القانون اإلطار رقم  18.95بمثابة ميثاق لالستثمارات

الباب األول
األھداف المقصودة من ميثاق االستثمارات
المادة 1
تحدد وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  45من الدستور األھداف األساسية لعمل الدولة خالل السنوات
العشر المقبلة قصد تنمية و إنعاش االستثمارات و ذلك بتحسين مناخ و ظروف االستثمار و مراجعة مجال
التشجيعات الجبائية و اتخاذ تدابير تحفيزية لالستثمار.

المادة 2
تھدف التدابير المنصوص عليھا في الميثاق إلى التحفيز على االستثمار عن طريق:
 تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات و اآلالت و السلع التجھيزية و األراضي الالزمة إلنجازاالستثمار؛
 تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول و األرباح؛ سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجھوية؛ تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني و المحلي؛ إنعاش المناطق المالية الحرة ))  ((OFFSHOREو مناطق التصدير الحرة و نظام المستودعات الصناعية الحرة؛ تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريقمراجعة نطاق تطبيق اإلعفاء من الضريبة.
كما ترمي ھذه التدابير إلى:
 تشجيع التصدير؛ إنعاش التشغيل؛ تخفيض كلفة االستثمار؛ ترشيد استھالك الطاقة و الماء؛ -المحافظة على البيئة.

الباب الثاني
التدابير ذات الطابع الضريبي

الرسوم الجمركية

المادة 3
تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم االستيراد و االقتطاع الضريبي عند االستيراد:
 ال يمكن أن يقل رسم االستيراد عن نسبة  %2،5من قيمة السلع المستوردة؛ يفرض رسم استيراد بسعر ال يقل عن  %2،5من القيمة أو بسعر ال يتجاوز  %10منھا على السلع التجھيزية والمعدات و اآلالت و أجزائھا و قطعھا المنفصلة و توابعھا المعتبرة الزمة إلنعاش و تنمية االستثمار؛
 تعفى السلع التجھيزية و المعدات و اآلالت و األجزاء و القطع المنفصلة و التوابع المشار إليھا من االقتطاعالضريبي عند االستيراد مع مراعاة االقتصاد الوطني.

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 4
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل و حين االستيراد ،السلع التجھيزية و المعدات و اآلالت
إدراجھا في حساب لألصول الثابتة ن و تخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة
المضافة.
وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليھا أعاله أو شرائھا
محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة.

رسوم التسجيل

المادة 5
تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء األراضي المعدة إلنجاز مشروع من مشاريع االستثمار ،باستثناء العقود
المشار إليھا في أ( من الفقرة الثانية بعده ،شريطة إنجاز المشروع داخل أجل ال يتجاوز  24شھرا ابتداء من تاريخ
العقد.
ويفرض رسم تسجيل نسبته  %2،5على:
أ( عقود شراء األراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء؛

ب( عملية الشراء األول للبناءات المشار إليھا أعاله من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات االئتمان
أو شركات التأمين.
ويفرض رسم تسجيل أقصاه  %0،50على حصص المساھمة في الشركات حين تأسيسھا أو الزيادة في رأس
مالھا.

واجب التضامن الوطني

المادة 6
تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.على أن األرباح و الدخول المعفاة في
مجموعھا من الضريبة على الشركات عمال بالنصوص التشريعية الصادرة حاال أو استقباال و المتعلقة بتدابير
التشجيع على االستثمارات تفرض عليھا ،بدال من واجب التضامن الوطني ،مساھمة تساوي  % 25من مبلغ
الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم اإلعفاء منھا.

الضريبة على الشركات

المادة 7
أ( تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى .% 35
ب( تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معامالتھا المتعلق بالتصدير من منافع
خاصة قد تمتد إلى إعفائھا من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات و من تخفيض نسبته 50
 %من الضريبة المذكورة فيما بعد ھذه الفقرة.
على أن اإلعفاء و التخفيض المشار إليھما أعاله ال يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إال على رقم
المعامالت المتعلق بالتصدير و المنجز بعمالت أجنبية.
ج( تستفيد المنشآت التي تقام بالعماالت أو األقاليم التي يستوجب مستوى النشاط االقتصادي فيھا نظاما ضريبيا
تفضيليا من تخفيض نسبته  %50من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية األولى التالية لتاريخ
استغاللھا باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرھا بالمغرب و المقبولة إلنجاز صفقات
أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات االئتمان و شركات التأمين و الوكاالت العقارية.
د( تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجھا حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته  %50من
الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية األولى التالية لتاريخ استغاللھا ،وذلك أينما وجد مكان
إقامتھا.

الضريبة العامة على الدخل

المادة 8

أ( تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث ال تزيد نسبة الضريبة القصوى على .%41،5
ب( تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معامالتھا المتعلق بالتصدير من منافع
خاصة قد تمتد إلى إعفائھا من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته
.%50
من الضريبة المذكورة فيما بعد ھذه الفقرة.
على أن اإلعفاء و التخفيض المشار إليھما أعاله ال يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إال على رقم
المعامالت المتعلق بالتصدير و المنجز بعمالت أجنبية.
ج( تستفيد المنشآت التي تقام في العماالت أو األقاليم التي يستوجب مستوى النشاط االقتصادي فيھا نظاما
ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته  %50من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية األولى
التالية لتاريخ استغاللھا باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرھا بالمغرب و المقبولة إلنجاز
صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات االئتمان و شركات التأمين و الوكاالت العقارية.
د( تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجھا حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته  %50من
الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية األولى التالية لتاريخ استغاللھا ،وذلك أينما وجد مكان
إقامتھا.
ه( تتوقف االستفادة من المنافع المشار إليھا أعاله على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

االستھالكات التناقصية

المادة 9
يستمر العمل ،فيما يخص السلع التجھيزية و طوال الفترة المشار إليھا في المادة  1أعاله ،بالتدابير المقررة في
التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل في مجال االستھالكات التناقصية.

االحتياطي المرصد لالستثمار
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
و الضريبة العامة على الدخل

المادة 10
تعتبر تكاليف قابلة للخصم االحتياطيات التي ترصدھا المنشآت في حدود  %20من الربح الضريبي قبل فرض
الضريبة ألجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجھيزية و معدات و آالت وذلك في حدود  % 30من االستثمار المذكور
باستثناء األراضي و المباني غير المعدة ألغراض مھنية و السيارات المستعملة لغرض شخصي.
وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم االحتياطيات التي ترصدھا المنشآت المنجمية إلعادة تكوين
المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.

تنتقل االحتياطيات المشار إليھا أعاله ،و المستعملة وفق الغرض المعدة له ،إلى حساب احتياطي يسمى،
احتياطي االستثمار.
وال تستخدم المبالغ المقيدة في حساب ،احتياطي االستثمار ،إال:
 بإدماجھا في رأس المال؛ -أو بخصمھا من خسائر السنوات المالية السابقة.

الضريبة على األرباح العقارية

المادة 11
رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية ،يعفى من الضريبة على األرباح العقارية كل ربح يحصل عليه
األشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع األول ألماكن معدة للسكنى بشرط أال يتسم ھذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي
المسكن طابعا اجتماعيا.

الضريبة المھنية )البتانتا(

المادة 12
يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المھنية )البتانتا(.
يعفى من الضريبة المھنية )البتانتا( كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مھنة أو صناعة أو تجارة ،وذلك
طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه.
وال تستفيد من اإلعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غير الموجود مقرھا بالمغرب و
المقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات االئتمان و منشآت التأمين و الوكاالت العقارية.

الضريبة الحضرية

المادة 13
تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة و المباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا اآلالت التي تعد جزءا ال
يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خاللھا بناؤھا
أو إقامتھا.
وال تستفيد من ھذا اإلعفاء المؤسسات و المنشآت و الوكاالت المشار إليھا في الفقرة األخيرة من المادة 12
أعاله باستثناء المقاوالت المختصة في التمويل باإليجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤھا لحساب
زبنائھا.

الضرائب المحلية

المادة 14
يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط و تنسيق النسب القصوى و األمس المفروضة عليھا الضريبة و جملھا
تتالءم و مستلزمات التنمية و االستثمار.

الباب الثالث
تدابير مالية و عقارية و إدارية و غيرھا

المادة 15
تھدف التدابير المختلفة إلى:
 حرية تحويل األرباح و الرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة؛ توفير رصيد عقاري إلنجاز مشاريع استثمارية و توضيح مساھمة الدولة في اقتناء و تجھيز القطع األرضية الالزمةلالستثمار؛
 توجيه و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعھم وذلك بإحداث جھاز وطني موحد؛ -تبسيط و تخفيف المسطرة اإلدارية المتعلقة باالستثمارات.

نظام الصرف

المادة 16
األشخاص الطبيعيون أو المعنويون األجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا األشخاص الطبيعيون المغاربة
المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعمالت أجنبية يستفيدون ،فيما يخص
االستثمارات المذكورة و بالنظر إلى الصرف ،من نظام لقابلية التحويل يضمن لھم كامل الحرية للقيام بما يلي:
 تحويل أرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة؛ -تحويل حصيلة بيع االستثمار أو تصفيته كال أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة.

تكفل الدولة ببعض النفقات

المادة 17
يمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارھا أھمية كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة
التي سيحدھا أو المنطقة التي سينجز فيھا أو التكنولوجيا التي سيحولھا ،أو مدى مساھمته في المحافظة
على البيئة ،أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لھا .إضافة إلى االمتيازات المنصوص عليھا في ھذا القانون و
النصوص المطبقة له .اإلعفاء الجزئي من النفقات اآلتي ذكرھا:
 نفقات اقتناء ارض الالزمة إلنجاز االستثمار؛ نفقات البنيات األساسية الخارجية؛ مصاريف التكوين المھني.يمكن أن تتضمن العقود المشار إليھا أعاله بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية و المستثمر
األجنبي بخصوص االستثمار ،وفقا لالتفاقيات الدولية التي صادق عليھا المغرب في ميدان التحكيم الدولي.

صندوق إنعاش االستثمارات

المادة 18
يحدث حساب مرصد ألمور خاصة يسعى ،صندوق إنعاش االستثمارات ،و يعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة
بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود االستثمار المشار إليھا في المادة
السابقة وكذا بالنفقات التي يستلزمھا إنعاش االستثمارات.

المناطق الصناعية

المادة 19
تتكفل الدولة في األقاليم أو العماالت التي يبرر مستوى نموھا االقتصادي إعانة خاصة منھا بجزء من تكلفة إعداد
المناطق الصناعية التي تقام بھا.

المادة 20

تحدث لكل منطقة صناعية تبرر أھمية مساحتھا ذلك لجنة تسيير تتألف من مستعملي المنطقة و منعشھا سواء
كان خاضعا للقانون العام أو الخاص و تكلف بالسھر على تسيير و صيانة مجموع المنطقة و على الحراسة و
المحافظة على األمن داخل المنطقة و كذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين
منعش المنطقة و مستعمليھا.

استقبال المستثمرين و تقديم المساعدة لھم

المادة 21
يحدث جھاز إداري يعھد إليه باستقبال المستثمرين و توجيھھم و تقديم المعلومات و المساعدة لھم كما يعھد
إليه بإنعاش االستثمارات.

تخفيف اإلجراءات اإلدارية

المادة 22
يعنى بتخفيف و تبسيط اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بإنجاز االستثمارات و في جميع الحاالت التي تدعو فيھا
الضرورة إلى اإلبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليھا في ھذا القانون – اإلطار ،تعتبر ھذه
الرخصة ممنوحة إذا سكنت اإلدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بھا داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداع
الطلب المذكور.

أحكام انتقالية

المادة 23
يحتفظ بالحقوق التي اكتسبھا المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منھا عمال بالنصوص التشريعية
المتعلقة بتدابير التشجيع على االستثمار .و يظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي
منحت من أجلھا و وفق الشروط المقررة لذلك.

الباب الرابع
القطاع الفالحي

المادة 24

ال تطبق أحكام ھذا القانون – اإلطار على القطاع الفالحي الذي سيكون نظامه الضريبي و خاصة النظام المتعلق
باالستثمارات محل تشريع خاص.

الباب الخامس
تدابير تطبيقية

المادة 25
يجري العمل بأحكام ھذا القانون – اإلطار طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
تشرع الحكومة في تقديم ھذه النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتحقيق األھداف الواردة في ھذا
القانون – اإلطار ،ابتداء من قانون المالية لسنة .1996

مرسوم رقم  2.00.895صادر في  6ذي القعدة  31) 1421يناير (2001
لتطبيق المادتين  17و  19من القانون اإلطار رقم  95.18بمثابة ميثاق
لالستثمارات

الوزير األول،
بناء على القانون اإلطار رقم  18.95بمثابة ميثاق لالستثمارات الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.95.213
بتاريخ  14من جمادى اآلخرة  8) 1416نوفمبر  (1995والسيما المادتين  17و  19منه؛
وعلى القانون المالي رقم  26.99للسنة المالية  2000 – 1999الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.99.184
بتاريخ  16من ربيع األول  30) 1420يونيو  (1999والسيما المادة  29منه المتعلقة بإحداث صندوق إنعاش
االستثمارات؛
وعلى المرسوم رقم  2.98.520الصادر في  5ربيع األول  30) 1419يونيو  (1998تطبيقا للمادة  4من القانون رقم
 24.86المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة  11المكررة من القانون رقم  17.89المتعلق بالضريبة العامة على
الدخل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  29من شوال  24) 1421يناير ،( 2001
رسم ما يلي:

المادة 1
يراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة  17من القانون اإلطار رقم  18.95بمثابة ميثاق لالستثمارات:
"مبلغ برنامج االستثمار" :التكلفة اإلجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع
نطاقھا بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادھا وتكاليف األرض والبنيات األساسية
الداخلية والخارجية والمباني والھندسة المدنية والسلع التجھيزية والمعدات واآلالت والرسوم والفوائد اإلضافية
واألموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف المالية ،وإن اقتضى الحال كل عملية تملك أو تجديد تتعلق بالسلع
التجھيزية ألجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد على النھوض بالتنمية االقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل قارة؛
"منصب الشغل القار" :تعيين مأجور لمدة  24شھرا متتابعة على األقل؛
"التحويل التكنولوجي" :كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات االختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة
التي تساعد على اإلسھام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني؛
"المحافظة على البيئة" :كل عملية يراد بھا تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء
على مظاھر األذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منھا؛
"البنية األساسية الخارجية" :كل عمل من األعمال المنجزة خارج الموقع والھادفة إلى تجھيز األرض المقام
المشروع فيھا بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكھرباء أو الھاتف؛
"التكوين المھني" :كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع
المنصوص عليھا في ھذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغالل برنامج استثمارھا.

المادة 2
يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة  19من القانون اإلطار المشار إليه أعاله رقم :18.95

"المنطقة الصناعية" :كل تجزئة مجھزة بجميع البنيات األساسية الالزمة إلقامة وحدات صناعية؛
"إعداد المناطق الصناعية" :تجھيز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكھرباء والھاتف ووسائل الصرف الصحي
ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمباني الجاھزة الستخدامھا مع وسائل الوصل الالزمة خارج الموقع.

المادة 3
تطبيقا للمادة  17من القانون اإلطار المشار إليه أعاله رقم  ،18.95يمكن ،مع مراعاة النصوص التشريعية أو
التنظيمية األكثر فائدة أن تستفيد من:
 مساھمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك األرض الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار ضمن حدود  % 20من تكلفةاألرض المذكورة؛
 مساھمة للدولة في نفقات البنيات األساسية الخارجية الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار ضمن حدود  % 5منالمبلغ اإلجمالي لبرنامج االستثمار؛
 مساھمة للدولة في مصاريف التكوين المھني المنصوص عليه في برنامج االستثمار ضمن حدود  % 20منتكلفة التكوين المذكور.
المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارھا على واحد أو أكثر من المقاييس التالية:
 أن يساوي مجموعه أو يفوق  200مليون درھم؛ أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق  250منصبا؛ أن ينجز بأحد األقاليم أو العماالت الوارد بيانھا في المرسوم المشار إليه أعاله رقم  2.98.520بتاريخ  5ربيع األول 30) 1419يونيو (1998؛
 أن يضمن تحويال للتكنولوجيا؛ أن يساھم في المحافظة على البيئة.ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليھا في ھذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساھمة الدولة نسبة % 5
من المبلغ اإلجمالي لبرنامج االستثمار.
غير أن مساھمة الدولة المذكورة يمكن ،أن تبلغ نسبة  % 10من المبلغ اإلجمالي لبرنامج االستثمار ،إذا كان
مشروع االستثمار يتعلق بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قروية.

المادة 4
تودع الطلبات المتعلقة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعھودة إليھا بالوصاية على القطاع
المعني باالستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بملف يتعلق ببرنامج االستثمار المراد تحقيقه وذلك قبل الشروع في
إنجاز برنامج االستثمار المذكور.
ويجب أن يتضمن الملف المشار إليه أعاله وصفا دقيقا للمشروع ومؤھالت المستثمر أو المستثمرين والمكان
المحدد إلقامة المشروع وقوائم التجھيزات النوعية وجميع اإلثباتات التي تؤكد أن برنامج االستثمار المراد تحقيقه
يتوفر على واحد أو أكثر من المقاييس المشار إليھا في المادة  3من ھذا المرسوم وكذا دراسة جدوى المشروع
من الوجھة التقنية واالقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على األقل.

المادة 5
تقوم الوزارات المعھود إليھا بالوصاية ،بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة  4من ھذا المرسوم ،بإعداد
مشروع عقد خاص تحدد فيه المنافع المخولة للمنشأة من جھة والواجبات المفروضة على المنشأة فيما يتعلق
بإنجاز االستثمار المقترح من جھة أخرى.

ويجب أن تنص مشاريع العقود الخاصة على الشروط واآلجال المحددة إلنجاز مشاريع االستثمار المعنية وإن
اقتضى الحال على اإلجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبينة فيھا.
ويجب أال يزيد أجل بحث الطلب وتحضير مشروع العقد على ثالثين يوما من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع
الملف المثبت بوصل.

المادة 6
تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادھا وفقا للمادتين  4و 5أعاله لجنة تسمى " اللجنة الوزارية
لالستثمارات" يرأسھا الوزير األول وتضم األعضاء التالي بيانھم:
 الوزير المكلف بالداخلية؛ الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان؛األمين العام للحكومة؛الوزير المكلف بالمالية؛الوزير المكلف بالصناعة؛الوزير المكلف بالسياحة؛الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛الوزير المكلف بالتوقعات االقتصادية والتخطيط؛يمكن أن تضيف اللجنة إليھا باعتبار طبيعة االستثمار الوزير المسؤول عن القطاع المعني وكذا الممثلين في
أعلى مستوى لجميع الھيئات والمؤسسات والسلطات المحلية األخرى التي تعتبر مساعدتھم ضرورية.
وتتولى سكرتارية اللجنة الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.

المادة 7
توجه الوزارة المعھود إليھا بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة
الوزارية لالستثمارات.
وتبت اللجنة المذكورة في مشروع العقد الخاص داخل أجل  20يوما من أيام العمل .وتبلغ قرارھا إلى الوزارة
المعھود إليھا بالوصاية التي تخبر المستثمر بذلك خالل العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة.
وفي حالة الموافقة ,يوقع على العقد الخاص الممثل القانوني للمنشأة من جھة والوزراء المعنيون باألمر من جھة
أخرى.

المادة 8
تدفع مساھمة الدولة المنصوص عليھا في المادة  3أعاله بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص
عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.
وتدفع الدولة مساھمتھا ألجل تملك األرض الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار بعد إدالء المنشأة بما يثبت التملك
المذكور.
وفيما يخص البنيات األساسية الخارجية ,تدفع مساھمة الدولة إلى المنشأة المستفيدة بحسب إنجاز األشغال
المنصوص عليھا في برنامج االستثمار وفق جدول االستحقاق المشار إليه في الفقرة األولى أعاله وبعد اإلدالء
باإلثباتات الالزمة.

وفيما يخص التكوين المھني ,تدفع مساھمة الدولة إما في شكل مبالغ مرجعة إلى المنشأة من النفقات التي
دفعتھا لھذا الغرض وإما في شكل تكفل مباشر بالتكوين المذكور ضمن حدود مساھمة الدولة.

المادة 9
يحدد أجل إنجاز االستثمارات المزمع القيام بھا والمبرمة بشأنھا العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من
تاريخ التوقيع على العقد.
يمكن أن تحدد آجال إضافية في حالة طروء قوة قاھرة.
وإذا لم تنفذ المنشأة المعنية بنود العقد الخاص سحبت منھا المنافع المخولة لھا في إطار العقد المذكور وفقا
للنصوص التشريعية الجاري بھا العمل وإال فطبقا لبنود العقد الخاص.

المادة 10
يشترط لالستفادة من األحكام الواردة في المادة  19من القانون اإلطار المشار إليه أعاله رقم  18.95أن يودع
المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد األقاليم أو العماالت المشار إليھا في المادة األولى من المرسوم
المشار إليه أعاله رقم  2.98.520بتاريخ  5ربيع األول  30) 1419يونيو  (1998طلباتھم مقابل وصل لدى الوزارة
المكلفة بالصناعة مشفوعة بملف يتضمن مؤھالت المستثمرين والمكان المحدد إلقامة المشروع ووصفا لألشغال
والتجھيزات المراد إنجازھا داخل الموقع وخارجه ودراسة جدوى المشروع من الوجھة التقنية واالقتصادية والمالية
والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على األقل وكذا جميع اإلثباتات المفيدة األخرى.
يعرض الوزير المكلف بالصناعة ,داخل الثالثين يوما من أيام العمل التالية لتاريخ إيداع الطلب ,اقتراحاته بشأن
اإلعانة الخاصة التي تمنحھا الدولة ألجل إعداد المنطقة الصناعية المعنية على اللجنة الوزارية لالستثمارات التي
تبت فيھا خالل أجل عشرة أيام من أيام العمل.
ويخبر الوزير المكلف بالصناعة المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية لالستثمارات داخل أجل العشرة أيام
من أيام العمل التالية لتاريخ القرار المذكور.
وتدفع مساھمة الدولة في تكلفة إعداد المنطقة الصناعية المعنية إلى المستثمر وفقا ألحكام الفقرة الثالثة من
المادة  8أعاله.

المادة 11
يسند تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب
الوطني والبيئة والتعمير واإلسكان ووزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير االقتصاد االجتماعي
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير الصناعة والتجارة
والطاقة والمعادن.

