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سادسا : فرع عربي - فرنسيسادسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسيq  فرنسي - عربي.

سابعا : فرع عربي - إجنليزيسابعا : فرع عربي - إجنليزي
- عربي - إجنليزي q  إجنليزي  - عربي.

ثامنا : فرع عربي - أHانيثامنا : فرع عربي - أHاني
- عربي - أHانيq  أHاني - عربي.

تاسعا : فرع عربي - إسبانيتاسعا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسبانيq  إسباني - عربي.

عاشرا : فرع عربي - إيطاليعاشرا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطاليq  إيطالي - عربي.
إحدى عشرة : فرع عربي - روسيإحدى عشرة : فرع عربي - روسي

- عربي - روسيq  روسي - عربي.

وزارة اDاليوزارة اDاليّة
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 17  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عــــــام ل عــــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة q2009 يــــحــــدq يــــحــــدّد اHـــــعــــلــــومــــات الــــواجبد اHـــــعــــلــــومــــات الــــواجب
توفيرها إلسنـاد ملف طلب رخصة �ارسة نشاطتوفيرها إلسنـاد ملف طلب رخصة �ارسة نشاط

الرأسمال االستثماري.الرأسمال االستثماري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّـةHإنّ وزير ا
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06 - 11 اHــــؤرّخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006

qتعلّق بشركة الرأسمال االستثماريHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 56 اHؤرّخ
في 4 صــــفــــر عـــــام 1429 اHــــوافق 11 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2008
واHـــتـــعـــلّـق بـــشـــروط �ـــارســـة نــــشـــاط شـــركـــة الـــرأســـمـــال

qاالستثماري

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّة 9 من اHـــرســـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 - 56 اHــــؤرّخ في 4 صــــفــــر عــــام 1429
اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتعـلّق بـشـروط �ـارسة
نـشـاط شركـة الـرأسـمال االسـتـثـمـاريq يهـدف هـذا الـقرار
إلى حتــديـــد اHــعــلــومــات الــواجب تــوفــيــرهــا إلســنــاد مــلف

طلب رخصة �ارسة نشاط الرأسمال االستثماري.

اHاداHادّة ة 6 : : حتـدد قائـمة اHـترشّـحW الـناجـحW نـهائـيـا
حــسب درجـــة االســتــحــقـــاقq بـــنــاء عــلى اقــتــراح من جلــنــة
االمــتـحــان وتـنـشــر في الــصـحـافــة الــوطــنـيّـــة وفي اHـوقع

اإللكتروني لوزارة العدل.
اHــــاداHــــادّة ة 7  :  :  تــــتــــكــــوّن جلــــنــــة اHـــســــابــــقــــة الــــتي يــــعــــيّن

أعضاؤها بقرار من وزير العدلq حافظ األختام من :
qرئيسا qدنيّة وختم الدّولةHمدير الشّؤون ا -

qعضوا qرئيس مجلس قضائي -
qعضوا qّنائب عام -

- ثالثة (3) مترجمW - تراجمة رسميqW أعضاء.

8  : :  �ـكن اHــتــرشّـحــW الـنــاجــحـW نــهـائــيـا أن اHـاداHـادّة ة 
يـخـتـاروا مـنـاصـبـهـم من قـائـمـة اHـكـاتب اHـعـروضـة عـلـيـهم

حسب درجة ترتيبهم.
Wكلّ مــتـرشّح لم يــفـصح عن اخــتـيــاره في أجل ثالثـ
(30) يومـاq بعد إعالن الـنتائج يـفقد حق االنـتفاع بـنجاحه

في اHسابقة.
اHاداHادّة ة 9 : : يـعW اHترشـحون النـاجحون نهـائيا حسب

الشروط احملددة في اHادة 8 أعاله.
اHـاداHـادّة ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1430

اHوافـق 20 أبريل سنـة 2009.
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

برنامج برنامج اHسابقة الوطنية السادسة لاللتحاق �هنةاHسابقة الوطنية السادسة لاللتحاق �هنة
اHترجم - الترجمان الرسمياHترجم - الترجمان الرسمي
أوال : فرع عربي - فرنسي - إجنليزيأوال : فرع عربي - فرنسي - إجنليزي

- عـربي -  إجنــلـيـزيq عـربي - فــرنـسيq إجنـلـيـزي -
عربي.

ثانيا : فرع عربي - فرنسي - أHانيثانيا : فرع عربي - فرنسي - أHاني
- عربي - أHانيq  عربي - فرنسيq أHاني- عربي.

ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسبانيثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عــربـي - إســبــانيq  عـــربي - فــرنــسـيq إســبــاني -

عربي.
رابعا : فرع عربي  فرنسي - إيطاليرابعا : فرع عربي  فرنسي - إيطالي

- عـــربـي - إيـــطـــاليq  عـــربي - فـــرنـــسيq إيـــطـــالي -
عربي.

خامسا : فرع عربي - فرنسي - روسيخامسا : فرع عربي - فرنسي - روسي
- عــــــــربي - روسـيq  عـــــــربـي - فـــــــرنـــــــسـيq روسي -

عربي.
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6 - حــــســـابــــات الـــشــــركــــة لـــلــــمـــؤسـس أو لـــلــــمــــســـاهم
وحــســابــات الـــشــركــة األم فـي الــســنــوات الـــثالث األخــيــرة

qوالكشوف احملاسبية التقديرية
7 - هـــويـــة اHـــســـيــــرين اHـــعـــيّـــنـــW وبـــيـــان ســـيـــرتـــهم

qفصّـلةHالذاتية ا
8 - بــــــطــــــاقــــــــة الــــــســــــــوابـق الــــــقــــــضــــــائــــــيـــــــة (رقم 3)

qWعيّنHللمسيّرين ا
بالنـسبـة للمـسيّـرين األجانبq فإن بـطاقـة السوابق
الــقـــضـــائــيـــة (رقم 3) تـــعـــوّض بــوثـــيـــقـــة تـــســـلّــمـــهـــا إيــــاهم
سلطــــات بـلدهم األصــلي تثبت أنهم غيــر واقعــW حتت
طـــائـــلــــة اHــــنع من تـــســـيـــيــــر مـــؤســـســــةq حـــسب األنـــظـــمــــة

اHعمـول بهـا في بالدهم.
9 - تـــصــريح شـــرفي يـــثــبـت عــدم تـــعــرّض مـــؤســسي
ومـســيّـــري شـــركـــة الــــرأسـمــال االسـتــثـمــــاري ألي حـكــم
من األحــكــام اHــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اHـادّة 11 من الــقــانـون
رقم 06-11 اHــــؤرّخ في 24 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2006 واHـــتـــعـــلّق

�ؤسسة الرأسمال االستثماري.
.W10 - هوية محافظي احلسابات احملتمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق الثانيالثاني

مواصفات اHشروع (تمأل من طرف مؤسسي اHشروع)مواصفات اHشروع (تمأل من طرف مؤسسي اHشروع)
1 - االسـم والــتــســمــيــة أو عــنــوان الــشــركــة وعــنــوان

qمقر الشـركــة
q2 - الشكل القانوني ومشروع القانون األساسي

3 - مـــبــلغ  الـــرأســمــال الـــواجب تــأســـيــسه وتـــقــســيم
qاألسهم وحقوق التصويت

4 - وصف الـنشـاط اHـقرّر وعـنـاصر االسـتـراتيـجـية
اHعتمدة :

أ) طبيعة وحجم النشاط اHقرّر :
- مـخـتــلف طـرق اHـسـاهـمــة بـاألمـوال اخلـاصـة وشـبه

األموال اخلاصة اHقدّمة أساسا في شكل :
qرأسمال اخملاطرة *
qرأسمال النمو *

q"رأسمال "التحويل *
* اســـتــــرجــاع مـــســاهـــمـــات و/ أو حــصـص الــشـــركــــة

qالتي يحوزها رأسمال استثماري آخر
qأشكال أخرى للتوضيح *

- عمليات أخرى لها صلة بنشاط اHؤسسة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــجب عــلـى مــؤســسي شـــركــات الــرأســمــال
االســتــثــمـــاري واHـســـــاهــمــW احلــائـــزيـن أكـثــــر مـن %10
مـن الرأسمالq اسـتنادا Hلف طلب رخصة �ارسة نشاط
الـــرأسـمـال االسـتـثـمـــاري اHـنـصــوص عـلـيـهـا في اHـادّة 10
مــن الـــقــــانـــون رقم 06-11 اHــــؤرّخ في  28 جـــمـــادى األولى
qــذكــور أعالهHــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة 2006 واHعــام 1427 ا
ملء االســتـمــارتـW الــواردتــW في اHـلــحق األوّل والــثـاني

بهـذا القــرار.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـجب أن يـودع مـلف طـلب رخـصـة �ـارسـة
نـــــــشـــــــاط الــــــــرأســـــــمـــــــال االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري اHــــــــذكـــــــور أعاله
واالســتــمــارتــان اHــنــصــوص عــلــيــهــمــا في اHــادّة 2 من هــذا

القرار في أربع نسخ لدى وزير اHاليّـة.

WـــســــــاهـــمـــHوا WـــؤســـســـHــــادّة ة 4 :  : يـــتـــعـــيّن عـــلـى اHــــاداHا
احلــائــــزين أكــثـــــر مـن 10% مـن الــرأســمــالq أن يــرســلــوا
إلـى وزيــر اHـــالـــيّـــة إلســـنـــاد مــلـــفـــهم رســـالـــة تـــعـــهــد حـــسب

النموذج الوارد في اHلحق الثـالث بهذا القــرار.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــمــنح الـــرخــصــة �ــوجـب مــقــرّر من وزيــر
اHالـيّة في حالـة ما إذا اسـتوفى اHؤسـسون واHســـاهمون
كــل شـــروط الــتـأســيس كـمــــا هي مـحــدّدة فـي الـتـــشـريع
والــتــنــظــيـم اHــعــمــول بــهــمــاq بــعــد أخــذ رأي بــنك اجلـــزائــر

وجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بــــــــاجلــــــــزائـــــــر في 17 ربـــــــيــع األوّل عـــــــام 1430
اHوافـق 14 مارس سنة 2009.

كـر جوديكـر جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق األواألوّل
اHعلومات الواجب توفيرها من طرفاHعلومات الواجب توفيرها من طرف

مؤسسي الشركات واHساهمW احلائزينمؤسسي الشركات واHساهمW احلائزين
أكثــر مـن أكثــر مـن 10% مـن الرأسمال مـن الرأسمال

1 - هوية اHؤسس و/ أو اHساهم.
2 - اHـبـلغ ونسـبـة اHـساهـمـة ومـا يـعادلـهـا من حـقوق

qالتصويت
3 - نــشــاط اHــؤسس أو اHــسـاهـم إذا مـا كــان يــنــتـمي
إلى مجموعةq يبـيّن الهيكل التنـظيمي اخلاص به ونسبة

qساهمة في الرأسمال وحقوق التصويتHا
4 - هـويــة اHــســيــرين الــرئــيــســيـW واHــؤسس و/ أو

qإذا ما تعلّق األمر بشخص معنوي qساهمHا
5 - قائـمة اHـسـاهمـات بـنسـبة 10% فـأكـثر يـحـوزها

qساهم في شركات أخرىHؤسس أو اHا



اHلحق الثالثاHلحق الثالث
¨وذج رسالة التعهد اHرسلة إلى وزير اHالي¨وذج رسالة التعهد اHرسلة إلى وزير اHاليّة

WؤسسHمن طرف اWؤسسHمن طرف ا

qسيّـدي الـوزيــر

يـشــرفـني أن أبــلغ إلى ســيـادتــكم طــيهq بـاHــعـلــومـات
اHـطـلـوبـة �نـاسـبـة اHـسـاهمـة الـتي يـقـتـرح (اسم اHـساهم)

حتقيقها في رأسمال (اسم شركة االستثمار).

أشــهــد أن هــذه اHـعــلــومــات صـحــيــحــة وحـــقــيــقــيـة
وال تــوجــد عـلـى حــسب مــعــرفــتي مــعــلــومــات أخــرى هــامّــة

يستحق وزير اHاليّـة االطالع عليها..

وأتعهّد بإبالغ وزيـر اHاليّـة مباشرة بكل تغيير من
شأنه أن يؤثرq بصفة واضحةq على اHعلومات اHقدّمة.

qستهدفون من طرف الشركةHب) الزبائن ا

جـ) طـبـيـعــة اHـوارد اHـسـتـعـمـلـة : احلـصـة من األمـوال
اخلــاصــةq من األمــوال شــبـه اخلــاصــة ومن اHــوارد اHــقــدّمـــة

qWساهمHمن طرف ا

د) تـطــور الــيـد الــعــامــلـة الــتي �ــكن تــشـغــيــلــهـا خالل
الـثالث ســنـوات الـقــادمـة وكـتـلــة األجـور اHـوافــقـة اHـوزّعـة

qWستخدمHحسب فئة ا

هـ) التنظيم والوسائل اHتاحةq ال سيّما في مجال :
qاحملاسبة وجتهيزات اإلعالم اآللي *

* اHراقبة (الداخليةq األخطارq السوق...).
و) اHــيـزانــيـة وحــسـابــات الـنــتـائج الــتـقــديـريــة أثـنـاء

السنوات الثالث القادمة.

15 جمادى  األولى عام  جمادى  األولى عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2828
10 مايو سنة  مايو سنة 2009 م م
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