
 

1

 مقدمة
 

إن مهـام اخلدمة العمومية اليت يضطلع هبا املؤمتن املركزي على السندات و النظام اجلديد               
فرض وضع إطار قانوين واضح مترابط حيدد مسؤوليات املؤمتن املركزي على           تللسـندات   

السـندات و واجـباته، و عالقاتـه مع املنخرطني فيه، و مبادىء تسجيل السندات يف                
 .احلفظ-رسة نشاط مسك احلساباحلساب، و شروط مما

 
 اإلطار القانوين املتعلق بنظام السندات و مسك احلساب

 القانون التجاري ١.
 القانون التجاري على تسجيل السندات يف       من 37  مكرر 715 أحكـام املادة     تـنص 

ميكن أن تكتسي القيم    " :و عـلى مسك احلساب من طرف وسيط مؤهل          احلسـاب   
إما شكال ماديا بتسليم سند و إما أن تكون موضوع          املـنقولة املصـدرة يف اجلزائـر        

 ".تسجيل يف حساب
 

و عندما يكون السند امسيا     . عندما يكون السند حلامله، فإن احلساب ميسكه وسيط مؤهل        
 .فإن احلساب ميسكه املصدر

 
و تكون إزالة الطابع املادي عن السندات يف هذه املرحلة إرادية، أي أن كل شركة مسعرة                

قبوهلا يف البورصة جيب أن ينص قانوهنا األساسي على شكل تسجيل أسهمها يف             أو تطلب   
 .حساب

 
و فـيما خيص سندات اخلزينة العامة، فإن القرار الذي حيدد شروط إصدارها ينص على               

 .تسجيلها يف حساب
و كذلـك الشـأن بالنسـبة للسندات اليت تصدرها الشركات املسامهة، حيث أن عقد               

 .للسندات   )الكتايب(دد الشكل القيدي اإلصدار هو الذي حي
 و املتعلق ببورصة القيم     1993  مايو 23 املؤرخ يف    10-93 املرسوم التشريعي رقم   ٢.



 

2

 املنقولة
، يف  2003 فرباير سنة    17  املؤرخ يف  04-03 ميثل هذا النص، املعدل و املتمم بالقانون رقم       

 طبقا للخيارات املعتمدة من طرف      و.  القانون اإلطار للسوق املالية اجلزائرية     الوقت احلاضر 
 إلقامة مؤمتن مركزي    الرئيسيجلـنة القيادة و املدونة يف التقرير اخلتامي املتعلق باملخطط           

عـلى السـندات، فـإن األمر يتعلق بإدراج األحكام املترتبة عن إزالة الطابع املادي عن                
لسندات و نشاط    استحداث املؤمتن املركزي على ا     تكرسالسـندات بصفة إرادية و اليت       

 .مسك احلساب
 

ي ـو كـان اخلـيار املعـتمد من طرف جلنة قيادة املشروع يتمثل يف إدراج مادتني ذات                
مضمون عام ختوالن املؤمتن املركزي على السندات سندا قانونيا من جهة، و متنحان جلنة              
 تنظـيم عمليات البورصة و مراقبتها سلطة تنظيم شروط التسجيل يف احلساب و ممارسة             

 .نشاط مسك احلساب من جهة أخرى
 

 :ي ـمت حترير التعديالت املصادق عليها كما يأت
 
  :1  مكرر19املادة "

عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو مجاعات حملية، أو هيئة عمومية،             
أو شـركة ذات أسـهم، حـق إصدار سندات مقيدة يف احلساب، ال ميكن أن تسجل                 

 لدى وسيط مؤهل من طرف جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها             إالّ السندات حلاملها 
 .بصفته ماسك احلسابات و حافظ السندات

 
حتدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات و الرقابة على النشاط مبوجب الئحة من             

 ."جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
 
 : 2  مكّرر19 املادة"

 املركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس يف شكل شركة ذات            متارس وظائف املؤمتن  
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 .أسهم
خيضـع وضع القانون األساسي و تعديالته، و كذا تعيني املدير العام و املسريين الرئيسيني               
لـلمؤمتن املركـزي على السندات، إىل موافقة الوزير املكلف باملالية، بعد أخذ رأي جلنة               

 .تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
 

بـناء عـلى تقريـر معلـل من طرف جلنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، و بصفة                  
احتياطـية، ميكن الوزير املكلف باملالية، عزل املدير العام للمؤمتن املركزي على السندات             

 أو مسريين /أو املسـريين الرئيسـيني و استخالفهم، يف انتظار تعيني مدير عام جديد و             /و
 .         جدد من طرف جملس اإلدارة

 
تتمـثل مهام املؤمتن املركزي على السندات، اليت من شأهنا التمكني من تسوية العمليات              

 : ي ـاملربمة يف السوق املنظمة أو بالتراضي، على وجه اخلصوص ف
 حفظ السندات الذي ميكن من فتح حسابات باسم املتدخلني املعتمدين، -
 ت من خالل التنقل من حساب إىل حساب آخر،متابعة حركة السندا -
 إدارة السندات لتمكني املتدخلني املعتمدين من ممارسة حقوقهم املرتبطة هبا،  -
 الترقيم القانوين للسندات، -
 ."نشر املعلومات املتعلقة بالسوق -

    
-النظام العام للمؤمتن املركزي على السندات و النظام املتعلق مبسك احلساب           ٣.

 احلفظ
ر املصادقة على التعديالت املذكورة أعاله، أصدرت اللجنة نظامني يوضحان و           عـلى إث  

 .احلافظ-يؤطران نشاط املؤمتن املركزي على السندات و نشاط ماسك احلساب
 

ظام العام للمؤمتن   ن و املتضمن ال   2003 مارس سنة    18 املؤرخ يف    01-03الـنظام رقم    
 املركزي 

و " اجلزائر كلرينغ " املؤمتن املركزي الذي يدعى      إىل حتديد قواعد سري   يهـدف هذا النظام     
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 .تسليم السندات-م تسوية اقواعد تسيري نظ
 

 يف اجلزائر كلرينغ و كذا      االخنراطو حيـدد هـذا النظام أصناف املؤسسات اليت ميكنها           
 .شروط اخنراطها

 
  ملف إداري حيددأساسيـتخذ جملس إدارة اجلزائر كلرينغ قرار قبول منخرط جديد على    

 .مضمونه مبوجب تعليمة من املؤمتن املركزي
 .حفظ احلسابات اجلارية للسندات و سريهاكما توضح يف النظام العام قواعد 

التسليم اليت تسريها اجلزائر    -م التسوية او حيـدد اجلزء الثاين من النظام العام قواعد سري نظ          
 .كلرينغ

 لتسوية و تسليم السندات املتداولة      التسليم باإلجناز اآليل و اآلين    -م التسوية   اسمح نظ يو  
 .يف سوق منظمة أو بالتراضي

م فرعي للتعديل و القرن و      اتكفل هبما نظ  يم على مرحلتني للمعاجلة     ا النظ اشـمل هذ  يو  
 .االختتام

م الفـرعي للتسوية جامعي األوامر، الذين يكونون أساسا البنوك ماسكة           اكّـن الـنظ   مي
 .لى األوامر املنفذة يف البورصة عباالتفاقاحلسابات، و املتداولني 

 على العمليات املربمة بني مؤسستني خارج سوق     قبالتصديم الفرعي للقرن    اكّـن النظ  ميو  
 .منظمة

 عمليات التسليم يف احلسابات اجلارية للمؤمتن املركزي و         لالختتامم الفرعي   اظنتوىل ال يو  
م التسوية و   ارك يف سري نظ   الذي يشا يف حسابات البنك املركزي     عمليات التسوية النقدية    
 .التسليم كبنك للتسوية

 
 احلفظ - و املتعلق مبسك احلساب2003  مارس سنة18  املؤرخ يف02-03النظام رقم 

لجنة يف اجملال التنظيمي احملدد مبوجب      الاملتخذ تطبيقا لصالحيات    يهـدف هـذا النظام،       
هيل و ممارسة نشاط مسك      مـن القانون املذكور أعاله، إىل حتديد شروط التأ         31 املـادة 
 .احلساب
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و ميكـن أن متارس البنوك و املؤسسات املالية و كذا الوسطاء يف عمليات البورصة، بعد                
 .لجنة، نشاط ماسك احلسابالتأهيلها من طرف 

 .لجنة ملفا حيدد مضمونه مبوجب تعليمةالعلى املؤسسات الراغبة يف التأهيل أن ترسل إىل 
سة نشاط ماسك احلساب، فإنه جيب على املؤسسة اليت         و للحصـول عـلى تأهيل ملمار      

تطلب ذلك أن تتعهد باحترام املستلزمات من حيث الوسائل و اإلجراءات املبينة يف دفتر               
 .لجنةالالشروط احملدد مبوجب تعليمة من طرف 

حيـدد دفتر الشروط وسائل ماسك احلساب و إجراءاته و قائمة احلسابات و كذا قواعد               
 .لسنداتسري حماسبة ا

و حتدد العالقات بني ماسك احلساب و زبونه مبوجب اتفاقية فتح حساب السندات املعدة              
  . قبل كل حتسيب للسندات يف كتابات ماسك احلساب


