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  الستثماراإلجابة النموذجية المتحان قانون ا
  

ومــر بالعديــد مــن  قبــل صــدورهمســارًا طــويالً  )24/07/2022المــؤرخ فــي  18-22ن رقــم القــانو ( قــانون االســتثمار الجديــد عــرف :أوال
وطلـب فـي أكثـر مـن مـرة إعـادة صـياغة بعضـا مـن  إعـدادهشخصيًا على كل مرحلة من مراحل  القراءات والتعديالت حيث حرص الرئيس

نون فـي هـذه المرحلـة الحساسـة مـن الحيـاة االقتصـادية وهذا المسعى يوضح بصورة جلية األهمية التي تمنحها الجزائر لهـذا القـا. مواده
  .يهدف هذا القانون ؟ إلى ما، تبعا لما سبق  .للبالد

 : ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع االستثمار، بهدف 
 تطوير قطاعات النشاطات ذات األولوية وذات قيمة مضافة عالية، .1
 ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، .2
 رد الطبيعية واملواد األولية احمللية،تثمني املوا .3
 إعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير االبتكار واقتصاد املعرفة، .4
 تعميم استعمال التكنولوجيات احلديثة، .5
 تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات املوارد البشرية، .6
 .صديرتدعيم وحتسني تنافسية االقتصاد الوطين وقدرته على الت .7
  :في ،المتعلق باالستثمار 24/07/2022المؤرخ في  18-22من القانون رقم  4حسب المادة  االستثماراتتتمثل هذه  :ثانيا
 اإلنتاج قدرات وتوسيع جديدة أنشطة إنشاء إطار يف واخلدمات السلع إنتاج نشاطات ضمن مباشرة تندرج اليتة املادي غري أو املادية األصول اقتناء  –
 اإلنتاج، أدوات تأهيل إعادة أو/و

 عينية، أو نقدية حصص شكل يف مؤسسة رأمسال يف املسامهة  –
 .اخلارج من أنشطة نقل  –
       والهدف منها؟ للمستثمر المقصود بالمنصة الرقمية :الثثا

الطابع  إزالة تضمن تسجيلها وخالل فرتة استغالهلا، وهياألداة اإللكرتونية لتوجيه االستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ  :تعرف المنصة الرقمية على أنها
 نوع االستثمار حسب إتباعها الواجب اإلجراءات بتكييف وتسمح، اإلنرتنت عرب باالستثمار املتعلقة اإلجراءات مجيع اإلجراءات واستكمال جلميع املادي
 .الطلبات ونوع

  :تهدف المنصة إلى 2022سبتمبر  8المؤرخ في  298-22 رقم م التنفيذيمن المرسو  28حسب نص المادة  :الهدف من المنصة الرقمية -
 التكفل بعملية إنشاء الشركات واالستثمارات و تبسيطها وتسهيلها. 
 حتسني التواصل بني املستثمرين واإلدارة االقتصادية. 
 ا و كيفيات فحص و معاجلة ملفات املستثمرين  .ضمان شفافية اإلجراءات اليت يتعني القيام 
 اإلسراع يف معاجلة ملفات املستثمرين ودراستها من قبل اإلدارات املعنية. 
 م عن بعد  .السماح للمستثمرين مبتابعة تقدم ملفا
 حتسني اخلدمة العامة من حيث املواعيد و مردودية األعوان و جودة اخلدمة املقدمة. 
 لنسبة للمستثمرينحتسني أداء املرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل با. 
 السماح بالتبادل املباشر والفوري بني أعوان اإلدارات واهليئات املعنيةو ، تنظيم التعاون الفعال بني مصاحل اإلدارة املعنية بفعل االستثمار.  


