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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي  رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي  رقم 08 -  - 56 مــؤرخ  في  مــؤرخ  في 4 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1429  اJوافق اJوافق 11 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2008 يتـعلق بشروطq يتـعلق بشروط

�ارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري.�ارسة نشاط شركة الرأسمال االستثماري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومـة
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورq السيما اJادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 10
اJــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1413 اJــوافق 23 مــايــو ســنــة

qتممJعدل واJا qنقولةJتعلق ببورصة القيم اJ1993 وا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتعلق بالنقد والقرضJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 11 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اJــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
واJتعـلق بشـركة الرأسـمال االسـتثمـاريq السيّـما اJواد 8

qو 9 و 14 و 27 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

يـرســم يـرســم  ما يأتي : ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تـطــبــيــقـا لــلــمـواد 8 و 9 و 14 و 27 من
الــقــانــون رقم 06 - 11 اJــؤرخ في 28  جــمــادى األولى عــام
1427 اJـوافق 24 يـونـيـو سـنة 2006 واJـذكـور أعالهq يـحـدد
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هذا اJرسوم الرأسمال األدنى وكيفيات حيازته وشروط
مـنـح رخـصـة اJـمـارسـة وسـحـبـهــا وكـذلك الـنـظـام اجلـبـائي

لشركة الرأسمال االستثماري.

الفصل األولالفصل األول
الرأسمال األدنى للشركة وكيفيات حيازتهالرأسمال األدنى للشركة وكيفيات حيازته

اJــــادة اJــــادة 2  : : يــــحـــــدّد الـــــرأســــمـــــال االجــــتـــــمــــــاعي األدنى
لـــشــركـــة الــرأســـمـــال االســتـــثــمـــاري �ــائـــة مــلـــيــون ديـــنــار

(100.000.000 دج).

اJـادةاJـادة 3 : : يـتـمّ االكـتــتـاب في الــرأسـمـال االجــتـمــاعي
لـــشـــركـــة الــرأســــمــال االســتـــثــمـــاري حــصـــريــا عن طــريـق

تقد~ـات نقديـة أو شراء أسهم.

اJـادةاJـادة 4 : : طــبــقــا لــلــمــادة 9 من الــقــانــون رقم 06 - 11
اJؤرخ في 28  جـمادى األولى عام 1427 اJوافق 24 يـونيو
ســـنــة 2006 واJـــذكـــور أعالهq ال يـــجـــوز لـــشـــخص طـــبـــيـــعي
ولـــــزوجه وأصـــــوله وفـــــروعه أن يـــــحـــــوزوا مــــعـــــاq بــــصـــــفــــة
مـبــاشـرة أو غـيـر مــبـاشـرةq أكــثـر من تـســعـة وأربـعـX في
اJائة (49 %) من رأسمال شركة الرأسمال االستثماري.

اJـادةاJـادة  5 : : طـبـقـا لـلـمادة 18 من الـقـانون رقم 06 - 11
اJؤرخ في 28  جـمادى األولى عام 1427 اJوافق 24 يـونيو
ســنــة 2006 واJــذكـور أعـالهq ال يـجــوز لــشــركــة أو شــركـات
من نفس اجملـموعةq أن حتـوز معـاq بصـفة مـباشـرة أو غير
مـبـاشـرةq أكـثـر من تــسـعـة وأربـعـX في اJـائـة (49 %) من

رأسمال نفس الشركة.

اJـادةاJـادة  6 : : يـتمّ إصـدار الرأسـمـال االجـتـمـاعي لـشـركة
الـرأسـمـال االسـتــثـمـاري ويـسـجّل فـي حـسـاب عـنـد مـاسك

احلسابات اJؤهّل قانونا.

اJــادةاJــادة  7 : : تــأخـــذ األســـهم اJـــكــتـــتـــبــة بـــعـــنــوان شـــركــة
الرأسمال االستثماري شكل سندات اسمية.

تــمــسك الــشـركــة اJـصــدرة ســجال لــلـمــسـاهــمــX عـلى
مــسـتـوى مـقــرّهـا االجـتــمـاعي يـوضع حتت تــصـرّف حـائـزي

األسهم وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط منح رخصة اJمارسة وسحبهاشروط منح رخصة اJمارسة وسحبها

اJـادة اJـادة 8 : :  تــخـضع �ـارســة نـشــاط شـركـة الــرأسـمـال
االســـتــثـــمــاري إلـى رخــصـــة مــســـبــقـــة من الـــوزيــر اJـــكــلف
باJـالـية طـبـقا لـلـمادة 10 من الـقـانون رقم 06 - 11 اJؤرخ
في 28  جــمــادى األولى عـام 1427 اJـوافق 24 يــونـيــو ســنـة

2006 واJذكور أعاله.

اJـادةاJـادة 9 :   :  زيادة عـلـى الوثـائـق اJذكـورة فـي اJادة 10
من الـــقـــانــون رقم 06 - 11 اJــؤرخ في 28  جـــمــادى األولى
qــذكــور أعالهJــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة 2006 واJعــام 1427 ا
يحتـوي طلب رخـصة اJـمارسـة اJقـدم إلى الوزيـر اJكلف

باJالية على ما يأتي :

- تــــصـــريح شــــرفي يــــثــــبت عــــدم تـــعــــرّض مــــؤســـسي
ومسـيري شـركة الـرأسمـال االستـثمـاري ألي من اإلدانات
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 11 من الــقــانـون رقم 06 - 11
اJؤرخ في 28  جـمادى األولى عام 1427 اJوافق 24 يـونيو

qذكور أعالهJسنة 2006 وا

qمذكـرة إعالمـية تـعرض اسـتـراتيـجيـة االسـتثـمار -
الســيّـــمــا كـــيــفـــيــات الـــتــدخل ومـــدد االســتـــثــمـــارات اJــزمع

إجنازها.

اJــادةاJــادة 10 :  : يـــســــلّم الـــوزيــــر اJـــكــــلف بـــاJــــالـــيــــةq عـــنـــد
استـالمه طلب رخـصـة اJـمارسـة وصال لـلـمؤسـسـX الذين
يــودعـــون هــذا الـــطــلـبq يــكــون مـــؤرخــا ومـــوقــعـــا بــالـــشــكل

اJطلوبq يثبت استالم الطلب.

يـرسـل الـوزيــر اJـكـلّـف بـاJـالــيـة طــلب الـرخــصـة إلى
كل من جلنـة تنـظـيم عمـليـات البـورصة ومـراقبـتهـا وبنك

اجلزائر إلبداء رأيهما.

يــــجب عــــلـى جلــــنــــة تــــنـــــظــــيم عــــمـــــلــــيــــات الــــبــــورصــــة
ومــراقـبـتـهـاq وعـلى بـنك اجلــزائـر أن يـبـلـغـا آراءهـمـا وكـذا
كل اJـعلـومـات التـي يرونـهـا ضروريـة في أجل ال يـتـجاوز

خمسة وأربعX (45) يوما.

اJـادةاJـادة 11 : : يـتـمّ سـحب رخــصــة اJـمــارســة اJـنــصـوص
عــلــيــهـا في اJــطـتـX 2 و 3 من اJـادة 15 من الــقــانـون رقم
06 - 11 اJــؤرخ في 28  جـــمـــادى األولى عــام 1427 اJــوافق

Xفي غــضـون ســتـ qـذكــور أعالهJ24 يــونـيــو ســنـة 2006 وا

(60) يـومـا من تـاريخ تـبـلـيغ اإلعـذار الـذي يـوجّـهه الـوزيـر
اJــكــلّف بـاJــالــيـة إلـى الـشــركـة مـع بـيــان أسـبــاب الــسـحب

اJزمع القيام به.

~ـكـن أن تـقــدّم الـشــركـة خالل أجل ســتـX (60) يـومـا
ابــــتــــداء من تــــاريخ تــــبــــلــــيغ اإلعــــذارq أي عــــنــــصـــر يــــثــــبت
احـتــرامــهــا لــلـشــروط الــتي كــانت ســبــبــا في الــلّــجـوء إلى

إجراءات سحب الرخصة.

وفي حالـة عدم تـقد� الـشـركة لألدلـة أو إذا اعتـبرت
األدلـة اJـقـدمـة غـيـر كـافـيـةq يـعـلن الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـيـة

سحب الرخصة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
النظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماريالنظام اجلبائي لشركة الرأسمال االستثماري

واJستثمرينواJستثمرين

اJـــــادةاJـــــادة  12 : :  تـــــخـــــضــع االســـــتـــــفــــــادة من االعـــــفــــــاءات
اJـنـصـوص عـلـيـهـــا في أحـــكـام الـفـقـــرة األولـى من اJـــادة
27 مـن الــــــقــــــانـــــون رقم 06 - 11 اJـــــؤرخ في 28  جــــــمـــــادى

األولى عـام 1427 اJـوافق 24 يــونـيــو ســنـة 2006 واJــذكــور
أعالهq إلى شــرط الـتـزام الـشــركـة بـاحملـافــظـة عـلى األمـوال
اJـــســـتــــثـــمـــرة فـي اJـــؤســـســــات Jـــدة ال تـــقـل عن خـــمس (5)

سنواتq ابتداء من تاريخ االكتتاب أو االقتناء.
يحسب أجل احملـافظـة بالـسنة الـتقـو~يـة ابتـداء من
أول ينايــر من الـسنـــة اJواليــة من تاريــخ أي اكتــتاب

أو اقتناء.

اJــادةاJــادة  13 :  :  تـــطــبّق أحــكــام اJــادة 12 أعـالهq اJــتــعــلــقــة
بـاحلصـول عـلى اJسـاهـمـةq أيضـاq بـالنـسـبة لالسـتـفادة من
اJعدل اخملفض بـ 5 % من الضريبة على أرباح الشركات.

اJادةاJادة  14 : :  تستفـيد شركات الرأسمال االستثماري
اJـتـدخـلة فـي شكل رأسـمـال اخملـاطـرة من الـنـظـام اجلـبائي

اJطبّق على شركات الرأسمال االستثماري.

اJادةاJادة  15 :   :  يحـدّد ©وذج الـتعـهد اJـنصوص عـليه في
اJـادة 12 أعاله الـذي يــحـدّد الـقــواعـد الــعـمـلــيـة لــلـمـحــافـظـة
عــلى اJــسـاهــمـات ومــراقـبــتـهــا بـقــرار من الــوزيـر اJــكـلف

باJالية.

اJـــــادةاJـــــادة  16 :   :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيـّة.
حــــرر بـــاجلــــزائــــر في 4 صـــفـــر عـــام 1429 اJــــوافق 11

فبراير سنة 2008.
عبـد العزيـز بلخـادمعبـد العزيـز بلخـادم
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