
9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2016
8 مارس سنة  مارس سنة 2017 م م

اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

اHالحظةاHالحظةالتسميةالتسميةالرمزالرمز

247

25

حسابات الباب
الثاني

حسابات الباب
الثالث 

ترتيب وتركيب

جتهيزات اجتماعية

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

في اHلحق األول أعاله

اخملزون اجلاري

بـــاســـتــثـــنـــاء الــتـــرتـــيب والـــتــركـــيب اخلـــاص بـــالــفـــنــادق
واHـــــطـــــاعـم اHـــــصـــــنــــــفـــــة وهـــــيــــــاكل اإليـــــواء والــــــعـــــيش

ومساحات األعمال واHكاتب.

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

اللواحق وأدوات اHائدة وأدوات الزجاج.

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

اإلسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.

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

الشهادة اHتعلقة به.الشهادة اHتعلقة به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

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

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

sادة 6 منهHا

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

sبترقية االستثمار

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

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

 sتممHعدل واHا sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

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

الــفـوائـد الـبــنـكـيـة اHــمـنـوحـة لــلـنـشــاطـات الـتـابــعـة لـبـعض
sالفروع الصناعية

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

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

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

إليها هذا اإلجراء وكذا القواعد التي حتكم تعديلها.  

الفـصـل األولالفـصـل األول
تـسجيـل االستثمـارتـسجيـل االستثمـار

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

واHذكور أعاله.

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

الوطني بعد قرار اجمللس الوطني لالستثمار.

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

مسبقا على كل شروع في اإلجناز.

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

التعريف اجلبائيs إجراء التسجيل. 

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

وحتمل توقيع اHستثمر.

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

اHلحق الثاني بهذا اHرسوم.

ويـتم الــتـسـجــيل أمـام الــهـيـئــة الالمـركــزيـة لـلــوكـالـة
التي يختارها اHستثمر.

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

للشركة الذي يباشر اإلجراء.

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

للميزانية اجلبائية األخيرة.

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

بالنسبة لالستثمارات غير استثمارات اإلنشاء.

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

أعاله.

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

اHنصوص عليه.

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

اHعمول بهما. 

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

قيام اHستثمر بالتعديالت الالزمة. 

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

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

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

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

القانون نفسه.

الفصل الثانيالفصل الثاني

آثار التسجيل بعنوان اHزاياآثار التسجيل بعنوان اHزايا

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

سنة 2016 واHذكور أعاله.

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

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

كل من  : 

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

s(5.000.000.000 دج)

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

لالقتصاد الوطني.

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

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

حلساب هذا األخير.

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

مركز تسيير اHزايا اخملتص إقليميا.

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

بهما. 

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

عليها في اHلحق اخلامس بهذا اHرسوم.

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

بخصوص كل طلب تعديل تعلق بـما يأتي  : 

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

sدةHتتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه ا

sهيكلة االستثمار أو تمويله -

sمحتوى االستثمار -

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

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

مساهمات الدولة.

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

لالستثمار.

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

وتمديدها. 

يــبــدأ ســريــان مــفــعــول هــذا األجل ابــتــداء من تــاريخ
تسجيل االستثمار.

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

بالوثائق اHبررة اHثبتة.

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

أشهر بعد هذا التاريخ. 

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

أساس وثائق مثبتة.

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

االستغالل أو اإللغاء أو التجريد من احلقوق. 

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

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

اHعمول بهs إمكانية تمديد أجل اإلجناز.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تـنفيـذ مـزايـا اإلنـجاز تـنفيـذ مـزايـا اإلنـجاز 

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

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

إطار االستثمار.

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

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

والسجل التجاري ورقم التعريف اجلبائي. 

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

السلبية.

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

اقتناؤهاs أو عددها أو حجمها.

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

بهذا اHرسوم.

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

احملددة في اHادة 21 أعاله.

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

االعتماد اإليجاري الدولي بعد رفع خيار الشراء. 

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

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

التجارة اخلارجية.

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

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

اHفوض قانونا. 

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

احتماالs بالوثائق اHبررة واHثبتة. 

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

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

وهي  :  

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

sوجودة بالقائمة األصليةHجديدة إلى تلك ا

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

 sالقائمة األصلية

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

القائمة األصلية.

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

وقت تقد¤ الطلب .

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

حيّز التنفيذ.

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

اHستثمر يحتفظ باالستفادة من مزايا اإلجناز.

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

إالّ بالنسبة للسلع اجلديدة.

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

إقليميا.

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

وحدها.

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

على القيمة اHضافة فيما يخص تلك اHقتناة محليا.  

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

تسيير اHزايا اHعني.

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

القائمة لالستهالك.

الفصل الرابعالفصل الرابع
انتهاء آثار  إجراء التسجيلانتهاء آثار  إجراء التسجيل

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

اإلتمام الكلي للمشروع.

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

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

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

التأهيل. 

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

بااللتزامات اHكتتبة مقابل اHزايا اHمنوحة.

اHاداHادّة ة 33  :    :  يطرأ نفاذ آجال اإلجناز عندما  : 

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

sاالستغالل

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

أشهر من حلول األجل. 

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

الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHـلـحق األولاHـلـحق األول

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

شهادة تسجيل االستثمارشهادة تسجيل االستثمار

رقم رقم ....................... تاريختاريخ................................................

أنا اHـوقع أدنـاه............................s مديـر الـشبـاك الـوحـيد الالمـركـزي للـوكـالة الـوطـنـية لـتـطويـر االسـتثـمـار على
مــسـتــوى واليـة.............................. أشــهــد أني قـمـت بـتــسـجــيل االســتـثــمـار اHــوصــوف أدنـاهs بــنـاء عــلى طــلب الـســيـد(ة)
.......................................................... اHــــــولـــــود (ة) بــــــتـــــاريـخ .................................... في ................................
اHـقيم بـ .........................................................................................................................................................
احلـائز بـطـاقة تـعـريف/رخـصة سـيـاقة رقم ................................... مـسـلّمـة بـتاريخ ................................................
من طرف ...................................................... اHـتصرف بـصفة .........................................................................
حلساب ..........................................................................................................................................................

مــؤســـســة فــرديــة /شــركــة ذات الــشــخـص الــوحــيــد وذات اHــســؤولــيــة احملــدودة/ شـــركــة ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة /  شــركــة
اHساهـمة/ شركـة تضامن بـرؤوس أموال وطنـية مقيـمة أو برؤوس أمـوال مختـلطةs اHـتوطنـة...........................اHقيدة
في الـسجل التجـاري حتت رقم ............................. بتاريخ .............................. واحلـائزة على رقم التـعريف اجلبائي
رقم .............................. اHـؤرخ في .................................................... اHـنـشـأة Hمـارسـة نـشـاط أو أنشـطـة مـوضوع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 -  -  نوع االستثمار :نوع االستثمار :

أ  -         اإلنشاء

ب -        التوسع               نوعي                   كمّي

ج -         إعادة التأهيل :

-            الترشيد          التحديث                      رفع اإلنتاجية 

-           استبدال أو جتديد �ا يعادل                  إعادة تفعيل 

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

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

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

- اHقر االجتماعي :  

- مواقع النشاطات : 

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

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

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

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

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

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

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

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

sزايا اجلبائيةHستفيدة من اHمنها السلع واخلدمات ا *

sزايا اجلبائيةHستفيدة من اHالسلع واخلدمات غير ا *

* اHبلغ احملتمل للحصص العينية.

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

* منها بالدينار

* العملة الصعبة

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

*  نعم

*  ال

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

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

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

11 - آثار هذا التسجيل  - آثار هذا التسجيل 

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

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

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

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

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

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

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

إمضاء وختم 

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

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

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

sحتى االستهالك الكلي sفي مؤسستي قبل التوسع

sعنية الكشف السنوي لتقدم مشروعيHصالح اجلبائية اHأقدم للوكالة وا -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تمنح في إطار ما يسمح به القانون.

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

إمضاء مصادق عليهإمضاء مصادق عليه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

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

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم
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اHـلحق الرابعاHـلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

- و. و. ت. ا -- و. و. ت. ا -

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

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

قائمة السلع اHشكلة للحصص العينيةقائمة السلع اHشكلة للحصص العينية

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

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

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

بوجود قائمة التجهيزات واخلدمات اHستفيدة من اHزايا اجلبائية. 

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

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم
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اHـلحـق اخلامساHـلحـق اخلامس

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الصناعة و اHناجموزارة الصناعة و اHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

- و. و. ت. ا -- و. و. ت. ا -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اHستفيد من :

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

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

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

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

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

. . السلع واخلدمات اHذكورة والواردة أدناه :

* بالتالي : بالتالي :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

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

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

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

يشهد عليها بالوثائق اآلتية واHرفقة ضمن طلب التعديل 

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

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

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

تؤثر التغيرات التالية على مبلغ االستثمار اخلاص بي  :

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

اHبلغ اجلديداHبلغ اجلديد
كيلو دينار جزائريكيلو دينار جزائري

استثماراستثمار

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

التنازل.

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

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

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

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

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

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

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

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

اHذكورة أدناه :

 بالتالي : بالتالي :

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

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

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

التعيXالتعيXالكميةالكمية

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

بالسلع واخلدمات اآلتية :بالسلع واخلدمات اآلتية :  

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

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

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

لالهتالك.
قر² وصودق عليه.  

إمضاء مصادق عليه للمستثمر.إمضاء مصادق عليه للمستثمر.

التعيXالتعيXالكميةالكمية

التعيXالتعيXالكميةالكمية

إطار خاص بالوكالة
مركز تسيير اHزايا
اسم ولقب اHوقّع

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

إمضاء وختم




