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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 08 -  - 98 مــؤر مــؤرّخ في خ في 16 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1429 اJــــوافـق  اJــــوافـق 24 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة q2008 يــــتــــعــــلقq يــــتــــعــــلق
بـشـكل  الـتـصـريح بـاالسـتـثمـار  وطـلـب ومقـرر مـنحبـشـكل  الـتـصـريح بـاالسـتـثمـار  وطـلـب ومقـرر مـنح

اJزايا وكيفيات ذلك.اJزايا وكيفيات ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- بــــنــــاء  عــــلى تــــقــــريــــر الـــوزيــــر اJــــكــــلف بــــتــــرقــــيـــة
 qاالستثمارات

- وبناء  عـلى الدستورq السيما اJواد 83  و85 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أوّل
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافق  20 غــشت ســنـة 2001
واJـتــعـلق بــتـطــويــر االسـتــثـمــارq اJـعــدل واJـتــممq السـيــمـا

qادة  5 منهJا

- و�قتـضى اJرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 اJؤرخ
في  18 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4  يـــونــيــو ســنــة

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا 

- و�قتـضى اJرسوم الرئاسي رقم 07 - 173 اJؤرخ
في  18 جــمــادى األولى  عـام 1428 اJـوافق 4  يــونـيــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 356
اJـؤرخ في  16 رمـضـان عام  1427 اJـوافق 9 أكـتـوبـر سـنة
 2006 واJـتــضـمن صالحــيـات الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـر

qاالستثمار وتنظيمها وسيرها

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم  الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 07 - 08
اJـؤرخ فــي 22  ذي احلــجـة عــام 1427 اJـوافــق 11  يــنــايـر
ســـنـــة  2007 الــــذي يــــحــــدد قـــائــــمـــة الـــنــــشـــاطـــات والــــســـلع
واخلدمـات اJسـتثـنــاة من اJــزايا احملـددة فـي األمــر رقــم
01 - 03 اJـــــــؤرخ فـي أول جـــــمــــــادى الـــــثــــــانـــــيــــــة عـــــام 1422

اJـــــوافق 20  غـــــشـت ســـــنـــــة 2001 واJــــــتـــــعــــــلـق بـــــتــــــطـــــويـــــر
qاالستثمار

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــادة األولى :اJــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكــــام اJــادة  5 من األمــر
رقـم 01 - 03 اJـــؤرخ في أوّل جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1422
اJــوافق 20  غــشت ســنــة q 2001 اJــعــدل واJــتــمم واJــذكــور
أعـالهq يـحــدد هــذا اJــرسـوم شــكل الــتــصــريح بـاالســتــثــمـار

وطلب ومقرر منح اJزايا وكيفيات ذلك.

الفصل األولالفصل األول
التصريح باالستثمارالتصريح باالستثمار

2 : : الــــتـــصــــريـح بــــاالســــتـــثـــمــــار هـــو اإلجـــــراء اJــادة اJــادة 
الــشـكـلـي الـــذي يـبــدي من خاللــه اJـســتـثـمــر رغـبـتـه فــي
إجنــــاز اســتــثــمـــــار في نــشــاط اقــتــصـــادي إلنــتــاج الــســلع
واخلـدمـاتq  في مـجـال تـطـبـيق األمـر رقم 01 - 03 اJـؤرخ

في  20 غشت سنة  2001  واJذكور أعاله.

يـسبق الـتصـريح باالسـتثـمار لـلحـصول علـى اJزايا
أو اخلــــدمـــات  اJــــقــــدمـــة مـن طـــرف الــــشــــبـــابــــيك األحــــاديـــة
الالمركـزيـة للـوكـالة الـوطـنـية لـتـطويـر االسـتثـمـارq التي
تدعى في صلب النصq "الوكالة"q الشروع  في أي إجناز.

اJــادة اJــادة 3 : : يـــتم الــتــصـــريح بــاالســتــثـــمــار عــلى أســاس
اسـتـمارة تـقـدمهـا الـوكالـةq  تعـد وفـقا لألشـكـال احملددة في
اJـلـحق األوّل من هـذا اJــرسـوم وحتـمل الـتــوقـيع اJـصـادق

عليه للمستثمر . 

اJــادة اJــادة 4 : : يـــتم إيـــداع  الـــتـــصـــريح بـــاالســـتـــثـــمـــار من
طـرف اJـسـتثـمـر نـفـسه أو من طـرف �ـثـله اJـعـX �وجب
وكـالة مصـادق علـيهـا تعد وفـقا لـلنـموذج احملـدد في اJلحق
الــــثـــــاني  من  هـــــذا اJـــــرســـــومq لـــــدى الــــشـــــبـــــاك الـــــوحـــــيــــد

الالمركزي اخملتص إقليميا.

اJـادة اJـادة 5 : : �ــكن أن يـتــضـمـن الـتــصـريح بــاالسـتــثـمـار
عـبارات تذكـر باإلجراءات الشـكليـة وأهم األحكام الواردة
في التشريع أو التـنظيم الذي يحكم االستثمار. غير أنه
ال �كن �ـوجـبهـا إضافـة قـواعد جـديدة أوإجـراءات شـكلـية
أوالـــتـــزامـــات أو أي  مـــطـــلب آخـــر مـن ذات الـــطـــبـــيـــعـــة لم

ينص عليه حكم تشريعي أو تنظيمي.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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اJادة اJادة 6 : : يرفق الـتصـريح باالسـتثـمار بـوثائق حتدد
قائمتها �وجب قرار من الوزير اJكلف باالستثمار. 

اJـادة اJـادة 7 : : يـرفق الـتـصـريح بـاالسـتـثـمـار الـذي يـقـدمه
اJـسـتثـمـرون الـراغـبـون في االستـفـادة من اJـزايـاq بـطلب
احلــصـول عـلى اJــزايـا وبـقـائــمـة الـســلع واخلـدمـات الــقـابـلـة
لـلـحـصول عـلى اJـزايـا اجلـبائـيـة تـعـد علـى استـمـارة يـحدد

�وذجها وفقا للملحق الثالث من هذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 8 : : يـرفق الــتـصـريح بـاالسـتــثـمـار اJـقـدم وفـقـا
للمادة 7 أعالهq  عند االقتـضاءq بقائمة الـسلع التي تشكل
احلصص الـعينيـة q تعد وفـقا للـنموذج اJـذكور في اJلحق

الرابع من هذا اJرسوم . 

9  :  : تــكــمن قــيــمــة قــائــمــة الـــســلع الــتي تــشــكل اJـادة اJـادة 
احلـــصص الـــعــيـــنــيـــةq �ــفـــهــوم اJــادة  8 أعالهq فـي تــطـــبــيق
اإلعـــــفـــــاء مـن تـــــوطـــــX احلـــــصـص اJـــــذكـــــورة  أعـالهq وفـــــقـــــا

للشروط احملددة من طرف بنك اجلزائر.

اJـادة اJـادة 10 : :  تـعـد قـائــمـة الـسـلع واخلـدمـات اJـسـتـفـيـدة
من اJـزايا اجلـبـائـيـة وقـائـمـة الـسـلع الـتي تـشكـل احلصص
الــعـيــنــيــةq من قــبل اJــسـتــثــمــر وحتـمـل تـوقــيــعه اJــصـادق

عليه.

اJادة اJادة 11 : : حتـمل قائـمـة السـلع واخلـدمات اJـسـتفـيدة
من اJزايا اجلبائـيةq تأشيرة توضع على كل صفحاتها من
قــبل اJــسـؤولــX اJــؤهــلـX بــالــوكــالـة. يــهــدف هــذا اإلجـراء
الــشـــكــلي إلـى إثــبـــات  تــطـــابق هــذه األخـــيــرة مع تـــصــريح
اJـسـتـثمـر وكـذا مع األحـكام الـتـنـظيـمـيـة اJتـعـلـقة بـقـائـمة
الـــنــشــاطـــات  والــســـلع واخلــدمـــات اJــســتـــثــنــاة مـن اJــزايــا
احملـــددة تطـبـيقــا لألمر رقم 01 - 03 اJؤرخ في  20 غشت

سنة 2001 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 12 : : حتـمل قـائـمة الـسـلع الـتي تـشـكل احلصص
XــؤهـلـJا XـســؤولـJالـعــيـنــيـة تــأشـيــرة تـوضع من طــرف ا
لـــدى الـــوكــالـــة عـــلى كـل الـــصــفـــحـــات. يـــهـــدف هـــذا اإلجــراء
الــشـــكـــلي إلـى إثــبـــات تـــطـــابق هـــذه األخـــيــرة مـع تــصـــريح

اJستثمر.

اJادة اJادة 13 : : �كن أن تـكون الـقـائمـتـان اJذكـورتان في
اJـادتـX 7    و 8 أعـالهq مـــحل تـــعـــديالت  تـــتم وفـــقـــا لـــنـــفس
أشـكـال الـقوائـم األولى  قصـد إضـافـة سـلع أو استـبـدالـها .
تتـم هذه الـتـعـديالت بـنـاء عـلى طـلب مـعـلل ومـبـرر يـقدمه

اJستثمر.

تـودع طــلــبـات الــتــعـديـل اJـذكــورة في الــفــقـرة  أعاله
مـن طـرف اJــســتـثــمـر أو �ــثــله الــذي يـتــصـرف بــنــاء عـلى
qتوكيل مصادق علـيه طبقا لكيفـيات ومستندات اإلثبات
الــــتـي حتـــــدد �ـــــوجب قـــــرار صـــــادر من الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلف

باالستثمار.

14 : : يــســتــدعي الــتــصــريح بــاالســتــثــمــار قــيـام اJـادة اJـادة 
مصالح الوكالة بالتحقق قصد التأكد من أن:

أ  -  الـتـصــريح مـسـتـوف جلـمــيع اJـعـلـومـات ومـرفق
qطلوبةJبالوثائق ا

ب - اJــــعــــلــــومــــات تـــوافـق الــــوثـــائـق اJــــقـــدمــــة كــــدعم
qللملف

ج - الـــنــشـــاط الـــذي يــتـــضـــمـــنه اJـــشــروع يـــدخل في
مـــجـــال تــــطـــبـــيـق األمـــر رقم 01 -03 اJــــؤرخ في 20 غــــشت
ســـنـــة  2001  واJــــذكـــورأعـاله وأنه غـــيــــر وارد في قــــائـــمـــة

qزاياJستثناة من اJالنشاطات ا

د - الـــســلـع واخلـــدمـــات اJــرتـــبــطـــة به لـــيــست واردة
فـي قـوائم الـنـشـاطـات  والـسـلع واخلـدمـات اJسـتـثـناة من
اJـــزايــا واحملـــددة طــبـــقــا لـألمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ في 20

غشت سنة 2001  واJذكور أعاله .

15 : : �ـــــكـن الـــــوكــــالـــــة واإلدارات والـــــهـــــيـــــئــــات اJــــادة اJــــادة 
qطـبـقـا لـلــصالحـيـات اخملـولـة لـهـا q ـزايـاJــعـنـيـة بـتـنـفــيـذ اJا
إجــراء أو األمـر بـإجـراء مـراقــبـة الحـقـة تـخـصـص لـلـتـحـقق
من الـصلة بX التـجهيزات والـنشاطq قصـد اJطالبةq في
إطــــار احـــتــــرام اإلجــــراءات احملـــددة فـي األمـــر رقم 01 - 03
اJــؤرخ في 20 غــشت ســنـة 2001  واJــذكــور أعالهq بــحــذف
السـلع أو اخلدمات من قـائمة الـسلع واخلدمـات اJستـفيدة
من اJــــزايــــا أو اســـتــــرجــــاع احلـــقــــوق إذا تــــمت االســــتــــفـــادة

باJزايا .

الفصل الثانيالفصل الثاني
طـلب الـمـزايـاطـلب الـمـزايـا

اJــادة اJــادة 16 : : طـــلب احلـــصـــول عــلـى اJــزايـــا هـــو اإلجــراء
الشـكلي الـذي أبدى من خالله اJـستثـمر رغـبته في إجناز
االستـثـمار في نـشـاط اقتـصـادي إلنتـاج الـسلع واخلـدمات
في إطـار نــطـاق تـطــبـيق األمـر رقم 01 - 03 اJـؤرخ في20
غــشت ســنــة  2001 واJــذكــــور أعـالهq والــقـــابل لــلـــحــصـــول
عــلــى اJــزايــاq واJـــطــالــبـــة بــهـــذه األخـــيــرة بـــاإلضــافـــة إلـى

اإلشـارة للنظـام الـذي يـرغـب في االستفادة منه.
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اJادة اJادة 17 : : يتم التعـبير عن الطـلب اJذكور في اJادة
 16 أعاله بـــشــكل مـــنــفـــصل بــغـــرض احلــصـــول عــلـى اJــزايــا

اJـالزمــــة Jـــــرحـــــلـــــة اإلجنـــــاز وكــــذا تـــــلـك اJالزمـــــة Jـــــرحـــــلــــة
االستغالل.

اJـادة اJـادة 18 : : يـودع  طـلب احلـصـول عـلى اJـزايـا اJـتعـلق
�ــرحــلــة اإلجنـاز مـن طــرف اJــســتــثـمــر �ــوجـب اســتــمـارة
تـقـدمـها مـصـالح الـوكـالـة وفـقـا لـلـنـمـوذج احملدد فـي اJلـحق
اخلــامس  من هــذا اJــرســوم وحتــمل تــوقــيع اJــصــرح. كــمــا
�ــكن إيـداعــهـا لــصـاحلهq   من طــرف �ـثــله �ـوجب تــوكـيل

مصادق عليه. 

اJادة اJادة 19 : : طـلب احلصول عـلى اJزايا اJـتعلق �ـرحلة
االســتـغالل هــو اإلجـراء الـشــكـلي الـذي يــسـتـفــيـد من خالله
اJـــســتــثــمـــرq الــذي أجنــز اســتـــثــمــارهq �ــقـــرر مــنح اJــزايــا
اJــتــعــلــقــة بــاإلجنــاز ويــطــالب طــبــقــا لــلــشــروط احملــددة في
اJـادة 26 أدنــاهq بــشــكل مــبــاشـر أو عـن طـريـق �ــثـلـه الـذي
ينوب عنه �قـتضى توكيل مصادق عـليهq باالستفادة من
اJزايا اJـتعلـقة باالسـتغاللq عـندما يـسمح القـانون بذلك.
يــتم هــذا اإلجـراء بــواسـطــة االسـتــمــارة احملـددة بــالـنــمـوذج

احملدد في اJلحق السادس من هـذا اJرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شهادة اإليداعشهادة اإليداع

القسم األولالقسم األول
شهادة إيداع التصريحشهادة إيداع التصريح

اJـادة اJـادة 20 : : يـســتـدعي الـتــصـريح بـاالسـتــثـمـار اJـرفق
بطـلب احلصول علـى اJزايا واJتـضمن النـشاطات الـقابلة
لـلـحــصـول عـلى اJـزايـاq الـذي يـسـتـجـيب لـلـقـواعـد الـواردة
في الـــــبــــاب األول والـــــثــــانـي  أعالهq إعـــــداد شــــهـــــادة إيــــداع
التصريح أثناء اجللسة ذاتها سواء طلبها اJستثمر أو ال.

21 : : يـــفـــضي الـــتـــصـــريـح بـــالـــنـــشـــاطـــات الـــتي اJــادة اJــادة 
تــنــدرج خــارج نـــطــاق تــطـــبــيق األمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ
في 20 غــــشت ســــنـــة  2001 واJــــذكــــور أعالهq والــــنــــصـــوص
الــتـنـظـيـمـيـة اJـتـخــذة لـتـطـبـيـقه إلى تــقـد� تـبـلـيغ كـتـابي
بــعـــدم الــقـــبـــول مــعـــلل ومـــؤرخ ومــوقـع من قــبـل الــشـــبــاك

الوحيد الذي قدم الطلب لديه.

اJادة اJادة 22 : : شـهادة إيداع الـتصـريح هي الوثيـقة التي
يـقـر من خاللـها الـوكـيل اJؤهل لـدى الـوكالـةq عـقب عمـلـية

التحقق اJقررة في اJادة 14  أعالهq أن اJستثمر :

- الـــــراغـب في احلـــــصـــــول عـــــلـى اJـــــزايـــــا له احلـق في
االســـتــــفـــادة من مـــقـــرر مـــنـح اJـــزايـــا يـــســـلـم له في اآلجـــال

 qالقانونية

- اJــــتـــنــــازل عن  اJـــزايــــا يـــرغـب في احلـــصــــول عـــلى
تصريح باالستثمار.

اJادة اJادة 23 : : تعد شهـادة إيداع التصريح على استمارة
مـــطـــابــقـــة لـــلـــنــمـــوذج احملـــدد في اJـــلـــحق  الـــســابع من هــذا

اJرسوم .

مع مراعـاة أحكام اJادة  15 أعالهq يعتـبر تسليم هذه
الــشـهـادة دلــيال عـلى تــطـابق مـلـف اJـسـتــثـمـر مع الــقـواعـد

التشريعية والتنظيمية.

ترفق شهادة إيداع الـتصريح باالستثـمارq بالنسبة
لـالســتـــثـــمــارات الـــتي يـــتــنـــازل فـــيــهـــا اJـــســتـــثـــمــرون عن
اJــزايـاq بـبـطـاقـة تـقــديـريـة تـتـضـمن الـعــنـاصـر الـرئـيـسـيـة
لـلـمـشـروعq تـعدّ وفـقـا لـلـنـمـوذج احملـدد في اJـلـحق  الـثامن

من هذا اJرسوم.

القسم الثـانـيالقسم الثـانـي

شهادة إيداع ملف االستغاللشهادة إيداع ملف االستغالل
أو تعديل اJقررات أو القوائمأو تعديل اJقررات أو القوائم

اJادة اJادة 24 : : يفضي طلب احلـصول على اJزايا اJـتعلقة
بـاالسـتـغالل اJـقـدمـة وفـقـا لألشـكـال اJـقـررة فـــي اJادة 19
أعــاله و طـلبـات التـعديل اJـقررة في اJـادتX  13 و31 من
هــذا اJـرسـوم  وكــذا كل طـلـبــات الـتـعــديل اJـقـبــولـة بـحـكم
الــتـشــريع والــتــنــظــيم اJــعـمــول بــهــمـا إلى تــســلــيم شــهـادة
إيداع مـلف االسـتـغالل أو التـعـديل  وفقـا لـلنـمـوذج  احملدد

في اJلحق  التاسع  من هذا اJرسوم. 

اJـادة اJـادة 25 : : شـهادة إيـداع اJـلـفq اJذكـورة فـي اJادة24
أعـالهq هي الـوثــيـقـة الــتي يـقــرّ من خاللــهـا اJـأمــور اJـؤهل

لدى الوكالة أن :

- مسـتـثمـرا قد حـضـر أو سلم تـوكيال مـصـادقا عـليه
Jــمــثــلهq وفـــقــا لألشــكــال احملــددة فـي هــذا اJــرســومq طــالــبــا
احلــصـــول عـــلى اJـــزايـــا اJــتـــعـــلـــقــة بـــاالســـتــغـالل أو تــعـــديل
التـصريح أو مـقرر مـنح اJزايا أو آجـال اإلجناز أو قـائمة
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السلع واخلدمـات أو تلك التي تشكل احلـصص العينية أو
كل تــعــديل مــقـبــول بــحـكم الــتــشـريـع والـتــنــظـيم اJــعــمـول

qبهما

- اJـلف اJـودع مــسـتـوف جلـمــيع اJـعـلــومـات اJالئـمـة
ومـــرفق بـــكـل الـــوثـــائق اJـــطــــلـــوبـــةq وعـــنـــد االقـــتـــضـــاءq أن

qشروط االستفادة من مزايا االستغالل مستوفاة

- طـلب احلــصـول عـلى اJــزايـا أو الـتــعـديل يــسـتـدعي
إصدار قرار في أجل قانوني ال يتعدى  10 أيام.

الفصل الــرابـعالفصل الــرابـع
اJقـررات اJتعلقة بالـمـزايااJقـررات اJتعلقة بالـمـزايا

اJـادة اJـادة 26 : : يـتم مـنـح اJـزايـا وإلــغـاؤهـا �ــوجب مـقـرر
تـعـده الوكـالـة طبـقـا ألحكـام  اJـادتX 7 و33  من األمـر رقم
01 - 03 اJؤرخ في 20  غشت سنة  2001 واJذكور أعاله .

اJـادة اJـادة 27 : : تـعـد وتـوقع اJـقـررات األولـيـة وتلـك التي
XـــســؤولــJمـن طــرف ا qتــهـــدف إلى تـــعــديـــلــهــا أو إلـــغــائـــهــا

اJؤهلX لدى الوكالة.

28 : : تـــشــــكل اJـــزايـــا اJـالزمـــة Jـــرحـــلـــة اإلجنـــاز اJــادة اJــادة 
وتـــلك اJـــتـــعـــلـــقـــة �ــرحـــلـــة االســـتـــغالل مـــوضـــوع مــقـــررين

.Xمستقل

اJـادة اJـادة 29 : : يــسـلم مـقــرر مـنح اJــزايـا اJالزمـة Jــرحـلـة
اإلجنـازq طـبقـا لـلـمادة 27  أعاله q بالـنـسـبة لالسـتـثـمارات

التي كانت موضوع  طلب مزايا وفقا للمادة  25 أعاله.

يـــرفق اJـــقـــرر بــالـــبـــطـــاقـــة الــتـــقـــديـــريــة لـــلـــمـــشــروع
اJنصوص عليها في الفقرة 3 من اJادة  23  أعاله.

اJـادة اJـادة 30 : : يــسـلم مـقــرر مـنح اJــزايـا اJالزمـة Jــرحـلـة
q مـن طــرف الــوكــالـة q االســتــغالل طــبــقــا لــلــمـادة  27 أعاله
اسـتنادا إلى طـلب احلصول عـلى مزايا االسـتغالل اJذكور
في اJــادة  19 أعالهq وعـــلى مــحــضــر مــعـــايــنــة الــدخــول في
اإلنــتـــاج الــذي تــعــده اJــصـــالح اجلــبــائـــيــة وفــقــا لـــكــيــفــيــات
محـددة بقرار مـشترك بـX وزير اJالـية والوزيـر اJكلف

باالستثمارات.

اJـادة اJـادة 31 : : �ـكن تـعـديل مـقـرر مـنـح اJزايـا بـنـاء عـلى
طــلب يــقـدمـه اJـســتــثـمــر أو �ــثـلـه اJـفــوض قــانـونــاq وفــقـا
لإلجراءات واستنادا إلى ملف مرفق بالوثائق  اJبررة.

حتـــدد  إجــــراءات الــــتــــعـــديـل وكـــذا قــــائــــمــــة الـــوثــــائق
اJـــبـــررة اJــرفـــقـــة بـــطـــلب اJـــســـتـــثـــمـــرq �ـــوجب قـــرار من

الوزير اJكلف باالستثمار. 

يـــتم إدخـــال الـــتـــعـــديـالت قـــصـــد األخـــذ في االعـــتـــبـــار
تـغـيـيـر الـعـنـاصـر الـتي من شـأنـهـا أن تـسـتـجـد  أثـنـاء مدة
صالحـــــيــــــة مـــــقـــــرر مــــــنح اJـــــزايــــــاq الســـــيـــــمــــــا أجل اإلجنـــــاز
واJعلـومات اJتـعلقـة باJـوقع واJوطن اجلبـائي والتسـمية
أو العـنوان االجـتمـاعي وشكل الـنشـاط اJمـارس وكذا كل
الـتـغيـيـرات اJقـبـولـة بحـكم الـتـشريع والـتـنـظيم اJـعـمول

بهما.

q ـــعــنـي لــدى الـــوكــالــةJـــســؤول اJــادة 32 : : يـــصــدر اJــادة اJا
وبـصــفـة مـبــاشـرةq مـقــرر إلـغــاء اJـزايـا عــنـدمـا يــطـالب به
اJـسـتـثمـــر. وفي جـمـيع احلاالت  األخـرى q السـيـما عـنـدما
تطالب به اJصالح اJـكلفة بالسهـر على احترام الواجبات
وااللـــتــزامـــات اJـــرتــبـــطــة بـــاالســتـــفـــادة من اJــزايـــا أو أيــة
إدارة أو هيئـة معـنية بـتنـفيذ اJـزاياq  فـإنه ال يتم إصدار

مقرر اإللغاء إال بعد سماع اJستثمر.

�ــكن أن يــشـكل مــقــرر اإللــغـاء مــوضــوع سـحـب  يـتم
وفــق نــــفس األشــــكـــــال الــــتي ضــــبــــطـت صــــدورهq الســــيّــــمــــا
تنفيـذا  لقرار جلنة الطعن اJذكورة في اJادة 7 مكرر من
األمـــــــــر رقم 01 - 03 اJـــــــــؤرخ في 20 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 2001
واJــــذكــــورأعـالهq  واحلــــكـم الــــقــــضــــائـي الــــنــــهـــــائي أو قــــرار

التحكيم النافـذ.

33 : : تــــعـــــد مـــــقـــــررات الــــوكـــــالـــــة في شـــــكـــــلـــــهــــا اJــــادة اJــــادة 
ومحتواها وفقا للملحق العاشر  من هذا اJرسوم. 

اJـادة اJـادة 34 : : تــعـد مـقــررات الـوكـالــة في نـســخـة واحـدة
أصلية وثالث (3) نسخ مطابقةq توزع كما يأتي:

q1 - نسخة أصلية موجهة  للمستثمر

q2 - نسخة موجهة للوكالة

q3 - نسخة موجهة لإلدارة اجلبائية

4 - نسخة موجهة إلدارة اجلمارك.

XـادتـJـذكـورتـان في اJـادة 35 : :  تـعـد الـقــائـمـتـان اJـادة اJا
7 و 8 من هــذا اJــرســوم في أربع (4) نــسخ أصــلــيــةq تـوزع

كما يأتي :

q1 - نسخة موجهة  للمستثمر

q2 - نسخة موجهة للوكالة
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q3 - نسخة موجهة لإلدارة اجلبائية

4 - نسخة موجهة إلدارة اجلمارك.

اJادة اJادة 36 : : �ـكن اJستـثمر أو �ـثله بنـاء على توكيل
مصادق علـيهq سحب اJقررات والقـوائم ذاتها  وكذا  تلك

التي تعدلها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تنفـيــذ الـمـزايــاتنفـيــذ الـمـزايــا

اJـادة اJـادة 37 : : ال يـتم الـتـنـفـيـذ الـفـعـلـي لـلـمـزايـا اJـتـعـلـقة
بـاإلجنــاز بـالـنـســبـة السـتـثــمـارات اإلنـشـاء إال بـعــد تـسـلـيم
الـــســجـل الــتـــجــاريq بـــاســـتــثـــنـــاء حق الــتـــســـجــيـل اخملــفض
بـــنـــســـبــة 2 � اJـــمــنـــوح في إطـــار الـــنـــظــام االســـتـــثــنـــائي
بــالــنـســبــة لــلــعــقــود الــتـأســيــســيــة لــلــشـركــات  والــرفع في

رأسمال الشركات الذي يطبق عند تأسيس الشركة.

و يـنــفــذ ابـتــداء من تــاريخ تــبــلـيـغ اJـقــرر بــالـنــســبـة
لألنـواع األخـرى من االستـثـمار وكـذا في احلـالة الـتي يـعد

فيها السجل التجاري قبل صدور اJقرر. 

اJادة اJادة 38 : : يصـبح مقـرر منح اJـزايا باطالq بـالنـسبة
لالســتـثــمــارات الـقــابـلــة لــلـحــصــول عـلى اJــزايــا والـتي لم

تعرف بداية إجنازq �رور سنة ( 1) على تسليمه.

يقصد بالبدء في اإلجناز :

أ - احلصـول على الترخـيصات بـالنسـبة للـنشاطات
اJــــقـــــنــــنــــةq واJـــــصــــادقــــة عـــــلى دراســــة اآلثـــــار بــــالــــنـــــســــبــــة
لــلــنــشــاطــات اJــصــنــفــة وإعــداد الــســجل الــتــجــاري لــبــقــيـة

النشاطاتq عندما يتعلق األمر باستثمار إنشاء.

ب - الـعـمــلـيـة األولـى من اقـتـنــاء الـســلع اJـسـتــفـيـدة
من اJـــزايــا اجلــبـــائــيــة بـــالــنــســـبــة الســـتــثــمـــارات الــتــوسع

والتأهيل وإعادة الهيكلة.

اJـادة اJـادة 39 : : يــتم إعـداد شـهــادة اإلعـفـاء مـن الـرسم عـلى
الـقيمـة اJضـافة اJرتـبطـة باقـتناء الـسلع واخلـدمات التي
تــدخل مــبــاشــرة في إجنــاز االســتــثـمــارq عـن طـريـق تــقـد�
الـسجل التجـاري وبطاقة الـتسجيل اجلبـائي ومقرر منح
اJــزايـا وقــائــمـة الــسـلـع واخلـدمــات اJــسـتــفـيــدة من اJــزايـا
اجلـــبـــائـــيـــة إلى مـــصـــالح مـــفـــتـــشـــيـــة الـــضـــرائـب اخملـــتـــصــة

إقليميا.

تِـــؤشـــر اJـــصـــالح اجلـــبـــائـــيـــة فـــور ذلكq عـــلـى شـــهــادة
اإلعــفـاء مـن الـرسم عــلى الــقــيــمـة اJــضــافــة الــتي يـســلــمــهـا
اJسـتفــيـد إمّـا للـممـولX احملـليـX للـسلع أواخلـدمات وإمّا

Jصالح اجلمارك في حالة استيراد السلع.

يـــنـــجم عـن تــســـلـــيم شـــهـــادة اإلعــفـــاء من الـــرسم عـــلى
الــقــيـــمــة اJــضــافـــة Jــصــالـح اجلــمــارك اإلعــفـــاء من احلــقــوق

اجلمركية.

اJـادة اJـادة 40 : : يـنـتج مـقرر مـنح اJـزايـا بـالـنسـبـة Jـرحـلة
االســـتــــغالل آثــــاره ابــــتــــداء من الــــتـــاريـخ احملـــدد �ــــحــــضـــر
مــعــايــنــة الــدخــول حــيـــز االســتـــغالل الــذي تــعـــده اJــصــالح
اجلـــــبــــائــــيـــــة. حتــــسب مـــــدة صالحــــيـــــة مــــقــــرر مــــنـح مــــزايــــا
االسـتغالل وفـــق الـسـنة اJـدنـية أي  12 شهـرا  ابـتداء من
الـــشـــهـــر الـــذي يـــتم فـــيه إعـــداد احملـــضـــر من قـــبل اJـــصـــالح

اجلبائية.

تـعد الـفـتـرات التي لم يـسـتـفد خاللـهـا اJـستـثـمر من
حقوقه ضائعة نهائيا.

الفصل السـادسالفصل السـادس
أحـكــام نهــائيـةأحـكــام نهــائيـة

اJـادة اJـادة 41 : : يـلــتــزم اJــسـتــثــمـر بــتــقـد� كــشف ســنـوي
Jـدى تـقـدم اJـشــروع مـوضـوع الـتـصـريـح من أجل اJـتـابـعـة
اإلحــصــائــيـــة لـتـقـدم اJـشـاريع اJــصـرح بـهـا �ـفـهـوم اJـادة
 32 مـــــكـــــرر مـن األمـــــر رقم 01- 03 اJـــــؤرخ في  20 غـــــشت

سنة 2001  واJذكور  أعاله. 

42 : : يــتم إيــداع الــبــيــان الــســنــوي لـلــتــقــدم من اJـادة اJـادة 
قـــبل اJــــســـتــــثـــمــــرq لـــدى اJــــصـــالـح اجلـــبــــائـــيــــةq �ـــنــــاســـبـــة

التصريحات اجلبائية السنوية.

إن شكـل الـبيــان السـنـوي وإرسـاله إلـى الشـبابيك
الـوحـيــدة الـتابـعــة لـلـوكـالـة مــن طـرف اJـصـالح اجلـبـائـية
اJـــعـــنــــيــــةq يــتـم طـــــبـــقـــا لـــلــقــــواعـــد واإلجــــراءات احملـــددة
بـــقــــرار مـــشــــتـــرك بـــX وزيــــر اJـــالــــيـــة والــــوزيـــر اJــــكـــلف

باالستثمار. 

43 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1429 اJـوافق
24 مارس سنة 2008.

عبد العزيز بلخادم عبد العزيز بلخادم 
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اJلحق األولاJلحق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

الشباك الوحيد الالمركزيالشباك الوحيد الالمركزي
لـلـ .......................................

التصريح باالستثمارالتصريح باالستثمار
رقم رقم ........................  التاريخالتاريخ......................

أوال - تعريف اJستثمر :أوال - تعريف اJستثمر :

1. مؤسسة فردية : (شخص طبيعي). مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)

- االسم واللقب : .....................................................................................................................................

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

2 . شخص معنوي : . شخص معنوي :

1.2. التسمية : .......................................................................................................................................

2.2. الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة                      شركة مساهمة

شركة ذات الشخص الوحيد وذات اJسؤولية احملدودة                     شركة تضامن                    غيرها

3.2. الشركاء األساسيون/ اJساهمون :. الشركاء األساسيون/ اJساهمون :

- االسم واللقب أو االسم التجاري : ...........................................................................................................

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

- العنوان : ............................................................................................................................................

- االسم واللقب أو االسم التجاري : ............................................................................................................

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

- العنوان : ............................................................................................................................................

- االسم واللقب أو االسم التجاري : ............................................................................................................

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

- العنوان : ............................................................................................................................................
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3. مصدر رؤوس األموال :. مصدر رؤوس األموال : مقيمة                        غير مقيمة                             مختلطة

4. القطاع القانوني : القطاع القانوني :         خاص                         عمومي                                   مختلط
5. رقم السجل التجاري : رقم السجل التجاري : .........................................................................................................................
6. رقم التسجيل اجلبائي : رقم التسجيل اجلبائي : .......................................................................................................................
7. عنوان اإلقامة اجلبائية : عنوان اإلقامة اجلبائية : ......................................................................................................................

ثانيا - تعريف اJمثل الشرعي أو القانوني :ثانيا - تعريف اJمثل الشرعي أو القانوني :
1. االسم واللقب : ....................................................................................................................................
2. تاريخ ومكان االزدياد : .........................................................................................................................
3. الصفة : .............................................................................................................................................
4. العنوان الشخصي : .............................................................................................................................
5. الهاتف : ................................... الفاكس : ............................ البريد اإللكتروني : .................................

ثالثا ثالثا  - اJزايا السابقة  وطبيعة اJشروع :- اJزايا السابقة  وطبيعة اJشروع :

- هل استفد§ من قبل �قررات منح اJزايا :      نعم1                            ال   
- إذا أجبتم بـ "نعم"q أذكروا أرقام و تواريخ اJقررات :

- مقرر رقم .................................. مؤرخ في .............................. نوع االستثمار............. .........................
- مقرر رقم ............. / مؤرخ في ............................. / نوع االستثمار .......................... / ........................
- مقرر تمديد اآلجال احتماال : رقم ........................................ مؤرخ في ....................................................

- هل  كان مشروع االستثمار هذا موجودا في شكل قانوني آخر قبل التصريح به على مستوى الوكالة?

 نعم                         ال   

رابعا - نوع االستثمار :رابعا - نوع االستثمار :

� إنشاء إنشاء

هـام :هـام : - إن اسـتـئـنـاف  نـشـاط كان مـوجـودا من قـبل بـتـسـمـية أخـرى أو بـشـكل آخـر حـتى وإن كـان مـرفقـا بـاسـتـثـمار
تكميليq ال يعطي لهذا اJشروع صفة اإلنشاء.

- ال تمنح صفة  اإلنشاء لالستثمار اJكون على أساس سلع مستعملة في إطار نشاط وجد من قبل. 

� التوسع التوسع

هـام : - هـام : - يـهـدف اســتـثـمــار الـتـوسع أســاسـا إلى زيـادة قــدرات اإلنـتـاج الــنـاجـمــة عن اقـتـنــاء  وسـائل إنــتـاج جـديـدة.إن
اقتناء التجهيزات اJكملة qاJلحقة واJرتبطة ال تعطي  لالستثمار الطابع التوسعي.

� إعادة التأهيل إعادة التأهيل

هـام : - هـام : - تــكــمن إعــادة الـتــأهــيل في عــمـلــيــات اقــتـنــاء الــسـلـع واخلـدمــات اخملــصـصــة Jــواجـهــة الــقــدم الـنــاجت عن أســبـاب
تكنولوجية  أو زمنية للعتاد والتجهيزات اJوجودة ورفع اإلنتاجية.

1  إرفق نسخة من كل مقرر



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1016
26 مارس سنة مارس سنة 2008 م م

� إعادة الهيكلة إعادة الهيكلة

هـام :  -  هـام :  -  �ـكن أن تـكــون إعـادة الـهـيــكـلـة إلحـداث نــشـاط سـواء من خالل دمـج نـشـاطـX أو عــدة نـشـاطـاتq أو بــتـقـسـيم
نـشـاط مع إحـداث نشـاط أو أنـشـطـة متـعـددة أخـرىqأو �جـرد تـعـديل حـدود نشــاط بـتـجـزئته أو غـيــر ذلك. ال تـمـنح إعــادة

الهيكلة احلــق في االستفادة من االمتيازات إال إذا كانت مرفقة باستثمار. 
خامسا  -  طبيعة و محتوى اJشروع  :خامسا  -  طبيعة و محتوى اJشروع  :

1 . ميدان ورمز النشاط : . ميدان ورمز النشاط :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2 . . محتوى اJشروع : محتوى اJشروع : 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3 . مكان (أماكن)  تواجد اJشروع : . مكان (أماكن)  تواجد اJشروع :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. مناصب العمل اJزمع إحداثها ( باإلضافة إلى اJناصب اJتوفرة ). مناصب العمل اJزمع إحداثها ( باإلضافة إلى اJناصب اJتوفرة )
-  التنفيذ : ............................................................................................................................................
-  اإلشراف : ..........................................................................................................................................
-  التأطير : ...........................................................................................................................................

5. في حالة التوسعq إعادة الهيكلةq إعادة التأهيل : في حالة التوسعq إعادة الهيكلةq إعادة التأهيل : 
- مناصب العمل اJوجودة ........................................................................................................................
- مبلغ االستثمارات  اإلجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية(كيلو دينار) ..................................................

6. اآلثار على البيئة (تلوثqتسممq ضرر) : حدد ما إذا كان  اJشروع يقتضي دراسة اآلثار على البيئة :. اآلثار على البيئة (تلوثqتسممq ضرر) : حدد ما إذا كان  اJشروع يقتضي دراسة اآلثار على البيئة :
 نعم                             ال   

إذا أجبتم بـ نعمq حددوا اإلجراءات اJزمع القيام بها حلماية البيئة
.............................................................................................................................................................
7. مدة اإلجناز احملتملة (عدد األشهر) . مدة اإلجناز احملتملة (عدد األشهر) ...........................................................................................................

8 . تركيبة االستثمارالقابل لالستفادة من اJزايا : . تركيبة االستثمارالقابل لالستفادة من اJزايا :

األقساماألقسام

اJصاريف األولية
القطعة األرضية

البناء
جتهيزات اإلنتاج

اخلدمات
اجملموع بالكيلو دينار

اJبلغ بالكيلو ديناراJبلغ بالكيلو دينار
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9 . التكلفة اإلجمالية لالستثمار . التكلفة اإلجمالية لالستثمار

XالتعيXالتعي

الـــســلع واخلـــدمــات اJـــســتـــفــيــدة
من اJزايا اجلبائية

الـــــــــســـــــــلـع واخلـــــــــدمـــــــــات غـــــــــيـــــــــر
اJستفيدة من اJزايا اجلبائية

�ا في ذلك احلصص العينية 
اجملموع بالكيلو دينار

اجملموع (بالكيلو دينار)اجملموع (بالكيلو دينار)احمللي (بالكيلو دينار)احمللي (بالكيلو دينار)االستيراد (بالكيلو دينار)االستيراد (بالكيلو دينار)

10. اJعطيات اJالية للمشروع : . اJعطيات اJالية للمشروع : 

* مبلغ األموال اخلاصة (بالكيلو دينار) مبلغ األموال اخلاصة (بالكيلو دينار)
- بالعملة الصعبة 2 : ......................................................... منها العينية 3 ...............................................
- بالدينار 4 : ............................................................ منها  العينية 5 .....................................................
* قرض بنكي (بالكيلو دينار) :  قرض بنكي (بالكيلو دينار) : .................................................................................................................
* البنك محل توطX اJشروع : البنك محل توطX اJشروع : .................................................................................................................
* اإلعانات احملتملة (بالكيلو دينار) : اإلعانات احملتملة (بالكيلو دينار) : ..........................................................................................................

* أتعهد في ظل العقوبات اJنصوص عليها قانونا بأن :
- ال أتـــنـــازل عـن الـــعـــتـــــاد احملــصـل عــلـــيـه فــي ظــل الـــنـــظـــــام اجلــبـــائي االمـــتـــيـــــازي و ال عــن الـــعـــتـــاد اJــوجـــــــود في

qحتى االستهالك الكلي qمؤسستي قبل التوسع
qدى تقدم مشروعيJ عنية الكشف السنويJصالح اجلبائية اJأقدم إلى ا  -

- أطـلب إعداد مـحـضر مـعـاينـة الـدخول  في االسـتـغالل من طرف اJـصـالح اجلبـائـية اJـعـنيـة  في أجل أقـصـاه انقـضاء
qمنوحة ليJمدة اإلجناز ا

qتعلقة باستثماريJأعلم الوكالة بالتغييرات ا -
11. يجب أن يتم إيداع اJلفات من طرف اJستثمر نفسه أو أي شخص �ثله على أساس توكيل.يجب أن يتم إيداع اJلفات من طرف اJستثمر نفسه أو أي شخص �ثله على أساس توكيل.

أنا اJمضي أسفله ....................................................................................................................................
اJتصرف باسم ............................................................ بصفة .................................................................
................................................................ أشــهــد بـــأنه § إعالمي �ــخــتـــلف اإلجــراءات اJــذكــورة أعاله و أصــرح

في ظل العقوبات اJنصوص عليها قانونا بأن اJعلومات الواردة في هذا التصريح باالستثمار صحيحة و صادقة.

2 يخص غير اJقيمX. حتديد القيمة اJقابلة  بالعملة الوطنية
3 بالعملة الوطنية
4 بالعملة الوطنية
5 بالعملة الوطنية

إطار خاص بالوكالةإمضاء مصادق عليه للمستثمر
اسم و لقب إطار االستقبال: 

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

................................................
اإلمضاء و اخلتم

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



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1216
26 مارس سنة مارس سنة 2008 م م

اJلحق الثانياJلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

التوكيــــــلالتوكيــــــل

(تكمـلة اإلجـراءات في إطار األمر رقم 01 -03 اJؤرخ في  20 غـشت سنة 2001 واJتـعلق بـتطـوير االستـثمـارq اJعدل
(qتممJوا

أنا اJمضي أسفله....................................................................................................................................

اآلمر بصفة.............................................................................................................................................

أمنح توكيلي هذا إلى...............................................................................................................................

احلامل (بطاقة تعريف وطنيةq رخصة سياقةq جواز سفر) رقم. .....................................................................

 صادر(ة) بتاريخ ...................................................من طرف ....................................................................

من أجل القيام في مقامي ومكاني 6  بـ......................................................................................................

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

تمنح في إطار ما يسمح به القانون

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

إمضاء مصادق عليه إمضاء مصادق عليه 

6 وضح : إيداعq سحب اJقررq القائمةq اJلف ........................................
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اJلحق الثالثاJلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

الشباك الوحيد الالمركزيالشباك الوحيد الالمركزي
لـلـ  .......................................

قائمة السلع واخلدمات اJستفيدة من اJزايا اجلبائيةقائمة السلع واخلدمات اJستفيدة من اJزايا اجلبائية

الرقم  ....................................... اJؤرخ في .................................................... الطبيعة............................

مقرر منح اJزايا رقم ................................................... اJؤرخ في ...........................................................

صاحب اJشروع : ....................................................................................................................................

عنوان اJوطن اجلبائي : ...........................................................................................................................

الهاتف : ........................................................... الفاكس : ......................................................................

أنــا اJـمــضي أسـفــله الــسـيــد..................أصـرح بــأن الـســلع الـواردة  فـي هـذه الــقـائــمـة مــوجـهــة إلجنـاز االســتـثــمـار
موضوع مقرر منح اJزايا رقم ........اJؤرخ في ............................

أتـعـهــد في ظل الـعـقــوبـات اJـنـصــوص عـلـيـهــا قـانـونــا بـاحلـفـاظ عــلى وجـهـتــهـا اJـصـرح بــهـا إلى غـايــة اسـتـيـفــاء الـفـتـرة
الشرعية لالستهالك.

إمضاء مصادق عليه للمستثمر

التعيXالتعيXالكميةالكمية
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اJلحق الرابعاJلحق الرابع
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

الشباك الوحيد الالمركزيالشباك الوحيد الالمركزي
لـلـ  .......................................

قائمة السلع اJشكلة للحصص العينيةقائمة السلع اJشكلة للحصص العينية

قائمة معدة طبقا للتصريح رقم ....................................... اJؤرخ في .........................................................

التعيXالتعيXالكميةالكمية

تـشـكل هـذه الـقـائـمـة احلـصص اJـقـدمـة لـصـالح اJـؤسـسـة.................................من طـرف الـسـيـد(ة).......................
اJتصرف بصفته............اJوجهة إلجناز االستثمار موضوع التصريح باالستثمار رقم.............. اJؤرخ في ...............

تعتبـر هذه القائمة مـجرد شهادة تصريح بـاحلصص العينيـة طبقا لتعلـيمة بنك اجلزائر رقم 45/ م ع.د/ 96 اJؤرخة
في 5 / 11/ 1997 تـطبـيـقا لـلـمادة 123 الـفـقرة  2 من قـانون اJـالـية لـسـنة q1994 كمـا أنـهـا ال �كن أن تـؤدي إلى جـمع اJـزايا

بوجود قائمة التجهيزات واخلدمات اJستفيدة من اJزايا اجلبائية.

إمضاء مصادق عليه للمستثمر
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اJلحق اخلامساJلحق اخلامس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

طـلب مزايـا اإلجنـازطـلب مزايـا اإلجنـاز

(طبقا لألمر رقم 01-03 اJؤرخ في 20 غشت سنة 2001  واJتعلق بتطوير االستثمارq اJعدل واJتمم).   

أنا اJمضي أسفله السيد(ة) .................................................................................................................... .

اJتصرف باسم .......................................................................................................................................

اآلمر بصفة............................................................................................................................................ 

ألتـمسq في إطـار التـصريح رقـم ........................... اJؤرخ في .......................... االسـتفـادة من اJـزايا اJـمنـوحة
في إطار النظام اJذكور أدناه.

1. النظام العامالنظام العام

2. األنظمة االستثنائية :األنظمة االستثنائية :

1.2. اJناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف  الدولة

2.2. نظام االتفاقية 

إمضاء اJستثمر
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اJلحق السادساJلحق السادس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

طـلب مزايـا االستـغاللطـلب مزايـا االستـغالل

تاريخ اإليداع : : ........................... رقم : .................................................................................................
أوال - تعريف اJستثمر :أوال - تعريف اJستثمر :

1. مؤسسة فردية : (شخص طبيعي). مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)
- االسم واللقب : .....................................................................................................................................
-اجلنسية : .............................................................................................................................................

2. شخص معنوي :. شخص معنوي :
1.2. التسمية : ........................................................................................................................................

2.2. الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة                  شركة مساهمة
شركة ذات الشخص الوحيد وذات اJسؤولية احملدودة                 شركة تضامن                       غيرها

3. مصدر رؤوس األموال : . مصدر رؤوس األموال : مقيمة                        غير مقيمة                             مختلطة
4. القطاع القانوني :  . القطاع القانوني :         خاص                          عمومي                                  مختلط

5. رقم السجل التجاري :. رقم السجل التجاري : .........................................................................................................................

6. رقم التسجيل اجلبائي : . رقم التسجيل اجلبائي : .......................................................................................................................
7. عنوان اJوطن اجلبائي :. عنوان اJوطن اجلبائي : ........................................................................................................................
8. رقم صاحب العمل (الضمان االجتماعي) :. رقم صاحب العمل (الضمان االجتماعي) : ...............................................................................................
9. الهاتف : . الهاتف : ...................................... الفاكس  :الفاكس  :............................ البريد اإللكتروني : البريد اإللكتروني : ..............................

10.مقرر منح اJزايا في مرحلة اإلجناز:.مقرر منح اJزايا في مرحلة اإلجناز:

رقم :...........................................................................تاريخ الدخول حيز التنفيذ:....................................
معدل �قرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................
معدل �قرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................
معدل �قرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................

نوع االستثمار:       اإلنشاء                                              التوسع
إعادة تأهيل                                      إعادة هيكلة

األنشطة : ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

حتديد موقع االستثمار...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

وضعية اJشروع :  منجز كليا                      منجز جزئيا                                     النسبة :
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ثانيا - كشف اإلجنازات :ثانيا - كشف اإلجنازات :

XالتعيXاالقتناءات احملليةاالقتناءات احملليةالتعي
(310 دينار) دينار)

االقتناءات اJستوردةاالقتناءات اJستوردة
اجملموع (اجملموع (310 دينار) دينار)(310 دينار) دينار)

القطعة األرضية
البناءات

الـــســــلع واخلـــدمــــات الـــقــــابـــلـــة
لالستفادة من االمتيازات *

الـــــــســـــــلـع واخلـــــــدمـــــــات غـــــــيـــــــر
الــــــــقـــــــابــــــــلــــــــة لـالســـــــتــــــــفــــــــادة من

االمتيازات *
اجملموع

* �ا في ذلك احلصص العينية

ثالثا -  هيكلة تمويل االستثمار ( بالكيلو دينار) :ثالثا -  هيكلة تمويل االستثمار ( بالكيلو دينار) :
القيمة اإلجمالية لألموال اخلاصة ...............................................................................................................
�ا في ذلك احلصص بالعملة الصعبة ..........................................................................................................
احلصص العينية : ...................................................................................................................................
مبلغ  القروض البنكية : ..........................................................................................................................

رابعا  -  مناصب العمل احملدثة :رابعا  -  مناصب العمل احملدثة :
عدد مناصب العمل احملدثة : ..................................................................................................................... 
أنا اJمضي أسفله السيد(ة) ......................................................................................................................
صاحب الـ ..............................................................................................................................................
رقم ....................................................... الصادر( ة) بتاريخ ...................................................................
اJتصرف بصفة .............................................................. أصرح في ظل العقوبات اJنصوص عليها قانونا بأن

اJعلومات اJقدمة مطابقة حلقيقة استثماري.

إطار خاص بالوكالة
اسم و لقب إطار االستقبال :

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

..............................................
اإلمضاء و اخلتم

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

إمضاء مصادق عليه 



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1816
26 مارس سنة مارس سنة 2008 م م

اJلحق السابعاJلحق السابع
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

شهادة إيداع التصريح باالستثمارشهادة إيداع التصريح باالستثمار
رقم ................. مؤرخة في .....................رقم ................. مؤرخة في .....................

السيدq السيدةq اآلنسة .............................................................................................................................

.......................................... qاآلنسة qالسيدة qقدم من طرف السيدJأشهد أنني استلمت التصريح باالستثمار ا

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

اJولود(ة) بتاريخ .............................................بــ ...................................................................................

احلامل لـ (بطاقة تعريف وطنيةq جواز سفرq رخصة سياقة) رقم ...................................................................

صادر (ة) بتاريخ ..................................................... من طرف .................................................................

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

اJتصرف بصفة ......................................................................................................................................

لصالح ..................................................................................................................................................

اJتعلق باستثمار في نشاط .................................................................................................................... 

إن هـــذا الــتــصـــريح مــطـــابق ألحــكـــام األمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ في  20 غــشت ســنــة q2001 اJـــعــدل واJـــتــمـم واJــتـــعــلق
بتطوير االستثمار و النصوص اJتخذة لتطبيقه.   

يرجى من اJستثمر أو �ثله احلضور ابتداء من تاريخ ............................. مرفقا بهذه الوثيقة لسحب مقرره. 

موظف الشباك الوحيد اJؤهل قانونا 
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اJلحق الثامناJلحق الثامن
بطاقة تقديرية للمشروعبطاقة تقديرية للمشروع

- رقم التصريح :                                                        تاريخ التصريح :

- رقم اJقرر :                                                              تاريخ اJقرر :

- اJستفيد :

- نوع االستثمار :

- عنوان اJوطن اجلبائي :

- األنشطة اJزمع إجنازها : 

- التسمية :

- مناصب العمل احملتمل إحداثها : 

- هيكل التمويل (بالكيلو دينار) :

� التكلفة اإلجمالية :

�ا في ذلك :       - السلع القابلة لالستفادة من اJزايا :

                        - السلع غير القابلة لالستفادة من اJزايا :

� التكلفة بالدينار :              التكلفة بالعملة الصعبة :

� مبلغ احلصص باألموال اخلاصة :

بالدينار :                                             بالعملة الصعبة :                                  العينية :

القروض البنكية :

مالحظة : مالحظة : تشكل هذه البطاقة العناصر التقديرية Jشروع االستثمار اJصرح به. 
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اJلحق التاسعاJلحق التاسع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الصناعة و ترقية االستثماراتوزارة الصناعة و ترقية االستثمارات
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

شهادة إيداع ملف االستغالل أو التعديلشهادة إيداع ملف االستغالل أو التعديل
مقرر رقم مقرر رقم .............. مؤرخ في مؤرخ في ........................

أنا اJمضي أسفله 

السيد ...................................................................................................................................................

العون اJكلف باالستقبالq أشهد أني استلمت هذا  اليومq اJلف 7 ...................................................................

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

§ اإليداع من طرفq السيدةq اآلنسةq السيد ...............................................................................................

اJتصرف بصفة ....................................................................................................................................

رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية .......................................................................................................

و عـلـيه فـإنه يـرجى من اJـسـتـثـمر أو أي شـخص مـفـوض قـانـونـا عـلى أسـاس تـوكيـلq احلضـورq مـرفـقـا بـهـذه الـشـهادة
قصد سحب اJقرر بتاريخ ................................... 8

إمضاء وختم العون اJكلف باالستقبال                       إمضاء وختم مدير الشباك الوحيد

 7 حـدد طــبـيـعـة اJـلف (طــلب االسـتـفـادة من مــزايـا االسـتـغـاللq تـمــديـدq تـعـديل مـقــررq إلـغـاءq طــلـب نـســخـةq قـائـمـة إضــافـيـةq قـائـمــة

معـدلةq إلخ..................... 

 8 يــحـدد أجل 10 أيـام فـيـمـا يـخـص مـقـرر مـنح مـزايـا االسـتــغالل واJـقـررات اJـعـدلـة اJـتــعـلـقـة بـاJـقـررات الـرئــيـسـيـةq وأيـضـا تـعـديل

القوائم.
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اJلحق العاشراJلحق العاشر
شكل ومضمون اJقرراتشكل ومضمون اJقررات

حتتوي مقررات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اJعدة في ورقة شكل أ4 على األقسام اآلتية :

1 - العناوين :- العناوين :

يجب أن تتضمن العناوين العبارات اإلجبارية اآلتية :

اجلمهورية  اجلزائرية  الد�قراطية  الشعبيةاجلمهورية  اجلزائرية  الد�قراطية  الشعبية
وزارة  الصناعة  و ترقية  االستثماراتوزارة  الصناعة  و ترقية  االستثمارات
الوكالة  الوطنية  لتطوير  االستثمارالوكالة  الوطنية  لتطوير  االستثمار

وتتضمن أيضا حتديد الشباك الوحيد.

2  -  حتديد اJقرر و الهيئة اJانحة :  -  حتديد اJقرر و الهيئة اJانحة :
يحدد في اJقرر شباك تسليم اJقررq نوعهq تاريخ إعداده و رقم تسجيله.

�كـن أن يكـون رقم التـسجـيل على شـكل أرقام أو سـلسـلة أرقـام و أحرف يـعطى عـلى أساس أنه �ـجرد قـراءته �كن
حتديد شباك تسليم اJقررq سنة التسليم ونوع اJقرر( إجنازq استغاللq تعديل ..........).

إذا تـعـلق األمـر �ـقـررات تـعـديـليـةq �ـكـن التـعـرف عـلى عـدد الـتـعـديالت الـتـي تـلت اJـقـرر األصـلي الـذي كـان مـوضوع
التعديل �جرد قراءة رقم التسجيل.

3 - التأشيرات و احليثيات : - التأشيرات و احليثيات :
يحتوي اJقرر على تأشيرات النصوص اJرجعية التي على أساسها § اتخاذ اJقرر. 

كـما يـحـتـوي أيـضـا عـلى احلـيـثيـات الـتي تـذكـر بـصـفـة وجـيـزة باJـراحل األسـاسـيـةq األحـداث أو األعـمـال الـتي سـبقت
اتخاذ اJقرر و األسباب التي ترتكز عليها. 

4 - اJنظومة : - اJنظومة :
تشمل منظومة اJقرر ما يأتي :

qوضوعJا -
qقررJستفيد أو الشخص الصادر في حقه اJعناصر التعريف با -

qالعناصر األساسية احملددة للمشروع عندما يتعلق األمر باالستثمار -
- مضمون اJقرر و اآلثار اJترتبة عنه واJصرح بها في مادة أو عدة مواد.

- الصيغة التنفيذية.
- صيغة التبليغ.
- صيغة اإلشهار.

5 - اإلمضاء و األختام : - اإلمضاء و األختام :
يؤرخ ويوقع اJقرر من طرف اJسؤول اJؤهل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار. يرفق هذا التوقيع باللقب

باألحرف الكاملة لهذا األخير واألحرف األولى السمه وختمه الرطب احلامل لرقم التعيX اJمنوح له.
عالوة عـلـى ذلكq يـجب أن يـعــرف كل مـقـرر مـهــمـا كـانت طـبــيـعـته من خـالل اخلـتم اجلـاف لـلــمـؤسـسـة اJــوضـوع بـصـفـة

واضحة.
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