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شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

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

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

حتصيله.حتصيله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

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

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

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية

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

sادة 26 منهHال سيما ا sبترقية االستثمار

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

 sاالستثمار وتنظيمها وسيرها

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

sملفات االستثمار وكيفياتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

االستثمار وكيفيات حتصيله.

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

الواردة فــي القائمة اHذكورة في اHادة 3 أدناه.

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

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

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

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

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

100.000

50.000

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

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

غير ناجم عن اHستثمر.

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

االستثمار أثناء إيداع اHلف الذي يرغب في تقد�ه.

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

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

به.

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

دفعت على أساسه.

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

اخلزينة العمومية طبقا للتنظيم اHعمول به.

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

معاجلة ملفات االستثمار وكيفياتها.

3 - بالنسبة للمشاريع اخلاضعة لنظام االتفاقية :

اHبلغ (دج)اHبلغ (دج) الوثائقالوثائق

200.000

50.000

شــــهــــادة تــــســــجــــيل اســــتــــثــــمــــار اإلنــــشـــاء
والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 

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

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

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

اHكتتبة.اHكتتبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بناء على التقرير اHشترك بX وزير الصناعة

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

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

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

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

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

لالســـتـــفــادة من اHـــزايـــا وكــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق اHـــزايـــا عــلى
sمختلف أنواع االستثمارات

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

اHستثمر مقابل اHزايا اHمنوحة.
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