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 شروط قبول القيم املنقولة للتداول يف البورصة، �
 ملنقولة ،شروط التداول يف بورصة القيم ا �
 .تنظيم عمليات املقاصة �

 
وحتدد كيفيات التطبيق العملي هلذه     . حيدد النظام العام املبادئ العامة لسري سوق البورصة       

 اللجنةاملـبادئ مبوجب قرارات تصدرها شركة إدارة بورصة القيم املنقولة وتوافق عليها             
 .ةريوُتنشر يف النشرة الرمسية جلدول التسع

 
 رصة القيم املنقولةدور شركة إدارة بو

. بورصـة القـيم املنقولة هي سوق مقننة جتري فيها عمليات تداول القيم املنقولة املسعرة              
أما املسامهون يف   . وشركة إدارة بورصة القيم املنقولة هي مؤسسة مكلفة بضمان تسيريها         

 .الشركة فهم الوسطاء يف عمليات البورصة املعتمدون
 

 :يـقانون إىل شركة إدارة بورصة القيم املنقولة فيما يأتتتمثل املهام اليت يسندها ال
  التنظيم العملي إلدخال القيم املنقولة املقبولة يف البورصة، �
 التنظيم املادي جللسات التداول، �
 تسجيل عمليات التداول، �
 تنظيم عمليات مقاصة الصفقات على القيم املنقولة، �
 نشر املعلومات املتعلقة بالصفقات، �
 .ةريمسية جلدول التسعطبع نشرة ر �
 

 املتعاملون يف السوق
ال جيوز إال للوسطاء يف عمليات البورصة املعتمدين التدخل يف سوق البورصة لتداول القيم           

 .املنقولة
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 .يتمثل التداول يف ربط الصلة، مبقابل مايل، بني شار للقيم املنقولة وبائع هلا
 

ليات البورصة على القيم املنقولة املقبولة      ينصب احتكار التداول املسند إىل الوسطاء يف عم       
 .للتداول يف البورصة فقط

 
ويف مقـابل هذا الطابع احلصري، يتعني على الوسطاء يف عمليات البورصة مراعاة بعض              

 :االلتزامات
وال . التكفل باألمر الذي يصدره كل شخص يستويف الشروط القانونية والتنظيمية          �

 األمر يف    تقدميورصة إال االلتزام بالوسائل، أي      يـتعني عـلى الوسيط يف عمليات الب       
 السوق،

الوسـطاء يف عمليات البورصة مسؤولون أمام زبائنهم عّما يبيعون ويشترون يف             �
ويف حالـة عـدم سداد السندات أو تسليمها من الزبون، فإنه يتعني على              . السـوق 

 .طوع بامسهالوسيط يف عمليات البورصة أن حيل حمل زبونه والوفاء بالتعهد املق
 

جيب أن يعني الوسطاء يف عمليات البورصة أعوانا مؤهلني للقيام، حتت سلطتهم، بعمليات             
 .التداول يف بورصة القيم املنقولة

 
 . اليت تسلمهم بطاقة مهنيةاللجنةيسجل األعوان املؤهلون، الذين يدعون املتداولني، لدى 

  .جنةاللحتدد شروط تسجيل املتداولني مبوجب نظام تصدره 
 

 .جيب أن تتوفر يف املتداولني شروط األمانة والتأهيل املهين
 ةريم التسعانظ

 األسعار ينتج عن القيام أثناء سري       حتديدأي أنّ   . سوق البورصة اجلزائرية سوق ُتسري بأوامر     
 .اجللسة مبقارنة جمموع أوامر البيع والشراء اليت يعرضها املتداولون يف السوق

 
 .لفترة اليت جتري أثناءها الصفقات على القيم املنقولة املقبولة للتداولجلسة البورصة هي ا
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ويكون السعر احملدد هو السعر الذي يسمح بعد . le fixingى ما يسّمة هي ريطريقة التسع
وُتنفّذ أوامر  . مقارنـة مجيع أوامر الشراء وأوامر البيع، بتلبية العدد األقصى من الصفقات           

 .لها بالسعر نفسه، وهو سعر التوازنالشراء وأوامر البيع ك
 

يشرف على جلسات البورصة ممثل عن شركة تسيري بورصة القيم املنقولة، حسب القواعد             
وجيتمع كل املتداولني يف قاعة للسوق ُتدعى كما هو         . واإلجـراءات اليت حتددها الشركة    

 ".الصحن"شائع 
 

ألوامر اليت يعرضها املتداول حلساب     ول.  جلسة التداول  قبلُتقدم مجيع أوامر الشراء والبيع      
 .زبائنه األولوية على األوامر اليت يعرضها حلسابه اخلاص

 
بعد حتديد سعر التوازن، يقوم ممثلو شركة تسيري بورصة القيم املنقولة بتخصيص السندات             

ويستلم كل متداول كشفا يبني نتيجة األوامر املعروضة أي         . اليت كانت موضوع صفقات   
 .يت متت تلبيتها بالسعر والكمية من السندات املخصصةاألوامر ال

 
 تسوية الصفقات

وهذا يعين أن الشاري عليه أن يدفع فورا املبالغ         . نقدا الدفعفيها  تم  السـوق هي سوق ي    
املطابقـة ألمر الشراء الذي أبرمه وعلى البائع أن يودع السندات املطابقة ألمر البيع الذي               

 .أصدره
 تتوفر لديه السندات أو     مصدر األمر  يف عمليات البورصة من أن       جيـب أن يتأكد الوسيط    

وال يعتمد النظام العام األوامر على . األمـوال لتغطـية العملـية الـيت يرغب يف إجنازها       
 .املكشوف أو األوامر باقتراض السندات

 
 .يتم نقل ملكية السندات مبجرد تنفيذ األمر

 
 يف آن واحد حسب أجل التسوية والتسليم        جيب أن يتم تسديد األموال وتسليم السندات      

 .الذي حتدده جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
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يف حالـة عدم تسليم السندات يف اآلجال اليت حددهتا شركة تسيري بورصة القيم املنقولة،               

وجيوز لشركة تسيري بورصة القيم املنقولة      . ُيصّرح بعدم وفاء الوسيط يف عمليات البورصة      
ويتحمل الوسيط الذي مل يوف     .  بإعادة شراء السندات اليت مل ُتسلّم يف السوق        أن تقـوم  

 .حينئذ كلفة إعادة الشراء
 

إذا مل تسـمح ظـروف السوق بإعادة شراء السندات الواجب تسليمها، فعلى الوسيط              
العاجـز عـن الوفاء أن يسّوي وضعيته بالدفع نقدا حسب الكيفيات اليت حتددها شركة               

 .القيم املنقولةتسيري بورصة 
 اليت تتخذ التدابري    اللجنةويف حالة عدم التسديد، تشعر شركة تسيري بورصة القيم املنقولة           

 .الضرورية لكي يسّوي الوسيط العاجز عن الوفاء وضعيته
 التقليل من خطر عدم وفاء الوسطاء يف عمليات البورصة، فإن النظام العام             عمـال عـلى   

أدرج حكمـا يسمح لشركة تسيري بورصة القيم املنقولة بوضع منظومة للضمان حبسب             
 .تطور السوق

ميكـن أن تـأخذ هذه املنظومة شكل صندوق ضمان للسوق يكون املنخرطون فيه هم               
 .الوسطاء يف عمليات البورصة أنفسهم

 
 قبول القيم املنقولة للتداول يف البورصة

 03-97رقم   لـلُجنةحتـدد شروط قبول القيم املنقولة للتداول يف السوق مبوجب النظام العام             
 .1997 نوفمرب سنة 18 املؤرخ يف

 
جيب على الشركة اليت تطلب القبول يف البورصة أن تعني وسيطا يف عمليات البورصة أو               

 .ساعدهتا يف حتضري ملف القبولمب) أو يكلفون(أكثر يكلف 
 

 إعالمية ختضع لتأشرية اللجنة ضمن الشروط       مذكرةوجيـب عـلى الشـركة أن تنشر         
 واملتعلق  1996 يونيو سنة    22 املؤرخ يف    02-96 رقم اللجنةاملنصوص عليها مبوجب نظام     
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 بـاإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات واهليئات اليت تلجأ عالنية إىل االدخار عند             
 .إصدارها قيما منقولة

 
 اإلعالمية، أن تقدم ملف قبول يشتمل على        املذكرةكمـا جيب على الشركة، زيادة على        

 اللجنةالوثائق القانونية واالقتصادية واملالية واحملاسبية للشركة كما هو حمدد مبوجب تعليمة            
للتداول يف   واملتعلق بقبول القيم املنقولة      1998 أبريل سنة    30 املـؤرخ يف     01-98 قـم ر

 .البورصة
 

 :يـولقد ضبط النظام العام مقاييس القبول كما يأت
جيـب أن تكون الشركة قد نشرت الكشوف املالية املصادق عليها للسنوات             �

 املالية الثالث األخرية،
 تقدمي تقرير تقييمي ألصوهلا يعّده خبري حماسب مستقل، �
 بكاملها،قيمتها جيب أن تكون أسهم الشركة مدفوعة  �
 .ب أن تكون السنة املالية األخرية راحبةجي �

 
 
 : قبول األسهم - 1

 ،) دج100.000.000(جيب أن يكون للشركة رأمسال ال يقل عن مائة مليون دينار   �
  من رأمساهلا، %20جيب أن توزع على اجلمهور  �
 .ا يف البورصة مساهم على األقل، يوم إدخاهل300 جيب أن يكون هلا �

 
 : قبول السندات – 2

ـ  � ( سـندات الدين مساويا على األقل ملائة مليون دينار           مـبلغ ب أن يكـون     جي
 ،) دج100.000.000

 .حائز على األقل يوم اإلدخال) 100(جيب أن يكون عدد حائزي السندات مائة  �
زيادة على ذلك، هيكال داخليا لرقابة احلسابات وضمان خدمة         ،  وجيب أن تضع الشركة   
 .مقبولة لنقل السندات
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القـيم املنقولة لعمليات التداول يف البورصة إىل مقرر تصدره جلنة تنظيم            خيضـع قـبول     

 .عمليات البورصة ومراقبتها
 

للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السلطة التقديرية يف رفض طلب قبول إن ارتأت             
 .أن ذلك قد ميس حبسن سري السوق

 من شكليات القبول، طبقا ألحكام ُتعفى السندات اليت تصدرها الدولة أو اجلماعات احمللية  
 .قانون املتعلق ببورصة القيم املنقولةال
 

تضبط الشركة والوسطاء الذين يعملون حلساهبا مع شركة تسيري بورصة القيم املنقولة، بعد    
 .، إجراء اإلدخال يف السوقاللجنةاحلصول على موافقة 

 
 
 

 إجراءات اإلدخال
 : إلجراءات التقليديةحيدد النظام العام ثالثة أنواع من ا

ويطبق فيما خيص السندات الشبيهة بالسندات اليت سبق تسعريها         : اإلجراء العادي  �
 ،سندات الدينوكذا بالنسبة ل

 إجراء العرض العمومي للبيع بسعر حمدود، �
 . سعرإجراء العرض العمومي للبيع بأدىن �

 
 املنقولة، عندما يكون    اإلجراء العادي هو اإلجراء الذي يسمح لشركة تسيري بورصة القيم         

للسند رأمسال الشركة املعنية موزعا مبا فيه الكفاية على اجلمهور، بالقيام بالتسجيل املباشر             
ة املمارسة يف السوق، انطالقا من      رية لكي يتم تداوله ضمن شروط التسع      ري التسع يف جدول 

ستنادا إىل  شركة تسيري بورصة القيم املنقولة، ا     طرف  سـعر اإلدخـال املصادق عليه من        
 .شروط السوق
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هو اإلجراء املتمثل يف أن ُيوضع حتت تصرف        حمدود  إجـراء العرض العمومي للبيع بسعر       
 .اجلمهور، يوم اإلدخال، عدد معني من السندات بسعر ثابت سبق حتديده

 
هو اإلجراء املتمثل يف أن ُيوضع حتت تصرف        سعر  إجـراء العـرض العمومي للبيع بأدىن        

يقبل به املدخلون للتنازل    سعر  إلدخال، عدد معني من السندات بأدىن       اجلمهـور، يـوم ا    
 .عنها

ويتمثل الفرق الرئيسي بني هذين النوعني من العرض العمومي يف كون األول بسعر حمدد              
 .سلفا بيد أن الثاين يتم باملزايدة

 
لبيع تـنهي شـركة تسيري بورصة القيم املنقولة إىل علم السوق بافتتاح العرض العمومي ل              

قصـد إدخـال قيمة منقولة يف البورصة عن طريق إعالن ُينشر يف النشرة الرمسية جلدول                
 .ةريالتسع

 : يـويبني هذا اإلعالن على اخلصوص ما يأت
 هوية الشركة املصدرة، �
الوسـيط أو الوسـطاء يف عملـيات البورصـة املكلفني مبتابعة إجراءات القبول               �

 واإلدخال،
 ئصها،عدد السندات وطبيعتها وخصا �
  ،لونِخْدالسعر الذي يقترحه املُ �
 ة األوىل،رياإلجراء املعتمد يف التسع �

 .وبصفة عامة، مجيع اإليضاحات الضرورية إلعالم اجلمهور
 .ىـة األولريوُينشر اإلعالن قبل أسبوعني على األقل من التاريخ املقرر للتسع

 
 العموالت اليت حتّصلها شركة إدارة بورصة القيم املنقولة

ولة القبول اليت حتّصلها شركة إدارة بورصة القيم املنقولة عند إدخال شركة            عم -١
 :ما إىل البورصة 

  من املبلغ االمسي املقبول، دون جتاوز مبلغ مليون دينار،% 0.05 �
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يسـاوي وعاء حساب هذه العمولة رأمسال الشركة املصدرة عندما يتعلق األمر بسندات             
وُتدفع عمولة القبول   . اض عندما يتعلق األمر بسندات دين     رأس املال وباملبلغ االمسي لالقتر    

 .من الشركة املصدرة إىل شركة تسيري بورصة القيم املنقولة
 
 :العمولة احملّصلة على العمليات املنجزة يف البورصة  -٢

  من مبلغ الصفقة على سندات رأس املال،% 0.25 �
 . من مبلغ الصفقة على سندات الدين% 0.15 �

 . دينار100.000 دنانري أو يفوق 10 مبلغ هذه العمولة عن ال ميكن أن يقل
ويساوي وعاء حساب   . يدفع هذه العمولةَ مشتري السندات املتداولة يف البورصة وبائُعها        

 .هذه العمولة مبلغ الصفقة
 .جيمع العمولةَ الوسطاُء يف عمليات البورصة حلساب شركة تسيري بورصة القيم املنقولة


