




مادة الدستور املتعلقة باإلستثامر

و  بها،  التجارة معرتف  و  اإلستثامر  : حرية   4 و   2  ،1 الفقرة   .43 املادة   «
متارس يف إطار القانون. تعمل الدولة عىل تحسني مناخ األعامل، و تشجيع 
عىل ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية اإلقتصادية الوطنية. تكفل 
القانون  مينع  املستهليكني.  القانون حقوق  يحمي  و  السوق.  ضبط  الدولة 

اإلحتكار و املنافسة غري النزيهة. « 
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قانون رقم 16-09 مؤرخ يف 29 شّوال عام 1437 املوافق
 3 غشت سنة 2016،  يتعلق برتقية االستثامر.

إن رئيس الجمهورية،
-  بناء عىل الدستور، ال سيام املادتان 43 و 136 و 138 و 140 و 144 منه،

- ومبـقــتـضـى األمــر رقم 58-75 املؤرخ يف 20 رمــضــان عــــام 1395 املــــوافق 26 
سـبــتـمـبــر ســنــة 1975 واملتضمن القانون املدين، املعدل وااملتمم،

- ومبـقـتضـى األمـــر رقم 75-59 املـــؤرخ يف 20 رمـضـان عــــام 1395 املــــوافق 26 
سـبـتـمـرب ســـنـة 1975 واملتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم،

- ومبـقـتـىض األمـر رقم 01-03 املــؤرخ يف أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 
املــوافق 20 غــشت ســنــة 2001 واملتعلق بتطوير االستثامر، املعدل و املتمم،

- ومبـقـتـىض األمـر رقم 01-04 املؤرخ يف أول جـامدى الــثـانـيـة عــام 1422 املــوافق 
الـعـمـومـيـة  املـؤسـسـات  بــتــنــظــيم  واملــتــعــلق   2001 ســنــة  غــشت   20

االقتـصـاديـة وتسيريها وخوصصتها، املعدل واملتمم،
-  ومبقـتـىض األمر رقم 03-11 املؤرخ يف 27 جـامدى الـثـانــيـة عـام 1424 املـوافق 26 

غــشت سـنـة 2003 واملــتـعـلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم،
 - ومبـقـتـىض األمــر رقم 08-04 املؤرخ يف أول رمـضان عام 1429 املـوافق أول سبـتمـرب 
سـنة 2008 الذي يـحـدد شـروط وكيفـيات مـنح االمـتـياز عىل األرايض التابـعة لألمالك 

الخـاصة لـلدولـة و املوجـهة إلنجـاز مشاريع استثامرية،  املعدل واملتمم،
 1429 عام  صـفـر   18 يف  املــــؤرخ   09-08 رقم  الــقـــانــــون  ومبــــقـــتــىض    -

املـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واملـتـضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،
-  ومبـــقـتــضـى الـقـانـــون رقم 11-10 املـــؤرخ يف 20 رجب عــام 1432 املــوافق 

22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واملــتــعــلق بالبلدية،
األول  ربــــيـع  املــــؤرخ يف 28  الـــــقــــانــــون رقم 07-12  - ومبــــقـــــتــــىض 

عــــام 1433 املـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 واملتعلق بالوالية،
-  ومبــــقـــتــىض الـــقـانــــون رقم 13-08 املــــؤرخ يف 27 صـفر عام 1435 املوافق 

30 ديسـمبـر سنة 2013 واملـتضمن قانون املالية لسنة 2014،
-  ومبــقــتــىض الـــقــانــــون رقم 15-18 املــــؤرخ يف 18 ربـــيع األول عـــام 1437 

املــوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2015 واملتضمن قانون املالية لسنة 2016،
 

-   وبعد رأي مجلس الدولة،
-  وبعد مصادقة الربملان، 

يصدر القانون اآليت نصه:
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الفصل األول : مجال التطبيق

املادة األوىل: يهدف هذا القانون إىل تحديد النظام املطبق عىل  اإلستثامرات الوطنية و 
األجنبية املنجزة يف النشاطات اإلقتصادية املنتجة للسلع و الخدمات.

املادة 2: يقصد باإلستثامر يف مفهوم هذا القانون،  ما يأيت:
1- إقتناء أصول تندرج يف إطار إستحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، 

أو إعادت التأهيل.
2- املساهمة يف رأسامل رشكة.

املادة 3: تنجز االستثامرات املذكورة يف أحكام هذا القانون يف ظل احـــتــرام الــقــوانـــني 
والــتنظيامت املعمول بــها، الســيــمــا تــلك املــتــعــلـقــة بــحمــايـة الــبــيــئـة، 
وبــالـنـشاطات واملهن املقـنـنـة، وبـصـفـة عــامــة مبـمـارسـة النشاطات االقتصادية. 

من  االستفادة  أجل  من  إنجــازهــا،  قــبل  االســتــثــمــارات  تــخــضع   :4 املادة 
املـزايا املقررة يف أحكـام هذا القانون، لــلـتــســجـيل لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة 

لــتـطــويـر االســتـثــمـار املذكورة يف املادة 26 أدناه.
 تحــدد كــيــفــيــات تــســجــيـل االســتــثــمــارات عن طــريق التنظيم.

الفصل الثاين : املزايا 
القسم األول : أحكام عامة

اإلنشـاء  استـثمـارات  الـــفـصل  هــــــذا  أحكــام  مـن  تـســتــفـــيـد   :5 املادة 
وتوسـيع قدرات اإلنـتاج و/أو إعادة الـتأهـيل املـتعـلـقة بـالنـشـاطات والـسـلع التي 

لـيـست محل استثناء من املزايا.
تــدعـى يف  التـي  املـزايــا،  املستثناة من  النشـاطات والسلع والخدمات  تحدد قوائم 

صلـب الـنـص »الــقـــوائم السلبية«، عن طريق التنظيم.
يف حــالـة ممـارسـة نـشـاط مـخـتـلط أو عـدة نـشـاطات، ال تـمنـح املزايـا املـقـررة يف 
هذا الـقـانـون إال لـتلك الـقـابـلة لالســتـفــادة من املــزايــا. ولــهــذا الــغـرض، ميـسك 
لــلــنــشــاطــات  املــوافــقــة  األرقــام  تــفــصل  مــحــاســبــة  املــســتــفــيـد 

الــقــابــلـة لالستفادة من هذه املزايا.
أعاله،  األوىل  الـــفـــقـــرة  يف  املــــذكـــورة  االســـتـــثـــمـــارات  أنـــواع  تحـــدد 
وكـيـفـيـات تطـبـيق املـزايـا عـىل اسـتـثـامرات تـوسيـع قدرات اإلنـتـاج و/أو إعـادة 
الـتـأهـيل، وكـذا سقف املبالغ املشرتطـة لالستثامرات غري استثامرات اإلنشاء للحصول 

عىل املزايا، عن طريق التنظيم.
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لالسـتـفـادة  قـابـلـة  أعاله،  وتـكـون   2 املادة  اسـتثامرات، يف مـفهوم  تعد   :6 املادة 
من املـزايـا، الـسـلع  مبـا فـيهـا تـلك املجددة الــتي تــشــكل حــصــصــا عـيــنــيــة 

خــارجــيـة تــدخل يف إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج.
 تعـفى السـلع املـذكورة يف الـفـقرة األوىل أعاله، عـند الجــمـــركــة، من إجــراءات 

الـــتــجــارة الخـــارجــيــة والـــتــوطــني البنيك.
تـكون  التي  السلع  املـزايـا،  من  لالسـتـفـادة  قـابــلـة  اسـتـثـمـارات  تـعـد  كــمـا 
موضوع رفع خيـار رشاء املستأجر يف إطــــار االعـــتـــمـــاد اإليــــجـــاري الـــدويل، 

بــــشـــرط إدخـــال هـــذه السلع إىل الرتاب الوطني يف حالة جديدة. 
تحـــدد كــيــفــيــات تـــطـــبـــيق هـــــذه املـــــادة عن طـــــريق التنظيم. 

املادة 7: تـتـضــمن املـزايـا املـنـصــوص عـلـيـهـا يف هـذا القانون:
- املزايا املــشـــتـركـة لـــكـل االســتــثــمــارات الــقــابـلـة لالستفادة،

- املزايـا اإلضـافيـة لـفائـدة الـنشـاطـات ذات االمتـياز و/أو املنشئة ملناصب الشغل،
- املزايا االسـتثـنائـية لـفـائـدة االسـتـثـمـارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني.

املادة 8: بـغـض الــنـظــر عـن أحـكــام األمــر رقم 04-08 املـؤرخ يف أول رمـضـان 
عـام 1429 املـوافق أول سـبـتـمـرب ســنــة 208، املــعـــدل واملــتــمـم واملــذكــور 
أعـاله ومع مــراعــاة األحــكـام الخـاصـة املــطـبـقــة عـىل االسـتــثـمـارات املبــيـنـة 
يف املـادتني  14و17 أدنــاه، تـســتــفـيــد االسـتــثــمـارات املــسـجــلـة طـــبــــقـــا 
ألحــــكـــام املـــادة 4 أعاله غــــيــــر الـــواردة فـي الـــقــــوائم السـلـبـية، بـقـوة 

الـقانـون وبـصـفـة آليـة، من مـزايـا اإلنجاز املنصوص عليها يف هذا القانون. 
يـجـســد الـتـسـجـيل بـشـهـادة تـسـلّم عـىل الـفـور،  تـمـكن املــســتــثـمــر من 
والهـيئـات  اإلدارات  كل  لـدى  فــيــهـا  الحق  له  الـتـي  املــزايــا  عــىل  الحــصــول 

املـعنـية،  طـبقـا ألحكـام املادة 4 أعاله. 
تحــدد كــيــفــيـات تــطــبـيق هــذه املــادة عن طـــــريق التنظيم. 

باالستثامر  املتعلق  اإلنجـاز  ملــزايــا  الــفـعـيل  االســتــهالك  يــخــضع    :9 املادة 
املسجل، ملا يأيت:

- القيد يف السجل التجاري ،
- حيازة رقم التعريف الجبايئ،

- الخضوع للنظام الجبايئ الحقيقي. 
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه املـادة، عــنـد الحـاجـة، عن طريق التنظيم.

املادة 10: تـكـون االســـتــفـــادة من مـــزايـــا االســـتــغالل املــنـصـوص عــلـيـهــا 
يف هـذا الــقـانـون، عــىل أسـاس مــحـضـر مــعــايــنــة الــشــروع يف مــرحــلــة 



9

االســتـغـالل،  تــعـّده املــصــالح الجبائية املختصة إقليميا، بناء عىل طلب املستثمر. 
تحــدد كــيـفــيــات تــطــبــيق هــذه املـــــادة عن طـــــريق التنظيم.

املادة 11: يـحق لــلـمـســتـثــمـر الـذي يــرى أنه قـد غـنب من إدارة أو هــيــئــة 
مــكـلــفــة بــتــنــفــيـذ هــذا الــقــانــون بــشـأن االســـتــفـــادة من املـــزايــا 
فــيه  شــرع  الحــقــوق  مـن  تجــريــد  أو  ســحب  إجـــراء  مــوضـــوع  كـــان  أو 
تحـــدد  لجــنــة  أمــام  الـــطــعن  أدنــاه،   34 املــادة  ألحــكــام  تــطــبــيــقــا 
تــشــكــيــلــتــهـــا وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن طـريق الــتـنــظـيم، وذلـك 

دون املـسـاس بــحـقه يف اللجوء إىل الجهة القضائية املختصة.

القسم الثاين : املزايا املشرتكة لكل اإلستثامرات القابلة لإلستفادة 

والجمـركيـة  الجبـائيـة  وشـبه  الجـبـائــيـة  الـتـحــفـيــزات  عــىل  زيـادة   :12 املادة 
بـاملزايـا  املـعنـية  االسـتثـامرات  تـستـفيد  العام،  الـقانـون  يف  عـليـها  املنـصوص 

واملحددة يف املادة 2  أعاله، مام يأيت :
بـعـنـوان مــرحـلـة اإلنجـاز: كـمـا هـو مـذكــور يف املادة 20 أدناه، من املزايا اآلتية:

والتي  واملستوردة  املستثناة  غري  السلع  يخص  فيام  الجمركية  الحقوق  من  اإلعفاء  أ- 
تدخل مبارشة يف إنجاز االستثامر،

ب- اإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة، فيام يخص السلع والخدمات غري املستثناة 
املستوردة أو املقتناة محليا والتي تدخل مبارشة يف إنجاز االستثامر،

ج- اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض  و الرسم عىل اإلشهار عن كل املقتنيات 
العقارية التي متت يف إطار االستثامر املعني،

د- اإلعفاء من حقوق التسجيل و الرسم عىل  اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية 
املتضمنة حق االمتياز عىل األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمنوحة املوجهة إلنجاز 

املشاريع االستثامرية، و تطبق هذه املزايا عىل املدة الدنيا لحق اإلمتياز،
ه- تـــخـفــيض بــنـســبـة 90 % من مـــبـلغ اإلتــــاوة اإليـجارية الـسنويـة املحددة 

من قبل مـصالح أمالك الدولة خالل فرتة إنجاز االستثامر،
عــىل  الــعـقــاري  الــرسم  مـن  ســنـوات   )10( عــشـــــر  ملدة  اإلعــفــاء  و- 
املــلـكـيـات الــعـقـاريــة الــتي تـدخـل يف إطـار االستثامر،  ابتداء من تاريخ االقتناء،

الـتسجـيل فيام يـخص العقود التأسيسية للرشكات والزيادات  ز- اإلعـفاء من حقوق 
يف رأس املال.

مــرحـلــة  يف  الـشــروع  مـــعـــايـــنـــة  بـــعـــد  اإلستغالل:  مرحلة  بعنوان 
االسـتــغالل بــنـاء عــىل مـحــضـر تــعـده املــصــالح الجــبـــائــيــة بــطــلب مـن 

املــســتــثــمــر، ملــدة ثالث )3)  سنوات من املزايا اآلتية: 
أ- اإلعفاء من الرضيبة عىل أرباح الرشكات،
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ب- اإلعفاء من الرسم عىل النشاط املهني،
ج- تـــــخـــــفــــيض بـــنــســبــة 50 % من مـــبــلغ اإلتـــــاوة اإليــجـــاريـــة 

الـــســنــويــــة املحــــددة مـن قــــبل مــصــالح أمالك الدولة.

املــنــاطق  يف  املـــنـــجـــزة  االســــتـــثـــمـــارات  تـــســـتـــفـــيـــد   :13 املادة 
الجـنوب  ملـناطق  الــتــابــعـة  الـتــنــظــيم،  طـريـق  عـن  قــائــمــتــهـا  املحــددة 
تــنــمـــيــتــهـا  تــتــطــلـب  أخرى  مـنطـقة  كل  وكذا  العـليـا،  والـهضـاب 

مــسـاهـمــة خـاصـة من قـبل الـدولـة، مام يأيت : 
1-  بـــعـــنــوان مـــرحـــلـــة اإلنجــاز: زيـــادة عـــىل املـــزايــا املـــذكــــورة يف 

الـــفـــقـــرة األوىل، الـــبـــنـــود : أ، ب، ج، د، و، ز من املادة 12 أعاله، مام يأيت :
املــــتــــعــــلـــقــــة  األشـغال  بـنـفـقـات  جـزئـيـا،  أو  كـلـيا  الـدولـة  تـتـكـفل  أ- 
بــــاملــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة الــــضــــروريــــة إلنجـــاز االستثامر، وذلك 

بعد تقييمها من قبل الوكالة. 
تحــدد كــيــفـيــات تــطــبــيق الــبـنــد )أ( أعاله، عـن طـريق التنظيم. 

ب- التخفيض من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية املحــــددة مـن قـــبـل مـــصــــالح 
أمـالك الــــدولـــة، بــــعــــنـــوان مــــنح األراضـي عن طــــريق االمــــتــــيــــاز 

من أجـل إنجـــاز مــــشــــاريع استثامرية:
- بــالـديـنــار الـرمـزي لــلـمــتـر املـربع )م2( خالل فـتـرة عـشـر )10( سـنــوات،  
أمـالك  إتـــاوة  مـــبــــلغ  مـن   %  50 إىل  الــفــتـرة  هـذه  بـعــد  وتــرتـفـع 
الـــدولــــة بـــالــــنـــســــبـــة لــــلـــمــــشـــاريع االستثامرية املقـامة يف املناطق 
تــنـمــيـتــهـا  تـتــطـلب  الـتـي  األخــرى  املــنـاطق  وكـذا  العليا،  لـلهضاب  التابعة 

مــسـاهــمـة خاصة من قبل الدولة،
- بالـدينـار الرمـزي للـمتـر املربع )م2( لفـتـرة خمس عـشـرة )15( سـنـة وتــرتـفع 
الـــــدولـــــة  أمالك  إتـــــاوة  مـــبـلـغ  من   %  50 إىل  الـفـتـرة  هــذه  بـعـد 

بـالــنــســبــة للـمـشــاريع االستثامرية املقامة يف واليات الجنوب الكبري.
  ، الـفـقرة2 يف  علـيـها  املنـصـوص  املزايـا  مـن  االسـتـغالل:  مـرحـلـة  بـعــنــوان   -2
ابــتـداء  ســنــوات،   )10( عـــشـر  ملـــــدة  أعـاله،    12 املادة  من  ب  أ،  البـنـدان: 
الـــشـروع يف مــرحــلـة االســـتــــغالل واملحــــددة يف مــــحــــضـــر  تـاريخ  من 
املــعـايــنــة الــذي تـعــده املــصــالح الجــبــائـيــة، بــنــاء عـلـى طـلب املستثمر. 

املـادة 14: بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام املـــادة 8 أعاله، يــخـضع مــنح 
الـتـي يـسـاوي مبلغـها أو يفوق خمسـة ماليري  لـفــائـدة االســتـثــمـارات  املـزايــا 
دينار )5.000.000.000 دج(، للموافقة املـسبقة من املجلس الوطـني لالستثامر املذكور 
يف املـادة 18 من األمـر رقم 01-03 املــؤرخ يف أول جـمـادى الـــثــانــيــة عــام 1422 

املــوافق 20 غــشت ســنــة 2001، املــعــدل واملتمم واملذكور أعاله. 
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تحـدد كـيـفــيـات تــطـبـيق هــذه املـادة عن طـريق التنظيم. 

القسم الثالث :
املزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو املنشئة  ملناصب الشغل

الــتـحــفــيــزات  أعـاله،  و13   12 املـادتني  يف  املحددة  املزايـا  تـلغـي  ال   :15 املادة 
بـه،  الـتــشــريع املعمول  املنــشـأة مبـوجـب  الخــاصــة،  الجــبــائــيــة واملـالــيــة 

لـفـائدة الـنـشـاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفالحية.
كام ال يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعية. سواء تلك املنشاة مبوجب الترشيع 
املعمول به او تلك املنصوص عليها يف هذا القانون، اىل تطبيقها معا. و يف هذه الحالة، 

يستفيد املستثمر من التحفيز االفضل.

املادة 16: ترفع مدة مزايا االستغالل املمنوحة لفائدة االستثامرات املنجزة خارج املناطق 
املذكورة يف املادة 13 اعاله، من ثالث )3(سنوات اىل خمس)5( سنوات عندما تنشئ اكرث 
من مائة )100(  منصب شغل دائم، خالل الفرتة املمتدة من تاريخ التسجيل االستثامر 

اىل غاية نهاية السنة االوىل من مرحلة االستغالل، عىل االكرث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنضيم.

القسم الرابع : املزايا االستثنائية لفائدة االستثامرات ذات االهمية

الخاصة لالقتصاد الوطني

املادة 17: تستفيد من املزايا االستثنائية االستثامرات التي متثل اهمية خاصة لالقتصاد 
الوطني، و املعدة عىل اساس اتفاقية متفاوض عليها بني املستثمر و الوكالة التي تترصف 

باسم الدولة.
تربم الوكالة هذه االتفاقية بعد موافقة املجلس الوطني لالستثامر.

تحدد معايري تاهيل االستثامرات املذكورة يف الفقرة االوىل اعاله و كذا محتوى و اجراءات 
معالجة ملف طلب االستفادة من املزايا االستثنائية. عن طريق التنضيم.

املادة 18: 1. ميكن ان تتضمن املزايا االستثنائية املذكورة يف املادة 17 اعاله. ما يايت:
أ- متدد مدة مزايا االستغالل املذكورة يف املادة 12 اعاله، لفرتة ميكن ان تصل اىل عرشة 

)10( سنوات.
ب- منح اعفاء او تخفيض طبقا للترشيع املعمول به، للحقوق الجمركية و الجبائية و 
الرسوم و غريها من االقتطاعات االخرى ذات الطابع الجبايئ و االعانات او املساعدات او 
الدعم املايل، و كذا كل التسهيالت التي قد متنح، بعنوان مرحلة االنجاز، للمدة  املتفق 
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عليها حسب احكام املادة 20 ادناه.
2. يؤهل املجلس الوطني لالستثامر ملنح اعفاءات او تخفيضات للحقوق او الرضائب 

او الرسوم.
مبا يف ذلك الرسوم عىل القيمة املضافة املطبق عىل اسعار السلع املنتجة التي تدخل يف 
اطار االنشطة الصناعية الناشئة،  حسب الكيفيات املحددة عن طريق التنظيم، و ملدة 

ال تتجاوز خمس )5( سنوات.
تستفيد من نظام الرشاء باالعفاء من الرسوم، املواد و املكونات التي تدخل يف االعفاء 
الكيفيات  وفق  وذلك  اعاله،  الفقرة  احكام  حسب  املضافة،  القيمة  عىل  الرسم  من 

املحددة يف املادة 43 وما يليها من قانون الرسوم عىل رقم االعامل.
الوطني  املادة بعد موافقة املجلس  3. ميكن ان تكون مزايا  االنجاز املقررة يف هذه 
لالستثامر، محل تحويل للمتعاقدين مع املستثمر املستفيد، و املكلفني بانجاز االستثامر 

لحساب هذا االخري، حسب الكيفيات و الرشوط املحددة عن طريق التنظيم .
يتم تحديد مستوى و طبيعة املزايا املقررة يف هذه املادة عىل اساس شبكة تقييم تحدد 

عن طريق التنظيم.

املادة 19: تضاف املزايا املنصوص عليها يف املادة 18 اعاله، اىل تلك التي ميكن الحصول 
عليها يف املواد 12 و13 و16 اعاله. حسب الرشوط املنصوص عليها يف املادة 8 اعاله.

الفصل الثالث : اجل االنجاز

املادة 20: يجب ان تنجز االستثامرات املذكورة يف املادتني االوىل و 2 اعاله.يف اجل متفق 
عليه مسبقا مع الوكالة. يبدا رسيان اجل االنجاز من تاريخ التسجيل املنصوص عليه يف 

املادة 4 اعاله. ويدون يف الشهادة التسجيل املذكورة يف املادة 8 اعاله.
ميكن متديد هذا االجل طبقا للكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.  

الفصـل الرابع : الضامنات املمنوحة لالستثامرات

والجـــهــويـــة  الــثـنــائـيـة  االتــفـاقــيـات  أحــكـام  مــراعـاة  مع   :21 املـادة 
واملــتـــعــددة األطــراف املــوقــعـــة من قــبـل الــدولــة الجـزائــريـة، يــتـلــقى 
مــنـصــفــة  مــعــامـلــة  األجــانب  واملـعــنـويـون  الـطــبـيــعـيــون  األشـخــاص 

وعـادلــة، فــيــمـا يــخص الحــقـوق والواجبات املرتبطة باستثامراتهم.

املادة 22: ال ترسي اآلثار الـناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطـرأ 
مسـتقبال،عىل االستـثامر املنجز يف إطار هذا القانون، إال إذا طلب املستثمر ذلك رصاحة.
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امللكية، ال ميـكن  نــزع  تحــكــم  الــتـي  الــقـــــواعــد  عـــىل  زيــــادة  املادة 23: 
املـنـصــوص  الحـاالت  فـي  إالّ  اسـتـيــالء  موضوع  املنجزة  االستثــامرات  تكـون  أن 

عـلـيـهــا يف الـتـشـريع املعمول به. 
يـتــرتب عــىل هـذا االســتـيالء ونــزع املـلــكـيـة تــعـويض عادل ومنصف. 

الجــزائــريــة  والــدولــة  األجـنبي  املسـتـثمـر  بـني  خالف  كل  يخـضع   :24 املادة 
الدولة  اتخـذته  إجراء  بسبب  يــكــون  أو  املـــســتــثــمــر،  فــيه  يـــتــســبب 
الجزائريـة يف حقه، للجهات القـضائية الجـزائرية املختصة إقلـيميـا، إال يف حالة وجود 
الجـزائرية  الـدولـة  أبــرمـتـهــا  األطـراف  مـتـعــددة  أو  ثـنــائـيــة  اتــفـاقــيـات 
تتـعلق باملصـالحة والتحكـيم، أو يف حالة وجود اتـــفـــاق مع املـــســـتـــثـــمـــر 
يـــنص عـــىل بـــنـــد تـــســـويــة يـــســـمح للطرفني باالتفاق عىل تحكيم خاص. 

املادة 25: تـــســتــفــيـــد من ضــمــان تحـــويل الــرأســمــال املـــســـتــثـــمـــر 
املنــجــــزة  االســـتـــثـــمــارات  عـــنه،  الـــنـــاجـــمــة  والـــعـــائــدات 
انـــطـالقـــا مـن حــــصص يف رأس املــــال يف شــــكل حصـص نقـديـة مسـتـوردة عن 
الـطريـق املصـريف، ومـدونة بــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـل يســّعـرهــا بـنك الجــزائـر 
أو  قـيــمـتـهـا  تــسـاوي  والـتي  لــصـالحه،  عــنـهـا  الـتـنـازل  ويـتـم  بــانـتــظـام، 
تـــفــوق األســـقف الـــدنــيـــا املحــددة حـــسب الــتـــكــلـــفــة الـــكــلـــيــة 

للمرشوع، و وفق الكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.
كـمـا تـقـبـل كـحـصص خـارجـيـة، إعـادة االسـتـثـمـار يف الــرأســمــال لــلـفــوائــد 
والتنظيم  للترشيع  طبقا  للتحويل  بــقــابـلــيــتــهـا  املـصــرح  األسـهـم  وأربــاح 

املعمول بهام. 
يـطـبق ضـامن الـــتـحــويـل وكــــذا األســــقف الــدنـيـا املـذكورة يف الـفـقـرة األوىل 
أعاله، عـىل الحـصص العـيـنـية املــنـجـزة حــسب األشـكــال املـنـصــوص عـلـيــهـا 
خــارجــيـا،  مــصــدرهــا  يــكــون  أن  شــريــطـة  به،  املــعــمــول  الــتـشـريع  يف 
وأن تـكـون محل تـقـيـيم طبـقـا للـقـواعد واإلجـراءات الـتي تحكم إنشاء الرشكات. 
األوىل  الـــفـــقــرة  يف  املـــذكـــور  الـــتـــحـــويل  ضــمـــان  ويـــتـــضــمـن 
وتصـفـيـة  الـتـنـازل  عن  الـّنـاتجة  الـصافـيـة  الحـقيـقـيـة  املـداخـيل  كـذلك  أعاله، 
يـفــوق  مـبــلــغــهــا  كــان  وإن  حــتى  أجـنبي  مـصـدر  ذات  االسـتثـمـارات 

الــرأســمـال املــســتــثــمـر يف البداية.

الفـصل الخـامس : أجهـزة االستثمـار

املـادة 26: الــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتـطـويـر االســتــثــمـار املـنـشـــــأة مبـوجـب 
أحكـام املـادة 6 من األمـر رقم 03-01 املــــؤرخ يف أول جـــمـادى الـــثــــانـيـة عـــام 
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مؤسسة  أعاله،  واملذكـور  واملـتمم  املعدل   ،2001 سنة  غـشت   20 املــــوافق   1422
تـــكــــلف،  املــــايل،  واالستقالل  املعـنويـة  بـالشـخصـية  تـتمتع  إدارية  عـموميـة 

بــالــتـنــســيـق مع اإلدارات والـهــيــئـات املعنية،  مبا يأيت: 
- تسجيل االستثامرات،

- تــرقـيــة االسـتـثــمـارات يف الجــزائـر والـتــرويج لـهـا يف الخارج،
- ترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية،

- تسـهـيل مامرسة األعمـال ومــتـابــعــة تـــأســيس الرشكات وإنجاز املشاريع،
- دعم املستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،

- اإلعالم والتحسيس يف مواقع األعامل،
- تــأهــيـل املـشـاريع املـــــذكــــورة فـي املــــادة 17 أعاله، وتـقـيـيـمـهـا وإعـداد 

اتـفـاقـيـة االسـتـثـمـار التـي تـعرض عـىل املجلس الوطني لالستثامر للموافقة عليها،
- املـســاهمـة يف تــســيــيـر نــفـقـات دعم االســتـثـمـار، طبقا للترشيع املعمول به،
- تسـيري حافـظـة املشـاريع الـسـابقة لـهـذا الـقـانون وتلك املذكورة يف املادة 14 أعاله.

يحدد تنظيم الوكالة وسريها عن طريق التنظيم. 
قــبل  مـن  ســواء  االسـتثـامر،  ملـفات  معـالجـة  بـعنـوان  الـوكـالة،  تحّصل 
إتـاوة  أدنـاه،  املـذكـورة  الـــتــســـيــيــر  مـــراكــز  أو  الخـــاصــة  مـــصــالحـــهــا 

يـحـدد مـبـلـغـهـا وكـيـفـيـات تحـصـيـلـها عن طريق التنظيم. 

املــصــالـح  مــجــمــوع  تظم  مـراكز   )4( أربعة  الـوكالـة  لدى  تـنشـأ   :27 املادة 
املـــؤســـســـات  إلنـــشـــاء  الــضــروريـة  الخــدمــات  لــتــقــديم  املــؤهــلــة 

ودعــمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، وكـــذا إلنجــاز املشاريع: 
والــتـحـفــيـزات  املــزايـا  بـتــســيـيــر  ويــكـلـف  املـزايــا،  تـســيــيــر  مــركــز   -
الــتـــشــريع  بــواســـطــة  االســتـثـمـارات  لــفـائـدة  املـوضـوعـة  املختلفة 

الـــســاري املــفـــعــول، بـــاســتــثـــنــاء تــلك املوكلة للوكالة،
انشاء  باجراءت  املرتبطة  الخدمات  بتقديم  يكلف  و  اإلجراءات،  إستيفاء  مركز   -

املؤسسات و انجاز املشاريع.
مركز الدعم إلنشاء املؤسسات، و يكلف مبساعدة ودعم انشاء و تطوير املؤسسات.

مركز الرتقية اإلقليمية، و يكلف بضامن ترقية الفرص و اإلمكانات املحلية.
يكون لقرارات أعضاء هذه املراكز الحجمية أمام اإلدارات التابعة لها.
تحدد صالحيات هذه املراكز و تنظيمها و سريها عن طريق التنظيم.

الفصل السادس : أحكام مختلفة

املادة 28: زيادة عىل املزايا املنصوص عليها يف  أحكام هذا القانون ميكن أن تستفيد 
من املساعدات و الدعم املنصوص عليها يف حساب  التخصيص الخاص رقم 124-302 
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الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ودعم اإلستثامر 
و ترقية التنافسية الصناعية.

طريق  عن  املكتسب  التقني  املال  لرأس  املشكلة  األصول  تكون  أن  ميكن   :29 املادة 
املزايا، موضوع تنازل من أجل مامرسة النشاط الذي يتعلق باإلستثامر املسجل، رشيطة 
الحصول عىل الرتخيص املسلم، حسب الحالة، من الوكالة أو مركز تسيري املزايا املختص 

اقليميا.
يلتزم املشرتي أمام الهيئة املذكورة يف الفقرة أعاله، بالوفاء بكل اإللتزامات التي تعد 
بها املستثمر ألول و التي سمحت باإلستفادة من تلك املزايا و يف حالة عدم التزامه، 

تسحب هذه املزايا.
غري أنه، و مع مراعاة تسديد كل املزايا املستهلكة أو جزء منها، حسب الحالة، ال يخضع 

التنازل عن األصول املنفردة إال لترصيح أمام الوكالة أو مركز التسيري املختص إقليميا.
عليه  تطبيق  و  االمتياز  مسار  تحويل  مبثابة  ترخيص  أو  ترصيح  دون  تنازل  كل  يعد 

العقوبات املنصوص عليها يف الترشيع الجمريك و الجبايئ بالنسبة للحاالت املامثلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 30: بغض النظر عن أحكام املادة 29 أعاله، تتمتع الدولة بحق الشفعة عىل كل 
التنازالت عن األسهم أو الحصص االجتامعية املنجزة من قبل أو لفائدة األجانب.

تحدد كيفيات مامرسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.

املادة 31: يشكل تنازال غري مبارش عن رشكة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل بنسبة 
% 10  أو أكرث عن أسهم أو حصص اجتامعية لرشكة أجنبية تحوز مساهامت يف الرشكة 

املذكورة.
يؤدي التنازل غري املبارش عن رشكة خاضعة للقانون الجزائري استفادات من مزايا أو 

تسهيالت عند إنشائها، إىل إخطار مجلس مساهامت الدولة.
يخص السقف املذكور أعاله، التنازل يف عملية واحدة أو عدة عمليات مرتاكمة، لصالح 

نفس املشرتي.
يف حالة عدم االلتزام بتنفيد اإلجراء املذكور يف الفقرة 2 أعاله، أو االعرتاض املربر ملجلس 
بالتنازل،  املتعلق  تاريخ استالم اإلخطار  الدولة يف أجل شهر واحد)1( من  مساهامت 
التنازل  املال محل  لرأس  املوافق  الرأسامل  الشفعة عىل نسبة من  الدولة حق  متارس 
الرأسامل اإلجتامعي للرشكة  املتنازل، يف  التي يحوزها  الحصة  الخارج، دون تجاوز  يف 

الخاضعة للقانون الجزائري .
تحدد كيفيات مامرسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.
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القانون  هذا  مبوجب  املمنوحة  املزايا  من  املستفيدة  االستثامرات  تخضع   :32 املادة 
للمتابعة، خالل فرتة اإلعفاء.

تتم املتابعة التي متارسها الوكالة من خالل مرافقة و مساعدة املستثمرين، وكذا جمع 
املعلومات االحصائية املختلفة عن تقدم املرشوع. 

القيام مبهمة  تتمكن من  الوكالة حتى  إىل  املطلوبة  املعلومات  بتقديم  املستثمر  يلزم 
املتابعة املوكلة لها.

بعنوان  املستثمرين،  التزامات  و  املشاريع  تقدم  عن  املعلومات  جمع  كيفيات  تحدد 
املتابعة، و كذا العقوبات يف حالة اإلخالل بااللتزامات املكتتبة مقابل املزايا املمنوحة، 

عن طريق التنظيم.

املادة 33: تكلف اإلدارات والهيـئات املعنية بتنفيذ مـنظـومـة التـحفـيزات املـنصـوص 
القانونية  املادة  وخالل  لصالحياتها  طبقا  املتابعة،  بعنوان  القـانون،  هـذا  يف  عـليـها 
التفضييل،  الجــــبـــايئ  الــنـظـام  بـعــنـوان  املـــقــتـــنــاة،  الــسـلـع  الهــتالك 

بالسهر عىل احرتام املستثمر اللتزاماته يف إطار املزايا املمنوحة. 
واملبـاين  الـعــقـاريـة  األوعـية  تـكون  أعاله،  الفـقرة  أحكـام  عن  الـنظـر  بغض 
املــكـتــسـبــة، بـعــنـوان الــنـظـام الجـبايئ الـتـفـضـيـيل، مـحل نـفس املـــتـابــعـة  
ملدة تـوافق فـتـرة االهتالك األطـول املحتسـبة للـسلع األخرى، بـاستثـناء منح االمـتــياز 
عىل األرايض الــتـابـعة لألمالك الخــاصـة لــلـدولـة التي تخضع للقواعد الخاصة بها.

يحتـفظ املسـتثـمر، ملدة مـحددة عن طـريق التـنظيم، بــالـــســـلع املــســـتـــوردة 
أو املـــقــتـــنـــاة مــحـــلـــيــا تحت الـــنـــظــام الجبـايئ الـتفـضيـيل املـنصـوص 

علـيه يف هـذا القـانون، إال يف حالة رفع عدم قابلية التحويل.
 

تحـدد كـيـفــيـات تــطـبـيق هـذه املـــــادة عن طــريق التنظيم.
 

املادة 34: يف حــــــالـــــة عــــــدم احـــــتــــــرام االلـــــتــــــزامـــــات الـناجـمة 
كل  تــسـحب  املـســتـثــمـر،  بها  تـعهـد  التي  تـلك  أو  القـانون،  هـذا  تطـبيق  عن 

املــزايـا دون املــسـاس بــالـعــقـوبـات املنصوص عليها يف الترشيع املعمول به. 
تــكـون االســتـثــمــارات الـتي تــدخل يف إطــار الـفــقـرة أعاله، حـسب الحـالـة، 

إما مـوضـوع مـقـرر سـحب املـزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق.

الفصل السابع : أحكام انتقالية وختامية

املادة 35: يــحــتــفظ املــســتـثــمــر بــالحــقـوق املــكــتــســبـة فــيـمـا يـخص 
املـزايـا والحـقـوق األخــرى الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا مبوجب الترشيعات السابقة لهذا 

القانون، والتي أنشأت تدابري لتشجيع االستثامرات. 
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يف  عـلـيهـا  املنـصوص  املـــــزايــــا  من  املـــســتـفــيــدة  االســتـثـمــارات  تــبـقـى 
الـقوانـني املـتعـلقـة بـرتقـيـة وتطـوير االستثامر السـابقة لهذا القانون وكذا مجموع 
النصوص الالحــقـة، خــاضــعـة لــهــذه الـقــوانــني إىل غـايــة انــقـضــاء مـدة هذه 

املزايا.

املــادة 36: يــــتـــكــــفل الــــشـــبــــاك الـــوحــــيـــد الـالمـــركـــزي لـلــوكـالـة 
املــنـشــأ مبـوجب األمـر رقم 01-03 املـؤرخ يف أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 
االسـتـثـمـار،  بـتـطـويـر  واملـتـعـلق   2001 ســنــة  غــشت   20 املــوافق   1422
املـعـدل واملـتـمم، بـتـطـبـيق أحـكــام هـذا الـقــانـون، وكــذا بـاآلثـار املــتـرتـبــة 
عـىل الــفـتـرة االنــتــقــالــيــة، يف انــتــظــار تــنــصـيـب املــراكـز املــذكــورة يف 

املادة 27 أعاله.

املـادة 37: تـلـغى أحــكـام األمـر رقم 01-03 املـؤرخ يف أول جامدى الثانية عام 1422 
املوافق 20 غشت سنة 2001 واملتعلق بتطـوير االستثمــار، املعدل واملتمم، باستثنــاء 
أحـكــام املواد 6 و18 و22 مـنـه، كمــا تلـغـى أحكــام املادة 55 من الـــقـــانــون 
رقــم 08-13 املــؤرخ يف 27 صـــفـــر عــام 1435 املـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 

واملتـضـمن قـانـون املـالـية لسنة 2014. 

املـادة 38: دون اإلخالل بـأحــكـام املادة 35 أعــاله، تبــقــى النـصـوص الـتنـظيـميـة 
لألمر رقــم 01-03 املؤرخ فـي أول جـمـادى الثـانيـة عام 1422 املـوافق 20 غـشت 
سـاريـة  واملـــتــمم،  املـعـدل  االسـتـثـمـار،  بـــتـطويـر  املـــتـعلق  و    2001 سنة 
املـفـعـول إىل غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة املتخذة لتطبيق هذا القانون.

املادة 39: يـنرش هـذا القانـون يف الجريدة الـرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة 
الّشعبيّة.

حرر بالجزائر يف 29 شـــّوال عـــام 1437 املــــوافق 3 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقة.







20

1. تدابري دعم  املؤسسات
 

1.1 تخفيف األعباء اإلجتامعية و األعباء الخاصة باألجور

تكوين  لفائدة كل هيئة مستخدمة ترشع يف عمليات  اإلجاميل  اإلشرتاك  إعفاء من   -
به  يتكفل  اإلجتامعي  الضامن  يف  اإلجاميل  اإلشرتاك  بان  علام  مستوى عاملها.  رفع  أو 

الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة خالل فرتة قد تصل إىل ثالثة )3( اشهر؛
-يوظف صاحب العمل طالبي الشغل املستفيدين من تخفيض 20٪ من حصة اشرتاكهم يف 
الضامن اإلجتامعي لكل طالب عمل يوظف ملدة تساوي أو أقل من إثناتا عرشة )12( شهرا ؛

أشخاصا يف  يوظفون  الذين  الحرفيني  املعلمني  و  املستخدمة  الهيئات  لفائدة  تدابري   -
إطار ترتيب املساعدة عىل اإلدماج املهني، حيث تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل يف 

الضامن اإلجتامعي بنسبة 7٪ من الراتب الخام ؛  
بالنسبة  - منح إعانة مالية شهرية للتشغيل ملدة ثالث )3( سنوات بقيمة 1000دج، 
العمل ملدة  التي تقوم بها كل هيئة مستخدمة، عندما يربم عقد  التوظيف  لعمليات 

غري محددة؛
- تكفل الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة بفارق اإلشرتاك الناتج عن التخفيضات و 

كذا اإلعانة املالية للتشغيل؛
- مساهمة الدولة يف األجور يف إطار عقد عمل مدعم لتوظيف شباب يخضعون لعقود 
اإلدماج، لدى املؤسسات العمومية و الخاصة، و متنح املساهمة خالل ثالث )3( سنوات 
بالنسبة لعقود اإلدماج املهني  بالنسبة لعقود إدماج حاميل الشهادات، و سنتني )2( 

و)1( سنة واحدة بالنسبة لعقود التكوين من أجل اإلدماج؛
- تخفيض حصة اشرتاك أرباب العمل يف الضامن اإلجتامعي عىل كل عملية توظيف 
الذين  االجتامعي،  الضامن  يف  اشرتاكهم  يوم  إىل  للموظفني  بالنسبة  الشغل،  طالبى 
يوظفون ملدة )12( إثناتا عرشة شهرا، املسجلني بصفة منتظمة لدى وكاالت التوظيف، 
هذه اإلعفاءات تقدم حسب املناطق  الشاملية، الهضاب العليا و الجنوب مل الذين 

يوظفون طالبي العمل الذين يشتغلون يف املنطقة الشاملية للبالد.

يستفد املستخدم من هذا التخفيض ما دامت عالقة العمل قامئة، يف حدود ثالث )3( 
سنوات  كحد أقىص. 

1. 2 تخفيف األعباء الجبائية و اإلجراءات املحفزة عىل اإلستثامر

الصناعات  و  املؤسسات  لفائدة   ٪15 بنسبة  الرشكات  أرباح  عىل  الرضيبة  تخفيض   -
صندوق  مساعدة  من  لإلستفادة  القابلة  الواليات  يف  املتواجدة  املتوسطة  و  الصغرية 

الهضاب العليا؛
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الصناعات  و  املؤسسات  لفائدة   ٪20 بنسبة  الرشكات  أرباح  عىل  الرضيبة  تخفيض   -
صندوق  مساعدة  من  لإلستفادة  القابلة  الواليات  يف  املتواجدة  املتوسطة  و  الصغرية 

الجنوب؛ 
- اإلعفاء من الرسم عىل النشاط املهنى لفائدة العمليات املنجزة بني الرشكات األعضاء التابعة؛ 

لنفس مجموعة الرشكات، و إلغاء رشط التحديد املرخص به لحسم األعباء؛
- اإلعفاء املؤقت من الرضيبة عىل أرباح الرشكات ملدة خمس )5( سنوات، إعتبارا من 
بداية النشاط لفائدة رشكات رأسامل الخطر و ذلك من أجل تطوير هذه األدوات املالية 

عىل مستوى املؤسسات؛
- تقليص الرضيبة عىل الدخل اإلجاميل و الرضيبة عىل أرباح الرشكات بنسبة ٪50 عىل 
 )5( خمس  ملدة  مترناست  و  تندوف  إليزي،  أدرار،  واليات  يف  املتواجدة  اإلستثامرات 

سنوات؛
- تعديل اإلقتطاعات املرخص بها لتحديد األرباح الخاضعة للرضيبة عىل أرباح الرشكات؛ 
- إعفاء مؤقت من الرضيبة عىل أرباح الرشكات أو الرضيبة عىل الدخل اإلجاميل والرسم 
عىل النشاط ا ملهني ملدة خمس ) 5( سنوات ، و منح تخفيض قدره 3 % من نسبة 

الفائدة ا ملطبقة عىل القروض البنكية لإلستثامرات املتعلقة ببعض الفروع الصناعية؛

القطاعات الصناعية التي لها الحق يف االستفادة من األحكام السابقة هي :
- صناعة الحديد والتعدين ،

- اللدائن الهيدروليكية ،
- الكهربائية والكهرو منزلية ،

- الكيمياء الصناعية ،
- ا مليكانيك وقطاع السيارات ،

- الصيدالنية ،
- صناعة الطائرات ،

- بناء السفن وإصالحها ،
- التكنولوجيا ا ملتقدمة ،

- صناعة األغذية ،
- النسيج واأللبسة والجلود وا ملواد ا ملشتقة ،

- الخشب وصناعة األثاث.

- اإلعفاء من جميع الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع رضيبي 
بالنسبة للتجهيزات املتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق املحلية أو 

املستوردة عند إنشاء مصلحة من طرف الرشكة تخص البحث والتطوير؛
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البحث  مجال  يف  الصناعي  القطاع  مؤسسات  تنجزها  التي  االستثامرات  تستفيد   -
والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير :

بالنسبة للتجهيزات املتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق املحلية أو 
املستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع 

رضيبي، وكذلك من الرشاء باإلعفاء من الرسم عىل القيمة  املضافة.

     
3.1  تخفيف األعباء الجبائية والتحفيزية لإلستثامرات املصدرة 

السلع  يخص  فيام  الجمركية   والحقوق  املضافة  القيمة  عىل  الرسم  من  اإلعفاء   -
والخدمات املوجهة للتحويل و التصدير؛

أو  للمشرتيات  بالنسبة  املضافة  القيمة  الرسم عىل  بدون  الرشاء  نظام  من  يستفيد   -
الواردات التي يقوم بها املصدرين، و املوجهة سواءا  للتصدير أو إىل إعادة تصديرها 
للدولة، سواءا كانت تندرج يف التصنيع، الرتكيب، التعبئة أوالتغليف للمنتوجات املوجهة 

للتصدير ، كذلك للخدمات املتصلة مبارشة بعملية التصدير؛
 ، الخارجية  األسواق  بدراسات  املرتبطة  بالنفقات  الصادرات  ترقية  صندوق  تكفل   -
عىل املشاركة يف املعارض والصالونات ، البحث عن االسواق الخارجية ، تكاليف النقل 

للتصدير )جزء منها( للمنتوجات القابلة للتلف؛
للعملة  الجالبة  لعمليات  بالنسبة  الرشكات،  أرباح  الرضيبة عىل  من  الدائم  اإلعفاء   -

الصعبة، وهي :
* عمليات البيع املوجهة  للتصدير،

* تقديم خدمات موجهة للتصدير. يتم منح هذا اإلعفاء عىل أساس نسبة رقم االعامل  
اإليرادات من بنك متواجد يف  ، وثيقة تثبت دفع  للتقديم  بالعملة  وتخضع  املحقق 

الجزائر للمصالح الجبائية.
بالنسبة  املضافة  القيمة   الرسم عىل  الرشاء بدون   الجمركية و  الحقوق  -اإلعفاء من 
للمشرتيات أو الواردات من السلع املراد إدراجها يف تصنيع  وتركيب وتغليف أو تعبئة 

املنتجات املوجهة  للتصدير والخدمات ذات الصلة مبارشة بعملية التصدير.

4.1 تحفيزات متعلقة بالتمويل

- منح قروض بدون فوائد  تتباين وفق كلفة إستثامر إنجاز املرشوع، بحيث ال تتجاوز: 
* 25٪ من الكلفة اإلجاملية لإلستثامر إذا كانت هذه األخرية أقل أو تساوي مليوىن)2( دينار؛

* 20٪ من الكلفة اإلجاملية لإلستثامر إذا كانت هذه األخرية تتجاوز مليوىن )2( دينار 
و تقل أو تساوي 5 ماليني دينار.
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يف  تنجز  التي  لإلستثامرات  بالنسبة   ٪22 نسبة  إىل  تصل  فوائد  بدون  قروض  منح   -
املناطق الخاصة  أو يف واليات الجنوب و الهضاب العليا. 

- منح قرض بنيك ال يتجاوز 70٪ من املبلغ اإلجاميل لإلستثامر؛
- قابلية القروض البنكية لإلستفادة من تخفيض فوائدها بالنسبة للقروض اإلستثامرية، 

الذي حدد كاأليت:
بعنوان  املالية  املؤسسات  و  البنوك  قبل  من  املطبقة  املدينة  النسبة  من    ٪75  *

اإلستثامرات املنجزة يف قطاعات الفالحة، الرى و الصيد البحري؛
بعنوان  املالية  املؤسسات  و  البنوك  قبل  من  املطبقة  املدينة  النسبة  من    ٪50  *
اإلستثامرات املنجزة يف كل قطاعات النشاط األخرى، إذا كانت اإلستثامرات التي ينجزها 
الشخص العاطل عن العمل أو املقاول تقع يف املناطق الخاصة أو يف واليات الجنوب و 
الهضاب العليا، مع اإلشارة إىل أن نسب تخفيض القروض املذكورة أعاله، تم رفعها عىل 
التواىل إىل 90٪ و 75٪ من النسبة املدينة املطبقة من قبل البنوك و املؤسسات املالية؛

املستفيدون من القرض سيحملون سوى الفارق غري املسري من نسبة الفائدة؛
و  الصغرية  للمؤسسات  البنوك  قبل  من  املمنوحة  للقروض  الفائدة  نسبة  تخفيض   -

املتوسطة.
- إنشاء و توسيع النشاط: 

* الجزائر، وهران و عنابة: 0.25 ٪؛
* واليات الجنوب و الهضاب العليا: 1.5 ٪؛

* الواليات األخرى: 1 ٪.
- إمكانية التمويل عىل املدى الطويل من طرف الخزينة العمومية بقيمة 100 مليار 
دينار قابلة للتجديد تحت ترصف البنوك العمومية لتمكينها من متويل املشاريع التي 

يحتاج نضجها إىل فرتة  طويلة؛
للمؤسسات  الضامن  قبل صندوق  من  املمنوح  املايل  للضامن  األقىص  املستوى  رفع   -

الصغرية و املتوسطة من 50 إىل 250 مليون دينار؛
- إنشاء صناديق اإلستثامر عىل مستوى الواليات مكلفة باملساهمة يف رأسامل املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة ؛
املوجه  اإلستئجار  صيغة  تطوير  خالل  من  التقليدي،  البنيك  التمويل  نظام  تعزيز   -
للمؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة، و التي توفر إطار مالمئا مع مزايا جبائية 

هامة لتمويل اإلستثامرات الخاصة بسلع التجهيز ؛
- إنشاء رشكات مرصفية مشرتكة لتسيري األصول و تحصيل الديون، مع اإلشارة إىل أن 
هذه األليات ترمى إىل الحد من املنازعات حول الديون، و تفعيل القروض التي متنح 

للمستثمرين؛
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- دعم الخزينة لفاتورة الكهرباء بخصوص النشاطات اإلقتصادية خارج قطاع الفالحة يف 
واليات الجنوب، مع أثر رجعى إىل غاية أول جانفي 2008 ؛

- زيادة نسب الفائدة عىل القروض املمنوحة من قبل البنوك لتصل قيمتها إىل:
* 60٪ بالنسبة لإلستثامرات املنجزة يف مختلف قطاعات النشاطات،

* 80٪ بالنسبة لإلستثامرات املنجزة يف مناطق خاصة أو يف واليات الجنوب و الهضاب 
العليا )لإلستثامرات املنجزة يف مختلف قطاعات النشاطات(،

* 95 ٪ بالنسبة لإلستثامرات املنجزة يف مناطق خاصة أو يف واليات الجنوب و الهضاب 
العليا ) لإلستثامرات املنجزة يف قطاعات الفالحة، الرى و الصيد البحري(؛

- التمويل التساهمي للصندوق الوطني ميكنه ان مينح للرشكات ذات أسهم مبا يف ذلك 
الصناديق  من   ٪34 إىل  املساهمة  تصل  أن  ميكن  دج.  مليون   100 يتجاوز  مال  رأس 

الخاصة .

- تستفيد إقتناءات  التجهيزات  التي  ينجزها   القارضون  اإليجاريون  يف  إطار  عقد  
البيع اإليجاري  املايل  املربم  مع  املقاول   املستفيد  من  االمتيازات   املنصوص عليها  

يف منظومة التحفيزية لإلستثامر.
     

2. تدابري الدعم حسب قطاعات النشاط

1.2 قطاع الفالحة 

- إستحداث قرض بدون فوائد » الرفيق« لفائدة املستثمرات الفالحية و املربني؛
- إستحداث قرض إستثامري »التحدي« و التي مينحه بنك الفالحة و التنمية الريفية يف 
إطار إنشاء مزارع جديدة فالحية والرثوة الحيوانية عىل األرايض الزراعية الغري املستغلة 

التابعة للملكية الخاصة و العقار الخاص للدولة؛
- إعادة إقرار اإلجراء املتعلق بتكييف األسعار املحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات 

الحبوب و البقول الجافة مع األسعار املعتمدة يف األسواق العاملية؛
- دعم تنمية إنتاج و جمع الحليب؛

- دعم إنتاج اللحوم )لحوم األغنام، املاعز، الدواجن، الخيل و اإلبل(؛
- تعزيز تدابري دعم بعض أنواع الثامر ) الزيتون، التمور، منتوجات األشجار املثمرة(

- إعفاء اإليجارات املدفوعة يف إطار عقود القروض اإليجارية الخاصة بالعتاد الفالحي 
املنتج يف الجزائر من الرسم عىل القيمة املضافة؛

- تعفى من الرسم عىل القيمة املضافة)TVA( الحصادات املصنعة يف الجزائر،
- إخضاع املنتجات األتية، للنسبة املخفضة للرسم عىل القيمة املضافة املقدرة ب ٪7:
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* مبيدات الحرشات و الفطريات و الديدان و األعشاب الضارة املستعملة يف الفالحة؛
* األغشية البالستيكية املستعملة يف الفالحة.

- اإلعفاء من الرسم عىل صفقات السيارات الجديدة، و الجرارات املستعملة للزراعة 
دون سواها، و كذا املركبات األخرى غري الخاضعة للتسجيل؛

- تطبيق معدل تخفيض قدره 7٪ من الرسم  القيمة املضافة عىل املواد األولية املواد 
التي تدخل  يف صناعة املواد الغذائية للتغذية الحيوانية للدواجن كذلك لحم الدجاج 

والبيض لإلستهالك. 
 

2.2 قطاع السياحة

- يتكفل الصندوق املخصص  للمساهمة يف تشجيع االستثامر بالنفقات املرتبطة بالرتقية 
السياحية و كل النفقات األخرى الخاصة بدعم إنجاز مشاريع إستثامرية سياحية؛ 

- اإلعفاء من الرضيبة عىل أرباح الرشكات ملدة 10 سنوات بالنسبة للمؤسسات السياحية 
التي ينشئها املقاولون الوطنيون أو األجانب، بإستثناء وكاالت السياحية و األسفار، و كذا 

رشكات اإلقتصاد املختلط التي تنشط يف قطاع السياحة؛
- اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل اإلجاميل ملدة 10 سنوات لرشكات السياحة التي تم 
إنشاؤها من طرف املستثمرين الوطنيني  بإستثناء وكاالت السياحية و األسفار، و كذا 

رشكات اإلقتصاد املختلط التي تنشط يف قطاع السياحة؛
- اإلعفاء الدائم من الرسم عىل النشاط املهني، بالنسبة للنشاطات السياحية، الفندقية 

و الحموية؛
- تطبيق النسبة املخفضة ب 7٪ من الرسم عىل القيمة املضافة، إىل غاية 31 ديسمرب 
2019، فيام يخص الخدمات املرتبطة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحموية، و 

كذا نشاطات املطاعم السياحية املصنفة، و األسفار و تأجري سيارات النقل السياحي؛
- منح تخفيض عىل نسبة الفائدة املطبقة عىل القروض البنكية يف إطار إنجاز املشاريع 

االستثامرية وتحديث املؤسسات السياحية والفندقية.

3. تدابري لدعم اإلنتاج الوطني

- منح املنتجات من مصدر جزائري، و/أو املؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي 
تفصيليا  هامشا  رأسامل،  األغلبية يف  نسبة  املقيمون  الوطنيون  املتعاملون  فيها  يحوز 

بنسبة ٪25.
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1. الوكالة الوطنية لتطويراالستثامر لدعمكم

شهدت الوكالة املكلفة باالستثامر، و التي تم إنشاءها يف إطار اإلصالحات التي عرفتها 
الجزائر خالل سنوات 1990، تطورات تهدف للتكيف مع تغريات الوضعية االقتصادية و 
االجتامعية للبالد. خولت لهذه املؤسسة الحكومية التي كانت تدعى سابقا وكالة ترقية 
الوطنية لتطوير  الوكالة  و دعم و متابعة االستثامر من 1993 إىل 2000 ثم أصبحت 

االستثامر، مهمة تسهيل و ترقية و مرافقة املستثمرين.

الوطنية  الوكالة  إىل  االستثامر  متابعة  و  دعم  و  ترقية  وكالة  من  التحول  تجسد  لقد 
لتطوير االستثامر يف تعديالت عىل مستوى األطر املؤسساتية و التنظيمية و املتمثلة يف:

- إنشاء املجلس الوطني لالستثامر، كهيئة يرتأسها الوزير األول، و املكلفة باسرتاتجيات 
و األولويات من أجل التطوير؛

- إنشاء هياكل محلية للوكالة والتي تساهم، بالتشاور مع الفاعلني املحليني قصد تسهيل 
و تبسيط عملية االستثامر؛

االنشغاالت  النظر يف طلبات  و  باستقبال  مكلفة  وزارية مشرتكة  لجنة طعن  إنشاء   -
الخاصة باملستثمرين.

- توضيح أدوار مختلف املتدخلني يف عملية االستثامر؛
- مراجعة نظام التحفيز عىل االستثامر؛
- تبسيط إجراءات الحصول عىل املزايا.

2. القانون األسايس

إن الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر هي مؤسسة عمومية، ذات طابع إداري، تتمتع 
برتقية  املكلف  الوزير  تحت وصاية  تعمل  املايل.  واإلستقالل  املعنوية  بالشخصية 
اإلستثامرات، و التي من صالحياتها إستقبال املشاريع اإلستثامرية ملختلف القطاعات 

اإلقتصادية، باستثناء قطاع املناجم واملحروقات  و الذي تديره منظومة خاصة.

3. مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثامر
 

 تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثامر يف: 

- تسجيل االستثامرات،
- ترقية االسـتـثــمـارات يف الجــزائـر و يف الخارج،

- ترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية،
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- تسهيل مامرسة األعامل و متابعة تأسيس الرشكات و إنجاز املشاريع،
- دعم املستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،

- اإلعالم والتحسيس يف مواقع األعامل،
وتـقـيـيـمـهـا  الوطني،  لالقتصاد  بالنسبة  خاصة  اهمية  متثل  التي  املشاريع  تأهيل   -
وإعـداد اتـفـاقـيـة االسـتـثـمـار التـي تـعرض عـىل املجلس الوطني لالستثامر للموافقة 

عليها،
- املساهمة يف تسيري نفقات دعم اإلستثامر،  طبقا للترشيع املعمول به.

4. الهياكل املحلية للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر

تسهيل  أجل ضامن  من  اإلستثامر  لتطوير  الوطنية  للوكالة  املحلية  الهياكل  إنشاء  تم 
اجراءات عمليات اإلستثامر و هو النظري الوحيد للمستثمرين. 

عن  ممثلني  االستثامر  لتطوير  الوطنية  الوكالة  إطارات  عن  عالوة  الهياكل  هذه  تظم 
التي تتدخل يف اإلجراءات اإلدارية إلنشاء املؤسسات، عىل غرار  الهيئات   اإلدارات و 
املركز الوطني للسجل التجاري، مصالح الجامرك، الرضائب و صندوق الضامن اإلجتامعي 

...الخ.
 

ميكنكم الحصول عىل معلومات، نصائح و مساعدات  من أجل إنجاز مرشوعكم، و القيام 
باإلجراءات املتعلقة بالسجل التجاري و التسجيل ملرشوعكم اإلستثامري لالستفادة من 

املزايا.

تنظم هذه الهياكل عىل شكل 4 مراكز، تظم جميع املصالح املؤهلة لتقديم الخدمات 
الرضورية إلنشاء املؤسسات و دعمها و تطويرها ، وكـــذا إنجــاز املشاريع. و تشمل 

هذه املراكز:
- مركز تسيري املـزايا، ويكلف بـتسيري املــزايـا والــتحفيزات املختلفة املوجهة لفائدة 

االستثامرات مبوجب الترشيع املعمول به، بـاستثناء تــلك املوكلة للوكالة،
انشاء  باجراءت  املرتبطة  الخدمات  بتقديم  يكلف  و  اإلجراءات،  إستيفاء  مركز   -

املؤسسات و انجاز املشاريع.
- مركز الدعم إلنشاء املؤسسات، و يكلف مبساعدة ودعم انشاء و تطوير املؤسسات.

- مركز الرتقية اإلقليمية، و يكلف بضامن ترقية الفرص و اإلمكانات املحلية.

ترقية  مجال  يف  حنكتها  و  خربتها  بحكم  االستثامر،  لتطوير  الوطنية  الوكالة  ضمنت 
االستثامر، مكانة داخل شبكات دولية لوكاالت ترقية االستثامر، كام أنها تتعاون خاصة 

مع نظرائها األوروبيني و العرب و اآلسيويني:
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- الجمعية العاملية لوكاالت ترقية االستثامرات، التي تشمل أكرث من 150 وكالة ترقية 
استثامر يف العامل؛

- شبكة »أنيام«،  شبكة أورومتوسطية لوكاالت ترقية االستثامر لبلدان الضفة الجنوبية 
لهذه  املؤسسني  األعضاء  بني  من  فيها  الوكالة  تعترب  التي  املتوسط، و  األبيض  للبحر 

الجمعية؛

- »أنيام أنفست نتورك« ، جمعية أنشأت عقب شبكة »أنيام« و وسعت لدول أوروبية 
أخرى؛

- »أفريبانت«، الجمعية اإلفريقية لوكاالت ترقية اإلستثامر، منذ 2010؛

- إبرام عدة بروتوكوالت و اتفاقيات ثنائية مع وكاالت ترقية االستثامر، تهدف لتبادل 
الخربات و املامرسات الجيدة فيام يخص ترقية االستثامر.

و  للمعايري  وفقا  خدمات  تقديم  أجل  من  االستثامر  لتطوير  الوطنية  الوكالة  تعمل 
املقاييس الدولية، بالتنسيق املؤسسات و الهيئات الدولية مثل: 

- منظمة االمم املتحدة لتنمية التجارة و االقتصاد، لالستشارة و الخربة يف مجال اإلستثامر؛
- منظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية،  للتكوين و الدعم  يف إطار األنشطة املتعلقة 

برتقية اإلستثامر؛
مناخ  فيام يخص تحسني  التعاون  أشغال  بعنوان مساهمتها يف  العاملي، سيام  لبنك   -

األعامل يف الجزائر؛
- منظمة التعاون والتنمية يف إطار مبادرة الرشق األوسط - منظمة التعاون والتنمية  

حول القدرة التنافسية.

5. إنجازات الوكالة الوطنية لتطويراإلستثامر

منذ إعادة هيكلتها يف سنة 2008، حققت الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر مختلف 
النشاطات  فيام يتعلق بالتشجيع، التسهيل و متابعة  االستثامرات،  من أهمها نذكر 

ماييل: 

بعنوان التسهيل:

- الترصيح باإلستثامر عن بعد ، وهي خدمة تسمح لصاحب املرشوع إلستكامل إجراءات 
طلب الحصول عىل املزايا. لكن بعد إصالحات عام 2016، هذا اإلجراء سيتم إستبدله 

بإجراء تسجيل االستثامر.
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- بورصة الرشاكة: هي خدمة تهدف إىل إقامة عالقات األعامل، بهدف تسهيل االتصاالت 
بني املستثمرين الوطنيني واألجانب الراغبني يف خلق رشاكات استثامرية.  تعمل هذه 
الخدمة عن طريق جمع عروض املشاريع املسجلة عرب اإلنرتنت من طرف املستثمر، 
واملدرجة يف قاعدة معطيات ميكن الوصول إليها  من خالل املوقع اإللكرتوين للوكالة.  

بعنوان ترقية اإلستثامر: 

كانت و مازالت نشاطات الوكالة  تتمثل يف املشاركة و/أو التنظيم، من خالل هياكلها 
املركزية و/أو املحلية، يف العديد من التظاهرات اإلقتصادية املنظمة يف الجزائر و/أو يف 
الخارج ، تنشيط حصص، مناقشات، حوارات حول اإلستثامر لدى وسائل اإلعالم  من 
الوفود  لعدد من  املمنوحة  املقابالت  و  البرصي  السمعي  أجهزة  و  املكتوبة  الصحافة 
موقع  تطوير  يف  أيضا  األنشطة  تتمثل  الجزائر.   لدى  املعتمدين  السفراء  و  األجنبية 
 Med-IT إلكرتوين تفاعيل )و الفائز من بني الثالثة املرشحني يف هذه الفئة، عىل جائزة
2013  ألفضل موقع إلكرتوين يف صنف  »اإلدارة«(، املنشورات الرتويجية )وثائق غنية 
باملعلومات االقتصادية والقانونية التي نرشت بعدة لغات، وأقراص مضغوطة وغريها( 
، و كذلك إنجاز  أفالم ترويجية قصرية املدة حول )فرص اإلستثامر، مناخ األعامل يف 
الجزائر،  برنامج االستثامر العمومي للفرتة 2014-2010 و فيلم 50 سنة بعد اإلستقالل(.

 
بعنوان املتابعة:

أنجزت الوكالة أول تحقيق حول متابعة املشاريع املرصح بها لدى  وكالة ترقية و دعم 
و متابعة االستثامر ، عملية تم إطالقها منذ عام 2008، لجمع وتوحيد البيانات حول 
مستوى املشاريع  املرصح بها لدى الوكالة، و هذا بالتعاون مع رشكاءها من الرضائب و 

الجامرك، من أجل تسليط الضوء عىل فعالية منظومة تطوير اإلستثامر. 

بعنوان اإلعالم:

صممت الوكالة  فيام يتعلق باإلعالم :  
- نظام للمعلومات للمشاريع اإلستثامرية املرصح بها لدى مصالحها، نظام يربط بني 

هياكلها الالمركزية و املديرية العامة، من خالل شبكة أنرتنت،
- أرشيف رقمي للمشاريع االستثامرية،

،ANDI NEWS مجلة دورية للمعلومات تدعى -
- الربط البيني بني اإلدارات املعنية باإلستثامر.
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1. صناديق االستثامر

الصندوق الوطني لإلستثامر

متخض الصندوق الوطني لالستثامر إثر إعادة هيكلة البنك الجزائري للتنمية من أجل 
هذا  وتندرج  التنمية.  و  التمويل  يف  الحكومة  لتدخل  رضورية  جديدة  أدوات  ترقية 

املبادرة يف إطار استكامل عملية إصالح القطاع املايل واملرصيف التي أطلقتها الحكومة.

إن الصندوق الوطني لإلستثامر  مكلف بتمويل إنشاء وتطوير مؤسسات القطاع العام 
والخاص من موارده الخاصة مع منح األولوية للجوانب الخاصة ب »الربح« و »تسيري 

املخاطر« ، دون املساس بالنظام العام و الذي له عالقة مع سياسة الحكومة.

يتدخل الصندوق الوطني لالستثامر يف متويل املشاريع اإلستثامر من موارده الخاصة عرب

أ- قروض مبارشة عىل املدى البعيد:

هذه القروض موجهة لتمويل املشاريع العمومية و الخاصة برشوط تفضيلية حسب 
تستجيب  لرشوط  والتي  والتأهيل...(  املوجودة  تثمني  املؤسسات،  إنشاء   ( طبيعتها 

الصندوق الوطني لالستثامر  وتساهم يف  أهداف التنمية.

العالية يف  القدرات  بتمويل  القطاعات ذات  الخصوص  الصندوق عىل وجه  ويتدخل 
مجال التنمية، عىل فرتات طويلة مقارنة بالبنوك التجارية.

يأيت هذا العرض إلستكامل إحتامالت التحويل  بالقروض املتوفرة عىل الساحة املرصفية. 
بهذا فإن الصندوق يتدخل يف املقام األول كرشيك مع  مقرتضني آخرين سيام باملشاريع 

الكبرية  أو بالقطاعات األقل تفضيال لدى البنوك التجارية.

عدة  تعليامت  تتضمن  إىل مجموعة  لالستثامر  متويل الصندوق الوطني  قرار  يخضع 
مراحل.

ب- عىل شكل مساهامت :

بذلك،  الرغبة  الوطني  الخاص  والصغرية للقطاع  املتوسطة  برأسامل املؤسسات  سيام 
يف قطاعات النشاط  ذات الصلة  بتوجهاتها اإلسرتاتيجية. إن معايري االستثامر للصندوق 
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يف شكل  مساهامت تكون يف شكل طابعني: من أجل الحصول عىل املوافقة، يجب عىل 
املرشوع أن يستجيب لجميع املعايري االقتصادية لتوظيف املال وإىل أثر إيجايب ملموس 
بني  عليها  االتفاق  يتم  مدة   عىل  املساهامت  هذه  وتقترص  االقتصادية  التنمية  عىل 

الطرفني املعنيني  و تساهم يف:

االستثامرات املتعلقة بإنشاء املؤسسات وتوسيعها وتأهيلها.

عمليات زيادة رأسامل املؤسسات الخاصة الوطنية املعنية، مبا يف ذلك تلك املتحسبة 
إبرام رشاكة مع متعامل أجنبي، يف ظل احرتام األحكام الترشيعية الدقيقة.

األسايس  للقانون  املطابقة  الرشوط  34 % حسب  بنسبة  املساهمة  مستويات  تضبط 
للصندوق، و التي تحدد باتفاقية يتفاوض بشأنها الطرفان املعنيان.

ج- منح الضامنات : 

االقتصاديني  املتعاملني  الخارجية: بطلب من  القروض  الصندوق ضامنات عىل  - مينح 
الجزائريني، و لصالح البنوك واملؤسسات املالية األجنبية و التي منحتهم قروض، بنسبة 

عمولة تقدر بـ 1٪  سنويا من مبلغ القرض و األقساط املستحقة كل ستة أشهر.
- مينح الصندوق ضامنات تجارية لفائدة املتعاملني الوطنيني بأمر من بنوك املوردين 
الجزائر. وتشمل هذه  إنجاز املشاريع يف  األجانب للسلع والخدمات  و هذا يف إطار 

الضامنات:

* ضامنات التعهد يف إطار املناقصات التي تغطي عجز املتعهد.  
* ضامنات إرجاع التسبيقات وتكون عىل التموين أو عىل األشغال.

* ضامنات حسن االنجاز.

متنح الضامنات بنسبة 1 % يف السنة )0.25 % يف كل فصل  وهي غري قابلة للقسمة(.

توجه خدمات الصندوق الوطني لالستثامر إىل املؤسسات والهيئات وحاميل املشاريع 
يف القطاعني العمومي والخاص. إن املشاريع املعروضة عىل الصندوق الوطني لالستثامر 
من أجل التمويل يجب أن تندرج ضمن أهداف الصندوق ويجب أن تحقق امتيازات 

اقتصادية ومالية وتقنية،  وأال يكون لها تأثريا سلبيا عىل البيئة.
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تم تحديد مثانية قطاعات لذلك ، وتتمثل يف ما ييل:

- الصناعة واملناولة الصناعية ،

- البناء واألشغال العمومية،

- اإلعالم واالتصاالت واإلبداع التكنولوجي،

- الفالحة والصناعات الغذائية،

- النقل واللوجيستية،

- السياحة،

- الخدمات املالية،

- الطاقات املتجددة.

2. صندوق االستثامر الواليئ

لسنة  التكمييل  املالية  بقانون  املتعلق  األمر  من   100 املادة  ألحكام  وفقا 
الواليات   جميع   يخص  إستثامر  صندوق    48 الحكومة  أنشأت   ،  2009
املوقعة  االتفاقات  مبوجب  و  الدولة،   حساب   لصالح  إدارتهم  أوكلت  حيث 
فرعني  و  اإلستثامر  املال  رأس  رشكات   )3 ( ثالثة  تعيني  تم  املالية  وزارة  مع 

اإلنشاء. طور  يف  للبنكني 



37

أ- التعريف الجغرايف لرشكات اإلستثامر

ب- األحكام الرئيسية التي تحكم هذه الصناديق اإلستثامرية
 

1. املهام:
 تسهيل ولوج املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة من طرف حاميل املشاريع الشباب 

للتمويل عن طريق املساهمة يف رأسامل رشكاتهم.

2. متويل كل صندوق:
عن طريق الوقف الدوري ل 1 مليار يف حساب تخصيص خاص لخزينة الدولة.

الجزائر
عنابة

بسكرة  
قسنطينة

خنشلة
تلمسان

سوق أهراس
الواد

جيجل
النعامة

قالمة
المدية

باتنة
بجاية
البليدة

وهران
أم البواقي

تيارت
عين الدفلى

ميلة

البيض
سطيف

سيدس بلعباس
سكيكدة
تيبازة

 تيزي وزو
الجلفة
أدرار 

عين تموشنت
مستغانم

بشار
بومرداس

البويرة
ورقلة

معسكر
تمنراست

تندوف
 إليزي

برج بوعريريج
الشلف
غرداية
المسيلة
سعيدة

غليزان
تيسمسيلت

الطارف

Ö^€njâc<ÜÒ]à¢]ÌËÜÒ]à¢]<ÌÈ÷^π]<Ì“Üé÷]
<Ì€‚^ä€◊÷<ÌÈeÊÖ˘]
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3
.  مستوى الحد األقىص للتدخل: 

املساهمة  بنسبة 49 % يف رأسامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع وضع حد أعىل 
عىل 100 مليون دينار جزائري، ما عدا االستثناءات التي تسمح بها  وزارة املالية.  يجب 

أن ال تتجاوز املساهمة 10% من املوارد املالية املخصصة للصندوق.

4. أشكال التدخل: 
تتم املشاركة يف الحاالت التالية: 

- رأسامل املخاطرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف طور اإلنجاز؛

- رأسامل التنمية؛

بهدف  األخرى  رأسامل  رشكة  لتمتلكها  األسهم  رشاء  و  نقل  الهيكلة،  إعادة  متويل   -
الحفاظ عىل إستمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملحفاظة عىل موظفيها.

5. اإلنشطة املؤهلة: 
بغض النظر عن أنشطة التجارة والفالحة  التي ليست مؤهلة للحصول عىل هذا النظام، 
التي يود دعمها عىل وزارة  سيعمل كل بنك أو رشكة إستثامرية عىل إقرتح االنشطة 

املالية.

6. األشكال القانونية لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة: 

- املؤسسات الصغرية و املتوسطة ذات األنظمة الخاصة بالرشكات ذات األسهم )SPA(؛

املسؤلية  ذات  يالرشكات  الخاصة  األنظمة  ذات  املتوسطة  و  الصغرية  املؤسسات   -
املحدودة )SARL( من خالل التمويل املتقدم عىل الحساب الجاري  للرشكاء.

7. معايري إنتقاء املشاريع املمولة:

- نوعية املرشوع، سيام دراسة جدواه التقنية والسوق؛

- جودة مخطط األعامل و الربح املايل للمرشوع؛

- نوعية اإلدارة ؛

- املساهمة يف خلق مناصب الشغل؛

- املشاركة يف التنمية اإلقتصادية للمنطقة؛

- املساهمة يف الحفاظ عىل البيئة.
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المقر اإلجتماعي:
45، شارع االخوة عبد السالمي، القبة الجزائر، الطابق الرابع

الهاتف / الفاكس: 79 79 28 21 (0) 213+
www.eldjazair-istithmar.dz :الموقع اإللكتروني
dg@eldjazair-istithmar.dz :البريد اإللكتروني

المقر اإلجتماعي:
 8 شارع أرنستو شيغفارا - الجزائر 

الهاتف : 19 97 43 21 (0) 213+ / 40 95 43 21 (0) 213+
+213 (0) 21 43 94 94 / +213 (0) 21 43 99 98            

sec.dg@bna.dz :البريد اإللكتروني
www.bna.dz :الموقع اإللكتروني

المقر اإلجتماعي:
48، شارع عميروش – الجزائر

الهاتف: 99 92 56 23 (0) 213+ /34/33/36/39/40/41/99
الفاكس: 17 93 56 21 (0) 213+
www.bea.dz: الموقع اإللكتروني

الجزائر إستثمار

المؤسسة المالية، اإلستثمار
المساهمة والتوظيف 

الشركة المالية الجزائرية
 األروبية للمساهمة

البنك
الوطني الجزائري

البنك 
الخارجي الجزائري

ÌÈ÷^π]<Ìäâˆπ]Ö^√é÷]l˜^íi˜]

المقر اإلجتماعي:
34، شارع محمد بلقاسمي العناصر- الجزائر
الهاتف: 03 إلى 00 66 47 21 (0) 213+

فاكس: 01 66 47 21 (0) 213+
www.sofinance.dz :الموقع اإللكتروني
info@sofinance.dz :البريد اإللكتروني

المقر اإلجتماعي:
الطريق الوطني رقم 11 فيال شيزا - 16101 سطاوالي الجزائر

الهاتف: 94 34 39 21 (0) 213+
الفاكس: 20 20 39 21 (0) 213+

8. متابعة املساهمة: 
مؤسسة رأس املال اإلستثامري أو البنك املسري لصناديق اإلستثامر ملزمة أن يكون لها 

متثيل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة أين أخذت املساهمة.
 

9. تسديد قروض الصناديق: 
إ خراج رأسامل املستثمر من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة يتم من 5 إىل 7 

سنوات من تاريخ إسهام املشاركة.

 
عناوين املؤسسات و البنوك املسرية لصناديق اإلستثامر الواليئ
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اإلستثامر يف الجزائر: هو مشجع و مدعم

1. إنشاء رشكة يف الجزائر

من يستطيع االستثامر يف الجزائر؟
كل شخص طبيعي أو معنوي ُمقيم أو غري مقيم .

ماهي أشكال الرشكات يف الجزائر؟
رشكات األشخاص:
- مؤسسة فردية،

- رشكة التوصية ذات اإلسم الجامعي،
- رشكة التوصية البسيطة،

- رشكة ذات أسهم.
الرشكات ذات رأس املال:

* الحد األدىن لرأس املال اإلجتامعي:
- رشكة ذات أسهم:  1.000.000 دج،

- رشكة ذات مسؤولية محدودة: غري محدد،
- رشكة ذات شخص وحيد و ذات مسؤولية محدودة: 100.000 دج،

- رشكة التوصية ذات األسهم: 1.000.000دج.

ماهي اإلجراءات اإلدارية و اإلشهارية الواجب إتياعها إلنشاء رشكة؟

أ- تأسيس الرشكة:
- تحرير عقد الرشكة تبعا للنموذج الرسمي لدى املوثق،

- إشهار عقد الرشكة يف النرشة الرسمية لإلعالنات القانونية،
- القيد بالسجل التجاري خالل مدة الشهرين املواليني لتأسيس الرشكة.

ميكن الحصول عىل السجل التجاري يف ظرف 24 ساعة عىل أساس ملف يحتوي عىل 
الوثايئ التالية:

- طلب ممىض، محرر عىل استامرات يسلمها املركز الوطني للسجل التجاري، أو لدى 
ممثلهم  عىل مستوى مركز إستيفتاء اإلجراءات املختص إقليميا للوكالة الوطنية لتطوير 

االستثامر؛ 
- سند ملكية املحل  الذي سيستقبل النشاط التجاري؛

- وصل تسديد حقوق الطابع الرضيبي املنصوص عليه يف الترشيع الجبايئ املعمول به؛
- وصل دفع حقوق القيد يف السجل التجاري كام هو محدد يف التنظيم املعمول به. 

اللذان تسلمهام اإلدارات املختصة عندما يتعلق األمر مبامرسة  - اإلعتامد أو الرخصة 
نشاطات أو مهن مقننة.
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باإلضاغة إىل األشخاص اإلعتباريني :
- نسجة من القوانني األساسية للرشكة،

- نسخة من اإلعالن عن القانون األسايس للرشكة يف النرشة الرسمية لإلعالنات القانونية 
)ن.ر.إ.ق( و كذا بإحدى الجرائد اليومية الرسمية.

يمكن للمستثمرون إستفتاء الإجراءات من أجل إنشاء شركاتهم عبر الإنترنت 
من خلال إنشاء البوابة الجزائرية لإنشاء الشركات و التي سيتم إطلاقها في 

 sidjilcom.cnrc.dz : المدى القريب

ب – الترصيح بالوجود:
يجب أن يُحرر مبفتشية الرضائب املختصة  إقليميا، يف ظرف 30 يوما من تاريخ الرشوع 

يف النشاط.
ج – بطاقة التاجر األجنبي: )يف حال االقتضاء(

إقليميا،  املختصة  الوالية  يف  بالتنظيم  املكلفة  املصالح  طرف  من  البطاقة  هذه  تسلم 
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

- نسخة من السجل التجاري للشخص املعنوي املحرر بالخارج،
- نسحة من القانون األسايس للرشكة املمثَلة محرر بعقد رسمي،

- نسخة من جواز السفر مصادق عليها،
-05  صور شمسية ذات الشكل النظامي.

ماهي املبادئ األساسية لقانون العمل ؟
- املدة القانونية للعمل: 40 ساعة يف األسبوع لفرتات كاملة، تُنظم حسب احتياجات 

املستخدم،
- السعة الزمنية اليومية القانونية: 08 ساعات مع ساعة لإلسرتاحة يُعترب نصف ساعة 

منها كوقت عمل،
- الحجم القانوين للساعات اإلضافية: 20% من املدة القانونية للعمل،

- الحد األدىن لألجور: 18.000 دج يف الشهر،
- أجرة الساعات اإلضافية: عالوة 50 % من األجر الساعي مع تعويض يوم العمل بيوم 

راحة قانوين،
- عقود العمل: 

* عقود غري محددة املدة، 
* عقود محددة املدة يف بعض الحاالت املعينة،

* مختلف العقود املهنية املدرجة.

هل يُسمح بتشغيل األجانب ؟
نعم، يف شكل رخصة أو ترخيص بالعمل.
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ماهي اإلجراءات املتعلقة بتشغيل األجانب؟
أ- إجراءات الحصول عىل رخصة العمل: يتقدم املستخدم بطلب مرفق مبلف املعني 
إىل الوكالة الوطنية للتشغيل-مصلحة اليد العاملة. تستغرق مدة الحصول عىل رخصة 

العمل أسبوعني.
ب- إجراءات الحصول عىل بطاقة املقيم: يُقَدم الطلب مرفقا مبلف إداري إىل محافظة 

الرشطة املختصة إقليميا.

ماذا ميكن معرفته عن تشكيل رشكة يف إطار الرشاكة مع األجانب؟
بإنشاء  السلع والخدمات واإلسترياد من قبل األجانب مرتبط  إنتاج  - مامرسة أنشطة 
رشكة  رأساملها  اإلجتامعي الحائز عليه، ال يقل، عن نسبة 51 % من الرشيك الوطني املقيم.
الحصص  و  املساهامت  من  أكرث،  أو   %10 بنسبة  )تنازل  مبارشة  الغري  التنازالت   -
اإلجتامعية،      املنجزة من  عملية واحدة أو مجموعة عمليات مرتاكمة، لصالح  نفس  
املشرتي( عن  رشكة خاضعة  للقانون  الجزائري، استفادت  من  مزايا  أو  تسهيالت  

عند إنشائها، إىل  إخطار  مجلس  مساهامت  الدولة .

تستفيد  وهل  الجزائر،  إىل  الخارج  من  بها  املرصح  األنشطة  بتحويل  يسمح  هل 
النشاطات املحولة من املزايا املمنوحة يف إطار قانون االستثامر؟

نعم ، ميكن اعتبارها كاستثامر، مبعنى قانون ترقية اإلستثامر، كام أنها مؤهلة للحصول 
إطار  يف  عينية  خارجية  مساهامت  ،تشكل  منها  ،واملتجددة  السلع  هذه  املزايا،  عىل 
إجراءات  من  إعفائها  مع  جمركتها  يتم  السلع  هذه  الخارج،  من  النشاطات  تحويل 

التجارة الخارجية و توطني البنوك.

كيف ميكنك العثور عىل رشيك إلنجاز املرشوع االستثامري الخاص بك؟
الرشاكة. هذه  بورصة  بيانات تسمى  قاعدة  االستثامر  لتطوير  الوطنية  الوكالة  أعدت 
التي تبحث عن رشيك  الجزائر  البورصة موجهة لجمع عروض  مشاريع اإلستثامر يف 

أجنبي.
تتواجد هذه البورصة عىل مستوى نظام اإلعالم للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر.

 املتعاملني الراغبني التسجيل يف قاعدة املعطيات ميكنهم تقديم وصف عن مرشوعهم 
و ما ينتظرونه من هذه الرشاكة عىل حسب بطاقية املرشوع املقرتح و املوجودة تحت 
www. « للوكالة اإللكرتوين  املوقع  للبورصة الرشاكة يف  الباب املخصص  ترصفهم عىل 

  .»andi.dz
بعد معالجة هذه املعلومات من طرف الوكالة، تقوم بالنرش الحرصي لبعض املعلومات 

مع ضامن الرسية لباقي املعلومات.
كام ميكنهم أيضا معاينة قاعدة البيانات للمشاريع املسجلة من قبل بالنقر عىل الجزء 

الثاين من الباب املخصص لبورصة الرشاكة مبوقع الوكالة.
التسجيل يف بورصة الرشاكة مجاين.
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كيف ميكن الحصول عىل ملك عقاري موجه لإلستثامر؟
يوجد سوقني لألرايض املوجهة لإلستثامر ،

- سوق القطاع الخاص مبا يف ذلك األرايض أو العقارات العائدة للاملكني من القطاع 
الخاص وحيازتها عىل أرض السوق املفتوحة.

- سوق األرايض التابعة ألمالك الدولة و املسرية قي إطار أحكام املرسوم 04-08  ل1 
سبتمرب 2008 املعدل و املتمم و املتعلق بوضع رشوط وأساليب التنازل عن األرايض 

الخاصة بالدولة املوجهة إلنجاز  املشاريع االستثامرية.
50 حظرية صناعية متواجدة يف 39 والية ستوضع تحت ترصف املستثمرين املحتملني 

خالل 2017.

ما هي الهيئات املكلفة بتسيري العقار اإلقتصادي؟
فيها  املقام  الوالية  الوايل عىل مستوى  من  بقرار  القطاعات  اإلمتياز ملجمل  مينح حق 

املرشوع اإلستثامري.

ماهي اإلجراءات الالزمة للحصول عىل وعاء عقاري أو ممتلكات أخرى إلنجاز مرشوع 
استثامري؟

- بعنوان الحصول عىل العقار : حق االمتياز ملدة 33 سنة قابل للتجديد عىل مرتني.
- كيفية الحصول : بالرتايض.

- طريقة الحصول عىل العقار : يرخص اإلمتياز بالرتايض بقرار من الوايل:
* بناءا عىل إقرتاح من ممثل وزارة الصناعة و املناجم الذي يترصف، كلام تطلب األمر 
ذلك. بالتنسيق مع املديرين الوالئيني للقطاعات املعنية، عىل األرايض التابعة لألمالك 
األصول  و  املحلة  العمومية  للمؤسسات  املتبقية  العقارية  األصول  و  للدولة  الخاصة 
الفائضة للمؤسسات العمومية و اإلقتصادية و كذا األرايض التابعة للمناطق الصناعية 

و مناطق النشاطات.
الهيئة املكلفة بتسيري املدينة الجديدة عىل األرايض الواقعة داخل  * بناءا عىل إقرتاح 

حدود املدينة الجديدة و بعد موافقة الوزير املكلف باملدينة.
التوسع  التابعة ملنطقة  السياحة حول األرايض  الوطنية لتطوير  الوكالة  * بعد موافقة 

السياحي و بعد موافقة الوزير املكلف بالسياحة.

ويستثنى من هذا اإلجراء:
- األرايض الزراعية.

- األرايض الواقعة داخل مناطق التعدين.
- األرايض الواقعة ضمن محيط البحث  واستغالل املحروقات  ومحيط حامية أشغال 

الكهرباء والغاز.
- األرايض املوجهة للرتقية العقارية والعقار املستفاد من مساعدة الدولة،

- األرايض املوجهة للرتقية العقارية التجارية التي تخضع لشكل االمتياز القابل للتحويل 
لإلنجاز الفعيل للمرشوع.
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كيف ميكن متويل مشاريعكم؟ 
ميكن أن يتم متويل املشاريع اإلستثامرية من خالل البنوك واملؤسسات املالية العامة 

والجهات املعتمدة بالجزائر، التي عددها 29 بنك و مؤسسة مرصفية.
و هناك أيضا:

اإلجتامعي  رأسامل  من   ٪34 حتى  يساهم  الذي  و  لإلستثامر،   الوطتي  الصندوق   -
للمشاريع الكربى.

- صناديق االستثامر الوالئية، واملوجهة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسط، و املسرية من 
قبل 5 مؤسسات مالية يف جميع أنحاء الوطن حيث ميكنهم املشاركة بنسبة قد تصل 

إىل ٪49  يف رأسامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
صندوق  مثل  املايل،  الضامن  مؤسسات  إىل  اللجوء  إمكانية  أيضا  للمستثمر  ميكن 
ضامنات القروض اإلستثامرية، صندوق ضامن القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
القروض  يغطي  املالية،   واملؤسسات  للبنوك  املؤسسات  التي متنحه هذه  الضامن  إن 

االستثامرية التي تقدمها اىل املشاريع الصغرية واملتوسطة يتساوي مع ضامن الدولة.

الاستثمار في الجزائر: هو الحصول على المزايا  الأكثر تنافسية في المنطقة

2. منظومة تشجيع و تحفيز اإلستثامر

ماهي أهم الرضائب املطبقة عىل الرشكات يف الجزائر؟
- رضيبة عىل أرباح الرشكات: بالنسبة لكل النشاطات .

- رضيبة عىل الدخل اإلجاميل : إقتطاع املصدر بالنسبة لألشخاص الطبيعني.
- رسم عىل النشاط املهني : رسم عىل رقم األعامل.

- رسم عىل القيمة املضافة.
- رسم عىل العقار: يطبق عىل املمتلكات املبنية و غري املبنية، ذات االستعامل السكني، 

التجاري أو الصناعي و ذلك حسب سلم للحسابات.

مبن  ميكنكم اإلتصال للحصول عىل  املزايا التحفيزية و املرافقة إلنشاء مرشوعكم؟
بالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر  من خالل هياكلها املحلية املتواجدة عىل مستوى 
الرتاب الوطني، و التي تضمن تسجيل  االستثامرات التي تسعى لإلستفادة من التحفيزات 

و كذا  املرافقة و املساعدة إلنجاز املرشوع اإلستثامري.

ماهو املجلس الوطني اإلستثامر؟
املجلس الوطني لإلستثامر هو مجلس يرتأسه الوزير األول ويتشكل من عدة وزراء. هذا 
التي تساوي  التي متنح للمشاريع االستثامرية   املجلس يدرس ويقرر بخصوص املزايا 
أو  تفوق قيمتها 5.000.000.000 دينار جزائري  و كذا املشاريع ذات األهمية الوطنية 

التي يتمخض عنها عقد إتفاقية إستثامر.
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من يستفيد من اإلمتيازات التي متنحها الوكالة؟
كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غري مقيم ، يرغب يف إنشاء رشكة خاضعة للقانون 
الجزائري، وقع اختياره عىل اإلستثامر يف نشاط اقتصادي إلنتاج السلع و الخدمات غري 

املستثناة من املزايا.
ال ميكن لألشخاص الذين إستفادوا من اإلمتيازات الجبائية يف إطار مختلف أجهزة دعم 
التشغيل ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة 
و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر(، اإلستفادة من منظومة دعم اإلستثامر يف إطار 

الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر إال بعد:
- إنتهاء فرتة اإلعفاء فيام يخص مرحلة اإلستغالل، املمنوحة يف إطار نظام جهاز دعم 

التشغيل،
- التخيل عن اإلمتيازات املمنوحة يف إطار منظومة دعم التشغيل.

 
ما هي النشاطات التي ميكنها االستفادة من املزايا الخاصة بنظام تشجيع االستثامر ؟

كل النشاطات اإلقتصادية املنتجة للسلع و الخدمات ، الغري مستثناة يف إطار اإلستثامرات 
الوطنية و/ أو األجنبية

ما هي أنواع االستثامرات املؤهلة لالستفادة من املزايا؟
،)Greenfield( استحداث نشاط جديد -

- توسيع قدرات اإلنتاج بواسطة إدراج استثامرات تكميلية،
- إعادة التأهيل.

 
هل السلع املقتناة عن طريق اإليجار مؤهلة لإلستفادة من املزايا ؟

نعم، تعد  استثامرات  قابلة  لالستفادة  من  املزايا، السلع  التي  تكون  موضوع  رفع  
خيار  رشاء  املستأجر  يف إطار  االعتامد  اإليجاري  الدويل، برشط  إدخال  هذه السلع  

إىل  الرتاب  الوطني  يف  حالة  جديدة .

ماهي املزايا املمنوحة من طرف القانون لرتقية اإلستثامر ؟ 
ميكن أن  تستفيد املشاريع االستثامرية من اإلعفاءات والرضائب وتخفيضات رضيبية 
خاصة، اعتامدا عىل املوقع والنشاط وتأثري املشاريع عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية. 

توجد ثالثة مستويات من املزايا :
-  املزايا املشرتكة  لكل  االستثامرات  القابلة لالستفادة ،

- املزايا  اإلضافية  لفائدة  النشاطات  ذات  االمتياز و /أو  ا ملنشئة ملناصب  الشغل،
- املزايا  االستثنائية  لفائدة  االستثامرات  ذات األهمية  الخاصة  لالقتصاد  الوطني.

املزايا الرئيسية املمنوحة حسب املستوى:
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املستوى األول :  
مزايا مشرتكة لالستثامرات املؤهلة

أ- املشاريع املنجزة يف الشامل :
أ- مرحلة اإلنجاز :

أ(- اإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيام يخص السلع املستوردة  التي  تدخل  مبارشة  
يف  إنجاز  االستثامر ،

ب(- اإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة، فيام يخص السلع والخدمات املستوردة 
أواملقتناة  محليا التي  تدخل  مبارشة  يف  إنجاز  االستثامر،

ج(- اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم عىل اإلشهار العقاري  عن  كل  
املقتنيات  العقارية  التي تتم  يف  إطار  االستثامر  املعني ،

د(- اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم عىل اإلشهار العقاري  ومبالغ  األمالك  الوطنية  
املتضمنة  حق االمتياز  عىل  األمالك  العقارية ا ملبنية  وغري  ا ملبنية ا ملوجهة  إلنجاز  
املشاريع  االستثامرية. وتطبق  هذه ا ملزايا  عىل  املدة  الدنيا  لحق  االمتياز  ا ملمنوح. 
ه(- تخفيض بنسبة  90 %  من  مبلغ  اإلتاوة اإليجارية  السنوية  املحددة  من  قبل  

مصالح  أمالك  الدولة خالل  فرتة  إنجاز  االستثامر ،
و(- اإلعفاء ملدة  عرش  )10(  سنوات  من  الرسم العقاري  عىل  ا مللكيات  العقارية  

التي  تدخل  يف  إطار االستثامر، ابتداء  من  تاريخ  االقتناء ،
ز(- اإلعفاء  من  حقوق  التسجيل  فيام  يخص العقود التأسيسية  للرشكات  والزيادات  

يف  رأسامل .
ب- مرحلة اإلستغالل :

ملدة ثالث )3( سنوات بالنسبة لإلستثامرات املحدثة حتى مائة )100( منصب شغل و 
بعد معاينة الرشوع يف النشاط الذي تعده املصالح الجبائية بطلب من املستثمر:   

،)IBS( اإلعفاء من الرضيبة عىل أرباح الرشكات -
.)TAP( اإلعفاء من الرسم عىل النشاط املهني -

- تخفيض بنسبة  50 %  من  مبلغ  اإلتاوة اإليجارية  السنوية  املحددة  من  قبل  
مصالح  أمالك الدولة.

التي تستدعي   املناطق  و  العليا،  والهضاب   الجنوب   املنجزة  يف   االستثامرات   ب( 
تنميتها  مساهمة  خاصة  من  قبل  الدولة.

أ- مرحلة اإلنجاز :
- إلعفاء من الحقوق الجمركية فيام يخص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزايا 

والتي تدخل مبارشة يف إنجاز االستثامر.
- اإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة فيام يخص السلع والخدمات غري املستثناة من 

املزايا والتي تدخل مبارشة يف إنجاز االستثامر،
كل   عن   العقاري   اإلشهار  عىل  والرسم  بعوض  امللكية  نقل  حق  دفع  من  اإلعفاء   -

املقتنيات  العقارية  التي تتم  يف  إطار  االستثامر  املعني ،
الوطنـية  األمالك  العقاري ومبالغ  اإلشهار  التسجيل و مصاريف  اإلعفاء من حقوق   -
املتضمنة حق االمتياز عىل األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمنوحة املوجهة إلنجاز 
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املشاريع االستثامرية. تطبق هذه املزايا عىل املدة الدنيا لحق اإلمتياز،
- اإلعفاء ملدة  عرش  )10(  سنوات  من  الرسم العقاري  عىل  امللكيات  العقارية  التي  

تدخل  يف  إطار االستثامر، ابتداء  من  تاريخ  االقتناء ،  
- اإلعفاء  من  حقوق  التسجيل  فيام  يخص العقود التأسيسية  للرشكات  والزيادات  

يف  رأسامل، 
- التكفل الكيل أو الجزيئ من طرف الدولة بنفقات األشغال املتعلقة باملنشآت األساسية 

الرضورية  إلنجاز االستثامر، وذلك  بعد  تقييمها  من  قبل  الوكالة،
- التخفيض من  مبلغ  اإلتاوة  اإليجارية  السنوية املحددة  من  قبل  مصالح  أمالك  
الدولة، بعنوان  منح األرايض  عن  طريق  االمتياز  من  أجل  إنجاز  مشاريع استثامرية : 
* الدينار  الرمزي  للمرت  ا ملربع )م 2 (خالل  فرتة عرش  )10(  سنوات، وترتفع  بعد  
هذه  الفرتة  إىل   50 % من  مبلغ  إتاوة  أمالك  الدولة  بالنسبة  للمشاريع االستثامرية  
املقامة  يف املناطق  التابعة  للهضاب  العليا ، وكذا  ا ملناطق  األخرى  التي  تتطلب  

تنميتها  مساهمة خاصة  من  قبل  الدولة ،
* بالدينار  الرمزي  للمرت  ا ملربع (  م  )2 لفرتة  خمس عرشة  )15(  سنة  وترتفع  بعد  
هذه  الفرتة  إىل   50 % من مبلغ  إتاوة  أمالك  الدولة بالنسبة  للمشاريع االستثامرية  

املقامة  يف  واليات  الجنوب  الكبري.
 ب- مرحلة االستغالل ملدة عرش )10( سنوات : 

- إعفاء من الرضيبة عىل أرباح الرشكات،
- إعفاء من  الرسم عىل النشاط املهني،

- تخفيض بنسبة  50  %  من  مبلغ  اإلتاوة اإليجارية  السنوية  املحددة  من  قبل  
مصالح  أمالك

الدولة .

املستوى الثاين :
الخاصة املقررة من طرف  املالية  الجبائية و  بالتحفيزات  يتعلق األمر يف املقام األول، 
األنظمة املعمول بها لصالح النشاطات السياحية، الصناعية و الفالحية. هذه املزايا ال 
اإلستثامر، و يف هذه  ترقية  قانون  املنصوص عليها يف منظومة  تلك  ميكن جمعها مع 

الحالة يتم تطبيق التحفيز األكرث تشجيع.
أما النوع الثاين من املزايا اإلضافية، فهو يخص املشاريع التي تخلق أكرث من 100 منصب 
شغل دائم، و املنجزة يف املناطق التي تستدعي التنمية، و تستفيد هذه املشاريع من 

مدة إعفاء جبايئ يقدر ب 5 سنوات عىل مرحلة اإلستغالل.    

املستوى الثالث  :
املزايا  االستثنائية  لفائدة  االستثامرات  ذات  األهمية الخاصة  لالقتصاد  الوطني :

أ- مرحلة اإلنجاز :
- كل املزايا املشرتكة املتعلقة يف فرتة اإلنجاز

- منح  إعفاء  أو  تخفيض    طبقا  للترشيع املعمول  به، للحقوق  الجمركية  والجبائية  
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والرسوم وغريها  من  االقتطاعات  األخرى  ذات  الطابع  الجبايئ واإلعانات أو املساعدات  
أو الدعم  املايل، وكذا  كل التسهيالت التي قد متنح.

- إمكانية تحويل مزايا اإلنجاز، بعد  موافقة  املجلس الوطني  لالستثامر، محل تحويل  
للمتعاقدين  مع  املستثمر  املستفيد، و املكلف بإنجاز  االستثامر  لحساب  هذا  األخري. 

ب-  مرحلة اإلستغالل :
- متديد  مدة  مزايا  االستغالل لفرتة ميكن  أن  تصل  إىل  عرش  )10(  سنوات،

- تستفيد  من  نظام  الرشاء  باإلعفاء  من  الرسوم ، املواد  واملكونات  التي  تدخل  يف  
إنتاج  السلع  املستفيدة من  اإلعفاء  من  الرسم  عىل  القيمة  املضافة،

- تستفيد من الرسم  عىل  القيمة  املضافة  املطبق  عىل أسعار  السلع  املنتجة  التي  
تدخل  يف  إطار  األنشطة الصناعية  الناشئة ،  و ملدة  ال  تتجاوز  خمس  )5(  سنوات .

ماهي املناطق التي تحتاج إىل التنمية ؟
جميع واليات الجنوب، واليات الهضاب العليا، و بعض البلديات التابعة لباقي واليات 

الوطن، عىل النحو التايل :
واليات الجنوب :  أدرار، بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، إليزي، األغوط، ورقلة، مترناست، 

تندوف.
واليات الهضاب: باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، املسيلة، النعامة، السعيدة، تبسة و تيارت 
الزرقاء،  الحكيمية، الحجرة  الدشمية، ديرة،  البويرة : برج أخريس،  عىل مستوى والية 

املعمورة، مزدور، الريدان، سور الغزالن، تاقديت.
العنارص،  العاش،  عريرج،  بو  بورج  بليمور،  بوعريرج: الياشري،  عىل مستوى والية برج 

الحامدية، القصور، الربطة.
عىل مستوى والية املدية: عني بوسيف، عني أوقصري، عزيز، بوأيشون، بوقزول، الشلبونية، 
االبوخاري،  قرص  األخرض،  الكاف  العوينات،  جواب،  دراق،  شنيقل،  األدهورا،  شاللة 

مفتاح، أم الجليل، أوالد معراف، سانغ، سيدي دامد، سيدي زهار، طافراوت.
عىل مستوى والية ميلة: املشرية، واد خلوف، تاجنانت .

عىل مستوى والية أم البواقي: عني البيضاء، عني الزيتون، بحري رشقي، بريش،  الظلة، 
الباللة، الجازية،  الفجوج بوغرارة، سعودي، فكريينة، مسكيانة، وادي ناين، راحية، زرق .

بوطالب،  برج،  بيضة  وملان،  عني  الهجار،  أزال،  عني  سطيف: عني  والية  عىل مستوى 
الولج، حامة، حامم السخنة، أوالد يس أحمد،  أوالد تبان، الرسفة، صالح باي، تلة، طاية .

الحامم، شتوان  تيدامني، بن عشيبة شلية، برئ  عىل مستوى والية سيدي بلعباس: عني 
بليلة، ضاية، الحصيبة، حايس دحو منرحوم، املسيد، املرين، مزاورو منوالي سليسن، واد 
السبع، واد سفيون، واد تاوريرة، رأس املاء، رجم داموش، سيدي عيل بن يوب، سيدي 

شعيب، تافيسور، تاعودموت، تيغاليمت، تالڤ، تنرية.
عىل مستوى والية سوق أهراس: برئ بوهوش، درية، مداوروش، أم الديم، واد كربيت، 

سافل الويدان، سيدي فرج، ترياغيلت، التاورة.
عىل مستوى والية تلمسان: عني الغورابة، عني التالوت، أزيلس، بني سميل، بني سنوس، 

بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجياليل.
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لعيون،  خميستي،  القادر،  األمريعبد  برج  عىل مستوى والية تيسيمسيلت: عامري، 
معصم، أوالد بسام، سيدي عابد، ثنية الحد، تيسيمسيلت.

هل هناك مزايا أخرى ممنوحة للمؤسسات من طرف القانون؟
فضال عن اإلمتيازات التي ينص عليها قانون ترقية االستثامر، هناك العديد من اإلمتيازات 

املطبقة يف إطار القانون العام املعمول به يف مختلف القطاعات ومجاالت النشاط.

بالنسبة ألنشطة التصدير 
املزايا الجبائية الرئيسية املمنوحة للمصدرين هي :

- اإلعفاء من الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة
- اإلعفاء من الرسم عىل النشاط املهني 

- اإلعفاء من الرضيبة عىل أرباح الرشكات 
األرباح  يف  االستثامر  إعادة  وحذف رشط  الرشكات  أرباح  عىل  الرضيبة  من  اإلعفاء   -
مبا  اإلعفاءات  منح هذه  يتم  للتصدير.  املوجهة  والخدمات  البيع  لعمليات  الدخل  أو 
يتناسب مع حجم التداول يف رقم األعامل املحقق بالعمالت الصعبة. كل مستفيد من 
هاته اإلجراءات خاضع لتقديم ، من طرف املؤسسة، وثيقة تثبت إيداع األموال بالعملة 

الصعبة لبنك متواجد بالجزائر.
- اإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة عىل السلع املصدرة

- اإلعفاء من الرسم عىل القيمة املضافة للمشرتيات أو البضائع املستوردة و املحققة 
من طرف املصدر  املخصصة إما للتصدير او إعادة تصديرها عىل حالها أو إلدخالها يف 
صنع السلع املعدة للتصدير و تكوينها و توضيبها و تغليفها و كذلك الخدمات املتعلقة 

مبارشة بعملية التصدير.

هل ميكننا الجمع بني مزايا أنظمة الدعم املختلفة؟
املزايا املمنوحة يف إطار منظومات دعم اإلستثامر ال ميكن جمعها، يحصل املستثمر عىل 

التحفيز األكرث تشجيع.

كيف ميكنكم الحصول عىل هذه االمتيازات؟
- التسجيل لدى املمثل املحيل للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر بالنسبة لإلستثامرات 

التي تبلغ قيمتها املالية أقل من 5.000.000.000دج.
- املوافقة من طرف املجلس الوطني لإلستثامر  ثم التسجيل لدى املمثل املحيل بالوكالة 

الوطنية لتطوير اإلستثامر بالنسبة لإلستثامرات:
* التي قيمتها املالية  أعىل أو تساوي 5000.000.000دج.

* املعنية باملزايا اإلستثنائية
- اإلستهالك الفعيل ملزايا اإلنجاز املتعلق باإلستثامر مرتبطة ب:

* القيد يف السجل التجاري، 
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* حيازة رقم التعريف الجبايئ ،
* الخضوع للنظام الجبايئ الحقيقي.

- اإلستفادة الفعلية ملزايا اإلستغالل مرتبطة بـإعداد محرض معاينة الدخول يف مرحلة 
اإلستغالل.

الاستثمار في الجزائر:  هو ضمانات وحمايات

3. تدابري حامية اإلستثامر

ما هي االتفاقيات التي وقعتها الجزائر فيام يتعلق باالستثامر؟
وقعت الجزائر عىل 34 إتفاقية متعلقة بتجنب اإلزدواج الرضيبي و46  أخرى  متعلقة  

بتشجيع  و الحامية املتبادلة لالستثامرات.

هل ميكن اللجوء إىل التحكيم الدويل يف الجزائر؟
نعم. إن الجزائر عضو يف إتفاقية نيويورك لسنة 1958 للمركز الدويل لتسوية النزاعات 
املتعلقة باالستثامر بني الدول و الرعايا األجانب و لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

الدويل.
ما هي التدابري الالزمة لحامية االستثامرات األجنبية؟ 

الدولية  االتفاقيات  مختلف  إىل  الجزائر  انضامم  بفضل  محمي  األجنبي  االستثامر  إن 
املتعلقة بضامن وحامية االستثامرات، و كذا  التوقيع عىل  العديد من االتفاقات الثنائية 
املتعلقة باالستثامر األجنبي، سيام 46 إتفاقية لتشجيع و الحامية املتبادلة لالستثامرات.
- يتلقى  األشخاص  الطبيعيون  واملعنويون األجانب  معاملة  منصفة  وعادل ، فيام  

يخص الحقوق والواجبات  املرتبطة  باستثامراتهم.
- عدم املساس بالحقوق املكتسبة يف حالة تغيري اإلطار القانوين

- حامية امللكية الصناعية )العالمات التجارية وبراءات االخرتاع، التصاميم و الرسومات،  
التسميات األصلية و املخططات املتكاملة(.

- حامية ضد اإلستيالءات اإلدارية.
- تقبل  كحصص خارجية ، إعادة  االستثامر  يف الرأسامل  للفوائد  وأرباح  األسهم  ا 

ملرصح  بقابليتها للتحويل.
- إمكانية تحويل الرأسامل، واملداخيل، مع مراعاة األنظمة املعمول بها يف هذا املجال.

- إمكانية التنازل عن املمتلكات املكونة لرأسامل التقني و املتحصل عليه يف إطار النظام 
التحفيزي.

- تلقائية املزايا.

هل تحويل األموال مضمون ؟
يضمن   ،2005 جوان   6 من   03-05 رقم  الجزائر  بنك  ونظام  االستثامر  قانون  إن 
للمستثمرين األجانب حق تحويل األرباح. ينطبق هذا الضامن للمساهامت  يف رأسامل 
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يف شكل مساهامت نقدية أو عينية و املنتوجات الحقيقية الصافية من بيع وتصفية 
االستثامرات.

ماهي رشوط التحويل؟
عىل شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريـق املرصيف، ومدونة بعملة حرة التحويل 
يسّعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق 
األسقف الدنيا املحددة حسب التكلفة الكلية للمرشوع، و وفق الكيفيات املحددة عن 

طريق التنظيم.

مالحظة: كام تقبل كحصص خارجية، إعادة االستثامر يف الرأسامل للفوائد وأرباح األسهم 
املرصح بقابليتها للتحويل طبقا للترشيع والتنظيم املعمول بهام. 

املنجزة  رشيطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل  العينية  الحصص  - عىل 
تقييم طبقا للقـواعد واإلجـراءات الـتي تحكم إنشاء الرشكات.

- عىل األصل أن يثبت بأنه معفي من اإللتزامات الرضيبية ، السيام تلك املتعلقة بتسديد 
بنرش  قيامها  يثبت  أن  األرباح. كام يجب  توزيع  الناتجة عن  املصدر  اإلقتطاعات من 

الحسابات اإلجتامعية السابقة.

ما هي الضامنات التي مينحها اإلمتياز عىل  األرايض؟
هذا االمتياز يخول لصاحبه الحق يف الحصول عىل رخصة البناء،  و يشكل رهن عىل 

اإلمتياز و كذا البنايات املشيدة عىل األرض مقابل ضامن القروض املمنوحة للمرشوع.

أين ميكننا اإلطالع عىل معلومات أخرى متعلقة باإلستثامر؟

املوقع اإللكرتوين لبوابة إنشاء املؤسسات:
www.jecréemonentreprise.dz
الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثامر 

www.andi.dz
وزارة الصناعة واملناجم
www.mdipi.gov.dz

املركز الوطني للسجل التجاري
 www.cnrc.org.dz

املديرية العامة للرضائب
 www.mfdgi.gov.dz

املديرية العامة للجامرك  
  www.douane.gov.dz
















