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مؤسسات خاصة تعتزم دخول بورصة الجزائر 01نحو   

    00:91 9900يونيو /حزيران 90, األحد: أدرج يـوم  

     

رسائل نوايا ألجل دخول البورصة التي اضحت تثير  9102مؤسسات خاصة سنة ( 01)اودعت نحو عشر  -الجزائر 

طة، حسبما أكده، اليوم األحد، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اهتمام الشركات الصغيرة و المتوس

  .، عبد الكريم براح(كوسوب)

مؤسسات صغيرة و متوسطة و بمؤسسة ( 0)في هذا السياق، أشار السيد براح في حوار خص به وأج أن األمر يتعلق بتسع 

 .اتهاالمتخصصة في انتاج زبدة المارغارين و مشتق" ألماغ" كبيرة 

المتخصصة في معالجة المياه المستعملة و " S-five"أما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المترشحة فهي شركة أس فايف 

و مؤسسة ألغ ( عتاد األشغال العمومية)لمواد التجميل و وحدة تصنيع اآلالت الفالحية و األشغال العمومية " نوبال ألجيري" 

 .إلنتاج الخل" القصبة"كذا مؤسسة للمنتجات الغذائية الصناعية و ) 

مبرزا أن هاته المؤسسات الصغيرة و " مرحلة النضج"مؤسسات أخرى في  1و اشار السيد براح إلى تواجد ملفات 

تعاني عجزا بالنظر الى حجمها الصغير، في استجابة متطلبات السوق و نقصا   محاسبة مطابقة  المتوسطة التي تتوفر على

 .في التمويل

، اهتماما بهذا السوق، لدى  9900، سنة ( لالستثمار) قد أثار دخول أول مؤسسة صغيرة و متوسطة ،اوم انفست   و

 .مؤسسات أخرى من هذه الفئة

و اعتبر المسؤول ذاته أن هذا االهتمام كان بفضل عمليات االتصال و التحسيس التي قامت بها شركة تسيير بورصة القيم و 

  .لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و غرف التجارة( كوسوب)البورصة ومراقبتها لجنة تنظيم عمليات 

فيما يتعلق بشروط دخول البورصة، أوضح السيد براح أن األمر يتعلق السيما بتحويل الوضع القانوني للشركات الى   و

مستثمرين مؤسساتيين ( 3)ى ثالثة بالمائة على األقل، موزعة عل 09شركة ذات أسهم لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 

 (الجمهور)حامل أسهم من األشخاص الطبيعيين ( 09)أو خمسين 

                   



 ===على المؤسسات العمومية أن تعطي المثال === 

 وأن تتعامل بشفافية من خالل تقديم كل. في التسيير" انضباطا"وأكد أنه يجب على الشركة المترشحة أن تظهر بالخصوص 

المعلومات الخاصة بمسارها ووضعيتها المالية بعد دخولها للبورصة والكشف بشكل منتظم عن نتائجها أو كل حدث من 

    .شأنه أن يخص حاملي األسهم

. من جانب المؤسسات بسوق البورصة رغم تهافت بعض الشركات الخاصة عليها" لغياب االهتمام"وتأسف السيد براح 

         

مؤسسات من بين حوالي  6ول، ال تحصي بورصة الجزائر، بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها، إال وحسب ذات المسؤ

من القطاع )صيدال واألوراسي : ، وهي(ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة 099منها )مليون شركة ناشطة بالجزائر  3

برسملة بورصة في حدود ( لقطاع الخاصا)أ رويبة، وبيوفارم وشركة أوام أنفست .سي.، وأليانس للتأمينات، وأن(العمومي

  .مليار دينار فقط 10

غياب المؤسسات العمومية الكبرى في "ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب االهتمام هذا فإن السيد براح يعتبر أن 

  ".هذا السوق يشكل السبب الرئيس وراء ذلك

تراجع "من واستطرد يقول أن الدولة قد حددت في ثالث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول في البورصة، متأسفا 

 ".الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي سواء بتصحيح المسار أو العتبارات أخرى

مسعى ادخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار " فشل"ويذكر السيد براح أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى 

عنها قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا اضافة إلى وجود فائض في السيولة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أعلن 

 ".ربما لم يفهم المسيرون في المؤسسات العمومية جيدا دور البورصة"كما اعتبر أنه   .المالية المسجلة في السنوات األخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   بالمائة من الناتج المحلي الخام  1.9رسملة البورصة ال تمثل سوى: لجزائرا  

        06:06 9900يونيو /حزيران 90, األحد: أدرج يـوم   

 

 

 

، عبد الكريم براح اليوم األحد أن الرسملة الحالية (كوسوب)افاد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  -الجزائر

مقارنة " جد ضئيلة"بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي نسبة  1ر9مليار دج، أي  54لبورصة الجزائر تقارب 

 .بالقدرات االقتصادية للوطن

أي تثمين األسهم المتداولة للشركات الست -واوضح السيد براج في حديث خص به واج أن رسملة البورصة في الجزائر 

و  9900مليار دج مع نهاية  13ر030مقابل  مليار دج 11ر000تقدر حاليا ب -المسجلة في بورصة الجزائر بسعر السوق

 (.بالمائة 0ر90)+ 9900مليار دج سنة  19ر000

  ماليير دج فضال عن 3التي ربحت قرابة ( سوق المؤسسات الكبرى)ويُفسر هذا التحسن بالعودة التدريجية للسوق الرئيسية 

مليون دج  310ر00الصغيرة و المتوسطة بمساهمة ضمن المؤسسات " AOM Invest( "أ أو أم انفاست)قبول شركة 

 .لرسملة البورصة

 .بالمائة 9ر99، ال تتعدى رسملة البورصة نسبة 9900مليار دج سنة  99.300مع هذا، فمن ضمن منتوج محلي خام قارب 

بالمائة من  09يجب على األقل بلوغ نسبة تعادل . مستوى الرسملة هذا ال يعكس حجم االقتصاد الجزائري"وأشار إلى أن 

مؤسسة  99و فضال عن ذلك، يجب على األقل حوالي . الناتج المحلي الخام لضمان مشاركة جيدة للبورصة في االقتصاد

 ".مسجلة للحصول على سوق نشطة وأسهم نقدية

ر 10مليار دج مقابل  106ر306لسندات الخزينة العمومية المسعرة، فإن سعرها االجمالي يقدر حاليا ب 90بالنسبة للكتل ال

 (.9900سنة بالمائة مقارنة ب 0ر06)+مليار دج  111

 .مليار دج 19ر009ب 9900و قدرت قيمة سندات الخزينة العمومية الصادرة سنة 

 .9990يعود آخر إصدار للقرض السندي المسعر إلى . 9900أما عن سوق السندات، لم يشهد أي ادراج جديد سنة 

ي لالستثمار و صادرة عن الصندوق الوطن)و بخصوص السوق السندي المؤسساتي حيث يتم تداول خمسة قروض 

، تقدر القيمة االجمالية للسندات (المغاربية لإليجار المالي و الشركة الوطنية لإليجار المالي و شركة إعادة التمويل الرهني

 (.بالمائة 9ر3)+ 9900مليار دج سنة  060ر9مليار دج مقابل  066ر0المتداولة حاليا ب

 .صاحب أسهم 03.999ليات البورصة، تضم اكثر من وسيطا في عم 00يذكر ان بورصة الجزائر ،التي تحصي 



ول امكانية تأثير التمويل غير التقليدي على بورصة الجزائر، أكد المسؤول أن ن جهة أخرى وفي رده على سؤال حم

 ".لم يكن لها أي أثر على سوق البورصة"طريقة التمويل هذه 

إذا كان هذا التمويل لم يتم وإذا كانت البنوك مجبرة على تقليص تمويالتها، هل كانت المؤسسات ستلتحق "و تساءل قائال 

 ".بالبورصة؟

 ".المكونات متوفرة اليوم إلطالق البورصة"يد براح أن قال الس

هذا الظرف سيكون له أثر إيجابي "وعن سؤال حول انعكاسات الحراك الشعبي على سلوك المؤسسات، رد السيد براح أن 

 ".من حيث احترام الشفافية

ي االسواق العمومية و المناقصات و وأوضح أن الحراك الشعبي يدعو عموما إلى المزيد من الشفافية ، ال سيما الشفافية ف

 ".ستكون هذه الشفافية حتما إيجابية بالنسبة للبورصة. تسيير المؤسسات و منح االمتيازات و قطع األراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



منتجات مبتكرة ستطلق قريبا: بورصة الجزائر  

    00:99 9900يونيو /حزيران 93, األحد: أدرج يـوم   

 

 

من شأنها , "مبتكرة"إلطالق منتجات جديدة ( كوسوب)تستعد بورصة الجزائر و لجنة مراقبة عمليات البورصة  -جزائرال

حسب ما علمت , جلب عدد اكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير لاللتحاق

 .لدى اللجنة" واج"

بغية جلب , "الشريعة"أي أسهم مطابقة للتعامالت االسالمية , السوق و ستطلق بورصة الجزائر اسهم تشاركية في
 .حسب ما اضيف, الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به

موضحة في , ال يتطلب اي تغير تشريعي, المستمدة من المالية االسالمية , و افادت اللجنة ان االنطالق بالعمل بهذه االسهم

 .انه تم تلقي لحد االن طلب واحد من المؤسسة المغاربية لإليجار نفس الوقت

لكن التعويض يعتمد على االرباح و الخسائر التي يتم تحقيقها من طرف , التي تشبه بالسندات,  "الصكوك"و فيما يتعلق بـ 

 .فتعتبر منتوج جديد آخر يتوقع عرضه ايضا, صاحب السندات

تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة و القانون المؤرخ يوم  -حسب ما ذكر نفس المصدر-و تتطلب الصكوك 

 .حتي يعترف بسندات الدين هذه على انها قيم عقارية, الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة  0003مايو  09

المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة ، فتح سوق السندات و االسهم للجزائريين غير  و من بين

 .المقيمين

انه من غير المعقول ان ال يتمكن الجزائري المقيم بالخارج من استثمار امواله بالعملة الصعبة في "و يرى نفس المصدر 
ويمكن على سبيل المثال : ثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبينفتح مجال االست -حسبه-و ينبغي . بورصة الجزائر

 .بالمائة 01او   بالمائة 4بالمائة و  9تسقيف االستثمار بنسب 

 .ويسمح مثل هذا االجراء للبالد بمساهمة مالية من العملة الصعبة و تسهيل للمقيم بالخارج من االستثمار بالجزائر

  



الجزائر   بورصة  استحداث منصة الكترونية من طرف  9900المرتقبة قبل نهاية   و من ضمن االبتكارات االخرى

" فينتش"مخبر , للساحة المالية" فان الب"  و ايضا تطبيق  تخص تعامالت طلب الشراء او البيع  بالتعاون وزارة المالية

 .مخصص للتطوير و االبتكار في السوق المالي و البنوك و التأمينات

برنامج يحمل   تم استحداث  ,  و من أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة و جعلها مؤهلة لالدراج

رين و محاسبين و بخبراء ماليين و محض  أو النخبة من شانه منح االمكانية للمؤسسات بان تكون مرفقة" إليت"  اسم

 .مختصين في التسويق

و بفضل هذا البرنامج الذي اطلقته , و سيكون تمويل هؤالء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة

 .سيجد المؤسسة قابلة لالدراج في البورصة( وسيط عمليات البورصة" )اي او بي"و   بورصة لندن فان

مليون دج يصبح  0فان القيمة الحالية المحددة ب   اء عمليات السندات المماثلة للخزينةفان احصاء وسط, من جهة اخرى

 .هي االخرى قابلة للتجسيد

بحيث يراد تجزئتها من , لديها قيمة كبيرة  و تضيف لجنة مراقبة عمليات البورصة ان تجزئة السندات المماثلة للخزينة

  .بهدف تمكين الجمهور من شرائها بسهولة

و بفضل هاته الهيئات سيصبح . ان تطوير هيئات اإليداع العقاري هي ايضا مبرمجة :اف ذات المصدر يقول و اض

 .المنتج بكرائه مع مجمل المساهمين  باإلمكان على سبيل المثال شراء نسبة صغيرة من ملكية عمارة و مشاركة

في السوق المالي مثل ما   صندوق الزكاة  ل ادراجو تعمل لجنة مراقبة عمليات البورصة مع وزارة الشؤون الدينية من اج

 .هو معمول به في بعض الدول االسالمية

الحصول على جواز السفر   لحامل دفتر الحج  حيث يسمح, لجنة مراقبة عمليات البورصة الى منتج مالي آخر  و اشارت

 .القرعة  بدون ان يكون ملزم بالمشاركة في  للبقاع المقدسة

 .الكتب المدرسية  ايضا مع وزارة التربية الوطنية من اجل ادراج دروس اولية للثقافة المالية فيو تعمل اللجنة 

بالمئة في وقت  3الى  9من   فائدة  تقترح نسبة  بالمئة في حين ان البنوك االخرى 09و يمنح بنك الجزائر لمساهميه مردود 

 .بالمئة 1ان معدل التضخم يصل الى حوالي 

بمساهمة ستة بنوك  0000في " بورصة الجزائر المسماة ايضا مؤسسة التسيير لبورصة القيم المنقولة  و لقد تم انشاء

و   البنك الوطني الجزائري  الشعبي الجزائري و  بنك الجزائر الخارجي و القرض  بنك التنمية المحلية و" عمومية 

 (.و بنك التنمية الريفية  الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط

 


