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 حافظ سندات ؟-من ميكنه أن يكون ماسك حساب
 

 البنوك واملؤسسات املالية، �
 الوسطاء يف عمليات البورصة، �
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 .الشركات املصدرة فيما خيص السندات اليت تصدرها واليت تسريها مباشرة �
 

 حافظ سندات ؟-ابما هو مطلوب ليكون الشخص ماسك حس
 

 جلنة  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،طرف أن يكون معتمدا من  �

 أن تتوفر لديه الوسائل البشرية واملادية الكافية، �

 أن ميتثل ملبادئ احملاسبة اخلاصة بالسندات وقواعدها،  �

 ن،ائماية أرصدة الزبحلأن تكون لديه ترتيبات  �

  الداخلية،للرقابةأن يكون لديه ترتيب  �

 . اجلزائر كلريينغ-أن ينخرط يف املؤمتن املركزي للسندات �

 
 ما هي اخلدمات اليت يقدمها ؟

 

  وإدارة السندات اليت ُيعهد له هبا باسم أصحاهبا،حفظيتوىل  �

 ،..)التداول والرهن والنقل والتحويل(ينفذ التعليمات اليت يستلمها  �
 ،..)قل احلقوقدفع األرباح والفوائد ون(ليات على السندات ميطبق الع �
 :ي ـيعلم أصحاب السندات مبا يأت �

 ،)اإلشعار بالتنفيذ(تنفيذ تعليماهتم  �
 ،)كشف احلساب، كشف احلافظة(حركات حساباهتم  �
يؤمتن عليها واليت ميكن أن ميارس      تتعلق بسندات   العمليات على السندات اليت      �

 ).إشعار بالعمليات على السندات(عليها صاحبها حقا ما 
 

 خطواتكم األوىل مع ماسك احلساب
 

 ساب نقدي،مقرون حباختيار ماسك حساب يفتح لكم حساب سندات  �
 ملء استمارة فتح حساب سندات وتوقيعها، �
 .توقيع اتفاقية حساب حتدد مبادئ سري حساب السندات �
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 .وانطالقا من ذلك، ميكنكم إعطاء أوامركم بإجناز صفقاتكم
وقرر املصدر تسجيل هذه    ) أوراق(هادات مادية   إذا كنـتم حتوزون سندات يف شكل ش       

 :ي ـفعليكم زيادة على ذلك ما يأت) إزالة الطابع املادي(السندات يف احلساب 
.  اليت حبوزتكم  مسيةاالشهادات  و تسليم ال  تقـدمي طلـب تسـجيل يف احلساب          �

 . وصال بذلككمويسلمكم ماسك حساب
 يف  كم ماسك حساب  قيدهابعـد تصـديق الشـركات املصدرة على شهاداتكم، ي          �

سابكم ويسلمكم كشف حساب يشهد على تسجيل السندات اليت         اجلانب الدائن حل  
 .سلمتموه إياها يف شكل شهادات

 
 ما اجلديد الذي يقدمه لكم ؟

 

 أمن احلفاظ على السندات، �
 وضـع السـندات املشتراة والنقود املطابقة للسندات املبيعة حتت التصرف بسرعة            �

 ،أكرب
 ).اليت ُتصبُّ مباشرة يف حسابكم النقدي(األسهم وأرباح حتصيل الفوائد  �

 

  
 

 
 
 


