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هي سلطة ضبط مستقلة تتمتع      ) اللجنة   (جلـنة تنظـيم عملـيات البورصـة ومراقبتها          
 مايو  23 املؤرخ يف    10-93أُنشئت مبوجب املرسوم التشريعي رقم      . بالشخصـية املعنوية  

 .لة، املعدل واملتممبورصة القيم املنقوب علق واملت1993سنة 
 

 :وتتولّى مهمة السهر على ما يأيت 
 ؤدي إىل اللجوء  ير القيم املنقولة أو أي منتوج مايل آخيفمحاية االدخار املستثمر  �

 العلين لالدخار،
 .االسري احلسن للسوق وشفافيته �
 

 . أعضاء) 6(لجنة من رئيس وستة التتكون 
 .سنوات) 4(أربع ُيعّين الرئيس مبرسوم رئاسي لعهدة مدهتا 

 :ي ـسنوات حسب التوزيع اآلت) 4(ُيعّين أعضاء اللجنة بقرار من وزير املالية ملدة أربع 
 قاض يقترحه وزير العدل، �
 عضو يقترحه الوزير املكلف باملالية، �
 عضو يقترحه حمافظ بنك اجلزائر، �
ايل أو أستاذ جامعي يقترحه وزير التعليم العايل وُيختار لكفاءاته يف اجملال امل �

 البورصة،
 ،منقولةعضو ُيختار من ضمن مسريي األشخاص املعنويني املصدرين قيما  �
 . الوطين للخرباء احملاسبنياملصفقترحه يعضو  �

 
إعانة تسيري متنح إياها من ميزانية الدولة وتتقاضى أتاوى على األعمال من جنة اللتستفيد 

 .واخلدمات اليت تؤديها
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 يم املنقولةمحاية املستثمرين يف الق
 اليت يعدها كل    اإلعالميةذكرة  املجنة على محاية املّدخرين بتسليم تأشرية على        اللتسـهر   

، عند إدخال سندات يف البورصة أو        منقولة ا قيم هعند إصدار علنا  مصـدر يلجأ لالدخار     
 .عند عملية عرض عمومي

ها أو لنوعية   ُمصدرطرف  ال تتضـمن تأشـرية اللجنة تقديرا جلدوى العملية املقررة من            
 ،مناسباإلعالمية  ذكرة  املتضّمنته  اإلعالم الذي   فهي تعين فقط أن     . السـندات املصدرة  

 ن، ع  أو القتنائها  قيم منقولة يف  كتتاب  الل، ما يسمح للمستثمر باختاذ قراره       شامل و ترابطم
 .دراية

 
 مراقبة السوق

 من  ايم املنقولة وشفافيته  تتمثل املهمة الرئيسية من مراقبة السوق يف ضمان نزاهة سوق الق          
خالل رقابة نشاطات الوسطاء يف عمليات البورصة، وشركة تسيري بورصة القيم املنقولة،            

 .واملؤمتن املركزي للسندات، وهيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة
 

 : بالتأكد من سلطة ضبط السوقوتسمح هذه املراقبة ل
 

مون القواعد الرامية إىل محاية السوق من       أنّ الوسطاء يف عمليات البورصة حيتر      �
 أي سلوك احتيايل أو جمحف،

 شتغل حسب القواعد اليت تضمن الشفافية ومحاية املستثمر،تأنّ السوق  �
سلطة ضبط  ا  هتأنّ إدارة السـندات وتسـيريها تسريان وفق القواعد اليت حدد           �

 .السوق
ستعمال املعلومات  وتـرمي هذه املراقبة أيضا إىل ترصد أي جنحة يف البورصة، أو جنحة ا             

 .، أو التالعب باألسعار، أو املعلومات اخلاطئة أو املضللةالسرية
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 صالحيات اللجنة

 .، وسلطة تأديبيةرقابةجنة من أجل القيام مبهامها بسلطة تنظيمية، وسلطة مراقبة واللُتزّود 
 

 ظيميةالسلطة التن �
 :ي ـتسّن اللجنة األنظمة املتعلقة خصوصا مبا يأت

لجوء العلين لالدخار،    بال  منقولة ا قيم هم أثناء إصدار   يف اإلعالم  صدريناملُالتزامات   �
 ية،مومأو الدخول يف البورصة، أو العروض الع

 اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وكذا القواعد املهنية املطبقة عليهم، �
 مقاصة القيم املنقولة املسجلة يف البورصة، شروط تداول و �
 القواعد املتعلقة مبسك احلساب وحفظ السندات، �
 م التسوية والتسليم املتصل بالسندات،االقواعد املتعلقة بتسيري نظ �
 .تسيري حافظة القيم املنقولة �

  .مسيةريوافق وزير املالية على األنظمة اليت تصدرها اللجنة وُتنشر يف اجلريدة ال
 
 ةباقلطة املراقبة والرس �

 :ي ـتسمح هذه السلطة للجنة من التأكد على اخلصوص مما يأت
 املتدخلني يف السوق،طرف احترام األحكام التشريعية والتنظيمية من  �
 امتثال الشركات اليت تلجأ علنا إىل االدخار اللتزامات اإلعالم اليت خيضعون هلا، �
 .السري احلسن للسوق •

 
 
 
 
 ية والتحكيمالسلطة التأديبية �
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 جنة راقبتها غرفة تأديبيةاللُتنشأ لدى 
يف اجملـال التأدييب، ختتص اللجنة بالنظر يف كل إخالل بااللتزامات املهنية واألدبية              �

للوسـطاء يف عملـيات البورصة وكذا يف كل خمالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية             
 املطبقة عليهم،

 كل نزاع تقين ينتج عن تأويل القوانني        يف جمـال التحكيم، ختتص اللجنة بالنظر يف        �
 :و الذي يقع واألنظمة اليت حتكم عمل سوق البورصة 

 بني الوسطاء يف عمليات البورصة، �
 بني الوسطاء يف عمليات البورصة وشركة تسيري بورصة القيم املنقولة، �
 بني الوسطاء يف عمليات البورصة وزبائنهم، �
 .ات املصدرةبني الوسطاء يف عمليات البورصة والشرك �

 
 التعاون

 :على املستوى الدويل، فإن اللجنة 
 اليت تشكل إطارا مفضال لتبادل املهارة  (OICV)عضو يف املنظمة العاملية للجان القيم  �

  يف خمتلف البلدان،سلطات ضبط األسواقوالتفكري يف التكييف الضروري لوظائف 
فرنسا، بلجيكا، كندا  ( بلدان  ترتبط بعالقات تعاون مع جلان مماثلة هلا يف خمتلف ال          �

 ). وغريها…
 


