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 بورصة الجزائر بين االنهيار واالزدهار 
 

 

 إعداد األستاذ: هاللي أحمد

الجامعة اإلفريقية -أستاذ مساعد مكلف بالدروس

 أدرار-العقيد أحمد دراية

 

 :الملخص

تعد بورصة الجزائر من البورصاا  العربياة 

التااااي  اااااد  انايااااارا  ااااديدا منااااد الوهلااااة األولااااى 

ئر فادحاة فاي حققت هده البورصاة سساا إذلتطبيقاتاا 

 قيمة أساماا السوقية.

ا ذأ  هاااباااويااارب سباااراء وممللاااو  مااااليو  

باااط باابعم المتتياارا  مناااا صااتر تراالتراجاال لاا  

ساااوقاا و اااعف اإلفصاااال وتااادفب المعلوماااا  بااااا 

 . عدم انفتاحاا على العالم الخارجيوكذلك 

  سااوا األسااام الممليااة أباا لقااد أصاابك م كاادا  

تكبااااد أكباااار  فااااي البورصااااة الجزائريااااة تتجاااا  نمااااو

الخسائر, وأن  لم يعد باالمكاا  فعال أي  ايء يخفاف 

ماان تلااك الخسااائر ساصااة إذا علمنااا بأناااا جاااء  فااي 

ماا سرا الاادوع العربيااة سااالع ايونااة األسياارا بقيمااة 

مليو  دوالر فقط مقارنة بابعم  302تعامل تقدر ب

 1.الدوع العربية

فااي  لقااد لااوحل سااالع الفتاارا األسياارا ارتفاعااا  

 97لساااوقية لبورصاااة الجزائااار ليصااال إلاااى القيماااة ا

 2.مليو  دوالر فقط مقارنة ببعم الدوع العربية

 مقدمة:

ن  إف ،الجزائر ناج اقتصاد السوانظرا  لتبني 

ساوا لاروراا بمن المتصور  رورا تزوياد الابالد 

ماان ساللاااا نسااتطيل أ  نستعااف البعااد والتااي الماليااة 

الجاااااوي والاااادولي للجزائاااار. وماااان ال ااااروري أ  

ا التدسل يجب أ  يا دي إلاى جملاة ذنعرف أ  مثل ه

أن  يتوجب دعاوا رووس  من األ ياء نذكر مناا مثال  

أمواع العركا  العمومية بالدرجة األولاى والخاصاة 

الجماور لالكتتاب وبالتالي إقامة  اركا  ذا  أساام 

لكنااا  مااان المتصاااور حينراااذ التفكيااار فاااي  وساااندا .

العركا  حتاى ه ذوع هصالمصوع على أداا لقياس أ

ت اامن مسااألة التموياال المبا اار والمسااتمر لمختلااف 

                                                
 81يم تعامال  بورصة دبي في نفا  الفتارا ب لقد قدر  ق 1

مليار دوالر، بورصة  41.8مليار دوالر، بورصة الكويت ب

مليار دوالر أماا بورصاة تاون  فلقاد قادر  قايم  36مصر ب

 مليو  دوالر. 400تعامالتاا ب
ملياار  84.8بورصة مصر وصلت إلى قيمة سوقية تقدر ب 2

 مليار دوالر. 8.8دوالر، أما بورصة تون  فلقد وصلت إلى 

كااو  بصاادد تااوفير نفااي نفاا  الوقاات و االسااتثمارا 

فااارو تو ياااف مثلاااى ألماااواع المااادسرين باحتمااااع 

 حصولام على فوائد وأربال. 

في هذه المداسلاة المعنوناة ببورصاة الجزائار 

باااين االناياااار واالندهاااار نمااااوع أ  نتعااارف علاااى 

ة الجزائريااة ماان سااالع التطاارا إلااى مكانااة البورصاا

 العناصر التالية:

: حيا  نتعارإ إلاى نعأا بورصاة الجزائار -

(، SVMدراسة مرحلة إنعاء  اركة القايم المنقولاة  

ثااااام مرحلاااااة إنعااااااء  اااااركة إدارا بورصاااااة القااااايم 

 SGBV.) 

دعااااوا الجماااااور لالكتتاااااب وقبااااوع القاااايم  -

 المنقولة للتداوع في بورصة الجزائر.

 وراا الماليااة ببورصااة الجزائاار:تواجااد األ -

حيااا  نتعااارإ إلاااى معرفاااة إجاااراءا  القباااوع ثااام 

إجااراءا  إدساااع القااايم المنقولااة وتااداولاا ببورصاااة 

 الجزائاار ثاام أسياارا  نظااام المقاصااة والتسااوية المعتمااد

 فياا.

تقييم نعاط بورصة الجزائر: حيا  نتعارف  -

على و اعية بورصاة الجزائار مان ساالع م  ارا  

إلاااى بورصاااة  مياااة قامااات باالن ااامالعاااركا  جزائر

 الجزائر.

I:نشأة بورصة الجزائر ) 

فااي ناايااة الثمانينااا  وبدايااة التسااعينيا  وماال 

انتعااار موجااة اإلصااالحا  االقتصااادية التااي تبنتاااا 

الجزائر في تلك ايوناة، بادأ يظاار الميال نماو إقاماة 

اقتصاااد السااوا، وعلااى  ااوء ذلااك صاادر  ترسااانة 

نين تاانع علااى إنعاااء ماان التعااريعا  تت اامن قااوا

 3بورصة الجزائر.

هاااذا ولقاااد تااام إنعااااء بورصاااة الجزائااار فاااي 

 مرحلتين هما:

مرحلةةةةة ءنشةةةةال يةةةةرنة القةةةةي  الم قولةةةةة  -1

(SVM)4: 

بتكوين الم سسا  المالية المعروفة بصناديب 

( SVMالمسااااهمة، أنعااارت  اااركة القااايم المنقولاااة  

وذلاااك مااان طااارف  1990ديسااامبر  09وذلاااك فاااي 

ة لصااناديب المساااهمة، حياا  اعتباار  الجمعيااة العاماا

بمثابااااة  ااااركة مساااااهمة رأساااامالاا يقاااادر بثالثمائااااة 

                                                
، 1993ماااي  23أنظاار الجرياادا الرساامية الصااادرا بتاااري   3

والتااي لاااا عالقااة  4-1مناااا وساصااة المااواد ماان  34العاادد 

 بإنعاء بورصة الجزائر.
4 .société des valeurs mobilières 
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وععااااااااارو  ألاااااااااف ملياااااااااو  ديناااااااااار جزائاااااااااري 

 دج(.320000000000 

لقااد القاات هااذه العااركة معاااكل عدياادا ناتجااة 

عن  عف رأسمالاا الذي لم يسمك لاا بأ  تقوم بأي 

نعاا ط ياذكر، ناهياك عاان الادور ويار الوا اك الااذي 

أ  تلعبااا  هاااذه العاااركة علاااى مساااتوب   كاااا  يجاااب

 االقتصاد الوطني.

ءدارة بورصةة القةي   ةمرحلة ءنشال يةرن -2

(SGBV)1: 

نظااارا  للصاااعوبا  التاااي القتااااا  اااركة القااايم 

المنقولااة، فقااد تقاارر رفاال رأساامالاا إلااى تساال ماليااين 

وثالثمائاااة وععااارو  ألاااف ملياااو  ديناااار جزائاااري 

سانة  دج( وذلك في فبراير من9320000000000 

باإل افة إلاى تتييار اسام العاركة إلاى  اركة  1992

 (.SGBVإدارا بورصة القيم  

وتعتبااار  اااركة إدارا بورصاااة القااايم بمثاباااة 

مااااي  25(، أنعاااأ  بتااااري  SPA اااركة مسااااهمة  

الم رخ  10-93وفقا  للمرسوم التعريعي رقم  1997

وهاااي بمثاباااة اإلطاااار المااانظم  1993مااااي  23فاااي 

طاء في عملياا  البورصاة المو وع في سدمة الوس

علااى أساااس أناااا ومنااذ نعااأتاا عملاات علااى و اال 

ع الترتيبااا  العمليااة والتقنيااة الالنمااة لعمليااا  تااداو

 األوراا المالية.

بالنساابة لرع اااء الم سسااو  للعااركة فااام و

 على التوالي:

، BDL ،BEAالبنااااااااااااااو  الوطنيااااااااااااااة:  -

BADR ،BNA ،CPA ،CNEP ،CNMA. 

، CAAR:  اااااااركا  التاااااااأمين الوطنياااااااة -

CCR ،SAAِ ،CAAT. 

 .UNION BANK  بنك ساو يدعى بـ -

أمااا بالنساابة لماااام  ااركة إدارا بورصااة القاايم 

 2فاي  على التوالي:

 التنظيم العملي إلدراج األوراا المالية في -1

 البورصة،

التنظاااايم الفعلااااي لمصااااع التااااداوع فااااي  -2

 البورصة وتسيير نظاما  للتداوع والتسعيرا،

ياااا  المقاصاااة علاااى األوراا تنظااايم عمل -3

 المالية،

                                                
1.société de gestion de la bourse des valeurs  
، دار هوماة  معو   معو ، البورصة  بورصة الجزائار( 2

-51، و و2005للطباعاااة والنعااار والتونيااال، الجزائااار، 

52. 

نعاار المعلومااا  المتعلقااة بالمعااامال  فااي  -4

 البورصة وإصدار النعرا الرسمية للتسعيرا.

بالنساابة للعااركاء فااي رأس ماااع  ااركة إدارا 

جويلياة  15بورصة القيم، فننوه إلى أنا  اعتباارا  مان 

تاام تخلااي األع اااء الم سسااين للعااركة عاان  1998

العاااركة لصاااالك  اااركا  حصصاااام فاااي رأساااماع 

 3 متخصصة في الوساطة وهم على التوالي:

 ERRACHED ااركة الرا ااد المااالي  -

EL MALI              الم سسااااااااااة ماااااااااان طاااااااااارف

BEA،CCR،CNMA، 

الم سساة  SOGEFIالعركة المالية العامة  -

 .CAAT ،CNEP ،CPAمن طرف 

العااااااركة الماليااااااة لير اااااااد والتو يااااااف  -

SOFICOP  الم سسااة ماان طاارفSAA ،BDL ،

BNA، 

 SPDM ااااركة تو يااااف القاااايم المنقولااااة  -

 ،BADR ،CAARالم سسة من طرف 

 UNION اااااركة االتماااااااد البنكااااااي  -

BROKERAGE  الم سسة من طرفUNION 

BANK. 

لقااااد أقااااار بوجاااااود الوسااااطاء فاااااي عملياااااا  

الماا رخ فااي  10-93البورصااة المرسااوم التعااريعي 

والمتعلااب ببورصااة القاايم المنقولااة.  1993ماااي  23

لمصوع الوسيط على االعتماد يجب تقاديم مجموعاة 

 من ال مانا  من بيناا ما يلي:

 االكتتاب في رأسماع العركة، -1

التملااي بااالتنظيم وامااتال  الوسااائل التقنيااة  -2

 المالئمة لنعاط العركة،

التملي بالنزاهة والكفاءا بالنسبة للعاخع  -3

 الوسيط.

 ي:وبالنسبة لماام الوسيط فاي ممددا كما يل

التفااااوإ بعااااأ  القااايم المنقولااااة لصااااالك  -1

 نبائن ،

تسيير عن طريب توكيل ممفظة لاروراا  -2

 المالية،

التفااااوإ بعاااأ  القااايم المنقولاااة لمسااااب   -3

 الخاو،

 تو يف األوراا المالية لمساب التير، -4

القيام بالسعي إلبرام صافقا  متعلقاة بأحاد  -5

 النعاطا  السالفة الذكر.

 

                                                
 قد يكو  الوسيط  خع طبيعي أو معنوي. 3
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IIمهةةور لتنااةةاب و اةةوم القةةي  ( دعةةوة الج

 :الجزائر الم قولة للاداوم في بورصة

فةةةي بورصةةةة  دعةةةوة الجمهةةةور لتنااةةةاب -1

إنناا نتماادن عان دعااوا الجمااور لالكتتاااب : الجزائةر

عندما يتم إصدار ورقة مالية وتكو  معلناة إلاى عادد 

 100معاااين مااان األ اااخاو يجاااب أ  ال يقااال عااان 

مساهمة   خع، حي  يتوجب حينرذ على كل  ركة

 أو هيرة عمومية تصدر أوراقا  مالية أ  تنعار ماذكرا

إعالميااة لفائاادا الجماااور تت اامن بعاام المعلومااا  

ال اارورية التااي تمكاان المسااتثمر ماان اتخاااذ قااراره 

باالكتتاااب وذلااك فااي  ااروف علماا  الكاماال بالورقااة 

الماليااة الصااادرا ماان طاارف العااركة فااي إطااار هااذه 

 العملية.

الماااذكرا اإلعالمياااة علاااوم باااأ  هاااذه مومااان ال

تنظاايم ومراقبااة لجنااة يجااب أ  تخ اال إلااى تأ اايرا 

( وذلاك قبال عر ااا COSOBعمليا  البورصاة  

 على الجماور.

بخصااااوو نعاااارا اإلصاااادار فاااااي وثيقااااة و

تت اااااامن بعااااااكل مختصاااااار ومركااااااز المعلومااااااا  

 ال رورية الالنمة للقيام بعملية االكتتاب.

 األورااوبالنسبة للعركة التاي تقاوم بإصادار 

فإنا  يتوجاب عليااا مان أجال القياام بتو ياف  ،المالياة

أصااولاا اللجااوء إلاااى إمااا إلاااى البنااو  والم سساااا  

الماليااة أو الوساااطاء فاااي عمليااا  البورصاااة أو إلاااى 

 أساليب اإل اار المختلفة.

 اةداوم فةي بورصةةل اوم القي  الم قولة ل -2

 :الجزائر

 عموماااا  إ   اااركة إدارا بورصاااة القااايم تقبااال 

 ألوراا المالية:من انوعين 

 طااااارفاألساااااام العادياااااة الصاااااادرا مااااان  -أ

  ركا  المساهمة.

 السندا  العادية. -ب

ويت اامن القااانو  التجاااري الجزائااري أنااواع 

أسرب من األوراا المالياة تصادر مان طارف الدولاة 

أو الايرا  العمومية أو  ركا  المساهمة وهي ويار 

 .الجزائر بورصةب التسعيرامسجلة حاليا  في نظام 

 1مكن تقسيماا إلى مجموعتين:يهذه األوراا 

األساام  أصاوع رأساماع المجموعة األولة:: 

العادياااة، أساااام التمتااال، األساااام المجااازأا،  ااااادا  

 و اادا  حب التصويت. ستثمارالا

                                                
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 1

أوراا   أصااااوع الاااادينالمجموعةةةةة الةانيةةةةة: 

يال ومالمساهمة، السندا  العادية، السندا  القابلاة للت

 ذ  اكتتاب.وسندا  مرفقة بإ

بالنسبة لتسجيل األوراا المالية فإن  ملزم بااا 

 2األ خاو ايتية أسماوهم:

بالنساااابة لتسااااجيل األسااااام فااااإ   ااااركا   -أ

المساهمة هي الوحيادا التاي لااا حاب تساجيل أسااماا 

 في نظام التسعيرا.

بالنساابة لتسااجيل السااندا  فااإ  الدولااة أو  -ب

سااجيل الجماعااا  الممليااة فقااط هااي التااي لاااا حااب ت

طاارف إ ااافة إلااى السااندا  الصااادرا ماان  ،ساانداتاا

روراا لااتسااجيل ال ااروط  ااركا  المساااهمة وعاان 

 المالية فإناا ممددا كما يلي:

 

 

 بال ساة لألسه : -أ

أ  يكو  مبلغ رأساماع العاركة ال يقال عان  -

 ،مليو  دج 100

مان رأساماع العاركة  %20أ  تكاو  نسابة  -

 ،اإلصدار معروفة بين عموم المستثمرين يوم

 300أ  يكو  رأسماع العركة مونعا  باين  -

 مساهما  على األقل في يوم اإلصدار.

 بال ساة للس دات: -ب

مليو  دج  100أ  ال تقل قيمة القرإ عن  -

 ،يوم اإلصدار

 100ة بااين عااأ  تكااو  هااذه السااندا  مون -

 حامل سند على األقل يوم اإلصدار.

III اورصةةةةةةةةب( تواجةةةةةةةد األوراي الماليةةةةةةةة 

 :الجزائر

قبل تسجيل أوراقاا فاي  ءجرالات القاوم: -1

بورصاااة القااايم، فإنااا   إدارانظاااام التساااعيرا لعاااركة 

يتوجااب علااى العااركة المعنيااة أ  تعااين وساايطا  فااي 

إ  هااذا و .عمليااا  البورصااة يرافقاااا فااي معااوارها

قبااااوع األوراا الماليااااة للتااااداوع يجااااب أ  يخ اااال 

 3للعروط التالية:

عاااركة إدارا بورصاااة تقاااديم طلاااب قباااوع ل -

 ،القيم

القياااام بإياااداع معاااروع ماااذكرا معلومااااا   -

ونعااارا إصااادار مااارفقتين بوثاااائب لااادب لجناااة تنظااايم 

ومراقبااة عمليااا  البورصااة للمصااوع علااى تأ اايرا 

 ،اللجنة

                                                
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 2
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 3
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نعااااار الوثاااااائب المالياااااة المصاااااادا عليااااااا  -

 عاطا  السنوية الثالثة األسيرا على األقل،للن

 السابب، تمقيب أربال سالع النعاط -

 من توفر نظام للمراجعة الداسلية، تمكيناا -

 ،نقل الملكية لروراا المالية بعمليةالتكفل  -

التعاد باإلفصال عن كل معلومة من  اأناا  -

 التأثير على سعر األوراا المالية بالبورصة.

هاااذا وتلتااازم لجناااة تنظااايم ومراقباااة عملياااا  

أقصاه  البورصة باإلدالء بقرار القبوع وذلك في أجل

  ستو ( يوما  وذلك ابتداء  من تااري  إياداع ملاف 60

ر بعاين االعتبااحينراذ يأسذ قرار اللجناة ، حي  القبوع

مصاالمة الماادسرين ومصاالمة السااوا وكااذا العااروط 

 الممددا في النظام العام لبورصة األوراا المالية.

ءجةةةةرالات ءداةةةةام القةةةةي  الم قولةةةةة فةةةةي  -2

حلااة فااي اإلجااراء تتمثاال هااذه المر: الجزائةةر بورصةةة

الواجب استياره إلدساع القيم المنقولاة إلاى البورصاة 

عناااد المصاااوع علاااى تأ ااايرا لجناااة تنظااايم ومتابعاااة 

ويت اااك اإلجاااراء عموماااا  تبعاااا   .عملياااا  البورصاااة

ألسااماا أو لرهداف التي تسعى الم سسة العار اة 

إدارا وفااي هااذه المالااة تتكفاال إلااى تمقيقاااا ساانداتاا 

والوساطاء فااي  هاذه الم سساةمال  البورصاة باالتفااا

عملياااا  البورصاااة باااإعالم الجمااااور علاااى افتتاااال 

إدساااع قاايم منقولااة وهااذا بواسااطة نعاار إعااال  فااي 

 1.النعرا الرسمية المتعلقة بجدوع التسعيرا

هااذا ويعتمااد النظااام العااام لبورصااة الجزائاار 

القاايم المنقولااة فااي نظااام  إلدراجعلااى ثااالن طاارا 

 2التسعيرا:

ساااتعمل هاااذه الطريقاااة تلعاديةةةة: * الطريقةةةة ا

 عادا عندما يتعلب األمر بالقيم التاي حادد ساعرها مان

اا ،قباال، ويعتباار اإلجااراء العااادي هااذا ن ذا  الااذي يمك ِ

 اااركة إدارا بورصاااة القااايم عنااادما يكاااو  رأساااماع 

فاي مان تساجيل قيماة  ،العركة مونعا  باين الجمااور

فااي لتااداوع عليااا حتاى ياتم الرساعار مبا اارا  جادوع

انطالقااا  ماان وهااذا  اامن  ااروط التسااعيرا وا الساا

 سعر اإلدساع.

* طريقةةةة العةةةةرم العمةةةومي للايةةةة  بسةةةةعر 

تتمثل فاي و ال تمات تصارف الجمااور ياوم أدن:: 

ن األساام بساعر أدناى يقبال با  عاين مااإلدساع عدد م

المتدسلو ، حي  يعملو  على إبران عوامال الجاذب 

 .لصالك الجماور وهذا ل ما  نجال عملية اإلدساع

                                                
، الصادرا بتاري  87الجريدا الرسمية، العدد  1

 .10، و51، المادا 18/11/1997
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 2

* طريقةةةة العةةةةرم العمةةةومي للايةةةة  بسةةةةعر 

هاذه الطريقاة تتمثال فاي و ال تمات تصارف ثابة:: 

مان األساام بساعر معاين الجماور يوم اإلدسااع عادد 

 ثابت ممدد مسبقا .

هذا وتقاوم  اركة إدارا بورصاة القايم بتمدياد 

فاااي إدراج القااايم المنقولاااة بمعياااة  المتبعاااةالطريقاااة 

يط المرافب لااا العركة التي تصدر القيم وكذلك الوس

فاي النعارا الرسامية  حيناا إ عارا  في العملية وتنعر 

ذكر في  جميل المعلوما  المتعلقة بالعملياة تللتسعيرا 

 3ساصة:

 العركة التي تصدر القيم المنقولة،هوية  -

تمدياااد الوسااايط أو الوساااطاء فاااي عملياااا   -

 قولة،البورصة المكلفين بإدراج القيم المن

مل ذكر طبيعتاا  ا الماليةتمديد عدد األورا -

 وسصائصاا،

 ديد السعر المطلوب من طرف العركة،تم -

تبيااا  الطريقااة المقااررا إلدراج الورقااة فااي  -

 نظام التسعيرا.

 :الجزائر تداوم القي  الم قولة باورصة -3

تاداوع أ  مساألة وه إلاى ننفي البداية يجب أ  

يخ اال لزاماااا  الجزائاار القاايم المنقولااة فااي بورصااة 

لطة الوسااطاء فاي عمليااا  البورصاة وكاال عمليااة لسا

 .منجزا سارجة عن هذه السلطة تعتبر ملتية

بورصااااة الجزائاااار هااااي سااااوا مركزيااااة إ  

مساايرا باااألوامر وهااي متواجاادا بمكااا  ثاباات وهااو 

قاعااة التااداوع المتواجاادا بعااركة إدارا بورصااة القاايم 

 .أين يلتقي الوسطاء لعرإ أوامرهم

يالحل أ  المعموع ف ،بالنسبة لطريقة التسعير

 باا في الجزائر هي طريقة التثبيت والتي تعتمد علاى

تطبيااااب سااااعر وحيااااد لمجمااااوع الصاااافقا  المنجاااازا 

بالنساااابة لكاااال ورقااااة ماليااااة سااااالع حصااااة تااااداوع 

 بالبورصة.

ويعتباار السااعر الوحيااد هااذا ناااتج عاان مالقاااا 

جمياال أواماار البياال والعااراء المعرو ااة ماان طاارف 

علااى مسااتوب للكميااة الوسااطاء وهااو يقااوم بتمقيااب أ

 المتداولة.

 

 

 4المقاصة والاسوية: -4

                                                
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 3
نصر علي طاحو ، إدارا ممافل األوراا المالية، دار  4

  بتصرف(. 85-84، و و2003النا ة العربية، 
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تااادف المقاصااة إلااى تسااوية جمياال العمليااا  

المنجزا علاى القايم المنقولاة والمبرماة فاي البورصاة 

وهااااي تااااتم بتسااااليم المبااااالغ المسااااتمقة ماااان طاااارف 

المعتري للوسيط في عمليا  البورصة وتساليم القايم 

 لمعتري.لالمنقولة من قبل الوسيط 

كفااااال بعملياااااة الوسااااااطة هاااااذه،  اااااركا  وتت

الوساااطة العاملااة فااي مجاااع األوراا الماليااة وكااذلك 

البناااو . فمااان حيااا   اااركا  الوسااااطة وهاااي التاااي 

تبا ار نعاااطا  أو أكثاار ماان أنعااطة تعااامال  األوراا 

الماليااة. أمااا البنااو  فاااي أقاارب الم سسااا  الماليااة 

تعااامال  ماال البورصااة فماان الناحيااة التاريخيااة كاناات 

نو  هاي التاي تقاوم بعملياا  التاداوع  بيال و اراء الب

الصاااكو ( وكانااات تتعامااال معااااا كاااأوراا تجارياااة. 

وحتاى اي  ومال التارسيع بإنعااء  اركا  وسااطة 

ال نالااات البناااو  تعمااال جنباااا  إلاااى جناااب مااال هاااذه 

 -عملياا  التارويج-العركا  فاي كثيار مان األنعاطة 

عملياااااا  تكاااااوين  -عمليااااا  المقاصاااااة والتسااااويا 

االسااتثمار وتكااوين ممااافل األوراا الماليااة  صااناديب

وتقاااديم القاااروإ للعماااالء ب اااما  األوراا المالياااة 

التي بماونتام طبقاا  لرصاوع ولرعاراف المصارفية 

عااالوا علااى أ  البنااك  ااركة مساااهمة وال مااانل ماان 

طرل بعم أسام  الخاصة بارأس مالا  للتاداوع فاي 

 1البورصة.

IV )  نشاط بورصة الجزائر:تقيي 

تقييم نعاط البورصاة فاي الجزائار بمثاباة  عدي

بعااااد إجااااراء ان اااامام الم سسااااا   الثانيااااة االخطااااو

العموميااة إلااى البورصااة والااذي ماان ساللاا  نسااتطيل 

 .معرفة الو ال المقيقاي للساوا المالياة فاي الجزائار

ويمثاال إصاادار السااندا  اإللزاميااة لسااوناطرا  فااي 

م( بمثابااة العملياااة األولااى فااي ساااوا 1998 جااانفي 

سماع في الجزائر، ففتك هاذا النجاال الطرياب أماام رأ

العديد من العمليا  األسرب كزيادا رأسماع م سساة 

( وفتك رأسماع عبر 1998الرياإ سطيف  نوفمبر 

ثااام ( 1999مناقصاااة بيااال لمجمااال صااايداع  فيفاااري 

 جااااااااوا   يم سسااااااااة تساااااااايير فناااااااادا األوراساااااااا

، ويعتبااار التعامااال األوع الاااذي جااارب ...الااا (1999

 1999سابتمبر  13الساوا الثاانوي فاي  على مستوب

األوع ماان نوعاا  وذلااك بالتاادسل المتتااالي للم سسااا  

جلساة فاإ   52عد بو السالفة الذكر. العمومية األربعة

                                                
 84نصر علي طاحو ، نف  المرجل السابب، و 1

  بتصرف(.

أوع عملياة أثنااء ر مان عدد العمليا  استلف حيا  ما

 24.2أثناء الجلسة رقم  354أوع جلسة إلى 

إ  قيمة تعامل بورصاة الجزائار وصالت إلاى 

دج وهااااااو مااااااا يعااااااادع  217039600أكثاااااار ماااااان 

 .19دوالر أمريكي( سالع الجلسة رقام  3252017 

هاااااااااااذه الرساااااااااااملة إلاااااااااااى  اساااااااااااتقر وهكاااااااااااذا 

 290322580دج وهو ما يعادع  21780000000

 2000.3سبتمبر  04دوالر أمريكي( في 

إ  العديااااد ماااان الم سسااااا  هاااام فااااي إطااااار 

االن اااامام الساااايما فااااي إطااااار برنااااامج سوصصااااة 

ة، وهذا سيسااهم حتماا  فاي تفعيال الم سسا  العمومي

 السوا المالي في الجزائر.

 ااتمة:

إ  فكاارا إنعاااء بورصااة الجزائاار ياادسل فااي 

إطار اإلصالحا  االقتصادية، التي أعلان عنااا عاام 

، فااي 1988والتااي دسلاات حيااز التطبيااب عااام  1987

نفااا  السااانة صااادر  عااادا قاااوانين اقتصاااادية عااان 

ء صااااناديب اسااااتقاللية الم سسااااا  العموميااااة وإنعااااا

المساهمة أين تمولات العاركا  العاماة إلاى  اركا  

 مساهمة تسير بموجب أحكام القانو  التجاري.

وياار أ  عمليااة التمااوع هااذه القاات جملااة ماان 

 العقبا  نذكر من بيناا:

حيااااا  أ  والبياااااة  ( العقاةةةةةات القانونيةةةةةة 1

العااركا  المنظمااة هااي  ااركا  عموميااة أي تعااود 

 ا إالماا ال يمكن أ  تقتنياملكيتاا إلى الدولة وأ  أسا

صاااناديب المسااااهمة، بمعناااى تسااار أ  انتقااااع ملكياااة 

األساااام ياااتم مااان صاااندوا إلاااى تسااار بااادو  تااادسل 

األفااراد، وأ  أهميااة البورصااة ال تظااار إال إذا كااا  

األفااراد أنفسااام بإمكااانام المصااوع علااى جاازء ماان 

األسام وهاذا بطبيعاة المااع يفتارإ سوصصاة هاذه 

 العركا  أوال .

حياااا  أ  أولبيااااة  العقاةةةةات اال اةةةةةادية ( 2

العااااركا  المنظمااااة هااااي  ااااركا  ساساااارا، وهااااذا 

الو اال بالتأكيااد ال يعااجل األفااراد علااى  ااراء أسااام 

هااذه العااركا  وبااااذا نخلااع إلاااى أناا  ال يمكااان أ  

نتصور وجود بورصة فاي بلاد ماا دو  أ  يادير هاذا 

 البلد اقتصادا  للسوا.

ر الاذي إ  فكرا إنعاء بورصة الجزائر والدو

تلعبااا  أصااابمت تعاااكل جااازءا  مااان حيااااا المجتمااال 

الجزائاري وثقافتاا  وعاداتاا ، كمااا أ  وسااائل اإلعااالم 

كالتلفزا والراديو والجرائاد والمجاال  مماا تبثا  عان 

                                                
 وثائب تصدر عن بورصة الجزائر. 2
 ورصة الجزائر.وثائب تصدر عن ب 3
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أسباااار البورصاااة وأساااعار األوراا المالياااة وأساااعار 

يعااكل جاازءا  ماان الصااعبة كاال يااوم أصاابك العمااال  

 حياا هذا المجتمل.


