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وزارة اCالية وزارة اCالية 
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 22 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 19
فبراير سنة فبراير سنة r2017 يتضمن اHـوافقة على نظام جلنةr يتضمن اHـوافقة على نظام جلنة
تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم 03-16
اHـــــؤرخ في اHـــــؤرخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1437 اHـــــوافق أول اHـــــوافق أول
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة 2016  واHـتــعـلق بــالـضــمـانــات الـتياHـتــعـلق بــالـضــمـانــات الـتي
يـــجب عـــلى شـــركـــة تـــســـيــيـــر صـــنـــاديق االســـتـــثـــمــاريـــجب عـــلى شـــركـــة تـــســـيــيـــر صـــنـــاديق االســـتـــثـــمــار
تـقد�ـهـا فيـما يـتعـلق بـتنـظيـمـها ووسـائلـهـا التـقنـيةتـقد�ـهـا فيـما يـتعـلق بـتنـظيـمـها ووسـائلـهـا التـقنـية

واHالية واHهارات اHهنية.واHالية واHهارات اHهنية.
ــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتمّمHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rتمّمHعدّل واHا rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــضـــان عــام 1415 اHــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-102 اHؤرخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافق 11 مـــــارس ســـــنـــــة 1996
واHــتـضــمــن تــطــبــيــق اHـادة 32 مـن اHـرســوم الــتــشــريـعي
رقم 93-10 اHـــــؤرخ في 23 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1993 واHــــتـــــعــــلق

rتممHعدّل واHا rنقولةHببورصة القيم ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــوافـق عــــلـى نــــظـــــام جلــــنـــــة تــــنـــــظــــيم
عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقم 16-03 اHـؤرخ في 28
ذي الــقـــعــدة عــام 1437 اHــوافـق أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة 2016
واHــتــعــلق بــالــضــمــانـات الــتي يــجب عــلى شــركــة تــســيــيـر
صــنـاديق االســتـثـمــار تـقــد�ـهــا  فـيــمـا يـتــعـلق بــتـنــظـيــمـهـا
ووسائلـها التـقنيـة واHالية واHـهارات اHهـنية الـذي يلحق

نصه بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 19 فبراير سنة 2017.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

اHلحقاHلحق

نــــــنــــــظـــــام رقم ظـــــام رقم 16-03 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1437
واHـــــتــــــعـــــلق اHـــــوافـق أول ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة اHـــــوافـق أول ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2016 واHـــــتــــــعـــــلق 
بالضمانـات التي يجب على شركة تسيير صناديقبالضمانـات التي يجب على شركة تسيير صناديق
االســـتـــثـــمــار تـــقـــد�ــهـــا فـــيــمـــا يـــتـــعــلـق بــتـــنـــظــيـــمـــهــااالســـتـــثـــمــار تـــقـــد�ــهـــا فـــيــمـــا يـــتـــعــلـق بــتـــنـــظــيـــمـــهــا

ووسائلها التقنية واHالية واHهارات اHهنية.ووسائلها التقنية واHالية واHهارات اHهنية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ رئـــــيس جلـــــنـــــة تــــنـــــظـــــيم عـــــمــــلـــــيـــــات الــــبـــــورصــــة
r(ل.ت.ع.ب.م) ومراقبتها

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rــــتـــعـــلـــــق بـــشـــركـــــــــة الــــرأســـمـــــــال االســــتـــثـــمـــــــاريHوا

rتمــمHعــــدل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-205 اHؤرخ
في 20 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
واHتعلق بكيـفيات إنشاء وتسيير و�ارسة نشاط شركة

 rتسيير صناديق االستثمار

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عــــــــــام 1434 اHــــــــوافــق 15 يــــــــنــــــــايــــــــــر ســــــــنــــــــــة 2013
واHتـضمن تـعيـX رئيس جلـنة تـنظـيم عمـليـات البـورصة

rومراقبتها

- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرخ في 23 صــفـر عـام 1438
اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2016 واHـتـعـلق بـتـعـيـX أعـضاء

rجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

- و�ـقـتـضى نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة
ومــراقـبــتــــهـا رقــم 15-01 اHـؤرخ في 25 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1436 اHـوافق 15 أبـريل سنة  2015 واHتـعلق بـشروط
اعــتـمــاد الــوســطــاء في عــمـلــيــات الــبـورصــة والــتــزامــاتـهم

rومراقبتهم

- وبــعـد مــصـادقــة جلـنــة تـنــظــيم عـمــلـيــات الـبــورصـة
r2016 ومراقبتها بتاريخ أول سبتمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 16-205 اHــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1437
اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2016 واHـتـعــلق بـكــيـفـيــات إنـشـاء
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وتسييــر و�ـارســـة نشـــاط شركـــة تـسييـــر صناديـــق
االســــتـــثــــمـــــــارr يــــــهــــدف هـــــــذا الـــنــــظـــــــام إلـــى حتــــديـــــد
الـضـمـانــــات الـتــي يـجـــب أن تـقـدّمـهــــا شـركـــة تــسـيـيـــر
صـنـاديق االسـتـثـمـار واHـشـار إلـيـهـا فـيـما يـأتـي بـ "شـركة
الـتسـييـر" عنـد إيـداع طلـبهـا بالـترخـيص Hـزاولة نـشاطـها
فــيـمــا يــتــعــلق بــتـنــظــيــمـهــا ووســائــلــهـا الــتــقــنـيــة واHــالــيـة

واHهارات اHهنية Hسيّريها.

اHادة اHادة 2 : : يجب عـلى شركـة التسـييـر أن يكون لـديها
كافة الـوسائل البـشرية والتـنظيمـية واHاليـة الضرورية
التي تمكنها من القيام بالنشاطr موضوع الرخصةr على

الشكل الصحيح.

يجب أن تكون لدى شـركة التسيـير محالت مجهزة
بـجــمـيع الـوســائل الـتـقــنـيـة واخملــصـصـة حــصـرا لـنــشـاطـهـا

الرئيسي.

ويــجب عــلى شــركــة الــتـســيــيــر أن تــضــبط مــحالتــهـا
وفقا حلجم نشاطها.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــجـب عـــلـى شــــركـــة الــــتــــســـيــــيــــر أن تـــقــــيم
تــنـــظــيــمـــا وأن تــتـــخــذ نــظـــامــا مـــعــلـــومــاتــيـــا يــشـــملr عــلى
اخلـصـوصr جتـهـيـزات اإلعالم اآللي والــبـرمـجـيـاتr بـشـكل
يــتــوافـق مع حــجـــمــهــا وحــجـم نــشــاطـــهــاr و�ــا يــضـــمن لــهــا

احترام التنظيم اHعمول به.

وبـاإلضافـة إلى ذلكr يـجب عـلى شـركـة التـسـيـير أن
تــضع مــخـتــلف إجــراءات الــعــمل الـكــفــيــلــة بـتــأطــيــرr عـلى

اخلصوصr �ا يأتي : 

rنجزةHتسيير ومتابعة العمليات ا -

- إدارة ومــراقــبــة اخملـــاطــر اHــرتــبــطـــة بــالــنــشــاطــات
rمارسةHا

rصالحHحتديد وتسيير تضارب ا -

rمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -

- وظيفة االمتثال.

4 : : يجب أن يـبـرز الـهيـكل الـتنـظـيمي لـشـركة اHادة اHادة 
التسييرr خصوصاr اHسؤوليات اآلتية :

rسؤول القائم على تنفيذ سياسة االستثمارHا -

rسؤول القائم على مراقبة االمتثالHا -

rسؤول القائم على مراقبة اخملاطرHا -

اHادة اHادة 5 : : يجب عـلى الوسـيط في عـملـيات الـبورصة
اHرخص له �زاولة نشاط شركة التسيير أن يقيم هيكال
مـزودا بالـوسائـل البـشريـة والـتقـنـية الـكافـيـة واخملصـصة
حصـرا Hزاولة نـشاط شركـة التسيـير. ويجب عـليه بذلك
وضع اإلجـراءات الــضـروريــة لـلــوقـايــة وتـســيـيــر تـضـارب
اHـصالح بX نشاطـه كشركة للـتسييـر ونشاطاته  األخرى

اHتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة.

6 : : يـــجـب عـــلى شــــركـــة الـــتــــســـيـــيــــر أن تـــعـــيّن اHــادة اHــادة 
مـسؤوال Hـراقـبـة االمتـثـالr يـسهـر عـلى احـترام الـنـصوص

التشريعية والتنظيمية اخلاصة بشركة التسيير. 

تــعـــتــبـــر األحــكـــام اHــتـــعــلـــقــة بـــرقــابـــة االمــتـــثــال لــدى
الـــوســـطـــاء فـي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــورصــــة نـــافـــذة عـــلى شـــركـــة

التسيير.

اHــادة اHــادة 7 : : ال�ــكـن في أي حــال من األحــوالr أن يــكــون
مــجـمـوع رؤوس األمــوال اخلـاصـة لـشــركـة الـتــسـيـيـر أدنى
�ــــا نـــصــت عــلــيــه اHــــادة 5 مــن اHـــرســــوم الــتــنــفــيــــذي
رقـم 16-205  اHــــؤرخ في 20 شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 25

يوليو سنة 2016 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 8 : : يـجب عـلـى شـركـة الـتــسـيـيـر أن تــبـرم عـقـد
تــأمـX عــلى اHــسـؤولــيـة اHــدنـيــة اHـهــنـيــةr كـفــيال بـتــغـطــيـة

جميع اخملاطر اHرتبطة بنشاطها.

اHـادة اHـادة 9 : : يــجب عــلى شــركـة الــتـســيــيـر أن تــبـرز في
كل عقـودهـا وفواتـيـرها وإعالنـاتـها ومـنشـوراتـها وفي كل
الـــوثـــائـق احملـــررة مع الــــغـــيـــرr إضـــافــــة إلى مـــا نـص عـــلـــيه
الــقـانـون الــتـجـاريr كل اHــعـلـومــات اHـتـعــلـقـة بـالــتـرخـيص

�زاولة نشاط شركة التسيير.

اHـادة اHـادة 10 : : يـجب عـلى كل من مـديـر شركـة الـتـسـيـير
وعــــلى الــــشــــخص اHــــســــؤول الــــقــــائم عــــلـى نــــشــــاط شــــركـــة
التـسيير لـدى شركة الـوساطة في عـمليـات البورصةr أن
يـزاوال تـكـويـنـا تـنـظـمه مـؤسـسـة لـلـتـكـوين يـحـدد مـحـتوى
مـقــرره بـالـتــنـســيق مع جلـنــة تـنــظـيم عــمـلــيـات الــبـورصـة

ومراقبتها.

اHـادة اHـادة 11 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
أول سبتمبر سنة 2016.

عبد احلكيم براحعبد احلكيم براح
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قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 22 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 19
فبراير سنة فبراير سنة r2017 يتضمن اHـوافقة على نظام جلنةr يتضمن اHـوافقة على نظام جلنة
تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم 04-16
اHـؤرخ في اHـؤرخ في 23 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنـة سـنـة 2016 واHـتـعـلق بــقـواعـد األخالقــيـات األسـاسـيـة واHـتـعـلق بــقـواعـد األخالقــيـات األسـاسـيـة
الـتـي يـجب أن تــلـتــزم بـهــا شــركـة تــسـيــيـر صــنـاديقالـتـي يـجب أن تــلـتــزم بـهــا شــركـة تــسـيــيـر صــنـاديق

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتمّمHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا

- و�ـقــتـضــــى الـقــانــــون رقـــم 06-11 اHـــؤرخ فــي
28 جــــمـــــــادى األولــى عـــــــام 1427 اHـــــوافـــق 24 يــــونـــــيـــــــو

rـتــعـلــق بـشـركـــة الـرأســمـال االسـتـثـمـاريHسـنـــة 2006 وا
rتمّمHعدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-102 اHؤرخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافق 11 مـــــارس ســـــنـــــة 1996
واHـتضـمن تـطـبـيق اHادة 32 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم
93-10 اHـؤرخ في 23 مـايـو سـنـة 1993 واHـتـعـلق بـبـورصـة

rتممHعدل واHا rنقولةHالقيم ا
 يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــوافـق عــــلـى نــــظـــــام جلــــنـــــة تــــنـــــظــــيم
عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقم 16-04 اHـؤرخ في 23
مــحـرم عـام 1438 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة 2016 واHــتـعـلق
بــقـواعـد األخالقـيـات األســاسـيـة الـتي يـجـب أن تـلـتـزم بـهـا
شركة تـسييـر صنـاديق االستثـمار الـذي يلحق نـصه بهذا

القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 19 فبراير سنة 2017.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

اHلحقاHلحق

نــظــام رقم نــظــام رقم 16-04 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق اHــوافق
25 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2016 واHتـعـلق بـقـواعـد األخالقـيات واHتـعـلق بـقـواعـد األخالقـيات

األسـاسـيـة الـتي يـجب أن تـلـتـزم بـهـا شـركـة تـسـيـيراألسـاسـيـة الـتي يـجب أن تـلـتـزم بـهـا شـركـة تـسـيـير
صناديق االستثمار.صناديق االستثمار.

ــــــــــــــــــــ

إنّ رئـــــيس جلـــــنـــــة تــــنـــــظـــــيم عـــــمــــلـــــيـــــات الــــبـــــورصــــة
r(ل.ت.ع.ب.م) ومراقبتها

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
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 عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rتممHعدل واHا rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�قـتضى القانون رقم 15-18 اHؤرخ في 18ربيع
األول عام 1437 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2015 واHـتضمن

rادة 70 منهHالسيما ا r2016 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-205 اHؤرخ
في 20 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
واHــتــعـــلق بــإجــراءات إنـــشــاء وتــســـيــيــر و�ـــارســة نــشــاط

 rشركة تسيير صناديق االستثمار
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عـام 1434 اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013 واHــتــضـمن
rرئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 23 صــفــر عـام 1438
اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2016 واHتـضـمن تـعـيـX أعـضاء

rجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
- و�ـقـتـضى نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة
ومراقـبتـها رقم 15-01 اHؤرخ في 25 جـمـادى الثـانيـة عام
1436 اHــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2015 واHــــتـــعــــلق بــــشـــروط

اعــتـمــاد الــوســطــاء في عــمـلــيــات الــبـورصــة والــتــزامــاتـهم
rومراقبتهم

- وبــعـد مـصـادقــة  جلـنـة تــنـظـيم عــمـلـيــات الـبـورصـة
ومــــراقــــبـــــتــــهــــا بــــتــــاريخ 23 مــــحــــرم عــــام 1438 اHــــوافق 25

r2016 أكتوبر سنة
يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 9 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 16-205 اHــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1437
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اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2016 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الــنــظــام إلى حتــديــد قــواعـــد األخالقــيــات األســاســيــة الــتي
يـجـب أن تـلـتـزم بـهــا شـركـة تـســيـيـر صـنـاديـق االسـتـثـمـار

اHشار إليها فيما يأتي بـ "شركة التسيير".

2 : : يـــسن قـــانـــون أخـالقـــيـــات اHـــهـــنـــة لـــشـــركـــة اHــادة اHــادة 
الـــتـــســـيـــيــــر قـــواعـــد األخالقـــيـــات األســـاســــيـــةr الـــتي تـــضم
خـصـوصـا r اHـمـارسـات الـسـلـيـمـة في الـتـسـيـيـر والـوقـايـة
من  وضـعيـات تـضارب اHـصالح الـتي تـنطـبق على شـركة
الـتــسـيـيـر ومــسـتـخـدمــيـهـا اHـشــاركـX في نـشـاط تــسـيـيـر
صـــنــاديق االســتـــثــمــار r �ــا فـي ذلك الــهــنـــدســة اHــالــيــة أو
الــعـالقــة الــتــجــاريــة مع الــشــركـــة الــتي اســتــثــمــرت فــيــهــا
أمـوال صـنــاديـق االسـتــثـمــارr واHشار إلـيهـا فيـما يأتي

بـ "الشركة اHستهدفة".

اHــادة اHــادة 3 :  : حتـــــدد قــواعـــــد األخالقـــيـــــات األســاســيـــــة
الــتـــي يــجـــب أن تــلــتـــــزم بــهــا شــركــة تــســيــيـر صــنــاديق

االستثمار كما يأتي :

- الـتـصـرف في جـميـع الظـروف بـالـكـفـاءة واHـثـابرة
واإلخالصr ســـواء فـــيـــمـــا يـــتـــعــــلق �ـــســـاهـــمي أو �ـــتـــلـــكي
حـصص صـنـدوق االسـتـثـمـار أو فـيـمـا  يـتـعـلق بـالـشـركات

rستهدفة التي استثمرت فيها األموالHا

- االمــتــنـاع عن اســتــخــدام األمـوال اHــوكــلــة ألغـراض
rنصوص عليها في التفويضHأخرى غير تلك ا

- احتـرام مبـدأ الـشفـافيـة نحـو صـناديق االسـتثـمار
وتــــزويــــدهــــاr ضـــمـن الــــتـــزامــــاتــــهــــا بــــاإلفــــصــــاحr بـــجــــمــــيع
اHــــعــــلـــــومــــات ذات صــــلــــة بـــــســــيــــرورة األعـــــمــــال واخملــــاطــــر

rصالح احملتملةHوكيفيات معاجلة تضارب ا

- حتـــقــــيق اHـــســــاواة في اHـــعـــامــــلـــة بـــX الــــصـــنـــاديق
االســتــثـمــاريــة الــتي يــتم اســتــثــمــار أمــوالــهــا مـعــا في آن

rستهدفةHواحد وفي نفس الشركة ا

- االمـــتـــنــــاع عــــن الـــكــشـــف لـــطـــــرف ثـــالــــث دون
مـوافـقـــة األطـراف اHـعنـيـةr �عـلـومات سـريـة أو مالـية أو
فــنـيـة © احلـصـول عــلـيـهـا  سـواء خالل تــقـيـيم اHـشـروعr أو
خالل مـتـابـعــة االسـتـثـمـارات اHـنـجـزة أو بـشـكل عـام خالل

rارستهم لنشاطاتهم�

- إبالغ صندوق االستثـمار بكل مصلـحة شخصيـــة
لها فـي شركة مـستهدفة قبل االنـخراط فيهاr أو حتصلت
عليها خالل مزاولـتها للتفويض. كمـا يجب عليها أن تبلّغ

صــنــدوق االســتــثــمـــار بــجــمــيع الـــتــدابــيــر اHــتــخــذة إلدارة
Xـصالـح التي قـد تـكـون متـواجـدة بHوضـعـيـات تضـارب ا

rمصاحلها الشخصية ومصالح صندوق االستثمار

Xالـســهــر عـلى أن ال يــكـون مــســتـخــدمـوهــا مـوظــفـ -
لشركات تسـيير عدة في آن واحدr أو موظفX في شركة

rتسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت

- الـســهــر عــلى أن ال يــكــون مــديــر شـركــة الــتــســيــيـر
مـديـرا أو مـوظــفـا لـشـركـة تـسـيـيـر أخـرى في آن واحـدr أو
rمديرا لشركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت

- السـهر على أن يـفصح مـستخـدموها عن مـصاحلهم
ومـصــالح كل من أزواجـهم وفــروعـهم وأصـولــهم في شـركـة
مـستهـدفةr وذلك عـند تـوليهـم منصـبهم وأثـناء �ـارستهم

rلنشاطاتهم

- الـــســـهـــر عـــلـى أن يــقــــــوم مـــســـتـــخـــدمـــوهــا بـــإبـالغ
مسؤوليـهـــم اإلداريX قبـل تأديتـهـــم ألي مهمة �كــن أن
جتــعـلـهـم فـي وضـعـيــة تـضـارب لــلـمـصــالح بـX مــصـاحلـهـــم
الـشـخــصـيـةr أو مـصـالح كــل مـــن أزواجـهـــم أو فـروعـهـــم
أو أصـــولــهمr مـن جـــهــةr ومـــصــالـح صــنـــاديـق االســتـــثــمـــار
اHوكـلــة من جـهــة أخــرى. وفي حـالـة مـا إذا تبـX أن ثـمــة
احتماال مؤكـدا لـتضـارب مصالــحr تقوم شـركة التسيير
بــإعـفــاء ذلك اHـســتـخــدم من تــأديـة تــلك اHـهــمـة وتــسـتــبـدل
غـيـره شـخـصا آخـر. وفي حـال مـا بـرزت وضعـيـة تـضارب
اHـــصــالـح خالل تــأديـــته Hـــهــمـــتهr يــقـــوم اHــســـتــخـــدم بــإبالغ
شـــركــة الـــتــســـيــيـــر الــتي تـــقــوم بـــدورهــا بـــإبالغ الـــشــركــة
اHـسـتـهـدفـة وصـندوق االسـتـثـمـار بـالـوضعـيـة وبـالـتـدابـير

rصالحHتخذة إلدارة هذا التضارب في اHا

- الـسـهـر عـلى أن �ـتـنع مـسـتـخـدمـوهـا عن اHـطـالـبة
أو تـســلم أي مـزايـا مــهـمـا كــانت طـبـيــعـتـهـاr خـالل تـأديـتـهم
Hهـامهمr مهداة مـن قبل الشركـة اHستـهدفةr قـد تؤثر على

rاستقالليتهم

- الـسـهـر علـى أن �تـنع مـسـتـخـدمـوهـا عن اسـتغالل
اHـعــلـومــات الـســريـة الــتي حتـصــلــوا عـلــيـهــا خالل تـأديــتـهم
Hهامهم لغرض القيام بتعامالت في البورصة أو احلصول
على مزايا مهـما كانت طبيعتهاr وذلك سواء بشكل فردي

 rأو بالتنسيق مع اجلهات األخرى

- الــــســــهــــر عــــلى أن يــــقــــوم مــــســــتـــخــــدمــــوهــــا بــــإبالغ
مـســؤولــيـهـم اإلداريـX في شــركــة الــتـســيــيـر بــتــعـامـالتـهم
الــــشــــخــــصـــــيــــة وبــــتــــعـــــامالت كـل من أزواجــــهـم وفــــروعــــهم
وأصـولـهمr الــتي تـخص قـيــمـا مـنــقـولـة مـصــدرة لـشـركـات

rمدرجة أو غير مدرجة في البورصة



اHـادة اHـادة 4 : : يـجب عــلى شـركــة الـتــسـيــيـر إبالغ جــمـيــع
مـسـيريـها ومـسـتخـدمـيهـا اHـنخـرطـX في أنـشطـة تـسيـير
الـصــنـاديــق االسـتــثـمــاريـة �ــا في ذلك نــشــاط الــهـنــدســة
rـسـتـهـدفـةHـالـيــة أو في الـعالقـة الـتـجـاريـة مع الـشـركـة اHا
بكل من هـذه القواعـد  وبحتـمية االلـتزام بهـا ودمجها في
الــنــظــام الــداخــلي لــشــركـة الــتــســيــيــر وفي دلــيل مــراقــبـة

االمتثال.
5 : : يـــجـب عـــلـى شـــركــــة الـــتـــســـيـــيـــر أن تـــضع اHــادة اHــادة 
rXـستـخـدمـــHاإلجراءات الـالزمة لـتـدويـــن تـصريـحـات ا
عــلـى أســاس ســنــوي عــلى األقـلr بـــالــتــعــامالت والــروابـط
واHــــصــــالـح الــــتي تــــخــــصــــهم أو الــــتي تــــخص أزواجــــهم أو
فـــــروعـــــهـم أو أصـــــولـــــهمr الـــــتـي لـــــهـــــا عـالقـــــة مع الـــــشـــــركـــــة
اHسـتهـدفةr فـضال عن الهـدايا اHـستـلمـة واHزايـا اHتـحصل

عليها من قبل الشركة اHستهدفة.
اHادةاHادة 6 : : يجب علـى شركـة التسييـر أن تضع نظاما
فـــــعــــاال Hـــــراقـــــبـــــة االمــــتـــــثـــــالr يـــــضــــمــن االلـــــتـــــزام الـــــدائم
لـلـمـسـتـخـدمX  بـكـافـة الـقـواعـد اHنـصـوص عـلـيـهـا في هذا

النظام.
اHــــادة اHــــادة 7 : : يــــقــــوم أعـــــوان جلــــنــــة تـــــنــــظـــــيم عــــمـــــلــــيــــات
الـبــورصــة ومــراقـبــتــهــا اHـفــوضــون بــإجـراء حتــريــات لـدى
rوطـــلـب أي وثـــيـــقـــة يـــرونـــهـــا صـــاحلـــة rشـــركــــة الـــتـــســـيـــيـــر
rـــهـــنــيـــة خالل ســـاعـــات الـــعــملHوالـــولــوج جلـــمـــيع احملالت ا
لـلــتــحــقق من أن شــركــة الــتــسـيــيــر مــلــتـزمــة بــأحــكــام هـذا

النظام.

اHـادة اHـادة 8 : : إن اإلخالل بـأحــكــام هــذا الـنــظــام يـؤدي إلى
صياغة تقرير مفصل يرسل إلى الوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 9 : : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 23  مــحــرم عـام 1438 اHـوافق 25
أكتوبر سنة 2016.  

عبد احلكيم براحعبد احلكيم براح
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