتي تشكل حصـصا عينـيةs في إطار نقل الـنشاطات من
اخلـــارج وكــذا تـــلك اHـــســـتـــعــمـــلـــة اHـــقــتـــنـــاة في إطـــار عـــقــد

االعتماد اإليجاري الدولي بعد رفع خيار الشراء. 

اHـاداHـادّة ة 23  :  : ال تكـمن قـيـمة قـائـمـة السـلع الـتي تـشكل
احلصص الـعينـيةs وفـقا للـشروط احملددة في الـقانون رقم
16-09 اHـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام 1437 اHـــــوافق 3 غـــــشت

سـنـة 2016 واHــذكـور أعـالهs إال في تـطــبــيق اإلعــفـاء أثــنـاء
جــمـــركــة هــذه احلــصص من الــتــوطــX الــبــنــكي وإجــراءات

التجارة اخلارجية.

�ــكن أن حتـتــوي هـذه الــقـائــمـة عـلـى سـلع مــسـتــثـنـاة
من اHزاياs دون أن يكـون هذا االحتواء سببـا في اHطالبة
باالستفادة من اHزايا اHقررة �وجب القانون رقم 09-16
اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016

واHذكور أعاله. 
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اHــــاداHــــادّة ة 24  :   :  �ــــكن أن تــــعـــدل الــــقــــوائم اHــــذكـــورة في
اHادتX 20 و23 أعالهs بنـاء على طـلب اHـستـثـمر أو �ـثله

اHفوض قانونا. 

يتم تعديل القـوائم بناء على طلب اHـستثمر  حسب
sـرسـوم  وترفقHلـحق اخلـامس بـهـذا اHـرفق بـاHالـنـمـوذج ا

احتماالs بالوثائق اHبررة واHثبتة. 

ويـتم تــعـديل الـقــوائم حـسب  نــفس اإلجـراءات الـتي
أعدت بها في البداية.

اHـاداHـادّة ة 25  :   :  يــؤدي تـعــديل الــقـوائم إلى إعــداد  قـوائم
تــصـــحــيـــحـــيــة وتـــكــون حـــسب الـــنــمـــوذج اHــرفـق بــاHـــلــحق
الـــســــادس بـــهـــذا اHــرســوم مـــرتــبــة في ثالثــة (3) أصــنــاف

وهي  :  

أ) الـقـائـمـة الـتـكـمـيـلـيـة وهي قـائـمـة إضـافـيـة تـضـاف
إلى الـقائـمـة األصـلـيـة لتـسـمح بـإضـافـة سـلع و/أو خـدمات

sوجودة بالقائمة األصليةHجديدة إلى تلك ا

ب) الـقـائمـة  التـعـديلـيـة وهي قائـمة مـوجـهة إلضـافة
وتـــبـــديـل مـــتـــزامـن لألجـــهـــزة و/أو اخلــــدمـــات الـــواردة في

 sالقائمة األصلية

ج) الـــقـــائــــمـــة اHــــصـــحــــحـــة وهـي قـــائــــمـــة تــــهـــدف إلى
استـبدال سـلع و/أو خدمـات مع حذف تـلك اHسـتبـدلة في

القائمة األصلية.

اHـاداHـادّة ة 26  :   :  ال �ـكن إعـداد الـقــوائم الـتـصــحـيـحـيـة إالّ
بـالـنـسـبــة لالسـتـثـمــارات الـتي لم يـسـتــنـفـذ أجل إجنـازهـا

وقت تقد¤ الطلب .

وفي حـالـة الـعـكس وعـنـدمـا يـكـون أجل اإلجنـاز قـابال
لـلــتـمــديـدs يــكـون اســتالم اHـلف خــاضـعــا لـدخــول الـتــمـديـد

حيّز التنفيذ.

ال يــــشـــكل الـــدخـــول في مـــرحــــلـــة االســـتـــغالل اجلـــزئي
لـلــمـشـروع مــانـعــا إلعـداد الــقـوائم الــتـصــحـيــحـيــة طـاHـا أن

اHستثمر يحتفظ باالستفادة من مزايا اإلجناز.

27  :   :  مع مـــــــــراعـــــــــاة الـــــــــســـــــــلـع اجملــــــــددة و/ أو اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
اHـسـتـعـمـلــة اHـقـبـولـة كـاسـتـثـمــارات قـابـلـة لالسـتـفـادة من
اHــزايـا  �ـوجب أحــكـام اHـــادة 6 مـن الــقـانـون رقــم 09-16
اHــــؤرخ فــي 29 شــــوال عـــام 1437 اHــوافق 3 غــشت ســنـة
2016 واHذكور أعالهs ال �كن  إعـداد القوائم التصـحيحية

إالّ بالنسبة للسلع اجلديدة.

28  :   :  يـــخـــضع االســـتـــهـالك الـــفـــعـــلي لـــلـــمـــزايـــا اHــاداHــادّة ة 
إلعداد الـسجل الـتجاري ورقـم التـعريف اجلـبائي وقـائمة
الـسـلع واخلــدمـات الــقـابـلــة لالسـتــفـادة من اHـزايــاs اHـؤشـر
عــلــيـــهــا من طــرف رئــيـس مــركــز تــســيـــيــر اHــزايــا اخملــتص

إقليميا.

غـــيـــر أنه بـــالـــنـــســبـــة الســـتــثـــمـــارات اإلنـــشــاءs �ـــكن
تــطـبــيق اإلعــفــاء من حــقــوق الـتــســجــيلs بــعـنــوان الــعــقـود
التأسيسية للشركاتs مباشرة من طرف اHصالح اHعنية
وقـت إنـــشـــاء الـــشــــركـــةs عـــلى أســــاس شـــهـــادة الـــتــــســـجـــيل

وحدها.

29 :  : يُــعــدّ الــتــأشــيــر من طــرف مــركــز تــســيــيـر اHـاداHـادّة ة 
اHــزايـــا اخملــتص إقــلـــيــمــيــا عــلـى قــائــمــة الـــســلع واخلــدمــات
اHستـفيـدة من اHزاياs مـوافقـة مبدئـية لإلعـفاء من الرسم

على القيمة اHضافة فيما يخص تلك اHقتناة محليا.  

يــتم إعــداد شـــهــادة اإلعــفــاء مـن الــرسم عــلـى الــقــيــمــة
اHـضـافـة بـالنـسـبـة لـلـسلـع واخلدمـات اHـذكـورة في الـفـقرة
األولى أعالهs فـي نــفـس اجلـــلـــســةs وذلـك بـــنـــاء عــلـى تـــقــد¤
الــــســـجـل الـــتــــجـــاري ورقم الــــتـــعــــريف اجلــــبـــائـي وشـــهـــادة
تسـجـيل االسـتثـمـار وقائـمـة الـسلع واخلـدمـات اHـستـفـيدة
مـن اHـزايــا اجلـبـائــيـة وفــاتـورة أولــيـة خــاصـة بــالـســلـعـة أو
السلع اHراد اقتنـاؤها بعنوان النظام اجلبائي التفضيلي
Hــصـالح مــفـتــشــيـة الــضـرائب اخملــتـصــة إقـلــيـمــيـا أو Hــركـز

تسيير اHزايا اHعني.

يـعـفي إعـداد قائـمـة الـسلع واخلـدمـات اHـستـفـيدة من
اHـــــزايــــا من طـــــرف مــــركـــــز تــــســـــيــــيــــر اHـــــزايــــا اخلـــــاضع له
اHــســتــثــمــرs من تــقــد¤ هــذا األخــيــر شــهــادة اإلعــفــاء فــيــمــا
يخص وضع السـلع واخلدمات اHسـتوردة الواردة في هذه

القائمة لالستهالك.

الفصل الرابعالفصل الرابع
انتهاء آثار  إجراء التسجيلانتهاء آثار  إجراء التسجيل

اHاداHادّة ة 30  :   :  تنتهي آثـار إجراء التسجيل إما بسبب
جتـريد من احلقـوق أو اإللغاء بـصفة إراديـة أو البطالن أو
انــقــضـــاء آجــال اإلجنــاز أو عــدم تــقــد¤ قــائــمــة إضــافــيــة أو

اإلتمام الكلي للمشروع.

31  :   :  تـــصــــبح شـــهــــادة تـــســـجــــيل االســـتــــثـــمـــار اHــاداHــادّة ة 
بـاطـلـةs إذا لم يـعـرف اHـشــروع الـذي يـتـعـلق بـهـا الـبـدء في

اإلجناز �رور سنة (1) على تسليمها.
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ويقصد بالبدء في اإلجناز  :  
أ ) احلــصـول عـلى الـتـراخـيص بـالــنـسـبـة لـلـنـشـاطـات
اHقننةs واHصادقة على دراسة األثر  بالنسبة للنشاطات
sــصــنــفـة وإعــداد الــســجل الــتــجــاري لــبـقــيــة الــنــشــاطـاتHا

sعندما يتعلق األمر باستثمار اإلنشاء
ب) الـعمليـة األولى من اقتنـاء السلع اHسـتفيدة من
اHـزايـا اجلـبـائـيــة بـالـنـسـبـة السـتــثـمـارات الـتـوسع وإعـادة

التأهيل. 

اHـاداHـادّة ة 32  :    :  يـكـون الـتـجــريـد مـن احلـقــوق كُـلّـمـا نص
sعمــول بهما عـلى هـــذه العقوبةHالـتشريــع أو التنـظيم ا
ال سيــما فــي حـاالت عدم الوفاء بااللـتزامات اHقررة في
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 16-09 اHــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437
اHــــوافق 3 غــــشت ســــنــــة 2016 واHــــذكــــور أعالهs أو اإلخالل

بااللتزامات اHكتتبة مقابل اHزايا اHمنوحة.

اHاداHادّة ة 33  :    :  يطرأ نفاذ آجال اإلجناز عندما  : 

- يــقــرر الــمــســتــثـــمــر إنـهــاء اقــتــنــاءات الــســلـع
والـــخــدمــات وذلك بــتــقــد¤ مــعــايـنــة نــهــائــيــة لــلـدخــول في

sاالستغالل

-  يـتـخـلى اHـسـتـثـمـر بـصـفـة إراديـة عن تـمـديـد أجل
اإلجنـاز اHـذكـور فـي شـهـادة الـتـسـجـيلs بـعـد مـدة سـتـة (6)

أشهر من حلول األجل. 

34  :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــرّسـمــيـّـة للــجـمــهـوريّـة الـجـــزائــريّة الـدّيـمــقـراطــيّـة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.
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في الـسجل التجـاري حتت رقم ............................. بتاريخ .............................. واحلـائزة على رقم التـعريف اجلبائي
رقم .............................. اHـؤرخ في .................................................... اHـنـشـأة Hمـارسـة نـشـاط أو أنشـطـة مـوضوع

الرموز ............................................................ بX اHساهمX األساسيX / الشركاء : 

- اللقب واالسم........................................................................................................................................
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- اجلنسية : ...........................................................................................................................................

- العنوان...............................................................................................................................................

- اللقب واالسم : .....................................................................................................................................

- اجلنسية : ............................................................................................................................................

- العنوان...............................................................................................................................................

- اللقب واالسم : .....................................................................................................................................

- اجلنسية : ...........................................................................................................................................

- العنوان...............................................................................................................................................

1 -  -  نوع االستثمار :نوع االستثمار :

أ  -         اإلنشاء

ب -        التوسع               نوعي                   كمّي

ج -         إعادة التأهيل :

-            الترشيد          التحديث                      رفع اإلنتاجية 

-           استبدال أو جتديد �ا يعادل                  إعادة تفعيل 

2 -  -  تعيX ووصف اHشروع تعيX ووصف اHشروع .....................................................................................................................

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

3 -  -  مكان تواجد اHشروع :مكان تواجد اHشروع : ......................................................................................................................

- اHقر االجتماعي :  

- مواقع النشاطات : 

4 -  -  اHنتوجات و/ أو اخلدمات اHزمعة اHنتوجات و/ أو اخلدمات اHزمعة .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5 - القدرات االسمية لإلنتاج و/ أو اخلدمة - القدرات االسمية لإلنتاج و/ أو اخلدمة .................................................................................................

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

6 - مناصب العمل اHباشرة اHتوقعة ( باإلضافة إلى اHناصب اHتوفرة احتماليا) - مناصب العمل اHباشرة اHتوقعة ( باإلضافة إلى اHناصب اHتوفرة احتماليا)

7 - - في حالة التوسعs إعادة التأهيل :  في حالة التوسعs إعادة التأهيل :        

* مناصب العمل اHوجودة .........................................................................................................................

* مبلغ االستثمارات اإلجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية(كيلو دينار) : ..................................................
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8 - - مدة اإلجناز اHبرمة مع الوكالة (عدد األشهر) :مدة اإلجناز اHبرمة مع الوكالة (عدد األشهر) : 

 9 - اHبلغ التقديري لالستثمار - اHبلغ التقديري لالستثمار(1) بالكيلو دينار بالكيلو دينار..........................................................................................

sزايا اجلبائيةHستفيدة من اHمنها السلع واخلدمات ا *

sزايا اجلبائيةHستفيدة من اHالسلع واخلدمات غير ا *

* اHبلغ احملتمل للحصص العينية.

 10- مبلغ  األموال  اخلاصة - مبلغ  األموال  اخلاصة (2) (بالكيلو دينار) (بالكيلو دينار)............................................................................................

* منها بالدينار

* العملة الصعبة

ردّا على الـسـؤال Hعـرفة مـا إذا كان االسـتـثمـار قد سـبق له االستـفـادة من اHزايـاs سواء بـعـنوان االسـتثـمار مـوضوع
هذا التسجيل أو بعنوان استثمار آخرs أجاب اHستثمر بـ : 

*  نعم

*  ال

في حالة التأكيدs اإلشارة إلى أرقام وتواريخ التسجيل و/أو مقرر منح Hزايا .................................................

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

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

11 - آثار هذا التسجيل  - آثار هذا التسجيل 

يخـول هذا الـتسـجيل لـالستـثمـار اHتـعلق بهs الـقابـلـية اآللـية وبـقوة الـقانـون لالستـفـادة من اHزايـا اHنـصوص عـليـها
في الـقـانون رقم 16 -  09 اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHـوافق 3 غـشت سـنة 2016 واHـتعـلق بـتـرقـية االسـتـثـمـارs زيادة
عــلى مــزايــا الــقـانــون الــعـــام وتــلـك اHــقــررة لــفـــائــدة الـنـــشـــاطــات الــصــنــاعــيــة ذات األولـــويـة والــنـــشـــاطــات الـســـيـــاحــيـة
والـنشـاطـات الفـالحـيـةs وهي : ........................................................................................................................

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

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

(1) اHــبــالغ الــواردة في هــذا الــعــمــود هي تــقــديــريــة واســتــداللــيــة. مـع مــراعــاة الــســقف الــذي هــو من اخــتــصــاص اجملــلس الــوطــني
لالسـتثـمار واHـستـويات الـدنيا لـقابـليـة االستـفادة من اHـزايا بالـنسـبة لالسـتثـمارات غـير  اسـتثمـارات اإلنشـاءs ال يؤثـر  عدم مـوافقة
مبالغ اإلجناز مع هـذه األخيرةs على حقـوق اHستثمـر في اHزايا واحلصول عـلى الوثائق أو القيـام باإلجراءات اHنصـوص عليها تـطبيقا

للقانون رقم 16- 09 اHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار.
(2) ال يـشكـل عدم احـتـرام الـسـقف األدنى من األمـوال اخلاصـة احملـدد في الـتـنـظيم اHـعـمـول به تـطـبيـقـا لـلـمادة 25 مـن القـانـون رقم
16- 09 اHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستـثمارs سببا للرفضs فهو �نع ضمان التحويل

اHذكور في اHادة 25 من نفس القانون.
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إطار خاص بالوكالة
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم 

يخضع تنفيذ اHزايا إلعـداد السجل التجاري ورقم التعريف اجلبـائي وقائمة السلع واخلدمات التي تدخل في إطار
االستثمار اHسجل.

أتعهدs السيد (ة) ........................................s حتت طائلة القانونs بأن : 

- إال بتـرخـيص طـبقـا لـلـمادة 29 من الـقـانون رقم 16-  09 اHـؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHـوافق 3 غـشت سـنة 2016
واHتعلق بتـرقية االستثـمارs أالّ أتنازل عن العـتاد احملصل عليه في ظل الـنظام اجلبائي الـتفضيلي وال عـن العتاد اHوجود

sحتى االستهالك الكلي sفي مؤسستي قبل التوسع

sعنية الكشف السنوي لتقدم مشروعيHصالح اجلبائية اHأقدم للوكالة وا -

- أعلم الوكالة بالتغيرات في كل العناصـر اHتعلقة باستثماريs وفقا للتنـظيم اHعمول به واHتخذ تطبيقا للقانون
sتعلق بترقية االستثمارHوافق 3 غشت سنة 2016 واHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHرقم 16-09 ا

- أطـلب إعداد  مـحـضر مـعـاينـة الـدخول  في االسـتـغالل من طرف اHـصـالح اجلبـائـية اHـعـنيـة في أجل أقـصـاه انقـضاء
آجال اإلجناز اHمنوحة لي.

أنا اHمضي أسفلهs السيد (ة) ...................................................................................................................

اHتصرف باسم.......................................................................................................................................

بصفة....................................................................................................................................................

................................................ أشـــهـــد أنه » إعـالمي �ـــخـــتـــلف األحـــكـــام اHـــذكـــورة أعالهs وأصـــرحs حتـت طـــائـــلــة
القانونs بأن اHعلومات الواردة في هذا التصريح باالستثمار صحيحة وصادقة.

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.
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اHـلحـق الثانياHـلحـق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية 
وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
- و.و.ت.ا -- و.و.ت.ا -

وكـالـةوكـالـة
(القيام باإلجراءات في إطار القانون رقم (القيام باإلجراءات في إطار القانون رقم 16 -  -  09 اHؤرخ اHؤرخ في في 29 شوال عام  شوال عام 1437

اHوافق اHوافق 3 غشت سنة  غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار) واHتعلق بترقية االستثمار)

 أنا اHوقع (ة) أدناه .................................................................................................................................

اHتصرف بصفة............................................... حلساب ............................................................................

مـؤسـسـة فــرديـة /شـركـة ذات الـشـخص الـوحـيـد وذات اHـسـؤولــيـة احملـدودة/ شـركـة ذات مـسـؤولـيـة مـحـدودة/  شـركـة
اHـسـاهــمـة/ شــركــة تـضــامـن بـرؤوس أمـوال وطـنيـة مقـيـمة أو بـرؤوس أموال مـخـتلـطـةs حيث اHـقر االجـتـماعي الـكائن
في ..................................................................... اHقيدة في السجل التجاري حتت رقم .....................................
بتاريخ ............................................. واحلـائزة على رقم التعريف اجلبائي رقم ...................................................
اHؤرخة في ....................................................................................................................................................

أمنح توكيلي هذا إلى السيد (ة) ................................................................................................................

احلامل (ة) (بطاقة التعريف الوطنيةs رخصة السياقة) رقم ..........................................................................

الصادرة بتاريخ .................................. عن .............................................................................................

من أجل القيام في مقامي ومكاني(1) بـ ......................................................................................................

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

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

تمنح في إطار ما يسمح به القانون.

بـ .................................... في ........................................

إمضاء مصادق عليهإمضاء مصادق عليه

(1) وضح : تسجيل االستثمارs تعديل ................................. اشطب العبارة غير اHالئمة.  
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اHـلحق الثالثاHـلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
- و.و.ت.ا -- و.و.ت.ا -

الشباك الوحيد الالمركزي لـالشباك الوحيد الالمركزي لـ ............
مركز تسيير اHزايا لـ مركز تسيير اHزايا لـ ....................

قائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةقائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية

رقم .............. اHؤرخ في ........................................ الطبيعة ...................................................................

شهادة تسجيل رقم ..................................... اHؤرخة في ...........................................................................

مستثمر ................................................................................................................................................

عنوان اHوطن اجلبائي ...........................................................................................................................

الهاتف .................................................... الفاكس ..................................................................................

التعيXالتعيXالكميةالكمية

أنـا اHمضي (ة) أسفـله .......................... أتصرف بـالنيابـة عن .................................s بصفة ..........................
أصــــرح بــــــأن الـــســلع اHـــدرجـة فــي هــــذه الـقــائـمــة مــوجـــهـة إلنــجــاز االســتــثـــمــار مــوضــوع شــهـــادة الـتــســجــيل رقم
...................................................... اHـــــــــــــــــــؤرخــــــــــــــــــــة فـي ....................................................................................

أتعهدs حتت طائلة القانونs باحلفاظ على وجهتها اHصرح بها إلى غاية انقضاء الفترة القانونية لالهتالك.

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم
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اHـلحق الرابعاHـلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

- و. و. ت. ا -- و. و. ت. ا -

الشباك الوحيد الالمركزي لـ............الشباك الوحيد الالمركزي لـ............

مركز تسيير اHزايا لـ....................مركز تسيير اHزايا لـ....................

قائمة السلع اHشكلة للحصص العينيةقائمة السلع اHشكلة للحصص العينية

قائمة معدة �وجب التسجل رقم ....................... اHؤرّخ في ........................................................................

التعيXالتعيXالكميةالكمية

تشكل هذه الـقائمة احلـصص العيـنية اHقـدمة للشـركة/اHؤسسـة الفردية ...........................................................
من طرف السيد .............................s اHتـصرف بصفته ............................. إلجناز مشروع االستثمار موضوع شهادة
التسجيل رقم ................................. اHؤرخة في ..............................................................................................

تـعتبـر هذه الـشهـادة تصـريحا لـلمـستـثمر بـنيـة تقـد¤ حصص عـينيـة طبـقا لـلمادة 6 من الـقانون رقم 16- 09 اHؤرخ
في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقـية االستثمارs كمـا أنها ال �كن أن تؤدي إلى جمع اHزايا

بوجود قائمة التجهيزات واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية. 

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.
قر² وصودق عليهقر² وصودق عليه

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم
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اHـلحـق اخلامساHـلحـق اخلامس

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة و اHناجموزارة الصناعة و اHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

- و. و. ت. ا -- و. و. ت. ا -

الشباك الوحيد الالمركزي لـ الشباك الوحيد الالمركزي لـ ..............     

مركز تسيير اHزايا لـ مركز تسيير اHزايا لـ ...............                  

طلب تعديل القائمةطلب تعديل القائمة
(اHرسوم التنفيذي رقم (اHرسوم التنفيذي رقم 17-102 اHؤرخ في  اHؤرخ في 6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1438 اHوافق  اHوافق 5 مارس سنة  مارس سنة 2017

الذي يحدالذي يحدّد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة اHتعلقة به.)د كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة اHتعلقة به.)
(القائمة اHعدلةs القائمة اHضافةs القائمة التصحيحية )(القائمة اHعدلةs القائمة اHضافةs القائمة التصحيحية ) (1)

أنا اHمضي (ة) أسفله ...............................................................................................................................

اHولود (ة) في ............................................. بـ ........................................................................................

اHتصرف باسم .......................................................................................................................................

حلساب ..................................................................................................................................................

مستفيد من شهادة التسجيل رقم ................... اHؤرخة في .........................................................................

اHتعلقة باالستثمار في نشاط .................................................................................................................

اHستفيد من :

القائمة األولية للسلع واخلدمات رقم .................................... اHؤرخة في ....................................................

القائمة اHعدلة - اHضافة - التصحيحية(2) رقم ..................... اHؤرخة في ....................................................

القائمة اHعدلة - اHضافة - التصحيحية رقم ......................... اHؤرخة في ....................................................

القائمة اHعدلة - اHضافة - التصحيحية رقم ........................... اHؤرخة في ..................................................

( 1) و(2) : شطب العبارة غير الالئقة
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أطلب :أطلب :
- - 1  - استبدال في قائمة السلع و اخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية :  - استبدال في قائمة السلع و اخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية :

. . السلع واخلدمات اHذكورة والواردة أدناه :

* بالتالي : بالتالي :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

- - 2  - إضافة إلى قائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةs السلع واخلدمات اآلتية :  - إضافة إلى قائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةs السلع واخلدمات اآلتية :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

التعيXالتعيXالكميةالكمية
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أدخلت التعديالت اHطروحة لألسباب اآلتية : ..............................................................................................

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

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

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

يشهد عليها بالوثائق اآلتية واHرفقة ضمن طلب التعديل 

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

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

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

تؤثر التغيرات التالية على مبلغ االستثمار اخلاص بي  :

XالتعيXبلغ القد¤التعيHبلغ القد¤اHا
كيلو دينار جزائريكيلو دينار جزائري

اHبلغ اجلديداHبلغ اجلديد
كيلو دينار جزائريكيلو دينار جزائري

استثماراستثمار

أصـــرح أن الــســلـع واخلـــدمـات اHـضـافـة و/أو اHـبــدلــة تــهــدف إلجنــاز االسـتــثــمــار مــوضـــوع شـــهـــادة الـــتـسـجيل
رقم ...................... اHـؤرخـة في .................................s وأشـهـدs حتت طـائـلـة الـقـانـونs بـاحلـفـاظ عـلى وجـهـتـهـا اHـصـرح
بــهــا إلـى غـايــة اســتــيـفــاء الــفـتــرة الـقـانـونـيـة لالهتالك إالّ فـي حالـة الـتنـازل اHـسمـوح به طـبـقا لـلـمادة 29 من الـقـانون
رقم 16-09 اHؤرخ في 29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غـشت سنة 2016 واHتعـلق بتـرقيـة االستثـمارs و/أو رفع عـدم قابـلية

التنازل.

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.
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اHـلـحق السادساHـلـحق السادس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة و اHناجموزارة الصناعة و اHناجم
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

- و.و.ت.ا-- و.و.ت.ا-
الشباك الوحيد الالمركزي لـ .......الشباك الوحيد الالمركزي لـ .......

مركز تسيير اHزايا لـ مركز تسيير اHزايا لـ ......................
القائمة التصحيحية (التكميليةs التعديليةs اHصححة)القائمة التصحيحية (التكميليةs التعديليةs اHصححة)

للسلع و اخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية.للسلع و اخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية.

رقم .......................................... اHؤرخة في ................................ الطبيعة ..............................................
القائمة األولية للسلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية: اHؤرخة في .....................................................
اHستثمر : .............................................................................................................................................
عنوان اHوطن اجلبائي : ...........................................................................................................................
الهاتف ................................................. الفاكس .....................................................................................
طلب تصحيح القائمة ..............................................................................................................................

1 - القائمة التكميلية : - القائمة التكميلية :
إضافة إلى قائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةs السلع واخلدمات اآلتية :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

2 - القائمة اHصححة : - القائمة اHصححة :
اسـتــبـدالs في قـائــمـتي األولـيــة و/أو اHـعـدلـةs لــلـسـلع واخلــدمـات اHـســتـفـيـدة مـن اHـزايـا اجلـبــائـيـةs الــسـلع واخلـدمـات

اHذكورة أدناه :

 بالتالي : بالتالي :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

التعيXالتعيXالكميةالكمية
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: يــجـب اسـتــبـدال الــسـلـع بـالـســلـع الـجـديدة وفـقا لـلمادة 27 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 17-102 اHؤرخ ملـحوظة :ملـحوظة 
في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 5 مـارس سـنة 2017 الذي يـحـدد إجـراءات شـهـادة تـسـجـيل االسـتـثـمـارات والشـكل
واآلثار اHترتبة عليهاs باسـتثناء تلك اHسموح بها والتي سيتم اقتناؤها في حالة مجددة وفقا للمادة 6 من القانون رقم

16-09 اHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار.

3 - القائمة التعديلية : - القائمة التعديلية :
- إضافة إلى قائمة السلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةs السلع واخلدمات اآلتية :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

- استبدال ضمن القائمة األولية للسلع واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائيةs السلع واخلدمات اآلتية :

بالسلع واخلدمات اآلتية :بالسلع واخلدمات اآلتية :  

تمنح التصحيحات وفقا للشروط اآلتية :تمنح التصحيحات وفقا للشروط اآلتية :
1 - كل اسـتـبـدال لـلـسلـع واخلدمـات بـالـنـسـبـة لـتـلك الـواردة في الـقائـمـة األصـلـيـة أو اHـصـحـحـة ال �كـن أن يؤدي إلى

تراكم اHزايا.
2  - يشهد اHستفيد أن الـسلع اHدرجة ضمن هذه القـائــمة تهـدف إلجناز االستثمار موضوع التسجيل رقم ...........

اHؤرخ في ...........................................
3 - يـتـعهـد اHسـتـفيـدs حتت طـائلـة القـانـونs باحلـفاظ عـلى وجـهتـهـا اHصـرح بهـا إلى غـاية اسـتيـفـاء الفـترة الـقـانونـية

لالهتالك.
قر² وصودق عليه.  

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.

التعيXالتعيXالكميةالكمية

التعيXالتعيXالكميةالكمية

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم
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30.000

20.000

شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

تــعـديـل شـهـادة الــتـســجـيـلs تـمــديـد آجـال
اإلجنـازs تـصـريح بــالـتـنـازل أو حتـويل
االسـتـثـمـارs إلـغـاء تـسـجـيل بـطـلب من
اHــــســـــتــــثــــمـــــرs تــــعــــديـل قــــوائم الـــــســــلع
واخلـــدمــــات الــــقــــابــــلـــة لـالســــتـــفــــادة من
اHـزايا (القوائم الـتعديلـيةs التكـميلية
و/أو اHصـححـة)s صور أصـليـة لقـائمة
السلع واخلـدمات أو شهادة الـتسجيل.

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 17-103 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
عـام عـام 1438  اHـوافـق اHـوافـق 5 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2017 يـحــدد مـبـلغs يـحــدد مـبـلغ
مــسـتــحـقــات مـعــاجلــة مـلــفـات االســتـثــمـار وكــيـفــيـاتمــسـتــحـقــات مـعــاجلــة مـلــفـات االســتـثــمـار وكــيـفــيـات

حتصيله.حتصيله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 99 -4
sو143 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 16 -09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sادة 26 منهHال سيما ا sبترقية االستثمار

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15 -125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06 -356
اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006 واHـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

 sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 -298
اHؤرخ  في  15  رمـضان  عام  1428 اHوافق 27  سبـتمبر
سـنة 2007 الذي يـحـدد مـبـلغ حتـصـيل مـسـتـحـقـات مـعـاجلة

sملفات االستثمار وكيفياتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا  ألحكـام اHادة 26 من الـقانون
رقـم 16 -09 اHــــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 3
غـشت سنة 2016 واHـذكور أعـالهs يهـدف هذا اHـرسوم إلى
حتــديــد مــبــلغ اHــســتــحــقـات الــنــاجــمــة عن مــعــاجلــة مــلــفـات

االستثمار وكيفيات حتصيله.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــتم حتـــصـــيل اHـــســـتـــحـــقـــات اHــذكـــورة في
اHادة األولى أعـالهs عنـد مـعاجلـة اHـلفـات اخلـاصة بـالـوثائق

الواردة فــي القائمة اHذكورة في اHادة 3 أدناه.

اHاداHادّة ة 3 : : يحـدد مبـلغ اHسـتحـقات اHـذكورة في اHادة
األولى أعالهs على النحو اآلتي :

1 - فـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـص اHـــــــشـــــــاريع الـــــــتـي ال تـــــــخـــــــضع
الختصاص اجمللس الوطني لالستثمار :

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

تـعديل شهـادة التسـجيلs تمـديد آجال
اإلجنـازs تـصـريح بــالـتـنـازل أو حتـويل
االسـتـثـمـارs إلـغـاء تـسـجـيل بـطـلب من
اHــــســـــتــــثــــمـــــرs تــــعــــديـل قــــوائم الـــــســــلع
واخلـــدمــــات الــــقــــابــــلـــة لـالســــتـــفــــادة من
اHـزايا (القوائم الـتعديلـيةs التكـميلية
و/أو اHصـححـة)s صور أصـليـة لقـائمة
السلع واخلدمات أو شهادة التسجيل.

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

100.000

50.000

2 - فــيـمـا يـخـص اHـشـاريع الــتي يـسـاوي مـبــلـغـهـا أو
يـفـوق خـمـسـة ماليـيـر ديـنار (5.000.000.000 دج) اخلـاضـعة

للموافقة اHسبقة للمجلس الوطني لالستثمار:
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اHاداHادّة ة 4 : : تعفى من دفع هـذه اHستحقاتs اإلشعارات
بــالـتــجـريــد من اHـزايــا اHـتــخــذة من طـرف مــركـز تــسـيــيـر
اHــزايــاs وكـذا كل  وثــيـقــة مـعــدة لــتـصــحـيح خــطـأ  أو ســهـو

غير ناجم عن اHستثمر.

sستثمرHسـتحقات من طرف اHادّة ة 5 : تدفع هذه اHاداHا
لدى احملـاسب العـمومي الـتابع لـلوكـالة الـوطنـية لـتطـوير

االستثمار أثناء إيداع اHلف الذي يرغب في تقد�ه.

تــدفع هــذه اHــســتــحــقــات عــلى أســاس ســنــد إيـرادات
يعده اآلمر بصرف اHيزانية في الوكالة.

غـير أنه �كن حتـصيل هذه اHـستحـقات من  الوكيل
و/أو الـوكـالء الـفــرعــيــX في حــالــة فــتح وكــالـة لـإليـرادات
لـــدى الــهــيــاكل الالمــركــزيــة لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر
االسـتـثـمــار وفـقـا لـلـشـروط احملـددة في الــتـنـظـيم اHـعـمـول

به.

sـرسـومHمـوضـوع هـذا ا sـسـتــحـقـاتHـادّة ة 6 : : تـدفع اHـاداHا
بغض النظر عن الـنتيجة الناجمة عن دراسة اHلف التي

دفعت على أساسه.

اHاداHادّة ة 7 : : تـدفع إيرادات تسـديد هـذه اHستـحقات في
حساب الوكالة الـوطنية لتطوير االسـتثمار اHفتوح لدى

اخلزينة العمومية طبقا للتنظيم اHعمول به.

8 :  : تـــلـــغـى أحـــكـــام الـــمــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 07-298 اHـؤرّخ في 15 رمـضـان عام  1428 اHـوافق 27
سبـتمبر سنة 2007 الذي يحدد مـبلغ حتصيل مـستحقات

معاجلة ملفات االستثمار وكيفياتها.

3 - بالنسبة للمشاريع اخلاضعة لنظام االتفاقية :

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

200.000

50.000

شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

تــعـديـل شـهـادة الــتـســجـيـلs تـمــديـد آجـال
اإلجنـازs تـصـريح بــالـتـنـازل أو حتـويل
االسـتـثـمـارs إلـغـاء تـسـجـيل بـطـلب من
اHــــســـــتــــثــــمـــــرs تــــعــــديـل قــــوائم الـــــســــلع
واخلـــدمــــات الــــقــــابــــلـــة لـالســــتـــفــــادة من
اHـزايا (القوائم الـتعديلـيةs التكـميلية
و/أو اHصـححـة)s صور أصـليـة لقـائمة
السلع واخلدمات أو شهادة التسجيل.

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــــتـــــعــــلق  sيــــتـــــعــــلق s2017 ـــــوافـق 5 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةHـــــوافـق  اH1438 ا عــــام عــــام 
�ـتـابعـة االسـتـثـمـــارات والـعــقـوبات اHــطــبـقة فــي�ـتـابعـة االسـتـثـمـــارات والـعــقـوبات اHــطــبـقة فــي
حــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام االلـــــتـــــزامـــــات والـــــواجـــــبــــاتحــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام االلـــــتـــــزامـــــات والـــــواجـــــبــــات

اHكتتبة.اHكتتبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بناء على التقرير اHشترك بX وزير الصناعة

sاليةHناجم  ووزير اHوا
- وبناء على الدستورs ال سيما اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 16 -09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sبترقية االستثمار
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15 -125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06 -356
اHـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 9 أكـتـوبــر سـنـة
2006 واHـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

sاالستثمار وتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-101 مؤرخ
في 6 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1438 اHــوافق 5 مــارس ســنــة
2017 الــــذي يـــحـــدد الــــقـــوائم الـــســــلـــبـــيــــة واHـــبـــالـغ الـــدنـــيـــا

لالســـتـــفــادة من اHـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـــزايـــا عــلى
sمختلف أنواع االستثمارات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHواد 32 و33 و34 من
الـــــــقـــــــــانـــــــون رقم 16-09 اHــــــــؤرخ في29 شـــــــوال عــــــام 1437
اHــوافق 3 غـــشت ســـنــة 2016 واHــذكـــور أعالهs يـــهـــدف هــذا
اHـــــرســــــوم إلى حتــــــديـــــد كــــــيـــــفـــــيــــــات �ـــــارســــــة مـــــتــــــابـــــعـــــة
االســتــثــمــارات وكــذا الـــعــقــوبــات اHــطــبـــقــة في حــالــة عــدم
احـــتـــرام االلــــتـــزامـــات والـــواجـــبـــات اHـــكـــتـــتـــبـــة من طـــرف

اHستثمر مقابل اHزايا اHمنوحة.
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الفصـل األولالفصـل األول
متابـعـة االستثمـاراتمتابـعـة االستثمـارات

القسم األولالقسم األول

مفهوم  متابعة اإلداراتمفهوم  متابعة اإلدارات
والهيئات اHعنية ومسؤولياتهاوالهيئات اHعنية ومسؤولياتها

اHادة اHادة 2 : : تخضع االستـثمارات اHستفيدة من اHزايا
اHـــمـــنــوحـــة �ـــوجـب الــقـــانـــون رقم 16 - 09 اHــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHـــذكـــور
أعــالهs لـلــمـتــابـعـة خــالل فـتـرة اإلعـفـاء الــتـي تـتــمـثـل

فيما يأتي :

sأ - بـالنسـبة لـلوكالـة الوطـنية لـتطـوير االستـثمار
من خـالل مـــرافـــقـــة ومـــســـاعـــدة اHـــســـتـــثـــمـــرين وكـــذا جـــمع

sشروعHعلومات اإلحصائية اخملتلفة عن تقدم اHا

sاجلـــبـــائـــيــة واجلـــمـــركـــيــة Xب - بـــالـــنـــســـبــة لـإلدارتــ
sطــبـقـا لــصالحـيــاتـهم sـســتـثــمـرينHالـســهـر عــلى احـتــرام  ا
لاللـتـزامـات اHـكـلــفـX بـهـا والـواجـبـات اHـكـتـتـبـة في إطـار

 sمنوحةHزايا اHا

ج - بــالـنــسـبــة إلدارة األمالك الــوطـنــيــةs الـتــأكـد من
احلفـاظ عـلى وجـهـة الـوعـاء الـعقـاري اHـمـنـوح امـتـيازه من
أجل إجنـاز االسـتثـمار طـبقـا لـلبـنود اHـنـصوص عـليـها في

 sعقد منح االمتياز

د - بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات
االجـــتـــمــــاعـــيـــة لـــلـــعــــمـــال األجـــراءs الـــســـهــــر عـــلى أن يـــقـــوم
اHستثمـر الذي استفاد من رفع مدة مزايا االستغالل إلى
خـمس (5) ســنـوات نـتـيـجــة إحـداث أكـثـر من 100 مـنـصب
sعلى األقل sيكون XستخدمHباالحتفـاط بعدد من ا sشغل
في نـفـس اHـســتــوى الـذي ســمح له بــاحلــصـول عــلى اHــزايـا
اHـذكــورة أعالهs  وذلك خالل كـل فـتـرة االســتـفــادة من هـذه

اHزايا.

اHادة اHادة 3 : : تـتم اHتـابـعة الـتي تمـارسـها الـوكالـة طوال
كل فترة مزايا اإلجناز واالستغالل.

تـتـم اHـتــابـعــة الـتي تــمـارســهـا إدارة اجلــمـارك طـوال
كـل فـتــرة عـدم الــتــنـازل عـن الـســلع اHــقـتــنـاة بــاإلعــفـاء من
احلقوق اجلمركية كما هو محدد في التنظيم اHعمول به.

تـتم اHـتـابعـة الـتي تـمـارسـها اإلدارة اجلـبـائـيـة طوال
كل فتـرة اهتـالك السـلع اHقـتنـاة بـعنـوان النـظام اجلـبائي

التفضيلي.

تـتم اHتـابـعة الـتي تمـارسـها إدارة األمالك الـوطنـية
طوال كل فترة منح  حق االمتياز.

تـــتم اHـــتــابـــعــة الـــتي �ـــارســهـــا الــصـــنــدوق الـــوطــني
للـتأمـينـات االجتـمـاعيـة للـعمـال األجراء خالل مـدة  خمس
(5) سـنـواتs ابتـداء من تـاريخ إعـداد محـضـر الـدخول في

االستغالل.

اHـادة اHـادة 4 : : تـمــارس اHـتـابـعـة اإلدارة اجلـبــائـيـةs عـنـدمـا
تـكــون االقـتــنـاءات بــعـنــوان الـنــظـام اجلـبــائي الــتـفـضــيـلي
مــتــعـلــقــة بــبـنــاءات مــبــنـيــة أو غــيـر مــبــنــيـةs طــوال فــتـرة

توافق أطول فترة االهتالك احملتسبة للسلع األخرى.

القسم الثانيالقسم الثاني
متابعة تقدم اHشاريع االستثماريةمتابعة تقدم اHشاريع االستثمارية

اHادة اHادة 5 :  : يلزم اHـستثـمرs لـلسمـاح للـوكالة �ـمارسة
مـــهــمـــة اHــتــابـــعــة احملـــددة في اHــادة 2 -أ أعالهs بـــتـــقــد¤ كل

اHعلومات اHطلوبة للقيام بهذه اHهمة.

ويـجب عـلـيهs لـهـذا الـغـرضs أن يـرسل إلـيـهـا سـنـويا
كشـفا عن  تقـدم مشروعه االسـتثمـاري مزودا باHـعلومات
ومؤشـرا علـيه من اHصـالح اجلبـائيـةs على وثـيقـة تسـلّمـها
الـــوكــالـــة حـــسب الـــنـــمـــوذج احملـــدد في اHـــلـــحق األول بـــهــذا
اHرسوم. ويجب إيـداع كشف تقدم اHشـاريع اHؤشر عليه
في أجـل أقــصـــاه شــهـــر واحـــد ابــتـــداء من تـــاريخ تــأشـــيــرة

اHصالح اجلبائية .

6 : : يــودع الــكــشف الــســنــوي  لــتــقــدم مــشــاريع اHـادة اHـادة 
االسـتثـمـارs اHـزود باHـعـلـومات من طـرف اHـسـتثـمـرs لدى
اHـــصــالح  اجلـــبــائـــيــة Hـــكــان اHـــوطن الــضـــريــبـيs في نــفس
الـــــوقت وفـي حـــــدود اآلجـــــال احملـــــددة بــــــالـــــنـــــســـــبـــــة إليـــــداع

التصريحات اجلبائية السنوية .

7 : : تـقــوم اHــصــالح احملــلــيــة لــلـوكــالــة الــوطــنــيـة اHـادة اHـادة 
لـــتـــطـــويـــر االســـتـــثـــمـــار كـل ســـداسيs بـــغـــرض تـــشـــخـــيص
اHستثمرين اHـتخلفX الذين لم يـودعوا الكشف السنوي
 لـتقـدم مـشاريع االسـتـثـمارs �ـقـاربة بـX كـشوف الـتـقدم

الواردة وبطاقية تسجيل االستثمارات.

sحـيـنـئـذ sXــتــخـلـفــHــســتــثــمــرين اHتُــعــدّ قــائــمـة ا
وتـرسل  إلـى اHـصـالح اجلـبــائـيـة أو مــركـز تـسـيــيـر اHـزايـا
اخملــتـص إقــلـــيــمــيـــا إلعــذارهـمs حــسب الـــنــمـــوذج احملــدد في
s(2) ـلحق الـثـاني بـتـقد¤ هـذا الـكـشف في أجل  شـهرينHا
ابـتـداء مـن تـاريخ  تـبــلـيغ  اإلعــذارs حتت طـائـلــة  تـوقـيف

اHزايا.
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يــجـب أن تــبـــلغ اإلعـــذارات اHــذكـــورة  في الــفـــقــرة 2
أعالهs في أجـل خمـسـة عـشر (15) يـومـاs ابـتـداء من تاريخ
استالم قائمة اHسـتثمرين اHتخلفX اHرسلة من اHصالح

احمللية للوكالة. 

اHــادة اHــادة 8 :  : تـــرسـل اHــصـــالـح اجلــبـــائـــيـــة كـــشـــوف تـــقــدم
اHـــشــاريعs اHــقــدمــة بــعــد اإلعـــذارs إلى الــوكــالــة الــوطــنــيــة

لتطوير االستثمار.

تـــعــد اHـــصــالح اجلـــبــائـــيــة أو مـــركــز تــســـيــيـــر اHــزايــا
اHعنـيةs قائـمة اHستـثمرين الـذين لم يستجـيبوا لإلعذار
اHذكور في اHادة 7 أعالهs بعد خمسة عشر ( 15) يوما من
انـقــضــاء األجل احملــدد في اإلعـذارs وتــرســلــهـا إلى الــوكــالـة
الـوطـنيـة لتـطـوير االسـتـثمـار بـعد الـقـيام بـتـعلـيق اHـزايا

التي يتمتعون بها.

القسم الثالثالقسم الثالث
متابعة االلتزامات والواجبات اHكتتبةمتابعة االلتزامات والواجبات اHكتتبة

اHــــادة اHــــادة 9 :   :  االلــــتـــــزامــــات اHــــذكــــورة في اHــــادة األولى
أعاله هـي تـلك اHــنـصــوص عـلــيــهـا �ــوجب أحـكــام الـقــانـون
رقم 16 - 09 اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437 اHــــــوافق 3
غـــشت ســـنــة 2016 واHــذكـــور أعالهs والـــنــصـــوص اHــتـــخــذة
لـــتــطـــبــيـــقهs الــتـي تــضع عـــلى عـــاتق اHــســـتــثـــمــر الـــتــزامــا

بالقيام أو بعدم القيام.

وتــكــون الــواجــبــات اHــذكــورة في اHــادة األولى أعاله
هي تلك التي اتخذها اHستثمر مقابل اHزايا اHمنوحة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
العقـوباتالعقـوبات

القسم األولالقسم األول
بــعــنـوان عــدم احــتـرام االلــتــزام بـإعــداد الــكـشـف الـســنـويبــعــنـوان عــدم احــتـرام االلــتــزام بـإعــداد الــكـشـف الـســنـوي

لتقدم اHشاريع االستثماريةلتقدم اHشاريع االستثمارية

10 :  : فـي حـــالـــة عـــدم الـــقـــيــــام بـــإيـــداع الـــكـــشف اHــادة اHــادة 
الـسنـوي لـتـقـدم اHـشاريعs تـلـزم الـهـيـاكل اHـؤهلـة لـلـوكـالة
sبــواســـطــة رســـالـــة مــوصى عـــلــيـــهــا sـــســتـــثــمـــرHبــإشـــعــار ا
بتعليق حقـوقه في اHزاياs وتدعوه للحضور إلى مكاتبها

لتقد¤ التبريرات احملتملة.

وفي حــالـة الــتـزام اHــسـتــثـمـر بــالـصــمت في الــشـهـر
الـــذي يــــلي تـــاريخ اإلشـــعـــارs فـــإنـه يُـــجـــرّد من حـــقـــوقه في

اHزايا بإلغاء شهادة تسجيله.

اHــــــــادة اHــــــــادة 11 : : دون اإلخـالل بــــــــالـــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات األخــــــــرى
اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فــي الـــتـــشــــريـع اHــعـــمــــول بـهs يــؤدي
الـتــجـريـد من احلـقوق فـــي اHزايـاs إلى تـسـديـد كل اHـزايا
اHـسـتهـلـكـة باإلضـافـة إلى الـعـقوبـات اHـنـصوص عـلـيـها في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 12 : : يـــتم الــتـــجـــريــد مـن احلق في اHـــزايــا وفق
األشكـال نفـسهـا التي » بـها الـتسـجيلs وتـتجـسد بـإشعار
بـالـتــجـريـد مـن احلـقـوق في اHــزايـا يــقـدم حـسب الــنـمـوذج
اHـبـX في اHـلـحق الـثـالث بـهـذا اHـرسـومs مع إرسـال نسخ

أصلية إلى اإلدارات اHعنية.

القسم الثـانيالقسم الثـاني
بعنوان عدم احترام االلتزاماتبعنوان عدم احترام االلتزامات

والواجبات اHكتتبة األخرى والواجبات اHكتتبة األخرى 

اHـادة اHـادة 13 :  : يــصــدر الــتـجــريــد من احلــقــوق في اHــزايـا
sـكـتـتـبـةHفـي حـالـة عـدم احـتـرام االلـتـزامــات والـواجـبـات ا
بـعـد اإلعذار أو عـند حتـويل الـوجهـة الـتفـضيـلـية وعـند كل
حـالــة مـنـصـوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع والـتــنـظـيم اHـعـمـول

بهما �كن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة. 

sوبصفة مباشرة sادة 14 : : يصدر مسـؤول الوكالةHادة اHا
الــتـجــريـد من احلق في اHــزايـا عــنـدمــا يـكــون ذلك نـتــيـجـة

إللغاء تسجيل االستثمار �بادرة من اHستثمر نفسه.

 وفي جمـيع احلـاالت األخرىs ال سـيـما تـلك اHـذكورة
فـي الـنــقـاط ب و ج  و د من اHادة 2 أعالهs فإنّ الـتجـريد
ال يـصـدر إال بعـد سمـاع اHـستـثـمرs شـريطـة أن يـستـجيب
هذا األخـير لالستـدعاء األول اHتـضمن العـبارة الصـريحة
s(60) يــومــا Xفي أجل ال يــتــجــاوز ســتــ sمــوضــوع اإلعــذار

ابتداء من تاريخ إرسال هذا اإلعذار.

وعنـد انقـضاء هذا األجلs يـتم صدور الـتجـريد حتى
مع عدم سماع اHستثمر.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : �ــــكن أن يــــكـــون الــــتـــجــــريـــد مـن احلق في
اHــزايـا مــحل رفع فـي حـالــة الــقـرار اإليــجــابي الـنــاجم عن
طــعن اخــتــيــاري أو أمــام جلــنـــة الــطــعن أو في حــالــة إلــغــاء

القرار من  العدالة. 

اHـادة اHـادة 16 :  : يــؤدي رفع الــتـجــريـد من احلق في اHــزايـا
إلـى إشـعــار بـإعــادة احلق فــي اHــزايـا يــعــد حـسب األشــكـال
احملددة فـــي اHلـحق الرابع بـهذا اHـرسومs مع إرسـال نسخ

أصلية إلى اإلدارات اHعنية.
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اHــــــادة اHــــــادة 17 : : ال يـــــــشـــــــكـل رجـــــــوع الـــــــتـــــــبـــــــلـــــــيـــــــغـــــــات أو
االستـدعاءات الصـادرة تطبـيقا ألحـكام هذا اHـرسوم التي
حتــمل عـبــارة " عـنــوان خـاطـئ" أو " مـجـهــول في الــعـنـوان
اHــذكــور" أو "رفض ســحب الـــرســالــة"s عــائــقــا في الــنــطق
بالتـجريـد من احلق في اHـزايا عنـدما يـتم التـحقق من أن

اHرسل إليه لم �تثل ألحكام اHادة 5 أعاله.

18 ::  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

اHـلحـق األولاHـلحـق األول

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـةاجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة

وزارة الصنـاعة واHنـاجموزارة الصنـاعة واHنـاجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

كشف تقدم مشروع االستثماركشف تقدم مشروع االستثمار

التاريخ التاريخ .........................

1 - االسم أو العنوان التجاري ..........................................................................................

2 - العنوان ...................................................................................................................

3 - رقم التسجيل : ................................... التاريخ .........................................................

4 -  السجل التجاري : ..............................  التاريخ .........................................................

5 - رقم التعريف اجلبائي ................................................................................................

6 - رقم التعريف اإلحصائي ............................................................................................

7 - نوع االستثمار:  إنشاء              توسيع                إعادة التأهيل

8 - رقم الهاتف:                     رقم الفاكس               البريد اإللكتروني 

9 - مستوى تقدم اHشروع (اشطب اخلانة اHوافقة)
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أ

مشروع لم يشرع فيه بعد

Hاذا ?.........................................................................................................................

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

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

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

ب

مشروع قيد اإلجناز 

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة........................................................................................

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

ج

مشروع قيد اإلجناز ودخل مرحلة االستغالل جزئيا       

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة........................................................................................

السلع أو البضائع اHنتجة..............................................................................................

القدرة النظرية اHنتظرة ..............................................................................................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 1

الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... �ا فيها للتصدير ...................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 2

الكمية (طن)  ..................... القيمة (610 دج) ...................... �ا فيها للتصدير ..................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 3 

الكمية (طن)  ..................... القيمة (610 دج) ...................... �ا فيها للتصدير ..................
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ز

مشروع متروك

Hاذا?...........................................................................................................................

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

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

د

مشروع منجز ولم يدخل قيد االستغالل بعد 

Hاذا?...........................................................................................................................

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة .......................................................................................

السلع أو البضائع  اHنتجة ............................................................................................

القدرة اHنتظرة ...........................................................................................................

و

مشروع  منجز ودخل قيد االستغالل 

النفقات إلى يومنا هذا (610  دج) ..................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة .......................................................................................

السلع أو البضائع اHنتجة .............................................................................................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 1

الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... �ا فيها للتصدير ...................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 2

الكمية (طن)  ..................... القيمة (ك دج) ...................... �ا فيها للتصدير ....................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 3 

الكمية (طن)  ..................... القيمة (ك دج) ...................... �ا فيها للتصدير ....................

هـ

مشروع متوقف 

Hاذا?...........................................................................................................................

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

السلع أو البضائع  اHنتجة ............................................................................................

القدرة اHنتظرة ...........................................................................................................
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اHـلحـق الثانياHـلحـق الثاني

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـةاجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة

وزارة اHالية وزارة اHالية 
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائبمديرية الضرائب
لوالية لوالية ........................

مفتشية/مركزمفتشية/مركز
............................

إعـــــــذارإعـــــــذار
االسم أو العنوان التجاري ........................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي .............................................................................................................................
رقم التعريف اإلحصائي ..........................................................................................................................
رقم شهادة التسجيل ...............................................................................................................................
النشاط .................................................................................................................................................
العنوان .................................................................................................................................................
في.................................. بتاريخ ..........................................................................................................
السيد(ة) ...............................................................................................................................................
يــشـرفـنـي أن أذكـركم أنهs بـصـفـتـكم مـسـتـثــمـرا مـسـجالs فـإنـكم مـلـزمـون بـإيـداع الــكـشف الـسـنـوي لـتـقـدم مـشـروعـكم
االستـثماري لـدى اHصالح اجلـبائيـة اHلحـقX بهـاs في نفس وقت إيداعـكم لتصـريحكم الـضريبي الـسنوي طـبقا لـلنصوص

اHذكورة أدناه.
- اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 06 -356 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2006 واHـــتـــضــمن

صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرهاs اHعدل واHتممs ال سيما اHادة 3 منه.
- اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 17-102 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1438 اHـوافق 5 مــارس سـنـة 2017 الــذي يـحـدد

كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج  الشهادة اHتعلقة به.
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 17-104 اHــؤرخ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1438 اHــوافق 5 مــارس ســنـة 2017 واHــتــعـلق

�تابعة االستثمارات والعقوبات اHطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات اHكتتبةs ال سيما اHادة 6 منه. 
غير أنناs الحظنا عدم وفائكم بهذا االلتزام وعليهs فإننا نعذركم بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين (2).

sفـإن مـصـاحلــنـا تـكـون مـجــبـرة عـلى الـوقف الــفـوري لـلـمـزايــا ومـبـاشـرة إجـراء الــتـجـريـد أو اإللـغـاء sوفي غــيـاب ذلك
حسب احلالةs طبقا  للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

تقبلوا سيدي .....................................s التعبير عن حتياتنا اخلالصة.  
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اHـلحق الثالثاHـلحق الثالث

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـةاجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة

وزارة الصناعة واHناجم وزارة الصناعة واHناجم 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

الشباك الوحيد  الالمركزي لـ الشباك الوحيد  الالمركزي لـ ......................

إشعار بالتجريد من احلق واHزايا إشعار بالتجريد من احلق واHزايا 

رقمرقم ................. التاريخالتاريخ ................

أنـا اHمضي أسفله ...........................s مـدير الشبـاك الوحيد الالمركـزي لـ ..........................s أشهد أنني شرعت
في إلغاء تسجيل االستثمار الذي » من طرف الشباك الوحيد الالمركزي لـ ............................................................
حتــت رقــم ............... اHـــــــــــــــــؤرخ فـي ...................................................................................................................
لفائدة ............................................... اHمـثلة من طرف ........................................................s بعنوان االستثمار
اHتعلق بـ .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

الواقع بـ ................................................................................................................................................

» إلغاء التسجيل على أساس األسباب اآلتية : ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

يـؤدي إلـغـاء الـتـسـجيـل إلى جتـريد اHـسـتـفـيـد الـذي » حتـديـده أعالهs من حـقه في اHـزايـا ويـتـرتب عـنه تـسـديـد جمـيع
اHزايا اHستهلكةs بغض النظر عن العقوبات اHنصوص عليها في القانون الساري اHفعول.

» اإلبالغ عن هذا اإلشعار في اHوطن اجلبائي للشركة / اHؤسسة  الكائن بـ .....................................................

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

وفي اHوطن الشخصي للممثل الشرعي  الكائن بـ .......................................................................................

وقــد » كـذلك تـبـلـيـغ  نـسـخـة إلى اHـديـريــة الـعـامـة لـلـضــرائب واHـديـريـة الـعــامـة لـلـجـمـارك واHــديـريـة الـعـامـة ألمالك
الـدولة والـصنـدوق الوطـني لـلتـأميـنات االجـتمـاعيـة لـلعـمال األجـراءs لاللتـزام الفـوري بالـتـدابيـر اHمـكن اتخـاذها نـتيـجة

التجريد من احلق في اHزايا.
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اHـلحـق الرابعاHـلحـق الرابع

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة 

وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

الشباك الوحيد  الالمركزي لـ الشباك الوحيد  الالمركزي لـ ......................

إشعار استرجاع  احلق في اHزايا إشعار استرجاع  احلق في اHزايا 

رقمرقم ................. التاريخالتاريخ ................

s....................................... .مدير الشباك الوحيد الالمركزي لـ s........................................ مضي أسفـلهHأنا ا
أشهد أنني شرعت في إعادة إرجاع تسجيل االستثمار لصالح الشركة / اHؤسسة ....................................................
.....................................................................................................................................................................
s.................................................................. ــــــؤرخ فيHــــــمــــــثـــــلــــــة من طــــــرف .......................... حتـت رقم ......... اHا
بـعنـوان االستثـمار اHـتعلق بـ ............................................................................................................................
الـــــــــــــــــــــــواقــع بـ ..................................................................................................................................................
إعادة الـتسجـيل يتبـعها سـحب اإلشعار بـالتجـريد من احلق في اHزايـا رقم ....... اHؤرخ في ............ و إلغـاء آثارهاs جاء

ذلك بناء على األسباب اآلتية :

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

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

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

يـحـق للـشـركة /اHـؤسـســة االستـفــادة من هذا اإلشـــعـار لتـصـحيح الـوضع واسـتـرجاع احلـــقـوق واHزايـا الـتي حرمت
منها فــي تلك الفترة. كما تواصلs التمتع بهذه احلقوق حتى انتهاء الفترة اHمنوحة. 

» اإلبالغ بـهـذا اإلشـعـار في اHـوطن اجلـبـائي لـلـشركـة/  اHـؤسـسـة الـكـائن بـ ....................... وفي اHـوطن الـشـخصي
لـلـــمـمــثل الـشــرعي الـكــائن بـ......................................................................................s وقـد » كــذلك تـبــلـيغ نــسـخـة
إلى الــمــديــريــة العــامـة لـلـضــرائـب والــمــديـريـة الـعــامة لـلــجــمـارك والــمــديـرية الـعــامـة ألمـالك الـدولــة والــصــنـدوق
الـوطــنـي للتـأميـنات االجـتماعـية لـلعمـال األجراءs لاللـتزام الـفوري بالـتدابـير اHمـكن اتخـاذها نـتيجـة التـجريد من احلق

في اHزايا.  
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مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي رقم  رقم 17-105 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــــــحــــــدد  sيــــــحــــــدد s2017 ــــــوافق 5 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةHــــــوافق اHعــــــام عــــــام 1438  ا
كـــيــــفـــيـــات تــــطـــبـــيـق اHـــزايـــا اإلضــــافـــيـــة لـالســـتـــغاللكـــيــــفـــيـــات تــــطـــبـــيـق اHـــزايـــا اإلضــــافـــيـــة لـالســـتـــغالل
اHــمـنــوحــة لالسـتــثــمـارات اHــنــشـئــة ألكـثــر من مــائـةاHــمـنــوحــة لالسـتــثــمـارات اHــنــشـئــة ألكـثــر من مــائـة

(100) منصب  شغل.) منصب  شغل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s( الفقرة 2) منه

-   و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83-11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
sفي مــجــال الـــضــمــان االجــتــمــاعي  XــكـــلــفــHبــالــتــزامــات ا

sتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق

  sبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 16- 09  اHــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sادة 16 منهHال سيما ا sبترقية االستثمار
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 207-13
اHؤرخ في 26 رجب عام 1434 اHوافق 5 يونـيو سنة 2013
الــــذي يــــحــــدد شــــروط وكـــيــــفــــيــــات حــــســــاب ومـــنـح مــــزايـــا
االســـــتــــغـالل لالســـــتــــثـــــمــــارات بـــــعــــنـــــوان الــــنـــــظــــام الـــــعــــام

   sلالستثمار

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 16 من الـقانون
رقم 16-09 اHؤرخ في29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غشت
سنة 2016 واHذكور أعالهs يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
شـروط وكــيـفـيــات مـنـح مـزايـا االســتـغـالل لالسـتــثـمـارات

الـواقعـة خارج اHـناطق اHـذكورة في اHادة 13 من الـقانون
رقـم 16- 09 اHــــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 3
غــشت ســنـة 2016 واHــذكـور أعـالهs الـتي تــنــشئ أكــثـر من

مائة (100) منصب شغل.  

اHـاداHـادّة  ة  2 :  : تـسـتـفـيـد االسـتـثـمـارات احملـددة في أحـكـام
اHــادة 2-1  من الـــقـــانـــون رقم 16-09 اHــؤرخ في29 شــوال
عــــام 1437 اHـــــوافق 3 غـــــشـت ســـــنــــة 2016 واHــــذكـــــور أعاله
واHـســجــلــة لـدى الــوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويــر االسـتــثــمـار
والـتـي كـانت مــحل مـحــضــر مـعــايـنــة الـدخــول في مـرحــلـة
االســتـــغاللs بـــعــنـــوان مــرحـــلــة االســـتــغاللs مـن اإلعــفــاءات
اHــقــررة في اHــادة 12-2 مـن نــفس الــقــانــون Hــدة ثالث (3)
سـنـوات عـنـدمـا يـكـون عـدد  مـنـاصب الـشـغل اHـنـشـئـة أقل

من مائة (100) منصب شغل أو يساويه.
�ـــنـح هـــذا اإلعـــفــــاء عـــلى أســــاس مـــحــــضـــر مـــعــــايـــنـــة
الدخـول في  االستـغالل تُعدّه اHـصالح اجلـبائيـة بطلب من

اHستثمر. 
تـرفع مــدة اHـزايـا اHــذكـورة في الــفـقـرة األولى أعاله
إلى خـمس (5) سنـوات بـالـنـسـبـة لالسـتـثـمـارات اHـنـشـئة
ألكـثــر من مــائـة (100) مــنــصب خالل الــفــتــرة اHــمـتــدة من
تـاريخ تـسـجيل االسـتـثـمار حـتى نـهايـة الـسـنة األولى من

مرحلة االستغاللs على األكثر.

اHـاداHـادّة  ة  3 : : يــقـصــد بــالــدخــول في االســتـغـاللs انـطالق
النشـاط الذي يتـضمنه االسـتثمـار ويتجـسد بإنـتاج سلع
مـوجـهة لـلتـسويق أو تـقـد¤ خدمـات مفـوتـرة بعـد االقتـناء
اجلزئي أو الـكلي لـلسلع  أو اخلـدمات الـضرورية Hـمارسة

النشاط اHزمع.
غير أنه وفـيمـا يخص االسـتثـمارات اHـوضوعـة قيد
االستغالل جزئـيا دون االستفادة الفـورية من اHزاياs فإنّ
الــتـــاريخ الـــذي يــعــتـــد به لـــتــحـــديــد انــطـالق الــنـــشــاط هــو
تـــاريخ إعـــداد مـــحــضـــر مـــعـــايـــنـــة الــدخـــول فـي االســتـــغالل

بغرض االستفادة من مزايا االستغالل.

اHــــاداHــــادّة  ة  4 : : يــــجب أن تــــكـــون مــــنـــاصب الــــشـــغـل الـــتي
تـؤخذ بـعـX االعتـبـار في حـساب اHـزايـا اHنـصـوص علـيـها
في اHادة 2 (الـفقرة 3) أعالهs مـباشـرة ودائمة ومـستـوفية

للشروط اآلتية : 
- يجب أن يكـون العـمال مـنخـرطX في الـتأمـينات

 sاالجتماعية
- يـــجب أن يــتـم تــوظــيـف اHــســتـــخــدمـــX عن طــريق
الوكـالة الـوطنـية للـتشـغيل أو هـيئـات التـنصـيب اخلاصة
اHعـتمـدةs طبـقا ألحـكام الـقانون رقم 04-19 اHؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اHــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004

واHذكور أعاله.
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Xــادّة  ة  5 : : عـــدد مــنـــاصب الـــشــغل الـــتي تـــؤخــذ بـــعــHــاداHا
االعــتـــبـــار لـــلـــتــحـــقـق من اســـتــيـــفـــاء الـــعـــدد اHـــشــتـــرط في
الــــــقـــــــانــــــون رقم 16-09  اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437
اHوافق 3 غـشت سنة 2016 واHذكـور أعالهs لالستفادة من

اHزايا اHقررة في اHادة 2 (الفقرة 3)s هي كاآلتي :

أ - فــيــمــا يــخص اســتــثــمــارات اإلنــشــاءs حتــسب كل
sشروعHمناصب الشغل التي ينشئها ا

ب - أمـا فـيـمـا يـخص اســتـثـمـارات الـتـوسـيع و/ أو
إعادة الـتأهيلs فـإنّ عدد منـاصب الشـغل الواجب حسـابها
فــهي تــلـك اHــنــاصب اHـــنــشــأة حــديـــثــا الــتي تـــضــاف لــتــلك
Xـــوجـــودة وقت تــــســـجـــيل االســـتــــثـــمـــار. وال يـــؤخـــذ بـــعـــHا
االعـتـبــار في هـذا احلـسـاب عـدد مــنـاصب الـشـغل اHـوجـودة
قـبل تـسـجـيل االسـتـثـمـار. ويـطـرح عـدد الـعـمـال اHغـادرين
الـذيـن يـشــكــلـون جــزءا من اHــسـتــخــدمـX اHــوجــودين قـبل
الـتــسـجـيـلs من الـعـدد اإلجــمـالي Hــنـاصب الـشــغل اجلـديـدة

اHنشأة بعنوان االستثمار اHعني.

اHاداHادّة ة 6 :  : يشتـرط لالستفادة من اHـزايا اHذكورة في
اHـادة 2 ( الــفــقـرة  3) أعالهs قــيــام اHـســتــثــمــر بــالــتـصــريح
وتـسـديــد اشـتـراكـاته لـدى هـيـئـة الــتـأمـيـنـات االجـتـمـاعـيـة
الــتـابـع لـهــا إقــلــيــمـيــاs طــبــقـا ألحــكــام الــقــانـون رقم 14-83
اHــؤرخ في 21 رمــضــان عـام 1403 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة

s1983 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

7 : : زيـــادة عـــلـى تـــصــــريح اHـــصــــالح اجلـــبــــائـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اخملتصة إقليـميا بعدد مناصب الشغل اHنشأة في محضر
مــعـايــنــة الـدخــول في االســتـغـاللs يـتم الــتــحـقـق كـذلك من
إنــــشــــاء أكـــثــــر مـن مــــائـــة (100) مــــنــــصب شــــغل مـن طـــرف
مــصــالـح الــصــنــدوق الـــوطــني لـــلــتــأمــيـــنــات االجــتـــمــاعــيــة
لـــلــــعــــمـــال األجــــراء بــــعـــد فــــحـص الـــوضــــعــــيـــة الــــقــــانـــونــــيـــة
لـــلــمــســتــخــدم بــالــنــســبــة لالشــتــراكــات وكــذا عــدد الــعــمــال

.XنخرطHا

اHاداHادّة ة 8 : : يشترط الحتـفاظ اHستثمر باالستفادة من
اإلعــفــاءات Hــدة خــمس (5) ســنــواتs مــحــافــظــته عــلى عــدد
مناصب الشغل اHطلوبة واHذكورة في اHادة 2 (الفقرة 3)

أعالهs على األقلs طوال مدة اإلعفاء. 

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : يــــتـــأكــــد مــــركـــز تــــســــيـــيــــر اHــــزايـــا اخملــــتص
إقـلـيــمـيــاs سـنـويــاs من احـتــرام اHـسـتــثـمـر اHــسـتــفـيـدs من
االحـتـفاظ بـالـعـمـال أو عـدد اHنـاصب اجلـديـدة في مـسـتوى
يـــســـاويs عــلى األقـلs اHــســـتــوى اHـــطـــلــوب لالســـتـــفــادة من

اHزايا اHذكورة في اHادة 2 (الفقرة 3)  أعاله.

وبــهــذه الـصــفــةs يـلــتــزم اHسـتـثمـر بأن يـقـدمs قبل
15 يــنـايـر من كل سـنــةH sـركـز تـسـيـيــر اHـزايـا أو اHـصـالح

اجلبائـية التـابع لهاs شـهادة تغـير عدد اHـستخـدمX اHعدة
من طـــــرف وكــــالــــة الـــــصــــنـــــدوق الــــوطـــــني لــــلـــــتــــأمـــــيــــنــــات
االجتماعية للعمال األجراء التابع لها حسب الشكل احملدد

في اHلحق األول بهذا اHرسوم.

يــــؤدي عــــدم تــــقــــد¤ هــــذه الــــشــــهــــادة إلـى الــــتــــوقــــيف
الـفـوري Hزايـا االسـتـغـالل إذا فاقـت اHـدة اHـسـتهـلـكـة ثالث

(3) سنوات.

ويـشـرع مـركــز تـسـيـيـر اHـزايـاs بـعـد شـهـرين (2) من
Xفي مباشرة إجراء سـحب السنت sإعذار لم يستـجب له
اإلضافـيتX أو تـسديـد اHبـالغ اHتعـلقـة باHـزايا اHسـتهـلكة
ما بعد الثالث (3) سنواتs وذلك دون اإلخالل بالعقوبات

األخرى اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

sــادة 8 أعالهHــادّة ة 10 :  :  بـــغض الـــنـــظـــر عن أحـــكـــام اHــاداHا
sيؤدي عدم احترام الـتزام االحتفاظ بـعدد مناصب الشغل
خالل مدة ثالثة (3) أشهر متـراكمة عنـد تاريخ قفل إحدى
الــسـنـوات اHــالـيــة اHـعـنــيـة �ـدة اإلعــفـاءs إلى إعــادة مـزايـا
 .Xاإلضافيت Xمنوحة بعنوان إحدى السنتHاالستغالل ا

يـؤدي عدم احـتـرام إلزامـية االحـتفـاظ بـعدد مـناصب
الــشـغلs وفـقــا لـلـشـروط اHــنـصـوص عــلـيـهـا فـي أحـكـام هـذا
اHــرسـومH sـدة تــفـوق ثالثـة (3) أشــهـر مــتـراكـمــة اHـذكـورة

أعالهs إلى سحب سنتX (2) من مزايا االستغالل. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يـــصــــدر ســــحـب اHـــزايــــا مــــســــؤول مــــركـــز
تـسـيـيـر اHـزايا اخملـتص إقـلـيـمـيـا عن طـريق إشـعـار يـحرر
حـسب األشـكـال اHـقـررة في اHـلحق الـثـاني بـهـذا اHـرسوم.
ويـــؤدي ســحب مــزايـــا االســتــغالل إلى تـــســديــد اإلعــفــاءات
والـتخفيضـات اHستهـلكة دون اإلخالل بالـعقوبات األخرى

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به. 

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـلـغـى أحــكـــام اHــرســوم الــتـــنـفـيـذي رقم
13-207 اHــؤرخ في 26 رجب عــام  1434 اHــوافق 5 يــونــيـو

ســنــة 2013 الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات حــسـاب ومــنح
مـزايــا االسـتــغالل لالسـتــثـمــارات بـعــنـوان الــنـظــام  الـعـام

لالستثمار.   

اHـــــاداHـــــادّة ة 13  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 5 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHــلــحـــق األولاHــلــحـــق األول
الـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـةالـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـة
وزارة الـعـمـل و التشغيـل والضمـان االجتـماعـيوزارة الـعـمـل و التشغيـل والضمـان االجتـماعـي

الـصندوق الوطنـي للتأمينات االجتماعية للعمال األجراءالـصندوق الوطنـي للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

وكـالـة وكـالـة .................................
شهـادة تغيشهـادة تغيّـر عـدد اHستخدميـنـر عـدد اHستخدميـن

أنا اHمضي أسفله : ....................................... الصفة ................................................................................

أشهد أن عدد موظفي اHستخدم .........................................................................................................................

اHقيد بالصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية حتت رقم ...................... بتاريخ .................................................
رقم السجل التجاري : .....................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي: ....................................................................................................................................
صـاحـب مـشــروع  اسـتــثـمــار من نـوع (1) ................... مـســجل لـدى الــشـبــاك الـوحــيـد الـالمـركـزي لـ .............................
حتـت رقـم .................................................. بــــــتـــــــاريخ ......................................................................................
في نشاط ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. الــذي
كان محل محضر معاينة الدخول في االستغالل من طرف (2) .................................................................................
............................................................................................................................................................ احملرر
حتت رقم ........................................... بتاريخ ................................................................................................

(1) - إنشاء أو توسيع و/أو إعادة التأهيل.
(2) - ذكر اHفتشية أو مركز تسيير اHزايا الذي حرر احملضر.

(3) - عدد مناصب الشغل اHنشئة في الفترة اHمتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلى غاية نهاية السنة األولى من مرحلة االستغالل على األكثر.
(4) - مناصب الشغل اHوجودة قبل تسجيل االستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع و/أو إعادة التأهيل.

(5) - طرح عـدد العمال الـذين غادروا والذين شكـلوا جزءا من اHـستخدمـX اHوجودين قبل تـسجيل االستـثمار فـيما يخص فـقطs استثمـارات التوسيع
و/أو إعادة التأهيل.

قد تغيّر كما هو مبيّن في اجلدول أدناه :

اHالحظاتمناصب الشغل اHوجودة(4)مناصب الشغل اجلديدة(3)أشهر السنة ... اجملموع
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
غشت

سبتمبر
أكتوبر 
نوفمبر
ديسمبر

أي إنشاء ................................................................منصب شغل جديد بعنوان االستثمار اHصرح به.
الـــذي أصـــبح(5) ................................... مــــنـــصـب شـــغل بــــعــــد طـــرح مــــغـــادرة الــــعـــمــــال الـــذيـن يـــشــــكـــلــــون جـــزءا من

اHستخدمX اHوجدين قبل تسجيل االستثمار.
حرر بـ...................................في ...................................

(ختم وتوقيع اHصلحة)
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اHـلـحـق الثانياHـلـحـق الثاني
الـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـةالـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـة

مـركز تسيير اHزايا للشباك الوحيد الالمركزي لـ......مـركز تسيير اHزايا للشباك الوحيد الالمركزي لـ......

إشـعـار بسحـب الـمزايـاإشـعـار بسحـب الـمزايـا

(اHادتان 10 و11 من اHرسوم التنفيذي رقم 17-105 اHؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 5 مارس سنة 2017
الذي يحدد كيفيات تطبيق اHزايا اإلضافية لالستغالل اHمنوحة لالستثمارات اHنشئة ألكثر من مائة (100) منصب  شغل).
الشركة/ اHؤسسة............................................................................................................................................
الكائنة بـ........................................................................................................................................................
اHقيدة في السجل التجاري حتت رقم.................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي : ...................................................................................................................................
رقم الضمان االجتماعي : .................................................................................................................................
صاحب استثمار في نشاط...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
مسجل حتت رقم.................................................................بتاريخ...................................................................
لدى الشباك الوحيد الالمركزي لـ......................................................................................................................
موضوع محضر معاينة الدخول في االستغالل رقم..............................بتاريخ.......................................................
اHعد من طرف ...............................................................................................................................................
الـــذي بـــعـــنــوانـه » مـــنــحـه االســتـــفـــادة من خـــمس (5) ســـنـــوات من مـــزايـــا االســـتــغـالل إلنـــشــائـهs حــسـب شــهـــادة تـــغـــيّـــر عــدد
اHـستخـدمX اHسـلّمة من وكالـة الصنـدوق الوطني لـلتأمـينات االجتـماعيـة للعـمال األجراء لـ..................s أكـثر من مائة

(100) منصب شغل.
أخل بتعهده:

- بـتـقد¤ شـهـادة تغـيّـر عدد اHـستـخـدمsX اHـعـدة من طرف وكـالـة الصـنـدوق الوطـني لـلتـأميـنـات االجتـمـاعيـة لـلعـمال
األجـراء التـابع لـهـاs طبـقـا لـلمـرسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 5 مـارس سـنة
2017 الـذي يــحـدد كـيـفـيــات تـطـبـيق اHـزايــا اإلضـافـيـة لالســتـغالل اHـمـنــوحـة لالسـتـثــمـارات اHـنـشـئــة ألكـثـر من مـائـة (100)

منصب  شغل.
- بـاالحـتـفـاظ بعـدد اHـسـتـخدمـX في مـسـتـوى يسـاوي اHـسـتـوى اHطـلـوب لالسـتـفادة مـن مزايـا االسـتـغالل اHـقررة في

اHادة 16 من القانون رقم 16-09 اHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار.
تقع الشركة /اHؤسسة حتت طائلة أحكام :

- اHـادة 10 (الـفـقــرة األولى) من اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافق 5 مـارس
سـنة 2017 واHـذكـورأعالهs الـتي يـتم تطـبـيـقـا لهـا طـرح سـنة من مـدة مـزايـا االسـتغالل الـتي تـمـنح لـلشـركـة تـنفـيـذا حملـضر

s ذكور أعالهHمعاينة الدخول في االستغالل ا
- اHـادة 10 (الـفـقرة 2) من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 5 مـارس سـنة
2017 واHذكو أعالهs الـتي يتم تـطبـيقـا لهـا طرح سـنتX (2) من مـدة مزايـا االستغـالل التي تمـنح للـشـركــة تنـفيــذا حملضر

معاينة الدخول في االستغالل اHذكور أعاله.
تلزم الشركة /اHؤسسة بتسديدs عند االقتضاءs كل اHبالغ اHوافقة لإلعفاءات والتخفيضات اHستهلكة بعنوان السنوات

اHسحوبة.
ال يشكل هذا السحب عائقا أمام العقوبات اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــــــحــــــدد  sيــــــحــــــدد s2017 ــــــوافق 5 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةHــــــوافق اHعــــــام عــــــام 1438  ا
مــــضـــمــــون اخلــــدمـــة الــــعـــامــــة لــــلـــبــــريــــد واHـــواصـالتمــــضـــمــــون اخلــــدمـــة الــــعـــامــــة لــــلـــبــــريــــد واHـــواصـالت
الــسـلـكـيـة والالسـلـكــيـة والـتـعـريـفـات اHــطـبـقـة عـلـيـهـاالــسـلـكـيـة والالسـلـكــيـة والـتـعـريـفـات اHــطـبـقـة عـلـيـهـا

وكيفية تمويلها.وكيفية تمويلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
sاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

sتممHعدل واHا sالسلكية والالسلكية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

sستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

sوترقيتهم XعوقHبحماية األشخاص ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-43 اHؤرّخ
في 30 شـــــوال عــــام 1422 اHـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2002

s"تضمن إنشاء "بريد اجلزائرHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-232 اHؤرخ
في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــة
2003 الـــذي يــــحــــدد مــــضـــمــــون اخلــــدمـــة الــــعــــامــــة لـــلــــبــــريـــد

واHـواصـالت الـسلـكـيـة والالسـلـكـيـة والـتعـريـفـات اHـطـبـقة
sتممHعدّل واHا sعليها وكيفية تمويلها

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-12 اHؤرّخ
في 15 صـفـر عام 1433 اHــوافق 9 يــنـايــر ســنة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الـبــريــد وتــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

sواالتصال

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-299 اHؤرّخ
في 27 ذي احلـجـة عام 1435 اHـوافق 21 أكـتـوبـر سـنة 2014
الذي يحدد تعريـفات اخلدمات البريدية واخلدمات اHالية
الـــبــريــديـــة في نــظــام الـــتــخــصــيـص واخلــدمــة الــشـــمــولــيــة

sللبريد

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
sالسلكية والالسلكية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا لــلــمـادة 7 من الــقــانــون رقم
2000-03 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اHـوافق 5

غــشت ســنـة 2000 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة اHــتــعــلــقـة
بـــالــبـــريــد وبـــاHــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةs اHـــعــدل
واHـتـممs يـهـدف هذا اHـرسـوم إلى حتـديـد مضـمـون اخلـدمة
الــــعـــامـــة لــــلـــبـــريــــد واHـــواصالت الــــســـلـــكــــيـــة والالســــلـــكـــيـــة
والـتــعـريـفــات اHـطــبـقــة عـلــيـهـا وكــيـفــيـة تــمـويــلـهـا احملــتـمل

. XتعاملHسواء من الدولة أو �ساهمة ا

الفصل األولالفصل األول
محتوى اخلدمة العامةمحتوى اخلدمة العامة

القسم األولالقسم األول
األحكام اHشتركةاألحكام اHشتركة

اHاداHادّة ة 2 : : يـحدد الوزيــر اHكـلف بالبـريد واHواصالت
الــــســــلـــــكــــيــــة  والالســـــلــــكــــيــــــة اســــتـــــراتــــيــــجــــيـــــة
تـــــطـــــويـــــر اخلـــــدمــــة الــــعــــامــــةs فـي إطـــــار الــــســــيــــاســـة
الـقـــطـاعـيـة وطــبــقـا لــلـمـخـطط الـــوطـنـي لــتــهــيــئــة
اإلقـــلـــيمs بـــعــــد اســـتـــشـــارة ســـلـــطـــة ضـــبط الــبــريــد
واHــواصـالت الــســلــكــيـــة والالســلــكــيـــة. ويــحــددs لــهـذا

الغرضs ما يأتي : 

- األهـداف الرئـيـسيـة واألولويـات في مـجال تـنمـية
اخلـدمة العـامة لـلبـريد واHواصــالت السلـكيـة والالسلـكية.
ويـعـبـر عن هـذه األولـويـات خـصـوصـا علـى أسـاس اHنـاطق
اجلـــغــرافـــيـــة الـــتي يـــجب وصـــلـــهـــا واخلـــدمــات الـــتي يـــجب

sتقد�ها والعرض التعريفي القاعدي

- اHـــنــشـــآت الالزم نـــشـــرهــا مـن أجل تـــمــكـــX تـــقــد¤
اخلدمة العامة بأقل التكاليف ونوعية أحسن.

- الــــبــــرنــــامج اHــــتــــعــــدد الــــســــنـــــوات من أجل إقــــامــــة
وتــطـويــر اخلــدمـة الــعــامـة لــلـبــريــد واHـواصـالت الــســلـكــيـة

والالسلكيةs عند احلاجة.
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القسم الثانيالقسم الثاني
محتوى اخلدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكيةمحتوى اخلدمة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــجب أن تـــســـاهم أهـــداف اخلـــدمـــة الـــعـــامــة
للمواصالت السلكية والالسلكية فيما يأتي :

sضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية واإلنترنت -
sد�ومة تقد¤ اخلدمة الهاتفية -

- الـوصل بالشبكـات العمومـية لضمـان استمرارية
اخلدمة.

اHاداHادّة ة 4 : : تشـمل اخلدمـة العـامةs طبـقا ألحـكام اHادّة 8
(الـــــفـــــقـــــرة 18) مـن الــــقـــــانـــــون رقم 2000-03 اHـــــؤرخ في 5
s2000 ـــــوافق 5 غــــشـت ســــنــــةHجــــمـــــادى األولى عــــام 1421 ا
اHعدل واHتممs واHذكور أعالهs على اخلصوصs ما يأتي : 

sستعجلةHتوصيل النداءات ا -
- تــقـــد¤ خـــدمـــة اإلرشــادات ودلـــيل اHـــشـــتــركـــX في

 sالشكل اإللكتروني
sالتوصيل الهاتفي -

sتوفير خدمات اإلنترنت -
- الـنفـاذ إلى خـدمات اإلنـترنت بـسـرعة دنـيا قـدرها

s1 ميغا بايت/ ثانية
- ربط اHـؤسـسات الـعـمـوميـة لـلـتـربيـة واHـؤسـسات
XـــعــوقــHــتــخـــصــصــة لـــتــربــيـــة األشــخــاص اHالــعـــمــومــيـــة ا

باإلنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت.
�كن تـمـويل تكـالـيف استـهالك اHـؤسسـات الـسالـفة
الذكـر كليا أو جـزئيا من صـندوق اخلدمـة العامـةs شريطة

توفّر اHوارد. 
Xالـنــهـائـيـ XـسـتـعــمـلـHتــرتـيـبـات خــاصـة لـفـائــدة ا -
اHعوقX داخل اHؤسسـات العمومية للتربية واHؤسسات
العمومية اHـتخصّصة لتربيـة األشخاص اHعوقX تضمن
لـهـم نـفـاذا مــعـادال لـذلـك الـذي يـســتـفـيــد مـنه اHــسـتـعــمـلـون

النهائيون اآلخرون. 

القسم الثالثالقسم الثالث
محتوى اخلدمة العامة للبريدمحتوى اخلدمة العامة للبريد

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــجب أن تـــســـاهم أهـــداف اخلـــدمـــة الـــعـــامــة
للبـريد طبقـا ألحكام اHادة 9 (الـفقرة 18) من الـقانون رقم
2000-03 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1421 اHـوافق 5

غـشت سـنة s2000 اHعـدل واHـتـممs واHـذكـور أعالهs أسـاسا
فيما يأتي :

sد�ومة النشاط البريدي -

sالطابع العام للخدمة البريدية -

sاستمرارية اخلدمة العمومية -

sحتديد تعريفة بأسعار معقولة -

sنتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية اخلدمة -

- أمن األموال اHودعة.

اHاداHادّة ة 6 :  : تشمل اخلدمة العامة النشاطات اآلتية :

- بـــــــــــــــــريــــــــــــــــد الـــــــــــــــرســـــــــــــــــائـل إلــى غــــــــــــــــايـــــــــــــــة وزن
كـــــيـــــلــــوغـــــرامــــX (2) �ــــا فـي ذلك الــــكــــتـب والــــفــــهـــارس

sوالدوريات

- اإلرســــاالت اHـــوصـى عـــلــــيـــهـــا وذات الـــقــــيـــمـــة
sـصـرح بهاHا

sالطرود إلى غاية وزن 20 كلغ -

sالبرقيات -

sXكفوفHوجهة لألشخاص اHاإلرساالت ا -

sعاشات واحلواالت االجتماعيةHدفع ا -

- حـضـور بـريـدي في اHـقـرات الـرئـيـسـيـة لـلـبـلـديات
وفي كل جتــــمع ســــكــــاني. و�ــــكن دعـم هـــذا احلــــضـــور و/أو
تــعـــويـــضه بــوضـع مــوزعـــات آلـــيــة مـــتــعـــددة اخلـــدمــات في

اخلدمة.

اHــاداHــادّة ة 7 : : تـــشــمل اخلـــدمـــة الــعـــامـــة لــلـــبـــريــد الـــتـــكــفل
باألشخاص اHعـوقX عن طريق تخصيص شبابيك خاصة
في اHؤسسات البريدية عندما تسمح اإلمكانيات بذلك.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـتـمـثل اخلـدمـة الـعـامـة في ضـمـان الـتـواتر
وجـمع الـبـريـد وتـوزيـعه بـانـتـظـام. وفي هــذه احلالــة وفي
كل يـــــوم مـن أيــــــام الــــعـــــمـــل ووفـق تـــــعــــــلـــــيـــــمـــــات دفــــــتــــر
الـــشــــروطs مــــا لـم تــــطــــرأ حــــاالت أو ظــــروف جـــغـــرافـــيـــة

استثنائيةs يتمs على األقلs ضمان ما يأتي :

s تفريغ نقاط التجميع -

- التوزيع في كل عنوان .

غـــيــر أن الــتــواتـــر في الــتــوزيـع يــكــون مــبـــنــيــا عــلى
أساس احلاجات واألحجام.

- تواتر توقيتي معتبر.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
دور سلطة ضبط البريددور سلطة ضبط البريد

واHواصالت السلكية والالسلكيةواHواصالت السلكية والالسلكية

اHــاداHــادّة ة 9 : : تـــدمج اHـــوارد اHــالـــيــة اHـــرصـــودة بــعـــنــوان
اخلـــدمــــة الـــعـــامـــة في مـــيـــزانـــيــــة ســـلـــطــــة ضـــبـط الـــبـــريــــد

واHواصالت السلكية والالسلكية.

يجب أن تـخصص هـذه اHـوارد فقط لـتـمويل اخلـدمة
العامة.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تــقـــدم ســلــطــة ضــبـط الــبــريــد واHــواصالت
الــســـلـــكــيـــة والالســـلــكـــيــة إلـى الــوزيـــر اHــكـــلـف بـــالــبـــريـــد
واHـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـيـةs مـرة كل سنـةs تـقـريرا

يتعلق بتطوير اخلدمة العامةs يحتوي على ما يأتي :
sمخطط متعدد السنوات لنشر اخلدمة العامة -

- بـرنامج سنوي للـعمليـات اHسجلة بـعنوان اخلدمة
sالعامة

- طلب اعتمادات تكميليةs عند الضرورة.

11 : : تــنــفــذ ســلــطــة ضــبط الــبــريــد واHــواصالت اHـاداHـادّة ة 
الــســلــكــيــة والالســلــكــيـة بــرنــامج تــطــويــر اخلــدمــة الــعــامــة
وتـخـصص اHـوارد اHـالـيـة اجملـمـعـة لـصـالح اخلـدمـة الـعـامـة.

وتتولى بهذه الصفةs ما يأتي :
- تــضـــبط اHــيـــزانــيـــة الــســنـــويــة لــعـــمــلــيـــات اخلــدمــة

sالعامة وبرامجها
- تـــرخص بـــااللـــتـــزام بـــالـــنــفـــقـــات بـــعـــنـــوان اخلـــدمــة

sالعامة
- تعـد احملـاسبـة اHـتعـلـقة بـاخلـدمة الـعـامة وتـضـبطـها

كل على حدة.

اHــاداHــادّة ة 12 : : تــعـــد ســـلـــطــة ضـــبط الـــبـــريــد واHـــواصالت
الـسلكية والالسـلكية كل سـنةs عند نـهاية السداسي األول
كــأقـــصى أجـلs تــقـــريـــرا ســـنــويـــا عن نـــشـــاطـــاتــهـــا اخلـــاصــة
Xـالــيـة الـسـابـقـة. ويـبـHبـاخلـدمـة الـعـامــة بـعـنـوان الـسـنـة ا
الـتــقــريــر عــلى اخلــصــوصs الـعــمــلــيــات والـبــرامج الــتي »
تــنــفــيــذهـا ويــقــدم في مــلـحــقه احلــصــيــلـة اHــالــيــة اHـتــعــلــقـة
بـاخلــدمــة الـعــامـةs مــرفــقـة بــتـعــالـيـق مـفــصـلــةs ويــسـلّم إلى
الـــوزيـــريـن اHـــكـــلـــفـــX بــــالـــبـــريـــد واHـــواصـالت الـــســـلـــكـــيـــة

والالسلكية وباHالية ويتم إعالنه.

اHــاداHــادّة ة 13 : : تــبــX ســلــطــة ضــبط الــبــريــد واHــواصالت
الــســـلـــكــيـــة والالســـلـــكــيـــةs بـــاالتــفـــاق مع الـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بالبريد واHـواصالت السلكية والالسـلكيةs وتكيف دوريا
Xـطـبـقـة عـلى اخلـدمـتHـقـايـيس الـدنـيـا لـنـوعـية اخلـدمـة اHا

الــعـامــتــX لـلــبــريـد واHـــواصالت الــســلـكـــيــة والالســلــكــيـة.
sعــــلى اخلــــصــوص sوتـــأخــــذ في االعـــتـــبـــار لــهــــذا الـــغـــرض
تــــوصــــــيــــات هــــيـــــئــــات الــــتـــــقــــيـــــيس في االحتــــاد الــــدولي
لالتــصــاالت واالحتــاد الــبـريــدي الــعــاHي وكــذلك الــضــغـوط
اخلـاصـة اHـتصـلـة بـوضـعـية الـشـبـكـات اHـفـتوحـة لـلـجـمـهور

واجلاري استغاللها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
XتعاملHالتزامات اXتعاملHالتزامات ا

القسم األوالقسم األوّل
متعاملو اHواصالت السلكية والالسلكيةمتعاملو اHواصالت السلكية والالسلكية

اHــــاداHــــادّة  14 :  : يــــضــــمن اخلــــدمـــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكـيــة مــتــعــامــلــو الــشـبــكــات الــعــمــومــيـة
لــلـــمــواصـالت الــســـلــكـــيـــة والالســلـــكـــيــة احلـــائــزون رخـــصــة
واخملـتـارون عـلى  إثـر اإلعـالن عن اHـنـافـسـة الـذي تـقـوم به
سـلطة ضبط الـبريد واHواصالت الـسلكية والـالسلكية من

أجل توفير اخلدمة العامة.

sوفي حـالــة مــا إذا اقــتــضت الــظـروف ذلك sغــيـر أنـه
�ــــكـن ســــلــــطـــــة ضــــبـط الــــبــــريـــــد واHــــواصـالت الــــســــلـــــكــــيــــة
والالســــلـــكــــيــــةs بـــنــــاء عـــلـى تـــقــــريـــر مـن الـــوزيـــــر اHــــكـــلف
sـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة بـعـد مـوافـقـة احلـكـومةHبـا
أن تـــعــهـــد بـــتـــوفــيـــر اخلـــدمـــة الــعـــامــــة في مـــنـــاطق خـــاصــة

Hتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.

يـوافق عـلى مـنح تــقــد¤ اخلـدمة الـعـامـة لـلـمواصالت
الــســلـكــيــة والالسـلــكــيـة �ــوجب قــرار من الـوزيــر اHــكـلف

باHواصالت السلكية والالسلكية.

اHـاداHـادّة ة 15 : يـــلـــزم الــمـــتـــعــامــلـــون اHـكــلــفـون بــتــقـد¤
اخلـــدمــة الـــعـــامــة بـــضــمـــان هــذه اخلـــدمـــة وفق االلــتـــزامــات
اHـضـبـوطـة في دفـتـر الـشـروط اHتــصل بـذلك واHـوقّع من
الـــوزيـــر اHـــكـــلف بــــاHـــواصالت الـــســـلـــكـــيــــة والالســـلـــكــــيـــة
ورئــــيس مــــجــــلس ســــلــــطـــــة ضــــبط الــــبـــــريــــد واHـــــواصالت
السـلكية والـالسلكـية واHمثل الشرعي للمتعامل اHعني.

ويحدد دفتر الشروط على اخلصوصs ما يأتي :
- مــنـــطــقـــة الــوصل الـــدنــيـــا لــلـــشــبـــكــة مـــرفــقـــةs عــنــد

sبرزنامة التوسيع sاالقتضاء
sنقاط النفاذ العمومية -

s²كـــــــيـــــــفـــــــيــــــــات تـــــــوصـــــــيــل نـــــــداءات الـــــــطــــــوار -
s(شـرطــة ومطافئ وأقرب جندة طبية استعجالية)

- شـــروط تـــقــــد¤ خـــدمــــات االســـتــــعالمـــات والــــدلـــيل
sالهاتفي للمشترك في شكله اإللكتروني
sقاييس الدنيا لنوعية اخلدمةHا -

- النفاذ إلى خدمات اإلنترنت.
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القسم الثاني القسم الثاني 
متعامل البريدمتعامل البريد

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 : : يــــــكـــــلـف اHـــــــتــــــــعـــــــامـل بـــــريــــــد اجلـــــزائـــــر
بـــاخلـــدمــة الـعـامـة للـبـريـد. وفي هـذا اإلطارs يـتـعـX على
بريـد اجلزائـر ضمـان هذه اخلـدمة وفق االلـتزامـات احملددة
في دفـــتـــر الـــشـــروط اHـــتـــصل بـــذلك واHـــوقّع مـن الـــوزيــر
اHــكــلـف بــالـبــريــد ورئــيـس مـجــلـس ســلــطـة ضــبـط الــبــريـد
واHــواصـالت الــســلـــكــيـــة والالســلـــكــيـــة واHــمـــثل الــقـــانــوني

لبريد اجلزائر.

يحدد دفتر الشروط على اخلصوصs ما يأتي : 
sستوى األدنى للخدمةHا -

sنوعية اخلدمة -
sآجال توصيل البريد العادي -

- شـــروط نــفـــاذ اHــتـــعــامـــلــX اآلخـــرين إلى الـــشــبـــكــة
sالبريدية

sالنفاذ إلى اخلدمات وحتديد تعريفاتها -
sعدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد -
sستفيدين من اخلدمة العامةHنسبة السكان ا -

- اHقاييس الدنيا لنوعية اخلدمة .

الفصل الرابعالفصل الرابع
تعريفات وتكاليف اخلدمة العامةتعريفات وتكاليف اخلدمة العامة

اHـاداHـادّة ة 17 : : الـتـعـريـفـات اHـطــبـقـة عـلى اخلـدمـة الـعـامـة
لـلــبــريـــد هـي نــفــســهــا احملـددة بـاHــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
14-299 اHـــــؤرّخ في 27 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435 اHـــــوافق 21

أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2014 الــــذي يــــحـــدد تــــعـــريــــفـــات اخلــــدمـــات
الــــبـــــريــــديــــة واخلـــــدمــــات اHــــالـــــيــــة الــــبـــــريــــديــــة فـي نــــظــــام

التخصيص واخلدمة الشمولية للبريد.

اHـاداHـادّة ة 18 : : تقـدر الـتكـالـيف اHـترتـبـة على الـتـزامات
اخلــــدمــــة الــــعـــامــــة فـي الــــبــــريــــد واHـــواصــالت الــــســــلــــكــــيــــة

والالسلكية وفق القواعد احملاسبية اHعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
كـــيــفــيــة تــمــويل اخلــدمــة الـــعــامــة كـــيــفــيــة تــمــويل اخلــدمــة الـــعــامــة في الــبــريــد واHــواصالتفي الــبــريــد واHــواصالت

السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية

19 : : تـــســـتـــفـــيــــد اخلـــدمـــة الـــعـــامــــة في الـــبـــريـــد اHــاداHــادّة ة 
واHواصالت السلكية والالسلكية �ّا يأتي:

- الـتــمــويل احملــتــمل من الــدولــة احملــددة مــبـالــغه في
sاليةHقانون ا

- اHــــســـاهــــمـــات احملــــتــــمـــلــــة من مــــتـــعــــامـــلـي الـــبــــريـــد
واHواصالت السلكية والالسلكية واحملددة كاآلتي :

* حتــدد اHساهمـة بالنسبة Hتعاملي اHـواصـالت
الـسـلـكـيـة والالسـلـكــيـة بــثالثــة فـي اHــائــة (3 %) من رقم

sكما هو محدد في دفتر الشروط sتعاملHأعمال ا
sــتــعـامــلي الــبــريـدH ــسـاهــمــة بــالـنــســبـةHحتــدد ا *
sكلف بضمان اخلدمـة العامة للبريدHتـعامل اHباستثناء ا
 بــــثالثــــة في اHــــائـــة (3 %) من رقـم أعـــمــــالــــهم بــــعـــد خــــصم
التكـاليف اHتـصلة بتـبادل احلسابـات الوطنيـة والدولية.
Xاخلـاضع Xـساهمـة بالـنسـبة لـلمتـعامـلHحتدد ا sغيـر أنه
لــنـــظــام الــتــصــريـح الــبــســيط بـــثالثــة في اHــائــة (3 %) من

الناجت احملاسبي السنوي اخلام.
sويُـبـلّغ كشـف مفـصل عن هـذه الـعـمـليـات احملـاسـبـية
يــصــدقـه مــحــافظ حــســابـــاتــهم إلى ســلــطــــة ضــبـط الــبــريــد
واHـواصالت الـسـلـكـية والـالسـلـكيـة فـي أجل أقـصـاه أربـعة

(4) أشهرs بعد نهاية السنة اHالية.
تسدد اHساهمة سنويا في دفعة واحدة .

حتــدد ســلــطــة ضـــبط الــبــريــد واHــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسلكية تواريخ االستحقاق.

اHاداHادّة ة 20 :  : تلــغـى أحكــام اHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقـم
03-232 اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثـاني عـام 1424 اHـوافق 24

يــونــيــو ســنـة 2003 الــذي يــحـدد مــضــمــون اخلـدمــة الــعــامـة
لـلـبـريـد واHـواصـالت الـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـة والـتـعـريـفـات

اHطبقة عليها وكيفية تمويلهاs اHعدّل واHتمم.
21 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438

اHوافق 5 مارس سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-90 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 
تـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجماركتـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجمارك

وصالحياتها وصالحياتها (استدراك)..
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلريـدة الـرسـمـيـة - الـعدد 13 - الصـادر بـتاريخ 29
جمادى األولى عام 1438 اHوافق 26 فبراير سنة 2017.

الصفحات 10 و16 إلى 19.
s"بدال من : - بدال من : " مـديـريــة العـصـرنــة واالسـتـشـراف -

في اHواد 3 و10 إلى 13.
s"يـــقــــرأ :- يـــقــــرأ : "مـديـريــة الـدراسـات واالســتـشـراف -

في اHواد 3 و10 و11 و12 و13.
.................... ( الباقي بدون تغيير ) ....................
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـــــــــرار مـــــــــؤرقـــــــــرار مـــــــــؤرّخ في خ في 7 ربـــــــــيـع األول عــــــــام  ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1438 اHـــــــــوافـق  اHـــــــــوافـق 7
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة s2016 يـــتـــمم الـــقـــرار اHـــؤرخ في s يـــتـــمم الـــقـــرار اHـــؤرخ في 2
ربيع الـثاني عام ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق  اHوافق 2 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة 2014
الـذي يـحـدد تـسعـيـرات الـشـراء اHـضـمـونـة و شروطالـذي يـحـدد تـسعـيـرات الـشـراء اHـضـمـونـة و شروط
تطبـيقهـا على الكـهربـاء اHنتـجة عن طريق اHـنشآتتطبـيقهـا على الكـهربـاء اHنتـجة عن طريق اHـنشآت

التي تستعمل فرع الرياح.التي تستعمل فرع الرياح.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الطاقة
- �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02-01 اHــؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بـــالــكـــهــربـــاء وتــوزيع الـــغــاز بـــواســطـــة الــقـــنــواتs اHـــعــدّل

sتممHوا
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب 1436 اHــــــــــــوافــق 14 مـــــــــــايـــــــــــو ســــــــــــنـــــــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 13 - 218
اHــؤرّخ في 9 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 18 يـــونــيــو ســنــة
2013 الـذي يحـدد شـروط مـنح الـعالوات بعـنـوان تـكـاليف

sادة 8 منهHال سيما ا sتـنـويع إنتاج الكهرباء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 15 - 302
اHــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 2 ديــســمــبــر ســنــة

s2015 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة

- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرخ في 2 ربـيع الـثـانـي عام
1435 اHـوافق 2 فبـراير سـنة 2014 الـذي يـحدد تـسعـيرات

الــشــراء اHـــضــمــونـــة وشــروط تــطــبـــيــقــهـــا عــلى الـــكــهــربــاء
sنشآت التي تستعمل فرع الرياحHنتجة عن طريق اHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تــــتـــــمـم أحــــكـــــام اHــــادة 3 من الـــــقــــرار
اHــؤرخ في 2 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اHــوافق 2 فــبــرايــر
ســـنــة 2014 الـــذي يــحـــدد تــســـعــيـــرات الـــشــراء اHـــضــمـــونــة
وشـــروط تــطــبـــيــقــهــا عـــلى الــكــهـــربــاء اHــنــتـــجــة عن طــريق

اHنشآت التي تستعمل فرع الرياحs وحترر كما يأتي :
"اHادّة 3 : حتدد الكميات الـسنوية للكـهرباء اHنتجة
عـن طـــريـق مـــنــــشـــآت تــــســـتــــعـــمل فــــرع الـــريــــاحs اHـــؤهــــلـــة
لالسـتــفـادة من تـســعـيـرة الـشــراء اHـضـمــونـة اHـذكـورة في

الـفـقرة أعالهs في إطـار إجـراء طلب عـروضs طـبقـا ألحـكام
اHادة 26 من الـقانون رقم 02-01 اHؤرخ في 22 ذي القعدة
عام 1422 اHوافق 5 فبراير سنة 2002 واHتعلق بالكهرباء

وتوزيع الغاز بواسطة القنواتs اHعدل واHتمم".
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 7 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 7

ديسمبر سنة 2016.
نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار مـــــــــؤرقـــــــــرار مـــــــــؤرّخ في خ في 7 ربـــــــــيـع األول عــــــــام  ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1438 اHـــــــــوافـق  اHـــــــــوافـق 7
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة s2016 يـتـمم الــقـرار اHـؤرخ في s يـتـمم الــقـرار اHـؤرخ في 6 ذي ذي
الـقــعـدة عـام الـقــعـدة عـام 1435 اHــوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـة  اHــوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـة 2014
الـذي يـحـدد تــسـعـيـرات الـشــراء اHـضـمـونـة وشـروطالـذي يـحـدد تــسـعـيـرات الـشــراء اHـضـمـونـة وشـروط
تــطـبــيـقــهــا بـالــنـســبـة لــلــكـهــربـاء اHــنـتــجــة عن طـريقتــطـبــيـقــهــا بـالــنـســبـة لــلــكـهــربـاء اHــنـتــجــة عن طـريق

اHنشآت اHستعملة لفرع اإلنتاج اHشترك.اHنشآت اHستعملة لفرع اإلنتاج اHشترك.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الطاقة
- �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02-01 اHــؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بـــالــكـــهــربـــاء وتــوزيع الـــغــاز بـــواســطـــة الــقـــنــواتs اHـــعــدّل

sتممHوا
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب 1436 اHــــــــــــوافــق 14 مـــــــــــايـــــــــــو ســــــــــــنـــــــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 13 - 218
اHــؤرّخ في 9 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 18 يـــونــيــو ســنــة
2013 الـذي يحـدد شـروط مـنح الـعالوات بعـنـوان تـكـاليف

sادة 8 منهHال سيما ا sتـنـويع إنتاج الكهرباء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 15 - 302
اHــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 2 ديــســمــبــر ســنــة

s2015 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 6 ذي الــقـــعــدة عــام
1435 اHــــوافق أول ســـــبــــتــــمـــــبــــر ســــنــــة 2014 الــــذي يــــحــــدد

تـسعيـرات الشراء اHـضمـونة وشروط تـطبيـقهـا بالنـسبة
لــلـكـهـربـاء اHــنـتـجـة عن طـريق اHــنـشـآت اHـسـتــعـمـلـة لـفـرع

sشتركHاإلنتاج ا



يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تــــتـــــمـم أحــــكـــــام اHــــادة 3 من الـــــقــــرار
اHـؤرخ في 6 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHــوافق أول سـبـتــمـبـر
ســـنــة 2014 الـــذي يــحـــدد تــســـعــيـــرات الـــشــراء اHـــضــمـــونــة
وشـروط تطـبيـقهـا بالـنـسبـة للـكهـربـاء اHنـتجـة عن طريق
اHـنــشـــآت اHـســتـعــمـلـــة لــفـــرع اإلنــتـاج اHـشــتـركs وحتـرر

كما يأتي :
"اHادّة 3 : حتدد الكميات الـسنوية للكـهرباء اHنتجة
sـــشـــتــركHعـن طــريـق مــنـــشـــآت تـــســتـــعـــمل فـــرع اإلنـــتــاج ا
اHـــؤهــــلـــة لالســـتـــفـــادة مـن تـــســـعـــيـــرة الـــشـــراء اHـــضـــمـــونـــة
sفي إطـار إجـراء طـلب عروض sذكـورة في الـفـقرة أعالهHا
طـبـقا ألحـكـام اHادة 26 من الـقـانون رقم 02-01 اHـؤرخ في
22  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1422 اHــوافق 5 فــبـــرايـــر ســـنــة 2002

sــتـعــلق بـالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز بــواسـطــة الـقــنـواتHوا
اHعدل واHتمم".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 7 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 7
ديسمبر سنة 2016.

نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 10 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 10 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
s2016 يـــحــدد كــيـــفــيـــات تــطــبـــيق مــنـع تــعــاطيs يـــحــدد كــيـــفــيـــات تــطــبـــيق مــنـع تــعــاطي ســنــة ســنــة 
الــــتـــــبـغ في مـــــصـــــالـح اإلدارة اHــــركـــــزيـــــة واHـــــصـــــالحالــــتـــــبـغ في مـــــصـــــالـح اإلدارة اHــــركـــــزيـــــة واHـــــصـــــالح

اخلارجية واHؤسسات التابعة لوزارة التجارة.اخلارجية واHؤسسات التابعة لوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-285 اHؤرخ
في 6 رجـب عـــام 1422 اHــــوافق 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001
الـذي يـحـدد األمـاكـن الـعـمـومـيــة الـتي يُـمـنع فــيـهـا تـعـاطي
sادة 12 منهHال سيما ا sنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 01-285 اHـــــؤرخ في 6 رجب عـــــام 1422
اHوافق 24 سبتمبر سنة 2001 واHذكور أعالهs يهدف هذا
القرار إلى حتديد كـيفيات تطبـيق منع تعاطي التبغ في
مـصالح اإلدارة اHـركـزية واHـصـالح اخلارجـيـة واHؤسـسات

التابعة لوزارة التجارة.
اHادة اHادة 2 : : يُـمنع اسـتهالك الـتبغ في اHـصالح واألماكن

واHنشآت التابعة لوزارة التجارةs �ا في ذلك :
sركزيةHاإلدارة ا -

sديريات اجلهوية للتجارةHا -
sديريات الوالئية للتجارةHا -

- اHـركز اجلزائـري Hراقبة الـنوعيـة والرزم واخملابر
sالتابعة له

sاخملبر الوطني للتجارب -
sالوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية -

sركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته احملليةHا -
sالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

sغرف التجارة والصناعة -
sالشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير -

- اHؤسـسـة الـعـمومـيـة االقـتـصـادية إلجنـاز وتـسـيـير
أسواق اجلملة.

اHـادة اHـادة 3 : يـجـب أن يـبـيّن مـنع تـعـاطي الـتـبغ �ـلـصق
ظـاهر يـتم وضـعه من قـبل اHصـالح اHـعنـيـة للـتـذكيـر بـهذا

اHنع.
يـجب أن يـكـون اHـلـصق اHـذكـور أعاله بـحـجم 20 سم
عــلى 30 سم كــحــد أدنـىs ويــجب أن تــكــون الــكــتــابــة بــلـون

أحمر أو أسود على خلفية بيضاء.
يـــجب أن تـــكـــون عـــبـــارة " �ــنع الـــتــدخــX �ــنع الـــتــدخــX " مـــرئـــيــة
ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو وفي مركز اHلصق.

اHـادة اHـادة 4 : : يجب عـلى مـسـؤولي اHـصـالح اHـذكورة في
اHادة 2 أعالهs التعيX بوضوح عن طريق ملصقs األماكن

اخملصصة الستهالك التبغ وال سيما في :
- قــاعـات االجــتـمــاعـات وقــاعـات االنــتـظــار واألمـاكن

sاإلدارية
- قاعات االستقبال واإلطعام اجلماعي واHراقد.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاحلـــزائـــر في 10 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 10
نوفمبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
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