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اHـاداHـادّة ة 2 : : لالسـتـفـادة من اإلعـفـاءs يـتـعـيّن عـلـى شـركة
الرأسمـال االستـثماري أن تـكتـتب لدى اHصـالح اجلبـائية
اخملـــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيـــاs الـــتــــزامـــا بـــاحملـــافـــظـــة عـــلى األمـــوال
اHــســتــثـــمــرةs مــرفــقــا بــطـــلب اإلعــفــاء من الـــضــريــبــة عــلى
أربـــــاح الــــشـــــركــــــات و�ــــضـى من طــــــرف اHـــــديـــــر الـــــعـــــامّ

ورئيس مجلس اإلدارة.

كــمــا يـــتــعــيّن عـــلى شــركــة الـــرأســمــال االســـتــثــمــاري
إرسـال نسخـة من االلتزام اHـذكور أعاله إلى جلنـة تنظيم

عمليات البورصة ومراقبتها.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــرفق �ــــوذج االلـــــتــــزام بــــاحملــــافــــظــــة عــــلى
األموال اHـسـتثـمـرة وكذا طـلب اإلعـفاء من الـضـريبـة على

أرباح الشركات باHلحق بهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 4 : : ابـتـداء من تـاريخ ســريــان اإلعـفـاء اHـذكور
في اHـادّة 2 أعالهs يـتــعـيّن عــلى الـشــركـة اHـســتـفـيــدة دعـمـا
لــــلـــتــــصـــريـح الـــســــنــــوي لألربــــاحs تـــقــــد¢ شــــهـــادة احــــتـــرام
االلـتـزامات اHـسـلّـمـة من جلـنـة تـنظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة

ومراقبتهاs اHلحق �وذجها بهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـتـرتب عـلى عـدم احـتـرام االلـتـزام اHـذكور
فـي اHـــــــــادّة 2 أعــالهs إعــــــــادة دفــع اHـــــــبـــــــــلـغ اHــــــــتـــــــــعــــــــلّــق
بـــاإلعــــفـــــاء اHـــمـــنـــوح وتـــضــــاف إلـــيه الـــعـــقــــوبـــات اHـــالـــيّـــة
والــغــرامــات اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في الـــتــشــريع اجلــاري به

العمل.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 30 مايو سنة 2010.

كـر¢ جوديكـر¢ جودي

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 16  جمـادى الثانـية عام   جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق  اHوافق 30
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة s2010 يــــتــــضـــــمs يــــتــــضـــــمّــن �ـــــوذج االلــــتــــزامــن �ـــــوذج االلــــتــــزام
وكــــذا حتـديــد الــقـواعــد الــعـمــلــيـة لــلــمــحـافــظــة عـلىوكــــذا حتـديــد الــقـواعــد الــعـمــلــيـة لــلــمــحـافــظــة عـلى
مـــســــاهـــمــــات شـــركــــات الـــرأســــمـــال االســــتـــثــــمـــاريمـــســــاهـــمــــات شـــركــــات الـــرأســــمـــال االســــتـــثــــمـــاري

ومراقبتها.ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةHإن وزيـر ا

- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 06 - 11 اHــــؤرّخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006

sتعلّق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـــــؤرّخ في 14 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 28
مـــــايـــــو ســـــنــــة 2010 واHــــــتــــــضــــــمـّـن تـــــعــــــيــــــيـــن أعــــــضـــــاء

sاحلـكــومة

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزيـر ا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 56 اHؤرّخ
في 4 صــــفـــــر عــــام 1429 اHـــــوافق 11 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2008
واHـــتـــعـــلّـق بـــشـــروط �ـــارســـة نــــشـــاط شـــركـــة الـــرأســـمـــال

sادّة 15 منهHال سيّما ا sاالستثماري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 15 من اHـرسـوم
الــتـّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 08 - 56 اHـــؤرّخ في 4 صــفــر عــام 1429
اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـذكـور أعالهs يـهـدف هذا
الـقــرار إلى حتــديـد �ــوذج االلـتــزام وكــذا حتـديــد الـقــواعـد
الـعـمـلـيـة لـلـمـحـافـظة عـلـى مـسـاهـمـات شـركـات الـرأسـمال

االستثماري ومراقبتها.
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اHلحقاHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التزام باحملافظة على األموال اHستثمرة
(اHادتان 12 و15 من اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 - 56 اHؤرخ في 11 فبراير سنة 2008)

شركة .....................................................

ذات رأسمال ..........................................

اHقر االجتماعي .......................................

اجلزائر في : ....................................................

.............................................. هي شركة رأسمال استثماريs تتكون أصولها من اHساهمات في الشركات :

- ................................................................................................... في حدود ......................... %.

- ................................................................................................... في حدود ......................... %.

- ................................................................................................... في حدود ......................... %.

- ................................................................................................... في حدود ......................... %.
.............................................................................................................................................. -

نـحن اHمضـW أسفلهs الـسيد .................................................. والـسيد .......................................................
بـصــفـتـهــمـا عـلى الــتـوالي اHـديــر الـعـامّ ورئــيس مـجـلـس إدارة الـشـركــةs نـتـعــهـد بـاحملــافـظـةs حتت طــائـلـة ســحب اإلعـفـاء من
الضـريبـة على أربـاح الشـركاتs خالل مدة ال تـقل عن خمس (5) سنـوات ابتـداء من .................................. على األموال

اHقدرة �بلغ .......................................... والتي تمثل أسهما أو حصصا اجتماعية مستثمرة في اHؤسسات :

sتمثل ......................... % من الرأسمال االجتماعي ....................................................................... -
sتمثل ......................... % من الرأسمال االجتماعي ....................................................................... -
sتمثل ......................... % من الرأسمال االجتماعي ....................................................................... -
sتمثل ......................... % من الرأسمال االجتماعي ....................................................................... -

.............................................................................................................................................. -

اإلمضـاءات

اHدير العام                                                          رئيس مجلس اإلدارة
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
(اHادتان 12 و15 من اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 - 56 اHؤرخ في 11 فبراير سنة 2008)

شركة .....................................................

ذات رأسمال ...........................................

اHقر االجتماعي .......................................

اجلزائر في : ....................................................

السيد

(*) ..............................................................................................................

نحن اHـمضـW أسفـلهs السـيد .................................................. والـسيد .......................................................
بصفتهما على التوالي اHدير العامّ ورئيس مجلس إدارة الشركة............................................................................

.....................................................................................................................................................................

العنوان .........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

رقم التعريف اجلبائي :

رقم اHادة اخلاضعة للضريبة :
رقم السجل التجاري ........................................................ سلم في : ....................................................... 

نطلب االستفادة من اإلعفاء بصدد الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخل اHتأتية من :
* أرباح األسهم بقيمة ..............................................................................................................................
احملصلة بحسب أسهم الشركات : ...............................................................................................................
* حواصل التوظيفات بقيمة : ...................................................................................................................
* حواصل وفوائض قيم التنازل عن األسهم واحلصص االجتماعية بقيمة .........................................................
اHتنازل عليها يوم : ................................................................................................................................

اإلمضـاءات
اHدير العام                                                          رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) مــديــر الــضــرائـب بــالــواليــة اخملــتص إقــلــيـــمــيــا أو رئــيس مــركــز الـــضــرائب اخملــتص إقــلــيـــمــيــا أو مــديــر كــبــريــات

اHؤسساتs حسب احلالة.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

شهادة احترام االلتزامات

( اHواد 24 و25 و26 من القانون رقم 06 - 11 اHؤرخ في 24 يونيو سنة 2006 )

أنـــا اHـمــضي أســفـلـه .................................................................................................................................
(1) وتبعا للسلطات اخملولة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها �وجب القانون رقم 06 - 11 اHؤرّخ في 24 يونيو

sواد 24 و25 و26 منهHال سيما ا sتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHسنة 2006 وا

sذكور أعالهHؤرخ في 24 يونـيو سنة 2006  واHواد 24 و25 و26 من الـقانون رقم 06 - 11 اHأشهد بـأنه طبقـا ألحكام ا
أن شركة الرأسمال االستثماري :

شركة .....................................................

ذات رأسمال .........................................

اHقر االجتماعي .......................................

.............................................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي :

رقم السجل التجاري ........................................................ سلم يوم : ....................................................... 

احترم التزاماته اHتعلقة باحملافظة على األموال بقيمة ..................................................................................
اHستثمرة في اHؤسسات :

- .................................................................. منذ تاريخ ........................................... إلى يومنا هذا.

- .................................................................. منذ تاريخ ........................................... إلى يومنا هذا.

- ................................................................... منذ تاريخ ........................................... إلى يومنا هذا.

- ........................................................................................................ وعليه تقدم له هذه الشهادة.

تسلم هذه الشهادة للمصرح قصد استعمالها في حدود ما يسمح به القانون لدى اإلدارة اجلبائية.

حرّر بـ .................... في ....................

تأشيرة اHصلحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لقب واسم وصفة صاحب اإلمضاء.


