قــانــــون مـيـثــاق االســـتــثــمــــار
الـمـمـلـكــة الـمـغـربـيـــة

القانون اإلطار رقم  58.95بمثابة ميثاق لالستثمارات
الباب األول
األهداف المقصودة من ميثاق االستثمارات
المادة :5
تحدد وفقا ألحكام الفقرة الثانٌة من الفصل  54من الدستور األهداف األساسٌة لعمل الدولة خالل
السنوات العشر المقبلة قصد تنمٌة و إنعاش االستثمارات و ذلك بتحسٌن مناخ و ظروف االستثمار و
مراجعة مجال التشجٌعات الجبائٌة و اتخاذ تدابٌر تحفٌزٌة لالستثمار.
المادة : 2
تهدف التدابٌر المنصوص علٌها فً المٌثاق إلى التحفٌز على االستثمار عن طرٌق:
 تخفٌض العبء الضرٌبً المتعلق بعملٌات شراء المعدات و اآلالت و السلع التجهٌزٌة واألراضًالالزمة إلنجاز االستثمار.
 تخفٌض نسب الضرٌبة المفروضة على الدخول و األرباح. سن نظام ضرٌبً تفضٌلً لفائدة التنمٌة الجهوٌة. تعزٌز الضمانات الممنوحة للمستثمرٌن بتسٌٌر طرق الطعن فٌما ٌتعلق بالنظام الضرٌبً الوطنًو المحلً.
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 إنعاش المناطق المالٌة الحرة )) OFFshoreو مناطق التصدٌر الحرة و نظام المستودعاتالصناعٌة الحرة.
 تحقٌق توزٌع أفضل للعبء الضرٌبً و تطبٌق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصةعن طرٌق مراجعة نطاق تطبٌق اإلعفاء من الضرٌبة.
كما ترمً هذه التدابٌر إلى:
تشجٌع التصدٌر؛إنعاش التشغٌل؛تخفٌض كلفة االستثمار؛ترشٌد استهالك الطاقة و الماء؛المحافظة على البٌئة.الباب الثاني
التدابير ذات الطابع الضريبي
الرسوم الجمركية
المادة : 3
تعدل على النحو التالً الرسوم الجمركٌة التً تشمل رسم االستٌراد و االقتطاع الضرٌبً عند
االستٌراد:
ال ٌمكن أن ٌقل رسم االستٌراد عن نسبة  %5،4من قٌمة السلع المستوردة؛ٌفرض رسم استٌراد بسعر ال ٌقل عن  %5،4من القٌمة أو بسعر ال ٌتجاوز % 01منها علىالسلع التجهٌزٌة و المعدات و اآلالت و أجزائها و قطعها المنفصلة و توابعها المعتبرة الزمة إلنعاش
و تنمٌة االستثمار؛
تعفى السلع التجهٌزٌة و المعدات و اآلالت و األجزاء و القطع المنفصلة و التوابع المشار إلٌها مناالقتطاع الضرٌبً عند االستٌراد مع مراعاة االقتصاد الوطنً.
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الضريبة على القيمة المضافة
المادة :4
تعفى من الضرٌبة على القٌمة المضافة فً الداخل و حٌن االستٌراد ،السلع التجهٌزٌة و المعدات و
اآلالت إدراجها فً حساب لألصول الثابتة ن و تخول الحق فً الخصم طبقا للتشرٌع المتعلق
بالضرٌبة على القٌمة المضافة.
وتستفٌد المنشآت الملزمة التً تكون قد أدت الضرٌبة بمناسبة استٌراد السلع المشار إلٌها أعاله أو
شرائها محلٌا من الحق فً استرجاع مبلغ الضرٌبة المذكورة.

رسوم التسجيل
المادة :5
تعفى من رسو م التسجٌل عقود شراء األراضً المعدة إلنجاز مشروع من مشارٌع االستثمار،
(باستثناء العقود المشار إلٌها فً أ) من الفقرة الثانٌة بعده ،شرٌطة إنجاز المشروع داخل أجل ال
ٌتجاوز  55شهرا ابتداء من تارٌخ العقد.
وٌفرض رسم تسجٌل نسبته  %5.4على:
أ) عقود شراء األراضً المعدة للقٌام بعملٌات التجزيء و البناء؛
ب) عملٌة الشراء األول للبناءات المشار إلٌها أعاله من قبل أشخاص طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن غٌر
مإسسات االئتمان أو شركات التؤمٌن.
وٌفرض رسم تسجٌل أقصاه  %1.41على حصص المساهمة فً الشركات حٌن تؤسٌسها أو الزٌادة
فً رأس مالها .

واجب التضامن الوطني:
المادة : 6
تحذف ضرٌبة واجب التضامن الوطنً المرتبطة بالضرٌبة على الشركات.على أن األرباح و
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الدخول المعفاة فً مجموعها من الضرٌبة على الشركات عمال بالنصوص التشرٌعٌة الصادرة حاال
أو استقباال و المتعلقة بتدابٌر التشجٌع على االستثمارات تفرض علٌها ،بدال من واجب التضامن
الوطنً ،مساهمة تساوي  % 54من مبلغ الضرٌبة على الشركات التً قد تكون مستحقة بصورة
عادٌة فً حالة عدم اإلعفاء منها.
الضريبة على الشركات
المادة :7
أ) تخفض نسبة الضرٌبة على الشركات إلى . %.54
ب) تستفٌد منشآت تصدٌر المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معامالتها المتعلق
بالتصدٌر من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضرٌبة على الشركات طوال فترة
خمس سنوات و من تخفٌض نسبته  % 41من الضرٌبة المذكورة فٌما بعد هذه الفقرة.
على أن اإلعفاء و التخفٌض المشار إلٌهما أعاله ال ٌطبقان فٌما ٌخص منشآت تصدٌر الخدمات إال
على رقم المعامالت المتعلق بالتصدٌر و المنجز بعمالت أجنبٌة.
ج) تستفٌد المنشآت التً تقام بالعماالت أو األقالٌم التً ٌستوجب مستوى النشاط االقتصادي فٌها
نظاما ضرٌبٌا تفضٌلٌا من تخفٌض نسبته  %41من الضرٌبة على الشركات طوال الخمس سنوات
المالٌة األولى التالٌة لتارٌخ استغاللها باستثناء المإسسات القارة التابعة للشركات غٌر الموجود
مقرها بالمغرب و المقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو تورٌدات أو خدمات وكذا مإسسات االئتمان و
شركات التؤمٌن و الوكاالت العقارٌة.
د) تستفٌد منشآت الصناعة التقلٌدٌة التً ٌكون إنتاجها حصٌلة عمل ٌدوي أساسا من تخفٌض نسبته
 %41من الضرٌبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالٌة األولى التالٌة لتارٌخ استغاللها،
وذلك أٌنما وجد مكان إقامتها.

الضريبة العامة على الدخل
المادة : 8
أ) تعدل نسب سلم الضرٌبة العامة على الدخل بحٌث ال تزٌد نسبة الضرٌبة القصوى على
%.50،4
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ب) تستفٌد منشآت تصدٌر المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معامالتها المتعلق
بالتصدٌر من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضرٌبة العامة على الدخل طوال فترة
خمس سنوات ومن تخفٌض نسبته  %.41من الضرٌبة المذكورة فٌما بعد هذه الفقرة.
على أن اإلعفاء و التخفٌض المشار إلٌهما أعاله ال ٌطبقان فٌما ٌخص منشآت تصدٌر الخدمات إال
على رقم المعامالت المتعلق بالتصدٌر و المنجز بعمالت أجنبٌة.
ج) تستفٌد المنشآت التً تقام فً العماالت أو األقالٌم التً ٌستوجب مستوى النشاط االقتصادي فٌها
نظاما ضرٌبٌا تفضٌلٌا من تخفٌض نسبته  %41من الضرٌبة العامة على الدخل طوال الخمس
سنوات المالٌة األولى التالٌة لتارٌخ استغاللها باستثناء المإسسات القارة التابعة للشركات غٌر
الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو تورٌدات أو خدمات وكذا مإسسات
االئتمان و شركات التؤمٌن و الوكاالت العقارٌة.
د) تستفٌد منشآت الصناعة التقلٌدٌة التً ٌكون إنتاجها حصٌلة عمل ٌدوي أساسا من تخفٌض نسبته
 %41من الضرٌبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالٌة األولى التالٌة لتارٌخ استغاللها،
وذلك أٌنما وجد مكان إقامتها.
هـ) تتوقف االستفادة من المنافع المشار إلٌها أعاله على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشرٌع
الجاري به العمل.
االستهالكات التناقصية
المادة :9
ٌستمر العمل ،فٌما ٌخص السلع التجهٌزٌة و طوال الفترة المشار إلٌها فً المادة  0أعاله ،بالتدابٌر
المقررة فً التشرٌع المتعلق بالضرٌبة على الشركات و الضرٌبة العامة على الدخل فً مجال
االستهالكات التناقصٌة.

االحتياطي المرصد لالستثمار فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل
المادة :51
تعتبر تكالٌف قابلة للخصم االحتٌاطٌات التً ترصدها المنشآت فً حدود  %51من الربح الضرٌبً
قبل فرض الضرٌبة ألجل إنجاز استثمار فً شكل سلع تجهٌزٌة و معدات و آالت وذلك فً حدود
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 % 51من االستثمار المذكور باستثناء األراضً و المبانً غٌر المعدة ألغراض مهنٌة و السٌارات
المستعملة لغرض شخصً.
وتظل مدرجة فً باب التكالٌف القابلة للخصم االحتٌاطٌات التً ترصدها المنشآت المنجمٌة إلعادة
تكوٌن المناجم وفقا للتشرٌع المتعلق بالضرٌبة على الشركات أو الضرٌبة العامة على الدخل.
تنتقل االحتٌاطٌات المشار إلٌها أعاله ،و المستعملة وفق الغرض المعدة له ،إلى حساب احتٌاطً
ٌسمى ،احتٌاطً االستثمار.
وال تستخدم المبالغ المقٌدة فً حساب ،احتٌاطً االستثمار ،إال:
 بإدماجها فً رأس المال؛ -أو بخصمها من خسائر السنوات المالٌة السابقة.

الضريبة على األرباح العقارية
المادة :55
رغبة فً التشجٌع على بناء مساكن اجتماعٌةٌ ،عفى من الضرٌبة على األرباح العقارٌة كل ربح
ٌحصل علٌه األشخاص الطبٌعٌون بمناسبة البٌع األول ألماكن معدة للسكنى بشرط أال ٌتسم هذا البٌع
بالمضاربة وأن ٌكتسً المسكن طابعا اجتماعٌا.
الضريبة المهنية (البتانتا)
المادة :52
ٌحذف الرسم القابل للتغٌٌر المفروض على أصل الضرٌبة المهنٌة (البتانتا).
ٌعفى من الضرٌبة المهنٌة (البتانتا) كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌزاول بالمغرب مهنة أو صناعة
أو تجارة ،وذلك طوال مدة خمس سنوات من تارٌخ الشروع فً مزاولة نشاطه.
وال تستفٌد من اإلعفاء المذكور المإسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غٌر الموجود مقرها
بالمغرب و المقبولة إلنجاز صفقات أعمال أو تورٌدات أو خدمات وكذا مإسسات االئتمان و منشآت
التؤمٌن و الوكاالت العقارٌة.
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الضريبة الحضرية
المادة :53
تعفى من الضرٌبة الحضرٌة المبانً الجدٌدة و المبانً المضافة إلى مبان قدٌمة وكذا اآلالت التً
تعد جزءا ال ٌتجزأ من مإسسات إنتاج سلع أو تقدٌم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالٌة
للسنة التً تم خاللها بناإها أو إقامتها.
وال تستفٌد من هذا اإلعفاء المإسسات و المنشآت و الوكاالت المشار إلٌها فً الفقرة األخٌرة من
المادة  05أعاله باستثناء المقاوالت المختصة فً التموٌل باإلٌجار وذلك فٌما ٌتعلق بالمعدات التً
ٌتم اقتناإها لحساب زبنائها.
الضرائب المحلية
المادة :54
ٌعنى فٌما ٌخص الضرائب المحلٌة بتبسٌط و تنسٌق النسب القصوى و األمس المفروضة علٌها
الضرٌبة و جملها تتالءم و مستلزمات التنمٌة و االستثمار.

الباب الثالث
تدابير مالية و عقارية و إدارية و غيرها

المادة :55
تهدف التدابٌر المختلفة إلى:
حرٌة تحوٌل األرباح و الرسامٌل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة؛توفٌر رصٌد عقاري إلنجاز مشارٌع استثمارٌة و توضٌح مساهمة الدولة فً اقتناء و تجهٌز القطعاألرضٌة الالزمة لالستثمار؛
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 توجٌه و مساعدة المستثمرٌن فً إنجاز مشارٌعهم وذلك بإحداث جهاز وطنً موحد؛-تبسٌط و تخفٌف المسطرة اإلدارٌة المتعلقة باالستثمارات.

نظام الصرف
المادة :56
األشخاص الطبٌعٌون أو المعنوٌون األجانب سواء أكانوا مقٌمٌن أم غٌر مقٌمٌن وكذا األشخاص
الطبٌعٌون المغاربة المستقرون بالخارج الذٌن ٌنجزون فً المغرب استثمارات ممولة بعمالت
أجنبٌة ٌستفٌدون ،فٌما ٌخص االستثمارات المذكورة و بالنظر إلى الصرف ،من نظام لقابلٌة التحوٌل
ٌضمن لهم كامل الحرٌة للقٌام بما ٌلً:
تحوٌل أرباح الخالصة من الضرائب دون تحدٌد للمبلغ أو المدة؛-تحوٌل حصٌلة بٌع االستثمار أو تصفٌته كال أو بعضا بما فً ذلك زائد القٌمة.

تكفل الدولة ببعض النفقات
المادة :57
ٌمكن للمنشآت التً ٌكتسً برنامج استثمارها أهمٌة كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل
القارة التً سٌحدها أو المنطقة التً سٌنجز فٌها أو التكنولوجٌا التً سٌحولها ،أو مدى مساهمته فً
المحافظة على البٌئة ،أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها .إضافة إلى االمتٌازات المنصوص
علٌها فً هذا القانون و النصوص المطبقة له .اإلعفاء الجزئً من النفقات اآلتً ذكرها:
نفقات اقتناء ارض الالزمة إلنجاز االستثمار؛نفقات البنٌات األساسٌة الخارجٌة؛مصارٌف التكوٌن المهنً.ٌمكن أن تتضمن العقود المشار إلٌها أعاله بنودا تقضً بفض كل نزاع قد ٌنشؤ بٌن الدولة المغربٌة
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و المستثمر األجنبً بخصوص االستثمار ،وفقا لالتفاقٌات الدولٌة التً صادق علٌها المغرب فً
مٌدان التحكٌم الدولً.

صندوق إنعاش االستثمارات
المادة :58
ٌحدث حساب مرصد ألمور خاصة ٌسعى ،صندوق إنعاش االستثمارات ،و ٌعد لضبط حسابات
العملٌات المتعلقة بتكفل الدولة بتك لفة المنافع الممنوحة للمستثمرٌن فً إطار نظام عقود االستثمار
المشار إلٌها فً المادة السابقة وكذا بالنفقات التً ٌستلزمها إنعاش االستثمارات.
المناطق الصناعية
المادة :59
تتكفل الدولة فً األقالٌم أو العماالت التً ٌبرر مستوى نموها االقتصادي إعانة خاصة منها بجزء
من تكلفة إعداد المناطق الصناعٌة التً تقام بها.
المادة :21
تحدث لكل منطقة صناعٌة تبرر أهمٌة مساحتها ذلك لجنة تسٌٌر تتؤلف من مستعملً المنطقة و
منعشها سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص و تكلف بالسهر على تسٌٌر و صٌانة مجموع
المنطقة و على الحراسة و المحافظة على األمن داخل المنطقة و كذا على حسن تطبٌق البنود
الواردة فً دفتر التكالٌف الذي ٌربط بٌن منعش المنطقة و مستعملٌها.
استقبال المستثمرين و تقديم المساعدة لهم
المادة :25
ٌحدث جهاز إداري ٌعهد إلٌه باستقبال المستثمرٌن و توجٌههم و تقدٌم المعلومات و المساعدة لهم
كما ٌعهد إلٌه بإنعاش االستثمارات.
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تخفيف اإلجراءات اإلدارية
المادة :22
ٌعنى بتخفٌف و تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة المرتبطة بإنجاز االستثمارات و فً جمٌع الحاالت التً
تدعو فٌها الضرورة إلى اإلبقاء على رخصة إدارٌة لتخوٌل المنافع المنصوص علٌها فً هذا
القانون – اإلطار ،تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكنت اإلدارة عن الجواب على الطلب المتعلق
بها داخل أجل ستٌن ٌوما من تارٌخ إٌداع الطلب المذكور.
أحكام انتقالية
المادة :23
ٌحتفظ بالحقوق التً اكتسبها المستثمرون فٌما ٌخص المنافع التً ٌستفٌدون منها عمال بالنصوص
التشرٌعٌة المتعلقة بتدابٌر التشجٌع على االستثمار .و ٌظل العمل جارٌا بالمنافع المذكورة إلى غاٌة
انصرام المدة التً منحت من أجلها و وفق الشروط المقررة لذلك.
الباب الرابع
القطاع الفالحي
المادة :24
ال تطبق أحكام هذا القانون – اإلطار على القطاع الفالحً الذي سٌكون نظامه الضرٌبً و خاصة
النظام المتعلق باالستثمارات محل تشرٌع خاص.
الباب الخامس
تدابير تطبيقية
المادة :25
ٌجري العمل بؤحكام هذا القانون – اإلطار طبقا للنصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة الصادرة لتطبٌقه.
تشرع الحكومة فً تقدٌم هذه النصوص التشرٌعٌة و التنظٌمٌة الضرورٌة لتحقٌق األهداف الواردة
فً هذا القانون – اإلطار ،ابتداء من قانون المالٌة لسنة 0991م.
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ميثاق االستثمار
مرسوم رقم 2.11.895

المادة األولى:
ٌراد بالعبارات التالٌة حسب مدلول المادة  01من القانون اإلطار رقم  09.94بمثابة مٌثاق
لالستثمارات:
 "مبلغ برنامج االستثمار" :التكلفة اإلجمالٌة باعتبار جمٌع الرسوم لكل عملٌة تتعلق بإحداث أنشطةأو توسٌع نطاقها بما فً ذلك مصارٌف الدراسات ومصارٌف البحث عن الطرائق وإعدادها
وتكالٌف األرض والبنٌات األساسٌة الداخلٌة والخارجٌة والمبانً والهندسة المدنٌة والسلع التجهٌزٌة
والمعدات واآلالت والرسوم والفوائد اإلضافٌة واألموال المتداولة وضمن ذلك التكالٌف المالٌة ،وإن
اقتضى الحال كل عملٌة تملك أو تجدٌد تتعلق بالسلع التجهٌزٌة ألجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد
على النهوض بالتنمٌة االقتصادٌة وعلى إحداث مناصب شغل قارة؛
 "منصب الشغل القار" :تعٌٌن مؤجور لمدة  55شهرا متتابعة على األقل؛ "التحوٌل التكنولوجً" :كل عملٌة تتعلق بتملك أو استئجار براءات االختراع أو الرخص أوالطرائق التقنٌة الحدٌثة التً تساعد على اإلسهام فً تعزٌز التنافسٌة والبحث العلمً والتقنً؛
 "المحافظة على البٌئة" :كل عملٌة ٌراد بها تحسٌن شروط المحافظة على البٌئة بصرف النظر عنأعمال القضاء على مظاهر األذى المرتبطة بطبٌعة النشاط أو الحد منها؛
 "البنٌة األساسٌة الخارجٌة" :كل عمل من األعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهٌزاألرض المقام المشروع فٌها بشبكات للطرق والصرف الصحً والتزوٌد بالماء أو الكهرباء أو
الهاتف؛
 "التكوٌن المهنً" :كل عملٌة من عملٌات تكوٌن المستخدمٌن المعٌنٌن من لدن المنشؤة المستفٌدةمن المنافع المنصوص علٌها فً هذا المرسوم لما تحتاج إلٌه فً استغالل برنامج استثمارها.
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المادة :2
ٌراد بالعبارتٌن التالٌتٌن حسب مدلول المادة  09من القانون اإلطار المشار إلٌه أعاله رقم :09.94
" المنطقة الصناعٌة" :كل تجزئة مجهزة بجمٌع البنٌات األساسٌة الالزمة إلقامة وحدات صناعٌة؛ "إعداد المناطق الصناعٌة" :تجهٌز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكهرباء والهاتف ووسائلالصرف الصحً ومحطة التصفٌة وإن اقتضى الحال بالمبانً الجاهزة الستخدامها مع وسائل
الوصل الالزمة خارج الموقع.
المادة :3
تطبٌقا للمادة  01من القانون اإلطار المشار إلٌه أعاله رقم ٌ ،09.94مكن ،مع مراعاة النصوص
التشرٌعٌة أو التنظٌمٌة األكثر فائدة أن تستفٌد من:
مساهم ة للدولة فً النفقات المتعلقة بتملك األرض الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار ضمن حدود % 51من تكلفة األرض المذكورة؛
مساهمة للدولة فً نفقات البنٌات األساسٌة الخارجٌة الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار ضمن حدود % 4من المبلغ اإلجمالً لبرنامج االستثمار؛
مساهمة للدولة فً مصارٌف التكوٌن المهنً المنصوص علٌه فً برنامج االستثمار ضمن حدود % 51من تكلفة التكوٌن المذكور.
المنشآت التً ٌتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاٌٌس التالٌة:
أن ٌساوي مجموعه أو ٌفوق  511ملٌون درهم؛أن ٌحدث عددا من مناصب الشغل القارة ٌساوي أو ٌفوق  541منصبا؛ أن ٌنجز بؤحد األقالٌم أو العماالت الوارد بٌانها فً المرسوم المشار إلٌه أعاله رقم 5.99.451بتارٌخ  4ربٌع األول ٌ 51( 0509ونٌو )0999؛
أن ٌضمن تحوٌال للتكنولوجٌا؛12

أن ٌساهم فً المحافظة على البٌئة.وٌجوز الجمع بٌن المنافع المنصوص علٌها فً هذه المادة من غٌر أن ٌتجاوز مجموع مساهمة
الدولة نسبة  % 4من المبلغ اإلجمالً لبرنامج االستثمار.
غٌر أن مساهمة الدولة المذكورة ٌمكن ،أن تبلغ نسبة  % 01من المبلغ اإلجمالً لبرنامج
االستثمار ،إذا كان مشروع االستثمار ٌتعلق بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قروٌة.

المادة :4
تودع الطلبات المتعلقة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إلٌها
بالوصاٌة على القطاع المعنً باالستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بملف ٌتعلق ببرنامج االستثمار
المراد تحقٌقه وذلك قبل الشروع فً إنجاز برنامج االستثمار المذكور.
وٌجب أن ٌتضمن الملف المشار إلٌه أعاله وصفا دقٌقا للمشروع ومإهالت المستثمر أو المستثمرٌن
والمكان المحدد إلقامة المشروع وقوائم التجهٌزات النوعٌة وجمٌع اإلثباتات التً تإكد أن برنامج
االستثمار المراد تحقٌقه ٌتوفر على واحد أو أكثر من المقاٌٌس المشار إلٌها فً المادة  5من هذا
المرسوم وكذا دراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنٌة واالقتصادٌة والمالٌة والحسابات التقدٌرٌة
على امتداد خمس سنوات على األقل.

المادة :5
تقوم الوزارات المعهود إلٌها بالوصاٌة ،بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة  5من هذا المرسوم،
بإعداد مشروع عقد خاص تحدد فٌه المنافع المخولة للمنشؤة من جهة والواجبات المفروضة على
المنشؤة فٌما ٌتعلق بإنجاز االستثمار المقترح من جهة أخرى.
وٌجب أن تنص مشارٌع العقود الخاصة على الشروط واآلجال المحددة إلنجاز مشارٌع االستثمار
المعنٌة وإن اقتضى الحال على اإلجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبٌنة فٌها.
وٌجب أال ٌزٌد أجل بحث الطلب وتحضٌر مشروع العقد على ثالثٌن ٌوما من أٌام العمل تبتدئ من
تارٌخ إٌداع الملف المثبت بوصل.
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المادة :6
تصادق على مشارٌع العقود التً تم إعدادها وفقا للمادتٌن  5و 4أعاله لجنة تسمى " اللجنة
الوزارٌة لالستثمارات" ٌرأسها الوزٌر األول وتضم األعضاء التالً بٌانهم:
الوزٌر المكلف بالداخلٌة؛الوزٌر المكلف بإعداد التراب الوطنً والبٌئة والتعمٌر واإلسكان؛األمٌن العام للحكومة؛الوزٌر المكلف بالمالٌة؛الوزٌر المكلف بالصناعة؛الوزٌر المكلف بالسٌاحة؛الوزٌر المكلف بالشإون العامة للحكومة؛الوزٌر المكلف بالتوقعات االقتصادٌة والتخطٌط؛ٌمكن أن تضٌف اللجنة إلٌها باعتبار طبٌعة االستثمار الوزٌر المسإول عن القطاع المعنً وكذا
الممثلٌن فً أعلى مستوى لجمٌع الهٌئات والمإسسات والسلطات المحلٌة األخرى التً تعتبر
مساعدتهم ضرورٌة.
وتتولى سكرتارٌة اللجنة الوزارة المكلفة بالشإون العامة للحكومة.

المادة :7
توجه الوزارة المعهود إلٌها بالوصاٌة مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومٌة المكلفة بسكرتارٌة
اللجنة الوزارٌة لالستثمارات.
وتبت اللجنة المذكورة فً مشروع العقد الخاص داخل أجل ٌ 51وما من أٌام العمل .وتبلغ قرارها
إلى الوزارة المعهود إلٌها بالوصاٌة التً تخبر المستثمر بذلك خالل العشرة أٌام من أٌام العمل التالٌة
لتارٌخ تبلٌغ قرار اللجنة.
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وفً حالة الموافقةٌ ,وقع على العقد الخاص الممثل القانونً للمنشؤة من جهة والوزراء المعنٌون
باألمر من جهة أخرى.

المادة :8
تدفع مساهمة الدولة المنصوص علٌها فً المادة  5أعاله بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق
تقدٌري ٌنص علٌه فً العقد الخاص أو فً ملحق به.
وتدفع الدولة مساهمتها ألجل تملك األرض الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار بعد إدالء المنشؤة بما
ٌثبت التملك المذكور.
وفٌما ٌخص البنٌات األساسٌة الخارجٌة ,تدفع مساهمة الدولة إلى المنشؤة المستفٌدة بحسب إنجاز
األشغال المنصوص علٌها فً برنامج االستثمار وفق جدول االستحقاق المشار إلٌه فً الفقرة األولى
أعاله وبعد اإلدالء باإلثباتات الالزمة.
وفٌما ٌخص التكوٌن المهنً ,تدفع مساهمة الدولة إما فً شكل مبالغ مرجعة إلى المنشؤة من النفقات
التً دفعتها لهذا الغرض وإما فً شكل تكفل مباشر بالتكوٌن المذكور ضمن حدود مساهمة الدولة.

المادة :9
ٌحدد أجل إنجاز االستثمارات المزمع القٌام بها والمبرمة بشؤنها العقود الخاصة فً العقد وٌبتدئ
العمل به من تارٌخ التوقٌع على العقد.
ٌمكن أن تحدد آجال إضافٌة فً حالة طروء قوة قاهرة.
وإذا لم تنفذ المنشؤة المعنٌة بنود العقد الخاص سحبت منها المنافع المخولة لها فً إطار العقد
المذكور وفقا للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل وإال فطبقا لبنود العقد الخاص.

المادة :51
ٌشترط لالستفادة من األحكام الواردة فً المادة  09من القانون اإلطار المشار إلٌه أعاله رقم
 09.94أن ٌودع المستثمرون بالمناطق الصناعٌة المقررة بؤحد األقالٌم أو العماالت المشار إلٌها فً
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المادة األولى من المرسوم المشار إلٌه أعاله رقم  5.99.451بتارٌخ  4ربٌع األول 51( 0509
ٌونٌو  )0999طلباتهم مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مشفوعة بملف ٌتضمن مإهالت
المستثمرٌن والمكان المحدد إلقامة المشروع ووصفا لألشغال والتجهٌزات المراد إنجازها داخل
الموقع وخارجه ودراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنٌة واالقتصادٌة والمالٌة والحسابات
التقدٌرٌة على امتداد خمس سنوات على األقل وكذا جمٌع اإلثباتات المفٌدة األخرى.
ٌعرض الوزٌر المكلف بالصناعة ,داخل الثالثٌن ٌوما من أٌام العمل التالٌة لتارٌخ إٌداع الطلب,
اقتراحاته بشؤن اإلعانة الخاصة التً تمنحها الدولة ألجل إعداد المنطقة الصناعٌة المعنٌة على
اللجنة الوزارٌة لالستثمارات التً تبت فٌها خالل أجل عشرة أٌام من أٌام العمل.
وٌخبر الوزٌر المكلف بالصناعة المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارٌة لالستثمارات داخل
أجل العشرة أٌام من أٌام العمل التالٌة لتارٌخ القرار المذكور.
وتدفع مساهمة الدولة فً تكلفة إعداد المنطقة الصناعٌة المعنٌة إلى المستثمر وفقا ألحكام الفقرة
الثالثة من المادة  9أعاله.

المادة :55
ٌسند تنفٌذ هذا المرسوم الذي ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة إلى وزٌر الداخلٌة والوزٌر المكلف بإعداد
التراب الوطنً والبٌئة و التعمٌر واإلسكان ووزٌر االقتصاد والمالٌة والخوصصة والسٌاحة ووزٌر
االقتصاد االجتماعً والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقلٌدٌة المكلف بالشإون العامة
للحكومة ووزٌر الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.
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