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 ابــــــبـــ رض الأس ــــع
 

 الضمانات كذاو  راستثماال تحكم يالت والمبادئ القواعد تحديد إلى القانون هذا مشروع يهدف

 ةـاالقتصادي األنشطة في المنجزة االستثمارات على المطبقة التحفيزية واألنظمة للمستثمرين الممنوحة
 .ينالمقيم غير أو ينالمقيم ،ينالطبيعي أو ينعنويمال األشخاص طرف من والخدمات، علللس ةجــتـالمن

 

ـــــــــانوني والم سســـــــــاتي إن ـــــــــذ  يحكـــــــــم مراجعـــــــــة انطـــــــــار الق تعـــــــــد محـــــــــورا  االســـــــــتثمار ال
كمــــــا المرونـــــة  تطبعـــــ حيـــــو  شـــــام   اقتصـــــادلـــــى بنـــــا  إالراميـــــة  ةلـــــهيكملإلصـــــاحات الأساســـــيا 

 .الوطني تشك  كذلك أحد الشروط األساسية ننعاش االقتصاد
 

ــــــــي إطــــــــار تجســــــــيد  ــــــــدر  ف ــــــــد لاســــــــتثمار ين إن وضــــــــع إطــــــــار تشــــــــريعي وتنظيمــــــــي جدي
ـــــي المجـــــا  االقتصـــــاد  ـــــة ف ـــــيا الجمهوري ـــــم  ،التزامـــــات الســـــيد رر ـــــزام رق ـــــ   16الســـــيما االلت المتعل

بمـــــــا فيهـــــــا االســـــــتثمارات األجنبيـــــــة، خصوصـــــــا الســـــــتثمارات بتحســـــــين منـــــــاع األعمـــــــا  وتشـــــــجيع ا
 من خا  تسهي  وتبسيط انجرا ات المتصلة بعملية االستثمار.

 

ـــــــذاتهـــــــذا الفـــــــي و  ـــــــذ  تـــــــم إعـــــــداد  بمراعـــــــاة  هـــــــذا فـــــــعن مشـــــــروع ،ســـــــيا  بال القـــــــانون ال
، يرمــــــي إلــــــى اســــــتعادة ثقــــــة المســــــتثمرين وضــــــمان لنقــــــارص الماحظــــــة فــــــي النصــــــوص الســــــابقةا

  .ــــى األقـــلـــوات عـــــنـــــــس 10دة ــــمــــل مستقبا يــــعـــريــشـــتــــار الـــــاالستقرار وديمومة انط
 

فـــــــــــــــــعن   ،لممارســـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــنة التـــــــــــــــــي تحكـــــــــــــــــم االســـــــــــــــــتثمارلومواكبـــــــــــــــــة 
 ي:ــــــأتــــا يــــبما ــــاســــ  أســـلـــعـــة تتـــرحـــتـــقـــمـــة الـــــعــــراجـــمــــال

 

 المبادئ المكّرسة:  بعنوان 
ـــــنص صـــــراحة مبـــــادئ حريـــــة االســـــتثمار والشـــــفافية والمســـــاواة فـــــي  هـــــذا كـــــرا مشـــــروع ال

      المعالجة التي تتماشى تماما مع الدستور.  
 

 مراجعة اإلطار المؤسساتي بعنوان : 
اقتراح استراتيجية الدولة في  تتمث  فيمراجعة دور المجلا الوطني لاستثمار ومنح  مهمة وحيدة  -

 والسهر على تناسق  التام وتقييم تنفيذ ،مجا  االستثمار 
"الوكالة  لتسمــــى مــــن اآلن فصـــاعـــــداإعادة تشكي  الوكالة الوطنية لاستثمار مع تغيير تسميتها  -

عوضا عن دورها   لاستثمارات الجزاررية لترقية االستثمار" مع منحها دور المرو   الحقيقي والمراف
الحالي الذ  ينحصر في تسجي  االستثمارات ومتابعتها فقط ومنح المزايا الجبارية وشب  الجبارية 

 المنصوص عليها في القانون المتعل  باالستثمارات،
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واالستثمارات ذ  اختصاص وطني بصفت  منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى إنشا  شباك وحيد  -
 هذ  المشاريع االستثمارية.بيسمح بالتكف  األمث  األجنبية، بما 

 

  تسهيل وتبسيط اإلجراءاتبعنوان : 
انجرا ات المتصلة بعملية االستثمار من خا  وضع "منصة رقمية للمستثمر" تسمح  رقمنة -

 المتصلة باالستثمار عبر الشبكة االلكترونية،باستكما  انجرا ات 
وذلك بتأهي  ممثلي الهيرات واندارات لدى هذ  الشبابيك تعزيز صاحيات الشبابيك الوحيدة،  -

 نصدار أ  قرار وتسليم ك  وثيقة تسمح بتجسيد المشروع االستثمار ،
التي من شأنها التسليم الفور  لشهادة تسجي  المشروع االستثمار  مرفقة بقارمة السلع والخدمات  -

 ثمرين،االستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمست
الذ  يجب أن يكون عرض  موضوع نشر عبر و إمكانية منح العقار الموج  للمشاريع االستثمارية  -

 المنصة الرقمية للمستثمر،
يكون تاريخ تسليمها على أن الوحيدة تسهي  الحصو  على رخصة البنا  على مستوى الشبابيك  -

 إن تطلب األمر ذلك،بداية سريان أج  إنجاز االستثمار، في 
ــــ  ضــــمان نطــــا  توســــيع - ــــال  تحوي ــــدات المســــتثمرة المب ــــك عــــن الناجمــــة والعار ــــى ذل  المســــتثمرين إل

ــــــى أساســــــي بشــــــك  القاعــــــدة هــــــذ  وترمــــــي المقيمــــــين. غيــــــر  المقيمــــــة الوطنيــــــة الجاليــــــة تشــــــجيع إل
 الجزارر. في لاستثمار واستقطابها بالخار 

 

  :بعنوان أنظمة تحفيز المؤسسة 
 شروع القانون على ثاثة أنظمة تحفيزية هـــي:ـص مــنــي ،اـــزايــمــلل  ـــضــتوجي  أف  ـن أجــوم

 نظام تحفيز القطاعات ذات األولوية، -
 نظام تحفيز المناط  التي توليها الدولة اهتماما خاصا، -
 نــــظــــام تـــحــــفـــيـــز االســـتـــثـــمــــارات المــهــــيـــكــــلــــة. -
حدد عن طري  تعلى أساا شبكة تقييمية  القانون هذامشروع نصوص عليها في تمنح المزايا الم -

 التنظيم، بغرض تقليص السلطة التقديرية لإلدارة في منح االمتيازات.
      
 
 

 .ونـــــــــانـــــــقــــــالذا ـــــــهروع ــــــــشــــــاد مـــــــــفـــــــو مـــــــــم هـــــــــكــــذل
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 .ارـمـثـ ت ـ لس ابق ـــلـــعـتـق لـ ......... ي ـــوافــمـي ...... الـــؤرخ فـــم ........ مـــون رقـــانـــقروع ــشـ م 
 

 رريا الجمهورية،إن 
 ؛من  148و 145ومن (  2)الفقرة  144و 143و (2)الفقرة  141و 61 سيما الموادالعلى الدستور،  بنا  -

 ســبتمبر ســنة 2الموافــ   1439 عــام ذ  الحجــة 22 المــ رع فــي 15-18وبمقتضــى القــانون العضــو  رقــم  -
  ؛، المعد   والمتممقوانين الماليةبوالمتعل   2018

 1975 سـبتمبر سـنة 26 الموافـ  1395 رمضـان عـام 20 المـ ر ع فـي 75-58 وبمقتضـى األمـر رقـم -
 القانون المدني، المعد   والمتم م؛ والمتضمن

 والمتضمن 1975سنةسبتمبر  26 المواف  1395 رمضان عام 20 الم ر ع في 59-75رقم األمر وبمقتضى -
 المعد   والمتم م؛، القانون التجار 

 2001غشــت ســنة  20الموافــ   1422المــ رع فــي أو  جمــادى الثانيــة عــام  03-01وبمقتضــى األمــر رقــم  -
 ؛تطوير االستثمار، المعد  والمتمموالمتعل  ب

 2001ديســــمبر ســــنة  12الموافــــ   1422رمضــــان عــــام  27المــــ رع فــــي  20-01وبمقتضــــى القــــانون رقــــم  -
 والمتعل  بتهيرة انقليم وتنميت  المستدامة؛

 2003يوليــو ســنة  19الموافــ   1424جمــادى األولــى عــام  19مــ رع فــي ال 10-03وبمقتضــى القــانون رقــم  -
 والمتعل  بحماية البيرة في إطار التنمية المستدامة؛

 2003ســنة  غشــت 26الموافــ   1424عــام  جمــادى الثانيــة 27المــ رع فــي  11-03رقــم  األمــروبمقتضــى  -
 ؛د والقرض المعد  والمتممقنل  بالوالمتع

الـذ   2008سـبتمبر سـنة  أو الموافـ   1429الم رع فـي أو  رمضـان عـام  04-08وبمقتضى األمر رقم  -
يحــدد شــروط وكيفيــات مــنح االمتيــاز علــى األراضــي التابعــة للمــاك الخاصــة للدولــة الموجهــة ننجــاز 

 مشاريع استثمارية، المعد  والمتمم؛
 2008فبرايـــــر ســـــنة  25الموافـــــ   1429صـــــفر عـــــام  18المـــــ رع فـــــي  09-08وبمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم  -

 والمتضمن قانون انجرا ات المدنية واندارية؛ 
المتعلــ  و  2016ســنة  غشــت 3 الموافــ  1437شــوا  عــام  29 المــ رع فــي 09-16تضــى القــانون رقــم وبمق -

 بترقية االستثمار، المعد ؛
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والمتضـمن  2020يونيـو سـنة  4الموافـ   1441شـوا  عـام  12المـ رع فـي  07-20وبمقتضى القانون رقـم  -
 ؛من  49، السيما المادة ، المعد 2020قانون المالية التكميلي لسنة 

 
 وبعد رأ  مجلا الدولة؛

 

 ؛وبعد مصادقة البرلمان
 

 يصدر القـانون اآلتي نـصـ :
 

 ل األولــصـــفـــال
 أحـــــكــــــــام عـــــــامــــــــة

 

 المستثمرين حقو  و االستثمارتنظم التي تحديد القواعد  يهدف هذا القانون إلى المادة األولى:
في األنشطة االقتصادية ننتا  السلع  المطبقة على االستثمارات تحفيزية، واألنظمة الهموالتزامات

، الوطنيين أو األجانب، مقيمين ينمعنويالأو  ينطبيعيالشخاص األمن طرف  والخدمات، المنجزة
 كانوا أو غير مقيمين.  

 

 :بهدف  القانون إلى تشجيع االستثمار هذا أحكام رميت :2المادة 
 ؛ذات قيمة مضافة عاليةو ذات األولوية  النشاطات قطاعاتتطوير  -
 ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة؛ -
 ؛تثمين الموارد الطبيعية والمواد األولية المحلية -
 وتطوير االبتكار واقتصاد المعرفة؛  للتحوي  التكنولوجي إعطا  األفضلية -
 تعميم استعما  التكنولوجيات الحديثة؛ -
 استحداث مناصب الشغ  الدارمة وترقية كفا ات الموارد البشرية؛  يعفت -
 .على التصدير وقدرت  تنافسية االقتصاد الوطنيتدعيم وتحسين  -
 

 يرسخ هذا القانون المبادئ اآلتية:: 3المادة 
 يرغب مقيم غير أو مقيم ،اأجنبي أو ا كانوطني معنو ، أو طبيعي شخص حرية االستثمار: ك  -

 ؛بهما المعمو  والتنظيم التشريع احترام ظ  في وذلك استثمار  اختيار في حر هو االستثمار، في
 الشفافية والمساواة في التعام  مع االستثمارات. -
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 :االستثمارات المنجزة من خا  ،خضع ألحكام هذا القانونت :4المادة 
نتا  السلع إ نـشـاطات ضمن مباشرة تـنـدر  المادية أو غير المادية التي صـو األ اقــتــنا  -

 نتا ،ان أدوات تأهي  إعادة و/أو نتا ان قدرات وتوسيع جديدة أنشطة إنشا  إطار في والخدمات
 المساهمة في رأسما  م سسة في شك  حصص نقدية أو عينية، -
 نق  أنشطة من الخار . -

 

 : مـــا يــــأتـــي ونــــانــــقــال هذا مفهوم في يقصد :5المادة 
بمفهوم التنظيم  مقيم، غير أو مقيم ا،أو أجنبي ا كانوطني معنو ، أو طبيعي شخص ك  المستثمر:

 .القانون هذا ألحكام طبقا استثمارا ينجزالخاص بالصرف، 
 

باقتنا  أصو  بغرض  من العدم رأسما  تقني إنشا  من أج ك  استثمار منجز  استثمار اإلنشاء:
 إنشا  نشاط إنتا  السلع و/أو الخدمات.

 

أو الخدمات عن طري  و/هدف رفع قدرات إنتا  السلع ب منجز ك  استثمار ع:ـاستثمار التوس
 تلك الموجودة. إلىاقتنا  وسار  إنتا  جديدة تضاف 

 

 هـو وكـذلك. ارلاسـتثم التوسـع طـابع مرتبطـة أوو/ ملحقـة تكميليـة تجهيـزات اقتنـا  يخـو  ال
 .وجودةالم لكمماثلة لت استبدا  أو تجديد تجهيزات القتنا  بالنسبة الشأن

 

  موجهة خدمات /أوو سلع اقتنا  عمليات في يتمث  منجز استثمار ك  التأهيل: إعادة استثمار
 لقدمها االهتاك بسبب أو التكنولوجي التأخر معالجة أج  من الموجودة والتجهيزات العتاد طابقةلم

  .األق  على سنوات (3) ثاث منذ متوقف نشاط بعث إعادة أو اننتاجية رفع أج  من عليها ت ثر والتي
 

 لك التحوي  الذ  تقوم بموجب  م سسة خاضعة للقانون األجنبي،  عم : نقل أنشطة من الخارج
 .جز  من أنشطتها من الخار  إلى الجزاررلأو 
 

 ــيـــــــانـــــالـــثل ـــــــــصـــــــــفـــال
  والـــــواجــــــــبــــــــات ــاتـــــانـــــــــمـــــضــــالــ

 

القابلة لاستفادة من األنظمة التحفيزية المنصوص  يمكن أن تستفيد المشاريع االستثمارية :6المادة 
 من أراٍض تابعة للماك الخاصة للدولة. عليها في هذا القانون
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ـــــــــنــتم ـــــــــرـيـاألراضــــــــي مــــــــن طــــــــرف الهح ـ ـــــــــفــلــكـات المــ ـــــــــة بتسييــ ـــــــــشـا للـقـــــــــبـار، طـقـــــــــر العـ روط ـ
 ا.ـــــــمـــهـــو  بـــمـــعـــم المـــيــظــنــتـــريع والـــشـــتـــي الـــا فـــهـــيــلــوص عــــات المنصــيــفـــيـــوالك

 

ات المكلفــة ــــــالهير مــــــن طـــــرفر ـتحــت تصــرف المستثمــ رتتعلــ  بتــوفر العقــا ات التــيمعلومــالتوضــع 
 ا .ـأدن 23ادة ـي المـــورة فــــر المذكـــة للمستثمــيقـمـر ـصة الـنن خا  المـسيما، م الو ار، ـبالعق

 

مساهمات الخارجية العــيـنــيــة ال يـبنكـن الـوطيـتة والـيإجرا ات التجارة الخارجتعفى من  :7المادة 
 ،التي تدخ  حصريا في إطار عمليات نق  األنشطــة مـــن الخـــــار 

 

ــــــة  ــــــى أيضــــــا مــــــن إجــــــرا ات التجــــــارة الخارجي ــــــوطين البنكــــــيوتعف ــــــي  والت ــــــدة الت الســــــلع الجدي
 تدخ  ضمن الحصص العينية الخارجية.

 

تـــســتــفــيـــد من ضــمــان تحـــوي  رأســمــا  المـــســـتــثـــمـــر والـــعـــارــدات الـــنـــاجـــمــة عـــن ،  :8المادة 
رأسمــــا  في شــــك  حصـص نقـديـة الاالســـتـــثـــمــارات المــــنــــجــــزة انـــطـاقـــا مـن حــــصص في 

بــعـمــلـة حــرة الـتــحـويـ  يـســع ـرهــا بـنك الجــزارـر بــانـتــظـام،  حررةمالرفي، و مسـتـوردة عن الـطريـ  المصـ
 ــــبســـح  ددةــــحـمال  ياـالدن  حدودال تفو  أو قيمتها تساو  التيو  ، ويـتـم الـتـنـاز  عــنـهـا لــصـالح

 .روعـشـمــلل يةـالكل ةــفــلــكــتــال
 

ــــــــة، ــــــــ  كـحــــــــصص خـارجـي ـــــــة   كـمــــــــا تـقـب ــــــــد عملي ــــــــما  لــلـفـوارـ إعــــــــادة االسـتـثـمــــــــار فـــــــي الــرأسـ
 وأربــاح األسـهـم المـصـرح بــقــابـلـيــتـهـا للتحوي  طبقا للتشريع والتنظيم المعمو  بهما.

 

ـــــــذا  ـــــــب  ضــمـــــــان الــــتـحـــويـــــــ  وكـــ أعــــــا ،  األولــــــىالــــــدنيا المـــــــذكورة فــــــي الـفـقـــــــرة  الحــــــدوديــــطـــ
ــــــــي الــتـشـــــــــريع  ـــــــــسب األشـــــــــكا  المـنـصـــــــــوص عـلـيــهـــــــــا ف ـــــــــية المــنـجـــــــــزة حـ عـــــــــلى الحـــــــــصص العـيـن

ــــــــــا خــارجــيــــــــــا  ــــــــــون مــصــدرهـ ــــــــــو  بـــــــــ ، شــريــطــــــــــة أن يــكـ محـــــــــ  تـقـيــــــــــيم طبـقــــــــــا  وأن تــــــــــكونالمــعــمـ
  ت.حكم إنشا  الشركاللـقـواعد وانجـرا ات الـتي ت

 

 كــــــذلك  فــــــي الـــفــقــــــــرة األولـــــى أعــــــا ، ص عليـــــ ـو نصــــــالم يـــتـــضـمـــــــن ضــمــــــان الـتـحـــــــوي كمـــــا 
ــــــــــاتجة عـــــــــن الـتـنــــــــــاز  و  تصـفـيــــــــــة االسـتثـمــــــــــارات ذات عـــــــــن المـداخــــــــــي  الحـقيـقـيــــــــــة الـصافـيــــــــــة الـن 

ن حتى، مـصـدر أجـنبي  البداية. في ستثمرالم الرأسما  يفو  مبلغها كان وا 
 
 

 .التنظيم طري  عن تطبي  أحكام هذ  المادة كيفياتتحدد 
 

 ضمن الدولة حماية حقو  الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمو  ب . ت :9المادة 
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فــي الحــاالت إال اندارة  فن طــر مــ حــ  تســخيرم أن يكــون االســتثمار المنجــز نال يمكــ :10المــادة 
 .القانونالمنصوص عليها في 

 ب . المعمو للتشريع  طبقا ،تعويض عاد  ومنصف التسخير ترتب علىيو 
 

ـــــادة  ـــــا للطعـــــون المتصـــــلة تن :11الم ـــــة وطنيـــــة علي ـــــة "لجن ثمار" ســـــتالباشـــــأ لـــــدى رراســـــة الجمهوري
 .( تكلف بالفص  في الطعون التي يقدمها المستثمروناللجنة)تدعى في صلب النص 

 
 

ابتــــــدا  مــــــن تبليــــــ  القــــــرار  (2)ن إلــــــى اللجنــــــة فــــــي أجــــــ  ال يتجــــــاوز شــــــهرين و رســــــ  الطعــــــت
ــــــــب علــــــــيها ،عتـــــــراضموضـــــــوع اال ــــــــذ ويجـ ــــــــي هــ ــــــــت فــ ــــــــاوز  نو الطـعــــــــ  أن تبــ ــــــــ  ال يتجـــ ــــــــي أجـــ فــ

 ابــتــــدا  من تاريخ إخطارها. اشهــــر 
 

 

ـــــك،كمـــــا يمكـــــن للمســـــتثمر ـــــى ذل ـــــادة عل ـــــي هـــــذا الشـــــأن أن يرفـــــع ، زي ـــــا قضـــــاريا أمـــــام  ف طعن
 لمختصة طبقًا للتشريع المعمو  ب .الجهات القضارية ا

 م.ــيــظــنـتـ  الـريـن طـع وكذا كيفيات تطبيـ  هـــذ  الــمــادة تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها
 

خـاف نـاجم عـن تطبيـ  أحكـام هـذا  كـ  يخضـع ،أعـا  11زيـادة علـى أحكـام المـادة  :12المـادة 
 إجـرا  اتخذتـ  بسـبب يكـون المسـتثمر أو فيـ  يتسبب الجزاررية والدولة األجنبي المستثمر بين القانون
 أو ثناريـةاتفاقيـات  وجـدت مـا لـم تصـة،لمخا الجزارريـة القضـارية للجهـات حقـ ، فـي الجزارريـة الدولـة
، أو والتحكـيمالمصـالحة والوسـاطة بأحكامهـا  تتعلـ الجزاررية  الدولةصادقت عليها  األطراف متعددة
المسـتثمر تسـمح التي تتصرف باسم الدولـة و  أدنا  18المشار إليها في المادة  بين الوكالة اتفا إبرام 

 .للطراف باللجو  إلى التحكيم
 

ال تسر  اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغا  هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبا، على  :13المادة 
 االستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إال  إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. 

مـــــن المزايـــــا المنصـــــوص عليهـــــا  التـــــي اســـــتفادتيمكـــــن أن تكـــــون الســـــلع والخـــــدمات  :14المـــــادة 
ــــــموضـــــوع تح األحكـــــام الســـــابقة ظـــــ  فـــــي حـــــةنو موكـــــذا تلـــــك الم ،فـــــي أحكـــــام هـــــذا القـــــانون وي  أو ـ

  أدنا . 18في المادة  ةر ذكو الوكالة الم هاسلمتبموجب رخصة  ،تناز 
 هذ  المادة عن طري  التنظيم.أحكام تحدد كيفيات تطبي  
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 يجب على المستثمر أن يلتزم بـــما يأتي: :15المادة 
 ،بحماية البيرة ةتعلقلما تلك منها المعمو  ب  أو المعايير، ال سيماالسهر على احترام التشريع  -

 وشفافية المعلومات المحاسبية والجبارية والمالية، ،والعم  ،والمنافسة ،والصحة العمومية
 التي تطلبها اندارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون. الضروريةتقديم ك  المعلومات  -

 ثالثالفصل ال
 اإلطــــــار الـــــمـــــؤســـــــســـــاتــــي

 

 ي:هجهزة المكلفة باالستثمار األ :16 المادة
 المجلا الوطني لاستثمار؛ -
 الوكالة الجزاررية لترقية االستثمار. -
 

 رقم األمر من 18أحكام المادة موجب ـــــب نشأــــــالم ،لاستثمار وطنيال مجلاكلف الي :17المادة 
 مجا  في باقتراح استراتيجية الدولة ،المذكور أعا و  ،2001 سنة أوت 20 في الم رع 01-03

 .وتقييم تنفيذها الشام  والسهر على تناسقها االستثمار
 .ُيعد المجلا الوطني لاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرسل  إلى رريا الجمهورية

 

 .عن طري  التنظيم  سير و  المجلا الوطني لاستثمار تشكيلة حددت
 

 مـــن 6 المـــــــادة بـمــــوجــــب المـــــنــــشــــــــأة ،االســتــثــمــــار لــتــطــويــــر الــوطــنــيــــة الــوكــالــــة تســـمى :18المـــادة 
 داً ــــــاعـــصــــن األن فـــــــم ،ا ـــــــأع رــــذكـــــــو المو  ،2001ةـــــــسن أوت 20 فـــي المـــــــ رع 03-01 رقـــم األمــــــــر

  ."الوكالة" النص هذا صلب وتدعى في ،"االستثمار لترقية الجزاررية الوكالة"
 بما يلي: بالتنسي  مع اندارات والهيرات المعنيةالوكالة  كلفتُ 

 

  مثلياتمالمع  باالتصا  الجزارر،جاذبية وكذا في الخار  و  في الجزارر االستثمارترقية وتثمين  -
 ،بالخار  الجزارريةالقنصلية و  الدبلوماسية

 إعام أوساط األعما  وتحسيسهم، -
 ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، -
 ومعالجتها راالستثما ملفات تسجي  -
 ،باستثمار  المتصلة انجرا ات استكما  في المستثمر مرافقة  -
المتعلقـــة بحافظـــة المشـــاريع المصـــرح بهـــا أو المســـجلة قبـــ  تـــاريخ  بمـــا فيهـــا تلـــك تســـيير المزايـــا -

  إصدار هذا القانون،  
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 .االستثمارية المشاريع وضعية تقدم مدى  متابعة -
 

 تية:الشبابيك الوحيدة اآل وكالةال تُنشأ لدى
 جنبية؛الكبرى واالستثمارات األالشباك الوحيد للمشاريع  -
 .ةالشبابيك الوحيدة الامركزي -

 

 .على إتاوة االسـتثـمار ملـفات معـالجـة بـعنـوان الـوكـالة، تحص  
 

 عن طري  التنظيم. تحـصـيـ  انتاوة وكـيـفـيـات وكذا مـبـلـ  هاوسير  الوكالة يحدد تنظيم
 

 وذ ،الوحيد المحاور هو واالستثمارات األجنبيةالكبرى للمشاريع  وحيدالشباك ال :19 المادة
ية المشاريع االستثمار  ومرافقةك  انجرا ات الازمة لتجسيد القيام ببيكلف و  ،وطنيال االختصاص

 .الكبرى واالستثمارات األجنبية
 

 ية الكبرى عن طري  التنظيم.معايير تأهي  المشاريع االستثمار حدد تُ 
 
 

للمستثمرين على المستوى المحاور الوحيد  بمثابة هي ةالشبابيك الوحيدة الامركزي :20 المادة
 مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام االجرا ات المتعلقة باالستثمار.   وتتولى المحلي

 

الشبابيك الوحيدة  وكذا واالستثمارات األجنبيةالكبرى للمشاريع  وحيدالشباك اليضم  :21 المادة
 : ما يأتيجرا ات المرتبطة بـممثلي الهيرات واندارات المكلفة مباشرة بتنفيذ ان ةالامركزي

 االستثمارية، المشاريع تجسيد -
 ،الستثمار ا بالمشروع المرتبط النشاط بممارسة عاقة لها وثيقة وك  تراخيصالو  مقرراتال منح -
 ،لاستثمار الموج  العقار الحصو  على -
 ،المكتتبة من طرف المستثمر تمتابعة االلتزاما -

 

 الشبابيك لدى انداراتو  الهيرات وممثل ي ه  المخالفة، األحكام ك  نع النظر بغض :22 المادة

 والوثار  القرارات ك  ،بهما المعمو  والتنظيم التشريع بموجب المحددة اآلجا  في، منحب ةالوحيد

 كبيالشبا توىمس على المسج  االستثمار  وعمشر ال واستغا  بتجسيد عاقة لها التي التراخيصو 
 .ةدالوحي

 

تسمح بتوفير ك  المعلومات  يسند تسييرها إلى الوكالة، "للمستثمر منصة رقمية" تنشأ :23المادة 
فرص االستثمار في الجزارر، والعرض العقار  والتحفيزات والمزايا على الخصوص حو  ، الازمة

 المرتبطة باالستثمار وكذا انجرا ات ذات الصلة.
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المكلفة  لهيرات وانداراتلالمتصلة بينيًا باألنظمة المعلوماتية  الرقمية هذ  المنصة سمحوت
نترنت بجميع بالعملية االستثمارية، بعزالة الطابع الماد  عن جميع انجرا ات والقيام بواسطة ان

 .انجرا ات المتصلة باالستثمار
 

 وأثنا  تسجيلها من انطاقا تهاومتابع االستثمارات ومرافقة توجي  أداة كذلك الرقمية المنصة تشك و 

 استغالها.  فترة
 

 د كيفيات تسيير هذ  المنصة عن طري  التنظيم.حدتُ 
 

 رابعالفصل ال
 

    من المزايا المؤهلة لالستفادةشروط الو  األنظمة التحفيزية
 

بنـا  علـى طلـب مـن  ،مـن هـذا القـانون 4المـادة  بمفهـوم ،السـتثماراتأن تسـتفيد  ا يمكـن :24المادة 
 :يةتاآلأحد األنظمة التحفيزية  من  ،المستثمر

 نظام القطاعات"؛" النص صلب ويدعى في ذات األولوية، قطاعاتالنظام التحفيز  لل -
 المناط "؛ نظام" النص صلب في ويدعى خاصة، أهمية الدولة هايتول التي للمناط  التحفيز  النظام -
نظـام االسـتثمارات " الـنص صلب ويدعى في ع المهيك ابذات الطالنظام التحفيز  لاستثمارات  -

 ."المهيكلة
 

في  ةر ذكو للتسجي  لدى الشبابيك الوحيدة المإنجازها، قب   االستثمارات تخضعيجب أن  :25المادة 
 .القانونالستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا من أج  ا القانون،من هذا  18المادة 

 

والخدمات القابلة لسلع امرفقة بقارمة  شـهـادة على الفور بتسليم االستثمار تـسـجـي  جـســدتيـ
لدى  المطالبة بها التي ل  ح االستفادة من االمتيازات  لاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر

  .دارات والهيرات المعنيةان
  

كيفيـــــات تطبيـــــ  هـــــذ  المـــــادة وكـــــذا قارمـــــة الســـــلع والخـــــدمات غيـــــر القابلـــــة لاســـــتفادة  تحـــــدد
 .مــــــيــظـــنــالت  ــــــريـــطــ عن ـقانونالا هـــــذ امـــــكــــأح من المزايا المحددة في
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المنجزة في مجاالت النشاطات  االستثمارات ،القطاعات نظام من لاستفادةتكون قابلة  :26المادة 
 اآلتية:

 والمحاجر، المناجم -
 ،الفاحة و تربية الماريات والصيد البحر  -
 ،والبتروكيميارية الصيدالنيةالصناعة والصناعة الغذارية والصناعة  -
 ، السياحةو  الخدمات -
 ،الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة -
 .تصا واالالمعرفة وتكنولوجيات االعام اقتصاد  -

 

ــــــــوان نظــــــــام  نشــــــــطةاأل قارمــــــــةتحــــــــدد  ــــــــا المحــــــــددة بعن ــــــــة لاســــــــتفادة مــــــــن المزاي ــــــــر القابل غي
  .التنظيمعن طري   القطاعات

 

التحفيزات الجبارية  على زيادة "لقطاعاتنظام ا" القابلة لاستفادة منتستفيد االستثمارات  :27ةالماد
  :من المزايا اآلتية العاممنصوص عليها في القانون وشب  الجبارية والجمركية ال

 :بعنوان مرحلة اإلنجاز
 ،االستثمار إنجاز في مباشرة تدخ  التي المستوردة السلع يخص فيما الجمركية الحقو  من انعفا  (1
على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة  االعفا  من الرسم (2

 ،محليا التي تدخ  مباشرة في إنجاز االستثمار
والرسم على انشهار العقار  عن ك  المقتنيات  بعوض دفع ح  نق  الملكية انعفا  من (3

 ،العقارية التي تتم في إطار االستثمار المعني
 رأسما ،ال في والزيادات للشركات التأسيسية العقود يخص افيم المفروضة التسجي  حقو  من انعفا  (4
األماك الوطنية المتضمنة  مبال من حقو  التسجي  والرسم على انشهار العقار  و انعفا   (5

 ،االستثمارية المشاريع ننجاز الموجهة المبنية وغير المبنية العقارية األماك على االمتياز ح 
 الرســــــم العقــــــار  علــــــى الملكيــــــات العقاريــــــة التــــــي تــــــدخ  فــــــي إطــــــار االســــــتثمارمــــــن  انعفــــــا  (6

 ،من تاريخ االقتنا  ابتدا  ،سنوات (10) لمدة عشر
 

 ابتدا  من  ،سنوات (5) خماإلى  (3)ثاث ن متتراوح مدة ضمن   االستغالل:مرحلة  بعنوان
 في االستغا : الشروعتاريخ 
 ؛من الضريبة على أرباح الشركات انعفا  (1
 ؛الرسم على النشاط المهني من انعفا  (2

 



13 
 

 ، االستثمارات المنجزة في:"نظام المناط "ُتعد قابلة لاستفادة من  :28 المادة
 ،الجنوب الكبيرالجنوب و  التابعة للهضاب العليا و المواقع -
 التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، مواقعال -
  قابلة للتثمين.الالتي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية  مواقعال -

 

 التي توليها الدولة أهمية خاصة عن طري  التنظيم.  للمناط التابعة  مواقعالتحدد قارمة 
التحفيــزات الجباريــة وشــب  الجباريــة والجمركيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون  علــى زيــادة :29 المــادة
ال تكــــون  والتــــي المنــــاط "نظــــام "القابلــــة لاســــتفادة مــــن مزايــــا  تســــتفيد االســــتثماراتيمكــــن أن العــــام، 

  :تيةمن المزايا اآلة في هذ  المادة حددالماألنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا 
 من هذا القانون 27ادة ــــمــي الــددة فــــحــــمـــا الــــــزايــــــمـــن الــــــم ازــجـبعنوان مرحلة اإلن. 
 ــــوان ــــة بعن ـــــم ابتــــدا  ســــنوات (10) عشــــر إلــــى (5) خمــــا تتــــراوح مــــنلمــــدة  االســــتغالل: مرحل  نـــ

 :تاريخ الشروع في االستغا 
 ؛الشركاتالضريبة على أرباح انعفا  من  (1
 .يــــنـــــهـــمـــــالنشاط ال الرسم علىانعفا  من  (2
 

 المنـــــاط ُتحـــــدد قارمـــــة النشـــــاطات غيـــــر القابلـــــة لاســـــتفادة مـــــن المزايـــــا المحـــــددة فـــــي نظـــــام 
 م.ـــيـــظــنــ  التــــن طريــــع

 

التـي مـن و  ،مناصـب الشـغ اسـتحداث االستثمارات ذات القدرة العالية لخلـ  الثـروة و تكون : 30المادة 
قابلــة  ،لنشـاط االقتصـاد  مـن أجـ  تنميـة مسـتدامةتكـون قـوة دافعـة لجاذبيـة انقلـيم و  مـن شـأنها الرفـع

 .لاستفادة من نظام "االستثمارات المهيكلة"
المهيكلـة" عـن طريـ  نظـام االسـتثمارات "ُتحدد معـايير تأهيـ  االسـتثمارات القابلـة لاسـتفادة مـن 

  التنظيم.
 

 
التحفيـزات الجباريــة وشــب  الجباريـة والجمركيــة المنصــوص عليهـا فــي القــانون  علــى زيـادة :31المــادة 
 من: المهيكلة نظام االستثمارات تستفيد االستثمارات القابلة لاستفادة منيمكن أن العام، 

 من هذا القانون 27من المزايا المنصوص عليها في المادة : بعنوان مرحلة اإلنجاز. 
اننجاز المنصوص عليها في هذ  المادة إلى األطراف المتعاقدة  مرحلةيمكن تحوي  مزايا 

 بعنجاز االستثمار، لحساب هذا األخير. ةمع المستثمر المستفيد، المكلف
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 إلى  (5) خما من لمدة تتراوحابتدا  من تاريخ الشروع في االستغا   االستغالل: مرحلة بعنوان
 من: سنوات (10) عشر
 ؛على أرباح الشركاتالضريبة انعفا  من  -
 .يــــنـــــهـــمـــــالنشاط ال انعفا  من الرسم على -

 

يمكن أن تستفيد االستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طري  التكف  جزريا أو كليا 
بأعما  التهيرة والمنشآت األساسية الضرورية لتجسيدها، على أساا اتفاقية ُتعد بين المستثمر 

 والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم االتفاقية بعد موافقة الحكومة. 
 

 هذ  المادة عن طري  التنظيم. تطبي تحدد كيفيات 
 

الرسم العقار  على الملكيات العقاريـة التـي تـدخ  فـي إطـار مع مراعاة مدة انعفا  من  :32المادة 
 ال تتعـدى مـدةفـي  ،مـن هـذا القـانون  4فـي المـادة  المـذكورة االسـتثماراتتنجـز أن  يجبر، االستثما
السـتثمارات المندرجـة ضـمن ا فيمـا يخـصسنوات  (5) ترفع هذ  المدة إلى خماو  سنوات (3) ثاث

 ."االستثمارات المهيكلةنظام "و "نظام المناط "
   

 وأ لدى الوكالة ابتدا  من تاريخ تسجي  االستثمار االستثمار ننجاز المحدد ج األ يسر 
 .في الحاالت التي تكون فيها هذ  الرخصة مطلوبة البنا تسليم رخصة ابتدا  من تاريخ 

 

قابلة للتجديد بصفة استثنارية مرة واحدة  شهرا (12)عشر  ياثنلمدة  االنجاز أج يمكن تمديد 
 . معينةانجاز االستثمار نسبة تقدم   جاوزيتعندما  وذلك لنفا المدة

 

 هذ  المادة عن طري  التنظيم.أحكام وشروط تطبي   تحدد كيفيات
 

علــى أســاا شــبكات التقيــيم  بعنــوان مرحلـة االســتغا ،، تحــدد مـدة االســتفادة مــن المزايــا :33المــادة 
كــ  نظــام لة رر وكــذا المعــايير المقــ ،أعــا  بعــين االعتبــار 2المعــدة بأخــذ األهــداف المبينــة فــي المــادة 

 .تحفيز 
 
 

باحتساب فيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهي  من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة االستغا  تست
 االستثمارات الجديدة مقارنة مع مجم  االستثمارات المنجزة.نسبة 
تحدد كيفيات االستفادة من المزايا بعنوان مرحلة االستغا  وكذا شبكة التقييم عن طري   
  .التنظيم
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  الخامسالفصل 

 

 ةــــلفـــــــختـــام مــــــأحك
 

فـي حالـة ممارسـة نشـاط مخـتلط أو عـدة أنشـطة، ال تسـتفيد مـن المزايـا المحـددة فـي هـذا  :34المادة 
 القانون إال  تلك القابلة لاستفادة من المزايا. 

تســــــــــــمح بتحديــــــــــــد أرقــــــــــــام ، بهــــــــــــذا الصــــــــــــدد، محاســــــــــــبة مــــــــــــن المزايــــــــــــا يمســــــــــــك المســــــــــــتفيد
   المزايا.استفادة من ة للذات الصلة بالنشاطات القاباألعما  و النتارج 

 

 مع ب  المعمو  التشريع بموجب رتنشأ الطبيعة نفا من مزايا عدة وجود ي د  ال :35المادة 
 االستثمار ويستفيد المعنية، لمزاياا الجمع بين إلى ،القانون هذا بموجب عليها المنصوص المزايا
 .األفض  التحفيز من

 

بتطبي  أحكام هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا  والهيرات المعنية تكلف اندارات :36 المادة
، بالسهر على احترام المزاياالمقتناة في إطار  سلعالهتاك ال المقبولةلصاحياتها وطيلة المدة 

 استثمار.ل مهالمكتتبة عند تسجيل ماللتزاماته ينالمستثمر 
 

هــــــــذا القــــــــانون أو أحكــــــــام حالــــــــة عــــــــدم احتــــــــرام االلتزامــــــــات المترتبــــــــة علــــــــى تطبيــــــــ   فــــــــيو 
 انخـــــا دون  كليـــــا، أو جزريـــــا المزايـــــا هـــــذ ســـــحب يمكـــــن  ،بهـــــا المســـــتثمر لتـــــزماالتـــــي  التعهـــــدات

 بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمو  ب .
 

 .حكام هذ  المادة عن طري  التنظيمأكيفيات تطبي  تحدد 
وفقا للحكام  ،بأية وسيلة كانتم، بسو  نية، بعرقلة االستثمار يقو ك  من  يعاقب : 37المادة 

 .السار  المفعو لتشريع ا المنصوص عليها في
 

السادسالفصل   

 ونهائيةانتقالية أحكام 
 

 بموجب التشريعات السابقة ةقانوني طريقةبالمكتسبة  والمزايا يحتفظ المستثمر بالحقو  :38 المادة
 لهذا القانون.
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تبقــــــى االســــــتثمارات المســــــتفيدة مــــــن  ، أعــــــا ( 3)الفقــــــرة   32دون انخــــــا  بأحكــــــام المــــــادة 
الســـــــابقة لهـــــــذا  وترقيـــــــة االســـــــتثمارتطـــــــوير بالمزايـــــــا المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي القـــــــوانين المتعلقـــــــة 

 وأتــــــم التســــــجي   لقــــــوانين التــــــيهــــــذ  اخاضــــــعة ل ،بــــــ  الاحقــــــةالنصــــــوص  وكــــــذا مجمــــــوعالقــــــانون 
 غاية انقضا  مدة المزايا.  إلى في ظلها التصريح

 

الختصـــــاص المجلـــــا الـــــوطني  ابقابعـــــة ســـــحافظـــــة المشـــــاريع التـــــي كانـــــت تا  تحـــــو    :39المـــــادة 
    .إلى الوكالة لاستثمار

 
 

رقـــــم  القـــــانونب المتعلقـــــة منهـــــا ال ســـــيما ،هـــــذا القـــــانونلتلغـــــى كـــــ  األحكـــــام المخالفـــــة  :40المـــــادة 
 37 ةباســـــــــتثنا  المـــــــــاد، بترقيـــــــــة االســـــــــتثمار ةعلقـــــــــالمتو  2016 ســـــــــنة أوت 3المـــــــــ رع فـــــــــي  16-09
 .من 

 

ـــــــللقان التطبيقيــــــةالنصــــــوص  تبقــــــى، مــــــن هــــــذا القــــــانون 38دون انخــــــا  بأحكــــــام المــــــادة ون ـ
ـــــــم  والمـــــــذكور أعـــــــا ، ســـــــارية المفعـــــــو  إلـــــــى غايـــــــة  2016ســـــــنة  أوت 3المـــــــ رع فـــــــي  09-16رق

 صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبي  هذا القانون.
 

 .ةـي ـ بـعـش  ـة الـي ـ راطـمقـد يـة الـري  ـزارـجـة الـ  وريـهـمـجـة للـي ـ مــر سـال دةـريـجـي الـذا القانـون فــر هـشـنـي :41لمادة ا
            

 ر في.......ــــــالجزارحـــرر ب
 ونــــــبـــد تـــيـــجـــمـــد الـــبــع                                              


