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  الفعالية واألداء: إعادة حيوية بورصة الجزائر وإدراج المؤسسات 
  بن شعيـب فاطمـة الزهـراء. أ      
  جامعة تلمسان  - ملحقة مغنية،  -أ  – أستاذة مساعدة

   بوزاهر سيف الدين.أ
   مستغامنجامعة -التسيري والتجارية علوم  ، كلية العلوم االقتصادية -أ  –أستاذ مساعد 

   
    :الملخص

تعمل بورصة األوراق املالية على توفري املوارد احلقيقية لتمويل املشروعات من خالل طرحها 
و كلما كانت البورصة كفأة انعكس ذلك بصورة مباشرة على كفاءة و تطور ، ألوراق مالية خمتلفة 

للتباين يف االستفادة من األسواق املالية خيتلف من بلد آلخر تبعا حيث أن  .االقتصاد ككل
ففي الوقت الذي تعترب .صاد ومالءمة املرجعية القانونية مستوى النضوج الرأمسايل و خصائص االقت

يف الدول   فيه البورصات املالية من أهم ركائز اهليكل االقتصادي للدول املتقدمة ال تزال البورصات
حمدودة هلذا  ية البورصةوفعال ةءتبقى كفا يف اجلزائرحيث أن ، متر مبرحلة النشوء و التطور  النامية

حىت بإدراج املؤسسات على مستواها حيسن أداءها  هحيث أنوتنشيطها  البد من إعادة حيويتها 
تتعزز  كمانطاق املسامهني   يتوسعمصادر التمويل و  تتنوع حيث املعاصرة البيئةوجيعلها تتكيف مع 
ا واستدامتها    .شهر

،  الفعالية التسعرية ، القيم املنقولة،  ، املؤسسات املدرجة،  اجلزائربورصة :  الكلمات المفتاحية
  .الشفافية

Résumé : 
La bourse fournit des ressources réelles à financier des projets mis en avant 
par divers titres financiers, et chaque fois qu’un marché boursier efficience 
est directement reflétée dans l’évolution de l’économie et de l’efficacité. 
Le marché boursier est l’un des piliers les plus importants de la structure 
économique des pays développés, mais le marché boursier est encore dans 
les pays en développement subissant phylogénétique. 
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En Algérie, l’efficience  du marché boursier est limité pour ce qui sera 
redynamiser car il faut avoir une cotation des entreprises au niveau du 
marché, et en conséquent la performance s’améliore, aussi la bourse 
s’adapte à l’environnement contemporain où les sources de financement 
sont diversifiée et la porté des actionnaire sont élargie, que la notoriété et la 
durabilité s’améliorent. 
Mots – clés : La bourse d’Alger, Entreprises Cotées, La cotation, Valeurs 
Mobilières, 
Efficacité, Transparence. 

  :مقدمةال
إن بورصة األوراق املالية تلعب دورا بالغ األمهية يف جذب الفائض يف رأس املال غري املوظف وغري 
املعبأ يف االقتصاد القومي ، وحتوله من مال عاطل خامل إىل رأمسال موظف وفعال يف الدورة 

ا األفراد أو الشركات يف األسهم و  االقتصادية و ذلك من خالل عمليات االستثمار اليت يقوم 
  .السندات و غريها من األوراق املالية اليت يتم طرحها يف البورصة 

وازدادت أمهية األسواق املالية يف متويل خمتلف أوجه النشاطات االقتصادية مع زيادة التحرير املايل 
سواق املالية خيتلف من بلد االستفادة من األحيث أن يف ظل العوملة املالية واالنفتاح االقتصادي ، 

آلخر تبعا للتباين يف مستوى النضوج الرأمسايل و خصائص االقتصاد ومالءمة املرجعية القانونية ، 
فمثال ليس من املتوقع أن يكون الدور الذي تلعبه األسواق املالية يف الدول املتقدمة كالواليات 

الذي تؤديه هذه األسواق يف الدول األقل  املتحدة األمريكية و فرنسا و اليابان ، هو نفس الدور
ففي الوقت الذي تعترب فيه البورصات املالية من أهم ركائز اهليكل .تطورا كالدول العربية مثال

االقتصادي للدول املتقدمة ال تزال البورصات متر مبرحلة النشوء و التطور يف معظم الدول 
راق املالية يف الدول األقل تطورا مل يبدأ إال يف فاالهتمام يف تأسيس و تطوير بورصات األو .النامية

. العقد املاضي نتيجة التفاعل بني عدد من العوامل و املتغريات االقتصادية الداخلية و اخلارجية
مل يكن تأسيس و تشغيل أسواق األوراق املالية إال انسجاما مع القناعة  يف اجلزائرحيث أن 

تصادية على املستويات احمللية و اإلقليمية و الدولية بأمهية املتعاظمة لدى أوساط الفعاليات االق
الدور الذي ستلعبه من خالل مسامهتها يف حتقيق و استقرار معدالت النمو ، ملا هلذه الدول من 
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،  مشكلة عدم توفر رأس املال الكايف بالشروط و التكاليف املناسبة لتمويل النشاطات االقتصادية
ا وفعال حيث أن حىت بإدراج وتنشيطها  ها حمدودة هلذا البد من إعادة حيويتها يتلكن تبقى كفاء

  .املعاصرة البيئةاملؤسسات على مستواها حيسن أداءها وجيعلها تتكيف مع 
  :ميكن طرح اإلشكالية التالية وعلى هذا األساس

المؤسسات  إدراجما مدى فعالية و  ماهي شروط ومتطلبات إعادة حيوية بورصة الجزائر ؟
   مع البيئة المعاصرة؟ حتى تتكيف على مستواها

  :التالية  سنتناول هذا املوضوع من خالل احملاورلإلجابة على هذه اإلشكالية و 
 مراحل ومربرات انشاء بورصة اجلزائر .1
 سري عمل بورصة اجلزائر .2
 إدارة وتنظيم التعامل يف بورصة اجلزائر .3
 2014 -1999حصيلة النشاط السنوي للمؤسسات املدرجة  .4
 عراقل بورصة اجلزائر .5
 شروط إعادة حيوية بورصة اجلزائر .6
 مزايا إدراج املؤسسات يف بورصة اجلزائرفعالية و  .7
 :مراحل ومبررات إنشاء بورصة الجزائر )1

تعود فكرة نشاء بورصة األوراق املالية يف إطار الصالحيات االقتصادية اليت أعلن عنها عام 
ويف نفس الوقت صدرت قوانني اقتصادية عن استقاللية املؤسسات العمومية وصناديق  1987

املسامهة وقسم رأس املال للمؤسسات العمومية االجتماعي والذي ميثل حق امللكية إىل عدد من 
واليت توزع مابني صناديق املسامهة وبذلك حتولت الشركات العامة إىل شركات أسهم حيث األسهم 

حيث ال ميكن تصور نظام شركات . 1988تساير أحكام القانون التجاري املكمل بقوانني عام 
وبالرغم من الصعوبات اليت اعرتضت . املسامهة بدون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه األسهم

إال انه قد مت وضع األساس التشريعي لبورصة القيم املتداولة يف اجلزائر يف غضون عام انطالقتها 
املتعلق بسوق القيم  25/04/1993املؤرخ يف  08- 93مبقتضى املرسوم التشريعي رقم  1993
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ومبوجب هذين املرسومني التشريعيني مت تكريس انطالق عملية تأسيس بورصة اجلزائر . املتداولة
على إنشاء هيئة ممثلة للسلطات العمومية تتكفل مبهمة 10 - 93سوم األخري حيث نص املر 

ا حيث منحت هلا الصالحيات ما جعل أي نشاط بورصي مرهون  تنظيم ومراقبة البورصة وعمليا
  .بوجود هذه اهليئة

  : وتتمثل املربرات األساسية إلنشاء سوق لألوراق املالية هي
 زيادة النمو االقتصادي  -
 دور القطاع اخلاص يف التنمية  زيادة -
 بسبب حمدودية القطاع املصريف يف جذب املخدرات احمللية  -
 جذب االستثمار األجنيب وإعادة توطني األرصدة املهاجرة  -
 .املساعدة يف سياسة اخلوصصة -
  :سير عمل بورصة الجزائر )2
 :أسواق بورصة الجزائر .1

  املنقولة سوقا لسندات رأس املال وسوقا لسندات الدين تتضمن التسعرية الرمسية لبورصة القيم
 تتكون من :  سوق سندات رأس المال: 

  شركات ُمدرجة يف ) 04(يوجد حالياً أربع حيث  وهي موجهة للشركات الكربى: السوق الرئيسية
 :تسعرية السوق الرئيسية، وهي

 .الناشط يف القطاع الصيدالين: مجمع صيدال - 
 الناشطة يف قطاع السياحة،: مؤسسة التسيير الفندقي األوراسي - 
الناشطة يف قطاع : رويبة- سي ا–أن  -الناشطة يف قطاع التأمينات، :أليانس للتأمينات - 

  الصناعات الغذائية
مؤسسة : هذا إضافة إىل مؤسسات أدرجت يف تسعرية السوق الرئيسية من قبل وهي كل من 

، الجزائرية لالتصاالت ،الشركة الجزائرية للطيران ، رياض سطيف دحلي لألثاث، ، سونلغاز 
  .، سوناطراك
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  د مت إنشاء وهي خمصصة للشركات الصغرية واملتوسطة، وق: سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 01 – 12مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2012هذه السوق يف سنة 

 03 – 97، املعدل واملتمم للنظام رقم  2012يناير  12ه املوافق  1433صفر  18املؤرخ يف 
املتعلق بالنظام العام لبورصة القيم  1997نوفمرب  18املوافق  1418رجب  17املؤرخ يف 

وميكن هلذه السوق أن توفر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عند انطالقتها مصدرا بديال . املنقولة
حصول على رؤوس األموال مما يتيح فرصة ممتازة للنمو بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من لل

م  .خالل توفري سوق حمكمة التنظيم للمستثمرين من أجل توظيف استثمارا
 يتكون ممايلي:  سوق سندات الدين: 
  والدولة ، سوق سندات الدين اليت تصدرها الشركات ذات األسهم واهليئات احلكومية

اليت من  DAHLIويوجد سند واحد مدرج يف تسعرية هذه السوق ، وهو خاص مبجموعة 
 .2016املقرر أن حيل تاريخ استحقاق سندها يف سنة 

  سوق كتل سندات اخلزينة العمومية(OAT)  املخصصة للسندات اليت تصدرها اخلزينة
سند للخزينة  26وحتصي حاليا  2008وتأسست هذه السوق يف سنة  العمومية اجلزائرية ،

ويتم التداول على سندات اخلزينة . مليار دج 400العمومية مدرجة يف التسعرية بإمجايل أكثر من 
عاما ، من خالل الوسطاء يف عمليات البورصة  15و  10و  7اليت تتوزع فرتات استحقاقها بني 

مبعدل مخس حصص يف " املتخصصني يف قيم اخلزينة"ة وشركات التأمني اليت حتوز صف
 :وميثل الشكل البياين التايل التسعرية الرمسية لبورصة القيم ،األسبوع

 
 
 
 
 
 



 جملة املالية واألسواق                                                                          أ. بن شعيـب فاطمـة الزهـراء ، أ.بوزاهر سيف الدين 

126 

 

  التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر: 01شكل 

 
Source: Mansour Mansouri , La bourse des valeurs mobilières d'Alger, Ed. Houma, Alger, 
2002.p77. 

 :بورصة الجزائرفي  إدراج المؤسساتعملية  .2
  :تتضمن عملية اإلدراج يف البورصة ثالث مراحل مهمة هي

 هذه هي املرحلة اليت تسبق عملية اإلدراج يف البورصة واخلطوة  : قبل اإلدراج مرحلة ما
 :األوىل اليت جيب أن يتبعها املصدر مهما كان شكله قبل عملية اإلدراج وتتضمن املراحل التالية

تعترب اجلمعية العامة االستثنائية للشركة اجلهة الوحيدة املخولة  : القرار بإجراء العملية -
لس اإلدارة أو  بإصدار قرار القيام بإحدى عمليات اللجوء العلين لالدخار، وال ميكنها أن تفّوض 

 .جملس اإلدارة اجلماعية إالّ الصالحيات اليت متكنهما من تفعيل هذه العملية
إن إدراج أي شركة يف البورصة يقتضي فحصها :  هماإلعداد القانوين للشركة واألس  -

، وذلك ألّن الشركة كثرياً ما تُلَزم )جيب أن تكون شركة مسامهة(  الدقيق على املستوى القانوين
 حيث جيب أن يكون بإجراء تغيريات يف النظام األساسي والشكل القانوين وهيكل رأس املال

دفمدفوع بقيمة دنيا تساوي مخسة ماليني دج وك  .تلبية متطلبات القبول يف التسعرية ل هذا 
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من خالل  )أسهم وسندات(جيب على الشركة أن تسعى لتقييم أصوهلا:  تقييم الشركة  -
عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء احملاسبني، من غري حمافظ حسابات الشركة، أو أي خبري آخر 

 .على أن ال يكون عضواً يف هذه األخرية تعرتف اللجنة بتقييمه،
اختيار الوسيط يف عمليات البورصة املرافق أو مرقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية   -

ا ومرافقتها وتقدمي املشورة هلا عرب مجيع مراحل عملية  حيث واملتوسطة تتمّثل مهامه يف مساعد
ويتعاون الوسيط يف عمليات البورصة قائد الفريق مع الوسطاء يف عمليات البورصة  .اإلدخال

اآلخرين من أجل حتسني فرص توظيف السندات، فيشكلون معاً نقابة التوظيف اليت تتيح انتشاراً 
 .أوسع للسندات من خالل استغالل شبكة من الوكاالت البنكية

لدى " مذكرة إعالمية"لشركة تقدمي مشروع جيب على ا: إعداد مشروع املذكرة اإلعالمية  -
واليت تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة  (COSOB) جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

العدد، السعر، الشكل (بأنشطة الشركة ووضعها املايل وإسرتاتيجيتها وخصائص السندات املصدرة 
 ...)القانوين

جيب أن حيتوي ملف طلب القبول، كما هو حمدد يف تعليمة :  إيداع ملف طلب القبول  -
واملتعلقة بقبول  1998أبريل  30املؤرخة يف  98/01جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 

  :القيم املنقولة للتداول يف البورصة، على
 طلب القبول؛  -
 حمضر اجلهة املخولة اليت قررت أو صّرحت باإلصدار؛  -
 ذكرة اإلعالمية؛ مشروع امل -
 مشروع الدليل؛  -
 معلومات عامة عن اجلهة املصدرة؛  -
 معلومات عن التمويل؛  -
 معلومات اقتصادية ومالية؛  -
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 الوثائق القانونية؛ -
  .تقرير تقييمي لعملية إصدار األسهم -
)  02(متلك جلنة أجل شهرين اثنني :  تأشرية جلنة تنظيم عمليات البورصة مراقبتها -
 اسة امللف، وبناء عليه متنح أو ترفض منح التأشريةلدر 
قبل إجراء عملية اإلدراج يف البورصة، يتعني على الشركة :  االنضمام إىل املؤمتن املركزي -

االنضمام إىل املؤمتن املركزي من أجل تسجيل رأس ماهلا بأكمله يف حالة إصدار أسهم أو مبلغ 
 .القرض يف حالة إصدار سندات

سعياً إلجناح عملية توظيف السندات، تقوم اجلهة املصدرة بإطالق محلة :  قمحلة التسوي -
وتوزيع الدالئل ... ) اإلذاعة والتلفزيون والصحف (تسويقية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 

 .واملذكرات اإلعالمية عرب كامل شبكة نقابة التوظيف
إذ يقوم املستثمرون بتقدمي . يتم البيع عموماً من خالل الشبكة املصرفية:  بيع السندات -

م مباشرة لدى البنوك، األعضاء يف نقابة التوظيف، من خالل إيداع مبلغ  أوامر الشراء اخلاصة 
 .ميثل مقابل قيمة عدد األسهم املطلوبة

دمي كشوف حيث جيب تق يف حال استيفاء شروط اإلدراج يف التسعرية: كشف النتائج -
، يتم اإلعالن بأّن العرض إجيايب وتُنشر نتائج العملية ثالث سنوات سابقة وتكون النتائج اجيابية

 .وإذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند يف التسعرية .للجمهور
يقوم املؤمتن املركزي على السندات بتسوية العملية، وذلك يف غضون :  تسوية العملية -

 .يام العمل ابتداًء من تاريخ كشف النتائجأيام من أ) 3(ثالثة 
 وهذه هي املرحلة اليت يبدأ فيها قيد السند يف التسعرية، وذلك بعد أن :  مرحلة اإلدراج

من جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للقيام بدخوهلا ) قرار القبول(حتصل الشركة على إذن 
 .الفعلي للبورصة

إعالناً يف النشرة الرمسية للتسعرية ويوضح تاريخ حصة التسعري األوىل تنشر شركة تسيري بورصة القيم 
 .للسند وسعر إدخال السند
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كما تنشر شركة تسيري بورصة القيم نتائج حصة التسعرية األوىل للجمهور يف النشرة الرمسية 
  .للتسعرية
 األوىل وهذه هي اخلطوة اليت تأيت مباشرة بعد حصة التسعرية :  مرحلة ما بعد اإلدراج

 .للسند يف البورصة وتغّرياته يف السوق
ُيسمح للشركات، من أجل ضبط أسعار األسهم، بشراء أسهمها اخلاصة :  عقد السيولة -

 .مبوجب عقد السيولة
ويتم توقيع العقد بني الشركة والوسيط يف عمليات البورصة؛ والغرض منه هو حتديد الشروط اليت 

هة املصدرة يف السوق يف سبيل تعزيز سيولة السندات، يتصرف مبوجبها الوسيط نيابة عن اجل
ا  .وانتظام تسعري

ما إن يتّم تسعرية السند يف البورصة حّىت ُتصبح اجلهة املصدرة ُملزمة :  نشر املعلومات -
بإطالع اجلمهور بأي تغيري أو حدث هام من شأنه، إن كان معروفًا، التأثري بشكل كبري على سعر 

 .السندات
ويتعني عليها أيضاً إطالع اجلمهور بتقارير التسيري والكشوف املالية السنوية والفصلية، وكذا 

إيداعها لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيري بورصة القيم واملؤمتن املركزي على 
 .السندات

  :مواقيت وطريقة التسعير .3
  البورصة، يتم تقدميه إىل البورصة من مبجرد استالم األمر من قبل الوسيط يف عمليات

 أجل تنفيذه
  إىل  9:30تقام حصص البورصة يف مقصورة التداول بالبورصة يومي االثنني واألربعاء من

بالنسبة لألسهم وسندات الشركات، ومن األحد إىل اخلميس بالنسبة لسندات اخلزينة  11:00
الل نظام إلكرتوين للتسعري بطريقة وتتم عمليات التبادل بشكل أوتوماتيكي من خ. العمومية

 .التسعري الثابت
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  ويتمّثل نظام التسعري الثابت يف تطبيق سعر واحد على مجيع املعامالت اليت ُجترى
 :بالنسبة لكل سند خالل حصة التداول، ويتيح هذا النوع من التسعري

 تضخيم حجم السندات املتبادلة، -
 أو البائع، تقليص اختالل التوازن من جهة املشرتي -
 .تقليص تقلبات األسعار مقارنة مع سعر اإلغالق يف آخر حصة للبورصة -
 يف ختام احلصة، يتم إجراء عمليات الكتل اليت متثل أوامر البيع والشراء على عدد كبري 

 .أن تتم هذه املعامالت وفقاً للسعر احملدد يف السوق يوينبغ. أو السندات/من األسهم و
 ة التداول على النحو التايلوميكن تلخيص مسار حص: 
  

 مسار حصة التداول ببورصة الجزائر:  02شكل 

 
Source: Mansour Mansouri , Op.Cit,p112. 
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 :نظام التسوية والتسليم .4
 ،وهو ما يعين أن املشرتي جيب أن يدفع على  تعترب سوق البورصة اجلزائرية سوقًا فورية

الفور املبالغ املقابلة ألمر الشراء الذي أصدره كما جيب على البائع أن يسلم السندات املتعلقة بأمر 
  .البيع الذي أجراه

  وبعد إقفال احلصة، تقوم شركة تسيري بورصة القيم املنقولة بنشر نتائج احلصة يف مقصورة
 .لتلفزيون وعلى موقعها على االنرتنت من أجل إطالع اجلمهور عليهاالتداول، وعلى شاشات ا

 ويتم إجراء . بعد تنفيذ األمر، يتم نقل ملكية السندات املباعة وتسوية السندات املشرتاة
بالنسبة للقيم املنقولة ) 3+يوم(العملتني بشكل متزامن عرب نظام اجلزائرية للتسوية بعد ثالثة أيّام 

 .بالنسبة لسندات اخلزينة العمومية) 1+يوم(ويوم واحد 
 ومنذ تنصيب نظام اجلزائرية للتسوية مت التخلي عن التعامل الورقي بالنسبة للقيم املنقولة .

 حمافظي السندات-إذ صارت ُتسّجل يف حسابات السندات وُتدار من قبل ماسكي احلسابات
(TCC ) . 

 املهم اإلشارة إىل أن الوسطاء يف عمليات البورصة ملزمون بالتأكد من أن أصحاب  من
ويف حالة عدم تسليم . األوامر ميلكون السندات أو األموال لتغطية العملية اليت يرغبون يف إجراءها

وميكن . السندات خالل اآلجال احملددة، يُعلن الوسيط يف عمليات البورصة متخلفاً عن التسليم
كة تسيري بورصة القيم املنقولة، يف هذه احلالة، أن تقوم بإعادة شراء السندات اليت مل يتم لشر 

 .تسليمها يف السوق
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 أو بيع السندات يف البورصة/ ويبني الشكل البياين التايل عملية اقتناء و: 
  عملية شراء وبيع القيم المنقولة في بورصة الجزائر: 03شكل 

  

 
Source: Mansour Mansouri , Op.Cit,p182. 

  :إدارة وتنظيم التعامل في بورصة الجزائر )3
 شركة تسيير بورصة القيم  ) أ
 مقر شركة تسيري بورصة القيم املنقولة  يقع :تعريف شركة تسيير بورصة القيم المنقولة)SGBV( 

شارع العقيد عمريوش اجلزائر العاصمة، وهي شركة ذات أسهم برأس مال قدره  27 يف
ماي  23املؤرخ يف  93 -10وقد تأسست مبوجب املرسوم التشريعي رقم .دج 457200000

ومتثل الشركة إطارا منظما ومضبوطا يف خدمة  1997ماي  25وحتقق إجنازها يف  1993
وفقا للقوانني  الوسطاء يف عمليات البورصة بصفتهم االحرتافيني لتمكينهم من أداء مهامهم
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ا، يف تنصيب األجهزة التنفيذية والتقنية وقد شرعت الش .اواألنظمة املعمول  ركة، منذ نشأ
 .الالزمة للمعامالت على القيم املنقولة املقبولة يف البورصة

 المؤسسون لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة:  
، بنك الفالحة BEA  ، البنك اخلارجي اجلزائري BDL بنك التنمية احمللية: البنوك الوطنية
، BNA ، البنك الوطين اجلزائري CPA ، القرض الشعيب اجلزائري BADR والتنمية الريفية

  CNEP Banque.  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
، الشركة املركزية إلعادة  CAAR الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني: شركات التأمين الوطنية

، الصندوق CAAT الشركة اجلزائرية للتأمينات ،  SAA  ، الشركة اجلزائرية للتأمني CCR  التأمني
  .CNMA الوطين للتعاضدية الفالحية

   UB  يونيون بنك:البنك الخاص
 مهام شركة تسيير بورصة القيم المنقولة: 

 : تتكفل شركة تسيري بورصة القيم املنقولة باألنشطة التالية
 التنظيم الفعلي لعملية اإلدراج يف بورصة القيم املنقولة؛ -
 التنظيم املادي حلصص التداول يف البورصة وإدارة نظام التداول والتسعري؛  -
 تنظيم عمليات املقاصة للمعامالت على القيم املنقولة؛  -
 .نشر املعلومات املتعلقة باملعامالت يف البورصة وإصدار النشرة الرمسية للتسعرية  -

 .(COSOB) ة ومراقبتهاجلنة تنظيم عمليات البورص إشرافويتم تنفيذ مهام الشركة حتت 
 )   COSOB( لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ) ب

ومراقبة سوق القيم يف تنظيم  (COSOB) تتمثل مهام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
  :خالل احلرص علىمن  املنقولة، والسيما

 محاية املستثمرين يف القيم املنقولة؛  -
  .القيم املنقولةالسري احلسن وشفافية سوق  -

  :تتشكل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مما يلي
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 سنوات، 04تتشكل من رئيس يُعني مبوجب مرسوم رئاسي ملدة  -
 .سنوات 04ستة أعضاء يعينون بقرار من وزير املالية ملدة   -
 التنظيميةمن أجل اجناز مهامها بالسلطة  COSOB ولت جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاخ
ذلك اعتماد الوسطاء، شروط التداول واملقاصة والقواعد املتعلقة مبسك حساب احلفاظ على و 

قيام كما جيب  وذلك بأن يلتزم املشاركني يف السوق بالقوانني، وسلطة اإلشراف واملراقبة ؛السند
 ؛اليت ختضع هلا الشركات باللجوء العلين لالدخار مبا يتوافق مع التزامات اإلفصاح عن املعلومات

تُنشأ بداخل جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها غرفة تأديبية  حيث السلطة التأديبيةإضافة إىل 
من ) 02(منتخبني من بني أعضاء اللجنة، وعضوين ) 02(وحتكيمية تتألف من رئيس وعضوين 

 .القضاة يعينهم وزير العدل
 أي خرق لاللتزامات املهنية واألخالقية يرتبكه وختتص الغرفة يف املسائل التأديبية بالتحقيق يف

 .الوسطاء يف عمليات البورصة، وكل انتهاك لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليهم
وأما يف املسائل التحكيمية، فتختص الغرفة بالتحقيق يف النزاعات التقنية الناشئة عن تفسري القوانني 

من  الوسطاء يف عمليات البورصة:سوق البورصة والناشبة بني واللوائح التنظيمية اليت حتكم نشاط
أو الزبائن أو اجلهات (SGBV)   شركة تسيري بورصة القيم املنقولةجهة ، ومن جهة أخرى 

  .املصدرة
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 2014- 1999حصيلة النشاط السنوي للمؤسسات المدرجة  )4
 2014 – 1999  حصيلة النشاط السنوي: 01جدول 

 السنوات عدد األوامر حجم األوامر الحجم المتداول  القيمة المتداولة عدد الصفقات
1056 108079690  35348 286664 2568 1999 
4559 720039160  323490 1896140 10513 2000 
2898 533217905  361445 2275426 13639 2001 
2071 112060345  80161 876460 7335 2002 
393 17257700  39693 393525 1546 2003 
141 8432615  22183 412076 826 2004 
64 4188200  13487 229369 226 2005 

234 149391910  76010 767742 1236 2006 
410 960417115  130443 1365861 3948 2007 
545 1218511505  184110 2146054 2481 2008 
488 896650625  143563 1397279 3354 2009 
361 670069575  117729 1081977 2632 2010 
520 321222985  252954 1370054 2343 2011 
277 673186960  167827 2779493 5078 2012 
177 101027990  127589 2673065 4271 2013 
299 148946340  101950 2964284 3703 2014 

  المصدر: احصائيات من املوقع االلكرتوين لبورصة اجلزائر:www.sgbv.dz ، تاريخ االطالع :
25/04/2015.  
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  2014 – 1999منحنى حصيلة النشاط السنوي : 04شكل 

 
املنقولة من املوقع االلكرتوين ) 1(باالعتماد على احصائيات اجلدول رقم  الباحثنياعداد  نم :المصدر

  .)25/04/2015(تاريخ االطالع  www.sgbv.dzلبورصة اجلزائر 
من خالل اجلدول أعاله و املخطط اللذان يبينان حصيلة النشاط السنوي للمؤسسات املدرجة 

نالحظ أن عدد املؤسسات املدرجة  2014إىل سنة  1999على مستوى بورصة اجلزائر من سنة 
شركات ، وهذا دليل على ضعف القيم املتداولة يف بورصة اجلزائر  6 إىل 3ضئيل جدا يرتاوح بني 

حيث السبب يف ذلك إدراج املؤسسات   2001ووصلت إىل القمة سنة  عفحىت بدأت باالرتفا 
ا تراجعت و أصبحت يف احلضيض  الكربى فندق األوراسي ، جممع صيدال و سوناطراك ،  إال أ

تزايدت ووصلت إىل القمة بسبب دخول شركات  2006، لكن مع سنة  2005و  2004سنة 
ا تراجعت  جديدة اتصاالت اجلزائر ، ورياض سطيف ، سونلغاز ، مؤسسة دحلي لألثاث إال أ
بعدها وكل هذا دليل على قلة الشركات املدرجة واليت هي من العقبات اليت حتد من كفاءة بورصة 

  .اجلزائر
  :عراقيل بورصة الجزائر )5

ا ال زالت إىل اليوم تعاين من عقاب متعددة حالت دون  وما يالحظ على بورصة اجلزائر أ
  : انطالقتها الفعلية ومن بني هذه العراقيل
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وتتمثل يف تلك القوانني اليت تقف عائقا أمام حتقيق بعض املبادئ : عراقيل قانونية -
يئ الظروف املناسبة لقيام البورصة كالتسيري  اإلداري، عدم مواكبة القوانني االقتصادية اليت 

 . للتطورات االقتصادية، التباطؤ يف سن التشريعات اليت تستجيب ملتطلبات اقتصاد السوق
وتتمثل يف أن اغلب الشركات ملك للدولة، انتشار التضخم وعدم : عراقيل اقتصادية -

رأس املال  ارتفاع عوائد األسهم، ضعف االدخار لدى األفراد بسبب غالء املعيشة، عدم تدفق
األجنيب الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع االقتصادي بسبب الظرف اخلاص الذي 

 . تعيشه البلد، ضعف املنافسة يف السوق املالية لقلة الشركات املصدرة بسبب تعثر مسار اخلوصصة
 تتجلى يف األمناط البريوقراطية اليت تسود اإلدارة اجلزائرية: عراقيل إدارية  -
ضعف اجلهاز اإلعالمي مع شبه غياب اإلعالم االقتصادي املتخصص : اقيل إعالميةعر  -

 .الذي يهدف إىل تشجيع ثقافة االدخار والتعريف بالشركات والنهوض باالستثمار
  :شروط إعادة حيوية بورصة الجزائر  )6

  :التالية توافر الشروط تستعيد بورصة اجلزائر البد من حىت
  يتمثل يف حالة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي، فإذا   مستقرتوافر مناخ استثماري

ا تعترب من اكرب الوسائل اليت تتيح  قامت بورصة األوراق املالية يف ظروف اقتصادية مالئمة فإ
الفرص لتحقيق اكرب قدر من السيولة لالستثمارات طويلة األجل ويستطيع املستثمر من خالل 

ماراته إىل الغري دون تعريض املشروع إىل أي نوع من أنواع اهلزات ذلك ان ينقل جزء أو كل استث
 .اليت حتدث عادة عند تغري ملكية املشروع

 عدم وجود قيود تشريعية على الدخول أو اخلروج من السوق.  
  توافر هياكل متكامل من املؤسسات املالية اليت تستخدم أساليب فنية متقدمة، باإلضافة

املستثمرين يف السوق حيث ان قرارات أي منهم ال ميكن ان تؤثر على إىل وجود عدد كبري من 
 . أسعار األسهم

  م وذلك عن طريق رفع متكني املستثمرين من احلصول على عائد معقول من استثمارا
 .سعر الفائدة على السندات املطروحة لالكتساب أو إعفاء العائد من الضرائب 
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  اخنفاض تكلفة املعامالت على النحو الذي يسمح للمستثمرين من حتقيق أرباح إضافية
ا حيث ان اخنفاض تكلفة املعامالت تساهم يف رفع كفاءة  عند بيعهم لألوراق املالية اليت ميتلكو

  : السوق من خالل حتقيق مايلي
 املنافسة احلرة بني العرض والطلب حىت يكون السوق متوازنا. 
 اء خمتلف العمليات بسرعة ودقة توفري  .إمكانية تبادل القيم املتداولة بصفة مستمرة، وإ
  املرونة حيث جيب ان تتسم األوراق املالية باملرونة الكافية لسهولة انتقال ملكية األوراق

 .من مستثمر آلخر
  حيث تتاح املعلومات جلميع أطراف السوق وبدون أي تكلفة  ،توافر اإلفصاح والعالنية

ومن مث تتماثل توقعات كل املستثمرين نظرا لتماثل املعلومات املتاحة  أمامهم، ويف حالة عدم متاثل 
  : املعلومات ميكن استعمال وسائل ختفض من ذلك ومن بني هذه الوسائل مايلي

ملستعملة عندما تكون املؤسسة مدركة جيدا تتمثل يف النماذج ا : مناذج بإشارات مالية -
لنوعية مشاريعها وبالتايل تعمل على بعث إشارات ملختلف األعوان، للتعريف بامليزات اجليدة 

املؤسسات اجليدة هلا مصلحة يف اإلفصاح للعامة عن ) اإلشارة(للمؤسسة فمن خالل متغري مايل 
 . شاريعها واملشاريع األقل نوعيةمعلومات تسمح للمسامهني والدائنني بالتفرقة بني م

ضمن شروط العقد الذي يربط املؤسسة مبختلف  األعوان  : مناذج مبيكانيزمات حمرضة -
ويشرتط معرفة نوعية املؤسسة على حقيقتها، ويتعلق األمر بالضمانات ومعدل الفائدة والعالقة مع 

من جهة ومن جهة أخرى العمالء حيث ان الضمان يعترب سلطة مقنعة حتد من اخلطر املعنوي 
ا مع العمالء  .الضمان ومعدل الفائدة يعتربان سلطة تقريرية  ذاتية بالنسبة للمؤسسة وعالقا

تعترب من أهم اآلليات احلديثة اليت توصل إليها الفكر املايل للقضاء على  : نظرية اإلشارة -
س املال كأن يرسل مشكل عدم متاثل املعلومات وذلك باستعمال أدوات لإلشارة مثل هيكل را

ا بدون أي صعوبة وهذا ما  مسري املؤسسة إشارة إىل السوق أن املؤسسة قادرة على تسديد ديو
يدل على كفاءة املؤسسة، أو أن يرسل املسري إشارة بالرفع يف رأس املال إذا كان السهم املقيم بأقل 

غياب فرص االستثمار  من قيمته أو التخفيض من رأس املال أي إعادة شراء األسهم يف حالة
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كما ميكن للمسري استعمال سياسة توزيع األرباح كإشارة على مردودية . بنسبة املردودية املطلوبة
ا املؤسسة تعرب عن احلقيقة  .املؤسسة والصورة اليت تظهر 

 ا إمكانية شراء أو بيع الورقة املالية بسهولة وبسعر قريب من السعر  : السيولة ويقصد 
به آخر صفقة على تلك الورقة املالية، حيث ان للسيولة أمهية كبرية يف زيادة كفاءة  الذي أبرمت

 :السوق املايل، وحىت يتسم السوق بالسيولة البد من توافر اخلصائص التالية
 حيث تكون حركة التعامالت فيها نشيطة ويتحقق مع ذلك وجود أوامر  :عمق السوق

  .بيع وشراء بصفة مستمرة للورقة املالية
 وذلك بوجود عدد كبري من أوامر البيع والشراء للورقة املالية وحيقق ذلك  : اتساع السوق

االستقرار النسيب يف سعرها ويقلل من خماطر التعرض للخسائر الرأمسالية كما ال يوجد دافع لدى 
  .املشرتي أو البائع لتأجيل قرارات الشراء أو البيع

 ا  سرعة استجابة السوق القدرة على معاجلة أي اختالالت يف الكميات  ويقصد 
املطلوبة والكميات املعروضة من األوراق املالية بسرعة من خالل إحداث تغريات طفيفة يف األسعار 

 .ويضمن ذلك تدنية اخلسائر الرأمسالية اليت قد يتعرض هلا حامل الورقة املالية
 :فعالية ومزايا إدراج المؤسسات في بورصة الجزائر )7

  :ح إدراج املؤسسة يف البورصة العديد من املزايا مما يزيد من فعاليتهامين
  .رفع رأس املال وتعزيز األموال اخلاصة -
إنشاء فرع هلا، (مهما كانت طبيعة طموحات الشركة، مثل إطالق مشاريع تنموية كربى  -

ا ... ) أو شراء مؤسسة  ا اإلنتاجية وختفيض ديو فإن البورصة  ...وأيضا زيادة أو حتسني قدر
 تشكل يف هذا الشأن مصدر متويل بديل وال ينضب

جيب على الشركة تنويع مصادرها للتمويل بفضل البورصة اليت : تنويع مصادر التمويل . -
موعة الواسعة من املنتجات اليت تقدمها للمستثمرين مع محاية  تتيح هلا الفرصة لذلك من خالل ا

وبالتايل، ميكن للشركة، ما إن يتم إدراجها يف البورصة، من التزود يف . املسامهني األصليني للشركة
 .السوق باألموال اخلاصة واألموال املقرتضة اليت حتتاجها
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تسهل عملية اإلدراج يف البورصة دخول مسامهني جدد قد :  توسيع نطاق املسامهني -
ج من رأس مال الشركة حىت وهي تسمح أيضاً باخلرو . حتتاجهم الشركة خالل سعيها لتطوير أعماهلا

 .ولو مل يستطع املسامهون اآلخرون أو مل يرغبوا يف شراء أسهمهم
ا وتعزيز :  تعزيز الشهرة - تسمح عملية إدراج الشركة يف البورصة بتعزيز مسعتها و شهر

  مصداقيتها لدى شركائها على املستويني الوطين والدويل
 : البورصة، تتيح هذه العملية عدة إمكانيات، نذكر منهاوباإلضافة إىل الفوائد املباشرة لإلدراج يف

فالشركة اليت تندرج يف البورصة ختصص، بشكل عام، جزًءا من : تثمني املوارد البشرية -
وهذا النظام التحفيزي يسمح بتعبئة  .العملية ملوظفيها ومتنحهم الفرصة ليصبحوا من املسامهني فيها

  .وحتفيز املوارد البشرية
تسهل عملية اإلدراج يف البورصة أيضا :  ستدامة الشركات ومراقبتها االحتياطيةحتقيق ا  -

ا تتجّنب أي انقسام أو حل بعد رحيل أو  استدامة الشركة، وال سيما يف حالة الشركات العائلية أل
كما تضمن املراقبة االحتياطية للشركة من خالل توزيع حصة من رأس . وفاة أحد املسامهني الكبار

 .ل أو اللجوء إىل استخدام املنتجات املالية املناسبةاملا
تفرض عملية اإلدراج يف البورصة احلد األدىن من :  " حوكمة الشركات" التغيري يف نظام   -

على جهد للتواصل املايل املوجه  وتنطوي على حنو أوسع،. املوثوقية والشفافية يف حسابات الشركة
" حوكمة للشركات "وهذا ما يؤدي إىل إنشاء نظام . حنو املستثمرين اخلارجيني الفعليني أو احملتملني

 .حديث من أجل حتقيق الرقابة الداخلية واالحرتافية للهيئات اإلدارية والتسيريية
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  :الخاتمة 
على توفري املوارد احلقيقية لتمويل تعمل  األوراق املاليةبورصة أن  الدراسة يتضح همن خالل هذ

ة وءكف  هذه البورصة كلما كانت  و، من خالل طرحها ألوراق مالية خمتلفة ،وذلك املشروعات
  .انعكس ذلك بصورة مباشرة على كفاءة و تطور االقتصاد ككل

قيل ذات الطبيعة القانونية فهي تعاين من عدة عرا حمدودة ية البورصةوفعال ةتبقى كفاء ففي اجلزائر
وتنشيطها وذلك بتوفري مناخ استثماري مستقر  هلذا البد من إعادة حيويتها  ،االقتصادية واإلدارية،

وجود هيكل متكامل من املؤسسات واملستثمرين مع متكينهم من  و، رفع القيود التشريعية ،
حىت بإدراج املؤسسات على مستواها حيسن أداءها وجيعلها تتكيف  هحيث أناحلصول على عائد 

ا  املعاصرة البيئةمع  حيث تتنوع مصادر التمويل ويتوسع نطاق املسامهني كما تتعزز شهر
  .واستدامتها 
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