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مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي رقم  رقم 17-105 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جمـادى الثانية جمـادى الثانية
يــــــحــــــدد  sيــــــحــــــدد s2017 ــــــوافق 5 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةHــــــوافق اHعــــــام عــــــام 1438  ا
كـــيــــفـــيـــات تــــطـــبـــيـق اHـــزايـــا اإلضــــافـــيـــة لـالســـتـــغاللكـــيــــفـــيـــات تــــطـــبـــيـق اHـــزايـــا اإلضــــافـــيـــة لـالســـتـــغالل
اHــمـنــوحــة لالسـتــثــمـارات اHــنــشـئــة ألكـثــر من مــائـةاHــمـنــوحــة لالسـتــثــمـارات اHــنــشـئــة ألكـثــر من مــائـة

(100) منصب  شغل.) منصب  شغل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

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

-   و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83-11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
sفي مــجــال الـــضــمــان االجــتــمــاعي  XــكـــلــفــHبــالــتــزامــات ا

sتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق

  sبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 16- 09  اHــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

sادة 16 منهHال سيما ا 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�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 207-13
اHؤرخ في 26 رجب عام 1434 اHوافق 5 يونـيو سنة 2013
الــــذي يــــحــــدد شــــروط وكـــيــــفــــيــــات حــــســــاب ومـــنـح مــــزايـــا
االســـــتــــغـالل لالســـــتــــثـــــمــــارات بـــــعــــنـــــوان الــــنـــــظــــام الـــــعــــام

   sلالستثمار

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 16 من الـقانون
رقم 16-09 اHؤرخ في29 شـوال عام 1437 اHوافق 3 غشت
سنة 2016 واHذكور أعالهs يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
شـروط وكــيـفـيــات مـنـح مـزايـا االســتـغـالل لالسـتــثـمـارات

الـواقعـة خارج اHـناطق اHـذكورة في اHادة 13 من الـقانون
رقـم 16- 09 اHــــــــؤرخ في 29 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 3
غــشت ســنـة 2016 واHــذكـور أعـالهs الـتي تــنــشئ أكــثـر من

مائة (100) منصب شغل.  

اHـاداHـادّة  ة  2 :  : تـسـتـفـيـد االسـتـثـمـارات احملـددة في أحـكـام
اHــادة 2-1  من الـــقـــانـــون رقم 16-09 اHــؤرخ في29 شــوال
عــــام 1437 اHـــــوافق 3 غـــــشـت ســـــنــــة 2016 واHــــذكـــــور أعاله
واHـســجــلــة لـدى الــوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويــر االسـتــثــمـار
والـتـي كـانت مــحل مـحــضــر مـعــايـنــة الـدخــول في مـرحــلـة
االســتـــغاللs بـــعــنـــوان مــرحـــلــة االســـتــغاللs مـن اإلعــفــاءات
اHــقــررة في اHــادة 12-2 مـن نــفس الــقــانــون Hــدة ثالث (3)
سـنـوات عـنـدمـا يـكـون عـدد  مـنـاصب الـشـغل اHـنـشـئـة أقل

من مائة (100) منصب شغل أو يساويه.
�ـــنـح هـــذا اإلعـــفــــاء عـــلى أســــاس مـــحــــضـــر مـــعــــايـــنـــة
الدخـول في  االستـغالل تُعدّه اHـصالح اجلـبائيـة بطلب من

اHستثمر. 
تـرفع مــدة اHـزايـا اHــذكـورة في الــفـقـرة األولى أعاله
إلى خـمس (5) سنـوات بـالـنـسـبـة لالسـتـثـمـارات اHـنـشـئة
ألكـثــر من مــائـة (100) مــنــصب خالل الــفــتــرة اHــمـتــدة من
تـاريخ تـسـجيل االسـتـثـمار حـتى نـهايـة الـسـنة األولى من

مرحلة االستغاللs على األكثر.

اHـاداHـادّة  ة  3 : : يــقـصــد بــالــدخــول في االســتـغـاللs انـطالق
النشـاط الذي يتـضمنه االسـتثمـار ويتجـسد بإنـتاج سلع
مـوجـهة لـلتـسويق أو تـقـد¤ خدمـات مفـوتـرة بعـد االقتـناء
اجلزئي أو الـكلي لـلسلع  أو اخلـدمات الـضرورية Hـمارسة

النشاط اHزمع.
غير أنه وفـيمـا يخص االسـتثـمارات اHـوضوعـة قيد
االستغالل جزئـيا دون االستفادة الفـورية من اHزاياs فإنّ
الــتـــاريخ الـــذي يــعــتـــد به لـــتــحـــديــد انــطـالق الــنـــشــاط هــو
تـــاريخ إعـــداد مـــحــضـــر مـــعـــايـــنـــة الــدخـــول فـي االســتـــغالل

بغرض االستفادة من مزايا االستغالل.

اHــــاداHــــادّة  ة  4 : : يــــجب أن تــــكـــون مــــنـــاصب الــــشـــغـل الـــتي
تـؤخذ بـعـX االعتـبـار في حـساب اHـزايـا اHنـصـوص علـيـها
في اHادة 2 (الـفقرة 3) أعالهs مـباشـرة ودائمة ومـستـوفية

للشروط اآلتية : 
- يجب أن يكـون العـمال مـنخـرطX في الـتأمـينات

 sاالجتماعية
- يـــجب أن يــتـم تــوظــيـف اHــســتـــخــدمـــX عن طــريق
الوكـالة الـوطنـية للـتشـغيل أو هـيئـات التـنصـيب اخلاصة
اHعـتمـدةs طبـقا ألحـكام الـقانون رقم 04-19 اHؤرخ في 13
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اHــوافق 25  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004

واHذكور أعاله.
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Xــادّة  ة  5 : : عـــدد مــنـــاصب الـــشــغل الـــتي تـــؤخــذ بـــعــHــاداHا
االعــتـــبـــار لـــلـــتــحـــقـق من اســـتــيـــفـــاء الـــعـــدد اHـــشــتـــرط في
الــــــقـــــــانــــــون رقم 16-09  اHــــــؤرخ في 29 شــــــوال عــــــام 1437
اHوافق 3 غـشت سنة 2016 واHذكـور أعالهs لالستفادة من

اHزايا اHقررة في اHادة 2 (الفقرة 3)s هي كاآلتي :

أ - فــيــمــا يــخص اســتــثــمــارات اإلنــشــاءs حتــسب كل
sشروعHمناصب الشغل التي ينشئها ا

ب - أمـا فـيـمـا يـخص اســتـثـمـارات الـتـوسـيع و/ أو
إعادة الـتأهيلs فـإنّ عدد منـاصب الشـغل الواجب حسـابها
فــهي تــلـك اHــنــاصب اHـــنــشــأة حــديـــثــا الــتي تـــضــاف لــتــلك
Xـــوجـــودة وقت تــــســـجـــيل االســـتــــثـــمـــار. وال يـــؤخـــذ بـــعـــHا
االعـتـبــار في هـذا احلـسـاب عـدد مــنـاصب الـشـغل اHـوجـودة
قـبل تـسـجـيل االسـتـثـمـار. ويـطـرح عـدد الـعـمـال اHغـادرين
الـذيـن يـشــكــلـون جــزءا من اHــسـتــخــدمـX اHــوجــودين قـبل
الـتــسـجـيـلs من الـعـدد اإلجــمـالي Hــنـاصب الـشــغل اجلـديـدة

اHنشأة بعنوان االستثمار اHعني.

اHاداHادّة ة 6 :  : يشتـرط لالستفادة من اHـزايا اHذكورة في
اHـادة 2 ( الــفــقـرة  3) أعالهs قــيــام اHـســتــثــمــر بــالــتـصــريح
وتـسـديــد اشـتـراكـاته لـدى هـيـئـة الــتـأمـيـنـات االجـتـمـاعـيـة
الــتـابـع لـهــا إقــلــيــمـيــاs طــبــقـا ألحــكــام الــقــانـون رقم 14-83
اHــؤرخ في 21 رمــضــان عـام 1403 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة

s1983 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

7 : : زيـــادة عـــلـى تـــصــــريح اHـــصــــالح اجلـــبــــائـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اخملتصة إقليـميا بعدد مناصب الشغل اHنشأة في محضر
مــعـايــنــة الـدخــول في االســتـغـاللs يـتم الــتــحـقـق كـذلك من
إنــــشــــاء أكـــثــــر مـن مــــائـــة (100) مــــنــــصب شــــغل مـن طـــرف
مــصــالـح الــصــنــدوق الـــوطــني لـــلــتــأمــيـــنــات االجــتـــمــاعــيــة
لـــلــــعــــمـــال األجــــراء بــــعـــد فــــحـص الـــوضــــعــــيـــة الــــقــــانـــونــــيـــة
لـــلــمــســتــخــدم بــالــنــســبــة لالشــتــراكــات وكــذا عــدد الــعــمــال

.XنخرطHا

اHاداHادّة ة 8 : : يشترط الحتـفاظ اHستثمر باالستفادة من
اإلعــفــاءات Hــدة خــمس (5) ســنــواتs مــحــافــظــته عــلى عــدد
مناصب الشغل اHطلوبة واHذكورة في اHادة 2 (الفقرة 3)

أعالهs على األقلs طوال مدة اإلعفاء. 

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : يــــتـــأكــــد مــــركـــز تــــســــيـــيــــر اHــــزايـــا اخملــــتص
إقـلـيــمـيــاs سـنـويــاs من احـتــرام اHـسـتــثـمـر اHــسـتــفـيـدs من
االحـتـفاظ بـالـعـمـال أو عـدد اHنـاصب اجلـديـدة في مـسـتوى
يـــســـاويs عــلى األقـلs اHــســـتــوى اHـــطـــلــوب لالســـتـــفــادة من

اHزايا اHذكورة في اHادة 2 (الفقرة 3)  أعاله.

وبــهــذه الـصــفــةs يـلــتــزم اHسـتـثمـر بأن يـقـدمs قبل
15 يــنـايـر من كل سـنــةH sـركـز تـسـيـيــر اHـزايـا أو اHـصـالح

اجلبائـية التـابع لهاs شـهادة تغـير عدد اHـستخـدمX اHعدة
من طـــــرف وكــــالــــة الـــــصــــنـــــدوق الــــوطـــــني لــــلـــــتــــأمـــــيــــنــــات
االجتماعية للعمال األجراء التابع لها حسب الشكل احملدد

في اHلحق األول بهذا اHرسوم.

يــــؤدي عــــدم تــــقــــد¤ هــــذه الــــشــــهــــادة إلـى الــــتــــوقــــيف
الـفـوري Hزايـا االسـتـغـالل إذا فاقـت اHـدة اHـسـتهـلـكـة ثالث

(3) سنوات.

ويـشـرع مـركــز تـسـيـيـر اHـزايـاs بـعـد شـهـرين (2) من
Xفي مباشرة إجراء سـحب السنت sإعذار لم يستـجب له
اإلضافـيتX أو تـسديـد اHبـالغ اHتعـلقـة باHـزايا اHسـتهـلكة
ما بعد الثالث (3) سنواتs وذلك دون اإلخالل بالعقوبات

األخرى اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

sــادة 8 أعالهHــادّة ة 10 :  :  بـــغض الـــنـــظـــر عن أحـــكـــام اHــاداHا
sيؤدي عدم احترام الـتزام االحتفاظ بـعدد مناصب الشغل
خالل مدة ثالثة (3) أشهر متـراكمة عنـد تاريخ قفل إحدى
الــسـنـوات اHــالـيــة اHـعـنــيـة �ـدة اإلعــفـاءs إلى إعــادة مـزايـا
 .Xاإلضافيت Xمنوحة بعنوان إحدى السنتHاالستغالل ا

يـؤدي عدم احـتـرام إلزامـية االحـتفـاظ بـعدد مـناصب
الــشـغلs وفـقــا لـلـشـروط اHــنـصـوص عــلـيـهـا فـي أحـكـام هـذا
اHــرسـومH sـدة تــفـوق ثالثـة (3) أشــهـر مــتـراكـمــة اHـذكـورة

أعالهs إلى سحب سنتX (2) من مزايا االستغالل. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يـــصــــدر ســــحـب اHـــزايــــا مــــســــؤول مــــركـــز
تـسـيـيـر اHـزايا اخملـتص إقـلـيـمـيـا عن طـريق إشـعـار يـحرر
حـسب األشـكـال اHـقـررة في اHـلحق الـثـاني بـهـذا اHـرسوم.
ويـــؤدي ســحب مــزايـــا االســتــغالل إلى تـــســديــد اإلعــفــاءات
والـتخفيضـات اHستهـلكة دون اإلخالل بالـعقوبات األخرى

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به. 

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـلـغـى أحــكـــام اHــرســوم الــتـــنـفـيـذي رقم
13-207 اHــؤرخ في 26 رجب عــام  1434 اHــوافق 5 يــونــيـو

ســنــة 2013 الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات حــسـاب ومــنح
مـزايــا االسـتــغالل لالسـتــثـمــارات بـعــنـوان الــنـظــام  الـعـام

لالستثمار.   

اHـــــاداHـــــادّة ة 13  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHــلــحـــق األولاHــلــحـــق األول
الـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـةالـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـة
وزارة الـعـمـل و التشغيـل والضمـان االجتـماعـيوزارة الـعـمـل و التشغيـل والضمـان االجتـماعـي

الـصندوق الوطنـي للتأمينات االجتماعية للعمال األجراءالـصندوق الوطنـي للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

وكـالـة وكـالـة .................................
شهـادة تغيشهـادة تغيّـر عـدد اHستخدميـنـر عـدد اHستخدميـن

أنا اHمضي أسفله : ....................................... الصفة ................................................................................

أشهد أن عدد موظفي اHستخدم .........................................................................................................................

اHقيد بالصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية حتت رقم ...................... بتاريخ .................................................
رقم السجل التجاري : .....................................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي: ....................................................................................................................................
صـاحـب مـشــروع  اسـتــثـمــار من نـوع (1) ................... مـســجل لـدى الــشـبــاك الـوحــيـد الـالمـركـزي لـ .............................
حتـت رقـم .................................................. بــــــتـــــــاريخ ......................................................................................
في نشاط ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. الــذي
كان محل محضر معاينة الدخول في االستغالل من طرف (2) .................................................................................
............................................................................................................................................................ احملرر
حتت رقم ........................................... بتاريخ ................................................................................................

(1) - إنشاء أو توسيع و/أو إعادة التأهيل.
(2) - ذكر اHفتشية أو مركز تسيير اHزايا الذي حرر احملضر.

(3) - عدد مناصب الشغل اHنشئة في الفترة اHمتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلى غاية نهاية السنة األولى من مرحلة االستغالل على األكثر.
(4) - مناصب الشغل اHوجودة قبل تسجيل االستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع و/أو إعادة التأهيل.

(5) - طرح عـدد العمال الـذين غادروا والذين شكـلوا جزءا من اHـستخدمـX اHوجودين قبل تـسجيل االستـثمار فـيما يخص فـقطs استثمـارات التوسيع
و/أو إعادة التأهيل.

قد تغيّر كما هو مبيّن في اجلدول أدناه :

اHالحظاتمناصب الشغل اHوجودة(4)مناصب الشغل اجلديدة(3)أشهر السنة ... اجملموع
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
غشت

سبتمبر
أكتوبر 
نوفمبر
ديسمبر

أي إنشاء ................................................................منصب شغل جديد بعنوان االستثمار اHصرح به.
الـــذي أصـــبح(5) ................................... مــــنـــصـب شـــغل بــــعــــد طـــرح مــــغـــادرة الــــعـــمــــال الـــذيـن يـــشــــكـــلــــون جـــزءا من

اHستخدمX اHوجدين قبل تسجيل االستثمار.
حرر بـ...................................في ...................................

(ختم وتوقيع اHصلحة)
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اHـلـحـق الثانياHـلـحـق الثاني
الـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـةالـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الد�قـراطيـة الشعبـيـة

مـركز تسيير اHزايا للشباك الوحيد الالمركزي لـ......مـركز تسيير اHزايا للشباك الوحيد الالمركزي لـ......

إشـعـار بسحـب الـمزايـاإشـعـار بسحـب الـمزايـا

(اHادتان 10 و11 من اHرسوم التنفيذي رقم 17-105 اHؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 5 مارس سنة 2017
الذي يحدد كيفيات تطبيق اHزايا اإلضافية لالستغالل اHمنوحة لالستثمارات اHنشئة ألكثر من مائة (100) منصب  شغل).
الشركة/ اHؤسسة............................................................................................................................................
الكائنة بـ........................................................................................................................................................
اHقيدة في السجل التجاري حتت رقم.................................................................................................................
رقم التعريف اجلبائي : ...................................................................................................................................
رقم الضمان االجتماعي : .................................................................................................................................
صاحب استثمار في نشاط...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
مسجل حتت رقم.................................................................بتاريخ...................................................................
لدى الشباك الوحيد الالمركزي لـ......................................................................................................................
موضوع محضر معاينة الدخول في االستغالل رقم..............................بتاريخ.......................................................
اHعد من طرف ...............................................................................................................................................
الـــذي بـــعـــنــوانـه » مـــنــحـه االســتـــفـــادة من خـــمس (5) ســـنـــوات من مـــزايـــا االســـتــغـالل إلنـــشــائـهs حــسـب شــهـــادة تـــغـــيّـــر عــدد
اHـستخـدمX اHسـلّمة من وكالـة الصنـدوق الوطني لـلتأمـينات االجتـماعيـة للعـمال األجراء لـ..................s أكـثر من مائة

(100) منصب شغل.
أخل بتعهده:

- بـتـقد¤ شـهـادة تغـيّـر عدد اHـستـخـدمsX اHـعـدة من طرف وكـالـة الصـنـدوق الوطـني لـلتـأميـنـات االجتـمـاعيـة لـلعـمال
األجـراء التـابع لـهـاs طبـقـا لـلمـرسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 5 مـارس سـنة
2017 الـذي يــحـدد كـيـفـيــات تـطـبـيق اHـزايــا اإلضـافـيـة لالســتـغالل اHـمـنــوحـة لالسـتـثــمـارات اHـنـشـئــة ألكـثـر من مـائـة (100)

منصب  شغل.
- بـاالحـتـفـاظ بعـدد اHـسـتـخدمـX في مـسـتـوى يسـاوي اHـسـتـوى اHطـلـوب لالسـتـفادة مـن مزايـا االسـتـغالل اHـقررة في

اHادة 16 من القانون رقم 16-09 اHؤرخ في 29 شوال عام 1437 اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار.
تقع الشركة /اHؤسسة حتت طائلة أحكام :

- اHـادة 10 (الـفـقــرة األولى) من اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافق 5 مـارس
سـنة 2017 واHـذكـورأعالهs الـتي يـتم تطـبـيـقـا لهـا طـرح سـنة من مـدة مـزايـا االسـتغالل الـتي تـمـنح لـلشـركـة تـنفـيـذا حملـضر

s ذكور أعالهHمعاينة الدخول في االستغالل ا
- اHـادة 10 (الـفـقرة 2) من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-105 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 5 مـارس سـنة
2017 واHذكو أعالهs الـتي يتم تـطبـيقـا لهـا طرح سـنتX (2) من مـدة مزايـا االستغـالل التي تمـنح للـشـركــة تنـفيــذا حملضر

معاينة الدخول في االستغالل اHذكور أعاله.
تلزم الشركة /اHؤسسة بتسديدs عند االقتضاءs كل اHبالغ اHوافقة لإلعفاءات والتخفيضات اHستهلكة بعنوان السنوات

اHسحوبة.
ال يشكل هذا السحب عائقا أمام العقوبات اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.


