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

كانت تخضع لهما".

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

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

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أنواع االستثمارات.أنواع االستثمارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

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

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

sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

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

sبترقية االستثمار

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

 sوتشكيلته وتنظيمه وسيره

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

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

20 غـشت سنة 2001 واHـتعلق بـتطويـر االستثـمارs اHعدل

sتمّمHوا

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

وحتـيـX مدونـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل
sفي السجل التجاري

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

الفصـل األولالفصـل األول
أحـكـام عـامـةأحـكـام عـامـة

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

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

مختلف أنواع االستثمارات.

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

هذا اHرسومs مـا يأتي :

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

sواخلدمات التجارية

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

الفـصل الثانيالفـصل الثاني
القوائم السلبيةالقوائم السلبية

القسم األولالقسم األول
النشاطات اHستثناةالنشاطات اHستثناة

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

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله:

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

السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.

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

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

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

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

يتضمن ما يأتي :

أ -  بالنسبة لنقل النشاط من اخلارج :

- شهادة تسجـيل االستثمار اHـوجهة له السلع محل
sالنقل من اخلارج

- نـــســـخـــة من الـــســـجـل الـــتـــجـــاري ورقم الـــتـــعـــريف
sاجلبائي

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

- شـهادة جتـديـد تـعدّهـا هـيـئة مـخـتصـة لإلشـهـاد على
sطابقةHا

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

ب - بـــالـــنــــســـبــــة لالقــــتـــنــــاءات في إطــــار عـــمــــلـــيـــات
االعتماد اإليجاري الدولي:

- شهادة تسجـيل االستثمار اHـوجهة له السلع محل
sاالعتماد اإليجاري الدولي

- نـــســـخـــة من الـــســـجـل الـــتـــجـــاري ورقم الـــتـــعـــريف
sاجلبائي

sنسخة من عقد االعتماد اإليجاري -

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

اإليجاري الدولي.

ب - الــنــشــاطـــات اHــمــارســـة حتت الــنــظـــام اجلــبــائي
sغير نظام الربح احلقيقي

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

صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.

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

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

sذكور أعالهHوافق 3 غشت سنة 2016 واH1437 ا

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

ج - تتوفر على نظام مزايا خاص بها.

القسم الثاني القسم الثاني 
السلع واخلدمات اHستثناةالسلع واخلدمات اHستثناة

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

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

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

شكلت عنصرا أساسيا Hمارسة النشاط.

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

االستثمارات اHوجودة.

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

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

sاستيرادها
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القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام خاصةأحكام خاصة

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

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله. 

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

الوطني لالستثمارs دورياs بالتعديل.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أنواع االستثماراتأنواع االستثمارات

القسم األولالقسم األول
تعريف أنواع االستثماراتتعريف أنواع االستثمارات

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

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

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

اآلنs من طرف هذه اHؤسسة مستثناة من اHزايا.

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

أ -  تـغـيــيـر الـشـكل الــقـانـوني لـلــمـؤسـسـة اHــسـتـغـلـة
 sالستثمار موجود

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

نشاط موجود. 

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

تضاف إلى تلك اHوجودة.

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

اHوجودة.

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

إنشاء دخل حيّز االستغالل. 

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

اإلجناز.

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

أو من أجل الرفع في اإلنتاجية.

sذكورة في الفقرة األولى أعالهHتغطي االقـتناءات ا
احلاالت اآلتية :

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

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

أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة.

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

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيـات تطبيـق اHـزايـاكيفيـات تطبيـق اHـزايـا

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

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

sاالستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج

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

s25.000.000 دج

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

أقل من 150.000.000 دج.

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

كاألتي: 

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

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

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

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

احلصة التي يحوزها هذا األخير في رأسمال الشركة.

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

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله.

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

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

 sذكور أعالهHغشت سنة 2016 وا

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

وقانون القطاع التابع له النشاط موضوع االستثمار.

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

الطبيعةs يستفيد االستثمار من التحفيز األفضل.

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

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

1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHذكور أعالهs التي من

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

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

يفوق خمسة ماليير دينار (5.000.000.000 دج). 

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

اHناطق.  

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

من فترة اإلعفاء اHمنوحة لهاs �ا يأتي :

sهنيHأ - اإلعفاء من الرسم على النشاط ا

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

الدولة بعد هذه اHدة.

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

أ و ب و ج من اHادة 19 أعاله.

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

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

االستثمارs اHعدل واHتمم .

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

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

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

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

(حسب مدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاري)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

الباب األولالباب األول

مستخرجمستخرج
106 - 102

107 - 101

مستخرجمستخرج
107 - 301

107 - 505

107 - 509

مستخرجمستخرج
107 - 510 

مستخرجمستخرج
109 - 101 

مستخرج مستخرج 
109 - 107

اإلنتاج

حديد التسليح

الطحانة 

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

- زيوت نباتية خام.

إنتاج اHياه اHعدنية واHشروبات اخملتلفة غير الكحولية

معاجلة أوراق التبغ

صناعة التبغ 

صناعة االسمنت الرمادي

مصنع اآلجر 

ماعدا اإلنتاج اHوجه
للتصدير

ماعدا بترخيص من وزارة
الصناعة حسب العرض

احمللي
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

109 - 218

109 - 225

109 - 226

111 - 301

الصناعة باجلملةالصناعة باجلملة

البـاب الثـانيالبـاب الثـاني

البـاب الثالثالبـاب الثالث

البـاب الرابعالبـاب الرابع

البـاب اخلامسالبـاب اخلامس

الباب السادس الباب السادس 

202 - 407

202 - 408

501 - 202

601 - 110

601 - 201

601 - 202

601 - 203

مؤسسة الترقية العقارية

بناء وجتهيز وتركيب اHسابح

بناء وجتهيز وتركيب الصونا واحلمامات

صناعة األمينت

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

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

التقليدية واحلرف

جتارة اجلملة 

جتارة التجزئة

االستيراد

كل أشكال االستيراد

اخلدمات 

مخبزة وحلويات تقليدية

مخبزة غير صناعية

حلويات

مرقد

إطعام كامل ( مطعم)

إطعام سريع (فاست فود)

مطعمs مقهى (محطات الطرق)

كل الباب

كل الباب

كل الباب

غير الصناعية

غير الصناعية

ماعدا سلسلة أو مطعم
مصنف

ماعدا  سلسلة

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

601 - 204

601 - 205

601 - 206

601 - 207

601 - 208

601 - 301

601 - 302

601 - 303

601 - 304

601 - 305

601 - 306

601 - 402

601  - 403

602 - 101

602 - 102

602 - 104

602 - 108

602 - 109

602 - 111

603 - 001

604 - 107

602 - 201

مقشدة ومثلجات وشراب عصير الفواكه

مشوى

كشك اHشروبات والفطائر واHثلجات

مقهى ومطعم

مطعم 

مقهى

محالت استهالك اHشروبات الكحولية

قاعة شاي 

استغالل اHوزعات اآللية للقهوة واHشروبات

مقهى أدبي

استغالل اHوزعات اآللية للمواد الغذائية وغير الغذائية

محضر الطعام

امتياز (تموين)

صيدلية 

نظاراتي

خدمات خاصة لسيارات اإلسعاف

عشّاب

خدمات جنائزية

مرمّم األسنان

مرائب

مـــؤســســة الــتــمــوين بــالــتــجــهــيــزاتs اHــعــدات واHــواد الــغــذائــيــة
للفنادقs اHقاهيs اHطاعم واجلماعات

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

602 - 203

604 - 611

603 - 002

603 - 003

603 - 004

603 - 005

603 - 006

603 - 007

603 - 008

603 - 009

603 - 010

603 - 011

603 - 012

603 - 013

604 - 101

604 - 102

604 - 103

604 - 104

604 - 105

604 - 106

604 - 109

تدريب احليوانات للسباقات

محطات اخلدمات 

مساحة توقف مهيأة ( موقف)

كراء القاعات

كراء السيارات مع أو بدون سائق

كراء سفن النزهة والقوارب

كراء معدات وماكنات وجتهيزات فالحية 

كراء معدات و أدوات للبناء واألشغال العمومية

كراء جتهيزات اإلعالم اآللي واHكتب

كراء اHاكنات والتجهيزات اخملتلفة

كراء عتاد الوزن

كراء الدراجات والدراجات النارية

كراء عتاد وجتهيز التخييم

كراء عتاد خاص باحلفالت واالستعراضات

كل نشاطات الكراء مهما كان موضوعها

نقل جماعي للمسافرين في اHناطق الريفية

نقل األشخاص

مؤسسة تسيير سيارات األجرة

نقل آخر خاص للمسافرين

نقل البضائع 

نقل وتسليم مبرد للمنتوجات واHواد الغذائية

نقل و توزيع كل البضائع

ماعدا لفائدة الفنادق
اHصنفة

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

604 - 110

604 - 111

604 - 112

604 - 113

604 - 601

604 - 603

604 - 604

604 - 605

604 - 606

604 - 609

604 - 615

604 - 617

604 - 622

604 - 626

604 - 627

604 - 628

604 - 631

604 - 632

604 - 612

604 - 614

604 - 618

604 - 619

604 - 620

نقل عمومي بري وطني ودولي للمسافرين

نقل وتوزيع اHنتوجات البترولية

نقل وتوزيع غاز البترول اHميّع

مساعد نقل البضائع عبر الطرقات

ترحيل في كل االجتاهات (مؤسسة)

استيداع التبريد

تخزين السلع

مخازن عامة ( تخزين واقع حتت النظام اجلمركي)

تسيير هياكل النقل البري

استئجار وسائل نقل البضائع واHسافرين

السمسرة البحريةs مودع السفن واحلموالت

وكيل معتمد لدى اجلمارك

محطة الغسل

محطة تشحيم متحركة

خدمات اجلر والرأب اHتنقل

إيداع األمتعة وغيرها

حتضير طالء لكل االستعماالت

مجمع الغسيل

مدرسة تعليم السياقة

وسيط الشحن 

محطات الوقود 

مضخات وصهاريج

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

605 - 020

605 - 023

605 - 001

605 - 002

605 - 005

605 - 012

605 - 014

605 - 015

605 - 016

605 - 019

605 - 021

605 - 024

605 - 025

605 - 026

605 - 027

607 - 012

607 - 026

607 - 003

607 - 004

607 - 005

607 - 006

607 - 007

استديو التصوير

إحياء احلفالت (ديسك جوكي)

وكالة اإلشهار

وكاالت التصوير

توزيع األفالم

وكالة السفر والسياحة

مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة)

منشأة رياضية

مؤسسة الرياضات اHائية ( لغرض الربح)

قاعة ألعاب

وكالة االتصاالت

عرض كل اHنتوجات واHعدات والتجهيزات (قاعة عرض)

استغالل اHلهى

استغالل احلانة الليلية ( النادي الليلي)

استغالل اHرقص ( الدسكوتيك)

مؤسسة احلراسة واألمن

سيبر مقهى ( اHقهى اإللكتروني)

مؤسسة ائتمان مالي

مكتب االستشارة القانونية

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

مــــــــكــــــــتـب الــــــــدراســــــــات فـي الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيـمs دراســــــــات األســـــــواق
واستقصاءات

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

607 - 008

607 - 009

607 - 010

607 - 011

607 - 015

607 - 016

607 - 017

607 - 018

607 - 020

607 - 022

607 - 028

607 - 031

607 - 032

607 - 036

607 - 043

607 - 044

607 - 045

607 - 047

608 - 001

608 - 002

608 - 003

608 - 004

مؤسسة احملاسبة

مؤسسة معمارية

مكتب اHساحX واHتارين

هيئة خاصة لتنصيب العمال

شركة اخلبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف

شـــركــة الـــتــرقــيـــة واإلعالم الــطـــبي والـــعــلــمـي حــول اHــنـــتــوجــات
الصيدالنية

مكتب استشارة ودراسات ومساعدة في االستثمار 

مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية واالقتصادية والعلمية

مؤسسة الزخرفة

مؤسسة توزيع اHنتجات البترولية

اسـتـشـارة و مـساعـدة اHـؤسـسـات الـوطنـيـة والـدولـيـة في مـجال
الصناعة والطاقة

مكتب الدراسات في األرشيفs الوثائقية واHعلومات 

استشارة وتقد¤ خدمات ذات طابع فني

التقييمات التجارية

دراسة واستشارة ومساعدة في ميدان األمن

استغالل قاعة الفيديو

استغالل اHكتبة اإلعالمية (اHيدياتيك)

الشركة القابضة

توضيب وتغليف اHنتجات واHواد الغذائية

توضيب وتغليف اHواد األولية لألنسجة

توضيب وتغليف اHنتجات الكيميائية واألسمدة

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

608 - 005

609 - 001

609 - 002

609 - 003

610 - 001

610 - 002

610 - 005

610 - 006

610 - 007

610 - 009

611 - 004

611 - 006

612 - 102

612 - 103

612 - 104

612 - 105

612 - 107

612 - 202

612 - 203

612 - 204

612 - 205

612 - 206

تعبئة اHواد الصيدالنية

مؤسسة أعمال السكريتارية واالستشارة اإلدارية

سحب اخملططاتs استنساخات مختلفة

صنع األختام وطوابع االمضاءات

مؤسسة البريد السريع

مؤسسة صحفية

هاتف عمومي ( طاكسي فون)

خدمات الرسائل الصوتية واHعلومات (أوديوتكس)

تسيير الصناديق البريدية ( سيدكس)

مؤسسة تسير اخلدمات البريدية واخلدمات اHالية البريدية

مركز استقبال اHكاHات الهاتفية

وكالة عقارية

إدارة األمالك العقارية

مؤسسة مالية

بنك

صندوق التوفير واالحتياط

Xمؤسسة التأم

وسطاء في عمليات البورصة 

وكيل الصرف

Xوسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأم

وكيل عام للتأمينات

مكتب أعمال

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

613 - 132

613 - 204

614 - 001

614 - 002

614 - 003

614 - 004

615 - 001

615 - 002

615 - 015

616 - 003

616 - 004

616 - 005

جتهيز و تركيب لواحق السيارات

الـتـصلـيح اHـيكـانـيكي لـلـسـياراتs الـتـصلـيح اHـتخـصص ألقـسام
وقطع ميكانيكية لكل السيارات

احلالقة والعالج اجلمالي

حمامs صونا

مرشات

تنظيف اHالبسs صباغة ومغسل

تمثيل أو وكالة جتارية للدول واجلماعات األجنبية

تمثيل أو وكالة جتارية للمؤسسات العمومية األجنبية

مؤسسة إيداع السندات

اخلدمات اHتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز

تسيير واستغالل الفنادق ووكاالت السياحة والسفر

رسام الطبيعة

ماعدا سلسلة كاملة

ماعدا سلسلة كاملة

ماعدا فيما يخص اخلدمات
اHرتبطة بالطاقات

اHتجددة

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

رقم احلساب أورقم احلساب أو
حساب فرعيحساب فرعي

للنظامللنظام
احملاسبي اHالياحملاسبي اHالي

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسمية

مستخرج
رقم  244

245

246

مـواد الــنـقل الــبـري لــلـبــضـائـع واألشـخـاص
حلسابهم اخلاص

جتــــــهـــــــيــــــزات اHـــــــكـــــــتب واالتـــــــصــــــال غـــــــيــــــر
اHستعملة مباشرة في عملية اإلنتاج

تغليف مسترجع

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

اHماثلة حلسابها اخلاص.

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

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

247

25

حسابات الباب
الثاني

حسابات الباب
الثالث 

ترتيب وتركيب

جتهيزات اجتماعية

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

في اHلحق األول أعاله

اخملزون اجلاري

بـــاســـتــثـــنـــاء الــتـــرتـــيب والـــتــركـــيب اخلـــاص بـــالــفـــنــادق
واHـــــطـــــاعـم اHـــــصـــــنــــــفـــــة وهـــــيــــــاكل اإليـــــواء والــــــعـــــيش

ومساحات األعمال واHكاتب.

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

اللواحق وأدوات اHائدة وأدوات الزجاج.

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

اإلسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.

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

الشهادة اHتعلقة به.الشهادة اHتعلقة به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

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

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

sادة 6 منهHا

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

sبترقية االستثمار

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

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

 sتممHعدل واHا sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

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

الــفـوائـد الـبــنـكـيـة اHــمـنـوحـة لــلـنـشــاطـات الـتـابــعـة لـبـعض
sالفروع الصناعية

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

لالســـتـــفــادة من اHـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـــزايـــا عــلى
sمختلف أنواع االستثمارات
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