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مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفيذي رقم  ١٤٩-١٩مؤّرخ ﰲ  ٢3شعبان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٩أبريل سنة  ،٢٠١٩يتعلق ﲟعاينة

يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول

الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـناء ع ـﲆ ال ـتـقريـ ـر اﳌـشـ ـت ـرك ب ـﲔ وزي ـر الصـنـ ـاعـ ـة
واﳌن ـاج ـم ووزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال
ع ـام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غ ـش ـت سن ـة  2٠١6واﳌـت ـع ـلق بـت ـرقيـة
اﻻستثمار ،ﻻسيما اﳌادة  ١٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩7–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥6–٠6اﳌؤّرخ ﰲ

 ١6رمضان عام  ١٤27اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  2٠٠6واﳌتضمن

أحـكام عـامـة
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحـكـام اﳌـادة  ١٠م ـن ال ـق ـانـ ـون
رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت
سنة  2٠١6واﳌ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد
شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستثمار من أجل اﻻستفادة من اﳌزايا الناجمة عنه.
اﳌادة  : ٢معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل هو إجراء
ملزم للمستثمر يتجسد ﰲ شكل محضر يثبت أن اﳌستثمر
قد أوﰱ بالتزامه ﰲ مجال اقتناء السلع واﳋدمات ،عﲆ اﻷقل،
ﲟستوى يسمح ﲟمارسة النشاط موضوع اﻻستثمار اﳌسجل
ل ـدى ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـط ـوي ـر اﻻست ـث ـم ـار ط ـب ـقـا لشهـادة
التسجيل ،وبأّن ـ ـه دخل ﰲ اﻻستغﻼل.
الفصل الثاني
شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
اﳌادة ُ : 3تعﳳد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ﰲ
شكل محضر مطابق للنموذج اﳌـرفق باﳌلحق اﻷول بهذا
اﳌرسوم ،ب ـ ـع ـ ـد ال ـ ـزي ـ ـارة اﳌي ـ ـدان ـ ـي ـ ـة م ـ ـن ط ـ ـرف اﻷشخ ـ ـاص

صﻼح ـي ـات ال ـوك ـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر اﻻستـثـمـار وتـنـظـيـمـهـا

اﳌؤه ـلﲔ ال ـت ـاب ـعﲔ ﳌرك ـز تسي ـي ـر اﳌزاي ـا لـلشبـاك الـوحـيـد

وتسييرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الﻼمركزي التابع له اﻻستثمار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠١–١7اﳌؤّرخ

ُيـ ـعـ ـﳳد مـ ـحضر مـ ـعـ ـاي ـن ـة الشروع ﰲ م ـرح ـل ـة اﻻست ـغ ـﻼل
ويسّلـم ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (٣٠يوما ،ابتداء من تاريخ

الذي يحدد القوائم السلبية واﳌبالغ الدنيا لﻼستفادة من

إيداع الطلب من طرف اﳌستثمر حسب النموذج اﳌرفق

اﳌزاي ـ ـا وك ـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق اﳌزايـ ـا عﲆ مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف أنـ ـواع

باﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.

ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

اﻻستثمارات،

يقدم طلب إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠2–١7اﳌؤّرخ
ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

من طرف اﳌستثمر لدى مركز تسيير اﳌزايا التابع له
اﳌقر اﻻجتماعي .ويبّلغ محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة

الـ ـذي يـ ـحـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تسج ـي ـل اﻻست ـث ـم ـارات وك ـذا الشك ـل

اﻻستغﻼل إﱃ اﳌستثمر وإﱃ الشباك الوحيد الﻼمركزي

ونتائج الشهادة اﳌتعلقة به،

للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار اﳌختص إقليميا.
اﳌادة  : ٤ﰲ حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٤ –١7اﳌؤّرخ
ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

ﳌركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه اﳌقر اﻻجتماعي،

واﳌت ـع ـل ـق ﲟت ـاب ـع ـة اﻻست ـث ـم ـارات والـعـقـوبـات اﳌطـبـقـة ﰲ

يتم إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل من

حالة عدم احترام اﻻلتزامات والواجبات اﳌكتتبة،

طرف مركز تسيير اﳌزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٥–١7اﳌؤّرخ

ﰲ  6جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة 2٠١7

يـ ـ ـتـ ـ ـم إرسال مـ ـ ـحضر مـ ـ ـعـ ـ ـايـ ـ ـن ـ ـة الشروع ﰲ م ـ ـرح ـ ـل ـ ـة
اﻻستغﻼل ،ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام ،إﱃ مركز تسيير اﳌزايا

ال ـذي ي ـح ـدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـبـيـق اﳌزايـا اﻹضافـيـة لـﻼستـغـﻼل

الواقع باﳌقر اﳉبائي.

اﳌم ـن ـوح ـة ل ـﻼست ـث ـم ـارات اﳌنشئ ـة ﻷك ـث ـر م ـن م ـائ ـة )(١٠٠

اﳌادة  : 5يرفق طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ
مرحلة اﻻستغﻼل ،بالوثائق اﻵتية :

منصب شغل،
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– كشف اقتناء السلع واﳋدمات يبّيـن تواريخ وأرقام
الفواتير وكذا التصاريح اﳉمركية ) (D١٠ﰲ حالة اﻻستيراد،
ومـ ـراجـ ـع شهـ ـادات اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن الـ ـرسم عﲆ الـ ـقـ ـيـ ـمـ ـة اﳌضاف ـة،
بالنسبة لتلك اﳌقتناة محليا،
– ق ـائ ـم ـة اﻷج ـه ـزة واﳋدم ـات اﳌق ـت ـن ـاة يؤشر ع ـل ـيـهـا
اﳌستثمر ،وتفرق بوضوح بﲔ السلع واﳋدمات اﳌقتناة
باحتساب كل الرسوم الواردة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات
اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية ،وبﲔ تلك غير الواردة ﰲ
هذه القائمة ،عند اﻻقتضاء،
– موافقة اﳌصالح التقنية اﳌعنية عﲆ اﻻستثمارات
اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳋاضعة للتنظيم.
اﳌادة  : 6يتطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة
اﻻست ـغ ـﻼل ﲢق ـيـقـات وفـقـا لـﻼلـتـزامـات اﳌكـتـتـبـة لـلـمستـثـمـر.
وتتم هذه التحقيقات عﲆ أساس الوثائق والزيارة اﳌيدانية.
اﳌادة  : ٧يمكن اعتبار التزام اﳌستثمر ،مقابل اﳌزايا
اﳌـحصل عليها ،بإنجاز استثمار ﰲ نشاط غير مستثنى من
اﻻستفادة من اﳌزايا ،قد ﰎ احترامه ،طاﳌا يسمح مستوى
اﻻقتناءات اﳌنجزة بإنتاج سلع و/أو تقدﱘ خدمات ولو جزئيا.
ﻻ يسّلم محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
ﻻ بعد
لﻼستثمارات اﳌتعلقة باﻷنشطة اﳋاضعة للتنظيم إ ّ
موافقة اﳌصالح التقنية اﳌعنية.
الفصل الثالث
أثار معاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
اﳌادة  : ٨ﲤنح اﻻستفادة من مزايا اﻻستغﻼل ،حسب
اﳊاﻻت اﻵتية :
أ – بالنسبة ﻹنشاء نشاطات جديدة ،يستفيد اﳌستثمر
من كافة اﳌزايا،
ب – بالنسبة لتوسيع القدرة اﻹنتاجية )التوسع الكّمي
و/أو التوسع النوعي( ،يستفيد اﳌستثمر من مزايا اﻻستغﻼل
بتطبيق نسبة مائوية ﲢدد حسب نسبة اﻻستثمارات اﳉديدة
مقارنة ﲟجموع اﻻستثمارات اﻹجمالية،
ج– بالنسبة ﻹعادة التأهيل وكّلما استجابت ﻷهداف
الـ ـتـ ـرشيـ ـد أو ال ـت ـح ـديث أو ال ـرف ـع م ـن اﻹن ـت ـاج ـي ـة ،يست ـف ـي ـد
اﳌستثمر من مزايا اﻻستغﻼل بتطبيق نسبة مائوية ﲢدد
حسب نسبـ ـ ـة اﻻستـ ـ ـثـ ـ ـمـ ـ ـارات اﳉديـ ـ ـدة مـ ـ ـقـ ـ ـارن ـ ـة ﲟج ـ ـم ـ ـوع
اﻻستثمارات اﻹجمالية.
اﳌادة  : ٩عندما يشمل اﻻستثمار عدة وحدات أو مواقع
ن تلك اﳌوجودة ﰲ اﳌناطق اﳌذكورة
معنية باﻻستثمار ،فإ ّ
ﰲ اﳌادة  ١٣من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شّوال عام
 ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكور أعﻼه ،تستفيد
من مزايا اﻻستغﻼل اﳌطبقة عﲆ هذه اﳌناطق.
تستمر الوحدات أو اﳌواقع اﳌعنية باﻻستثمار ،عند
انقضاء مدة اﻹعفاء ،ﰲ اﻻستفادة ﳌا تبقى من اﳌدة من اﳌزايا
اﳌمنوحة لها قانونا.

اﳌادة  : ١٠بغض النظر ع ـن أحـك ـام اﳌـادة  2أعـ ـﻼه ،فـ ـّإن
دخ ـ ـول است ـ ـث ـ ـم ـ ـار ﰲ م ـ ـرح ـ ـلـ ـة اﻻستـ ـغـ ـﻼل اﳉزئي ،ﻻ يـ ـلـ ـزم
اﳌستثمر ،بصفة فورية وقطعية ،بـض ـرورة إعـ ـداد محض ـر
معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل.
ي ـم ـك ـن ت ـن ـفـيـذ اﻹجـراء اﳌتـعـلـق بإعـداد مـحضر مـعـايـنـة
الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ،سواء أثناء دخول اﳌشروع ﰲ
اﻻستغﻼل اﳉزئي أو أثناء اﻻنتهاء الكﲇ له أو عند استنفاذ،
عﲆ أقصى تقدير ،جميع إمكانيات ﲤديد آجال اﻹنجاز.
اﳌادة  : ١١يخضع اﳌستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا
ﰲ اﻻستغﻼل ويطلب صراحة تأجيل اﻻستفادة من مزايا
اﻻستـ ـغ ـﻼل ،حسب ال ـن ـم ـوذج اﳌـرف ـق بـاﳌل ـحـق الـثـالث بـهـذا
اﳌرسوم ،للجباية وفق شروط القانون العام ،عﲆ نشاطه
اﳉزئي إﱃ غاية إعداد معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
الكﲇ لﻼستثمار.
يبدأ احتساب مدة مزايا اﻻستغﻼل من تاريخ إعداد
مـحضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل.
وﰲ حالة ما إذا اختار اﳌستثمر اﻻستفادة الفورية
من مزايا اﻻستغﻼل ،يتم تنفيذ هذه اﻷخيرة عﲆ أساس
محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي ويبدأ
سريانها ابتداء من تاريخ إعداده.
اﳌادة  : ١٢يـعﳳد إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة
اﻻستغﻼل الكﲇ اعترافا بوفاء اﳌستثمر بالتزاماته اﳌكتتبة
مقابل اﻻستفادة من اﳌزايا اﳌمنوحة ،ويمنحه فرصة تسجيل
است ـث ـم ـار ج ـدي ـد ،ب ـع ـنـوان تـوسيـع الـقـدرات اﻹنـتـاجـيـة أو إعـادة
تأهيل اﻻستثمارات اﳌوجودة ،والذي كان قد استفاد هو نفسه
من اﳌزايا.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
اﳌادة  : ١3يجب ع ـﲆ م ـركـ ـز ت ـس ـيير اﳌ ـزاي ـا الـت ـاب ـع له
اﳌست ـث ـم ـر ،أث ـن ـاء إع ـداده مـحضر م ـع ـاي ـن ـة الشروع ﰲ م ـرح ـلـة
اﻻستغﻼل  ،أن يتأكد من امتثال اﳌستثمر لتعهداته اﳌكتتبة.
اﳌادة  : ١٤تعد مصالح الشباك الوحيد الﻼمركزي للوكالة
الوطنية لتطوير اﻻستثمار وترسل قائمة اﳌستثمرين،
الذين انقضت مدة إنجاز استثماراتهم اﳌسجلة ،ولم يطلبوا
إعـ ـداد مـ ـحضر مـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة الشروع ﰲ م ـرح ـل ـة اﻻست ـغ ـﻼل ،إﱃ
مركز تسيير اﳌزايا التابع له اﻻستثمار ،الذي يشرع ﰲ
ت ـذك ـي ـر اﳌست ـث ـم ـري ـن اﳌخـّلـﲔ بـواجـبـاتـهـم حسب الـنـمـوذج
اﳌرفق باﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ١5ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حـ ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر ف ـي  2٣ش ـع ـ ـبان عـ ـام  ١٤٤٠اﳌ ـواف ـ ـق
 2٩أبريل سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌـلحـق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للضرائب
مديرية الضرائب لوﻻية....................
مركز تسيير اﳌزايا........................

محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل )اﳉزئي /الكﲇ(

)(١

)اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩شّوال عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية
اﻻستثمار(

رقم...............اﳌؤّرخ ﰲ................................................................
عام ألفﲔ.......................................................................................
نحن اﳌمضﲔ أسفله.............................................رتبة..................................................................................
................................................................................رتبة ................................................................................
اﳌـحّلفﲔ قانونيا واﳌكلفﲔ ﲟهمة ،حضرنا ،بناء عﲆ طلبه بتاريخ ......................عند)............................(2
الكائن بـ ......................................................................................................................................................... :
اﳌمثل من طرف ).........................................................................................................................................(٣
رقم التعريف اﳉبائي .................................................................................................................................. :
رمز النشاط ................................................................................................................................................... :
رقم اﳌادة اﳉبائية ..................................................................................................................................... :
رقم وتاريخ السجل التجاري ....................................................................................................................... :
اﳌستفيد من شهادة التسجيل رقم.....................اﳌؤّرخة ﰲ..........................................................................
اﳌستفيد من قرار اﳌجلس الوطني لﻼستثمار رقم..............................اﳌؤّرخ ﰲ.......................................
يتضمن إنجاز استثمار ﰲ نشاط...................................................................

) (١اشطب العبارة غير اﳌناسبة.
) (2اﻻسم التجاري أو اسم الشركة متبوعا بالعنوان.
) (٣اﻻسم ولقب وصفة اﳌمثل.
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

الكائن بـ )........................................................................................................................................................(٤
مسجل كصاحب عمل بالصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،ابتداء من...........................
ﲢت رقم...........................................................................................................................................................
من أجل الشروع ﰲ اﳌعاينة اﳌذكورة أعﻼه.
لقد تبّي ـن لنا ما يأتي :
 .١فيما يخص مستوى إنجاز اﳌشروع  :اﳌبلغ اﻹجماﱄ لﻺنجازات .......................ك.دج.% ......................
* مبلغ السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳉبائية اﳌعفاة من الضرائب.................................ك .دج،
* مبلغ السلع واﳋدمات الواردة ﰲ قائمة السلع واﳋدمات اﳌستفيدة من مزايا جبائية مكتسبة مع جميع الرسوم
اﳌـحتسبة واﳌؤشر عليها من طرف اﳌستثمر...................................................................ك دج .
 .2فيما يخص حالة السلع اﳌقتناة ).............................................................................................................(٥
 .٣فيما يخص قدرات إنتاج السلع أو تقدﱘ اﳋدمات اﳌرتقبة ).................................................................(6
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 .٤فيما يخص نوع اﻻستثمار اﳌـحقق ومطابقته لنوع اﻻستثمار اﳌسجل)..............................................(7

) (٤ﰲ حالة تعدد الوحدات أو اﳌواقع اﳌعنية باﻻستثمار ،ﲢدد كل اﳌواقع مع التمييز بﲔ تلك الواقعة ﰲ اﳌناطق اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳌشتركة
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١2من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكورأعﻼه ،وتلك التابعة للمناطق
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ١٣من نفس القانون.
) (٥جديدة أو مستعملة
) (6التقدير ﲟا ﰲ ذلك اﳌعاينة العينية ﳌراحل اﻹنتاج أو باللجوء إﱃ آراء اﳌصالح التقنية لﻺدارات اﳌختصة ﰲ ذلك.
) (7اﻹثبات أو عدم اﻹثبات اﳌعلل لنوع اﻻستثمار اﳌعاين باﳌقارنة مع اﻻستثمار اﳌسجل.

 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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 .٥فيما يخص عدد مناصب الشغل اﳌستحدثة )...........................................................................................(8
 .6فيما يخص نسبة اﻹعفاء اﳌطبقة). % ............. (٩
 .7اﳌﻼحظات اﳌـحتملة اﻷخرى.......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 .8اﻻستنتاجات

)(١٠

رأي )إيجابي /غير إيجابي( ﳌنح مزايا اﻻستغﻼل اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة )اﳌواد(.................من القانون
رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،ﳌدة  .....باﻹضافة
إﱃ مزايا القانون العام ومزايا القطاع اﳌمنوحة لهذا النوع من النشاط.
عقب تدخلنا ،لقد أقفلنا هذا اﳌـحضر ،ﰲ اليوم والشهر اﳌذكورين أعﻼه ،وقمنا بقراءة مﻼحظاتنا أمام
السيد)ة(......................................................................................................................................................................
الذي طلبنا منه التوقيع معنا ،فصّرح ﲟا يأتي ............................................................................................ :
.........................................................................................................................................................................
وبطلب من اﳌعني سّلمنا له نسخة من هذا اﳌـحضر مقابل وصل تسليم

إمضاء اﻷشخاص اﳌؤهلﲔ

إمضاء اﳌستثمر

) (8طبقا لكشوف تغير عدد اﳌستخدمﲔ اﳌعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ١٠٥–١7
اﳌؤّرخ ﰲ  ٥مارس سنة  2٠١7الذي يحدد كيفيات تطبيق اﳌزايا اﻹضافية لﻼستغﻼل اﳌمنوحة لﻼستثمارات اﳌنشئة ﻷكثر من مائة ) (١٠٠منصب شغل .
) (٩تستفيد اﻻستثمارات بخﻼف استثمارات اﻹنشاء ،من اﻹعفاء من الضريبة عﲆ أرباح الشركات والرسم عﲆ النشاط اﳌهني ﰲ حدود نسبة
اﻻستثمارات اﳉديدة مقارنة باﻻستثمارات اﻹجمالية اﳋامة.
فيما يتعلق باﻻستثمارات اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  ١٣من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌذكورة
أعﻼه ،والتي تشمل وحدات متواجدة ﰲ اﳌواقع اﳌستفيدة من اﳌزايا اﳌشتركة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ١2من نفس القانون ،يطبق اﻹعفاء وفق نسبة
رقم اﻷعمال الذي حققته الوحدات اﳌتواجدة ﰲ اﳌناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة مقارنة مع رقم اﻷعمال اﻹجماﱄ.
تتجمع قواعد تطبيق اﳌزايا حسب النسبة ،بحيث أن نسبة اﻹعفاء اﳌطبقة عﲆ اﻻستثمارات غير استثمارات اﻹنشاء ،ﲢسب طبقا للنسبة الناﲡة
عن العﻼقة بﲔ رقم أعمال الوحدات الواقعة ﰲ اﳌناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ورقم اﻷعمال اﻹجماﱄ للوحدات التي تدخل ﰲ
إطار اﻻستثمار.
) (١٠ملخص اﳌﻼحظات و اﻻقتراحات )ﲢفظ ،رفض ،وعبارات أخرى للتوضيح( ،واحتمال دعوة للقيام بإعداد محضر كﲇ للدخول ﰲ اﻻستغﻼل عند
انقضاء أجل اﻹنجاز.
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 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3١
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة واﳌناجم
الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
الشباك الوحيد الﻼمركزي لـ.................
مركز تسيير اﳌزايا لـ........................
طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل

)اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤرخ ﰲ  ٢٩شّوال عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار(
أنا اﳌمضي أسفله.......................................................................................................................................
اﳌتصرف بصفة..............................................................................................................................................
لصالح اﳌؤسسة..............................................................................................................................................
اﳊامل للسجل التجاري رقم..................................اﳌؤّرخ ﰲ........................................................................
رقم التعريف اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

اﳌتعلق بإنجاز اﻻستثمار ﰲ نشاط .............................................................................................................
رمز النشاط |....|....|....|....|.....| :
رقم اﳌادة اﳉبائية |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| :
الواقع بـ............................................................................................................................................................
أصرح بأنني أنجزت ) : (١جزئيا

كليا

اﻻستثمار موضوع التسجيل رقم.........
اﳌؤّرخ ﰲ ..............بقيمة...............دج......أي ، %..................منها  .............دج اقتناءات اﳋاضعة ﰲ ظل النظام
اﳉبائي التفضيﲇ .
وعليه ،ألتمس إعداد محضرمعاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٠من القانون رقم  ٠٩–١6اﳌؤّرخ
ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،واﻻستفادة الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ).(2

ؤدي ﲟوجبها إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل اﳉزئي
رح أنني اطلعت عﲆ اﻷحكام التي ي ّ
كما أص ّ
مع اﻻستفادة الفورية من مزايا اﻻستغﻼل ،إﱃ :
– البدء ﰲ حساب اﳌدة التي من أجلها ﰎ منح اﳌزايا،
– والتخﲇ عن أي ﲤديد لﻸجل بعد انقضاء أجل اﻹنجاز اﳌمنوح.
أتعهد ،عند انقضاء أجل اﻹنجاز اﳉاري ،بطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل الكﲇ.

أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشباك الوحيد الﻼمركزي للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار.
إمضاء اﳌستثمر مصادق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١وضع عﻼمة ﰲ اﳋانة اﳌوافقة.
) (2حالة محتملة ﳌشروع دخل ﰲ اﻻستغﻼل جزئيا والذي لم تبلغ مدة اﻹنجاز اﻵجال اﳌـحددة.
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 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م
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اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة واﳌناجم
الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
الشباك الوحيد الﻼمركزي لـ.................
مركز تسيير اﳌزايا لـ........................

طلب تأجيل اﻻستفادة من مزايا مرحلة اﻻستغﻼل اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩شّوال
عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة  ٢٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار

أنا اﳌمضي أدناه ،السيد)ة( ،....................................................................................................................
اﳌتصرف )ة( بصفة........................................................................................................................................
ﳊساب الشركة................................................................................................................................................
التي مقرها اﳉبائي  ،........................................................................................اﳌقّيدة ﰲ السجل التجاري
ﲢت رقم .........................................بتاريخ.......................................................واﳊائزة عﲆ رقم التعريف
اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

أطلب تأجيل اﻻستفادة من مزايا مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ....................
اﳌؤّرخة ﰲ...........................اﳌتعلقة بالنشاط...............................................................................................
الواقع بـ ...........................................................................................................................................................

وأوافق عﲆ اﳋضوع للضريبة ﲟوجب شروط القانون العام وفقا ﻷحكام اﳌادة  ١١من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 ١٤٩-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل سنة  2٠١٩واﳌتعلق ﲟعاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستثمارات ،اﳌسجلة ﰲ إطار القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق
بترقية اﻻستثمار.

ب ـ ـ ..............................................................ﰲ...........................................................................................

اﻹمضاء مصادق من اﳌستثمر
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 ٧رمضان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٢مايو سنة  ٢٠١٩م

اﳌـلحـق الرابع
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة اﳌالية
اﳌديرية العامة للضرائب
مديرية الضرائب لوﻻية.................
مركز تسيير اﳌزايا.....................

مراسلة تذكير لطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل
لﻼستفادة من مزايا اﻻستغﻼل

اﻻسم أو اسم الشركة........................................................................................................................................
رقم التعريف اﳉبائي |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| :

||....|....|....|....|....

رمز النشاط |....|....|....|....|.....| :
رقم اﳌادة اﳉبائية |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| :
شهادة التسجيل رقم......................................................اﳌؤّرخة ﰲ...............................................................
النشاط............................................................................................................................................................
العنوان............................................................................................................................................................

يشّرفني أن أذّكـركم ،بصفتكم حامﻼ ﳌشروع استثمار مسجل ،بأّنكم ملزمون ،وفقـا ﻷحك ـام اﳌادة  ١٤من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٩-١٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٩أبريل سنة  2٠١٩واﳌتعلق ﲟعاينة الشروع
ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل لﻼستثمارات اﳌسجلة ﰲ إطار القانون رقم  ٠٩-١6اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣7اﳌوافق  ٣غشت
سنة  2٠١6واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،بطلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل ،وذلك ﰲ أجل
أقصاه انقضاء إمكانيات ﲤديد آجال إنجاز استثماركم.
ينجّر عن غياب طلب إعداد محضر معاينة الشروع ﰲ مرحلة اﻻستغﻼل من طرفكم ،فقدان مزايا اﻻستغﻼل
لﻼستثمار اﳌعني.
تقّبلوا ،سيدي)تي(...................... ،فائق عبارات التقدير.

ﰲ..................بتاريخ ............................

