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- و�قـتـضى األمر رقم 66- 156 اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
-  و�ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــتـــــشــــريـــــعي رقم 10-93
اIـؤرخ في 2 ذي احلــجــة عـام 1413 اIـوافق 23  مـايــو ســنـة

rتممIعدل واIا rنقولةIتعلق ببورصة القيم اI1993 وا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 96 - 08 اIــــــؤرخ في 19
شـــــعــــــبــــــان عـــــام 1416 اIـــــوافــق 10 يـــــنـــــايـــــــر ســـــنـــــة 1996
واIتعــلـق بهيـئـات التـوظيـف اجلـماعـي للـقـيـم اIنـقـولـة

r(ص.م.ت) ( ش. إ.ر.م.م) و r(هـ .ت.ج .ق.م )
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 01- 18 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

rتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 02- 11 اIــــؤرخ في 20
شوال عام 1423 اIوافق 24 ديسمبر سنة 2002 واIتضمن

r2003 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 04- 18 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واIـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

rبها XشروعIاالستعمال واالجتار غير ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-21 اIـؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اIـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004

r2005 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 05- 01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايــر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 05- 06 اIـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23  غـشت سنة 2005 واIـتعـلق �ـكافـحة

rالتهريب

قـانـون رقم قـانـون رقم 06-11 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1427
اIـوافقاIـوافق 24  يـونـيــو سـنــة  يـونـيــو سـنــة r   r 2006  يـــتــعــلـق بــشــركــةيـــتــعــلـق بــشــركــة

الـرأسـمـال االسـتـثـمـاريالـرأسـمـال االسـتـثـمـاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريـة
-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr الســـيّـــمـــا اIـــواد 119 و120

rو122 و 126 منه
-  و�قتضى األمر رقم 66- 154 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتممIعدل واIا rدنيةIاإلجراءات ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

قوان%قوان%
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rحصص الشركاء -
-  وبـوجه عـامr جـمـيع فـئـات الـقـيم اIـنـقـولـة األخرى
اIـماثلـة ألموال خـاصة طبـقا للـتشـريع والتنـظيم اIـعمول

بهما.
تتولى شـركة الـرأسمال االسـتثـماري تسـييـر القيم

اIنقولة. 

اIــادة اIــادة 6 :  : �ــكن شـــركــة الــرأســـمــال االســتـــثــمــاري أن
تقـومr بشكل ثـانويr في إطـار هدفهـا وحلساب اIـؤسسات

اIهتمةr بأية عملية ذات صلة ال تتنافى مع هدفها.

اIـادة اIـادة 7 : : تؤسس شـركـة الرأسـمـال االستـثـماري في
شكل شركة مساهـمة تخضع للتشـريع والتنظيم اIعمول

 بهماr مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

8 :  : يـــــــحـــــــدد الـــــــرأســــــــمـــــــال األدنـى عن طــــــــريق اIــــــادة اIــــــادة 
التنظيم.

ويسدد وفق الكيفيات اآلتية :
r50 % عند تاريخ تأسيس الشركة -

- 50  %  وفقا لألحكـام اIنصوص عليـها في القانون
التجاري.

9 :  : يــــــحــــــوز رأســــــمـــــــال شــــــركــــــة الــــــرأســــــمــــــال اIـــــادة اIـــــادة 
االســتــثـمــاري مــسـتــثــمـرون عــمــومـيــون أو خــواصr سـواء

. Xأو طبيعي Xكانوا أشخاصا معنوي
حتــدد كــيـــفــيــات حــيــازة رأســمــال شــركــة الــرأســمــال
االســــتــــثـــــمــــاري بـــــالــــنـــــســــبــــة لـألشــــخـــــاص اIــــعـــــنــــويــــX أو

الطبيعيrX عن طريق التنظيم .

الفصل الفصل الثانيالثاني
�ارسة نشاط الرأسمال االستثماري�ارسة نشاط الرأسمال االستثماري

اIـــــادة اIـــــادة 10 :  : تـــــخـــــضع �ـــــارســـــة نـــــشـــــاط الـــــرأســـــمـــــال
االسـتـثمـاري إلى رخصـة مسـبـقة يـسلـمـها الـوزير اIـكلف
بـاIـالـيـةr بـعـد اسـتـشـارة جلـنة تـنـظـيـم عـمـلـيـات الـبـورصة

ومراقبتهاr وبنك اجلزائر. 
يـودع مـؤسـسـو شركـة الـرأسـمال االسـتـثـمـاري طلب

الرخصة لدى الوزير اIكلف باIالية.
ويرفق الطلب بالوثائق اآلتية :

rXساهمIعقد ا -
rاألساسية Xمشاريع القوان -

rXؤسسIعلومات عن اIبطاقات ا -
- قــائــمــة اIــســاهـــمــX احلــائــزين أكــثــر من 10 % من

rالرأسمال
- طريقة التنظيم والعمل.

- وأيــة وثــيــقــة أو مـعــلــومــة أخــرى يــطــلــبــهــا الــوزيـر
اIكلف باIالية. 

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 06- 01 اIــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اIوافق  20 فبـراير سـنة 2006  واIـتعلق

rبالوقاية من الفساد ومكافحته
rوبعد االطالع على رأي مجلس الدولة  -

rانIوبعد مصادقة البر  -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
اIوضوع والقانون األساسي والرأسمالاIوضوع والقانون األساسي والرأسمال

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى :  يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
شـروط �ـارســة نـشـاط الـرأســمـال االسـتـثــمـاري من قـبل
شـركــة الـرأســمـال االســتـثــمـاريr وكــذا كـيــفـيــات إنـشــائـهـا

وسيرها.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـهـدف شركـة الـرأسـمال االسـتـثـماري إلى
اIـشاركة في رأسمـال الشركـة وفي كل عمليـة تتمثل في
تـقد� حـصص من أمـوال خـاصـة أو شبـه خاصـة Iـؤسـسات
في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو اخلوصصة .

اIادة اIادة 3 :  :  �ـارس نشـاط الرأسمـال االستـثماري من
قبـل الشـركـةr حلـسـابـهـا اخلـاص أو حلـسـاب الـغـيرr وحـسب

مرحلة �و اIؤسسة موضوع التمويل.

اIـادة اIـادة 4 : :  تــتـمــثل كـيـفــيـات تــدخل شـركـة الــرأسـمـال
االستثماري فيما يأتي : 

- رأسمال اخملاطرة الذي يشمل :
* "رأسـمـال اجلـدوى" أو "رأسـمـال االنـطالقـة " : قـبل

rؤسسةIإنشاء ا
*  "رأســـــمـــــال الـــــتـــــأســـــيس" :  فـي مـــــرحـــــلـــــة إنـــــشــــاء

rؤسسةIا
-  "رأسـمـال النـمـو" :  تـنمـيـة طاقـات اIـؤسسـة بـعد

rإنشائها
-  "رأسـمــال  الــتــحــويل" :  اســتــرجــاع مــؤسـســة من

rقبل مشتر داخلي أو خارجي
- اســــتــــرجـــاع مــــســـاهــــمـــات و/أو حــــصص يـــحــــوزهـــا

صاحب رأسمال استثماري آخر. 

اIــادة اIــادة 5 ::  تــتـــدخل شــركـــة الــرأســـمــال االســتـــثــمــاري
بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :

rأسهم عادية -
rشهادات استثمارية -

rسندات قابلة للتحويل إلى أسهم -
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الـرأسمـال االسـتثـمـاري واألشخـاص األعـضاء في األجـهزة
الـتـابــعـة لـهـاr لـنــفس الـشـروط و/أو اIـقــايـيس اIـنـصـوص
عليها في اIواد 10 و11و12 أعاله  وتكون موضوع موافقة

مسبقة من الوزير اIكلف باIالية.  

اIـادة اIـادة 14 : : حتـدد شـروط مـنح رخـصـة �ـارسـة نـشاط
الرأسـمـال االستـثـماري وكـذا الـشـروط اIتـعـلقـة بـسحـبـها

عن طريق التنظيم. 
تـسلـم رخصـة اIـمـارسـة في أجل أقـصـاه سـتون (60)

يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 
يـجب أن يـكـون رفض مـنـح الـرّخـصة مـبـررا  ويـبـلغ
إلـى صــاحـب الــطـــلب فـي أجل أقـــصــاه ثـالثــون (30)  يـــومــا

ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة. 
rوفـي حـــالــــة رفض الــــرّخـــصــــة صـــراحــــة أو ضـــمــــنـــيـــا
يـحـتـفظ صاحـب الطـلب بـحق الـطـعن اIـنـصـوص علـيه في

التشريع اIعمول به. 

اIــادة اIــادة 15 :  :  يـــقــرر الـــوزيـــر اIــكـــلف بـــاIــالـــيـــة ســحب
رخصة �ارسة النشاط :

rبناء على طلب شركة الرأسمال االستثماري -
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر خــاص من مـــحــافظ احلـــســابــات

rبسبب اإلخالل اخلطير بالتشريع
- بــــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر مـن جلـــنـــة تــــنـــظـــيم عــــمـــلـــيـــات
البـورصـة ومـراقـبتـهـا و/ أو الـوزارة اIـكـلفـة بـاIـالـيةr إذا
أصــبــحت الــشــركــة ال تــسـتــوفـي الــشـروط احملــددة فـي هـذا

القانون. 

اIـــــــــادة اIـــــــــادة 16 :  :  يــــــــــجـب عـــــــــلـى شــــــــــركـــــــــة الــــــــــرأســـــــــمـــــــــال
االستثـماريr في حـالة سـحب الرّخـصة مـنهـاr أن تتوقف
فـورا عن نــشـاطـهــاr ويـتم حــلـهـا طــبـقــا لألحـكـام اIــنـصـوص
rــادة 715 مـــكــرر 18 من الـــقــانـــون الــتـــجــاريIعــلـــيــهـــا في ا

اIعدل واIتمم .

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد احلصول على اIساهمات والقروض في شركاتقواعد احلصول على اIساهمات والقروض في شركات

الرأسمال االستثماريالرأسمال االستثماري

17 :  :  ال يـجـوز لشـركـة الرأسـمـال االستـثـماري اIادة اIادة 
أن تـخـصص أكـثــر من خـمـسـة عــشـر في اIـائـة (15 %) من
رأسـمــالـهـا واحــتـيــاطـاتــهـا  كــمـســاهـمــة بـأمـوال خــاصـة في

مؤسسة واحدة.  

اIـادة اIـادة 18 : : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن حتوز أسـهما تـمثل أكـثر من تسـعة وأربعـX في اIائة

(49 %)  من رأسمال مؤسسة واحدة. 

اIــــــــادة اIــــــــادة 11 : : يـــــــجـب عـــــــلـى اIـــــــؤســـــــســـــــX األشـــــــخــــــاص
الطبـيعيـX وعلى مسـيري شـركة الرأسـمال االستـثماري

أن يكونوا متمتعX بحقوقهم اIدنية. 

ال يـــجــــوز ألي شـــخص أن يــــكـــون مــــؤســـســـا لــــشـــركـــة
rرأســــمـــال اســــتــــثـــمــــاري أو عـــضــــوا فـي مـــجــــلس إدارتــــهـــا
بــصـورة مــبـاشــرة أو بـواســطـة شــخص آخــرr أو مـديـرا أو
مـــســيّـــرا أو وكــيال أو �ـــثـالr بـــأيــة صـــفـــة كـــانتr لــشـــركـــة
الــرأسـمـال االســتـثــمـاريr وأن ال يـكــون مـفـوضــا لـلــتـوقـيع

باسم هذه اIؤسسات:
- إذا سبق أن حكم عليه الرتكابه : 

rأ- جر�ة
ب - االخـتالس أو الــغــدر أو الــسـرقــة أو الــنـصب أو

rإصدار صك بدون رصيد أو خيانة األمانة
ج - سـرقات ارتكـبها مودعـون عمومـيون أو ابتزاز

rأموال أو سندات مالية
rد - تفليسة

XــــتـــعــــلـــقـــIهـ - مـــخــــالـــفــــة الـــتـــشــــريع والــــتـــنــــظـــيم ا
rبالصرف

و-  تـــزويــر مـــحــررات أو تـــزويــر مـــحــررات خـــاصــة
rجتارية أو مصرفية

rز- مخالفة قانون الشركات
ح - إخــــفـــاء أغــــراض £ احلــــصــــول عــــلـــيــــهــــا إثــــر هـــذه

rاخملالفات
ط - أيــة مـــخــالــفـــة مــتــصـــلــة بــاالجتـــار بــاخملــدرات أو

التهريب أو تبييض األموال أواإلرهاب أو الفساد.
- إذا تـعـرض حلـكم نـطـقت بـه جـهـة قـضـائـيـة أجـنـبـيـة
واكــتـــسب صــفـــة الــشيء اIـــقــضـي فــيهr ويـــشــكل فـي نــظــر
القانون اجلـزائريr إدانة بسبب ارتكاب إحدى اجلرائم أو

 rادةIذكورة في هذه اIاجلنح ا
- إذا أعــــلن  إفالسـه أو شـــمـــلـه إفالس أو حـــكـم عـــلـــيه
بـاIـسـؤولـيـة اIـدنـيــة كـعـضـو تـابع لـشـخص مـعـنـوي أفـلس
ســـــواء فـي اجلـــــزائـــــر أو فـي اخلـــــارجr وذلـك مـــــا لـم يـــــردّ له

االعتبار.

اIــادة اIــادة 12 : : يـــجب عـــلـى مــســـيـــري شـــركـــة الـــرأســـمــال
االستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة واالحترافية.
حتــــدد هـــــذه اIــــقـــــايــــيـس �ــــوجـب قــــرار مـن الــــوزيــــر

اIكلف باIالية. 

اIـادة اIـادة 13 :  : يــجب أ ن  تــسـتــجــيب الــتـغــيــيــرات الـتي
تـــــطــــرأ عــــلـى حــــائـــــزي الــــرأســــمـــــالr ومــــســــيـــــري شــــركــــات
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- انــــســـحـــاب شـــركــــة الـــرأســـمـــال االســــتـــثـــمـــاري من
اIساهمة عند حلول األجل اIتفق عليهr عن طريق :  

XـســاهـمـIبـيع احلـصـص مع إعـطـاء األولــويـة إلى ا *
rXساهمIأو إلى غيرهم من ا rفي الشركة

* أي شكل آخر لالنسحاب. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الــرقـــابــةالــرقـــابــة

اIــادة اIــادة 24 : : تــخــضع شــركـــة الــرأســمــال االســتــثــمــاري
لرقـابة  جلـنة تـنظيم عـملـيات الـبورصـة ومراقـبتـها التي
تــتـأكـد من مــطـابـقـة نـشــاط الـشـركـة لـألحـكـام الـتــشـريـعـيـة

والتنظيمية اIعمول بها. 
تـمارس جلنـة تنـظيم عـملـيات البـورصة ومـراقبـتها
عـلى شـركـات الـرأسـمـال االسـتـثـمـاريr اIـهـام والـسـلـطـات
الـــتـي يـــخـــولـــهــا إيـــاهـــا اIـــرســـوم الـــتـــشـــريـــعي رقم 10-93

اIؤرخ في 23 مايو سنة 1993 واIذكور أعاله. 

rـادة 25 :  :  تــخـضع شـركــة الـرأســمـال االسـتــثـمـاريIـادة اIا
rـعمــول  بهـمـاIلـلتـشـريع والتـنظـيـم ا rفي إطــار نـشاطـها
ال ســـــــيــــــمـــــــا أحــــــكــــــام اIـــــــواد من 58  إلى 60 من اIـــــــرســــــوم
الـــتـــشــريـــعي رقم 93-10 اIــؤرخ في 23 مـــايـــو ســـنــة 1993

واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 26  :  : ترفـع شركـة الرأسـمال االسـتثـماري إلى
الــوزارة  اIــكــلـفــة  بــاIــالــيــة وإلى جلــنـة تــنــظــيم عــمــلــيـات

البورصة ومراقبتها :
- تــقـريــرا عن الـنــشـاط الــسـداسي مــرفـقــا بـوضــعـيـة

rحافظة السندات
- الوثـائق احملـاسـبيـة واIـاليـة لـنـهايـة الـسـنة اIـالـية

rعنيةIا
rتقارير محافظي احلسابات -

- وأية وثيقة أخرى ضرورية Iمارسة الرقابة. 

الفصل السادسالفصل السادس
النظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماريالنظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماري

اIـادة اIـادة 27 :  :  ال تـخـضع شركـة الـرأسـمال االسـتـثـماري
لـلــضـريـبـة عـلى أربــاح الــشـركـــات  بـالـنـســبـة  لـلـمـداخـيل

اIتأتية  من :
rاألرباح -

rنواجت توظيف األموال -
- نــــــــواجت  وفــــــــائـض قـــــــيـم الــــــــتــــــــنــــــــازل عـن  األســــــــهم

واحلصص.  

اIـادة اIـادة 19 :  : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن تسـاهم في شركـة إال على أسـاس عقـد اIسـاهمـX الذي
يوضحr على وجه اخلصوصr مدة اIساهمة في االستثمار

وشروط االنسحاب من شركة الرأسمال االستثماري.  

اIـادة اIـادة 20 : : ال يـجـوز لـشـركـة الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري
أن تقوم باقـتراضات تفوق حدود عشرة في اIائة  (10%)
من أمـــوالــهــا اخلـــاصــة الــصّـــافــيــة.  وال �ـــكن أن تــســـتــعــمل

اIبالغ اIقترضة لتمويل احلصول على مساهمات.  

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIوارد اIالية لشركة الرأسمال االستثمارياIوارد اIالية لشركة الرأسمال االستثماري

21 : : تــــــتــــــكــــــون مـــــــوارد شــــــركــــــة الــــــرأســــــمــــــال اIـــــادة اIـــــادة 
االستثماري من :

1 - رأســمــال الـــشــركــة واالحــتـــيــاطــات وغـــيــرهــا من
rاألموال اخلاصة

2 - األموال شبه اخلاصة التي تشمل :
- اIوارد اIـمـنوحـة من قـبل الـغيـر السـتثـمـارها في

rعمليات الرأسمال االستثماري
- األمـــــوال  الــــعـــــامــــة اIـــــمـــــنــــوحـــــة من قـــــبل الـــــدولــــة
السـتـثـمــارهـا في عـمـلـيـات الـرأســمـال االسـتـثـمـاري الـتي
تـهم االسـتـثــمـارات اIـنـتـجــة لـلـسـلع واخلــدمـاتr واIـنـجـزة

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIمن  قبل ا
3 - الهبات.

اIـــــادة اIـــــادة 22 : : يـــــتـم تـــــســـــيـــــيـــــر األمــــــوال شـــــبه اخلـــــاصـــــة
rفي إطـــار اتـــفـــاقـــيـــة تـــبـــرم rـــادة 21 أعـالهIـــذكـــورة في اIا

حسب احلالة :
- بـX شركـة الرأسـمال االسـتثـماري اIـكلـفة بـإجناز
وتسـيـيـر اIسـاهـمـات  وصنـاديق االسـتـثـمار الـتي تـتـلقى

rساهماتIوجهة لتمويل اIوارد اIا
- بX شركة الرأسمال االستثماري والدولة. 

23  :  : تـــهـــدف االتــفـــاقـــيـــة اIـــبــرمـــة بـــX شـــركــة اIــادة اIــادة 
الــرأســمــال االســـتــثــمــاري والــدولــة  إلـى حتــديــد مــســتــوى
االلتـزام وكـيـفـيـات الـتدخـل التي تـتـمـحـور حـول اIـبادىء

اآلتية :
- تـوجيه األمـوال اخملـصصـة للـرأسـمال االسـتثـماري
إلى احلــصـول عــلى مــسـاهــمـات فـي اIـؤســسـات الــصـغــيـرة

rتوسطة وتدعيم أموالها اخلاصةIوا
- احلـصــول عـلى مــسـاهــمـات عن طــريق اكـتــتـاب في

rماثلة لهاIاألسهم أو السندات  ا
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اIـادة اIـادة 29 :   :  تـسـتـفـيـد من اIـزايـا اجلـبـائـية احملـددة في
هـذا الـقانـونr شركـة الـرأسمـال االسـتثـماري الـتي تـتعـهد
بعدم سـحب اIبـالغ اIسـتثـمرة في اIـؤسسـات Iدة خمس
(5) ســنـــوات ابــتــداء من أول يـــنــايــر من الــســـنــة اIــوالــيــة

لتاريخ  احلصول  على  اIساهمة. 

اIـــــادة اIـــــادة 30 : : يــــــنـــــشـــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــــون في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقــــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة. 

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 24 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

تــخــضع شـركــة الــرأســمـال االســتــثـمــاري إلى اIــعـدل
اخملفض بـ 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات.

تستفيد شـركة الرأسمال االستـثماري  اIتدخلة في
صـيــغـة رأسـمــال اخملـاطــرةr من اإلعـفـاء مـن الـضـريــبـة عـلى
أربــــاح الــــشـــركــــات Iــــدة  خــــمس (5) ســــنــــوات ابـــتــــداء من

انطالق نشاطها. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 
28  :  : تـخــضـع شـركــة الــرأســمــال االســتــثــمـاري اIـادة اIـادة 
إلى رسم تـســجـيل ثـابت مـبـلـغـــه خـمـسـمـائــة ديـنــار (500
دج) وعشـرون  دينــارا ( 20 دج)r عن كل صفحـةr بالنـسبة
لـكل عـقـد تــأسـيـسيr أو زيـادة الـرأسـمـال أو تـخـفـيـضهr أو

التنازل عن  قيم  منقولة. 

 

 




