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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.

HP193
Zone de texte

HP193
Zone de texte



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1438 هـ هـ
8 مارس سنة  مارس سنة 2017 م م

الفصـل األولالفصـل األول
متابـعـة االستثمـاراتمتابـعـة االستثمـارات

القسم األولالقسم األول

مفهوم  متابعة اإلداراتمفهوم  متابعة اإلدارات
والهيئات اHعنية ومسؤولياتهاوالهيئات اHعنية ومسؤولياتها

اHادة اHادة 2 : : تخضع االستـثمارات اHستفيدة من اHزايا
اHـــمـــنــوحـــة �ـــوجـب الــقـــانـــون رقم 16 - 09 اHــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHـــذكـــور
أعــالهs لـلــمـتــابـعـة خــالل فـتـرة اإلعـفـاء الــتـي تـتــمـثـل

فيما يأتي :

sأ - بـالنسـبة لـلوكالـة الوطـنية لـتطـوير االستـثمار
من خـالل مـــرافـــقـــة ومـــســـاعـــدة اHـــســـتـــثـــمـــرين وكـــذا جـــمع

sشروعHعلومات اإلحصائية اخملتلفة عن تقدم اHا

sاجلـــبـــائـــيــة واجلـــمـــركـــيــة Xب - بـــالـــنـــســـبــة لـإلدارتــ
sطــبـقـا لــصالحـيــاتـهم sـســتـثــمـرينHالـســهـر عــلى احـتــرام  ا
لاللـتـزامـات اHـكـلــفـX بـهـا والـواجـبـات اHـكـتـتـبـة في إطـار

 sمنوحةHزايا اHا

ج - بــالـنــسـبــة إلدارة األمالك الــوطـنــيــةs الـتــأكـد من
احلفـاظ عـلى وجـهـة الـوعـاء الـعقـاري اHـمـنـوح امـتـيازه من
أجل إجنـاز االسـتثـمار طـبقـا لـلبـنود اHـنـصوص عـليـها في

 sعقد منح االمتياز

د - بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات
االجـــتـــمــــاعـــيـــة لـــلـــعــــمـــال األجـــراءs الـــســـهــــر عـــلى أن يـــقـــوم
اHستثمـر الذي استفاد من رفع مدة مزايا االستغالل إلى
خـمس (5) ســنـوات نـتـيـجــة إحـداث أكـثـر من 100 مـنـصب
sعلى األقل sيكون XستخدمHباالحتفـاط بعدد من ا sشغل
في نـفـس اHـســتــوى الـذي ســمح له بــاحلــصـول عــلى اHــزايـا
اHـذكــورة أعالهs  وذلك خالل كـل فـتـرة االســتـفــادة من هـذه

اHزايا.

اHادة اHادة 3 : : تـتم اHتـابـعة الـتي تمـارسـها الـوكالـة طوال
كل فترة مزايا اإلجناز واالستغالل.

تـتـم اHـتــابـعــة الـتي تــمـارســهـا إدارة اجلــمـارك طـوال
كـل فـتــرة عـدم الــتــنـازل عـن الـســلع اHــقـتــنـاة بــاإلعــفـاء من
احلقوق اجلمركية كما هو محدد في التنظيم اHعمول به.

تـتم اHـتـابعـة الـتي تـمـارسـها اإلدارة اجلـبـائـيـة طوال
كل فتـرة اهتـالك السـلع اHقـتنـاة بـعنـوان النـظام اجلـبائي

التفضيلي.

تـتم اHتـابـعة الـتي تمـارسـها إدارة األمالك الـوطنـية
طوال كل فترة منح  حق االمتياز.

تـــتم اHـــتــابـــعــة الـــتي �ـــارســهـــا الــصـــنــدوق الـــوطــني
للـتأمـينـات االجتـمـاعيـة للـعمـال األجراء خالل مـدة  خمس
(5) سـنـواتs ابتـداء من تـاريخ إعـداد محـضـر الـدخول في

االستغالل.

اHـادة اHـادة 4 : : تـمــارس اHـتـابـعـة اإلدارة اجلـبــائـيـةs عـنـدمـا
تـكــون االقـتــنـاءات بــعـنــوان الـنــظـام اجلـبــائي الــتـفـضــيـلي
مــتــعـلــقــة بــبـنــاءات مــبــنـيــة أو غــيـر مــبــنــيـةs طــوال فــتـرة

توافق أطول فترة االهتالك احملتسبة للسلع األخرى.

القسم الثانيالقسم الثاني
متابعة تقدم اHشاريع االستثماريةمتابعة تقدم اHشاريع االستثمارية

اHادة اHادة 5 :  : يلزم اHـستثـمرs لـلسمـاح للـوكالة �ـمارسة
مـــهــمـــة اHــتــابـــعــة احملـــددة في اHــادة 2 -أ أعالهs بـــتـــقــد¤ كل

اHعلومات اHطلوبة للقيام بهذه اHهمة.

ويـجب عـلـيهs لـهـذا الـغـرضs أن يـرسل إلـيـهـا سـنـويا
كشـفا عن  تقـدم مشروعه االسـتثمـاري مزودا باHـعلومات
ومؤشـرا علـيه من اHصـالح اجلبـائيـةs على وثـيقـة تسـلّمـها
الـــوكــالـــة حـــسب الـــنـــمـــوذج احملـــدد في اHـــلـــحق األول بـــهــذا
اHرسوم. ويجب إيـداع كشف تقدم اHشـاريع اHؤشر عليه
في أجـل أقــصـــاه شــهـــر واحـــد ابــتـــداء من تـــاريخ تــأشـــيــرة

اHصالح اجلبائية .

6 : : يــودع الــكــشف الــســنــوي  لــتــقــدم مــشــاريع اHـادة اHـادة 
االسـتثـمـارs اHـزود باHـعـلـومات من طـرف اHـسـتثـمـرs لدى
اHـــصــالح  اجلـــبــائـــيــة Hـــكــان اHـــوطن الــضـــريــبـيs في نــفس
الـــــوقت وفـي حـــــدود اآلجـــــال احملـــــددة بــــــالـــــنـــــســـــبـــــة إليـــــداع

التصريحات اجلبائية السنوية .

7 : : تـقــوم اHــصــالح احملــلــيــة لــلـوكــالــة الــوطــنــيـة اHـادة اHـادة 
لـــتـــطـــويـــر االســـتـــثـــمـــار كـل ســـداسيs بـــغـــرض تـــشـــخـــيص
اHستثمرين اHـتخلفX الذين لم يـودعوا الكشف السنوي
 لـتقـدم مـشاريع االسـتـثـمارs �ـقـاربة بـX كـشوف الـتـقدم

الواردة وبطاقية تسجيل االستثمارات.

sحـيـنـئـذ sXــتــخـلـفــHــســتــثــمــرين اHتُــعــدّ قــائــمـة ا
وتـرسل  إلـى اHـصـالح اجلـبــائـيـة أو مــركـز تـسـيــيـر اHـزايـا
اخملــتـص إقــلـــيــمــيـــا إلعــذارهـمs حــسب الـــنــمـــوذج احملــدد في
s(2) ـلحق الـثـاني بـتـقد¤ هـذا الـكـشف في أجل  شـهرينHا
ابـتـداء مـن تـاريخ  تـبــلـيغ  اإلعــذارs حتت طـائـلــة  تـوقـيف

اHزايا.
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يــجـب أن تــبـــلغ اإلعـــذارات اHــذكـــورة  في الــفـــقــرة 2
أعالهs في أجـل خمـسـة عـشر (15) يـومـاs ابـتـداء من تاريخ
استالم قائمة اHسـتثمرين اHتخلفX اHرسلة من اHصالح

احمللية للوكالة. 

اHــادة اHــادة 8 :  : تـــرسـل اHــصـــالـح اجلــبـــائـــيـــة كـــشـــوف تـــقــدم
اHـــشــاريعs اHــقــدمــة بــعــد اإلعـــذارs إلى الــوكــالــة الــوطــنــيــة

لتطوير االستثمار.

تـــعــد اHـــصــالح اجلـــبــائـــيــة أو مـــركــز تــســـيــيـــر اHــزايــا
اHعنـيةs قائـمة اHستـثمرين الـذين لم يستجـيبوا لإلعذار
اHذكور في اHادة 7 أعالهs بعد خمسة عشر ( 15) يوما من
انـقــضــاء األجل احملــدد في اإلعـذارs وتــرســلــهـا إلى الــوكــالـة
الـوطـنيـة لتـطـوير االسـتـثمـار بـعد الـقـيام بـتـعلـيق اHـزايا

التي يتمتعون بها.

القسم الثالثالقسم الثالث
متابعة االلتزامات والواجبات اHكتتبةمتابعة االلتزامات والواجبات اHكتتبة

اHــــادة اHــــادة 9 :   :  االلــــتـــــزامــــات اHــــذكــــورة في اHــــادة األولى
أعاله هـي تـلك اHــنـصــوص عـلــيــهـا �ــوجب أحـكــام الـقــانـون
رقم 16 - 09 اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437 اHــــــوافق 3
غـــشت ســـنــة 2016 واHــذكـــور أعالهs والـــنــصـــوص اHــتـــخــذة
لـــتــطـــبــيـــقهs الــتـي تــضع عـــلى عـــاتق اHــســـتــثـــمــر الـــتــزامــا

بالقيام أو بعدم القيام.

وتــكــون الــواجــبــات اHــذكــورة في اHــادة األولى أعاله
هي تلك التي اتخذها اHستثمر مقابل اHزايا اHمنوحة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
العقـوباتالعقـوبات

القسم األولالقسم األول
بــعــنـوان عــدم احــتـرام االلــتــزام بـإعــداد الــكـشـف الـســنـويبــعــنـوان عــدم احــتـرام االلــتــزام بـإعــداد الــكـشـف الـســنـوي

لتقدم اHشاريع االستثماريةلتقدم اHشاريع االستثمارية

10 :  : فـي حـــالـــة عـــدم الـــقـــيــــام بـــإيـــداع الـــكـــشف اHــادة اHــادة 
الـسنـوي لـتـقـدم اHـشاريعs تـلـزم الـهـيـاكل اHـؤهلـة لـلـوكـالة
sبــواســـطــة رســـالـــة مــوصى عـــلــيـــهــا sـــســتـــثــمـــرHبــإشـــعــار ا
بتعليق حقـوقه في اHزاياs وتدعوه للحضور إلى مكاتبها

لتقد¤ التبريرات احملتملة.

وفي حــالـة الــتـزام اHــسـتــثـمـر بــالـصــمت في الــشـهـر
الـــذي يــــلي تـــاريخ اإلشـــعـــارs فـــإنـه يُـــجـــرّد من حـــقـــوقه في

اHزايا بإلغاء شهادة تسجيله.

اHــــــــادة اHــــــــادة 11 : : دون اإلخـالل بــــــــالـــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات األخــــــــرى
اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فــي الـــتـــشــــريـع اHــعـــمــــول بـهs يــؤدي
الـتــجـريـد من احلـقوق فـــي اHزايـاs إلى تـسـديـد كل اHـزايا
اHـسـتهـلـكـة باإلضـافـة إلى الـعـقوبـات اHـنـصوص عـلـيـها في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 12 : : يـــتم الــتـــجـــريــد مـن احلق في اHـــزايــا وفق
األشكـال نفـسهـا التي » بـها الـتسـجيلs وتـتجـسد بـإشعار
بـالـتــجـريـد مـن احلـقـوق في اHــزايـا يــقـدم حـسب الــنـمـوذج
اHـبـX في اHـلـحق الـثـالث بـهـذا اHـرسـومs مع إرسـال نسخ

أصلية إلى اإلدارات اHعنية.

القسم الثـانيالقسم الثـاني
بعنوان عدم احترام االلتزاماتبعنوان عدم احترام االلتزامات

والواجبات اHكتتبة األخرى والواجبات اHكتتبة األخرى 

اHـادة اHـادة 13 :  : يــصــدر الــتـجــريــد من احلــقــوق في اHــزايـا
sـكـتـتـبـةHفـي حـالـة عـدم احـتـرام االلـتـزامــات والـواجـبـات ا
بـعـد اإلعذار أو عـند حتـويل الـوجهـة الـتفـضيـلـية وعـند كل
حـالــة مـنـصـوص عـلـيـهــا في الـتـشـريع والـتــنـظـيم اHـعـمـول

بهما �كن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة. 

sوبصفة مباشرة sادة 14 : : يصدر مسـؤول الوكالةHادة اHا
الــتـجــريـد من احلق في اHــزايـا عــنـدمــا يـكــون ذلك نـتــيـجـة

إللغاء تسجيل االستثمار �بادرة من اHستثمر نفسه.

 وفي جمـيع احلـاالت األخرىs ال سـيـما تـلك اHـذكورة
فـي الـنــقـاط ب و ج  و د من اHادة 2 أعالهs فإنّ الـتجـريد
ال يـصـدر إال بعـد سمـاع اHـستـثـمرs شـريطـة أن يـستـجيب
هذا األخـير لالستـدعاء األول اHتـضمن العـبارة الصـريحة
s(60) يــومــا Xفي أجل ال يــتــجــاوز ســتــ sمــوضــوع اإلعــذار

ابتداء من تاريخ إرسال هذا اإلعذار.

وعنـد انقـضاء هذا األجلs يـتم صدور الـتجـريد حتى
مع عدم سماع اHستثمر.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : �ــــكن أن يــــكـــون الــــتـــجــــريـــد مـن احلق في
اHــزايـا مــحل رفع فـي حـالــة الــقـرار اإليــجــابي الـنــاجم عن
طــعن اخــتــيــاري أو أمــام جلــنـــة الــطــعن أو في حــالــة إلــغــاء

القرار من  العدالة. 

اHـادة اHـادة 16 :  : يــؤدي رفع الــتـجــريـد من احلق في اHــزايـا
إلـى إشـعــار بـإعــادة احلق فــي اHــزايـا يــعــد حـسب األشــكـال
احملددة فـــي اHلـحق الرابع بـهذا اHـرسومs مع إرسـال نسخ

أصلية إلى اإلدارات اHعنية.
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اHــــــادة اHــــــادة 17 : : ال يـــــــشـــــــكـل رجـــــــوع الـــــــتـــــــبـــــــلـــــــيـــــــغـــــــات أو
االستـدعاءات الصـادرة تطبـيقا ألحـكام هذا اHـرسوم التي
حتــمل عـبــارة " عـنــوان خـاطـئ" أو " مـجـهــول في الــعـنـوان
اHــذكــور" أو "رفض ســحب الـــرســالــة"s عــائــقــا في الــنــطق
بالتـجريـد من احلق في اHـزايا عنـدما يـتم التـحقق من أن

اHرسل إليه لم �تثل ألحكام اHادة 5 أعاله.

18 ::  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

اHـلحـق األولاHـلحـق األول
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الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
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..................................................................................................................................

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

ب

مشروع قيد اإلجناز 

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة........................................................................................

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

ج

مشروع قيد اإلجناز ودخل مرحلة االستغالل جزئيا       

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة........................................................................................

السلع أو البضائع اHنتجة..............................................................................................

القدرة النظرية اHنتظرة ..............................................................................................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 1

الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... �ا فيها للتصدير ...................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 2

الكمية (طن)  ..................... القيمة (610 دج) ...................... �ا فيها للتصدير ..................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 3 

الكمية (طن)  ..................... القيمة (610 دج) ...................... �ا فيها للتصدير ..................
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ز

مشروع متروك

Hاذا?...........................................................................................................................

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

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

د

مشروع منجز ولم يدخل قيد االستغالل بعد 

Hاذا?...........................................................................................................................

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة .......................................................................................

السلع أو البضائع  اHنتجة ............................................................................................

القدرة اHنتظرة ...........................................................................................................

و

مشروع  منجز ودخل قيد االستغالل 

النفقات إلى يومنا هذا (610  دج) ..................................................................................

عدد مناصب الشغل اHستحدثة .......................................................................................

السلع أو البضائع اHنتجة .............................................................................................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 1

الكمية (طن) ...................... القيمة (ك دج) ....................... �ا فيها للتصدير ...................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 2

الكمية (طن)  ..................... القيمة (ك دج) ...................... �ا فيها للتصدير ....................

اHنتج أو اخلدمة اHنتج أو اخلدمة 3 

الكمية (طن)  ..................... القيمة (ك دج) ...................... �ا فيها للتصدير ....................

هـ

مشروع متوقف 

Hاذا?...........................................................................................................................

النفقات إلى يومنا هذا (610 دج).....................................................................................

السلع أو البضائع  اHنتجة ............................................................................................

القدرة اHنتظرة ...........................................................................................................
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اHـلحـق الثانياHـلحـق الثاني

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـةاجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة

وزارة اHالية وزارة اHالية 
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائبمديرية الضرائب
لوالية لوالية ........................

مفتشية/مركزمفتشية/مركز
............................

إعـــــــذارإعـــــــذار
االسم أو العنوان التجاري ........................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي .............................................................................................................................
رقم التعريف اإلحصائي ..........................................................................................................................
رقم شهادة التسجيل ...............................................................................................................................
النشاط .................................................................................................................................................
العنوان .................................................................................................................................................
في.................................. بتاريخ ..........................................................................................................
السيد(ة) ...............................................................................................................................................
يــشـرفـنـي أن أذكـركم أنهs بـصـفـتـكم مـسـتـثــمـرا مـسـجالs فـإنـكم مـلـزمـون بـإيـداع الــكـشف الـسـنـوي لـتـقـدم مـشـروعـكم
االستـثماري لـدى اHصالح اجلـبائيـة اHلحـقX بهـاs في نفس وقت إيداعـكم لتصـريحكم الـضريبي الـسنوي طـبقا لـلنصوص

اHذكورة أدناه.
- اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 06 -356 اHــؤرخ في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اHــوافق 9 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2006 واHـــتـــضــمن

صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرهاs اHعدل واHتممs ال سيما اHادة 3 منه.
- اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 17-102 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1438 اHـوافق 5 مــارس سـنـة 2017 الــذي يـحـدد

كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج  الشهادة اHتعلقة به.
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 17-104 اHــؤرخ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1438 اHــوافق 5 مــارس ســنـة 2017 واHــتــعـلق

�تابعة االستثمارات والعقوبات اHطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات اHكتتبةs ال سيما اHادة 6 منه. 
غير أنناs الحظنا عدم وفائكم بهذا االلتزام وعليهs فإننا نعذركم بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين (2).

sفـإن مـصـاحلــنـا تـكـون مـجــبـرة عـلى الـوقف الــفـوري لـلـمـزايــا ومـبـاشـرة إجـراء الــتـجـريـد أو اإللـغـاء sوفي غــيـاب ذلك
حسب احلالةs طبقا  للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

تقبلوا سيدي .....................................s التعبير عن حتياتنا اخلالصة.  
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اHـلحق الثالثاHـلحق الثالث

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـةاجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة

وزارة الصناعة واHناجم وزارة الصناعة واHناجم 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

إشعار بالتجريد من احلق واHزايا إشعار بالتجريد من احلق واHزايا 

رقمرقم ................. التاريخالتاريخ ................

أنـا اHمضي أسفله ...........................s مـدير الشبـاك الوحيد الالمركـزي لـ ..........................s أشهد أنني شرعت
في إلغاء تسجيل االستثمار الذي » من طرف الشباك الوحيد الالمركزي لـ ............................................................
حتــت رقــم ............... اHـــــــــــــــــؤرخ فـي ...................................................................................................................
لفائدة ............................................... اHمـثلة من طرف ........................................................s بعنوان االستثمار
اHتعلق بـ .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

الواقع بـ ................................................................................................................................................

» إلغاء التسجيل على أساس األسباب اآلتية : ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

يـؤدي إلـغـاء الـتـسـجيـل إلى جتـريد اHـسـتـفـيـد الـذي » حتـديـده أعالهs من حـقه في اHـزايـا ويـتـرتب عـنه تـسـديـد جمـيع
اHزايا اHستهلكةs بغض النظر عن العقوبات اHنصوص عليها في القانون الساري اHفعول.

» اإلبالغ عن هذا اإلشعار في اHوطن اجلبائي للشركة / اHؤسسة  الكائن بـ .....................................................

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

وفي اHوطن الشخصي للممثل الشرعي  الكائن بـ .......................................................................................

وقــد » كـذلك تـبـلـيـغ  نـسـخـة إلى اHـديـريــة الـعـامـة لـلـضــرائب واHـديـريـة الـعــامـة لـلـجـمـارك واHــديـريـة الـعـامـة ألمالك
الـدولة والـصنـدوق الوطـني لـلتـأميـنات االجـتمـاعيـة لـلعـمال األجـراءs لاللتـزام الفـوري بالـتـدابيـر اHمـكن اتخـاذها نـتيـجة

التجريد من احلق في اHزايا.
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اHـلحـق الرابعاHـلحـق الرابع

اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة اجلـمهـورية اجلـزائرية الد�قـراطيـة الشعبيـة 

وزارة الصناعة واHناجموزارة الصناعة واHناجم

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

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

إشعار استرجاع  احلق في اHزايا إشعار استرجاع  احلق في اHزايا 

رقمرقم ................. التاريخالتاريخ ................

s....................................... .مدير الشباك الوحيد الالمركزي لـ s........................................ مضي أسفـلهHأنا ا
أشهد أنني شرعت في إعادة إرجاع تسجيل االستثمار لصالح الشركة / اHؤسسة ....................................................
.....................................................................................................................................................................
s.................................................................. ــــــؤرخ فيHــــــمــــــثـــــلــــــة من طــــــرف .......................... حتـت رقم ......... اHا
بـعنـوان االستثـمار اHـتعلق بـ ............................................................................................................................
الـــــــــــــــــــــــواقــع بـ ..................................................................................................................................................
إعادة الـتسجـيل يتبـعها سـحب اإلشعار بـالتجـريد من احلق في اHزايـا رقم ....... اHؤرخ في ............ و إلغـاء آثارهاs جاء

ذلك بناء على األسباب اآلتية :

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

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

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

يـحـق للـشـركة /اHـؤسـســة االستـفــادة من هذا اإلشـــعـار لتـصـحيح الـوضع واسـتـرجاع احلـــقـوق واHزايـا الـتي حرمت
منها فــي تلك الفترة. كما تواصلs التمتع بهذه احلقوق حتى انتهاء الفترة اHمنوحة. 

» اإلبالغ بـهـذا اإلشـعـار في اHـوطن اجلـبـائي لـلـشركـة/  اHـؤسـسـة الـكـائن بـ ....................... وفي اHـوطن الـشـخصي
لـلـــمـمــثل الـشــرعي الـكــائن بـ......................................................................................s وقـد » كــذلك تـبــلـيغ نــسـخـة
إلى الــمــديــريــة العــامـة لـلـضــرائـب والــمــديـريـة الـعــامة لـلــجــمـارك والــمــديـرية الـعــامـة ألمـالك الـدولــة والــصــنـدوق
الـوطــنـي للتـأميـنات االجـتماعـية لـلعمـال األجراءs لاللـتزام الـفوري بالـتدابـير اHمـكن اتخـاذها نـتيجـة التـجريد من احلق

في اHزايا.  




