
 

  02صيغة عدد 
  مشروع قانون 

ثمار  يتعلق بإصدار مجلة االس
  الفصل األول. 

ثمار". ذا القانون "مجلة االس   تصدر بمقت 
  .2الفصل 

ذا القانون ح التطبيق  ا بالفصل األول من  لة املشار إل ام ا ذا القانون بالرائد تدخل أح شر  عد  ن  ر ش
سية ة التو ور م   .الرس ل

  .3 الفصل
ام الفصول من  مع ذا  8إ  4مراعاة أح ثماراتيع  بمجلةيل العمل  القانون،من   بمقت الصادرة االس

سم 27  مؤرخ 1993 لسنة 120 عدد القانون  ناء الفصل  1993 د ا  14باست خ من بدايةم  مجلة دخول  تار
ثمار   .التطبيق ح االس

  .4الفصل 
ي للضمان االجتما املنصوص عليه بالفصول تواصل االنتفاع بتكفل ال مة األعراف  النظام القانو دولة بمسا

ثمارات  45و 43مكرر و 25و  25 يع االس ا إ غاية  ذلكومن مجلة  ولة ل يفاء املّدة ا   :لذلكاس
ثم -  خ دخول مجلة االس ثمار قبل تار ح باالس ادة  إيداع التصر ار ح التطبيق املؤسسات ال تحصلت ع ش

نوال  أجل أقصاه س خ المن  ت ،تار شاط الفع ذا االمتياز ودخلت طور ال ور تحصلت ع مقرر إسناد   املذ
ثمار ح التطبيق. -  خ دخول مجلة االس   املؤسسات الناشطة قبل تار

  . 5الفصل 
  

ا بالفصول   45مكرر و 42و 42و 36و 35و 34و 33و 32و 31و 29و 24يتواصل العمل باالمتيازات املالية املنصوص عل
ا الشروط التالية 47مكرر و 46و 46و ثمارات للمؤسسات ال تتوفر ف يع االس  :من مجلة 
ثمار ح التطبيق، -  خ دخول مجلة االس ثمار قبل تار ح باالس ادة إيداع تصر صول ع ش  ا
صول ع مقرر إسناد امتيازات مالية  -  ثماراو ا ن دخول االس ت شاط الفع  أجل أقصاه س من ابتداء ت طور ال

ثمار ح التطبيق خ دخول مجلة االس   .تار
 

  . 6الفصل 
ام الفصول ب يتواصل العمل )1 ثمارات  65و 64و 63أح يع االس سبة إمن مجلة  ا  بال االمتيازات املنتفع 

ورة. لة املذ  ع أساس ا
ام الفصول  )2 املتعلق  1990مارس  19املؤرخ   1990لسنة  21القانون عدد  من 8و 7و 6و 5و 3تبقى أح

ثمارات السياحية  ة املفعول.بمجلة االس  سار
  . 7الفصل 
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ّل  حدود اختصاصه  ثمار  لفة باالس ل العمومية امل يا ثمار من قبل ال سية لالس يئة التو ام املسندة لل تمارس امل
ا ورة مل يئة املذ ن مباشرة ال اإ ح   .م

  .8الفصل 
ا بالفصل  )1 ثمار املنصوص عل نة العليا لالس ولة  52تواصل ال ام املو ثمارات القيام بامل يع االس من مجلة 

لس األع ن مباشرة ا اري به العمل إ ح ع ا شر ا بمقت ال امه إل ثمار م نة لالس تب عنه حّل ال   .مما ي
ا بالفصول يتواصل العمل باالمتيازات املنص )2 سادسا من  52ثالثا و 52مكرر و 52و 52ثالثا و 51مكرر و 51وص عل

خ دخول مجلة  ثمار قبل تار نة العليا لالس ثمارات لفائدة املؤسسات املتحصلة ع موافقة ال يع االس مجلة 
ثمار ح التطبيق.    االس

ثمار"  )3 نة العليا لالس ع اينما أعوض عبارة "ال شر ثمار"وجدت بال لس األع لالس عبارة "ا  اري به العمل 
  .مع مراعاة االختالف  العبارة

  . 9الفصل 
ثمار ح التطبيق تل  خ دخول مجلة االس ة من الفصل ابتداء من تار ام الفقرة األخ (جديد) من القانون عدد  2أح

الة ال 1991جوان  8املؤرخ   1991لسنة  37 ة الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص املتعلق بإحداث الو عقار
: 2009جوان  23املؤرخ   2009لسنة  34الالحقة وخاصة القانون عدد  عّوض بما ي   و

لية والباعث ماعات ا تفع ا ا بالفصل و ن العقارو "وت وافز املنصوص عل ثمار  19ن بنفس ا من مجلة االس
ن  مجال أشغال ن الصناعي ة. للباعث و ية األساسية بمناطق التنمية ا   الب

  . 10الفصل 
ام الفصل  )1 دثة  6تطبق أح ذا القانون ع املؤسسات ا ا بالفصل األول من  ثمار املنصوص عل ّمن مجلة االس لة ح خ دخول ا ا  تار ذه املؤسسات تم إحدا ذا القانون كما لو أّن   خالل الثالث سنوات السابقة لصدور 

 التطبيق.
ام الفصل  )2 ن  6ب أح ا لفائدة غ املقيم امل خدما سدي  ية ال  ثمار ع املؤسسات ال من مجلة االس

ا بالقانون عدد  امل  2001أوت  7املؤرخ   2001لسنة  94املنصوص عل سدي  ية ال  املتعلق باملؤسسات ال
ش ن وع فضاءات األ ا لفائدة غ املقيم ا بالقانون عدد خدما املؤرخ  1992لسنة  81طة االقتصادية املنصوص عل

شطة االقتصادية. 1992أوت  3    املتعلق بفضاءات األ
  . 11الفصل 

ا إ مصادقة مسبقة من قبل املصا  ا وقطع الغيار م ة والذخائر واملفرقعات وأجزاؤ شاط صناعة األس يخضع 
تصة.  ة ا   اإلدار

 
 . 12الفصل 

ثمار ح التطبيق لت خ دخول مجلة االس ذا القانون وخاصة: ابتداء من تار الفة ل ام السابقة ا  جميع األح
شطة الفالحية من  1989مارس  8املؤرخ   1989لسنة  43من القانون عدد  4 الفصل - شروط ممارسة األ املتعلق 

فية االسم (قبل)طرف  ات ا  ،الشر
شطة االقتصادية كما تّم  1992أوت  3املؤّرخ   1992لسنة  81من القانون عدد  9الفصل  - املتعّلق بفضاءات األ

  ،تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة
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ة 465الفصل  -  لة التجار  ،من ا
ر  1996جانفي  31املؤرخ   1996لسنة  6من القانون التوجي عدد  16الفصل  -  املتعلق بالبحث العل وتطو

 ،التكنولوجيا
لية  20املؤرخ   1998لسنة  65من القانون عدد  26ل الفص -  ن 1998جو نية للمحام ات امل  ،املتعلق بالشر
امل  2001أوت  7املؤّرخ   2001لسنة  94من القانون عدد  5الفصل  -  سدي  ية ال  ّ املتعّلق باملؤسسات ال

ن ا لفائدة غ املقيم  ،خدما
ّ املؤرخ   2005ماي  11 املؤرخ  2005لسنة  40القانون عدد  -  املتعلق  1957جوان  4املتعلق بإتمام األمر الع

ة  ،بالعمليات العقار
املتعلق بإرساء االقتصاد  2007فيفري  19املؤرخ   2007لسنة  13من القانون التوجي عدد  11الفصل  - 

.القانون عدد  ل  20املؤرخ   2010لسنة  18الرق ار والتجديد  املتعلق بإحداث  2010أفر يع ع االبت نظام ال
 ،مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصال

لس األع للتصدير  2000نوفم  27مؤرخ   2000لسنة  2819األمر عدد  -  ثماريتعلق بإحداث ا وضبط  واالس
ه  ته وطرق س ناءمشموالته وتركي ام الفصل  باست   منه. 7أح
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ثمارمجلة اال       س
  

ام. األول  العنوان   عامة أح
 

 .األّول  الفصل
ات االقتصاد الوط  ا تجسيما ألولو ر يع إحداث املؤسسات وتطو ثمار و وض باالس لة إ ال ذه ا دف 

:   خاصة ع
ةاملضافة والقدرة التنافسية  ع من القيمةيفال - توى التكنولو لالقتصاد الوط ع ا والتصدير ملستوى وا

،   اإلقلي والدو
ة، - شر  إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة املوارد ال
ة مندمجة - و  ومتوازنة، تحقيق تنمية ج
 تحقيق تنمية مستدامة. -

 .2 الفصل
لة ذه تضبط ي النظام ا ثمار القانو اص به يقوم الذي لالس ون، أو طبيعيون  أ ن غ أو مقيمون  معنو  مقيم

ش جميع    .االقتصادية طةاأل
شطة تصّنفو  يفة" وفق االقتصادية األ سية التص شطة التو او "لأل  العمومية املصا ل موحدة بصفة عتمد

ثمار  املتدخلة   .االس
ومي. شطة بمقت أمر ح سية لأل يفة التو  وتضبط التص

 .3 الفصل
لة ذه مع ع يقصد  :بـ ا

ثمار - ثمر به يقوم لألموا مستدام توظيف ل: االس مة شأنه من مشروع إلنجاز املس  االقتصاد تنمية  املسا
ون  مخاطره تحمل مع التو ل  و ثمار ش مة أو مباشر عمليات اس ثمار باملسا  .اس
ثمار  عملية .1  ل أو خدمات إسداء أو سلع إنتاج غرض بذاته مستقل جديد ملشروع إحداث ل: املباشر االس

ا من املشروع ذات إطار  قائمة مؤسسة ا تقوم جديدأو ت توسعة عملية ا من الرفع شأ أو  اإلنتاجية قدر
 ،التكنولوجية أو التنافسية

ثمار ب عملية .2 مةاالس مة: املسا ية أو النقدية املسا ات مال رأس  العي سية بالبالد شر  عند سواء التو
ا و فيع عند أو ت ا رأس  ال مةمس اقتناء أو مال ا رأس  ا  .مال

ثمر - ثمارا ينجز مقيم، غ أو مقيم معنوي، أو طبي ص ل: املس  .اس
ل وتأخذ خدمات إسداء أو سلع إنتاج إ دف وحدة ل: املؤسسة - ع طبق فردية مؤسسة أو شركة ش شر  ال

 .التو
ةالتنمية  مؤشر  - و لفة بالتنمية مؤشر :ا سب وفق  ،عّده الوزارة امل سيح واجتماعية  اقتصادية مقاي

ية ديمغرافيةو  ي ب و ت ا درجة تطور  حسبمناطق البالد  ل  ،نمو
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لس - لس: ا ثمار األع ا  .لالس
يئة - يئة: ال سية ال ثمار التو  .لالس
ثمار التو الصندوق : الصندوق  -  .لالس

 
  

ي العنوان  السوق  إ النفاذ. الثا
 .4 الفصل

ثمار حّر    .االس
ثمار ترا ع شطة االقتصادية.مليات االس اص بممارسة األ ع ا شر   ال

ا اعتمادا خاصة ع مقتضيات األمن والدفاع  اخيص وآجال وإجراءات إسناد ومي ال وتضبط بمقت أمر ح
ة.  ئة وال اث الثقا وحماية الب افظة ع املوارد الطبيعية و ع ال ن وترشيد الدعم وا   الوطني

ن  ّ خيص وإعالم طالبه يتع ك أثرا كتابيا.  ، اآلجال القانونيةعليل قرار رفض ال ل وسيلة ت   كتابيا أو ب
ذا الفصل ترخيصا ا بالفقرة الثانية من  عد انقضاء اآلجال املنصوص عل وت  عت الس ان املطلب مستوفيا  و إذا 

لية املستوجبة   .الشروط الش
ام ا يئة مراقبة اح عد انقضاء اآلجالوتتو ال وت  خيص  صورة الس   .آلجال وإسناد املوافقة ع ال

  
 5 الفصل

ثمر ا  غ الفالحية العقارات امتالك  حّر  املس سوغ ثمار عمليات إلنجاز اواستغاللو ا أو مباشر اس مع  مواصل
ابية والتعم يئة ال   .مراعاة أمثلة ال

سية ال يمك ات التو  22املؤرخ   1969لسنة  56ا امتالك األرا الفالحية ع مع القانون عدد سمح للشر
تم  ات  1969س ا لفائدة شر ثمار فال ع فتح رأس مال عمليات اس املتعلق بإصالح األوضاع الفالحية، ال تقوم 

ثمار  أن تمتلك األرا الفالحية أو  ثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق اس ااس استغ وأ سوغ عمليات  نجازإل  ّل
ا. ثمار فالحية أو مواصل   اس

قة امتالك األرا  ، ال يمكن له بأية طر ثمار فال ثمر أجن بصفة مباشرة أو غ مباشرة  اس م مس وإذا سا
  الفالحية.

  
 .6 الفصل

ل مؤسسة انتداب ية  حدود  إطارات يمكن ل سية األجن م من الع % 30من ذوي ا باملؤسسة  لإلطاراتدد ا
شاط الفع حسب  ا طور ال خ دخول ي للمؤسسة أو من تار ن القانو و خ الت اية السنة الثالثة من تار وذلك إ 
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ا إ  سبة وجو ذه ال االت، يمكن  %10اختيار املؤسسة. وتخفض  ل ا خ و  ذا التار عة من  ابتداء من السنة الرا
ية إطاراتعة للمؤسسة انتداب أر  سية األجن   .من ذوي ا

ية إ ترخيص من  ا  الفقرة املتقدمة، يخضع انتداب اإلطارات األجن ّد املنصوص عل سب أو ا و صورة تجاوز ال
ام مجلة الشغل شغيل طبقا ألح لفة بال   .الوزارة امل

ناء ام مجلة الشغل باست ية ألح ا. 2-258من الفصل  5و 4و 3و 2الفقرات  تخضع إجراءات انتداب اإلطارات األجن   م

ثمر ضمانات. الثالث العنوان   وواجباته املس
 

 . 7 الفصل
ثمر عامل ثمر ا عامل ال تلك عن رعاية تقل ال معاملة األجن املس ون  عندما التو املس  مماثلة وضعية  ي

قوق  يتعلق فيما وذلك لوضعيته لة ذه اعل املنصوص والواجبات با  .ا
 . 8 الفصل

ثمر أموال حماية ة ملكيته وحقوق  املس ع طبقا مضمونة الفكر شر اري  لل  .العمل به ا
اع يمكن ال ثمر أموال ان ة أجل من إال املس  أساس ع تمي ودون  القانونية لإلجراءات وطبقا العمومية املص

سية ض ومقابل ا اعمكن و  .ومنصف عادل عو ثمر تنفيذا لقرارأم ان ي وال املس  .تحكي كم أو قضا
 .9 الفصل

ثمر ة للمس ل حر ارج إ أمواله تحو ية بالعملة ا ع وفق األجن شر اري  ال  .بالصرف املتعلقالعمل  به ا
االت و ا يقت ال ا ل ف ارج إ التحو صول  ا ا ،من البنك املركزي التو ترخيص ع ا م تنطبق أح

لة. 4من الفصل  4و 3و 2الفقرات  ذه ا   من 
  

 . 10 الفصل
ن ّ ثمر ع يتع ام املس ع اح شر اري  ال ة خاصةاملتعلق  العمل به ا  وحماية االجتما والضمان والشغل بال
ئة وات الطبيعية الب باية وال وحماية ال ابية يئةوا ة املعلومات ل وتوفوالتعم  ال  تطبيق إطار  املطلو

لة ذه مقتضيات ا ال املعلومات وشمولية ودقة ة ضمان مع ا   .يقّدم

ع العنوان ثمار حوكمة. الرا  االس
لس. األول  الباب ثمار ا   األع لالس

 .11 الفصل
ومة "مجلس أع ومة يحدث لدى رئاسة ا س ا أسه رئ ثمار" ي ون من الوزراء ، لالس ت م صو لة الذين ل

ثمار واملالية والبمجال  لفون باالس ا الوزراء امل حضر مداوالته وجو ثمار و  ل.يشغاالس
لس وطرق تنظيمه بمقت  ومي.تضبط تركيبة ا   أمر ح
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 .12 الفصل
لس يضبط اتيجيةو  سياسة ا رامج  اس ثمار، مجال  الدولةو ّلف االس   :ي بما خاصة و

ثمار وضلل الالزمة القرارات اتخاذ - ثمار باالس ن مناخ األعمال واالس  ،وتحس
شر،  - ر سنوي ي ثمار  تقر  تقييم سياسة الدولة  مجال االس
اتيجيات ع املصادقة - انيات  العمل وخطط اس ةوامل يئة السنو  ،والصندوق  لل
داف - صصة للصندوق وفق أ ع السنوي للموارد املالية العمومية ا  مجال  الدولةسياسة  املصادقة ع التوز

ن املالية،  ثمار وذلك  إطار إعداد قوان  االس
يئة أعمال ع اإلشراف - ا والصندوق  ال ا، ومراقب   وتقييم
مية الوطنية - ع ذات األ وافز لفائدة املشار ا بالفصل  إقرار ا لة. 21املنصوص عل ذه ا  من 
يئة نّم ؤ تو  ر ع األقل.الذي يجت للمجلس القارة الكتابة ال ل ثالثة أش ا مرة   مع دور

ي الباب ثمار . الثا سية لالس يئة التو  ال
  .13 الفصل

سية  عموميةيئة تحدث  يئة التو ا اسم "ال ة واملالية يطلق عل ة واالستقاللية اإلدار صية املعنو تتمتع بال
ثمار ثمار. "لالس لفة باالس   تحت إشراف الوزارة امل

يئ ون مقر ال س العاصمة وي ون  ة بتو ة يمكن أن ت و ا تمثيلّيات ج ارج ل ا   . و
ية. تي ا ال لة ومع نصوص ذه ا ام  ع التجاري فيما ال يتعارض مع أح شر يئة لقواعد ال   تخضع ال

ام القانون عدد  يئة ألح شآت  1989املؤرخ  غرة فيفري  1989لسنة  9ال تخضع ال مات وامل املتعلق باملسا
ام القانون عدد الع املتعلق بضبط النظام األسا العام  1985أوت  5املؤرخ   1985لسنة  78مومية وكذلك ألح

ماعات  ات ال تملك الدولة أو ا ة والشر ن واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجار ألعوان الدواو
ليا ا بصفة  مباشرة و  لية رأس مال   . العمومية ا

ون  يئة خاصة من: تت   موارد ال
انية الدولة، -  موارد من م
ارج، - ا من الداخل وا بات ال تمنح ل  القروض وال
  جميع املوارد األخرى. -

ومي بمقتيضبط           يئة التنظيم اإلداري واملا  أمر ح ا وكذلكلل اص بأعوا   .النظام األسا ا
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 .14 الفصل
 

لس يئة ع ا ح ال شاور مع  اإلصالحاتسات و السيا تق ثمار وذلك بال ل املمثلة للقطاع ذات العالقة باالس يا ال
اص ا كما تتو ،ا عة تنفيذ ا و  متا شر ثمار و ر إعدادوتجميع املعلومات املتعلقة باالس  حول التقييمية  التقار
ثمار سياسة   .االس

يئة وتتو اإسن وإقرار باملنح االنتفاع مطالب النظر  ال ربناء ع  اد ل املع  عدهف  تقر ي ع  الذيال  إنجازيتا
ثمار.    االس

يئة ب ل وتضبط عالقة ال يا ثمار املعنيةال ة إطار اتفاقيات  باالس لس. إطار ا ا  يصادق عل
  .15 لالفص

  
يئة يحدث ثمر وحيد مخاطب" بال   :خاصة يتو "للمس

ثمراستقبال   - ه وإرشاده ب املس ل املعنية، وتوج يا سيق مع مختلف ال  الت
ة املتعلقة بال جراءاتاإل ب لفائدته القيام - ناإلدار و ي ت اخيص ،أو التوسعة ةمؤسسلل القانو صول ع ال ا  و

ا ال ثمار مراحل مختلف ستوج  ،االس
ن عرائض تلقي - ثمر ا ع العملو  املس سيق حل ل مختلف مع بالت يا  لتجميع بيانات قاعدة تركو  ،املعنية ال

ا الواردة العرائض اح ودراس لول  واق شر الئمةامل ا يحية واألعمال الواردة اإلخالالت و ا صلب الت ر  تقار
 .التقييمية

ح تمو  ثمار عملية التصر ن عمليةو  املباشر االس و ي الت اوفق إضبارة وحيدة يتم ضبط  للمؤسسات القانو  أنموذج
ا ا ملرفقةا الوثائق وقائمة ومي أمر بمقت وإجراءا    .ح

اطب سّلمو  ثمر الوحيد ا ادة للمس ح إيداع  ش ثمار تصر ثمر املؤسسة توسعة أو عث ووثائق باالس   للمس
خ من عمل يوم أجل ح إيداع تار ة الوثائق بجميع مرفقا التصر   .املطلو

  
ثمار الصندوق التو. الثالث الباب    لالس

 .61 الفصل
ة  ة واالستقاللية اإلدار صية املعنو ثمار" تتمتع بال ا اسم "الصندوق التو لالس يئة عمومية يطلق عل تحدث 

  .واملالية
لة ومع  ذه ا ام  ذر فيما ال يتعارض مع أح ع التجاري وكذلك لقواعد التصرف ا شر خضع الصندوق لقواعد ال و

ية تي ا ال   .نصوص
يئة يباشر الصندوق م ا رقابةامه تحت رقابة  أس ثمار ي لف باالس ر امل   تتو خاصة: ،الوز

شاط الصندوق والسياسة العامة لتدخالته، - اتيجية تنمية   ضبط اس
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ثمارات الصندوق وتوظيفاته، -  ضبط برنامج سنوي الس
شاط السنوي للصندوق، - ر ال  املصادقة ع القوائم املالية وتقر
انية التقد - ا،ضبط امل عة إنجاز ة ومتا  ير
ا، - عة إنجاز امج ومتا  ضبط عقود ال
- ، اص بأعوانه ونظام التأج  املصادقة ع تنظيم مصا الصندوق والنظام األسا ا
سابات - اري به العمل سمية مراق ا ع ا شر   .حسب ال

ام القانون عدد  شآت  1989املؤرخ  غرة فيفري  1989لسنة  9ال يخضع الصندوق ألح مات وامل املتعلق باملسا
ام القانون عدد  املتعلق بضبط النظام  1985أوت  5املؤرخ   1985لسنة  78واملؤسسات العمومية وكذلك ألح

ات ال تملك الدولة  ة والشر ن واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجار األسا العام ألعوان الدواو
ماعات العمومية ا ليا.أو ا ا بصفة مباشرة و   لية رأس مال

ذر  اص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف ا ه والنظام األسا ا سي يضبط التنظيم اإلداري واملا للصندوق وقواعد 
ومي.   بمقت أمر ح

  .71 الفصل
ون    :الصندوق خاصة من  موارد تت

انية الدولة،موارد من  -  م
بات ال تمنح له من ال - ارج،القروض وال  داخل وا
 .املوضوعة ع ذمته جميع املوارد األخرى  -

  
  .81 الفصل
ات أساس ع تضبط برامج وفق املالية هواردالتصّرف  م الصندوق  يتو ثمار مجال  التنمية أولو شمل  االس و

  تدخالته:
لة نحاملصرف  - ذه ا امس من  ا بالعنوان ا  ،املنصوص عل
كةامل الصناديقاالكتتاب   - املساعدة  صناديقتنمية و  مالذات رأس  وصناديق تنمية مال رأس  للتوظيف ش

 ،االنطالقع 
سب وأسقف وشروط االنتفاع ب ماتوتضبط  ومي املال رأس  املسا  بمقت أمر ح
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امس.  وافز املنحالعنوان ا   وا
  .19 الفصل

ثمار املباشر نحامل سند   :ي كما عنوان إنجاز عمليات االس
فيع  ةمنح .1   :والقدرة التنافسية املضافة القيمة منال

ثمار عمليات إنجازعنوان  -   :املباشر  االس
 ة  ،القطاعات ذات األولو
 املنظومات االقتصادية. 

 :  مجال االقتصادي األداءعنوان  -
 ثمارات ن التكنولوجيات  للتحكم املادية االس ديثة وتحس  ، اإلنتاجية ا
 ثمارات    الالمادية، االس
 ر، البحث  والتطو
 ن و   . الكفاءات ع املصادقةي إ ؤدّ يي ذال األعوان ت

شغيلية ةمنح .2 ر القدرة ال  عنوان تكفل الدولة:  تطو
  ن ع سي عنوان األجور املدفوعة لألعوان التو ي للضمان االجتما  مة األعراف  النظام القانو بمسا

ة ال تتجاوز العشر سنوات األ  ،ف شاط الفع خ الدخول طور ال  و ابتداء من تار
 . ن حسب مستوى التأط سي سبة من األجور املدفوعة لألعوان التو   ب

ةالتنمية  ةمنح .3 و ة الّتنمية مؤشر ع اعتمادا ا و عنوان: عض  ،ا شطة   األ
 ثمار املباشر عمليات إنجاز  ،االس
  ية األ ف الناتجة عن أشغال الب  ساسية.املصار

ثمارات مقاومة عنوان  املستدامة التنمية ةمنح .4 ئة وحماية التلوثاس  .الب
ن املنح يمكن مع ب لة  ا ذه ا ا  عية أخرى املنصوص عل شر ا يتجاوز  أالّ  عأو  إطار نصوص   ل  مجموع

االت ثمار لفة ثلث ا مة اعتبار دون  وذلك االس ف  الدولة مسا ية مصار ارجية األساسية الب   .ا
شطة املنح ذه االنتفاع وشروط وأسقف سب وتضبط ومي أمرمقت ب ا املعنية واأل   .ح

   .20 الفصل
تفع  عات مية ذات ملشار ومي أمر بمقت الوطنية األ لس رأي أخذ عد ح   :بـ ا

اح طرح - بة قاعدة من األر ات ع الضر  سنوات،  حدود عشر الشر
ثم - ثمار، لفة ثلثار  حدود منحة اس   االس
ية األساسية - ف الناتجة عن أشغال الب مة الّدولة  تحّمل املصار  .مسا

ا  تحال مية  ملفاتوجو ع ذات األ يئة ال  الوطنيةاملشار ا تتوع ال ا دراس ا وتقييم   . لسع ا وعرض
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ع وتضبط مية ذات املشار ثم الوطنية األ ومي أمرمقت بار وسقف منحة االس   .ح
  .12 الفصل

تصة. ة ا عة ومراقبة املصا اإلدار لة إ متا ذه ا ا  وافز املنصوص عل    تخضع املؤسسات املنتفعة با
صول عليه. خ ا ثمار خالل سنة من تار ثمار الغيا  صورة عدم الشروع  إنجاز االس ح باالس عت التصر   و

وافز من املو  االت التالية:ب ا ا  ا ن   نتفع
ا التطبيقية - لة أو نصوص ذه ا ام  ام أح  ،عدم اح
نائية وملرة  - ثمار قابلة للتمديد بصفة است ح باالس خ التصر ع سنوات من تار ثمار خالل أر عدم إنجاز برنامج االس

يئة تان بمقرر معلل من ال ا س  ،واحدة ملدة أقصا
ة األصلية لال  - ل الوج ثمار بصفة غ قانونية.تحو  س

  
  .22 الفصل

 
ا املطالب املبالغ ع توّظف ام الفصل   بدفع لة  21طبقا ألح ذه ا ة التأخ خطايامن  ر ل عن % 0.75 بنس  ش

  .الحوافز االنتفاع يخرتا من ابتداء الشهر من جزء أو
يئة ستمع ن ال وافز للمنتفع اح أو رأسا املالية با ا وتبدي املعنية صاامل من باق جاع ب  رأ وافز واس  ا

ون  ال الذي اسبة العموميةمن  معلل قرار بموجب إال ي ام مجلة ا ر املالية وفقا ألح   .وز
ب واال و   شمل ال جاعال  ا االستغالل الفع طبقا  س عنوان االستغالل خالل املدة ال تم ف وافز املمنوحة  ا

وافز.للغرض الذي ع   أساسه أسندت ا
ل سنة استغالل فع  الغرض الذي ع  عد طرح العشر عن  ثمار  عنوان مرحلة االس ا  وافز املنتفع  وترجع ا

وافز   .أساسه أسندت ا
مكن  تقل أن للمؤسسات و وافز أنظمة من آخر إ نظام من ت ا املنصوص ا لة ذه ضمن عل  إيداع شرط ا

ح ام طبقا رضالغ  تصر لة ذه من 15 الفصل ألح ة باإلجراءات والقيام ا ن الفارق  ودفع لذلك الضرور  جملة ب
وافز قيمة ن إطار  املمنوحة ا  .  التأخ خطايا مع النظام
تم ساب و ا املطالب املبالغ اح ام طبقا التأخ وخطايا الفارق  ذا عنوان بدفع  .الفصل ذا ألح

ة. السادس العنوان اعات سو  ال
 .23 الفصل

ن يطرأ نزاع ل سّوى  سية الدولة ب ثمر التو ل بمناسبة واملس ام تطبيق أو تأو لة ذه أح  إجراءات وفق ا
ة  . كتابيا األطراف أحد تخ إذا إال املصا
ة  لألطراف ة.  ع اإلجراءات والقواعد ال االتفاقحر   تحكم املصا

ة ظامن يطبق ذلك، غياب و نة املصا  .الدو التجاري  للقانون  املتحدة األمم ل
م عندما م القانون  مقام الص ذا يقوم ص عقد األطراف ي وفون  بي  .اآلجال أقرب و األمانة تمام مع به و
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 .24 الفصل
ة عذر عند اع سو ن النا ال سية الدولة ب ثمر التو ة األجن واملس  بمقت التحكيم إ وءال، يمكن باملصا

حة) خصوصية اتفاقية ن (اتفاقية تحكيم صر ن ب   .الطرف
ة عذر وعند اع سو ن النا ال سية الدولة ب ثمر التو ة، التو واملس انت له موضوعّيا صبغة دولية،  باملصا و
ام مجلة تحكيم اتفاقية بمقتكيم عرضه ع التح لألطراف يمكن ، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم ألح

  التحكيم. 
اكم تختص ،ما عدا ذلك وفي سية ا اع  بالنظر التو   .ال

  
  .25 الفصل

يئات إحدى أمام القيام يحمل ي تنازل  أنه ع القضائية أو التحكيمية ال  تحكيمّية يئة أي أمام الحق قيام ل عن ا
  .أخرى  قضائية أو


