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مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16-205 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 شــو شــوّال عــامال عــام
1437  اHوافـق اHوافـق 25 يوليو سنة  يوليو سنة r2016 يتعـلق بكيفياتr يتعـلق بكيفيات

إنــشــاء وتــســيـــيــر و�ــارســة نــشــاط شــركــة تــســيــيــرإنــشــاء وتــســيـــيــر و�ــارســة نــشــاط شــركــة تــســيــيــر
صناديق االستثمار.صناديق االستثمار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
rاليةHبناء على تقريـر  وزيـر ا  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 -59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

r تمّمHعدّل واHا r تضمن القانون التجاريHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اHؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�قـتضى األمر رقم 96-08 اHؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 1996 واHـتعـلـق بـهـيـئات

rنقولةHالتوظيف اجلماعي للقيم ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عــام 1427 اHــوافق 24  يــونـــيــو ســـنــة 2006
rتممHعدل واHا rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 70

rمنه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم 08 -56
اHــؤرخ في 4 صـــفـــر عـــام 1429 اHــوافق 11 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2008 واHـتـعـلق بـشروط �ـارسـة نـشـاط شـركـة الـرأسـمال

rاالستثماري

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى :  تـــطـــبــيـــقـــا ألحـــكــام اHـــادة األولى  من
الــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28 جــــمــــادى األولى عــــام
1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006 واHـــتـــعــــلق بـــشـــركـــة

الـــرأســـمــــال االســـتـــثـــمـــاريr اHـــعـــدل واHـــتـــممr يـــهـــدف هـــذا
اHــرسـوم إلى حتــديـد كـيــفـيـات إنــشـاء وتــسـيـيــر و�ـارسـة

نشاط شركة تسيير صناديق االستثمار.

اHادة اHادة 2 :   :  عندما تقوم شركة الرأسمال االستثماري
فـقط بـتـســيـيـر صـنـاديق االســتـثـمـار لـصـالح الــغـيـر فـإنـهـا

تصبح شركة تسيير صناديق االستثمار.

وتـخـضـع ألحـكـام الــقـانـون رقم 06-11 اHـؤرخ في 28
r 2006 ــوافق 24 يـــونــيــو ســنــةHجــمــادى األولى عــام 1427 ا

اHعدّل واHتمّم واHذكور أعالهr وأحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 :  : تـتولى شـركـة تسـييـر صنـاديق االسـتثـمار
مـهـمــة رئـيـسـيـة تـتـمـثل في تــسـيـيـر صـنـاديق االسـتـثـمـار

اHوكلة إليها �وجب تفويض.

كـمـا �ـكـنـهـا أن يـوكل لـهـا من قـبل شـركـة الـرأسـمـال
االستثماري تسيير مواردها.

اHــادة اHــادة 4 : : تـــخـــضع �ـــارســة نـــشـــاط شـــركــة تـــســـيـــيــر
صــنـــاديق االســـتــثـــمـــار إلى نـــفس شــروط اعـــتـــمــاد شـــركــة

الرأسمال االستثماري.

�كن الوسطاء في عـمليات البـورصةr اHنشئY في
شــكل شـــركــة ذات أســهـم (ش.ذ.أ)r �ــارســة نـــشــاط شــركــة
تـسيـيـر صنـاديق االسـتثـمـار بـعد حـصـولهم عـلى تـرخيص

من قبل الوزير اHكلف باHالية.

يـجب أن يـكــون رفـض مـنح الـرخــصـة مـبــررا ويـتـم
تــبــلــيــغـه إلـى صــاحب الــطــلـب طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 14 من
الـــقـــانـــون رقــم 06-11 اHــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام
1427 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2006 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHذكور أعاله .

اHـادة اHـادة 5 :  : ال �ــارس نــشـاط شــركــة تــسـيــيــر صــنـاديق
االسـتـثـمار إالّ األشـخـاص اHـعـنـويـون اHـنـشـؤون في شـكل
شـــــركــــة ذات أســــهـم (ش.ذ.أ)r طــــبـــــقــــا ألحـــــكــــام اHــــادة 7 من
الـــقـــانـــون رقــم 06-11 اHــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام
1427 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2006 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHذكور أعالهr الذين يستوفون الشروط اآلتية : 

Yامــتالك حــد أدنـى لــرأســمــال قـــدره عــشــرة ماليــ -
rدينار ( 10.000.000 دج) محررا كليا عند إنشائهم

- تقد¨ ضمانـات كافيةr ال سيمـا من حيث التنظيم
والوسائل التقنـية واHالية واHهارات اHهنية. وحتدد هذه
الـــضـــمــــانـــات �ـــوجب  تـــنـــظــــيم جلـــنـــة تـــنـــظــــيم عـــمـــلـــيـــات

rالبورصة ومراقبتها
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- يـجب أالّ يكـون مـسيـرو هــذه الشـركـات قد أديـنوا
فـي الـــقـــضـــايــــا اHـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهــــا �ـــوجب اHـــادة 11 من
الـــقـــانـــون رقــم 06-11 اHــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام
1427 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2006 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHذكور أعاله.

يجب احلـفـاظ عـلى الشـروط اHـذكـورة أعاله من قبل
شـــركـــة تـــســـيــــيـــر صـــنـــاديق االســـتـــثــــمـــارr خالل كل فـــتـــرة

�ارسة نشاطها.

اHادة اHادة 6 :   :  تـسيـر شركـة تسـيـير صـناديق االسـتثـمار
صـــنـــاديق االســــتـــثـــمـــار اHـــوكــــلـــة إلـــيـــهـــا �ـــوجـب تـــفـــويض

تسييرr يجب أن يوضحr على األقل :
- مـــوضــوع الـــتـــفــويـض الــــذي يـــنـــبـــــغي أن يـــغــطــي
نشــاط الرأســمال االستثمــاري علـى النحـو الذي حـدده
الـــقـــانـــون رقــم 06-11 اHــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام
1427 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2006 اHـــــعــــدّل واHـــــتــــمّم

واHذكور أعاله .
- حتــديــد صـــنــدوق االســتـــثــمــار وشـــركــة الــتـــســيــيــر

rعنيةHا
rكيفية حصول شركة التسيير على مستحقاتها -

- إجــــــــراءات إبـالغ مــــــــالــــــــكـي األمـــــــــوال �ــــــــمــــــــارســــــــة
rالتفويض

rمدة التفويض -
- شـروط وكـيـفــيـات إلـغــاء تـفـويض الــتـسـيــيـر وفـقـا

للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 7 :   :  تـتـمـثل اHـهمـة الـرئـيـسـيـة لشـركـة تـسـيـير
صناديق االستثمار فيما يأتي :

- تـوظـيف األمـوال اHـوكـلــة إلـيـهـا لـتـسـيـيـرهـا طـبـقـا
لــــكــــيــــفــــيـــات تــــدخل شــــركــــات الــــرأســــمـــال االســــتــــثــــمـــاري
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في أحـكــام الـقــانـون رقم 06-11 اHـؤرخ
في 28  جــمـادى األولى عـام 1427 اHـوافق 24  يـونـيـو سـنـة

rذكور أعالهHتمّم واHعدّل واHا r2006

- تمثيل صناديق االستثمار أمام الغير.

اHـادة اHـادة 8 :   :  �ـكن شـركـة تـسـيـيـر صـنـاديق االسـتـثـمـار
تسيير صندوق أو عدة صناديق استثمار.

اHــــادة اHــــادة 9 :   :  يــــجـب عــــلى شـــــركــــة تــــســـــيــــيــــر صـــــنــــاديق
االســتــثــمــار أن تـــتــخــذ كل الــتـــدابــيــر اHــعــقـــولــة لــتــحــديــد
وضـــعـــيـــات تـــضـــارب اHـــصـــالح اHـــطـــروحـــة عـــنـــد تـــســـيـــيــر

الصناديق اHوكلة إليها �وجب تفويض.

يحدد قانون أخالقـيات اHهنة اخلاص بشركة تسيير
rعـــــلى اخلـــــصــــوص rـــــتـــــضــــمـنHصـــــنـــــاديق االســـــتــــثـــــمـــــار وا

اHــمـــارســات اجلــيــدة لــلــتــســيــيـــر والــوقــايــة من وضــعــيــات
تـــضـــارب اHـــصـــالـح هـــذهr �ـــوجب تـــنـــظـــيـم جلـــنـــة تـــنـــظـــيم

عمليات البورصة ومراقبتها.
اHـادة اHـادة 10 :  : �ـكن شـركـة تـسـيـيـر صـنـاديق االسـتـثـمار
اHــبــادرة بـإنــشــاء صـنــدوق االســتـثــمــار الـذي تــشــرف عـلى

تسييره.
يــــرخص لــــشـــركــــة تـــســــيــــيـــر صــــنــــاديق االســــتـــثــــمـــار
احلــــصـــــول عــــلـى مــــســـــاهــــمـــــات من أمـــــوالــــهـــــا اخلـــــاصــــة في
الـصـنـاديق الـتي تـبـادر بـإنـشـائـهـا في حـدود 5 % كـأقـصى

حد.
11 :  : تــقــوم جلــنـــة تــنــظــيم عــمــلــيــات الــبــورصــة اHـادة اHـادة 
ومـــراقــبـــتـــهــا بـــإعـــداد وحتــيـــY قــائـــمـــة شــركـــات تـــســيـــيــر

صناديق االستثمار.
اHادة اHادة 12 :  : يصدر ويبلّغ سحب الرخصة حسب نفس
شـروط وأشــكـال مــنح الــرخـصــةr ويـتــرتب عــلـيه الــشـطب
من قائمة شركات التسيير اHذكورة في اHادة 11 أعاله.

اHـادة اHـادة 13 :   :  طـبــقــا ألحـكــام اHـادة 16 من الــقــانـون رقم
06-11 اHـؤرخ في 28  جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق 24

يـونـيــو سـنـة r2006 اHـعـدّل واHــتـمّم واHــذكـور أعالهr يـجب
عــلـى شــركـــة الــرأســـمـــال االســتـــثـــمــاريr في حـــالـــة ســحب
الـرخــصـة مــنــهـاr أن تــتـوقف عـن نـشــاطـهــا فـوراr ويــصـدر
حلـهـا طبـقا لألحـكـام اHنـصوص عـلـيهـا في اHادة 715 مـكرر

18 من القانون التجاريr اHعدل واHتمم.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :   :  تـــــخــــــضع شــــــركـــــة تــــــســـــيــــــيـــــر صـــــنــــــاديق
االسـتــثـمــار إلى رقـابــة جلـنــة تـنــظـيم عــمـلــيـات الــبـورصـة

ومراقبتها.
اHـادة اHـادة 15 :   :  كــيـفــيـات تـدخل شــركـة تــسـيـيــر صـنـاديق
االســتـثـمــار هي تـلك احملــددة �ـوجب أحـكــام اHـادتـY 4 و 5
من الـقانون رقم 06-11 اHؤرخ في 28  جـمادى األولى عام
1427 اHــــوافق 24  يــــونــــيــــو ســــنــــة r2006 اHــــعــــدّل واHــــتــــمّم

واHذكور أعاله.
16 :   :  يـــتــعـــY عـــلى شـــركـــة تـــســـيـــيـــر صــنـــاديق اHــادة اHــادة 
rخالل تــأديــة تــفــويض الــتــســيــيــر rاالســتــثــمــار أن حتــتــرم
قــواعـــد أخـــذ اHـــســـاهـــمـــات اHــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في أحـــكــام
اHــادتــY 18 و 19 مـن الـــقــــانـــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
r2006 ــوافق 24  يـــونــيــو ســنــةHجــمــادى األولى عــام 1427 ا

اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.
17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1437 اHــوافق 25

يوليو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل




