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  رسـالفهـ
  

    اإلهـداء 

    كـلمة شكر

  I  الفهـرس

  VII  قـائمة اجلداول

  Ix  ائمة األشكالـق

   امةـة العـاملقدم

  أ أمهية ودوافع اختيار املوضوع

  ث  إشكالية البحث

  ح  فرضيات البحث

  خ أسباب اختيار املوضوع

  د  منهجية البحث

  ذ  اخلالصة واخلامتة

  1 ةـالبورصاتــعمومي :  الفصل األول 

  3  نشأة وتطور مفهوم البورصة  : املبحث األول          

  4  اإلطار التارخيي للبورصة  :   املطلب األول                   

  6  ماهية البورصة  : املطلب الثاين                   

  10  البورصة والسوق :   املطلب الثالث                   

  14  أنواع البورصات :    املطلب الرابع                   

  14 بورصة البضائع:البند األول                         

  15  بورصة املعادن والعمالت:البند لثاين                         

  17  بورصة األوراق املالية:البند الثالث                          

  18  أمهية البورصة  : املطلب اخلامس                   

  19  أسباب الدخول إىل البورصة:  املطلب السادس                   

  21  فتح الشركة على اخلارج:البند األول                         



  

  21 وممتويل الن:البند الثاين                         

  22  وراق املاليةزيادة سيولة األ:البند الثالث                          

  23  وظائف وعمليات البورصة   : املبحث الثاين          

  24  وظائف البورصة  :املطلب األول                   

  24  خلق أسواق دائمة ومستمرة                 :البند األول                           

  25  تسجيل األسعار الرمسية: البند لثاين                           

  25  موازنة األسعار بالنسبة للزمان واملكان  :البند الثالث                           

  26  البورصة أداة للتأمني التجاري:البند الرابع                         

  26  توفري السيولة والتمويل:البند اخلامس                          

  27  إتاحة الفرصة لإلستثمارات يف أوجه متعددة:البند السادس                         

  28  تشجيع اإلدخار الفردي    : البند السابع                        

  28  عرض رأس املال اإلجتماعي للمؤسسات   : البند الثامن                        

  29 املضاربة : البند التاسع                        

  34  عمليات البورصة   : اينـاملطلب الث                   

  34  العمليات العاجلة أو النقدية         : البند األول                        

  36 العمليات اآلجلة  : البند الثاين                        

  39  أشخاص البورصة  : لثاملبحث الثا        

  40  األعضاء العاملون  : املطلب األول                    

  40 السماسرة  : البند األول                        

  44  والوسطاءاملندبون الرئيسيون  :اينالبند الث                         

  45  األعضاء املنظمون   :  املطلب الثاين                    

  45  األعضاء املراسلون  :املطلب الثالث                    

  46  نظام سري البورصة : املبحث الرابع         

  47  لداخلي للبورصةالنظام ا   : املطلب األول                    

  47 جلنة البورصة  :البند األول                       

  47  اجلمعية العامة للبورصة  : البند الثاين                      

  48  اللجنة العليا للبورصة  :البند الثالث                       

  48 هيئة التحكيم  :د الرابعالبن                        



  

  49 جملس التأديب  :البند اخلامس                       

  49 مندوب احلكومة :البند السادس                       

  50 املقصورة  :البند السابع                     

  50 حة الداخليةالالئ  :البند الثامن                     

  50 نقابة السماسرة :البند التاسع                      

  51 غرفة املقاصة :البند العاشر                      

  51  أوامر البورصة  :  اينـاملطلب الث          

  51 مفهوم أمر البورصة  :البند األول                      

  52  أشكال أوامر البورصة  :  البند الثاين                      

  55  مدة أوامر البورصة    : البند الثالث                     

  56  أساليب الدخول إىل البورصة:   املطلب الثالث           

  56 اجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدىن: البند األول 

  57 اء العرض العمومي للبيع بسعر ثابتاجر: البند الثاين 

  58 اإلجراء العادي: البند الثالث 

  59  تسعرية األوراق املالية:  الرابعاملطلب           

  59 طرق تسعرية األوراق املالية:البند األول                  

  63  اليةالعوامل املؤثرة يف أسعار األوراق امل:البند الثاين                  

  68  األوراق املالية:  امساملبحث اخل  

  69  مفهوم السهم وخصائصه  :  املطلب األول           

  70 أنواع األسهم:البند األول                    

  78 حتديد أسعار األسهم: البند الثاين

  80 أسباب تغري أسعار األسهم: البند الثالث 

  80  السندات : املطلب الثاين          

  82 أنواع السندات:البند األول                   

  90   املنتوجات املالية اليت تقع بني امللكية والدين: املطلب الثالث 

  90  سندات املسامهة : البند األول           

  90  سندات االستثمار:البند الثاين          

  



  

  
  

  93  رـة اجلزائـانوين لبورصـقار الـاإلط :اينـالفصل الث  

  95  الشكل العام لسوق القيم املتداولة:  املبحث األول        

  98  جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة:  املطلب األول                 

  99  أعضاء جلنة وتنظيم ومراقبة البورصة:البند األول                        

  100 وظائف اللجنة:البند الثاين                        

  106  بورصة القيم إدارةشركة :  املطلب الثاين                

  106 إنشاء شركة البورصة:البند األول                       

  108  لقيممهام شركة إدارة بورصة ا:البند الثاين                        

  110  عاملون يف بورصة القيم املنقولةاملت:  املبحث الثاين    

  111  املستثمرون:  املطلب األول             

  111  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة :البند األول                     

  119  أصول هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة:البند الثاين                     

  120  املصدرون:  طلب الثاينامل            

  121 شروط وخطوات القبول:البند األول                     

  132  الوسطاء يف عمليات البورصة:  املطلب الثالث           

  134  النشاطات املختلفة للوسطاء يف عمليات البورصة:البند األول                    

  136  اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة:د الثاينالبن                    

  140  القيم املنقولة املتداولة يف بورصة اجلزائر:  املبحث الثالث    

  141  أنواع القيم املنقولة املتداولة يف بورصة اجلزائر          :  املطلب األول             

  141  "األسهم "ة برأس املالالقيم املرتبط:البند األول                     

  144 السندات:البند الثاين                     

  146 القيم املنقولة األخرى:البند الثالث                     

  147  القيم املنقولة املمكن تداوهلا يف بورصة اجلزائر:البند الرابع                     

  148  دخول القيم املنقولة إىل البورصة:  املطلب الثاين           

  149  الشروط املتعلقة باألوراق املالية:البند األول                    

  149  إجراءات الدخول إىل البورصة:البند الثاين                    



  

  153  مفاوضة القيم املنقولة يف البورصة:  املطلب الثالث          

  153  احتكار املفاوضات يف البورصة  :البند األول                   

  153 أوامر البورصة:البند الثاين                   

  155 انتقال األوامر:البند الثالث                   

  156 طريقة التسعرية:البند الرابع                   

  157 قاصةنظام امل:البند اخلامس                  

  157 بنك التسوية:البند السادس                  

  160 واقع وآفاق البورصة: الفصل الثالث 

  162  البورصة كحتمية اقتصادية:  املبحث األول        

  164  نبذة تارخيية عن االقتصاد اجلزائري :  املطلب األول                 

  165  1962-1979املرحلة األوىل :ولالبند األ                        

  171 ا ذإىل يومنا ه 1980 املرحلة الثانية من:البند الثاين                       

  178  ظروف إنشاء البورصة:  املطلب الثاين                

  181  أسباب تأخر انطالق البورصة:  املطلب الثالث                

  181  عدم االستقرار السياسي:البند األول                         

  182  غموض النصوص القانونية:البند الثاين                            

  183  واقع بورصة اجلزائر:  املبحث الثاين      

  185  "     2003 ، % 13سوناطراك " القرض السندي :  املطلب األول                

  185 تقدمي عام للشركة:البند األول                        

  189  خصائص العملية : البند الثاين                          

  194  "سطيف-الرياض "اللجوء العلين لالدخار لـ لـ :  املطلب الثاين               

  194 التعريف بالشركة  :البند األول                       

  195 خصائص العملية:البند الثاين                       

  197 حتديد سعر اإلصدار:البند الثالث                       

  197 سريان العملية:البند الرابع                      

  198  نتائج اللجوء العلين لالدخار:البند اخلامس                      

  202  " صيدال  جممع"إجراء العرض العمومي للبيع :  املطلب الثالث            

  202 التعريف بامع:البند األول                     



  

  206 دخول امع إىل البورصة:البند الثاين                     

  209  نتائج العرض العمومي للبيع صيدال:البند الثالث                     

  212  لفندق األوراسيللبيع  العرض العمومي:  املطلب الرابع           

  212 معلومات عامة:البند األول                     

  213 إىل البورصةلفندقدخول ا:البند الثاين                    

  214 خصائص العملية:البند الثالث                    

  215 نتائج العرض العمومي للبيع لفندق األوراسي:البند الرابع                    

  218  اجلزائر فاق بورصةآ  : املبحث الثالث    

   حتليل عام للعمليات املنجزة على مستوى البورصة :املطلب األول           

   -سطيف–نتائج الرياض:البند األول                   

   نتائج جممع صيدال:البند الثاين                    

   نتائج فندق األوراسي:لثالبند الثا                    
  197  إجراءات ترقية وتطور السوق املايل:املطلب الثاين           

  198 إرساء ثقافة بورصية:البند األول                    

  198  العقبات اليت تعرقل تطور البورصة يف اجلزائر ي:ينالبند الثا                    

  199 جلب املستثمر:البند الثالث                    

  200  اخلامتة

  200  خالصـة عـامة

  201  النتـائج

  201  التوصيـات

  203  املالحق

  206  قـائمة املراجع

  206  باللغـة العربيـة

  207 باللغـة الفرنسيـة

  
  
  



  

  
  

  ة اجلداولقـائم
  

  73  مزايا وعيوب األسهم العادية:   01اجلدول رقم 

  77  إجيابيات وسلبيات األسهم املمتازة :   02 رقم اجلدول

  89  مزايا وعيوب التوظيف بالسندات:   03اجلدول رقم 

  192  مقارنة بني األسهم والسندات:   04 رقم اجلدول

  166   1966 -1963  اإلستثمارات:   05اجلدول رقم 

  169   1977 - 1967  تطور اإلستثمارات:   06اجلدول رقم 

  173   1988 - 1985تطور الناتج الوطين اخلام  :   07 اجلدول رقم

  173  1978 - 1974تطور الديون  :   08 اجلدول رقم

  192   التقديرات املتعلقة بالقرض السندي:   09اجلدول رقم 

  193  املؤسسات املاليةتوزيع السندات على :   10اجلدول رقم 

  199  سطيف -نصيب املؤسسات املالية من أسهم الرياض :   11 اجلدول رقم

  200  مستوى املؤسسات املاليةاملكتتبني على عدد  :   12اجلدول رقم 

  201  عدد األسهم املشتراة  : 13  اجلدول رقم

  202  عدد استمارات االكتتاب باألصناف :   14 اجلدول رقم

  216  مقارنة بني التجزئة األولية والتجزئة النهائية  :  15رقم جلدول ا

  217  حجم الطلب لكل وسيط:  16 اجلدول رقم

  186  مرين بالوسيط الواحدآلعدد ا:  17اجلدول رقم 

  191  نتائج العرض العمومي لفندق األوراسي: 18اجلدول رقم 

  193  األسهم املكنية باألصناف:  19اجلدول رقم 

  203  األسهم املطلوبة على مستوى الوسطاء:  20رقم اجلدول 



  

    توزيع األسهم على األشخاص:  21اجلدول رقم 

  176  إكتتاب األسهم للرياض سطيف:  22اجلدول رقم 

  
  قـائمة األشكـال

  
  06  مكانة السوق الثانوي تبعا للتعريف الضيق للسوق املايل :  01الشكل رقم 
  07  لثانوي تبعا للتعريف الواسع للسوق املايل مكانة السوق ا:  02الشكل رقم 
  138  خمطط سري بورصة اجلزائر:  03الشكل رقم 

  
  
  
  
 



  

  

  

  

  

  

         

يف  ، ختتصاملعقّدةأصبحـت البورصـات، يف زمن التعامـالت السـريعة و           
. اجلمــهور عامة من أسهـم وسنـدات بـني  تـداول األوراق املـاليةات عمليـ

. إلستثمـار توجه حنو اوال جديـدة ـق رؤوس أمـخلإىل هـدف هـذا التـداول ي
يهـا اهتمـاما خـاصا نظـرا لكوـا ترتبــط  ن تولّوجب على الدولـة أيـا ـّمم

  .مبـعظم أوجـه النشاط اإلقتصادي 

 د االقتصالقيـم املنقولـة يفلفعـاليـة بورصة اجلـزائر دور ودف وـه زابـروإل
الل ـوضعنـا مجـلة من التسـاؤالت، سنحـاول اإلجـابة عـليها من خ الوطين

  . حبثنـا هـذا

 تتبـادر إىل ذهنة، ـلة أوىل، أسئـلة حتميـيف مرحطـرح نلنـا مهما أن  بدىلقد 
  :وهي األسئلـة الكالسيكيـة التـالية" . بورصـة"مصطلـح  ـهلجيكل شخـص 

  ة ؟ـا هي البورصـم  -

  أت ؟ـف نشـكي  -

  ل ؟ـف تعمـكي  -

  انتها يف احليـاة املاليـة و اإلقتصـادية ؟ـمك مـا هيا هو دورها وـم   -  

  إشكـالية البحث



  

ّـّـكي   -     لبورصـة عن السـوق ؟ز اف مني

  مـاهي اللوائـح والقـوانني اليت حتكمهـا ؟  -        

  ؟...  مـاذا نعين باملنتوجـات املـالية من أسهـم وسنـدات وغريها  -        

         

اصة ـق إىل احلالـة اخلرـو بعـد أن نتآلف مع ميكـانزمات سري البورصـة، نتط ،مثّ
األســاسي لبحثنــا    ور، و اليت متثـل احمل" اجلـزائر بورصة القيـم املنقـولة يف"

  .هـذا

  :البحث، على النحو التـايل وضوعل ماألسئلـة اليت تشكّجمموعة طـرح نوعليه، 

ا هي األجهـزة و النصوص التشريعيـة الضـرورية اليت وضعت ميـدانيا  ـم  -        
  من أجل ترقيـة و ازدهـار البورصـة يف اجلـزائر ؟

    ا هي األسبـاب و الظـروف اليت حـالت دون بروز بورصة القيـم ـم  -     
  املنقولـة، وانطـالقها احلسن باجلـزائر؟

ـّ ا هي أهمـم -      ائج اليت ـزت بورصة اجلـزائر، و ما هي النتالعمليـات اليت مي
  ات ؟ـتوصلت إليها بعـد هذه العملي

دف الرئيسـي هلـا وهو متويـل  لت بورصة اجلزائر إىل حتقيـق اهلل توصـه -
    ار األفـراد ؟ـاإلقتصـاد عن طريق حتريك ادخ

  اد الوطين مستقبال ؟ـزائر على اإلقتصـا هو أثر بورصة اجلـم  -

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

         

ولإلجابـة على هـذه التساؤالت، وضعنـا جمموعة من الفرضيات، هي يف اعتقـادنا، 
  :ـها كما يلي ت صياغتومتّ ،اإلشكالية حبلّ  كفيلة

وهي موجودة يف . تعد البورصة من الدعائم األسـاسية لنظام اقتصاد السوق -
  .اجلزائر، لكنها تأخرت لكي تصبح عملية

فشـل النظام املركـزي الذي تبنتـه اجلزائر منذ اإلستقـالل، ومـن خاللـه    -  
عـن  ، استدعـى البحـث  ) اإلصدار النقدي(النظام النقدي يف متويـل اإلقتصاد 

  .مصدر آخر للتمويل ركيزته األوراق املـالية ومكانه البورصة

اإلنتقال إىل اقتصـاد السوق يتطلب، أكثر من ذي قبـل، تواجــد بورصـة    -     
تكون مصدرا لتمويل إضـايف بالنسبة للمؤسسات، وكذلك حتول هيكلي وجتاري 

ميـة  وهـو مــا يقـود إىل التن   . باخلصوص بالنسبة للمؤسسـات العمـومية
  .اإلقتصـادية

  فرضيات البحث



  

بورصـة عملية، فعالـة وناجـعة هي نتيجـة الثقة املمنوحة مـن العـائالت    -  
هذا املستوى من التطـور هو أيضا . واألعوان اإلقتصادية األخرى هلذه اهليئـة املالية

ناتج عن ثقافة بورصية عاليـة جيب أن يتمتـع ـا خمتلـف هـؤالء األعـوان      
  .من قيمـة وشأن البورصـةاإلقتصاديـة، وهو ما يرفع 

هلذا كان لزامـا توفري الشروط . تعد البورصـة مرآة تعكس حيويـة اإلقتصـاد -  
اإلقتصادية، اإلجتمـاعية والثقافيـة إلنشائها، إنطـالقها وترقيتهـا وذلك يف ظل 

  .اإلصالحات اإلقتصادية

  

  

  

  

 حد اآلن عند األغلبيـة  بورصـة القيم املنقولـة باعتبارها نشـاط جمهـول إىل       
الساحقة من املواطـنني اجلزائريني، ونظرا لألمهيـة البـالغة وحتمية تواجدها اليـوم يف  
إطـار النظـام املايل احلـايل والبنيـة اإلقتصادية اجلديدة، إرتـأينا مـن الضـروري   

وهذا . معاجلة موضوع بورصـة القيم املنقولـة جبميع اجلوانب املتعلقة ا بصفة عـامة
  :حتت الدوافع التـالية

التعريف بالتعامل باألوراق املالية نظرا لكـونه موضوع جديد وطريقة حديــثة     -1
  .للتعامل يف إطار النظام املايل

  .تسليط الضـوء على أمهية وفـائدة بورصة القيم املنقولـة يف اقتصاديات البلدان   -2

، ومتابعة خمتلف النتائج اليت توصـلت  اإلطالع على ظروف إنشاء بورصة القيـم   -3
  .إليها

  أسباب اختيار املوضوع



  

توضيح األسباب احلقيـقية اليت أدت إىل جتميـد عمل بورصة اجلزائر الذي جعلها   -4
  .ختسر ثالث سنوات من عمـرها

حصر العـوامل الضرورية اليت تسمح لبورصة اجلزائـر الفتيــة مـن التفـتح       -5
  .واإلزدهـار

  

  

     

  

  

         

نوعني من التمويل، أحدمها مباشر و اآلخر متويل غري  من ايلـملام اـنظاليتشكّّّل 
وال على ـمجع األم عن طريق ،وكـالبنبواسطة  اشرـغري املب ليتـأتّى التموي .مباشر

ات اليت هي ـا يف شكل قروض على املؤسسـادة توزيعهـراد مث إعـمستوى األف
ق ـحتقي أو كذلك اطها ـنش توىمس اء علىـاجة إىل هذه األموال، بغرض اإلبقـحب

  .عـّالتوس

طاقات  ويذ نياديـل بني األعوان اإلقتصـالة، مهزة وصـوك يف هذه احلـالبن تشكّّّل
قوم بدور تـحيث  ،لتمويل اىلإاجة ـحب مه ذينال نياديـارية و األعوان اإلقتصـإدخ
ديهم فائض يف الية على مستوى مدخرين لـالية من خالل مجع املوارد املـاطة املـالوس

  .اجة إليها، حمققة بذلك التمويل اإلقتصاديمن هم حب توجيهها حنواألموال، و

التمويل املباشر النموذج الذي يتم من خالله اإللتقاء املباشر بني األعوان  انبه، ميثّلمن جو
رين ذوي فائض يف األموال مع األعوان اإلقتصادية مثل املؤسسات، من مدخ نياإلقتصادي

  املوضوعوأهدافأمهية



  

أمـوال  تبحث عن رؤوس عات احمللية أو الدولة، اليت تشكو من عجز يف ميزانياهتا واجلما
دون أيـة  واإلدخار العمـومي   عن طريقل اإلقتصاد يف هذه احلالة ميو .مشاريعها متامال

و املؤسسـة  ، ل البورصة احملرك الرئيسي هلذا اإلدخاروتشكّ، ) بنكية(وساطة مؤسساتية 
  .رؤوس األموال و العارضني هلا لبني الطالبني املباشر م اإللتقاء الوحيدة اليت تنظّ

ؤسسـات  امل كّّّّّّّّّّّـن حيث مت ،يات احلرّةقتصاداإلله يف  وذا تلعب البورصة دورا ال بديل
من إجياد األموال الالزمة لتغطية احتياجاهتا املالية و حتقيق على حد السواء  اخلاصة و العامة
  .مارية مشاريعها اإلستث

  

ظـلّ هـذه    يف ةرا متكاملادوأ) البورصة(و التمويل املباشر ) البنوك(لتمويل غري املباشر ل
الـيت مل  ) اتاإلدخار(األموال من حيث أن  ل اآلخرمنوذج يكمأن كل  اإلقتصاديات إذ

كما أن أسواق البورصــة  . عرب القنوات البنكية، يستقطبها السوق املايل ال حمالة تدرج
السيولة بينما تتفاىن البنـوك يف خلق عالقـات متواصلة مع املؤسسات  قيقحـتسمح بت
  .املستقبلية مجع معلومات حول تسيريها و مشاريع إستثماراهتا من خالل

ـ طــورا  ت ،خـاصة خالل السنوات األخريةوا، عرفت البـورصات ـتارخيي را ـكبي
الوســاطة   دمــات خ بعد اختفـاء و تالشـي ورنة األسواق املـالية ـعصنتيجة 

  .ايل املتبـىن من طرف احلكـومـات ـالتجديد املوالبنكـية  

وحاجة .زائريـايل اجلـائبة عن النظام املـا غـانت البورصة دومـا عندنا، فقد كـّأم
ات ـز التطبيق، كمصدر لتمويل املشـاريع اإلستثمارية للمؤسسوضع هذه البورصة حي

ويف املـاضي ، إطالقـا مبـا أنهة مل تظـهر ـلدولية و لاعات احمللّـاملختلفة، للجم
عندما كـان القطاع العـام يتكفّّّل مبعظم املشـاريع الكبرية من مشـاريع بنيـة 

مل تظهر مشـاكل فيما يتعلّق بتوفري التمويـل طويل ، أسـاسية  ومشاريع إنتـاجية
طـاع املصـريف األجل حيث كـان يتم بصفة آليـة وحيث كـان الدور التقليدي للق
مط نالهـذا  لكن .يف توفري التمـويل قصري األجل دورا مكمال ومنـاسبا يف تلك الفترة



  

ار ـمجع اإلدخيف  حجـنالبنـوك مل ت نظرا ألنّ ا كبرياقـاخـفعرف إالتمويل  من
ان ـإمنـا كـانت تلجـأ يف معظـم األحيكـايف و دربق كمصدر لتمويل اإلقتصاد
وهو ما مسح بتـراكم األمـوال دون مقـابـل من . ديإىل اإلصـدار النقــ

  .اإلنتـاجية ، و بالتايل بروز ظـاهرة التضـخم

وأمـام تفـاقم املشاكـل اإلقتصـادية مـن مديـونيــة، تضــخم و عجــز     
امليـزانيـة العـموميـة و القطـاع املصريف على متويل اإلستثــمارات مبختلــف   

ـ أنواعـها، إضافة إىل ضـرورة تغيـ اشيا مـع  ـري البنيـة اإلقتصـادية املنهارة، و مت
الت الكربى احلـاصلة يف العـامل، أعـلن عن إصالحـات اقتصادية رمسيا يف التحـو
  . 1988، مل تدخـل حـيز التطبيـق إال يف سنـة  1987عـام 

وعلىضوء االنتقـال إىل اقتصـاد السوق والتحــول إىل االعتمــاد علـى    ، اآلن
فإن مثل هـذا التحــول   ...اص يف القيـام باملشاريع اإلنتـاجية وغريها القطـاع اخل

يستدعي من القطـاع املـايل ليس فقط اإلعتمـاد على التمويل التقليدي للمصـارف 
. بل العمل أيضـا على تطوير مصـادر متويل أخرى، والذي هو متـويل قصري األجـل

تمكّن من توفيـر أدوات مـالية كمـا أن ذلك يستـدعي تطوير دور البنـوك حىت ت
  .   واستثمـارية تتنـاسب أكثر واالحتيـاجات التمويلية املتطـورة

ار هـذه اإلصـالحات، إنشــاء   ـل فـي إطـسج، واستجـابة لتلك املتطلّبـات
و سد الفــراغ  الرئيسي املسطّر هلا هاهلـدف  .بورصـة القيم املنقولـة يف اجلـزائر

ملايل السـابق املفـرط يف خلقـه للنقـود، ودفــع عجلـة   الذي تركـه النظـام ا
  .التنـمية اإلقتصـادية يف اجلـزائر

ـ  الية مبختلـف  ـبورصـة القيـم املنقولـة، الـيت يتم فيها بيـع و شراء األوراق امل
 كّــن مي لرا جديــدا للتمــوي  إطــا  واعها من أسهـم و سنـدات، تعـدـأن
مشــاريعها االستثمــارية    متـام إجنـازة إلإجيـاد أمـوال كـافي من ملؤسساتا

وهو الشـيء الذي ينتظـر أن يترك أثـرا إجيـابيـا على اإلقتصـاد . واإلنتـاجيـة
  الوطـين



  

  

  

  

اتبعنا يف معاجلـة هذا املوضـوع املنهـج الوصـفي التحـليلي، مقسمني بذلك        
  :البحث إىل ثـالثة فصـول رئيسيـة

لعموميات البورصة حيث نتعرض فيـه إىل تعريـف، نشــأة    خمصص  :الفصل األول 
وتاريخ البورصة، تنظيمها وسريها، أمهيتها وأهدافهـا، املتدخلون فيهـا، 

  .إخل...القيم املتداولة فيها والعوامل املؤثـرة يف حتديـد أسعـارها

ـ   :الفصل الثاين ث وخصصنا فيه اجلانب القانـوين لبورصة القيم املنقولـة للجزائـر حي
ذكرنا جممل التشريعات واملراسيم الـيت حتكم تنظـيم وسري العمــل يف  

  .البورصة

ففي مرحلة أوىل، تناولنـا اإلطار العام لسـوق القيم املنقولـة يف اجلزائـر،    -  
وبالتطـرق إىل الشكل . وتعرضنا إىل اهليئـات املختلفـة اليت يشملها هـذا السـوق

حتديد دور وكفاءة كل هيئة من هذه اهليئـات،   الذي تتخـذه البورصـة، متكنـا من
  .حسب التشريع اجلزائري

مث تطرقنـا بعدهـا إىل أهم املتدخلني الذيـن ينشـطون على مستوى سوق  -  
  .القيم املنقولة يف اجلزائر، وإىل اإلطـار القانوين الذي وضعـه التشريع اجلزائـري هلؤالء

يم املنقولـة املتداولـة يف بورصـة   ويف مرحـلة أخرية ،أخذنا بدراسـة الق -  
اجلزائر، أنواعها، شروط وإجـراءات إدخاهلـا، مفاوضـاهتا يف البورصـة، طريقــة   

  .إخل…التسعرية ملختلف األوامـر وكيفية انتقالـها

  منهجيـة البـحـث



  

يتمحـور حول واقع وآفـاق بورصة اجلزائر من خالل دخول بعض  :الفصل الثالـث
  :ما يلي الشركات إىل البورصة حيث ارتـكز على

املسـرية اإلقتصادية للجزائر منذ اإلستقـالل لنصل إىل ضرورة وحتميــة   -
  .تواجـد بورصة يف ظل اإلصالحات اإلقتصـادية اليت انتهجتهـا

التطرق إىل كل العمليات املنجزة يف إطار البورصة، مع إظهار نتـائج كـل     -
  .عملية

رصة اجلزائر، وهو ما طرح العوامـل اليت حالـت دون انطالق وتطـور بو -
  .يقودنا إىل حصر العـوامل الضرورية لتواجد بورصة عمليـة، فعالة وناجعـة يف اجلزائر

  .اخلالصة واخلامتة

  
 



  كـل القيـم املة
  
  

  احلجـم املتبـادل التـاريخ
25/12/2000 6120  

01/01/2001 3450  

08/01/2001 9080  

15/01/2001 4390  

22/01/2001 6574  

29/01/2001 16368  

05/02/2001 9005  

12/02/2001 13702  

19/02/2001 3500  

26/02/2001 405  

05/03/2001 2003  

12/03/2001 72924  

19/03/2001 57896  

26/03/2001 3970  

02/04/2001 1301  

09/04/2001 3984  

16/04/2001 13563  

23/04/2001 6144  

30/04/2001 2945  

07/05/2001 4656  

14/05/2001 100  

21/05/2001 1878  

28/05/2001 3258  

04/06/2001 8040  

11/06/2001 1229  

18/06/2001 135  

25/06/2001 5201  

02/07/2001 4882  

09/07/2001 7474  

16/07/2001 11588  

23/07/2001 35938  

30/07/2001 8734  

06/08/2001 4102  

13/08/2001 10173  

20/08/2001 2106  

27/08/2001 18  

03/09/2001 0  

10/09/2001 114  



17/09/2001 0  

24/09/2001 10  

01/10/2001 34  

08/10/2001 0  

15/10/2001 61  

22/10/2001 144  

29/10/2001 0  

05/11/2001 156  

12/11/2001 180  

19/11/2001 100  

26/11/2001 1297  

03/12/2001 312  

10/12/2001 3002  

17/12/2001 1288  

24/12/2001 3676  

31/12/2001 905  

07/01/2002 2053  

14/01/2002 4174  

21/01/2002 4063  

28/01/2002 4551  

04/02/2002 3431  

11/02/2002 2053  

18/02/2002 586  

25/02/2002 902  

04/03/2002 2172  

11/03/2002 7105  

18/03/2002 6420  

25/03/2002 720  

01/04/2002 1733  

08/04/2002 1815  

15/04/2002 930  

22/04/2002 1299  

29/04/2002 1603  

06/05/2002 840  

13/05/2002 117  

20/05/2002 472  

27/05/2002 104  

03/06/2002 1618  

10/06/2002 30  

17/06/2002 50  

24/06/2002 0  

01/07/2002 200  

08/07/2002 50  

15/07/2002 0  

22/07/2002 39  



29/07/2002 1794  

05/08/2002 0  

12/08/2002 722  

19/08/2002 477  

26/08/2002 30  

02/09/2002 0  

09/09/2002 100  

16/09/2002 560  

23/09/2002 93  

30/09/2002 0  

07/10/2002 404  

14/10/2002 85  

21/10/2002 504  

28/10/2002 196  

04/11/2002 2507  

11/11/2002 1045  

18/11/2002 417  

25/11/2002 135  

02/12/2002 821  

09/12/2002 532  

16/12/2002 2780  

23/12/2002 1344  

30/12/2002 2668  
 



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

   

  

  

من املرحلـة   واالنتقال االقتصادينتيجة حتمية للتطور  إقامة املشاريع الضخمة تعد   
الزراعية إىل املرحلة الصناعية احلديثة، نتج عن هدا التطور تداول سلع جديدة مل تكن 
مألوفة أو معروفة من قبل متثلت يف األسهم والسندات وحصص التأسيس وحقـوق  

  .وراق التجارية القابلة للتداولوغريها من األ 1االكتتاب

من مدخرات األفراد  االستفادةمكنت هده األوراق املؤسسات اخلاصة واحلكومية من 
واستثمارها يف املشاريع الكربى، وهو ما أدى إىل بروز، إىل جانب الثروات املنقولـة  

 سـم باوغري املنقولة اليت كانت معروفة يف القرن املاضي، نوع جديد من الثروة عرف 
األوراق املالية، وقد أدى ازدهار هده األوراق وتنوعها وإقبال اجلمهور على تـداوهلا  

  .إىل قيام سوق جتاري خاص ا عرف بسوق األوراق املالية أو البورصة

حاليا، أصبحت األسواق املالية تشكل جزءا ال يتجزأ من حياة اتمعـات وعاداـا   
ا يوميا وسائل اإلعالم املختلفة عن البورصات وثقافتها، وأصبحت األخبار اليت تذيعه

وأسعار األوراق املالية وأسعار العمالت الصعبة تشكل جزءا من حياة األفراد، يف حني 
  .ال تزال حديثة النشأة يف الدول النامية

ونظرا للمكانة الكبرية اليت حتتلها البورصة يف النظام اإلقتصادي اجلديد ودورها        
األموال الستثمارها وأمهيتها يف احلياة اإلقتصادية للدول خاصة وأن يف جلب رؤوس 

انفتاح إقتصاد ما مثل  اجلزائر وتطلعه إىل التكيف مع التحوالت األقتصادية العامليـة  
الراهنة متوقف على مدى توفري الشروط املتعلقة بدلك من بينها إنشاء البورصة، إرتأينا 

  .فة اجلوانب اخلاصة بالبورصةأن خنصص هدا الفصل كامال لعرض كا

                                                           
1   

  الفصل األول
  عمـوميـات البـورصة
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وعلى هذا األساس، سنبدأ بتحديد مفهوم عام وشامل للبورصـة يف املبحـث          
األول من خالل تعريفها، تاريخ إنشائها، تطورها التارخيي، متيزها عن السوق العادي، 

  .أمهيتها ودورها، خمتلف أنواع البورصات املوجودة

لعمليات اليت تؤديها قبل أن تستعرض األشخاص الدين مث نربز أهم الوظائف وا       
ينشطون فيها، وأهم الشروط الواجب توفرها يف هؤالء كي يسمح هلـم مبمارسـة   

  . ومزاولة نشاطهم

  كما نتطرق بعدها إىل نظامها الداخلي         
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احية التارخييـة، هو أمـر  حتـديد اللحظـة اليت نشأت فيها البورصات، من النـ 
ومع ذلك، يرجع البعـض جذورها إىل القــرن اخلـامس قبـل    . صعب للغايـة

امليـالد حيث يعتقد بأن الرومـان هم أول من عرف األسـواق املـالية يف أثينـا  
  .2القدمية و يف رومـا

من الدولـة متكنهم مـن احلصـول علـى     امتيـازاتب فقد استفاد هـؤالء       
، مؤسسـات النقل، جتميـل منطقـة رومـا    3ت ختص اجلـانب العسكريمتـويال

مثل هذا اإلطــار أول األشكــال الـيت    . إضـافة إىل حتصيل ومجـع الضرائب
جتسـدت حـصص هذه الشـركات يف قـيم   . ملسامهةظهرت عليها شـركات ا
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  نشأة و تطور مفهوم  البورصة
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"  Basilique"يف أمـاكن حمددة تدعـى بالبازيليـك   4امنقولـة جيرى التفاوض عليه
  .نيت خصيصا هلذا الغرضب

، فيقـال أا تعـود إىل اللقب الذي كــان  "بورصة"أما عن أصل كلمـة        
"  Bruges"والذي كان ميلـك فندقــا يف مدينـة    "  Van der Burse" حيمله تاجر امسه

  .5و كان هذا الفندق مـلتقى جتار املدينـة يف القرن اخلـامس عشر. البلجيكية

  

  

  

  

  لبورصةلاإلطار التارخيي  :املطلب األول

متثـلت يف شكل لقاءات غري . كانت البورصات تفتقر يف بدايتهـا إىل التنظيـم    
رمسيـة بني جتـار ال يعرفـون بعضهم، يف أسواق موجودة يف كل دولة من العصور 

وكـان لألسواق اليت تتـم فيها أساسـا نشاطات التجـار، شأن عظـيم  . القدمية
تتـم فيها عمليات البيع والشراء، وتعتبـر هي األصل . املدن اهلـامةيف الكثيـر من 

يف حركة التعامل ومصدر حصـول األفراد والدولـة على احتياجاا مـن السـلع   
  .واملنتجات

والبورصات هي وليدة األسواق اليت كانت تعقد منذ القدم لتبادل احلاصالت و        
العصـور   خاللروبـا، و كـانت تعقد يف أفإىل جانب سوق البضائع اليت. املنتجات

الوسطى، وأين كانت تتبادل السلع املادية مقابل نقـود، ومـع تزايـد حجــم     
جتسـدت فكرة إنشاء و تنظيم سـوق   مث ، ظهرتاتساعهااملعـامالت التجـارية و
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لرؤوس األموال وأصبح التجار يتجهون إىل شراء كمبياالت مسحوبة علـى جتـار   
  .6آخرين

وأصـبحت  . 7زاد ظهور شركات املساهـمة من أمهيـة هذه األسواق وقـد      
مـن   احلكومات، نتيجة هلـذا، تقترض من مواطنيها بواسطة سندات طويلـة األجل

ومن هـنا، صارت الصكــوك  . 8البنوك املركزية لسندات اخلزينة إصـدارخالل 
العقاريـة و  وسيلـة لتوظـيف األموال العـامة ال تقـل أمهية عن أوجه التوظيف 

  .9السلعيـة األخرى

ولـما كانت هذه الصكوك قابلة للتداول حبيث تسـتبدل بالنقــود يف أيـة         
حلظـة، أصبحت األسهم و السندات سلعا كغريها من السلع، هلا سوق جتعل هـذا  

  .10"البورصة"االستبدال ممكنا وسهال يسمى 

"  Anvers"بناء مدينـة  هو" بورصـة"أول مبىن أنشئ للتجار، وعرف باسم        
 " بورصة"إال أا كانت رمزية ألن مصطلح . 146011سنة 

  

أما عن العمليـات  . كان آنذاك، ال يزال يشري إىل املكان وليس إىل الصرح أو البناء
التجارية الكربى احلقيقيـة فلم تقم يف البنايـات إال خـالل القرن السادس عشـر  

إنـشاء العديد من البورصـات بدايـة مـن  ، أين مت )17(والسابـع عشر ) 16(
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  .12حممد أمحد، مرجع سبق دكره، ص  عبد الفضيل 10
11 BELLETANTE  BERTRAND «  LA BOURSE » : son fonctionnement, son role dans la vie 

économique.  Paris  HATIER  P 176.  
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إىل بورصـة   1563، بورصة باريس يف سنة 12 1530بورصة ليون يف حـوايل سنة
  .   14 1602، وبورصة أمستردام سنة 13 1566روما يف سنـة 

عـدد مـن املتـدخلني، أصـبحت       فيها جتمع اليت بعد بناء هذه املقرات اخلـاصة
  .تم يف ظـروف حسنـةاملعامالت على األوراق املـالية ت

ظهـرت أوىل بورصات القيم املنقولـة، بطابع عصري، يف القرن التاسع عشر        
وعـرف كل بلد . الكربى لـرؤوس األمـوال واالحتياجاتالتصنيع  عهد،  )19(

البورصات يف البـلدان  تشهد. تطورا خاصا لبورصته، حسب نظام احلكم املتبـع
تؤدي دورا هاما وكبريا يف متويـل بعـض   الزالت ا، والرأمسـاليـة تطـورا مستمر

، أيـن تبقـى   االشـتراكية البلدان  ينعدم وجودها يف بينما.املشاريع طـويلة األجل
  .ممولة من طرف الدولة االستثمارات

ودا إختدت البورصة مفهوما أوسعا وأصبحت تعرف على أــا جممـوع          
أيضا إىل املكان الذي تتم فيه املفاوضات على تشري  كماالعمليـات املقامة واملنجزة 

رؤوس األمـوال طويلة األجل واليت تتمثل ركيزا يف القيم املنقولـة مـن أسـهم   
  .           وسنـدات

 

  ماهية البورصة: املطلب الثاين

بورصة القيم املنقـولة هي املكان الدي جترى فيه املعـامالت علـى رؤوس          
سطة األجل بواسطة أشخاص مؤهلني ومتخصصني يف هدا النوع األموال طويلة ومتو

 ركيزا القيم املنقولـة، وهي أوراق مالـية متنح حلامليها إمـا صـفة  . 15من العمل
 سـاهم إذا كان مالكـا لعـدد معني امل
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يتم التفـاوض  . دائـن إذا حاز على عدد معني من السنداتالمن األسهم، أو صفة 
، وبسعر مقابـل  16"باملقصورة"البورصـة، يف مكان يسمى على هـذه األوراق، يف 

  .نقود، يتحـدد وفقا لقانون العـرض والطلـب

. ولـكي نفهم جيـدا معىن البورصـة، البد أن منيزها عـن السـوق األويل         
 عند، يتم فيه إصدار األوراق اجلـديدة "سوق اإلصـدارات"فالسوق األويل املسمى 
 أيضا بينما البورصـة املسماة. رفع رأس ماهلـا عند صة أودخول الشركة إىل البور

القـيم املنقولـة كاألسـهم و    متثل السـوق الذي تتبـادل فيه " بالسوق الثانوي"
  .إىل حاملني آخـرين ملكيتها  ، وتنتقل بذلك 17السندات

الذي يشـتري   ستثمر لملتكون  حيث ال بد أن ،البورصة تكملة للسوق األويلتعترب
 حتويلـها إىل و يف أية حلظـةالتنازل عنها  السـوق األويل، إمكانية يفديدة أوراقا ج

ومن جـهة أخرى، فإن أسعار األوراق  .سيولة،  على مستوى السـوق الثـانوي
  .18أسعار السوق الثانوي من اجلـديدة اليت مت إصدارها، تتقارب كثريا

 أمهيـة و نشـاط   على) االكتتاب(السوق األوىل يتوقف مستوى االستثمار يف    
السري احلسـن للسـوق  ف. و مدى اتساع حجم املعامالت فيه السوق الثـانوي

 تعبئـة الثانوي، مبعىن طلب عايل وقـوي عـلى األوراق املصدرة يساعد علـى  
  .األولـي قو توجيهه حنوا لسو اإلضايف االدخار

المعنى         ـوذان ب انوي، مأخ ي والث ـن األول إن السوقي ـه، ف وعلي
ـالي  ـوق الم زاء الس ـالن أج ـق، يمث ـنى،  . الضي ذا المع ـاس ه ى أس وعل

ة  يعرف السـوق المالي ذي   األجل  على أنه سوق رؤوس األموال طويل ال
ي   ـوء العلن مح باللج اريس ة  . لالدخ دار األوراق المالي وعه إص موض

  .والتعـامـل بهـا
                                                           

  …أنظر ص رقم  16
17 Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,  Institut Canadien des valeurs 
mobilières,  1997,  p 10 

  .يفترض فيها ثبات مستوى األسعار 18
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ت ماايل كـل امليكانيزوباملقابل، ومأخـوذ باملعىن الواسـع، يتضمن السوق امل    
واملتمثلة  االقتصاديةاليت من شأا أن توفر رؤوس أمـوال طويـلة األجـل لألعوان 

يف السـوق األويل والسـوق الثـانوي واللـذان ميثـالن سـوق القيم املنقولـة،  
للشركـات الغـري  ) املسامهات اجلديدة(اهليئات البنكيـة واملالية وحصص املسامهني 

  .مسعرة

يف النظام املايل، وعلـى  ) أي السوق الثانـوي(ترنا أن نبني مكـانة البورصة اخـ
  :حسب خمتلف مفاهيم السوق املايل، كما يلي

  الشكل األول

  مكـانة السوق الثانـوي تبعا للتعـريف الضيق للسـوق املايل
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

 سوق رؤوس األموال

 رؤوس األموال قصرية األجل          
 س األموال طويلة األجلرؤو

  النظام البنكي واهليئات املالية 
 السوق املايل

 السوق األويل      

  السوق النقدي
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  الشكل الثاين 

  بعا للتعـريف الواسع للسوق املايلمكانة السـوق الثـانوي ت

  

  

  

  

      

  

       

  

  

  

  

 السوق الثانوي    

 رؤوس األموال قصرية األجل 

  السوق املايل

 سوق رأس املال

  رؤوس األموال طويلة األجل

  سوق القيم املنقولة  اهليئات البنكية واملالية

  انويالسوق الث  السوق األويل
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البورصة اجتماع يعقـد  : " لبورصـة فهو كما يلي ل الشامل التعريف أما عن       
يف مكان معني ، ويف مواعيد دوريـة ، بني متعامـلني بالبيـع و الشـراء يف أوراق  

تطلـق كلمة بورصـة أيضا علـى  . منتجات صناعية مالية أو حاصالت زراعية أو
املكان الذي يعقـد فيه هـذا االجتمـاع ، أو على جمموع العمليـات اليت تتـم 

  .19أثناءه

         

  

تعترب البورصة إذا سوقـا، جيتمع فيه البائعـون واملشترون لشــراء وبيـع          
كما أا سوق . احلكومـة  األوراق املـالية املتمثلة يف أسهـم الشركات وسندات

لتصـريف البضائـع واملنتجـات حيث يتم بيـع و شراء السلع واملنتجـات بني 
نستخلص من هدا أن البورصة ما هي إال سوق تتم فيه عمليات . البائعيـن واملشترين

  .20البيع والشراء

  

  البورصة والسوق  :لث املطلب الثا

لكـن ورغـم التقــائهما    . سـوقهنـاك من خيلـط بني البورصـة وال       
  .واشتراكهما يف عدة نقاط، إال أن لكل منهما خصائص و مميـزات معينـة

ـع                   داول السل ـة التعامل وت ه حرآ ـم في ذي تت ان ال فالسوق هو المك
ـمليات      ائعون والمشترون وتحصل ع بيعا أو شراءا، إذ يجـتمع فيه الب

. والطلب دون تدخل من السلطـات البيع والشراء طبقا لقانون العرض 
                                                           

  .8مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره، ص. د 19
  . 17، ص رقم ، جامعة عني الشمس1989، "بورصة األوراق املالية ومنشآت التأمني" ليلى شحاتة، .د20
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ا أو       دار الحاجة إليه ـع ومق معنى هـذا أن الكميـة المعروضـة من السل
ى  . وحده العامل المحدد و الضابط النتظام السوق  والطلب عليها ه عل

ـع      ي سل ى التخصص ف ـوم عل ـام، ال يق وق ع و س وق ه ـذا الس أن ه
ه  فال يوجـد سـوق للقطن مثال وآخـر للحبوب . معينة بل أن التعـامل في

  .يتـم على جميع السلـع وفي معظم األوقـات

أما البورصة، فرغم كـوا سوقا، إال أن التعامـل فيها يكون على سـلع           
  .والتنميـة االستثماروقيم ذات مواصفـات خاصة، هدفها هو 

معامالت من نوع خــاص تتعلـق   جترى فيه إذن فالبـورصة هي سـوق      
يف الشـركات واملؤسسات املالية يتمثـل يف   النقديـة و حصص االكتتاببالقيم 

  .األوراق املاليـة من أسهم وسنـدات لتوفري السيولـة النقدية املطلوبة 

 بضـائع وإىل جانب التعامـل يف األوراق املاليـة، هناك تعامل على سلع و         
على سـعر بـات أو   فقد جيـري التعامل على سلع حاضرة بثمن مؤجل . خمتلفة

  وقد جيري التعـامل على . مغلـق خالل فترة معينـة

  

صفقـات جتاريـة موضوعها سلع و بضائع غري موجودة على سعر بات أو مغلق 
يف فترة حمددة لتموين السوق بالسلـع املختلفـة، و لتلبية احتياجات التجــار  

  .هـذه اخلدمـة ال يتيسر أداؤها إال من خالل البورصة. منها

بأن البورصـة وليدة السوق، وكل منهما يلتقـي فيـه    يتبنيومن ذلـك،           
  :لكنهمـا خيتلفان من عـدة نواحي . العرض والطلب

ورة على خـالف  ظالتعامل يف السوق على سلـع موجودة فعـال ومت   
أي أن التعامل فيها ال يتطلب عرض . البورصة، حيث ال حـاجة لتواجد السلع 

" تم على أساس مواصفات حمددة هلذه السلع أو على أسـاس عينـات  السلع بل ي
Echantillons "  
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يتم التعامل يف السوق على سلع متنوعة، أما السلع اليت يتم التعامل فيها يف   
  : البورصة، فيجب أن تتوفر على شروط معينة

جيب أن تكون السلعة قابلة للبقاء مدة طويلة دون أن يصيبها التلف طـوال   *
فاخلضر و الفواكه مثال، جند هلا أسواقا و لـيس هلـا   . ة حفظها أو ختزينها فتر

 بورصات    

جيب أن تكون السلع املتعامل ا يف البورصة متماثلة أي تتمثل يف جمموعة من   *   
السلع موحدة يف النوع أو الرتبة إذ ميكن معرفـة مقاديرها بالوزن أو العـدد  

  .اخل...……ألسهم و السندات مثـل القطن و القمح و كذلك ا

جيب أن يكون كل من العرض والطلب خاضعـني لظروف متغرية و متقلبة  *
و تكون أسعار السلع عرضة للتقلبات و التغريات حىت تغـري املتعـاملني أي   

  .لكي حيققوا أرباحا من وراء تقلبـات األسعار Spéculateursاملضاربني 

السلع موضوع التعامل سواء دفـع   يترتب على التعامل يف األسواق تسليم 
أما يف البورصـة ، فقد يـتم التسـليم  يف   . الثـمن فورا أو بعد أجل معـني 

وتنتهي العملية بقـبض  . املستقبل ، وقد ال يتم تسليم البضاعة على اإلطـالق 
  .فـوارق األسعـار

  

تعقد يف البورصة صفقـات كـبرية و متكررة ، تؤثر بدرجـة كـبرية   
ار و ذلك علـى خالف األسواق األخرى اليت تعقـد فيها صـفقات  على األسع

  .قليلـة ومتفرقـة

  :    21كما تتميز البورصة عن السوق أيضا بامليـزات التاليـة

                                                           
  .11،12، ص 1988حممد الشحات اجلندي، معامالت البورصة يف الشريعة اإلسالمية،  21
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البورصة هي الوسيلـة اليت تستطيع عن طريقهـا الدولة واألجهـزة احلكوميـة   -
ـا املتزايدة ولتمويل أهداف املختلفة سد احتياجاا املاليـة الالزمـة للقيام بأعبائه

  . على اجلمهورالتنمية بواسطـة إصدار سندات عامة وطرحها 

 االسـتثمار دف البورصة إىل تأمني السيولة و جتميع املدخرات لإلسهام يف عملية  -
 والتنمية ودفعها إىل األمـام ومن مث، فإا متد املشروعات مبا حتتاج إليه من مـوارد 

اءا الستثمارها يف نشاطها اإلنتاجي أو إلضافــة وحـدات   سو 22ماليـة ضرورية 
  .24و هي أسواق ثابتة املكان و دائمة االنعقاد.23إنتاجيـة جـديدة

حيكم التعامل يف البورصة قواعد قانونية خاصة ا غري تلك اليت حتكم األسـواق    -
ل ا يف تـتـالءم هذه القواعـد مع طبيعة املعـامالت اليت جيري التعامـ. العادية 

البورصة و تكفـل هلا القيـام بوظائفها وضبط  أنشطتها  و حتقيق األهداف املرجوة 
  .من إنشائها

جيب أن تتوفر يف األشخاص املتعاقدين يف البورصة شـروط معينـة ومواصـفات     -
فاألشخاص الذيـن يتعاملون يف البورصة هـم السماسرة ومعاونيهم مـن  . خاصة

ئيسيني وهم األعضاء العاملـون وهناك األعضاء املنظمـون  الوسطاء واملنـدوبني الر
من املصارف والشركات وصنـاديق اإلدخار الـيت تعمـل يف مــجال األوراق    

  .املالـية

  

  

  

    أنواع البورصات     :رابع املطلب ال
                                                           

  .تتمثل املوارد املالية يف أموال األفراد وشركات التأمني وصناديق اإلدخار وغريها من مصادر جتميع األموال 22
   5و  4، ص 1962األوىل  الطبعة -دراسة علمية و عملية : بورصة األوراق املالية  -علي شبلي  23
  

24   
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، وتعتـرب مقيـاس   االقتصاديةتـلعب البورصة دورا قويـا يف عمليـة التنميـة     
. عـات إذ هي دليل واضح على حيويـة وفعالية وتطور اتمعملـدى نضـج اتم

  .فكلما كـانت الدولـة متقدمـة، كلما زادت وتنـوعت البورصـات فيهـا

    : والبورصة يف األصل ثالثة أنـواع        

وفيها جيـري التعامل علـى سـلع زراعيـة     :بورصة البضائـع أو العقود -    
ات الكبرية للمتـاجرة يف احلاصــالت الزراعيـة    وصناعية حيث تعقد فيها الصفق

  .والـمواد اخلام و املنتجـات املصنوعة

و تتم فيها عمليات شراء و بيع الوسائل اليت ميكن  :بورصة العمالت واملعادن -    
  .مبوجبها تسويـة املدفوعـات يف بلد آخر

ـامل فيها على حيث جيري التع :بورصـة األوراق املاليـة أو القيم املنقولة -    
  .السندات و األسهـم اليت تصدرهـا الشركات بأشكـاهلا املختلفـة

  بورصة البضائع  :البند األول        

وهـي  . تعد بورصة البضائع من أقـدم البورصـات اليت عرفـها التـاريخ          
سـوق منظمة تتمركز فيها املبـادالت التجـارية اخلاصة مبنتوجات طبيعيـة ذات  

أو مبعـىن أدق سـوق جتـاريـة تربم فيها صفقـات للسلع . 25تهالك الكبرياالس
والبضـائع وفـق قـانون العـرض والطـلب وحسب نظـام دقــيق يـربز   
حقـوق وواجبات املتعـاقدين، حيث يقوم التعـامل يف هــذه السـوق علـى    
أسـاس املنافسـة احلـرة بني املتعاملني فيها، فيتحــدد سـعر الســلع تبعـا     

  .للعـرض والطلـب فيهـا

جترى مجيع العمليات يف بورصة البضائع عن طـريق مســاسرة البورصـة           
  ويتـم التعـامل . الـذين هم الوسطـاء بني البـائعني واملشترين

                                                           
   101مشعون مشعون، مرجع سبق دكره،ص  25



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  

  

فيهـا عن طريق إبرام عقود بني املشتــري و البـائع لتسليــم البضــاعة يف     
  .      املستقبـل

يكون التعـامل فيها بالنسبة للبضائع املوجـودة فعـال ال    هـذه السـوق املنظمة
يشترط أن تكون البضائع موضـوع التعـامل حاضرة بل يكفـي تسمية صـنف  

  .متفق عـليه مسبقـا أو وفـق مناذج معينة إلجـراء املبـادالت

  : 26تـؤدي كلمة البـورصة معـنيني

    .املكـان الذي جيتمـع فيه التجـار  -       

    .جممـوع العمـليات اليت متـارس فيـه -       

والبضـائع مثلهـا مثل األوراق املـالية هلا سوق عاجلـة وسوق آجلة حيـث      
السوق العاجلة تتميـز حبضـور البضـائع ووجــودها فعــال يف املخــازن       

بينمـا موضوع السوق اآلجــلة  . واملستودعات، ويلتزم البـائع بتسليمها مباشرة 
ة مضموا التزامات قائمة على بضائع منوذجية غري موجـودة فعليـا،   عقود ثنـائي

  .27وميكـن التخلص منها بدفـع فرق السعـر لدى تصفية العمليـة

تلعب بورصـة البضائع دورا هاما يف حيـاة البالد اإلقتصـادية، والقضاء  علـى   
  .خطر تقلبات أسعار السلع تعـد من أهـم الوظـائف اليت تؤديـها

  بورصة  املعادن و العمالت :نـد الثـاينالب   

                                                           
  .101مشعون مشعون مرجع أعاله، ص  26
  .103مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره، ص  27
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وهي سوق منظمـة، هلـا   . وتسمـى أيضا بورصة الذهب والعملـة الصعبة       
وجود مـادي بقاعة خاصة يف بورصـة األوراق املالية وغالبا ما تكون يف بورصـة 
عاصمة البالد حيث يتم مفاوضة املعادن النفيسـة من طرف أعـوان الصرف الذين 

  . من قبل الغرفة النقـابيـةيعينون 

  

  

  :ويتم التفاوض فيها على األشكال التالية من الذهب 

  .السبائك الذهبية  

  .الليونات  

  .القطع الذهبية مثل النابليون  

يتحدد السعر فيها وفقا لقانون العرض والطلب، بطريقة المناداة، ويسجل 
  .28السعر يوميا في التسعيرة الرسمية

ا حول أسعار صرف      أما بالنسبة لبورصـة الصرف، فيتـم التفاوض فيه
ـوك       ين آالبن ـاء المخصص ل الوسط ن قب ك م ة وذل الت األجنبي العم

  . 29والمؤسسات الماليـة المعتمدة من طـرف البنـك المرآـزي

يتحدد السعر فيها وفقا لقانون العرض والطلب، لتنشر على إثرها أسـعار الصـرف   
  .كشف التسعرية الرمسية اجلارية على

تبني هذه التسعرية الرمسية بسعر التوازن، أعلى وأدىن أسعار اليوم إضافة إىل آخر سعر 
  .للجلسة السابقة واملتعلق بالعموالت حمل التفاوض

                                                           
  .التسعرية الرمسية هي لوح يسجل فيه يوميا أسعار العموالت على مستوى البورصة 28
  .111مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره، ص. د 29
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ختضع بورصة الذهب لرقابة مسؤويل الغرفة النقابية ألعوان الصرف بينمـا ختضـع   
  .30بورصة العمالت لرقابة الغرفة النقابية، والبنك املركزي

  بورصة األوراق املالية: لبند الثالثا

تعد البورصات من املرافق اليت تطورت جتاوبا مـع تطـور وتعقيـد احليـاة            
وقد ظهر اهتمـام الدول ـا من خالل تدعيم بورصــات األوراق  . االقتصادية

 31بني املدخرين االستثمارياملالية، والعمل على تنشيط التعـامل ا، ونشر الوعـي 
.  

       

   

وبورصة األوراق املالية هي سوق رمسي عمومي، يتفاوض فيه على القـيم املنقولـة    
يشرف عليها جملس بورصة القيم وتراقبها جلنـة  . من أسهم وسندات 32املسجلة فيها

أما املفاوضات واملساومات، فهي تتم عن طريـق وسـطاء يف   . 33عمليات البورصة
بنوك وشركات ( ت وأشخاص معنوية  هؤالء الوسطاء هم شركا. عمليات البورصة

  .أو أشخاص طبيعيني تتوفر فيهم شروط حتددها اللجنة) التأمني مثال 

تشغل البـورصة يف جمال القيم املنقولـة، عن طريق بيع املسـتثمرين اخلـواص أو   
التـابعني للقطاع العام ألسهم وسندات تشترى من طرف املـدخرين الـراغبني يف   

  .بواسطة قـانون العـرض والطـلب اقتنـائها بسعر يتحدد

وعليه، فبواسطـة املتاجرة يف القيم املنقولة و املضاربة عليها، تنتقل رؤوس األمـوال  
معىن . من أشخاص لديهم فائض يف األموال إىل آخرين هم حبـاجة إىل هذه األموال

                                                           
30 « La bourse et ses actions » A.H   MIRAT  , 1977,  p 94. 

  .  1972الطبعة األوىل  –دراسة علمية وعملية  - علي شليب، بورصة القيم،  31
  أي يف البورصة 32
  حسب النظام الفرنسي للبورصة 33
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هـذا أن البورصـة متكـن املستثمرين من احلصـول على السيولـة الالزمــة  
ـق خمتلف مشـاريعهم وبالتـايل احلصول على متويـل خـارجي ميكنهـم لتحقي

  . مـن التوسـع يف األنشطـة اإلقتصـادية

  

  أهمية البورصة  :خامس المطلب ال

يعتمد التمويـل اخلارجي للمؤسسات يف إطـار اقتصــاد السـوق علـى           
  . القروض البنكيـة والسـوق املالـي: طريقتني أساسيتني ومها 

تتمثل املهمة الرئيسيـة هلـذا األخري أي السـوق املايل يف متويل اإلقتصاد بطـرح  
وتتحقـق هذه املهمة بطرح أوامر الشـراء مع . األوراق املـالية من أسهم وسندات

أوامـر البيـع أو مبعىن آخر إلتقـاء أولـئك الذين ميلكون الفائـض مـن رؤوس  
  .األمـوال مع من حيتاجـون إليهـا

   

    

وهـو ما يعكـس الوضعية . ففي السـوق املايل، يتم تالقي العـرض والطلب    
كما يبني القيمة احلقيقيـة . احلقيقيـة للسـوق إىل جانب السيولـة املسجلة فيـه

إلـى جانب ذلـك، يسـمح السـوق   . املتعـلقة بتقييـم ورقـة ما أو قطاع ما
الس حيث ميكنها من احلصــول  املـايل بإنقـاض الكثري من املؤسسـات من اإلف

  ...على طريقـة جديدة للتمويـل تتميز بالتنوع والسيولـة

  :من خـالل هذه املهام، حتقـق البورصة فوائد عديـدة تتمثل أسـاسا يف 

     .زيادة معـدل اإلدخـار بالنسبة للفـرد

حتسني انتقـال رؤوس األمـوال املستثمــرة بتوظيــف    -
  ..املدخرات
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  .توسيـع نطـاق اإلقـراض واإلقتـراض -           

  .تعبئـة املدخرات وتوظـيف األمـوال -           

  .تشجيع املنافسـة يف األنظمـة املاليـة -           

  .تشجيع التدفـق النقدي من اخلـارج ومنع تسربـه إىل اخلـارج -          

ـ  ا البورصـة  إذن، فتشجيـع املدخرات وتوجيههـا نـحو االستثمـار وسيلتهـ
  .حيث جيد املستثمـرون الطريقـة اليت تنـاسبهـم يف استثمـار ما يـدخرون

وبفضل أمهية العمليـات اليت تعقـد يف ساحتها و األسعـار اليت حتددهـا،        
 ترشـد البورصة من جهـة، املدخرين إىل قيمـة األوراق املــالية موضــوع   

وتساعد، مـن جهـة   . لرؤوس األموالالتعامـل، وإلـى اإلمكـانيات املتاحـة  
  .أخرى، على التنبيـه إىل اإلجتاهـات العـامة يف التنبـؤات

والبورصـة، إضافة إىل كل هـذا، تعد أداة إلمنـاء وانتعــاش النظــام          
فهي تعـكس النظـم اإلقتصادية واملالية له،ويتحقـق فيهـا  . دولـة ةاملصريف يف أي

  وجه نظرا لتوافـر العـرض والطلب على أكمـل 

  

  

املنافسـة احلـرة بني البـائعني واملشتـرين ممـا يـؤدي إىل حتقيق سعر عــادل  
  .للسلعـة

يف أوقات الرواج أو الكساد فهـي مقيــاس    االقتصادكما أنـها تعكس حقيقة   
  .حيث أـا توضح بصفة مستمـرة األسعار واجتاهـاـا االقتصاديةللحالـة 
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تها سواء كانت بورصات بضائع أم بورصات أوراق مالية مل حتتل و مهما كانت طبيع
امهيتها القصوى يف احلياة االقتصادية اال مند القرن املاضي حيث بدأت ظاهرة اإلنتاج 

  .الكبري و زادت أمهية الثروة املنقولة

  

  أسباب الدخول إىل البورصة   : سادساملطلب ال

ي السوق    هناك عدة أسباب قد تؤدي بالمؤسسة إ      لى عرض أسهمها ف
  : منها 

  .تغيير هيكل رأسمالها-

  .رفع مردودية أسهم المؤسسة -

  .إصدار أسهم لتسعيرها في البورصة-

  :وهناك أهداف أخرى يمكن أن تدفع بالمؤسسة إلى اإلصدار مثل 

  .الحاجة في األجر القصير أو المتوسط-

  .تمويل النمو على المدى الطويل للمؤسسة-

  .      الديون الناضجة إعادة دفع-

تراتيجية التطور  دة وإذا آانت إس ة جي ة مالي ي حال إذا آانت المؤسسة ف
رة      إن فك رآة، ف ور الش الي لتط توى الح ى المس اظ عل ا الحف ي عليه تمل

ال     ي الح رض ف وال ال تف وق األم ي س دماجها ف دي   . ان م تح ا إذا ت بينم
ل، وأ    رادت المؤسسة  إستراتيجية للتطور على المدى المتوسط أو الطوي

  السعي إلى تحقيق مستوى معين من رأس المال أو سمعة معينة أو 

ي      ]ديمومة المؤسسة  [ الديمومة  اوض ف ا أن تفرض أسهمها للتف ، فعليه
  .استعجاليهفهو عمل ملزم بالقيام به بصفة . السوق

حتى وإن آانت ذات تسيير جيد  –لإلشارة، يمكن للمؤسسة خالل حياتها 
  ا، لسبب أو آلخر، في حالة مالية حساسة، وعله، فاللجوء أن تجد نفسه –
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ا      حال دائم اطر ليس ب المخ ق وتجن ادي الخن رض المصرفي لتف ى الق إل
رفي      رض المص ة للق ة المرتفع بب التكلف ات   [بس دة، نفق دل الفائ مع

ومن جهة أخرى فإن الميزانية  –هذا من جهة  –] …مصرفية، عموالت
  .        تتصف باإلستقاللية الماليةبوقع الديون، تجعل المؤسسة ال 

ان القطاع        ا آ ة للمؤسسة ومهم وعلى هدا األساس، ورغم الصحة المالي
دوا          ي البورصة تب اوض ف ة للتف يم المتداول إن طرح الق الدي تنموا فيه، ف

  :مهمة من عدة جوانب 

ة         ى الخارج وتقوي تح عل فالدخول إلى البورصة يمكن المؤسسة من التف
و الشرآة،       والدخ. سمعتها ل نم ول والقبول في البورصة يمكن من تموي

  .ويساهم آذلك في ارتفاع سيولة أسهم الشرآة

  فتح الشرآة على الخارج   :البند األول

بواسطة دعوة الجمهور لإلدخار، فإن الشرآة التي تم قبول أسهمها        
ى          أثير عل ور دون الت هم للجمه ده األس ع ه ا بي ن له ة يمك ي البورص ف

تق ون اس ن أن يك دا يمك اهميها حيث أن العرض ه تقاللية مس الليتها واس
  .مراقبا ودلك بتحديد عدد األسهم المطروحة في السوق

ة          ا مقبول دما تكون قيمته زداد عن وعليه فإنه يمكن لشهرة المؤسسة أن ت
وي مصداقية    ي البورصة يق ول ف دخول والقب ث أن ال ي البورصة حي ف

دى الجمهور    الشرآة إتجاه الغير، فتصبح مع ر ل ة أآث وسعر السهم   . روف
  .فيها تصبح لديه قيمة مرجعية للمتدخلين في السوق

  تمويل النمو :  البند الثاني

دى المصارف      لالدخارإن الدعوة العامة        دين ل ى الت  سواء ينوب عل
وارد     ادة م ور وزي ى تط ؤدي إل ا ي ل مم ط أو الطوي دى المتوس ى الم عل

ا  دعيم رأس ماله رآة وت رامج    .للش ل ب ن تموي ا م ا يمكنه تثمارمم  االس
  عن الزيادة إلى رأس المال   سواءيحدث هذا الدعم . الطموحة

أو بواسطة اإلصدار لقرض سندي حيث     ] المساهمات في رأس المال [
  .يمكن إعادة جدولة النفقات المالية خالل مدة حياة القرض

  زيادة سيولة السندات   :البند الثالث



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

ي البورصة      إن سهولة ا      ة ف يم المؤسسات المقبول لتبادل والتفاوض لق
يرفع من سيولة هده القيم إذ يضاعف عدد المقبلين عليها ويحفز المنافسة 

  .بينهم

رآة   ل للش ة، ال يجع ي البورص يم ف ول الق إن قب رى ف ة أخ ن جه وم
ي    هم الت إن األس حاب، ف ة اإلنس ي حال اه، ف ة، معن اهمين باألغلبي مس

هلة ا هي س ور  يملكونه دى الجمه ة ل وقية معروف ة س ا قيم اوض وله التف
وق  روط الس ددة حسب ش ده  . ومح دا له ائزا جدي اد ح ن إيج ذ يمك وعندئ

هم ى   . األس رآة عل افظ الش أثر أي تح رآة ال يت وازن الش إن ت الي ف وبالت
  .توازنها رغم انسحاب شيك مهم
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وتتفاوت أعـداد األسـهم   ، تتعدد أنظمة البورصات و إجراءاا الداخلية 
و رغـم  0وختتلف اآلليات اليت يتم من خالهلا التـداول ، والسندات املتداولة فيها 

تتشابه العمليات و الوظائف اليت تؤديها البورصات ىف مجيع الـدول الـىت   ، دلك
  0تتواجد ا أسواق لألوراق املالية 

األوراق املالية بأسعار  فهىي دف ىف جمملها الىتمكني املستثمرين من شراء و بيع
  ، عادلة و مناسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثاين

  وظائف وعمليات البورصة 
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  وظائف البورصة :املطلب األول

تقـوم البـورصة بأداء العديد من الوظـائف اليت حتقق اهلـدف مـن وراء          
  :وتتـلخص هـذه الوظـائف فيما يأتـي . إنشـائها

  خلق أسواق دائمة ومستمرة :البند األول

عمـليات البيع والشـراء للسلع املختـلفة سـواءا كانـت   تتم يف البورصة       
إخل، ...أوراقا مـالية من أسهـم وسنـدات أو سلعا عـادية كالقطن واحلبـوب 
  .وذلـك عن طريـق إدراجها بأسعار معينة يوميا يف الساعات احملـددة للتعامل

سـتمرار  تنعقد هـذه العمـليات اخلاصة ببيع وشـراء السلع املختلفــة با        
ودون توقف سـواءا كانت يف رواجها أو كسادها مع اختــالف طفــيف يف   

  :الثـمن وهذا بشرطـني مها

وجود بائعـني ومشـترين على استـعداد للـبيع والشـراء باستعمــال  -       
  .املضاربة

حيث بإمكان البائع إذا مل يكن حائزا على أوراق : التعـامل على املكشوف-       
يعــين  . يد بيعهـا، أن يلزم اتفاقا على إمكـانية احلصول عليها يف وقتهامالية ير

هـذا أنـه ال يشترط يف املعـامالت بني البـائعني واملشتريـن ملكيـة البــائع   
  .وهـو ما جيعـل التعـامل يتم يف سهـولة ويـسر. للسلعـة أو حيـازته هلـا
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  :  ولـهذا اإلستمـرار عـدة فوائـد أمهها 

  .سرعة تـداول األوراق المـالية وتحويلها إلى نقود أو العكس-       

  .سهولة اإلطالع على أسعارها  -       

  .إستطـاعة حتويـلها إىل نقـود أو أمـوال سائلـة يف أي وقت -       

  .قبـول السنـدات واألسهم كضمـان لقـروض الـدائنني -       

  

بني بـورصتني خمتلـفتني، وهـذا من  34إمكـانية عقد عمليـات املوازنـة-     
طرف املضـارب بالبيـع يف إحدامهـا والشـراء يف األخرى من أجــل حتقيـق   

  . الربـح

  تسجيل األسعار الرمسية  :البند الثاين

ويتم ذلك على لوحـات ظاهرة معلقة يف مكـان واضـح يــراه كـل            
ـرات صحفيــة  املتعـاملني، مث يسجـل يف سجـالت وتطبع يف صحف أو نش

كمـا تـوجد بعض اإلشارات ). إخل ...التجار،البنـوك( تـوزع على طالـبيها 
  .للتعـامل بينهم كربطـة العنـق مثـال

  مـوازنة األسعـار بالنسبـة للزمـان واملكـان   :البند الثالث

يف حالة ترقب ارتفاع لألسعار يف املستقبل، يبـاشر املتعاملون يف الشــراء         
غري أنـه ميكن حتقيــق سـعر   . ما يعجـل بارتفـاعهـا لكثرة الطـلب وهو

التوازن بالبيع يف املكـان الـذي يكون السعـر فيه مرتفعـا خلفضـه، وبالشـراء  
  .يف املكـان الذي يكون فيـه السـعر منخفضـا

                                                           
34 A.KOVACS,«  comprendre la bourse    «20  ED – Hommes et techniques  PARIS, 
1984. 
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وبالتـايل تـوازن هـذه العمليـة يسـمى   . الفـرق بني السعرين حيقـق الربـح
  ).Arbitrage(باملـوازنة 

  

  البورصة أداة للتأمني التجاري :البند الرابع

حيث يريد الكثري من املتعـاملني التأمـني على مراكـزهم مـن تقلبــات           
  األسعار وذلك عـن طريـق عمليـات التحويط والتغـطية يف بورصة العقـود 

هم تأمـني إذ يستطيـع كـل من. سواءا كـان املتعـامل زارعا أو صانعا أو تاجرا
  . مركزه ضد تقلبـات األسعـار

وبيـان ذلك بالنسبة للتـاجر أنـه قد يشتري سـلعة مـا كي يبيعهـا يف         
املستقبل عند ارتفاع سعرهـا، فيحتـاط لنفسه بأن يبيـع يف ذات الوقــت مـا   

  فـإذا هبط، . يساوي الكمية اليت اشتراها، مث إنـه يرصـد سعـر السـلعة

فيكـون يف هذا الشـراء تعويضا ملا سبــق أن  . ما سبـق أن بـاعهيقوم بشراء 
  .خسـره بسبب سـلعته املوجـودة

وعمـلية التغطيـة أو التحوط، ميكن أن يسلكها كل من الزارع أو الصـانع         
لتأمني مركزها ضد التقـلبات العنيفة لألسعار، فتوفر هلمـا األمـان املطــلوب    

فـاجئة واملتعــاقبة الـيت تلحـق أبلــغ الضـرر      وحتميهما من التقـلبات امل
  .مبركزيهمـا

  توفري السيولة والتمويل  :البند اخلامس

عن طريق البورصة، يستطيع الكثري من محـلة األسهم واملديـنني احلصـول         
على السيولـة وذلك ببيع حصصهم يف سـوق املــال واعتبــارها صـكوكا    

ت، تسمح هـذه العمليـة لــشركات    ويف نفـس الوقـ. لشركات األعمـال
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األعمـال باحلصول علـى متويـل خارجـي ميكنها من التوسـع يف األنشطــة  
  .االقتصـادية

إن أمهية خـلق السيولـة تربز بالنسبة للمدخرين واملستثمرين، ذلك أنــه         
عندما يريـد املستثمرون االستغناء عن استثمـارام حلــاجتهم إىل املــال أو   

ويعه أو للمسامهة يف شركـات أخرى، فام ال يستطيعون ذلك بسهولة ألن هذه لتن
  .      اخل…األموال حتولت إىل موجودات ثـابتة تتمثل يف األراضي أو اآلالت أو البضائع

بينما عملية توفـري السيولة على مستوى السوق املايل هـي نتيجـة حتويـل           
ـامالت نـاجتة عن البيع هلـذه األوراق لكن مـع  األوراق املالية إىل سيولة إثر تع

وهـو  ). ميكن بيعها يف أي وقت وفق العـرض والطلب ( اختيار الفرصة املنـاسبة 
  .الشيء الذي تنفرد به البورصة وحتققـه بسهولـة ويسر

  إتاحة الفرصة لإلستثمارات يف أوجه متعددة :البند السادس

وحرية اإلختيار االستثمار باستعمال األوراق  يترك للمتعامل يف البورصة فرصة       
فمثـال، عندما يقل سعر الفائدة يف البنوك . املـالية اليت تعـود له بأكثر ربح ممكنة

عن الفـائدة اليت حتققهـا األوراق املالية، فان املتعامل يف البنك يسحب ودائــعه  
رتفـاع معـدل   وحيدث العكس عنـد ا . منه وينقلهـا إىل سوق األوراق املـالية

  .الفـائدة

  

  

  تشجيع االدخار الفردي  :البند السابع

إن من أهـم الوظائف اليت تؤديها البورصة، السماح للمدخرين باملشاركة يف        
ومن مث، فـإن البورصة .عمليات اإلستثمار و املسامهة حبصـة يف شركات األعمال
تساعد علـى تشـغيلها يف    جتتذب املدخرات املوجودة لدى األفراد و املؤسسات، و



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

العمليات املتعددة اليت تتـم من خالل البورصة مثل شراء األسـهم  والسـندات،   
  .إخل...وتشجيع اإلكتتاب

ومن أجل حتفيز املدخرين على توظيف أمواهلم لضمان حد أدىن من الفوائد        
 و األربـاح، تضع السلطات عدة وسائل لتشجيع اإلدخار و توجيـه األنظـار إىل  
التعـامل يف شـراء األسهم و السندات و جلب مدخرات األفراد من ضمن هـذه 

  :الوسائـل

اإلعفـاءات الضريبيـة، تشجـيع إنشـاء مؤسسات توفري و شـركات تأمني -
وصناديق التوفري نشر الوعـي اإلدخاري بني كـافة أفراد الشعب وإذاعـة أسعـار 

  .إخل…األوراق املـالية ونشرها

  عرض رأس املال اإلجتماعي للمؤسسات  :امنالبند الث

هـذا  . إذا دخلت مؤسسة ما إىل البورصة، فهـي تنشر أوراقها للجمهــور        
التفتح لدائـرة املتعاملني يصبح كشـرط للقبـول املبـاشر يف السوق املايل  والذي 
يق له هدف يف املـدى املتوسـط وهو توسيع التمويـل إما باألموال اخلاصة عن طر

  .رفع رأس املـال و إمـا بالقـروض

  المضــاربـة  :البند التاسع

تعترب من أبرز وأهـم الوظائف اليت " Speculation"هي ترمجـة لكلمة        
وهي عبـارة عن تنبـؤات وتوقعــات مـن جانـب بعـض     . تؤديها البورصة

 األشخـاص حول حتديد األسعار، مبنية على أصول فنية وممــارسات واقعيــة  
  .35وتقـديرات حسابية لإلستفادة من فـروق األسعار ارتفـاعا واخنفاضـا

    

  

                                                           
  .46القاهرة ص 1988ات اجلندي، معامالت البورصة يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة للطبع والنشر حممد الشح 35
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معىن هذا . تعتمد املضـاربة على استغـالل فروق األسعار يف الزمـان واملكان    
أن املضارب عندمـا يتوقع ارتفاعا مستقبليـا يف أسعـار األوراق املاليـة، فإنـه  

ن مث ينتظـر فرصـة ارتفـاع أسـعارها   يقـوم بشرائها ألجل قبل فترة من الزمـ
أمـا عندما يتنبـأ باخنفاض يف األسعـار، فإنه يقـوم بالبيـع . ليقـوم ببيعهـا 

ألجل قبل فترة من الزمـن، وينتظر فرصة اخنفـاض األسعار ليعود ويشتريهـا من 
  .جديـد

  :إذا فاملضـاربة نوعـان

  .مضاربة على ارتفـاع األسعـار   -

  .اخنفـاض األسعـار مضاربة على  -

دف كالهـما إىل حتقيق األربـاح، ويتوقف حجم هـذه األرباح علـى مـدى   
فقد يستفيـد من هذه األربـاح  . التغري يف أسعار األوراق املـالية موضوع التعامل

املضارب على ارتفاع األسعـار أو قد يكون املستفيد هـو املضــارب علــى    
ه تغري األسعـار لألوراق املـالية موضوع اخنفـاض األسعار، وهـذا حسب اجتـا

  .الصفقـة

بيع وشراء أوراق " وعلـى ضوء ما سبـق، ميكن أن نعرف املضاربة أيضا على أا 
من فوارق األسعـار الناجتــة عـن    لالستفادةمـالية ال حلـاجة راهنـة ولكن 
كون حباجـة  يعين هذا أن املضارب قد ال ي. 36" تنبـؤ يف تغري قيـم األوراق املالية

إطـالقـا إىل ما يشتريـه أو يبيعه وإمنـا يهدف من وراء هـذه العملية إىل حتقيق 
رحبـا أفضـال من قيمـة األوراق املاليـة املتفـاوض عليها، كون أن املشـتري  
يضـارب على ارتفاع األسعار لبيع ما اشتراه بسعر أعلـى، والبائع يضارب علـى  

كما أن البائع ال ينـوي تسليم السـلعة . رخصهبوط األسعار ليشـتري بسعـر أ
موضوع الصفقـة وال تكـون للمشتري نية استالمها، وإمنا تتعدد، ـذه الطريقة، 
الصفقـات ويتعدد البائعـون واملشترون للحصول على فـروق األسعــار إىل أن  

                                                           
  مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره. د 36



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

ل تكتمل السلسلة باإلستالم الفعلي للسلعة من طرف املشتري األخري من جهة وحصو
  .البائعـون علـى فروق األسعار بني الصفقات من جهـة أخرى

    

تبىن املضـاربة، عـامة، على التنبؤ حيث ينتهز املضـارب الفرصـة لتحقيـق        
 راملكـاسب من خالهلـا ورغم هذا، فهي عملية غري عشـوائية وتنطوي على خماط

ا تتأثر األسـعار  ضخمـة إذا مل تكن قائمة على حسابات دقيقة وحمكمـة أو عندم
بعوامـل غري موضوعية تبىن على أحكام شخصية وغري حقيقية كــالتأثر بـآراء   

  .   إخل...احملللني أو تصـرحيات السياسيني أو إذاعة أخبار كـاذبة

تؤثر املضـاربة يف حركة النشاط اإلقتصادي من خـالل ثالثة وظائـف رئيسيـة 
  :37وهـي أـا

  .     املكـان والزمـان حتقق توازن األسعار يف  -   

  .وسيلـة لتوجيـه املنتجني واملشـترين  -  

  .تعمـل على زيـادة وتوفر عـدد أكرب من املتعامـلني  -  

حيث أن املضاربة متنح مؤشرا هاما حول تغريات مستوى األسعار، وحجـم هـذه    
وعليه، يتم التغريات اليت حتكم ارتباطات املستقبل اليت مت التعـاقد عليها يف احلاضر، 

حتقيق توازن واستقرار سعري يغطـي الفجوة الزمنية ما بني الوقت احلاضر والوقت 
الذي مت التعـاقد عليه يف املستقبل، وإجياد التجانس ما بني األسعار عرب األمــاكن  

  .اجلغـرافية املختلفـة

ىل كما أن املضاربة، إضافة إىل ذلك، تشجيع العديد من املتعاملني علـى الـدخول إ  
  .السوق، وحتفزهم على زيادة وتنويع استثمارام دف احلصول على األرباح املتوقعة

  العوامل املؤثرة على قرار املضارب - 1
                                                           

  .78حمسن اخلضريي، كيف نتعلم البورصة، دار النهضة بريوت، ص  37
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  :تبىن عملية املضاربة على أساس تفاعل قوى عاملني رئيسيني       

  .أحدمها موضوعي عقالين ورشيد -  

  .واآلخر شخصي يقوم على التصور واحلدس -  

  

  عامل املوضوعيال -أ

وحتدده حسابات دقيقة جلميع العوامل والعناصر اليت من شأا أن تأثر على قوة        
الشركة املصدرة للورقة املالية حمل املضاربة، وعلى مركزها املايل، وقدرا على الوفاء 

  .بالتزاماا ومتويل استثماراا وحتقيق األرباح مستقبال

من الكثري من املخاطرة واازفة، إال أا تعد عملية شديدة فاملضاربة، رغم كوا تتض
الذكاء، حساباا دقيقة وحمكمة تقوم على بيانات حديثة وصادقة، تعطـي صـورة   
  .كاملة ومعربة عن مستقبل الشركة املصدرة للورقة املالية سواءا كانت سهما أو سندا

ة ودرجة تأثرها بالعوامـل  فعلى املضارب أن يقوم بدراسة جيدة فيما يتعلق بالشرك
  .اخلارجية

  العامل الشخصي  –ب 

يتحدد هذا العامل وفقا لشخصية املضارب أي على أساس تركيبته النفسـية،         
  :قدراته الشخصية، مزاجه ومدى تأثره بالعوامل العاطفية مثل

الشائعات اليت تطلق كوسيلة غري مشروعة للحصـول علـى    -
 .فروق األسعار

  .تخصصني وغري املتخصصنيآراء بعض امل -

  .اإلجتاهات العامة واخلاصة لبعض املتعاملني على األوراق املالية -
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  .قدرة املضارب على اإلرتباط مع كبار املتعاملني يف البورصة -

قدرته على التوافق السريع ومتكنه من استعادة توازنـه النفسـي والفعلـي     -       
  .ى التعامالتوالتجاوب الفوري مع أي تغري حيدث على مستو

  .وللتعرف أكثر علىاملضارب، نقوم بوضع خصائص كل من املضارب واملستثمر

  

  ق بني املضارب واملستثمررالف

  

  خصائص المستثمر

  :يقوم املستثمر، يف إطار نشاطه داخل البورصة، مبا يلي

  .يهتم باإلستثمار طويل ومتوسط األجل -  

  .تبقى األسهم حبوزته ملدة طويلة -  

  .أكثر بتحقيق األرباح اليت ختصصها الشركات لألسهميهتم  -  

يقوم باستخدام أدوات التحليل املايل، وحيدد بالتايل هدفه عند شـراء األسـهم    -  
  .وبدافع اإلستثمار

  خصائص المضارب -ب

  :بينما يقوم املضارب، يف إطار نشاطه داخل البورصة، مبا يلي

يتأتى من إرتفاع أسعار األسـهم يف   يهتم أساسا بالعائد الفجائي والسريع الذي -  
  .األجل القصري

  .ال حيتفظ باألسهم إال لفترة قصرية -  
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  .يرصد ويتابع عمليات بيع وشراء األسهم دون أن يديل اهتمام إىل نوع السهم -  

  .يبحث عن المكسب المحقق في األجل القصير -    

  

  عمليات البورصة :املطلب الثاين

وتأخذ عمليات . لبورصة على األسهم و السندات بيعا وشراءايتم التعامل يف ا       
  :البورصة سواءا يف الشراء أو البيع أحد الشكلني التاليني

  )Opération au comptant(عمليات عاجلة  -     

   Opération à terme)(عمليات آجلة  -     

  العمليات العاجلة أو النقدية :البند األول

ذه العمل         ز ه ليم األوراق     تتمي تم تس ورا، إذ ي وى ف ا تس ات بكونه ي
ى المشتري أو     ) فورا(المالية موضوع الصفقة في الحال  ائع إل من الب

  .ساعة مع دفع ثمنها في الحال 48خالل فترة وجيزة ال تتعدى 

معىن هذا أن املشتري ال ميكن أن يشتري إال إذا توفر لديه املال الكـايف و ال ميكـن   
  . إذا توفرت لديه األوراق املالية موضوع الصفقةللبائع أن يبيع إال
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و أوامر البورصة يف العمليات العاجلة تتضمن وجوبا العناصر اليت من شأا أن تعـني  
  : 38بكل وضوح الصفقة، واليت تتمثل يف

  .بيان نوع األوراق املالية -     

  .بة أو املعروضةكمية األوراق املالية املطلو -     

  .حتديد السعر الذي يرغب املتعامل يف البورصة أن تتم به العملية -     

بشراء األوراق املالية يف السوق العاجلـة، إمـا     39يقوم املتعاملون يف البورصة       
دف اإلحتفاظ مبجموعة األوراق املالية، وتعترب يف هذه احلالة استثمار أو توظيـف  

وبذلك يتحصلون عـلى األربــاح يف األسـهم  والفوائـد يف    . لرؤوس أمواهلم
السندات وهو ما يؤدي إىل تنمية املال و استثمـاره باحلصول على الربح و العائـد  

أو دف املضاربة على ارتفاع األسعار، حيث ينتظرون حتسن السوق و يقومون . منه
م أيضا مجـع اهلـدفني   كما ميكنه. ببيعها للحصول على الربح الناتج عن بيعها جمددا

ومن اجلانب اآلخر، ميكن أن يكون سبب البيع، تفضيل ورقة مالية معينة علـى  . معا
  .ورقة أخرى أو احتياج العميل إىل بعض املال

. تنفذ هذه العمليات عن طريق السمسار بناءا على األوامر اليت تلقاها من عميلـه مث 
إذا . حول الصفقة اليت أبرمها نيابة عنهبعدها، يقدم السمسار بيانا تفصيليا إىل عميده 

                                                           
  .ه الرسالة ذمن ه 51أنظر ص   38
  .املضاربون   39
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مل تكن هناك معارضة من طرف العميد على الصفقة املعقودة يعترب األمـر مربمـا،   
  .ويترتب عليه تنفيذ الصفقة

  .40يتبني من خالل ما تقدم أن السوق العاجلة تفتقد إىل السيولة

  

  

  العمليات اآلجلة  :البند الثاين

  .ى بعد أجل معني يتفق عليه عند عقد الصفقةوهي العمليات اليت تسو       

فعلى عكس العمليات العاجلة، ال يدفع الثمن يف العمليات اآلجلة، وال تسـلم         
تعني هذه الفتـرة مسـبقا   . األوراق املالية عند عقد الصفقة ،بل يتم ذلك بعد فترة

ر جترى غالبا مرة واحدة يف كـل شـه  ). liquidation(وتسمى موعد التصفية 
وذلك قبل آخر جلسة من جلسات البورصة لذلك الشهر،حيث تسوى الصـفقات  
ائيا بني املتعاملني يف سوق األوراق املالية بيعا وشراءا، ويتم دفع الـثمن وتسـليم   

  .األوراق املالية فعليا خالل عدة أيام من تاريخ التصفية

اق الضرر بأحـد  مثل هذه العمليات، يشترط فيها ضمانات مالية لتجنب إحل       
وميكـن أن  "   ý "la couvertureيدعى هذا التأمني املايل بالتغطية . املتعاقدين

  .يقدم على شكل نقود أو أوراق مالية موضوع الصفقة

  

يف العادة، عمليات البيع اآلجلة ال تطبق إال على األوراق املالية الـيت تكـون          
  .بصورة دائمة موجودة بكثرة، واليت يكون تداوهلا مألوفا

                                                           
40  P. VIZZANOVA , gestion financiere et marche financier , Paris 1996 , p817 . 
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هذه العمليات اآلجلة،يف احلقيقة،هي مثال حي لعمليات املضاربة كون أن كل        
طرف يف الصفقة يعمل على أن يتحلل من التزامه يف الدفع وتسليم األوراق املالية عن 
طريق دفع الفرق بني السعر املتفق عليه عند عقد الصفقة وسعر األوراق املالية عنـد  

  .ددةاآلجال احمل

هلذا، فإن املشتري يضارب على ارتفاع األسعار ألنه يكسب بذلك فرق السعر        
  .بينما يضارب البائع على هبوط األسعار ليتمكن من احلصول على الفرق عندئذ

  :ميكن أن نقسم العمليات اآلجلة إىل ما يلي

  les opérations fermes)  القطعية(العمليات الباتة  -    

  les opérations à primesمليات اآلجلة بشرط التعويض الع -    

      les opérations à optionالعمليات اآلجلة بشرط الزيادة  -    

 les opérations à doubleالعمليات اآلجلـة بشـرط االنتقـاء      -    
option   

  ) القطعية ( العمليات الباتة  - 1

دد تنفيذها مبوعد ثابت يسـمى موعـد   العمليات الباتة هي العمليات اليت ح       
  .41التسوية النهائية حىت موعد تصفية الحق

يلتزم املتعاقدون يف هذه العمليات بدفع الثمن و بتسليم األوراق املالية موضوع        
لذلك فاملتعاملون يف البيـع البـات   . الصفقة ، وال ميكنهم الرجوع عن تنفيذ العقد

  .معرضون خلسارة غري حمددة

  

  العمليات اآلجلة بشرط التعويض - 2

                                                           
  .57مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره، ص  41
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وهي العمليات اليت تسمح للمتعاقدين بتنفيذ عملية البيع يف تاريخ التصـفية أو         
  .االمتناع عن تنفيذها مقابل تعويض حيدد أثناء إبرام العقد

وجيب أن تتضمن أوامر البورصة املتعلقة بالعمليات اآلجلة بشـرط التعـويض          
  :العناصر اآلتية

  .نوع األوراق املالية -      

  .سعر األوراق املالية -                  

  .مقدار التعويض -                  

  .أجل التصفية -                  

  العمليات اآلجلة بشرط الزيادة  - 3

يف هذه العمليات، حيق لكل من املتعاقدين اإلستزادة من البيع عند حلول األجل        
  .عليه املتفق

  العمليات اآلجلة بشرط اإلنتقاء - 4 

تتميز العملية اآلجلة  بشرط اإلتنقاء بكون املتعاملني هلم اخليار مبوجب هـذا         
الشرط يف إبرام الصفقة يف موعد التصفية بصفتهم من الشارين أو البائعني لقيمة معينة 

  .42من األوراق املالية املتفق عليها مسبقا

                                                           
  .60مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره، ص . د 42
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البورصـات أسواق رمسيـة، يتم التعـامل فيها على األوراق املالية من أسهم       
وسندات عن طريق تدخل وسطاء معتمدين ورمسيني، مهمتهم القيام بتنفيذ أوامر البيع 

  .43والشراء لصاحل العمالء و حتت إشراف اجلهات احلكومية املسؤولة

  :  44من األعضاءعادة يعمل يف البورصة ثالث فئات 

  .األعضاء العاملون وهم مساسرة األوراق املالية -          

الـيت تعمـل يف    االدخاراألعضاء املنظمون البنوك والشركات وصناديق  -          
  .45األوراق املالية

األعضاء املراسلون وهم السماسرة األجانب الدين يصرح هلم  -
  .قيدون يف بورصات أجنبيةبالعمل يف بورصات وطنية وهم السماسرة امل

  األعضاء العاملون :املطلب األول

ومن . إن البورصة سوق يدخله املغامر ويدخله احلريص شأا يف دلك شأن أي نشاط
  . مث قد تكون جماال لنشاط اازف املغامر أو قد تكون جماال لنشاط احلريص احلكيم

  . واألعضاء العاملون هلم دور كبري يف ضبط هدا السوق

  :ينحصر نشاطهم يف

                                                           
  .40عبد الفضيل، مرجع سبق دكره، ص 43
  .31حممد الشحات اجلندي،  مرجع سبق ذكره، ص . د 44
  .130عبد الفضيل،  مرجع سبق ذكره، ص  45
  

  املبحث الثالث

  أشخاص البورصة 

  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  السماسرة  :البند األول

نسمي مسسار األوراق املالية الوسيط الذي يقوم بشراء و بيع األوراق املاليـة         
يعين هذا أن مهمة السمسار تنحصر يف القيام بعمليات الشراء و البيع . حلساب الغري

ألوراق املاليـة،    فهو شخص ذو دراية وكفاية بشؤون ا. حلساب عميله و بالنيابة عنه
. 46يقوم بعقد عمليات البيع والشراء يف البورصة يف املواعيد الرمسية حلساب العمـالء 

.                          يقتصر دوره على التعبري عن إرادة العميل و اإللتزام بأوامره و تنفيذ ما يقول

و من هنـا جـاءت   . قدميا، كان الوسطاء يتوسطون يف مبادلة النقود و الكمبياالت
 Lettre" نسبة إىل الكمبيالـة  " Agents de change " تسميتهم الفرنسية 

de change "47   أما يف الوقت احلايل، يتوىل السماسرة الوساطة يف تداول القـيم
املنقولة،  وأصبح عمل الوساطة املتعلق بتداول العمالت و الكمبياالت من اختصاص 

  .البنوك

  

عامل يف البورصة أن املتعاملني ال يعرفون بعضهم، إمنا مبجرد مـا  األصل يف الت        
  .يتلقى السمسار أوامر من عميله، يبدأ يف تنفيذ العملية حسب قواعد البورصة

لضمان حسن أداء العمل يف البورصة ومحاية العمالء من تالعب بعـض السماسـرة   
ت غري مشروعة، ركزت  بالصفقات اليت يعقدوا، أو استغالل مناصبهم إلبرام عمليا

القوانني العامة و لوائح البورصات على وجوب توفر جمموعة من الشروط يف مساسرة 
، الغرض  منها التأكد من مسعتهم، نزاهتهم، حيـادهم، مقـدرم  48األوراق املالية

  .املالية و كذا من معلومام العلمية والعملية

  : 49أمهها ما يلي. ار السمساروبصفة عامة هناك قواعد جيب أن تراعى عند اختي

                                                           
  .46شيحة وزينب حسن عوض اهللا ، مرجع سبق دكره ، ص  مصطفى رشدي 46
  .131عبد الفضيل حممد أمحد، مرجع سبق دكره، ص  47
  .33حممد الشحات اجلندي،مرجع سبق دكره، ص  48
  .57ص –القاهرة  – 1992الطبيعة األوىل  –مكتبة النهضة املصرية : دراسة علمية وعملية ) : بورصة األوراق املالية ( علي شليب  49



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .جيب أن يكون السمسار مقيدا يف بورصة األوراق املالية -

جيب أن يكون من املكاتب املشهود هلا باألمانة والصدق واملقدرة علـى التعامـل    -
  .العادل

جيب أن يكون ذا مقدرة مالية متكنه من جماة احلـاالت الطارئـة ملصـلحة     -     
  .العميل

  

أن ال يكون من املضاربني يف البورصة حلسابه اخلاص أو حلساب أقاربـه   جيب -     
  .أو معارفه

جيب أن يكون قادرا طوال الوقت على تقدمي املعلومات و البيانـات املاليـة    -      
  .اخلاصة بالشركات املسجلة يف البورصة

. ر العمالءجيب أن يتمتع السمسار مبقدرة يف املهارة و احلرص على تنفيذ أوام -     
  .فالسمسار قد يتعرض ملطالبات بسبب أية خسائر قد يسببها جراء  ارتكابه لألخطاء

  .مقابل األعمال اليت يقوم ا " السمسرة " يتقاضى السمسار أجرا يسمى 

  .50هذا األجر يعادل اجلهد الذي يبذله إلمتام الصفقة

  .51يعترب السمسار مسؤوال و ضامنا لصحة كل عملية

  ات التي يقدمها السمسارالخدم - 2

ميكن حصر اخلدمات اليت يقدمها السماسرة للمتعاملني يف سوق األوراق املالية        
  : 52بشكل عام يف اخلدمات التالية

                                                           
  .42حممد الشحات اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص  50
  .46ص    1993اإلقتصاد والبنوك وبورصات األوراق املالية القاهرة : مصطفى رشدي شيخة وزينب حسن عوض اله  51
  .51،  ص 1989عمان األردن عام –مدخل التحليل األساسي والفين لإلستثمارات ) : اإلستثمار باألوراق املالية ( حممد الصاحل جابر  52



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .الوساطة بالعمولة -

  .الوساطة ببيع و شراء لصاحل حمفظة السمسار -

  .وساطة لتغطية اإلصدارات اجلديدة  -

  .ارات املاليةوساطة لترويج اإلصد -           

  .وساطة استشارية مالية لإلستثمار في األوراق -           

  

  

  وساطة بالعمولة  -أ 

حيث يقوم الوسيط بشراء أو بيع األوراق املالية لصاحل العمالء مقابل عمولـة         
هذه العمولـة حتـددها جلنـة إدارة    . حمدودة يتقاضاها من كل من املشتري و البائع

  .دق عليها وزارة املاليةالبورصة و تصا

  وساطة بيع وشراء لصاحل حمفظة السمسار -ب 

جيوز للسمسار أن يبيع أو يشتري لصاحل حمفظته بعد حصوله علـى تـرخيص          
  .خاص بذلك من إدارة البورصة

  وساطة لتغطية اإلصدارات اجلديدة -ج 

ـ   -مبوجب هذا الترخيص  -حيث يكون الوسيط         ركة أو حلقة ما بـني الش
  .املؤسسة املصدرة لألوراق املالية اجلديدة وبني اجلمهور عامة

  وساطة لترويج اإلصدارات اجلديدة -د 

يقوم السمسار ذه اخلدمة مبوجب ترخيص معني كما هـو احلـال بالنسـبة           
للوساطة السابقة، غري أنه ال يلتزم وال يتعهد هنا السمسار بتغطية أو شراء أي جـزء  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

دارات اجلديدة و بيعها للجمهور حسب اإلتفاقية املعقودة بينه و بني اجلهـة  من اإلص
  .املصدرة

  وساطة استشارية مالية لإلستثمار يف األوراق املالية  -هـ 

من املعلوم أن العميل يستشري السمسار يف األمور املتعلقة باإلستثمار يف األوراق        
ويف هذا اال، . توقف على شروط اإلتفاقيةطبيعة و حدود هذه اإلستشارة ت. املالية

  :يوجد نوعان من اإلتفاقية، إتفاقية بني العميل و السمسار و مها 

  

  اإلتفاقية اإلستشارية -

على ضوء هذه اإلتفاقية، ميارس السمسار دور املستشار، فيتعهد باإلشـراف         
  .املستمر على استثمارات العميل 

  اإلتفاقية اإلدارية  -

مبوجبها يتوىل السمسار مسؤولية إدارة حمفظـة العميـل و ذلـك يف إطـار            
  .إستراتيجية اإلستثمار اخلاصة بالعميل 

من دوره يف ظل اإلتفاقيـة  ) يتعدى( يالحظ هنا أن دور السمسار أكثر أمهية        
  .اإلستشارية

  املندوبون الرئيسيون و الوسطاء :البند الثاين

و لكن إذا ما اتسع نشاطه و احتـاج  . األوراق املالية بعمله بنفسهيقوم مسسار        
هـؤالء  . إىل مساعدة، فإنه يستعني بأشخاص يعملون حلسابه و حتـت مسـؤوليته  

  .األشخاص هم املندوبون الرئيسيون والوسطاء



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  المندوب الرئيسي  - 1

مـر يف  هو مستخدم يعمل بأجر عند مسسار، مكلف مبعاونته يف تنفيـذ األوا        
ال جيوز له أن يشتغل إال باسم السمسار الذي يتبعـه وحلسـابه وحتـت    . املقصورة
  . 53مسؤوليته

يسمى أيضـا يف  . فهو إذن مستخدم و ليس طرفا يف العمليات اليت يعقدها السمسار
  ".باملنفذ " بعض األحيان 

  

  الوسطاء - 2

لسلطات املعنية، الوسطاء أشخاص طبيعيون أو معنويون، معتمدين من طرف ا       
  .و حتت إشرافها يقومون بالتداول يف بورصة القيم املنقولة

والوسيط هو أداة اتصال بني العميل والسمسار، يتلقى األوامر من العميـل و         
حيصل على حصة من العمولـة ال تتجـاوز نصـف    . 54يبلغها للسمسار املقيد لديه

مسؤول أمام السمسار عـن هـذه    السمسرة عن العمليات املعقودة بواسطته، و هو
  .العمليات

  األعضاء املنظمون :املطلب الثاين

. هم أعضاء البورصة الذين يستفاد من خربم وآرائهـم يف أمـور البورصـة          
  .ووجود هؤالء يعد أمرا هاما نظرا خلربم الطويلة يف جمال العقود و األوراق املالية

املالية هم أشخاص منتدبني من طرف البنـوك   واألعضاء املنظمون يف بورصة األوراق
  .واملؤسسات املالية إلجراء العمليات حلساا يف البورصة

  .هؤالء األعضاء يرسلون أوامرهم إىل مساسرة األوراق املالية دون وسيط  

                                                           
  .25عبد الفضيل حممد أمحد مرجع سبق ذكره ، ص 53
  .16عبد الفضيل حممد أمحد، مرجع سبق ذكره ،  ص 54



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  األعضاء املراسلون :املطلب الثالث

املون يف البورصـات  جترى عمليات املوازنة بالنسبة للصفقات اليت يعقدها املتع       
تتم هذه العمليات عن طريق أعضاء من . املختلفة دف اإلستفادة من فروق األسعار

  . السماسرة مقيدون يف البورصات األجنبية يسمى هؤالء باألعضاء املراسلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  :املبحث الرابع

  نظام سري البورصة 

   النظام الداخلي للبورصة :املطلب األول

 وإن اختلف نسبيا مـن دولـة إىل أخـرى، يبقـى النظـام الـداخلي       حىت       
للبورصة،عامة، يشتمل مكونات أساسية، دف يف جمملها إىل محاية املستثمرين مـن  
كل التجاوزات والتالعبات ووضع إطار قانوين مضبوط يضمن وحيمـي املصـلحة   

  .العامة

  la commissionجلنة البورصة      :البند األول

تشكل يف كل بورصة من بورصات األوراق املالية جلنة مؤلفة من عدة أعضاء ت       
تم هذه اللجنة بتحقيق حسن سـري  . 55خيتارون من بني السماسرة ومن قبل الدولة

كما أن هلذه اللجنة احلـق يف  . العمل يف البورصة وذلك بإصدار نشرة األسعار يوميا
ق  املالية املتداولة فيها وذلك للحد من التدخل بوضع حد أدىن أو أعلى ألسعار األورا

  .56عمليات املضاربة واحملافظة على السوق من االيار واألزمات الطارئة

  اجلمعية العامة للبورصة  :البند الثاين

تتألف هذه اجلمعية من األعضاء العاملني و املنظمني للبورصة يترأسها رئـيس         
  .57اجلمعية العامة بأغلبية األصواتتصدر قرارات . جلنة البورصة أو نائبه

و هلـا أن جتتمـع   . جتتمع هذه اجلمعية مرة كل عام بدعوة من جلنة البورصة        
  .أكثر من مرة إذا استدعت الظروف ذلك أي يف احلاالت الطارئة

  

                                                           
  .38مشعون مشعون، مصدر سبق ذكره  ص . د 55
  .41ص    1967 –املطبعة التجارية  –البورصة أفضل طرق يف جناح اإلستثمارات املالية بريوت : مراد كاظم  56
  .43، ص ) سلسلة أسواق األوراق املالية ( ي منري إبراهيم هند 57



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ختتص اجلمعية العامة يف انتخاب جلنة البورصة والتصديق علـى امليزانيـة العموميـة        
و احلسابات اخلتامية للبورصة من إيرادات ومصروفات ومناقشـة كافـة األعمـال     

  .58واألنشطة املساعدة على تطوير العمل بالبورصة ورفع كفاءا

  اللجنـة العليـا للبورصـة :  البند الثـالث 

و على العموم ، ختـتص  . إن تكوين اللجنة العليا خيتلف حسب كل بورصة        
اختاذ التدابري الكفيلة بتطبيق القوانني و اللـوائح املوحـدة  يف مجيـع    هذه اللجنة ب

البورصات املتواجدة يف نفس الدولة ، و توحيد أساليب عملها والبحـث يف مجيـع   

                                                           
  .38مراد كاظم، مرجع سبق ذكره، ص  58



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

مث تعرض قرارات اللجنـة علـى الـوزير    . 59املسائل اليت م البورصات بصفة عامة
  .املختص للمصادقة عليها

  تحكيـم هيئـة ال:  البند الرابـع 

وهي هيئة تتألف من رئيس جلنة البورصة و أربع أعضاء ختتارهم اللجنة، يـتم         
يف البورصة شـرط أن   60تشكيلها للفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني الفئات املتعاملة

  .يتفق الطرفان على التحكم ، أو بينهم وبني عمالئهم

  .61عني و غري قابلة لإلستئنافقرارات هذه اهليئة ملزمة للطرفني املتناز       

  جملس التأديب  :املطلب اخلامس

يتشكل هذا الس للمحافظة على مصلحة عمالء السماسرة من تالعب بعض        
  .السماسرة الذين ينحازون عن تطبيق القوانني و األنظمة املعمول ا

  

انني البورصـة  خيتص جملس التأديب بالنظر فيما يقع من خمالفات ألحكام و قو       
ولوائحها ، وكذلك مجيع املسائل اليت متس حسن سري العمل والنظـام يف البورصـة    
ولوائحها كاإلخالل بقواعد الشرف و السلوك أو إخفاء حقيقة املركز املايل أو تقدمي 

  .62مستندات كاذبة أو تعهد إخفاء احلقيقة

  .إلنذارا -: يفرض هذا الس العقوبات التأديبية التالية       

  .الغرامة -                                                

                                                           
منري إبراهيم هندي ، األسواق احلاضرة واملستقبلية، وأسواق رأس املال، أسواق اإلختبار وأسواق العقود املستقبلية، توزيع . د 59

  .43، ص 1994منشأة املعارف ، اإلسكندرية 
  .اء واملندوبون الرئيسيون أعضاء البورصة والوسط 60
61   
  .40مشعون مشعون، مرجع سبق دكره،  ص . د 62



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .الوقف -                                                

  .     الشطب -                                                

  مندوب احلكومة    :البند السادس

ختصة يف كل بورصة، مندوبا ملراقبة تنفيذ تعني احلكومة، عن طريق الوزارة امل       
  .القوانني و اللوائح

حيضر مندوب احلكومة اجتماعات اجلمعية العامة ، و جلسات جلنة البورصة و        
جملس التأديب و هيئة التحكيم و اللجان الفرعية املختلفة و له أن يعترض على مجيـع  

  .قرارات اجلمعية العامة و جلنة البورصة

  املقصورة   :السابعالبند 

هي املكان الذي تعينه جلنة البورصة لتنفيذ أوامر البيع و الشراء ، حيرم الدخول        
  .إليها  من غري السماسرة و الوسطاء املقيدة أمساؤهم يف جدول البورصة

  

  

جيب أن تنفذ ألوامر السماسرة يف املقصورة كل أمر يصدر عن السماسرة وإال        
  . 63مر باطلةكانت األوا

  الالئحة الداخلية    :البند الثامن 

مـن أهـم   . تعني هذه الالئحة نظام العمل الداخلي يف سوق األوراق املاليـة        
  :املواضيع اليت تتناوهلا 

  طريقة العمل يف املقصورة،  -  
  مواعيد العمل و أيام العطل، -  

                                                           
  .39مراد كاظم، مرجع سبق ذكره   ص  63



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  الرسوم و اإلشتراكات، -  
  .العمليات و جداول األسعار -  

  نقابة السماسرة   :البند التاسع

ترتكز مهمة هذه النقابة على رعاية مصاحل السماسرة و الدفاع عنها ، و تامني        
و بصفة . انتظام العمليات و حتديد حقوق و واجبات السماسرة اجتاه بعضهم البعض

  .عامة دراسة كافة الشؤون املتعلقة بالبورصة

وتتألف من عـدة أعضـاء مـن    . بها اجلمعية العموميةيدير النقابة جلنة تنتخ       
  .رئيس ونائب وأمني صندوق ومستشارين: 64بينهم

  غرفة املقاصة   :البند العاشر

وفيها  تسوى مجيع العمليات املربمة يف البورصة بـني السماسـرة الـدائنني           
  .65ة السماسرةميكن للجنة البورصة أن تعهد بأعمال غرفة املقاصة إىل نقاب. واملدينني

  

  أوامر البورصة   :المطلب الثاني

ميثل سعر البورصة القيمة اليت تبلغها ورقة مالية عند التقاء العرض و الطلب يف        
يتم التعبري عنـها  . إحدى جلسات البورصة ، و يسجل بعد انتهائها يف لوح التسعرية

بصدور أمر من العميـل   بأوامر من الزبائن إىل الوسطاء، حيث تبدأ عمليات البورصة
إىل السماسر خيربه فيه برغبته يف إجراء عملية من عمليات البورصة سواءا تعلق األمر 

  .بعملية شراء أو بعملية بيع

ــد األول ـــة     :البنــ ـــر البورصـــ ـــوم أمــ   مفـهـــ
األمر هو تعليمة يقدمها الزبون إىل الوسيط يف عمليات البورصة، و هو بصيغة        

                                                           
  .41مشعون مشعون،مرجع سبق ذكره، ص . د 64
  .40مشعون مشعون، مرجع سبق ذكره،، ص .د 65



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

عميل إىل أحد السماسرة أو الوسطاء كي يتوىل بيع ) مينحه ( يعطيه  أخرى ، توكيل
  .و شراء بعض األوراق املالية يف البورصة

حيدد أمر البورصة بوضوح ، وذلك لرفع كل التباس يف املستقبل كاإلشارة إىل        
نوع األوراق املالية موضوع الصفقة ، حتديد كمية األوراق املطلوبة و كـذا السـعر   

  .ذي يريد صاحب األمر أن جيري على أساسهال

  .ويف مجيع احلاالت  جيب تنفيذ األمر وإجراء العملية وفقا للقواعد املقررة يف البورصة

  : 66يتضمن األمر وجوبا البيانات التالية

  ). شراء أو بيع ( بيان اجتاه العملية  -  

  .تعيني القيمة حمل التداول أو خصائصها -  

  .زم تداوهلاعدد السندات الال -  

  .إشارة أو حد السعر-   

    

  .مدة صالحيته -   

  .مراجع صاحب األوامر -  

كما جيب تسمية الورقة املالية حسب ورودها يف التسعرية و بيان نوعها فيمـا         
أما . إذا كانت أسهم أو سندات ، حصص أو حقوق، وكذلك حتديد نوع األسهم 

وسنة اإلصدار وحقوق التمتع املنبثقـة عـن    فيما خيص السند ، فيجب ذكر الفائدة
  .67الصك

  أشكال أوامر البورصة   :البند الثاين
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يستطيع صاحب األمر حتديد السعر الذي يرغب أن تتم به الصـفقة بطـرق           
  : 68خمتلفة أمهها

  )   ordre au mieux: (األمر بالسعر األحسن

الذي يراه مالئما إلمتام الصفقة  وفيه يترك صاحب األمر للسمسار تقدير السعر       
  .على أساسه و مبوجبه

وأفضل سعر هو . فيقوم هذا األخري بانتهاز الفرص و اختيار أحسن و أفضل سعر
  إال أنه عادة ما                 . أقل سعر عند الشراء و أعلى سعر عند البيع

  

  

  

  

  

فإذا بلـغ  . الم األمرالسمسار يفضل يف العادة تنفيذ العملية يف البورصة حال است
أما . األمر قبل جلسة افتتاح البورصة، قام بتنفيذ جمموع األمر حسب سعر االفتتاح

  .أثناء انعقاد اجللسة نفذه فورا حسب إمكانيات السوق

  األمر بالسعر احملدد   - 2

وفيه يكون السعر الذي جيب أن يشتري أو يبيع به الوسيط حمددا من طـرف         
من هذا السعر احلد األقصى املتعلق بعملية الشراء أو احلد األدىن املتعلق ويتض. العميل
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على أن األمر ال ينفذ يف حالة إنشاء إال إذا كان السـعر  . 69بعملية البيع أو سعر البيع
  .معادال أو أقل من السعر احملدد و يف حالة البيع معادال أو أكثر من السعر احملدد

  األمر بالسعر األول - 3

و هـو مـا   . وعلى إثره، يقوم السمسار، بعد إبالغه باألمر بالتنفيذ بأول سعر       
خيتلف عن األمر بالسعر األحسن يف كون أنه يبلغ عادة إىل الوسيط أثناء انعقاد جلسة 

  .، و يتم حسب يئة السعر اجلديد للورقة املالية البورصة

   األمر بالسعر احملدد مع التوقف - 4

رة عن أمر بالبيع يتلقاه السمسار إذا نزل السعر إىل حد معني أو دونه، وهو عبا       
  .وأمر بالشراء إذا صعد إىل مستوى معني أو فاقه

ويصدر عندما يتيقن . ويف كل احلاالت، يستعمل هذا األمر عادة لتجنب اخلسارة
هلدا يبيعـون  . املستمرون بأن األسعار لن ترتفع مرة أخرى وأن اإلخنفاض مستمر

  . 70سعر يضمن هلم أقل خسارة ممكنةب

 

   

    mention « tout ou  rien            «شرط الكل أو ال شئ - 4

إن               ره ف ذ آامل أم في هذا األمر، يشترط العميل من الوسيط أن ينف
وفي هذه الحالة، . استحال عليه ذلك، فهو يفضل عدم الدخول في المبادلة

ل إال  وفرة      ال يمكن تلبية طلب العمي ة مت ة األوراق المطلوب إذا آانت آمي
  .في سوق األوراق المالية
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  شروط العاجل واآلجل  - 5

وفيه ينفذ الوسيط بطلب من العميل أمره سواءا عاجال أو بشرط األجل حسب        
ومبوجب هذا الشرط يستفيد من احسن األسعار املعروضـة حسـب   .تسعرية السوق
  .أمهية السوق

   »  ordre soignant          «اءشرط االعتن - 6

وبه يظهر العميل بتأمني مصاحله ، ولكنه يترك للوسيط تقدير كيفية تنفيذ األمر        
  .71حسب تقديره الشخصي لألسعار

  شرط تعني املبلغ  - 7

ددة            ر مح ة غي راء مجموع ال لش ن الم ا م ل مبلغ ين العمي ه يع وفي
ى     الكمية من األوراق المالية، وعلى  الوسيط شراء عدد من األوراق عل

  .أن ال تتجاوز الصفقة المعقودة المبلغ المعين سابقا من قبل العميل

  » les ordres liés  «شرط األوامر املرتبطة  - 8

مفاده أن يطلب العميل من الوسيط شراء أوراق مالية مـن نـوع معـني إذا           
  .و العكساستطاع أن يبيع له أوراقا أخرى يكلفه ببيعها أ

يف هذه احلالة، جيب أن تتم األوامر املرتبطة يف جلسة البورصـة ، و أحيانـا          
  .العميل بني اخلسارة و الربح يف حالة تنفيذ عملييت البيع و الشراء

  الشروط الشخصية والتغطية - 9

يستطيع الوسيط ، باعتباره المسؤول عن تنفيذ األمر، أن يطلب من        
ه      عميله تقديم ة األوامر الصادرة عن ا تغطي . ضمانات مالية الغرض منه

  تختلف هذه الضمانات في 
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شكلها باختالف طبيعة العملية، حيث يف حالة البيع ، تتمثـل الضـمانة يف األوراق   
وتبقى هذه األوراق ملكا لصاحبها ولكن الوسيط حيتفظ ـا  . املالية موضوع العملية

ر بعملية شراء ، فإن التغطية تتمثل يف هذه احلالـة يف  أما إذا تعلق األم. كدائن مرن
  .مبلغ من املال يقدمه العميل إىل الوسيط

وإذا كانت العملية ألجل ، وجدث نقص يف التغطية املقدمة، ميكن للوسـيط         
زيادة الضمان، إذا كان بينهما حساب جاري وعندئذ يقوم الرصيد الدائن للحساب 

  .املذكور مقام ضمانته

  مدة أوامر البورصة   :البند الثالث

تشري القاعدة العامة إىل أن أوامر البورصة يف البيع العاجل تبقى طيلـة الشـهر          
ومع هذا، ميكـن أن  . حىت آخر جلسة بورصية، وبعد ذلك، تسقط من تلقاء نفسها

بالسعر  أما األمر. يصدر األمر ليوم واحد أو ملدة معينة غالبا ما تكون حمددة بأسبوع 
  .األول،  فيعمل ا حسب السعر األويل فقط

و لكـن  . بينما األوامر يف البيع اآلجل ، تبقى قائمة حىت موعد التصفية اجلارية       
  .ميكن حتديد هذه األوامر ملدة تقل عن موعد التصفية

  .أما أوامر السعر األول و األخري ، فهي قائمة جللسة بورصية فقط

وامر بشرط التعويض، فهي نافذة حىت يوم جواب الشرط الذي يسبق أما يف األ       
  .          72يوم التصفية

  تسعرية األوراق املالية    :املطلب الثالث

البورصة سوق منظمة، تعرض فيها العديد من إمكانيات التوظيف، وتتفاعـل         
  .ات واملعامالتاملضاربة فيها مع العديد من العوامل اليت تؤثر على جمريات الصفق
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وهي سريعة التأثر واإلنفعال مع كل ما حييط ا من أبسط الضجة أو اإلشاعة        
إىل املعلومة الصحيحة واملؤكدة، حيث تتفاعل معها إما إجيابيا أو سـلبيا، حسـب   

  .احلاالت

كما أن تطور آليات البورصة وزيادة حجم العمليات فيها من جهة، والتطـور         
وجي الذي عرفه العامل من جهة أخرى،عدد وطور تسـعري األوراق املــالية   التكنول

حيث مسح هذا التطور من استخـدام وسائل وتقنيـات حديثـة،   . داخل البورصة
خاصة منها اإلعالم اآليل الذي مسح بدوره بتسهيل العمليات وسرعتها داخل األسواق 

  .املالية العاملية

ة اليت تبلغها األوراق املالية نتيجة إلقاء قوى العرض ونعين بسعر البورصة القيم       
  .والطلب يف إحدى جلسات البورصة

  طرق تسعرية األوراق املالية  :البند األول

طرق التسعرية هي التقنيات املستعملة لتحديد قيمة األوراق املالية املسجلة يف إحدى 
  .جلسات البورصة، واليت تسجل يف الئحة األسعار بعدها

تطورت طرق تسعرية األوراق املالية كثريا بتطور السوق املايل، وتزايدت مـع         
  :حجم العمليات اليت جترى داخل البورصات، وبصفة عامة، هناك طريقتان للتسعرية

  . la cotation périodiqueالتسعرية الدورية  -  

  .la cotation continueالتسعرية املستمرة  -  

  التسعرية الدورية - 1

  طريقة املناداة -أ

تتم التسعرية، على أساس هذه الطريقة، باجتماع ممثلو مجيع العروض والطلبات        
  يعلنون عن كل العروض بأعلى أصوام وكذا عن الطلبات اليت . يف مقصورة البورصة
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توجد حبوزم إىل أن يتم اإلعالن النهائي عن سعر التوازن وتسجيله علـى لوحـة   
  .التسعرية
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حتدث هذه املناداة الكثري من الضجيج والفوضى لذا، تستعمل إشارات اليد يف        
تعرف هـذه الطريقة بوضع الساعد أفقيـا باجتاه اجلسم يف حالة . غالب األحيـان

  .73الشراء وعموديـا يف حالة البيـع

اليت كانوا  74طريقة تتميز بالنشاط واحليوية، وتسمح للمتدخلني مبراجعة األوامر وهي
ينوون إصدارها بعد اإلطالع على املعلومات املتعلقة بالتسعرية على البياض، يرفـق  

  .75السعر اجلديد" نشر" بكل مرة تعليق 

  طريقة الصندوق -ب 
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بورصة، يتبع الوسطاء هذه إذا تعددت عروض البيع وطلبات الشراء يف سوق ال       
الطريقة اليت تعتمد على وضعهم للعروض والطلبات يف صندوق خـاص كصـندوق   

يقوم، بعدها، ممثل جلنة تنظيم البورصة بفرزها وحتديد سعر التـوازن علما أنه . الربيد
  .خيصص لكل ورقة مالية موضوع خاص ا

  .هي طريقة سريعة، سهلة وتسمح باقتصاد الوقت

  ـة املعـارضـةطريق –جـ 

تدون، وفقا هلذه الطريقة، مجيع عروض البيع وطلبات الشراء املتعلقة باألوراق        
جمموع هذه السجالت تسمح اإلطالع على مقدار ما يـراد  . املالية يف سجل خاص

وبـذلك  . بيعه وما يطلب شراءه من أسهم وسندات وكذا حدود األسعار املقترحة
  .يتحدد سعر التوازن

.    املسعر، وهو موظف يف البورصة، من الوسطاء بطاقـات يف كـل صـباح    يتلقى
أي أن الوسطاء الذين سجلوا طلبام يعارضون التسعرية . تسمى ببطاقـات املعارضة

يقوم اخلبري، فهو مندوب . اليت تتماشى مع هذه الطلبات، مث على ضوئها يهيئ السجل
ضة، وحيدد سعر البورصة بطريقة تؤدي أحد السماسرة، بعدها، بدراسة اللوائح املعرو

  .إىل تلبية أكرب كمية ممكنة من العروض والطلبات

  

  التسعيرة المستمرة - 2

يتم استخدامها ملواجهة عجز ما نتيجـة العـدد   . وهي طريقة حديثة ومتطورة       
. الكبري للقيم املتعامل ا عند كل جلسة وملواجهة الصعوبات املرتبطة بانتقال األوامر

وسيلتها اإلعالم اآليل، ويتم، بواسطتها، عرض تسعرية األوراق املالية، وحتديد أسعار 
على شاشة الكمبيوتر، دون أن يتطلب ذلك تنقل الوسـيط إىل   76التوازن باستمرار

  .املقصورة
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دف هده التقنية إىل حتديد ليس سعر التوازن واحد وإمنا جمموعة متتالية مـن         
  . 77الة طوال اليوم ودلك عند كل نقطة إلتقاء بني العرض والطلبأسعار التوازن 

يتم الوصول إىل سعر التوازن املنشور لبعض طرق التسعرية املـذكورة سـابقا          
يتعلق هذا األمر بنظام حديث للتسعرية، يعطي ميزة السرعة يف تنفيذ األوامـر  "حيث 

ظار عنـدما تكـون القـيم غـري     ومتابعة تطور السوق وذلك باجتناب أوقات اإلنت
  .78"مسعرة

تواجه هذه الطريقة عيبا وحيدا يكمن فيعدم تكيفها مع صغار حاملي األوراق        
هلذا، يؤخـذ  . املالية فتجدهم يف حرية عندما تتغري األسعار واجتاهاا يف نفس اجللسة

  .السوقعادة بسعر اإلفتتاح للعمليات العدمية األمهية يف التأثري على جمريات 

  العوامل المؤثرة في أسعار األوراق المالية   :البند الثاني

األسعار هي عرضة لتقلبات مستمرة، وال نستطيع التنبؤ بارتفاع أو اخنفـاض        
سعر أية ورقة بصفـة دقيقـة نظـرا ألن العوامل اليت حتددهـا ال ختضع لقـوانني  

  . ثـابتة

  

ض رد خرب صغري أذيع داخل البورصة حمدثا فسعر السهم مثال ميكن له أن ينخف  
أما السندات، فهي من جهتها مرتبطة مباشـرة مبعـدالت   . بذلك خسائر للمؤسسة

  .الفائدة، وأي تغري فيها حيدث تغري يف سعر السند ال حمالة

ويف احلالة العامة، ميكن حصر العوامل اليت تؤثر على أسـعار األوراق املاليـة يف   
  :النقاط اآلتية

  .العوامل اإلقتصادية -  
  .العوامل املالية -  

                                                           
77 GASTRON   DE   FOSSE  ET  P. BLLEY,   p 79.  
78 S.A.BOUKRAMI, VADE  MECUM de la finance, OPU, 1992,  p29.   
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  .العوامل األمنية -  
  .العوامل النفسية -  

  العوامل اإلقتصادية - 1

حتدث العوامل اإلقتصادية آثار بصفة مباشرة أو غري مباشرة علـى األسـعار     
  .املعلن عليها داخل البورصة واخلاصة باألسهم والسندات املسعرة

  لشرآة إتساع نشاط وفعالية ا -أ

عندما حتقق الشركة مكانة معتربة يف حميطهـا نتيجة رواج منتوجـاا وكثرة        
. الطلب عليها فإا بذلك تعرف معدل ربح ال يستهان به وتثبت ذه الطريقة أمهيتها

وهو مـا  ..... هـذا ما يعين أنـها يف صحة مـالية حسنة وهلا آفاق مستقبلية تنبؤ
قبال على طلب شراء أسهم وسندات هذه الشـركة وبالتـايل   حيفز اجلمهور على اإل

بل قد تلجأ، حني يزداد الطلب على منتوجاـا إىل  . يؤدي إىل ارتفاع أسعار أوراقها
إصدار أوراق مالية جديدة تسمح هلا ببلوغ رأس مال إجتماعي كايف ملستوى نشاطها 

  .اجلديد

تؤثر حتما على أسعار األوراق املالية هذه العملية أي عملية الزيادة يف اإلصدار        
  إما باإلستمرار يف اإلرتفاع إذا ما حققت املؤسسة أرباحا أخرى مع زيادة النشاط 

  

أو باخنفاض األسعار النـاتج عـن   ) هذا إذا كانت كمية اإلصدار مدروسة ومعقولة(
  .عرض زائد لألوراق مقابل استقرار معدل األرباح وبقائه دون تغري

عوامل من شأا أن تؤثر يف سـعر البورصـة   ) 4(ن أن نستنتج أربعة وعليه، ميك
  :وهي

  .مكانة الشركة يف البورصة -  
  .كثرة أو قلة الطلب على املنتوج -  
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  .كمية اإلصدار -  
  .معدل األرباح -  

  التضخم -ب

، وهو ما )إخل...كاألجور، املواد األولية(ينعكس التضخم على النفقات اجلارية        
  .زيادة متناسبة ومتناسقة يف أسعار البيع للتمكن من احملافظة على هامش الربح يقتضي

  .ال ميكن هلذا أن حيدث إال إذا كانت أمور السوق تسمح بذلك       

  ظهور تكنولوجيا جديدة في المجتمع -جـ 

عندما يظهر اختراع أو ابتكار جديد، فإنه يساهم يف ازدهار وتطور الشـركة         
  .ةاحملتكر

حينها تسجل هذه األخرية إقباال كبريا من اجلمهور لشراء أوراقها من أسـهم         
هذا ما يؤدي إىل ارتفاع أسعارها بسبب األمل املوضـوع مـن طـرفهم    . وسندات

  .    الزدهار وربح الشركة

  سعر الفائدة -د 
رصي من فهو يقود النشـاط البو. إن سعر الفائدة عامال اقتصاديا مهمـا جدا       

  والسندات تتـأثر مبقدار الفائدة حيث أن أي إرتفاع . خالل التغيـرات اليت حيدثها

  

واملالحظ، أن اجلمهــور  . يف معدالت الفـائدة يؤدي إىل اإلخنفاض يف السندات
يتجه عادة ونتيجة هلـذا السبب، إىل توظيف أمـواهلم يف األوراق املــالية الـيت   

  . ختضع للتقلبات املفاجئة تتمتع بالضمانات األكيدة وال

  العوامل املالية  - 2
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فأي زيادة يف كمية . يتحدد السعر داخل البورصة وفقا لقانون العرض والطلب       
رؤوس األموال املتداولة تؤدي إىل حتسني أسعار البورصة حمل التداول، وأي إخنفاض 

  .فيها تؤدي على العكس،إىل اإلخنفاض والتدهور يف األسعار

إن عدم استقرار حركة رؤوس األموال هذه داخل البورصة، يعود إىل العديد         
  :نذكر منها. من األسباب

  اإلدخار -أ

وهو جزء من إمجايل الدخـل، ينتج عن التـوفري يف إنفـاق الـدخل علـى          
السلع اإلستهالكية، يتجـه إىل املسامهة يف اإلنتاج، وذلك عن طريـق متلك أسهم 

  .كات وسندات القروضالشـر

تسجل األسواق املالية حركة كبرية لرؤوس األموال النامجة عن إدخار األفـراد  
  .وختصيص جزء من دخلهم لتوظيفه يف البورصة

أما إذا كان الدخل حمدودا، فإنه يوجـه كليـا إىل اإلنفـاق علـى السـلع      
  .اإلستهالكية

  .دودية العمليات داخلهاحينها تتسم سوق األوراق املالية باجلهود والركود، وحم

  سياسة اإلئتمان -ب

تؤثر سـياسة اإلئتمان اليت تتبنـاها البنـوك بصفة مباشـرة علـى جمـرى           
  العمليـات داخل البورصة حيث أن توسيع اإلعتمادات املمنوحة إىل الزبائن 

  

وتسهيلها يؤدي إىل زيـادة رؤوس األموال املوجهـة إىل تغذية عمليات البورصـة،  
  .وبالتـايل تنشيط احلركة داخلها
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  السياسة الضريبية  -جـ 

على الدولـة أن حترص، حني إصدارهـا للقوانني، على وضع سياسة ضريبية 
ألن أسعار األسهم فيهـا  . تتكيف مع البورصات احلديثة املتطورة وتتماشـى معها

، ناتج عـن  فتقليل أرباح الشركات. تتأثر كثريا بنسبة الضريبة على أرباح الشركات
ارتفاع معدل الضريبة، يقلل من األرباح املوزعة وبالتايل من عائد السهم، مما خيفض 
األسعار اجلارية لألسهم اخلاصة بتلك الشركة، ويؤدي بذلك إىل التقليل من نشاطها 

  .داخل البورصة وإبعاد املستثمرين

أرباح الشـركات  أما إخنفاض نسبة الضريبة، فعلى العكس، يساعد على زيادة        
الذي يؤدي إىل زيادة عائد السهم ومنه إرتفاع يف أسعار األسهم يف األسواق املاليـة  

  .وهو الشيء الذي جيلب املستثمرين للتعامل مع أوراق هذه الشركات

  العوامل األمنية - 3

من أجـل أمن رؤوس األموال، وجتنبـا لفقدها أو إتالفها أو تعرضـها ألي  
لعمالء إىل تغيري أماكنها من البلدان اليت تكثر فيها احلـروب أو  اضطراب ما، يتجه ا

األزمات السياسية أو اإلقتصادية إىل أماكن أكثر استقرارا وأمانا حبثـا عن توظيـف  
مما يؤدي إىل تدهـور األسواق املالية . أحسن هلذه األمـوال وارتفاعا أكربا لعوائدها

  .يف تلك البلدان

  العوامل النفسية - 4

إن تركيبة األسواق املـالية جتعلها تتـأثر رد اإلشـاعة أو أليـة معلومـة،          
فالتوقعـات،  . حقيقة كـانت أو كاذبة، ممكن أن تتداول داخل أو خارج البورصة

اليت حيتملها املتدخلون يف البورصة، تؤثـر بصفة معتربة ومباشرة على أسعار األوراق 
  لتوقعات على تنبؤات قائمة على أسس حقيقية، وقد قد تستند هـذه ا. املـالية فيها
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وهي كثرية احلـدوث يف البورصة، ومن شأا . تكون جمرد أكاذيب وإشاعات زائفة
  .أن حتدث اضطرابـات أو أزمـات على مستواها

إذا، فالعوامـل النفسية هي تلك اليت تؤثر أما سلبا أو إجيابا علـى قـرارات    
  .لبورصة وعلى أسعـار األوراق املالية املتداولة داخلهااملستثمرين املتعـاملني با

فمجرد معلومة ختص مثال إقـالة بعض موظفي شركة ما، يؤثر مبـاشرة على 
واخنفـاض سعر السهم فيها يكون تقريبـا  . أسعـار األوراق املـالية هلذه الشركة

  .ريةمؤكدا، ألن خوف حاملي هـذه األوراق جيعلهم يبيعوا بسرعة وبكمية كب

التأثري النفسي أكـدته األحداث األخرية املرتبطة حبرب اخلليج أيـن اسـتوىل   
الضغط على مجيع األمـاكن البورصية العاملية حىت قبل بداية احلرب وذلك نتيجـة  
ختوف املستثمرين من نتائج هذه احلرب ومن اإلضطرابات والتقلبات اإلقتصــادية  

  .اليت ميكن أن حتدثهـا

السيـاسة اإلقتصادية أو اإلجتماعية املنتهجـة، فإن العـامل  إذا، مهما كانت
حقيقي أم  -النفسي له تأثـري كبري على جمرى عمليـات البورصة، وأبسط حدث 

  .يستطيـع أن خيلق عالقـات غـامضة يف حميطهـا -ال

  

  األوراق املالية    :املبحث الرابع

.       ،قيمة ماليـة يف البورصـات  لألوراق املالية،باختالفها من أسهم وسـندات        
فهي تباع وتشترى مثلها مثل األموال،كما أا تضمن عند اإلتالف وينتفع ا عنـد  

  .حيازا بواسطة اإلكتتاب

الشركات واملؤسسات املالية على اختالف نشاطاا وأهدافها،حتتاج إىل رؤوس أموال 
  .إلستمرارية كبرية تضمن هلا القيام بوظائفها املتعددة وتؤمن هلا
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تلجأ هذه الشركات إىل اجلمهور عن طريق طرح األسهم .للحصول على هذه األموال
والسندات لإلكتتاب العام أو إىل البنوك واملصارف لشرائها أو ترويج بيعها للجمهور 

  .مقابل عمولة حيصل عليها

يل حيث توفر هذه األوراق املالية تعترب من أبرز أدوات اإلستثمار يف عصرنا احلا      
للمستثمر أو صاحب الورقة مزايا ال توفرها له أدوات اإلستثمار األخرى،إذ أا متنح 
حلامل السهم حق امللكية يف الشركة وحلامل السند حق الدائنية وعليه حق احلصـول  

هذا من حيث احلقوق ،أما من حيث الدخل املتوقع منـها ، فهنـاك   . فعلى الفوائد
  .لدخل كاألسهم و منها ما هي ثابتة الدخل كالسنداتأوراق مالية متغرية ا

  

  مفهوم السهم وخصائصه   :المطلب األول

السهم هو حق املساهم يف شركة األموال و هو الصك الذي يثبت هذا احلـق         
وميثل حق املسـاهم يف االشـتراك يف   . القابل للتداول وفقا لقواعد القانون التجاري 

التصويت فيها و حق األولوية يف االكتتاب عند زيادة رأس اجلمعيات العمومية وحق 
املال كما أنه يعطي حق احلصول على جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها بسـبب  

  .يف اية السنة 79االنقضاء

معىن هذا أن السهم هو جزء من رأس مال الشركة املسامهة ، وهو ميثل حق املساهم 
  .80به يف ربح الشركةمقدرا بالنقود لتحديد مسؤولية ونصي

أي بصيغة أوضح ميثل السهم جزءا من األجزاء املتساوية املقسم إليها رأس مـال       
  .81الشركة ، ومسؤوليته حمدودة بقدر قيمة األسهم اليت ميلكها

  

                                                           
  .21مشعون مشعون، مرجع بق دكره، ص  79
  .29علي شليب، مرجع سبق دكره، ص 80
  .94سامي وهبة غايل، إدارة املنشآت املاليو، ص 81
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  :     82يتميز السهم بعدة خصائص متيزه عن األوراق املالية األخرى ، نذكر من بينها

  املة يف رأس مال الشركة،السهم هو أداة ملكية ك -  

  له احلق يف إدارة الشركة وتصديق شؤوا من خالل اجلمعية العامة، -  

يرتبط حصول حامل السهم على األرباح باألوضاع املالية ورحبية الشركة وهـو   -  
كما ميكن تأجيل توزيع األرباح دون أن يترتب على ذلك إفالس . يتغري بتغري النتيجة

  .الشركة

  قة حامل السهم بالشركة قائمة إذا مل يتم تصفيتها،تبقى عال -

ال جيوز خصم أرباح السهم من النتيجة اخلاضعة للضريبة باعتبار أن توزيع األرباح  -  
  .على املسامهني ال يعترب عبئا على الشركة

  أنواع األسهم   :البند األول

  :تنقسم األسهم حسب عدة أشكال على النحو التايل        

  م األسهم من حيث الشكل اليت تظهر به تقسي - 1

  :وحسب هذا التقسيم تنقسم السهم إىل 

يصدر هذا النوع من األسهم باسم صاحبه مثبت يف الشهادة اليت  :األسهم اإلمسية -أ
يسلمها، و يسجل أيضا بامسه يف سجل الشركة كما يتم تدوين معلومات أخرى يف 

  .إخل......سهم املدفوعة، وغري املدفوعة اإلسم، اللقب ، وقيمة األ: هذا السجل مثل 

ويثبت ملكية السهم اإلمسي بالقيد يف هذا السجل ، و إذا استوفيت الشـروط         
  الشكلية آنفة الذكر ، تنشأ رابطة قانونية بني الشركة ومالك السهم ويكون هلذا 

  

                                                           
82 FELIX ROSENFELD, Analyse des valeurs mobieres, DUNOD  Volume 2, 1963, PARIS.  
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األخري كل احلقوق، كحقه يف احلصول علـى األربـاح ومشـاركته يف اجلمعيـة     
  . إخل.....العامة

وال جيوز للشركة أن ترفض هذا التنازل إذا توفرت يف املتنازل إليـه األهليـة          
  .الالزمة أو كان املتنازل إليه مستجمعا للشروط املقررة يف قانون الشركة

  السهم ألمر  -ب

جيوز للشركة إصدار هذا النوع من األسهم ، مع شـرط أن تكـون كاملـة           
دفعت كل قيمتها اإلمسية،إذ أن الشركة ال تستطيع معرفة املساهم األخـري   الوفاء،أي

امللزم برصيد القيمة غري املدفوعة من قيمة السهم ويتم انتقال هذا النوع من األسـهم  
  .عن طريق عملية التظهري،وبدون أخذ موافقة مسبقة من الشركة

  السهم حلـاملـه  –جـ 

صدر بشاهدة ال حتمل إسم مالك هـذا السـهم،   يكون السهم حلامله عندما ي       
ويتم التنازل عن هذا النوع من األسهم بتسليمه من يد ألخرى، وال تلتزم الشركة إال 

وأخذت غالبية القـوانني  . 83مبالك واحد فقط للحصول على حقوقه وهو احلائز له
  .بقاعدة أنه ال يكون السهم حلامله إال إذا دفعت كامل قيمته

هم مزايا السهم حلامله أن عملية تداوله تتم بأقصى سرعة ممكنة، أما من ومن أ       
أبرز مساوئه فهي األخطار كبرية اليت تتعرض هلا حقوق صاحب السهم سواء بالسرقة 

  .أو بالضياع
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   84تقسيم األسهم من حيث نوعية احلصة املدفوعة - 2

  :املساهم إىل تنقسم األسهم من حيث نوع احلصة املدفوعة من طرف        

  األسهم العينية -أ

هو الذي ميثل حصة عينية من رأس مال شركات املسامهة العامة كمسامهة على        
إخل، مقدرة ومصادق عليها من اجلمعية العامة التأسيسـية وال  ...شكل عقار أو آالت

جيوز للشركة تسليم هذه األسهم ألصحاا إال عند تسليم املقدمات الـيت تقابلـها   
وتعترب قيمتها مدفوعة بالكامل، وقد منع القانون تداوهلا إال بعد مـرور فتـرة مـن    

  .85الزمن

وتعترب األسهم العينية والنقدية أسهم رأس مال،ألا هي اليت متثل وحدها رأس        
  .مال

  األسهم النقدية-ب

  .وهي األسهم اليت يدفع مقابلها مسامهة نقدية

  قوق اليت يتمتع ا أصحااتقسيم األسهم على أساس احل - 3

  :تنقسم األسهم من حيث احلقوق إىل      

  األسهم العـاديـــة  -أ 

ميثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة إمسية، قيمـة دفترية،وقيمـة سـوقية           
  وتتمثل القيمة اإلمسية يف القيمة املدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص 
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عقد التأسيسي للشركة، أما القيمة الدفترية فتتمثل يف قيمة حقوق امللكيـة  عليها يف ال
  .مقسومة على عدد األسهم العادية املصدرة

وقد  86وأخريا تتمثل القيمة السوقية يف القيمة اليت يباع ا السهم يف سوق املال       
كما أن لألسـهم   تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة اإلمسية أو القيمة الدفترية،

  .العادية عدة خصائص متيزها عن بقية األوراق املالية األخرى

  خصائص األسهم العادية -

  :من أهم خصائص السهم العادي ما يلي       

توفر هذه اخلاصية للسهم مرونة كـبرية يف سـوق األوراق    :القــابلية للتداول* 
ية،كاملناوبة من يد ألخرى كما هو املالية جتعل  باإلمكان التنازل عنه بالطرق التجار

احلال بالنسبة لألسهم حلاملها أو بالقيد يف سجل الشركة كاألسهم اإلمسية أو عـن  
  .طريق عملية التظهري كاألسهم ألمر

وإذا كانت هذه اخلاصية تتوافر استثناءا يف بعض األوراق املالية األخرى، فهي مطلقة 
  .87بالنسبة ألسهم الشركات املسامهة العامة

إن قيمة األوراق املالية تتزايد مع زيادة جناح املشروع املصدر   :تعترب خمزنا للقيمة*  
هلذه األسهم، ذلك وفضال عما تدر على حائزيها من دخل سـنوي، مـع إمكانيـة    

  .ويف أسرع وقت) إن مل يكن رحبا ( إسترداد هذه األموال بأقل خسارة ممكنة 

نص قوانني الشركات أن مسؤولية املساهم حمدودة ت :املسؤولية احملدودة للمساهم * 
يف الشركة من خالل األسهم اليت ميتلكها ، وهذا خيتلف يف شـركات التضـامن أو   

  .شركات األشخاص عموم حيث تكون مسؤولية غري موجودة
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على خالف معظم حقوق امللكية املتعارف عليهـا كحـق    :تقادم حق املساهم*  
فإن حق املساهم ال يتقادم بسبب عدم اإلستعمال مادامت  اإلختراع، أو حق اإلمتياز،

يبدأ التقادم إال بعد اليوم األول الذي يتحول فيه حق املساهم من  وال الشركة قائمة،
حق ملكية إىل حق دين أي عندما تنتهي الشركة املسامهة بالتصفية،أو استهلك ودفع 

  .رأس املال

إصدار الشركة املسامهة مـن األسـهم    يقصد بذلك أن  :األسهم متساوية القيمة* 
العادية يكون أسهما متساوية القيمة وال جيوز إصدار أسهم عادية من نفس الشـركة  

   88]كالسندات[بقيم خمتلفة بينما ال حيكم هذا الشرط إصدار األوراق املالية األخرى

خـرية  أما اإلجتاهات اجلديدة بشأن األسهم العادية فقد ظهرت يف السنوات األ       
أنواعا جديدة يف مقدمتها األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية واألسـهم العاديـة ذات   

  .التوزيعات املخصومة واألسهم العادية املضمونة

  إيجابيات وسلبيات إصدار األسهم العادية  -

ل إذ ال يجوز         :إيجابيات - ا للتموي ة مصدرا دائم تعتبر األسهم العادي
إجراء       إسترداد قيمتها من المنش ا ب ة قانون ر ملزم أة غي ا أن المنش أة آم

ى جانب           ذا إل ا، ه ا أرباح ي تحقق فيه ي السنوات الت توزيعات حتى ف
اض    ى انخف ؤدي إل أنه أن ي ن ش ة م هم العادي ن األس د م إصدار المزي
نسبة األموال المقترضة في هيكل رأس المال، وبالتالي يزيد من حجم  

د   ى      الطاقة اإلفتراضية للمنشأة، أي يزي ى الحصول عل درتها عل من ق
  .المزيد من األموال المقترضة عندما تقتضي الحاجة

  .وإذا كان لألسهم العادية كل هذه اإلجيابيات فإا ال ختلو من السلبيات    
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  :يعترب إصدار األسهم العادية أمرا غري حمببا حيث   :السلبيـــات -

  :يؤدي إىل إرتفاع تكلفة األموال لسببني  

اطر       إن  *  ن مخ ى م ة أعل هم العادي ي األس تثمار ف اطر اإلس مخ
  .اإلستثمار في األوراق المالية األخرى وبالتالي يكون العائد مرتفعا 

إن أرباح األسهم عكس فوائد السندات، ال تعترب من التكاليف وهي بالتايل ختصم  * 
  .قبل حساب الضريبة 

ا يعـين تشـتتا   يترتب على إصدار أسهم جديدة دخول مسامهني جدد، مم 
أكرب لألصوات يف اجلمعية العامة ومن مث يطلق العنان لس اإلدارة يف التصـرف  

  .حبرية يف شؤون الشركة 

  األسهم املمتازة  -ب 

وإن كانت ختتلف عن امللكية اليت تنشأ عن ( ميثل السهم املمتاز مستند ملكية        
مة سوقية شأنه يف ذلك شأن السـهم  له قيمة إمسية وقيمة دفترية، وقي) السهم العادي 

العادي، غري أن القيمة الدفترية تتمثل يف قيمة األسهم املمتازة كما تظهـر يف دفـاتر   
الشركة مقسومة على عدد األسهم املصدرة، وعلى الرغم من أنه ليس للسهم تـاريخ  
استحقاق إال أنه قد ينص على استدعائه يف توقيت الحق وذلك على حنو مشابه ملـا  

  .89شار إليه عند تناول السنداتي

  .ولألسهم املمتازة عدة خصائص متيزها عن األوراق املالية األخرى    
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  خصائص األسهم املمتازة كورقة مالية

يكون حلملة األسهم املمتازة األولوية يف احلصول على األرباح بنسبة حمدودة  
لدخل هلم، ولتقليل يف ناتج تصفية أصول املشروع، لضمان حد أدىن من األمان وا

املخاطر اليت يتعرضون هلا، بالقياس للمخاطر اليت يتعرض هلا محلة األسهم العادية 
  :لكن ويترتب على ذلك خماطر مالية وإقتصادية يف غري صاحل الشركة تتمثل يف 

إخنفاض قيمة األرباح املتبقية للتوزيع على محلة األسهم العادية، خاصة يف  
  .ناتج من املبيعات، مما يضر بالعالقة بني الشركة واملسامهنيحالة اخنفاض الدخل ال

إخنفاض القيمة السوقية ألسهم الشركة يف السوق املايل، ولتجنب ذلـك   
تلجأ الشركة إىل تصفية بعض أصوهلا املتداولة لتوفري السيولة، واستخدامها لزيادة 

  .قيمة األرباح اليت توزع على محلة األسهم العادية 

األرباح احملتجزة واملعاد استثمارها يف الشركة مما يزيد من اإلعتماد علـى  إخنفاض  -
الديون كمصادر مالية، ويترتب على ذلك زيادة املخاطر املاليـة الرتفـاع نسـبة    

  .املديونية

يتم إصدار السهم املمتاز بقيمة إمسية وهذا ما ال حيدث عند إصدار األسهم العادية  -
  :و يترتب على ذلك ما يلي 

يكون حلملة األسهم املمتازة احلق يف احلصول على القيمة اإلمسية للسـهم عنـد    - 
  .تصفية الشركة

يتم حتديد نسبة األرباح اليت حيصل عليها محلة األسهم املمتازة كنسبة مئوية مـن   -
  .القيمة اإلمسية

إذا يكون حلملة األسهم املمتازة احلق يف جتميع األرباح املقررة هلم و يتقرر ذلـك   -
  واألرباح اليت تقرر توزيعها ال تفي ذه النسبة، . كانت النسبة املقررة لألرباح عالية
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وترغب الشركة يف توزيع جزء منها على محلة األسهم العادية، أو احتجازها إلعـادة  
استثمارها يف الشركة، لكن ال يتم ذلك إال مبوافقة محلة األسهم املمتازة بصفة عامـة  

  :ما يلي يترتب على ذلك 

تأجيل دفع األرباح وحتميل الشركة مببالغ مالية كبرية مستقيال على السيولة املاليـة   -
  .ورحبية الشركة، إذا مل تكن الظروف اإلقتصادية يف غري صاحل الشركة

اخنفاض القيمة السوقية ألسهم الشركة، نظرا لعدم توزيع أرباح على محلة األسهم  -
  .الشركة، ومركزها اإلئتماين  العادية، مما يؤثر على قيمة

حيق حلملة األسهم املمتازة حتويل أسهمهم إىل أسهم عادية ألنه مبوجـب القيمـة    -
ويتم ذلـك  . اإلمسية للسهم املمتاز ميكن احلصول على عدد أكرب من األسهم العادية 

  .كلما كان املركز املايل للشركة قوي

اعتبارات حيقق احلمالة حلملة األسـهم  يرتبط باألسهم املمتازة كورقة مالية، عدة  -
  :تتمثل فيما يلي 

احلق يف التصويت داخل اجلمعية العامة للمسامهني على قرارات جملس اإلدارة  عند  -
وانتخام، ويتحقق هذا احلق حلملة األسهم املمتازة اليت ال ترتبط مبدة سداد حمـددة  

  .املدةتلزم الشركة على الوفاء بالقيمة اإلمسية خالل هذه 

احلق يف مشاركة محلة األسهم العادية يف اقتسام أرباح الشركة اليت توزع علـيهم   -
بعد حصول محلة األسهم املمتازة على نسبة مئوية يف األرباح املقررة هلم كنسبة مئوية 
من القيمة اإلمسية للسهم، أي أن األولوية يف توزيع األرباح املقررة تكـون حلملـة   

  .العادية معا وتسمى أسهم الشركةاألسهم املمتازة و

بعض األسهم املمتازة يشترط حاملوها على الشركة تكوين احتياطي السـتهالك   -
  .هذه األسهم حتدد قيمته بناءا على القيمة اإلمسية لألسهم ويستخدم يف سدادها
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  .حتديد قيمة زمنية للوفاء بالقيمة اإلمسية لألسهم املمتازة -

عالوة استهالك لألسهم، إذا كانت الشركة ملزمة بدفع قيمة إلزام الشركة بتكوين  -
  )1. (أكرب من القيمة اإلمسية للسهم املمتاز عند الوفاء بقيمته كاملة

  أنواع األسهم املمتازة

  :هناك عدة أنواع من األسهم املمتازة نذكر من بينها 

ـ   :األسهم املمتازة جممعة األرباح احبها أو هي فئة من األسهم املمتازة تضـمن لص
حلاملها احلق يف احلصول على نصيبه من األرباح عن سنوات سابقة حققـت فيهـا   
الشركة أرباحا، لكنها مل تعلن عن توزيع األرباح على املسامهني لسبب من األسباب، 
حيتفظ حامل السهم املمتاز لألرباح للحصول على نصيبه من هذه األرباح، وذلك يف 

ن توزيع أرباح على املسامهني كما جيب أن يعطى له حـق  العام التايل إذا ما أعلنت ع
  .األولوية يف حتصيل أرباحه قبل املسامهني

يقصد ا تلك الفئة من األرباح الـيت تـوفر    :األسهم املمتازة املشاركة يف األرباح
حلاملها ميزة إضافية كحق األولوية يف توزيع األرباح و ذلك بإعطائه أيضا احلـق يف  

مهني العاديني يف األرباح من عملية التوزيع األويل، وميكن أن يكون حق مشاركة املسا
املشاركة يف األرباح مطلق غري حمدد، كما ميكن أن يكون هلذا احلق حـد أقصـى،   

  .وتكون املشاركة يف هذه احلالة جزئية

 تعترب قابلية السهم املمتاز للتحويل إىل أسهم عادية: األسهم املمتازة القابلة للتحويل
ميزة كبرية تعطي حلامله هذا النوع من األسهم، إذ تتيح هلم أفضلية احلصـول علـى   
نصيب من األرباح قبل املسامهني العاديني، يف الوقت نفسه توفر حلامليها أيضا الفرصة 
لتحويل هذه األسهم املمتازة إىل أسهم عادية، إذا ما ارتفع السعر السـوقي للسـهم   

رأمسالية، وذلك مع مراعاة التقلب احلادث يف السـعر  العادي، مما حيقق له مكاسب 
  .السوقي للسهم املمتاز نفسه
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يتم تصنيف األسهم املمتـازة وفقـا لقابليتـها    : األسهم املمتازة القابلة لإلستدعاء
لإلستدعاء أو السداد من قبل الشركة املصدرة وقابلية السهم املمتاز لإلستدعاء تعطي 

اهم الذي حيمل هذا النوع من األسهم بردها للشركة بسعر الشركة احلق يف إلزام املس
حمدد على مدار فترة زمنية معينة حمددة من تاريخ اإلصدار، مما يوفر ميـزة للشـركة   
املصدرة،بأن يكون هلا احلق يف استغالل هذه األسهم إذا ما شعرت بأن لديها فائضـا  

تازين حلساب املسامهني العاديني من األموال ميكنها من التقليل من قاعدة املسامهني املم
وبالتايل ختفيض الرفع املايل للشركة على أساس أن األسهم املمتازة حتمل الشركة أعباء 
ثابتة تزيد من خماطر الرفع املايل، وغالبا ما يصدر شرط القابلية لإلسـتدعاء مقترنـا   

بلية للتحويل بشرط القابلية للتحويل إىل أسهم عادية، وذلك على اعتبار أن شرط القا
  .لصاحل املساهم، يف حني يعترب شرط القابلية لإلستدعاء يف صاحل الشركة

  مزايا وعيوب األسهم املمتازة   -

  مزايا األسهم املمتازة *  

  :تتمتع املنشآت اليت تعتمد على األسهم يف التمويل، ببعض املزايا من أمهها

سنة تتحقق فيهـا أربـاح، وأن   أا ليست ملزمة قانونا بإجراء توزيعات، يف كل  -
التوزيعات حمدودة مبقدار معني، وأنه ال حيق حلملة هذه األسـهم التصـويت إال يف   

  .احلاالت اليت تعاين فيها املنشأة من مشكالت عويصة

إن إصدار املزيد من األسهم املمتازة يساهم يف ختفيض نسبة األموال املقترضـة إىل   -
  .تب عليه زيادة الطاقة اإلفتراضية للمنشأةاألموال اململوكة، وهو أمر يتر

إن األولوية يف احلصول على األرباح عند توزيعها تعطـي نوعـا مـن الضـمان      -
  .ألصحاا يف احلصول على األرباح 
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  عيوب األسهم املمتازة *  

إذا كان لألسهم املمتازة كل هذه املزايا فإا ال ختلو من العيوب، وأول ما يذكر يف * 
  :لصدد هو هذا ا

إرتفاع تكليفها نسبيا، فتكلفة التمويل باألسهم املمتازة تفوق تكلفـة اإلقتـراض    -
ال ختصـم مـن   ) على عكس الفوائـد  ( ويرجع هذا إىل توزيعات األسهم املمتازة 

  . اإليرادات قبل حساب الضريبة ومن مث ال حتقق املنشأة من ورائها وفورات ضريبية

سهم املمتازة يتعرضون ملخاطر أكرب من تلـك الـيت   يضاف إىل ذلك أن محلة األ -
يتعرضون هلا املقرضون، ومن مث يطالبون مبعدل أعلى للعائد، فعلى عكس املقرضـني  
ليس مثة ما يضمن حصول محلة األسهم املمتازة على عائد دوري، كما أنه يف حالـة  

تبة الثانية بعد محلـة  اإلفالس، وتوزيع أموال التصفية يأيت محلة األسهم املمتازة يف املر
  .السندات 

يضاف إىل ذلك حق محلة هذا النوع يف التصويت على بعض القرارات، من بينها  -
تلك اليت تتعلق بفرض قيود على إجراء التوزيعات، كما يكون هلم احلق يف التصويت 
أيضا عند مواجهة املنشأة لبعض املشكالت، مثل عدم كفاية األموال الـيت ينبغـي   

  . 90ا الستدعاء األسهم املمتازةاحتجازه

  أسهم التمتع  -جـ 

هذا النوع من األسهم متنحه الشركة عند استهالك أسهمها األصلية أثناء حياة        
الشركة تعويضا للمسامهني القدامى، ويشترط أن يكون مصرحا بذلك يف القـانون  

ليت اسـتهلكت  األساسي للشركة، ومتنح أسهم التمتع لكي ال تنقطع صلة املساهم ا
  . 91أسهمه بالشركة، وأسهم التمتع ختول حلاملها يف التصويت أو األرباح أو غري ذلك
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  .وإمنا يكون نصيبها أقل من نصيب األسهم العادية 

  السندات : املطلب الثاين 

  تعريف السند وخصائصه: البند األول

ل األجل حني السند هو صك قابل للتداول تصدره الشركة، ويتعلق بقرض طوي       
حتتاج شركات املسامهة إىل رؤوس األموال، إما لسبب عجز طـارئ يف امليزانيـة أو   

و يترتب عليه تعهد من الشركة املقترضة لألموال بدفع قيمة  92بقصد توسيع املشاريع
السندات يف تاريخ حمدد، ويتم اإلكتتاب يف السندات إما عن طريق اإلكتتاب العام، 

احملدود، يقتصر على عدد معني و حمدد من األفراد أو اهليئات  أو عن طريق اإلكتتاب
أو املؤسسات املالية، وبصفة عامة فإن القيمة اإلمسية للسند تكون أكرب مـن القيمـة   
اإلمسية لألسهم العادية، ويترتب على إصدار السندات حتمل تكاليف ثابتة مثل عمولة 

ة بعملية اإلكتتاب، كما أن إصدار و مصاريف اإلصدار، وغريها من املصاريف املرتبط
السند يرتبط بفائدة تستحق حلامل السند، األمر الذي يزيد من عبء تكلفة التمويـل  

  . 93عن طريق هذا املصدر التمويلي

  :ويتميز السند بعدة خصائص نذكر من بينها  

  .السند هو أداة دين حلامله على اجلهة املقترضة -

  .إدارة الشركة وتصريف شؤوا ال حيق حلامل السند التدخل يف -

حلامل السند احلق يف احلصول على الفائدة سواء حققت الشركة أرباحا أو خسائر،  -
  .وال ميكن تأجيل تسديد الفائدة، ويترتب على العجز عن دفعها إفالس الشركة 

  .تنقطع صلة حامل السند بالشركة فور قيام الشركة بتسديد قيمة السند -
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ميزة ضريبية للشركة املصدرة وذلك خبصم فوائد السـندات مـن    حتقق السندات -
  . 94الوعاء الضرييب للربح باعتبار هذه الفوائد تعترب من النفقات اليت تتحملها املنشأة

  .ال يشترك حامل السند في الجمعية العامة -

  أنواع السندات:  البند الثاين

  :هناك عدة تصنيفات للسندات من أمهها      

   95م السندات على أساس جهة اإلصدارتقسي - 1

   :السندات احلكومية  -أ

يصدر هذا النوع من السندات من طرف احلكومات  ومؤسساا التابعة هلا من        
أجل متويل مشاريعها التنموية و لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وعادة ما تكون 

ن السندات ومتتـاز السـندات   البنوك املركزية هي املسؤولة على إصدار هذا النوع م
احلكومية بعدة ميزات جتعلها أداة جذابة للمشترين مقارنة بالسندات اليت تصدر مـن  

  :طرف الشركات املسامهة ومن بني هذه امليزات 

تعترب السندات احلكومية أكثر أمانا من السندات األهلية، واإلستثمار فيها يكـون   *
  .ونة بسلطة احلكومة أقل خماطرة، ألا غالبا ما تكون مضم

  .تكون السندات احلكومية أكثر سيولة من السندات األهلية  *

دها          * اء الضريبي لفوائ ة بشرط اإلعف ان مقرون ي أغلب األحي تصدر ف
  .من ضريبة الدخل

  

  

                                                           
94 F : ROSENFELD, OP, CIT p 9. 

  . 31، ص1985دراسة مشتركة بني املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وسوق عمان املايل، أسواق األوراق املالية العربية  95



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  ) سندات الشركات(  :السندات األهلية  -ب 

ندات العاديـة  تصدر السندات األهلية عن الشركات املسامهة ومن أمثلها الس       
اخل، ومن أهم مميزاا هي أا تصدر مبعدالت فائدة أعلى مـن  ...والسندات العقارية

السندات احلكومية، وباملقابل فإن من أهم عيوا أن حاملها أكثر تعرضا من حامـل  
السندات احلكومية مبا يعرف مبخاطر اإلئتمان واملترتبة عن عجز اجلهة املصدرة عـن  

  .دين وبقصد توفري للمستثمر فيما تصدر هذه السندات غالبا مضمونة الوفاء خبدمة ال

  : 96تقسيم السندات على أساس األجل -2

  تنقسم السندات حسب طول أجلها إىل ثالثة أقسام  

  السندات قصرية األجل  -أ

هي سندات ال يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة واحدة، وتعترب هذه السندات أداة        
األجل، يتم التداول ا يف السوق النقدي ومتتاز هذه السندات بدرجتها متويل قصرية 

العالية من السيولة بسبب اخنفاض درجة املخاطرة  وتصدر هذه السندات مبعـدالت  
  . فائدة منخفضة نسبيا

  السندات متوسطة األجل -ب

هي سندات يزيد أجل استحقاقها عن عام واحد وال يتجاوز سبع سـنوات،         
رب هذه السندات أداة متويل متوسطة األجل، ومعدالت فائدا أعلى من معدالت وتعت

فائدة السندات القصرية األجل بسبب درجة املخاطرة املرتفعة، واألمر كذلك بالنسبة 
  . لدرجة سيولتها
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  السندات طويلة األجل -جـ 

ـ           ب يزيد تاريخ استحقاق هذه السندات عن سبع سنوات ويـتم تـداول أغل
أنواعها يف أسواق رأس املال وتصدر مبعدل فائدة أعلى من فوائد السـندات قصـرية   

  .ومتوسطة األجل 

وميكن أن تصدر مجيع السندات طويلة األجل يف اإلصدار الواحد مبوعد إسـتحقاق  
" موحـد ومبعدل فـائدة واحد ويطلق على هـذا النوع من السندات أو اإلصدار 

TERM-BOND  "يوعا يف اإلصدارات األهلية واحلكومية، كما وهو األكثر ش
ميكن أن تصدر بتواريخ إستحقاق خمتلفة و لكنها متسلسلة ومبعدالت فائدة متنوعة، 

 SERIAL"  ويطلق على هذا النوع من اإلصـدارات بالسـندات املتسلسـلة    
BONDS ."  

   97تقسيم السندات حسب الشكل الذي تصدر به - 3

سندات (سم السندات إىل سندات مسجلة باسم مالكها حسب هذا املنظور تنق       
  .وسندات حلاملها) إمسية

  سندات مسجلة باسم مالكها  -أ

يكون السند إمسيا أو مسجال مىت محل إسم مالكي السندات، وال ميكن انتقال        
ملكية هذه السندات إال بالرجوع إىل مصدر السند أو أية جهة رمسية خمتصة تـدون  

  .ية السندات يف ذلك السجل انتقال ملك

  سندات حلاملها  -ب 

يكون السند حلامله عندما ال يذكر إسم املستثمر ويتم تداول هـذه السـندات          
بسهولة، وال يتوجب على العاملني ذه السندات الرجوع إىل املصدر إلثبات عمليـة  

  له احلق يف احلصول انتقال امللكية، وتنتقل ملكية السند مبجرد اإلستالم، ويكون حلام
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على فائدة السند استحقاقها، وحتصل مبجرد نزع الفائدة املرفقة بالسند وتقدميها للبنك 
الذي يتوىل دفع الفوائد وعند حلول موعد إستحقاق السند يكون حلاملـه احلـق يف   

  .استالم قيمة السند االمسي من البنك مباشرة

  تقسيم السندات من حيث جنسية املقرض - 4

  :سم السندات حسب هذا املعيار إىل سندات حملية وأجنبية ودوليةتنق

  السندات احمللية -أ

هي السندات اليت تصدرها مؤسسات حملية عامة كانت أم خاصة، ويتم التعامل        
  .ا على املستوى الوطين فقط

  السندات األجنبية -ب

ترض أجنيب بعملة هي سندات تصدر من طرف مؤسسات مالية حملية لصاحل مق       
  .البلد الذي تصدر فيه، ويتم التداول ذه السندات على مستوى اإلقتصاد الوطين

  السندات الدولية  -جـ 

عبارة عن سندات تصدر بغري عملة البلد الذي صدرت فيه كأن تصدر مؤسسة      
  .أو شركة بريطانية سندات بالدوالر األمريكي

ومنظمات دولية كتلك اليت يصدرها البنك  وتصدر هذه السندات عن مؤسسات     
  .الدويل لتمويل متطلبات الدول األعضاء
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  98تقسيم السندات على أساس الضمان  - 5 

  السندات املضمونة -أ

تكفل السندات املضمونة مثل السندات العقارية احلق يف وضع يد مالك السند        
صال حقيقيا، وذلك يف حالة توقف على األصل حمل الضمان، والذي يكون يف العادة أ

  .    املدين عن الوفاء بأصل السند أو بفائدته

والسندات املضمونة شائعة اإلنتشار يف بريطانيا، ويقتصر الضـمان يف أغلـب          
  .األحيان على حق امتياز عام حلملة السندات على أموال الشركة

  السندات غري املضمونة -ب 

غري املضمونة مصطلح السندات العادية، والضمانة الوحيدة يطلق على السندات        
اليت تتوفر حلامل هذا النوع من السندات هي حق األولوية الذي يكون له عن الدائنني 
اآلخرين للشركة املصدرة، وعن محلة أسهمها العادية واملمتازة، وذلـك يف اسـتفاء   

القيمـة اإلمسيـة   ( ألصلي حقهم يف الفوائد من أرباح الشركة، أو حقهم يف الدين ا
  .من أصول الشركة أو عند التصفية ) للسند

إن درجة املخاطرة هنا عالية يف السندات غري املضمونة عنها يف السندات املضـمونة  
. وبالتايل يكون املعدل العائد يف النوع األول أعلى منه من النوع الثاين من السندات 

  :نذكر منهاوتشمل السندات غري املضمونة عدة أنواع 

تعترب السندات العـادية غري مضمونة، إذ مل يقرر هلا أي حق   :السندات العادية -
أو رهن كضمان هلا ويعترب محلة السندات العادية مقترضني لألموال تتحقق هلم احلماية 

  .مبوجب ملكية شهادة اإلكتتاب يف السند فقط
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م العادية من حيث نسبة املبلـغ  أقل مرتبة من األسه  :السندات الثانوية العادية  -
املتبقي من تصفية الشركة وأقل مرتبة من السندات املضمونة اليت يكون هلا احلـق يف  
احلصول على اجلزء األكرب أو كل احلقوق املالية حلملة هذه السندات حـىت ولـو مل   

  .يتبقى أي مبلغ مايل حلملة السندات الثانوية

حيق حلاملها على احلصول علـى فوائـد   مبوجب هذه السندات  :سندات الدخل -
بنسبة حمددة من الدخل الذي حيققه املشروع يف حني يتم حساب فوائـد السـندات   

  .العادية والثانوية العادية على القيمة اإلمسية للسند 

ووجه االتفاق بني الدخل واألسهم املمتازة يف أن حامل سـندات الـدخل ال          
قق املشروع أي أرباح، أما وجه اإلتفاق بينـهما يف أن  حيصل على أي فوائد إذا مل حي

الفوائد والدخل املستحق حلملة سندات الدخل يعترب وقاءا من الضريبة من األربـاح  
  .احملققة 

  99تقسيم السندات من حيث طبيعة الفائدة  - 6

  :تنقسم السندات حسب هذا التقييم إىل قسمني ومها

  :السندات ذات سعر الفائدة الثابت  -أ

يتم يف هذا النوع من السندات حتديد سعر الفائدة طوال مدة القرض، وتعـد         
الفترات املالئمة لألسعار الثابتة هي فترات ثبات األسواق النقدية، أو حيـث تتـوفر   
السيولة وميكن أن تكون هذه السندات على شكل سندات تقليدية واليت يتم تسديدها 

  .اية املدة أو تكون قابلة للتجديدعلى أقساط أو رمبا بأكملها يف 
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  )العامت(السندات ذات السعر املتغري  -ب

هذا النوع من السندات يتغري بتغري سعر الفائدة عليه خالل فترات حمـدودة يف         
  .ضوء تغري أسعار الفائدة يف السوق

  :وتتسم هذه السندات بعدة خصائص أساسية منها 
  .تغري العائد التوقع-
  .املشاركة يف اإلدارةعدم -
  .سهولة تداوهلا يف بورصات األوراق املالية-
  .إمسية الصك-
  .القابلية للتحويل إىل أسهم يف حالة النص على ذلك-
  .القابلية لإلستهالك قبل اية األجل-

ويتغري عائد السند وفقا ملؤشـرات اقتصاديـة معـينة، أو مع ضمان حد أدىن        
د أو مع املشاركة يف األرباح، أو مع املشـاركة يف نسبة حمددة من من العائد من العائ
  .األرباح واخلسائر

  100تقسيم السندات حسب القابلية للتحويل إىل أسهم - 7

  السندات القابلة للتحويل -أ 

ختول هذه السندات حلاملها حق استبداهلا بأسهم الشركة املقرضة على سعر تبدل       
ومقابل هذه امليزة يكون سعر الفائدة أقل منه علـى بقيـة   معني وضمن مهلة حمددة 

  .السندات

وتوفر السندات القابلة للتحويل مزايا خمتلفة جلميع أطراف السوق املـايل املصـدر،   
  .واملستثمر، والوسيط

  
                                                           

100 VERNIMMEN «  finance d"entreprise : logique et pratique » DALLOZ  , PARI,  P37. Non 
date. 
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توفر السندات القابلة للتحويل درجة عالية من املتـاجرة   :املزايا بالنسبة للوسيط -
بة اهلامش النقدي املطلوب للمضاربة ا يف السوق املايل، واليت بامللكية لإلخنفاض نس

تقل عادة عن نسبة اهلامش املطلوبة يف األسهم، مما يوفر الفرصـة لتحقيـق أربـاح    
  .رأمسالية كبرية عن طريق التعامل ا يف السوق الثانوي

علـى   تتوفر هذه النوعية من السندات إمكانية حصول :املزايا بالنسبة للمستثمر -
أرباح رأمسالية توفرها األسهم العادية، كذلك متنح حائزيها إمكانية التمتع بكل املزايا 
اليت يتمتع ا حائز وأسهم الشركة يف حالة حتول تلك السندات إىل أسهم، فضال عن 
ذلك ونظرا ملا تدره من دخل ثابت فإن حائزيها يتحملون خماطر أقل من تلك املتعلقة 

  .باألسهم

  ندات غري قابلة للتحويل الس -ب

وهنا ال تعطي الشركة احلق حلاملي هذا النوع من السندات اإلختيار لقابلية حتويـل  
  .سندام إىل أسهم

  إجتاهات جديدة يف شأن السندات -جـ 

استحدثت يف العشرين سنة األخرية أنواع جديدة من السندات هلـا مسـات          
و بأخرى فهناك سندات ال حتمل فائدة وأخرى ختتلف عن السندات التقليدية بصورة أ

ذات سع فـائدة متحول، والسندات منخفضـة اجلـودة وسـندات املشــاركة    
  :وسنتناوهلا فيما يلي 

تباع هذه السندات خبصم على القيمة اإلمسيـة،   :السندات اليت ال حتمل كوبونا -
قاق، كما ميكنه بيعها على أن يسترد املستثمر القيمة اإلمسية للسند عند تاريخ اإلستح

قبل وصول تاريخ اإلستحقاق،و على الرغم من أن املستثمر ال حيصل على الفوائد إىل 
  عند حتقيقها أي عند تاريخ اإلستحقاق أو عند بيعها يف السوق املايل، فإن مصـلحة 
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الضرائب حتصل على مستحقاا السنوية، وذلك بناءا على معدل العائد السنوي الذي 
  .101به على فكرة معدل العائد الداخلييتم حسا

إن هذه السندات تواكب إىل حـد بعيـد احتياجـات      :السندات ذات الدخل -
املصارف اإلسالمية،إذ ال جيوز حلامليها املطالبة بالفوائد يف السنوات اليت مل حتقق فيها 

ومع هذا فقد ينص يف بعض عقود اإلصدار على أن حيصل حامل هذا (املنشأة أرباحا 
من أرباح سنة ) النوع من السندات على الفوائد عن سنة مل حتقق فيها الشركة أرباحا

الحقة كما قد ينص عقد اإلصدار على قيام املنشئة باحتجاز جزء من األرباح لسداد 
قيمة السندات عندما حيل تاريخ استحقاقها إضافة إىل نص ثابت حمتمـل، وهـو أن   

  . 102إىل أسهم عادية يكون حلامليها احلق يف طلب حتويلها

يعطي هذا النوع من السندات احلق، ليس فقـط يف الفوائـد   : سندات املشاركة -
الدورية بل و أيضا يف جزء من أرباح الشركة، وهذا لتحفيز مجهـور املسـتثمرين   

  . 103لإلستثمار يف السندات

إن السندات الرديئة  هي أدوات مالية ذات خمـاطر مرتفعـة،    :السندات الرديئة -
نتيجة لذلك فإن العائد املرتفع الذي حتققه هذه األدوات هو تعـويض للمخـاطرة   و

املرتفعة، و قد ازدهر سوق السندات الرديئة، حيث حقق كل من مصدري السندات 
  . 104واملستثمرين ا أرباحا على السواء

  مزايا وخماطر اإلستثمار بالسندات   :البند الثالث

   مزايا اإلستثمار بالسندات  - 1

تتبع امليزة الرئيسية من كوا أداة استثمارية من أدوات الـدين ذات الـدخل          
  :                                   الثابت، لذا فهي تتيح حلاملها مزايا أساسية منها 

                                                           
  .37، ص1993الندري سليمان، ادوات اإلستثمار يف أسواق رأس املال، املعهد العريب للدراسات املالية واملصرفية، . د 101
  .41منري إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص. د 102
  .34، ص 15/08/1995بتاريخ  37ولية، جملة اإلقتصاد األردين، العدد وجدي مغامر، اجلديد يف أسواق رأس املال الد 103
  . 73، ص1992، العدد اخلامس، "جملة البنوك يف األردن " حممد عبد اهللا القلق، السندات الرديئة، . د 104
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السند واجب الدفع بغض ) الفائدة(ميزة ثبات واستمرارية العائد، ذلك ألن كوبون  -
  .مال الشركة املصدرةالنظر عن نتيجة أع

ميزة األمان يف استرداد املبلغ املستثمر، فالسند يصدر يف الغالب مضمونا إما بأصل  -
  .حمدد من أصول الشركة أو مبجمل أصوهلا

للمستثمر فيها ميزة اإلعفاءات الضريبية، ) احلكومية مثال(كما توفر بعض السندات  -
ثرية من املستثمرين هم غالبا املتحفظـون  لذا يتجه إىل اإلستثمار يف السندات أمناط ك

  .الذين ال مييلون للمضاربة

  خماطر اإلستثمار يف السندات  - 2

رغم مزايا السندات آنفة الذكر فإا ال ختلو من خمـاطر كـثرية يتعـرض هلـا          
  :املستثمرون، تتطلب منهم احلرص والناية يف حتليل هذه املخاطر  ومن بينها 

تفتقر السندات خلاصية السيولة، خصوصا إذا كانت طويلة األجل  :خماطر السيولة  -
أو مىت كانت من فئة متدنية اجلودة، وبسبب هذه اخلاصية يتعرض حامل السند ملـا  
يعرف مبخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد يف الفترات اليت يسـود فيهـا التضـخم    

  .اإلمسية اليت صدر ااإلقتصادي، حيث تنخفض القيمة احلقيقية للسند عن قيمته 

ولتخفيض خماطر السيولة إىل حدها األدىن ينصح املستثمر يف السندات أخـذ بعـني   
  :اإلعتبار العوامل اآلتية 

  .حجم اإلصدار -
  .حجم الصفقة -
  .فئة السند -

إذا كلما زاد حجم اإلصدار، وزاد حجم صفقة التعامل، وارتفعت فئة السند كلمـا  
  .لعكسزادت سيولته، والعكس با
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  خماطر تقلب أسعار الفائدة  -ب

تتحرك أسعار السندات صعودا وهبوطا باجتاه معاكس بتحرك أسعار الفائدة يف        
أسواق املال من هنا يتعرض محلة السندات إىل هبوط أسعار سندام عنـدما يرتفـع   
 أسعار الفائدة السوقية خصوصا يف فترات التضخم مما لديهم من سندات مما يغـرق 
السوق املايل ا فتنخفض أسعارها فاألكثر تعرضا ملخاطر أسعار الفائدة هـم محلـة   

  .السندات طويلة األجل ذو سعر الفائدة الثابت

  خماطر استدعاء السندات -ج

تصدر بعض الشركات سنداا مقرونة بشرط اإلستدعاء و يعطي هذا الشرط 
ودة بقيمـة تسـمى القيمـة    للشركة املصدرة حق إطفاء سنداا من خالل فترة حمد

غالبا ما تكون أعلى من قيمته اإلمسية بعالوة تسـمى عـالوة    105اإلستدعائية للسند
اإلستدعاء  ويكون شرط اإلستدعاء مالزما يف معظم احلـاالت للسـندات القابلـة    

  .للتحويل

  خماطر اإلطفاء السنوي للسند  -د 

ملصدرة احلـق يف أن تطفـأ   ويوفر عقد اإلصدار يف كثري من احلاالت للشركة ا     
سنويا نسبة حمددة من اإلصدار، كما ينص يف هذا العقد على الطريقة اليت مبوجبـها  
حتدد السندات املطفئة ويستغل املصدرون شرط اإلطفاء يف الفترات اليت تشهد فيهـا  
ارتفاعا يف السعر السوقي للسند مقارنة بقيمته اإلمسية فيقومون بإطفاء السندات عـن  

حرمام من حتقيق أرباح رأمسالية كان بإمكام حتقيقها لو متكنوا من اإلحتفاظ طريق 
  .106ذه السندات

  
                                                           

  .157حممد عبد اهللا القلق، مرجع سبق دكره، ص. د 105
106 R. FELIX, Analyse financiere et gestion des valeurs mobilieres, DUNOD ENTREPRISE.  
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  خماطر الرفع املايل  –هـ 

طاملا أن محلة السندات يشكلون فئة من دائين الشركة املصـدرة، لـذا مـن           
ق تـوازن  مصلحتهم أن تبقى نسبة الدفع املايل للشركة املصدرة يف حدود معقولة حيق

ومصادر التمويـل الـداخلي   ) الديون(هيكل رأمساهلا بني مصادر التمويل اخلارجي 
  ).حقوق املسامهني(

ومن هنا فإن جتاوز نسبة الرفع املايل حلدود النسبة املعيارية املتعارف عليهـا يف         
محلة  الصناعة اليت تعمل فيها الشركة املصدرة، فإنه حيمل يف ثناياها خماطر على حقوق

السندات، لظهور منافسني إضافيني هلم، ينازعنهم احلـق يف موجـودات الشـركة    
املصدرة، إذا ما تعرضت للتصفية، أو لإلفالس، هذا إضافة إىل جتاوز نسبة الرفع املايل 
للشركة املصدرة للحدود املعقولة يصاحبه غالبا اخنفاض ملموس يف كل من أسـعار  

  .أسهمها، والسندات الصادرة عنها

لذا ينصح املستثمرون يف السندات أن يتفحصوا مليا ميزانية الشركة املصدرة للسندات 
قبل إقدامهم على شرائها للتعرف على هيكلية رأس ماهلا من جهة، وكـذلك علـى   

  .األصول اليت سبق للشركة أن قدمتها كضمان إلصدارات سابقة

  خماطر اإلفالس -و

اليت يتعرض هلا محلة السندات تقل عن تلك الـيت  يف احلقيقة إن خماطر اإلفالس        
يتعرض هلا محلة األسهم، بسبب شرط األولوية املوفر حلملة السندات على موجودات 
الشركة املصدرة، إال أن إفالس الشركة يؤدي يف معظم األحيان إىل حدوث إخنفاض 

ق املسامهني حاد يف األسعار السوقية هلذه املوجودات، بالتايل تعكس آثاره على حقو
  .ومحلة السندات معا 

لذا ينصح راغبوا اإلستثمار يف السندات بتوجيه مدخرام لإلستثمار يف السندات ذات 
  .النوعية اجليدة، الصادرة عن شركات تتمتع مبالءة مالية جيدة
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   01: جدول رقم 

  املقارنة بني السندات واألسهم  
    األسهم  السندات 

كجزء لقرض أصدر من طرف شر
 وهي كذلك تعترب سندات بفائدة

هي سندات دخل وقيم ذات دخل متغري
وهي أسهم مغلقـة ملسـتثمر جممـوع

  األسهم يكون رأس املال اإلجتماعي

  تعريف 

دور حامل األسهم يف ممارسة حقـه يف .إن حامل السند ليس له أي دور
  التصويت يف االس العامة

دور املالك للسـند يف
للهيئة املصدرة   التسيري

  :أخطار ضعيفة 
يف حالة تصفية املؤسسة فإن احلام

  . هم دائمون هلم قبل املسامهني

  :أخطار هامة 
خطر سوء تطور العملية ينتج عنـها -

عدم حتقيق أرباح وبالتايل لـن حيصـل
  .توزيع أرباح

عند التصفية وإذا كانت النتيجة سلبية -
مهني من املمكـنأي خسارة فإن املسا

  .جدا أن خيسروا أسهمهم  وأمواهلم

األخطار اليت تواجـه
  املالك للسند

فوائد تدفع من طـرف املصـدر
  . اإللتزامات

  الدخل حلامل السند  أرباح متعلقة بالنتائج

  :على معدالت الفوائد 
إذا ارتفع معدل الفائدة فإن سـ -

ينخفض وبالعكس إذا اخنفضـت
  .الفائدة فإن سعر السند يرتفع

  :على عدة عوامل 
  .احمليط اإلقتصادي والسياسي -
  إجتاه البورصة  -
.  تطور الشركة و توقعات املستثمرين -

على ما يتوقف حتديد
  سعر السند

              »   «1990  La bourse comment , pourquoi : 
CLAUDE Annie du plat    
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ر        ي       ظه والت الت ع التح ر م ي الجزائ ة ف اء البورص رة إنش ت فك
ام  د ع بالد من هدتها ال ة اإلقتصاد  1988ش ن مرحل ال م رر اإلنتق ن تق أي

تعداد   ادية واإلس الحات اإلقتص ة اإلص ى مرحل ز إل تراآي المرآ اإلش
للدخول في اقتصاد السوق، ففي ظل هده التحوالت اإلقتصادية، ظهرت   

وطني    الحاجة إلى سوق مالي من ش دا لإلقتصاد ال أنه أن يعطي نفسا جدي
ع    ي توزي الي خصوصا ف ام الم ة النظ ين فعالي ي تحس وأن يلعب دورا ف

  .المواد المالية للهيئات والمؤسسات األآثر مردودية

يقتضي التعامل يف هده البورصة إطارا تنظيميا فعاال على أساس أطر وقـوانني حتـدد   
إال أنه ورغـم إنشـاء   . األطراف املتدخلة فيها سريها وتنظيمها وتنظم املعامالت بني

ومقرها اجلزائر العاصمة، مل يتم وضع األساس التشريعي  1990البورصة يف ديسمرب 
حيث صدرت جمموعة من القوانني املتعلقة ببورصة القيم  1993املتعلق ا إال يف سنة 

  :ى اخلصوص بـ، يتعلق األمر عل1993املنقولة يف اجلزائر ابتداءا من أفريل عام 

املـتمم   1993أفريـل   25املؤرخ يف  08-93صدور املرسوم التشريعي رقم  -
واملعدل لألمر املتضمن قانون التجارة والدي يشري إىل احملاور الكربى املنظمة لسـوق  

  .القيم املنقولة

املتعلق بسوق  1993ماي  23املؤرخ يف  10-93صدور املرسوم التشريعي رقم  -
حيدد هدا . ة والدي أنشأت مبقتضاه جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالقيم املتداول

املرسوم أنواع القيم املنقولة اليت ميكن أن تصدر ويعطي كذلك إمكانية طلب اإلدخار 
  . من اجلمهور

  

  

 الفصل الثاين
  اإلطار القانوين ليورصة اجلزائر
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حبكم أن بورصة القيم املنقولة يف اجلزائر حديثة النشأة، وبغية التعرف علـى كيفيـة   
يف هدا احملور حتديد اإلطار التشريعي والقانوين هلا آخدين يف  سريها وعملها، سنحاول

مرحلة أوىل الشكل العام لسوق القيم املنقولة يف اجلزائر، مث نتطرق يف مرحلة الحقـة  
ألهم املتعاملني الدين ينشطون على مستواها، أما املبحث األخري، فخصصناه ملختلف 

  .   جلزائرالقيم املنقولة املقبول تداوهلا يف بورصة ا
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هــ   1413ذي احلجة   02املؤرخ يف  93-10إن املرسوم التشريعي رقم        
واملتعلق بالسوق املايل اجلزائري، أسس بورصة القـيم   1993ماي  23املوافق لـ 

ة املتداولة على أا إطار تنظيم وسري العمليات املتعلقة بالقيم املتداولة الصادرة من الدول
  . 107أو من أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو شركات األسهم

وعلى هذا األساس، فإن بورصة القيم املتداولة هي سوق، يتم من خاللـه التفـاوض   
يشمل هذا السوق الذي يسمى أيضا   . على القيم املتداولة املسجلة يف التسعرية الرمسية 

  :مها هيئتني أساسيتني "  سوق القيم املتداولة " 

اليت متثـل سـلطة   : C.O.S.O.B (108 (جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  -
( وعليه، فإن هذه اللجنة متثل سلطة كل من سـوق اإلصـدار   . سوق القيم املتداولة

  ).السوق الثانوي ( وسوق البورصة ) السوق األويل 

على املكلفة بضمان سري الصفقات  S.G.B.V (109(شركة إدارة بورصة القيم  -
  .القيم املتداولة املقبولة يف البورصة

  

  

  

  
                                                           

  املرسوم التشريعي املتعلق ببورصة القيم : املصدر  107
108  Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. 
109 Société de gestion de la bourse des valeurs. 

  املبحـث األول

  الشكل العام لسوق القيم املتداولة
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ينظم باإلضافة إىل ذلك،  املرسوم التشريعي السابق الذكر، املفاوضات واملعامالت  -
  . I.O.B (110(داخل البورصة ويسندها إىل الوسطاء يف عمليات البورصة 

جد ويعد ضروريا التـأكيد على ما ورد سابقا كونه ميكننـا من رفع اخللط الذي و
وشركة إدارة بورصـة  " بورصة " بني سـوق القيم املتداولة من جهة واملأخوذ مبعىن 

القيم اليت تكون هيئة مكلفة بضمان التسيري والتحكـم يف إقـامة مؤسسات السوق 
فاإلقامة الفعلية لبورصة القيم املتداولة مرتبطة أساسا بتطور احمليط . 111من جهة أخرى
إنشاء شركة إدارة بورصة القيم خيضع لتنظيم قانوين حتـت  بينما . االقتصادي واملايل

  .سلطة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

إذن، فإن تنظيم البورصة يف اجلزائر يعتمد على كل من شركة إدارة بورصـة القـيم   
حيث تسهر الشركة يف إطار احترام قواعـد  . وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

، على شرعية العمليات املنجزة من قبل الوسـطاء يف عمليـات   تنظيم السوق وسريه
ومـن  . 112البورصة أو من طرف األشخاص الذين يتصرفون حلساب هذه الشركات

مث، جيب إشعار جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بكل اختالل أو خمالفة لقواعـد  
ه املسـاس  السوق أو اتفاق بني متدخلني اثنني أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شـأن 

  .113بسالمة السوق

ورغم طبيعته املختلفة، يرمي نشاط اهليئتني إىل حتقيق نفس اهلدف وهو السهر علـى  
محاية املدخر من جتاوزات ناجتة عن عدم معرفته حلقوقه يف جمال استثمار القيم املنقولة 

كما تسـعا  . 114أو راجعة لنقص التجربة فيما خيص استغالل املعلومات اليت حبوزته
  .ا إىل حتقيق السري احلسن، االندماج والشفافية لسوق القيم املنقولةأيض

  

                                                           
110 Intermédiaire en opération de bourse. 

  قماملادة ر 111
  شركات الوساطة  112
  . 1997نوفمرب         3،  2جمموعة قوانني  جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   ص  3املادة  113
114   
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وبالتطرق إىل الشكل الذي تتخذه بورصة القيم املنقولة يف اجلزائر واستنادا إىل املعرفة 
  :من طرف التشريع، نستطيع معرفة وحتديد دور وكفاءة كل هيئة من اهليئات التالية

  ) C.O.S.O.B(رصة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البو -

  )S.G.B.V(شركة تسيري بورصة القيم  -
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  املطلب األول 

  :جلنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة 

  

وق             ا للس ة العلي ة الهيئ ات البورص ة عملي يم ومراقب ة تنظ د لجن تع
ر ي الجزائ الي ف نة . الم ى المرسوم التشريعي  1993أنشأت س اءا عل بن

ي    الم 10-93رقم   13تعلق ببورصة القيم المنقولة وتم تنصيبها رسميا ف
  .115 1996فيفري 

دف هذه اللجنة إىل محاية املستثمرين يف القيم املنقولة وحسن سري العمليـات        
  .كما تسعى أيضا إىل مراقبة وترقية سوق القيم املتداولة . داخل البورصة وشفافيتها

عى إلرساء اإلطار القانوين واملؤسسايت لسـوق  وهي جلنة مستقلة، هلا مصداقيتها، تس
رؤوس األموال، إذ هي مكلفة بإعداد وحتضري النصوص التنظيمية اليت تشكل حميطـا  

  .لسوق مايل حقيقي

ختضع القوانني واللوائح اليت تصدرها اللجنة إجباريا ملوافقة وزير املالية مث تنشر يف     
دميقراطية الشعبية يف املرسوم التشريعي املتعلـق  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ال

  . 116ببورصة القيم

ويف هذا الصدد قامت فعال جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتهيئة ثالثة أنظمـة  
  .117رئيسية هامة لالنطالقة احلقيقية لسوق البورصة 

  ).بولالنشاط، املراقبة والق( يرتبط  األول بنظام الوسطاء يف عمليات البورصة  -

يتعلق النظام الثاين بالعرض العمومي لالدخار،  العرض العمومي للبيع والـدخول   - 
  .إىل البورصة

                                                           
115 Etude B.E.A , op cit  P 16.  

  .23/05/1993املؤرخ يف  10 -39من املرسوم التشريعي رقم  22املادة  116
117 Article « Marché Financiér »  revue Mediabank   n  :30  p 12-  1997. 
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أما  النظام الثالث فيخص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، اليت تشـكل   -  
  .أحد أهم القنوات لتوجيه االدخار حنو سوق األوراق املالية

  ومراقبة عمليات البورصة  أعضاء جلنة تنظيم: البند األول

  :118أعضاء ) 6(تتكون هذه اللجنة من رئيس وستة 

  الرئيس  -1

يعني الرئيس وفقا للمرسوم التنفيذي املقرر يف جملس احلكومة باقتراح من وزير       
سنوات، يقوم مبمارسة مهمته كامل الوقت، وال ) 4(، ملدة نيابية تدوم أربع 119املالية

خرى كالوظيفة احلكومية أو الوظيفة العمومية باستثناء أنشـطة  جيوز له ممارسة مهن أ
  .التعليم أو اإلبداع الفين أو الفكري

  األعضاء اآلخرون للجنة  - 2 

سـنوات حسـب   ) 4(وهم أعضاء يعينون ملباشرة عملهم لنفس املدة أي أربع      
  :120الشروط احملددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع اآليت

  .قترحه وزير العدلقاضي ي -     
  .عضو يقترحه حمافظ بنك اجلزائر  -     
  .عضوان خيتاران من بني مسئويل األشخاص املعنويني املصدرين للقيم املنقولة -     
عضوان خيتاران ملا هلما من خربة اكتسباها يف اـال املـايل أو املصـريف أو     -     

  .البورصي

لجنة يتجددون كل سنتني على األقل باسـتثناء  جتدر اإلشارة إىل أن أعضاء ال       
ويسمح هلم يف املقابل مبباشرة . وال جيوز هلم التعامل يف القيم املنقولة للبورصة. الرئيس

  .أنشطة تعليمية ، فنية وإبداعية دون الوظيف العمومي أو العمل يف السلك احلكومي

                                                           
  .23/05/1993املؤرخ يف  10-93من املرسوم التشريعي يرقم  22املادة  118

119   GUIDE DE L’INVESTISSEUR,  COSOB P-11- NOVEMBRE 1997.  
  . من املرسوم التشريعي املذكور أعاله 22املادة  120
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 1995سـبتمرب   12يخ عني رئيس جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف تار     
 175-94من قبل جملس احلكومة، باقتراح من وزارة املالية وباملرسوم التنفيذي رقم 

  .121 1994جوان  13الصادر يف 

أمـا أعضاء اللجنـة، فقد مت تعيينهم مبرسوم من الوزارة املكلفة باملـالية يف تـاريخ  
  .1995ديسمرب  27

  وظائف اللجنة: البند الثاين 

ق اإلشارة إليه، فقد كانت اإلقامة العملية والتنظيمية للجنة عند تنصيبها كما سب      
يف التاريخ املذكور أعاله بعد وضع كل اهلياكل املادية وانطالق األشـغال املرتبطـة   

  . باملهام والوظائف ذات األولوية

ويف إطار نشاطها عملت اللجنة على يئة اجلو املالئم وحتضري كل اهليئـات املعنيـة   
. 1997لإلنطالق احلقيقي وامليداين يف العمل يف التاريخ املعلن عنه وهو اية سـنة  

  :ومن بني األعمال اليت قامت ا اللجنة يف هدا اال إعداد األنظمة التالية

املرتبط ملسامهة الوسطاء يف عمليات البورصة يف رأس مـال   01-97النظام رقم  -
  .لةالشركة إدارة بورصة القيم املتداو

  .املتعلق بسري بورصة األوراق املالية 03-97النظام رقم  -

  .اخلاص يئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة 04-97النظام رقم  -

املرتبط باتفاقيات احلساب بني الوسطاء يف العمليات البورصية  05-97النظام رقم  -
  .وعمالئهم

الصـادرة بتـاريخ    01-97كما أعدت يف نفس هذا اإلطار التعليمـة رقـم    -
  .احملددة لكيفيات إعتماد الوسطاء يف العمليات البورصية 31/11/1997

                                                           
121 Etude B.E.A., Op cit  P 16. 
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  :إضافة إىل ذلك، قامت اللجنة بإعداد جمموعة من الدالئل كما يلي

  .دليل املستثمر •

  .دليل قبول القيم املنقولة •

  .دليل القيم املنقولة •

  .دليل هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة •

  .   ملصدردليل ا •
-93كما صادقت اللجنة على قانوا الداخلي خالل اجللسة األوىل تطبيقا للقـانون  

وحددت الوظائف الرئيسية هلـا  . 26يف مادته رقم 1993ماي  23املؤرخ يف  10
  .122:كما يلي

  :الوظيفة القانونية -1

القيم  تعترب هذه الوظيفة أهم الوظائف حيث ختص اجلانب القانوين لتنظيم وسري      
على ضوء هذه الوظيفة، تقوم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتنظـيم  . املنقولة

  :123سري القيم املنقولة بشىت تقنيات م ما يأيت على اخلصوص

  .نوعية رؤوس األموال اليت ميكن استثمارها يف عمليات البورصة -    

  .نية اليت تطبق عليهماعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة والقواعد امله -    

  . نطاق مسؤولية الوسطاء يف عمليات البورصة والقواعد املهنية اليت تطبق عليهم -    

الشروط اخلاصة بأمهية األعوان املرخص هلم بـإجراء مفاوضـات يف جمـال     -    
  .البورصة

  .اإلصدارات يف أوساط اجلمهور -    
                                                           

122  Etude de l’investisseur  P 12. 
  .1993ماي  23املؤرخ يف  10-93من املرسوم التشريعي رقم  31املادة  123
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  .طبها وتعليق حتديد أسعارهاقبول القيم املنقولة للتفاوض بشأا وش -    

  .124تنظيم عمليات املقاصة -    

  .الشروط اليت يتفاوض ضمنها حول القيم املنقولة يف البورصة -    

  .العرض العمومي لشراء القيم املنقولة -    

  .تسيري أوراق القيم املنقولة وسنداا املقبولة يف البورصة -    

  .اليت ختص الشركات احملدد أسعار قيمهاالقيام دوريا بنشر املعلومات -    

كما ميكن للجنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية ختص       
  .إعالم حاملي القيم املنقولة وسريها والوضعية القانونية للوسطاء يف عمليات البورصة

  :وظيفة املراقبة - 2

ورصة وأعواا بالسهر على تناسق يلتزم أعضاء جلنة تنظيم ومراقبة عمليات الب       
قواعد سوق القيم املتداولة مع خمتلف النصوص القانونية والتشريعية اليت حتكم السوق 
وذلك باإلطالع على مجيع األعمال التنظيمية قصد مراقبتها، وكذا ضمان تنفيـذها  

  .طبقا لألحكام التشريعية

ا املنقولة يف بورصة اجلزائـر  كما تتأكد اللجنة من أن الشركات املقبول تداول قيمه
تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ال سيما يف جمال القـيم املنقولـة،   
وعقد اجلمعيـات العامة،وتشـكيلة أجهـزة اإلدارة والرقابـة وعمليـات النشـر       

  .125القانونية،وتأمر السهر على الوثائق املنشورة أو املقدمة

وجب على اللجنة أيضا مراقبة تطبيـق واجبـات النظـام    ويف إطار هذه الوظيفة، يت
وعليه، فإنه جيب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولـة  .اإلعالمي

                                                           
  أنظر إىل ص       من هده الرسالة     124
  .23/05/1993املؤرخ يف  10-93من املرسوم التشريعي رقم  35املادة  125
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بالتجائها إىل التوفري علنا، أن تنشر قبل ذلك مذكرة إلعالم اجلمهور تتضمن البيانات 
جنة هذه املذكرة قبل جيب أن تؤشر الل. اإلجبارية املنصوص عليها يف القانون التجاري

  .126نشرها 

  :127وبغرض املراقبة، تتوىل جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اإلجراءات التالية

نشر املالحظات أو املعلومات اليت م اجلمهور يف النشرة الرمسية للتسعرية أو يف أي  -
  .128أداة إعالمية أخرى

العلين والبنوك واملؤسسـات   تقوم بتحقيقات حول الشركات اليت تلجأ إىل التوفري -
  .املالية والوسطاء يف عمليات البورصة

ميكن للجنة أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم هلا معلومـات يف القضـايا    -
  .املطروحة عليها 

ميكن لرئيس اللجنة، يف حالة وقوع عمل خيالف األحكام التشريعية أو التنظيميـة،   -
ن يف القيم املنقولة، أن يطلب من احملكمة إصـدار  ومن شأنه اإلضرار حبقوق املستثمري

  .أمر للمسؤولني بامتثال هذه األحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها

تدرس اللجنة مشروع املذكرة اخلاضعة للتأشرية املسبقة، وتشري عند اإلقتضـاء إىل   -
  .129االبيانات الواجب تعديلها، أو املعلومات اإلضافية الواجب إدراجها فيه

  .           تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم املنقولة يف املفاوضات أو شطبها - 

  الوظيفة التأديبية والتحكيمية - 3

  :من 130تتضمن اللجنة غرفة تأديبية وحتكيمية، تتألف،زيادة على رئيسها 

                                                           
  .من املرسوم التشريعي املذكور أعاله 41املادة  126
املرتبط بشروط اعتماد  96-93واستنادا إىل املرسوم رقم [ ،  5، ص1998، جويلية 00دد األول رقم مستخلص من النشرة الرمسية للتسعرية، الع 127

  ].الوسطاء يف عمليات البورصة 
128 Anales de la COSOB . Op cit P 62. 
129 Dérivé de règlement N° 96-02 relatif à l’information. 
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  .عضوين منتخبني من بني أعضاء اللجنة طوال مدة انتداما-   

  .131هما وزير العدل، وخيتاران لكفاءما يف االني اإلقتصادي واملايلقاضيني يعين-   

ختتص هذه اللجنة يف اال التحكيمي بدراسة أي نزاع تقين ناتج عن تقصري القوانني 
  :132وميكن هلا أن تتدخل بني األطراف كما يلي.واللوائح السارية على سري البورصة

  .  بني الوسطاء يف عمليات البورصة-       

  .   بني الوسطاء يف عمليات البورصة وشركة إدارة بورصة القيم-       

  .بني الوسطاء يف عمليات البورصة والشركات املصدرة لألسهم-       

رين  -        ة واآلم ات البورص ي عملي طاء ف ين الوس ي  133ب حب ف بالس
  .البورصة

بدراسـة أي إخـالل   كما ختتص اللجنة املذكورة سابقا يف اـال التـأدييب         
بالواجبات املهنية وأخالقيات املهنة من جانب الوسطاء، وكـل خمالفـة لألحكـام    

  .134التشريعية والتنظيمية املطبقة عليهم

  :135أما العقوبات اليت تصدرها يف جمال التأديب فهي حسب درجة املخالفة اآليت
  .اإلنذار •
  .التوبيخ •
  .خطر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو ائيا •
  .اإلعتماد سحب •

                                                                                                                                                               
  .وهو رئيس جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 130

131 Guide de l’investisseur COSOB,  P 13, Novembre 1997. 
  .23/05/1993املؤرخ يف  10-93من الرسوم التشريعي رقم  52املادة  132
  . أي زبائنهم 133
   . 34من اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  15املادة  134
  .1993، 27 العدد" اجلريدة الرمسية "  – 60املادة  –األحكام اجلزائرية  135



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

أو فرض غرامات مالية حتدد إما على أساس قيمة املبلغ احملتمل حتقيقه من جـراء  /و •
املخالفة أو اخلطأ املرتكب، أو حتدد بضعف قيمة الورقة املالية املعنية باملخالفة أو أن 

  .   ماليني دينار جزائري) 10(قيمة الغرامة يف بعض األحيان تقدر بقيمة عشرة 

  شركة إدارة بورصة القيم : املطلب الثاين

تكتسي شركة إدارة بورصة القيم شكل شركة مسامهة تسري املعـامالت الـيت         
يتم إنشـاؤها و تسـيريها وفقـا    . 136جتري حول القيم املنقولة املقبولة يف البورصة

و املتعلقة بالشركات  1988جلانفي  88-01لإلجراءات الواردة يف النص القانوين 
  .املسامهة

ل رأمساهلا اإلجتماعي أسهم خمصصة للوسطاء يف عمليات البورصة، إذ أن اإلعتماد ميث
وـذا  . 137الفعلي هلؤالء الوسطاء مشروط باإلكتتاب يف جزء من رأمسال الشـركة 

  .يصبحون األعضاء املؤسسني هلا

متارس شركة إدارة بورصة القيم مهامها حتت رقابة جلنة تنظيم ومراقبة عمليـات      
تضبط اللجنـة   . و تتلقى عموالت عن العمليات اليت جترى يف البورصة. 138البورصة

  .وتنشرها يف النشرة الرمسية جلدول التسعرية 139قواعد حساب هذه العموالت

وذا الشأن، أعدت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وصادقت علـى القـانون   
يم الذي أرسل إىل وزارة الذي حيدد شروط املمارسة املوكلة لشركة إدارة بورصة الق
  .املالية من أجل املصادقة عليه قبل نشره يف اجلريدة الرمسية

  

  

                                                           
  .162ص  –مصدر سبق ذكره  –مشعون مشعون 136

137 Guide de l’investisseur COSOB   P14- NOVEMBRE  1997. 
  . املتعلق بشركة إدارة بورصة القيم 10/93من املرسوم التشريعي رقم  18-15مستخلص من املادتني  138
  1997نوفمرب    ة،جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورص   جمموعة قوانني،   15املادة  139
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  إنشاء شركة البورصة :البند األول

مل تكن شركة بورصة القيم املنقولة، يف بدايتها على الشكل الذي تتواجد عليه       
 "حتـت إسـم    09/10/1990فقد تأسست ألول مرة بعقد موثق بتاريخ . حاليا

، و ذلك من خالل اجلمعية العامـة لصـناديق   SVM)140" (شركة القيم املنقولة 
الثمانية، على أن تساهم هذه الصناديق حبصص متساوية يف تكوين ) آنذاك( املسامهة 

  .رأمسال هذه الشركة

لكن، ونظرا للعديد من الصعوبات و العراقيل السياسية، اإلقتصـادية واإلجتماعيـة   
هة و ضعف رأمساهلا الذي بلغ ثالث مائة و عشرون ألف دينار وحىت التنظيمية من ج

من جهة أخرى، مل تستطع الشركة حتقيـق اهلـدف    141)دج 320.000(جزائري
  .املسطر هلا واملرجو من وراء إنشائها

رفع  1992وبغرض جتاوز الصعوبات وختطي العراقيل، تقرر ابتداء من فيفري        
يني وثالث مائة وعشرون ألف دينـار جزائـري   رأمسال هذه الشركة إىل تسعة مال

وعلـى ضـوء هـذه    . ، إىل جانب تعديل قوانينها األساسية)دج 9.320.000(
شـركة إدارة  " التعديالت، تغري إسم شركة القيم املنقولة و أصبحت تدعى رمسيـا  

و حتدد بوضوح دور هذه الشركة واملهام املتعددة هلا و ). SGBV" (بورصة القيم 
  .142يف املرسوم التشريعي املتعلق ببورصة القيم املنقولةاملتضمنة 

يف مقر جلنـة   21/05/1997حاليا ومبوجب اجلمعية العامة اليت تكونت يف        
تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أصبحت شركة إدارة بورصة القيم عملية، ورفـع  

) دج 24.000.000(رأمساهلا اإلجتماعي إىل أربعة وعشرون مليون دينار جزائري 
موزع بالتساوي بني املسامهني الذين هم جمموعة من البنوك و املؤسسات املالية والذين 

                                                           
140 Société des Valeurs Mobilieres  

  .80ص    مرجع سبق ذكره  مشعون مشعون،  141
  .23/05/1993املؤرخ  10 -93املرسوم التشريعي رقم  142
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أما عن حصة كل وسيط، فهي مقدرة مببلغ . 143ميثلون  الوسطاء يف عمليات البورصة
  ).دج 4.800.000(

رأس مال هذه الشركة مفتوح وقابل للزيادة يف حالة إعتماد وسيط جديـد يف         
أما يف حالة إنسحاب أحد الوسطاء فتعاد شراء حصـته حبصـص   . ات البورصةعملي

  .متساوية من طرف الوسطاء و املسامهني اآلخرين يف الشركة

  :هيئة مالية، وتتمثل يف  12هلذه الشركة جملس إدارة تكونه 
  :   البنوك التجارية وهي  -

  )   BNA(البنك الوطين اجلزائري -                     
  ) BEA(البنك اخلارجي اجلزائري  -                              

  )  BADR(بنك الفالحة و التنمية الريفية  -                              
  )  BDL(بنك التنمية احمللية  -                              
  )  CNEP(الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط  -                              

  ) B.A(بنك اجلزائر  -                              

  ) UNION BANK:( البنوك اخلاصة واملمثلة يف  -

  :شركات التأمني التالية  -       
  )   CAAR(الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني  -                            
  ) CAAT(زائرية للتأمني الشامل الشركة اجل -                            
  ) SAA(الشركة اجلزائرية للتأمني  -                            
  )  CNMA(الشركة الوطنية للتعاون الفالحي  -                            
  ) CNR(الصندوق الوطين للتقاعد  -                            
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  رصة القيم مهام شركة إدارة بو:  البند األول

املتعلق  1993ماي  23املؤرخ يف  10-93لقد أوكل املرسوم التشريعي رقم        
لشركة إدارة بورصة القيم املهام األساسـية  " 18"ببورصـة القيم املنقولة يف املـادة 

  : 144التالية 
  .التنظيم العملي إلدخال القيم املنقولة يف البورصة  -    
  .مالت البورصة و اجتماعااالتنظيم املادي ملعا -    
  .تسجيل مفاوضات الوسطاء يف عمليات البورصة -    
  .تنظيم عمليات مقاصة املعامالت حول القيم املنقولة -    
  .تسيري نظام التفاوض يف األسعار وحتديدها  -    
  .نشر املعلومات املتعلقة باملعامالت يف البورصة -    
ل التسعرية حتت مراقبة جلنة تنظيم ومراقبة عمليـات  إصدار نشرة رمسية جلداو -    

  .البورصة

  :تتضمن هذه النشرة ما يلي 
  .معلومات حول السوق  -   
  معلومات حول القيم ذات السعر القار -   
  .املعلومات الضرورية حلسن سري السوق  -   

  :كما أن الشركة تتوىل مهمة تسهيل العمليات ما بني الوسطاء عن طريق خاصة
  .تطبيق النظام العام يف شكل نشرات و مقررات  -  
  .عرض هذا النظام على جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للتصديق عليه -  
  .وضع و تطبيق نظام للتحكيم وفض الرتاعات -  
  .وضع تنظيم مادي ملعامالت البورصة و اجتماعاا -  
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ا          ديل    تخضع القوانين األساسية للشرآة، نظامه ذا أي تع داخلي وآ ال
ات       ة عملي يم ومراقب ة تنظ ل لجن ن قب بقة م يرة مس ى تأش ل إل محتم

  .البورصة
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يتمثل أهم املتعامون الذين ينشطون على مستوى سوق القيم املنقولة يف اجلزائر        
  :يف 
  )Investisseurs(املستثمرون  -
  ) Emetteurs(املصدرون  -
  )  I.O.B(يف عمليات البورصة الوسطاء  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املبحـث الثـاين
  املتعاملون يف بورصة اجلزائر املنقولة



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  املطـلـب األول 

  املستثمرون 

يف العامة جند نوعني من املستثمرين يف القيم املنقولة، وهم صـغار املسـتثمرين         
وكبار املستثمرين بالنسبة لصغار املستثمرين، ومتثلهم العـائالت، ال تتـوفر لـديهم    

قدرة الشرائية الضعيفة اليت تتسبب فيها عوامـل  إمكانيات على اإلدخار بالنظر إىل ال
وعليه ال ميكن اإلعتماد كثريا على صغار املدخرين من أجل ترقية البورصة، . متعددة

  .على األقل يف الوقت الراهن

بينما هناك فئة أخرى من املستثمرين، يعترب قاعدة هامة لتواجد البورصة و تتمثـل يف  
توظيف اجلماعي للقيم املنقولة، صناديق التقاعد مثل هيئات ال 145مؤسسات اإلستثمار

و شركات التأمني إخل، ميتلكون رؤوس أموال هامة ميكـن استثمارها يف األسـواق  
ولتحفيز هؤالء علـى الدخول إىل البورصة و التعامل يف جمال القيم املنقولة، . املـالية

لتايل إنعـاش و  ال بد من منحهم امتيازات و تسهيالت ختتصر على دلك، وتؤدي با
  .ترقية البورصة

و نظرا لضرورة تواجد هؤالء املستثمرين يف السوق املايل اجلزائري وأمهيتهم البالغـة،  
سوف نأخذ بالتفصيل دراسة القوانني و اللوائح اليت حتكـم وتـنظم تـدخالم و    

  .نشاطام املختلفة 

  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة   :البند األول

 Organisme de( أسست هيئات التوظيف اجلمـاعي للقـيم املنقولـة          
placement collectif en valeurs mobilères  (  يف اجلزائــر يف

و املتعلق  1996جانفي  10املؤرخ يف  96-08إطار السوق املايل،  مبقتضى األمر 
  .ذه اهليئات

                                                           
145  Investisseurs institutionels  
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توفري السيولة اليت تتطلبها  تعد من أنشط العناصر احملركة للسوق حيث تسعى إىل       
  .واحملافظة عليها، إىل جانب اإلعتناء بتسيري حافظة صغار املدخرين

كما تربز أمهية هذه اهليئات و الدور املتميز الذي تلعبه على مستوى السـوق          
اليت توفرها و اليت تتماشى مع ظروف املستثمرين  146من خالل األدوات اإلستثمارية

عهم على استثمار مدخرام يف شراء أسـهم أو حصـص هيئـات    و هو ما يشج. 
التوظيف اجلماعي اليت تقوم بدورها باستخدام حصيلة بيع أسهمها يف بناء تشكيالت 
من األوراق املالية املتداولة يف سوق رأس املال، حىت وإن كانوا مستثمرين حمـدودي  

  . 147ق رأس املالاملوارد أو ذوي اخلربة القليلة و املعرفة البسيطة بأسوا

ي           اعي ف ات التوظيف الجم وعين من هيئ ين ن ري ب انون الجزائ يميز الق
  :148القيم المنقولة

 SICAV (Les:(شـركات اإلسـتثمار ذات رأس املـال املـتغري      
sociétés d’investissement à capital variable                     

 Les fonds communs de: الصـناديق املشـتركة للتوظيـف    
placement (FCP )  

  شركات اإلستثمار ذات رأس املال املتغري- 1

إستنادا إىل أحكام القانون التجاري،تأخذ شركة اإلستثمار ذات رأس املال املتغري     
  .شكل شركات أسهم، يتمثل دورها يف تسيري حافظة القيم املنقولة حلساب الغري

  أ ـ تأسيس شركات ذات رأس املال املتغري

 08-96من األمـر   2الفقرة  18واملـادة  2الفقرة  6بأحكام املادة  عمال      
واملتعلـق يئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولــة،   1996جانفي 10املؤرخ يف 

                                                           
  . ولةأي القيم املنق 146
  .1994،     45إبراهيم هندي،     ص   صناديق اإلستثمار يف خدمة صغار وكبار املستثمرين، 147

148 Bulletin de la commission d’organisation et de la surveillance des opération en bourse ( Alger    :
1999). P 9.  
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اعتماد شركة اإلستثمار ذات رأس املال املتغري مشروط بإيـداع املؤسسـني ملـف    
  :ي هذا امللف علىحيتو.اإلعتماد لدى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  

  .مشروع القانون األساسي للشركة-              

  .املوارد املالية، البشرية والتقنية املخصصة هلذه الشركة-              

  .امليزانيات وحسابات اإلستغالل-              

  .وثائق اإلعالم املنشورة من طرف الشركة-              

اقبة عمليات البورصة، بعد دراسة امللف وخالل مـدة ال  تقوم جلنة تنظيم ومر      
  .من استالمه بقبول أو رفض منح اإلعتماد 149تتجاوز شهرين

  :150يف حالة القبول، يلتزم مؤسسوا الشركة مبجموعة من اإلجراءات للقيام ا وهي

إيداع نسخة من القانون األساسي لدى املركـز الـوطين للسـجل     -              
  .التجاري

  .إعالمية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية151نشر مذكرة -              

دى   -               إيداع نسخة من شهادة الدفع التي تقر بإيداع رأس مال ل
  .لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

إيداع نسخة عن تقرير تقييم املسامهات العينبة الذي حيرره منـدوب   -              
  .سابات لدى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةاحل

                                                           
  .109ص       04 -97رصة رقم من نظام جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البو 08حسب املادة  149

150 Guide des organismes de placement collectif en V. mobilieres COSOB   P 40     Novembre 
1997. . 
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يف حالة إخالل مؤسسو الشركة باإللتزامات والواجبات السابقة الذكر أو عدم إمتامها 
أشهر إبتداءا من تـاريخ احلصـول   )  03(على أكمل وجه خالل فترة أقصاها ثالثة 
  .على اإلعتماد، يصبح هذا األخري باطال

  

  

  مار ذات رأس املال املتغريتسيري شركات اإلستث -ب 

حدد املبلغ  1996ديسمرب  28املؤرخ يف  474-96املرسوم التشريعي رقم        
) 5(األدىن لرأس املال اإلجتماعي لشركات اإلستثمار ذات رأس املال املتغري خبمسـة  

  .152دينار جزائري) دج 5.000.000(ماليني 

ة أو جملس املديرين اجلمعية العامـة  و استنادا إىل نفس املرسوم، يستدعي جملس اإلدار
غري العادية يف حالة ما إذا قل رأس مال الشركة عن نصـف احلـد األدىن للمبلـغ    

  :153املقرر،لتبدي رأيها سواءا عن

  .إحنالل الشركة أو تصفيتها •

  .إدماجها يف شركة إستثمار ذات رأس مال متغري أخرى  •

غري جديدة عـن طريـق   مسامهتها يف تأسيس شركة إستثمار ذات رأس مال مت  •
  .الدمج

  .تقدمي ماليتها لشركة استثمار ذات رأس مال متغري موجودة   •

جيب إعالم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فورا بقرار اجلمعية العامة الغري عادية 
  .و إعالنه يف جريدة مؤهلة لقبول اإلعالنات القانونية
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  املال املتغري فيتغري باستمرار  أما عن حصص أو أسهم شركات اإلستثمار ذات رأس

إما عن طريق إصدار حصص جديدة أو عن طريق إعادة شـرائها يف أي وقـت     •
  154بالقيمة التصفوية هلا 

  

تسيري شركات اإلستثمار ذات رأس املال املتغري من قبل جملـس اإلدارة أو مديريـة   
هلم بتحقيق ذوي كفاءات مهنية معمقة، تسمح  155ميثل هذه اهليئة أشخاص. الشركة 

، يسهرون على تطبيق القـوانني  156الوظائف واملهام املنوطة هلم يف أحسن الظروف
  . واإلجراءات اليت نص عليها القانون التجاري

متارس هده الشركات نشاطها حتت الرقابة املباشرة لوصاية البورصة، كما تقوم اللجنة 
ـ     ابات ونشـاط  باختيار أحد حمافظي احلسابات من ضـمن قائمتـها ملتابعـة حس

  . 157الشركة

أما سيولة الشركة وقيمتها املالية ، فتوضع يف ضمانة املؤسسة تسمى باملؤسسة املؤمتنة 
  .وختتارها وزارة املالية

حاليا، مت إنشاء شركة إستثمار ذات رأس مال متغري واحدة، اعتمدت من طرف جلنة 
مـارس   31يخ بتـار  01-98تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبقتضى القرار رقم 

 SICAV"   سـليم " مسيت هذه الشركة بشـركة اإلسـتثمار املـايل    1998
CELIM    .  

دج موزع بالتساوي بني املنشئني هلذه الشـركة   120.000.000قدر رأمساهلا ب 
  :والذين هم على التوايل

                                                           
  .يونالقيمة التصفوية نتحصل عليها بقسمة األصول الصافية على عدد األسهم املتداولة، و األصول الصافية متثل الفرق بني جمموع األصول و الد 154
  .وهم أشخاص من الشركة 155
  .1997نوفمرب       184جمموعة قوانني   جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   ص  156

157 Anales de la  COSOB. Op  cit P 38. 
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   SAAالشركة اجلزائرية للتأمني  -  

  BNAالبنك الوطين اجلزائري  -  

   BDLلية بنك التنمية احمل -  

  

  

  

  الصندوق املشترك للتوظيف  - 2

املؤرخ  08-96من األمر  13حسب املادة -يعد الصندوق املشترك للتوظيف       
صندوق ال  -و املتعلق يئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة 1996جانفي  10يف 

  يشترك يف امتالكه حاملي احلصص اليت يتكون منـها  158يكتسب الشخصية املعنوية
. اهلدف من وراء إنشائه هو تسيري حافظة القـيم املنقولـة  . رأس مال هذا الصندوق

يتمثل املؤسسون يف املسريين، ختول مهمة تسيري األصول املالية، ومن هيئة مسـتودعة  
Dépositaire  159هلده األصول.  

 فاملسري مطالب بتقدمي ضمانات كافية ختص التنظيم، الوسائل التقنية واملالية وكـدلك 
. 160من حصص الصـندوق %  10يشترط عليه القانون امتالك على األقل . اخلربة

بينما مهمة مستودع احلصص واليت يقوم ا كل من البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة 
مكلـف باسـتقبال    161إذ أن املسـتودع . فتتمثل يف افحتفاظ بأصول الصـندوق 

كما أنه مكلف بالتأكد . املسري اإلكتتابات وإعادة شراء احلصص وتنفيد أوامر تسيري

                                                           
  .1997نوفمرب     122ص   جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   جمموعة قوانني 158

159 Anales de la COSOB Op cit P 38. 
160 Article 47 du règlement de la COSOB. 

ر جيب أن يكون لكل صندوق مستودع واحد خمتلف عن املسري، حيادي يف تعامالته وخمتار من بني قائمة األشخاص املعنويني احملددة من قبل وزي 161
  .املالية
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من أن العمليات اليت يقوم ا املسري مطابقـة للقـانون السـائر وملضـمون نظـام      
  .162الصندوق

تتجسد هذه احلصص يف شهادات إمسية يسلمها املسري إىل حاملي احلصـص،         
أن متثل حصص الصناديق -حسب القانون التجاري- 163وال جيوز بل و مينع منعا باتا

  .شتركة للتوظيف بشهادات حلاملهاامل

  

  

  تأسيس الصندوق املشترك للتوظيف -أ 

على غرار شركات اإلستثمار ذات رأس املال املتغري، ال يتأتى تأسيس الصندوق        
املشترك للتوظيف إال مبوافقة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اليت متنح اإلعتمـاد  

 164نظام احملرر مببادرة املسري و املؤسسة املؤمتنـة إىل الصندوق بعد دراسة مشروع ال
  :  165جيب أن يتضمن هذا املشروع على األقل املعلومات التالية.املقدم هلا 

  ).احلقوق و الواجبات، طرق منح األجر( اسم املسري و املؤسسة املؤمتنة  -  
عايري سياسة التوظيف للصندوق املشترك للتوظيف ال سيما األهداف اخلاصة وامل -  

  .اليت تستوحى منها
  .طرق و دورية حساب القيمة التصفوية -  
  . مبلغ رأس املال األصلي -  
  .طرق اإلصدار وإعادة شراء احلصص -  
  .املبلغ األقصى لعموالت اإلكتتاب وإعادة شراء احلصص -  

                                                           
162 Article 3 du decret executif N° 96- 474 du 28 Decembre 1996. 

  .حسب القانون التجاري اجلزائري 163
  .ودعاملسماة أيضا باملست 164
  .1997نوفمرب     116ص    جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  ، 18املادة  165
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  .166املبلغ األقصى ملصاريف التسيري -  
  .طرق توزيع النتائج واملداخيل -  
  .167تعديل النظامطرق  -  
  .طرق احنالل، تصفية وإعادة تكوين الصندوق املشترك للتوظيف -  

ة و نسخ من        -   نسخ من القوانين األساسية للمسير و المؤسسة المؤتمن
  .شهادات السجل التجاري

و بعد احلصول على اإلعتماد حترر حصص الصندوق كليا، ويتوجب علـى املسـري   
  : 168القيام باإلجراءات التالية

نشر ملخص للملف املودع لدى املركز الوطين للسجل التجـاري يف إحـدى    -  
  .اجلرائد املؤهلة لقبول اإلعالنات القانونية 

تقدمي نسخة من شهادات اإليداع املسلمة من طرف املؤسسة املؤمتنـة إىل جلنـة    -  
  .أشهر) 03(تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف أجل أقصاه ثالثة 

خة عن تقرير تقييم املسامهات العينية احملـررة مـن طـرف منـدوب     تقدمي نس -  
  .أشهر و إال سحب اإلعتماد) 03(احلسابات إىل اللجنة وذلك يف أجل أقصاه ثالثة 

  تسيري الصندوق املشترك للتوظيف -ب 

دينار جزائري كمبلغ أدىن الزم لتكـوين  ) 1.000.000(حدد مقدار مليون        
املؤرخ  474-96من املرسوم التنفيذي " 3"ا جاء يف املادة الصندوق وذلك طبقا مل

علـى  )  %10(، على أن ميتلك املسري عشرة باملائـة  169 1996ديسمرب  28يف 

                                                           
جمموع تكاليف اإلستغالل اليت تتحملها هيئة التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة باستثناء الفوائد " كمصاريف تسيري" تعترب  166

  .والعموالت اخلاصة بالقروض
  .وظيفأي النظام الداخلي للصندوق املشترك للت 167
  .1997ديسمرب  29         23ص      87اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،       العدد  168

169 Guide des organisme de placement collectif en valeurs mobilières COSOB P 14 
 Novembre  1997. 
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) 500.000(األقل من أصول الصندوق دون أن يقل هذا املبلغ عن مخس مائة ألف 
  .دينار جزائري

  :كور سالفا، ميكنإذا أصبح األصل الصايف أقل من نصف املبلغ األدىن و املذ

  حل للصندوق املشترك للتوظيف أو -  

  اندماجه مع صندوق آخر أو -  

أشهر ) 06(اندماجه مع شركة استثمار ذات رأس املال املتغري، وذلك بعد ستة  -  
 -08من األمر رقـم  " 30"اليت تلي توقيف إعادة شراء احلصص، تطبيقا للمادة 

  .170 1996جانفي  10املؤرخ يف  96

  .كما ميكن دمج صندوق مشترك للتوظيف مع آخر إلنشاء صندوق جديد -  

  

أما عن تسيري الصندوق فهو أمر يتواله أفراد مؤهلني للقيام ذه املهمة أي أشـخاص  
  ذوي كفاءات مهنية ضرورية ملزاولة مثل هذه الوظيفة 

  أصول هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة:   البند الثاين

ل أصول هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة يف جمموعها من مقادير تتشك        
  .إضافة إىل مقدار آخر على شكل سيولة 171متفاوتة من األسهم و السندات

و  1996جانفي  10املؤرخ يف  96 - 08من األمر رقم  41وعمال بأحكام املادة 
يتوجب احترام القواعد  املتعلق بتسيري أصول هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة،

تتمثـل هـذه   . املتعلقة بنسب التوظيفات املالية لكل نوع من أنواع األوراق املاليـة 
  :172القواعد يف ما يلي

                                                           
  1997سمرب دي 29  26ص         87العدد      اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 170
  . السندات احلكومية وسندات الشركات 171
  .1997نوفمرب    127جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة     ص      -جمموعة قوانني  -، 35املادة  172
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ميكن هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أن توظف يف السندات أو القـيم   -   
  .من أصوهلا   % 20املنقولة لنفس املصدر يف حدود نسبة 

هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أن توظف يف السندات أو القـيم  ميكن  -   
من أصوله إذا كانت هذه السندات أو  % 60املنقولة لنفس املصدر يف حدود نسبة 

  .القيم مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة

من   %20ال ميكن هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أن حتتفظ بأكثر من  -   
  .النوع من القيم املنقولة لنفس املصدرنفس 

ال ميكن هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أن توظف يف السيولة أكثر من  -   
  .من أصوهلا % 20

ميكن هليئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أن تقوم باقتراض نقدا يف حـدود   -   
  .من أصوهلا  10%

على أنه ال  1996جانفي  10املؤرخ يف  08-96من األمر رقم  51وتنص املادة 
ميكن أن يتجاوز املبلغ األقصى للعموالت اليت مت حتصيلها عند اإلكتتـاب أو إعـادة   

من القيمة التصـفوية للسـهم فيمـا خيـص شـركة        % 3شراء األسهم بنسبة 
من القيمة التصفوية للحصة إذا تعلق األمـر  %  1.5اإلستثمارات رأس املال املتغري و

  .173ندوق املشترك للتوظيفبالص
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  املطـلب الثــاين 

  املصدرون 

  

وهم أشخاص معنويون، يتدخلون يف البورصة من خالل عملية إصدار القـيم        
اهلدف من التدخل هو استقطاب رؤوس األموال الالزمة لتمويل احتياجام . املنقولة

  .عمومياملتعددة و ذلك عن طريق اللجوء علنا لالدخار ال

  :تتمثل هذه األشخاص املعنوية يف 

تتدخل  يف . الدولة، و تأيت يف املرتبة األوىل من حيث طلب احلصول على األموال  -
السوق املايل دف متويل العجز املـايل الناتج عن عدم كفاية اإليـرادات اجلبائيـة    
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شـاريع ذات  واملوارد األخرى لتغطية التكاليف، أو كذلك من أجل حتقيق متويـل امل 
  .اخل... الطابع العام و املنفعة العامة مثل بناء اهلياكل القاعدية ، املدارس ، املستشفيات

راس ماهلا أو إىل متويـل  ) زيادة ( اهليئات العمومية و اخلاصة اليت دف إىل رفع  -
كما ميكن أن يكون اهلدف من وراء هذا . احتياجاا يف جمال اإلستثمار أو اإلستغالل

لتدخل لتمويل مشاريع اإلنعاش اإلقتصادي أو ببساطة ضمان رأس املال العامل  هذا ا
  .وحسب السياسة املتبعة من طرف هذه اهليئات

لإلستفادة من فرص مماثلة للتمويل عن طريق البورصة ، وضع القانون اجلزائري        
اصـة منـها   جمموعة من الشروط على هؤالء األشخاص أن ميتثلوا هلا و حيترموها خ

إعالم اجلمهور عن املنتوج الذي سوف يطرح يف السوق، و نوعيته من خالل وضع  
محلة إشهارية حتفز للمستثمرين على اختاذ قرارات ترتكز على شروط حقيقية لشفافية 

  .السوق

إضافة إىل ذلك هناك شروط أخرى متعلقة بالشركات املصدرة للقيم املنقولة املتداولة 
كنها هذه الشروط من احلصول على تأشرية جلنة تنظـيم و مراقبـة   مت. يف البورصة 

  .     عمليات البورصة

  شــروط وخطوات القـبول :   البند األول

  شروط القبول  -  1

تلتزم الشركة اليت تنوي دخول القيم املنقولة اليت أصدرا إىل البورصة أن متتثل        
وانني اجلزائرية ـدف احملافظـة علـى    لبعض الشروط اليت حددا التنظيمات والق

مصداقية الشركات املسعرة يف البورصة من جهة ، و ضمان حقوق املكتتبني من جهة 
  :أخرى، و تتمثل هذه الشروط فيما يلي 

   174شروط متعلقة باألسهم -أ 
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .جيب أن تكتسي الشركة الراغبة يف الدخول إىل البورصة شكل شركة مسامهة -

  . دينار جزائري)  100.000.000( هلا عن مائة مليون أن ال يقل رأس ما -

مـن رأس  )  % 20 (أن توزع على اجلمهور قيم رأس مال متثل عشرون باملائة  -
مساهم على األقل يف يوم اإلدخال على  300املال اإلجتماعي للشركة موزعة على 

  .أبعد تقدير

  . تسبق طلب القبولأن تكون الشركة قد حققت أرباحا خالل السنة املالية اليت -

نشر قوائم مالية مصادق عليها السنوات الثالثة األخرية اليت تسـبق سـنة تقـدمي     -
  .الطلب

إثبات وجود هيئة للمراقبة الداخلية ، تكون حمل مالحظات و تقييم مـن طـرف    -
  .مندوب احلسابات يف تقريره املتعلق بالرقابة الداخلية للشركة

خيضع لتأشرية جلنة تنظيم و مراقبـة عمليـات    175ةإيداع  مشروع مذكرة إعالمي -
  .البورصة

اإللتزام بإرسال كل البالغات و اإلعالنات ذات الطابع املايل و النشرات اليت تتوىل  -
  .الشركة توزيعها

  شروط متعلقة بالسندات  -ب 

  : 176أما يف حالة إصدار السندات يتوجب على شركات ذات األسهم أن       

  .لفعلي منذ سنتني على األقل من تاريخ تقدمي الطلبيكون نشاطها ا -

  .تقدمي ميزانيتني مصادق عليها من طرف املسامهني -

  .أن حيرر رأس املال كليا -
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .مزاولة الشركة لنشاط دائم -

  اخلطوات األولية -2

و املتعلـق   1997نوفمرب  23املؤرخ يف  03-37إن املرسوم التشريعي رقم        
ينص على اخلطوات األولية اليت ) الفصل الثالث ( لبورصة القيم املنقولة بالقانون العام 

هـذه  . يتوجب على شركة راغبة يف احلصول على تأشرية الدخول أن تقـوم ـا  
اخلطوات فرضت حرصا على محاية اإلدخار العام و دف ضمان ليس فقط جنـاح  

  . خولالعملية للورقة املعنية بل و خاصة صحة مالية حسنة بعد الد

على الشركة اليت فضلت التسعري يف البورصة أن حتترم و تطبق حرفيا هذه اخلطـوات  
  :177واملتمثلة يف

  اختيار الوسيط يف عمليات البورصة  -أ 

على كل شركة تستعد لطلب إدخال قيمها للمفاوضات يف البورصة أن تعـني        
يم و يتابع إجـراءات  وسيط يف عمليات البورصة ميثلها لدى شركة إدارة بورصة الق

  :القبول و الدخول و ما يأيت بعدمها 

وهلذا الغرض ، توكل الشركة وسيطها عن طريق إمضاء عقـد يتعهـد فيـه           
  .الطرفان باحترام واجبات كل منهما

للوسيط مهمة التأكد من أن الشركة متثيل جلميع شروط الدخول املفروضـة يف        
ويتدخل بصفته مستشارا للشركة لتقدمي . مليات البورصةقانون جلنة تنظيم و مراقبة ع

طلب الدخول لدى شركة إدارة بورصة القيم، و تقدمي النصائح و اإلرشادات مـىت  
  :  178و يف هذا اال ، يتعني على الوسيط القيام بـ.استدعى األمر ذلك

  .إبالغ شركة إدارة بورصة القيم بنية تقدمي طلب الدخول -
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .ضري ملف الدخولاملسامهة يف حت -

  .املسامهة يف تقييم الشركة -

  .املشاركة يف اختيار تاريخ انطالق العملية واختيار إجراء القبول -

  .املشاركة يف حتديد سعر العرض -

مساعدة املؤسسة يف إحداث التغيريات اليت تراها ضرورية فيما يتعلـق بالتنظـيم  -
  . واهليكلة

  تكوين ملف طلب الدخول  -ب 

عد اختيار الوسيط ، تتأهب الشركة لتكوين ملف الدخول عند حتضري مشروع ب  
وبعد اإلطالع . املذكرة اإلعالمية الذي يقدم إىل جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

عليه بدقة، متنح اللجنة تأشرية الدخول إذا استوفيت مجيع الشـروط، أو تـرفض إذا   
  . 179رصة القيم التأكد من هذا األمروعلى شركة إدارة بو. استدعى األمر ذلك

يرفق طلب القبول بامللف املكون هلذا الغرض و الذي يتضمن معلومات كاملة    
. ختص هذه املعلومات اجلوانب القانونية، اإلقتصادية و املالية للشـركة . عن الشركة

  .180وعليه تلتزم هذه األخرية بتقدمي الوثائق التالية

  وثائق الحالة العامة للشرآة

  :يتضمن .طلب خطي لقبول القيم املنقولة يف البورصة   •

اسم والقانون األساسي للشركة اليت تطلب الدخول، تاريخ التـرقيم يف   -           
  .السجل التجاري ورقم التسجيل الضرييب 

  .مكان حفظ سجالت املسامهني -          
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .تاريخ طلب دخول قيم الشركة إىل البورصة -          

طلب رمسي يعني فيه مبلغ، عدد، صنف ومصدر القيم اليت ترغب الشركة  -        
  .تسجيلها يف التسعرية

  : وصف عام لنشاط الشركة وفروعها ويتضمن •

قائمة أعضاء جملس اإلدارة و جملس املراقبة و كذا املسـريين الرئيسـيني    -          
األفـراد خـارج   للشركة مع اإلشارة إىل الوظائف اليت ميارسها هـؤالء   

  .الشركة 

ة    -           ة بالخدمات المالي ة    181قائمة المؤسسات المكلف للشرآة الطالب
  . للدخول

  .نسخة من اإلصدار في الجريدة الرسمية لإلعالنات القانونية -          

يم        -           ة تنظ ات لجن ع لتعليم ة الخاض ذآرة اإلعالمي روع الم مش
  .ذي يوضع للتصديق من طرفهاومراقبة عمليات البورصة وال

ي تخص آل      -           تعهد الشرآة باحترام شروط نشر المعلومات الت
ا    الخالفات المعلقة، و التي تكون فيها الشرآة أو إحدى فروعه

  .طرفا فيها، وآذا تأثير هذه الخالفات على مرآز الشرآة

  الوثائق الخاصة برأس مال الشرآة 

تصف فيها تطور رأس ماهلا منذ تأسيسها إىل يـوم   تلتزم الشركة بتقدمي مذكرة  •
تقدمي الطلب إىل جانب جدول يصف رمسلتها و يبني طبيعة وقيمة كل صنف مـن  

تتضمن هذه املذكرة املعلومات املتعلقة باألسهم . أصناف األسهم حمل طلب اإلدخال
ذا سنوات األخرية اليت سبقت طلبها، أو منذ تأسيسـها إ ) 05(املصدرة خالل مخس 

  :تتمثل أهم هذه املعلومات يف . سنوات 5كانت املدة تفوق 

  .العدد الكلي للقيم املصدرة -
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .املبلغ اإلمجايل لإلصدار -

  .تاريخ اإلصدار -

  .املبلغ الصايف الذي حتصلت عليه الشركة خالل اإلصدار -

بلغ النشاطات اليت مولت من خالل املبلغ احملصل عليه عن طريق اإلصدار، وكذا امل -
  . احلقيقي لكل نشاط من هذه النشاطات

  .عدد المساهمين بتاريخ طلب الدخول حسب سجالت الشرآة -

من رأس املال اإلجتماعي ) % 5(أمساء املسامهني احلائزين على نسبة مخسة باملائة  -
  .للشركة، وحصة كل مساهم

دد    - عدد األسهم التي يمتلكها آل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و الع
  .لذي يمتلكه آل مسير من مسيري الشرآةا

  .حقوق اإلكتتاب املخولة ألعضاء جملس اإلدارة، أسعارها ومدة صالحيتها  -

شهادة مصادق عليها من طرف أحد مسؤويل الشركة، متضمنة حلالة توزيع أوراق  -
  :الشركة بتاريخ طلب الدخول، و اليت تقدم على النحو التايل

  

 عدد املسامهني  الفئات  املشاركة الكلية لكل فئة

  سهم 1000أقل من    

5000إىل  1000
  سهم

10000إىل  5001
  سهم 
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إىل 10001
  سهم  50000

50000أكثر مـن  
  سهم

* Guide de l’admission    P 22.22  

أو   % 10قائمة جبميع الشركات اليت هلا فيها حصة من رأس املال تقـدر ب   •
  :أكثر، مع حتديد فيما يلي

  .ذه الشركةاسم ه -   

  .وصف موجز لنشاطات هذه الشركة -   

  .رأس مال هذه الشركة وعدد األسهم -   

األرباح أو اخلسائر اليت سجلتها الشركة الراغبة يف الدخول الناجتة عن استثمارها  -   
  .يف أسهم هذه الشركة

بـاح  على الشركة الطالبة للدخول أن تقدم املعلومات الالزمة املتعلقة بتسديد األر •
  : مثل 

  .عدد السنوات املتتالية اليت وزعت خالهلا األرباح -

مبلغ عوائد األسهم املسددة وكذا املبلغ اإلمجايل املسدد من طرف الشركة خـالل   -
سنوات األخرية اليت سبقت طلب الدخول أو منذ إنشائها إذا كانـت   )05(اخلمس 

  .املدة أكثر من ذلك 

  .182مدة توزيع األرباح -   
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  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  .تاريخ اية وغلق سجل املسامهني وتاريخ التصريح باألرباح و تسديدها -   

  الوثائق اإلقتصادية واملالية  

  :على الشركة أن تقدم تقريرا حول   

  .نشاطها الصناعي و التجاري  -   

الوضعية التنافسية للشركة يف مجيع األسواق اليت تنشط فيها و كذلك بالنسـبة   -   
  .ت اليت تقدمهالكل السلع و اخلدما

الوضعية املالية للشركة، مرفقة بدراسة مقارنة مليزانيـات الشـركة وتطورهـا     -   
  .سنوات األخرية اليت تسبق طلب الدخول) 05(للخمس

  

  

  

  : نسختني من -   
  .جدول حسابات النتائج -                 
  .امليزانيات -                 
  .يب احلساباتتقارير مندو -                 
  .حماضر الضبط -                 

جدول حساب األرباح و اخلسائر و تقرير يفسر و حيلل األرباح و اخلسـائر   -     
  .سنوات األخرية اليت سبقت طلب الدخول ) 05(املسجلة يف اخلمس 

نسخ للدراسات التقديرية اليت ختص األرباح والتدفقات النقدية للسنة اليت   05 -    
  .تلي تقييم الطلب



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

مذكرة توضح شروط اإلصدار، القروض البنكية واإلمتيـازات اجلبائيـة الـيت     -   
  .استفادت منها، أو الضمانات و الرهانات العقارية اليت قدمتها الشركة

  : على الشركة اليت تصدر أوراق دين ألجل طويل أن تقدم املعلومات املتعلقة ب -  
  .طبيعة السندات  -         
  .معدل الفائدة  -         
  .تاريخ اإلستحقاق -         
  .مبلغ الديون اليت سجلت  -         
  .مبلغ الديون الذي حول إىل أسهم  -         

  الوثائق القانونية

على الشركة الراغبة يف الدخول إىل بورصة اجلزائر، أن تقـدم الوثـائق القانونيـة    
  :183التالية

  

  

  .ن نظام الشركة املتمم واملصادق عليهنسخ م) 05(مخس  -   

  . نسخ من شهادة تقييدها بالسجل التجاري) 05(مخس -   

  .نسخ من شهادة إقرار بالبدء الفعلي لعمليات الشركة) 05(مخس -   

حماضر مصادق عليها للجمعيات العامة، تتعلق بزيادة أو فتح رأس مال الشركة،  -   
  .املطبقة لقرارات اجلمعيات العامةإضافة إىل مداوالت جملس اإلدارة 
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جيب تقدمي كل الوثائق اليت تربر اندماج الشركة مع شركة أخـرى، يف حالـة    -   
يدعم هذا التربير مبحاضر اجلمعيات العامة و تقـارير منـدويب   . حدوث ذلك
  . احلسابات

نسخ لقرار جملس اإلدارة املتضمن السماح بتقدمي طلب دخول القـيم  ) 05(مخس  -
  . سعرية يف البورصةللت

  .عينات لشكل األوراق املالية موضوع الطلب) 05(مخس -   

نسخ مصادق عليها من وثيقة تثبت بأن الشركة خاضعة لطلبـات  ) 05(مخس  -   
  . إجبارية لصندوق الضمان االجتماعي

نسخ مصادق عليها من وثيقة تثبت بأن الشركة ختلصـت مـن   ) 05(مخس  -   
  . مستحقاا اجلبائية

عند تكوين امللف مباشرة، يقوم الوسيط يف عمليات البورصة املعـني، بعـد أن    
يتأكد من أن الشركة تستويف جلميع الشروط اليت حددها القانون اجلزائري و املتعلقة 
بالدخول إىل البورصة، بتويل إيداع امللف مرفقـا بطلب الدخـول، لدى جلنة تنظيم 

  .يوم قبل تاريخ التسعرية يف البورصة  60أدناه  ومراقبة عمليات البورصة، يف أجل

  

  

تلتزم الشركة بإعالم اللجنة عن كل تعديل يطرأ على أي عنصر مـن العناصـر        
  .184املكونة مللف القبول وذلك بني تاريخ اإليداع و تاريخ تبليغ مقرر اللجنة

انضباط  تقوم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بدراسة امللف و التأكد من  
مث متـنح  . احلالة القانونية للشركة وصحة شروط إصدار القيم حمل الطلب وتـداوهلا  
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املوافقة، بالتعاون مع شركة إدارة بورصة القيم، إذا ما توفرت مجيـع الشـروط، أو   
  .ترفض الطلب إذا ما رأت يف ذلك مصلحة السوق واملدخرين 

ذه الشركة كدليل واضح علـى  ويف حالة القبول، متنح اللجنة رقم التأشرية هل  
و من جهتها، تعلم شـركة إدارة  .مصداقية املعلومات والوثائق املتضمنة داخل امللف

بورصة القيم املتعاملني يف السوق بإدخال قيمة منقولة جديدة يف التسـعرية الرمسيـة   
يصدر قبل التاريخ املقرر . 185بواسطة إعالن ذلك يف النشرة الرمسية جلدول التسعرية

يتضمن هذا اإلعـالن معلومـات   .يوم على األقل ) 15(ول تسعرية خبمسة عشرأل
  :خاصة بـ

  . هوية ووضعية الشركة املصدرة  -   

الوسيط أو الوسطاء يف عمليات البورصة املعينون من طرفها ملهمة تتبع إجراءات  -   
  .القبول و اإلدخال

  ).العدد، الطبيعة، اخلصائص( األسهم و السندات  -   

  .السعر املقترح من طرف املدخلني  -   

  .اإلجراء املقرر للتسعرية األوىل -   
  

  

  المطلب الثالث

  الوسطاء في عمليات البورصة  
  

و املتعلق  1993ماي  23املؤرخ يف  10-93خصص املرسوم التشريعي رقم        
ذوي خربة يف ببورصة القيم املتداولة مهمة التفاوض يف القيم املنقولة ألعوان خمتصني 
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 05جمال األوراق املالية يدعون بالوسطاء يف عمليات البورصة حيث تنص املادة رقم 
ال جيوز إجراء أية مفاوضة تتنـاول  : " من املرسوم التشريعي السابق الذكر على أنه 

قيما منقولة مقبولة يف البورصة إال داخل البورصة ذاا وعن طريق وسطاء يف عمليات 
  .186"البورصة 

عين هذا أن عمليتا البيع و الشراء للقيم املنقولة من أسهم و سندات داخل البورصة ال ي
  .تتم إال باحلضور اإلجباري هلؤالء الوسطاء

حسب الشروط اليت حتـددها   -ومهمة املفاوضة ختول للوسطاء يف عمليات البورصة 
  : 187القيام مبا يأيت -جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

رون حلساب زبائنهم سندات القيم املنقولة بتلقيهم هلـذا الغـرض أمـواال    يدي -    
  .مدفوعة بتفويض إدارة

يقفون موقف الطرف املقابل يف العمليات حول القيم املنقولـة، وال ميكـن أن    -   
  .ميارسوا هذا احلق حلساب زبائنهم 

متنهم عليها وجيب على الوسطاء أن يتأكدوا فضال عن ذلك أن رؤوس األموال اليت يأ
  .  زبائنهم إلجناز عمليات يف البورصة ، متأتية من عائدات مصرح ا قانونا 

تنشـأ   188ميكن أن يقوم بعمل الوسيط أشخاص طبيعيون أو شركات مسامهة  
خصيصا هلذا الغرض، وتعتمد من طرف جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و تعمل 

ت فعال و كذلك مـن أجـل محايـة    حتت رقابتها من أجل ضمان حدوث املعامال
  .املدخرين

                                                           
  .34العدد   اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 186
  . 10 -93من املرسوم التشريعي رقم  07املادة  187
  . 10 -93عي رقم من املرسوم التشري 06املادة  188



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

وسطاء متكونني يف شكل شركات ) 04(منحت اللجنة و ألول مرة ، إعتمادا ألربع 
هؤالء الوسـطاء يف عمليـات   . أسهم، ومتثل مكونوها يف البنوك ومؤسسات التأمني

  :البورصة هم على التوايل 

الصـندوق الـوطين    ،) B.E.A(ويتكون من البنك اخلـارجي  :  الراشد املايل -
  ) . C.N.R(و الصندوق الوطين للتقاعد )  C.N.M.A(للتعاون الفالحي 

مؤسسة مالية لإلرشـاد و التوظيـف   ) :  S.O.F.I.C.O.P( سوفيكوب  -  
)  B.D.L( ، بنك التنمية احمللية B.N.A) (مشكلة ما بني البنك الوطين اجلزائري 

  ).S.A.A (والشركة اجلزائرية للتأمني 

املؤسسة املالية العامة يشارك تكوينها كل من ) :  S.O.G.E.F.I(  جيفيسو -
، الصندوق الوطـين للتـوفري و اإلحتيـاط   )   C.P.A( القرض الوطين الشـعيب 

)C..N.E.P   ( والشركة اجلزائرية للتأمني الشامل )C.A.A.T .(  

-BC /S.P.V.M :ا كل من بنك التنمية مؤسسة توظيف القيم املنقولة و يكو
  ).  CAAR(و الشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني ) BADR(الريفية

اعتمدت بصفة مؤقتة، وأودعت تعهدا " L’UNION BANK "  يونيون بنك
على مستوى اللجنة من أجل إنشاء فرع خاص مبمارسة نشاط الوساطة يف عمليـات  

ــريج     ــون بروك ـــم يوني ــه إس ــق علي ــة، أطل  UNION" البورص
BROKERAGE  ." هذا األخري يعترب الوسيط األول و الوحيد برؤوس أموال

  .دينار جزائري) 1.000.000(خاصة، قدرت حاليا مبليون 

  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

أبدت النية يف تكوين شـركة  " La Citi Bank NA Algerie" بدورها 
ــافة إىل   ــري إض ــوق اجلزائ ــاطة يف الس ــاط الوس ــة نش ــا ملمارس " خصيص

SALOMAN BROTHERS"189 .  

د مثل هذه الشركات عامة كانت أو خاصة للقيام مبهمـة الوسـاطة يف   وجو        
عمليات البورصة يعد أمرا ضروريا وأساسيا لنجاح بورصة اجلزائر الفتية و تطورهـا  
خاصة بالنظر إىل الدور الرائد و اهلام الذي تلعبه هده الشركات على مستوى السوق 

  .ا املايل واملهام املتعددة  واملختلفة اليت تؤديه

  النشاطات املختلفة للوسطاء يف عمليات البورصة  :البند األول 

يستطيع الوسطاء يف عمليات البورصة، سواءا كانوا أشخاصـا طبيعـيني أو     
شركات أسهم، أن يطلبوا إعتمادا لدى جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ملزاولـة  

  :النشاط يف إحدى الفئات التالية 

  .يف عمليات البورصة ذي النشاط غري احملدود  الوسيط -           

  .الوسيط يف عمليات البورصة ذي النشاط احملدود -

  )الكامل(الوسيط ذي النشاط غري احملدود  - 1

إضافة إىل مهمة التفاوض املتعلقة بالقيم املنقولة القابلة للتـداول يف البورصـة           
 عمليات البورصة ذي النشاط غـري  وباملنتوجات املالية األخرى ، يستطيع الوسيط يف

  : 190احملدود أن ميارس إحدى النشاطات التالية أو العديد منها

  

  
                                                           

189  Revue Echange    les premières Entreprises côtées « Marché financier».    N° 159  
S.A  BOUKRAMI   P40 Octobre 1999. 

  
  .1997نوفمرب   جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة      -جمموعة قوانني  -  02املادة  190
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  .عملية شراء و بيع قيم منقولة لصاحله سواءا بصفة رئيسة أو ثانوية -      

  .توظيف القيم املنقولة حلساب الغري  -      

  .تسيري حافظات القيم املنقولة مبوجب توكيل  -      

  .مرتبط بإحدى النشاطات املذكورة أعاله  191القيام بسعي مصفقي -      

  .كل نشاط آخر حتدده جلنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة  -      

  الوسيط ذي النشاط احملدود  - 2

على خالف الوسيط ذي النشاط غري احملدود، وكمـا تدل عليه التسـمية،       
ود على الوساطة للتفاوض يف القيم املنقولة ليس يقتصر دور الوسيط ذي النشاط احملد
  .حلسابه اخلاص بل حلساب الغري فقط 

املـؤرخ يف   176-94من املرســوم التنفيـذي رقـم     02حددت املـادة 
و املتعلق ببورصة القيم املنقولـة، فيمـا خيـص األشـخاص     192 1994جوان 13

تكون يف مرحلـة   املعتمدين من طرف اللجنة بصفة وسطاء يف عمليات البورصة، أن
أوىل و استثناءا يف مرحلة انتقالية، البنوك واهليئات املالية و شركات التأمني معينة من 

  .أجل ممارسة نشاط الوسطاء يف عمليات البورصة 

ونص املرسوم التشريعي السابق الذكر على أن مدة الفترة اإلنتقالية هي مخس   
قوم خالهلا البنـوك ومؤسسـات   سنوات، متثل مرحلة حتضري كل الظروف، ت) 05(

كل القوانني واملراسيم املتعلقـة بالوسـطاء يف   . التأمني مبختلف العمليات البورصية
  ، لكن التواجد الفعلي هلم مل يتأتى  1993عمليات البورصة جهزت منذ اية سنة 

  

                                                           
دة بالناس يف منازهلم أو أماكن عملهم وكدا يف األماكن العمومية أو الدي يستعمل عادة املكاملات ي يتصل عاذنشاط الشخص ال: السعي املصفقي  191

قدمي خدمات أو إرشادات اهلاتفية والرسائل واملناشري سواءا قصد اقتراح اقتناء فيما منقولة أو بيعها أو املسامهة يف عمليات يتعلق بقيم منقولة سواءا بغية ت
  للغاية 

  23/05/1993املؤرخ يف  93/10من املرسوم التشريـعي رقم  61بتطبيق املادة املتعلق  192



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

) 39(وذا الصدد، تلقت دفعة أوىل متكونة من .  1997ميدانيا إال يف بداية سنة 
و بتكفـل   193هيئة بنكية ومالية" 12"ط يف عمليات البورصة ممثلني إلثنا عشرة وسي

مبساعدة خرباء  1997تام من جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، تكوينا يف أفريل 
  .يسمح هلم هذا التكوين من التدخل كسماسرة يف مستقبل البورصة . كنديني

حسـب   1998مـاي   23بتاريخ  وبعد اإلنتهاء من املرحلة اإلنتقالية و ذلك 
املرسوم التشريعي، وجب قانونا على شركات الـتأمني و البنوك أن تقـوم بإنشـاء   
شركات مسامهة منفصلة عن البنوك وعن الشركات األخـرى ملهنـة الوسـاطة يف    

 (3)يساهم كل بنك أو شركة تأمني حبصة تقدر بثالث ماليـني  . عمليات البورصة
  . يف رأس مال الشركات املعنية دينار جزائري) 3.000.000(

  اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة :  البند الثاين

إن ممارسة نشاط الوساطة لن يكون إال باعتماد متنحه جلنة تنظـيم و مراقبـة     
باعتبارها اإلطار القانوين و التنظيمي لبورصة  194عمليات البورصة إىل هؤالء الوسطاء

  .القيم

اإلعتماد توفر شروط حتـددها اللجنـة ، ختتلـف يف    يتطلب احلصول على هذا 
و تقـدمي  ) معنويني كانوا أو طبيعيني ( مضموا باختالف طبيعة هؤالء األشخاص 
  .ملفا كامال ومدعما بوثائق حتددها اللجنة

  شروط اعتماد األشخاص الطبيعيني  - 1

 عمليات جيب على األشخاص الطبيعيني الراغبني يف ممارسة نشاط الوساطة يف     
البورصة أن تتوفر فيهم جمموعة من الشروط، متكنهم من التقدم بطلب اعتماد لـدى  

  :يف  195تتمثل هذه الشروط أساسا. جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

                                                           
193 BADR, BEA, BDL, BNA, CPA, CNEP, CAAR, CAAT, CCR, CNMA,  BA,  UNION BANK. 
194 Guide de l’investisseur  COSOB  P 15 Novembre 1997. 

نوفمرب   78-77ص        تماد الوسطاء يف عمليات البورصةاملتعلق بشروط اع 03 -96ب رقم .ع.م.ت.من نظام ل 05املادة   195
1997.  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  

  سنة عند تاريخ تقدمي الطلب،)  25(أن يكون عمرهم مخسة و عشرون  -

  ملدخرين،أن متتعوا بأخالق حسنة و نزاهة لضمان محاية ا  -

أن يكونوا حائزين على شهادة ليسانس يف التعليم العايل أو شهادة معادلة هلـا، و   -
تابعوا بنجاح تكوينا يف جتارة وتسيري القيم املنقولة، و اكتسبوا جتربة مهنيـة كافيـة   

  ملزاولة هذا النشاط،

  أن يكون لديهم حمل واضح التعيني و مالئم ملمارسة نشاطهم ، -

بإثبات كفالة تدفع بالنقود أو على شكل قيم اخلزينة مببلغ مخس مائـة  أن يقوموا  -
  .196دينار جزائري) 500.000( ألف 

  شروط اعتماد شركات األسهم  -2

بالنسبة لشركات األسهم الراغبة يف ممارسة نشـاط الوسـاطة يف عمليـات         
ـ    ات البورصة، فإن قبول أو رفض طلب اعتمادها لدى جلنة تنظـيم ومراقبـة عملي

  : 197البورصة يتوقف على توفر الشروط التالية فيها

  دينار) 1.000.000(امتالك رأس مال أدىن قدره مليون  -    

  .احليازة على حمل مالئم لضمان أمن مصاحل الزبائن  -    

  .198حيازة مقر للشركة باجلزائر -    

  

  

                                                           
  .ميكن للجنة حتديد مبلغ أكرب إذا اعتربت أن طبيعة النشاطات املمارسة تتطلب ضمانا أكربا 196
  .1994جوان  13املؤرخ يف  176 -94من املرسوم التنفيذي رقم  06املادة  197
  أنظر امللحق رقم  198



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

للشركة تتوفر أن يكون لديها على األقل مسري مسؤول مكلف باإلدارة العامة  -    
  .199فيه الشروط املطلوبة هلذه املهنة

  شروط إعتماد املؤسسات املالية، البنوك وشركات التأمني  -3

على املؤسسات املالية و البنوك وشركات التأمني اليت تقدم طلبا العتمادهـا           
من أجل ممارسة نشاط الوساطة يف عمليات البورصة تربير وجود قسم مستقل ضمن 

، بـني نشـاط الوسـيط يف    200ها لضمان استقاللية التسيري، السيما احملاسبيةمصاحل
  .عمليات البورصة ونشاط األشخاص املعنويني 

جيب على مسؤول القسم املذكور اإلستجابة لشروط الكفاءة املنصوص عليها      
  سابقا وهي شروط إعتماد األشخاص الطبيعيني 

شركات أسهم أو مؤسسات ماليـة،   وسطاء البورصة من أشخاص طبيعيني،     
بنوك وشركات التأمني، إذا ما توفرت فيهم الشروط املذكورة سابقا حسب احلاالت، 

  : 201يقدمون طلب اإلعتماد حيتوي على

  .املطلوبة 203إثبات الضمانات 202وثائق -    

وثيقة إثبات ملكية أو استئجار حمالت خمصصة لنشاط الوسـاطة يف عمليـات    -    
  .البورصة 

  .اإللتزام باإلكتتاب أو شراء حصة من رأس مال شركة تسيري بورصة القيم -    

  

                                                           
  .الطبيعيني املدكورة أعالهوهي شروط اعتماد األشخاص  199
  .1997نوفمرب   79جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة      ص    -جمموعة قوانني - 07املادة  200
  .1994جوان  13املؤرخ يف  176 -94من املرسوم التنفيدي رقم  10املادة  201
  .املتعلقة بتكوين رأس املال، التنظيم، الوسائل التقنية واملالية 202
 -93من املرسوم التشـريعي رقـم    64ب مسامهة يف صندوق الضمان املنصوص عليها يف املادة .ع.ت تأمني ومسامهة حيث يدفع الووهي ضمانا 203
كما يكتتب يف عقود التأمني تضمن مسؤوليام جتاه زبائنهم خاصة ضد خماطر ضياع واتالف وسرقة األموال والقيم املودعة لديهم مـن طـرف   . 10

  .زبائنهم
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تبدي اللجنة رأيها حول طلب اإلعتماد بعد فحص امللف يف أجل أقصاه شـهران  
  .من تاريخ استالم الطلب مث تبلغ الطرف املعين بالرد

د التأكد مـن  إذا كان الرد إجيابيا، تقوم اللجنة مبنح إعتماد مؤقت، يصبح ائي بع
  .اكتتاب الوسيط حبصة يف رأس مال شركة إدارة بورصة القيم
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 1993204أفريل  27املؤرخ يف  08-93لقد حدد املرسوم التشريعي رقم      
، وعرف القيم املنقولة املتداولة يف السوق املايل اجلزائري على أا سـندات قابلـة   

صدرها شركات املسامهة و تكون مسعرة يف البورصة أو ميكن أن تسعر،   للتـداول،
ومتنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غري مباشرة يف 

  .205حصة معينة من رأس مال الشركة املصدرة أو حق مديونية عام على األموال

  

  

                                                           
  .املتضمن للقانون التجاري 26/09/1975بتاريخ  59-75واملتمم للتعليمة رقم املعدل  204
  .1993سنة      37ص         27العدد   اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 205

  املبحث الثالث

  املتداولة يف بورصة اجلزائرقيم املنقولة

  



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  املطـلـب األول

  داولة يف بورصة اجلزائرأنواع القيم املنقولة املت 

أنواع من القـيم  )  03( ، تطرح ثالثة  33مكرر  715على أساس املادة          
ختتلف هذه القيم على حسب مميزاا وكذا احلقوق . املنقولة يف السوق املايل اجلزائري

  :وتتمثل أساسا فيما يلي . اليت ختوهلا حلامليها
  .الالقيم املرتبطة برأس م-             
  .القيم املرتبطة بالديون-             
  .القيم اليت متنح احلق لإلكتساب يف قيم منقولة أخرى-             

  "األسهم"القيم المرتبطة برأس المال  :البند األول 

لقد عرف القانون اجلزائري السهم على أنه سند قابل للتداول، تصدره شـركة    
  .ا اإلجتماعيوهو ميثل جزء من رأس ماهل. مسامهة
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وتعتـرب األسـهم   . 206ميكن  للسهم أن يتخذ الشكل النقدي أو الشكل العيين   
  :املقدمة كل األسهم اليت

  .207مت وفاؤها نقدا أو عن طريق املقاصة-         
  .تصدر بعد ضمها إىل رأس املال اإلحتياطي أو األرباح أو عالوة اإلصدارا-         

زء منه عن ضمه يف اإلحتياطات أو الفوائد أو عـالوات  مبلغها ناتج يف ج-         
وجيب أن يتم وفاء هـذه األخـرية   . اإلصدار، ويف جزء آخر عن طريق الوفاء نقدا

  .بتمامها عند اإلكتتاب

كل األسهم املتبقية األخرى هي أسهم . يكون السهم النقدي إمسيا إىل أن يدفع كامال
  .عينية

  األسهم العادية     -1

متنح . أسهم متثل اكتتابا ووفاءا جلزء من رأس مال الشركة اليت تصدرها وهي     
احلق حلاملها يف املشاركة يف اجلمعيات العامة و اإلنتخاب و املصادقة على كل عقـود  

  .الشركة، إضافة إىل احلق يف حتصيل األرباح

ـ   فية للمسامهني العاديني احلق، يف حالة التصفية بالتراضي، يف توزيع فائض التص
  .تناسبا مع حصة كل مساهم منهم

على أن األسهم العادية اإلمسية، ميكن تقسـيمها،   208 44مكرر  715تنص املادة 
  :حسب إرادة اجلمعية العامة التأسيسية، إىل فئتني و مها

  .هلا حق تصويت يفوق عدد األسهم اليت حبوزا : الفئة األوىل -         
بامتياز األولوية يف اإلكتتـاب ألسـهم أو سـندات     تتمتع: الفئة الثانية -         

  .استحقاق جديدة 

                                                           
  .1993أفريل  27املؤرخ يف  08 -93من املرسوم التشريعي رقم  41مكرر  715تنص املادة  206
  أنظر ص  207
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  أسهم التمتع                -2

أسهم التمتع اليت مت تعويض مبلغها اإلمسي إىل املساهم عن طريق اإلسـتهالك    
وميثل هذا اإلستهالك دفعا مسبقا للمسـاهم  . املخصوم إما من الفوائد أو اإلحتياطات

  . 209الشركة يف املستقبل عن حصته يف تصفية

  

  

  

  

  شهادات اإلستثمار و شهادات احلق يف التصويت -3

)  la scission(متثل شهادات اإلستثمار وشهادات احلق يف التصويت جتزئة    
لألسهم العادية حيث تصدر هذه الشهادات مبناسبة زيادة رأس املال أو جتزئة األسهم 

  .املوجودة

  :ل، تتمتع باخلصائص التاليةوهي حقوق مالية قابلة للتداو

  .شهادات احلق يف التصويت جيب أن تصدر بعدد يساوي عدد شهادات اإلستثمار - 

تنشأ شهادات اإلستثمار و شهادات احلق يف التصويت بنسـبة ال تتجـاوز ربـع     -
  .من رأس مال الشركة) 4/1(

لقيمة اإلمسيـة  متثل شهادات اإلستثمار اليت جيب أن تكون قيمتها اإلمسية مساوية ل -
  .لسهم الشركة،حقوقا مالية ، و هي قابلة للتداول

                                                           
  من املرسوم التشريعي املذكور سابقا 45مكرر  715املادة  209
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. متثل شهادات احلق يف التصويت حقوقا أخرى غري احلقوق املالية املرتبطة باألسهم -
  .وجيب أن تكتسي الشكل اإلمسي

يعاد تكوين السهم بقوة القانون، حينما حيوز أحدهم على نفـس عـدد شـهادات      
  .ــق يف التصويتاإلستثمار وشـهادات احل

  األسهم اخلاصة - 4

الذي  133210-96أدرجت األسهم اخلاصة يف اجلزائر باملرسوم التنفيذي رقم 
وهو يدخل يف إطـار  . حدد ووضع شروط و أساليب التعامل املتعلقة بالسهم اخلاص

وقد خصصت الدولة للتـدخل يف بعـض احلـاالت و    . اجلهاز القانوين للخوصصة
  :التعارض مع 

  اهلدف اإلجتماعي أو نشاطات الشركات املخصخصة، تغيري -
  توقيف نشاطات الشركة، -
  .احنالل الشركة -

للحضور  211إن احليازة على األسهم اخلاصة تسمح للدولة بتعيني أحد أعضائها    
  .بدون صوت يف جملس اإلدارة للشركة املخوصصة

ـ . سنوات من إصداره) 05(ال يتعدى السهم اخلاص مدة مخس      د هـذا  بع
  .التاريخ، يتحول السهم اخلاص تلقائيا إىل سهم عادي

  السندات:   البند الثاين

املذكور  08- 93من املرسوم التشريعي رقم  ) 5 (تعرف السندات يف الفقرة    
  :212سابقا،على أا قيم دين قابلة للتداول، تصدر من طرف

  .املؤسسات اإلقتصادية العامة-
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نتين،       شرآات المساهمة،شرط أن تك- ذ س ي من دأت نشاطها الفعل د ب ون ق
  .وأن تقدم ميزانيتين مصادق عليهما من طرف المساهمين

  .الشركات التجارية املسموح هلا من طرف جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-

الشركات اليت أصدرت سندات مرهونة مبوجب سندات دين على ذمة الدولـة أو  -
  .على ذمة األشخاص العموميني

  .اجلمعية العامة للمسامهني الوحيدة املؤهلة لقرار إصدار السنداتتعد 

من القانون التجاري على أنه يتعني على الشـركة،   86مكرر 715تنص املادة    
إذا جلأت عنا إىل اإلدخار، القيام قبل افتتاح اإلكتتاب، بإجراءات اإلشهار عن طريق 

يعـين هـذا أن حـاملي    . البورصةالتنظيم الذي حددته جلنة تنظيم ومراقبة عمليات 
  .السندات، على عكس املسامهني، ليس هلم احلق يف التدخل يف تسيري شؤون الشركة

  

أما عن السندات اليت جيوز إصدارها و التعامل ا يف إطار البورصة، فإن القانون 
  :213اجلزائري حددها يف األنواع التالية

  سندات املسامهة  -1

متثل سندات دين يتكون .اول،تصدرها شركات األسهموهي سندات قابلة للتد    
أجزاؤها من جزء ثابت تتضمنه العقد و جزء متغري حيسب إستنادا إىل عناصر تتعلـق  

  . 214بنشاط الشركة أو نتائجها، وتقوم على القيمة اإلمسية للسند

  .ال تكون هده السندات قابلة للتسديد إال يف حالة تصفية الشركة
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يستمعون خالل هذا اجتماع إىل . ت املسامهة مرة يف السنةجيتمع حاملو سندا  
تقرير مسريي الشركة و تقرير مندويب احلسابات املتعلق بالسنة املالية ومجيع العناصـر   

  .املستعملة لتحديد أجرة سندات املسامهة

  سندات اإلستحقاق  -2

عدالت وهي أدوات دين قـابلة للتداول، تصـدرها شركات املسـامهة مب         
كما . عوائد و فترات استحقاق جمددة على أن يكون رأس مال هذه األخرية مسددا 

يشترط يف نفس هذه الشركات املصدرة لسندات اإلستحقاق، إضافة إىل ذلك أن مير 
على وجودها مدة سنتني على األقل وأن تقدم ميزانيتني مصادق عليهما من طـرف  

  .املسامهني بصفة منتظمة

أصحاب سندات اإلستحاق اجلمعيات العامـة للمســامهني بصـفة    حيضر        
استشارية و يطلعون على وثـائق الشركة حسب نفس الشـروط املطبقـة علـى    

  .غري أنه ال جيوز هلم التدخل يف تسيري شؤون الشـركة. املسامهني

  

  القيم املنقولة األخرى:البند الثالث 

 إصدار القيم املنقولة بناءا علـى  ترخص اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني  
  .215تقرير جملس اإلدارة أو جملس املراقبة أو جملس املديرين ومندويب احلسابات

وجييز قرار اجلمعية العامة غري العادية، بقوة القانون، لصاحل حاملي هذه القيم          
لـيت تعطـي   املنقولة، تنازل املسامهني عن حقهم يف األفضلية لإلكتتاب يف السندات ا

  . 216احلق فيه

                                                           
  من املرسوم التشريعي السابق الذكر 110مكرر  715املادة  215
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يفضل مسامهي هذه الشركة، يف اكتتاب هذه القيم بالتناسب مع قيمة أسهمهم  
يضاف إليهم أصحاب شهادات اإلستثمار الذين هلم حقا تفضيليا يف اكتتاب القـيم  

  . املنقولة املذكورة أعاله

  سندات اإلستحقاق القابلة للتحويل إىل أسهم  -1

ت أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم جديدة يف رأس مال تعد هذه السندا         
لكن، هذا التحويل ال يكون إال بطلب من احلاملني بناءا على شروط وأسس . الشركة

يبني هـذا العقد بأن التحويل يتم . التحويل املدرجـة يف عقد إصدار هذه السندات
  .انإمـا يف فترة أو فترات اختيارية حمددة و إمـا يف أي وقت ك

لكن ال جيوز أن يكون سعر إصدار سندات اإلستحقاق القابلة للتحويل أقل مـن     
القيمة اإلمسية لألسهم اليت تؤول إىل أصحاب سندات اإلستحقاق يف حالـة اختيـار   

ويكون حلاملي األسهم اجلديدة احلق يف األرباح املدفوعة اخلاصة بالسنة . 217التحويل
           .املالية اليت طلب فيها التحويل

  

  

  سندات اإلستحقاق ذات قسيمات اإلكتتاب باألسهم              -2

  :جيوز إصدار سندات اإلستحقاق ذات قسيمات اإلكتتاب باألسهم لـ   

  .شركات املسامهة اليت تستويف الشروط املطلوبة إلصدار سندات اإلستحقاق -     

ة أكثر من نصـف رأس مـال   للشركة اليت متلك بصفة مباشرة أو غري مباشر -     
  .شركة تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب باألسهم
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متنح قسيمات اإلكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسـعر أو          
أسعار خمتلفة تبعا للشروط واآلجال املدونة يف عقد اإلصدار، على أن ال تتجاوز مـدة  

  .أشهر) 03(النهائي للقرض أكثر من ثالثة  ممارسة حق اإلكتتاب مدة اإلستهالك

جيب أن يكون سعر ممارسة احلق يف اإلكتتاب مساويا على األقل للقيمة اإلمسية   
لألسهم املكتتبة بناءا على تقدمي القسيمات، وحتدد املبلغ األقصى لألسهم اليت ميكن أن 

  . العامةيكتتبها أصحاب القسيمات،يف كيفيات حساب هذا السعر تبت اجلمعية 

  أنواع القيم المنقولة الممكن تداولها في بورصة الجزائر:  البند الرابع

على خالف بعض البلدان األخرى ااورة، ال تستبعد اجلزائر أي نوع من القيم   
  .املذكورة يف القانون التجاري من التداول يف البورصة

ليات البورصة الصـادر  من قانون جلنة تنظيم و مراقبة عم 30واستنادا إىل املادة 
واملتعلق بالقانون العام لبورصة القيم املنقولة، فإن األوراق  1997نوفمرب  18بتاريخ 

املالية اليت تصدرها شركات األسهم املذكورة يف القانون التجـاري، تكـون، دون   
  .غريها من الشركاء، موضوع طلب الدخول للمفاوضات يف البورصة

نفس القانون املذكور سابقا على أن األسهم احملتمـل  ل 33يف حني، حتدد املادة   
  .واملفترض تداوهلا يف بورصة القيم، البد أن تكون حمررة كليا

  

  المطلـب الثـاني

  دخول القيم المنقولة إلى البورصة  

الدخول إىل السوق املايل اجلزائري ليس أمرا سهــال رغم بساطة شكل و       
ال يكفي للمؤسسات جمرد اإلعالن عن الرغبـة يف   صيغـة القوانني اخلاصة به حيث

تقدمي طلب لتقييد القيم املالية يف البورصة بغض املفاوضة عليها، بل األمر أبعد و أعقد 
من ذلك خاصة إذا علمنا أن القبول يف البورصة هو مبثابة شهادة إثبات للصحة املالية 

  .اجليدة للشركة املنخرطة
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صة، و نشاطاا املتعددة اليت ترتكز على عنصر الثقة بني وتدعيما ملصداقية البور    
املتعاملني اإلقتصاديني بالدرجة األوىل، انفرد التنظيم اجلزائري بوضع شروط صـارمة  

تتعلق هـذه الشـروط   . النتزاع هذه الثقة من خالل احلصول على تأشرية الدخول
  بالشركة الطالبة للدخول و بالقيم املنقولة على حد السواء 

كنا قد تطرقنا يف مرحلة سابقة إىل الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الشـركات     
أما اآلن، فيجدر بنا أن نذكر خمتلـف الشـروط املتعلقـة    . املصدرة لألوراق املالية

  .باألوراق املالية حمل التداول

  الشروط المتعلقة باألوراق المالية:   البند األول

الصـادر   97 -03عمليات البورصة رقـم   وضع قانون جلنة تنظيم ومراقبة  
واملتعلق بالقانون العام لبورصة القيم املنقولة، جمموعة من  1997نوفمرب  18بتاريخ 

. الشروط فيما خيص القيم املطروحة من الشركات الراغبة يف الدخول إىل البورصـة 
  :218تتمثل هذه الشروط يف جمملها يف النقاط التالية

  

  

  .يم من شركات املسامهة جيب أن تصدر هذه الق -

  .جيب أن تكون القيم حمل طلب القبول حمررة بكاملها -

مساهم على األقل، على أن ال ميتلك )  300(ضرورة توزيع رأس املال بني ثالمثائة  -
  .من رأس املال اإلجتماعي يوم اإلدخال  )%  5 (أي مساهم أكثر من مخسة باملائة 

الطلب، موزعة على األقـل بـني مائـة     جيب أن تكون أوراق الدين موضوع -
  حامل على أقصى تقدير، يوم اإلدخال) 100(
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من رأس  % 20تنشر الشركة املصدرة إجباريا عدد من األوراق ميثل على األقل  -
  .ماهلا اإلجتماعي

جيب أن يكون سعر سندات الديون اليت يقدم بشأا طلب القبول يساوي علـى   -
  .ار جزائري حينما يتعلق األمر بإصدار سندات دينمليون دين) 100(األقل مائة 

  إجراءات الدخول إلى البورصة: البند الثاني 

تعد مرحلة اختيار اإلجراءات املناسب إلدخال القيم املنقولة إىل البورصة مرحلـة  
  .حيث تتوقف عليها جناح عملية اإلدخال و التوظيف من عدمه. هامة

  :219جراءات خمتلفة وهيإ) 03(ويتم هذا اإلختيار حسب ثالث 
  .إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدىن-       
  .إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت-       
  .اإلجراء العادي -       

يتحدد هذا اإلجراء املختار تبعا ملميزات العملية و األهداف املسطرة اليت تسـعى إىل  
  .حتقيقها الشركة العارضة

  

ورصة القيم بالتوفيق مع الشركة املصدرة والوسطاء يف عمليـات  تقوم شركة إدارة ب
البورصة املكلفني باإلدخال، بضبط اإلجراء املتبع لكل إدخال و نشره إلعالم اجلمهور 

  :املتضمن باخلصوص) B.O.C(عن طريق الكشف الرمسي للتسعرية 
  .هوية الشركة املصدرة -       
  .الوسطاء املكلفني بالسند -       

  .السعر املطلوب من طرف املتدخلني -       

  إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدىن - 1
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من خالل هذا اإلجراء، يوضع حتت تصرف اجلمهور، يوم اإلدخـال، عـددا       
  .معينا من األوراق بسعر أدىن حمدد، يقبل املدخلون التنازل عنها به

  :220عمومي للبيع بسعر أدىنحيدد البيان املعلن عن اإلدخال عن طريق العرض ال
  .شروط قبول و تبليغ أوامر الشراء إىل شركة إدارة بورصة القيم -       
  .عدد األوراق املوضوعة حتت تصرف اجلمهور من قبل املدخلني -       
  .السعر األدىن الذي يقبل هؤالء التنازل به عنها -       
  .كيفيات توزيع األوراق بني اآلمرين -       

وم شركة إدارة بورصة القيم، بعد جتميع كل أوامر الشراء اليت تلقاها الوسـطاء  تق
  .يف عمليات البورصة، بإلغاء تلك اليت يبتعد حدها عن سعر العرض األدىن احملدد

إذا حضي العرض . أوامر الشراء بسعر حمدد هي اليت تكون مقبولة يف هذه احلالة   
  . وهو سعر وحيد. وافقا حلد آخر أمر مدفوعباإلستجابة، فإن سعر اإلدخال يكون م

حتدد شركة إدارة بورصة القيم، باإلتفاق مع الشركة املصدرة، الفارق األقصى 
حلدي السعر الذي يتم توزيع األوامر داخله، وذلك بعد تطبيق معامـل ختفـيض إذا   

  .استدعى األمر ذلك

  

  إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت - 2

جراء يف وضع حتت تصرف اجلمهور، يوم اإلدخال، عدد معني من يتمثل هذا اإل  
  .األوراق بسعر قار حمدد مسبقا

وبنفس الطريقة السابقة، يعلن عن اإلدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر  
  : 221ثابت، ببالغ يتضمن ما يلي
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  .شروط قبول و تبليغ أوامر الشراء إىل شركة إدارة بورصة القيم -       
  .عدد األوراق املوضوعة حتت تصرف اجلمهور من قبل املدخلني -       

  .السعر القار املقترح هلذه األوراق بني اآلمرين -       
  .كيفيات توزيع األوراق بني اآلمرين -       

تبعا هلذا اإلجراء، يتحدد سعر قاعدي، كمرحلة أوىل، مـن خـالل عمليـة      
مـن رأس مـال    %25إىل  %15ن مـن امـتالك   املناقصة، أو املزاد، وهو ما ميك

مث،  ويف مرحلة ثانية، يستعمل هذا السعر القاعدي لتحديد السعر الثابت .222الشركة
  .من أجل ضمان توزيع أكرب عدد ممكن من القيم يف أوساط املتعاملني

وإذا . ال تقبل شركة إدارة بورصة القيم إال أوامر الشراء احملصورة يف سعر العرض
  .رض باإلجياب، فإن سعر التداول يكون السعر املقترح يف العرضقوبل الع

واستجابة لطاب املدخلني، ميكن لشركة إدارة بورصة القيم، إجـراء العـرض   
اآلمر يف هذه احلالة، ال يستطيع أن يصدر إال أمـر  . العمومي للبيع بسعر إمسي حمدود

وامر الشراء إمسيـة  تكون أ. شراء واحد يودع لدى وسيط واحد يف عمليات البورصة
  .وجوبا

  

  

  اإلجراء العادي   -3

يستعمل اإلجراء العادي عندما يتعلق األمر بالقيم املثيلة بالسندات اليت سـبق      
حتديد سعرها، وكذا سندات الدين اليت تصدرها الدولة و اجلماعات احمللية أو شركات 

  . 223األسهم

                                                           
222 Guide de l’admission «  COSOB » P 35, NOVEMBRE 1997. 
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رصة القيم مباشرة قيمـة يف  يكون اإلجراء العادي عندما تسجل شركة إدارة بو 
جدول األسعار للتداول عليها ضمن شروط التسعرية يف السوق، وهذا ابتداءا من سعر 

يكون حينـها رأس مـال   .على أساس شروط السوق 224إدخال تصدق عليه الشركة
  .الشركة املصدرة موزعا مبقدار كاف على اجلمهور

  :بيان يتضمن تعلن شركة إدارة بورصة القيم عن إدخال قيمة بواسطة
  .نوع اإلجراء املتبع وهو اإلجراء العادي -       
  .تاريخ أول تسعرية -       
  .225سعر اإلدخال -       

اإلجراء العادي يستعمل بالنسبة للسندات ذات رأس املـال املـتغري مسـبقا        
وكذلك بالنسبة للسندات املصدرة من الدولة و اجلماعات احمللية، أو مـن طـرف   

  .املسامهة شركات

  .ال يطبق إال على سندات رأس املال)  OPV (إجراء العرض العمومي للبيع   

  

  المطلـب الثالث 

  مفـاوضة القيم المنقولـة في البورصة 

  إحتكار املفاوضات يف البورصة: البند األول 

ختص املفاوضات على القيم املنقولة حمتريف املهنة أساسا و الذين هم الوسطاء   
املعتمدين من طرف جلنة ت م ع ب، حيث أن مجيع املعامالت . ات البورصةيف عملي

املتعلقة بقيمة منقولة مقيدة و مسعرة يف البورصة جتري إجباريا لـدى شـركة إدارة   
  .بورصة القيم وعن طريق وسيط معتمد خمتار

                                                           
  .لقيمشركة إدارة بورصة ا 224
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  أوامر البورصة:  البند الثاني

يف شراء وبيع قيم  وهي تعليمات معطاة من كل شخص مادي أو معين راغب   
  .منقولة يف البورصة لوسيط يف عمليات البورصة

  :يتضمن األمر يف البورصة اجلزائرية البيانات التالية

شراء أو بيع إسم أو رمز الورقة حمل التـداول،  (إشارة عامة إىل بيان اجتاه العملية - 
  .املزمع تداوهلا) عدد وطبيعة القيم  أسهم أو سندات

  .اجع صاحب األوامرإشارة إلى مر - 

  .اإلشارة إلى حد السعر - 

  .اإلشارة إىل مدة صالحيته - 

  .وبصفة عامة كل البيانات الالزمة حلسن تنفيذه

  :حيدد القانون اجلزائري ثالثة أنواع من األوامر املصدرة من طرف اآلمرين وهي

  

  األمر بسعر السوق -1

" بسعر السـوق "ال يكون األمر . صلةيطبق هذا األمر يف إطار التسعرية املتوا         
حسـب األوامـر   (متضمن ألية إشارة إىل السعر، وإمنا ينفذ حسب شروط السـوق  

  ).املوجودة يف السوق

  األمر بأفضل سعر -2

وهو أمر شراء أو بيع ال يتضمن . يف التسعرية الثابتة" بأفضل سعر"يطبق األمر   
فـال  . ا تسمح به إمكانيات السوقأية إشارة إىل السعر، بل أن تنفيذه يقع حسب م

  .املشتري حيدد سعر أقصى ملعاملته وال البائع سعر أدىن هلا



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  األمر بالسعر احملدد -3

وهو األمر الذي حيدد فيه املستثمر سعر أقصى هو على استعداد للشراء بـه،           
  .وسعر أدىن هو على استعداد للبيع مبوجبه

رى التعامل يف األمر على أساس سعر السوق عنـدما  يف حالة إذا مل يشار إىل احلد، جي
  .تكون التسعرية املتواصلة، و بأفضل سعر عندما تكون التسعرية الثابتة

كما تقبل شركة إدارة بورصة القيم أربع أنواع أخرى من األوامر اليت ختـص  
  :واملتمثلة يف 226مدة الصالحية

  "ليومه"األمـر  -4

يع صاحل فقط أثناء اجتماع البورصـة املواليـة   األمر ليومه هو أمر شراء أو ب  
  .إلرساله إىل الوسيط يف عمليات البورصة

  

  

  "امللغى"األمر   - 5

  :وهو أمر شراء أو بيع يبقى صاحل إىل غاية الوقوع يف إحدى احلاالت التالية
  .إما أن ينفذ األمر -     
  .أو أن يسحب األمر من السوق -     
  .تسعرية للشهر الذي مت إرسال األمر خالله إىل الوسيطأو حلول آخر حصة  -     

  "ملدة حمددة"األمر  -6

هو أمر شراء أو بيع يتضمن حد أقصى ملدة صـالحيته ال  " ملدة حمددة"األمر          
  .يوم وهذا حىت اية اجتماع البورصة املنصوص عليها) 30(يتجاوز ثالثون 
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  "للتنفيذ"األمر  -7

ر أي حد لصالحيته، وإمنا حتدد مدة تقدميـه إىل السـوق   ال يتضمن هذا األم  
يف حالة عدم وجود معلومات خبصوص الصالحية، يكون أمر . أسابيع)  03(بثالثة 

  ".ليومه"البورصة حمدد باألمر 

  إنتقال األوامر:   البند الثالث

يتلقى الوسطاء يف عمليات البورصة األوامر مـن املسـتثمرين و يقـدموا      
  .ت اليت تتم بصفة دورية و مستمرة يف مقصورة شركة إدارة بورصة القيمللمفاوضا

  .ميكن للبنوك أن تتدخل كناقل لألوامر من الزبائن إىل وسيط ما يف عمليات البورصة

  :وعلى الوسيط أن يتأكد من أن
  .للمشتري مبلغ كايف لتلبية األمر املعين  -
  .ها البائع يف السوقنوعية ومصداقية األوراق حمل البيع الذي وضع  -

  
  

يقوم الوسيط بعدها بتقييم العدد والسعر املوافق لألمر للتنفيذ يف اجتمـاع البورصـة   
  .املوايل

  طريقة التسعيرة :البند الرابع

تعد بورصة اجلزائر مسرية بواسطة األوامر، هلا وجود مادي مبقر شركة إدارة         
ولة املتداولة فيها من خالل سوق رمسـي  يتم التفاوض على القيم املنق. بورصة القيم

  .موحد

يتم تسعرية األسهم و السندات، حمل التداول يف السوق املطبقة على مسـتوى   
  .التسعرية الثابتة والتسعرية املتواصلة أو املستمرة: البورصة اجلزائرية بنمطني اثنني ومها
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دة ساعة واحدة يف لكن، وكمرحلة بدائية، تقرر العمل بنظام التسعرية الثابتة مل 
هذا اإلجراء، كان نتيجة ضعف حجـم العمليـات   . كل يوم إثنني من كل أسبوع

  .املنجزة وقلة عدد القيم املسعرة يف بورصة اجلزائر

حيدد سعر القيم، وفقا هلذه الطريقة، خالل اجتماع التسعرية وعند آخر جلسة  
طرف الوسـطاء يف عمليـات   منعقدة، مبواجهة أوامر الشراء وأوامر البيع املقدمة من 

  .يكون هذا السعر موحدا موع الصفقات املربمة لكل قيمة متداولة. البورصة

تتم تسعرية القيم حتت رقابة شركة إدارة بورصة القيم وباإلستعانة بـاإلعالم   
  .اآليل أو بطريقة يدوية تبعا لإللتزامات اليت وضعتها هذه األخرية

ذا ساعات فتح وإغالق اجتماعات التسـعرية،  رزنامة اجتماعات التسعرية وك 
  .إضافة إىل كل التعديالت الالحقة، حتددها شركة إدارة بورصة القيم

  نظام املقاصة: البند اخلامس

تم املقاصة بإاء العمليات املربمة احملققة خالل جلسة املفاوضة بني خمتلـف    
  مالت اليت ينجزها وسطاء وهي دف إىل تسوية املعا. الوسطاء يف عمليات البورصة

  

عمليات البورصة أثناء حصص التداول، تتم يف شركة إدارة البورصة يف اليـوم  
  .227املوايل للمفاوضة يف املكان والزمان اللدان حتددمها الشركة

يير       رآة تس رف ش ن ط دد م ت مح ب توقي ة حس ات المقاص دد جلس تح
  .228بورصة القيم

لسة املفاوضة، برئاسة شركة إدارة بورصة القـيم  تتم املقاصة يف اليوم الرابع املوايل جل
  .اليت تسهر على السري احلسن للعمليات داخل البورصة

                                                           
227 Article 3 de la décision N° 3/98 : regle de compensation et de règlement des transaction en 
bourse.  
228 Bulletin de la COSOB N° 2. 1999. P 9. 



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

النموذج احلايل املتخذ و املعمول به يرتكز على التسليم املادي لألوراق املاليـة  
  :ويعتمد على مبدأين و مها

  .عدم مرجعية القرارات املأخوذة خالل حصة املفاوضات -     

تسليم ا ألوراق من طرف وسيط عمليات البورصة البائع، وتسديد   -     
ت     س الوق ي نف تري ف رف المش ن ط وال م ة   . األم اء حص ك أثن تم دل ي

  .229المقاصة بحور جميع وسطاء عمليات البورصة وبنك التسوية

  بنك التسوية  :البند السادس

دى بن          اتهم ل ك يلزم جميع وسطاء البورصة بفتح حساب جاري لعملي
ا الوسطاء        (واحد يسمى بنك التسوية    ي ينتمي إليه االت الت البنك والوآ

  .)في عمليات البورصة

  :يسمح هدا البنك بـ

  .إثبات التسديد نقدا من طرف الوسطاء في عمليات البورصة -

اء       - ا أثن د به إتمام تحويل األموال الناتجة عن التزامات الوسطاء المتعه
  . حصة التداول

  

  

  
  

  

  

                                                           
229 Prospéctus  SGBV.  

 جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

             )COSOB (  
  تنظيم ومراقبة السوق-
 محاية املدخرين-

 اإلدخار        

  
  الدولة -
  مؤسسات اإلستثمار -
  القطاع املايل -
  املؤسسات -
  اخلواص -
  )SICAV(رم م < ش  -
  

  توظيف اإلدخار-

  التدخل يف السوق املايل-
  
  

 الوسطاء يف عمليات البورصة

         )I.O.B( 

 احلاجة إىل األموال

  اإلستثمار   

  الدولة -  
 املؤسسات - 

  املفاوضات على مستوى السوق

  لقيمتوظيف ا -  
  تسيري احلافظات  -
  نصائح مالية  -
  
  
  

 شركة إدارة بورصة القيم

        )S.G.B.V ( 

 املفاوضات-

  املقاصة -
  تسليم األوراق/ تسديد  -
 

األسـهم  :                       إصدار األوامـر املاليـة   
 والسندات 

 خمـطـط عـام حوـل سري سـوق األمـوال باجلـزائر
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ائم                ة ق نهج تنمي رن وفق م ع ق ظلت الجزائر تسير مند أآثر من رب
ة    ولي الدول ي بت دي يقض زي ال يط المرآ ام والتخط اع الع ى القط عل
تثمار      در لإلس ا المص وطني باعتباره اد ال ى اإلقتص راف عل اإلش

  .واإلدخار

  الفصل الثالث
  اقع وآفاق بورصة اجلزائرو



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

تم      وآام تمويل اإلتثم دا النظام، ي ي ظل ه ارات والمؤسسات العمومية، ف
  :في الغالب، عن طريق إما

  .إقتراض طويل األجل تضمنه الخزينة بصفة مباشرة •

  .إقتراض متوسط األجل عن طريق البنوك التجارية •

وبدلك لم تضطر الحاجة إلى إنشاء سوق مالي باعتبار أن الخزينة آانت  
دو    ة وب ا      تمول هده المؤسسات بصفة آلي ود نجاعة، لكن سرعان م ن عق

ى المستوى           رة عل ه من إختالالت آبي تج عن ا ن له بم أثبت هدا النظام فش
  :الكلي، من أهمها

  .اإلصدار النقدي بدون مقابل -

دينار  - ي لل دل الحقيق مي والمع رف الرس دل الص ين مع ر ب رق آبي ف
  .الجزائري

  .اإلستنادة من الخارج -

عبة، جاءت مجموعة من اإلصالحات   لمواجهة هده األوضاع الص       
وق،          ات الس ى آلي ة وعل ى المنافس ي عل اد مبن ع اقتص ى وض ي إل ترم
اج اقتصاد      آمحاولة لتكوين إطار حقيقي لتحوالت إقتصادية تسمح بانته

  السوق في التنمية اإلقتصادية، فقام المشرع 

  

انون  ري بإصدار الق تقاللية المؤسسات  88/10الجزائ دي يقضي باس ال
ن    العم بح م ة، فأص ن الخزين اد م ل اإلقتص ة تموي زع مهم ة، ون ومي

  .الضروري إنشاء سوق مالي لتلبية الحاجيات المالية للمؤسسات

ة بسير عمل         ة المتعلق ة والقانوني ائل التقني ة الوس وقد تم فعال توفير أغلبي
ا     تم إال الحق م ي ي ل ن اإلنطالق الفعل عينات، لك ة التس ي بداي البورصة ف

ات  ة من         بسبب العقب د أن تمكنت السلطات الجزائري ا، وبع ي واجهته الت
بحت  أة وأص روف مهي ل الظ بحت آ ات، أص ده العقب ى ه ب عل التغل

  .1996بورصة الجزائر عملية بداية من سنة 

دي          ع ال دا المحور الواق ي ه ر تفاصيل، نحاول أن نأخذ بالدراسة ف ألآث
تقبلها وهو    ي    تعيشه بورصة الجزائر ومن خالله التنبؤ بمس دعونا ف ا ي م
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ى   البداية إلى التطرق إلى الظروف التي فرضت على الجزائر اإلنتقال إل
تواها     ى مس إقتصاد يتطلب تواجد البورصة، ثم أهم العمليات المنجزة عل
ائج            ده النت ى ضوء ه ا، وعل ي حققته ائج الت ى النت ر إل ي األخي لنتوصل ف

  .    اآلفاق المستقبلية لهده البورصة الفتية

  

   البورصة كحتمية اقتصادية :األول املبحث 

تلعب البورصة دورا مهما يف عملية التنمية اإلقتصادية ، ويتصل نشاطها اتصاال        
  .قويا ومباشرا باملصاحل اإلقتصادية للمجتمع

فالبورصة كسوق مايل منظم،هلا دور هـام يف التأين على األزمات املالية الـيت  
 واألكفـأ،  األمثل لالستخدام املتاحة املوارد جهة، تواجه احلكومات كوا توجه، من

 الرشيد احلل يعـد األخري هـذا .الستثمار التمـويل موارد أخرى جهـة من وتوفر

 وتطويرهـا  اخلـريات  إلنتاج الوسائل أحسن يعترب فهو .األزمات هذه أمـام والوحيد

 خلـق  وكذا ورالتط ، لإلنتاج مرادف هو ، اإلقتصادي مبفهومه اإلستثمـار أن حيث

   .شغل مناصب

     

 إىل ماسـة  حباجة الثالث، العامل بلدان اقتصاديات من كغريه اجلزائري، واالقتصاد      

 التنمية عرقل الذي الشيء وهو متنوعة مشاريع يف لتوظيفها األموال واستغالل االستثمار

  .والتطور

 عامـة،  بصـفة  ارواالستثم استثمارية مبشاريع القيام من اجلزائر تتمكن ولكي  

  .مكلفة وغري أكيدة تكون متويل، موارد عن البحث عليها يتوجب

 إلقـامة الالزمة املوارد وجود الصعب من كـان ببعيد، ليس لوقت وحىت لكن،        

 يف أساسـا  تتمثـل  وهي .اجلزائر يف موجودة املوال رؤوس أن رغم املشـاريع وحتويل
 األموال رؤوس جانب إىل املالية واملؤسسات لبنوكا لدى املودعة للخواص التوفري مبالغ

 التجاريـة  املشـاريع  يف رمسية غري بصفة البنكي التنظيم إطار يف مدرجة الغري الضخمة
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 هـي  إليها اإلشارة جيب ايت املؤسفة احلقيقة أن كما.اآلتية الرحبية وذات األجل القصرية

 ال الذي جزائري املستثمر طرف من مطلوبة جد التضخم تغذي اليت األموال رؤوس أن
 سوف ، اجلزائر يف مايل سوق خلق فإن هلذا، .مشاريعه متويل يف كبريا نقصا يعيش يزال

 حـد  يف الدولة حىت أو عموميا أو خاصا مستثمرا كان سواءا اجلزائري للمستثمر مينح

   حاجة يف هم الذين املدخرين إلجياد الفرصة ، ذاا

  

 مـن  املرجو الـدور املايل السوق حيقق وبالتـايل يتها،مردود وحتسني أمواهلم لتوظيف

  .عليها بالطالبني األموال رؤوس عارضي التقاء يف املتمثل و تواجده، وراء

  

  نبذة تارخيية عن اإلقتصاد اجلزائري: املطلب األول

تعد اجلزائر بلدا غنيا من حيث املوارد الطبيعية كالغاز، البتـرول، احلديـد،      
  متيزها أيضا قدرات إنتاجية جد مرتفعة بفضل التصنيع الذي . نكالفوسفات والز

  

  

شرع فيه منذ ما يفوق العشرين نسمة، والذي مسح للجزائر من أن تتدعم بوسـائل  
  .صناعية متطورة وفعالة

دنا          ا بل هي  . الزراعة هي أيضا جزء من الموارد الغنية التي يمتلكه
ال والهضاب     زراعية بقدرات متنوعة، متضمنة زراعة    السهول والجب

  .إلى جانب الزراعة الصحراوية

  2كلـم  2381741 (متتد اجلزائر على مساحة تفوق املليوين كيلومتر مربع        

من جمموع كتلها الربية هو %  85وهي ثاين أكرب دولة يف إفريقيا، ولكن  )بالتحديد
ن  احلـاليني والبـالغ   أغلبية السكا. عبارة عن أراضي صحراوية غري مأهولة بالسكان
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ماليني من الفئة النشيطة القادرة  ) 6 (مليون نسمة منهم ستة  29.6عددهم حوايل 
  .على العمل، يعيشون على طول ساحل البحر األبيض املتوسط ويف سهول املرتفعات

ومل . سنة) 132(عاشت اجلزائر حتت وقع اإلحتالل مدة مائة واثنان وثالثون      
حيث خرجت من وطأة اإلستعمار بأوضـاع   1962هلا إال سنة حتصل على استقال
لكن رغم نيلها الستقالهلا السياسي إال أا ظلت تابعة اقتصاديا . مؤملة واقتصاد مدمر

للمستعمر مما جعل الدولة اجلزائرية تسارع إىل وضع أسس ومناهج تسري عليها البالد 
منذ ذلك احلني، تبنـت سياسـة   و. دف النهوض باإلقتصاد وحتقيق التنمية الشاملة

  الذي أثر سلبا على القطاعات اإلنتاجية وهذا . اقتصادية متثلت يف التخطيط املركزي

  

حىت اية الثمانينات أين قررت السلطات اجلزائرية اإلنتقال من اإلقتصاد املخطط   
  .إىل إقتصاد السوق

مراحل منذ اإلستقالل  وذا نستطيع القول بأن اإلقتصاد اجلزائري قد مر بعدة    
ونستطيع تلخيص أهم هذه الفترات يف مـرحلتني  . إىل غاية التسعينات 1962سنة 

  :أساسيتني وهامتني

  

فخالل املرحلة األوىل، إعتمد اإلقتصاد اجلزائري بالدرجة األوىل على عوائد       
هذا ما . ريةالبترول دون أن يعري أدىن اهتمام أو انشغال إىل إنتاجية املؤسسات اجلزائ

أدى إىل إخنفاض األداء اإلقتصادي اخنفاضا ملحوظا، وزاد مـن تـدهور أوضـاع    
  .املؤسسة اجلزائرية

أما املرحلة الثانية، فكانت مرحلة تقييم لنتائج إستراتيجيات التنمية املطبقـة يف      
 املاضي أي خالل املرحلة األوىل، وتبين إستراتيجيات جديدة تؤدي وتقود إىل انفتاح

  .وحترير اإلقتصاد الوطين
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    1979– 1962المرحلة األولى  :   البند األول 

ملواجهة تردي األوضاع اإلقتصادية املزرية والتخلص من اإلختناقات اليت كان     
يعاين منها اإلقتصاد اجلزائري بادرت السلطات إىل تطبيق سياسـة جديـدة، غـداة    

خطـط  ) 03(نت هذه السياسة ثالث وقد تضم. اإلستقالل، وذلك لتنظيم اإلقتصاد
تنموية ختص اجلانب اإلقتصادي واجلانب اإلجتمـاعي كمحاولـة للقضـاء علـى     

  : هذه املخططات هي. اإلختالالت املتواجدة آنذاك

  .1969-1967: املخطط الثالثي -  

  .1973-1970: املخطط الرباعي األول -  

  .1977-1974: املخطط الرباعي الثاين -  

  1966-9621الفترة   - 1

السنوات األربعة األوىل، مل تكن سنوات إستثمار بسبب نقص موارد التمويل    
وندرة الكفاءات البشرية العالية باإلضافة إىل انشغال السلطات العمومية مبشاكل التنظيم 

  ومع ذلك، إستفاد قطاعي الفالحة والصناعة من أكرب حصة من . اإلداري واإلنتاجية

  

ستثمار فقد كانت قروض اإلستثمارات اإلنتاجية وغري اإلنتاجية القروض املوجهة لإل
  .على النحو التايل 1966إىل  1963خالل الفترة من 

   20: اجلدول رقم   

  1966-1963: اإلستثمارات

دة                                                                   ين : الوح بمالي
  الدينارات

           1966    اموع  
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1965 1964 1963 

  الفالحة     60.8 147.9 98.2  338.8  645.7

810.3  370.9  156.
8  

  الصناعة    151 131.6

6442.8 2404.8 1562
.7  

1829.
7  

1179.
2  

ــات   ــوع القطاع جمم
 اإلقتصادية و اإلجتماعية 

Source : M.E BENISSAD , Economie du 
developpement de l’Algérie, O.P.U , 1979, P 44  

  

أما فيما خيص القطاع املايل، فقد مت إنشاء الصـندوق اجلزائـري للتنميـة         
)CAD  ( مث مت تعويضه ببنك اجلزائر للتنميـة   1963يف ماي)BAD  .(  وقـد

كانت املهمة األساسية هلذه اهليئة املالية تتمثل حتويل اإلستثمارات ومجع القروض من 
  .الصناديق اخلارجية

  

  

   

  

)  CNEP(، أنشأ الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط 1964أوت  10 ويف   
من أجل جلب وجتميع األموال على مستوى املدخرين ومن خالله متويل اإلقتصـاد  

  .اجلزائري
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البنك املركزي اجلزائري واخلزينة إهتما بتمويل القطاع الفالحي بينمـا كـان     
  .جلزائري فقطالقطاع الصناعي مموال من طرف البنك املركزي ا

  1970-1966  الفترة - 2

كمـا  . متيزت هذه الفترة بعمليات تأميمات خصت البنوك وشركات التأمني   
  :مت، خالل نفس الفترة، إنشاء جمموعة من البنوك التجارية، وهي

  .1966جوان  13وذلك بتاريخ )  BNA(البنك الوطين اجلزائري  -  

  .1966ديسمرب  29اريخ وذلك بت)  CPA(القرض الشعيب الوطين  -  

  .1967وذلك بتاريخ أول أكتوبر )  BEA(البنك اخلارجي اجلزائري  -  

متيزت بتطبيق املخطط الثالثـي   1969إىل  1967الفترة املمتدة من سنة       
  .الذي كان أول برنامج استثماري وضع وخص خمتلف النواحي اإلقتصادية

حصة مـن القـروض املخصصـة    كما استفاد القطاع الصناعي على أكرب      
 9.21مليار دينار جزائري من ضمن إمجايل قدر ب  754. وبلغ املقدار . لإلستثمار

  .مليار دينار جزائري أي أكثر من نصف املبلغ

  1977-1970الفترة   – 3

. خالل هذه الفترة، وضعت السلطات اجلزائرية خمططني رباعيني حيز التطبيـق    
بينما  1973إىل سنة  1970للفترة املمتدة من سنة خصص املخطط الرباعي األول 

  .1977إىل غاية سنة  1974امتدت فترة املخطط الرباعي الثاين من سنة 

  

ارتكزت أهداف هذين املخططني بصـفة خاصـة علـى رفـع وزيـادة          
اإلستثمارات اليت مست القطاعات اإلقتصادية املختلفة وذلك بتخصيص دائما أكـرب  

  .قطاع الصناعيحصة من القروض لل
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مليار دينار جزائري أي ما يعـادل   12.4هذا األخري استفاد من مبلغ قدره    
هذا فيما يتعلق باملخطط . القطاع الفالحي لفائدة %14.8مقابل %  44.7نسبة 

أما املبلغ املخصص للقطاع الصناعي، خالل املخطط الرباعي الثـاين،  . الرباعي األول
دينار جزائري من قيمـة إمجاليـة لإلسـتثمار قـدرها     مليار  48فقد ارتفع مببلغ 

  .مليار دينار جزائري 110.217

  .، أممت عدة مؤسسات أجنبية باجلزائر1971يف سنة 

  .تضاعفت الكتلة النقدية بأربع مرات مقارنة باملخطط الرباعي السابق

ـ      ذا الوضعية اإلقتصادية بدأت يف التحسني يف اية املخطط الرباعي الثاين، وه
، وهو مـا زاد مـن مـداخيل    1973بفضل ارتفاع أسعار البترول إبتداءا من سنة 

الصادرات بصفة عامة وكذلك حجم اإلستثمارات حيث كان املصـدر الرئيسـي   
  .لتراكم رؤوس األموال متمثل يف قطاع احملروقات

 1967وميكن توضيح تطور اإلستثمارات باجلزائر للفترة املمتدة ما بني سـنة     
  :من خالل اجلدول التايل 1977سنة إىل 

  

  

  

  

  

  :  03اجلدول رقم 

  .1977-1967: تطور اإلستثمارات
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  ماليني الدينارات: الوحدة                

1974-1977  1970-1973  1967-
1969 

  القطاعات

  املخططة    اموع  %  اموع  %
  الصناعة 4750  12400  44,7  48000  43,5
  حة الفال 1606 4140  14,9  12005  10,9

  القاعدة اهليكلية  855 2370 8,5  15521  14
  التربية و التعليم  810 3310  11,9  9947  9

ــات 1121 5583  20,1  24784  22,5 القطاعــ
  األخرى

  اموع 9121  27740 100  110217  100

                     Source : M.E BENISSAD , 1979, 
OPCIT, P 46   

رقام، أن قطاع الصناعة كان األوفر حظا من حيث نالحظ من خالل هذه األ      
ختصيص حصص اإلستثمارات، وقد مكنها ذلك من اكتساب قاعدة صناعية معتـربة  

  .ومن خالهلا تدعيم القاعدة اهليكلية لالقتصاد الوطين

ونتج عن ذلك اخـتالل كـبري يف   . أما باقي القطاعات األخرى، فقد أمهلت     
  .اعي والقطاعات األخرىالتنمية  بني القطاع الزر

هذا التمييز لصاحل القطاع الصناعي على حساب الفالحة والقطاعات األخرى،     
  .أصاب اإلقتصاد اجلزائري يف عمقه، تاركا آثار عديدة إىل غاية يومنا هذا

   

إىل جانب برامج اإلستثمار هذه، وجد جهاز متويل اإلستثمارات العموميـة،      
حيث تضمن اخلزينة من خالل البنك اجلزائـري  . لبنوك األوليةاقتصر على اخلزينة وا
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القروض طويلة األجل، بينما تقوم البنوك التجارية مبنح القـروض  )  BAD(للتنمية 
  .متوسطة األجل

يضمن البنك املركزي عملية التمويل عندما تواجه البنوك التجارية مشاكل مالية    
لنقود أو اإلسـتدانة اخلارجيـة لتمويـل    معينة وذلك بواسطة اإلصدارات اجلديدة ل
  .    اإلقتصاد خاصة منها املشاريع طويلة األجل

إىل . أصدرت اخلزينة قسيمات التجهيز، مكتسبيها هم املؤسسـات العموميـة    
جانب قسيمات اإلكتتاب من أجل متويل املشاريع اإلسكانية، ومتكني العائالت مـن  

  .احلصول على سكنات

نوك التجارية، فقد أوكل لكل واحد منهم مهمة متويل قطـاع  أما فيما خيص الب  
  :معني

  .اهتم باخلصوص بالقطاع الفالحي)  BNA(البنك الوطين اجلزائري  -  

  .بقطاع احملروقات)  BEA(البنك اخلارجي اجلزائري  -  

بالقطاع اخلاص، قطاع الصـناعات التقليديـة   )  CPA(القرض الشعيب الوطين  -  
  .والفندقة

  :ة أخرى، وجدت هيئات مالية غري بنكية مثلومن جه

الذي جيمع رؤوس األموال على )  CNEP(الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط  -  
مستوى العائالت بعرض متويل قطاع السكن ومتكني املدخرين من احلصـول علـى   

  .السكنات

     

ـ  - تراكات صناديق التقاعد والضمان اإلجتماعي اليت تتكون رؤوس أمواهلا من اإلش
  .اجلماعية للعائالت والشركات
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كانتا فترة تراجع، مت خالهلا تقييم نتائج ) 1979و1978(السنتني اللتان تبعا    
اتضح من خالل هذا التقييم أن خطة التطور املتبعـة للعشـرية   . املخططات السابقة

  :مل تنجح ألا متيزت ب) أي السبعينات ( السابقة 

  .توزيع سيئ للمداخيل -  
  .التبذير -  
  .التدين -  
  .البريوقراطية -  
  .التسيري السيئ -  
  .غياب الرقابة -  
  .تدهور احلالة املالية للمؤسسات العمومية -  

  إىل يومنا هذا  1980املرحلة الثانية من :  البند الثاين
وفيها، واعتمادا على اإلعتراف بنقاط الضعف اليت ميزت إستراتيجيات التنمية    

سطرت السلطات اجلزائرية، من جديد، إستراتيجيات أخـرى للتنميـة   اإلقتصادية، 
-1980تتمثل هذه األخرية يف خمططني مخاسيني ممتدين علـى فتـرة   . اإلقتصادية

1989.  
هذه السياسة اجلديدة للسلطات دف إىل حتقيق اإلنتقال من اإلقتصاد املخطـط إىل  

  .ئص األساسية السابقةإقتصاد يترك األولوية مليكانيزمات السوق لسد النقا
  1984-1980الفترة    - 1

توزيع مبلغ اإلستثمارات ) 1984-1980(مت خالل املخطط اخلماسي األول     
كمـا مت إدراج  . على خمتلف القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد مث مراجعتـها 
طـاع  الق: مثـل . القطاعات اليت أمهلتها السياسات السابقة، يف مقدمة اإلهتمامات

  .إخل...الفالحي، قطاع الصحة، قطاع السكن
  

نفس هذه الفترة متيزت بإعادة هيكلة املؤسسات العمومية علـى املسـتوى        
، 1983حيث، بالتحديد يف سـنة  . التنظيمي وعلى املستوى املايل على حد السواء
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وضعت هذه العملية حيز التنفيذ، كمحاولة  هذه املؤسسات وجناحها وذلك بتجزئة 
  .هذه املؤسسات وتطهريها ماليا

  1989-1985الفترة    – 2
كـان كتواصـل لسياسـة    ) 1989-1985(أما املخطط اخلماسي الثاين     

املخطط اخلماسي األول حيث منح األمهية، كسابقه، للقطاع الفالحـي والقطـاع   
مليـار   51هذا األخري مل يستفد إال مببلغ . اإلجتماعي على حساب القطاع الصناعي

مليـار   63األخرية أين بلغت حصته مقدار ) 05(ينار باملقارنة بالسنوات اخلمسة د
  .230دينار

إخنفاض أسعار البترول قلص من جهة، من حجم الصادرات، حمققـا بـذلك      
تسبب ايار قيمة الدوالر يف اخنفـاض  . وباملوازاة.  %40خسارة سنوية بأكثر من 

هذه العوامل أحدثت أزمـة  . 231يريةمن القدرات التصد %20إضايف يقارب نسبة 
  .اقتصادية واجتماعية

  
  ):  6(اجلدول رقم 

   1988إىل  1985تطور الناتج الوطين اخلام من 
                                                )%(  
  السـنـوات  الناتج الوطين اخلام

5,25 1985 
1 1986 

- 1,1 1987 
-1,8 1988 

 
Source : Actualité : Economie , novembtre 1989, 

cité par Bradford Dilman in " Economic réform 

                                                           
  .31، صENAG 1991أمحد هين، إقتصاد اجلزائر احلرة،  230

231 BENACHNOU  M. ALGERIE ACTULITE  N° 1355, semaine du 03 au 09 octobre 1991, p 15. 
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and démocratization in Algeria" (document non 
publié. )  

   

    07: اجلدول رقم

  1978إىل  1974تطور جمموع الديون  من 

دة                                                              ين : الوح مالي
  الدوالرات

198
7  

198
6  

198
3  

19
80 

197
9  

19
78 

197
7 

19
76 

197
5 

197
4 

  السنوات

22,
9  

19,
3  

12,
9  

16,
3 

16,
1  

13,
4 

13,
4 

  الديون 3,3 4,4 5,9

إخنفاض يف الناتج الوطين اخلام، إبتـداءا   ) (06نالحظ من خالل اجلدول رقم       
  .1986من سنة 

ية اليت مست اجلزائر وأثرت بذلك على حجم يرجع السبب يف ذلك إىل األزمة البترول
وهو الشيء الذي قلص من مصادر متويل املؤسسات، وهو . اإليرادات بالعملة الصعبة

  .ما نتج عنه إعاقة جزئية أو كلية جلهاز اإلنتاج بصفة عامة

، فيشري إىل حجم الديون اخلارجية قد ارتفع بشـكل  )07(أما اجلدول رقم     
  .باملقارنة مع السنوات السابقة 1987معترب يف سنة 

مليـار دوالر،   19، إىل أكثر من 1988وقد ارتفعت الديون اخلارجية، سنة   
ماليري من الدوالرات، وبطرح  7إىل  6بينما قدرت املداخيل بالعملة الصعبة حوايل 

ماليري من الدوالرات من هذه املداخيل، مل يبقـى   4التسديدات اليت بلغت أكثر من 
  .وهو ماال يكفي لتمويل اإلقتصاد. ماليري دوالر 3ىل إ 2إال 
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مليار دوالر أي  25.5، ارتفع الدين اإلمجايل إىل حوايل 1989ويف اية سنة  
  .232من الناتج الوطين اخلام  %52ما يعادل 

  

نة       رول س عر البت ار س ذ انهي ة  1986ومن ر بمرحل رت الجزائ ، م
يء ال  و الش ادي وه ع اإلقتص ن التراج عبة م ور ص ى ظه ذي أدى إل

مجموعة من اإلصالحات والقوانين الجديدة، مست الجانب اإلقتصادي،    
  : بصفة عامة وتمثلت في

واملتعلقة بالتسيري الذايت للمؤسسات العمومية،  1988القوانني اليت أصدرت سنة  -
  . واليت دف إىل جعلها أكثر كفاءة  وفعالية وجناعة

ــم   - ــانون رق ــم   19/08/1986ل 12-86الق ــانون رق  06-88والق
  :واملتعلق بإصالح اهليئات املالية واملتمثل يف 12/01/88ل

  .أخذت اهليئات املالية شكل مؤسسات اقتصادية عمومية -  

فصل نشاط البنك املركزي اجلزائري، بوصفه املقرض أو الدائن يف آخـر   -  
  .املطاف، عن نشاطات البنوك التجارية باعتبارها هيئات اقتراض

  .التدوين احلر للمؤسسات لدى البنوك -       

المركزية وجهوية بعض البنوك املختصة لغرض اإلستجابة ملتطلبات األعوان  -       
  .اإلقتصادية

تم هذه األخرية باحليـازة  . املتعلق بإنشاء صناديق املسامهة 03-88القانون رقم  -
اليت تنتقـل إىل التسـيري   على جمموع  األسهم وتسيريها، وهذا ما يتعلق باملؤسسات 

  .الذايت

                                                           
232 ROUSTOUMI  H.N.A  et al , les cahiers de la reforme , N° 04    ،2 em édition , ENAG 1990,  
   p 87-104 
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وبوصفها هيئات مالية، لعبت صناديق املسامهة دورا هامـا يف تسـيري املؤسسـات    
  .العمومية

  .1995وقد مت حل هذه الصناديق يف سنة 

  

  

املتعلق بالقوانني املطبقـة علـى املؤسسـات العموميـة      04-88القانون رقم  -
تعليمات القانون التجاري اليت وجب على تضمن هذا القانون جمموعة من . اإلقتصادية

  .املؤسسات أن تطبقها متاشيا مع اإلصالحات، وهذا لكي تتمكن من ختطي العجز

 14/04/1990املتعلق بالنقد والقرض والذي ظهر بتاريخ  10-90القانون رقم  -
جاء هذا القانون لتنظيم متويل اإلقتصاد اجلزائري وذلك بتحديد دور البنوك التجارية 

خصـت   233وعلى ضوء هذا القانون، وضعت عدة مواد. والبنك املركزي اجلزائري
البنك املركزي اجلزائري يف جمال التنظيم، الرقابة، الوظائف واملهام مثل وضع السياسة 

  .النقدية واملالية حيز التطبيق

  : إضافة إىل ذلك، أنشأ نفس هذا القانون جهازين استثماريني للرقابة ومها
  .الوطين للنقد والقرض الس  -  
  .جلنة املراقبة  -  

  يتكون هذا الس من:   الس الوطين للنقد والقرض  •

  .رئيس ميثل حمافظ البنك املركزي اجلزائري -  

  .أعضاء وهم نواب حمافظ البنك املركزي اجلزائري) 03(ثالثة  -  

  .موظفني سامني) 03(ثالثة  -  

                                                           
  .109إىل غاية املادة  11دة من املا 233
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  .اإلستشارة، الرقابة واختاذ القرارات: ةهلذا الس املهام األساسية التالي

تتكفل هذه اللجنة بالسهر على اإلحترام والتطبيق احلسن للقوانني  : جلنة الرقابة   •
  .املتعلقة بالنظام البنكي

  

    

نة       ، 1986وبعد الشروع في اإلصالحات اإلقتصادية إبتداءا من س
ة ل بصفة عام ام التموي ى نظ رات عل ة حيث ظهرت ط. طرأت تغي ريق

اريخ     ذا الت ة ه ى غاي ة إل ك المتبع ر تل دة، غي ة  . جدي ذه الطريق ل ه تتمث
  .الجديدة في ظهور السوق المالي بالجزائر

وذا حتدد دور اخلزينة، ومل تعد هلا السلطة على البنك املركزي اجلزائـري،      
وكانت مهام اخلزينـة  . خاصة و أا أصبحت مطالبة بتسديد ديوا.كما يف السابق 

  :تتمثل يف 

  .على السوق النقدي ) les bons de Trézor(إصدار قسيمات اخلزينة   -

  .مجع  األموال على مستوى املدخرين عن طريق إصدار السندات على السوق املايل -

  :بينما ، يتكفل البنك املركزي اجلزائري، من جهته، باملهام التالية
  .تنظيم سعر السوق النقدي  -  
  .اد اجلزائري عن طريق البنوك التجاريةمتويل اإلقتص -  
  .تسيري عجز اخلزينة -  

مراقبة عمليات الشراء و البيع بالعمالت على مستوى سوق املبـادالت    -  
)marché des changes le (  

حتدد دور البنوك التجارية بتمويل اإلقتصاد اجلزائري بواسطة أموال جتمع على مستوى 
ئض من األموال و متنح على شكل قروض للذين هـم  صغار املدخرين الذين لديهم فا

  .حباجة إليها
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البنك الوطين اجلـزائري، البنك اخلارجي اجلزائري : تستطيع البنوك التجـارية التالية 
  .والقرض الشعيب الوطين، التدخل على السوق املايل

  :وفيما خيص اهليآت املالية لإلستثمار فقد أسندت هلا املهام التالية

  

    

  شاركة يف رأمسال املؤسسات العمومية اإلقتصـادية بوصفهـا بنـوك عمـلامل -

 )banque d’affaire  .  (  

 montage( تقيـيم مشـاريع اإلسـتثمارات و القيـام بتركيبـات ماليـة        -
financier ( بوصفها يف نشري إىل أن ختلي اخلزينة عن متويل اإلستثمارات اإلنتاجية

و ذا وابتداءا من نفـس  . ن أهم هذه اإلصالحات ، تعد م 1988إبتداءا من سنة 
، كان ال بد على خمتلف هذه املؤسسات و البنوك أن تتالءم و 1988السنة أي سنة 

  .تستجيب مع هذه التحوالت اجلديدة

فكان واجب على املؤسسات العمومية أن جتد رؤوس أموال لتمويل احتياجاا املالية 
و ذا ظهـرت احلاجـة إىل   . ى توفريها و ضماا اليت أصبحت البنوك غري قادرة عل

وضع سوق مايل باجلزائر قادر على متويل اإلستثمارات و تعويض قـدر املسـتطاع    
  . الفراغ الذي تركته اخلزينة بعد ختليها عن مهمتها األساسية املتمثلة يف التمويل

  

  ظروف إنشاء البورصة:  املطلب األول

لضعف لنظام التخطيط املركزي تتضـح أكثـر   أصبحت مظاهر اجلمود وا       
%  50عندما إخنفضت معدالت لبتبادل ودخل الصادرات من احملروقـات حبـوايل   

  .1986نتيجة األزمة النفطية لعام 
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وملواجهة دلك، وحتقيقا لإلستقرار اإلقتصادي الكلي واإلصالحات اهليكليـة      
ـ . ترغب احلكومة يف تنفيد العديد من التدابري ا كانـت بطيئـة يف بدايتـها،    إال أ

%  13.7فتدهورت اإلختالالت اإلقتصادية الكلية، ووصل عجز امليزانية إىل نسـبة  
عندما عجزت ختفيضات اإلنفاق احلكـومي  .1988من إمجايل الناتج احمللي يف عام 
  .عن تعويض إخنفاض اإليرادات

     

ر النقد لتغطية العجز وألن السوق املايل غري موجود، جلأت احلكومة إىل إصدا     
أو التمويل بواسطة القروض اخلارجية، لكن هده األخرية بدأت تتراكم حيث ارتفعت 

يف %  41إىل  1985سنة %  30نسبة الدين اخلارجي إىل إمجايل الناتج احمللي من 
%  35بينما قفزت نسبة خدمة الدين اخلارجي إىل الصادرات من  1988234سنة 
ال اإلستحقاق  وهكذا زادت نسبة النقود إىل إمجـايل  بسبب تقصري آج%  78إىل 

وقد أدى إصدار النقد  1988سنة %  79إىل  1985سنة %  76الناتج احمللي من 
  :     هدا إىل

  .زيادة يف معدل التضخم -

  .زيادة إستخدام نظام احلصص يف أسواق السلع  -

  .تراكم اليولة الزائدة  -

  .ليت زاد ازدهارهاإرتفاع األسعار يف السوق غري الرمسية ا  -

ذ مجموعة من         ادرت السلطات بتنفي ي، ب وبهدف تصحيح اإلقتصاد الكل
اع    ل القط لوب عم ى أس ة عل ديالت جذري ت تع ث أدخل اإلصالحات حي
وق       وى الس ى ق اد عل ادة اإلعتم و زي ا ه ن ورائه دف م الي، اله الم
وق   ار إقتصاد الس ي إط ع اإلصالحات األخرى ف يا م ة، تماش . المتنافس

وال   وعلى ضوء هده التعديالت يتحول النظام المالي من مجرد ناقل لألم

                                                           
  .8، ص –  1988صندوق النقد الدويل، واشنطن  –حتقيق اإلستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق : اجلزائر  234
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وارد          ة الم ي تعبئ اهم ف ى نظام ي ة إل من الخزينة إلى المؤسسات العمومي
  .وتخصيصها

ي             ى ف ية األول وة الرئيس ي الخط ى لإلصالح، تمثل ة أول وآمرحل
ى  ل اإلقتصاد ومسؤوليتها عل ات تموي ة من عملي رار انسحاب الخزين ق

ات   تمو ية والقطاع ة األساس ي البيئ تثمارات ف ل اإلس تراتيجية " ي " اإلس
اء أسلوب  تخصيص    . 1987ودلك مند عام  آما تم في نفس اإلطار، إلغ

ام         تح المجال أم ين حيث ف آل مؤسسة عامة للتعامل مع بنك تجاري مع
ن        داءا م ة،وتقرير ابت ادين مختلف ي مي ل ف ة للتعام ات المالي المؤسس

  منح  1988سنة

  

ام  ا ي ع ة ف ات العام ة المؤسس تقاللية ألغلبي انون 1990س م إصدار ق ،ث
  :النقد و القرض الذي نص على

يير   - ه بتس ة وتكليف ن وزارة المالي زي  ع ك المرآ تقاللية البن نح اس م
ع       ى م ة تتماش يم إداري ادة تنظ ة إع ث خضع لعملي ة، حي ة النقدي السياس

  . ئرمسؤوليته الجديدة وأصبح منذ ذلك يسمى ببنك الجزا

  .235إنشاء مجلس النقد والقرض -

ام          - ة والنظ ين الخزين ات ب م العالق فافية وتحك تم بالش د ت ق قواع تطبي
  .المالي

بة  - ة بالنس ين المؤسسات الخاصة والعام ة ب د المعامل دأ توحي اء مب إرس
زي      ك المرآ ن البن ل م ادة التموي ان وإع ى اإلئتم ة الحصول عل إلمكاني

ي  وأعار الفائدة، بينما أصبحت  األوراق المالية من القطاعين تخضع لتقن
  .معايير األهلية

وض       ل النه ن أج ة م وك خاص اء بن لطات بإنش رحت الس ا ص آم
  .بالمنافسة

  

  أسباب تأخر إنطالق البورصة  :المطلب الثاني 
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دة            عانت الجزائر، آأي بلد سائر في طريق النمو، من مشاآل عدي
ع   حالت دون اإلنطالق العادي لنش ى أرض الواق اط البورصة وإدخالها إل

  :وآانت من أبرزها. في آجالها المحددة قانونا

  

  

  

  عدم اإلستقرار السياسي:  بند األول ال

ل السبب               م تق يعتبر عدم اإلستقرار السياسي من أهم األسباب إذ ل
رر إنشاؤها     ي تق الرئيسي في عرقلة النشاط العادي لبورصة الجزائر الت

فقد آانت األوضاع السياسية غير المستقرة التي عرفتها . 1990ة مند سن
اطرة   تعدادهم للمخ دم إس رين وع يا لنفوض المتعم امال رئيس ر ع الجزائ

  .باإلستثمار في ظل مثل هده الظروف

ة        ا حماي ة بسوق البورصة، خاصة منه وانين المتعلق األصل أن الق
ن   وانين، ولك م الق نة  رؤوس األموال،مضمونة بحك د س ه من المالحظ أن

ان        1988 ومي آ امج حك ل برن ات وأن آ ن الحكوم د م ت العدي ، تعاقب
و           ى تطور ونم ا ال يساعد  عل ه، وهو م ي تبنت ة الت يزول ذهاب الحكوم

ذي اتسمت   . البورصة واستقرارها آما نلتمس عدم اإلستقرار السياسي ال
  .236به هده الفترة من خالل تداول

  .رؤساء دولة 04أربعة    -

  حكومات  06تة س   -

  هيئتان تشريعيتان   -

   CNNالمجلس اإلستشاري الوطني    -

  CNTالمجلس الوطني اإلنتقائي     -

دى              وف ل د الخ ابقا، ول ه س رنا إلي ا أش دا، آم تقرار ه اب اإلس غي
تثماراتهم،     ة إلس ر ضمان ومردودي ن أآث ون ع دين يبحث تثمرين ال المس

                                                           
236 Journal el watan    du 23 Fevrier 1997.  
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ى   وأدى بهم إلى التوجه نحو اإلستثمار في العقارات أو ببساطة اللجوء إل
از  ار (اإلآتن ا    .  )اإلدخ تفيد منه دة وال يس وال مجم ل األم دا تظ وبه

  .اإلقتصاد الوطني

  

  غموض النصوص القانونية : البند الثاني 

رة حرجة نتيجة              دايتها بفت مرت شرآة بورصة القيم المنقولة في ب
ر الواضح الدي يجب ضعف رأس مالها اإلجتماعي من جهة، والدور غي

أن تؤديه من جهة أخرى وإلزالة هدا الغموض، صدر نصان تشريعيان   
نة   الل س ال      1993خ ع رأس م م رف د  أن ت ك بع ة ودل يم البورص لتنظ

ى   رآة إل بح   93200الش مها ليص ر إس ة األوراق " دج وتغيي بورص
م       237"المالية  ق النصان بالمرسوم التشريعي رق المؤرخ   100-93يتعل

الخاص ببورصة القيم المنقولة والمرسوم التشريعي   1993اي م 23في 
ارة   1993أفريل  25في  8-93رقم  انون التج يحدد المرسوم   . المكمل لق

ة المسموح بإصدارها،        يم المنقول واع الق األول وللمرة األولى مختلف أن
ن     اني م نص الث ير ال ور، ويش ن الجمه ار م ب اإلدخ ة طل نح إمكاني ويم

  .لمحاور الكبرى المنظمة لسوق القيم المنقولةجهته إلى تعريف ا

الي فال                  ة سوق م ادئ األساسية إلقام أما القرارات الخاصة بالمب
ات        ة، فالمؤسس ة بالخوصص ك المتعلق ة تل ا خاص ل فيه م يفص ت ل زال
ى        ا إل ا بانتقاله ت قانون ي هيئ ة، والت ا البورص تم به ي ته ة الت الجزائري

ة    شرآات مساهمة ينتمي إلى ال ا للدول الي تبقى ملك ا  . قطاع العام وبالت آم
اهمة      ناديق المس ددها ص درها، تح ي تص هم الت دا أن  . أن األس ي ه يعن

ا جاء     تداولها ال يكون إال بين القطاع العام أي صناديق المساهمة وهو م
م    انون رق ي الق ك     88/10ف ر ألن المال ة أن تظه ن للمنفع دا ال يمك وبه

  . يشجع عمل البورصة الحقيقيالوحيد هو الدولة، وهو ما ال

  واقع بورصة الجزائر:  المبحث الثاني

ى اإلقتصاد                ا من اإلقتصاد المخطط إل تشهد الجزائر تحوال حقيقي
ندي     رض الس ة الق توى بورص ى مس ة عل انطالق أول عملي رآة  (ب للش
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ويق      ل وتس ل وتحوي اج والنق اف واإلنت ث واإلستكش ة للبح الوطني
  في الفاتح جانفي من سنة  )" راكسوناط"المحروقات 

  

ات البورصة    1998 بعد حصولها على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عملي
(COSOB)   ك  شرآة     . 1997نوفمبر  18في د دل ا بع الرياض  " تلته

ى     " سطيف  د أن تحصلت عل التي قامت أوال باللجوء العلني لإلدخار بع
البورصة ودلك بتاريخ للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  98-03تأشيرة رقم 

  .1998أآتوبر  15

ات       ة للمؤسس ة الجزئي امج الخوصص ار برن ي إط ة ف ده العملي دخل ه ت
اهمات       وطني لمس س ال رف المجل ن ط ررة م ة المق ة الجزائري العمومي

ة  اريخ    (CNEP)الدول ك بت نة   29ودل ل س ا  1998أفري مح له ، وتس
ا ب   ق بي       1بزيادة رأس ماله ري عن طري ار جزائ ار دين ون   1ع ملي ملي

ي البورصة وتحدد       سهم ثم في مرحلة ثانية تصبح هده األسهم مسعرة ف
  .قيمتها بواسطة العرض والطلب

ي تحصلت   " صيدال "ثالث مؤسسة إلتحقت بالبورصة آانت مؤسسة   الت
اريخ  مبر  24بت ات    1998ديس ة عملي يم ومراقب ة تنظ يرة لجن ى تأش عل

م   ى خالف     98-04البورصة رق ا عل ك بلجوئه " الرياض سطيف  "، ودل
دي خص    اعي    % 20إلى العرض العمومي للبيع ال من رأسمالها اإلجتم

ار      ون دين ة ملي س مائ ادل خم ا يع ام م ة األرق  500.000.000(أي بلغ
  .سهم )2000.000(موزعة على مليوني  )ج.د

المؤسسة الرابعة التي " األوراسي" آانت الشرآة العمومية للفندقة        
ة  تقرر إدخالها إلى ا لبورصة بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمساهمات الدول

اريخ  ري  05بت يم   1998فيف ة تنظ يرة للجن ى تأش لت عل د تحص ، وق
اي   24بتاريخ  ) 99-01 (ومراقبة عمليات البورصة رقم  د   1999م وق

تح     ي ف ة ف دي      % 20تمثلت العملي دق وال اعي للفن ال اإلجتم من رأس الم
ائتي ألف     ون وم ة       ) 1200.000 (يقابل ملي ع مائ ه أرب ا قيمت سهم أي م

  .ج.د ) 480.000.000(وثمانون مليون دينار 

تعر       ر، سنس ي الجزائ ة ف ع البورص ى واق ر عل ع أآث دف التطل ن يه وم
دا       ا البورصة وآ ي عرفته ات الت التفاصيل المتعلقة بكل عملية من العملي

  .النتائج المتوصل إليها بعد اإلنتهاء من هده العمليات األربعة



  

                                                                                                                                                                   

  عموميـات البورصـة: الفصـل األول

  

  " 2003، % 13سوناطراك " القرض السندي :  مطلب األولال

ا              تح به ة ف وناطراك أول عملي ندي لس رض الس دار الق ر إص يعتب
اق    . السوق المالي الجزائري ووضع حيز التطبيق ك بموجب إتف وآان ذل

ة أي   رآة المعني ين الش ات البورصة، ب ة عملي يم ومراقب ة تنظ ر لجن بمق
  .1997ديسمبر  07يخ شرآة التأمين ودلك بتار

ة                  ده العملي ان من الضروري أن يكون له دة، آ ة جدي وآكل تجرب
ة   ده المؤسس ار ه ر إختي ا يفس و م ور، وه ى الجمه م عل ر الحاس األث
رآة        ي الش وطني، وه اد ال ود اإلقتص ل عم وناطراك تمث خمة، فس الض
ة،          ده النهم ل ه ة لمث ا مؤهل ا يجعله ة مم  األآثر نجاعة واألحسن مردودي

ن أصبح اللجوء            ة، وأي ة المالي دم الثقاف ن تنع الجزائر أي د آ ي بل خاصة ف
از       درة الجه العلني لإلدخار وسيلة تمويل ال بد منها خاصة مع ضعف ق
ة األجل      ل المتوسطة والطويل المصرفي على اإلستجابة لمتطلبات التموي

  .للمؤسسات الجزائرية

  تقديم عام للشرآة : البند األول 

  طراكإنشاء سونا -1

ة           بعد اإلسقالل، تدعمت الدولة الجزائرية، بوسيلة تمكنها من حماي
ة ات ووضع سياسة طاقوي ي المحروق ا ف اء . موارده ق بإنش ز التطبي حي

اريخ    1963ديسمبر   31الشرآة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات في ت
دة الرسمية     63/491بموجب المرسوم التشريعي رقم  ي الجري الصادر ف

  .1964جانفي  10 لـ

إن األهمية المتزايدة التي أولتها الدولة لكل ما يتعلق بالمحروقات،         
رآة        ى ش دريجيا إل وناطراك ت رآة س ل ش ة لتحوي ة الملح ر الحاج أظه
ة ادين الصناعة البترولي ل مراحل ومي ي آ ة وحاضرة ف ة متكامل . وطني

وانين الشرآة با    ديل ق م   وإستجابة لهده المتطلبات، تم تع -66لمرسوم رق
بتمبر    292 ي س ام الشرآة       . 1966المؤرخ ف ك، وسعت مه ر ذل ى إث عل

ة وهي     ادين الصناعة البيترولي اج،    : إلى جميع مي ب، اإلنت البحث والتنقي
  التحويل، تسويق 
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ل     . ونقل المحروقات ة لتحوي ورغم هذا التغيير، إحتفظت الشرآة الوطني
  ".ناطراك سو"ونقل وتسويق المحروقات بشعارها السابق 

اريخ          ري   24وفي ت أميم      1971فيف اريخي بت رار الت ن عن الق ، أعل
د        المي، ومن ده الع ة وبع ه الوطني المحروقات، واعتبر آذلك نظرا ألهميت
ناعة      ـروع الص ع ف ـر جمي ة تـطوي اطراك مهم تند لون اريخ، إس ك الت دل

ين سبتي      ا ب ا م  23، وفي  1986و 1984البيترولية، تحت إعادة خيكلته
انفي  ي   1998ج وم رئاس روع مرس ة مش وطني للطاق س ال ى المجل ، تبن

وناطراك   ي لس انون األساس ديلي للق ول   . تع وم، تتح دا المرس ب ه بموج
رف      ن ط ا م ك آلي ا ممتل هم، رأس ماله رآة دات أس ى ش وناطراك إل س

  .الدولة

وناطراك     اط س ز نش اجم، يرتك ة والمن اية وزارة الطاق ي تحت وص وه
وب ال   ي الجن ا ف ي      أساس دة ف ول المتواج ض الحق تثناء بع ري باس جزائ

مال ن . الش ا م ا إنطالق اج حالي تم اإلنت كل  12ي ي ش ة ف ة متكون منطق
  :مديريات محلية وهي على التوالي

  الشمال:  خارج المنطقة  -

ود، رحود     : المديريات المحلية  اوي، حاسي مع حاسي رمل، حاود برآ
و  ين ف وس، ت ود النف ل، رح اقول، قاسي الطوي ت، الب ابنكوت، أوحان ي ت

  .  سطح، إن أمناس وعين صالح

آما تتواجد مناطق تتكامل فيها سوناطراك مع مؤسسات أجنبية في إطار 
  .الشرآة

  نشاطات سوناطراك -2

ا              اءة إطاراته ة، آف دراتها التقني تساهم شرآة سوناطراك بواسطة ق
د النسيج الصنا ي دعم وتنفي تراتيجية الشرآة ف ا وإس الزم وعماله عي ال

  :لإلقتصاد الوطني ودلك بتأمين الوظائف التالية

  

  

  .التنقيب والبحث وتطوير المحروقات -
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  .تمنيع وتحويل نقل وتسويق المحروقات -

ال   - ي مج ة، ف ة والمتقبلي ة الحالي ات الجزائري تجابة لإلحتياج اإلس
  . المحروقات

  .جيالمساهمة في التنمية الوطنية وحلق وسائل التسديد الخار -

  أهداف سوناطراك - 3

ا السوق النفطي، وبغرض              تم به وعيا منها بالمنافسة الفعالة التي ي
ى البحث          ا يرتكز عل ا طموح رفع التحدي، سطرت سوناطراك برنامج
را      فا آبي رآة مكتش بح الش امج أن تص دا البرن دف ه ور، ه والتط

وارد        ك م ب تحري ا يتطل و م ة، وه ة الثالث ي األلفي ات ف ة للمحروق مالي
ى إصدار   . ضخمة رآة إل ات الش روع، لج دا المش ل ه ار تموي ي إط وف

ار ى اإلدخ ي إل وء العلن ق اللج ن طري ندات ع ترك . الس دا تش وبه
سوناطراك، في أول عملية من هدا النوع في الجزائر، اإلدخار العمومي 

  . في هدا المشروع الكبير

  :يرتكز هدا البرنامج على ثالث محاور هي       

وي - ات     تط ة واإللتزام ود المبوم ة العق از لتلبي ع الغ ل وتميي اج، نق ر إنت
  .المتعلقة بالتمويل بالغاز

 GPL et:الغاز والبترول المميع والمرآز " إسترجاع الغاز المشترك  -
condensat "في حقول البترول والغاز.  

  .البحث عن حقول جديدة وتطور الحقول القديمة وزيادة اإلنتاج الخام -

ق وتجسيد هدا المشروع، أمضت سوناطراك عقود مع مؤسسات   ولتحقي
 أجنبية وهي 

TOTAL – REPSOL – BROWN et ROOT – ARCO – 
AGIP  et  ANADARKO  

  

  سوناطراك باألرقام - 4
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ة   238PIW إستنادا للمعلومات التي نشرتها          ي طبع ل  1997ف ، تحت
م الشرآات ال     ي ترتيب أه ي   شرآة سوناطراك الصف الثاني ف ة ف بترولي

  .العالم

در ب         اعي يق ا اإلجتم ار  (245 245000000.000رأس ماله ملي
ري   ار جزائ ل ب  )دين رف     245000، ممث ن ط ا م ة آلي هم ممتلك س

  .الدولة

نة             ة س ي نهاي در ب    1996حققت شرآة سوناطراك ف ا يق  96ربح
ا بنسبة       دلك إرتفاع ري، مسجلة ب ة ب % 38مليار دينار جزائ بة  مقارن نس

  :، هدا التحسن آان نتيجة لـ1995

  زيادة حجم المنتوجات المسوقة -

  .تطوير المنتوجات الموجهة للتسويق  -

  .تحسين األسعار على مستوى األسواق العالمية  -

ا     - تثنائية منه ات إس ل منتوج ار   13تجي ار دين ملي
(CASH  BONUS)       ي مدفوعة من طرف المشارآين ف

  .إطار تقسيم اإلنتاج

  خصائص العملية :ني البند الثا

اطراك " إصدار القرض السندي  *  ه    " ون ي بدايت غ ف  5000000000بل
ومع نجاح هذه العملية وصداها في أوساط المدخرين، تم رفع المبلغ . دج

دار  رض    . دج 7058100.000بمق اتج الق وع ن غ مجم ذا بل وبه
رار وزارة . دج 12058100.000 االل ق ن خ دار م ذا اإلص ى ه يتجل

  .1997نوفمبر  09الصادر بتاريخ  805مناجم رقم الطاقة وال

  

  

اريخ       *  ة بت ات البورص ة عملي يم ومراقب ة تنظ يرة لجن ت تأش  18منح
  .97/001، وتحت رقم 1997نوفمبر 
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دم الصف، يضمن تسديد        (BEA)البنك الخارجي الجزائري *  هو مق
ه بنسبة     ة عن ل    % . 100القرض والفوائد المترتب دم الصف يتمث دور مق

  :في

ار        - ي إختي اليب القرض خاصة المساهمة ف تحديد أس
  .معدل الفائدة

  .تنظيم وتنسيق نشاطات جميع المتدخلين في العملية  -

  .مراقبة مجموع العمليات والسهر على حسن سيرها  -

  :أما نقابة اإلصدار، فتجمع البنوك والمؤسسات الملية التالية

  مقدم الصف: البنك الخارجي الجزائري -

 . (BADR)التنمية الريفية بنك الفالحة و  -

  .   (CPA)القرض الشعبي الجزائري   -

 . (BNA)البنك الوطني الجزائري   -

  . (BDL)بنك التنمية المحلية   -

  . (CNEP)الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط   -

 . (CNMA)الصندوق الوطني للتعاون الفالحي   -

 . (CAAT)الصندوق الوطني للتأمين والنقل   -

و  - ندوق ال أمين  الص ادة الت أمين وإع  طني للت
CAAR). 

 .(SAA)الشرآة الوطنية للتأمينات   -

  

  لحاملها: شكل السندات * 

  :الرقم اإلجمالي للسندات المصدرة في الجدول التالي* 
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ي  دد الكل الع
  للسندات المصدرة

دد  الع
  اإلضـافي

  السندات  العدد األولي

  دج100.000  25.000  60448  85448

  دج50.000  40.000  17063  57063

  دج10.000  50.000  16015  66015

  المجموع  115000  93526  208526

  

ري   28إلى  )تاريخ اإلنطالقة( 1998جانفي  10من : فترة اإلآتتاب  فيف
  )تاريخ اإلختتام( 1998

  .سنوات 05: مدة القرض> 

  .2003جانفي  04: تاريخ التسديد النهائي> 

د  . لضريبةمعفاة من ا% 1 3: الفائدة السنوية>  انفي من    4تدفع الفوائ ج
  .آل سنة

  % . 2.5: منحة اإلصدار> 

  %. 97.5: سعر اإلصدار> 

  

  

د >  تالك الفوائ ى     : إه رض إل ال المفت ى رأس الم در عل دفع المص ي
رض   ال المقت دد رأس الم ة ويس تثمر بصفة منتظم المس

  .مرة واحدة في التاريخ المحدد

يولة السندات  >  يهم     يضمنها آل الوسطاء ال   : س ا ف دون بم اليون المعتم م
  .المؤسسات المالية

  : تكاليف العملية> 
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  التكاليف المستحقة للوسطاء الماليون -            

  %. 0.25: عمولة مقدم الصف*                     

  %. 0.20: عمولة التسيير*                     

  %. 1.50: عمولة التوظيف*                     

  .دج للسند 12: نفقات الطبع*                     

ة *                      ات البورص ة عملي يم ومراقب ة تنظ ات لجن : نفق
0.075 .%  

  :وفيما يلي جدول يلخص التقديرات المتعلقة بالقرض على النحو التالي

  

الم
6

  عدد األوراق  85448  57.063  66.015

  القيمة اإلسمية  دج100.000  دج 50.000  دج 10.000  

0
0

660.150.00
  دج 0

2853150.00
  دج 0

8544800.00
  دج 0

  مبلغ القرض

ند     دج 2500  دج 1250  دج 250   دار للس الوة اإلص ع
  % 2.5الواحد 

0
دج

16.503.750 
  دج

71328750 
  دج

213620.000 
  دج

  مبلغ العالوة

 سعر اإلصدار للسند الواحد  دج 97500  دج 48750  دج 9750  

0
د0

643646250
  دج

278182125
  دج0

8.331.180.0
  دج00

  ناتج القرض لسند المكتتب

0 دم الصف    /             /         /         ة مق  0.25عمول
%  

0   % 0.25عمولة التسيير   /           /         /         
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0
دج

  % 1.5عمولة التوظيف   /          /          /        

2   نفقات الطبع  دج 1025376  دج 684756  دج 792180

5 ات ل  /          /           /         0.075ب.ع.م.ت.نفق
%  

7
دج

  مجموع المصاريف  /          /          /        

6
3

  الناتج الصافي لإلصدار  /          /           /        

ـ    دج 13000  دج 6500  دج 1300   نوية ب د الس %  13الفوائ
  للسند

0
دج

85819500 
  دج

370909500 
  دج

1110824000 
  دج

نوية    د الس وع الفوائ مجم
  للدفع

د    دج 65000  دج 32500  دج 6500   وع الفوائ ل  مجم دفع لك لل
  )سنوات 5(سند 

0
دج

429097500 
  دج

185454750
  دج 0

5554120000 
  دج

دفع خالل    مجموع الفوائد لل
  سنوات 5

7
دج

ة    /           /             /        ة الكلي وع (التكلف مجم
د    دفع بع سنوات   5الفوائد لل

  )العمولة+النفقات+

  

ـ     التكلفة الكلية للقرض السندي   ج .د 12058100000من أجل قرض ب
ـ   درت ب نوات     .د 8385896337ق س س دفع للخم د لل ا الفوائ ا فيه ج بم

  .  المصاريف ومبلغ العالوة ومستبعد منها نفقات اإلشهار
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درت ب     ندي ق رض الس ة للق ة الكلي ل  8385896337التكلف دج مقاب
دد ب  رض ح نوات   12058100.000ق دفع  للس د لل ا الفوائ ا فيه دج بم

  . خمسة، النفقات ومبلغ العالوة ومستبعد منها مصاريف اإلشهارال

العدد اإلجمالي للسندات آان موزعا على المؤسسات  : توزيع السندات •
  :المالية آما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المبلغ اإلجمالي

  "المكتب " 

غ  المبل
  اإلجمالي

  "اإلسمي " 

ط  الق
اف اإلض

  ي

ط  القس
  األولي

  المؤسسات

1443.26  1470.01  970.0
1  

وفير    500 وطني للت ندوق ال الص
  واإلحتياط

189817  194684  14468
4  

  البنك الوطني الجزائري  500
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1471.30  1509.03  1009.
03  

  القرض الشعبي الجزائري  500

850.91  872.73  372.7
3  

ة    500 ري للتنمي ك الجزائ البن
  الفالحية

3462.42  3.551.17  2051.
17  

  البنك الخارجي الجزائري  1500

780.00  800.00  300.0
0  

اون   500 وطني للتع ندوق ال الص
  الفالحي

544.36  558.32  308.3
2  

  بنك التنمية المحلية  250

390.00  400.00  150.0
0  

ات     250 ري للتأمين الصندوق الجزائ
  والنقل

390.00  400.00  150.0
0  

أمين    250 ري للت ندوق الجزائ الص
  وإعادة التامين

536.35  550.00  300.0
0  

  رآة الجزائرية للتأمينالش  250

11.766.65  12058.10 7.058.
10  

  المجموع الكلي   5000

  ب.ع.م.ت.وثيقة ل: المصدر 

                                

  

  

  "الرياض سطيف "  :املطلب الثاين 
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  التعريف بالشركة  :البند األول  

، ) ا لسـطيف  املؤسسة اجلهوية للصناعات الغذائية ومشتقا( الرياض سطيف       
، بعد إعادة هيكلـة املؤسسـة الوطنيـة للسـميد،      1983أنشأت يف أول جانفي 

  ). S.N.SEMPAC( املطاحن، العجائن الغذائية والكسكسي 

برأس مال اجتمـاعي  )  S.P.A( حتولت الرياض سطيف إىل شركة أسهم         
سـهم  قدر عدد األ. 1990أفريل  2دج بتاريخ 100.000.00قدره مائة مليون 

دج للسهم الواحـد موزعـة علـى     100.000سهم بقيمة إمسية بـ  1000بـ 
  :جمموع صناديق املسامهة التالية 

  سهم  350الغذائية بعدد  -صندوق املسامهة للصناعات الفالحية  -  
  .سهم 250صندوق املسامهة للصناعات املختلفة بعدد  -  
  .سهم 200صندوق املسامهة للمناجم الفحم والري بعدد  -  
  .سهم 200صندوق املسامهة للخدمات بعدد  -  

، إىل 1993إرتفع رأس املال اإلجتمـاعي للشـركة ابتـداءا مـن سـنة               
 100.000سهم بقيمة إمسية قيمتها  85.000دج  مقسم إىل  850.000.000

، لفائدة صناديق املسامهة للصـناعات   1994مث حول كليا ، يف ماي . دج للسهم
  .الغذائية -الفالحية 

واملتعلقة بتسـيري   1995الصادرة يف سبتمرب  25-95تطبيقا للتعليمة رقم          
، حولت كل أسـهم   Capitaux  marchandsرؤوس األموال املنتقلة للدولة 

الرياض سطيف لفائدة الشركة القابضة العموميـة الزراعيـة الغذائيـة األساسـية     
Holding agro-Alimentaire de base 1997انفي يف ج .  

    

ة، سمح         ا المالي برنامج التفريع لنشاط مؤسسة الرياض سطيف وذمته
رأس    ) 10(، من إنشاء عشر    1997في أآتوبر سنة  شرآات مساهمة ب
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در ب  اعي يق ال إجتم اطات  2.525م ا بنش دة منه ل واح ار لك ار دين ملي
  :هذه الشرآات هي

  .شركات   07:  طحن احلبوب  -  
  .شركة  01:  نقل البضـائع  -  
  .شركة  01: إستصالح األراضي الفالحية -  
  .شركة 01: اإلجناز والصيانة الصناعية -  

من أسهم شـركة اهلندسـة    %20إضافة إىل ذلك، ملؤسسة الرياض سطيف نسبة 
) دج 63.000.000(وصناعة التجهيزات حيث رأس مال هذه األخرية يقـدر ب  

ئر، قسنطينة، سيدي بلعبـاس، تيـارت   موزع بالتساوي بني مؤسسات الرياض اجلزا
  .وسطيف

  خصائص العملية  :البند الثاين 

يف إطار برنامج اخلوصصة للمؤسسات العمومية، أعطى الـس الـوطين             
موافقته إلدخال مؤسسـة   1998فيفري  05بتاريخ )  CNPE(ملسامهات الدولة 

  .الرياض إىل البورصة بواسطة رفع رأس ماهلا اإلجتماعي 

وبعد هذه املوافقة، قررت اجلمعية العـامة غري العادية للرياض سطيف، الـيت          
، رفع رأس املـال عن طريق اللجوء العــلين   1998أفريل  29اجتمعت بتاريخ 

  .لإلدخار من جهة، ودخول املؤسسة إىل البورصـة من جهة أخرى

) مليار(دج  1.000.000.000مقدار رأس املال الذي مسح له بالزيادة هو        
من رأس   %25ميثل هذا املقدار نسبة . دج للسهم 1000ممثل مبليون سهم بقيمة 
  .املال اإلجتماعي احلايل

هـي  .األسهم، حمل اإلصدار، التداول،هي أسهم عادية، حمررة كليا وقت اإلكتتاب 
خاصـة   أسهم إمسية متنح حلامليها كل احلقوق واملنصوص عليها يف القانون التجاري،

  .حق اإلنتخاب وحق احليازة على األرباح
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 15، واختتمت بتـاريخ   1998نوفمرب  02بدأت عملية اإلكتتاب بتاريخ        
نشري هنا إىل أن املساهم الوحيد الذي هو الشركة القابضة العمومية . 1998ديسمرب 

رفع رأس املال الزراعية الغذائية األساسية ،قد تنازل عن حقه اإلمتيازي لإلكتتاب عند 
  .وذلك دف تشجيع املسامهة يف إطار اخلوصصة 

يسهر على هذا التوظيف نقابة مكونة من جمموعة من البنوك، علـى رأسـها بنـك    
  . Chef de filباعتباره مقدم الصف " BADR" الفالحة والتنمية الريفية  

ة      نة لعملي ة الحس من النهاي ن و يض ير الحس يتابع الس ر س ذا األخي ه
  .يفالتوظ

املنتوج الصايف لإلصدار سوف يوجه لتمويل خمتلف مشاريع اإلستثمار املربجمـة مـن   
  :هذه اإلستثمارات سوف تسمح ب. طرف مؤسسة الرياض سطيف

  .رفع القدرات اإلنتاجية للشركة -  

  .مكننة وتأدية التجهيز واإلرسال على مستوى املطاحن -  

يف تسـيري الشـركات الفرعيـة    تألية اإلنتاج وإدخال النظام املعلومـايت   -  
  ).الفروع(

بتـاريخ   01/98حتصلت على تأشرية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصـة رقـم   
27/06/1998 .  

مـا مقـداره    1997متثل حصة آخر أربـاح األسـهم املدفوعـة لسـنة            
من الربح الصايف احملقق الذي بلغ  %59.91دج وهو ما يعادل  520.000.000
من القيمة  %13دج أي 130وقد ربح السهم الواحد ب .دج 867.921.000

  .اإلمسية
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  حتديد مبلغ اإلصدار  :البند الثالث 

يقدر رأس املـال اإلجتماعي للريـاض سطيف حاليا بأربع ماليـري دينــار         
سهم بقيمة إمسيـة   4.000.000مقسم إىل ) دج4.000.000.000( جزائري 

تنوي املؤسسة،على إثر اللجوء العلين لإلدخـار،   .دج للسهم الواحد 1000قدرها 
  .سهم بنفس القيمة اإلمسية 5.000.000رفعه إىل 

سهم سوف يطرح على اجلمهـور  ) 1.000.000(يعين هذا أن ما مقداره  مليون 
من رأس املال اإلجتماعي للرياض سطيف و املفترض توزيعـه   %20وهو ما ميثل .

  .مساهم على األقل  300على 

  .دج للسهم  2300ر اإلصدار بحدد سع

  ســريان العملية :  البند الرابع 

 05، يف اجتماعـه بتـاريخ   )CNPE(قرر الس الوطين ملسامهات الدولة         
، إدخال مؤسسة الرياض سطيف إىل بورصة القيم املنقولة دف زيادة 1998فيفري 

ار، حررت املؤسسة طلب ويف هذا اإلط. رأس ماهلا من خالل اللجوء العلين لإلدخار
إىل جلنة تنظيم ومراقبـة عمليـات    1998أفريل  02الدخول إىل البورصة بتاريخ 

  :ووضعت على مستوى البيانات التالية.  ( COSOB) البـورصة
  .البيانات املالية للسنوات الثالثة األخرية، مصادق عليها -  
  .تقرير تقييم األصول -  
  .خالل السنة السابقة لطلب الدخولتقرير يبني األرباح احملققة  -  
  .من رأس ماهلا اإلجتماعي على األقل %20توزيع  -  
  .إصدار األسهم -  
  .مليون دج 100حترير رأس مال أدىن بقيمة  -  
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وقد مت . تعيني وسيط يف عمليات البورصة، مكلف مبتابعة إجراءات الدخول -  
  .كوسيط هلا" الراشد املايل" اختيار 

  العلين لإلدخار نتائج اللجوء

نجحت مؤسسة الرياض سطيف، بموجب اللجوء العلني لإلدخار،     
ا      ع رأس ماله في توظيف مليون سهم الموضوع في البورصة بهدف رف

اعي غ   . اإلجتم ن تحصيل مبل ة م ذه العملي محت ه ار  2.3وس ار دين ملي
  .جزائري

والية  48ك يف ، مت إصدارها بأكملها، وحتقق ذل) مليون سهم(جمموع هذه األسهم 
  : مكتب على النحو التايل 5180وعلى مستوى 

من جمموع  %1سهم أي بنسبة  604156مكتتب على  74: األشخاص املعنوية -
  .املكتتبني

من  %99سهم أي بنسبة  395844مكتتب على  5106: األشخاص الطبيعية-
  .جمموع املكتتبني

ين        ة، يوجد مكتتب ة والطبيعي ى مستوى   من ضمن األشخاص المعنوي عل
  :شبابيك بنوك مختلفة، آان توزيعها آاآلتي
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      عدد األسهم  املكتتبة             

ــتريات %  اموع املشــ
بالنسبة لكل بنك 

األشخاص الطبيعية   %
  و املعنوية

ل ط آ قس
  بنك

  البنوك

265.71
8  

---
-  

----  100  265.718 265.718 BAD
R  

  23 9.800  77  33.200 43.000 BDL 
  53 22.909  47  20.091 43.000 CNE

P  
  62 123.855  38  76.145 200.000 BNA
  76 136.115  24  43.895 180.000 CPA 
  92 163.524  08  14.748 178.272 BEA 
  94 84.871  06  5.129 90.000 CN

MA  
  54 541.074  46  458.926 1.000.00

0 
 اموع

  - 1999أفريل -لرياض سطيف ا: المصدر                              

يف جمموعها، عدد األسهم اليت حازت عليها األشخاص الطبيعية، واألشخاص          
.  %46سهم أي ما يعـادل   458926املعنوية من مؤسسات خاصة و عامة بلغ 

مـن   %54سهم أي ما يعـادل   541047بينما متكنت البنوك من احلصول على 
  .جمموع األسهم املصدرة 

ي أسهم        وعلى ه ا ف وك من حيث اآتتابه ذا األساس، يأتي ترتيب البن
  :شرآة الرياض سطيف على النحو التالي 

مـن   %92سـهم أي   163524البنك اخلارجي اجلزائري بعدد بلـغ  -         
  .القسط املخصص له
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من القسط  %76سهم أي  136115القرض الشعيب الوطين بعدد بلغ  -         

  .املخصص له
من القسط  %62سهم أي  123855ك الوطين اجلزائري  بعدد بلغ البن-  

  .املخصص له
من  %94سهم أي  84871الصندوق الوطين للتعاون الفالحي بعدد بلغ -  

  .القسط املخصص له
 %53سـهم أي   22909الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط بعدد بلغ -  

  .من القسط املخصص له
  . %23سهم أي  9800غ بنك التنمية احمللية بعدد بل-  
  .بنك التنمية الريفية بال شيء -  

ين    دار األسهم    (وقد قدمت المؤسسة تفاصيل حول المكتتب عددهم ومق
  :حسب توزيعهم على البنوك آما يلي) التي حازوا عليها

  عدد املكتتبني - 1

  
  البنوك  األشخاص الطبيعية  األشخاص املعنوية  اموع

  
3011  
748  
313  
96  

204  
400  
408  

  
40  
11  
05  
03  
08  
06  
01  

  
2971  
737  
308  
93  

196  
394  
407  

 
 

BADR 
BNA 
BEA 

CNMA 
BDL 
CPA 

CNEP 
  اموع 5106  74  5180

  – 1999أفريل -الرياض سطيف : املصدر                           
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  عدد األسهم املشتراة - 2

  
  البنوك  األشخاص الطبيعية  األشخاص املعنوية  اموع

265718  
180010  
90000  
43000  

200000  
178272  
43000  

54207  
139699  
85021  
22909  

124615  
163825  
13880  

211511 
40311  
4979  

20091  
75385  
14447  
29120  

BADR 
BNA 
BEA 

CNMA 
BDL 
CPA 

CNEP 
 
  

  اموع 395844  604156  1000000

  -1999أفريل -الرياض سطيف: المصدر                            
  

  " جممع صيدال" إجراء العرض العمومي للبيع   : الثالث املطلب 

  التعريف بامع   :البند األول 

، تكونت بعد )SPA( هي شركة أسهم " صيدال" شركة اإلنتاج الصيدالين     
تعديل قوانينها التأسيسية وإعادة هيكلة املؤسسة العمومية اإلقتصادية، وذلك بتـاريخ  

، بشكل شركة مسـامهة وحتـت   085/97قم ، بعقد موثق ر1998فيفري  02
  ".جممع صيدال" تسمية 

ات   ويق المنتوج تيراد و تس دير، إس اج، تص رآة بإنت تم الش ته
دار البيضاء بالعاصمة   . الصيدالنية اعي   . يقع مقرها بال رأسمالها اإلجتم
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مائة   ألفين وخمس در ب وزع     )2500.000.000(مق ري م ار جزائ دين
  .دج للسهم الواحد 250قدرها  سهم بقيمة إسمية 10.000.000إلى

  

ة           ة العام داوالت الجمعي لقـد أشير في قوانين هـذه الشرآة بموجب م
ل      ى األق رة عل ـاعي م غير العادية للمساهمين، إلى رفع رأسمالها اإلجتم
ة       ة أو النقدي ل للمساهمات العيني دة آتمثي وذلك بواسطة إصدار أسهم جدي

دة ى أس . الجدي ل إل ذلك بتحوي اح  أو آ ات أو أرب ات، المؤون هم اإلحتياط
  .الشرآة، أو بأية طريقة أخرى

هذا اإلرتفاع احملتمل لرأس املال حتدده وتضع أسسه وقواعده اجلمعية العامة غري        
وأي رفع لرأس املال عن طريق املسامهات النقدية يؤدي . العادية، وينفذه جملس اإلدارة

وخالل اجلمعية العامة الـيت انعقـدت   . القدمية بالضرورة إىل التحرير الكلي لألسهم
، متت املصادقة على ختفيض القيمة اإلمسية للسهم مـن   1998جويلية  25بتاريخ 

  .دج  250دج إىل  80.000

  :تضم صيدال ثالث فروع لإلنتاج 

  .مقرها اإلجتماعي باملدية   Antibioticalفرع املضادات احليوية -  

  ).الدار البيضاء(ها بوادي السمار مقر PHARMAL  فرع فارمال -  

  ).احلراش(مقرها باحملمدية   Bioticفرع بيوتيك -  

  :آما تضم آذلك وحدتين للخدمات

  ).احلراش( الوحدة التجارية للوسط مقرها باحملمدية  -  

وحدة البحث والتطوير يف األدوية والتقنيات الصيدالنية مقرها باحملمديـة   -  
  ).احلراش(

  :امهة يف رأس مال املؤسسات التاليةلصيدال كذلك مس
  .PFIZER PHARM ALGERIE    فايزر فارم اجلزائر -  
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  . SOMEDIAL  GPEسومديال  -  
  

  . ALDAPH NOVONORDISKألداف  -  
  . SOREPHALسوريفال  -  
  . ACDIMAأكدميا  -  
  . NOVERنوفر  -  

  تطور الشركة  :البند الثاين 

املركزية الوطنية اجلزائرية، أنشأت املؤسسة الوطنيـة  بعد إعادة هيكلة الصيدلية        
  .1982لشهر أفريل  82/161لإلنتاج الصيدالين باملرسوم 

، مت إدماج املركب، بعد أن كان ينتمـي إىل الشـركة الوطنيـة     1987ويف أفريل 
اإلنتقال إىل التسيري الذايت هلذه الشركة أعطـى  ) . SNIC( للصناعات الكيميائية 

  . 1989صيدال  احلياة إىل

علـى  " صيدلة -كيمياء"، استولت الشركة القابضة العمومية  1996منذ سنة   
، وضـعت   1997ويف سنة .  %100جمموع رأس مال شركة صيدال أي بنسبة 

املؤسسة خطة إعادة اهليكلـة، كترمجة بتحويل هـذه الشركة إىل جممع صـناعي يف  
  . 1998فيفري  02

مت اختيار صيدال ضمن املؤسسـات الوطنيـة األوىل    ، 1998عند إنشائها يف سنة 
و متثل موضوعها يف احتكار اإلنتاج وتوزيع األدويـة ومجيـع   .لتصبح شركة أسهم 

املنتجات األخرى امللحقة دف متوين السوق اجلزائرية بطريقة كافية، إذ أصـبحت  
  .من حاجيات السوق اجلزائرية  %35تغطي

مـن   %50كانتها يف السوق من خـالل تغطيـة   أما حاليا فهي دف إىل تعزيز م
  :حاجات هذه األخرية إبتداءا من العشرية القادمة وذلك ب 
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  .توسيع قائمة منتجاا -  

  .تقدمي أدوية منافسة يف جمال اجلودة و السعر -  

  .تكثيف اهودات يف ميدان التسويق و اإلعالم الطيب و يف امليدان التجاري -  

  .رفع اإلنتاجية -  

و طـورت  .، حققت صيدال سنة قياسية من حيث احلجـم  1997يف سنة     
مقارنة بنشاطها السنوي لسنة  %23و مبيعاا بأكثر من  %16إنتاجها بأكثر من 

، واصلت صيدال حتسني نتائجها  1998، ويف خالل السداسي األول لسنة 1996
 مقارنة مع سنة على التوايل %28و  %18يف هذا امليدان بتحقيق زيادة بأكثر من 

1997 .  

من جهة أخرى، وبفضل منافسة منتوجاا فيما يتعلق بالسعر و اجلـودة، حتصـلت   
يف . مليون دوالر أمريكـي  1.2صيدال علـى عقد بيع ملنتوجاا بالعـراق بقيمة 

، قامـت صـيدال بتصـدير مـن منتوجاـا إىل       1998السداسي األول لسنة 
ب ثابت بقيمة مليونني دوالر أمريكي يف صدد دوالر أمريكي وطل 950.000العراق

  .التحضري 

سجلت صيدال حتسنا مستمرا بفضل النتـائج   1994ومن جهة أخرى و منذ سنة 
مليـون دج ،   397.5إذ قدرت النتائج  . املعتربة املتحصل عليها يف ميدان املبيعات

مـن   ، فائدة صافية قدرت بـأكثر 1997والدليل على ذلك حتقيق صيدال، يف سنة 
  . 1996باملقارنة مع النشاط السنوي لسنة  74%

  دخول امع إىل البورصة  :البند الثالث 

لتحضير العرض العمومي للبيع و تسجيل ضمن الشرآات المسعرة       
  :في البورصة، تابع مجمع صيدال الخطوات التالية
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  قرار الدخول -1

ني للشركة العمومية الوطنية صـيدال،  تبنت اللجنة العامة غري العادية للمسامه        
للجمعية العامة غري العادية، وباقتراح من  04، القرار رقم 1998جوان  22بتاريخ 

  .جملس اإلدارة، والذي يسمح لصيدال بالدخول إىل البورصة 

يف اجتماعها ) CNPE(وقد كان هذا تطبيقا لقرار اللجنة الوطنية ملسامهات الدولة 
مـن رأس املـال    %20والدي ينص على فتح .  1998جوان  18املنعقد بتاريخ 

 500اإلجتماعي للمؤسسة عن طريق العرض العمومي للبيع و هو ما يعادل مخسمائة 
دج  250سهم بقيمة إمسية قدرها  2.000.000مليون دينار موزعة على مليونني 

طريـق   ، يبقى ملكا للدولة عن%80رأس املال املتبقي، والذي ميثل . للسهم الواحد
  ".صيدلة-كيمياء "الشركة القابضة العمومية 

  معلومات متعلقة بالعملية  - 2

 ) ARTUR ANDERSONالتقييم املايل تكفـل بـه مكتـب اخلـبري     
Cabinet d’expertise )  

  طبيعة األوراق حمل التداول •

األسهم موضوع العرض العمومي للبيع هي أسهم عادية، إمسية، حمررة كليـا و   
  .اإللتزامات خالية من كل

  تكوين امللف واختيار الوسيط •

ة           ات البورص ة عملي يم ومراقب ة تنظ ام للجن انون الع ا للق تطبيق
(cosob)       رآة إدارة توى ش ى مس دخول عل ف ال يدال مل عت ص ، وض
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يم    ى        (SGBV)  بورصة الق وي عل تمارة معلومات تحت ى جانب إس إل
  .جميع التفاصيل التي تخص المجمع والعملية

   

  

مت وضع الطلب شهرين قبل التاريخ احملدد للتسعرية مـن طـرف وسـيط يف           
عمليات البورصة الذي اختارته املؤسسة واملتمثل يف املؤسسة املالية العامة سـوجيفي  

SOGEFI  .  

من جلنة تنظيم ومراقبـة عمليـات    04/98ومباشرة بعد تلقيها تأشرية القبول رقم 
صيدال محلة إشهارية لتحضري عملية الدخول  بدأت. 24/12/1998البورصة يوم 

.  

  خصائص العرض العمومي للبيع •

ة  فترة العرض  عدد األسهم  القيم
  اإلسمية

عر  املبلغ اإلمجايل  س
  السهم

ــونني مليــــ
2.000.000  

ــهر    15شـ
ــري  15 -فيف

  1999مارس  

  

  دج250   

مليون دينـار 500
مــن رأس% 20أي

  املال اإلجتماعي

 دج800  

  عمليةتكاليف ال •

روط      ا لش ع، و احترام ومي للبي رض العم ة الع اح عملي مان نج لض
ذه       ت ه دخلين، آلف ف المت ير لمختل اليف التحض ق بتك ا يتعل وق فيم الس

  .مليون دينار جزائري  78العملية 

  منتوج العملية •
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و عليه، فإن منتوج العملية تسـتفيد  .يتعلق األمر خبوصصة جزئية مع صيدال       
  " .صيدلة-كيمياء" اشرة عن طريق الشركة القابضة العمومية منه الدولة مب

  :منتوج العرض قدر ب  -
  دج1.600.000.000=     سهم  2.000.000* دج  800

  :املنتوج الصايف هو  -
  دج 1.522.000.0000=دج  78.000.000-دج  1.600.000.000

  
  

  :معلومات أخرى 
من األرباح الصـافية للنشـاط    % 12,3آخر أرباح األسهم املدفوعة متثلت يف  -

  .السنوي املنجز
  1999فيفري  15تاريخ التمتع إبتداءا من  -
  :حدود الطلب  -
  :األشخاص الطبيعيون  -
  .سهم على األكثر 40: موظفوا جممع صيدال  -
  .سهم على األكثر 2000: أشخاص طبيعيون آخرون  -
  :األشخاص املعنيون  -
  .سهم على األقل 4000م على األكثر، سه 300.000: املؤسسة العمومية  -
سهم على  400سهم على األآثر ،  30.000: أشخاص معنيون آخرون -

  .األقل

  نتائج العرض العمومي للبيع صيدال  -   3

سهم مـع صـيدال    2.000.000اختتمت عملية العرض العمومي لبيع        
أفريل من  11هلا يف تاريخ  وقد مت اإلعالن عن النتائج الرمسية 1999أفريل  6بتاريخ 

" صيدلة  -كيمياء " نفس السنة على إثر ندوة صحفية مبقر الشركة القابضة العمومية 
  :على النحو التايل 
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سهم ، يعين هذا أن امع حتصل على طلب  2189489: عدد األسهم املطلوبة  -
 % 143بنسبة 

   % 33,09الطلب فاق العرض مبعدل  -
  .لعرض العمومي للبيع صيدال كان إجيابياوعليه فقد صرح بأن ا

سهم فقـد وزعـت    2.000.000ومبا أنه ال ميكن مع صيدال أن يبيع أكثر من 
  :اإلحصائيات كما يلي 

  
  
  
  باحلجـم  -أ

  باألجـزاء -
  

   حجم الطلب   املقبول  املرفوض    %
5  103.01

1  
425.0

00  
 

292.50
0 

  )أ(جزء   717.500

4,46 89.215 219.5
00  

 )ب(جزء  308.715 89.215

 )ج(جزء  16.514 16.514  00 16.514 0,82
89,5

6  
1.791.2

60  
17.42

4 
1.791.2

60 
1.808.68

4 
  )د(جزء 

100 
%  

2.000.0
00  

661.9
24  

2.189.4
89 

2.851.41
3 

  اموع 

  

  بالوسيط الواحد  -
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    حجم الطلب   املقبول   املرفوض        %
40  799.68

6 
221.11

0  
849.68

6 
 سوجيفي   1.070.796

28,8  576.93
9 

168.73
0  

576.93
9 

 سوفيكوب 745.669

12,35  247.05
6  

169.22
4  

247.05
6  

الراشـــد 416.280
  املايل

18,81  376.31
9 

102.86
0  

515.80
8 

61.868 S.P.D.
M  

100 %  2.000.0
00  

661.92
4  

2.189.4
89 

  اموع  2.851.413

  
  
  
  
  

  عدد اآلمرين -ب 
  باألجزاء  - 1

   حجم الطلب  املقبول   املرفوض        %
  )أ(جزء   10 3 7  3 0,015
 )ب(جزء  56 45 11  45  0,23
 )ج(جزء  1.662 1.662 0 1.662  8,61

91,13 17.57
8  

167  17.57
8 

  )د(جزء  17.745

100 % 19.28
8  

185  19.28
8 

  اموع  19.473

  
  بالوسيط الواحد  -ب 
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    حجم الطلب  املقبول  املرفوض    %
 سوجيفي  9.133 9.047  86 9.047  47
 سوفيكوب 4.314 4.272  42 4.272  22
12,
80  

الراشــد 2.493 2.470  23 2.470
  املايل

18,
14  

3.499 34  3.499 3.533   

100 
%  

19.28
8  

  اموع  19.473 19.288  185

 
أن أسهم مجمع صيدال                  ا ب ذه اإلحصائيات، يتضح لن من خالل ه

روط القب    ع ش ت لجمي ات و     أمتثل ا التنظيم ي بينته عيرة الت ي التس ول ف
  :القوانين العامة للبورصة والملخصة في 

  من رأمساهلا ، % 20توزيع  -    
  .مساهم 300التوزيع على أكثر من  -    

  

   

وقد كللت عملية دخول جممع صيدال إىل البورصة عن طريق العرض العمـومي       
لب كبري آيت من صغار احلاملني بنسـبة  للبيع بالنجاح ، حيث أسفرت النتائج عن ط

واليـة   48سهم ، مع توزيع حسن علـى   1.808.684أي ما يعادل   % 63
  .سهم  5.692خاصة منها العاصمة ، أين سجل ا أكرب طلب 

د      تلزم تجني دروس ، إس ق وم رة لتحضير دقي و إال ثم ا ه اح م ذا النج ه
  .ليةوسائل وتقنيات عديدة لتسهيل السير الحسن لهذه العم

  تسعري جممع صيدال يف البورصة  : البند الرابع 
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بعد حتقيق هذه النتائج واحترام كل شروط التسعري بالبورصة ، أتت مرحلـة         
حتضري ملف قبول أسهم صيدال للتداول يف البورصة استنادا لنظام جلنة تنظيم ومراقبة 

 قيمت امللـف  واليت 1997نوفمرب  18املؤرخ يف  03-97عمليات البورصة رقم 
ماي  9وصرحت أنه كامل وشامل لكل الشروط املنصوصة يف القوانني وكان هدا يف 

1999 .  

  :بعد الدراسة اليت قامت ا هذه األخرية واليت تضمنت على اخلصوص ما يلي 
  .مراقبة انتظام احلالة القانونية للمؤسسة -
  .إنتظام شروط اإلصدار -
  .ب للتداولمدى قابلية األسهم موضوع الطل -

أعلنت قرارها مبنح رخصة اإلنضمام بتداول أسهم جممع صيدال يف البورصة وذلـك  
  .دج 800بسعر إدخال حمدد بـ  1999ماي  24بتاريخ 

، انطلـقت أول عملية تفاوض علـى  1999سبتمرب  13وابتداءا من تاريخ        
  .مستوى البورصة ، وفقا للتسعرية الثابتة

 820بيع بأوامر الشراء و أسفرت عن سعر توازن يتراوح بـني  وفيها التقت أوامر ال
  .دج 825دج و

  
  العرض العمومي للبيع لفندق األوراسي:  املطلب الرابع
  معلومات عامة :البند األول 

جنوم، ولكونه حائزا على فقرات تقنية هامـة، حيتؤعـل    05بوصفه بفندق ذو         
  .عة الفنادق اجلزائريةاألوراسي مكانة مرموقة جعلته يتصدر طلي

وقد عرف عملية ترميم وإعادة . 1975ماي  02مت تدشني فندق األوراسي بتاريخ 
، حتول الفندق إىل شـركة ذات  1991فيفري  12وبتاريخ . 1988جتهيز يف سنة 

أسهم، ودف تدعيم قدراا املالية وحتقيق براجمها التنموية، جلأت هده الشـركة إىل  
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 Incorporation de l’écartطة ضم فرق إعادة التقييم رفع رأس ماهلا بواس
de reevaluation).  
  .مليار دينار جزائري] 1.5[مليون دينار جزائري إىل ] 40[لينتقل هدا األخري من

ويف السنوات األخرية، ورغم الظروف السياسية واإلجتماعية الصعبة اليت مرت ـا  
  .منها خاصة البالد، متكن الفندق من حتقيق نتائج معتربة

 96مقارنـة بنسـبة    97من رقم األعمال لسنة  239% 43.79إرتفاع يقدر ب -
مليون دينار ]688.561[مليون دينار جزائري إىل ] 478.858[حيث انتقل من 

  .جزائري
مليون دينـار   893ما يقارب  1998واستمرت هده الزيادة لتبلغ رقم أعمال سنة 

  .1997مقارنة بنسبة %  30جزائري أي نسبة 
مليون دينار  75.581240زيادة يف النتيجة الصافية بعد الضريبة، حيث وصلت إىل -

يف حـني   1996مليون دينار جزائري سنة  44.390مقابل  1997جزائري سنة 
مليون دينار جزائري وهو ما يعين حتسـن   200إىل أكثر من  1998وصلت سنة 

  %.287بنسبة 
يتصور أن حيقق الفنـدق تطـورا وحتسـنا يف    أما النتائج املنتظرة للسنوات القادمة، ف

  .مردودية أمواله اخلاصة
  
  
  

مليار دينـار جزائـري    1.5يقدر رأس املال اإلجتماعي لفندق األوراسي، حاليا ب 
دينار جزائري للسهم الواحد، ممتلكـة  ] 250[ماليني سهم بقيمة ] 6[موزع على 

  ].اخلدمات[كليا من طرف الشركة القابضة العمومية 
  الفندق إىل البورصة  دخول
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فيفـري   05عمال بقرار الس الوطين ملسامهات الدولة خالل اجتماعه يـوم        
املتعلقة باخلوصصة اجلزئية  1995أوت  6ل  22-95، وطبقا للتعليمة رقم 1988

) 1(للمؤسسات العمومية، تبنت اجلمعية العامة غري العادية قرار جملس اإلدارة رقـم  
يقابـل  . لفندق األوراسي بإدخال جزء من رأس ماله إىل البورصةالدي يسمح ) 2(و

دينـار   480.000.000، وهو ما ميثل بلغة األرقام مبلغ %20هدا األخري نسبة 
دينار جزائري ) 400(سهم بسعر بيع حدد ب  1200.000جزائري موزع على 

س املال من رأ% 80ومبقتضى هده العملية، متتد مسامهة الدولة على . للسهم الواحد
  ).اخلدمات(بواسطة الشركة القابضة العمومية 

، وأسـند التقيـيم املـايل، اإلقتصـادي     1999جوان  15إنطلقت العملية بتاريخ 
) Cabinet d’expertise ( والصناعي لفندق األوراسي إىل مكتـب اخلـبري   

            .CECA/SADIاجلزائري 
ـ % 20دف عملية العرض العمومي لبيع  دق األوراسـي إىل حتقيـق   من أسهم فن

الربنامج الطموح املسطر يف إطار جتديد الشركة، وهدا عن طريق توفري جـزء مـن   
  .2005ميتد هدا الربنامج إىل غاية سنة . رؤوس األموال الالزمة لدلك

  خصائص العملية
 99/01بعد حصوهلا على تأشرية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقـم         
بفتح رأس ماهلا علـى  ) فندق األوراسي ( ، بادرت املؤسسة 1999ماي  24ليوم 

سهم من خالل إجـراء العـرض    1200.000أي ما ميثل % 20اجلمهور بنسبة 
  :العمومي للبيع بسعر ثابت وبالشروط اآلتية

  
  
  
  .األسهم حمل العرض هي أسهم عادية، إمسية وحمررة كليا عند اإلكتتاب -
يف حني بلغت  241دينار جزائري للسهم الواحد 400سعر اإلصدار ثابت يقدر ب  -

  .دج 497.24القيمة اإلقتصادية 
                                                           

  وهو أقل سعر عرضته البورصة إىل حد اآلن 241
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من رأس املـال اإلجتمـاعي لفنـدق    % 20املنتوج اإلمجايل املعروض الدي ميثل  -
  :األوراسي هو

  .دج 480.000.000= دج  X 400 سهم  1200.000          
لقة بالعمليـة مـن املنتـوج    أما املنتوج الصايف فيستخلص بطرح مجيع التكاليف املتع

  :وقد حددت ب. اإلمجايل
 427630.000= دج  520370000 –دج  480.000.000          

  .دج
 15إىل غايـة اخلمـيس    1999جوان  15الثالثاء ]: اإلكتتاب [ فترة العرض  -

  .1999جويلية 
  . 1999إبتداءا من أول جانفي : تاريخ اإلنتفاع -
صف موع الوسطاء املكلفني بالعملية حيث يقوم جبمـع  الراشد املايل هو مقدم ال -

  .SPDMأوامر الشراء إضافة إىل هدا األخري كل من سوجيفي، سوفيكوب و 
جوان  21خصصت اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ : آخر أرباح األسهم املدفوعة  -

لتوزيعهـا علـى    1997دينار من أرباح سنة  40.000.000ما قيمته  1998
  .من األرباح احملققة%  52.92وهو ما ميثل نسبة . فندق األوراسي مسامهي

  :قدرت حدود الطلب كما يلي -
  سهم على األكثر 100: موظفي الفندق* 
  سهم على األكثر 2000: أشخاص طبيعيني آخرين*  
  سهم على األقل 10.000سهم على األكثر و 100000: املؤسسات املعنوية*  
سهم على  20.000سهم على األكثر و 200.000 :أشخاص معنويني آخرين*  
  األقل

  
  
  

  نتائج العرض العمومي للبيع :البند الثاين 
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مبجرد إنتهاء فترة العرض العمومي لبيع أسهم فندق األوراسي وإجراء املداوالت       
الرمسية، أعلنت شركة إدارة بورصة القيم بأن العرض إجيايب إذ أن نسبة الطلب فاقت 

كما أن أسهم الفندق إمتثلت جلميـع الشـروط   . سهم 1237مبقدار  نسبة العرض
  :الضرورية للتسعري بالبورصة خاصة

  .من رأس املال اإلجتماعي% 20توزيع 00 -
  .مساهم 300التوزيع على أكثر من -          

فئات من املستثمرين على النحو ) 4(ولقد أسفرت النتائج عن جتزئة العرض إىل أربع 
  :التايل

  
هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، وكاالت التأمني وإعـادة التـأمني،   : فئة أال

  . هيئات القروض والوسطاء يف عمليات البورصة
  .كل األشخاص املعنويني اآلخرين: الفئة ب
  .موظفي فندق األوراسي: الفئة ج
  األشخاص الطبيعيني اآلخرين: الفئة د

  
  : بداية العرض ويف ايته كما يليوقد كان التوزيع بالنسبة لكل فئة يف

التجـزئـة  النهـائية الفـــرق   التجـزئـة  البدائية  األجزاء
   عدد األسهم  النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم  النسبة
50%  

44.58%  
03.45%  

139.02% 

90.000-  
133000

-  
57930-  

280930
+  

7.5%  
8.9%  
0.2%  

83.4
%  

90.000 
107.00

0  
2070  

100093
0  

15%  
20%  
5%  

60% 

180.00
0  

240.00
0  

60.000  
720.00

0 

  )أ(
  )ب(
  )ج(
  )د(

        /        /  100% 1200.0
00  

100
%  

1200.0
00  

 اموع
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  حجم الطلب -

حجم الطلب أي عدد األسهم املطلوبة على مستوى كل وسيط من الوسطاء يف 
  :عمليات البورصة، أعطي كما يلي

    أ       ب      ج      د     اموع     
705778  
473481  
304579  
517399 

444928  
399740  
208759  
287649 

   __  
  __  

2070  
    __  

218350 
63741  
78750  
29750  

  

42500 
10.000  
15000  
200.00

0  

  سوجيفي
  سوفيكوب
  الراشد املايل
SPDM  

200123
7  

134107
6  

 اموع النهائي 267500 390591  2070

  
سهم علـى النحـو    801237ورفض ما قدره  سهم 1200.000وقد قبل منها 

  :التايل
  األجزاء  حجم الطلب   املقبول  املرفوض

  أ 267500  90.000  177500
  ب 390591  107000  283591

  ج 2070  2070  0
  د 1341076  100930  340146
  اموع 2001237  1200.000  801127

مـوع  مسـاهم حـائزين علـى جم    10487أما عن عدد املسامهني فقد قدر ب 
  :سهم وموزعني حسب الفئات كما يلي 1200.000

اموع النهائي         أ      ب      ج      د     
  اموع 6    38     30     10487    10563    
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  أسهم األوراسي والتسعري بالبورصة  :البند الثالث 
بسعر  2000فيفري  14مت إدخال أسهم فندق األوراس إىل البورصة بتاريخ        
  دينار جزائري للسهم الواحد ودلك بعد النجاح الدي حققته عملية العرض  400

  
هدف التسعري على مسـتوى  . العمومي للبيع هلده األهم على مستوى السوق األويل

السوق الثانوي هو ضمان السيولة الكافية هلده األسهم حيث مت يف هدا السياق إبرام 
مبوجب . اشد املايل كوسيط يف عمليات البورصةعقد سيولة بني فندق األوراسي والر

هدا العقد، يتمكن الراشد املايل من التدخل على مستوى السـوق الثـانوي أثنـاء    
كلمـا دعـت    –حسب احلاالت  –جلسات املفاوضة سواءا كان بائعا أو مشتريا 

الضرورة لدلك من أجل ضمان حد معني من سيولة هده األسهم ومسـاندة سـعر   
  .   السوق

عامـل ينتمـون إىل    1671بلغ عدد حاملي أسهم مؤسسة الرياض سطيف        
مــن جممـوع    %52.20عامل أي ما يعادل نسـبة   3201الشركة من ضمن 

  .سهم 76039وهم حاملني ل . املوظفني

  .سهم 125، حاملون ل)03(أما عدد املكتتبني املقيمني بفرنسا، فعددهم ثالثة 

عند بداية العملية، و كـان موزعـا    5566قد بلغ فيما يتعلق بعدد اإلستثمارات، ف
  :كالتايل

  عدد اإلستثمارات اإلكتتاب باألصناف

   
امو <  

200
0  

15
01 
إىل 
20
00 

100
إىل 0

150
0  

400 
إىل 

999 

20
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إىل 
39
9 

100 
إىل 

199 

50
إىل 
99  
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49  
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 واحد
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566 30  14 60  170 19
5 

536 439 443 513 214
7 

101
9 
اموع

100 0.5
4  

0.2
5  

1.0
8  

3.05 3.5 9.6
3  

7.8
9 

7.9
6 

9.2
2 

38.
57 

18.
31 

%  

  -1999أفريل -الرياض سطيف: المصدر

  
  

  أفاق البورصة  :املبحث الثالث
ا            آثيرا ما تسمع أخبار عالمية عن تدهور وانهيار آلي لبورصة م

  .داث الوسائل والخبراتأو على العكس خلق بورصات جديدة تعمل بإح
واجلزائر حسب األخصائيني املاليني هلا القدرة على إنشـاء بورصـة تتماشـى مـع     

  .املتطلبات اإلقتصادية املعاصرة وتكون مبثابة اجلهاز التنفسي لإلقتصاد الوطين
هو إنشاء البورصة اجلزائرية بعدة مراحل أين ترسخ انتقال مسـارها مـن السياسـة    

اكية إىل السياسة الرأمسالية، جتسدت من خالل دخول اجلزائـر يف  اإلقتصادية اإلشتر
ميدان ما يسمى بالسوق املفتوح الدي تربز فيه فعالية العـرض والطلـب، وتطـوير    

  .التصدير ورفعه لتطوير اإلقتصاد الوطين
ويف مبحثنا هدا سنحاول اإلطاللة على النتائج اليت توصلت إليها بورصة اجلزائر        

  .ئها املستقبل الدي تتنبؤه هلده البورصة الفنيةوعلى ضو
  

  العقبات اليت تعرقل تطور البورصة يف اجلزائر :املطلب األول
اآل                ن المش د م ر العدي ي الجزائ ة ف يم المنقول ة الق ه يورص تواج

ادي   يرها الع ول دون س انها أن تح ن ش ي م ا الت ادي له ات الع والعقب
  .لي تأدية المهام التي أنشأت ألجلهاوتعرقل تطورها وازدهارها وبالتا

تساؤلنا عن ماهية هده العقبات اليت جعلت البورصة اجلزائريـة تتماطـل يف          
  :تطورها واستطعنا التوصل إىل حصرها يف النقاط التالية

  على مستوى اإلقتصاد الكلي -
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بل حتد جلوء لإلقتصاد الكلي عدة معطيات ال تشجع بتاتا تنمية إقتصاد للقيم املنقولة 
  .األفراد أو الشركات واملؤسسات إىل البورصة القتناء األوراق املالية

  الضـرائب   -
حىت تواجه العجز املسجل يف ميزانيتها، تلجأ الدولة إىل فـرض ضـغوطات علـى    
املتعاملني اإلقتصاديني وكدا العائالت برفع معدالت الضرائب والرسوم يؤدي هـده  

  .  عض اإلختالالت يف التوازن املايل للمؤسساتالضغوطات الضريبية إىل ب
  
  التضـخم -

تتواصل ظاهرة التضخم يف اجلزائر رغم حمصودات السلطات املتكررة المتصاصه       
  .وهو يعرف بارتفاع منتظم مستمر ألسعار السلع واخلدمات

  :التضخم يف اجلزائر تسببت فيه عدة عوامل وهي
  دية واملقابل من اإلنتاجيةعدم التوازن بني الكتلة النق*   

الكتلة النقدية هامة يف اجلزائر ألن العائالت متيل إىل السيولة، لكن من اجلهة األخرى، 
   ال يوجد ما يقابلها مـن اإلنتـاج، ال يتسـبب دلـك يف التسـيري السـيء و       

SUREFFECTIF .  
  .عدم التوازن هدا بني الكتلة النقديةواإلنتاج يؤدي إىل التضخم

  قيمة العملة الوطنية تدهور* 
ختفيض الدينار كان عامال أساسيا تسبب يف تفاقم ظاهرة التضخم، إخنفـاض         

تكافؤ وتعادل معدل صرف الدينار من وترية التضخم ورفع حجم اإلصدار النقـدي  
  . وهو ما شجع اجتاه رؤوس األموال حنو أسواق أجنبية أكثر إستقرارا

  السـوق املـوازي -
ادرة     السو        ه منتوجات ن داول في ق الموازي هو سوق غير رسمي تت

  .بأسعار مرتفعة وتتم فيه عمليا التوزيع والتسديد بطريقة فورية
يستقطب السوق املوازي املؤسسات والعائالت ألن كل متهم حيـد مصـلحة          
فالعائالت تستطيع بفضله احليازة على منتوجات نادرة بينما حتقق املؤسسات . خاصة
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ن خالله أرباح هامة جدا باعتبار أن العوائد اآلتية أساسا من املعامالت الـيت متـت   م
  .على مستوى هدا السوق غري معلق عنها لدى املصاحل اجلبائية

ال يترك السوق املوازي خيارا أمام العائالت لإلدخار يف األصول املالية نظـرا         
واألسعار الباهضة، يعين هدا أنـه   لكونه ميتص جزء كبري من مداخيلهم بسبب الندرة
املعـادن    IMMOBILIERيدفعهم إىل اإلستثمار يف األصول أكثر ضمانا مثل 

  .إخل...النفيسة
  .وعليه يتبني بوضوح أن السوق املوازي عامل يعيق تطور البورصة

  
  على مستوى اإلقتصاد اجلزئي -

ة إال للمؤسسات ناجعة يف بورصة اجلزائر ال تسمح بالتفاوض على القيم املنقول       
رصيدها أرباح تكون قد حققها للسنتني األخريتني اليت تسبق الدخول يف البورصـة  

  .على األقل
كما هو معلوم، يسيطر على جهاز اإلنتاج مند اإلستقالل املؤسسات العمومية، فهي 

من اإلستثمارات، كانت هده املؤسسات يف حالة عجز إىل غايـة أن  %  80متلك 
السلطات حينما قررت اإلنتقال إىل اقتصاد السوق وثبتت سياسة الـتطهري  تدخلت 

  .املايل هلدا العجز
حاليا، آثار النظام اإلقتصادي القدمي ال تزال موجودة وال تزال بعض املؤسسات        

حىت تلك اليت إنتقلت إىل اإلستقاللية   PERFORMANCEاإلقتصادية قليلة 
  .املايل  REDRESSEMENTاملالية مل تصل بعد إىل حد 

  .هدا العامل ال يسمح لبورصة اجلزائر من التطور وحتقيق التوسع
  العـامل القـانوين    -

أغلبية املؤسسات اخلاصة يف اجلزائر ممثلة يف شكل شـركات ذات مسـؤولية          
، هدا يعرقل السـري   (SNC)243أو شركات األشخاص  242 (SARL)حمدودة 

                                                           
242 Société à responsabilité limité. 
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ال تسـمح   244حيث أن هده األخرية كما ذكرنا سـابقا احلسن للبورصة وتطورها 
  . (SPA)بالدخول إال للشركات األسهم 

  غياب الثقافة البورصية -
ال يستطيع اجلزم بأن الثقافة البورصية منعدمة وإمنا األكيد أنه يتطلـب األمـر          

 الكثري من الوقت واإلمكانيات من أجل ترسيخ ثقافة بورصية يف أدهـان اجلزائـريني  
  .خاصة وأن الثقافة املالية يف حد داا غائبة يف حياة أغلبية املواطنني

  
  

فإىل يومنا هدا، كثري من األفراد ال يثقون يف البنوك ويف أا تسمح هلـم اإلحتفـتظ   
بأمواهلم وإمنا يفضلون إبقاء هده األموال عندهم يدل توظيفها يف املؤسسات املاليـة،  

جلزائري ال يتضمن وسائل مالية متنوعة بإمكاا أن جتعـل  إىل جانب أن النظام املايل ا
املدخر خيتار توظيف أهدافه وإمكانيته يتماشى مع الوسيلة املالية املعروفـة واألكثـر   
إستعماال من طرف أغلبية املواطنني هي دفتر التوفري املمنوح من الصـندوق الـوطين   

  .للتوفري واإلحتياط
سوق املايل من أجل اإلدخار أو مجع األموال عنـدما  يبدو طبيعيا عدم اجتاههم إىل ال

  .جيهلون مفهوم البورصة ومل يسمعوا عنها من قبل
  وهو عامل تضاف إىل جمموعـة العراقيـل املـدكورة آنفـا والـيت حتـول دون      

ECLOSIR السوق املايل.  
       العـامل السيـاسي  -

، فسياسة مستقرة هي عامل يبحث أغلبية املستثمرين على األمان الستثمارام       
   LA، واملستثمر يف البورصة يدافع  CREDIBLEحمدد لبورصة قيم عملية و 

MEFINCE   ] ليصل به احلد إىل املغامرة بأمواله يف ظل وضعيته سياسية ] احلذر
PRECAIRE  خشية من رؤية رأمساله حمجوز أو جممد ألغراض سياسية.  
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املستثمر يف البورصة بالثقة واألمان ويطمئن بأنـه  ومن هنا يبدو مهما أن شعر        
حممي بواسطة قوانني حتكم سوق القيم املنقولة، وإال فإن شكوكه تتواصـل وختوفـه   

  .   يزداد فينفر وميتنع عن املغامرة يف هدا السوق مما يعيق تطوره
سوق يعد ضروريا مراعاة عنصر الدين وأخده بعني اإلعتبار قبل وضع : العامل الديين 

إد ال بد من البحث عن وسائل مالية تتالءم ودهنيات العائالت هدا . مايل حيز التطبيق
ألن املطبق للشريعة اإلسالمية يرفض التعامل بالفائدة   L’ampleurالعامل يأخد 

  .حيث يرى فيها الربا
  إجراءات ترقية وتطوير السوق املايل:  املطلب الثاين

من القيام بدراسة السوق، أي التقرب من امليدان من قبل الشروع يف عملية ما ال بد 
  .أجل مجع املعلومات الالزمة اليت تؤدي إىل جناح هدا املشروع

  
وهو ما يطبق على السوق املايل حيث هناك عوامل عديدة حتدد ترقيته وتطوره ال بد 

  .أن تأخد بعني اإلعتبار
  : ولتحقيق دلك ال بد من توفر جمموعة من العناصر تتمثل يف

     إرساء ثقافة بورصية :  البند األول
إدا تعمقنا يف أسباب جهل أغلبية املواطنني اجلزائريني ملعىن البورصة وألمهيتها وملهامها 
جند أن السبب الرئيسي يتمثل يف كون السلطات اجلزائرية مل تفكر يف إدراج مفاهيم 

من خالل وسـائل اإلعـالم   السوق املايل يف املنظومة التربوية أو حىت التطرق إليها 
  .املختلفة كأي منتوج جديد

  اجلانب املايل: البند الثاين 
  حتديد رسم التوظيف يف القيم املنقولة:  1

بغرض جلب املستثمرين وليس املضاربني حنو السوق املايل ال بد يف بداية األمر        
]. الفوائد [ ائد ثابتة ، وعو] عوائد األسهم [ إخضاع القيم املنقولة إىل عوائد متغرية 

املضاربة ال بد من إخضـاع    DECOURAGERمن جهة أخرى ومن أجل 
  .القيمة املضافة الناجتة عن التنازل عن القيم ملعدل ضريبة مرتفع نوعا ما 
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ال بد من التفكري أيضا يف تقليص معدالت الضراتئب على العوائد الناجتة عن نشـاط  
OPCVN تشجيع املستثمرين على اإلدخـار يف   وهدا من أجل تشجيعهم وبدلك

  .البورصة بوضع هؤالء حافظتهم حتت تصرف هدا النوع من الشركات
  التعديل املايل للمؤسسات اجلزائرية - 2

يتطلب السوق املايل أن تكون املؤسسات اليت تطمح الـدخول إىل البورصـة          
لوقت الـراهن ماليـا   ناجعة دات مردودية، لكن أغلبية الشركات اجلزائرية هي يف ا

أت البعض منها برناجمها التطهريي بينما مل ينتهي الـبعض  . وتنظيميا وتسيرييا هشة
اآلخر بعد، وعليه يعد ضروريا إعادة النظر يف نتائج عملية التطهري املالية للمؤسسات 

  .اجلزائرية واإلسراع فيها
  
  
  

  جلب املشتثمر :  البند الثالث
  لقيم املنقولة بتوفريتتحقق ثقة املستثمر يف ا

  اإلستقرار السياسي     -1
يبحث املستثمر يف األوراق املالية دوما عن األمن واإلستقرار قبل توظيف أمواله        

ويتأكد من أن سياسة البلد مستقرة وغري قابلة للتغيري بني حلظة وأخرى، ولتحقيـق  
لسلم ودا نصـل إىل  دلك وجلب املستثمر وكسب ثقته ال بد من إستتباب األمن وا

  .سوق مايل ناجع
  محاية املدخر  - 2

جيب وع حد أدىن من القوانني دف إىل محاية اإلدخار واملدخرين من شـأا         
. أن جتعل املستثمر أو املدخر يشعر بأمان يدفعه إىل اإلستثمار يف القيم املنقولة بكل ثقة

  .يم املنقولةوهو الشئ الدي يساهم يف ترقية وتطوير سوق الق
  وضع سياسة اخلوصصة حيز التطبيق -3
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اح             ا وضروريا لنج رطا هام ل ش اجع يمث الي ن وق م إن وضع س
بقا بورصة   . الخوصصة فعملية الخوصصة يسهل تحقيقها إدا وجدت مس

  .عملية وناجعة يقتنع فيها المدخرون باإلآتتاب لشراء قيم جديدة
ن للبورصة أن تتقدم ألن الشركات اليت تقبل نشري أيضا إىل أنه بدون خوصصة ال ميك

  .أسهمها للتفاوض يف البورصة ال بد أن تكون شركات أسهم
  اإلستفادة من إطار قانوين أدىن -4

للتأكد من حسن سري البورصة ال بد من توفري بعض القـوانني الـيت حتكـم           
  .     هة أخرىاملتدخلني يف السوق من جهة وشفافية الشركات املسعرة فيها من ج

  
  
  
  
  
  

  اخلـامتـة العــامة
تتصل البورصات إتصاال وثيقا بالمصالح اإلقتصادية للمجتمعات           

الي    وتؤدي دورا قويا في عملية التنمية اإلقتصادية، والبورصة آسوق م
ا توجه       ة آونه ى األزمات المالي منظم، لها دور هام وفعال في التأثير عل

تخ   ة لإلس وارد المتاح ل     الم وارد تموي وفر م أ، وت ل واألآف دام األمث
ا، حيث أن        رات وتطويره اج الخي يلة إلنت اإلستثمار الدي يعد أحسن وس
ق  ور وخل اج، التط رادف لإلنت و م ادي ه ه اإلقتص تثمار بمفهوم اإلس

  .مناصب شغل
ومن الواقع املعاش، يتبني أن اإلقتصاد اجلزائري حباجـة ماسـة إىل اإلتثمـار           

  .ألموال لتوظيفها يف مشاريع إنتاجية، زراعية أو جتارية حتتاجها البيئةواستغالل ا
وحىت يتسىن هلا إقامة إستثمارات ومتويلها، يتوجب على احلكومـة اجلزائريـة          

كان هدا أمرا صعب املنال كون رؤوس . البحث عن موارد متويل أكيدة وغري مكلفة
  .     موجودة ومتوفرة يف اجلزائر 245األموال
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أمام هده اإلشكالية، أصبحت السلطات تعي حبتمية إقامة بورصة تعكـس األبعـاد   
الوطنية والدولية خاصة بعد انفتاح اجلزائر على العامل وتطلعها إىل اقتصاد السـوق،  

  :246حيث على بورصة اجلزائر يف هدا اإلطار أن تسمح خاصة بـ
  .إنفتاح رأس مال الشركات 
  .عن طريق اإلدخار العموميضمان متويل مباشر لإلستثمارات  
  .تعبئة اإلدخار العمومي وتشجيعه 
  .توفري املوارد املالية املتاحة 
         
لدلك سعت اجلزائر بتسخريها كل ما لديها من إمكانيات إىل إنشاء سوق مايل        

لتداول األسهم والسندات متثل يف بورصة القيم املنقولة اليت أنشأت مبوجب املرسـوم  
  .ومقرها اجلزائر العاصمة 1993ماي  23لـ  التشريعي

  
  النتـائج

ائج   ى النت ا إل ة بحثن الفا أدت معالج ن خالل الفرضيات الموضوعة س م
  :التالية

ة         – 1 ة اإلقتصادية من خالل تعبئ ي التنمي ا ف تلعب البورصة دورا هام
م  دين ه ك ال وال وأولئ ي األم ائض ف ار بتقريب األشخاص دوي ف اإلدخ

  .بحاجة إليها 
  .يتحدد السعر في البورصة من خالل إلتقاء قوى العرض والطلب – 2
ي    – 3 لة اإلصالحات الت ة لسلس ة حتمي ر آنتيج اءت بورصة الجزائ ج

بعد األزمة اإلقتصادية الناتجة عن   1988خاضتها البالد إبتداءا من سنة 
  .إنخفاض أعار البترول

ة    – 4 ر مرحل دة من   إقتحمت الشرآات المسعرة في بورصة الجزائ جدي
رآات         ر بالش ق األم ة ويتعل دخولها البورص ا ب اريخ وجوده ل ت مراح

ة دق : التالي يدال وفن ع ص طيف، مجم اض س وناطراك، الري رآة س ش
  .وبدلك أصبحت البورصة عملية. األوراسي

  
    توصيـات
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إنطالقا من هده النتائج المستوحات من الدراسة، وألجل حسن سر وآداء  
الج  ة ب وق األوراق المالي مان   س ة لض وفير العناصر التالي رح ت زائر نقت

  :  يتعلق األمر بـ. نجاحها
  .ضمان إستقرار سياسي ومعالجة الوضعية األمنية للبالد – 1
اح سهلة،          -2 ى أرب ي تمكن من الحصول عل ة الت مكافحة سوق الموازي

وان     ز األع توى يحف ى مس اهرة إل ده الظ د ه ى نعي باب التضخم حت وأس
  .ثمار إمكانياتهم الماليةاإلقتصاديين إلى إست

ا يسمح      – 3 ى الجمهور مم دعوة المؤسسات الخاصة لطرح أسهمها عل
  .لهم بالحصول على موارد مالية دون اللجوء إلى النظام البنكي

ر        – 4 ام للتطهي ي نظ د تبن ام بع اع الع ن القط ر م زء آبي ة ج خوصص
  .التنظيمي والتسييري والمالي

  .ةتوضيح دور الدولة في البورص – 5
اديين    – 6 وان اإلقتص ف األع يس مختل ية بتحس ة بورص زرع ثقاف

ثهم   ن أجل ح دا م ائل اإلعالم وه ف وس تخدام مختل وخاصة األسر باس
  .لإلستثمار في األصول المالية

  
السماح لرؤوس األموال األجنبية لتلعب دورا في التنمية اإلقتصادية  – 7

  .بتوفيرمقاييس قانونية الزمة لدلك
  . م عام للمعلومات اإلقتصادية من أجل ضمان الشفافيةوضع نظا – 8

وأخريا، نستطيع القول أن بورصة اجلزائر حباجة ألن توضع يف حميط سليم ومنظم حىت 
  .نسمح هلا القيام بدورها

ويف األخري، نتمىن أن نكون قد وفقنا إىل حد بعيد يف اإلملام جبميع جوانب املوضوع 
  .   ويف دراسته بطريقة سليمة
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 تغريات االسعـار  سعـر االقفـال احلجـم املتبـادل التــاريـخ
13/09/1999  500 2340  0  

20/09/1999  169 2340  0  

27/09/1999  201 2340  0  

04/10/1999  550 2340  0  

11/10/1999  490 2340  0  

18/10/1999  100 2300  40-  
25/10/1999  644 2300  0  

01/11/1999  800 2340  40  

08/11/1999  1030 2300  40-  
15/11/1999  497 2300  0  

22/11/1999  2105 2300  0  

29/11/1999  1500 2300  0  

06/12/1999  776 2310  10  

13/12/1999  200 2310  0  

20/12/1999  26 2305  5-  
27/12/1999  266 2305  0  

03/01/2000  100 2300  5-  
10/01/2000  95 2300  0  

17/01/2000  555 2300  0  

24/01/2000  1179 2300  0  

31/01/2000  215 2300  0  

07/02/2000  2100 2300  0  

14/02/2000  7117 2330  30  

21/02/2000  2350 2300  30-  
28/02/2000  4152 2352  52  

06/03/2000  429 2305  47-  
13/03/2000  5430 2350  45  

20/03/2000  531 2300  50-  
27/03/2000  1981 2300  0  

03/04/2000  2123 2305  5  

10/04/2000  1747 2305  0  

17/04/2000  1332 2300  5-  
24/04/2000  1087 2300  0  

01/05/2000  1481 2300  0  

08/05/2000  1926 2300  0  

15/05/2000  2702 2300  0  
22/05/2000  3806 2300  0  

29/05/2000  1254 2300  0  

05/06/2000  343 2300  0  

12/06/2000  1210 2300  0  

19/06/2000  1318 2300  0  

26/06/2000  1241 2300  0  

03/07/2000  1017 2300  0  

  دحيم فظيلة



10/07/2000  360 2300  0  

17/07/2000  607 2300  0  

24/07/2000  3120 2300  0  

31/07/2000  522 2300  0  

07/08/2000  102 2300  0  

14/08/2000  2286 2300  0  

21/08/2000  1000 2300  0  

28/08/2000  690 2300  0  

04/09/2000  1000 2300  0  

11/09/2000  968 2300  0  

18/09/2000  2658 2300  0  

25/09/2000  3680 2300  0  

02/10/2000  2502 2300  0  

09/10/2000  3183 2300  0  

16/10/2000  2460 23000  0  

23/10/2000  2960 2300  0  

30/10/2000  482 2300  0  

06/11/2000  128 2300  0  

13/11/2000  145 2300  0  

20/11/2000  189 2300  0  

27/11/2000  1499 2300  0  

04/12/2000  2164 2300  0  

11/12/2000  1350 2300  0  

18/12/2000  269 2300  0  

25/12/2000  929 2300  0  

01/01/2001  450 2300  0  

08/01/2001  80 2300  0  

15/01/2001  390 2300  0  

22/01/2001  560 2300  0  

29/01/2001  368 2300  0  
05/02/2001  4000 2300  0  

12/02/2001  0 2300  0  

19/02/2001  3400 2300  0  

26/02/2001  0 2300  0  

05/03/2001  1005 2290  10-  
12/03/2001  80 2295  5  

19/03/2001  265 2285  10-  
26/03/2001  327 2285  0  

02/04/2001  169 2285  0  

09/04/2001  2337 2285  0  

16/04/2001  2000 2285  0  

23/04/2001  1026 2280  5-  
07/05/2001  16 2195  85-  
14/05/2001  50 2090  105-  
21/05/2001  88 1990  100-  



28/05/2001  66 1990  0  

11/06/2001  29 1895  95-  
18/06/2001  65 1895  0  

25/06/2001  206 1805  90-  
02/07/2001  35 1715  180-  
09/07/2001  100 1800  5-  
16/07/2001  21 1750  35  

23/07/2001  99 1750  50-  
30/07/2001  335 1700  50-  
14/01/2002  35 1560  40-  
04/02/2002  963 1635  75  

11/02/2002  28 1645  10  

18/02/2002  20 1595  50-  
25/03/2002  250 1440  155-  
02/05/2002  53 1300  140-  
17/06/2002  50 1155  145-  
01/07/2002  100 1100  55-  
31/07/2002  741 1100  0  

18/09/2002  477 1095  5-  
06/11/2002  1000 1050  45-  
11/11/2002  0   0  

18/11/2002  0   0  
25/11/2002  0   0  

02/12/2002  0   0  

09/12/2002  0   0  

16/12/2002  0   0  

23/12/2002  0   0  

30/12/2002  0   0  
 


