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- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 03 -01 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rستدامة للسياحةIبالتنمية ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 03 -03 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 03 -10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 -07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلّق باحملروقاتIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIـادة األولى  :اIـادة األولى  : يـهـدف هـذا األمـر إلى تـعـديل وتـتـميم
بــــعض أحــــكـــام األمــــر رقم 01 -03 اIــــؤرّخ في أول جــــمـــادى
الـثّـانــيـة عـام 1422 اIـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واIــتـعـلّق

بتطوير االستثمار.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـعـدل اIادّة 3 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
في 20 غــــــشت ســــنـــة 2001 واIــــذكــــور أعالهr وحتــــرّر كــــمـــا

يأتي :

"اIــادة 3 : تــــســـتـــفـــيــــد االســـتـــثـــمــــارات اIـــذكـــورة في
اIادّتX 1 و2 أعالهr باسـتثـنـاء تلك اIـذكـورة في الفـقرة 2

من هذه اIادّةr من اIزايا التي £نحها هذا األمر.
حتدّد قائمة الـنشاطات والسلع واخلدمات اIستثناة
من اIـــزايــا اIـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي هــذا األمـــرr عن طــريق
التـنظيم بـعد رأي مطـابق من اجمللس الـوطني لالستـثمار

اIذكور في اIادّة 18 أدناه".

اIـادة اIـادة 3 :  :  تـعـدل اIادّة 4 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
في 20 غــــــشت ســــنـــة 2001 واIــــذكــــور أعالهr وحتــــرّر كــــمـــا

يأتي :

"اIـادة 4 : تــنــجـز االســتـثــمــارات في حـريــة تــامّـة مع
مـراعــاة الــتـشــريع والــتـنــظــيـمــات اIــتـعــلّــقـة بــالــنـشــاطـات
اIـقــنّـنــة وحـمــايـة الــبـيـئــة. وتـســتـفــيـد هــذه االسـتــثـمـارات
بـقـوّة الـقانـون من احلـمـايـة والضـمـانـات اIـنصـوص عـلـيـها

في القوانX والتنظيمات اIعمول بها.

تـخـضع االسـتثـمـارات الـتي تـسـتفـيـد من مـزايـا هذا
األمــــرr قـــبـل إجنـــازهــــاr إلى تــــصـــريـح بـــاالســــتــــثـــمــــار لـــدى

الوكالة اIذكورة في اIادّة 6 أدناه".

rساهمةIشركات ا -
- التعاضديات و اجلمعيات.

وفي كـل احلــــــاالتr يـــــــجب أن تـــــــتــــــوفــــــر اIـــــــؤســــــســــــة
االستشفائية اخلاصة على مدير تقني طبيب.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اIـادةاIـادة 10 : : يــنــشـر هــذا األمــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة. 

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـر رقم أمـر رقم 06 -  - 08  مؤرخ في مؤرخ في 19 جمـادى الث جمـادى الثّانـية عام انـية عام 1427
الـــمـــوافـق الـــمـــوافـق 15   يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r  2006 يـــعـــدr يـــعـــدّل ويــتــمل ويــتــمّـمـم
األمــر رقـم األمــر رقـم 01 - -03 اIــؤرخ فـي أو اIــؤرخ فـي أوّل جـمـادى الـثـانـيةل جـمـادى الـثـانـية
عــام عــام 1422 الــمـوافـق  الــمـوافـق 20 غـشـت غـشـت سـنـة سـنـة 2001 واIــتـعـلق واIــتـعـلق

بتطوير االستثمار.بتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدســتــورr ال سـيّــمــا اIــادتـان 122 و124

rمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتعلّق بتطوير االستثمارIوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اIــــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلّق بــتــنــظــيم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 -10 اIــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

rناجمIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 -20 اIــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01 -21 اIـــــؤرّخ في 7
شـــــــوّال عــــــام 1422 اIــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيّـة لـسـنة r2002 ال سـيـمـا اIـادّة 227

rمنه
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تفصل اللّـجنة في الطـعـن في أجل شهــر واحــد (1).
ويــــكـــــون لـــقــــــرارهـــــا احلـــجّــــيــــة أمــــام اإلدارة أو الــــهـــيـــئـــة

اIعنيـة بالطعن".

اIــادة اIــادة 7 :  :  تــعــــــدل وتــتـــمّـم اIــــادّة 9 مـن األمــــر رقـم
01-03 اIــــؤرّخ في 20 غــــشت ســــنــــــــة 2001 واIـــــذكـــــــــور

أعــالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــــادة 9 : زيــــادة عـــــلى احلـــــوافــــز اجلــــبـــــائــــيـــــة وشــــبه
rّنـصوص عـلـيهـا في القـانون الـعامIاجلـبائـيـة واجلمـركيـة ا
تـسـتفـيـد االستـثـمارات احملـدّدة في اIـادّتX 1 و2 أعاله �ّـا

يأتي :

1 - بـعـنــوان إجنـازهـا كـمــا هي مـذكـورة في اIـادّة 13
أدناهr من اIزايا اآلتية :

أ) اإلعـــفـــاء مـــن احلـــقــــوق اجلــــمـــركـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص
الـسلع  غـير اIـستـثنـاة واIسـتوردة والتـي تدخل مـباشرة

rفي إجنـاز االستثمار
ب) اإلعـــفــــاء مـن الــــرسـم عــلـى الــقـــيـــمــــة اIـــضــــافــــة
فـــيــــمــــا يــــخص الـــســـــلـع واخلــــدمــــــات غـــيـــــر اIـــســـتــــثـــنـــــاة
اIـسـتــوردة أو اIـقـتـنـاة مــحـلّـيـا والـتي تــدخل مـبـاشـرة في

rإجنـاز االستثمار
ج) اإلعـفـاء مـن دفع حق نـقـل اIـلـكــيـة  بــعـوض عن كل
اIــقـــتــنــيــات الـــعــقــاريــة الــتـي تــمت في إطـــار االســتــثــمــار

اIعني.

2 - بـعـنـوان االسـتغـالل وIدّة ثالث (3) سنـوات بـعـد
مـــعــــايـــنـــة الـــشـــــروع فـي الـــنـــشــاط الـــذي تـــعـــدّه اIـــصــــالح

اجلبائية بطلب من اIستثمر :
rأ) اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

ب) اإلعفاء من الرسم على النشاط اIهني".

8 :  :  تـــعــــــدل وتـــــتـــمّـم اIـــــــادّة 11 مـن األمــــــر اIــادة اIــادة 
رقـم 01-03 اIــؤرّخ في 20 غــشت ســنــــة 2001 واIــذكــــــور

أعـالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــادة 11 : تـــســـتـــفــــيـــد االســـتــــثـــمـــارات اIـــتــــعـــلّــــقـــــة
بــالـنــشــاطـــات غـيــر اIـســتـثـنــاة من اIــزايـا واIـنــجـــزة في
اIنـاطـق اIذكــورة فـي الـفقــرة 1 مـن اIادّة 10 أعالهr  من

اIزايا اآلتية :

1 - بعنوان إجناز االستثمار :
r(بدون تغيير) ...... اإلعفاء -

- تــطـبــيق حق الـتــســجـيل بــنـســبـة مــخـفــضـة قــدرهـا
اثـنـان في األلف (2 �) فـيــمـا يـخص الـعـقـود الــتـأسـيـسـيـة

rالIللشركات والزيادات في رأس ا

اIـادة اIـادة 4 :  :  تـعـدل اIادّة 6 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
فـي 20 غـــــشـت ســــنــــة 2001 واIــــذكــــور أعــالهr وتــــحــــرّر

كما يأتي :

"اIـادة 6 : تـنـشـأ وكـالـة وطـنـيـة لـتـطـويـر االسـتـثـمار
تدعى في صلب النص "الوكالة".

اIــادة اIــادة 5 :  :  تـــعــــدل وتـــتــــمّم اIـــادّة 7 مـــن األمـــــر رقــم
01-03 اIــــــؤرّخ في 20 غــــشـت ســــنـــــة 2001 واIـــــذكــــــــــــور

أعالهr وحتـــرّر كمــا يأتي :

"اIـادة 7 : مع مــراعـاة األحـكــام اخلـاصــة اIـطـبــقـة عـلى
االســتــثــمـارات الــتي تــمــثل أهــمــيـة بــالــنــسـبــة لالقــتــصـاد
الــوطـــنيr فـــإن لــلــوكـــالــةr ابـــتــداء  مـن تــاريخ إيـــداع طــلب

االستفادة من اIزاياr مدة أقصاها :

- اثـــنــتـــان  وســـبـــعــون (72) ســـاعـــة لــتـــســـلـــيم اIـــقــرّر
rزايا اخلاصة باإلجنازIتعلّق باIا

- عـشـرة (10) أيــام لـتــسـلـيم اIــقـرّر اIــتـعـلّق بــاIـزايـا
اخلاصة باالستغالل.

rــلـــفــاتIمـــقــابـل تــكـــالــيف دراســـة ا rو£ـــكن الــوكـــالــة
حتـصـيـل إتـاوة يـدفـعـهـا اIـسـتـثـمـرون. يـحـدّد مـبـلغ اإلتـاوة

وكيفيات حتصيلها عن طريق التنظيم".

اIــــادة اIــــادة 6 :  :  يــــتـــمّـم األمـــــر رقـم 01-03 اIــــؤرّخ فـي 20
غشت سنــة 2001 واIذكــــور أعـالهr �ادّة 7 مكـرّر حتــرّر

كما يأتي :

"اIـادة 7 مـكـرّر : يــجــوز حق الـطــعن لــلـمــســتـثــمـرين
الـــذين يــــرون أنـــهــم  قـــد غـــبـــنــــوا بـــشـــأن االســـتـــفـــــادة من
rمـن إدارة أو هـيـئـة مـكــلّـفـة بـتـنـفـيـذ هـــذا األمـــر rـزايــاIا
وكــذا لألشخــاص الـذين يكــونـون مـوضــوع إجراء سحب

تمت مبـاشـرتـه تطبيقـا للمادّة 33 أدناه.

£ـــارس هـــذا الـــطـــعن لـــدى جلـــنـــة حتـــدّد تـــشـــكـــيـــلـــتـــهــا
وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

و£ـارس هذا الطـعن دون اIساس بـالطعن الـقضائي
الذي يستفيد منه اIستثمر.

ويــجب أن £ــارس هــذا الــطــعن خالل اخلــمــســة عــشـر
(15) يـــومــا الـــتـي تــلـي تــاريـخ الــتـــبـــلــــيغ بـــالـــقــــرار مـــحـل

االحـتجـاج أو صمت اإلدارة أو الـهيـئة اIـعنـية مـدّة خمـسة
عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.

ويـــــوقف الــــطــــعـن اIــــذكــــور في الـــــفــــقــــرة أعاله آثــــار
القرار اIطعون فيه.
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11 :  :  يــتـمـم  األمـــر رقـم 01-03 اIـؤرّخ فـي 20 اIـادة اIـادة 
r1 ــــادّة 12 مــكــرّر� rــذكــــــور أعـالهIغــشت ســنــــة 2001 وا

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIادة 12 مكرّر 1 : £كن أن تخصّ اIزايا التي £كن
مـنـحـهـا لـالسـتـثـمـارات اIـذكـورة في اIـادّة 12 مـكـرّر أعاله

كال أو جزءا من اIزايا اآلتية :

1 - فـي مــــرحــــلـــة اإلجنــــازI rــــدّة أقــــصــــاهــــا خــــمس (5)
سنوات :

أ)  إعـــــــفـــــــــاء و/أو خـــــــلــــــوص احلـــــــقـــــــــوق والـــــــــرســــــوم
والـــضـــــرائب وغـــيـــرهـــا من  االقـــتـــطــــاعــــات األخــــرى ذات
الــطـــابــع اجلـبــــائي اIــطــبــقـــة عــلى االقــتــنــاءات سـواء عن
طريق االسـتيـراد أو من السـوق احمللـيةr لـلسلـع واخلدمات

rالضرورية إلجناز االستثمار
ب)  إعــفــاء من حــقــوق الــتــســجــيل اIــتــعــلّـــقــة بــنــقــل
اIــلــكـيــات الـعــقــاريــــة اخملـصّــصــــة لإلنـتـــاج وكـذا اإلشــهــار

rالقانوني الّذي يجب أن يطبق عليها
ج)  إعـفـاء من حـقوق الـتـسـجـيل فـيمـا يـخص الـعـقود

rالIالتأسيسية للشركات والزيادات في رأس ا
د)  إعفـاء من الـرسم الـعقـاري  فـيمـا يـخص اIلـكـيات

العقارية اخملصصة لإلنتاج.
2 - في مـرحـلـة االسـتـغـاللr وIـدّة أقـصـاهـا عـشر (10)
سنـوات ابتـداء من تاريخ مـعايـنة الـشروع في االسـتغالل

التي تعدّها اIصالح اجلبائية بطلب من اIستثمر :

rأ)  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
ب)  اإلعفاء من الرسم على النشاط اIهني.

r1 و2 أعاله Xذكورة في الـفقرتIـزايا اIزيادة على ا
£ــكن أن يــقــرّر اجملــلس الــوطــنـي لالســتــثــمــار مــنح مــزايــا

إضافية طبقا للتشريع اIعمول به".

اIادة اIادة 12 :  :  تعــــدل وتتـمّـم اIــادّة 18 مـن األمــر رقـم
01-03 اIــــــــؤرّخ في 20 غــــــشـت ســــــنـــــــة 2001 واIــــــذكـــــــــور

أعـــالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــادة 18 : يـــنــــشـــأ لـــدى الــــوزيـــر اIـــكــــلّف بـــتــــرقـــيـــة
االسـتثمـاراتr مجلس وطـني لالستثمـار يدعى في صلب
الـــنص "اجملــــلس"r ويـــوضع حتـت ســـلـــطـــة ورئــــاســـة رئـــيس
احلكومـة. ويكلّف اجملـلس باIسـائل اIتصـلة باسـتراتيـجية
االســتـثـمـارات وبـسـيـاسـة دعـم االسـتـثـمـاراتr وبـاIـوافـقـة
rــادّة 12 أعالهIـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في اIعــلـى االتــفـــاقــيـــات ا
وبـصـفـة عــامـةr بـكل اIـسـائل اIــتـصـلـة بـتـنــفـيـذ أحـكـام هـذا

األمر.

r(بدون تغيير) ...... تكفـل -

- اإلعــفـــاء من الــرسـم عــلى الــقـــيــمــة اIـــضــافــة فـــيــمــا
يخص السـلع واخلدمـات غيـر اIسـتثـناة من اIـزايا والتي
تــــدخل مـــــبــــاشــــرة فـي إجنــــاز االســــتـــــثــــمــــارr ســـــواء كــــانت

rمستوردة أو مقتناة من السوق احمللّية

- اإلعـفـاء من احلـقـوق اجلمـركـيـة فـيـمـا يـخص الـسلع
اIـــســتـــوردة وغــيـــر اIـــســتـــثـــنــاة من اIـــزايـــا والــتـي تــدخل

مباشرة في إجناز االستثمار.

2 - بــعــد مـعــايــنـة مــبــاشــرة االسـتــغالل الــتي تــعــدهـا
اIصالح اجلبائية بطلب من اIستثمر :

- اإلعــفـــاءI rــدّة عــشـــر (10) ســنــــوات من الــنــشــاط
الـــفـــعـــليr مـن الـــضـــــريـــبــــة عـــلى أربـــــاح الـــشـــركـــات ومن

rهنيIالــرسم على النشاط ا

- اإلعفاء ...... (الباقي بدون تغيير)...........".

9 :  :  تـــعـــــدل وتــــتـــمـّـم اIــــــادّة 12 مـن األمــــــر اIـادة اIـادة 
رقـم 01-03 اIـــؤرّخ في 20 غـشت سـنــة 2001 واIـذكــــور

أعـالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIـادة 12 : يتـرتب عـلى االسـتثـمـارات اIـذكورة في
الــفــقــرة 2 من اIــادّة 10 أعالهr  إبـــرام اتــفــاقـــيــة مـــتــفــاوض
عليـها وفـقا للـشروط اIـنصوص عـليـها في اIادّة 12 مـكرّر

أدناه.

وتــــبـرم االتــــفـــاقــيــة الـوكــالـة الــتي تــتـصــرف بـاسم
الـدولةr بـعـد مـوافـقة اجملـلس الـوطـني لالسـتثـمـار اIـذكور
في اIـادّة 18 أدنـاه. وتــنــشــر هــذه االتــفــاقــيــة  في اجلــريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة".

اIــادة اIــادة 10 :  :  يـــتــمـم  األمــــر رقـم 01-03 اIــــؤرّخ فـــي
20 غــشت سـنـــة 2001 واIــذكـــــور أعـالهr �ـــادّة 12 مـكــرّر

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIــادة 12 مـــكـــرّر : تـــســــتـــفـــيــــد االســـتــــثـــمـــارات ذات
األهـمـيــة بـالـنـسـبـة لالقـتـصـاد الـوطـني من مـزايـا تـعـدّ عن
طريق الـتـفـاوض بـX اIـستـثـمـر والـوكالـة الـتي تـتـصرف
بـــاسم الــــدولـــةr حتـت إشـــراف الـــوزيــــر اIـــكــــلّف بـــتــــرقـــيـــة

االستثمارات.

حتدّد االستثمـارات ذات األهمية بالنّسبة لالقتصاد
الـوطـني حـسب مـعـايـيـر تـضـبط عن طـريق الـتـنـظـيم بـعـد
رأي مـطـابق من اجملـلـس الـوطـني لالسـتـثـمـار اIـذكـور في

اIادّة 18 أدناه".
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أمـأمــر رقم ر رقم 06 -  - 09  مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمـادى الادى الـثّـانانـيـة عام ة عام 1427
الـالـــــــمـمـــــوافـق وافـق 15 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2006 يــيــــــــعــعــــــــدّل ويل ويــــــتـتـــــمّـمـم
األمـــاألمـــــــــــــــر  رقـم ر  رقـم 05 - -06  اIـ اIـــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 18 رجــب  عـ رجــب  عـــــــــــــامام
1426 الـ الـــــــــــــمــــــــــوافـق وافـق 23 غ غــــــــــشـشــت ست ســــــــــنــــــــة ة 2005 واI واIــــــــــتــــــــــعــــــــــلقلق

�كافحة التهريب.�كافحة التهريب.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــا اIــادتـان 122 و124
rمنه

- و�ــقــتــضـى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــلــتــعــاون اإلداري
اIتـبـادل قـصد تـدارك اخملـالـفات اجلـمـركـيـة والبـحث عـنـها
وقــمـــعــهــاr اIـــعــتـــمــدة بــنـــيــروبي في 9 يــونـــيــو ســـنــة 1977
اIصادق عـليهـا �وجب اIرسوم رقم 88 - 86 اIؤرّخ في 2

r1988 وافق 19 أبريل سنةIرمضان عام 1408 ا

- و�قـتـضى اتـفـاقـيـة األ¬ اIـتحـدة Iـكـافـحـة اجلـر£ة
اIـنظمـة عبر الـوطنـيةr اIعـتمدة من قـبل اجلمـعية الـعامة
لأل¬ اIــتــحــدة بـتــاريخ 15 نــوفــمــبــر ســنــة r2000 اIــصــادق
عــلـــيـــهـــا بـــتـــحــفـظ �ــوجـب اIـــرســوم الـــرئـــاسي رقم 55-02
اIؤرّخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اIوافق 5 فبـراير سنة

r2002

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

- و�قـتـضى األمر رقم 66 -156 اIـؤرّخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 79 -07 اIــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واIـتضمن

rتممIعدل واIا rقانون اجلمارك

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 89 -02 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فـــبــرايــر  ســنــة 1989 واIــتــعــلق

 rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 98 -04 اIــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

 rبحماية التراث الثقافي

حتــدّد تـشـكـيـلـة اجملــلس الـوطـني لالســتـثـمـار وسـيـره
وصالحياته عن طريق التنظيم".

13 :  :  تـــلــغى أحـــكــام اIـــادّتــX 19 و20 من األمــر اIــادة اIــادة 
رقم 01-03 اIـــــؤرّخ في 20 غـــــشـت ســـــنــــة 2001 واIـــــذكــــور

أعاله.
اIـادة اIـادة 14 :  :  يـتمـم   األمــر رقـم 01-03 اIـؤرّخ فـي 20
غــــشت ســــنـــــة 2001 واIــــذكــــــــور أعـالهr �ـــــادّة 32 مـــكـــرّر

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIـادة 32 مــكــرّر : تــنــجــز اIــتــابــعــة الـتـي تــمــارســهـا
الـوكــالـة مـن خالل مـرافــقـة ومــســاعـدة اIــسـتــثـمــرين وكـذا

جمع اIعلومات اإلحصائية اخملتلفة".

اIــادة اIــادة 15 :  :  يــتــمم األمــــر رقـم 01-03 اIــؤرّخ فـي 20
غــشت ســنــــة 2001 واIــذكــــــور أعـالهr �ــــادّة 32 مـــكــرّر 1

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIـادة 32  مــكــرّر 1 : تـــكـــلّـف اإلدارات والـــهـــيـــئـات
األخرى اIعنية بتـنفيذ جهاز التحفيزات اIنصوص عليه
في هذا األمرr بعنـوان اIتابعةr بالسهرr طبقا لإلجراءات
اIـســيــرة لـنــشـاطــهـا وطــوال مــدّة اإلعـفــاءاتr عـلى احــتـرام
اIسـتثمـرين لاللتزامـات اIوضوعـة على عاتـقهم في إطار

اIزايا اIمنوحة".

16 :  :  تــــــعــــــدّل اIــــــادّة 33 من األمــــــر رقم 03-01 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرّخ في 20 غـــشت ســـنــة 2001 واIـــذكـــور أعالهr وحتــرّر

كما يأتي :

"اIـــــادة 33 : فـي حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام االلـــــتـــــزامــــات
اIـنصـوص علـيهـا في هذا األمـر أو االلتـزامات الـتي تعـهد
بها اIستثـمرونr تسحب  اIزايــا اجلبــائيـة واجلمـركيــة
وشـــبـــه اجلـــبـــــائــــيــــة واIــــالـــيـــةr دون اIــــســـاس بــــاألحـــكـــــام

التشـريعيـة األخــرى.
وتصدر الوكالة مقرر السحب".

اIادة اIادة 17 :  :  تطـبق اIزايـا اIنـصـوص علـيهـا في اIواد
من 9  إلى r11 اIـعــدلــةr من األمـر رقم 01 -03  اIـؤرّخ في
20 غــشت سـنـة 2001 واIــذكـور أعـالهr عـلى االســتـثــمـارات

اIصرح بها  بعد نشر هذا األمر في اجلريدة الرسمية.

ال £ـــكن اجلـــمع بـــX هـــذه اIــزايـــا واIـــزايــا  مـن نــفس
الطبيعة اIؤسسة �وجب التشريع اجلبائي.

اIـادة اIـادة 18 :  :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


