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ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير 

 تناول بالدراسة، لمجلس الوزراءخاصا  ا، اجتماع2222 ماي 19 خميسالالدفاع الوطني، اليوم 

 ملةجوتضمن  السيد وزير الصناعة، عرضه ، الذيالستثمارالجديد ل قانونالمشروع  ناقشةوالم

المتعلقة بتحسين مناخ وإلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية  ،من التدابير الرامية

من رؤية ض ،لتحرير روح المبادرة وتنويع االقتصاد الوطني ،وتوفير الظروف المناسبة ،االستثمار

 :راعي ما يليت ،ومستقرةشاملة 

 .2222 دستورتماشيا مع أحكام  ،ستثمار والشاافية والمساواةتكريس مبادئ حرية اال -

 إعادة تنظيم اإلطار المؤسساتي المتعلق باالستثمار من خالل: -

في مجال السياسة الوطنية اقتراح على  ،تركيز مهام المجلس الوطني لالستثمار .1

 .وتنسيقها وتقييم تنايذها الستثمارا

، (ماراالستث ترقيةل جزائريةالوكالة ال)إلى  (الوكالة الوطنية لدعم االستثمار) تحويل .2

 :عبر رافق لالستثماراتوالم   جمنحها دور المرو  وذلك ب

  الكبرى واالستثمارات  مشاريعلل ،وطنيوحيد ذي اختصاص استحداث شباك

 .األجنبية

 من  ،هاتعزيز صالحيات، ولالستثمار المحلي غير ممركزة ،استحداث شبابيك وحيدة

 .العمومية لديهادارات خالل تأهيل ممثلي الهيئات واإل

 جراءات المتصلة بعملية االستثمار عن طريققمنة اإلر عبر ،محاربة البيروقراطية 

 .رقمية للمستثمرال منصةالاستحداث 

 التسليم الاوري لشهادة تسجيل المشروع االستثماري. 
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 إلى  ،توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها

 .المستثمرين غير المقيمين

  يتالمناطق الو القطاعات ذات األولوية، لالستثمار في أنظمة تحايزيةاستحداث 

، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة توليها الدولة اهتماما خاصا

 لالستثمار.

ي لتالجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، مشروع القانون، أبدى السيد رئيس اإثر عرض 

والمتمثلة خالل النقاش  ،ثارةالمالحظات والمقترحات المإدراج  بعدصادق عليها مجلس الوزراء، 

 أساسا في: 

 .حرية االستثمار مبدأتكريس الضمانات المتعلقة بتعزيز  -

تحداث اسمن التعسفات البيروقراطية عبر تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين  -

دى توضع ل، اقتصاديين وماليين المستوى، تضم قضاة وخبراءرفيعة مستقلة آلية 

 .لطعون المقدمة من قبل المستثمرينلفصل في الشكاوى واالجمهورية، وتتولى ا رئاسة

 .تحت سلطة السيد الوزير األول (،الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار)وضع  -

الوكالة الجزائرية ب ،الوحيدةنين لدى الشبابيك ممثلي مختلف القطاعات المعي   إلحاق -

 .مع منحهم صالحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة باالستثمار لترقية االستثمار،

 وتقليص آجالن، في معالجة ملفات المستثمري ،والسيطرةمظاهر التسلط  التخلي عن -

دولية في استقطاب االستثمارات، ال المعايير، مع اعتماد إلى أقل من شهر ،دراستها

  .بالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومةو

ألولية المواد اعلى وتعتمد  تساهم في تقليص فاتورة االستيراد،دعم االستثمارات التي  -

 .المحلية

عمليات االستثمار، مهما كان  ،على كل من يعرقل بشكل أو بآخر ،تسليط أقصى العقوبات -

 .مركزه وطبيعة مسؤوليته

 

الجمهورية الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكاالت المكلفة د رئيس كما كلف السي  

لضمان وضعها تحت ، بالعقار، مع إنهاء عملية حصر األوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة

 تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقالني.

 : بـالسيد رئيس الجمهورية الحكومة  هوج  وقبل اختتام الجلسة، 

ة التكميلي للتنمي البرنامجاإلطالق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن  -

 مشروع السكة الحديدية في أقرب اآلجال.  تنفيذ فيلوالية خنشلة، وخصوصا اإلسراع 

الرحالت الدولية الجوية برنامج  لتدعيم الشروع الفوري في البرنامج المقترح -

 تحسبا لموسم االصطياف.والبحرية، 

 


